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ُدمة   ق   ت 
 

 
 شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده هلل الحمد إنَّ 
 فال يضلل ومن له مضل فال اهلل يهده من أعمالنا سيئات ومن أنفسنا
 عبده محمداً  وأن له شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد ،له هادي

 .ورسوله

 ، بعد أما
 أصحاب على الثناء في وتضافرت اهلل كتاب في األدلة تواترت فقد

، عنه ورضوارضي اهلل عنهم  ،واألنصار منهم المهاجرين،  النبي
 والمودة المحبة من اشتهر ما ــ ومناقبهم ومحاسنهم مفاخرهم أبرز ومن
 جبلوا ما مع، قلوبهم بين اهلل ألّف وقد، جمعهم اإلسالم فرباط، بينهم
 حملوا من خير فكانوا، اإلسالم روح وافقت، سليمة طباع من عليه
 .بعدهم لمن وأوصلوها  نبيهم رسالة

 النبي أصحاب قلوب في الحظ أوفر  النبي بيت آلل وكان
 لهم ما وأعطوهم، فيهم  اهلل وراقبوا، العلية المنزلة فأنزلوهم، 

 الصادقة المحبة لوازم من إن إذ، مكانة من لهم ما وحفظوا، حقوق من
 الناس أحبِّ  من  النبي آل كان ولما، المحبوب يحب   ما محبة
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 ريب الو .وأرضاهم  الكرام للصحابة بالنسبة كذلك صاروا، إليه
 بين وتصل، الناس بين القلوب تؤلف التي األمور أعظم من أن

 رأينا ولذلك، المصاهرات، بينهم المودة ألسباب وتؤصل، أنسابهم
 فيتزوج،  وعمر بكر أبا الراشدين الخليفتين يصاهر  اهلل رسول
 الجليل لصحابيل التوالي على كلثوم وأم رقية كريمتيه زّوج ثم، بنتيهما
 الفاروق إن ثم ،(1)النورين ذي: لقب استحق وبه،  عفان بن عثمان
 بهذا االرتباط على منه حرصاً ، الجادة هذه على سار أن لبث ما 

 يتزوج أن فاختار ،(3)قاطبة األنساب أطهر هو الذي (2)الطاهر النسب
 السيدة فاطمة بنت  طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم السيدة
  علي قبل عندما، الشرف ذلك فنال،  النبوية والبضعة الطاهرة

 المصاهرة هذه فكانت،  بالنبي نسبه ويصل، إياها يزوجه أن
 وبُثت العصور مرِّ  على والتواريخ السير كتب تناقلتها التي، المباركة
 الفقهاء منها واستخرج ،والمؤرخين المحدثين مصنفات في أخبارها
، كتبهم في األدباء بها واحتفل، شتى فقهية أبواب في كثيرة أحكاما
 دعاوى ظهرت أن إلى، المفضلة القرون بين اتفاق محل وظلت

 أنهم البيت أهل إلى ينسبون وصاروا،  النبي أصحاب في الطاعنين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منهما ثابت مقطوع به، ومذكور في كتب الحديث والتاريخ واألنساب،  زواجه  (1)
ال ربائبه، تأليف  وانظر للتفصيل كتاب: زينب ورقية وأم كلثوم، بنات النبي 

 السيد بن أحمد بن إبراهيم، من إصدارات مبرة اآلل واألصحاب. 
ف السيد بن تألي ــيراجع كتاب األسماء والمصاهرات بين أهل البيت والصحابة  (2)

 أحمد بن إبراهيم، من إصدارات مبرة اآلل واألصحاب. 
إن اهلل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، : »قال  (3)

 (. 2276أخرجه مسلم )«. واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم
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 البيت أهل ظلموا  الصحابة أن وادعوا، الصحابة يعادون كانوا
 التهم هذه العلماء عليهم فأنكر، حقوقهم وسلبوهم، وعادوهم

 من بالصحابة البيت آل جمعت التي المصاهرات وجعلوا، والمجازفات
 عالقة كانت بالصحابة البيت آل عالقة أن على والحجج الدالئل أبين
 تقف كانت التي المصاهرات هذه طليعة وفي، إخاءو ووفاء رحمةو مودة
 سيدة فاطمة من كلثوم أم بنته  علي تزويج، هؤالء سبيل في عثرة
 بعض من كان فما،  الخطاب بن عمر الراشد للخليفة العالم نساء
 مقالة يُْحِدث أن إال  النبي أصحاب معاداة في الغلو حمله من

 كلثوم بأم عمر زواج فأنكروا، الناصعة األدلة هذه على للرد مخترعة
، كلثوم وأم رقيةو زينب  النبي بنات بنوة قبل من أنكروا كما

 على يغطيو يعمي أن المسلك هذا سلك من وأراد، ربائبه أنهن فادعوا
 بين الطاهرة الطيبة العالقة تلكعلى  دالالت من الخبر هذا يحمله ما

 اضطر من المنكرين هؤالء بعد من جاء ثم، الطاهر الجيل ذلك أفراد
 الغبار من سحاب إثارة حاولوا ولكنهم، الزواج هذا بحصول لإلقرار
 والتشكيك، شأنها من التقليل فحاولوا، المباركة المصاهرة هذه حول
 وأهل  علي من رضا غير على وقعت أنها وادعاء، تفاصيلها في
 أخالقهو نيته في شككو الفاروق إلى بسهامه توجه من ومنهم، بيته

 فأنكر ،حادثة جديدة مقالة اختراع إلى ببعضهم الغلو وبلغ، وصفاته
 اإلنكار هذا فكان. وخيال خرافة حديث أنها مدعيا، رأسا كلثوم أم وجود
 المقالة لهذه يروج من أدلة نناقش حتى، الدراسة لهذه لكتابتنا سببا

 استدالالت من شيدوه ما كل فيه ونفند، مؤصال علميا نقاشا المستشنعة
 قرينة الدراسة هذه لتكون، واهية وشبه ضعيفة تقريرات أنها سيتبين
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  النبي بنات أن زعم من على الرد في ذكره السابق المبرة لكتاب
 .ربائبه وأنهن صلبه من لسن

 رسالة مثل الباب هذا في طيبة كتابات وجود علينا يخف ولم
 في الجلي القول سماها التي اإلسماعيلي معاذ أبي الفاضل الشيخ
 استفدنا وقد ،علي بنت كلثوم أم من الخطاب بن عمر زواج إثبات
 هذه مباحث لجميع مستوفية تكن لم أنها إال، جملةفي ال منها

 قد نكون أن نرجو ونحن، الطيب الجهد من فيها ما على، المصاهرة
 تكون وأن، البحث هذا في حقها المهمة التاريخية القضية هذه أوفينا
 من بها يستغني بحيث، المسألة هذه لخيوط جامعا مرجعا الرسالة هذه
 .األخرى الكتابات بقية عن عليها يطلع

 أم سيرة في مستقل بمصنف المكتبة إثراء أردنا، الوقت نفس وفي
 ما نجمع أن فجِهدنا، واحد موضع في أخبارها شتات يجمع ،كلثوم
 ثم، والتراجم والتواريخ السير كتب في الثابتة أخبارها من عليه وقفنا
 باهلل واستعنا،  الفاروق بعمر زواجها واقعة عن الحديث لنافصّ 

 مستندين، تأويالتو تشكيكات من المصاهرة هذه حول أثير ما لتفنيد
، الصحيحة الروايات على االعتماد على يقوم علمي منهج إلى ذلك في
 من والمرجفون الغالة حاول التي المنكرةو الباطلة الروايات ونقد

 قدرة ال الذين العوام بين ينشروهاو لها يروجوا أن وغيرهم األخباريين
 تنزيه إال ذلك من هدف لنا وليس، الباطل من الحق تمييز على لهم

 والحق، بينهم التنافر وقوع دعاوى من واآلل  النبي أصحاب ساحة
 .قلوبهم بين ألف بأنه العزة رب شهادة خالف ذلك أن
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 : البحث خطة 

 .خاتمة ثم أربعة وفصول وتمهيد مقدمة إلى البحث هذا قسمنا
 ألم موسعة وترجمة،  لعمر موجزة ترجمة بعمل التمهيد فكان

 السهل ذكره مأل حيث،  عمر ترجمة اختصرنا وقد،  كلثوم
 لم التي،  كلثوم أم بخالف، كثيرة كتب ترجمته في وكتبت والجبل
 .مستقلة ترجمة على السنة أهل كتب من أيدينا بين فيما لها نقف

 في كلثوم أم من عمر زواج عن للكالم األول الفصل خصصنا ثم
 دبجنا ثم، القضية هذه في الثابتة الروايات فاستعرضنا، السنة أهل كتب

 أثبتوا الذين األدباءو النسابينو والمؤرخين المحدثين بنصوص الكتاب
 الزواج هذا مرويات بدراسة الثاني الفصل في شرعنا ثم. المصاهرة هذه
 ،التاريخ مر على علمائهم مواقف واستعرضنا، اإلمامية مصادر في

 بعد ثم ،المسألة هذه في أفردوها التي الكثيرة المصنفات بذكر وانتهينا
 العلمي الرد وفصلنا الزواج هذا وقوع أنكر من اعتراضات ناقشنا ذلك
 .عليها

 تشكيك على للرد فيه تعرضنا، ثالث فصل ذلك بعد تاله
 إليه نسبه مما  الفاروق ساحة وبرأنا، الزواج هذه آثار في المشككين

 الزواج هذا تبرير محاوالتهم على ورددنا، العظيمة االفتراءات من الغالة
 كان أنه من منهم الكثير زعمه ما خاصة، سوية غير بصورة وقع بأنه

 .العظيمة المنقصة هذه عن  عليا فنزهنا،  لعلي عمر من بإكراه
 موقف لعرض المخصص الرابع بالفصل الدراسة هذه ختمنا ثم
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 في به يتحدثون كانوا أنهم وبينا، الزواج هذا من  النبي بيت آل
 من كانوا وأنهم، بعدهم من به ويحدثون أخبارهم ويتناقلون مجالسهم

 .الطيبة المصاهرة هذه بأخبار عناية الناس أكثر

 :الكتاب هذا يف منهجنا 

 كلثوم أم أخبار تفصيل هو الكتاب هذا أهداف أهم أحد كان لما
 والتاريخ الحديث كتب استقراء الكتاب هذا في حاولنا، وحياتها

، بالفاروق زواجها وأخبار كلثوم أم أخبار الستخراج وسبرها األنسابو
 زواجها أخبار وخصصنا، الترجمة مباحث مع تناسبها بحسب رتبناها ثم

 مع، الروايات حيث من غزارة المباحث أكثر ألنه، مستقل بمبحث
، والضعف الصحة جهة من مرتبتها وبيان الروايات هذه عن الكالم
 واقتصرنا، والواهية الضعيفة الروايات على الصحيحة الروايات وقدمنا
 غيرهما في كان وإن، فيهما كان إن الصحيحين من الحديث تخريج على

 .الضعف أو الصحة من درجته بيان مع مظانه من تخريجه استيفاء حاولنا
 عمر زواج قضية في أفردت التي المصنفات كل تتبع حاولنا وقد

 والتفاصيل القضايا من كثيرا وحمده اهلل بفضل واستدركنا، كلثوم أم من
 بحمد واحد موضع في مجموعة نجدها لم التيو كلثوم أم ترجمة في
 .وفضله اهلل

، المسألة هذه في لنا المخالفين اعتراضات بمناقشة يتعلق ما وأما
 مناقشتها مع، الغالب في األصلية مصادرها من توثيقها حاولنا فقد

 فإن، والخارجي الداخلي النقد على القائم العلمي بالمنهج وتفنيدها
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 صحتها وبينا، السند جهة من ناقشناها، بالروايات تتعلق المناقشة كانت
، ذلك بينا، سليما المتن مضمون وكان الرواية صحت فإن، ضعفها من
 فإن، الصواب يوافق بما توجيهه حاولنا ،إشكاال المتن تضمن إن وأما
 المتن كان إن أما، ذلك بينا مردودا المتن ومضمون ضعيفا السند كان

 واستيفاء التنزل باب من ضعيفا السند كان لو حتى ذلك بينا، سليما
 .البيان

 إتمام على وفقنا أن وتعالى تبارك اهلل نحمد، التقدمة هذه ختام وفي
 والدراسات البحوث مركز في إخواننا نخص أن ننسى وال، البحث هذا

 جهة من الوجود إلى البحث هذا إخراج في فضل من لهم لما، بالشكر
 القيمة مالحظتهم وإبداء الكتاب بمراجعة تكرمهم عن فضال، فكرته
 .بعد ومن قبل من هلل والحمد، منها استفدنا التي

 
 المؤلفان 

ًًً ًًً ًمصطىفًيارسًًأـسدرمًاحـفظًً





 

. 

 
 
  

 
 

طات   ن الخ  رة  عمر ي    لمحات  من سي 
 

ب  علي   ن  وم ي  م كلث 
 
رة  ا   سي 
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رة   من لمحات   ر سي  مي 
 
ي ن ا مث  ن عمر المو  طات   ي    الخ 

 : ولقبه وكنيته امسه 

 الراشد والخليفة، الملهم والمحدَّث، الفاروق، المؤمنين أمير هو
،  المؤمنين أم حفصة ابنته من وصهره،  اهلل رسول صاحب
 بكر وأبي،  محمد نبينا بعد الفضل في األمة هذه ثالث وهو

 الخطاب بن عمر: واسمه بالجنة المبشرين العشرة وأحد،  الصديق
 عدي بن رزاح بن قُرط بن اهلل عبد بن رياح بن العزى عبد بن نُفيل بنا
 .القرشي لؤي بن كعب بنا

 يوم بالفاروق ولقبه، بدر يوم حفص بأبي كناه  النبي أن روي
 .إسالمه

 ،مخزوم بن عمر بن اهلل عبد بن المغيرة بن هاشم بنت حنتمة وأمه
 .(1)واألول أصح، حنتمة بنت هشام: قيلو

 :أزواجه وأبناؤه  
، اهلل عبد: الولد من لعمر وكان: طبقاته في سعد ابن قال

 وهب بن حبيب بن مظعون بنت زينب وأمهم، وحفصة، الرحمن وعبد
 .جمح بن حذافة بنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7/438تهذيب التهذيب ) (1)
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 أبي بن علي بنت كلثوم أم وأمهما، ورقية، له بقية ال األكبر وزيد
 . اهلل رسول بنت فاطمة وأمها، هاشم بن المطلب عبد بن طالب

 أم وأمهما، معاوية مع صفين يوم قتل اهلل وعبيد، األصغر وزيد
 ضبيس بن أصرم بن ربيعة بن المسيب بن مالك بن جرول بنت كلثوم

 وكان، خزاعة من عمرو بن كعب بن سلول بن حبشية بن حرام بنا
ق اإلسالم  .جرول بنت كلثوم أم وبين عمر بين فرَّ

 بن قيس واسمه األقلح أبي بن ثابت بنت جميلة وأمه، وعاصم
 .األنصار من األوس من زيد بن ضبيعة بن أمة بن مالك بن عصمة

 .ولد أم لهية وأمه، المجبر أبو وهو األوسط الرحمن وعبد
 .ولد أم وأمه، األصغر الرحمن وعبد

 بن المغيرة بن هشام بن الحارث بنت حكيم أم وأمها، وفاطمة
 فكيهة وأمها، عمر ولد أصغر وهي، وزينب. مخزوم بن عمر بن اهلل عبد
 .ولد أم

 .(1)نفيل بن عمرو بن زيد بنت عاتكة وأمه عمر بن وعياض

 :  إسالمه 
 قبل اإلسالم أعداء ألّد من كان أنه  عمر أخبار في اشتهر مما

 ، النبي أصحاب أصفياء من صار حتى بالهداية عليه اهلل يمنَّ  أن
 كالقصة، يصح ولم اشتهر ما منها، عدة أخبار إسالمه في روي وقد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/265الطبقات الكبرى ) (1)
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 ،(1)زيد بن سعيد وزوجها فاطمة أخته بيت في إسالمه في المشهورة
 ذلك في حثمة أبي بنت اهلل عبد أم روته ما إسالمه خبر في صحّ  ومما
 بعض في عامر ذهب وقد، الحبشة أرض إلى لنترحل إنا واهلل: فقالت
 شركه على وهو يَّ علَ  وقف حتى الخطاب بن عمر أقبل إذ، حاجاتنا

 إنه: فقال: قالت ــ علينا وشدة لنا أذى البالء منه نلقى وكنا: قالت ــ
 أرض في لنخرجن، واهلل نعم: فقلت: قالت. اهلل عبد أم يا لالنطالق

 صحبكم: فقال: قالت. مخرجاً  اهلل يجعل حتى، وقهرتمونا آذيتمونا، اهلل
 ــ أرى فيما ــ أحزنه وقد انصرف ثم، أراها أكن لم رقة له ورأيت، اهلل

 لو، اهلل عبد أبا يا: له فقلت، تلك بحاجته عامر فجاء: قالت. خروجنا
: قالت؟ إسالمه في أطمعت: قال. علينا وحزنه ورقته آنفا عمر رأيت
، الخطاب حمار يسلم حتى رأيت الذي يسلم فال: قال، نعم: قلت
 .(2)اإلسالم عن وقسوته غلظته من يرى كان لما، منه يأسا: قالت

 أن ربّه  النبي دعاء يسيرة بمدة أيضاً  إسالمه وسبق
:  عمر ابن فعن، جهل بأبي أو الخطاب بن بعمر اإلسالم يؤيّد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكّلم بتفصيل عن طرق هذا الحديث وبيان ضعفها: د. محمد العوشن في كتابه: ما  (1)
 (. 58ــ  54شاع ولم يثبت في السيرة النبوية )

أخرجه ابن إسحاق في سيرته قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اهلل بن  (2)
ة، عن أمه أم عياش بن أبي ربيعة، عن عبد العزيز بن عبد اهلل بن عامر بن ربيع

(. وأخرجه من طريق ابن إسحاق: 1/343اهلل به. انظر: سيرة ابن هشام ) عبد
(، وكذا أحمد في فضائل 47( والطبراني في الكبير )4/65الحاكم في المستدرك )

( إال أن إسناده جاء فيه تحديث ابن إسحاق هذا الحديث عّمن ال 1/279الصحابة )
(: وقد صرح ابن إسحاق بالسماع، 6/24ائد )يتهم. وقال الهيثمي في مجمع الزو

 (. 189فهو صحيح. وصححه العالمة األلباني في صحيح السيرة )ص
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 الرجلين هذين بأحب اإلسالم أعز اللهم: قال  اهلل رسول أن
 إليه أحبهما وكان: قال. الخطاب بن بعمر أو جهل بأبي: إليك
  اهلل رسول على عمر فغدا فأصبح: رواية في زاد وقد ،(1)عمر
 .(2)فأسلم

، بذلك قريش إعالم على حريصاً  كان إسالمه بعد أنه عنه روي ثم
 بن عمر أسلم لما: قال  عمر ابن فعن، حياته األمر هذا كّلفه ولو

 معمر بن جميل: قالوا؟ للحديث أَْنَقلُ  مكة أهل أي  : قال الخطاب
، رأيت كلما أعقل ُغلّيم وأنا أبي وراء وخرجت، عمر فخرج، الجمحي

 راجعه ما اهلل فو؟ أسلمت أني علمت هل جميل يا: فقال، أتاه حتى
 إذا حتى، أبي مع وأنا، معه عمر وخرج، رداءه يجر قام حتى الكالم
 إن قريش معشر يا: صوته بأعلى صرخ الكعبة المسجد باب على قام
 فقاتلهم فبادروه، أسلمت ولكني كذبت: عمر فقال، صبا قد عمر

 على وعرشوا فجلس، وبلح رؤوسهم على الشمس قامت حتى وقاتلوه
 ثالثمائة كنا قد لو باهلل فأقسم لكم بدا ما اصنعوا: يقول وهو قياماً  رأسه
 شيخ أقبل إذ ذلك على هم فبينا، لكم تركناها أو لنا تركتموها لقد رجل
، خيراً : فقالوا؟ مه: فقال، قومسي وقميص حبره حلة عليه قريش من
 بني أترون ديناً  لنفسه اختار رجل ؟!فمه فقال، صبا الخطاب بن عمر
 اهلل فو، الرجل عن ؟!هكذا صاحبهم لكم يسلمون كعب بن عدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب 3681( والترمذي )5695أخرجه أحمد ) (1)
 (. 3225من حديث ابن عمر. وانظر: السلسلة الصحيحة )

(، وعّقب بقوله: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد 3683أخرجه الترمذي ) (2)
 تكلم بعضهم في النضر أبي عمر، وهو يروي مناكير. 
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 الرجل من أبه يا: قلت المدينة قدمنا فلما، عنه كشف ثوب كان لكأنها
 وائل بن العاص ذاك: قال؟ عنك القوم صرف الذي الحلة صاحب
 .(1)السهمي

 وما، للكافرين وغيظاً ، للمسلمين فتحاً   عمر إسالم كان ولقد
 يصّرح  مسعود ابن نرى ولذا، مجتمعه في  تأثيره لقوة إال ذلك
 .(2)عمر أسلم منذ أعزة زلنا ما: فيقول بذلك

 ولذا،  اهلل توفّاه أن إلى إسالمه مراحل شمل  خيره إن بل
 في الخيرية دوام يظهر وهو، السابقة لمقولته تفصيل مسعود ابن عن جاء

، نصرا هجرته وكانت، فتحا عمر إسالم كان: فقال  عمر إسالم
 أسلم حتى بالبيت نصلي أن نستطيع وما رأيتنا لقد، رحمة إمارته وكانت
 .(3)فصلينا تركونا حتى قاتلهم عمر أسلم فلما، عمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حًا بالتحديث فيه عن نافع مولى ابن 184أخرجه ابن إسحاق في سيرته )ص  (1) ( مصرِّ
، ( وغيره1/384عمر عن ابن عمر به، وعن ابن إسحاق: ابن هشام في السيرة )

وهذا إسناد جيد قوي، وهو يدل على (: 2/39وقال ابن كثير في السيرة النبوية )
تأخر إسالم عمر، ألن ابن عمر عرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة، وكانت 
أحد في سنة ثالث من الهجرة، وقد كان مميزا يوم أسلم أبوه، فيكون إسالمه قبل 

 . الهجرة بنحو من أربع سنين
 (. 3684بخاري )صحيح ال (2)
(، وابن شبة في تاريخ المدينة من طرق عن 3/270أخرجه ابن سعد في طبقاته ) (3)

مسعر عن القاسم بن عبد الرحمن قال عبد اهلل بن مسعود:.. فذكره. وقد توبع مسعر 
 (. 10/291من سفيان، كما عند البالذري في األنساب )

 ن مسعود، بل لم يلق أحدًا منوإسناد الخبر منقطع، ألن القاسم لم يسمع من اب
 =الفالس الصحابة إال جابر بن سمرة، كما جزم بذلك ابن المديني، وجّوز أبو حفص
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 والمؤالف والداني القاصي عند استقر ما تؤكد كلّها األخبار وهذه
 ال أن نرى ولذا، بالحق وصدعه،  عمر شجاعة من والمخالف

 ال فالخبر، لقريش وتحّديه، بالهجرة  جهره في روي ما لذكر حاجة
 .(1)أعلم واهلل، ذلك في يصح

 : جهاده 
 الناس أشدّ  من وكان،  النبي مع كلّها المشاهد  شهد وقد

 بكر أبا  النبي استشار ولما، قربى أولي كانوا ولو، الكّفار على
 من رجل كل يقتل أن عمر رأي كان، بدر أسارى في يصنع ما في وعمر

 يا: قال الذي  بكر أبي بخالف، المشركين من قريبه المسلمين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 175، كما جاء في مراسيل ابن أبي حاتم )صأن يكون التقى أيضًا ابن عمر  =
 ومع ذا، فإن هذا الخبر يُعضد بما قبله، واهلل أعلم. 

لقريش: شاهت الوجوه، ال يرغم  وهي القصة المشهورة التي جاء فيها قول عمر  (1)
اهلل إال هذه المعاطس، من أراد أن تثكله أمه أو يوتم ولده أو يرمل زوجه فليلقني 

: فما تبعه أحد إال قوم من ــوهو راوي هذا الخبر  ــوراء هذا الوادي، قال علي 
( 44/52المستضعفين علمهم وأرشدهم. وقد أخرجها ابن عساكر في تاريخه )

في كتابه دفاع عن  بإسناد فيه ثالثة مجاهيل، كما حّرر ذلك العالمة األلباني 
(، وقال عبد السالم بن محسن آل عيسى في كتابه 43الحديث النبوي والسيرة )ص 

يات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته اإلدارية دراسة نقدية في المرو
 (1/161 :بعد أن ذكر ما مضى ) وأشار الدكتور أكرم العمري في كتابه السيرة

(. وهذه القصة لم يذكرها ابن 1/206النبوية الصحيحة إلى ضعف هذه القصة )
ي اإلصابة إسحاق وابن هشام وابن كثير في السيرة والذهبي في السيرة وابن حجر ف

 . في ذكرهم لهجرة عمر 
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 قوة لنا فتكون فدية منهم تأخذ أن أرى، والعشيرة العم بنو هم، اهلل نبي
 من  النبي سمع فلما ،لإلسالم يهديهم أن اهلل فعسى، الكفار على
 ترى ما:  اهلل رسول فقال،  عمر من يسمع أن أراد، بكر أبي
 أبو رأى الذي أرى ما، اهلل رسول يا واهلل ال: قلت ؟الخطاب ابن يا

 عقيل من علّياً  فتمكِّن، أعناقهم فنضرب تمكِّنا أن أرى ولكني، بكر
 هؤالء فإن، عنقه فأضرب، لعمر نسيباً  فالن من وتمكنِّي، عنقه فيضرب
 .(1)وصناديدها الكفر أئمة

 : خالفته 
 استشارته بعد،  بكر أبي من بعهد كان فقد للخالفة تولّيه وأما

، كثيرة ذلك في واألخبار، أجمعين رضي اهلل عنهم الصحابة لكبار
 نزل لما: قال الرحمن عبد بن سلمة أبي عن جاء ما أشهرها من ولعلّ 
 عن أخبرني: فقال، عوف بن الرحمن عبد دعا الوفاة  بكر بأبي
 من فيه رأيك من أفضل واهلل هو، اهلل رسول خليفة يا: فقال، عمر
 .غلظة فيه ولكن، رجل

 لترك إليه األمر أفضي ولو، رقيقاً  يراني ألنه ذلك: بكر أبو فقال
 على غضبت إذا فرأيتني، رمقته قد محمد أبا ويا، عليه هو مما كثيراً 
 ال، عليه الشدة أراني له لنت وإذا، عنه الرضا أراني الشيء في الرجل
 بن عثمان دعا ثم نعم: قال، شيئا لك قلت مما محمد أبا يا تذكر
 فقال، به أخبر أنت: قال، عمر عن أخبرني، اهلل عبد أبا يا: قال، عفان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1763أخرجه مسلم ) (1)
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 خير سريرته أن به علمي اللهم: قال! اهلل عبد أبا يا ذاك علي: بكر أبو
 أبا يا اهلل رحمك:  بكر أبو قال مثله فينا ليس وأن، عالنيته من
 لو: بكر أبو له فقال، أفعل: قال، شيئا لك ذكرت مما تذكر ال، اهلل عبد
 أموركم من يلي أال له والخيرة، تاركه لعله أدري وما، عدوتك ما تركته
 من مضى فيمن كنت وأني، أموركم من خلوا كنت أني ولوددت، شيئا

 مما وال، عمر أمر من لك قلت مما تذكرن ال، اهلل عبد أبا يا، سلفكم
 .(1)شيئاً  له دعوتك

 أترضون :فقال الناس على أشرف  بكر أبا أن السفر أبي وعن
 وليت وال، الرأي جهد من آلوت ما واهلل فإني؟ عليكم أستخلف بمن
، وأطيعوا له فاسمعوا، الخطاب بن عمر استخلفت قد وإني، قرابة ذا

 .(2)وأطعنا سمعنا: فقالوا
 قد كان  بكر أبا أن نرى، األخبار هذه من مضى ما فعلى
 ،ذلك إلى فأجابوه ، عمر استخالف أمر في الصحابة كبار استشار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من طريق ابن سعد عن شيخه الواقدي: عن 3/428أخرجه الطبري في تاريخه ) (1)
ابن أبي سبرة، عن عبد المجيد بن سهيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به. وهذا 

هو أبو بكر بن إسناد شديد الضعف، فالواقدي حاله معروفة، وابن أبي سبرة، 
اهلل بن أبي سبرة، حاله يتراوح بين الضعف الشديد والكذب والوضع الشديد،  عبد

وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف على جاللته لم يسمع من أبيه، فضاًل عن أبي 
(، سير 9/197(، الكامل البن عدي )1193. انظر: العلل ومعرفة الرجال )بكر 

 (. 378التحصيل ) (، جامع7/330أعالم النبالء )
(، وفي إسناده محمد بن حميد الرازي وهو 3/428أخرجه الطبري في تاريخه ) (2)

 (. 131 ــ 9/127متروك، تهذيب التهذيب )



 

. 

حملات من سرية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب   39
 

 

 من توقّف من كان وما،  عمر من األمر بهذا أحقّ  أحداً  رأوا وما
 أن ُخشي،  شّدة من عنه ُعرف ما أجل من كان إنما، الصحابة بعض
 في كانت عمر شّدة أن  بكر أبو فوّضح، رعيته على بالضرر تعود
 أرحم من ــ  عمر أي ــ وهو،  بكر أبي لين من يراه ما مقابل
 بعض راجعه حين الصديق بينه ما وهذا، المسلمين بحال وأرأفهم الناس
  طلحة عن نقل فقد، لعمر استخالفه في  النبي أصحاب كبار
 ما رأيت وقد، عمر الناس على استخلفت: فقال بكر أبي على دخل أنه

 ربك الق وأنت بهم خال إذا به فكيف، معه وأنت منه الناس يلقى
 أجلسوني: مضطجعا وكان، بكر أبو فقال ،؟رعيتك عن فسائلك
 ربي اهلل لقيت إذا، تخوفني باهلل أم، تفرقني أباهلل: لطلحة فقال فأجلسوه
 .(1)أهلك خير أهلك على استخلفت: قلت، فساءلني
 استخالف في للصديق الصحابة بعض مراجعة من نقل فما
 في والقوة الشدة من  الفاروق عن ُعهد لما كانت إنما ــ الفاروق
 فقد، أصوب كانت الصحابة من وافقه ومن بكر أبي نظرة لكن، الحق
 أشهر وستة سنين عشر استمرت والتي ــ خالفته فترة في منه ظهر

 ما، التعامل وحسن والحكمة واللين الرفق من ــ التمام على أيام وأربعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأبو نعيم في فضائل الخلفاء )ص 2/925أخرجه الطبري في تهذيب اآلثار ) (1)
لطبري أن (، من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن القاسم به، وذكر ا160

ابن إسحاق رواه عن محمد بن عبد الرحمن بن حصين أيضا، وكال إسنادي الطبري 
ضعيف جدا، فمدارهما على محمد بن حميد الرازي وهو متروك كما تقدم، وانظر 
تخريج طرقه وتوجيهه في كتاب أولئك مبرؤون، الجزء الثاني، طلحة بن عبيد اهلل، 

 (. 188 ــ 181من إصدارات مبرة اآلل واألصحاب )ص 
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 خليفة له الصديق اختيار صحة أظهر وما، به العلم واستقر، نقله تواتر
 .المسلمين على

 : فضائله 
 مناقب صاحب  فهو، كثيرة أحاديث الفاروق فضل في صح

 مع شمله عما فضالً  ،مخصوصة أحاديث فضله في وردت وقد، جمة
 سرد المختصرة العجالة هذه مثل يسع وال، الكرام الصحابة من غيره
، الصحيحين في ثبت مما بعضها على سنقتصر بل، الفاروق مناقب كل
 اهلل رسول عند جلوس نحن بينا: قال  هريرة أبو روى ما ذلك ومن
 إلى تتوضأ امرأة فإذا، الجنة في رأيتني، نائم أنا بينا: قال إذ 
 فذكرت، الخطاب بن لعمر: قالوا؟ القصر هذا لمن: قلت، قصر جانب
: قال ثم الخطاب بن عمر فبكى: هريرة أبو قال ،مدبرا فوليت غيرته

 .(1)؟أغار، اهلل رسول يا وأمي أنت بأبي أعليك
 اهلل رسول سمعت: فقال  الخدري سعيد أبو رواه ما ومنها
، قمص وعليهم، علي ُعرضوا الناس رأيت نائم أنا بينا: يقول، 
 وعليه عمر علي وعرض، ذلك دون يبلغ ما ومنها، الثدي يبلغ ما فمنها
 .(2)الدين: قال؟ اهلل رسول يا أولته فما: قالوا ،اجتره قميص

  اهلل رسول على عمر استأذن: قال، وقاص أبي بن سعد وعن
 استأذن فلما، أصواتهن عالية، ويستكثرنه يكلمنه قريش من نساء وعنده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2395(، ومسلم )7023أخرجه البخاري في صحيحه ) (1)
 (. 2390(، ومسلم )23/3691أخرجه البخاري في صحيحه ) (2)
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  اهلل ورسول  اهلل رسول له فأذن، الحجاب يبتدرن قمن عمر
 من عجبت: قال، اهلل رسول يا سنك اهلل أضحك: عمر فقال، يضحك
 قال الحجاب ابتدرن صوتك سمعن فلما، عندي كن الالتي هؤالء
 عدوات أي: قال ثم، يهبن أن أحق كنت اهلل رسول يا فأنت: عمر

 أفظ أنت، نعم: قلن؟  اهلل رسول تهبن وال أتهبنني، أنفسهن
، بيده نفسي والذي:  اهلل رسول قال،  اهلل رسول من وأغلظ

 .(1)فجك غير فجا سلك إال فجا سالكا قط الشيطان لقيك ما
، واإليمان التقوىو الفضل في عظيمة منزلة بلغ  الفاروق وألن

 عمر وضع:  عباس ابن قال، بصحيفته اهلل يلقى أن  علي تمنى
 فلم، فيهم وأنا يرفع أن قبل ويصلون يدعون، الناس فتكنفه سريره على
، عمر على فترحم طالب أبي بن علي فإذا، منكبي آخذ رجل إال يرعني
 اهلل وايم، منك عمله بمثل اهلل ألقى أن إلي أحب أحدا خلفت ما: وقال
 كثيرا كنت أني وحسبت، صاحبيك مع اهلل يجعلك أن ألظن كنت إن

 وأبو أنا ودخلت، وعمر، بكر وأبو أنا ذهبت»: يقول  النبي أسمع
 .(2)وعمر، بكر وأبو أنا وخرجت، وعمر، بكر

 : استشهاده 
 أبي المجوسي الشقيِّ  من ُطعن أن بعد بالشهادة  لعمر ُختم ثم
 في الشهادة له تكتب بأن  عمر لدعاء بذلك اهلل فاستجاب، لؤلؤة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2396(، ومسلم )3294أخرجه البخاري ) (1)
 (. 2389(، ومسلم )3685أخرجه البخاري ) (2)
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، سبيلك في شهادة ارزقني اللهم:  قال حين،  النبي مدينة
 .(1) رسولك بلد في موتي واجعل

 مدينة في يستشهد كيف إذ، منه يستغرب مما الدعاء هذا كان وقد
 حفصة المؤمنين أم عن روي ولذا؟ األعداء من أمنت وقد،  النبي
 إن اهلل به يأتيني: قائالً  فيجيب؟ هذا يكون أنى: تقول كانت أنها 
 .(2)شاء

 بل، أجله اقتراب إلى يشير ما بثالث موته قبل رأى قد  وكان
 اهلل نبي فذكر الجمعة يوم الناس خطب فقد، بها قتل التي وبالطريقة
 ثالث نقرني ديكا كأن رأيت إني: قال ثم  بكر أبا وذكر، 
 أن يأمرونني أقواما وإن، أجلي حضور إال أراه ال وإني، نقرات

 به بعث الذي وال، خالفته وال، دينه ليضيع يكن لم اهلل وإن، أستخلف
 الذين، الستة هؤالء بين شورى فالخالفة، أمر بي عجل فإن،  نبيه
 .(3)راض عنهم وهو  اهلل رسول توفي

 : قربه 
 في ، الصديق بكر وأبي  اهلل رسول مع  دفن وقد
 .(4) عائشة السيدة حجرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1890صحيح البخاري ) (1)
(، وإسناده حسن، وانظر دراسة نقدية في 3/331أخرجه ابن سعد في الطبقات ) (2)

 (. 2/1105المرويات الواردة في شخصية عمر )
( وجاء عنده أن أسماء بنت عميس عّبرت الرؤيا 89(، وأحمد )567أخرجه مسلم ) (3)

 بقولها: يقتلك رجل من العجم. 
 (. 3700ح البخاري )ودفنه بطولها في: صحي انظر قصة استشهاده  (4)
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ب  علي   ن  وم ي  م كلث 
 
رة  ا  سي 

، الهاشمية المطلب عبد بن طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم هي
،  اهلل رسول بنت الزهراء فاطمة وأمها، والحسين الحسن شقيقة
 والسيادة الشرفو اإليمان بيت سليلة وهي، البيت آل سادات من

 وزوجها، خليفة  علي وأبوها، نبي  محمد فجدها، والرياسة
 .(1)خليفة  علي بن الحسن وأخوها، خليفة  الخطاب بن عمر

 : امسها 
اتفقت عليه المشهور بين أهل العلم أن اسمها أم كلثوم وهو الذي 

كما أن جميع الروايات ، كلمة المؤرخين والنسابين من أهل السنة
والظاهر أن عليا سماها ، المتعلقة بشخصيتها ورد فيها اسم أم كلثوم
، وأخت فاطمة  بذلك تيمنا باسم خالتها أم كلثوم بنت النبي 

 .وزوجة ذي النورين عثمان بن عفان 
بينما زعم ، (2)أن اسمها رقيةوذكر أبو الحسن العمري النسابة 
وقد حاول محمد جميل ، (3)األعرجي النجفي أن اسمها زينب الصغرى

حمود العاملي أن ينتصر لتسميتها بهذا االسم لكنه لم يأت بدليل قاطع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/65انظر رسائل ابن حزم ) (1)
 (. 40(، وتابعه اليماني في النفحة العنبرية )ص 199المجدي في أنساب الطالبيين )ص  (2)
 (. 87مناهل الضرب )ص  (3)
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وإنما أتى بظنون واحتماالت ال تثبت في ميزان النقد ، على ذلك
 .(1)العلمي

التفاق قدماء المؤرخين والذي نرجحه أن اسمها هو أم كلثوم 
ولورود هذا االسم في ، المحدثين على تسميتها بذلكو والنسابين

وألن بقية األسماء ال دليل عليها ولم ترد في أي ، الروايات الصحيحة
ومحجوجة بأقوال  فضال عن أنها أقوال مرسلة ومتأخرة، رواية مسندة

 .(2)قدماء النسابين والمؤرخين

 : والدتها 
 من ست سنة حدود في  اهلل رسول جدها حياة في ولدت

  اهلل أنعم وقد. (3)شيئاً  عنه ترو ولم  النبي رأت وقد ،الهجرة
،  آدم ولد سيد حفيدة فكانت، الشريف النسب بهذا كلثوم أم على
 النبي له شهد الذي  وعلي  ،  الجنة أهل نساء سيدة فاطمة وبنت
 الحسن وأخت،  ورسوله اهلل ويحب ه ورسوله اهلل يحب   بأنه 

 الفخر أحاطها فقد ولذا، الجنة أهل شباب سيدي  والحسين
 .جانب كلِّ  من والشرف
 أن الباقر محمد أبيه عن الصادق جعفر البيت أهل فقيه روى وقد
 فتصدقت ذهبا كلثوم أمو وزينب والحسين الحسن شعر وزنت فاطمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 16 ــ 10إفحام الفحول في شبهة تزويج عمر بأم كلثوم )ص  (1)
وهذا ما سيتضح في المبحث المخصص لمرويات ونصوص أهل العلم عن زواج  (2)

 الفاروق بأم كلثوم. 
 (. 3/500سير أعالم النبالء للذهبي ) (3)
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 بعد ثم،  نبينا قُبض حتى سنين أربع عليها مضى إن ما ثم ،(1)به
 أهل نساء سيدة فاطمة أم ها قُبضت، قليلة بأشهر الجلل الحدث هذا
 ،تربية أحسن فربوها،  وأخويها أبيها حضانة في فبقيت، الجنة

 .إكرام أيّما وأكرموها، رعاية بكلِّ  وأحاطوها

 : أزواجها 
جها سنين عشر كلثوم ألم تمَّ  عندما  بن عمر المؤمنين أمير تزوَّ
 زواجه سبب وكان ،(2)الهجرة من عشرة سبع سنة وذلك ، الخطاب

 القيامة يوم منقطع ونسب سبب كل:  النبي لقول سماعه  منها
 .(3)ونسبي سببي إال

 ثم محمد ثم عون فتزوجها، استشهد حتى  عنده وبقيت
 .(4)أجمعين  طالب أبي بن جعفر عّمها أوالد اهلل عبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( عن جعفر الصادق عن أبيه الباقر، وقال الشيخ 3/716رواه مالك في الموطأ ) (1)
حايا أخرجه أبو مصعب الزهري، في الضمحمد مصطفى األعظمي في تخريجه: 

(؛ والشيباني، في الضحايا وما يجزئ 419(، والحدثاني في الصيد والذبائح )2185)
قلت  ،(، كلهم عن مالك به39(؛ والجامع البن زياد، في العقيقة )661منها )

وإسناده صحيح إلى الباقر، واحتمال ثبوت الواقعة قوي، ألن الباقر ال يمكن أن 
 ن هذا مما تناقله عن أجداده من أهل البيت. يعرف مثل هذا إال بالرواية، وواضح أ

 (. 2/476(، السيرة النبوية وأخبار الخلفاء البن حبان )4/69تاريخ الطبري ) (2)
 . ــبإذن اهلل تعالى  ــيأتي تخريجه بتوسع  (3)
(، وعنه الدوالبي في الذرية 250انظر تفصيل ذلك عند ابن إسحاق في سيرته ) (4)

 (، لكن جاء النص عندهما زائداً 171والطبري في ذخائر العقبى )( 117الطاهرة )
 على ما في مطبوعة سيرة ابن إسحاق، حيث جاء عندهما: قال ابن إسحاق: فما=
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، الخطاب بن عمر فتزوجها كلثوم أم وأما:  الزهري قال
 بن عون: عمر بعد كلثوم أم على خلف ثم عمر بن زيد له فولدت
 بن عون بعد كلثوم أم على خلف ثم، مات حتى شيئا له تلد فلم، جعفر
 مكة من نعشت نبتة: لها يقال جارية له فولدت، جعفر بن محمد: جعفر
 أم على خلف ثم، توفيت المدينة قدمت فلما، سرير على المدينة إلى

 حتى شيئا له تلد فلم، جعفر بن اهلل عبد: جعفر بن محمد بعد كلثوم
 .(1)عنده ماتت

 أن اإلخوة كتاب في الدارقطني وذكر: حجر ابن الحافظ وقال
جها عنها مات ثم، محمد أخوه فتزوجها عنها مات عوناً   أخوه فتزوَّ
: آخره في وقال، نحوه سعد ابن وذكر، عنده فماتت، جعفر بن اهلل عبد

 ولداها مات، عميس بنت أسماء من ألستحيي إني: تقول فكانت
 ألحد تلد ولم، عنده فهلكت: قال. الثالث على فأتخوف، عندي
 .(3)والنسابين المؤرخين من جماعة عليه درج ما وهذا ،(2)منهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

يا بنية اجعلي أمرك بيدي ففعلت فزوجها »نشب عون أن هلك فرجع إليها علي فقال:  =
دخلها عليه فمات عنها محمد بن جعفر ثم خرج فبعث إليها بأربعة آالف درهم ثم أ
 «. فتزوجها عبد اهلل بن جعفر ومات عنها ولم يصب منها ولدا

بينما قُصر األمر في مطبوعة سيرة ابن إسحاق على عون ثم محمد، وليس فيه ذكر 
 عبد اهلل، واهلل أعلم. 

(، وكذا أخرجه البيهقي في السنن 118 ــ 61أخرجه الدوالبي في الذرية الطاهرة ) (1)
( من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي، 7/283( والدالئل )7/111) الكبرى

 وإسناده صحيح إلى الزهري. 
 ــ طبعة الخانجي ــوالطبقات البن سعد (، 14/506اإلصابة طبعة دار هجر ) (2)

(10/429.)  
 =دار طبعة سعد البن الطبقات: ذكره، وانظر مضى كما والدوالبي إسحاق ابن منهم (3)
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 : أوالدها 
 أم أن ــ  عمر لذرية تعداده أثناء ــ سعد ابن ذكر معنا مضى

 الحافظ قال، المشهور هو هذاو ،ورقية زيد من كالً  له ولدت كلثوم
 ولدت: وقيل، زيداً  لعمر ولدت أنها: وغيره، الزهري ونقل: الذهبي

 .(1)رقية له
 بينه للتفريق األكبر زيد: له فيقال، الخطاب بن عمر بن زيد أما
 اهلل عبيد وأخوه قتل األصغر زيداً  أن معنا مضى وقد، األصغر زيد وبين
 أن والظاهر ،(2)جرول بنت كلثوم أم وأمهما، معاوية مع صّفين يوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنساب األشراف عن  (،437 ص) حبيب البن المحبر (،8/338) العلمية الكتب =
 البن العرب أنساب جمهرة (،7/283) للبيهقي النبوة دالئل(، 2/98ابن الكلبي )

 سير (،2/353) واللغات األسماء تهذيب (،7/377) الغابة أسد (،38 ص) حزم
 (. 3/501) النبالء أعالم

 أم عن  عمر قتل ولما: قال حين  قتيبة البن وقع وهم على ننبه أن ويحسن
 جعفر بن عون عنها، فتزوجها فمات طالب أبي بن جعفر بن محمد كلثوم، تزوجها

 سنة القديمة مصر طبعة( 70 ص) المعارف ، ،عنده فماتت طالب أبي بن
 فقد ،كبير سقط ففيها عكاشة ثروت الدكتور بتحقيق المعارف دار طبعة م، أما1882
: عند فاطمة، فكانت بنت وهي ،«الكبرى كلثوم أم» وأما :(،211 ص) فيها جاء
 بن جعفر» تزّوجها« عمر» قتل فلما. ذكرناهم قد أوالدا له وولدت. الخطاب بن عمر
المقريزي ابن قتيبة  تابع واضح، وقد سقط وهذا: قلت ،عنده فماتت« طالب أبي

، (، وال شك أن هذا وهم أو سبق قلم من ابن قتيبة 5/370في إمتاع األسماع )
فالمتفق عليه بين أهل العلم أنها تزوجت عونا ثم محمدا، كما أن المتفق عليه أنها 

 . قتيبة ابن قرره لماماتت عند عبد اهلل بن جعفر، خالفا 
 (. 3/501سير أعالم النبالء ) (1)
 (. 3/201الطبقات الكبرى طبعة دار الكتب العلمية ) (2)
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 مع، األكبر زيد اسم علي بنت كلثوم أم ابن على أطلقوا النسب علماء
 شرف مراعاة باب من، جرول بنت كلثوم أم ابن زيد من سنا أصغر أنه

 .أعلم واهلل، غلطا هذا يكون ربما أو، النبوي النسب
 أبي بن علي بنت كلثوم أم أّمه ألن؛ الهاللين ذو: له يقال وكان

 .(1) فاطمة جدته ومكان، علي جده لمكان بذلك سمِّي،  طالب
 وعم أمه وعم أمه أبو وجده وعمه أبوه استشهد الذي الرجل وهو

 . وخاله أمه أبي
 في  الخطاب بن زيد: وعمه،  عمر أبوه استشهد فقد

 أبي بن جعفر: أمه وعم،  طالب أبي بن علي: أمه أبو وجده، الردة
 الحسين: وخاله  المطلب عبد بن حمزة: أمه أبي وعم،  طالب

 .(2) طالب أبي بن علي بنا
 سنة قبل مولود ألنه، الثالثين يتعدى ال وسنه ،شاباً  زيد وتوفي

 في ولدت ورقية، رقية قبل ولد وألنه،  عمر وفاة سنة، هـ 22
،  عمر وفاة سنة، 23 سنة قبل ولدت قد تكون أن بد فال عمر حياة
 ولد قد زيد يكون أن بد فال وعليه ،سنة زيد وبين بينها يكون أن بد وال
 .22 سنة قبل

 العاص بن سعيد ألن، هــ 48 سنة بعد ما إلى حيا كان وزيد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ذكر هذا اللقب 5/161(، ووقع في إكمال تهذيب الكمال )1072القاموس المحيط ) (1)
 في ترجمة زيد بن عبد اهلل بن عمر، وهذا وهم من ابن ماكوال، أو ممن نقل عنه. 

 (. 1/426المنمق في أخبار قريش ) (2)
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 فعمر وعليه، هـ 48 سنة المدينة ولِي كلثوم وأم زيد جنازة شهد الذي
 .سنة 26 عن يقل ال عمر بن زيد

 فالالزم، زيد وابنه كلثوم أم جنازة شهد قد  الحسن أن وبما
 توفي التي السنة ـه 50 سنةو 48 سنة بين كانت وفاتهما أن ذلك من
 .(1)الثالثين يتعدى ال زيد فسن وعليه،  الحسن فيها

، ليالً  عدي بني بين حرب في أصيب قد أنه  زيد وفاة وسبب
، وصرعه فشّجه، الظلمة في منهم رجل فضربه، بينهم ليصلح خرج
 .يعقب ولم ، مات ثم أياماً  فعاش

 فخرج كعب بن عدي بني بين نشب خالفا أن ذلك وتفصيل
 أبي ابني وسليمان اهلل عبد ذلك وبلغ، سببه ما لعيطَّ  مطيع بن اهلل عبد
 إليهما فخرجوا أخويهما الخبر وأتى لرجعته يرُصدانه فخرجا، جهم

 بالبقيع فالتقوا ممسيا مطيع بن اهلل عبد وانصرف، الفريقان وتداعى
 وأقبل، فكسرته السرج مؤخر فأدركت بعصا مطيع ابن وتنوول فاقتتلوا
 فضربه فخالطهم بعض عن بعضهم وينهى بينهم ليحجز عمر بن زيد
 عن وصرع فشجه رأسه على ضربة يعرفه ال وهو الظلمة في منهما رجل
 اهلل عبد وأقبل أيديهم في وأسقط فتفرقوا، زيد زيد القوم وتنادى دابته
 وأمي أنت بأبي زيد يا فناداه عليه فأكب نزل صريعا رآه فلما مطيع بنا

 حتى بغلته على فحمله وأخذه مطيع ابن فكبر أجابه ثم، ثالثا أو مرتين
 وكان، برأ قد وقيل أقبل حتى شجته من زيد فدووي منزله إلى أداه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انظر لمزيد من التفصيل: مبحث وفاة أم كلثوم. (1)
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 فلم عمر بن بزيد انتقضت الشجة إن ثم، يسميه فال ضربه من عن يسأل
 .(1)عليه اهلل رحمة فهلك بطن وأصابه مريضا منها يزل

 زيد في كانت: قيل، واحد وقت في  وأمه هو توفي ولكونه
 فلم اآلخر قبل مات أيهما يعرف لم واحدة ساعة في ماتا ُسنَّتان وأمه
 الجنائز موضع في معا ووضعا، صاحبه من منهما واحد كل يورث
 والمرأة الرجل في السنة فجرت، اإلمام يلي مما هو وقدم أمه فأخرت
 .(2)بعد بذلك

 بن سعيد وكان،  معاوية خالفة في الحادثة هذه وكانت
 بن اهلل عبد أبيه من أخوه عليه وصلّى، المدينة على الوالي هو العاص
، وآخرون  والحسين الحسن خااله عليه الصالة وشهد،  عمر

 .(3) أمه ِذكره مع ذكره وقع وإنما، رواية لزيد وليست
: زيد وابنها كلثوم أم عن الصنعاني همام بن الرزاق عبد قول وأما

فماتا وصلى عليهما عبد اهلل ، همابلغني أن عبد الملك بن مروان سمَّ 
فخاف ، وابن عمر، هذا ابن علي: وذلك أنه قيل لعبد الملك، بن عمرا

 بال بالغا مروي ألنه جدا ضعيف قول فهو ،(4)على ملكه فسمهما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من طريق الزبير بن بكار، وهو عند الزبير 19/487أخرجه ابن عساكر في تاريخه ) (1)
(، وكذا أخرجه مطّواًل: ابن حبيب 352مختصرًا في المطبوع من نسب قريش )ص

رثاء زيد  شعرًا طوياًل قيل في ــوكذا ابن عساكر  ــ(، وقد ساق 310في المنّمق )ص
 . بن عمر بن الخطاب ا

 (. 19/489تاريخ دمشق البن عساكر ) (2)
 (. 79اإليثار بمعرفة رواة اآلثار )ص  (3)
 (. 6/163المصنف ) (4)
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، الصحيحة الروايات في ثبت لما ومخالف، منكر الحكاية ومتن، إسناد
 ،مضى كما 50و 48 سنة بين معاوية خالفة في توفي زيدا فإن
 أن يُّدعى فكيف ،هـ 65 سنة الملك ولي إنما مروان بن الملك وعبد
 أن قبل زيد توفي وقد عمر بن زيد من ملكه على خاف الملك عبد
 الثابت أن مع ،!؟سنة عشرة بخمس مروان بن الملك عبد يتولى

 وأما، عدي بني بين وقع الذي الخالف بسبب قتل زيدا أن والمشهور
 .(1)واحد وقت في زيد مع وماتت مرضت أنها روي فقد كلثوم أم

 في اختلف فقد، لرقية بالنسبة وأما،  بزيد يتعّلق فيما هذا
 تعاقب وقد، رقية اسمها أن والمشهور ،(2)فاطمة اسمها: فقيل، اسمها
 كالزبير، بزواجها يتعلّق ما وذكر ،برقية تسميتها على العلم أهل من كثير
 (7)سعد وابن (6)والبالذري (5)قتيبة وابن (4)حبيب وابن (3)بكار بنا

 .(10)والعصامي (9)عساكر وابن (8)هبيرة وابن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 10/488أنساب األشراف ) (1)
 (. 185المعارف البن قتيبة )ص  (2)
بنت  وتزوج رقيةَ ( حيث قال: 31)ص في المنتخب من كتاب أزواج النبي  (3)

 . عمر: إبراهيم بن نعيم بن النحام فلم تلد منه
 (. 101 ــ 54المحبر )ص  (4)
 (. 1/185المعارف ) (5)
 (. 10/478أنساب األشراف ) (6)
 ( وعنده أن رقية أنجبت إلبراهيم بنتًا. 5/171الطبقات ) (7)
 (. 7/43اإلفصاح ) (8)
 (. 19/482تاريخ دمشق ) (9)
 (. 1/533سمط النجوم العوالي ) (10)
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 أنجبت أنها العلم أهل بعض فذكر، أيضا عقبها في اختلف وقد
 .(2)تعقب لم أنها على آخرون ونص ،(1)بنتا نعيم بن إبراهيم لزوجها

 الثالثة عّمها ألبناء بالنسبة وأما،  عمر من لذريتها بالنسبة هذا
 أحد   من تعقب فلم  عمر وفاة بعد التوالي على تزوجوها الذين
 ثم: الزهري قال، جعفر بن لمحمد جارية ولدت: وقيل ،(3)منهم
 له فولدت، جعفر بن محمد جعفر بن عون بعد كلثوم أم على خلف
 قدمت فلما، سرير على المدينة إلى مكة من نعشت بثنة لها يقال جارية
 .(4)توفيت المدينة

 : الشريفة حياتها من ومضات 
 من ولطائف بفضائل اختصاصها في سبب كلثوم أم لنسب كان

 وجدها أبوها شهد التي الوحيدة القرشية المرأة فهي، نسبها جهة
 بن علي وأبوها،  محمد البشر سّيد أمها أبو جدها، بدراً  وزوجها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5/171الطبقات ) (1)
(، وأما قول البالذري والمقريزي أن عمر زوج ابن 1/533سمط النجوم العوالي ) (2)

 أخيه عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فاطمة بنته، وأمها أم كلثوم بنت فاطمة 
هم ظاهر، ( فهو و6/146(، وإمتاع األسماع )1/428كما في أنساب األشراف )

فزوجة عبد الرحمن بن زيد هي فاطمة بنت أم حكيم، كما ذكر ابن سعد في 
(، وقد ذكر البالذري ذلك على الصواب في أنساب األشراف 7/54الطبقات )

 (. 6/219(، وتابعه المقريزي في إمتاع األسماع )10/466)
 (. 3/502سير أعالم النبالء ) (3)
( بغير 3/502، ونقل جزءًا منه الذهبي في السير )( للبيهقي7/112السنن الكبرى ) (4)

 إسناد. 
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 .(1) الخطاب بن عمر الفاروق هو وزوجها،  طالب أبي
لها عشرتها حسنو ،مواقفها نبل على تدل أخبار عنها وردت  وتبع 

 كانتو ،بنفسه المسلمين حوائج يقضي  كان فقد،  للفاروق
، الناس عن اآلالم تخفيف في وتشركه، الخيرات فعل في أزره من تشد
 .العيش شظف وآالم عمر مع والزهد التقشف بحياة رضيت وقد

، زمانها في الروم ملكة إلى بهدية بعثت أنها أخبارها في جاء
 لم،  عمر لكن، فاخراً  عقداً  إليها أهدت بأنفكافأتها ملكة الروم 

 !.الفاخر العقد هذا مصير في وشاورهم الناس جمع حتى بال له يهدأ
 إلى الروم ملك مراسالت فيه ُذكر، طويل خبر ضمن جاء فقد

 الروم ملكة إلى طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم وبعثت:  عمر
ته، النساء أحفاش من وأحفاش ومشارب بطيب  فأبلغه، البريد إلى ودسَّ
 هذه: وقالت، نساءها وجمعت، هرقل امرأة وجاءت منه وأخذ، لها

، لها وأهدت، وكافَأْتها وكاَتبْتها، نبيهم وبنتِ ، العرب ملك امرأة هدية
 عمر إلى أي ــ إليه البريد به انتهى فلما، فاخر عقد لها أهدت وفيما
 فصّلى، فاجتمعوا، جامعة الصالة: ودعا، بإمساكه أمره ــ عنه اهلل رضي
، أموري من شورى غير عن أُبرم أمر في خير ال إنه: وقال، ركعتين بهم
 امرأة لها فأهدت، الروم ملك المرأة كلثوم أم أهدتها هدية في قولوا
 بذمة الملك امرأة وليست، لها بالذي لها هو: قائلون فقال، الروم ملك

 .فتتقيك يدك تحت وال، به فتصانع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/426المنمق في أخبار قريش ) (1)
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، لتباع بها ونبعث، لنستثيب الثياب نهدي كنا قد: آخرون وقال
، بريدهم والبريد، المسلمين رسول الرسول ولكن: فقال. ثمناً  ولنصيب

 عليها ورد، المال بيت إلى بردها فأمر. صدرها في عظموها والمسلمون
 .(1)نفقتها بقدر
عمـــر بــــن   مـــن مواقفهـــا مـــل زوجهـــا الفـــارو  أمـــري املـــؤمنني       

 :اخلطاب
أمَّر على جيش   روى الطبري أن الفاروق عمر بن الخطاب 

استأذن سلمة  روا وجمعوا الغنائمصِ فلما نُ ، سلمة بن قيس األشجعي
فأذنوا ، بن قيس من معه من الجيش في أن يبعث بحلي  إلى عمر هديةا

فلما جاء إلى عمر ، فبعث بها برجل من قومه، له وطابت أنفسهم بذلك
خبزة بزيت في فأخرجت إليه >! غداءنا، يا أم كلثوم: <ودخل بيته قال

أال تخرجين إلينا تأكلين معنا ، يا أم كلثوم: <فقال، عرضها ملح لم يدق
نعم وال : <قال>، إني أسمع عندك حس رجل: <قالت (2)>؟من هذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وهو من طريق سيف بن عمر التميمي، وحاله معروفة، 4/260تاريخ الطبري ) (1)
( من الطريق نفسها. واألحفاش 4/139وأخرجه أيضًا: ابن الجوزي في المنتظم )

رج يكو  ن فيه البخور والطيب. جمع ِحفش، وهو الد 
 (.17/155( البن سيده، تاج العروس )3/113انظر: المحكم والمحيط األعظم )

فهو محمول على أنه قال ذلك من باب المزاح مع أم  لو صح هذا عن عمر  (2)
امرأته أن تخرج على رجل أجنبي، كيف  كلثوم، وإال فال يتصور أن يأمر عمر 

وهو سيد المتقين رأى  على نسائه حتى أن النبي  وقد اشتهرت غيرة عمر 
 في منامه امرأة توضأ إلى جانب قصر في الجنة، فلما علم أنه قصر عمر، ولى 

( وصحيح 3680كما ثبت في صحيح البخاري ) مدبرا لما تذكر غيرة عمر 
 (. 2395مسلم )
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: قالت ــ> فذلك حين عرفت أنه لم يعرفني: <قال ــ> أراه من أهل البلد
، مرأتهلو أردت أن أخرج إلى الرجال لكسوتني كما كسا ابن جعفر ا<

أو ما يكفيك : <قال>! وكما كسا طلحة امرأته، وكما كسا الزبير امرأته
>! أن يقال أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وامرأة أمير المؤمنين عمر

وفي رواية ، >فلو كانت راضية ألطعمتك أطيب من هذا، كل: <فقال
أما : <سيف بن عمر زيادة أنها أجابت عمر بن الخطاب لما قال لها

إن ذلك عني لقليل : <فقالت>، يكفيك أن يقال أم كلثوم بنت علي
 .(1)>الغناء

 :اخلري وجوه يف والثواب األجر على  حرصها 
 به حّدث ما منها، أخبار والثواب األجر على حرصها في روي

 مرّ  إذ بالمدينة يعس  عمر بينما: قال، مالك بن أنس عن ثابت
 منه فدنا، باألمس يكن لم شعر من بيت هو فإذا، رحابها من برحبة
 من: قال ثم، عليه فسلَّم منه فدنا قاعداً  رجالً  ورأى، امرأة أنين فسمع
 أصيب المؤمنين أمير إلى جئت البادية أهل من رجل: فقال؟، الرجل
 انطلق: قال؟، البيت في أسمع الذي الصوت هذا ما: فقال، فضله من

، تمّخض امرأة: قال؟، هو ما ذاك عليَّ : قال، لحاجتك اهلل رحمك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( بأسانيد، األول فيه عبد اهلل بن كثير 118 ــ 4/117رواه الطبري في التاريخ ) (1)
: لم أعرفه، 329ص  معجم شيوخ الطبريالعبدي، قال أكرم بن محمد زيادة في 

(، واإلسناد 3/293ولم أجد له ترجمة، وكذا في صحيح وضعيف تاريخ الطبري )
الثاني من رواية سيف بزيادات ليست في رواية العبدي، وهذا إسناد واه، واإلسناد 

لثالث ساقه الطبري وذكر أن متنه نحو هذه الرواية، وحسنه البرزنجي في صحيح ا
 (. 3/293وضعيف تاريخ الطبري )
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 فقال، منزله أتى حتى فانطلقَ : قال، ال قال؟، أحد عندها هل: قال
؟، إليك تعالى اهلل ساقه أجر   في لك هل: عليّ  بنت كلثوم أم المرأته
: قالت، أحد عندها ليس تمّخض غريبة امرأة: قال؟، هو وما: قالت
 الِخرق من لوالدتها المرأة يصلح ما فخذي: قال، شئت إن، نعم

: فقال، به فجاءت: قال، وحبوب وشحم بُبرَمة وجيئيني، والدهن
: لها فقال، البيت إلى انتهى حتى خلفه ومشت، البرمة وحمل، انطلقي
، ناراً  لي أوقد: له فقال الرجل إلى قعد حتى وجاء، المرأة إلى ادخلي
: امرأته فقالت، المرأة وولدت، أنضجها حتى الُبرمة تحت فأوقد، ففعل
 كأنه المؤمنين أمير يا سمع فلما، بغالم صاحبك بّشر، المؤمنين أمير يا

 الُبرمة عمر فحمل، أنت كما مكانك: له فقال، عنه يتنحى فجعل هابه
 البرمة أخرجت ثم، ففعلت، أشبعيها: قال ثم، الباب على فوضعها
، الرجل يدي بين فوضعها فأخذها  عمر فقام، الباب على فوضعتها

: المرأته قال ثم ففعل، الليل من سهرت قد فإنك، ويحك ُكْل : وقال
، يصلحك بما لك نأمر فأتِنا، غد في كان إذا، للرجل وقال، اخرجي
 .(1)وأعطاه فأجازه الرجل ففعل

 : طاعتها ألبيها 
ما ، من الحوادث التي تدل على بر أم كلثوم بأبيها وطاعتها له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 354 ــ 353مناقب أمير المؤمنين عمر البن الجوزي )النسخة المسندة( ص  (1)
بحثت عنه في كتاب ونسبه البن شبة، قال محققه الدكتور عامر حسن صبري: 

 ، وانظرشبة، فلم أجده، فلعله مما سقط من هذا الكتاب تاريخ المدينة البن
 (. 1/391محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب )
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استعمل يزيد بن ، طالب كان علي بن أبي: قال رواه عمرو بن سلمة
واستعمل ، ثم استعمل مخنف بن سليم على أصبهان، قيس على الري

فلما انفتل عمرو بن سلمة عرض له ، على أصبهان عمرو بن سلمة
فلما انصرف عنه ، الخوارج فتحصن في حلوان ومعه الخراج والهدية

مة فلما قدم عمرو بن سل، الخوارج أقبل بالهدية وخلَّف الخراج بحلوان
أمره فليضعها في الرحبة ويضع عليها أمناءه حتى يقسمها  على علي 

إلينا من هذا  أرسل :فبعثت إليه أم كلثوم بنت علي، بين المسلمين
فلما ، فبعث إليها بزقين من عسل وزقين من سمن، العسل الذي معك

أن خرج علي إلى الصالة عدها فوجدها تنقص زقين فدعاه فسأله عنهما 
: أمير المؤمنين ال تسألني عنهما ثم تأتي بزقين مكانهما قاليا : فقال
بعثت إلي أم كلثوم : قال« ؟عزمت عليك لتخبرني ما قضيتهما»

ثم ، «أمرتك أن تقسم فيء المسلمين بينهم»: قال، فأرسلت بهما إليها
فأتي بهما مع ما نقص منهما فبعث ، بعث إلى أم كلثوم أن ردي الزقين

فوجدوا فيهما نقص ثالثة « ا مملوءتين وناقصتينقوموهم» إلى التجار
فأرسل إليها أن أرسلي إلينا بالدراهم ثم أمر بالزقاق ، دراهم وشيئا

 ففي هذا القصة يظهر شدة طاعة أم كلثوم  .(1)فقسمت بين المسلمين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأبو نعيم 1/277رواه أبو الشيخ األصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ) (1)
(، ومن طريق أبي نعيم 2/231(، ومختصرا )1/101األصبهاني في تاريخ أصبهان )

(، كلهم من طريق أبي زرعة الرازي 42/479أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )
عن محمد بن العالء، عن عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة عن أبيه عن جده، 
وهذا إسناد متصل صحيح، رجاله ثقات باالتفاق، سوى عمرو بن يحيى بن عمرو 

 إسحاق بن منصور عنه= ن فيه، فنقلان مختلفبن سلمة، فقد نقل عن ابن معين قوال
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(، لكن ابن عدي نقل في الكامل 6/269أنه وثقه، الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) =
عن أحمد بن أبي يحيى عن ابن معين أنه قال: عمرو بن يحيى بن سلمة ليس بشيء، 
وعن الليث بن عبدة عن يحيى بن معين أنه قال: لم يكن يُرضى، الكامل في الضعفاء 

، لسان الميزان بمرضي قل ابن حجر عن ابن خراش أنه قال: ليس(، ون6/215)
 (، قلت التحقيق أنه ثقة، لوجوه: 6/232)

األول: أن ما نسب إلى ابن معين من تضعيفه فيه نظر، وذلك ألن توثيقه منقول * 
عن يحيى بسند صحيح، خالفا لتضعيفه الذي لم ينقل إال من طرق الضعفاء، فأحمد 

نماطي، نقل ابن عدي أن إبراهيم بن أورمة اتهمه بالكذب، ثم بن أبي يحيى هو األ
وألبي بكر بن أبي يَْحيى هذا غير حديث منكر عن الثقات لم أخرجه قال عنه: 

الكامل  َهاُهنا، وقد روى عن يَْحيى ْبَن َمِعين َوأَْحَمَد ْبَن َحْنَبل  تاريخا في الرجال
(، قلت: وباستقراء جملة من رواياته عن يحيى ومقارنتها مع 1/322في الضعفاء )

بقية تالميذ يحيى وجدت أنه يوافقهم في الجملة، فما وافق فيه الثقات يؤخذ منه، 
وأما ما تفرد به فيتوقف في أمره، وأما إن خالفه من هو أوثق منه فال شك في إطراح 

. والنص الثاني المنقول عن ابن معين رواه أحمد بن علي قوله، كما هو األمر هاهنا
لم أعثر له على ترجمة، وقد أكثر ابن  والليث بن عبدة المدائني عن الليث بن عبدة،

عدي في الكامل من نقل أقوال ابن معين من طريقه، فوجدت له نيفا وعشرين رواية 
صور الكوسج في الحفظ عن ابن معين، ومع ذلك فال تبلغ مرتبته مرتبة إسحاق بن من

والتثبت، فال يعبأ بمخالفته، فالصحيح من أقوال ابن معين في عمرو بن يحيى هو 
 توثيقه. 

الثاني: أن التوثيق هنا مقدم على الجرح، ألن التوثيق منقول عن يحيى بن معين، * 
وأما الجرح فمنقول عن ابن خراش، وهو وإن كان حافظا إال أنه متكلم فيه من جهة 

، وكثيرا ما رد النقاد أقواله عند المخالفة، فقوله مرجوح هنا إن صحت نسبته إليه، غلوه
ألني في ريب من ذلك، فقد تفرد الحافظ ابن حجر بنقل هذا الجرح عنه، وعبارته 

خراش، فإن كان  قريبة من العبارة المنسوبة ليحيى في الكامل، فلعله وهم ونسبها البن
له أصال، واهلل أعلم، والمقصود أن الجرح هنا لو قُّدر األمر كذلك فالجرح ال حقيقة 

  = ثبوته فال يعتد به، ألن الموثق أعلم وأضبط، وألن الجرح غير مفسر. 
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الثالث: أن ابن عدي قد صرح بأنه لم يجد في روايات عمرو بن يحيى رواية *  =
وعمرو هذا ليس له كثير رواية ولم يحضرني له يستنكرها على قلة رواياته، فقال: 

(، قلت فإن لم يجد ابن عدي رواية 6/215، الكامل في الضعفاء )شيء فأذكره
خطئه، ويؤكد ثقته في الرواية منكرة في رواياته على قلتها فهذا دليل على قلة 

 وضبطه، فإن قلة الخطأ من عالمات الضبط. 
الرابع: روى عمرو بن يحيى هذا الحديث عن أبيه عن جده، وأكثر رواياته يرويها * 

بهذا السند، وهي قليلة جدا لعلها ال تتعدى عشرة، وقلة الرواية مع كونها من رواية 
بن عن أبيه مدعاة للضبط، وهذا يرجح صحة هذه الرواية. إذا علمت هذا فال اال

أم كلثوم بنت علي بن أبي <تلتفت لما ذكره الدكتور علي صالح رسن في مقالته: 
(، حين ضعف هذه الرواية بحجج واهية، 181 ــ 180)ص  >طالب حقيقة أو وهم

على قصوره العلمي وجهله النقد بصلة، ويكفي دليال و وبكالم ال يمت إلى العلم
المطبق بعلم الحديث والجرح والتعديل أنه وقع في أخطاء فاحشة أثناء كالمه عن 
إسناد الرواية، فهو لم يهتد لمعرفة الحسن بن محمد شيخ األصبهاني، وادعى أن أبا 

اتهم و زرعة الرازي اإلمام الحافظ ليس في ترجمته ما يدل على توثيق أو جرح!!،
بأنه افترى هذه الرواية، وخلط بين كالم و كريب محمد بن عالء بالوضعالحافظ أبا 

ابن معين وكالم ابن عدي في ترجمة عمرو بن يحيى!!، وأما المتن، فضعفه تارة 
ألنه ينسب بزعمه إلى أم كلثوم الجشع، وهو تحميل للرواية وللموقف ما اليحتمله، 

ذخائر العقبى جاء فيها أن السمن  وتارة ألنه زعم وقوع التناقض فيه، ونقل رواية من
وبما أنه هدية لإلمام فمن حق عائلته التصرف به ألنه والعسل كان هديًة، ثم قال: 

لم يكن مهدى لبيت مال المسلمين، وقد اختلفت الروايتان، في حين أصلهما واحد 
، أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب حقيقة أو وهم وهو عمرو بن يحيى عن أبيه

(، قلت: لو أن علي صالح رسن كلف نفسه مراجعة مصدر المحب 182)ص 
( لعلم أن الرواية واحدة وال 1/120الطبري وهو صفة الصفوة البن الجوزي )

( 108تناقض فيها وإنما اختصرها ابن الجوزي، ووقع في ذخائر العقبى )ص 
 =تحريف إذ نقل الرواية هكذا: عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال أهدى أخي!!،
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فهي أحبت أن تحصل على ، ولو كان ذلك على حساب نفسهاو ألبيها
فلما علمت ، شيء من العسل دون أن تعلم أنها لبيت مال المسلمين

، ردته طائعة، أن ترد العسل والسمن بذلك عندما أرسل لها أبوها علي  
ولم ، ولم تجادله في ذلك، وأطاعته أيضا في دفع ثمن ما نقص منه

، بذلك دليال على شدة طاعتها ألبيها ورجوعها للحقوكفى ، تراجعه
لما  شابه ووافق موقف عمر  ومن اللطائف أن موقف علي 

أرسلت ملكة الروم هدية إلى أم كلثوم فسبحان اهلل الذي كتب االلتئام 
 .في مواقفهما  والتوافق بين الفاروق وبين علي

ودفاعها عن عبد اهلل بن عمر  مكانتها عند أبيها علي  

  ابن زوجها: 
مكانة وشأنا عند أبيها حتى إنها  حدثنا الروايات أن ألم كلثوم تُ 

لما أشيع عنه أنه توجه إلى  تشفعت في ابن زوجها عبد اهلل بن عمر 
فبينت له أنه إنما ذهب لمكة للعمرة وليس ، الشام ليلحق بمعاوية 

لما بويع لعلي أتاني : قال يروي نافع عن عبد اهلل بن عمر ، للشام
فإني قد استعملتك عليهم فسر ، إنك امرؤ محبب في أهل الشام: فقال
 فواهلل ، أما بعد: فقلت، فذكرت القرابة وذكرت الصهر: قال، إليهم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت والصحيح أنه تصحيف من المحب أو النساخ، فليست زيادة أخي في الرواية،  =
يحيى بن عمرو!! بل هو أبوه عمرو بن سلمة،  والذي أرسل الهدية لعلي ليس أخَ 

فالظاهر أن عبارة أبي تصحفت إلى أخي، وال تناقض بين الروايتين أصال، فضال عن 
لعسل كان من الهدية، والمقصود أن أن الرواية األولى جاءت صريحة بأن السمن وا

كالم الدكتور علي صالح رسن المبني على منطلقات واهية لتضعيف الوقائع الثابتة ال 
 يلتفت إليه وال يعبأ به، وإنما أشرت له ألنني وقفت على هذه الرواية بواسطة مقالته.
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فلما كان بعد ذلك جاء ابن عمر إلى ، فتركني وخرج: قال، ال أبايعك
إن : فقيل له، فأتى علي  ، فسلم عليها وتوجه إلى مكة (1)م كلثومأمه أ

فإن كان الرجل : قال، ابن عمر قد توجه إلى الشام فاستنِفر الناس
وأتيت أم كلثوم (: أي نافع) قال، ليعجل حتى يلقي رداءه في عنق بعيره

جاءني الرجل وسلم  قد؟ ما الذي تصنع: فأرسلْت إلى أبيها، فأخبرت
يرجع إلى  وكان علي  .(3)(2)فتراجع الناس، علي وتوجه إلى مكة

: قال، عبد الرحمن بن ثروانفعن ، أم كلثوم في بعض القضايا المشكلة
فأتوا ، وهي من بني أود، زوج امرأًة أخوالُها وهم من بني عائذ اهلل

. نعم: قالت؟ انظري أمن النساء هي: فقال البنته أم كلثوم، عليا 
هذه القصة تدل على أن عليا و ،(4)هم أكفاء: وقال، فدفعها إلى زوجها

  كان يثق بابنته أم كلثوم ويستشيرها فيما يحتاج إليه من مشاورة
 .وذلك دليل ثان على منزلتها الكبيرة عند أبيها، النساء

 : أبيها ثم زوجها على وحزنها رقتها 
 وخوفها ، عمر لزوجها حبها شدة عن الصحيحة األخبار تحكي

 يوهم ما فيه األحبار كعب من خبراً  سمعت لما أنها ذلك ومن، عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليست أمه حقيقة، وإنما المراد أنها زوجة أبيه، فهي بمنزله أمه.  (1)
 أي رجعوا بعد استنفارهم.  (2)
 (،38480(، و)31314بتحقيق عوامة برقم )رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف  (3)

 وإسناده صحيح. 
(، وإسناده حسن إلى عبد الرحمن بن ثروان، 578رواه سعيد بن منصور في سننه ) (4)

هـ وهو من طبقة صغار التابعين، فالخبر  120إال أنه لم يدرك عليا، ألنه توفي سنة 
 منقطع، والخطب فيه يسير. 
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 سبب عن  عمر سألها فلما، شديداً  بكاءً  بكت  عمر خاتمة سوء
 كعب تعني ــ (1)اليهودي هذا، المؤمنين أمير يا: فقالت بكائها
 شاء ما: عمر فقال ،جهنم أبواب من باب على إنك: يقول ــ األحبار

 إلى أرسل ثم ،سعيداً  خلقني ربي يكون أن ألرجو إني واهلل، اهلل
، عليّ  تعجل ال، المؤمنين أمير يا: قال كعب جاءه فلما، فدعاه كعب
 فقال ،الجنة تدخل حتى الحجة ذو ينسلخ ال، بيده نفسي والذي
 أمير يا: فقال ؟النار في ومرة، الجنة في مرة؟ هذا شيء أي: عمر

 من باب على اهلل كتاب في لنجدك إنا، بيده نفسي والذي المؤمنين
 يقتحمون يزالوا لم مت فإذا، فيها يقعوا أن الناس تمنع، جهنم أبواب
 .(2)القيامة يوم إلى فيها

 أن شكّ  وال، وأبيها زوجها من كل   باستشهاد  أصيبت وقد
 كانت لما أنه روي ولذا، زوجها فقدان على حزنها جّدد أبيها استشهاد
 يؤذنه الفجر طلع حين النباح ابن أتاه  علي فيها أصيب التي الليلة

، الثالثة عاد ثم، كذاك وهو الثانية فعاد، متثاقل مضطجع وهو بالصالة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعّل أم كلثوم قالت ذلك باعتبار ما : عيسى آل محسن بن السالم عبدقال الدكتور  (1)
، كتاب دراسة نقدية في كان عليه كعب من اليهودية أو لعلها لم تعلم بإسالمه

(، أقول: أو يكون 2/1129) المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب 
ظيره قول هذا من باب الغضب، فيكون قصدها أن تعيبه بما كان عليه قبل إسالمه، ون

كما في  ذلك على حفصة حفصة لصفية بن حيي: بنُت يهودي، فعاتب النبي 
  (.3894سنن الترمذي )

( 1/248(، وابن بشران في أماليه )3/332إسناده صحيح، أخرجه ابن سعد في طبقاته ) (2)
من طريق مالك بن أنس عن عبد اهلل بن دينار عن سعد الجاري. وانظر باقي تخريجه في 

 (. 2/1129كتاب دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب )
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 : يقول وهو يمشي علي فقام
 للمددوت حيازيمددك شددد

 

 آتيددددك المددددوت فدددد ن 
 

 المددوت مددن تجددزع وال
 

 بواديدددددددك حدددددددل إذا 
 

، فضربه ملجم بن الرحمن عبد عليه شد الصغير الباب بلغ فلما
 قتل؟ الغداة ولصالة لي ما: تقول فجعلت علي بنت كلثوم أم فخرجت
 وقد ،(1)الغداة صالة أبي وقتل، الغداة صالة المؤمنين أمير زوجي
 أن عن فضال ،(2)ذلك يثبت الو ، علي على تنوح كانت أنها روي
 عن  النبي نهي يخالف أن به يليق ال  علي بيت في تربى من

 يتعدى ال الذي البكاء على هنا النوح حمل إن إال، الجاهلية النياحة
 فرض على كله وهذا، كلثوم بأم ُُيظن الذي وهذا، الشرعية الحدود
 .الرواية صحة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 14أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )رقم  (1)
( 42/555من طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق )(، و51وكتاب المحتضرين )رقم

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا عبد اهلل بن يونس بن بكير، قال: حدثني أبي قال: حدثني 
علي بن أبي فاطمة الغنوي، قال: حدثني األصبغ الحنظلي، قال:. فذكره. وفي 

لة. كتاب مقتل أمير المؤمنين جاء بداًل من األصبغ الحنظلي: شيخ من بني حنظ
قال فيه البخاري: فيه نظر، وقال فيه  ،والخبر ال يصح، فعلي بن أبي فاطمة الغنوي

( وتهذيب التهذيب 20/367أبو حاتم: منكر الحديث. انظر: تهذيب الكمال )
(. واألصبغ الحنظلي: ليس بثقة، جرحه غير واحد من أهل العلم، انظر: 7/296)

 (. 1/363( وتهذيب التهذيب )3/309تهذيب الكمال )
(، ومن طريقه البالذري في أنساب األشراف 3/38رواه ابن سعد في الطبقات ) (2)

، وفيه طلق األعمى ولم أقف له على ترجمة، ولعله أبو ( طبعة األعلمي2/498)
(، 4612( و)2597طلق األعمى، وثقه ابن معين، موسوعة أقوال يحيى بن معين )

 وطلق األعمى رواه عن جدته ولم أعرف من هي. 
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 : الدنيا يف زهدها 
 الخطاب بن عمر زوجها من أخذت كلثوم أم أن اللطائف من
 ،طالب أبي بن علي وأبيها  بحظها قانعة جعلتها جميلة صفة 
، والقناعة الزهد وهي، والزائلة الزائدة اللذات عن معرضة، الدنيا من
َضت عندما الفاروق مع موقفها معنا مضى وقد  في بتقشفه كلثوم أم عرَّ

 السن وصغر، سنها لصغر ذلك كان وربما، والملبس والمشرب المأكل
 رأت أنها خاصة اللباس في والزينة المأكل في التوسع لطلب مدعاة
، الدنيا أمور في أزواجهن عليهن وسع ممن الصحابة نساء من غيرها
 اإلنفاق في الفاروق إقتار من تتضجر ولم صابرة بقيت ذلك مع لكنها
 إنها ثم،  واستشهد توفي حتى معه بالعيش وقانعة له وفية ظلت بل

، وزهده تقشفه في بالفاروق شبيها أباها فوجدت، مدة أبيها مع عاشت
 رواها جميلة قصة في بوضوح هذا تجلى وقد، لها سجية ذلك فجعلت
 بينها وستر تمشط وهي كلثوم أم على دخلت: قال، صالح أبو خادمها
 فدخال وحسين حسن فجاء، لي تأذن حتى أنتظرها فجلست، وبيني
، بلى: قالت؟ شيئا صالح أبا تطعمون أال: فقاال، تمشط وهي عليها
 وأنتم هذا أتطعمونني: فقلت، بحبوب مرق فيها قصعة فأخرجوا: قال
، المؤمنين أمير رأيت لو فكيف، صالح أبا يا: كلثوم أم فقالت؟ أمراء
 من فنزعها أترنجة منه يتناول حسين أو حسن فذهب (1)بأترنج وأتي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا وفي رواية أخرى أترجة، وأترنجة هي لغة أهل حمص، يقولون بدل أترجة،  (1)
شجر حمضّي (، واألترجة من األترج، 3/22في العين )أترنجة، ذكره الفراهيدي 

 ناعم األغصان والورق والثَّمر، وهو حامض كاللَّيمون، ذهبّي الّلون ذكّي الرائحة،
 (. 1/57، معجم اللغة العربية المعاصرة )يصنع من ثمره نوع من الحلوى
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 من الحسين أو الحسن منع قد  فعلي ،(1)فُقسم به أمر ثم، يده
 شك وال، المسلمين بين ليُقَسم والته أحد بعثه الذي األترج من أترجة
د حتى ،فيه زهد  أنه إال، فيه نصيب  لعلي أن  على أبناءه يَُعوِّ
، أبيها من الخصلة هذه كلثوم أم استلهمت وقد، بالدنيا التعلق عدم

 .طعامها في تقشفها في ذلك ظهر حتى عليها محافظة وبقيت

 : وفاتها 
 من لكن، توفيت سنة أي وفي وفاتها وقت في صريح نص يرد لم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،23902و)(، 17280(، ومختصرا )34501رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه ) (1)
(، وأبو بكر بن أبي الدنيا مختصرا في 901واإلمام أحمد في فضائل الصحابة )

(، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار 241(، وفي الجوع )378إصالح المال )
الحنفي، قال  ( من طرق عن األعمش عن عمرو بن مرة عن أبي صالح11/125)

وصي اهلل عباس في تعليقه على الفضائل: إسناده صحيح، وقال األرناؤوط في تعليقه 
على شرح المشكل: رجاله ثقات، ووقع عند الطحاوي زيادة وهي ما نسب إلى أم 

ولقد رأيت بعض صبيانه أتاه، فأخذ أترجة، فذهب لينزعها كلثوم من أنها قالت: 
، وهي زيادة شاذة وغريبة، والظاهر فأبى، فانتزعها منهمنه فبكى، فأراد أن يأخذها 

من سياق الرواية أن الراوي نقل لفظ صبيانه وما جاء في الرواية من بكاء الصبي 
اجتهادا منه أو من رواية أخرى، ألنه ظن أن الحسن أو الحسين كان صبيا حينها، 

لحسن أو الحسين، فإن الذي رواه أبو معاوية عن األعمش أن من أخذ األترجة هو ا
والراوي للقصة هي أم كلثوم بنت علي أختهما وهي أصغر منهما، وال يستقيم أن 
تشهد القصة وتقول عن الحسن أو الحسين إنهما كان من الصبيان!، ألنهما أكبر 
منها!!، ولو قيل بأن المراد بأم كلثوم هنا غير بنت فاطمة، فالجواب أن هذا أيضا ال 

علي ممن ُسمِّين بأم كلثوم أصغر من الحسن والحسين، والخطأ يستقيم، فبقية بنات 
ممن فوق األعمش، ولعله من عمر بن حفص بن غياث فقد قال ابن حبان عنه: ربما 

 (. 5/316أخطأ، انظر: الثقات )
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 لتاريخ التقريبي الزمن إلى نصل أن نستطيع والتمحيص التتبع خالل
، زيد ابنها عن الكالم أثناء ذلك من شيء تحقيق مضى وقد، وفاتها
 ،الصحيحة الروايات في جاء كما، واحد يوم في وزيدا توفيت ألنها
 هي توفيت علي بنت كلثوم أم أن الباقر أبيه عن الصادق جعفر فروى
 مات أيهما يدر فلم الطريق في الصائحتان فالتقت عمر بن زيد وابنها
 المدائني عن البالذري رواه ما وأما ،(1)يرثها ولم ترثه فلم صاحبه قبل
 ،(2)جميعا عليهما فصلي ،عمر بن زيد ابنها على أسفا ماتت أنها من
 سبق أيهما يدرى الو واحد وقت في توفيا أنهما والصحيح، يصح فال
 بعض وقال: المدائني كالم بعد البالذري قال وقد، الموت إليه

 يزل فلم، عمر بن زيد شج: الزبيري مصعب به حدثني فيما العدويين
، جميعا وماتا أمه ومرضت، واختالف ذرب وأصابه، مريضا شجته من
 والموافق بالصواب األولى هو هذا ،(3)ميراثهما يقسم كيف يدر فلم

 .الصحيحة للروايات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( والدارمي في 240إسناده صحيح إلى الباقر، أخرجه سعيد بن منصور في السنن ) (1)
(، والحاكم في المستدرك 4101في السنن )(، والدارقطني 3089السنن )

(، وأخرجه 12254(، ومن طريق الدارقطني، أخرجه البيهقي في السنن )8009)
(، من طرق عن عبد العزيز بن محمد 19/489ابن عساكر في تاريخ دمشق )

الدراوردي عن جعفر به، لكنه منقطع ألن الباقر لم يشهد القصة، ومثل هذا ال يعرف 
شك أن الباقر علمه من أهل بيته أو من مشايخه، خاصة أن القضية  باالجتهاد فال

 ، وأهل البيت أدرى بما فيه. تخص أهل بيت علي 
(، وفي سنده سعيد بن أبي سعيد لم 488 ــ 10/487أنساب األشراف للبالذري ) (2)

هـ ال يمكن أن  224المتوفى سنة  أعرفه، ويظهر أن اإلسناد منقطع، ألن المدائني
 يكون بينه وبين هذه الواقعة رجل واحد. 

 (. 10/488أنساب األشراف للبالذري ) (3)



 

. 

 سرية أم كلثوم بنت علي  67
 

 

 أمير كان العاص بن سعيد أن محله في سيأتي كما ثبت وقد
 معاوية أن على خياط بن خليفة نص وقد، كلثوم أم توفيت حين المدينة

 الحسن أن ثبتو ،(1)هـ 48 سنة المدينة على العاص بن سعيد أمَّر
: قال أنه البهي اهلل عبد عن روي فقد، الجنازة هذه في كانا والحسين
، الخطاب بن عمر بن وزيد كلثوم أمِّ  على صلى عمر ابن شهدت
 رواية وفي. (2)وحسين حسن ذلك وشهد، اإلمام يلي فيما زيداً  فجعل
 فيمن كنت: قال هاشم بني مولى عمار أبي بن عمار عن أخرى
 الحسن مَّ وثَ  المدينة أمير عليهما فصلى زيد وابنها كلثوم أم بين يختلف
 .(3)والحسين
 وابن هريرة وأبو والحسين الحسن القوم في وكان: أيضاً  وعنه

 شهود أن شك الو ،(4) محمد أصحاب من ثمانين من ونحو   عمر
 الواقعة هذه أن كما، فضلها على دليل كلثوم أم لجنازة األجلة هؤالء
 تجمعهمو ،بعضا بعضهم يواسي كان األصحابو اآلل أن بوضوح تبين

 .واألحزان األفراح
 سنة بين زيدا وابنها توفيت  كلثوم أم أن سبق مما والخالصة

 سنة هـ 50 سنةو ،المدينة على العاص بن سعيد إمارة مبتدأ هـ 48
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( أن ذلك وقع في 5/232(، وأما الطبري فذكر في تاريخه )208تاريخ خليفة )ص  (1)
 ، واألولى تقديم قول خليفة ألنه أقدم. 49حوادث سنة 

(، والبخاري في التاريخ 8/464إسناده حسن، أخرجه ابن سعد في الطبقات ) (2)
 (. 420األوسط )ص 

 (. 1/214المعرفة والتاريخ ) (3)
 (. 4/53السنن الكبرى للبيهقي ) (4)
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: الصفدي قول ويعضده. جنازتها شهد الذي  علي بن الحسن وفاة
 الخمسين حدود في واحد وقت في زيد وابنها كلثوم أم وتوفيت
 من قريب قول إلى اإلمامية من األمين محسن ذهب وقد. (1)للهجرة
 بن سعيد إمارة في هـ 54 سنة قبل كانت وفاتها سنة أن فقرر هذا

 حين  كلثوم أم عمر يكون وعليه، أدق ذكرناه وما ،(2)العاص
 .األربعين حدود في توفيت

 : كلثوم أم عن واهية وقصص تارخيية خطاءأ 
 إال التاريخ أبواب من بابا   الرواة من والوضاعون األخباريون يترك لم
 من استثناء  علي بنت كلثوم أم تكن ولم، مكذوبة أخبارا فيها ووضعوا

 : ذلك ومن األكاذيب بعض حولها نُسجت التي اإلسالمية الشخصيات
 :فدك قضية يف  احلسنني مل كلثوم أم شهادة قصة* 

 في  فاطمة ألمها شهدت كلثوم أم أن الوضاعين بعض فزعم
 عن النصوص بتر إلى ببعضهم األمانة خيانة وبلغت ،(3)فدك قضية
 محمد فعله ما وذلك، ثابتة القصة هذه بأن الناس يوهموا حتى سياقها
 شهد ممن وكان: الصواعق في حجر ابن قال: قال حين، الحلو علي
 مرتضى جعفر وتابعه ،(4)كلثوم وأم  والحسنان علي فدك في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 24/272الوافي بالوفيات ) (1)
 (. 3/485أعيان الشيعة ) (2)
راجع مبحث شبهة فدك في كتاب نسائم الود والوفاء في عالقة آل البيت بالثالثة  (3)

 (. 71 ــ 61الخلفاء للشيخ علي التميمي من إصدارات مبرة اآلل واألصحاب، )ص 
 المحرقة،= (، ونقله عن الصواعق50كشف البصر عن تزويج أم كلثوم من عمر )ص  (4)
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 إلى إضافة ،فدك وثيقة على شهدت إنها: حجر ابن قول: فقال العاملي
 علي محمد اعتمدها التي الطبعة نفس مراجعة وعند »(1)» الحسنين
 عن الكالم هذا نقل الذي الهيتمي حجر ابن كالم بتر قد أنه نجد، الحلو

به المخالفين  الحسن أن وزعمهم: شبههم يحكي وهو فقال، ويبطله ليَكذِّ
 غير والصغير الفرع شهادة أن على، باطل لها شهدوا كلثوم وأم والحسين
 ذلك ينقل ولم ،الخبر بطالن ليبين هذا ذكر إنما فالهيتمي ،(2)مقبولة
 .العلمية لألمانة مخالف له القول هذا فنسبة، اإلقرار باب من
 : احلسني مقتل شهودها بطالن* 

 مقتل في المصنفة الكتب بعض في المشتهرة القصص ومن
 بعد ما إلى عاشت كلثوم أم أن من وغيره طيفور ابن نقله ما (3)الحسين
 فيها تهجو الكوفة جامع في عصماء خطبة خطبت وأنها الحسين مقتل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 37طبعة القاهرة، )ص  =
 (. 93ظالمة أم كلثوم )ص  (1)
(، ومن الغرائب أن علي الشهرستاني في 37الصواعق المحرقة، طبعة القاهرة، )ص  (2)

كتابه زواج أم كلثوم، الزواج اللغز المطبوع بالعتبة العباسية، قد تنبه لهذا الخلل فأتى 
(، لكنه أتى به في موضع آخر )ص 75 ــ 74بالنص كامال في موضع من كتابه )ص 

زعم جماعة أن أم كلثوم بنت فاطمة كانت ( مبتورا فقال: قد حكى ابن حجر: 167
، ثم بنى عليه أن أم كلثوم حضرت في شهادة فدك، ولك أن ممن شهدت في فدك

 تعجب من هذا األسلوب القائم على اللف والدوران!!. 
 (، مثير األحزان البن نما194الملهوف على قتلى الطفوف البن طاووس )ص  (3)

(، لواعج األشجان 1062(، بواسطة الصحيح من مقتل سيد الشهداء )ص 87 )ص
 (، المجالس العاشورائية في المآتم الحسينية لعبد اهلل آل205لمحسن األمين )ص 

 (. 455درويش )ص 
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 ساقه الذي اإلسناد أن عن ففضال، يثبت ال هذا فإن ،(1)الكوفة أهل
 به والمقطوع الثابت تخالف الرواية هذه فإن ،(2)واه إسناد طيفور ابن
، تفصيله سبق كما وابنها هي عليها صليا  والحسين الحسن أن من

 فيحمل الخبر هذا بصحة سلم ولو، العاص بن سعيد إمارة في وذلك
، فاطمة غير من لعلي أخرى بنت هنا كلثوم بأم المراد يكون أن على
 وقد، كلثوم أم تسمى فاطمة غير من بنتا لعلي أن النسابون ذكر فقذ
 كلثوم أم فاطمة ابنة على فأطلقوا، فاطمة بنت وبين بينها ميزوا

 ولها، ولد أم وأمها، الصغرى كلثوم أم األخرى وعلى، الكبرى
 محسن قال، اإلمامية بعض رجحه ما هو إليه ذهبنا وما ،(3)رواية
 أم تكنى كلتاهما بنتان( ع) المؤمنين ألمير كان انه شك وال: األمين
 كانت التي واألخرى، بالمدينة توفيت عمر زوجة إحداهما كلثوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/265(، التذكرة الحمدونية )29 ــ 27بالغات النساء )ص  (1)
رواه ابن طيفور عن شيخه هارون بن مسلم بن سعدان، وهارون هذا ترجم له  (2)

الخطيب في تاريخ بغداد ولم يذكر فيه جرحا وال تعديال فهو مجهول، وفي إسناده 
يحيى بن حجاج، اختلف في اسمه، فسماه ابن عدي يحيى بن الحجاج، وسماه ابن 

قال عنه أبو حاتم: ليس أبي حاتم وابن حبان والعقيلي يحيى بن أبي الحجاج، 
بالقوي، وقال عنه النسائي وابن معين: ليس بشيء، وقال ابن معين مرة: لم يكن بثقة، 

(، 11/196)وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ، انظر تهذيب الكمال 
( 5/55(، موسوعة أقوال ابن معين )5/581(، الثقات )9/139الجرح والتعديل )

(، قلت: الصواب 2116قال: ال أرى بحديثه بأسا!، الكامل )وخالفهم ابن عدي ف
ضعفه واطراحه، ولكني ال أظن أنه روى هذا الخبر فالبالء عندي فيه من هارون 

 شيخ ابن طيفور. 
(، وقد نص الحافظ ابن حجر على أن هذه 15708انظرها مع تخريجها في المسند ) (3)

 ناؤوط في تخريجه للحديث. الرواية هي ألم كلثوم الصغرى، نقله عنه األر
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 وقرر ،الطف وقعة قبل توفيت واألولى ،(1)المؤرخين ذكرهما بالطف
 عمر زوجة ليست بالطف كانت التي كلثوم أم أن هو المحقَّق أن بعدها
 .(2)ذلك قبل توفيت ألنها
 :معاوية بن يزيد على ودخوهلا أسرها قصة بطالن* 

 من األصبهاني الفرج أبو ذكره ما صحة عدم أيضا يثبت تقدم ومما
 ،(3)البيت أهل من وجماعة هي معاوية بن يزيد على أسيرة دخلت أنها

م وذلك  قصة سردوا الذي المؤرخين من أحد   يذكر ولم، وفاتها لتقد 
 أمّ  أن ــ وغيرهما والطبري سعد كابن ــ يزيد على هاشم بني نساء دخول
 أم تكون أن ينبغي ذلك صح ولو، بينهن من كانت  علي   بنت كلثوم
، فاطمة غير من علي بنات من أخرى بل، الكبرى ليست هذه كلثوم
، هذه كلثوم أم أن على فنص القصة ذكر حين بري ابن إليه ذهب ما وهذا
 الريشهري من ويبدو ،(4)فاطمة غير أخرى زوجة من لكن علي بنتُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا والصواب: المؤرخون.  (1)
 (. 1/327أعيان الشيعة ) (2)
( في ترجمة فاطمة 5/130( وعنه الزركلي في األعالم )119مقاتل الطالبيين )ص  (3)

 بنت الحسين. 
فجعل أم كلثوم هذه  (، وأما الشهرستاني2/218الجوهرة في نسب النبي وآله البررة ) (4)

، لكنه شكك في بنوتها لفاطمة، ثم أحال هي الكبرى التي تزوجها عمر الفاروق 
(، وال شك أن هذا تشكيك 156على كالم ابن بري، زواج أم كلثوم من عمر )ص 

ضعيف، فإما أن ال تكون القصة غير صحيحة، وإما أن تكون أم كلثوم هنا هي بنت 
مع بين األمرين فهو تعسف وتكلف، الستحالة وقوع علي من غير فاطمة، أما الج

ذلك لما تقدم من النصوص الصريحة الواضحة على أن أم كلثوم توفيت في زمن 
 . أخيها الحسن بن علي 
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 إليها نسب التي حتى أو هنا المذكورة كلثوم أم بكون الجزم في التوقف
 في كلثوم أم اسم ذكر: فقال، وفاطمة علي بنت هي كربالء في خطب
 أكيد رأي إبداء يمكن وال، بعدها وما كربالء ملحمة أحداث من الكثير
 أم، نفسها زينب هي كربالء وقعة شهدت التي كلثوم أم كانت إذا فيما
  المؤمنين أمير ابنة هي أم،  وفاطمة علي لإلمام أخرى ابنة هي
 .(1)فاطمة غير من

 : مدفنها 
 عمر بن اهلل عبد عليها وصلى ،المدينة في  كلثوم أم توفيت

 ،نص ولذا البقيع في موتاهم المدينة أهل يدفن أن جرت والعادة 
 الذي القبر يكون أن  ونفى، بالبقيع قبرها أن على  عساكر ابن

 أيضا كلثوم أم تسمى البيت أهل من المرأة ينسب والذي ــ الشام براوية
، المتأخرين بعض إليه ذهب لما خالفا ،(2)علي بنت كلثوم ألم ــ

 توفيت كلثوم أم أن ثبت قد ألنه، واضح ذلك صحة عدم على والدليل
 بعض زعم وأما، بالشام قبرها إن يقال أن يصح أن فال، بالمدينة

 .له أصل الو وشاذ غريب قول فهو ،(3)بمصر قبرها أن المعاصرين
** ** **

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 141الصحيح من مقتل سيد الشهداء )ص  (1)
 (. 2/309تاريخ دمشق ) (2)
 (. 67عقيلة بني هاشم لعلي بن الحسين الهاشمي الخطيب )ص  (3)



 

. 

 

 
 

واج  عمر  وم  ز  م كلث 
 
ة   من ا ب  السث  ي  كث 

 ف 

 : مبحثان وفيه

 تثبت التي السنة أهل عند الواردة األخبار :9١
 .الزواج هذا

 .الزواج وقوع إثبات في العلم أهل نصوص :9٢
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9١  
هل 

 
د ا از الوازدة  عي  ث 

خ  واج  الإ  ا الر  ب  هد  ث  ن 
ي  ي 

ة  الن   السث 

 تاريخية قضية هي كلثوم أم من  عمر الفاروق زواج قضية إن
 المصاهرة هذه بمرويات حفلت العلم أهل كتب أن إال، أصلها في

 التاريخ وكتب، العقيدة وكتب، والحديث السنة كتب في فتراها، الطيبة
 وأحكام جمة فوائد من تضمنته لما، التراجم وكتب واألدب والفقه
 وأقوى أهم من كونها عن فضال الفقه من أبواب بعدة مرتبطة عملية

 بينو الفاروق بين القائمة المودةو المحبة على والحجج األدلة أوضحو
 بأواصر العقيدة أواصر اتصال إلى وأدت أوجها بلغت التي  علي

 خبر طرق بتتبع قمنا ولذلك، العمري والبيت العلوي البيت بين القرابة
 كلثوم أم وفاة إلى الخطبة بداية من بدءا رواياته وتصنيف الزواج هذا

 .إياها وإليك، عمر بن زيد وابنها

 بنت كلثوم ألم  عمر املؤمنني أمري خطبة روايات ختريج 

  علي
، عن عمر  رويت قصة خطبة عمر ألم كلثوم من وجوه كثيرة

وطرق معلولة ، منقطعةوطرق ، وهي تدور ما بين الطرق الثابتة المتصلة
كما أن جملة منها من روايات أعالم أهل ، وطرق موضوعة، تصحال 

الروايات  وقد قسمنا هذه، وجملة أخرى من رواية البيت العمري، البيت
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رغبته  ألم كلثوم ألجل الروايات الواردة في خطبة عمر ، إلى قسمين
 أم ابنته علي إرسال في الواردة الرواياتو، االتصال بنسب النبي 

 بحسب قسم كل روايات وصنفنا، سنها صغر إلى لينظر لعمر كلثوم
 .مردودة ضعيفة وروايات ثابتة صحيحة روايات إلى والضعف الصحة

 

 القسم األول

ة ث  ث 
ل زع  خ  وم لإ  م كلث  ة  عمر لإ  طث  ي  خ 

ات  الوازدة  ف     الرواي 

ي   ن  سب  الث 
ن  صال ي   الإت 

(1) 
 أعالم بمرويات، الثابتة الصحيحة الروايات عرض في بدأنا وقد

 عناية الناس أكثر وألنهم، والمنزلة الفضل من لهم لما، البيت أهل
 .الذكر في يقدموا أن لهم فحق، بتفاصيله والتحديث الخبر هذا برواية
 : الصحيحة الثابتة الطر * 

 بن الحسين بن علي العابدين زين اإلمام رواية: األول الطريق* 
 :طالب أبي بن علي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد خرج الحديث جماعة من أهل العلم كالعالمة ابن الملقن في البدر المنير  (1)
والحافظ (، 391 ــ 1/389(، والحافظ ابن كثير في مسند الفاروق )490 ــ 7/487)

ابن حجر في التمييز تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المعروف بالتلخيص 
سخاوي في استجالب ارتقاء الغرف (، والعالمة ال1944( برقم )5/2232الحبير )

(، 2036(، والعالمة المحدث األلباني في السلسلة الصحيحة )501 ــ 2/494)
( والشيخ 223 ــ 17/222والشيخ المحدث شعيب األرناؤوط في تحقيقه للمسند )

 3/1521المحدث سعد الحميد في تحقيقه لمختصر استدراك الذهبي على الحاكم )
عاصم نبيل بن هاشم الغمري في تحقيقه لشرف المصطفى الذي  ي(، وأب1533 ــ

 (. 264 ــ 4/262سماه مناحل الشفا ومناهل الصفا بتحقيق كتاب شرف المصطفى )
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 الحسين بن علي أبيه عن جعفر أبو حدثني: إسحاق ابن قال
 في مجلسا   أتى، علي ابنة كلثوم أم الخطاب بن عمر تزوج لما: قال

 فيه يجلس يكن لم للمهاجرين والمنبر القبر بين  اهلل رسول مسجد
 أني إال تزويجها إلى دعاني ما واهلل أما: فقال بالبركة له فدعوا، غيرهم
 إال القيامة يوم منقطع ونسب سبب كل»: يقول  اهلل رسول سمعت

 .«وسببي نسبي من كان ما
ومن طريقه اإلمام البيهقي في  ،(1)أخرجه ابن إسحاق في السيرة

وهو مرسل ، لفظ حديث ابن إسحاق (2)هذا: السنن الكبرى وقال
 .(3)حسن وقد روي من أوجه أَُخر موصوال ومرسال

 وذهب، علله في السند هذا  الدارقطني اإلمام أعل وقد: قلت
 الصادق جعفر عن الخبر لهذا الحفاظ من جماعة رواية الصواب أن إلى
 .(4)العابدين زين ذكر غير من  عمر عن الباقر أبيه عن

 عن للخبر روايته هو إسحاق ابن سيرة في الذي: نقول ونحن
 والذي، الدارقطني اإلمام ذكر كما الصادق جعفر عن وليس ،الباقر
ن حين  البيهقي اإلمام قول هو لنا ترجح  ،الرواية هذه إسناد حسَّ

 : لقرينتين واستندنا
 يرو لم ألنه، السند هذا في إسحاق ابن يَِهم أن نستبعد: األولى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 249سيرة ابن إسحاق )ص  (1)
 سقطت كلمة )هذا( في المطبوع.  (2)
 (. 13393السنن الكبرى ) (3)
 (. 2/190علل الدارقطني ) (4)
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 الرواية في اإلقالل إن ومعلوم، قليلة عنه روايته بل جعفر أبي عن كثيرا
 إال  وعمر الباقر بين فيه وليس، عال اإلسناد أن كما، الضبط مِظنَّة
 .موجود غير راو زيادة في إسحاق ابن يهم أن فُيستبعد، العابدين َزْينُ 

 مرة من أكثر القصة بهذه حدث قد الباقر كون احتمال أن: الثانية
ث قد الباقر فيكون، أقوى  الحسين بن علي أبيه عن إسحاق ابن حدَّ
 كما الناس فرواه، أخرى تارة أبيه ذكر بإسقاط غيره به حّدث ثم، تارة

 .أعلم واهلل وجه من بأكثر بالخبر حّدث الباقر فيكون، سمعوه
وجهين  وقد جرى الدارقطني على ترجيح تحديث جعفر الصادق على

وعند التأمل في طرق  ،(1)في بعض المواضع التي اختلف فيها الرواة عنه
 روايتهم، الخبر عن أبي جعفر الباقر، مع اختالف بلدانهم واختالف ألفاظ
 نقطع بأن الباقر قد حدث بهذا الخبر بأكثر من وجه، واهلل أعلم.

 علي ألن، منقطع أنه إال، البيهقي قال كما حسن فاإلسناد وعليه
 إن منجبر االنقطاع هذا لكن ،(2)هـ 38 سنة حدود في ولد الحسين بنا

 للحديث حكمنا ولذلك، سنوردها التي المتابعات ببقية تعالى اهلل شاء
 .التخريج نهاية في سيأتي كما بالثبوت

 الملقب الحسين بن علي بن محمد اإلمام رواية: الثاني الطريق* 
 :بالباقر

 ثالثة وجوه على وقفنا فقد، الخبر هذا عنه ُروي من أكثر وهو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/97(، )3/90الدارقطني )انظر: علل  1))
 23هـ( وعمره  61ذكر الزهري أن علي بن الحسين شهد مقتل الحسين )الذي وقع سنة  (2)

 (. 385 ــ 20/384هـ، انظر تهذيب التهذيب ) 38سنة، فيكون بذلك مولودا في سنة 
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، المغيرة بن وعثمان، الصادق جعفر ابنه عنه رواه فقد، الباقر عن للحديث
 .الجعفي وعروة

 علي بن محمد بن جعفر اهلل عبد أبي رواية: األول الوجهدد 
 : الباقر أبيه عن بالصادق الملقب

 وقد، الباقر عن الرواة من الخبر هذا عنه ُروي من أكثر أيضا وهو
 العزيز وعبد، الليثي عياض بن أنس عنه فرواه، رواة أربعة على له وقفنا

 .خالد بن ووهيب، عيينة بن وسفيان، الدراوردي محمد بنا
  الليثي عياض بن أنس: األول الراوي

 بن جعفر عن، الليثي عياض بن أنس أخبرنا: سعد ابن قال
 طالب أبي بن علي إلى خطب الخطاب بن عمر أن، أبيه عن، محمد

: عمر فقال. جعفر بني على بناتي حبست إنما: علي فقال، كلثوم أم ابنته
 حسن من يرُصد رجل األرض ظهر على ما فواهلل! علي يا أْنِكْحِنيَها
 مجلس إلى عمر فجاء. فعلت قد: علي فقال. أرُصد ما صحابتها

 والزبير وعثمان علي ــ َثم   يجلسون وكانوا، والمنبر القبر بين المهاجرين
 اآلفاق من عمرَ  يأتي الشيءُ  كان ف ذا ــ عوف بن الرحمن وعبد وطلحة
. َرفُِّئوني: فقال، عمر فجاء، فيه واستشارهم ذلك فأخبرهم جاءهم
 أنشأ ثم .طالب أبي بن علي بابنة: قال؟ المؤمنين أمير يا بمن: وقالوا

 يوم منقطع وسبب نسب كل»: قال ، النبي إن: فقال، يخبرهم
 .(1)أيضا   هذا يكون أن فأحببت صحبته قد وكنت .«وسببي نسبي إال القيامة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 8/463الطبقات الكبرى ) (1)
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 .الصادق إلى صحيح إسناد وهذا: قلت

 :الدراوردي محمد بن العزيز عبد: الثاني الراوي
 جعفر عن، محمد بن العزيز عبد أخبرنا: منصور بن سعيد قال

 أم ابنته  طالب أبي بن علي إلى خطب عمر أن، أبيه عن، محمد بنا
، أْنِكْحِنيَها: فقال. جعفر بني على بناتي حبست إنما: علي فقال، كلثوم
 فقال. أرصْدتُ  ما عشرتها حسن من أرصدَ  رجل األرض على ما فواهلل
 القبر بين المهاجرين مجلس إلى عمر فجاء. أنكحُتَكها قد:  علي

 بن الرحمن وعبد، وعلي، َثم   يجلسون المهاجرون وكان، والمنبر
 عمر يأتي العشي كان ف ذا، وسعد، وطلحة، وعثمان، والزبير، عوف
 واستشارهم، ذلك وأخبرهم جاءهم، فيه ويقضي اآلفاق من األمر
 بن علي بابنة: قال؟ المؤمنين أمير يا بم: قالوا. َرفُِّئوني: فقال، كلهم

 نسب كل»: قال  اهلل رسول أن يحدثهم أنشأ ثم.  طالب أبي
 فأحببت صحبته قد كنت. «وسببي نسبي إال، القيامة يوم منقطع وسبب

 .أيضا لي يكون أن
 الدراوردي طريق ومن ،(1)له واللفظ منصور بن سعيد رواه: قلت
 أبو أخرجه الطبراني طريق ومن (2)الكبير المعجم في الطبراني أخرجه
 .الصادق إلى صحيح إسناد وهذا ،(3)الحلية في نعيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 520سنن سعيد بن منصور ) (1)
 (. 2633الكبير ) المعجم (2)
 (. 2/34حلية األولياء ) (3)
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 :عيينة بن سفيان: الثالث الراوي
 ومحمد، راهويه بن إسحاق عنه فرواه، وجهين من عنه روي وقد

 العدني عمر أبي بن يحيى بنا
 بن جعفر عن سفيان أخبرنا:  راهويه بن إسحاق قال ــ 1
 أال: قال  علي بنت كلثوم أم عمر تزوج لما: قال أبيه عن، محمد

 منقطع ونسب سبب كل»: يقول  اهلل رسول سمعت ف ني تهنوني
 .«ونسبي سببي غير القيامة يوم

 ونقله، راهويه بن إسحاق عن العالية المطالب في حجر ابن رواه
  . (1)إسناد بدون مختصرا إسحاق عن البوصيري

 :العالية المطالب طبعة في خلل على تنبيه* 
 ،العالية المطالب نسخ بعض في الرواية هذه إسناد في سقط وقع

 عيينة بن سفيان ِذكرُ  ــ يظهر ما على ــ الخطية الن َسخ جل من سقط فقد
 نسخة المكتبة في الصواب على مثبتة الرواية لكن ،(2)اإلسناد هذا في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6797(، إتحاف الخيرة المهرة )3989المطالب العالية ) (1)
ووقفت بنفسي على السقط في النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة الرياض التابعة  (2)

 (، وإليك صورة السقط663لرئاسة إدارات البحوث العلمية ص )
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 أثبتوا، المطالب من العاصمة دار طبعة محققي ولكن، (1)السليمانية
 في السليمانية النسخة في للصواب وأشاروا، الكتاب متن في السقط
 جعفر عن يروي راهويه بن إسحاق ألن، سديد غير وهذا، الهامش
 سنة ولد فقد، يدركه ولم ،(2)األقل على واحدة بواسطة الصادق

 وعليه! سنة عشرة بثالثة( هـ 148) الصادق وفاة بعد (3)(هـ 161)
 وقد، هامشه في ال الكتاب متن في سفيان رواية إثبات هو فالصحيح
 في هذا عن َذِهل قد اهلل حفظه الحميد سعد الشيخ ألن هذا إلى أشرت
 إسحاق وجعل، المطالب مطبوعة في جاء ما وتابع، للحديث تخريجه

 .(4)جعفر عن الرواة من راهويه بنا
 عن، سفيان ثنا: العدني عمر أبي بن يحيى بن محمد وقال ــ 2

 اهلل رسول سمعت،  ـ عمر قال: قال أبيه عن، محمد بن جعفر
 .«ونسبي سببي غير منقطع ونسب سبب كل»: يقول ـ  ـ

 عمر أبي بن محمد عن المهرة الخيرة إتحاف في البوصيري رواه
 ،(5)المهرة وإتحاف، العالية المطالب في حجر ابن والحافظ، العدني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهي نسخة مكتبة مراد بخاري الموجودة بالمكتبة السليمانية، والنص في )ق  (1)
 /ب(، وإليك صورته: 65

 
(، 1961(، )1885(، )1862انظر الروايات التالية في مسند إسحاق بن راهويه: ) (2)

(2098 .) 
 (. 1/218تهذيب التهذيب ) (3)
الحميد في تحقيقه لمختصر استدراك تلخيص الذهبي البن  انظر تخريج الشيخ سعد (4)

 (. 3/1522الملقن )
 (. 15716(، إتحاف المهرة )4211(، المطالب العالية )6312إتحاف الخيرة المهرة ) (5)
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 رواته، الصادق إلى صحيح وإسناده، يخفى ال كما مختصر الخبرو
 راهويه بن إسحاقفيه  اجتمع فقد، والمحدثين الثقات كبار من كلهم
 حافظ محدث وهو العدني يحيى بن ومحمد، المحدثين أئمة من وهو
 المحدثين أكابر من وهو عيينة بن سفيان عن روايته على ،ثبت ثقة

 .كالشمس فاإلسناد، وأفاضلهم
 :خالد بن وهيب: الرابع الراوي
 موسى رواية فأما، أسد بن والمعلى إسماعيل بن موسى عنه رواه

 . البيهقي اإلمام عنه فرواها إسماعيل بنا
 القاسم أبو أنبأنا، يوسف بن محمد حدثنا: البيهقي اإلمام قال

 حدثنا، الرازي حاتم أبو حدثنا، بمكة، الُموسِوي   محمد بن جعفر
: أبيه عن، محمد بن جعفر حدثنا، وهيب حدثنا، إسماعيل بن موسى

 فذكر، طالب أبي بن علي إلى كلثوم أم خطب الخطاب بن عمر أن
 سبب كل   إن  »: يقول، ، اهلل رسول سمعت: قال أن إلى القصة

 .(1)«ونسبي سببي من كان ما إال، القيامة يوم ينقطع ونسب
 وأبو يوسف بن ومحمد، مختصرا البيهقي رواه هكذا: قلت
، تعيينهما إلى االهتداء من أتمكن لم الموسوي محمد بن جعفر القاسم
 لبقية موافقا متنه كون مع، الخطب تهون متابعات له اإلسناد هذا لكن

 .وهيب عن رويت التي المتابعات
 :وجوه ثالثة من عنه الخبر هذا ويفرُ  أسد بن المعلى وأما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/64مناقب الشافعي للبيهقي ) (1)
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 وهيب عن المعلى عن السجستاني األشعث بن محمد فرواه ــ 1
 .أبيه عن الصادق عن

 عمي حدثنا: قال؛ داود أبي بن بكر أبو أنبأنا:  اآلجري قال
 بن جعفر عن، وهيب حدثنا: قال معلى حدثنا: قال األشعث بن محمد
 أم  علي إلى خطب  الخطاب بن عمر أن، أبيه عن، محمد
 البن أرُصدها إني وجهه اهلل كرم علي فقال. أْنِكْحِنيَها: فقال  كلثوم
 يرُصد الناس من أحد ما فواهلل، أْنِكْحِنيَها: عمر فقال،  جعفر أخي
. َرفُِّئوني: فقال المهاجرين عمر فأتى، فأنكحه، أرُصده ما أبيها من

  لفاطمة علي بنت كلثوم ألم: فقال؟ المؤمنين أمير يا بمن: فقالوا
 ونسب سبب كل»: يقول اهلل رسول سمعت،  اهلل رسول بنت

 بيني يكون أن فأحببت« ونسبي سببي من كان ما إال القيامة يوم ينقطع
 .(1)نسب  اهلل رسول وبين

 لم السجستاني األشعث بن محمد، ضعيف إسناد هذا: قلت
 من المجاهيل َعدِّ  في عادته على الثقات في حبان ابن وذكره، يوثق

 .المتابعات من مضى ما له ويشهد ،(2)الثقات
 عن وهيب عن المعلى عن خزيمة بن السري عن وروي ــ 2
 .عمر عن العابدين زين عن أبيه عن الصادق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1820( و)1713الشريعة ) (1)
في الثقات مما لم يقع في الكتب الستة  ( وتبعه ابن قطلوبغا5/498الثقات برقم ) (2)

 (. 194 ــ 8/193)
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، عصمة بن وإبراهيم، يعقوب بن الحسن حدثنا: الحاكم قال
 بن وهيب ثنا، راشد بن معلى ثنا، خزيمة بن السري ثنا: قاال، العدالن

 عمر أن، الحسين بن علي عن، أبيه عن، محمد بن جعفر عن، خالد
 فقال ،أْنِكْحِنيَها: فقال، كلثوم أم  علي إلى خطب  الخطاب بنا

 أْنِكْحِنيَها: عمر فقال، جعفر بن اهلل عبد أخي البن أرُصدها إني: علي
 فأتى، علي فأنكحه، أرُصده ما أمرها من يرُصد أحد الناس من ما فواهلل
؟ المؤمنين أمير يا بمن: فقالوا؟ ُتَهنُّونَني أال: فقال، المهاجرين عمر
 إني،  اهلل رسول بنت فاطمة وابنة علي بنت كلثوم بأم: فقال

 إال، القيامة يوم ينقطع وسبب نسب كل»: يقول  اهلل رسول سمعت
  اهلل رسول وبين بيني يكون أن فأحببت، ونسبي سببي من كان ما

 .«وسبب نسب
 الذي إسحاق ابن بسند ومن طريقه البيهقي ،(1)أخرجه الحاكم

 .(2)إسحاق ابن لفظ بسياق اكتفى أنه إال، مضى
 وتعقبه ،يخرجاه ولم، اإلسناد صحيح حديث هذا: الحاكم قال
 .(3)منقطع: فقال التلخيص في الذهبي اإلمام

 رواية هو المحفوظ وأن، خطأ اإلسناد هذا أن الظاهر: قلت
 ذكر دون من، عمر عن أبيه عن الصادق عن وهيب عن للخبر المعلى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4684المستدرك ) (1)
(، وقد نقله الحافظ ابن حجر عن الحاكم بإسقاط زين 13393السنن الكبرى ) (2)

. 15716العابدين من اإلسناد، انظر إتحاف المهرة )  (، والظاهر أنه سقط 
 (. 4684المستدرك، مطبوع بهامش المستدرك ) تلخيص (3)
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 وهيبا أن على العلل في الدارقطني نص وقد، اإلسناد في العابدين زين
 اختلفوا وهيب عن الرواة أن بلغه فلو ،(1)العابدين زين بإسقاط رواه
 ابن رواية بين جمع حين  الحاكم من الوهم ولعل، لذكره عليه

. أعلم واهلل، البيهقي عنه ساقها التي الصورة على وهيب ورواية إسحاق
 عن المعلى رواية فيه والصواب، الباقر إلى صحيح فاإلسناد وعليه
 .عمر عن أبيه عن الصادق عن وهيب

 عن وهيب عن المعلى عن الكديمي يونس بن محمد ورواه ــ 3
 .أبيه عن الصادق

 حدثنا: قال يونس بن محمد حدثنا: القطيعي بكر أبو قال
 عن، محمد بن جعفر عن، خالد بن وهيب أخبرنا، أسد بن المعلى

 ،أْنِكْحِنيَها: فقال كلثوم أم علي إلى خطب الخطاب بن عمر أن، أبيه
 فواهلل ،أْنِكْحِنيَها: عمر فقال، جعفر أخي البن أرُصدها إني: علي فقال

 عمر فأتى، علي فأنكحه، أرصد ما أمرها من يرُصد أحد الناس من ما
 بأم: فقال؟ المؤمنين أمير يا بمن: فقالوا؟ تهنئوني أال: فقال المهاجرين

 اهلل رسول سمعت إني، اهلل رسول بنت فاطمة وابنة، علي بنت كلثوم
 سببي من كان ما إال، القيامة يوم ينقطع وسبب نسب كل»: يقول 
 سبب  اهلل رسول وبين بيني يكون أن فأحببت ،«ونسبي
 .(2)«ونسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/190علل الدارقطني ) (1)
 (، والخبر من زيادات القطيعي على الكتاب. 1069فضائل الصحابة لإلمام أحمد ) (2)
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 ولم، والوضع بالكذب متهم الكديمي يونس بن محمد: قلت
 لم من إال فيه القول أحسن ما: الدارقطني قال ولذا، وثقه من يصب

 رواه فقد، حديثه صحيح من الخبر فهذا ذلك ومع ،(1)حاله رْ بَ خْ يَ 
 ثابت اإلسناد فهذا وعليه، وإسناده متنه وضبط خزيمة بن للسري موافقا
 .الرواية ضبط قد الكديمي ألن الصادق إلى

 . الصادق عن الخبر طرق نختم وبهذا
 :الباقر عن المغيرة بن عثمان رواية: الثاني الوجهدد 

، األسود علي بن الحسين طريق من، طريقين من عنه روي وقد
 الكوسج منصور بن إسحاق طريق ومن

حدثنا ، حدثنا الحسين بن علي بن األسود: قال البالذري ــ 1
: قالعن إسرائيل عن عثمان عن محمد بن علي ، عبيد اهلل بن موسى

زفوني بابنة رسول اهلل ف ني سمعت رسول : خرج عمر إلى الناس فقال
 .(2)«ونسبي سببي إال القيامة يوم منقطع ونسب سبب كل» :يقول  اهلل

، الحسين بن علي بن األسود، هذا إسناد حسن إلى الباقر: قلت
ويحيى بن  (3)ووثقه أبو حاتم الرازي، تكلم فيه ابن عدي واألزدي

ابن األسود في روايته  وقد تابع إسحاُق بن منصور الكوسج، (4)معين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 9/542تهذيب التهذيب ) (1)
 (. 2/914أنساب األشراف للبالذري ) (2)
 (. 2/244تهذيب التهذيب ) (3)
 (. 1/490موسوعة أقوال يحيى بن معين ) (4)
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 .عن عبيد اهلل بن موسى
 حدثنا: قال داود أبي ابن أنبأنا:  اآلجري اإلمام قال ــ 2
 عن، موسى بن اهلل عبيد حدثنا: قال الكوسج منصور بن إسحاق
 عمر خرج: قال علي بن محمد عن، المغيرة بن عثمان عن، إسرائيل
 قالوا فكأنهم: قال،  اهلل رسول بابنة َرفُِّئوني: فقال الناس إلى 

 سمعت ولكني،  اهلل رسول مع صحبتي لي كانت لقد: فقال ،(1)له
 سببي إال القيامة يوم منقطع ونسب سبب كل»: يقول  اهلل رسول
 .«ونسبي

 مراتبه أقل اإلسناد وهذا ،(2)له واللفظ الشريعة في اآلجري رواه
 تعالى اهلل شاء إن ثابت الوجه فهذا، له تشهد المتابعات وبقية، الُحسن
 .الباقر عن
 :الباقر عن الجعفي عروة رواية: الثالث الوجهدد 

 عنه روي وقد، النخعي اهلل عبد بن شريك على الوجه هذا ومداره
 آدم بن يحيى وعن، شريك بن الرحمن عبد ابنه عن، طريقين من

 عاصم أنا، طاوس بن محمد أبو أخبرنا: عساكر ابن اإلمام قال
 أحمد نا، عقدة بن العباس أبو أنا مهدي بن عمر أبو أنا، الحسن بنا
 حدثني، أبي حدثني، شريك بن الرحمن عبد نا، الصوفي يحيى بنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما كنت تريد إليها وهي لعل المراد ما سيأتي في بعض الطرق من قول بعضهم:  (1)
 . صبية صغيرة

 (. 1714الشريعة ) (2)
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 الخطاب بن عمر قال: قال جعفر أبي عن، قشير بن اهلل عبد بن عروة
َجه، ابنتك زوجتني إال عليك عزمت: طالب أبي بن لعلي  فراح، فزو 
: قال، ذاك وما: قالوا؟، تهنوني أال للناس: فقال الصفة إلى عمر

 ثم، فهنوه طالب أبي بن لعلي اهلل رسول بنت لفاطمة كلثوم أم تزوجت
 يوم منقطع وسبب نسب كل»: يقول  اهلل رسول سمعت: قال

 .(1)«وسببي نسبي إال القيامة
 كما الحديث واهي شريك بن الرحمن عبد، ضعيف إسناده: قلت

 فهذا وعليه، اآلتية آدم بن يحيى برواية متابع لكنه ،(2)حاتم أبو قال
 .أبيه عن حديثه صحيح من الخبر

، شريك ثنا آدم بن يحيى أخبرنا: راهويه بن إسحاق: وقال ــ 2
  عمر خرج: قال علي بن محمد جعفر أبي عن، الجعفي عروة عن
 قال؟ المؤمنين أمير يا ذاك وما: قالوا؟ تهنوني أال: فقال الصفة أهل إلى
 :كلثوم أم تزوجت  ولعلي ولفاطمة  اهلل لرسول  ،وإني 

 .أكون أن فأحببت: قال. فذكره:. يقول  اهلل رسول سمعت
رواه الحافظ ابن حجر عن إسحاق بن راهويه بهذا اللفظ 

اهلل وإن فشريك بن عبد ، وهذا الطريق صحيح عن الباقر، (3)مختصرا
، وقد توبع من غيره، اختلف فيه إال أن أقل أحواله أن يُحّسن حديثه

فهذا ، وبالمقارنة بين روايته وبين رواية بقية الرواة يتبين أنه ضبط الخبر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 19/485تاريخ دمشق ) (1)
 (. 2/593ميزان االعتدال ) (2)
 (. 3989المطالب العالية ) (3)
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 .الطريق صحيح عن الباقر

 بن اهلل عبد مولى، الهاشمي عكرمة رواية: الثالث الطريق* 
 :المطلب عبد بن عباس

: قال عكرمة عن، أيوب عن، معمر عن:  الرزاق عبد قال
 جارية وهي، طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم الخطاب بن عمر تزوج
 لم إني: فقال، بالبركة له فَدَعوا أصحابه إلى فجاء، الجواري مع تلعب
 كل إن»: يقول  اهلل رسول سمعت ولكن، بي نشاط من أتزوج
 يكون أن فأحببت، «ونسبي سببي إال القيامة يوم منقطع ونسب سبب
 .(1)ونسب سبب  اهلل نبي وبين بيني

 من يسمع لم عكرمة لكن، عكرمة إلى صحيح إسناد هذا: قلت
 غير من تحمله قد أنه على يدل وسياقه، منقطع فالخبر ،(2) عمر
 التزويج بذكر اكتفىو ،الخطبة قصة يذكر لم وهو، سبقه من طريق
 االتصال أراد بأنه المصاهرة لهذه عمر وتعليل، كلثوم أم سن وصغر
 .النبوي بالنسب

 :الخراساني عطاء رواية: الرابع الطريق* 
 قتيبة حدثنا: قال الفريابي أنبأنا: الشريعة في اآلجري اإلمام قال

 عطاء عن، سعد بن هشام عن، سعد بن الليث حدثنا: قال سعيد بن
 أم  علي إلى  الخطاب بن عمر خطب: قال أنه، الخراساني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 10/354المصنف ) (1)
 (. 4/300كما نّص عليه الحاكم، ونقله عنه البيهقي في شعب اإليمان ) (2)
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 إنها: علي فقال،  اهلل رسول بنت فاطمة من وهي، ابنته كلثوم
 حبستها ف ني:  علي فقال، صغيرة كانت وإن: عمر فقال، صغيرة

 إن»: يقول  اهلل رسول سمعت: عمر فقال، جعفر أخي ابن على
 رغبت فلذلك« وصهري نسبي إال، القيامة يوم منقطع وصهر نسب كل
 فأرسلها؟ صغرها إلى تنظر هل، إليك مرسلها ف ني: علي له فقال. فيها
: عمر فقال؟ الحلة رضيت هل: لك يقول أبي إن: فقالت، فجاءته إليه
 .(1)ألفا أربعين عمر فأصدقها،  علي فأنكحه. رضيتها قد

 من فيه ليس، عطاء إلى اهلل شاء إن حسن اإلسناد هذا: قلت
 وضبطه حفظه في تكلموا النقاد أكثر، سعد بن هشام إال أمره في يتوقف
وأعدل األقوال فيه أن حفظه سيء لكنه حسن ، وثقه وبعضهم
 لم أنه إال، عليه يتابع فلم عطاء عن به تفرد قد هذا وخبره ،(2)الحديث
 خبره أن على يدل وهذا، شواهد له فيه جاء ما فكل متنه في بشيء يتفرد
 فالخبر  عمر يدرك لم وعطاء، أعلم واهلل، عطاء عن صحيح هذا

 .منقطع
* * * 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1819(، )1712الشريعة ) (1)
(، 5964، الكاشف )حسن الحديث( وقال الذهبي: 4/11تهذيب التهذيب ) (2)

 (. 1900، الثقات )جائز الحديث، حسن الحديثوقال عنه العجلي: 
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 :الطر  الضعيفة* 

 :المثنى الحسن ابنه أو علي بن الحسن رواية: األول الطريق* 
 بن سفيان ثنا، اإلمام ابن جعفر بن محمد حدثنا: الطبراني قال

 حدثني، مليكة أبي ابن عن، جريج ابن عن، عبادة بن روح ثنا، وكيع
 أم علي إلى خطب الخطاب بن عمر أن، علي بن الحسن بن الحسن
 اهلل رسول سمعت إني: عمر فقال، ذاك عن تصغر إنها: فقال، كلثوم
، ونسبي سببي إال، القيامة يوم منقطع ونسب سبب كل»: يقول 

 علي فقال ،«ونسب سبب  اهلل رسول من لي يكون أن فأحببت
 تختار النساء من امرأة هي: فقاال، عمكما زوجا»: والحسين، للحسن
 ال: وقال، بثوبه الحسن فأمسك، مغضب وهو، علي فقام ،«لنفسها

 .«أبتاه يا هجرانك على صبر
 ابن عن الحديث هذا يرو لم: وقال اللفظ بهذا الطبراني رواه

 من البيهقي وأخرجه ،(1)وكيع بن سفيان به تفرد، روح إال جريج
 حسن أخبرني: هكذا عنده وقع اإلسناد أن إال، وكيع بن سفيان طريق

: وزيادة، اإلسناد في علي بن الحسن بزيادة ،(2)أبيه عن، حسن بنا
َجاه  من ساقطا علي بن الحسن ِذكرُ  يكون أن فإما، الخبر آخر في فزو 
 عن الرواة من اختالفا هذا يكون أو، األوسط للمعجم الخطية النسخ
 من التحقق لنا يتيسر لم ألنهو ،إرسالهو الخبر َوْصلِ  في وكيع بن سفيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6/357المعجم األوسط ) (1)
 (. 7/102ن الكبرى )السن (2)
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 لم، نامتكافئ االحتمالين هذين وألن األوسط للمعجم الخطية النسخ
 .الخبر راوي بتعيين نقطع

 : علل ففيه يصح ال والخبر
 .(1)جدا ضعيف وهو، وكيع بن سفيان على الخبر مدار: األولىــ 
 متنه في بزيادات وكيعسفيان بن  تفرد فقد، النكارة: الثانيةــ 
 والحسين للحسن علي استشارة مثل، الثابتة الطرق بقية في ليست

 قَِبل حتى ذلك من علي وغضب، كلثوم ألم الخيار بأن وجوابهما
 .يصح ال المتنو السند بهذا فالخبر، عمر بتزويج الحسنان
 الجهني عامر بن عقبة رواية: الثاني الطريق* 
 بن الحسن أخبرنا:  البغدادي الخطيب بكر أبو اإلمام قال

: قال، البغوي إبراهيم بن إسحاق بن اهلل عبد أخبرنا: قال، بكر أبي
 جار مهران بن إبراهيم إسحاق أبو حدثنا: قال، هارون بن موسى حدثنا
 .سعد بن الليث أخبرنا: قال، خارجة بن الهيثم

 أخبرنا: قال، له واللفظ النرسي القاسم بن عمر بن محمد وأخبرنا
 الحسين بن أحمد حدثنا: قال، الشافعي إبراهيم بن اهلل عبد بن محمد

: قال، المروزي رستم بن مهران بن إبراهيم حدثنا: قال، الصوفي
 وسبعين إحدى سنة في رفاعة بني مولى، القيسي سعد بن الليث حدثنا
 عقبة عن، أبيه عن، اللخمي رباح بن علي بن موسى عن، بمصر ومائة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 11/200انظر ترجمته في تهذيب الكمال ) (1)
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 طالب أبي بن علي إلى الخطاب بن عمر خطب: قال، الجهني عامر بنا
 على يحملني ما الحسن أبا يا: فقال، إليه تردده وأكثر فاطمة من ابنته
 كل»: يقول  اهلل رسول من سمعته حديث إال إليك ترددي كثرة

 لي يكون أن فأحببت، «ونسبي سببي إال القيامة يوم منقطع وصهر سبب
، فزينت فاطمة من بابنته فأمر علي فقام، وصهر سبب البيت أهل منكم

، بساقها فأخذ إليها قام رآها فلما، عمر المؤمنين أمير إلى بها بعث ثم
 جاءت فلما، رضيت قد، رضيت قد، رضيت قد ألبيك قولي: وقال

 دعاني: قالت؟ المؤمنين أمير لك قال ما: لها قال، أبيها إلى الجارية
، رضيت قد ألبيك قولي: وقال، بساقي أخذ قمت فلما، وقبلني

 كان حتى فعاش، الخطاب بن عمر بن زيد له فولدت إياه فأنكحها
 .مات ثم رجال

 في عدي ابنو (1)بغداد تاريخ في البغدادي الخطيب أخرجه
 وهو، رستم بن مهران بن إبراهيم على ومداره ،(2)الضعفاء في الكامل
 عن الحديث منكر، بمعروف ليس: عدي ابن قال، الحديث منكر
 الشيخ قال، نكارة المتن وفي، الضعف شديد إسناد فهذا ،الثقات
 إبراهيم تفرد فقد: قلت ،(3)التقبيل ذكر فيه ما وأنكر:  األلباني
 فإسناده، الخبر هذا بضعف حكمنا ولذا، المنكرة األمور هذه برواية
 .رستم بن إبراهيم عمل من يكون أن بعيد وغير، جدا غريب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7/126(، )3190تاريخ بغداد بتحقيق بشار ترجمة إبراهيم بن مهران بن رستم رقم ) (1)
 (. 1/38مل في ضعفاء الرجال )الكا (2)
 (. 5/59سلسلة األحاديث الصحيحة ) (3)
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 :عباس ابن رواية: الثالث الطريق* 
، أبي حدثني، إسماعيل بن إبراهيم حدثنا: البزار بكر أبو قال

 اهلل عبد حدثني قال الحضرمي ابنة ابن هانئ عن، كهيل بن سلمة عن
 عليه فبكت،  اهلل رسول عمة لصفية ابن توفي: قال، عباس بنا

 توفي: قالت« ؟يبكيك ما! عمة يا»: فقال  النبي فأتاها، وصاحت
 بيتا له اهلل بنى، فصبر اإلسالم في ولد له توفي من: عمة يا»: قال، ابني
 فاستقبلها  اهلل رسول عند من خرجت ثم. فسكتت، «الجنة في

 قرابتك إن، صراخك سمعت لقد: صفية يا: فقال، الخطاب بن عمر
 النبي فسمعها، فبكت، شيئا اهلل من عنك تغني لن  اهلل رسول من

 ما لك قلت وقد أتبكين: عمة يا»: فقال، ويحبها يكرمها وكان 
 بن عمر استقبلني؛ اهلل رسول يا أبكاني ذاك ليس: قالت، «قلت

، شيئا اهلل من عنك تغني لن اهلل رسول من قرابتك إن: فقال، الخطاب
ر« بالصالة َهجِّر! بالل يا»: وقال  النبي فغضب: قال  بالل فَهج 

 ما»: قال ثم، عليه وأثنى اهلل فحمد،  النبيُّ  المنبرَ  فصعد، بالصالة
 القيامة يوم منقطع وسبب نسب كل، تنفع ال قرابتي أن يزعمون أقوام بال
: عمر فقال، «واآلخرة الدنيا في موصولة هي ف نها، ونسبي سببي إال

، يومئذ  اهلل رسول من سمعت لَِما  علي بنت كلثوم أم فتزوجت
 .الحديث ،ونسب سبب منه لي يكون أن أحببت

 بهذا إال اللفظ بهذا يروى نعلمه ال: وقال ،(1)البزار رواه
 إسماعيل بن إبراهيم هو البزار فشيخ، يصح ال إسناد وهذا ،اإلسناد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 13727(، ومجمع الزوائد )2363نقله عنه الهيثمي في كشف األستار ) (1)
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، األسانيد بقلب زرعة أبو اتهمه، متروك، كهيل بن سلمة بن يحيى بنا
فه  كان: عنه وقال، الحاكمُ  حديثه وصحح ،(1)والعقيلي نمير ابن وضعَّ
، ضعفه والصواب ،(3)الثقات في حبان ابن وذكره ،(2)الحديث صالح
 الحديث فهذا وعليه، نكارة الحديث متن في فإن به يتفرد فيما خاصة
 .والمتن اإلسناد منكر

 :اهلل عبد بن جابر رواية: الرابع الطريق* 
 نا: قال الحضرمي اهلل عبد بن محمد حدثنا: الطبراني قال

، محمد بن جعفر عن، عيينة بن سفيان نا: قال الحناط سهل بن الحسن
 حين للناس يقول، الخطاب بن عمر سمعت: قال جابر عن، أبيه عن

 ينقطع»: يقول  اهلل رسول سمعت؟ تهنئوني أال: علي بنت تزوج
 .«ونسبي سببي إال ونسب سبب كل القيامة يوم

 في ومختصرا األوسط المعجم في اللفظ بهذا الطبراني أخرجه
 ومن ،(5)الحلية في نعيم أبو الطبراني طريق ومن ،(4)الكبير المعجم
 ومداره ،(6)المختارة األحاديث في المقدسي الضياء، نعيم أبي طريق
 أبيه عن الصادق جعفر عن عيينة بن سفيان عن سهل بن الحسن على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/106تهذيب التهذيب ) (1)
 (. 1/182إكمال تهذيب الكمال ) (2)
 (. 5/51الثقات ) (3)
 (. 2635(، المعجم الكبير )5606المعجم األوسط ) (4)
 (. 7/314حلية األولياء ) (5)
 (. 101األحاديث المختارة ) (6)
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 : لعلتين، يصح ال واإلسناد، جابر عن
 معاجم من المطبوع في كذا الحناط سهل بن الحسن: األولى

، الخياط: المقدسي الضياء وعند نعيم ألبي الحلية وفي، الطبراني
 وقد، ثقاته في حبان ابن سماه وكذا، الطبراني طريق من رواه والضياء
 وهو ،(1)الحنطة بيع إلى نسبة الحناط سمي أنه وبين السمعاني ذكره

 على الثقات في حبان ابن وذكره، تعديل الو جرح فيه ليس مجهول
 .(2)المجاهيل توثيق في عادته

 األوسط المعجم في الطبراني قال فقد، والمخالفة التفرد: الثانية
 إال عيينة بن سفيان عن الحديث هذا دوِّ جَ يُ  لم: الخبرَ  روايته بعد

 ولم، أبيه عن، جعفر عن، سفيان عن: غيره ورواه، سهل بن الحسن
 .(3)اهلل عبد بن جابر: يذكروا

 إلى متصال يروه لم أي، يجوده لم بقوله أراد أنه الظاهر: قلت
 أن مضى فقد، منقطع اإلسناد أن والصواب، الخياط إال  النبي

 جعفر عن عيينة ابن عن روياه العدني عمر أبي وابن راهويه بن إسحاق
 ومعلول السند ضعيف فالخبر، جابر ذكر دون من عمر عن أبيه عن

 .(4)والمخالفة بالتفرد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/271األنساب ) (1)
 (. 5/118الثقات ) (2)
 (. 5/376المعجم األوسط ) (3)
الستجالب ارتقاء الغرف لما في الخبر  هولم يتفطن المحقق خالد أبا بطين في تحقيق (4)

ن اإلسناد، انظر )  . 2( الهامش رقم 2/496من علل فحسَّ
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 الخطاب بن عمر بن اهلل عبد رواية: الخامس الطريق* 
 :عمر بن اهلل عبد بن عاصم وعن نافع عن، طريقين من عنه روي وقد

، سليمان بن خيثمة أخبرنا: محمد بن تمام القاسم أبو قال ــ 1
 أنبأنا: قال، بالكوفة، القصباني يوسف بن الفضل ثنا، عليه قراءة

 سفيان عن، سفيان أخت بن محمد بن سيف عن، عكاشة بن محمد
: قال، عمر ابن عن، نافع عن، عبيد بن سعد بن خالد عن، الثوري

: عليهما اهلل رضوان علي إلى كلثوم أم وخطب، الخطاب بن عمر قال
 نسبي إال منقطع وصهر نسب كل»: يقول  اهلل رسول سمعت إني

 .(1)«وصهري
 : واه إسناد هذا: قلت
 حبان ابن بذكر عبرة الو ،يوثق لم القصباني يوسف بن الفضل ــ

 .فوقه ممن فالبالء عهدته من الخبر سلم فإن، الثقات في له
 محصن بن محمد كان فإن، ثالثة بين مشترك عكاشة بن محمد ــ
 الكرماني عكاشة بن محمد كان وإن ،(2)وضاع كذاب فهو، العكاشي

 الكوفي عكاشة بن محمد كان وإن ،(3)والوضع الكذب في قرينه فهو
 .(4)ضعيف فهو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (. 1603فوائد تمام ) (1)
 (. 3/476ميزان االعتدال ) (2)
 (. 3/650ميزان االعتدال ) (3)
 (. 3/650ميزان االعتدال ) (4)



 

. 

األخبار الواردة عند أهل السنة اليت تثبت هذا الزواج  99
 

 

 بن أحمد كذبه، هالك الثوري سفيان أخت ابن محمد بن سيف ــ
 البخاري ووّهاه، الساجي وزكريا داود وأبو معين بن ويحيى حنبل

 .(1)والدارقطني والنسائي
 بن محمد حدثني: ببحشل المعروف سهل بن أسلم قال ــ 2
 بن علي بن عمر بن محمد بن اهلل عبد عن لبابة أبو حدثنا: قال عمران

]قال:  ،عمر بن اهلل عبد بن عاصم سمعت: قال،  طالب أبي
: فقال، المنبر  الخطاب بن عمر صعد: قال سمعت عبد اهلل بن عمر[

 طالب أبي بن علي على اإللحاح على حملني ما واهلل إنه، الناس أيها
 وصهر ونسب سبب كل»: يقول  اهلل رسول سمعت أني إال 

 .«لصاحبهما يشفعان القيامة يوم يأتيان ف نهما وصهري نسبي إال منقطع
 طريقه ومن، اإلسناد بهذا ،(2)واسط تاريخ في بحشل أخرجه

 .(3)علي مناقب في المغازلي أخرجه
 :واسط تاريخ من المطبوع في وتحريف سقط على تنبيهات* 
 ،واسط تاريخ مطبوعة في اإلسناد من عمر بن اهلل عبد سقط
 فيه ووقفنا ،(4)المخطوط مراجعة لنا اهلل يسر فقد، المحقق من والسقط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/257(، ميزان االعتدال )4/297تهذيب التهذيب ) (1)
 (. 149 ــ 148تاريخ واسط )ص  (2)
 (. 153مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) (3)
عواد، وهو من  وإليك صورة من مخطوط بحشل الذي اعتمد عليه المحقق كوركيس (4)

تاريخ( كما ذكر كوركيس عواد، وكل  1483محفوظات دار الكتب المصرية برقم )
 الشكر للشيخ مشرف الشهري على توفيره لمخطوط الكتاب جزاه اهلل خيرا،=
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 .عمر بن اهلل عبد ذكر على
، لبابة أبي إلى واسط تاريخ مخطوط في أسامة أبو وتصحف

 أخرجه أنه مر وقد المغازلي ابن مناقب في كما ،أسامة أبو والصواب
 .(1)بحشل طريق من

: الناسخ فكتب: أيضا المخطوط في الخبر إسناد في تحريف ووقع
: قال،  طالب أبي بن علي أن عمر بن محمد بن اهلل عبد عن

 فأثبت لذلك المحقق يتنبه ولم ،عمر بن اهلل عبد بن عاصم سمعت
، بين تحريف هذا بأن خبير وأنت، المطبوع في الصورة بهذه اإلسناد
 من فهو  علي من أصغر الخطاب بن عمر بن اهلل عبد بن فعاصم
 والصحيح!  علي   منه يسمع أن يصح فكيف،  علي أحفاد جيل
 .المغازلي طريق من بحشل عن المنقول وهو، المتن في أثبت ه ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وقد وضعت عالمة على موضع السقط.  =

 
إال أن في وقد تنبه الشيخ سعد الحميد إلى التصحيف الواقع في سند بحشل فقال:  (1)

، مختصر سند بحشل تصحيفًا، ال أدري من الطباعة، أو من األصل المخطوط؟ 
(، قلت: قد تبين أن التصحيف 3/1524استدراك الذهبي على الحاكم البن الملقن )

 مشترك بين ناسخ المخطوط وبين محقق المطبوع. 
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 بن فمحمد، متنه في نكارة وفيه، جدا ضعيف اإلسناد وهذا
 .تعديل الو جرح على فيه أقف لم بحشل شيخ عمران

 فعاصم، اإلسناد في تصحيف لوقوع كبيرا احتماال هناك أن كما
 أن ويحتمل ،(1)بالرواية يعرف فال عمر بن اهلل عبد بن عاصم كان إن

، عمر بن اهلل عبيد بن لعاصم تصحيفا عمر بن اهلل عبد بن عاصم يكون
 هو الكامل اسمه ألن،  عمر لجده منسوبا اهلل عبيد بن عاصم ويصير
 هذا يقوي وما ،(2)الخطاب بن عمر بن عاصم بن اهلل عبيد بن عاصم

 أبي بن علي بن عمر بن محمد بن اهلل عبد ذكر المزي أن االحتمال
 ألن، مظلم فاإلسناد ،كذلك األمر كان فإن، تالميذه ضمن طالب
 القطان ويحيى عيينة بن سفيان ضعفه فقد، الضعف شديد هذا عاصما
 حاتم وأبو زرعة وأبو سعد بن ومحمد معين بن ويحيى حنبل بن وأحمد

 عمر كالم مثل ،منكرة زيادات فيه الخبر ولفظ. (3)وغيرهم والبخاري
 علي على إللحاحه وذكره، المنبر في  كلثوم أم تزويجه في ،

 .جدا ضعيف فالخبر وعليه، النبوي الحديث في الشفاعة ذكر وزيادة
 :عمر مولى أسلم رواية: السادس الطريق* 
 حدثنا: نجيح بن خالد بن الرحمن عبد وذكر: الدوالبي قال

 بن زيد عن، الدراوردي العزيز عبد حدثنا، أنس بن مالك كاتب حبيب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 10/457ف )( والبالذري في أنساب األشرا187ذكره ابن قتيبة في المعارف )ص  (1)
 في ولد عبد اهلل بن عمر. 

 (. 13/501تهذيب الكمال ) (2)
 (. 505 ــ 13/502تهذيب الكمال ) (3)
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 بن علي إلى عمر خطب: قال الخطاب بن عمر مولى، أبيه عن، أسلم
 فغضب، والحسن وعقيال العباس علي فاستشار كلثوم أم طالب أبي

 واهلل، أمرك في العمى إال والشهور األيام تزيدك ما: لعلي وقال عقيل
 منه ذاك ما واهلل: للعباس علي فقال، ولَيُكونَن   ليُكوَنن   فعلت لئن

ة ولكن، نصيحة  لرغبة ذاك ما واهلل أما، ترى ما إلى أحوجته عمر دِر 
  اهلل رسول سمع أنه الخطاب بن عمر أخبرني ولكن، عقيل يا فيك
 .«ونسبي سببي إال القيامة يوم ينقطع ونسب سبب كل»: يقول

 في والطبراني، له واللفظ (1)الطاهرة الذرية في الدوالبي رواه
 الخبر آخر في زيادة عنده ووقع، الدراوردي طريق من الكبير المعجم
 طريق ومن ،(2)أحمق سفيه، عقيل ويح:  عمر قول وهي

 .(3)مختصرا الحلية في نعيم أبو أخرجه الطبراني
 يصح ال ولكنه، الدراوردي محمد بن العزيز عبد على ومداره

 : لعلل، عنه
 منكر نجيح بن خالد بن الرحمن عبد الدوالبي شيخ: األولىــ 
 أسوء أنس بن مالك كاتب حبيب نجيح ابن وشيخ ،(4)ومتروك الحديث
 .(5)وضاع كذاب فهو، منه حاال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 219الذرية الطاهرة ) (1)
 (. 2633المعجم الكبير ) (2)
 (. 2/34حلية األولياء ) (3)
 (. 5/99لسان الميزان ) (4)
  (. 2/282تهذيب التهذيب ) (5)
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 قال، النوفلي سليمان بن محمد بن جعفر الطبراني شيخ: الثانيةــ 
 ،(2)شديدة جهالة فهذه ،(1)لم أجد له ترجمة: األلباني الشيخ عنه
 .المتابعة بهذه يعتد فال ولذا

 بن العزيز عبد عن منصور بن سعيد رواه فقد، المخالفة: الثالثةــ 
 .المحفوظ هو وهذا، أبيه عن الصادق جعفر عن الدراوردي محمد

 وعقيل للعباس علي الستشارة فذكره، نكارة ففيه متنه وأما
 الخبر هذا به تفرد مما،  علي وجواب عقيل واعتراض، والحسن

 .والمتن، اإلسناد منكر فالخبر وعليه، الروايات بقية دون

 :حصين بن المستظل رواية: السابع الطريق* 
 يونس بن ومحمد الرقاشي قالبة أبو رواه، طريقين من عنه وروي
 : اهلل عبد بن شريك طريق من الكديمي
 الملك عبد قالبة أبو حدثنا: الشاشي كليب بن الهيثم قال ــ 1

 ثنا: قاال مهران بن وبشر عامر بن عمر حدثني، الرقاشي محمد بنا
 بن شبيب عن ثنا اآلخر يذكر ولم، بمكة حدثنا: أحدهما قال، شريك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وكذا قال الشيخ شعيب األرناؤوط في تحقيقه 5/62سلسلة األحاديث الصحيحة ) (1)
 (. 17/222للمسند )

وقد ترجم له نايف بن صالح المنصوري في إرشاد القاصي والداني إلى شيوخ  (2)
( ونقل أن الذهبي والسخاوي ترجما له وذكرا شيوخه ورواية 237 ــ 236الطبراني )

العراقي وثقه، ثم نقل كالم الشيخ األلباني ثم قال عنه مقبول، الطبراني عنه، ونقل أن 
 قلت: الصواب جهالته. 
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 علي إلى خطب الخطاب بن عمر أن ،حصين بن المستظل عن غرقدة
 قال ،جعفر أخي البن أعددتها إني :فقال ،بصغرها عليه فاعتل ابنته
 يقول  اهلل رسول سمعت إني ،الباه بها أردت ما واهلل إني عمر

 .«ونسبي سببي غير القيامة يوم يقطع ونسب سبب كل»
 بن الهيثم عن (1)المختارة األحاديث في المقدسي الضياء أخرجه

: وقال الفاروق مسند في كثير ابن الشاشي إلى ونسبه ،الشاشي ُكليب
 تحقيقه في دهيش بن الملك عبد الشيخ وقال ،(2)إسناد حسن

 .حسن إسناده: المختارة لألحاديث
 ،ضعفاء شريك عن رواه من ألن، يصح ال اإلسناد هذا: قلنا
 فأحسن ضعيفا يكن لم إن، التمار السعدي عامر بن عمر هو فاألول
 ببشر الرواية هذه في اقترانه ينفع وال ،(3)الحال مجهول يكون أن أحواله

 في حبان ابن وذكره ،(4)حديثه حاتم أبو ترك ضعيف فهو، مهران بنا
 .فيه حاتم أبي ابن كالم على يطلع لم أنه والظاهر (5)الثقات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 281األحاديث المختارة ) (1)
 (. 1/390مسند الفاروق ) (2)
(، وقال عنه المعلمي في تعليقه على الفوائد 3/209ذكره الذهبي في الميزان ) (3)

 . ساقطمجهول يروي المنكرات فهو (: 227المجموعة )ص 
( وذكره مرة 2/367، الجرح والتعديل )كتب أبي عنهذكره ابن أبي حاتم وقال:  (4)

سمع منه أبي أيام األنصاري، وترك حديثه ( وقال: 2/379أخرى باسم بشير )
( باسم بشر، 1/325. وذكره الذهبي في الميزان )وأمرني أن ال اقرأ عليه حديثه
 . تركه أبو حاتم( وقال: 1/330وذكره تارة أخرى باسم بشير )

 (. 5/88الثقات ) (5)
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 بن بشر حدثنا :قال محمد حدثنا: القطيعي بكر أبو قال ــ 2
 بن عمر أن، المستظل عن، غرقدة بن شبيب عن، شريك نا، مهران

، بصغرها عليه فاعتل، كلثوم أم طالب أبي بن علي إلى خطب الخطاب
 كل»: يقول  اهلل رسول سمعت ولكني، الباه أرد لم إني: فقال

 ف ن أب ولد كل، ونسبي سببي خال ما، القيامة يوم منقطع ونسب سبب
 .«وعصبتهم أبوهم أنا ف ني؛ فاطمة ولد خال ما، ألبيهم عصبتهم

، (1)ألحمد أخرجه أبو بكر القطيعي في زياداته على فضائل الصحابة
أبو  أخرجه الكديمي طريق ومن، الكديمي يونس بن محمد طريق من
 بن ومحمد ،(3)الباه بدل الباءة أرد لم إني: عنده ووقع ،(2)نعيم
 تابعه، اإلسناد في متابع لكنه، بالكذب متهم أنه مضى الكديمي يونس
 .الرقاشي محمد بن الملك عبد قالبة أبو

 ولد خال ما، ألبيهم عصبتهم ف ن أب ولد كل: زيادة وأما
 عالقة ال آخر حديث أنها فالظاهر ،وعصبتهم أبوهم أنا ف ني؛ فاطمة

 بين جمع الكديمي أن والظاهر، يصح ال حديث وهو، القصة بهذه له
 .فاحش غلط وهذا، واحد حديث في الحديثين

فال تفيد هذه المتابعات في ، وهذين اإلسنادين يوهن بعضهما بعضا
لكن مضمون هذا الخبر ، ولذا لم يتحرر لنا ُحْسُن اإلسناد، تقوية الخبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/626فضائل الصحابة ) (1)
 (. 215معرفة الصحابة ) (2)
(، وهي كناية 13/479والباءة هي الجماع، والباه: الحظ من النكاح، لسان العرب ) (3)

 لم يرد ما يريده الرجال من النساء من حظوة النكاح.  عن أنه 
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 .وقد صح من طرق أخرى مضت في قسم الروايات الثابتة، صحيح
 بن اهلل عبد بن زيد بن محمد بن واقد رواية: الثامن الطريق* 

 : أهله بعض عن عمر
 بن خالد عن بكير بن يونس حدثنا: الجبار عبد بن أحمد قال

: قال أهله بعض عن عمر بن اهلل عبد بن محمد بن واقد عن صالح
 وأمها، كلثوم أم ابنته طالب أبي بن علي إلى الخطاب بن عمر خطب
 حتى أمراء فيها ي  لَ عَ  إن: علي له فقال،  اهلل رسول بنت فاطمة

ْجهُ : فقالوا لهم ذلك فذكر، فاطمة ولد فأتى، استأذنهم  أم فدعا، زوِّ
 أبي إن: فقولي المؤمنين أمير إلى انطلقي: فقال صبية يومئذ وهي كلثوم

 فأخذها، طلبت التي حاجتك قضينا قد إنا: لك ويقول السالم يقرئك
َها عمر  أمير يا: فقيل، فزوجنيها أبيها إلى خطبتها إني: وقال، إليه فضم 

 سمعت إني: قال؟ صغيرة صبية وهي إليها تريد كنت ما المؤمنين
 فأردت، سببي إال القيامة يوم منقطع سبب كل: يقول  اهلل رسول

 .ِصْهر   سببُ   اهلل رسول وبين بيني يكون أن
 ومن ،(1)اسحاق ابن سيرة على زياداته في بكير بن يونس رواه

 : علل وفيه ،(2)الطاهرة الذرية في الدوالبي طريقه
 كان فإن، معرفته من نتمكن لم، صالح بن خالد: األولىــ 
 .مجهول فهو وإال ،(3)ثقة فهو صالح بن يزيد بن خالد هو المقصود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 248ابن إسحاق )ص  سيرة (1)
 (. 218الذرية الطاهرة ) (2)
 (. 3/126تهذيب التهذيب ) (3)
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 عمر بن اهلل عبد بن زيد بن محمد بن واقد ألن، اإلبهام: الثانيةــ 
 واقد بين الفاصلة أن كما ،عنهم حدث الذين >أهله بعض< يعين لم

 موجب وهذا، معضل الخبر أن شك فال، أجيال ثالثة هي الواقعة وبين
 .الشديد للضعف
، قد تفرد هذا الخبر بذكر استشارة علي ألهل بيته: الثالثــ 

، وسؤاِل بعض الناس لعمَر عن سبب زواجه بأم كلثوم مع صغر سنها
 ألن من رواه من التابعين، وهذا موجب للتوقف في تصحيح هذه الرواية

 المتابعات تنفع وال، أهل البيت على كثرتهم لم يذكروا تلك التفاصيلو
 .به تفرد ما جبر في

 .والخالصة أن الخبر بهذا اللفظ ضعيف غير ثابت أيضا

 الكلبي السائب بن محمد رواية: التاسع الطريق* 
 جده عن أبيه عن، الكلبي هشام بن عباس حدثني: البالذري قال

 تعالى اهلل رضي ــ كلثوم أم علي من الخطاب بن عمر خطب: قال
 ألني عليها حرصي إنما حسنين أبا يا: فقال صغيرة إنها: فقال ــ عنهم

 يوم منقطع وهو إال صهر وال سبب ما»: يقول  اهلل رسول سمعت
 فلما. لتراها إليك مرسلها أنا: علي فقال. «وصهري سببي إال القيامة
، الرسالة فأدت، الحلة رضيت قد إني: ألبيك قولي: لها قال جاءته
 .(1)ألفا أربعين عمر وأصدقها إياها علي فزوجه

 المعتمدين من كانا وإن وابنه فالكلبي، ومنقطع واه إسناد هذا: قلت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 190 ــ 2/189أنساب األشراف ) (1)
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 ،(1)واألحاديث األخبار رواية في بالكذب نامتهم أنهما إال، األنساب في
 الكلبي ألن طبقتين من أكثر منه سقط وقد منقطع أيضا اإلسناد أن كما
 يتفرد ولم، سنة مائة من أكثر الواقعة وبين فبينه، هـ 146 سنة توفي
 من تحمله أنه فالظاهر، الرواة بقية دون الخبر هذا في بشيء الكلبي
 .اإلسناد بهذا عبرة فال حال أي وعلى، غيره

 

 الثاني القسم

زسال علي   ي  ا 
ات  الوازدة  ف  وم لعمر  الرواي  م كلث 

 
ة ا ث  ن     اي 

ها ر سن  لي صغ  ر ا  ظ  ن   لث 

 :الطر  الصحيحة الثابتة* 

 :الباقر جعفر أبي اإلمام رواية: األول الطريق* 
 عيينة بن سفيان على ومداره، الخبر هذا عنه ُروي من أكثر وهو

: أربعة، سفيان عن رواه وقد، الباقر جعفر أبي عن دينار بن عمرو عن
 ،عمر أبي بن ومحمد، منصور بن سعيدو ،همام بن الرزاق عبد

 : روايتهم وإليك ،المقرئ يزيد بن ومحمد
عن ، عن عمرو بن دينار، عن ابن عيينة: قال عبد الرزاق ــ 1

فقيل ، إنها صغيرة: فقال، ابنته خطب عمر إلى علي: أبي جعفر قال
، أبعُث بها إليك: فقال علي، فكلمه: قال، إنما يريد بذلك منعها: لعمر

 فذهب عمر فكشف: فبعث بها إليه قال: قال، ف ن رضيت فهي امرأتك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/304(، و)3/556انظر على التوالي ميزان االعتدال ) (1)
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 .(1)عنقك لصككت المؤمنين أمير أنك فلوال ،أرسل :فقالت ،ساقها عن
، عن عمرو بن دينار، سفيانأخبرنا : وقال سعيد بن منصور ــ 2

فذكر ، ابنة علي  خطب عمر بن الخطاب : قال، عن أبي جعفر
نرسل بها إليك تنظر : فقال، إنما أدركت فعاوده: فقالوا له، منها صغرا

لوال أنك أمير ، أرسل: فقالت، فكشف عن ساقها، فرضيها. إليها
 .(2)المؤمنين للطمت عينيك

، حدثنا قاسم، حدثنا عبد الوارث: وقال ابن عبد البر ــ 3
عن عمرو بن ، حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا الخشني

أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي ابنته  ــ عن محمد بن علي، دينار
: فقال له علي، فعاوده، ردك إنه: فقيل له، فذكر له صغرها، أم كلثوم

إليه فكشف عن  فأرسل بها. ف ن رضيت فهي امرأتك، أبعث بها إليك
 .واهلل لوال أنك أمير المؤمنين للطمت عينك، مه: فقالت، ساقها

من طريقه ابن بشكوال و ،(3)أخرجه ابن عبد البر في االستيعاب
 .(4)في غوامض األسماء المبهمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد صحح الرواية في  وكان الشيخ األلباني (، 10352مصنف عبد الرزاق ) (1)
( ألنه تابع الحافظ ابن حجر في وهم وقع له 208 ــ 1/206السلسلة الصحيحة )

حين أبدل محمد بن علي الباقر، بمحمد بن علي ابن الحنفية، ثم تراجع عن ذلك 
  وضعفها بعدما تبين له عدم اتصال سندها، انظر سلسلة األحاديث الضعيفة
 (. 434 ــ 3/433)

 (. 521د بن منصور )سنن سعي (2)
 (. 4/1955االستيعاب ) (3)
 (. 788 ــ 2/787غوامض األسماء المبهمة ) (4)
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قرئ على أبي محمد بن عتاب وأنا : وقال ابن بشكوال ــ 4
، أحمد بن فراس أنبأ: قال، قرأت على حاتم بن محمد: قال، أسمع

ثنا : قال، ثنا عبد الرحمن بن عبد اهلل بن محمد بن يزيد المقري: قال
خطب : عن محمد بن علي قال، عن عمرو، عن سفيان بن عيينة، جدي

، إنما ردك فعاوده :لعمر وقالوا، عمر إلى علي ابنته فذكر منها صغرا
ف عن فلما جاءته كش، أُرسلها إليك ف ن رضيتها فهي امرأتك: فقال

 .(1)لوال أنك أمير المؤمنين للطمت عينيك، أرسل: فقالت، ساقها
اختلفت رواية عبد الرزاق عن رواية سعيد بن منصور وابن : قلت

أن أم كلثوم ، فقد جاء عند عبد الرزاق وحده، عبد البر وابن بشكوال
بينما روى ، فلوال أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك، أرسل: قالت

، لوال أنك أمير المؤمنين للطمت عينيك، أرسل: قالت البقية أنها
، وهذه الطرق كلها صحيحة السند إلى الباقر، ورواية الجماعة أرجح

 .لم يدرك القصة لكن اإلسناد منقطع فالباقر 
 البصري الحسن رواية: الثاني الطريق* 
 عن، يونس عن، علية ابن حدثنا: شيبة أبي بن بكر أبو قال

، صغيرة إنها: علي فقال، كلثوم أم ابنته علي إلى خطب عمر أن، الحسن
 أو، شيخ أنك لوال: فقالت، فمازحها، برسالة إليه فأرسلها، إليها فانظر
 فأنكحها فخطبها مصاهرته عمر فأعجب، المؤمنين أمير أنك لوال
 .(2)إياه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/787غوامض األسماء المبهمة ) (1)
 (. 17629( برقم )9/384مصنف ابن أبي شيبة بتحقيق عوامة ) (2)
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 ابن لمصنف التاج دار طبعةو الهندية الطبعة في خلل على تنبيه* 
 :شيبة أبي

 من اإلسناد في زيادة إقحام القديمة الهندية الطبعة في وقع
 ثم ،...خطب عمر أن[ أبيه] عن الحسن عن: فيها فجاء، محققها
 وقصد ،(1)السنن من ِزيدَ [: أبيه] زيادة عن الهامش في المحقق قال

 فيما يوفَّْق  ولم، سابق موضع في إليها أحال ألنه البيهقي سنن بذلك
 المثنى الحسن عن مليكة أبي ابن رواية حِسب أنه الظاهر إذ، إليه ذهب
 في بالحسن المقصود أن والصحيح، الرواية هذه نفس هي (2)أبيه عن

 يونس رواية بقرينة، البصري الحسن بل علي بن الحسن ليَس  هذه روايتنا
 وهم على مبني المحقق وصنيع، المشهور تلميذه وهو، عنه عبيد بن

 وأسوأ، صحيح اإلسناد أن الناظر يوهم ألنه، غريب قصور وفيه فاحش
 زيادة أثبت حين، التاج دار طبعة في الحوت كمال المحقق صنيع منه
 حذف ثم، الهندية الطبعة في جاء لما متابعا الكتاب متن في أبيه

 وحذف، الهندية الطبعة محقق زيادة على تدالن اللتين المعقوفتين
، شنيع غلط وهذا ،(3)للبيهقي الكبرى السنن من الزيادة أن إلى اإلشارة
 وجود ال أنه والحق، فالمصنَّ  أصل في مثبتة الزيادة هذه أن يوهم ألنه
 طبعات بقية منها خلت وقد ،الخطية النسخ في المقحمة الزيادة لهذه

 .(4)المحققة المصنف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/345مصنف ابن أبي شيبة، طبعة الدار السلفية الهند ) (1)
 مضى تخريجها في الطريق األول من الروايات الضعيفة في روايات الخطبة.  (2)
 (. 17341( برقم )17/17مصنف ابن أبي شيبة، طبعة دار التاج ) (3)
 الرشد= مضت اإلحالة على طبعة محمد عوامة، وانظر مصنف ابن أبي شيبة، طبعة دار (4)
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 فيه ورد ما أصح وهذا، البصري الحسن إلى صحيح اإلسناد وهذا
 الفاروق وفاة قبل ولد ألنه، الواقعة يدرك لم الحسن أن إال، الباب هذا

 سياقها أن كما، بالمعنى مروية الرواية هذه أن والظاهر ،(1)بسنتين
 قد عمر أن على اتفقوا الرواة بقية أن إذ، الرواية طرق لبقية مخالف
 الرواية لهذه خالفا، علي إليه أرسلها ما بمجرد زوجةً  كلثوم أم رضي
 أم إليه أُرسلت بعدما وتزوجها خطبها إنما عمر أن على تنص التي
 مخالفة الرواية هذه أن يتصور ال حتى ذلك على التنبيه فوجب، كلثوم
 .الروايات لبقية

 األعمش رواية: الثالث الطريق* 
: سمعت األعمش يقول: عن ابن جريج قال: قال عبد الرزاق

: قال، منعهاما بك إال : فقال، خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته
فزينها وأرسل ، وقد أنكحتك، ف ن رضيت فهي امرأتك، سوف أرسلها

واهلل لوال أنك أمير : فقالت، فأخذ بساقها، قد رضيت: فقال، بها إليه
 .(2)المؤمنين لصككت عينك

لكنه منقطع بل يغلب على ، إسناده صحيح إلى األعمش: قلت
وقد يستنكر في ، هـ 61ألن األعمش ولد سنة ، الظن أن يكون معضال

إال أن يحمل ، ألنه لم يرد في بقية الطرق الثابتة، فزينها: الخبر قوله
التزيين على ما ورد في بعض الطرق من أن عليا أرسل مع أم كلثوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 (. 17618( برقم )6/245(، وطبعة دار الفاروق )17512( برقم )275 ــ 6/274) =
 (. 2/263تهذيب التهذيب ) (1)
 (. 10352مصنف عبد الرزاق ) (2)
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 .واهلل أعلم، ففهم األعمش أن هذا من باب التزيين فرواه بالمعنى، ُحّلةً 
ألن الضعف ، وبمجموع طرق هذا الخبر يصير ثابتا وصحيحا

خاصة في األلفاظ ، الواقع في مفاريد أسانيدها مجبور إن شاء اهلل تعالى
 .واهلل أعلم، التي اتفقت عليه جميع الطرق

 :الطر  الضعيفة 

 :قتادة بن عمر بن عاصم رواية: األول الطريق* 
 خطب: قال قتادة بن عمر بن عاصم حدثني: إسحاق ابن قال

 لفاطمة وكانت، كلثوم أم ابنته طالب أبي بن علي إلى الخطاب بن عمر
: عمر فقال، صغيرة هي: وقال، عليه علي فاعتل،  اهلل رسول بنت

، إلي فابعثها تقول كما كان ف ن، منعي أردت ولكن بك ذاك ما واهلل ال
 المؤمنين أمير إلى بهذه انطلقي: فقال حلة فأعطاها فدعاها علي فرجع
، ذلك له فقالت، بها فأتته، الحلة هذه ترى كيف أبي لك يقول: فقولي
 حصان: وقال فأرسلها، أرسل: وقالت، منه فاجتبذتها بدرعها فأخذ
، قلت كما واهلل ليست، وأجملها أحسنها ما: له فقولي انطلقي، كريم

 .إياه فزوجها
 ابن طريق من (2)والدوالبي ،(1)له واللفظ إسحاق ابن رواه
 : ألمرين يصح ال الخبر لكن به إسحاق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 248سيرة ابن إسحاق )ص  (1)
 (. 217الذرية الطاهرة ) (2)



  

. 

يف كتب السنة زواج عمر من أم كلثوم   114
 

 

 في رجل من أكثر وسقوط، إلعضاله إسناده ضعف شدة: األولــ 
 .هـ 120 بعد توفي قتادة بن عمر بن عاصم راويه ألن، سنده

 برواية الخبر هذا تفرد فقد، المتن في والمخالفة التفرد: الثانيــ 
 وقوله ،كريم حصان لها وقوله  كلثوم أم بدرع  عمر ذِ خْ أَ 

 بقية في ترد لم التفاصيل وهذه ،أجملها ما، أحسنها ما  لعلي
 .الثابتة الروايات

وهناك كالم في أحمد بن عبد الجبار العطاردي كما تراه في 
إال أن هذا ال يضر ألن سماعه للسيرة عن يونس بن بكير ، ترجمته
 .ثابت غير ضعيف اللفظ بهذا والخبر ،(1)صحيح

 :رواية الواقدي: الطريق الثاني* 
لما خطب عمر بن : وغيره، قال محمد بن عمر: قال ابن سعد

، يا أمير المؤمنين إنها صبية: قال، الخطاب إلى علي ابنته أم كلثوم
فأمر علي بها ، ولكن قد علمنا ما بك، إنك واهلل ما بك ذلك: فقال

انطلقي بهذا إلى أمير المؤمنين : وقال، ثم أمر بُبرد فطواه، فُصنعت
، إن رضيت البرد فأمسكه: أرسلني أبي يقرئك السالم ويقول :فقولي

بارك اهلل فيك وفي أبيك قد : قال، وإن سِخْطت ه فُرد ه فلما أتت عمر
، ما نشر البرد وال نظر إال إلي: فرجعت إلى أبيها فقالت: قال، رضينا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وتشغيب بعض المخالفين بضعفه ال يلتفت إليه، ألن روايته 64تقريب التهذيب ) (1)
للسيرة رواية صحيحة مضبوطة، وللتفصيل انظر كالم الخطيب البغدادي في تاريخ 

 (. 5/434بغداد )
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 .(1)فولدت له غالما يقال له زيد، فزوجها إياه
 بما يعبأ أال أولى باب فمن، يُسند عندما متروك الواقدي قلت

 في الثقات بقية لرواية مخالف خبره سياق أن سيما، سند بدون يرويه
 ،إلي إال نظر وال البرد نشر ما: كلثوم أم بقول تفرد إذ، المجمل
إنك واهلل ما بك :  عمر قول وأما، الخبر بهذا عبرة فال وعليه
 رواية في ورد ما على نحمله أن فيمكن ،ولكن قد علمنا ما بك، ذلك

 .منعها إال بك ما: قال أنه  عمر عن األعمش

 :بكار بن الزبير رواية: الثالث الطريق* 
، علي أبي ابنا اهلل عبد وأبو غالب أبو أخبرنا: عساكر ابن قال

 بن الرحمن عبد بن محمد أنا أحمد بن محمد جعفر أبو أنا: قاال
 بن عمر كان: قال بكار بن الزبير نا سليمان بن أحمد أنا، العباس

: علي له فقال، طالب أبي بن علي إلى كلثوم أم خطب  الخطاب
 من أرصد ف ني، الحسن أبا يا زوجنيها: عمر له فقال، صغيرة إنها

 رضيت ف ن، إليك أبعثها أنا: علي له فقال، أحد يرُصد ال ما كرامتها
ْجُتَكَها فقد  الذي البرد هذا: له قولي: لها وقال، ببرد إليه فبعثها ،زو 

، عنك اهلل رضي رضيته قد قولي: فقال، لعمر ذلك فقالت، لك قلت
 أمير أنك لوال، هذا أتفعل: له فقالت، وكشفها ساقها على يده وضع

 الخبر فأخبرته، أباها جاءت حتى خرجت ثم، أنفك لكسرت المؤمنين
 فجاء، زوجك ف نه، بنية يا مهال: فقال، سوء   شيخ إلى بعثتني: وقالت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 10/430طبقات ابن سعد ) (1)
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 فيه يجلس وكان، الروضة في المهاجرين مجلس إلى الخطاب بن عمر
 يا لماذا: فقالوا، زفوني: لهم فقال، إليهم فجلس، األولون المهاجرون

 سمعت، طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم تزوجت: قال، المؤمنين أمير
 إال القيامة يوم منقطع وصهر وسبب نسب كل»: يقول  اهلل رسول
 أجمع أن وأردت ،والنسب السبب به لي فكان، «وصهري وسببي نسبي

 . فزفوه، الصهر إليه
 في الجوزي وابن ،(1)دمشق تاريخ في عساكر ابن أخرجه

: فزفوه وبدل ،َرفِّئُوني: زفوني بدل عنده ووقع ،(2)المنتظم
 .فرفئوه

 جمع قد أنه وواضح، القصة لهذه سنده يذكر لم بكار بن والزبير
 أمير أنك لوال: بزيادة تفرد وقد، واحد متن في الخطبة روايات بين

 الخبر فأخبرته، أباها جاءت حتى خرجت ثم، أنفك لكسرت المؤمنين
 فلم ،زوجك فإنه، بنية يا مهال: فقال، سوء شيخ إلى بعثتني: وقالت
 له فإن غيره من فيها والبالء، تصح ال منكرة زيادة وهي غيره عند ترد

 سبقه من فيه وافق فقد المتن بقية وأما. (3)عنهم يروي متهمين شيوخا
 ليس بكار بن الزبير أن نبين كي روايته عرض أحببنا وإنما، أسنده ممن
 الزواج هذا أنكروا من بعض أدلة عمدة ألن، سبقه عمن للخبر ناقال إال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 19/483تاريخ دمشق ) (1)
 (. 238 ــ 4/237المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ) (2)
ذكر الحافظ ابن حجر جماعة من شيوخ الزبير بن بكار المتهمين، تهذيب التهذيب  (3)

(3/313 .)  
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 .(1)اختلقه من هو بكار بن الزبير أن ادعاؤهم هو
لينظر إلى  إرسال علي أم كلثوم لعمر  اإلشارة إلىوقد وردت 

صغرها في رواية إبراهيم بن رستم ورواية الكلبي وقد ذكرناها سابقا 
 .وتكلمنا عن أسانيدها

ابنته أم كلثوم   بيان ودفع إشكال حول قضية إرسال علي* 
 : لينظر إلى صغر سنها لعمر 

ابنته أم كلثوم  قد يُستشكل ما ورد في روايات إرسال علي 
  لعمر ما جاء فيها من أن عمر و ،لينظر إلى صغر سنها  قد

فربما يتوهم البعض ممن لم يتبين له وجه ، كشف عن ساق أم كلثوم
 أن عليا ،ولم يُحط بتفاصيل القصة ومجموع الروايات لذلك ِفعل عمرَ 

فيظن من نظرته ، قد خالفا حكم الشرع في هذه المسالة عمر و
ولكن ، أم كلثوم قبل أن تِحلَّ له كشف القاصرة للروايات أن عمر 

هذا اإلشكال يزول عند التأمل في مجموع الروايات وربط خيوطها 
وكونهما من أحرص الناس ، علي و واستحضار ديانة عمر، ببعض

 . كما هو الالئق بهما، وأبعدهما من مخالفته، على االلتزام بشرع اهلل
، مراجعة مجموع الروايات الثابتة في هذا المسألةوالذي يظهر من 

عمر راغب في الزواج بأم كلثوم بنت فاطمة  كان يعلم بأن أن عليا 
ولكن عليا كان يتصور أول ، ليحظى بشرف االنتساب إلى البيت النبوي

فاعتذر بذلك ، لفارق السن بينهما األمر أن أم كلثوم ال تليق بعمر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وسيأتي مزيد من التفصيل في مبحث الرد على المنكرين للزواج.  (1)
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في األمر وبين له حرصه الشديد على االقتران  فراجعه عمر ، لعمر
 من يرُصد أحد   الناس من ما فواهلل، أْنِكْحِنيَها بأم كثلوم حين قال 

ذهب ما كان في نفسه  ذلك فلما تبين لعلي  ،(1)أرصد ما أمرها
بعدما تيقن من أن ، أم كلثوم في السنو من عدم المالئمة بين عمر
فاقتنع ، مؤثرا ألن عمر سيحسن صحبتهافارق السن بينهما لن يكون 

ولكن عليا خشي أن يكون عمر قد ، علي حينها وقرر تزويج ابنته لعمر
فبعث أم كلثوم زوجةً  لعمر ، تصور صغر سنها على غير ما هو عليه

فرضيها ، إن رضيتها فهي زوجتك: وَشَرَط عليه أن ينظر إليها وقال له
فتم الزواج لّما ، ر من غيرهألن رغبته كانت في النسب أكث عمر 

فتم بذلك ، وحل له منها ما يحل له من النساء، رضي عمر أم كلثوم
ما صنعه عمر مع  وعليه فكل، اإليجاب والقبول الذين يتم بهما الزواج

أم كلثوم من المزاح وكشف الساق ليس فيه ما يخالف الشرع ألن كل 
لوال أنك ، أرسل: وأما قول أم كلثوم، ذلك وقع بعد أن تم الزواج

لم تدرك  فهو محمول على أنها ، أمير المؤمنين للطمت عينيك
والشك أن عليا بين ، فلذلك اعترضت عليه، أنها صارت زوجة لعمر
 .(2)هو زوجها لها فيما بعد أن عمر 

 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 168ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى )ص  (1)
وسيأتي مزيد من البيان أثناء مناقشته اعتراضات المعترضين على زواج عمر بأم  (2)

 كلثوم. 
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 :اخلطبة روايات ختريج خالصة 

 بالنسب االتصال في ورغبته، كلثوم ألم  عمر خطبة خبر روي
 بن علي وهم، األئمة من أربعة إلى السند متصلة طرق أربعة من النبوي
 تسعة من وروي، وعكرمة وعطاء الباقر جعفر وأبو العابدين زين الحسين
 بن وعقبة (،المثنى الحسن ابنه أو) علي بن الحسن عن: ثابتة غير طرق
 مولى وأسلم، عمر ابنو ،اهلل عبد بن وجابر، عباس وابن، الجهني عامر
 السائب بن ومحمد، محمد بن وواقد، حصين بن والمستظل، عمر

 كل:  النبي قول وهو الخبر من المرفوع القسم روي وقد، الكلبي
 من أخرى طرق من وسببي نسبي إال القيامة يوم منقطع وسبب نسب
 .(1)لذكرها نتعرض ولم، الخطبة قصة ذكر غير

 به المقطوع أن إال المرسل حكم في الثابتة الطرق هذه أن وحيث
 إضافة، الخبر رواة من راو كل شيوخ الختالف مختلفة مخارجها أن
 عن لخبر هذا أخذوا بأنهم يُجزم ممن البيت أهل من الخبر هذا رواة أن إلى

 الثابتة الطرق بمجموع الخبر يثبت وعليه، بيتهم بأهل يتعلق ألنه آباءهم
:  كثير ابن قال، العلم أهل من جماعة به حكم ما وهذا، الصحيحة
 كلثوم وأم، تضمنته بما القضية هذه في للقطع مفيدة جيدة طرق فهذه
 ،(2) اهلل رسول بنت الزهراء فاطمة من طالب أبي بن علي ابنة هي هذه
 ،(3)صحيح الحديث بمجموع هذه الطرق: األلباني الشيخ وقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 64 ــ 5/60وقد استوفى الشيخ األلباني تخريجها في السلسلة الصحيحة ) (1)
 (. 1/391مسند الفاروق ) (2)
 (. 5/64سلسلة األحاديث الصحيحة ) (3)
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 هذه بمجموع الحديث يتقوى: األرناؤوط شعيب الشيخ وقال
 الطريقين بهذين والحديث: الحميد سعد الشيخ وقال ،(1)الشواهد
 ،(2)لغيره صحيح األخرى الطرق بمجموع وهو، لغيره حسناً  يكون
 بالصحة لها يحكم فال للثبوت أسانيدها َتْرَتقِ  لم التي الطرق بقية وأما
 عن ُغنية الصحيح وفي الثابتة الروايات فيه وافقت ما إال، الجملة في

 .الضعيف
، عمر إلى كلثوم أم علي إرسال لروايات بالنسبة الشأن وكذلك

 الحسن واإلمام، المدني الباقر جعفر أبو اإلمام، أئمة ثالثة رواها فقد
 هي رواية وأصح، الكوفي األعمش مهران بن سليمان اإلمامو ،البصري
 سنوات إال الواقعة وبين بينه يفصل ال ألنه البصري الحسن رواية

 ،بيته أهل من أدركهم عمن أخذها أنه به فالمظنون الباقر وأما، معدودة
 وعليه، والباقر البصري الحسن شيوخ غير عن قطعا ارواه األعمشو

 انقطاع ففيها الضعيفة الطرق بقية وأما، تعالى اهلل شاء إن صحيح فالخبر
 نصححها لم لذا متونها في ونكارة، أسانيدها في شديدين وضعف
 .محله في عنها الكالم من مزيد وسيأتي

 :الخطبة قصة في الواردة الروايات متون دراسة* 
، عمر من كلثوم أم زواج أحاديث نصوصفي  مضى ما خالل من
 ما على اقتصارنا وسيكون. للحادثة مقربة صورة نستخلص أن نستطيع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 17/223) مسند أحمد، بتحقيق الشيخ شعيب، الحاشية (1)
 (. 3/1533مختصر استدراك الذهبي البن الملقن ) (2)
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 من ننقل ولن، الصحيحة الروايات في الثابتة التفاصيل من ورد
 المنهج هو كما، شرعي حكم عليه يترتب ال ما إال الضعيفة الروايات
 .التاريخية الروايات مع التعامل في الصحيح

  النبي سمع قد كان  عمر أن الروايات في ثبت والذي
 .ونسبي سببي من كان ما إال القيامة يوم ينقطع وسبب نسب كل  : يقول

 سبب لتكون  علي   بنت كلثوم أم من أنسب  يجد ولم
 علي   فترّدد، بذلك  علّياً  ففاتح،  النبي أصهار زمرة في دخوله
 عمر تصغر كلثوم أم ألن  فالفاروق بسنوات  بلغ قد كان 
 عقدها أكملت قد  كلثوم أم كانت بينما، عمره في الخامس الِعقد
 أخيه أبناء بأحد يُزوجها أن ذلك قبل قرر قد  علي   وكان، األول
 لطمعه، التزويج في  علي على  عمر ألّح وعندها،  جعفر
 المنزلة وإنزالها إكرامها على حرصه له مبّيناً ، العظيم الشرف هذا في
 كلثوم أم ابنته له وأرسل، عمر بتزويج  علي فقبل، تستحقها التي
، بها  عمر برضا تزويجها علق الوقت نفس وفي، له زوجة لتصير
 الفاروق واستبشر الزواج فتم، له زوجة ورضيها بها وُسرَّ   عمر فرآها
 في المهاجرين إلى فذهب؛  النبي بمصاهرة أمنيته قِ لتحق  ، به

 وبذلك، بالخبر وأخبرهم سواهم أحد فيه يجلس يكن لم لهم مجلس
 . علي وبين عمر بين المباركة الطيبة المصاهرة هذه تمت

 : عمر زوجة كلثوم أم صدا  
، كلثوم بأم االقتران على الفاروق وعزم، الخطبة تمت لما ثم
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 أبيه عن أسلم بن زيد فعن، مجزيا مهرا المبارك الزواج لهذا  رصد
  علي   بنت كلثوم أمَّ  تزّوج:  الخطاب بن عمر أن أسلم عن
 كلثوم أم تزوج عمر إن قال أنه عطاء عن وثبت ،(1)ألفاً  أربعين على
، هاهنا طيبة لفتة  كثير ابن وللحافظ ،(2)درهم ألف أربعين على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وتاريخ دمشق 220( والذرية الطاهرة )431إصالح المال البن أبي الدنيا ) (1)
( من طريق خالد بن خداش ومحمد بن عثمان كالهما عن عبد اهلل بن زيد 8/116)
بن أسلم، ورواه محمد بن داود بن دينار عن قتيبة بن سعيد عن عبد اهلل بن زيد به، ا

( بهذا اإلسناد، ومحمد بن دينار متهم 14341رواه البيهقي في السنن الكبرى )
(، فهذه متابعة واهية ال يعتد بها، وإسناد 5/537بالكذب، الكامل في الضعفاء )

سلم وثقه أحمد وضعفه غيره، وقال ابن حجر: هذا األثر حسن، عبد اهلل بن زيد بن أ
صدوق فيه لين، ومثل هذه الرواية التي تحكي مسألة تاريخية ال يترتب عليها حكم 

، شرعي يُتساهل فيها، خاصة مع قرينة كون راويها من ذرية أسلم مولى الفاروق 
أمر وارد  وكون القصة متعلقة ببيت الفاروق، فتناقلُها من ذرية مواليه وضبطهم إياها

 ومحتمل بقوة. 
(، 13/58وأخرجه من طريق عبد اهلل بن زيد: الطحاوي في شرح مشكل اآلثار )

( من طريق عبد اهلل بن زيد عن أنس عن جابر، وفيه 8/115ورواه ابن عساكر )
غرابة شديدة، وفي سنده أبو البركات أحمد بن عبد الواحد، لم أعرف من هو وهذا 

 اإلسناد ال شك أنه ال يصح. 
اهلل كما في الفوائد الشهير بالغيالنيات ألبي بكر الشافعي  وروي عن جابر بن عبد

(، وسنده ضعيف 4/237(، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في المنتظم )1/166)
جدًا؛ فيه: محمد بن عبد الملك األنصاري الضرير، ضّعفه أبو زرعة وغيره، وقال 

اإلسالم  أحمد بن حنبل: كّذاب، وقال البخاري: منكر الحديث، انظر: تاريخ
 (، فهذا إسناد موضوع ال يعتمد عليه. 4/511)

(، وابن سعد في الطبقات )طبعة الخانجي( 249أخرجه ابن إسحاق في السيرة )ص  (2)
 الكامل (، وابن عدي في16387(، وابن أبي شيبة في المصنف )10/430)
 (،=7/233( والبيهقي في السنن )5/2230(، واآلجري في الشريعة )4/186)
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 وهذا ،(1)وإكراماً  إعظاماً ، ألفاً  أربعين أصدقها أنه وذكرنا: قال حيث
 .المهر هذا قدر في  الفاروق مبالغة سبب يفسر

 : كلثوم بأم بنى ملا للصحابة  عمر إكرام يف ورد ما 

 وأتحفهم المهاجرين أكرم، كلثوم بأم بنى لما الفاروق أن وروي
 عباس ابن عن، عكرمة عن البالذري فروى، بالطيب لحاهم خضب بأن
 وكانت المهاجرين مشيخة على دخل، كلثوم بأم عمر ابتنى لما: قال

 .(2)بمالب لحاهم صفر أن إياهم تحفته

 : اخلطاب بن عمر مل  قصصها يف جاء ما 
 زوجة كانت  كلثوم أم أن في صحيحة صريحة أخبار   وردت

 صحيحه في البخاري اإلمام رواه ما ذلك فمن، عصمته وفي  لعمر
 مروطاً  قسم،  الخطاب بن عمر أن: مالك أبي بن ثعلبة حديث من
 يا: عنده من بعض له فقال، جيد ِمرط   فبقي، المدينة نساء من نساء بين
 يريدون ــ عندك التي  اهلل رسول ابنة هذا أعط، المؤمنين أمير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ومداره على هشام بن سعد عن عطاء، وهشام بن سعد مضى الكالم فيه وقررنا أنه  =
حسن الحديث، وعطاء لم يدرك الواقعة، وبمجموع روايتي عطاء وعبد اهلل بن زيد 

 بن أسلم عن أبيه عن جده ترتقي الرواية إلى الثبوت. ا
 (. 5/496تفسير القرآن العظيم ) (1)
(، ونقله ابن كثير عن ابن العالف في مسند الفاروق 2/412أنساب األشراف ) (2)

(، 2/258(، وفي إسناده سيف بن هارون، متروك، ميزان االعتدال )1/392)
( وابن أبي حاتم 553وشيخه فضيل بن كثير ترجم له البخاري في التاريخ الكبير )

عديال، وذكره ابن حبان في (، ولم يذكرا فيه جرحا وال ت7/75في الجرح والتعديل )
 ( على عادته، فاإلسناد ضعيف جدا. 2/433ثقاته )
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 نساء من َسلِيط وأم   >،أحق َسلِيط أم  »: عمر فقال ــ علي بنت كلثوم أم
 لنا تزفر كانت فإنها»: عمر قال ، اهلل رسول بايع ممن، األنصار
 : فوائد الحديث هذا وفي ،(1)«أحد يوم القرب

 أم   منزلةو اإلسالم لسابقة  عمر تقديم: األولى الفائدةــ 
 من أو،  للنبي قرابتها جهة من سواء، كلثوم أم قرابة على ،َسلِيط
 .العمرية والنزاهة العدل قمة وهذه، امرأته كونها جهة

 فهذه،  وعمر كلثوم أم بين العشرة سنحُ : الثانية الفائدةــ 
 زوجته على أخرى المرأة  عمر تفضيل من فيها مما بالرغم الحادثة
 لم ولذا، كلثوم أم يغضب لم هذا أن إال كلثوم أم  النبي وحفيدة
 يستغرب وال،  عمر صنيع من غضبت أو تضجرت أنها عنها ينقل
 البيت إلى صارت ثم،  وعلي فاطمة كنف في نشأت بنت من هذا

 .صغيرة وهي العمري
 وذلك،  فاطمة بنت هي كلثوم أم أن إثبات: الثالثة الفائدةــ 
 . اهلل رسول بابنة لها الناس وصف في ظاهر

 الحنفية ابن محمد أخيها دخول من ورد ما، الباب بهذا ويلحق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقد وهم ابن الجوزي : تزفِر: تخيط(، وقال البخاري 2881صحيح البخاري ) (1)
  ( حين ذكرها في وفيات 4/189هـ في المنتظم ) 14حين قرر أنها توفيت سنة
، ولم أعرف على من اعتمد في ذلك فإن أم سليط لم يذكر تاريخ وفاتها في 14سنة 

 هـ، بعد زواج أم كلثوم بعمر  17ترجمتها، لكن المقطوع به أنها توفيت بعد سنة 
الجوزي ذكر هذا الحديث الوحيد بدليل هذا الحديث الصحيح، والغريب أن ابن 

 الوارد في ترجمتها، ولم يتبنه لعدم صحة ما ذكره في سنة وفاتها. 
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، الفاروق فأكرمه،  عمر عند وهي علي بنت كلثوم أم أخته على
: الحنفية ابن يقول هذا وفي، به ثوحدَّ  ذلك له الحنفية ابن وحمد
، فضّمني علي   بنت كلثوم أم أختي عند وأنا، الخطاب بن عمر دخل
 البيت بأهل  عمر احتفاء من طريفة صورة وهذه. (1)بالحلواء: وقال
 أنه عمر في كعب قول سمعت لما حزنها خبر معنا مرّ  وقد، بأصهارهو

 حينما منها كعب خبر عرف عمر وأن، جهنم دخول من الناس يمنع
 ألبي  عمر استضافة قصة أيضا ومضى، تبكي فوجدها عليها دخل
 .كلثوم أم بيت في الحنفي صالح

 : الفارو  زوجها استشهاد بعد  أبيها بيت إىل انتقاهلا 
 إلى كلثوم أم ابنته علي نقل،  الخطاب بن عمر استشهد لما

 : وأتباعهم التابعين من جماعة عن ذلك خبر تواتر وقد، بيته
 عمر قتل بعد كلثوم أم  علي نقل: قال الشعبي فعن ــ 1
 .(2)ليال بسبع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، من طريق 54/330إسناده صحيح، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ) (1)
الدارقطني، ونقله ابن كثير عن معجم الصحابة ألبي العباس الدغولي بإسناده إلى ابن 

(. وحكاه الذهبي في سير أعالم 2/128طبعة دار الفالح ) ــالحنفية، مسند الفاروق 
 (. 6/184(، وفي تاريخ اإلسالم )4/115النبالء )

(، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن واآلثار 7/182أخرجه الشافعي في األم ) (2)
(، ونقل البيهقي أن سفيان الثوري رواه في 15508(، والسنن الكبرى )15316)

(، وإسناده صحيح إن 18878ه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف )جامعه، وأخرج
كما ذكر الخطيب  شاء اهلل، ألن الشعبي ولد لست سنين خلت من خالفة عمر 

 (. 14/143في تاريخ بغداد )
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 قتل (1)نحي كلثوم أم علي نقل: قال عتيبة بن الحكم وعن ــ 2
 .(2)طلحة قتل حين أختها عائشة ونقلت، عمر

 حيث ابنته كلثوم أم انتقل عليا إن البصري الحسن وقال ــ 3
 .(3)عدتها في فانتقلها، عمر أصيب
 انتقل عليا إن: غيره أو السختياني أيوب عن معمر وقال ــ 4
 .(4)عمر عنها وقتل، عدتها في كلثوم أم ابنته

 في بيته إلى كلثوم ألم علي نْقلَ  النخعي إبراهيم علل وقد ــ 5
أم  إنما نقل علي : فقال، اإلمارة دار في كانت بأنها وفاتها عدة

 .(5)ألنها كانت مع عمر في دار اإلمارة؛ كلثوم حين قتل عمر 
 .(6)وقال سفيان الثوري مثله ــ 6

 :عنه واجلواب حزم البن إشكال 

 طريق من فرواه، الخبر هذا على  حزم بن محمد أبو اعترض
 أيوب سمعت: قال زيد بن حماد عن بسنده إسحاق بن إسماعيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.19204في طبعة الرشد: حيث، والمثبت من طبعة عوامة ) (1)
(، وإسناده صحيح إلى الحكم، لكنه منقطع ألن 18874المصنف البن أبي شيبة ) (2)

 الحكم لم يدرك الواقعة ويشهد له رواية الشعبي اآلنفة. 
 ( وإسناده صحيح. 1350سنن سعيد بن منصور ) (3)
(، وإسناده صحيح إلى أيوب 12057( برقم )7/30رواه عبد الرزاق في مصنفه ) (4)

 لكنه لم يدرك الواقعة، والخبر صحيح بمجموع الطرق األخرى. 
 (. 143اآلثار ألبي يوسف )ص  (5)
 (. 15508نقله عنه البيهقي في السنن الكبرى عقب الرواية رقم ) (6)
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 من نقلها إنما: أيوب فقال؟ علي بنت كلثوم أم نقله له ذكر السختياني
 قد عالم فزلة أيوب كالم وأما: قائال حزم ابن عقب ثم. اإلمارة دار
 وهل، فضيحتاه فوا اإلمارة دار عن نقلها قوله أما ،قديما منها حذر
، وعمر، بكر وأبي  اهلل رسول مدة إمارة دار قط المدينة في كان

 دار في إال هؤالء من واحد كل سكن وهل ؟.ومعاوية، وعلي، وعثمان
 أنها ظن بالبصرة اإلمارة دار ـ  ـ أيوب رأى لما لكن؟، نفسه

، بالمدينة اإلمارة دار في سكن الخطاب بن عمر وأن، كذلك بالمدينة
 .(1)؟للعجب فيا

 بهذا يتفرد لم فأيوب، اعتراضه في  محمد أبو يصب لم: قلت
 وبمثل، مضى كما النخعي إبراهيمو الثوري سفيان مثله قال بل، القول
 في اإلمارة دار ورود وأما، الحجة تقوم الحفاظ األئمة هؤالء برواية
 عند دينه قضاء في ببيعه أمر الذي عمر بيت على فمحمول كالمهم
 .(2)الدين قضاء أي، القضاء دار تسمى وكانت، وفاته
 بن مبحمد ثم جعفر بن بعون وزواجها عنها عمر وفاة يف ورد ما* 

 : جعفر بن اهلل بعبد ثم جعفر
 بن عون بعده كلثوم أم تزّوجت، استشهد لما  عمر إن ثم
 ،لنفسه العاص بن سعيد طلبها أن بعد كان ذلك أن روي وقد، جعفر
 خطب: قال حزم بن بكر أبي بن اهلل عبد فعن، له األمر هذا تمّ  فما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 109 ــ 10/108المحلى ) (1)
(، وانظر وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى فقد نقل 1/233تاريخ المدينة البن شبة ) (2)

 (. 2/223الخالف في تسمية دار القضاء بدار اإلمارة )
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 ألف بمائة إليها وبعث، عمر بعد علي بنت كلثوم أم العاص بن سعيد
. الحسن إلى فأرسلت. جيهوَّ زَ تَ  ال: فقال، فشاورته الحسين عليها فدخل
جه أنا: فقال  ومن سعيد وأتاهم، الحسن وحضر، لذلك فاتعدوا أزوِّ
: قال. دونه أكفيك: الحسن له قال؟ اهلل عبد أبو أين: سعيد فقال، معه
: قال. وأكفيك، كان قد: قال ؟.محمد أبا يا هذا كره اهلل عبد أبا فلعل
 يأخذ ولم المال في يعرض ولم ورجع. يكرهه شيء في أدخل ال إذاً 
 .(1)شيئا منه

 بن سعيد أن يسار بن عبيد بن الحميد عبد بن غسان عن وروي
 تحت كانت التي طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم إلى بعث العاص
 وثقل فكرهوه إخوتها ذلك فبلغ، له فأنعمت، يخطبها الخطاب بن عمر
 فدعت، موعداً  سعيداً  وعدت كانت وقد شديداً  كالما وكلموها، عليهم
 دارها وبسطت، صغير غالم يومئذ وهو، الخطاب بن عمر بن زيد ابنها

 وقد. فزوجنيه العاص بن سعيد جاء إذا: قالت ثم، سريراً  فيها ووضعت
 في فحضروه، تزويجه ليحضروا إليهم وأرسل ناساً  وعد سعيد كان

 إني، غيره لي بدا ألمر دعوتكم إني: قال إليه اجتمعوا فلما المسجد
 على ألَدخل كنت ما واهلل، فأنعمت علي بنتَ  كلثوم أمَّ  خطبت كنت
 إلى انظر: فقال مواله كعب إلى التفت ثم، يكرهانه بأمر فاطمة ابني

: لها وقل، إليها بها اذهب علي البنة هيأت التي (2)درهم ألف المائتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ومن طريقه ابن عساكر في 6/415( )أخرجه ابن سعد في الطبقات )طبعة الخانجي (1)
( وإسناده واه جدا؛ فيه يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي، 21/130تاريخ دمشق )

 (. 3/446كذبه مالك وغيره. وكذا الذهبي في سير أعالم النبالء )
 في المطبوع من تاريخ دمشق: الدرهم، فأصلحناه.  (2)
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 .(1)لك منا صلةً  فاقبضيها، هذه لك هيأنا كنا إنا: عمك ابن لك يقول
 رواية الكلثوم ألم العاص بن سعيد خطبة فقصة حال أي وعلى

 ما مثل، يستنكر ما متنها وفي، مختلقة قصة أنها والظاهر الضعف شديدة
 فمن، يزوجها أن صبي وهو ابنها أمرت أنها من كلثوم أم إلى نسب

 ألم ذلك ينسب فكيف، ُُ  بعد يبلغ لم الذي الصبي والية بطالن المعلوم
 . البيت أهل حضن في تربت التي وهي كلثوم

 روي فقد محمد أخيه من ثم ،جعفر بن عون من زواجها وأما
 طالب أبي بن علي بن حسن بن حسن رواه ما ذلك فمن، ثابتة بأسانيد
 دخل الخطاب بن عمر من علي ابنة كلثوم أم أَيِمت لما: قال 
 نساء سيدة: عرفت قد من إنك: لها فقاال أخواها وحسين حسن عليها

 لينُِكحنَّك رمتك من عليا   أمكنت لئن واهلل وإنك، سيدتهن وابنة المسلمين
 اهلل فو، لتصيبنَّه عظيماً  ماالً  بنفسك تصيبن أن أردت ولئن، أيتامه بعض
 عليه وأثنى اهلل فحمد فجلس، عصاه على متوكياً  ي  لِ عَ  طلع حتى قاما ما
 بني يا منزلتكم عرفتم قد: وقال  اهلل رسول من منزلتهم ذكر ثم

  اهلل رسول من لمكانكم ولدي سائر على وآثرتكم، فاطمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضعيف جدًا؛ فيه أحمد بن محمد بن ( وإسناده 21/131تاريخ دمشق البن عساكر ) (1)
 مسروق، أبو العباس الطوسي، قال فيه الدارقطني: ليس بالقوي، يأتي بالمعضالت.

(. وفيه غسان بن عبد الحميد بن 1/89انظر: الضعفاء والمتروكون البن الجوزي )
( أو: 7/51كما ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل ) ــ عبيد بن سيار

(، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي 7/107كما ذكره البخاري في التاريخ الكبير ) يسار،
حاتم  عنه فقال: شيخ مديني نزل البصرة، مجهول. انظر الجرح والتعديل البن أبي

(7/51 .) 
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 أي: فقال، خيراً  عنا وجزاك اهلل رحمك صدقت: فقالوا، منه وقرابتكم
، بيدي تجعليه أن أحب فأنا، بيدك أمرك جعل قد  اهلل إن! بنية

 وأحب، النساء فيه يرغب فيما أرغب المرأة إني واهلل، أبة أي: فقالت
، نفسي أمر في أنظر أن أريد فأنا، الدنيا من النساء تصيبه ما أصيب أن

 ثم، هذين رأي من إال هو ما، رأيك من هذا ما، بنية يا واهلل ال: فقال
: فقاال بثيابه فأخذا، تفعلين أو منهما رجالً  أكلم ال واهلل: فقال قام

، بيده أمرك اجعلي، صبر من هجرتك على ما اهلل فو، أبة يا إجلس
، لغالم وإنه، جعفر بن عون زوجتك قد فإني: قال، فعلت قد: فقالت
 فأدخله أخيه ابن إلى وبعث، آالف بأربعة إليها فبعث بيته إلى رجع ثم

، اهلل خلقك منذ له منها عشق   بمثل سمعت ما اهلل فو: حسن قال، عليها
 أمرك اجعلي بنية أي: فقال علي إليها فرجع، هلك أن عون نشب فما

 بأربعة إليها فبعث خرج ثم، جعفر بن محمد فزوجها، ففعلت بيدي
 .(1)عليها أدخله ثم درهم آالف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من 219( والدوالبي في الذرية الطاهرة )250أخرجه ابن إسحاق في السيرة ) (1)
طريق إسحاق بن يسار عن الحسن بن الحسن به، وقد توبع إسحاق، فرواه أبو بكر 

( من 6609( والطبراني في األوسط )13660( و)13394البيهقي في السنن )
سفيان بن وكيع، تكلموا طريق ابن أبي مليكة عن الحسن بن الحسن به، وفي إسناده 

فيه لتخليطه في حديث أبيه، وقد تبين أن وراقا هو من كان يعبث بأصوله، ولكن 
التهمة منتفية عنه هاهنا، فهذه الرواية لها أصل من حديث الحسن بن الحسن وهو 
الملقب بالحسن المثنى، فالخبر بمجموع الطرق حسن أو صحيح اإلسناد إلى 

أبو سعيد بن السكن في صحيحه كما نقل الحافظ ابن الحسن المثنى، وقد ذكره 
 (، والحسن المثنى لم يدرك القصة ولكن3/304حجر في التلخيص الحبير )

 =الخطب في مثل هذا يسير ألنه ينقل قصة خالته أم كلثوم، وهو يروي عن أبيه
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 عن صح وقد، ثابت أيضا فهو، جعفر بن اهلل بعبد زواجها وأما
 بنت ليلى بين جعفر بن اهلل عبد جمع: قال أنه العباس آل مولى قثم

 لفاطمة علي بنت كلثوم أم وبين، علي امرأة وكانت، النهشلية مسعود
 جعفر بن اهلل عبد تزوج وقد ،(1)امرأتيه فكانتا،  اهلل رسول بنت
 بنت بزينب متزوجا كان ألنه،  زينب أختها ماتت بعدما كلثوم أم

 .(2)كلثوم أم قبل علي

 :وفاتهما وذكر  عمر من كلثوم أم ولد يف ورد ما 
 بن عمر بن زيدَ :  الخطاب بن لعمر  كلثوم أم ولدت
 أن مضى وقد، واحد يوم في أمه مع مات هذا وزيد  ، ورقيةَ  الخطاب
 وابنها هي توفيت علي بنت كلثوم أم أن الباقر أبيه عن روى الصادق

 قبل مات أيهما يدر فلم الطريق في الصائحتان فالتقت عمر بن زيد
 بن عمر بن اهلل عبد عن وهب ابن ونقل ،(3)يرثها ولم ترثه فلم صاحبه
 أبي بن علي بنت كلثوم أم أن الخطاب بن عمر بن عاصم بن حفص
 في هلكا، الخطاب بن عمر بن زيد وابنها الخطاب بن عمر امرأة طالب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فال يبعد سماعه للقصة من أحدهما.  =
(، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 7/11رواه اإلمام البخاري في صحيحه معلقا ) (1)

(، من طريقين عن قثم، وإسناده صحيح، ومن طريق سعيد بن 1011، 1010)
(، وفي معرفة السنن واآلثار 13951منصور أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )

 (. 4/400(، وانظر تخريجه في تغليق التعليق )13856)
 اهلل بن جعفر بأم كلثوم في محله.  وسيأتي مزيد من التفصيل عن زواج عبد (2)
 انظر مبحث وفاة أم كلثوم.  (3)
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 .(1)يتوارثا فلم صاحبه قبل هلك أيهما يدر فلم واحدة ساعة
فذكر أغلب من روى القصة أن ، وقد اختلف فيمن صلى عليها
 : من صلى عليها هو عبد اهلل بن عمر

سمعت نافعًا يزُعم أن ابن عمر صلى : فعن ابن جريج قال ــ 1
والنساء يلين ، فجعل الرجال يلون النساء، على تسع جنائز جميعاً 

هنَّ صّفًا واحداً ، القبلة وُوضعت جنازة أمِّ كلثوم بنت علي  امرأة ، فصفَّ
واإلمام يومئذ ، ُوضعا جميعاً ، زيد: عمر بن الخطاب وابن لها يقال له

وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو ، سعيد بن العاص
، فأنكرت ذلك: فقال رجل، ما يلي اإلمامفوضع الغالم م، قتادة

ما : وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت، وأبي هريرة، فنظرت إلى ابن عباس
 .(2)هي السنة: قالوا؟ هذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وإسناده 5/129(، والدارقطني في السنن )2/593رواه ابن القاسم في المدونة ) (1)
بن عمر بن حفص حفيد الفاروق، وأم كلثوم زوجة  اهلل منقطع لكنه صحيح، فعبد

جده فال شك أنه علم هذا الخبر من أهله، وتشهد له الروايات الصحيحة التي تذكر 
 صالة ابن عمر على زيد وأم كلثوم في جنازة واحدة. 

(، ومن طريقه النسائي في سننه 6337صحيح، أخرجه عبد الرزاق في المصنف ) (2)
( عن ابن جريح 142( وابن الجارود في المنتقى )2/444)(، وفي الكبرى 1978)

( 2/448( والدارقطني )13101( برقم )10/431به وسنده صحيح، وأخرجه ابن سعد )
صحيح، ورواه أبو  ( من طريق جعفر بن عون عن ابن جريج به وسنده4/52والبيهقي )

 ( مختصرا من طريق حجاج عن نافع،11562بكر بن أبي شيبة في المصنف )
( والفسوي في المعرفة 1/258وسنده صحيح، ورواه ابن القاسم في المدونة )

وإسناده ( عن أسامة بن زيد بن أسلم العدوي، عن نافع به، 1/214والتاريخ )
 (، لكن متابعات الثقات تشهد لصحته. 1/207بأسامة، تهذيب التهذيب ) ضعيف
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ماتت أم  كلثوم بنُت علي  وابن لها من : وقال الشعبي  ــ 2
توفّي : وفي رواية عن الشعبي قال، (1)فصلّى عليهما ابن عمر، عمر

عمر َوأم ُكْلثُوم فقدموا عبد اللَّه ْبن عمر َوَخلفه اْلحسن َواْلُحَسْين زيد ْبن 
: وفي رواية عن الشعبي، (2)َوُمَحّمد بن اْلَحنَِفيَّة َوعبد اهلل بن َجْعَفر

أنه كبر على زيد بن عمر بن الخطاب أربعا ؛ عن عبد اهلل بن عمر
 .(3)وخلفه الحسن والحسين ولو علم أنه خير أن يزيده زاده

شهدت ابن عمر صلى على أمِّ كلثوم : وقال عبد اهلل البهي ــ 3
وشهد ذلك ، فجعل زيدًا فيما يلي اإلمام، وزيد بن عمر بن الخطاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، من طريق الشيباني عن الشعبي، 421صحيح: رواه البخاري في التاريخ األوسط ) (1)
( من 246وإسناده صحيح ومن طريق الشيباني: أخرجه محمد بن الحسن في اآلثار )
( من 11574طريق أبي حنيفة عن الشيباني به، وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف )

( 684( وابن الجعد )6336الرزاق ) طريق ابن مسهر عن الشيباني به. وأخرجه عبد
 من طريق إسماعيل بن أبي خالد وأبي حصين عن الشعبي، وهذا إسناد صحيح. 

طبعة الخانجي( من طريق أبي حصين عن الشعبي  ــ 11849وأخرجه ابن سعد )
( 230( والدوالبي في الذرية الطاهرة )13095وإسناده حسن، وأخرجه ابن سعد )

ي خالد عن الشعبي وإسناده صحيح، وأخرجه ابن سعد من طريق اسماعيل بن أب
( من طريق رزين بن حبيب عن الشعبي وتصحف في جميع طبعاته إلى 13097)

( والبيهقي في 419(، والبخاري في األوسط )6340زيد بن حبيب، وعبد الرزاق )
(، وإسناده صحيح، وأخرجه ابن سعد من 1074( والسنن الصغير )6952الكبرى )
 (، وهذا إسناد ضعيف. 13098ر بن يزيد الجعفي عن الشعبي )طريق جاب

(، من طريق رزين عن الشعبي، ومن طريق رزين، رواه 419التاريخ األوسط ) (2)
 (. 19/493يعقوب بن سفيان الفسوي، رواه عن ابن عساكر في تاريخ دمشق )

ضعيف  (، وإسناده10/431( )13098الطبقات البن سعد )طبعة الخانجي( برقم ) (3)
 (. 48 ــ 2/47لضعف جابر الجعفي، انظر ترجمته في تهذيب التهذيب )
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 .(1)حسن وحسين
وقد روي أن الحسين بن علي هو من أمر عبد اهلل بن عمر  ــ 4

عبد اهلل بن ميمون عن جعفر  فروى، بالصالة على أم كلثوم وابنها زيد
على  صلِّ  :أن حسين بن علي قال لعبد اهلل بن عمر بن محمد عن أبيها

وروى مثل هذا عبد الحميد بن ، (2)أم كلثوم بنت علي فإنما هي أمك
 .(3)عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب

فقد روى أن من صلى على أم ، وأما عمار بن أبي عمار ــ 5
وروي عنه في بعض الطرق أنه لم ، بن العاصكلثوم وزيد هو سعيد 
 : يعين من صلى عليهما

شهدت أم كلثوم وزيد بن : فروى عنه يونس عبيد أنه قالأ ــ 
 فصلى عليهما سعيد بن العاصفأخرجوهما ، عمر ماتا في ساعة واحدة

وجعل أم كلثوم بين يدي زيد وفي الناس يومئذ ، فجعل زيدا مما يليه
 .(4)والحسن والحسين في الجنازة ناس من أصحاب النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والبخاري في التاريخ األوسط(، 8/464إسناده حسن، أخرجه ابن سعد في الطبقات ) (1)
 (. 420)ص 

(، وفي إسناده عبد اهلل بن ميمون، وهو ذاهب الحديث، 19/493دمشق ) تاريخ (2)
 وإنما أوردنا هذا الخبر استئناسا. 

(، وفي إسناده شيخ الزبير بن بكار عمر بن أبي بكر المؤملي، 19/487تاريخ دمشق ) (3)
، تاريخ ذاهب الحديث، وقال عنه أبو حاتم: آفة من اآلفاتقال عنه البرذعي: 

 (، وحال هذا الخبر مثل الذي قبله. 5/136اإلسالم )
(، وإسناده 1/140( وأحمد في العلل )11568أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ) (4)

 صحيح. 
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إن أم كلثوم بنت »: وروى حماد بن سلمة عن عمار أنه قالب ــ 
وخلفه  وصلى عليهما سعيد بن العاصماتا ، وزيد بن عمر، علي

 .(1)«الحسن والحسين وأبو هريرة
حضرت جنازة صبي : عمار أنه قالوروى عطاء عن جـ ــ 

 يَ لِّ فصُ ، ووضعت المرأة وراءه، فقدم الصبي مما يلي القوم، وامرأة
وأبو ، وأبو قتادة، وابن عباس، وفي القوم أبو سعيد الخدري، عليهما

 .(2)السنة: فقالوا، هريرة فسألتهم عن ذلك
مولى الحارث بن ، حدثني عمار: وقال يحيى بن صبيحد ــ 

، الغالم مما يلي اإلمام فُجعل، وابنها، أنه شهد جنازة أم كلثوم، نوفل
، وأبو قتادة، وأبو سعيد الخدري، وفي القوم ابن عباس، فأنكرت ذلك
 .(3)هذه السنة: فقالوا، وأبو هريرة
كنت بالمدينة زمن ماتت أم كلثوم : وروى عنه عوف أنه قالهـ ــ 

 ُوضعفجئ بجنازتيهما جميعا فبنت علي وابنها زيد بن عمر ماتا جميعا 
 .(4)الرجل مما يلي اإلمام ووضعت المرأة أمام ذلك

شهدتهم يومئذ وصلى عليهما : وروى وكيع أن عمار قالو ــ 
وكان أمير الناس يومئذ وخلفه ثمانون من أصحاب ، سعيد بن العاص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وإسناده صحيح. 229أخرجه الدوالبي في الذرية الطاهرة ) (1)
(، وفي اتصال اإلسناد كالم 2115( وفي الكبرى )1977أخرجه النسائي في السنن ) (2)

 (، لكن بقية المتابعات تدل على صحته. 28/200انظر المسند المصنف المعلل )
 وإسناده صحيح.  (،6920السنن الكبرى للبيهقي )( 3193سنن أبي داود ) (3)
 (، وإسناده صحيح. 1442رواه الدوالبي في الكنى واألسماء ) (4)



  

. 

يف كتب السنة زواج عمر من أم كلثوم   136
 

 

 .(1)محمد 
: وقد اجتهد الحافظ ابن حجر في الجمع بين الروايتين فقال

يحمل على أن ابن عمر أمَّ بهم حقيقة بإذن سعيد بن العاص ويحمل قوله »
وهو ، (2)الروايتين اإلمام كان سعيد بن العاص يعني األمير جمعا بين إن

رواية عمار بأن سعيد بن  توجيه حسن لوال ما يعكر عليه من التصريح في
أن من  والذي نذهب إليه هو ترجيح رواية من روى، العاص صلى بهم

فقد نص على ذلك نافع وهو من أوثق ، صلى عليها هو ابن عمر 
، واإلمام الشعبي وهو المعروف بإتقانه وضبطه، الناس في ابن عمر

ولم يخالفهم إال عمار بن أبي ، وكلهم شهد الواقعة، وعبد اهلل البهي
فلعله صلى في ، عمار فالظاهر أنه وهم فظن أن اإلمام سعيد بن العاص

وهذا ، الخلفية وظن أن الذي صلى بهم هو سعيد بن العاصالصفوف 
ومعلوم أن جماعة من ، احتمال قوي سيما أن الصالة ليست جهرية

مت رواية الجماعة الرواة إذا اتفقوا على أمر ثم خالفهم رجل واحد  قُدِّ
وإضافة إلى ذلك فرواية هؤالء األعالم تذكر تفاصيل ، على الواحد

وهذا ما رجحه ابن ، ل على ضبطهم إياهامحددة في القصة مما يد
المحفوظ أن الذي صلى عليهما عبد اهلل بن عمر في : فقال عساكر 

 .(3)إمارة سعيد بن العاص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وإسناده صحيح، وقال 13100رواه ابن سعد في الطبقات )طبعة الخانجي( برقم ) (1)
ورواه حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار دون كيفية الوضع بنحوه البيهقي: 

 . وذكر أن اإلمام كان ابن عمر
 (. 2/232التلخيص الحبير ) (2)
 (. 19/491تاريخ دمشق ) (3)
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فقد جاء في ، ويالحظ أيضا اختالف الرواة عن عمار في سن زيد
وهذا ال ، وفي رواية يحيى بن صبيح أنه كان غالما، رواية أنه كان صبيا

 لكن خالفهم عوف فوصَف زيدا، فإن الصبي مثل الغالم، إشكال فيه
وقد حققنا فيما مضى أن ، والصحيح أنه كان شابا ال صبيا، بالرجل

 .واهلل أعلم، ر زيد حين مات كان ال يقل عن ستة وعشرين سنةمْ عُ 

 :  كلثوم أم من عمر زواج بإثبات يتعلَّق فيما مضى ما خالصة 
، المبارك الزواج بهذا المتعلّقة للمرويات السابق عرضنا خالل ومن

 منذ، مفصلة وبصورة متعّددة وجوه من روي قد الخبر هذا أن نجد
 : حيث،  عمر استشهاد إلى الخطبة
 .عصمته في وكونها، منه زواجها في صريحا الخبر يردــ 
 أم بنته من الزواج  علي من  عمر طلب الروايات وتبينــ 
 .بذلك  علي ورضا، النبوي بالنسب لالتصال طلبا كلثوم

 في،  عمر دفعه الذي المهر تحديد الروايات بعض في وجاءــ 
 .المبارك الزواج هذا

 الصحابة وتهنئة، الزواج بهذا  عمر فرح لنا يظهر بعضها وفيــ 
 بذلك له. 

 عمر من أنجبت  كلثوم أم أن صراحة تبين أخرى ورواياتــ 
 .ورقية زيداً 

 . عمر مع كلثوم أم أخبار تقص أخرى ورواياتــ 
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 بعد التوالي على عمها أبناء من زواجها تحكي ورواياتــ 
 . عمر استشهاد
 من وابنها هي موتها خبر في جاءت التي الروايات تلك وآخرهاــ 

 .عليهما األجالء الصحابة وصالة، واحد يوم في  عمر
 وقع وإنما، ثابت صحيح أكثرها الثبوت جهة من الروايات وهذه
 التي الطرق ومجموع، والمهر الخطبة روايات بعض في الضعف
 لها حكمنا التي الطرق وعدد، طريقا 31 يبلغ القضية هذه حول جمعناها
 بالصحة لها حكمنا أو، الطرق لمجموع أو، السند لصحة إما بالصحة
 هو ومتنا سندا ضعفناها التي الطرق وعدد، طريقا 17 يبلغ أخرى لقرائن
 تصل الروايات فهذه ،(1)إسنادا 50 فاقت فقد األسانيد وأما، طريقا 14
 الزواج هذا أن وهي، شك وال فيها لبس ال تماماً  واضحة   نتيجة إلى بنا

،  وفاطمة علي   بنت كلثوم أم وبين  عمر بين تمّ  قد المبارك
 الطرق وأوثق بأصح ثابتة تاريخية حقيقة وأنه، بيته وأهل علي من برضا
 الصريحة العلم أهل ونصوص الصحيحة المرويات على المبنية، العلمية
 .التالي المبحث في لها سنتعرض التي

** ** **

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والفرق بين الطرق واألسانيد، أن الطرق قد يرد فيها أكثر من إسناد واحد، فرواية  (1)
خطبة عمر من أم كلثوم مثال رويت من أربعة طرق، وطريق الباقر روي عنه من عدة 

 أوجه بعدة أسانيد. 
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9٢ 

صوص هل ت 
 
ي   العلم ا

ات   ف  ث  ي   مصاهرة  عمر وعلي   ا 

 المرويات في الشهرة بهذه كلثوم أم السيدة من الفاروق زواج كان لما
 كتب حفلت ولذا، صحته على جميعاً  المؤرخين كلمة اتفقت، الحديثية
 ولم، الزواج هذا عن مفصلة بنصوص واألنساب والتراجم التواريخ
مين من أحد   عن يُعرف  .فيه التشكيك أو، إنكاره المتأخرين وال المتقدِّ

 توجهاتهم بمختلف، العلم أهل جماهير أقوال من جملة وسنستعرض
 ألنها األنساب بكتب بدأنا وقد، وإثباته الزواج هذا عن الحديث في

 .التاريخ في وقعت التي المصاهرات لتعيين األساسي المصدر

 : األنساب كتب يف  كلثوم أم من  عمر زواج 

 : (1)(هد 124) الزهري شهاب بن محمد اإلمامدد 
، الخطاب بن عمر تزوجها: فاطمة من علي بنت كلثوم أم : قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالعلم باألنساب، حتى قال الليث بن  وهو من أشهر رواة الحديث، وكذا اشتهر  (1)
سعد: ما رأيت عالمًا أجمع من ابن شهاب، وال أكثر علمًا منه، لو سمعته يحدِّث في 
الترغيب لقلت: ال يحسن إال هذا، وإن حدَّث عن األنساب لقلت: ال يعرف إال 
 هذا، وإن حدَّث عن القرآن والسنة كان حديثه نوعا جامعًا. انظر: تهذيب التهذيب

(9/449 .) 
العرب.  : ولعلَّ الزهريَّ هو أول من ألف في األنساب عندقال الشيخ بكر أبو زيد 
 (. 30انظر طبقات النسابين )
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 .(1)الخطاب بن عمر بن زيد له فولدت
 (: هد 230) سعد بن محمددد 
 فقال ،الطبقات كتابه في موضع من أكثر في ذلك على نص وقد
 :إلى عنده تزل فلم، تبلغ لم جارية وهي الخطاب بن عمر تزوجها 
 ذكر أن بعد وقال ،(2)عمر بنت ورقية عمر بن زيد له وولدت، قتل أن
 وأمها الخطاب بن عمر بنت رقية وأمها :النحام بن نعيم بن إلبراهيم ابنة
 .(3) اهلل رسول بنت فاطمة وأمها طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم

 (: هد 236) الزبيري ثابت بن مصعبدد 
 بن لعمر ولدت، الكبرى كلثوم وأم: قريش نسب في  قال
 .(4) النبي بنت فاطمة: وأمهم؛ الخطاب
 (: هد 256) بكار بن الزبيردد 
 كلثوم وأم:  اهلل رسول بنت فاطمة ولد تسمية في  قال

: وقال، طالب أبي بن علي إلى الخطاب بن عمر خطبها علي بنت
 نسب كل: يقول  اهلل رسول سمعت فإني، الحسن أبا يا زوِّجني
جه. وصهري نسبي إال القيامة يوم منقطع وصهر  لعمر فولدت إياها فزوَّ
 .(5)ورقية زيداً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 19/483(، تاريخ دمشق )116الذرية الطاهرة للدوالبي ) (1)
 (. 8/463الطبقات البن سعد )دار صادر( ) (2)
 (. 5/171الطبقات البن سعد )دار صادر( ) (3)
 (. 41نسب قريش ) (4)
 (. 19/482تاريخ دمشق ) (5)
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، الخطاب بن عمر عند علي   بنت كلثوم أم   وكانت: أيضا وقال
 .(1)زيداً  له فولدت

 ولدت الكبرى كلثوم وأم:  علي ألوالد تعداده في أيضا وقال
 وأمهم، علي بنت كلثوم أم من ولد لعمر يبق ولم، الخطاب بن لعمر
 .(2) اهلل رسول ابنة فاطمة

 :(هد279) البالُذري داود بن جابر بن يحيى بن أحمددد 
 محمد بنت فاطمة أبناء عن يتكلم وهو األشراف أنساب في  قال
 فولدت عنه تعالى اهلل رضي الخطاب بن عمر تزوجها كلثوم وأم  : 

 .(3)عمر بن زيد له
 (: هد 456) حزم بن محمد أبودد 
 علي بنت كلثوم أمَّ  وتزوج: العرب أنساب جمهرة في  قال

 له فولدت، الخطاب بن عمر  اهلل رسول بنتِ  بنت، طالب أبي بنا
 .(4)ورقّية ــ يعقِّب لم ــ زيداً 

 (: هد 562) السمعاني سعد أبودد 
 بتزويجه علي   لكان كافرين  وعمر بكر أبو كان لو:  قال

، للزنا بنته معرضاً  فاسقاً  أو كافراً   عمر من الكبرى كلثوم أم ابنته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 27المنتخب من كتاب أزواج النبي )ص  (1)
 (. 99نقله عنه ابن أبي الدنيا في مقتل أمير المؤمنين علي )ص (2)
  (.2/30أنساب األشراف ) (3)
 (. 38جمهرة أنساب العرب )ص (4)
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 .(1)محض زنا للمسلمة الكافر وطء ألن
 :(هد 620) المقدسي قدامة ابندد 
: عمار بن هشام قال، طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم:  قال

 وأصدقها، الخطاب بن عمر تزوجها،  اهلل رسول ابنة فاطمة أمها
 .(2)عمر بنت ورقية، األكبر عمر بن زيدا له وولدت، ألفا أربعين
 (: هد645 بعد توفي) بالُبرِّي المعروف التلمساني بكر أبي بن محمد دد

 علي بنت كلثوم أم   فأم ه الخطاب بن عمر بن زيد وأما:  قال
 إلى عمر خطبها.  اهلل رسول بنت فاطمة وأم ها، طالب أبي بنا

 .(3)صغيرة إنها: له فقال علي
 (: هد 696) رسول بن يوسف بن عمر األشرف السلطاندد 
 األكبر وزيد:  الخطاب بن عمر ألبناء تعداده في  قال

 .(4)طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم أمهما، رقيةو
 (: هد 705) شرف الدين الدمياطيدد 

، طالبأم كلثوم بنت علي بن أبي ، وأم رقية بنت عمر: قال 
 ،(5)ورضي عنهم، ، من فاطمة بنت رسول اهلل. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/345األنساب ) (1)
 (. 111التبيين في أنساب القرشيين )ص  (2)
 (. 2/154الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة ) (3)
 (. 68طرف األصحاب في معرفة األنساب )ص  (4)
 (. 128وأوالده )ص  نساء رسول اهلل  (5)
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 (: هد 741) الكلبي جزي ابن القاسم أبودد 
 كلثوم أم:  طالب أبي بن عليِّ  أوالد ضمن من  ذكر
 ،(1)زيداً  له فولدت الخطاب بن عمر تزوجها كلثوم وأم: قال ثم. 

 (: هد 821) القلقشندي العباس أبودد 
 تزوج:  عمر عن حديثه معرض في األرب نهاية في  قال

 ألف أربعين وأصدقها وجهه اهلل كرم طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم
 .(2)وفاطمة زيداً  له فولدت درهم

 :(هد 911) جالل الدين السيوطيدد 
في العجاجة الزرنبية في الساللة الزينبية وهو يذكر أوالد  قال 

وولدت له زيدًا  وأما أم كلثوم فتزوجها عمر بن الخطاب : فاطمة
 .(3)ورقية

 :التاريخ كتب يف  كلثوم أم من  عمر زواج 

 الزواج لهذا تعرضوا قد أنهم نجد المؤرخين كالم نستقرئ حين
، التاريخ رواة نقلها التي التفاصيل بعض وذكر، وقوعه سنة تعيين مع

 ما وهو، المؤرخين عند الزواج لهذه المستفيضة الشهرة على يدل وهذا
 .المقتضبة النصوص هذه خالل من سنراه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 22األنوار في نسب آل النبي المختار )ص  (1)
، وقوله فاطمة خطأ، وقدمنا الكالم (151نهاية األرب في معرفة أنساب العرب )ص  (2)

 .51عنه ص
 (. 2/37الحاوي للفتاوي ) (3)
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 (: هد 151) إسحاق بن محمددد 
ج:  قال   اهلل رسول ابنة فاطمة من علي ابنة كلثوم أمَّ  وتزوَّ

 .(1)عنها عمر فمات، معه وامرأة عمر بن زيد   له فولدت، الخطاب بن عمرُ 
 (: هد 224) المدائني الحسن أبودد 

 بن عمر،  طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم تزوج:  قال
 .(2) الخطاب
  (:هد245) حبيب بن محمددد 
 بن وإبراهيم:  الخطاب بن عمر أصهار تعداد في  قال

 بنت كلثوم أم   وأم ها، عمر بنت رقية عنده كانت، العدوي النحام نعيم
 .(3) طالب أبي بن علي

 أم عنده كانت،  الخطاب بن وعمر: آخر موطن في وقال
 بنو اهلل عبد ثم، محمد ثم، عون عليها خلف ثم، علي بنت كلثوم
 .(4) طالب أبي بن جعفر

 (: هد 262) شبة بن عمردد 
، له بقية ال، األكبر وزيد:  عمر لولد تعداده في  قال
 بن المطلب عبد بن طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم وأمهما ورقية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 248سيرة ابن إسحاق )ص  (1)
المرادفات من قريش، المطبوع ضمن نوادر المخطوطات بتحقيق الدكتور  (2)

 (. 1/60السالم هارون ) عبد
 (. 54المحبر )ص (3)
( ففيه ذكر 426اآلخر: المنمق في أخبار قريش )ص (، وانظر كتابه56المحبر )ص (4)

 هذا الزواج المبارك. 
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 .(1) اهلل رسول بنت فاطمة وأمها، هاشم
 (: هد 267) المالكي إسحاق بن حماددد 
 خلَّفت وقد:  النبي ميراث عن له حديث سياق في  قال
 وزينب والحسين الحسن: الولد من ــ  النبي بنت فاطمة أي ــ 
ج،  كلثوم وأم ، أوالداً  له وولدت، بزينب جعفر بن اهلل عبد فتزوَّ

ج  .(2)عمر ابني ورقيةً  زيداً  له وولدت، كلثوم بأم عمر وتزوَّ
 (: هد 276) قتيبة بن محمد أبودد 
 وهي، الكبرى كلثوم أم وأما:  علي   لبنات ذكره أثناء  قال

 قد أوالداً  له وولدت، الخطاب بن عمر عند فكانت، فاطمة بنت
 .(3)ذكرناهم
 ( هد 281) الدنيا أبي بن بكر أبودد 

 وأم: قال أنه علي ولد تعداد في بكار بن الزبير عن  نقل
 كلثوم أم من ولد لعمر يبق ولم الخطاب بن لعمر ولدت الكبرى كلثوم
 .(4) اهلل رسول بنت فاطمة وأمهم علي بنت

 (: هد310) الطبري جرير ابن جعفر أبودد 
 كلثوم أم وتزوج: الخطاب بن عمر أزواج تعداد في  قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/654تاريخ المدينة ) (1)
 (. 87)ص تركة النبي  (2)
 (. 1/211المعارف ) (3)
 (. 99مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )ص  (4)
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 وأصدقها،  اهلل رسول بنت فاطمه وأمها، طالب أبي بن علي بنت
 .(1)ورقية زيداً  له فولدت، ألفا أربعين ــ قيل فيما ــ

 عمر تزوج وفيها: للهجرة عشر سبعة سنة أحداث ذكر في وقال
 بنت فاطمة ابنة وهي، طالب أبي بن علي ابنة كلثوم أم الخطاب بنا

 .(2)القعدة ذي في بها ودخل،  اهلل رسول
 (: هد 355 نحو) المقدسي طاهر بن المطهردد 

بن عمر فأّمه وأما زيد :  الخطاب بن عمر أبناء يذكر وهو قال
 .(3)مات هو وأم كلثوم في يوم  واحد، أّم كلثوم بنت عليّ 

ج علي أم كلثوم الكبرى من وَّ زَ : وقال وهو يذكر بنات علي 
 .(5)(4)فولدت له زيد بن عمر وفاطمة بنت عمر عمر بن الخطاب 

 (: هد 454) القضاعي سالمة بن محمددد 

، طالب أبي بن عليّ  بنت كلثوم أم تزوج:  عمر عن  قال
، عنده وماتت وزيداً  فاطمة له وولدت. درهم ألف أربعين وأصدقها

 جعفر بن محّمد فتزوجها قتل أن إلى نكاحه في بقيت»: قتيبة ابن وقال
 .»(6) طالب أبي بنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/199تاريخ الطبري ) (1)
 (. 4/69تاريخ الطبري ) (2)
 (. 5/92اريخ )البدء والت (3)
 قد مضى في مبحث أوالد أم كلثوم أن الصواب واألشهر أن اسمها رقية وليس فاطمة.  (4)
 (. 5/76البدء والتاريخ ) (5)
 (. 296تاريخ القضاعي، كتاب عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف )ص  (6)
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 (: هد 535) قوام السنة األصبهانيدد 

: هـ 17في المبعث والمغازي وهو يذكر أحداث سنة  قال 
وهي من فاطمة  أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب  تزوج عمر 

 (1)ودخل بها في ذي القعدة. 
 (: هد 571) عساكر ابن القاسم أبودد 
 بن عمر تزوجها التي فاطمة من علي بنت كلثوم أم:  قال
 .(2)عنه تعالى اهلل رضي الخطاب
 (: هد 597) الجوزي ابن الفرج أبودد 
 أم وأم هم، ورقية، األكبر وزيد: الفاروق أوالد يذكر وهو  قال
 .(3) اهلل رسول بنت فاطمة وأمها، طالب أبي بن علي بنت كلثوم

 عمر تزوج السنة هذه وفي: للهجرة 17 سنة أحداث في وقال
  َّعلي   بنتَ  كلثوم أم  ،فاطمة ابنة وهي (4). 

 (: هد630) األثير ابن الدين عزدد 
، طالب أبي بن عليِّ  بنت كلثوم أمَّ  عمرُ  تزّوج وفيها:  قال

 .(5)الَقعدة ذي في بها ودخل،  اهلل رسول بنت فاطمة ابنة وهي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/824المبعث والمغازي ) (1)
 (. 2/309تاريخ دمشق ) (2)
 (. 4/131المنتظم ) (3)
 (. 4/327المنتظم ) (4)
 (. 2/361الكامل في التاريخ ) (5)
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 (: هد 642) الدم أبي ابندد 

 للهجرة عشر سبعة سنة حوادث في المظفري التاريخ في  قال
 كلثوم أم تزوج وفيها: الحرام للمسجد  عمر توسيع ذكر أن بعد
 .(1)طالب أبي بن علي بنت

 (: هد 732) النويري الدين شهابدد 

: للهجرة عشر سبعة سنة حوادث في األرب نهاية في  قال
 وهي، طالب أبي بن علي بنت كلثوم أمّ  عمر تزّوج السنة هذه وفي
 .(2)القعدة ذي في بها ودخل،  اهلل رسول بنت فاطمة بنت

 بن عليّ  بنت كلثوم أمّ  وتزّوج:  عمر أزواج يذكر وهو وقال
 أربعين وأصدقها،  اهلل رسول بنت فاطمة وأّمها،  طالب أبي
 .(3)وزيدا رقّية فولدت ألفا

 (: هد 748 سنة المتوفى) الذهبي الحافظدد 
 طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم: كلثوم ألم مترجماً   قال
ها حياة في ولدت، الهاشمية  .(4)صغيرة وهي عمر وتزوجها،  جدِّ
 (: هد749) الوردي ابندد 
 وفيها: الهجرة من عشرة سبع سنة أحداث أهم سياق في  قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 142التاريخ المظفري )ص  (1)
 (. 19/348نهاية األرب ) (2)
 (. 19/391نهاية األرب ) (3)
 (. 4/138تاريخ اإلسالم ) (4)
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 وهدم، الحرام المسجد ووسعّ ، ليلة عشرين بمكة وأقام  عمر اعتمر
 كلثوم أمَّ  وتزّوج، المال بيت في أثمانها وجعل، بيعها أبوا قوم منازل
 .(1) ــ فاطمة أمها ــ علي   بنت

  (:هد764) الصفدي الدين صالح ــ
 بن عمر بن زيد: الخطاب بن عمر بن زيد ترجمة في  قال
، طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم وأمه، العدوي القرشي الخّطاب
 ألف أربعين على  عمر تزّوجها،  اهلل رسول بنت فاطمة وأمها
 .(2)بذلك واغتبط، درهم

 (: هد 774) كثير ابن الحافظدد 
 كلثوم بأم واليته أيام في الخطاب بن عمر تزوج وقد:  قال

 أصدقها، زائداً  إكراما وأكرمها، فاطمة من طالب أبي بن علي بنت
 بن زيد له فولدت،  اهلل رسول من نسبها ألجل درهم ألف أربعين
 .(3)الخطاب بن عمر

 (: هد 845) تقي الدين المقريزيدد 

: كلثوم فأم. وزينب كلثوم فأم  فاطمة من اللتان وأما: قال 
 أمير وخطبها ، اللَّه رسول وفاة قبل ولدت، طالب أبي بن علي ابنة

 أربعين  عمر وأمهرها .عليّ  إلى  الخطاب بن عمر المؤمنين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/140تاريخ ابن الوردي ) (1)
 (. 15/23الوافي بالوفيات ) (2)
 (. 5/330البداية والنهاية ) (3)
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 بنت كلثوم أم في  لعمر بقية فال. ورقية زيدا له فولدت، درهم ألف
 .(1) علي

 :(هد 966) حسين بن محمد الدياربكريدد 
وزيد االكبر أّمه أّم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من : قال 

وذكر قصة زواجها بعمر بن الخطاب  ،(2)فاطمة بنت رسول اهلل 
 (3)في موضع آخر. 

 : الرتاجم كتب يف  كلثوم أم من  عمر زواج 

 عن التراجم كتب في  وعمر علي مصاهرة شهرة تقل وال
 العلم أهل نصوص خالل من ستراه ما وذلك، التاريخ كتب في اشهرته
 .زيد ابنهما ترجمة أو كلثوم أم ترجمة أو الفاروق لترجمة تعرضهم عند

 (: هد 277) الرازي حاتم أبودد 
 الخطاب بن عمر بن زيد:  حاتم أبي بن الرحمن عبد ابنه قال

 وأمه هو توفي: ويقول، ذلك يقول أبي سمعت، علي بنت كلثوم أم من
 .(4)أول مات أيهما يدرى ال، صغير وهو واحدة ساعة في كلثوم أم

 :(هد 310) أبو بشر الدوالبيدد 
فقد ترجم ألم كلثوم في كتابه الماتع الذي خصصه لتراجم أهل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مختصرا. 370 ــ 5/367إمتاع األسماع ) (1)
 (. 2/251تاريخ الخميس ) (2)
 (. 2/284تاريخ الخميس ) (3)
 (. 3/568الجرح والتعديل ) (4)
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وأورد في ترجمتها ثالثة ، الموسوم بالذرية الطاهرة بيت النبي 
، والمهر، سواء رواية الخطبة عشر رواية تتعلق بزواجها بعمر 

في وقت واحد  ثم وفاتها وابنها زيد، وأزواجها بعد عمر، لزيدووالدتها 
 .(1)عليهما وصالة ابن عمر 

  (:هد430) األصبهاني نعيم أبودد 
 تسعة أوالده من خّلف:  عمر ذرية عن يتحدث وهو  قال

 بن علي بنت كلثوم أم أمهما ورقية وزيد ،اإلناث من وأربعاً  الذكور من
 .(2) اهلل رسول بنت فاطمة وأمها، طالب أبي

 (: هد463) البر عبد ابندد 
 علي بنت كلثوم أم أمه:  الخطاب بن عمر بن زيد:  قال

 .(3) اهلل رسول بنت فاطمة من  طالب أبي بنا
  (:هد676) النووي زكريا أبودد 
 وهي: وعنها ، طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم:  قال

 اهلل رسول حياة في ولدت:  اهلل رسول بنت، ، فاطمة بنت
 .(4)زيًدا له فولدت، ، الخطاب بن عمر تزوجها، 
  (:هد 852) العسقالني حجر ابن الحافظدد 
 ،العدوي القرشي الخطاب بن عمر بن زيد»: زيد ترجمة في  قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (230( إلى رقم )216، انظر الروايات من رقم )الذرية الطاهرة (1)
 (. 1/54معرفة الصحابة ألبي نعيم ) (2)
 (. 1/125االستيعاب ) (3)
 (. 2/365تهذيب األسماء واللغات ) (4)
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 .(1)واحد يوم في أمه مع مات، طالب أبي بن عليِّ  بنت كلثوم أم أّمه

 : الفقه كتب يف  كلثوم أم من  عمر زواج 

 عدة في عمر من كلثوم أم لزواج الفقه كتب معظم تعرضت
 : مثل فقهية وأبواب مباحث

 الكفاءة وباب ،(3)الصغيرة تزويج وباب ،(2)الجنازة على الصالة باب
 بابو ،(6)النكاح عقد في الشهادة وباب ،(5)المهر وباب ،(4)النسب في

 بالنكاح الشهادة في الشهرة واعتبار ،(7)بيتها من المرأة وخروج العدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 79اإليثار بمعرفة رواة اآلثار )ص  (1)
(، ومن كتب المالكية: المدونة 2/66من كتب الحنفية: المبسوط للسرخسي ) (2)

( والتاج واإلكليل على مختصر خليل 2/223(، والبيان والتحصيل )1/258)
(، ومن كتب الشافعية: الحاوي الكبير 1/586(، والنوادر والزيادات )3/74)
حمد رواية أبي (، ومن كتب الحنابلة: مسائل اإلمام أ1/274(، والمهذب )3/50)

 (. 2/359(، والمغني )220داود )ص
(، 2/240(، وبدائع الصنائع )3/94من كتب الحنفية: االختيار لتعليل المختار ) (3)

( ومن كتب الحنابلة: 3/95(، وحاشية رد المحتار )2/131وتبيين الحقائق )
 (. 7/387(، الشرح الكبير على المقنع )7/40المغني )

(، 3/22(، ومن كتب الحنابلة: الكافي )2/129تبيين الحقائق ) من كتب الحنفية: (4)
 (. 7/467الشرح الكبير على المقنع )

(، ومن كتب الشافعية: الحاوي الكبير 2/275من كتب الحنفية: بدائع الصنائع ) (5)
(، والشرح 7/211(، ومن كتب الحنابلة: المغني )9/372(، والمهذب )9/397)

 (. 8/5الكبير )
 (. 9/58: الحاوي الكبير للماوردي )انظر (6)
(، وبدائع 3/178(، واالختيار لتعليل المختار )6/36من كتب الحنفية: المبسوط ) (7)

 (. 7/182(، ومن كتب الشافعية: األم )3/206الصنائع )
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 ساعة في معاً  ماتا من ميراث حساب وكيفية ،(1)الشهادات باب في
 .(2)المواريث باب في واحدة

 لالستدالل مادة صارت الزواج هذا وقائع أن تلحظ وأنت
 الزواج هذا بركة من وهذا، مذاهبهم بمختلف الفقهاء عند االستنباطو

 .النكاح أحكام في فقهية ثروة لنا خلف التي

 : األدب كتب يف  كلثوم أم من  عمر زواج 

 األدباء كثيراً  من أن حتى عظيما مبلغا الزواج هذا شهرة وبلغت
 بن زيد عن يقول( هـ 328) ربه عبد ابن فنجد، كتبهم في أخباره ذكروا
 أبي بن عليّ  بنت كلثوم أمّ : زيد أمّ  وكانت: الخطاب بن عمر
 عمر بتزويج علي ورضا الخطبة قصة حكى أن بعد وقال. (3)طالب
 :(4)عمر بنت ورقية، عمر بن زيد كلثوم أمّ  له فولدت. 

(: هـ 400) التوحيدي حيان ألبي والمؤانسة اإلمتاع في وجاء
 أمّ  عليه اهلل رضوان الخطاب بن لعمر ولدت: التاريخ صاحب وقال
 فاطمة كلثوم أمّ  وأمّ ، ورقّية زيداً   طالب أبي بن عليّ  بنت كلثوم
 .(5) النبي بنت

 المرأة طيباً  كلثوم أمِّ  إهداء قصة حمدون ابن المعالي أبو وذكر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/215انظر: تبيين الحقائق ) (1)
 (. 6/379ي )(، ومن كتب الحنابلة: المغن2/593من كتب المالكية: المدونة ) (2)
 (. 5/113العقد الفريد ) (3)
 (. 7/97العقد الفريد ) (4)
 (. 210اإلمتاع والمؤانسة )ص  (5)
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 .(2)الخطبة وقصة ،(1)الروم ملك
 مسألة هي، منه ووالدتها كلثوم أم من عمر زواج أن والخالصة

 المحدثين من العلم أهل طوائف وأثبتها السنة أهل روايات عليها اتفقت
 هذه في بينهم خالف فال ،واألدباء والفقهاء والمؤرخين والنسابين
 .القضية

 : اإلسالمية الفر  بقية عند  كلثوم أم من  عمر زواج 

 الفرق بعض لمواقف التعرض من البحث هذا يخلو أال أحببنا
 تنتسب التي الفرق من لكونهم الزيدية خاصة، الزواج هذا من اإلسالمية

 النسب بين جمع ممن علمائهم من كثير كون عن فضال، البيت آل إلى
 آل أعداء بأنهم يتهمون ال وألنهم، والسياسي العلمي والتصدر الهاشمي
 مرويات إن بل، تراثهم أهملوا بأنهم يتهموا أن أيضا يمكن الو ،البيت
 وال، البيت آل إلى غالبه في منسوب والفقهي العقائدي وتراثهم الزيدية
 لهذه يمكن فال واحدة قضية على تتفق عندما اإلسالمية الفرق أن شك

 البحث هذا نثري أن رأينا ولذلك، صحيحةو ثابتة تكون أن إال القضية
 .الزواج هذا عن كالمهم بإيراد

 :املعتزلة عند  كلثوم أمب  عمر زواج 

وزواجه بابنته أثر في كتب كثير من  كان لمصاهرة عمر لعلي 
المصاهرة  هالمعتزلة الذين كانوا يحتجون بهذخاصة ، الفرق اإلسالمية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/147التذكرة الحمدونية ) (1)
 (. 9/309التذكرة الحمدونية ) (2)
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 علماء دأبولذلك ، على حسن العالقة الطيبة بين عمر وعلي 
 مناقشتهمو مناظراتهم في كلثوم بأم عمر بزواج االستدالل على المعتزلة

، العثمانية كتابه في( هد 255) الجاحظ أقدمهم ومن، المخالفين مع
 وعمر بكر أبي بخالفة  علي رضا على األدلة يعد   وهو قال حيث
 :اهلل رسول بنت فاطمة بنت كلثوم أم تزويجه من كان الذي ثم 

 سمعت إني: يقول وعمر، راغباً  طائعاً ، الخطاب بن عمر من، 
. نسبي إال منقطع إال نسب وال سبب ليس إنه: يقول  اهلل رسول
 أريدها ما واهلل إني: قال. المؤمنين أمير يا بلغت ما واهلل إنها: علي قال
جها ثم، يتزوجها أن قبل إليها فنظر إليه فأرسلها! لذاك  فولدت، إياه زوَّ
 كلثوم أمَّ  النعي أتى فلما، مروان سودان قتيل وهو، عمر بن زيد منه

 بن علي أبوها قتل! واحربها: وقالت ،(1)ماتت حتى حزناً  عليه كمدت
 .(2)عمر بن زيد ولدها وقتل، الخطاب بن عمر زوجها وقتل، طالب أبي

 بين العالقة حسن على( هد 415) الجبار عبد القاضي به واحتج
جه:  الفاروق عن يتكّلم وهو فقال،  عليو عمر  أمير وزوَّ

 وكان،  اهلل رسول بنت فاطمة وأمها، كلثوم أمَّ  ابنته عليّ  المؤمنين
 .(3)ورقية زيد منها له

م قد كما: (4)أيضاً  وقال  أبي بن عليّ  ينقل حتى ذلك شرح تقدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال يخفى على القارئ أن هذا خطأ تاريخي، فقد مر أنها ماتت مع ابنها زيد في وقت واحد.  (1)
 (. 237العثمانية )ص (2)
 (. 1/246تثبيت دالئل النبوة ) (3)
 وقع سقط في المطبوع قبل هذا النص.  (4)
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 ويفترشها فيزوجه  اهلل رسول بنت فاطمة بنت كلثوم أمَّ  عمر إلى طالب
 .(1)ويولدها

 التي األدلة من هذه المصاهرة (هد 443) السمان سعد أبو وجعل
 كتابه من مبحثا فخصص واألصحاب اآلل بين العالقة حسن على تدل

 فيه وأورد، المباركة المصاهرة لهذه والصحابة البيت آل بين الموافقة
 .(2) لعمر كلثوم أم علي تزويج روايات

 الخطبة قصة األبرار ربيع كتابه في( هد 583) الزمخشري وذكر
 زيد ووفاة، أرطأة بن بسر مع خالفهو ،معاوية على عمر بن زيد ودخول
 بن الزبير عن الخطبة قصة الحديد أبي ابن ونقل. (3)واحد وقت في وأمه
 .(4)البالغة نهج شرح في بكار

 :الزيدية عند   كلثوم أمب  عمر زواج 

ويقدمون ما ، الزيدية ينتسبون في مذهبهم الفقهي إلى أهل البيت
وقد وجدنا في كتبهم رواية أخبار زواج ، نقل عن أهل البيت على غيره

يقول الحسن بن ، وصرحوا بشهرتها عندهم، عمر من أم كلثوم 
رواية  كلثوم من عمر مشهور منتزويج أم (: هـ 1375) يحيى المؤيدي

ولذا فقد تناول علماء ، (6)بل بلغ عندهم مبلغ الضرورة، (5)أصحابنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/653تثبيت دالئل النبوة ) (1)
 (. 145 ــ 144المختصر من الموافقة بين آل البيت والصحابة )ص  (2)
 (. 5/262ربيع األبرار ) (3)
 (. 12/106شرح نهج البالغة ) (4)
 (. 1/397نجوم األنظار وتخريجه مواهب الغفار ) (5)
 (. 2/68التاج المذهب ألحكام المذهب ) (6)
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فتجدها ، الزيدية قضية زواج أم كلثوم من عمر في مباحث علمية متنوعة
الفقه والتاريخ واألنساب وغيرها من و العقائدو في كتب الحديث

هذه القضية بحاجة ولعل تناول آراء علماء الزيدية في ، المباحث
والمقصود أن نستعرض بعض النصوص من كتب ، لتصنيف مستقل

 .الزيدية في هذه المسألة

 : عندهم الحديث كتب في الزيدية مرويات فمن
 أماليه في( هد 247) الهاروني عيسى بن أحمد اهلل عبد أبو روى ما
 أم إليه فخطب، عمر على  علي   دخل: قال، علي بن زيد عن
 هي من تريد، صغيرة وهي، جللت قد رجل أنت: علي فقال، كلثوم
ه أنا: فقال، عمر فأخبره، العباس ودخل فخرج منها بحقك أعرف ، عم 
جه أزوِّجك وأنا  .(1)فزوَّ

 صنع ما جعفر ألبي فذكرت: قال الجارود أبي عن أيضا وروى
 عقبة من ردهنَّ  أنه: أزواجهنَّ  عنهنَّ  المتوفَّى في الخطاب بن عمر

 فنقلها كلثوم أم بيد  علي   فأخذ. ُعَمر أُصيبَ  قد: فقال، الوادي
 .(2)عدتها في فحجَّت أمرها ثم، إليه

 بن علي عن( الهجري الخامس القرن منتصف) العجري ونقل
 وابن علي بنت كلثوم أمّ  جنازة شهدت: قال عمار أبي عن بسنده بالل
، القبلة إلى ورائه من والمرأة  ، القوم يلي مما الرجل   جعل، ُوضعا فلما، لها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/914كتاب رأب الصدع أمالي أحمد بن عيسى ) (1)
 (. 2/709كتاب رأب الصدع أمالي أحمد بن عيسى ) (2)
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 قتادة وأبو عمر وابن هريرة وأبو عباس وابن الخدري سعيد أبو القوم وفي
 .(1)السنة هي: فقالوا، ذلك عن سألتهم انصرفوا فلما، األنصاري
 : العقدية كتبهم في جاء ومما
 المتقين منهاج في( هد 780) القرشي الحسن بن يحيى ذكره ما

 وقع الزواج أن زعم من كالم ونقضه ،(2)العالمين رب معرفة في
 .(3)باإلكراه

  بعمر علي عالقة عن يتكلم وهو عزان محمد األستاذ ويقرر
 ما تقدم ما إلى أضف: فيقول الزيدية علماء عند الزواج هذا شهرة
 بن عمر زوج علياً  اإلمام أن من وغيرهم الزيدية علماء عند اشتهر

 لما رضا غير عنده كان فلو، الزهراء فاطمة بنت كلثوم أم ابنته الخطاب
 .(4)ابنته زوجه

 أبواب في كلثوم أم زواج لقضية الزيدية فقه كتب تعرضت وقد
: التجريد شرح في( هـ 411) الهاروني أبوالحسين قال، كثيرة فقهية
 هو زوجها بيت أو، بيتها من شاءت حيث تعتد أنها من إليه ذهبنا وما
 وروي،  إبراهيم بن القاسم عنه ذلك حكى،  المؤمنين أمير قول
 ابنته نقل  علياً  أن الحسن عن بإسناده وروى،  عنه هناد نحوه
 أبو وقال (5)عباس ابن عن نحوه وروي، عمر قتل لما كلثوم أم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 164إعالم األعالم بأدلة األحكام )ص  (1)
 سن التلفيق. ويسمى أيضا: منهاج التحقيق ومحا (2)
 سيأتي كالمه في المبحث المتعلق برد شبه اإلكراه على الزواج.  (3)
 (. 66الصحابة عند الزيدية )ص (4)
 (. 3/169شرح التجريد في فقه الزيدية ) (5)
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 الجامع في( هد 445) العلوي الرحمن عبد بن علي بن محمد اهلل عبد
 من ابنته عليه اهلل صلى علي إلى خطب عمر أن عندنا ثبت: الكافي
 سليمان بن أحمد اهلل على المتوكل وقال. (1)إياها فزوجه فاطمة

 ،(2)عمر قتل لما كلثوم أم ابنته نقل أنه،  علي وعن (:هد566)
 يحيى المؤيديوالحسن بن ( هـ 840) وأشار أحمد بن يحيى المرتضى

 وقال ،(3)إلى هذا الزواج أثناء كالمهما عن مسألة الكفاءة( هـ1375)
م من على يرد وهو( هـ 1390) الصنعاني قاسم بن أحمد القاضي  حرَّ
  علياً  أن مع ضرورة علم ما رد فيلزم: الفاطمي بغير الفاطمية نكاح
جها  .(4)الخطاب بن عمر من زوَّ

 على بها استدل التي األدلة أحد  عمر من كلثوم أم وزواج
 نكاح علمائهم بعض تحريم من بآخرة حدث ما بطالن على الزيدية
 دعوى على الرد مبحث في نصوصهم وستأتي، الفاطمي بغير الفاطمية
 شروح كتب في جاء ما الفقه بكتب ويلحق. (5)باإلكراه الزواج وقوع

 الجامع شرح التنوير في( هـ 1182) الصنعاني األمير قال، األحاديث
 .(6)عمر بن زيد منها له وجاء كلثوم أم تزوج عمر أن معلوم: الصغير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الجامع الكافي، وليس المطبوع بين يدي والنص مثبت في موقع الزيدية (1)
http://www.azzaidiah.com/kotob_mojamaah/feqh/algame_alkafy1.html 

 (. 1/639أصول األحكام الجامع ألدلة الحالل والحرام ) (2)
 (. 1/397نجوم األنظار وتخريجه مواهب الغفار ) (،4/86)البحر الزخار  (3)
 (. 2/68التاج المذهب ألحكام المذهب ) (4)
 (.405ــ  404انظر ص ) (5)
ويراجع كتاب االنتصار للفاطميات وقد استفدت منه كثيرا في جمع نصوص علماء  (6)

 (. 137 ــ 131الزيدية )ص 

http://www.azzaidiah.com/kotob_mojamaah/feqh/algame_alkafy1.html
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 : الزيدية تواريخ في جاء ومما
د وهو المرتضى يحيى بن أحمد ذكره ما : فاطمة من علي أبناء يعدِّ
 ثم جعفر بن عون عليها وخلَف، الخطاب بن عمر تزوجها: كلثوم وأم
 .(1)اهلل عبد أخوه ثم محمد أخوه

 أم أمهما ،رقية ثم، األكبر زيد ثم: الفاروق أبناء يعدد وهو وقال
 .(2)علي بنت كلثوم

 العبيدلي جعفر بن الحسن بن يحيى السيد النسابة العالمة أثبته وقد
 كلثوم وأم :قال، طالب أبي آل أنساب في ألف من أول وهو العقيقي
 وقد، ورقيةً  زيداً  الخطاب بن لعمر ولدت، فاطمة من علي ابنة الكبرى
 .(3)كلثوم أم من ولد لعمر يبق فلم انقرضا

 الكبرى فأم كلثوم وقال العالمة النسابة الطاهر بن الحسين األهدل:
فولدت  وتزوجها عمر بن الخطاب  .ولدت قبل وفاة رسول اهلل 

، ثم ذكر أنها وأختها زينب شقيقتا الحسن (4)له زيدا األكبر، ورقية
 والحسين.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/403البحار الزخار ) (1)
 (. 1/434البحر الزخار ) (2)
( من طريق ابنه طاهر، ومن 118كذا نقله عنه الدوالبي في الذرية الطاهرة )ص  (3)

( 503ثنينية للشجري )ص طريق أبي موسى العباسي، وقريب منه في األمالي اإل
لكن فيه وأم كلثوم الصغرى بدل الكبرى والظاهر أنه خطأ من المحقق أو الناسخ فقد 

لثوم الصغرى مرتين في كالم العقيقي، وقد جزمت بأن المنقول من تكرر ذكر أم ك
 كتاب النسب ألن النص مروي عن ابنه طاهر بن يحيى وهو راوية كتاب النسب. 

 (.31بغية الطالب لمعرفة أوالد علي بن أبي طالب )ص  (4)



 

. 
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 ف 

 : ثالثة مباحث وفيه

 كتب في الزواج لوقوع المثبتة النصوص :9١
 اإلمامية عند واألنساب األخبار

 الزواج لوقوع والنافين المثبتين آراء دراسة :9٢

مناقشة آراء المنكرين والمشككين في زواج : 9٣
 بأم كلثوم عمر
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9١ 

صوص ة   الن  ث  ن  وع المث 
واج   لوق  ي   الر 

ب   ف  از كث  ث 
خ  سات   الإ  ي    والإ 

د ة   عي  مامث   الإ 
 عمر زواج وأن، خيالية الزواج هذا قصة أن >البعض< يزعم
 من وأنه يحدث ولم يقع لم  علي بنت كلثوم بأم  الفاروق
، الصحيحة الروايات من عرضناه ما طالع من أن شك وال !!،األساطير
، العلم أهل من وغيرهم، والنسابين والمؤرخين المحدثين وأقوال
 وتخالف االستدالل أصول تهدم التي الغريبة الدعوى هذه يستغرب
 إنكار إلى ذهبوا ممن جملة أن علمنا إن خاصة، العلمي البحث مسلمات

 في المنقولة الواضحة الصريحة النصوص إلى يلتفتوا لم الواقعة هذه
 تقرير في إليها ويستندون، باعتبارها يعتقدونو بها يسلمون التي المصادر
 مصادرهم وأمهات اإلمامية لكتب سريعة وبمراجعة. التاريخ قضايا
 وتوضح بل، الزواج هذا تثبت التي الكثيرة الروايات فيها نجد، الروائية
 والتي المستنكرة التفاصيل هذه ببعض تسليمنا عدم ومع، أحياناً  تفاصيله
 السنة أهل روايات بين المقارنة من يتقرر الذي فإن، بالتفصيل سنناقشها
 عمر أن هو والنصوص الروايات هذه في عليه المتفق الجزء أن واإلمامية

 من بينة على القارئ يكون ولكي،  علي بنت كلثوم أم من تزوج
 ونصوص روايات من عليه وقفنا ما له فسنعرض المسألة هذه في األمر
 .اإلمامية كتب في الزواج هذا وقوع تثبت
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 :الروائية اإلمامية كتب يف كلثوم أم من عمر زواج مرويات 

 عن ومختلفة كثيرة بنصوص والفقهية الروائية اإلمامية كتب حفلت
 في رواياتهم من عليه عثرنا ما وإليك، لعمر كلثوم أم ابنته علي تزويج
 : الباب هذا

 خطب لما: قال  اهلل عبد أبي عن الكافي في الكليني روىــ 
: له فقال العباس فلقي: قال صبية إنها: المؤمنين أمير له قال (1)إليه
، فردَّني أخيك ابن إلى خطبت: قال؟ ذاك وما: قال؟ بأس أبي! مالي
 عليه وألقيمن، هدمتها إال مكرمة لكم أدع وال، زمزم ألعورن واهلل أما

 أن وسأله فأخبره العباس فأتاه. يمينه وألقطعن، سرق بأنه شاهدين
 .(2)إليه فجعله، إليه األمر يجعل

 أم تزويج في  اهلل عبد أبي عن الكافي في الكليني وروىــ 
 .(3)غصبناه فرج ذلك إن: فقال كلثوم

 أبي عن التهذيب في والطوسي الكافي في الكليني وروىــ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كذا، وفيه محذوف، وهو عمر  (1)
( باب تزويج أم كلثوم، وقال عنه محمد باقر المجلسي في 5/346) الكافي للكليني (2)

( )حسن(، وصححه والده محمد تقي المجلسي في روضة 20/42مرآة العقول )
( وجعله محمد آصف محسني من األحاديث المعتبرة، معجم 8/127المتقين )

  (.8/95األحاديث المعتبرة )
وصححه (: حسن، 20/42في مرآة العقول ) المصدر نفسه، وقال عنه المجلسي (3)

وجعله محمد آصف (، 8/127والده محمد تقي المجلسي في روضة المتقين )
(، ومعجم األحاديث 2/124محسني من األحاديث المعتبرة، مشرعة بحار األنوار )

 (. 8/95المعتبرة )
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 بيتها في أتعتد زوجها عنها المتوفى المرأة عن سألته: قال  اهلل عبد
 عمر ُتوفي لما( ع) علياً  إن، شاءت حيث بل: قال؟ شاءت حيث أو
 .بيته إلى بها فانطلق كلثوم أم أتى

 إلى بها فانطلق بيدها فأخذ: الكافي في أخرى رواية وفيــ 
 .(1)بيته

 بن (2)المستطيل عن بسنده الفوائد كنز في الكراجكي وروىــ 
 ابنته  طالب أبي بن علي إلى الخطاب بن عمر خطب قال حصين
 إني: عمر فقال جعفر أخي البن أعددتها إني: وقال بصغرها عليه فاعتل
 ما القيامة يوم فمنقطع ونسب حسب كل: يقول  اهلل رسول سمعت
 فاطمة بني خال ما ألبيهم عصبهم أنثى بني وكل، ونسبي حسبي خال
 .(3)عصبتهم وانا أبوهم أنا فإني

، المختلف من المؤتلف في والطبرسي الخالف في الطوسي وروىــ 
 وابنها علي بنت كلثوم أم جنازة أخرجت: قال (4)ياسر بن عمار عن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السند  ( عن21/197( وقال محمد باقر المجلسي في مرآة العقول )6/115الكافي ) (1)
( برقم 8/161(: صحيح، تهذيب األحكام )21/199األول: موثَّق، وعن الثاني )

( عن السند األول: حسن، وعن 13/314(، وقال في مالذ األخيار )559 ــ 558)
الثاني: ضعيف على المشهور، وصححه والده محمد تقي المجلسي في روضة المتقين 

 (. 2/125في مشرعة بحار األنوار )(، وصحح محمد آصف محسني هذه الرواية 9/89)
 (.103)صكذا والصواب المستظل، وقد مضى تخريج الرواية  (2)
 (. 167 ــ 166كنز الفوائد )ص  (3)
كلثوم  كذا، والصواب: عمار بن أبي عمار، فإن عمار بن ياسر توفي في صفين قبل أم (4)

 باالتفاق، فكيف يروي ما وقع في جنازتها؟. 
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 عمر بن اهلل وعبد  والحسين الحسن الجنازة وفي، عمر بن زيد
 ماماإل يلي مما الغالم جنازة فوضعوا، هريرة وأبو عباس بن اهلل وعبد

 .(1)السنة هو هذا: وقالوا، وراءه والمرأة
: قال،  أبيه عن، جعفر عن التهذيب في الطوسي وروىــ 
 في الخطاب بن عمر بن زيد وابنها  علي بنت كلثوم أم ماتت
، اآلخر من أحدهما يورث فلم، قبل هلك أيهما يدرى ال، واحدة ساعة
 .(2)جميعا عليهما وصلى
 بن جعفر عن بسنده الجعفريات في األشعث بن اهلل عبد وروىــ 
تها في كلثوم أم ابنته نقل  علياً  أن جده عن أبيه عن محمد  حيث عدَّ
 .(3)اإلمارة دار في كانت ألنها، الخطاب بن عمر زوجها مات

 كلثوم أم تزوج عمر أن وروي: المبسوط في الطوسي وقالــ 
 .(4)درهم ألف أربعين فأصدقها  علي بنت

: قال أذينة بن عمر عن والجرائح الخرائج في الراوندي وروىــ 
 أمير إن: ويقولون علينا يحتجون الناس إن:  اهلل عبد ألبي قيل

ج  المؤمنين : وقال فجلس متكئاً  وكان، كلثوم أم ابنته فالناً  زوَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1/255(، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف )722الخالف للطوسي )ص  (1)
 (. 69/7(، ووسائل الشيعة للحر العاملي )78/382بحار األنوار للمجلسي )

 (. 26/314(، وسائل الشيعة )9/362تهذيب األحكام ) (2)
( باب النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها، )برقم 223الجعفريات )ص  (3)

 (. 186( النوادر للراوندي )ص 15/365(، مستدرك الوسائل للنوري )693
 (. 21/263(، وسائل الشيعة )4/272المبسوط ) (4)
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، السبيل سواء إلى يهتدون ال ذلك يزعمون قوماً  إن؟ ذلك أيقولون
 وبينها بينه يحول أن  المؤمنين أمير يقدر كان ما اهلل سبحان
 أم بنته  علي   إلى خطب فالناً  إن، قالوا ما يكن ولم كذبوا ؟!فينقذها
 منك ألنتزعن تزوجني لم لئن واهلل: للعباس فقال،  علي   فأبى كلثوم
، العباس فألحَّ ، عليه فأبى، فكلَّمه علياً  العباس فأتى، وزمزم السقاية
 وأنه، العباس على الرجل كالم مشقة  المؤمنين أمير رأى فلما

 أهل من جنِّّية إلى  المؤمنين أمير أرسل قال ما بالسقاية سيفعل
 أم مثال في فتمثلت فأمرها، جريرية بنت سحيفة: لها يقال يهودية نجران
 تزل فلم، الرجل إلى بها وبعث كلثوم أم عن األبصار وحجبت كلثوم
 من أسحر بيت أهل األرض في ما: فقال يوما بها استراب أنه حتى عنده
 الميراث وحوت فُقتل، للناس ذلك يظهر أن أراد ثم، هاشم بني

 .(1)كلثوم أم  المؤمنين أمير وأظهر، نجران إلى وانصرفت
 روايات من المستطرفات قسم في السرائر في إدريس ابن وروىــ 

 أبي بن علي بن عمر بن محمد بن اهلل عبد بن عيسى عن قولويه ابن
 أم يتزوج أن قبل وذلك الخطاب بن عمر الناس خطب: قال طالب
 كان لو فإنّه ،النساء بصدقات تغالوا ال الناس أيها: فقال ،بيومين كلثوم
 المرأة يصدق نبيكم كان ،يفعله بآله  اهلل رسول لكان فيها الفضل
 ،أشبهه وما الكثيف والقدح والخاتم الليف وفراش المحشو نسائه من
 صداق في أرسل حتى ثالثة أو يومين إالّ  أقام فما المنبر عن نزل ثم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وحكم محمد آصف 826 ــ 2/825قطب الدين الراوندي ) ــالخرائج والجرائح  (1)
 (. 2/124محسني بأنها رواية غير معتبرة، مشرعة بحار األنوار )
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 .(1)ألفاً  أربعين علي بنت
 قد كان وإن، الزواج واقعة أصل إثبات في تتفق الروايات وهذه

 أم أن تنفي التي الخرائج رواية باستثناء، مردودة تفاصيل بعضها في ورد
 أثناء الروايات هذه نقد وسيأتي ،عمر بيت في كانت قد الحقيقية كلثوم
 .الزواج لوقوع والنافين المثبتين آراء عن الكالم تفصيل

ج، هذا تقرر فإذا ، اإلمامية من األنساب علماء نصوص على فلنعرِّ
 ،القضايا هذه بمثل عناية الناس أكثر النسب علماء أن المعلوم ألن
 النسابين قدماء كلمة باتفاق يقطع القديمة األنساب كتب يراجع الذيو

 .الزواج هذا وقوع إثبات على

 : كلثوم أم من عمر لزواج اإلمامية نسابي إثبات 
 : (2)(هد 204) النسابة الكلبيدد 
 درج ومحسن، والحسين الحسن: طالب أبي بن علي ولد: قال
جها الكبرى وزينب، صغيراً   فولدت طالب أبي بن جعفر بن اهلل عبد تزوَّ

جها الكبرى كلثوم وأم. له  فاطمة: جميعاً  وأمهم، الخطاب بن عمر تزوَّ
 .(3) اهلل رسول بنت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مما 260السرائر المطبوع ضمن موسوعة ابن إدريس الحلي )ص  مستطرفات (1)
 استطرفه من رواية ابن قولويه. 

وهو ليس من اإلمامية بالمعنى المصطلح، لكن اإلمامية يعدونه من علمائهم، قال  (2)
النجاشي اإلمامي: أبو المنذر الناسب العالم باأليام، المشهور بالفضل والعلم، وكان 

 (. 436الفهرست )ص  يختص بمذهبنا.
 ( طبعة األعلمي بتحقيق المحمودي. 2/189أنساب األشراف ) (3)



 

. 

النصوص املثبتة لوقوع الزواج يف كتب اإلمامية  169
 

 

 بن عمر خطب: قال أنه السائب بن محمد أبيه عن وروى
: فقال صغيرة إنها: فقال عنهم تعالى اهلل رضي كلثوم أم علي من الخطاب

 ما: يقول  اهلل رسول سمعت ألني عليها حرصي إنما، حسنين أبا يا
 فقال. وصهري سببي إال القيامة يوم منقطع وهو إال صهر وال سبب
 قد إني: ألبيك قولي: لها قال جاءته فلما، لتراها إليك مرسلها أنا: علي

جه، الرسالة فأدت الحلة رضيت  أربعين عمر وأصدقها إياها علي   فزوَّ
 .(1)ألفاً 

 ورقيةَ ، عمر بن زيدَ ، لعمر علي   بنت كلثوم أم ولدت: أيضا وقال
، أصابته شجة من موته وكان، واحد يوم ِفي وأم ه زيد   فمات، عمر بنت

 محمد ثم ،طالب أبي بن جعفر بن عونُ ، عمر بعد كلثوم أم على وخلف
 .(2)جعفر بن اهلل عبد ثم، جعفر بنا

 بابن المعروف العلوي يحيى بن محمد بن الحسن محمد أبودد 
  :(3)(هد 358) طاهر أخي

 نشر وإنما: فقال كتابه في الزواج هذا أثبت أنه المفيد عنه نقل
 في ذلك النسب صاحب يحيى بن الحسن محمد أبي إثبات الحديث
 إنما وهو، له علوي رجل لرواية، حق أنه الناس من كثير فظنَّ  ،كتابه
 .(4)بكار بن الزبير عن رواه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/189المصدر السابق ) (1)
 ( طبعة األعلمي بتحقيق المحمودي. 2/190أنساب األشراف للبالذري ) (2)
وستأتي  كان مشهورا بالعلم بالنسب، وهو راوية كتاب جده يحيى بن الحسن العقيقي (3)

 ترجمته في مبحث مناقشة المفيد. 
 ، قد مضى أن جده يحيى بن الحسن العقيقي قد أثبت=88المسائل السروية ص  (4)
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 : (1)(هد 460) العلوي العمري محمد بن علي الحسن أبودد 
 بنت كلثوم أم   خرجت: الطالبيين أنساب في المجدي في يقول

 زيداً  فأولدها الخطاب بن عمر إلى ــ  رقية واسمها ــ فاطمة من علي
 األخباري النقيب الزاهد الشريف وكان، واحد يوم في وأمه هو ومات
 المحمدي العلوي العويد محمد بن القاسم بن الحسن محمد أبو ببغداد
 لم أنه يزعمون أهلنا من وآخرون، شيطانة عمر تزوجها التي أن يروي
ل، اإلسالم في غصب فرج أول هو يقولون وآخرون، بها يدخل  والمعوَّ
 المطلب عبد بن العباس أن من آنفاً  رأيناه ما الروايات هذه من عليه

جها  .(2)زيداً  عمر وأولدها، وإذنه  أبيها برضاء عمر زوَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزواج، وعبارته قريبة من عبارة الزبير بن بكار، والحسن بن محمد النسابة قد تتلمذ  =
فق جده في على جده يحيى العقيقي النسابة وروى كتابه، فغير بعيد أن يكون قد وا

العبارة، فظن المفيد أنه قد نقل النص عن الزبير بن بكار، ومن له خبرة بعبارات 
 قدماء النسابين الحظ التشابه الكبير بن نصوصهم. 

 (. 337 ــ 336انظر ترجمته في األصيلي في أنساب الطالبين )ص  (1)
إلى األمانة  (، وقد أساء علي الشهرستاني199المجدي في أنساب الطالبيين )ص  (2)

العلمية حين نسب إلى أبي الحسن العمري أنه قرر أن عمر لم يدخل بأم كلثوم، 
وأن عمر قتل عنها قبل الدخول، وهو الذي قاله الزرقاني في المواهب فقال: 

 ــ طبعة العتبة العباسية ــ، زواج أم كلثوم اللدنية، وأبو الحسن العمري في المجدي
(، فإن أبا الحسن العمري لم يقل ذلك قط كما تراه، بل حكاه عن 274)ص 

بعضهم، ثم رده ورجح أن عمر تزوج أم كلثوم برضا أبيها ودخل بها وأولدها زيد بن 
عمر، وسيتكرر من علي الشهرستاني كثير من هذه المغالطات في االستدالل 

ا ستراه، وهذا أسلوب بالنصوص مما يدل على تعمده تحريف النصوص وبترها، كم
 ال يمت إلى األمانة العلمية بأي صلة. 
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 (: هد 565) فندق بابن المشهور البيهقي الحسن أبودد 
:  فاطمة من  علي أبناء يذكر وهو األنساب لباب في قال

 .(1)الخطاب بن عمر حبالة في كانت كلثوم أم
 (: هد 709) العلوي الحسني الطقطقي ابن ــ

 ثماني عدتهن:  علي المؤمنين أمير بنات ذكر في يقول
جها ، اهلل رسول بنت لفاطمة العقيلة زينب: بنتاً  وعشرون  عبداهلل تزوَّ

 لم الصغرى كلثوم وأم، وعباساً  وعوناً  وجعفراً  علياً  له فولدت جعفر بنا
جها،  الزهراء فاطمة أمها كلثوم وأم، تبرز  الخطاب بن عمر تزوَّ

 .(2)جعفر بن عبداهلل عليها خلف ثم، زيداً  له فولدت
 (: هد 1332) األعرجي النجفي جعفردد 
، الصغرى زينب وهي كلثوم وأم: الضرب مناهل كتابه في قال

 مضاجعتها قبل وقتل، الخطاب بن عمر تزوجها  الزهراء فاطمة وأمها
جها، سنها لصغر  عليها وخلف ،توفي ثم، جعفر بن عون عمها ابن فتزوَّ
 .النوبختي محمد أبو قاله. جعفر بن محمد أخوه

 وابنها هي وماتت زيداً  أولدهاو ضاجعها عمر أن روى من فرواية
 به تفرد وإن، معنوية قوة فيه الجنية وحديث، ضعيفة واحدة ساعة في

ح وقد، اإلمامية  .(3)الظاهرية للمقدمات بالغصبية الدعاء صرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 337لباب األنساب )ص  (1)
 (. 58األصيلي ) (2)
 (. 87مناهل الضرب في أنساب العرب )ص  (3)
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 : عمر من كلثوم أم لزواج اإلمامية مؤرخي إثبات 

 على مقصورا  كلثوم بأم  عمر زواج واقعة ذكر يكن لم
 قال، أيضا التاريخ كتب له تعرضت بل، األنساب وكتب الروائية الكتب

 إلى عمر خطب السنة هذه وفي: تاريخه في (هد 292 بعد) اليعقوبي
 اهلل رسول بنت فاطمة أمهاو ،علي بنت كلثوم أم طالب أبي بن علي

 لكني، ذهبت حيث أرد لم إني: فقال! صغيرة إنها: علي فقال، 
 إال القيامة يوم ينقطع سببو نسب كل: يقول  اهلل رسول سمعت
 اهلل برسول صهرو سبب لي يكون أن فأردت، صهريو نسبيو سببي

( هد 548) الطبرسي وقال. (1)دينار آالف عشرة أمهرهاو فتزوجها، 
. وأما أم كلثوم فهي التي تزوجها عمر بن الخطاب: الورى إعالم في

إنما زوجها منه بعد مدافعة كثيرة وامتناع شديد  إنه : وقال أصحابنا
واعتالل عليه بشيء بعد شيء حتى ألجأته الضرورة إلى أن رد أمرها 

 .(2)إلى العباس بن عبد المطلب فزوجها إياه
 النبي تواريخ في اآلمال منتهى في (هد1359) القمي عباس وقال

 فحكاية كلثوم أم وأما:  فاطمة من علي أبناء يذكر وهو واآلل
، جعفر بن عون تحت بعده وكانت، الكتب في مسطورة بعمر زواجها
 .(3)جعفر بن لمحمد زوجة بعده ومن

 اإلمامية روايات نصوص دراسة خالل من إليها ننتهي التي والنتيجة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/40تاريخ اليعقوبي ) (1)
 (. 1/397الورى بأعالم الهدى ) إعالم (2)
 (. 1/261منتهى اآلمال ) (3)
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 قطعية تاريخية حقيقة كلثوم بأم عمر زواج أن هي علمائهم وتصريحات
 على اإلمامية نسابي قدماء واتفق، إثباتها على الصحيحة الروايات اتفقت
 أنه كما، رواياتهم في له أثر فال الزواج هذا وقوع نفي وأما، بها التسليم

 روايات في له شاهد ال حادث قول وهو، النسابين قدماء من به قائل ال
 هذه مثل في إليهم يرجع الذين األنساب علماء نصوص في الو اإلمامية
 مواقف نستعرض حين التالي المبحث في سيتضح ما وهذا، المسائل
 .فيه واختالفهم عمر من كلثوم أم زواج من اإلمامية
 

** ** ** 
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9٢ 

ة   دزاسة   ث 
ح  ازي  طوز ي  زاء لن 

 
ة   ا مامث  واج   خول الإ  م ز 

 
وم ا  كلث 

 من  عمر زواج عن وأقوالهم اإلمامية علماء آراء يدرس من إن
، وتضادها، أقوالهم بين االختالف كثرة من ليعجب،  كلثوم أم

 !.وأخرى فترة بين وتبدلهاو وتغيرها
 على تصوراتهم بنوا أنهم هو االختالف هذا في األساسي والسبب

  عمر وبين  علي بين والمحبة المودة صور من صورة أي امتناع
 والتي  علي على والوصية والنص اإلمامة لنظرية تأصيلهم إلى استنادا

 قد أنهم يُزعم الذين  الراشدين الخلفاء مع  علي سيرة خالفهات
 هذا منهم نرى فلذلك، واإلمامة الخالفة في العلوي الحق على استولوا

 إنكار محاولة بين، كلثوم أم من عمر زواج قضية في والتنازع االختالف
 من التقليل محاولة أو وتبريرها فيها التشكيك وبين، المصاهرة هذه

 ال لذا ،والنص الوصية نظرية صحة عدم على والواضحة البينة دالالتها
 يردها وبعضهم،  وعلي عمر مصاهرة يثبت بعضهم ترى أن عجب
 ثم، وآراءه مسلماته توافق لكي تبريرها يحاول وبعضهم، دليل غير من

 وقعت المصاهرة هذه أن يزعمون فتارة، التبرير في يختلفون هؤالء
 ابنة ليست  كلثوم أم أن يزعمون وتارة ،والوعيد والغصب باإلكراه
 اإلجابات من وغيرها ،الجن من أنها يزعمون وتارة، ربيبته بل  علي
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 .التاريخية الواقعة هذه تبرير بها حاولوا التي
 المواقف لهذه التاريخي التطور استعراض نحاول المطلب هذا وفي
 .األقوال هذه من قول كل أصل للقارئ يتبين حتى المختلفة

 األول الدور

ات   ث  ي  ي  والإ 
ف  ي ن الن  وم ي  م كلث 

 
واج  ا س كال ز  ة  عن ا  اي  خ  دماء ومحاولة  الإ  الق 

ا كراة والرض  الإ  ول ي 
 والف 

 (: هد 253) الكوفي القاسم أبي موقف 

 هذا على تدل التي باألخبار للتسليم مضطرين كانوا المتقدمين إن
 من إليه يذهبون ما يعارض الزواج هذا وقوع إثبات وألن، الزواج
 تنافي أخبار وضع إلى اضطروا فقد، اآلل أعداء الصحابة بأن االعتقاد

 آل أئمة أعراض في تطعن األخبار هذه كانت وإن حتى الزواج هذا
 كتابه في الكوفي القاسم أبو كان وقد!. عليهم اهلل رضوان البيت

 لعلي واإلكراه باإلجبار وقع قد الزواج هذا بأن قال من أول هو االستغاثة
 ،عمر تهديد ورواية، مضت التي االغتصاب برواية استدل ثم  
 في للعباس علي توكيل رواية توظيف حاول ثم،  والعباس لعلي
 وحاول، المصاهرة بهذه علي رضا عدم على التدليل في كلثوم أم تزويج
 إلى النقائص من المفتعلة الروايات هذه في ما نسبة وطأة من يخفف أن
 له سيتعرض ما على بالصبر له  النبي بوصية مقيدا كان بأنه  علي
 االغتصاب من عرضه عن  علي دفاع عدم الكوفي يبرر حتى، ظلم من

 وأن، فرعون من آسية بزواج التبرير بمحاولة جوابه ختم ثم !،المزعوم
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 !.!(1)عنده اإلمامة ذهاب من أهون البيت أهل أعراض اغتصاب
 من أول ــ بحثنا في إليه انتهينا ما بحسب ــ الكوفي القاسم وأبو

 من هو يكون أن عندنا يبعد وال أركانها وشيد االغتصاب لنظرية أسس
 ثم، اآلل إلى ونسبها التهديد واقعة تذكر التي والقصص الروايات وضع
 في كلثوم أم زواج لواقعة نظائر ووجود بالصبر الوصية بدعوى بررها
 أجوبة على غلبت التي هي الكوفي نظرية أن وسنرى، السابقة األمم
 .سيأتي كما، القدماء

 القرن في توفي) النوبختي موسى بن الحسن محمد أبي موقف 
 (: الرابع

لم يدخل بأم  كان أبو محمد النوبختي أول من ادعى أن عمر 
عنه ابن شهر آشوب أنه قال في فنقل ، هي صغيرةو كلثوم وتوفي عنها

إن أم كلثوم كانت صغيرة ومات عمر قبل أن يدخل : كتاب اإلمامة
والظاهر أن صدور هذا الجواب إنما هو للتملص من آثار هذا  ،(2)بها

 .الزواج المبارك
 :(هد 378 بعد توفي) القمي الحسن بن محمد بن موقف الحسن 

موقف الحسن بن ، تشتهرمن المواقف التي لم يكتب لها أن 
إذ أنه تعرض لهذا الزواج أثناء كالمه ، محمد القمي صاحب تاريخ قم

فذهب إلى نفي وقوع هذا الزواج ألن أم كلثوم ، عن أبناء علي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وسيأتي شيء من كالمه. 78 ــ 1/77في بدع الثالثة )راجع االستغاثة  (1)
 (. 3/89مناقب آل أبي طالب ) (2)
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ونسب إلى الفضل بن شاذان ، كانت صغيرة حين توفي عمر 
وأن الناس قد اشتبه  هذا الزواج وقوع تكذيب( هـ 260) النيسابوري

وقد نقل !، !(1)هم أم كلثوم بنت جرول الخزاعي بأم كلثوم بنت عليعلي
ومن أقدم أعالمنا من أنكر هذا : محمد حسنين السابقي ذلك عنه فقال

. فضل بن شاذان بن الخليل األزدي النيسابوري (2)الزواج أبو محمد
نقل عنه حديث إنكار هذا الزواج المؤرخ الثقة األقدم حسن بن محمد 

إال أننا نشك  ،(3)>193تاريخ قم ص < هـ في 385المتوفى ، القمي
ألن بين (، هـ260) بصحة نسبة هذا القول إلى الفضل بن شاذان

ولم ، الحسن بن محمد القمي والفضل بن شاذان أكثر من مائة سنة
ولو قال الفضل ، يذكر الحسن بن محمد القمي مصدره وال سندا لكالمه

القدماء خاصة المفيد الذي يعد أول من أشهر بن شاذان ذلك لنقله عنه ا
وبعيد جدا أن يخفى كالم الفضل بن شاذان ، القول بإنكار وقوع الزواج

ال يطلع عليه إال الحسن بن محمد القمي مع كونه و عن كبار اإلمامية
مغمورا عند اإلمامية حتى أن النجاشي والطوسي لم يذكراه مع قرب 

، محمد القمي ال توجد له ترجمة أصالبل إن الحسن بن ، عهدهما به
، وإنما اجتهد بعض المتأخرين في التعرف على أحواله من خالل كتابه

وبهذا يكون الحسن بن ، فمن يكون بهذه المنزلة ال يُركن إلى تفرده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعمر خطاب أم كلثوم را بخواست : (، ونص كالمه بالفارسية193تاريخ قم )ص  (1)
اند زيرا كه أم كلثوم بس خرد بوده است كه وفات يافته است  ودرين خالف كرده

ست كه عمر أم كلثوم دختر حرول خزاعى را وفضل بن شاذان نيشابورى آورده ا
 . كنند بأم كلثوم كبرى دختر أمير المؤمنين علي خواسته بود مردم غلط مى

 كذا والصواب أن يقال: وهو أبو محمد.  (2)
 (. 189مرقد العقيلة زينب )ص  (3)
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وحاول االدعاء ، محمد القمي أول من أنكر مصاهرة عمر وعلي 
تب له االشتهار عند لكن موقفه لم يك، أنها ال تعدوا خطأ تاريخيا

حتى أحياه بعض المعاصرين ، بل ظل قوال مهجورا ال قائل به، القدماء
 .كما سيأتي

 (: هد 413) المفيد موقف 
 عمر من كلثوم أم زواج بنفي القول أشهر من أول المفيد يعد
 ،كالم على يعتمد إنما الزواج وقوع أنكر ممن بعده جاء من وكل 

 الزواج وقوع تكذيب إلى السروية المسائل كتابه في فذهب ،(1)المفيد
 المنقول االختالف يجعل أن حاول ثم، بافتعاله بكار بن الزبير واتهام
 التسليم بعد ثم، وقوعه عدم وادعاء إلنكاره مناطا الزواج تفاصيل في

 المعامالت أن في يتلخص األول، عنه جوابين أورد، الزواج بصحة الجدلي
 والثاني، بزعمه اإلسالم ظاهر على كان  وعمر، الظاهر على تكون
 تزويج  لعلي أباحت الضرورة وأن والتهديد اإلكراه بدعوى التبرير
 تزويج في الزواج لهذا نظائر يجد أن حاول ذلك بعد ثم،  عمر
 بن العاص وأبي لهب أبي بن لعتبة اإلسالم قبل البنتيه  النبي
 خاصة رخصة المنافقين تزويج أن وهو، ثالثا جوابا تكلف ثم، الربيع
 .(2)بزعمه  للنبي

 بوقوعه أقر بل، الزواج وقوع ينكر فلم، العكبرية المسائل في أما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وسيأتي أن المرتضى والطوسي قد ردا قول المفيد.  (1)
بنته من عمر للمفيد  (، وتزويج علي 87 ــ 86السروية )ص المسائل راجع كتابه  (2)

 أيضا، وهي الرسالة نفسها الواردة في المسائل السروية كما ذكر محققها، وسيأتي كالمه. 
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 التزويج أن فزعم، السروية المسائل في ذكره مما قريبة بوجوه تبريره وحاول
  علي اضطرار بدعوى التبرير حاول ثم، لإلسالم مظهرا عمر لكون وقع
 من يخفف أن حاول ثم، المحظورات تبيح الضرورات أن بحجة، لذلك
 لوط وعرض،  النبي لتزويج مشاكلتها بادعاء المصاهرة هذه وقع
 لم أنه المفيد شيخه عن المرتضى الشريف نقل وقد ،(1)قومه على بناته
 .(2)بالتقية علله بل المختارة الفصول في الزواج وقوع ينكر

 التبرير في الكوفي القاسم أبي كالم من المفيد استفادة خفي وغير
 لكنه ،(3)السابقة الشرائع في مشابهة حاالت استدعاء ومحاولة باإلكراه
 قضية ذلك إلى أضاف ثم أخرى تبريرات عليها وزاد الكوفي نظرية طور
 زواج عن اإلمامية أجوبة فمجموع وبالجملة ،بالكلية الزواج وقوع إنكار
 جاء من وكل، وتقريراته المفيد تأصيالت إلى يرجع عمر من كلثوم أم

 يالحظ القارئ أن شك وال، المفيد قرره عما النادر في يخرج ال بعده
، إنكارها أو المصاهرة هذه إثبات على المفيد رأي استقرار عدم

 وللمسائل السروية للمسائل كتابته تاريخ تعيين من نتمكن لم ولألسف
 ما نعرف وبالتالي، المتأخر أيها نعرف كي، المختارة والفصول العكبرية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 63 ــ 60)ص  راجع كتاب المسائل العكبرية (1)
 (، وسيأتي كالمه. 70الفصول المختارة )ص  (2)
وأظهر دليل على أن المفيد إنما اعتمد على كالم أبي القاسم الكوفي هو متابعته  (3)

في  تزوج رقية وزينب  للكوفي في خطئه التاريخي حين قرر أن عثمان 
(، وذكر أن زوجتي 93(، فتبعه المفيد في المسائل السروية )ص 1/64االستغاثة )

، ومعلوم أن عثمان لم يتزوج زينب وإنما تزوجها أبو عثمان هما رقية وزينب 
 العاص بن الربيع، وأما عثمان فتزوج رقية وأم كلثوم. 
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 وتفنيدها المفيد اعتراضات عن فالجواب كل وعلى، المفيد رأي إليه آل
 .تعالى اهلل بإذن الدراسة هذه به تتكفل ما هو
 كان) العلوي العويد محمد بن القاسم بن الحسن محمد أبي موقف 
 :(هد 425 سنة حيا

 وهو أن عليا ، ظهر في هذا الدور قول جديد محدث ومخترع
!!، وإنما أرسل إليه شيطانة تمثلت بصورتها، لم يبعث لعمر بنته أم كلثوم

أبو محمد الحسن بن القاسم بن محمد وأول من أذاع هذه القصة المفتعلة هو 
يروي  العمري أنه كان فقد نقل عنه النسابة أبو الحسن ،(1)العويد العلوي

ذلك القول ثم رد أبو الحسن العمري  ،(2)أن التي تزوجها عمر شيطانة
والشك أن هذه المقالة من المقاالت الغريبة والسخيفة ، ونفى صحته

أبي  وهو قرينولذلك لم يقبلها الشريف المرتضى ، التي ال يسمع لها
 .ورد قوله وبين سقوطه وبطالنه (3)في نقابة الطالبيين محمد العلوي

 (: هد 436) المرتضى موقف 
 كلثوم أم زواج بقضية إلماما اإلمامية علماء أكثر من المرتضى يعد

 من كتاب من أكثر في تناولها فقد، عنها تكلم من وأكثر،  عمر من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيد في هذه الطائفة، غير أني رأيت بعض أصحابنا يغمز عليه عنه: قال النجاشي  (1)
(، وال شك روايته هذه التي أتى فيها 65، فهرست النجاشي )ص في بعض رواياته

 ر، من رواياته المغموزة. باألساطي
 (. 199المجدي في أنساب الطالبيين )ص  (2)
أن أبا محمد  ( نقال عن عمدة الطالب5/13ذكر محسن األمين في أعيان الشيعة ) (3)

 . لف المرتضى على النقابة في بغدادالعلوي كان يخ
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 المواقف جميع فيها استعرض ،(2)مستقلة رسالة لها أفرد بل ،(1)كتبه
 ممن سبقه من أقوال بنقد قام وقد، تقدمه من إليها ذهب التي السابقة
 الفاروق بأن الزواج وقوع برر من قول ونقض، الزواج هذا وقوع أنكر
 التي أن ادعى من قول ونقض، والنفاق الكفر ويبطن اإلسالم يظهر كان

 التهديد تحت تقية الزواج لوقوع انتصر ثم، جنية كانت الفاروق تزوجها
 وقوع إنكار عنه اشتهر الذي المفيد شيخه بذلك مخالفا !،واإلكراه
 المشهورة التاريخية األمور من الواقعة هذه أن المرتضى وقرر، الزواج
 ذهاب يرتض لم المرتضى أن ويبدو ،(3)الضرروي العلم مبلغ بلغت التي
 األنبياء لبعض وقع بما الزواج هذا تبرير إلى والمفيد الكوفي القاسم أبي

 لظهور الرأي هذا تجنب أنه فالظاهر، السابقة األمم في والصالحين
 .الصواب عن وبعده ضعفه

 :(هد 447) موقف أبي الصالح تقي بن نجم الحلبي 
تابع أبو الصالح الحلبي شيخه المرتضى في تقرير وقوع  وقد
كان يُظهر اإلسالم  إال أنه خالفه حين قرر أن الفاروق ، الزواج تقية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المطبوع  ، جوابات المسائل الميافارقيات(474ص )انظر الذخيرة في علم الكالم  (1)
(، وطبع أيضا ملحقا بجواهر الفقه البن البراج 1/291ضمن رسائل المرتضى )

(، مسألة في إنكاح أمير المؤمنين ابنته، طبعت ضمن رسائل المرتضى 262 )ص
(، تنزيه األنبياء )ص 273 ــ 3/272(، الشافي في اإلمامة )150 ــ 3/148)

 (. 192 ــ 191
 بنته من عمر للمفيد.  علي  طبعت ملحقة مع رسالة تزويج (2)
ابنته من  راجع رسالته المطبوعة مع رسالة المفيد بعنوان: إنكاح أمير المؤمنين  (3)

 عمر، وستأتي جملة من أقواله. 
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فالتقية المبيحة لإلمساك عن ، وأما مناكحة عمر: فقال، ويبطن الكفر
لكونه مستصغرا ، مبيحة لذلك ــلما فعلوه من تقلد أمر اإلمامة  ــالنكير 
على أن حال عمر في خالفه ال تزيد على حال عبد اهلل بن ، في جنبه

وقد كانوا يناحكون في زمن النبي ، أبي السلول وغيره من المنافقين
فيكون  ،(1)وهذه حال عمر، إلظهار الشهادتين وانقيادهم للملة، 

أبو الصالح الحلبي قد جمع بين القول باإلكراه وبين القول بأن عمر 
  بمنزلة المنافقين ــ وحاشاه ــكان يصح تزويجه ألنه.!! 

 (: هد 460) الطوسي موقف 

ونرى آثار ، استفاد الطوسي من مخالطته لشيخيه المفيد والمرتضى
حيث ، عمرهذه المخالطة واضحة في موقفه من زواج أم كلثوم من 

حاول الجمع بين قول المفيد وقول المرتضى بالرغم من التناقض الواقع 
وهذا ، وعلله بالتقية، فقد رد الطوسي قول من أنكر الزواج، بينهما

لكنه في نفس الوقت قرر أن عمر كان يظهر ، مشاكل لموقف المرتضى
 يقول، وهذا مذهب شيخه المفيد، ولذا جاز لعلي أن يزوجه، اإلسالم

لطوسي في كتابه االقتصاد في االعتقاد عن تزويج علي ابنته أم كلثوم ا
فعل : وفيهم من أجازه وقال، في أصحابنا من أنكر هذا التزويج: لعمر

 ،(2)والصحيح غير ذلك وأنه زوجها منه تقية، ذلك لعلمه بأنه يقتل دونها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 224تقريب المعارف )ص  (1)
، حين اقتطع جزءا من كالم وأنبه هنا على كالم غير دقيق من علي الشهرستاني (2)

قال الشيخ الطوسي كي يوهم القارئ أنه ال يرى بثبوت الزواج، فقال الشهرستاني: 
هـ( في جواب من إدعى وقوع التزويج: قلنا: في أصحابنا من أنكر  460الطوسي )ت 

 =(،151 ــ 150، زواج أم كلثوم، الزواج اللغز )ص هذا التزويج، ومنهم من أجازه
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فجاء ، معروف ألنه جرت ممانعة إلى أن لقي عمر العباس وقال له ما هو
ففعل فزوجها منه . ترد أمرها إلي: فقال( ع) العباس إلى أمير المؤمنين

في ( ع) وروي عن الصادق. حين ظهر له أن األمر يؤول إلى الوحشة
على أن من أظهر الشهادتين وتمسك بظاهر اإلسالم . ذلك ما هو معروف

ههنا أمور متعلقة في الشرع بإظهار كلمة االسالم و ،يجوز مناكحته
كالمناكحة والموارثة والمدافنة والصالة على األموات وغير ذلك من 

: األصول تمهيد في وقال ،(1)فعلى هذا يسقط السؤال، أحكام أخر
 يستغرب وال ،(2)تزويجه جاز فلذلك، للشهادتين مظهراً  كان وعمر
 أقوال بين التوفيق الطوسي محاولة فيه يالحظ الذي الموقف هذا

 أقوال عن يخرج ال العقدي إنتاجه غالب في الطوسي ألن، مشايخه
 .والمرتضى المفيد

 (: هد 460) العمري موقف النسابة أبي الحسن علي بن محمد 
 المواقف من استثناء العمري الحسن أبي النسابة موقف كلشَ يُ 
 هذا وقوع في شكَّك من كل على ردّ  أنه إذ، المتقدمين عند السائدة
 علي برضا وقوعه أثبتو شيطانة كانت عمر زوجة أن زعم أو ،الزواج
 ،(3)كالمه مضى وقد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والصحيحفقال: ولم ينقل بقية كالمه الذي رد فيه على من أنكر وقوع الزواجقلت:  =
، فضال عن أن الطوسي قد روى أخبار الزواج في غير ذلك وأنه زوجها منه تقية

 كتبه كما مر، فصنيع الشهرستاني فيه إساءة كبيرة إلى األمانة العلمية كما هو دأبه!. 
 (. 214 ــ 213االقتصاد في االعتقاد )ص  (1)
( بواسطة زواج أم كلثوم من عمر للشهرستاني 387 ــ 386تمهيد األصول )ص (2)

 (. 151 )ص
 =ومما يحسن التنبيه عليه أن علي الشهرستاني قد وقع في خطإ(، 170انظر ص ) (3)
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 فيه ظهرت الذي الدور هذا في كان الخالف مبتدأ أن والخالصة
 وال،  كلثوم أم من عمر زواج في والمتناقضة المختلفة األقوال
 التي اإلشكاالت كثرة هو الخالف لهذا الرئيسي السبب يكون أن أستبعد
 فمن، المباركة المصاهرة هذه بسبب القطيعة نظرية أصحاب على تطرأ
 وقعت أنها ادعى ومن، تثبتها التي الكثيرة بالنصوص يصطدم منهم نفاها

 وإن، عرضهم إلى الفاحشة ونسبة البيت بأهل اإلزراء في يقع باإلكراه
 اآلل بين القطيعةو النص نظرية مع تعارضها عن اإلجابة لزمه أثبتها

ض، جنية كلثوم أم بأن قال وإن، تناقضها ألنها واألصحاب  نفسه عرَّ
 يتبنى من فكل ولذا، واألساطير بالخرافة االعتقاد في ووقع للسخرية

 والتي، عليه تترتب التي اللوازم عن يغفل المصاهرة هذه في معينا قوال
 القطيعة نظرية أن على قاطع دليل وهذا، كالمه فينقض غيره إليها يتنبه
 من المصاهرة هذه وأن، الصحة من لها نصيب ال واآلل الصحب بين
 .تفصيله سيأتي كما، بطالنها على األدلة أظهر

 الدور الثاني

ا كراة والرض  ي ن الإ  واج  ي  وع الر 
ات  وق  ث  ي  راز علي ا 

ق   الإسن 
 :(هد 548) الطبرسي موقف 

فقد ، لم يختلف موقف الطبرسي عن موقف جمهور قدماء اإلمامية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يسلم من التدليس واالفتراء حين نسب إلى النسابة العمري أنه  علمي فاحش إن لم =
 ــودخول عمر بأم كلثوم، انظر زواج أم كلثوم الزواج اللغز  شك في وقوع الزواج
(، وقد مر أن النسابة العمري رد قول من نفى 315)ص  ــ طبعة العتبة العباسية

 !!. وقوع الزواج وصرح بأن الزواج وقع برضى علي 
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واكتفى بنقل هذا ، دعوى وقوع الزواج عن إكراهتبنى قول من سبقه في 
: وقد علق الكاظمي على كالمه قائال ،(1)عن القدماء من أصحابهم

 .(2)وظاهر نسبته إلى األصحاب االتفاق واإلجماع
 سنة حدود في توفي) الرازي القزويني الجليل عبد موقف 

 :(هد560
لما استدل أحد علماء السنة بهذا الزواج دليال على بطالن دعوى 

، واستنكر دعوى االغتصاب المزعومة، العداوة بين علي والفاروق 
لكنه  مقرا بوقوع هذا الزواج، رد عبد الجليل القزويني على هذا العالم

أنكر دعوى االغتصاب ووقوع الزنا على بنت ، وخالفا لجميع من سبقه
، عن طيب خاطر من علي  وقع إنه صرح بأن هذا الزواجبل ، علي 

 ،(3)ذلككما أنه أقر بوالدة زيد بن عمر ونقل االتفاق عن أصحابه على 
وهذا الموقف يلحق بموقف النسابة العمري في كونه موقفا موافقا 

ولكن ، وهذا الموقف أقرب المواقف إلى االعتدال واإلنصاف، للصواب
مع أنه ، اإلمامية أعرضوا عن هذا الموقف ولم يتبنوهولألسف فإن أكثر 
 .عالقته الطيبة بآل البيتو الذي يليق بسيرة عمر الموقف الصحيح

 :(هد 698كان حيا سنة ) موقف الحسن بن علي الطبري 
فقد ، في القرن السابع نجد تطورا جديدا في أجوبة علماء اإلمامية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (172)ص (، وقد مضى كالمه1/397إعالم الورى بأعالم الهدى ) (1)
 (. 2/698الرجال ) تكملة (2)
(، وسيأتي 258، مطبوع بالفارسية، )ص نقض معروف به بعض مثالب النواصب (3)

 . (393) نص كالمه مع ترجمته
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الدين الطبري في القرن السابع حاول الحسن بن علي المعروف بعماد 
، أن يجمع كل ما قيل في الجواب عن إشكال تزويج علي ابنته للفاروق

ثم ، وهو قول المرتضى، فنراه يجيب بوقوع ذلك على وجه اإلكراه
لكنه يقرر ، كان على ظاهر اإلسالم يضم إلى ذلك أن الفاروق 

لوط بناته على وعرِض ، بعدها أن هذا الزواج شبيه بزواج فرعون بآسية
ومعلوم أن هذا !!. مع أن فرعون وقوم لوط كانوا من الكفار، قومه

فالحسن بن علي الطبري جمع ، المفيدو الجواب هو من تقرير الكوفي
فقال في ، بين مذهبي المفيد والمرتضى في الجواب عن هذه المسألة

ن طاغيا ولو كا، زّوج علّي ابنته أّم كلثوم عمر : إن قيل: أسرار اإلمامة
أَولم يفعل  . في ذلك كارها كان علّي : الجواب! لما زّوجه كريمته

كما حكى الّله تعالى عنه ، مع الكافرين  هكذا ببناته  لوط النبّي 
كانوا ظاهري  (1)مع أّن ذلك القوم .[78: هود] {جتحت هب مب: }بقوله
ذلك عمر كان على ظاهر اإلسالم راعيا لألحكام الّشرعّية بل و ،الُكفر

م على المستِحقِّ حكم آخر لم يمنع مناكحة  الّرسول و ،الّتقد 
ثم ذكر قصة التهديد وتوكيل ، إّنما منع مناكحة المشركينو المنافقين

؟ أليست آسية تحت فرعون الكافر : العباس ورواية االغتصاب ثم قال
، هو مشركو زّوج بنته زينب من أبي العاص بن الّربيع أليس النبّي 

لم يجّدد و والّرسول أمضى العقد األّول، ثّم أسلم بعد ذلك بزمان
وأّما زواج عمر من أّم : وقال في كتابه كامل البهائي ،(2)؟العقد 

لّما كان باستطاعتهم و ،كلثوم بنت أمير المؤمنين فقد كان زواجا بالقهر
هي عطّية مالك الملك سبحانه فال عجب من قهره و أخذ الخالفة منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا والصواب: أولئك القوم.  (1)
 (. 369 ــ 368أسرار اإلمامة )ص  (2)
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شأن أمير المؤمنين شأن لوط و ،إن كان كارها لذلكو الزواج بابنتهعلى 
 .ثم ذكر قريبا من كالمه في أسرار اإلمامة ،(1)النبّي صلّى اهلل عليه

 الدور الثالث

ة   ث  ث  ة  الح  كراة وزواي  ة  الإ  ي ن زواي  مع ي  رة  والج 
خ   
ا رون المث 

 علماء الق 
 القول أن نجد الزواج هذا من المتأخرين مواقف دراسة عند
 منهم وجملة ،(2)البيت آل على غصبا الزواج وقوع عندهم المشهور
 قد عليا أن دعوى مع، باإلكراه الزواج بوقوع القول بين الجمع يحاولون

 وحملوا،  عمر إلى أرسلها ثم بجنية الحقيقية كلثوم أم بدل
 باب من األئمة من صدرت إنما أنها على الزواج تثبت التي الروايات
 بإمامة اعتقادهم مع العوام ألن! العوام من التقية أو، الناس مجاراة
 من لالتقاء أو، عنهم الخوارق هذه مثل صدور يتصورون ال كانوا األئمة
 !.!(3)مقامهم فوق لمقام األئمة يرفعون الذين الغالة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 352كامل البهائي )ص  (1)
 (. 2/698تكملة الرجال للكاظمي ) (2)
 199(، الصوارم المهرقة للتستري )ص 130 ــ 3/129المستقيم للبياضي )الصراط  (3)

(، اإلمامة المعروف بالمبسوط 52 ــ 2/40(، مصائب النواصب للتستري )201 ــ
(، عمدة المقال في كفر أهل 168 ــ 166في اإلمامة لعبد النبي الجزائري )ص 

(، 8/127المجلسي )(، روضة المتقين لمحمد تقي 149الضالل للكركي )ص 
(، بحار 21/198( و)45 ــ 20/42(، مرآة العقول )13/312مالذ األخيار )

( ثالثتها لمحمد باقر المجلسي، األنوار 109 ــ 42(، و)107 ــ 42/106األنوار )
(، 21/110(، الوافي للفيض الكاشاني )84 ــ 1/81النعمانية لنعمة اهلل الجزائري )

(، 282 ــ 280(، اللمعة البيضاء )113 ــ 2/106ي )الرسائل الفقهية للخواجوئ
 (. 435األنوار العلوية لجعفر النقدي )ص
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 انتفى وإن العقد وقوع إثبات هو الرواية بهذه االعتقاد والزم
 مسلمة على لكافر عقداً  كونه في قائماً  اإلشكال يبقي وهذا، الدخول

 .(1)ــ زعموا كما ــ
فيالحظ أن أكثر المتأخرين لم ، أما القول بنفي وقوع الزواج

، ألن أكثر بنائهم الفكري كان يعتمد على التراث الروائي، يلتفتوا إليه
 خالفًا للقول اآلخر الذي ينفي الوقوع، والذي ثبت فيه وقوع الزواج

ولذلك ترى بعضهم يرد على ، مستند له في التراث الروائيالذي ال و
 .(2)المفيد في نفيه لثبوت التزويج

 الرابل الدور

ي   واج  ـالمعاصرون وعودة  ا  وع الر 
 كاز وق 

دماء ات  الق  ري 
ظ  اج  ت  ث  ي  عادة  ا   مع ا 

 المتقدمين بين وقع الذي االختالف تجلى، الحاضر عصرنا في
 وإن، يناسبه الذي الطرح منهم كل تبنى حيث، المعاصرين مواقف في
 استقراء خالل ومن، الزواج وقوع بإنكار للقول هو األوفر الحظ كان

 من كلثوم أم زواج عن اإلمامية من المعاصرين الكتاب أقوالو مصنفات
 :بيانها وإليك، أقسام أربعة إلى تنقسم أنها وجدنا،  عمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فادعى أن 8( الهامش 2/42وقد تنبه التستري لذلك في كتابه مصائب النواصب ) (1)
 الرواية ال تنص على العقد، وسيأتي الرد على تلك الدعوى في محله. 

ويستثنى من المتأخرين يوسف (، 20/45في مرآة العقول ) انظر كالم المجلسي (2)
سالسل  البحراني، حيث أنكر وقوع الزواج رأسا ووافق المفيد في ذلك، كما في كتابه

 (، وستأتي مناقشة رأيه. 1/296الحديد )



 

. 

دراسة تارخيية لتطور آراء اإلمامية حول زواج أم كلثوم  189
 
  

 تبعا بالكلية نفاهو ،الزواج وقوع عدم تبنى من: األول القسم* 
 في جديدة مسالك سلكوا وقد ،(1)المعاصرين أكثر وهم، المفيد للشيخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في كتابه إفحام األعداء والخصوم، وكل من  يتقدم هؤالء: ناصر الهندي اللكنهوي (1)
كتب في هذا الموضوع بعده إنما بنى على كالمه كما سيأتي، ومن الذين أنكروا 

(، 5/184وقوع الزواج: محمد البالغي في رسالة له، ذكرها الطهراني في الذريعة )
من  والظاهر أنها مفقودة أو ال زالت مخطوطة، والغريب أن الشهرستاني أحال عليها

وإبراهيم البحراني في  دون أن يراها!!، ومنهم: محمد علي الحلو في كشف البصر
، وإسماعيل األنصاري في الموسوعة الكبرى عن فاطمة (39كتاب المسائل )ص

(، ومحمد الوحيدي في إحقاق عقائد الشيعة )ص 7/339( و)5/383الزهراء )
(، وخالد 388عمر )ص  سيرة(، وعبد الباقي قرنة في الوهمي والحقيقي في 133

(، ومحمد علي دخيل كما نقله عنه 110 ــ 109البغدادي في تصحيح القراءة )ص 
(، والخرسان كما نقل عنه محمد 224 محمد حسون في أعالم النساء المؤمنات )ص

(، وجواد شبر في 11/1002باقر األبطحي في تعليقه على عوالم العلوم والمعارف )
(، 66 ــ 65ونجاح الطائي في أزواج النبي وبناته )ص (، 78 ــ 1/76أدب الطف )

(. وهذا الذي يظهر من 126 ــ 118وفي كتابه: تحريف أسماء أوالد المعصومين )ص 
(، ومن الغريب أن يكون 189 ــ 188محمد حسنين السابقي في مرقد العقيلة زينب )ص 

عن القضية  حسين الراضي الذي ينتسب إلى التحقيق والتدقيق من هذا الفريق، فقد سئل
فأجاب أوال بأن عبد الرزاق المقرم نفى وجود بنت لعلي تسمى أم كلثوم، ثم ذكر 

وعلى القول من ألف في نفي هذا الزواج كالمفيد وبعض المعاصرين، ثم قال: 
ثل هذا الزواج فإن جماعة من العلماء قالوا إنه توفي قبل أن يدخل بها بأصل وقوع م
!! ثم ذكر منهم النوبختي والزرقاني ثم ختم الجواب بإحالة السائل وهي صغيرة

على كتاب إفحام األعداء والخصوم لناصر حسين الهندي، وكتاب رسالة في خبر 
(، وإني أستغرب 84 ــ 1/83!، المسائل اإلسالمية )تزويج أم كلثوم للميالني!

كيف تجاهل الروايات الصحيحة السند التي مضى الكالم عنها، فضال عن عدم 
 إشارته لمن قال بوقوع الزواج من علماء اإلمامية، فهل هكذا يكون التحقيق؟. 

 ولمهدي رجائي اضطراب غريب في المسألة فقد أثبتها في كتابه المعقبون من=
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 وادعى، رأسا كلثوم أم وجود أنكر من فمنهم، الواقعة لهذه مناقشتهم
 كلثوم أم كون أنكر من ومنهم، زينب هي وحيدة بنت إال لفاطمة ليس أنه
 وتارة، ولد أم من  علي بنت إنها يقولون فتارة ، لفاطمة بنتا

 في المفيد مسلك الرأي هذا أنصار وسلك،  علي ربيبة إنها يقولون
 ،عمر من كلثوم أم زواج خبر باختالق واتهامه بكار بن الزبير في الطعن

 إلنكار أساسيا سببا، الزواج تفاصيل في المنقول االختالف لجعْ و
 حدوث في التشكيك في جديدة أساليب إلى لجؤوا أنهم كما، وقوعه
 المصاهرة هذه

، باإلكراه تبريره مع الزواج وقوع قبلوا الذين: الثاني القسم* 
 تزويج إلى اضطر عليا أن دعوى في، اإلمامية قدماء مقالة تابعوا وهؤالء
 يكون أن وأنكروا،  عمر من للتهديد تعرضه بعد لعمر كلثوم أم بنته

 .(1) علي برضا الزواج

 عليا أن تدعي التي، الجنية برواية اعتقد من: الثالث القسم* 
 .(2) الفاروق إلى أرسلها ثم ،بجنية كلثوم أم استبدل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

هـ، ولكنه في تحقيقه  1427( مسلِّمًا بها والكتاب مطبوع سنة 46)ص  آل أبي طالب =
(، والمطبوع سنة 22البن جزي )ص لكتاب األنوار في نسب آل النبي المختار 

وفي تزويج أم كلثوم بعمر بن الخطاب اختالف بين هـ، قال في الهامش:  1430
 !. أرباب التواريخ، وقد نفاه المحقِّقون من اإلمامية

هلل وللحقيقة (، 9/9(، صراط النجاة لجواد التبريزي )12/81قاموس الرجال ) (1)
(1/141). 

(، ومحمد جميل حمود في 436 ــ 435كجعفر النقدي في األنوار العلوية )ص  (2)
 إفحام الفحول. 
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 لم ،والمشكِّكين المتحيرين مسلك فسلكوا: الرابع القسم وأما* 
 القارئ جعل هو هدفهم وإنما، وقوعه بنفي الو ،الزواج بوقوع يقطعوا
 محاولة في، واالعتراضات اإلشكاالت وإكثار، أمره من حيرة في

 .(1)االفتراءاتو األوهام من بركام الحقيقة هذه لتغطية
 التي المفردة المصنفات على األقسام هذه في كالمنا عننقتصر وس

 .في هذه المصاهرة المعاصرون ألفها
 تبعا   بالكلية نفاهو ،الزواج وقوع بعدم قال من: األول القسم 

 : المفيد للشيخ
 أم سيدتنا على افتروه ما بتكذيب والخصوم األعداء إفحام *

 (.هد 1361) الهندي الموسوي حسين لناصر، كلثوم
 ابنته علي تزويج في المعاصرون ألفه كتاب أول هذا أن والظاهر

 وقوع كتابه في نفى وقد، الهندي حسين ناصر هو ومؤلفه،  لعمر
 عليها وحكم، ومتناً  سنداً  السنة أهل روايات بطالن وادعى، الزواج هذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صاحب كتاب زواج أم كلثوم من عمر، الزواج اللغز،  وعلى رأسهم علي الشهرستاني (1)
وسيأتي الكالم عنه، ويلحق بهم محمد أمين األميني في كتابه بقيع الغرقد في دراسة 

(، فقال بعد أن نقل عن ابن عساكر أن قبرها في بقيع الغرقد: 224شاملة )ص 
م نقل ، ثوالتحقيق أن أصل تزويج أم كلثوم بنت علي من عمر هو موضع خالف

(، قال في ختام 6/381كالم المفيد، ومنهم السبحاني في كتابه رسائل ومقاالت )
كل هذه األمور تثير الشك في أصل تحقق األمر، وإن ذكره غير واحد من مقالته: 

عوامل  المحدثين والمؤرخين. وعلى فرض تحققه فال محيص من القول إنه كانت هناك
 (27من هذا الكالم في كتاب األجوبة الهادية )ص وقد كرر قريبا، سببت وقوع النكاح

  ، ثم طبعه بعد ذلك باسمه الصريح.الذي طبعه باسم مستعار: عبد اهلل الحسيني
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 أراد التي االعتراضات من أمكنه ما بحشد قام ثم، واالختالف بالتناقض
 .الزواج حصول استبعاد بها

 رد على بناء الزواج حصول استبعاد في بمقدمة كتابه بدأ وقد
 تقسيم في شرع ثم،  لفاطمة  وعمر بكر أبي لخطبة  النبي
 النيل بها حاول ومنكرة غريبة استدالالت فيها حشد، فصول إلى كتابه
 هذا ننزه بما  كفاءته في والطعن  لنسبه بالتعرض  عمر من

 وبين الفاروق بين المناسبة عدم إلثبات فصوال وعقد، ذكره عن الكتاب
 بنات وبين  النبي بنت بين الجمع جواز وعدم، السن في كلثوم أم

، ضلعها وكسر فاطمة على اعتدى  عمر أن وادعاء !،اهلل أعداء
 أو المصاهرة هذه بإثبات لها تعلق ال التي الغريبة الدعاوى من وغيرها
 ونصوص كلثوم بأم عمر زواج روايات رد في شرع ذلك بعد ثم، نفيها

 في جداً  غريباً  مسلكاً  هذا كتابه في سلك وقد، والنسابين العلماء
 مغرق أسلوب عن فضالً ، بينها االختالف وقوع وادعاء األخبار تضعيف

 إلى ثم،  عمر الفاروق إلى بها توجه التي والشتائم السباب في
 أبواب في واعتراضاته شبهاته ردد ثم، والمحدثين الرواة من جماعة
 بكار بن والزبير سعد كابن والنسابين العلماء كبار على للرد خصصها
 أحدا تجد ال أنك حتى، حجر وابن األثير وابن البر عبد وابن قتيبة وابن
 نذكر أال رأينا ونحن، ولمزه غمزه من يسلم ذكرهم الذين العلماء من
 وصيانة، السفاسف هذه مثل عن الكتاب لهذا تنزيها وشتائمه سبابه من شيئا
 .المستعان واهلل الساقطة الكلمات هذه مثل يطرقه أن من القارئ لسمع

 الموجودة الروايات من شيئاً  هذا كتابه في الهندي ناصر يذكر ولم
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 ما ألورد، مراده الحق كان ولو! بالكلية وأغفلها، اإلمامية مصادر في
 عدم من قرره ما تناقض التي الصحيحة الروايات من مصادره في ثبت
 اختالق من القصة هذه أن إثبات مراده ألن ولكن، الزواج هذا وقوع
 قام، بالكذب اتهمهم الذين الثقات الرواة من وغيره بكار بن الزبير
 هذه أن يجد حين الشك في القارئ يقع ال حتى اإلمامية روايات بإخفاء

 التراث في أيضا موجودة هي بل الحديث كتب بها تتفرد لم الروايات
 يريد ال األسلوب هذا مثل يسلك من أن شك وال، اإلمامي الروائي
 .لهواه االنتصار يريد وإنما الحق بيان

 نفي في موسعة بصورة كتب من أول يعد   الهندي ناصر أن والحق
 علمائه ببعض مسبوقاً  كان وإن وهو،  بالفاروق كلثوم أم زواج قصة
 ذكرها التي اإلشكاالت من كثيراً  لكن ،(1)التفاصيل بعض أنكروا الذين
 سلك قد هذا كتابه في وهو ،(2)إليها يسبق لم الزواج روايات قضية في

 دراسة خالل ومن، ومتناً  سنداً  القضية بإنكار، المفيد ومنهج مسلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثل استبعاده لرواية كشف عمر ألم كلثوم، فقد أنكرها قبله: التستري في الصوارم  (1)
سالسل  (، ويوسف البحراني في2/51(، وفي مصائب النواصب )200المهرقة )ص 

  (.1/309الحديد )
مثل قضية التعارض الحاصل بين القول بأن عون ومحمد ابني جعفر ماتا في فتح  (2)

التي استشهد  هـ مع زواج كل منهما بأم كلثوم بعد وفاة عمر  17تستر في سنة 
بعد وقعة تستر، ومثل نفيه لزواج عبد اهلل بن جعفر بأم كلثوم ألنه كان متزوجا بأختها 

كان  زينب، واالستدالل بصغر سن أم كلثوم، وقصة كسر الضلع، وأن عمر 
فظا!!، واستدالله بقصة المغيرة بن شعبة حين أشار على عمر بخطبة أم كلثوم بنت 

 سبقه لذكر هذه المسألة.  أبي بكر، فلم أقف على من
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 هذه في كتب من كل أن وجدنا، بعده جاء من كتبها التي المصنفات
 في شبهاته رد   معنا وسيأتي، كتابه في جاء ما على اعتمد إنما القضية
 .تعالى اهلل بإذن، هذا كتابنا من موضعه

 علي لمحمد، عمر من كلثوم أم تزويج عن البصر كشف *
 : الحلو

 بدراسة فبدأ،  وعمر علي مصاهرة وقوع إنكار المؤلف فيه قرر
 متونها وناقش، أسانيدها جميع فضعَّف، السنة أهل روايات في القضية

 االختالف لوقوع بطالنها وادعى الروايات مضامين لمناقشة مبحثا عقد ثم
، أكثرها مضعِّفاً  اإلمامية روايات بسرد ذلك بعد قام ثم، فيها والتناقض

 ثم، الزواج وقوع على داللته لمنع، معناه بتحريف قام منها صححه وما
 رواية إلى واستند، الزواج من البيت آل أئمة بموقف الكتاب ختم

عياً ، الزواج وقوع نفي في الجنية  زمن في اخترعت إنما القصة أن مدَّ
 !.الصادق جعفر

 نسخة إال ليس السنة أهل بروايات المتعلق قسمه في والكتاب
 أضافه ما أما، وتهذيب ترتيب إعادة مع الهندي ناصر كتاب من مكررة
 معانيها تحريف فيه تكّلف فقد، اإلمامية روايات نقد من المؤلف
، الفاحشة األخطاء من الكتاب في عما فضالً ، بعيدة معان إلى وصرفها

 الرواة بعض جهالة زعمه مثل، والتدليس الكذب باب من تكن لم إن
 كاستناده، القضية دراسة في منهجيته وتناقض، الثقات األئمة من وهم
 ! سندها بضعف اعترافه مع الجنية رواية إلى



 

. 

دراسة تارخيية لتطور آراء اإلمامية حول زواج أم كلثوم  195
 
  

 أم زواج على االعتراضات من كثيرا الحلو علي محمد وأضاف
 عمر بن زيد أن كادعاءه تابالكُ  من بعده جاء من فيها تابعه التيو كلثوم
 في عمر رغبة في وتشكيكه، لغيرها ابنا وإنما كلثوم ألم ابنا ليس

 كلثوم أم اسمي بين التشابه استغالله ومحاولة، النبوي بالنسب االرتباط
 بنت ابن هو إنما زيدا أن الدعاء علي بنت كلثوم وأم جرول بنت
 بصورة توظيفها حاول التي والتفاصيل االستبعادات من وغيرها !،جرول
 . عمرو علي مصاهرة إنكار يه نتيجتها تكون ملتوية

 العماني الكلباني عبيد لخليفة؟ كلثوم بأم عمر تزوج هل *
 الشبكة على الكلباني عبيد خليفة نشرها مقالة أصله الكتاب هذا
 وهو، م 2007 سنة طبع ثم ،م2004 ــ 07 ــ 18 بتاريخ العنكبوتية
،  الفاروق عمر على بالتهجم كاتبه بدأه، حوارية طريقة على منسوج
 بينه العداوة وجود تزعم والتي عليه الموضوعة القصص بعض وذكر
 الروايات نقد خالل من الزواج وقوع بإنكار شرع ثم، البيت آل وبين

 كلثوم أم وجود نفي على هذا كتابه وبنى، فيها الواقع االختالف وإظهار
 الوقائع جميع إنكار القضية هذه على ورتَّب، فاطمة من علي بنت

 بنتا ليست كلثوم أم أن وزعم بل، كلثوم أم من عمر بزواج المتعلقة
 !!.فقط زينب إال بنت لها ليس فاطمة وأن لفاطمة

، حواري بأسلوب للقضية طرح إعادة هو الكتاب في ما ومجمل
 الناحية من ساقط والكتاب البصر كشف كتاب من مأخوذة مادته وأكثر
 التاريخية منها سواء باألخطاء الكتاب امتالء عن فضالً ، العلمية
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 ليظهر ،المواطن بعض إلى باإلشارة وسأكتفي، واإلمالئية بل اللغويةو
 : المهمة القضية هذه مثل في للكتابة الكاتب أهلية عدم بجالء
: قال المؤلف في قضية االختالف في تاريخ وفاة زيد بن عمر ــ
 قبل حنين معركة أن (1)وغريبة، حنين وهي معركة في قال من ومنهم
 إلى فعاش األكبر زيد فأما: (2)العصامي قول نقل ثم كلثوم أم والدة
 .(3)به مات بحجر حنين في فرمى، ارتحل أن

 أن عن وغفل، حنين غزوة أراد العصامي أن الكاتب ظن: قلت
 !.حنين له يقال موضع به المراد
 بن العز أبو أخبرنا: المعارف في قتيبة ابن وقال: أيضا وقال ــ
 زكريا بن المعافى الفرج أبو أنا الحسين بن محمد أبو أنا إذنا كادش
 العباس الفضل أبي عن أبي أخبرني األنباري القاسم بن محمد نا القاضي

 .(4)طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم وأمهما، وزيدا   وفاطمة: ميمون بنا
هذا التخليط العجيب الذي جعل فيه المؤلف ابن قتيبة : قلت

 المتوفى سنة يحدث عن شيخ ابن عساكر( هـ 276) المتوفى سنة
، الرابع فيه المعافى بن زكريا القاضي المتوفى في القرنبسند ( هـ 571)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا، وفيه ركة، كما هو الغالب على رسالته!!، وهو يريد أن يقول: وهذا غريب،  (1)
 ألن معركة حنين. 

ومن الغفلة العجيبة أنه غلط في اسم العصامي، فسماه العاصمي وكرره في سائر  (2)
 المواضع التي نقل فيها اسمه. 

 ( من كتابه المذكور. 81انظر )ص (3)
 ( من كتابه. 82انظر )ص (4)
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فضال عن أن الكاتب لم يكلف نفسه مراجعة ما ، ناشئ من عدم األهلية
 تاريخ دمشق وآخره من وإال النتبه إلى أنه خلط بين نص أوله من، كتبه

 !!.معارف ابن قتيبة
لكن ، ال أن يلتفت إليهو والحق أن الكتاب ال ينبغي أن يعرج عليه

اإلشارة إليه إنما كانت لغرض استيفاء مصنفات المعاصرين في زواج أم 
 .كلثوم من عمر

 لعلي وهم أم حقيقة  طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم *
 :المحمداوي رسن صالح

أصل هذه الكتاب بحث منشور بمجلة كلية اآلداب بجامعة 
، المحمداويومؤلفه هو الدكتور علي صالح رسن ، م2011سنة ، البصرة

وقد نهج في ، الفاروق وهو بحث مطول عن حياة أم كلثوم وزواجها بعمر
إذ أنه ، هذا البحث نهجا مختلفا عن بقية من كتب في هذه المسألة

، من والدتها وحتى وفاتها، استعرض ترجمة أم كلثوم بصورة موسعة
وقد سلك منهجا غريبا في هذا البحث يقوم ، وتعرض ألخبار زواجها

تكذيب جميع الروايات الواردة في سيرة أم كلثوم بناء على أمرين على 
 : أساسين
تضعيف أغلب أسانيد الروايات التي ذكرت قصة : األمر األول ــ

بناء على االستناد إلى فهمه الخاطئ ، أم كلثوم وردها من جهة السند
وفي كثير من األحيان يستند إلى أحكامه ، لنصوص الجرح والتعديل

 .(1)على الرواة مع ما فيها من القصور أو المغالطة المتعمدةالشخصية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . السنة وستأتي نماذج من أخطائه في مبحث الرد على انتقادات من طعنوا في روايات أهل (1)
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ويسلك في ذلك ، الحكم ببطالن مضمون الرواية: األمر الثاني
كأن يطرح اعتراضات ال ، مسالك ال تمت إلى المنهج العلمي بأي صلة

، أو يشكك في مضامينها، أو يدعي التناقض في الروايات، محل لها
مِّل الرواية ما ال تحتمله ويشوه مضمونها كي وفي كثير من األحيان يُحَ 

 .إقناع القارئ بعدم قبولهاو يتمكن من ردها
قائما على رد كثير من الروايات بناء على ، ثم إنه نهج منهجا غريبا

وعليه فجل الروايات ، وهو أن أم كلثوم شخصية خيالية حكم مسبق
مختلقة وغير المتعلقة بحياتها مع الفاروق وسيرتها بعده هي روايات 

وإليك نماذج ، وال شك أن هذا تحكم وتعسف في الطرح، صحيحة
من مقوالته الغريبة التي سنذكرها من غير تعليق ألن بطالنها أظهر من 

 : أن نحتاج إلى بيانه
حكمه على كثير من الروايات بالبطالن بناء على تقريره أن أم  ــ 1

 كلثوم شخصية وهمية
وهذه : تنص على حضورها في كربالء قال بعد أن نقل روايات ــ

، الروايات التي عثرنا عليها جملة ال يمكن االطمئنان إلى صحتها
 .(1)ولعدم وجود أم كلثوم أصال، النفراد ابن طاووس فيها

وقال بعد أن حكم ببطالن قصة أبي صالح الحنفي مع أم كلثوم  ــ
كلثوم شخصية وأكثر ما يفند ما عرضناه أن أم : والحسن والحسين
 !! (2)وهمية غير موجودة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 179أم كلثوم. حقيقة أم وهم )ص  (1)
 (. 185أم كلثوم. حقيقة أم وهم )ص  (2)
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إنها غير موجودة أصال : نقول: وقال بعد نقل كالم السمعاني ــ
 .(1)فمتى تزوجت من عمر

حكمه ببطالن بعض الوقائع والروايات بناء على اعتراضات  ــ 2
 واهية أو أدلة غريبة

قال بعد أن ذكر عدم وجود رواية تنص على تاريخ وفاة أم  ــ
 .(2)ومن ثم تكون شخصية أم كلثوم وهمية غير موجودة: كلثوم
واعترض على إسناد رواية شفاعة أم كلثوم البن زوجها عبد اهلل  ــ

 !.!(3)بن عمر بأن رجال اإلسناد كلهم من الَمَوالِيا
جعل عدم معرفة موضع قبر أم كلثوم وابنها زيد دليال على و ــ

أمير المؤمنين وزيد ابن الخليفة فأم كلثوم بنت : عدم وجودهما فقال
وهذه أحد عوامل ؟ فأين قبورهما، إن صح ذلك، عمر بن الخطاب

 .(4)بطالن وجود أم كلثوم وتدل على أنها وهم وليس حقيقة
، (5)حقيقة وأخيرا ثبت أن أم كلثوم وهم وليس :وختم بحثه بقوله

زواجها من الخليفة : فقال، وتمكن بذلك من إنكار زواجها بعمر 
عمر فلم ولن يحصل ذلك إطالقا وإنما هو افتراء باطل على الخليفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 196أم كلثوم. حقيقة أم وهم )ص  (1)
 (. 157أم وهم )ص  أم كلثوم. حقيقة (2)
 (. 162أم كلثوم. حقيقة أم وهم )ص  (3)
 (. 244أم كلثوم. حقيقة أم وهم )ص  (4)
 (. 247أم كلثوم. حقيقة أم وهم )ص  (5)
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وعليها وقد تمت مناقشة كل الروايات وجرح أسانيدها فلم نجد رواية 
 .(1)واحدة صحيحة بهذا المعنى

ِّف في قضية أم كلثوم لضعف المستوى ، وهذا البحث أضعف ما أُل
الجرح  ومصطلحات، لغة العربيةمن جهة جهله بال العلمي للمؤلف

فضال عن منهجيته الغريبة في نقد أسانيد ، والتعديل ومظان تراجم الرواة
سلوكه  مع، الروايات والتي ال تمت إلى قواعد الجرح والتعديل بأي صلة

في  ووقوعه في تناقضات كثيرة، مسلكا غريبا في نقد متون الروايات
على الرواية  فتراه يحكم، طريقة تناوله للروايات والقضايا التي يناقشها

ثم في نفس الوقت يحتكم إليها ويقرر ما ، بالضعف والبطالن ويرد متنها
ويكفي أن النتيجة  ،(2)خاصة إن وافق ذلك هوى في نفسه، دلت عليه

يقع التي قررها وهي أن أم كلثوم شخصية وهمية وأن هذا الزواج لم 
تخالف ما أجمع عليه أهل العلم لمدة أربعة عشر قرنا من إثبات وجود 

 .(3) أم كلثوم بنت علي وفاطمة
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 247أم كلثوم. حقيقة أم وهم )ص  (1)
كما صنع حين رد رواية وقوع الزواج باإلكراه، ألنها ال تليق بالفاروق وتسيء إليه،  (2)

 ، وسيأتي نص كالمه. س الوقت يقرر أن الرواية أظهرت جور عمر ثم في نف
أم كلثوم بنت علي هي الشخصية الوحيدة التي انتهى الدكتور علي صالح  وليست (3)

رسن إلى أنها شخصية خيالية، فقد كتبا بحثا مماثال عن فاطمة بنت عتبة عنوانه: 
فاطمة بنت عتبة حقيقة أم وهم، وقرر فيه أن فاطمة بنت عتبة شخصية وهمية!!، 

 ي كبير. عنده خلل منهج علي رسن وهذا دليل على أن الدكتور
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 : باإلكراه تبريره مع الزواج وقوع قبلوا الذين: الثاني القسم 
 :العاملي مرتضى لجعفر، كلثوم أم ظالمة *
 بتزويج اإلقرار في المعاصرون يؤلفه كتاب أول الكتاب هذا يعد

 المؤلف مقسَّ  وقد، باإلكراه تبريره مع،  لعمر كلثوم أم ابنته علي
 القبول بين الزواج بأحاديث خاصاً  األول القسم جعل قسمين إلى كتابه
 أقوال ذكر ثم، الروايات في المزعومة التناقضات على وتكلَّم، والرد

 اعتراضاتهم على ورد، والهندي والمفيد كالمقرم الزواج لهذا المنكرين
 .باإلكراه تعليله مع الزواج وقوع مثبتاً 

 الغرض كان، فصول خمسة في الكتاب من الثاني القسم وجعل
 يعتبر وال،  لعمر فضيلة أي يثبت ال الزواج أن يُظهر أن منها الرئيس
 .البيت أهل وبين بينه الطيبة العالقة على دليالً 

 استبعد ممن اإلمامية علماء من تقدمه من على مرتضى جعفر رد وقد
 روايات لتضعيف يتعرض لم سبقه لمن وخالفا ،المصاهرة هذه وقوع
 لخص وقد، المتنّ  جهة من بردها واكتفى، السند جهة من السنة أهل
 بأم تزوج قد عمر يكون أن من مانع ال: بقوله المسألة هذه في رأيه
 من معتبرة الزواج هذا عن تحدثت التي الروايات من عدداً  فإن كلثوم
 اختيار عن يكن لم التزويج هذا أن على دل ما بينها ومن، السند حيث
 .(1)والوعيد التهديد بعد جاء بل، ورضا

 ببطالن يقطع لم ذلك مع ولكنه الجنية قصة سند ضعَّف أنه والعجب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 118ظالمة أم كلثوم )ص  (1)
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 على سلطة لعلي   وأن، الوقوع محتملة الحادثة هذه وذكر، مضمونها
 . لسليمان كان كما الجن

 األعداء إفحام صاحب ذكره عما تخرج ال الكاتب وتقريرات
 اإلضافات وبعض ترتيب إعادة مع، فيه لما تكرار فالكتاب، والخصوم

 وقوع أنكر ممن وغيره الهندي ناصر أقوال بعض عن الكاتب أجاب وقد
 التزويج هذا وقوع في رأيه إلثبات إال يكن لم عليهم رده ولكن، الزواج
 ووصف الهندي ناصر كالم رد مرتضى جعفر أن ورغم، واإلكراه بالجبر
 النصوص وظف أنه إال، استبعادات مجرد بأنها إليها توصل التي النتائج
 بأم عمر دخول مثل التفاصيل بعض ينكر كي الهندي حشدها التي
 في ورغبته  عمر الفاروق في والتشكيك، ورقية زيد ووالدة، كلثوم

 التعليل في المفيد بتقريرات استدل أنه كما، العلوي البيت مصاهرة
 .فرعون مع آسية وقصة، قومه مع لوط بقصة

 : الميالني الحسيني لعلي ،عمر من كلثوم أم تزويج خبر في رسالة *
 ضعَّف ثم، السنة أهل روايات بذكر هذه رسالته المؤلف بدأ
 الهندي حسين ناصر مسلك سالكا، واهية بحجج الروايات هذه جميع
، ودالالتها األخبار متون في للنظر فصال عقد ثم، الذكر آنف كتابه في

 بين التناقض على دليال التفاصيل بعض في الوارد االختالف وجعل
 جاء ما ذكر ثم، بها القبول وعدم إسقاطها ذلك على ورتب الروايات

 البحث به وانتهى، الزواج هذا وقوع تثبت روايات من اإلمامية كتب في
 .باإلكراه الزواج هذا وقوع إثبات إلى
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فقد ، القضية في الميالني رأي إليه انتهى ما يمثل الكتاب وهذا
بعنوان رسالة في خبر تزويج أم كلثوم  ،نشر سابقا بحثا في مجلة تراثنا

الرسائل العشر في األحاديث الموضوعة في كتب ضمن سلسلة من عمر 
وتلك الرسالة ، وقد نفى فيه وقوع الزواج وجعله من المختلقات، السنة

وتوثيق النصوص ، ليست إال إعادة لكالم ناصر الهندي مع زيادات قليلة
!!، الجديدة التي نقلها من المصادر القديمة باالعتماد على الطبعات

 كتابه في اعترف ثم. ولكنه لم يذكر أي رواية من روايات االثني عشرية
 وبعد، طرقهم من الزواج روايات بثبوت( االعتقادات في محاضرات)

راً ، هذه رسالته ألَّف، ذلك  في المنشورة المقالة في ذكره ما فيها مكرِّ
 (،االعتقادات في محاضرات) كتابه في زاده ما إليها ومضيفا  ، تراثنا مجلة

 تبريره مع الزواج وقوع إثبات هو إليه انتهى الذي رأيه وخالصة
 إعادة إال فيه فليس ،مر كما جديدا شيئا يقدم لم والكتاب، باإلكراه
 في الجديدة الطرق على باالعتماد الهندي حسين ناصر كالم إنتاج
 .النصوص توثيق

 :بالجنية  كلثوم أم إبدال برواية اعتقد من: الثالث القسم 
 جميل لمحمد، كلثوم بأم عمر تزويج شبهة في الفحول إفحام* 

 :العاملي حمود
 بأم التعريف في األول الفصل، فصول ثالثة إلى مقسم الكتاب هذا

، منها بالزواج  عمر رغبة سبب عن ثم، اسمها عن فيه تكلَّم، كلثوم
 جميع وداللة ثبوت رد حيث، الروايات مناقشة في الثاني والفصل
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ض ثم! الزواج وقوع على اإلمامية روايات  السنة أهل روايات لبعض تعرَّ
 نسبت التي األقوال كل رفض وقد، ردِّها في سبقه من أسلوب سالكاً 
 !!.التزويج في الخوفو التقية  علي إلى

ص ثم  مرتضى جعفر إشكاالت بعض لمناقشة الثالث الفصل خصَّ
 علَّل التي المفيد أجوبة جل ورد (،كلثوم أم ظالمة) كتابه في العاملي

 .الزواج وقوع بها
 رواية ونصرة، عمر من كلثوم أم زواج نفي هذا بكتابه أراد وقد
 كتاب من المؤلف واستفاد، كلثوم أم بدل عمر إلى جنية علي إرسال
 وجمع، العاملي مرتضى جعفر كتاب من وكذلك، الهندي حسين ناصر
 روايات وبقية بكار بن الزبير في بالطعن، الروايات رد في منهجيهما بين
 مضامينها ورد، الهندي حسين ناصر صنع كما السند جهة من السنة أهل
، مرتضى جعفر صنع كما بينها واالختالف التناقض وقوع ادعاء على بناء
، التزويج وقوع على اإلمامية روايات متون داللة رد بأن ذلك على وزاد
 إلى وضم ،المتكلف التأويل في التعسف على ذلك تقريره في واتكـأ
 !!.الرشاد ففيه العامة خالف ما: بقاعدة االستدالل ذلك

 الو الزواج بوقوع يقطعوا لم الذين المشككون: الرابع القسم 
 .وقوعه بنفي

 .الشهرستاني لعلي( الل غز الزواج)، كلثوم أم زواج* 

 وهذا الكتاب يعد  محاولة، (1)طبع الشهرستاني هذا الكتاب مرتين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نشرها= اعتمدنا في أول تأليف هذا الكتاب على الطبعة األولى لكتاب الشهرستاني التي (1)
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لجمع كل ما ورد في المسألة من أقوال مع التوسع في بيان أدلتها بطريقة 
على جمع ما ورد من النصوص وقد اقتصر في طبعته األولى ، مفصلة

فبدأ باستعراض األقوال ، واألقوال في مسألة زواج الفاروق من أم كلثوم
ثم بعد ذلك قسم !!، الواردة في هذه القضية وجعلها ثمانية أقوال

ثم ، وبحث عقائدي، وبحث فقهي، دراسته للقضية إلى بحث تاريخي
إلى البحث استدرك في طبعته الجديدة الجانب االجتماعي وأضافه 

وقد اتبع منهجية . وزاد في هذا المبحث ترجمة ألم كلثوم، التاريخي
وقد  فقال، جعفر مرتضى العاملي في مناقشة المتون دون النظر لألسانيد

 ،(1)ركزنا في بحثنا هذا على استنطاق المتون دون البحث في األسانيد
روايات المهر فتعرض في طبعته الثانية لتضعيف ، إال أنه لم يلتزم بهذا
والكتاب يعتمد على كالم من سبقه ممن ألف  !(2)والكالم عن أسانيدها

ومحاولة حشد ، إال فيما يتعلق باستعراض األقوال، في هذه القضية
كما أن الشهرستاني ، النصوص األجنبية للتوسع في بعض المباحث

ولم يكن هدفه هو ، أعاد عرض القضية بتقسيم تاريخي وفقهي وعقديّ 
بل قام بإثارة التساؤالت ، تحقيق القول الصواب في هذه الواقعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

صفحة، وبعد أن اقترب بحثنا  190هـ وتقع في  1428مركز األبحاث العقائدية سنة  =
صفحة ونشرته العتبة العباسية،  383من نهايته، صدرت طبعة جديدة للكتاب في 

صفحة عن الطبعة األولى، فأعدنا قراءة الكتاب ووجدنا أن الشهرستاني  190بزيادة 
رض لها في طبعته األولى، وتراجع عن قد استدرك كثيرا من المسائل التي لم يتع

اعتراضات أخرى أوردها هو وغيره، وللتمييز بين الطبعتين، أشرنا إلى الطبعة 
 الجديدة بطبعة العتبة العباسية. 

 (. 11زواج أم كلثوم، الزواج اللغز )ص  (1)
 (. 330 ــ 327)ص  ــ طبعة العتبة العباسية ــزواج أم كلثوم، الزواج اللغز  (2)
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وما !، مدعيًا بعد ذلك أن األمر يحتاج إلى دراسة موسعة، والتشكيكات
هو أنه زاد في الطبعة الثانية ، يؤكد عدم صدق الشهرستاني في بحثه

ومع ذلك حافظ على تقريراته النهائية القائمة على ، قرابة مائتي صفحة
فقد ، القراء وادعاء أن الحكم النهائي بحاجة إلى دراسة معمقة مماطلة

إّن أغلب : هـ 1425قال في الطبعة األولى من كتابه والمؤرخة بسنة 
وهذا هو الذي دعانا إلى ، األقوال المطروحة تحتاج إلى بحث ودراسة

مكتفين بالتعليق ، أن نتريّث في إعطاء نظرنا النهائي في هذا الموضوع
: إلى أن قال ،(1)األقوال وأشهرها على مواقع االنترنيت على أشد

سائلين المولى سبحانه أن يوفّقنا لتقديم دراسة موّسعة عن هذا 
على ، ُترفع فيها كّل االشكاالت المطروحة في هذه القضّية، الموضوع

ثم بعد عشر  ،(2)أمل اللقاء مع القّراء في وقت آخر إن شاء اهلل تعالى
وقال في ، صفحة 200طبعته الجديدة مع إضافة قرابة طبع ، سنوات
والقبول بتلك األخبار على ، ال يمكننا البت في األمر اآلن: آخرها
إنها تناقضات موجودة في التاريخ والشريعة : ويقول أيضا ،(3)عالتها

وهذا دليل على أن هدفه  .(4)تاركين ذلك لحينه ووقته، يجب حلها
وإال فهو ينشط في إضافة عشرات ، الحقيقةليس هو الوصول إلى 

لكنه ال يراوح مكانه فيما يخص ، الصفحات ومراجعة عشرات المصادر
إشكاالت  النتيجة النهائية ألنه يعلم ما يترتب على تقرير ثبوت الزواج من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 161)ص  ــطبعة مركز األبحاث العقائدية  ــزواج أم كلثوم  (1)
 (. 162)ص  ــطبعة مركز األبحاث العقائدية  ــزواج أم كلثوم  (2)
 (. 332زواج أم كلثوم الزواج اللغز، طبعة العتبة العباسية، )ص  (3)
 (. 333زواج أم كلثوم الزواج اللغز، طبعة العتبة العباسية، )ص  (4)
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مع أنه حاول ، قوية على من يدعي تأزم العالقة بين الفاروق وآل البيت
وقوع الزواج والتشكيك في الفاروق عمر  بكل جهده التقليل من آثار
وجِهد في تشويه صورة عالقته بأهل ، والطعن في عدالته ودينه

ألنه يعلم ، كما أنه ال يستطيع أن يجاهر بنفي وقوع الزواج ،(1)البيت
ح في خاتمة بحثه ، ضعف هذا القول وبعده عن الصواب على  ــوإن لـمَّ

إن اختالف النصوص : فقال، إلى ميله لنفي وقوع الزواج ــاستحياء 
بل ، والمدعيات تدعونا إلى ضرورة بحث ودراسة مثل هذه األمور

وتجعلنا نميل إلى عدم ثبوت أمر الزواج من ، تشككنا في صحتها
ومع أن الشهرستاني حاول أن ال يجاهر برأيه الصريح في إنكار  ،(2)عمر

الزواج  زل به في أحد المواضع فادعى أنوقوع الزواج إال أن قلمه 
بخالف ما يريد أن يصوره دعاة الزواج المفتعل من : مختلق حين قال

 .(3)الزنادقة والملحدين وأعداء الدين
  عمر زواج في اإلمامية آلراء التاريخي العرض هذا ختام وفي

 يثبت من بين، علمائهم بين الكبير التناقض لنا يتبين،  كلثوم أم من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونحن لم نستوف الرد عليه في هذه الجزئية ألنها قضايا جانبية ال تتعلق بلب القضية،  (1)
ويكفي القارئ أن يرجع إلى إصدارات مبرة اآلل واألصحاب خاصة سلسلة العالقة 
الحميمة بين اآلل واألصحاب كي يتيقن من عدم صحة ما يدعيه الشهرستاني، فضال 

، كاف في نقض هذه ابنته لعمر  رضا تامب عن أن كتابنا الذي يثبت تزويج علي
 الدعوى وتفنيدها. 

 (. 333زواج أم كلثوم الزواج اللغز، طبعة العتبة العباسية، )ص  (2)
(، وادعاؤه أن من افتعل 154زواج أم كلثوم الزواج اللغز، طبعة العتبة العباسية، )ص  (3)

المحدثين وأهل  الخبر منالزواج هم الزنادقة والملحدون فيه تحامل واضح على رواة 
 العلم، فضال عن أنه إساءة إلى رواة الخبر من اإلمامية أنفسهم!!. 
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،  علي من برضا وقوعه يرى من وبين، ينفيه ومن الزواج وقوع
 وبين، لعمر ابنته تزويج على وأُكره أُجبر أنه علي إلى ينسب من وبين
 ينكر من وبين،  وفاطمة لعلي ابنتة كانت كلثوم أم بأن يصرح من

 أقواال اخترع عمن فضال ،لعلي بنوتها ينكرون وتارة تارة لفاطمة بنوتها
 هذا وكل !!،له حقيقة ال خياال إال ليست كلثوم أم أن وادعى جديدة
 ومحاولة، المصاهرة هذه حول القائم واالختالف والتنازع التناقض
 المصاهرة هذه أن على قاطع دليل، ودالالتها معالمها وإخفاء تغطيتها
 الفاروق عداوة من له ينسب مما  علي براءة على تدل المباركة
 ،البيت أهل معاداة من اإلخباريون إليه ينسبه مما الفاروق وبراءة 
 ،يمكن ال النص نظرية بأن يقر أن إال يمكنه ال المنصف أن كما 
 ال إذ، السماء من نزلةمُ  تكون أن عن فضال صحيحة نظرية تكون أن

 أكبر يكون سماوية ربانية عقيدة هناك تكون أن العقالء عند يتصور
 .امرأة من رجل زواج عليها إشكال

** ** **
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9٣  
واج   ي  ز 

ن والمس ككي ن ف  كري  زاء المث 
 
ة  ا س  اق  وم عمرمث  م كلث 

 
ا  ي 

 :  عمر من كلثوم أم زواج لواقعة املنكرين على اجململ الرد 
 القدماء من الحادثة هذه بإنكار القول أشهر من أول أن معنا سبق

 ابنته  المؤمنين أمير بتزويج الوارد الخبر إن يقول حيث، المفيد هو
 .(1)ثابت غير عمر من

 الزواج هذا وقوع أنكر القمي محمد بن الحسن أن أيضا ومضى
، ونقُده ذلك رد مر وقد، أيضا أنكره أنه شاذان بن الفضل إلى ونسب
 المفيد استند وقد، سواه دون المفيد قول هو اإلمامية بين اشتهر والذي
 وسنناقش، العلمي النقد أمام تثبت ال واهية حجج إلى بعده جاء ومن
، جامعا مجمال جوابا سنقدم ذلك قبل لكن، بالتفصيل أدلته اهلل بإذن
 : وجوه في يقع وهو

 :الزواج وقوع تثبت التي الصحيحة الروايات: األول الوجه* 
 أثبتت التي الروايات استعراض السابقة المباحث في مضى قد
 وثالث، اإلمامية كتب من وكذا، السنة أهل كتب من الزواج هذا وقوع

 مجموع وأما، عندهم وصحيحة معتبرة اإلمامية روايات من روايات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 86المسائل السروية )ص  (1)
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 واالستفاضة الشهرة وحد، بعضهم عند التواتر حد بلغت فقد الروايات
: الزواج هذا روايات بتواتر مصرحا التستري يقول، اآلخر البعض عند

 واتفاق، العامة أخبار عن فضالً ، وعدتها نكاحها في متواترة به أخبارنا
 أنه واألخبار األصحاب من والمشهور: الكاظمي ويقول ،(1)السير

 وصمم  المرتضى السيد أصر كما غصبا الخطاب بن عمر تزوجها
 .(2)لالستفاضة األصح وهو، المسألة هذه في عملها رسالة في عليه

: كلثوم بأم عمر زواج روايات عن العاملي مرتضى جعفر وقال
 المشككين تشكيك بطالن يظهر هذا ثبت فإذا ،(3)مستفيضة بال ريب

 .كلثوم أم من عمر زواج روايات صحة في
 :الزواج وقوع ب نكار القول شذوذ: الثاني الوجه* 
 القرن في القمي الحسن بن ومحمد المفيد تفرد مقابل ففي
 رأسهم وعلى اإلمامية علماء أكابر أثبته، الزواج وقوع بإنكار الخامس
 اإلقرار في المفيد سبق عمن فضالً ، والطوسي المرتضى: المفيد تلميذا
 الكوفي القاسم وأبي، النسابة كالكلبي علمائهم من القضية بهذه

، اإلمامية علماء من بعده جاء عمن فضال، الكليني جعفر وأبي، النسابة
، القزويني الرازي الجليل وعبد والطبرسي، الحلبي الصالح كأبي

 لم شاذا قوال الزواج هذا وقوع بنفي القائلين تفردُ  يكون وبذلك وغيرهم
 .اإلمامية علماء كبار أغلب عليه يوافق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 216 ــ 12قاموس الرجال ) (1)
 (. 2/698تكملة الرجال ) (2)
 (. 11ظالمة أم كلثوم )ص  (3)
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 في تابعه ومن المفيد على اإلمامية علماء ردود: الثالث الوجه* 
 : وعمر علي لمصاهرة إنكاره
، الزواج لهذا نفيه في المفيد اإلمامية علماء من جماعة يوافق لم
 دون المفيد قول على رد من ومنهم، وردوه وفندوه قوله انتقدوا ولذلك
 : أقوالهم وإليك، مباشرة بصورة المفيد على رد من ومنهم، تسميته

 العقد هذا وقوع أصحابنا َغَفلةِ  من جحد من فأما: المرتضى يقول
 يجوز وال، مشهور معلوم عمر من أوالداً  ولدت وأنها، البيت هذا ونَْقلَ 
 الضرورات دفع إلى بنا الحاجة وما، معاند أو جاهل إال يدفعه أن

 .(1)الدين من مخرج له أمر في والمشاهدات
 هذه إنكار على أصحابنا من نفسه حملته ومن: أيضاً  ويقول
 اهلل رسول بنتي وزينب رقية كون إنكار على نفسه حمل كمن، المصاهرة
 ال لمن عليه والتطريق، أعداءه بنفسه واإلشمات، الضرورة دفع في 
 الحالة هذه مثل على واعتقاداته مذاهبه كل في وأنه، األمور حقائق يعلم
 .(2)مرتكبها سفه ضرورة العقالء على يخفى ال التي

وفيهم من ، في أصحابنا من أنكر هذا التزويج: الطوسي ويقول
والصحيح غير ذلك وأنه ، فعَل ذلك لعلمه بأنه يُقتل دونها: أجازه وقال

 .(3)زوجها منه تقية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/149رسائل المرتضى ) (1)
ابنته من عمر للمرتضى، وهي منشورة ملحقة  انظر رسالة إنكاح أمير المؤمنين  (2)

 (. 31بنته من عمر للمفيد )ص  مع رسالة تزويج علي 
 (. 213االقتصاد في االعتقاد )ص  (3)
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 إنما الواقعة أصل المفيد إنكار وكذا(: هـ 1111) المجلسي ويقول
 وما األخبار تلك ورود فبعد وإال، طرقهم من ذلك يثبت لم أنه لبيان هو

 إلى بها فانطلق كلثوم أم أتى عمرُ  توفي لما  علّياً  أن بأسانيد سيأتي
 ذلك إنكار، األنوار بحار كتاب في أوردته مما ذلك وغير، بيته

 .(1)عجيب
 علي بن الحسن وأنكر (:هد 1121) الماحوزي سليمان ويقول

 مصنفاته بعض في ،اهلل لدين بالناصر المعروف األطروش الحسن بنا
 المتقدم شيخنا ووافقه. عمر من  المؤمنين أمير بنت كلثوم أم تزويج
 بُعد   وفيه، لذلك اإلنكار في السروية المسائل في المفيد اهلل عبد أبو

 في التقية على يُـحمل أن إال اللهم، اإلباء حق تأباه وأخبارنا ظاهر
، سنان بن اهلل وعبد زرارة كروايتي بعضها في ممكن غير وهو، الرواية
 وفي. (2)ذلك في المعمولة رسالتنا في ذلك في الكالم بسطنا وقد
 الملقب األطروش علي بن الحسن الزيدي العالم إلى الرأي هذا نسبة

وقد وقفت على نص منسوب إليه في ، نظر  ( هـ 304) للحق بالناصر
 حواشي بعض النسخ الخطية يصرح فيه بأن المرأة التي تزّوجها عمر 

وأن الناس قد ، وإنما هي أم كلثوم أخرى ليست أم كلثوم بنت علي 
فإن صّح  ،(3)كذلك وليست، فظنّوها بنت علي ، اشتبه عليهم األمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 20/45مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ) (1)
بن صالح البحراني كما في  /أ(، ونقله عنه عبد اهلل30مخطوط ذخيرة المحشر )ق  (2)

 (. 1/297(، ويوسف البحراني في سالسل الحديد )52نية )ق يمخطوط المسائل الحس
(، موجود ضمن مجموع محفوظ 73مخطوط إنكاح علي أم كلثوم ابنته لعمر )ص  (3)

 (. 5. 1838بمكتبة متحف الملك بمشهد، ورقمه )
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قبل أن يقول به بعض ، فيكون هو أول من قال به منهم، صدور هذا عنه
 .(1)أعلم واهلل اآلن حتى عنه يثبت لم ذلك ولكن، المتأخرين
 البحراني السماهيجي صالح بن اهلل عبد، المفيد قول فند وممن

 النعمان بن محمد بن محمد الشيخ إنكار وأما: قال حيث( هد 1135)
 أصولنا في الصحيحة األحاديث ورود بعد التزويج ألصل المفيد
 وهو، باالجتهاد النص ومقابلة االستبعاد إال له وجه فال؛ المعتبرة
 عن خرجت مشهورة قضية أنها مع، والسداد االنصاف جادة عن خروج
 .(2)اآلحاد وصمة

 بأُمّ  الخّطاب بن عمر زواج إنّ : الطهراني الحسيني محمد ويقول
يقة بنت كلثوم  المسلَّم التأريخّية الحوادث من هايعل اهلل سالم الكبرى الصدِّ
 .(3)؟!الكتب بعض في ذلك ينكر أن الشيعة بعض يريد فلماذا .بها

 ورد ولكن: المفيد كالم على معقِّباً  الحميد عبد صائب ويقول
 واآلخر موثق أحدهما، طريقين من  اهلل عبد أبي عن الكافي في

 في أتعتد زوجها عنها المتوفى المرأة عن سئل  أنه، اإلسناد صحيح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولم نقف على النص الذي نسب إليهوقد نقبنا في تراثه المطبوع ولم نقف على  (1)
نص من علماء الزيدية في نسبة هذا القول له، وقد راجعنا في هذه القضية األستاذ 
الزيدي محمد عزان الباحث في مركز التراث والبحوث اليمني فاستغربه، وأشار علينا 

نسبة بعدم االعتماد على نقل اإلمامية لهذه المقالة عنه، وعليه فالتوقف في القطع ب
 هذا األمر إليه هو المتعين حتى يثبت خالف ذلك. 

(، ونقله عنه يوسف البحراني في سالسل الحديد 52مخطوط المسائل الحسينية )ق  (2)
(1/300 .) 

 (. 15/258معرفة اإلمام ) (3)



  

. 

يف كتب اإلمامية مرويات زواج أم كلثوم من عمر   214
 

 

 توفى لما  علّياً  إن، شاءت حيث بل: فقال؟ شاءت حيث أو، بيتها
 .(1)بيته إلى بها فانطلق كلثوم أم أتى، عمر

 من المفيد شيخنا إنكار إن: محسني آصف محمد ويقول
 .(3)إليها المشار الثالث الروايات عن غفلة كأنه الخبر (2)صحة

بعد ورود : أقول: بعد أن نقل كالم المفيدعلي آل محسن ويقول 
ال مناص من التسليم ، النصوص الصحيحة الدالة على وقوع هذا الزواج

 .(4)بوقوعه تبعًا لصريح النصوص
وقد حاول يوسف البحراني أن يدافع عن المفيد ويبرر إنكاره بأنه 

، فنقل رواية الجنية بسند منسوب إلى المفيد، مستند إلى رواية منقولة
ثم نقل كالم سليمان  (5)جوادعى أنها مستند المفيد في إنكار الزوا

وبذلك تبين : عبد اهلل بن صالح البحراني ثم أجاب قائالو الماحوزي
، لك ما في كالم شيخنا المحدث الصالح وتشنيعه على الشيخ المفيد

، فبسط لسان قلمه بالتشنيع عليه، حيث أنه لم يقف على الخبر المذكور
ألن ، ليس في محلهواعتذار البحراني ، (6)وهو من مثله غير سديد

فقد ، عن المجلسي ال زمام لها وال خطام الرواية التي نقلها البحراني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4)بتحقيق صائب عبد الحميد، الهامش (، 88 ــ 86المسائل السرورية ) (1)
   ))من(كذا والصواب حذف  (2))
 (. 2/125مشرعة بحار األنوار ) (3)
 (. 143هلل وللحقيقة )ص  (4)
 (. 1/297سالسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد ) (5)
 (. 301 ــ 1/300سالسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد ) (6)
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إلى  والنيلي بقي حيا (1)عزاها المجلسي إلى علي بن عبد الحميد النيلي
، ولم يذكر النيلي سندا متصال إلى المفيد، (2)أوائل المائة التاسعة

إنما اشتهرت في القرن فضال عن أن الرواية ، سنة 500 والفارق بينهما
والمفيد لم يدع االعتماد على رواية ، السادس في زمن القطب الراوندي

،  حين تكلم بتفصيل عن زواج أم كلثوم من عمر، ال ذكرهاو الجنية
، له من الصحة فادعاء اعتماد المفيد على هذه الرواية ادعاء ال أساس

 .خطَّأه من علماء اإلماميةوالصواب مع من ، وإنما يراد به التبرير للمفيد
 القضية هذه في المفيد اضطراب: الرابع الوجه* 
 من أخرى مواطن في نراه، معنا مرّ  كما الحادثة لهذه إنكاره فمع

،  كلثوم وأم عمر بين الزواج هذا حصول ويثبت، بوقوعها يقر   كتبه
 تلميذه أن كما ،(3)ينكره ولم العكبرية المسائل في الزواج بوقوع أقر فقد

 المرتضى روى فقد، الزواج هذا بوقوع أقر أنه عنه نقل المرتضى الشريف
 الخطاب بن لعمر ابنته  علي تزويج سبب عن المفيد سأل سائال أن
 ،اهلل رسول بفضل وإقراره الشهادتين إلظهاره: المفيد فأجاب  
 على بناته ـ  ـ لوط عرض وقد، عنه وكفه استصالحه بذلك وأراد
 جتحت هب مب خب حب}: فقال ضاللتهم عن ليردهم كفار وهم قومه
، وعليه. (4)[78: هود] {جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 21/198مرآة العقول ) (1)
( ونص 17ما رجحه محقق كتاب سرور أهل اإليمان في مقدمته للكتاب )ص  هذا (2)

 . هـ 803على أنه توفي بعد سنة 
 (، وسيأتي كالمه. 63 ــ 60انظر المسائل العكبرية ) (3)
 (. 70الفصول المختارة )ص  (4)
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 عليه استقر الذي، قوليه من المتأخر يُْدرَ  ولم كالمه في التناقض وقع فقد
 عند عنه اشتهر الذي لكن، القولين أحد يرجح ما نجد ولم، رأيه

 وعلي عمر مصاهرة إنكار تبنى من وكل، الزواج وقوع نفي هو المتأخرين
 المتأخرين كالم في ــ أقف لم أنني والغريب، المفيد كالم إلى استند 

 العكبرية المسائل في اآلخر قوله المفيد عن نقل من على ــ والمعاصرين
 على يستقر فلم مضطربا المفيد رأي يكون أن فإما، المختارة والفصول

 رأيه أن يبين وهذا المسألة في قول من أكثر له يكون أن وإما واحد رأي
 بأم عمر زواج نفي في المفيد على االتكال وأن، متين الو محكم غير
 .صحيح غير كلثوم

* * * 
 

واج   وع الر 
ن لوق  كري  هات  المث  ن  صل علي س   الرد المف 

 :كلثوم أم من عمر زواج أخبار صحة عدم دعوى :األوىل املغالطة 
 أم من  عمر زواج ثبوت في الطعن في المفيد كالم تقدم

 على تبعه من المعاصرين من أن إلى وأشرنا، النقل جهة من، كلثوم
 اعتراضات سنذكر المبحث هذا وفي، القصة أسانيد في بالطعن ذلك

 بردها ونقوم، الصحيحة الروايات تضعيف في ومغالطاتهم المعترضين
 : فنقول، تعالى باهلل مستعينين
 الزبير هو راويها ألن الرواية صحة في الطعن: األول االعتراض* 

 :بكار بنا
 من ابنته  المؤمنين أمير بتزويج الوارد الخبر إن: المفيد قال
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 ،النقل في به موثوقاً  يكن ولم، بكار بن الزبير وطريقه، ثابت غير عمر
 مأمون وغير،  المؤمنين أمير يُبغض وكان ،يذكره فيما متهماً  وكان
 .(1)هاشم بني على يدعيه فيما

، سره قدس المفيد شيخنا كالم وظاهر: البحراني يوسف وقال
، الرواية هذه في دليلهم انحصار بكار بن الزبير ذلك روى إنما وقوله
 .(2)نهاية وال بداية في اعتمدوه ما على تعويل فال وحينئذ

 األعداء إفحام في حسين ناصر المقالة هذه في المفيد وتبع
 فيو  بكار بن الزبير دين في كثيرة بطعون كتابه فمأل! والخصوم

 أتى ما بأن أيقنت ذلك دريت وإذا: قائالً  ختم ثم، وضبطه ونقله حفظه
، االختالف كثير من( ع) كلثوم أم سيدتنا تزويج خبر في بكار بن الزبير به

 .(3)والكذاب باللهو المستهتر هذا عن ببعيد ليس، االضطراب وشديد
 على اقتصاره في المفيد كالم يبرر وهو حمود جميل محمد وقال
 لعل: أخرى طرق من القصة ورود مع بكار بن بالزبير الرواية تضعيف
 طريقه في (4)بكار ابن وجود هو الخبر صحة إثبات عدم من  قصده
 .(5)أخبارنا في تفشى ثم اإلفتراء لهذا األول المؤسس لكونه

 يكن لم بكار بن الزبير أن التراجم أصحاب روى: أيضا وقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 86المسائل السروية )ص  (1)
 (. 1/308سالسل الحديد ) (2)
 (. 161والخصوم )إفحام األعداء  (3)
 وجود ابن بكار لكذا قال وفيه ركاكة، والصواب:  (4)
 (. 47إفحام الفحول في شبهة تزويج عمر بأم كلثوم )ص  (5)
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 .(1)كذب عن للحلف مستعد هو بل، الكذب من مأموناً 
 يمكن كيف، ينقله ما أكثر في يكذب الزبير كان ولما: أيضاً  وقال

 بكذبه القطعي لعلمنا، وتسعين تسع مقابل أقوال من واحد في نصدقه أن
 .(2)أكثرها في

 نسب بل، بكار بن الزبير في بالطعن يكتف فلم الميالني وأما
 المؤمنين أمير عن المنحرفين من وكان: فقال الحديث علماء إلى ذلك
 .(3)الُسنّة أهل عند مقدوح ذلك مع وهو،  البيت وأهل

! عجيب تحاملو ،غريب قصور فيه الكالم هذا أن: والجواب
 من بالواهيات التشبث ومحاولة، العيون في الرماد ذرِّ  من أنه والحق
 هذا في جاء ما على الرد أردنا ولو، الواضحات الحقائق إنكار أجل

 ولكن، طويلة صفحات كفتنا لما والتدليس االفتراءات من الكالم
 في ما بعض على والتنبيه، أصلها من الدعوى هذه باجتثاث سنكتفي
 : وجوه في عنها الجواب وسنفصل، المنكرة المغالطات من القوم كالم

 قبل والكتب الروايات في كلثوم أم زواج ثبوت: األول الوجه 
 :بكار بن الزبير والدة

 كتب في وتفاصيله بأصله مثبت الزواج خبر أن معنا مضى قد
 طريق غير من السنة أهل عند كثيرة وطرقه، صحيحة بأسانيد الحديث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 103إفحام الفحول في شبهة تزويج عمر بأم كلثوم )ص  (1)
 (. 104المصدر السابق )ص  (2)
 (. 48خبر تزويج أم كلثوم من عمر )ص  (3)
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 الزبير يولد أن قبل صنِّفت كتب في مثبت بعضها إن بل، بكار بن الزبير
 ال والتي اإلمامية طرق من المنقولة الروايات عن فضال !،(1)بكار بنا

 من النسب علماء تنصيص عن وفضال! أصالً  بكار بن للزبير فيها ذكر
، الكوفي القاسم وكأبي، العمري الحسن أبي كالنسابة ذلك على اإلمامية
 للمفيد البحراني يوسف وموافقة ،(2)ذكرهم سبق ممن بعدهم جاء ومن
 أن على دليل، بكار بن بالزبير الزواج واقعة رواية انحصار ادعائه في

 بكتب الو الحديث بكتب لهم خبرة ال المفيد قبله ومن البحراني
 من كلثوم أم من عمر زواج أخبار برواية حفلت التي واألنساب التاريخ
 جميل محمد محاولة ذلك من واألغرب، بكار بن الزبير طريق غير

، للقصة األول المؤسس هو بكار بن الزبير بأن المفيد مقالة تبرير حمود
 مراجعة سهولة مع العجيب التبرير هذا من عجبه ينقضي ال الباحث فإن
 .عمر من كلثوم أم زواج روايات بنقل حفلت التي واآلثار الحديث كتب

 على يحيى بن الحسن اإلمامية نسابة اعتماد: الثاني الوجه 
 :بكار بن الزبير

 بن الحسن محمد أبي إثبات الحديث نشر وإنما: المفيد يقول
 حق أنه الناس من كثير فظن ،كتابه في ذلك النسب صاحب يحيى
 هذا وفي ،(3)بكار بن الزبير عن رواه إنما وهو، له علوي رجل لرواية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إسحاق. البن ككتاب السيرة  (1)
، حقيقة وليس افتراء )ص من أم كلثوم بنت علي  زواج عمر بن الخطاب  (2)

 (. 59 ــ 58
 . 88المسائل السروية ص  (3)
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 يحيى بن محمد بن الحسن محمد أبي النسابة اعتماد على دليل الكالم
، عمر من كلثوم أم زواج إثبات في بكار بن الزبير كالم على (1)العلوي
 هذه في بكار بن الزبير على شنع الذي المفيد على ضمني رد هذا وفي

 انتشر الزواج هذا خبر أن المفيد زعم وأما، حق وجه دون من المسألة
فيجاب  النسب كتاب في له العقيقي يحيى بن الحسن النسابة ذكر بسبب

بن عنه أن هذا االعتراض يصح لو كان مدار الخبر على رواية الزبير 
 متواتر كلثوم أم من الفاروق زواج خبر ألن خالفه والواقع ،(2)بكار

 أن تقدم وقد ،الزبير والدة قبل صنفت التي األخبار كتب في ومنقول
 العقيقي العبيدلي جعفر بن يحيى وهو النسابة يحيى بن الحسن جدَّ 

ابة  في الزواج لهذا يحيى بن الحسن نْقل إن بل، أيضا أثبته قد النسَّ
 دليل ــ المفيد نقله ما على ــ بكار بن الزبير على معتمداً  النسب كتاب
، وردَّها ألنكرها وإال الزبير برواية يثق النسابة محمد أبي كون على
 عن الرواية نقل محمد أبا أن زعم قد المفيد بأن قوي احتمال وهناك
 كتاب في الموجودة العبارة مع بكار بن الزبير عبارة لتشابه الزبير
 لزواج روايته هو النسابة الدنداني محمد أبي عن المنقول ألن، النسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن قال الخطيب البغدادي في ترجمته:  (1)
بن أبي طالب، أبو محمد جعفر بن عبد اهلل بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي 

(، واتهمه الذهبي 8/445، تاريخ بغداد )المعروف بابن أخي طاهر العلوي
(، وقد 422(، وذكره الطوسي في رجاله )ص 1/521بالوضع في ميزان االعتدال )
(، واتهمه ابن الغضائري بالكذب في رجاله 64)ص  ضعفه النجاشي في الفهرست

فس من روايته إال في ما رواه من كتب جده التي ما تطيب األن (، لكنه قال:54)ص 
 . وعليه فالحسن بن يحيى متهم في الحديث لكنه عمدة في األنساب، رواها عنه غيره

 وسيأتي بيان زيف ما ادعوه في حق الزبير بن بكار.  (2)
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 العبيدلي جعفر بن يحيى النسابة جده طريق من عمر من كلثوم أم
 .(1)بكار بن الزبير طريق من وليس، العقيقي

 كلثوم أم زواج خبر انتشار سبب أن المفيد ادعاء أن يتبين وبذلك
 .الصحة من له وجه ال له يحيى بن الحسن النسابة ذكر هو

 في المفيد على اإلمامية علماء من جماعة رد  : الثالث الوجه 
 :للرواية تضعيفه
 التزويج هذا يرى ال لمن واألحسن :الشعراني الحسن أبو قال ــ
 بن زبير ونقله، طرقنا من متواتر غير ألنه وقوعه أصل ينكر أن صحيحاً 
 ثم ،قيل ما على إليه ينتهي (2)العامة في الروايات وجميع، بكار

 قرب مع بكار بن زبير رواية إن الحق ولكن: فقال بعدها استدرك
 ملحق ومشهدهم الواقعة بهذه العارفين مرأى في كتابه وكون؛ عهده
 أو يخفى مما يكن لم عصره لخليفة  علي بنت تزويج ألن، بالتواتر
 الذي بكار بن كزبير والثقة العلم يدعي من ونقل، سنة مائة بعد يُنسى
 أن بد ال وبعده عصره في األنساب بعلم معروفا وكان مكة قاضي كان
 ما على؛ أيضاً  آخرين رجال من نقلت الواقعة هذه أن مع، صادقاً  يكون
 مما وهب وابن سعد وابن الدوالبي بشر كأبي؛ واإلصابة االستيعاب في

 .(3)له مؤيد أيضا   أحاديثنا في ورد وما، عادة الكذب على تواطؤهم يمتنع
 بن الزبير غير عن مروية الرواية إن: العاملي مرتضى جعفر وقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 118(، وانظر الذرية الطاهرة للدوالبي )ص 503األمالي اإلثنينية للشجري )ص  (1)
 كذا ولعل مقصوده: وجميع روايات العامة.  (2)
 ( الحاشية. 21/109الوافي ) (3)
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 الخاصة عند ومعتبرة صحيحة بطرق مروية هي ثم. العامة عند بكار
 .(1)سيأتي كما أيضاً 

 بكار بن للزبير اإلمامية علماء توثيق: الرابع الوجه: 
 له وشهدوا، اإلمامية علماء من واحد غيرُ  بكار بن الزبيرَ  وثَّق قد
 .اإلمامية علماء من وافقه ومن للمفيد خالفا، باألنساب بالعلم

: بكار بن الزبير عن للمفيد معاصر وهو( هـ 438) النديم قال
 وولي، القْدر نبيل راوية صدوقاً  شاعراً  وكان النسابين أحد، إخباري

 .(2)مكة قضاء
 علياً  إن المفيد قول على رد( هـ 598) الحلي إدريس ابن إن بل
 من وغيره بكار بن الزبير كالم على معتمداً ، الطف في قُتل األصغر
: فقال، النسابين من إليهم يرجع من طليعة في الزبير وجعل، النسابين
 السير وأصحاب، النسابون وهم، الصناعة هذه أهل إلى الرجوع واألولى
 .(3)قريش أنساب كتاب في، بكار بن الزبير مثل، والتواريخ واألخبار

 ابن تاريخ في، بكار بن الزبير(: هـ 1313) البروجردي وقال
 كتاب منها النافعة الكتب وصنَّف، بمكة العلماء أعيان من خلكان
، فيها قاض وهو، نسبهم معرفة في الناس اعتماد وعليه، قريش أنساب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6ظالمة أم كلثوم )ص  (1)
(، والنديم إمامي كما صرح بذلك عباس القمي في الكنى واأللقاب 140الفهرست ) (2)

(1/440 .) 
 (. 1/655السرائر ) (3)
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 .(2)(1)سنة وثمانون أربع عّمر، ومائتين وخمسين ست سنة توفي
 المحدث العالم :عنه فقال جدا وأطراه المرعشي النسابة عليه وأثنى

 السير كتب من يستفاد كما المنورة والمدينة بمكة القاضي النسابة الفقيه
 .(3)الهاشميين وبطون العرب قبائل بأنساب محيطا وكان. والتاريخ
 أهل عند بكار بن الزبير ضعف دعوى نقض: الخامس الوجه 

 :السنة
 ! السنة أهل عند بكار بن الزبير ضعف دعوى من تعجب أن لك
 أن إال يتصور ال تبعه ومن الهندي حسين ناصر كالم يقرأ من فإن
 حين أخطأ حجر ابن وأن، ومطرح   وضعيف   متهم   رجل بكار بن الزبير
 نقل الهندي ناصر أن، المتعمد التدليس ومن! له السليماني تضعيف ردَّ 
، السليماني من وهو، الزبير في قيل الذي الوحيد الجرح التهذيب من
 موثق وجود بعدم القارئ ليوهم! توثيقه في الكثيرة النصوص ينقل ولم
 بن الزبير توثيق على مجمعون العلم أهل أن إذ الواقع خالف وهذا! له

 : بكار
 فاتني قلَّما: فقال بالعلم الزبيري مصعب النسابة عمه له شهد فقد

 من: خيثمة أبي بن أحمد عنه وقال ،عنده علمه وجدت إال شيء
 ثقةً  كان: عنه البغدادي الخطيب وقال، الدارقطني ووثقه ،العلم أهل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا، والصواب: أربعا وثمانين سنة.  (1)
 .(1/237المقال )طرائف  (2)
 (. 1/25لباب األنساب، مقدمة التحقيق ) (3)
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 وقال (1)الماضين ومآثر المتقدمين بأخبار عارفاً ، بالنسب عالماً  ثبتاً 
 وقال ،(3)فيه البغوي القاسم أبي كالم منه وقريب ،(2)مثله السمعاني

 كان: الحموي ياقوت وقال .(4)باألنساب عالًما كان: حبان ابن عنه
 ومآثرها وأنسابها قريش بأخبار قاطبة الناس أعلم، أخبارياً  نّسابة عاّلمة

 أنساب معرفة في االعتماد قريش أنساب في كتابه وعلى، وأشعارها
 نسب معرفة في الناس اعتماد عليه: خلكان ابن وقال ،(5)القرشيين
، وقته في قريش عالمةَ  الزبير كان: فرحون ابن وقال ،(6)القرشيين

 .(7)والنسب والخبر والشعر واألدب والفقه الحديث في
 عن يشذ ولم، عليه واالعتماد توثيقه على مجمعون العلم فأهل
 من المحققون كالَمه ردَّ  وقد! الوضع إلى فنسبه السليماني إال كلمتهم
 كالم ردِّ  في وحده حجر ابن الحافظ رد نقل الهندي لكن، العلم أهل

 الرد استقصاء أردنا لو، ضعيفة بوجوه عليه يرد شرع ثم، السليماني
 أدلته أهم على بالرد وسنكتفي، ذلك فائدة عدم مع البحث لطال عليها
 .الملتوية األساليب هذه بمثل عنده علم ال من به يغتر قد التي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 486 ــ 9/487انظر: تاريخ بغداد ) (1)
 (. 6/266األنساب ) (2)
 (. 3/313انظر: تهذيب التهذيب ) (3)
 (. 5/178الثقات ) (4)
 (. 6/1322معجم األدباء ) (5)
 (. 2/311وفيات األعيان ) (6)
 (، وللمزيد انظر: مقدمة الشيخ محمود شاكر لكتاب جمهرة1/371المذهب ) الديباج (7)

 (. 56 ــ 1/55نسب قريش )
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 السليماني على بالردِّ  يتفرد لم حجر ابن الحافظ أن: ذلك وبيان
 الذي ،الحموي كياقوت، العلم أهل من واحد غير سبقه بل، هذه دعواه
 منكر إنه: فيه السليماني علي بن أحمد لقول يلتفت وال: قال

، السابق السليمان قول نقل حيث، الذهبي الحافظ وكذا ،(1)الحديث
 .(2)به ينطق ما يدري وال، قال كذا: قائالً  علّق ثم

حيث ؛ يلتفت إلى قول أحمد بن علي السليمانيال : وقال أيضا
 .(3)منكر الحديث: وقال مرة، ذكره في عداد من يضع الحديث

: قال ثم، له العلم أهل توثيق ذكر ثم، مثله العجمي بن سبط وقال
 لما، به اتهم أو وضع أنه ُذكر من كلَّ  أذكر أن شرطت أني ولوال
 .(4)أعلم واهلل، ذكرته

 ولعله، مردود جرح وهذا: فقال، حجر ابن الحافظ هؤالء ووافق
 بن وعمر، زبالة بن الحسن بن محمد مثل الضعفاء عن إكثاره استنكر
 كتاب في فإن، غيرهمو الزبيري صالح بن عامرو ،المؤملي بكر أبي

 .(5)منكرة كثيرة أشياء هؤالء عن النسب
 في المعتدلين من ليس السليماني أن: هنا يذكر أن ينبغي ومما

 من جماعة في قدح فقد، الجرح في المتشددين من يكن لم إن النقد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6/1322معجم األدباء ) (1)
 (. 12/314سير أعالم النبالء ) (2)
 (. 2/66ميزان االعتدال ) (3)
 (. 119 الكشف الحثيث )ص (4)
 (. 3/313تهذيب التهذيب ) (5)
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 أبي وابن ،(1)البغوي القاسم كأبي، بكار بن الزبير غير الثقات العلماء
 اتهم بل ،(4)كدام بن ومسعر ،(3)الجمحي خليفة وأبي ،(2)الرازي حاتم
 رأيت :عنه الذهبي قال هذا وألجل ،(5)بالوضع الطبري جرير ابن اإلمام

: قلت ،(6)فيه شذ ما منه يسمع فال، كبار على حط فيه كتاباً  للسليماني
 .به يؤخذ فال بكار بن الزبير بجرح السليماني شذ وقد

 بن الزبير في الطعن ثبوت في كالمه يعضد أن الهندي حاول ثم
 السمعاني وأن! ثقةً  ــ الزبير في تكّلم الذي وهو ــ السليماني بأن، بكار

 وثاقة أن عن تغافل أو وغفل ،(7)ثقة كونه على نّصا قد والذهبي
، يهم قد فالثقة، قاله ما كلِّ  في مصيبا يكون أن منها يلزم ال السليماني

 شذ ما قبول عدم على نّص ، للسليماني توثيقه مع والذهبي، يخطئ وقد
 .العلم أهل حقِّ  في أقوال من فيه

الحافظ ابن حجر ومن العجائب أن ترى ناصر الهندي يرد كالم 
وقد أوقعه هذا ، كذا قال!!، بدعوى أن السليماني أقدم منه وأجل قدرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/493ال )انظر: ميزان االعتد (1)
 (. 2/588انظر: ميزان االعتدال ) (2)
 (. 3/350انظر: ميزان االعتدال ) (3)
 (. 4/99انظر: ميزان االعتدال ) (4)
(. وهذا من العجائب، إال أن يتأول له بأنه قصد ابن 3/499ميزان االعتدال )انظر:  (5)

(، وكان 5/100كما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ) جرير اإلمامي
 الذهبي قد ذكره احتمااًل. 

 (. 17/202سير أعالم النبالء ) (6)
 (. 158إفحام األعداء والخصوم )ص  (7)
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ابن حبان و والدارقطني، ألن مصعب بن الزبير، الكالم في التناقض
أحمد بن أبي خيثمة كلهم أقدم وأجل و الخطيب البغداديو والبغوي

هندي فعلى قاعدة ال، من السليماني وكلهم أثنوا على الزبير بن بكار
 ىي ني مي: }وهذا كما قال تعالى!!، يسقط قول السليماني

 .[92: النحل]{ هئ مئ خئ حئ جئ يي
وستعجب إن رأيت الميالني يستدل على ضعف الزبير بن بكار 

فقد دلس في هذا ! (1)رأيته ولم أكتب عنه: بقول ابن أبي حاتم فيه
 : النص وأساء وحرف وزور

لم أكتب و رأيتهو ،بمكة كتب عنه أبي: العبارة كاملة هي: أوال
 .(2)عنه

إذ أنه لما جعل ، لكن الميالني قطَّع أوصال كالم ابن أبي حاتم
قام بحذف أول ، عدم كتابة عبد الرحمن بن أبي حاتم عن الزبير جرحا

، ألن فيها أن اإلمام أبا حاتم والد عبد الرحمن كتب عن الزبير، العبارة
 ؟.هذه هي األمانة العلميةفهل ، وهذا يناقض غرضه في إثبات ضعفه

من ألفاظ الجرح حتى ، لم أكتب عنه: متى كانت عبارة: ثانيا
فإن قصارى ما يمكن أن تحمل عليه أن ؟، يُستدل بها على ضعف الزبير

وال ينبغي حمل ، ابن أبي حاتم لم يتيسر له الكتابة عمن قال فيه ذلك
أن ترك الكتابة كان هذه العبارة على الجرح إال إذا قُرنت بقرينة تفيد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 48خبر تزويج أم كلثوم من عمر )ص  (1)
 (. 2/585(، الجرح والتعديل )3/312تهذيب التهذيب ) (2)
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ثم أال يدري الميالني أن ابن أبي حاتم صرح . بسبب جرح في الراوي
 : وعلى سبيل التمثيل، بتوثيق كثير من الرواة الذين لم يكتب عنهم

أدركته ولم : قال ابن أبي حاتم عن أحمد بن الجهم الكوفي ــ
 .(1)عنه فقال هو صدوق سألت أبي ، أكتب عنه
وأدركته ولم أكتب عنه : عن أحمد بن حرب الموصلي وقال ــ

 .(2)وكان صدوقا
رأيته ولم أكتب عنه وكان : وقال عن سري بن مهران ــ
 .(3)صدوقا

: مثل، ووثق ابن أبي حاتم جماعة ممن قاله عنهم لم أكتب عنه
، وعبد اهلل بن الحكم، وزهير بن محمد، الحسن بن ناصح الخالل

ومحمد بن عمرو الغزي وميمون ، والقاسم بن سالم، وعبادة بن زياد
فإنه لم يكتب عن جملة من الرواة ، وكذلك أبوه أبو حاتم. بن العباسا

، أبي الوليد القرشي أحمد بن عبد الرحمن: مثل، ومع ذلك وثقهم
. وإسماعيل بن نصر وزيد بن المبارك الصنعاني والسندي بن عبدويه

عنه ابن أبي حاتم توثيق جماعة من  فقد نقل، وكذلك أستاذه أبو زرعة
عبد اهلل بن الجهم وعبيد : مثل، الرواة الذين لم يكتب عنهم أبو زرعة

 .(4)بن جناد وغيرهما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/45التعديل )الجرح و (1)
 (. 2/49الجرح والتعديل ) (2)
 (. 4/285الجرح والتعديل ) (3)
 =(،6/97(، )5/38(، )3/591(، )3/39انظر على التوالي: الجرح والتعديل: ) (4)
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هل على الجهل باصطالحات : فعلى ماذا يُحمل كالم الميالني
من : فيصدق عليه قول من قال، فحملها على غير ما تدل عليها، النقاد

 !.بالعجائبتكلم في غير فنه أتى 
التلبيس على القارئ من أجل االنتصار و أم نحمله على التدليس

 ؟.مجانب لألمانة العلميةو بأسلوب ملتو   لرأيه ولو كان ذلك

ويلحق بهذا ما ذكروه من أن الزبير بن بكار كان يبغض عليا وبني 
وتضييع الوقت في ، فما هو إال من التخرص واالفتراء، عبد المطلب
 تحته ألن كتب الزبير بن بكار طافحة بالثناء على علي رده ال طائل 
ولكن إذا علمت أن منشأ طعنهم في الزبير بن بكار هو ، وأهل البيت

عرفت سبب طعنهم  الزبير بن العوام  انتسابه لحواري النبي 
فقد قال محمد رضا الـمامقاني في تعليقه على ترجمة الزبير بن ، فيه

زبير و من تناسل عن الزبير بن العوامو المترجم: بكار في تنقيح المقال
سعيهم في إيصال األذى إلى العلويّين مّما و (1)عدائهم، بن بكارا

نحيل لهذا السفر في تقييم مثل و ،السيرو طفحت به المعاجم التاريخية
 .(2) سبحانه بعدلهعاملهم اهلل، هؤالء الرواة

، بعداوة أهل البيتفقد حكم على جميع ذرية الزبير بن العوام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= (7/111( ،)8/33( ،)8/240( ،)2/59( ،)2/202( ،)3/573( ،)4/318 ،)
(5/27( ،)5/404 .) 

 كذا وفيه ركاكة.  (1)
 (. 28/58تنقيح المقال بتحقيق وتعليق محمد رضا الممقاني ) (2)
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وأبين دليل على بطالن هذه الدعوى هي المصاهرات الكثيرة المتواترة 
 .(1)آل علي خالل مائة سنةو التي وقعت بين آل الزبير

هذه جملة من تمويهات واعتراضات المنكرين لزواج أم كلثوم في 
مع أن قصة زواج الفاروق ، لعالمة النسابة الزبير بن بكارفي اطعنهم 
، أم كلثوم ليست متوقفة على كالم الزبير بن بكار كما تقدم بيانهمن 

البعيد عن و بيان منهجهم المتحامل، والقصد من هذا الجواب المطول
التحقيق العلمي في إنكار صحة زواج أم كلثوم من عمر بناء على 

 .االفتراء على نسابة قريش الزبير بن بكار رحمة اهلل عليه
 

 عمر زواج روايات أسانيد تضعيف محاولة: الثاني االعتراض* 
 الزواج وقوع على متونها داللة وإنكار كلثوم أم من

 السنة أهل لروايات تضعيفهم: األولى المسألة : 
زواج أم  سلك جماعة من المعاصرين مسلكا جديدا في إنكار

وهو الحكم بالضعف على أسانيد روايات القصة والرد ، كلثوم من عمر
وسلكوا في ذلك ، السنة والجماعة الذين أثبتوها على علماء أهل

وال تمت إلى قواعد الجرح والتعديل بأي ، مسالك غريبة وخاطئة
ورائدهم في هذا المنهج هو ناصر حسين الهندي في كتابه إفحام ، صلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ 36راجع كتاب اآلل والصحابة محبة وقرابة من إعداد الشيخ علي التميمي )ص  (1)
حقيقة وليس افتراء  من أم كلثوم بنت علي (، وزواج عمر بن الخطاب 37

 (. 57 ــ 56)ص 
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 فقد رد على كل ما ثبت من روايات المحدثين الصحيحة، الفحول
أو برد ، بتضعيف أسانيد الرواياتإما ، أقوال العلماء في هذه القضيةو

كالم العلماء بدعوى االختالف والتناقض في تفاصيل القصة أو بدعوى 
وألن ما ذكره ، وقوع االختالف بين نصوص العلماء في بعض التفاصيل

من تناقضات مزعومة واختالفات مخترعة قد خصصنا لها مباحث 
 .الروايات فسنقتصر هنا على الرد على ما ادعاه من ضعف، مستقلة

ذكر ناصر حسين ستة روايات لزواج أم كلثوم بعمر في كتب أهل 
، الهندي ذكره ما فذكر، الميالني بعده جاء ثم، السنة وضعفها كلها

 بعد قائالً ، بالضعف جميعها على حاكماً  ،(1)كثيرة روايات عليه وزاد
 واألخبار، القوم كتب أشهر عن الخبر أسانيد أهمّ  ذكرنا قد: ذلك

 من ابنته  اإلمام تزويج خبر ــ الخبر بأصل يتعلّق بعضها المذكورة
 وابنها بموتها يتعّلق وبعضها، عمر بعد بزواجها يتعلّق وبعضها ــ عمر
 الخبر ألْصلِ  أْصلَ  ال أن األسانيد تلك في للناظر ليتبّين وإّنه، عمر من

 في وقواعدهم الُسنّة أهل أُصول إلى بالنظر، ومتعّلقاته جزئّياته عن فضال
 .(2)الحديث علم

  المؤمنين أمير تزويج خبر أسانيد استعرضنا لقد: أيضا وقال
 أهل بكريمة المتعلِّقة األُخرى واألخبار، الخّطاب بن عمر من ابنته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الروايات التي زادها على ناصر الهندي: روايات ابن سعد التي لم يذكرها ناصر  (1)
الهندي، ورواية الحاكم في المستدرك، ورواية البيهقي في السنن، وروايات 

 الدوالبي في الذرية الطاهرة، ورواية الخطيب البغدادي في تاريخه. 
 (. 31خبر تزويج أم كلثوم )ص  (2)
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 والركون به االحتجاج يجوز سنداً  فيها نجد فلم، األطياب األطهار البيت
 .(1)إليه

 أهل كتب من رواية عشرة اثنتي وذكر الحلو علي محمد جاء ثم
 على أتينا أننا والخالصة: قائال بالضعف كّلها عليها وحكم، السنة
 تسلم فلم، السنة أهل عن الواردة الروايات أسانيد من ورد ما جميع
 .(2)سنداً  االعتبار عن ساقطة الروايات جميع، إذن. سندا رواية

 : وجوه من المسألة هذه عن والجواب
 فيها صح قد أنه، الزواج قصة أحاديث تخريج في مضى قد: أوالً 
 التصريح فيها جاء والذي، البخاري صحيح في ما منها، كثيرة أحاديث

 وعلى كلثوم أم على الصالة وكذا،  عمر زوجة كانت كلثوم أم بأن
 واآلثار األحاديث هذه العلم أهل صحح وقد ،واحد يوم في زيد ابنها

 فيما فصلناه كما كثيرة أحكاما عليها وبنوا الفقهية كتبهم في وتداولوها
أحكام ناصر الهندي ومن تبعه وقلده كالميالني ومحمد علي  أما، سبق
ألنها بنيت على ، الروايات بالضعف فال يلتفت إليها على هذه الحلو

فضال عن األخطاء ، أسس ال تمت إلى قواعد علم الحديث بأي صلة
فإذا ضممت هذا إلى التدليس ، التي تضمنها كالمهموالمغالطات الكثيرة 

على مصادر  وتحميلها ما ال تحتمل واالعتماد، في النقل وبتر النصوص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 68لثوم )ص خبر تزويج أم ك (1)
(، وذكر خليفة عبيد ثمانية روايات مما ذكره صاحب كشف 48كشف البصر )ص  (2)

البصر مع تغيير في الترتيب، وذكر مثل كالمه في تضعيفها، انظر رسالته: هل تزوج 
 (. 34 ــ 29عمر بأم كلثوم )ص 
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تيقنت أن مناقشة كالمهم في تصحيح الروايات من تضييع ، ال يعتد بها
أنه ال ، ويكفي دليال على سقوط أحكامهم، األعمار فيما ال فائدة فيه
ديث وأطبائه الذين هم أعلم الناس بتمييز يعرف أحد من نقاد الح

الحديث الصحيح من الضعيف قد وافق المخالفين في دعوى بطالن 
ومع ذلك ، جميع الروايات المتعلقة بزواج عمر من أم كلثوم 

 : سنمثل بأمثلة يسيرة تبين زيف ما ادعوه
الميالني ودعوى ضعف كل حديث ليس في : المثال األول *

 :الصحيحين
إنه حديث : ألم كلثوم يقول الميالني عن حديث خطبة عمر 

أعرض عنه البخاري ومسلم فلم يخرجاه في كتابيهما المعروفين 
وكم من حديث صحيح سندًا لم يأخذوا به في بحوثهم ، بالصحيحين
 .(1)معتذرين بعدم إخراجهما إياه، المختلفة

الميالني هذا الكالم يدل على عدم اطالع : يقال أن والجواب
فقد اتفقت كلمتهما على أنهما لم ، على شروط صاحبي الصحيحين

وهذا يعرفه طلبة العلم ، يلتزما بإخراج كل األحاديث الصحيحة
 على سنرد بل، السنة أهل علماء كالم هنا نورد لن ونحن، المبتدئون
: الشهرستاني علي يقول، المسألة هذه في أنفسهم اإلمامية بكالم الميالني

 وقال ،(2)صحتها عدم منه يلزم ال لرواية الشيخين إخراج عدم إنّ 
 في يقدح فال الحديث لهذا الشيخين إخراج عدم: العلوم باب محمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 23خبر تزويج أم كلثوم من عمر )ص  (1)
 (. 283)ص  وضوء النبي  (2)
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 .(1)به ويحتج صحيح وهو يخرجاه لم حديث من فكم، صحته
 أحاديث ترك أنه البخاري اعترف: الدرويش حسن اهلل عبد وقال
 فما، فيه مذكور هو صحيح كلّ  فليس، كتابه في يذكرها لم صحيحة

 كلّ  بذكر يلتزم لم فهو، يذكرها ولم أهملها التي الصحيحة األحاديث أكثر
 يستوجب ال األخرى الصحيحة لألحاديث إهماله فإذاً ، صحيح هو ما

 المهمة القضية هذه يجهل الميالني كان فإن ،(2)إهمالها أو تضعيفها
 ألن األحاديث من كثير صحة بعدم القول بها الجهل على يترتب التي

 به اعترض ثم بهذا يعلم كان وإن، مصيبة فتلك يخرجاها لم الشيخين
 .أعظم فالمصيبة عمر من كلثوم أم زواج خبر صحة على

 التي هذه قاعدته عّمم بل، هذا على يقتصر لم الميالني إن ثم
 عدم أسباب من أن فادعى، الزواج هذا خبر إلبطال خاللها من يسعى
 القاعدة وهذه. له السنن أصحاب بقية إخراج عدم، الخبر هذا صحة
 كانت األولى القاعدة ألن، تفوقها بل، الغرابة في األولى قاعدته تضاهي
 يشترط فلم األربعة السنن أما، الصحة فيهما اشُترط بكتابين متعلِّقة

 ما كلَّ  أن الميالني ادعاه ما ومفهوم، فيها أخرجوه فيما الصحة أصحابها
 زواج لخبر إخراجهم عدم على بنى ألنه، صحيح   األربعة السنن في
 كبار من أحد   يعتمده لم القول وهذا، صحته عدم كلثوم أم من عمر

 .(3)مرجوح فقوله العلماء من ذلك إلى ذهب ومن، الفن بهذا المشتغلين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 32)ص  مصدر التشريع عند مذهب الجعفرية (1)
(، ثم نقل عن جماعة من أهل العلم عدم اشتراط 209 ــ 208مهدي األمم )ص  (2)

 الشيخين استيعاب األحاديث الصحيحة. 
 (، شرح التبصرة والتذكرة=111انظر معرفة أنواع علوم الحديث البن الصالح )ص  (3)
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 قد داود وأبا والنسائي البخاري فإن، مسلم غير الكالم هذا إن ثم
 أقر وقد، مضى كما، كلثوم أم من عمر زواج يثبت ما كتبهم في رووا

 الزواج نصوص أن، بالباحثين سماه عمن نقل عندما بذلك الشهرستاني
 وربما ،(1)داود وأبا، البخاري إال الستة الصحاح أصحاب يروها لم
 حينها سنجيب ونحن، فقط الخطبة رواية قصد بأنه الميالني يعتذر قد
 في تام قصور هو الروايات بقية دون الخطبة رواية عن الكالم حصره بأن

 يصدر أن قبل الباب روايات جميع يجمع أن الباحث على إذ، البحث
 األخذ حولها كثر تاريخية بواقعة األمر يتعلق حين خاصة، النهائي حكمه
 الشمس من أثبت أنها مع وتشكيك وجدال نقاش محل وصارت، والرد
 لم الميالني ألن ،محله في ليس االعتذار هذا ولكن، النهار وضح في

 .بالخطبة تتعلق ال أخرى روايات ذكر بل الخطبة روايات على يقتصر
 أنس الثقة للراوي المضعفين ومغالطات أخطاء: الثاني المثال* 

 :الليثي عياض بنا
أول حديث ضعفه ناصر الهندي ومحمد علي الحلو هو حديث 

 .الصادق عن الباقر عن عمرأنس بن عياض الليثي عن جعفر 
أما ناصر الهندي فانتقى من ترجمة أنس في تهذيب التهذيب ثالثة 

مطعون ، أنس بن عياض الليثي: نصوص بعد أن قدم لذلك بقوله
وال : بل تعدى هذا ورماه بالكذب واالختالق فقال ،(2)مقدوح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/168ألبي الفضل العراقي ) =
 (، طبعة العتبة العباسية. 172زواج أم كلثوم )ص  (1)
 (. 135إفحام األعداء والخصوم )ص  (2)
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 يخفى على أهل النقد واالختبار أن هذا السياق المكذوب الواضح 
اختالُق أنس بن عياض الليثي المقدوح عند ، سقوطه ألهل األبصار

 .(2)(1)كبار األخبار
، فقد ضّعف هذه الرواية بأنس وباإلرسال، وأما محمد علي الحلو

ثم ذكر الرواية ثم  أورد ابن سعد في طبقاته هذه الرواية مرسلة: فقال
ثم قال  ،(3)والوسائط بين أنس بن عياض وبين جعفر ساقطة: قال

مهمل لم تتعرض له كتب الرجال بالجرح وال : عن أنس بن عياض
 .(4)بالتعديل

 : والرد على هذا التشكيك والمغالطات من وجوه

تعجب  ،عند النظر فيما استدل به الهندي على ضعف أنس: األول
وانتقاء النصوص الموافقة ، من تحريف الكالم بتحميله ما ال يحتمل

 : وبيان ذلك، االنتصار لغرضهلهواه ألجل 

أن ناصر الهندي لم ينقل ولو نصا فيه توثيق ألنس مع أن  ــ 1
المصدر الذي نقل منه وهو التهذيب حافل بنصوص أهل العلم في الثناء 

لكي يوهم القارئ أن المحدثين متفقون ، بن عياض الليثي على أنس
 .على جرحه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا وفيه سقط أو ركاكة.  (1)
 (. 165إفحام األعداء والخصوم )ص  (2)
 (. 38كشف البصر )ص  (3)
 (. 38كشف البصر )ص  (4)
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ليس جرحا ، في أنسما نقله ناصر الهندي زاعما أنه جرح  ــ 2
لم أر عند المحدثين غيره ولكنه : فقول اإلمام مالك، بوجه من الوجوه

ال و ليس جرحا ال في عدالته (1)أحمق يدفع كتبه إلى هؤالء العراقيين
فالظاهر من العبارة أن اإلمام مالك يثني على أنس لكنه ، في ضبطه

ثين  ألن ، العراقيين لنسخهايعتب عليه إعطاء كتبه وسماعاته للمحدِّ
اإلمام مالك كان يشتد على أهل العراق لما انتشر عندهم الوضع في 

عياض فقد والدليل على ذلك أن مالكا قد أثنى على أنس بن ، الحديث
كنا عند مالك في المسجد فأقبل أبو ضمرة : قال إسماعيل بن رشيد

 .(2)وكتبفأقبل مالك يثني عليه ويقول فيه الخير وأنه وقد سمع 
لماذا لم ينقل ناصر الهندي هذه العبارة : ونحن نسأل كل منصف

 ؟.مع أنها تقع قبل النص الذي نقله مباشرة
والمقصود أن اإلمام مالك لم يجرح أنس بن عياض الليثي كما 

 .زعم الهندي
وقد تابع ناصر الهندي في تقطيع النصوص وبترها أصحاب الرد 

لم أر عند : ا قول مالك مبتورا هكذافنقلو، الكبير على إلهي ظهير
، وتدليس فاحش، وهذه خيانة في النقل، المحدثين غيره ولكنه أحمق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/376تهذيب التهذيب ) (1)
( 103(، والخبر في تاريخ الثقات البن شاهين )برقم 1/376تهذيب التهذيب ) (2)

 ــمسجد المدينة  ــكنا عند مالك في المسجد ونصه عنده عن إسماعيل بن رشيد: 
فأقبل أنس بن عياض أبو ضمرة، فأقبل مالك يثني عليه ويقول فيه الخير، وأنه وأنه، 

 . وقد سمع وكتب
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ألن تتمة العبارة تدل على أن مقصود اإلمام مالك هو عدم تحري أنس 
لكن أصحاب الرد الكبير أرادوا إيهام القارئ ، في إعطاء كتبه للعراقين

إال باستعمال هذا األسلوب البعيد ولم يجدوا سبيال لذلك ، بشيء آخر
 .عن األمانة العلمية

كانت فيه غفلة : مروان عنه وأما ما نقله ناصر الهندي من قول
فليس جرحا في . (1)الشاميين ووثقه ولكنه كان يعرض كتبه على الناس

ألن الغفلة المقصودة هنا قد ُتحمل على أن أنسا كان يقوم ، الضبط
من حضر مجلس السماع من غير أن ينتقي  بمقابلة سماعه على بقية

أو أنه يعرض كتبه لكل الناس من غير تثبت كما عابه ، المتقنين منهم
وهذا ال ينهض إلنزال أنس من رتبة الثقة إلى رتبة ، عليه اإلمام مالك

 !.الضعيف فضال عن رتبة الوضاع التي أنزله إليها الهندي
كل شيء في : فقالسألت أبا ضمرة عن شيء : قول األشج وأما

، فهو أيضا ليس من الجرح أصال. (2)هذا البيت عرض يعني أحاديثه
من أوجه ، ــ وهو أن يقرأ التلميذ على الشيخ من كتابه ــألن العْرض 

عن  قال ابن الصالح ، التحمل التي اتفق المحدثون على صحتها
إال ما حكي ، وال خالف أنها رواية صحيحة: صحة التحمل بالعرض

 .(3)واهلل أعلم، عن بعض من ال يعتد بخالفه
وأما ما نقله عن الحافظ ابن حجر من قول ابن سعد عن أنس ثقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/376تهذيب التهذيب ) (1)
 (. 1/376التهذيب ) تهذيب (2)
 (. 137مقدمة ابن الصالح بتحقيق الدكتور نور الدين عتر )ص  (3)
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، الناسخ في الطبعة الهندية من تهذيب التهذيبفهو خطأ من ، كثير الخطأ
شمس الدين ابن  وقد وقفت على النص في النسخة الخطية التي كتبها

، من نسخة ابن حجر وعليها إجازته قمر تلميذ الحافظ ابن حجر ونسخها
وكذا  ،(2)وهو المثبت في طبعة الرسالة ،(1)ثقة كثير الحديث: وفيها

وهذا ما ورد  ،(3)في أصل تهذيب التهذيب وهو تهذيب الكمال للمزي
والعجيب أن ، وهو المصدر الذي نقل عنه المزي ،(4)في الطبقات

ولم يكلف ، الطبقات الطبقات هو مصدر الرواية والهندي قد نقل عن
فضال عن أن الحافظ ابن حجر  ،نفسه مراجعة هذا النص للتحقق منه

: قال في أنس في تقريب التهذيب الذي يلخص فيه أحكامه على الرواة
ثم إن الحافظ ، كعادته ذلك على لنبه الخطأ كثير كان ولو ،(5)ثقة

ووثقه صراحة في كتبه  ،(6)حكم على إسناد ورد فيه أنس بالصحة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، محفوظة بمكتبة برنستون مجموعة 120مخطوط تهذيب التهذيب بخط ابن قمر ص  (1)
 ، وهذه صورة النص678غاريث برقم 

 
 (. 1/190تهذيب التهذيب طبعة الرسالة ) (2)
 (. 3/351تهذيب الكمال ) (3)
 (. 5/436الطبقات الكبرى ) (4)
 (. 564تقريب التهذيب )رقم (5)
 . 2/47(، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/606انظر التلخيص الحبير ) (6)
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 .(1)المخصصة لتخريج األحاديث
وفوق كل هذا فإن الذهبي لم يورد أنس بن عياض الليثي في 
، ميزان االعتدال وال استدركه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان

فلو ، المخصصين لذكر كل من ورد فيه جرح من الرواة ولو كان ثقة
زعم الهندي لما تأخر  كانت النصوص السابقة تدل على الجرح كما

 .الذهبي والحافظ في إيراد أنس بن عياض في الميزان واللسان
هذا ما ساقه ناصر الهندي زاعما أنه قدح في أنس بن عياض 

 .ما استدل به ليس من باب القدح أصال وقد تبين أن! الليثي
فهو ، أما قول محمد علي الحلو إن أنس بن عياض الليثي مهمل

حكايته عن رده لما تقدم من توثيق جماعة من األئمة من قبيل ما تغني 
فضال عن مناقضته لما زعمه ناصر الهندي من كونه ، والنقاد له
والغريب أن الحلو اعتمد على كتاب ناصر الهندي في جل ما ، مجروحا

كتبه ومع ذلك خالفه في هذه القضية وزعم أن أنسا مهمل ولم يرد فيه ال 
 !!.ال تعديلو جرح

والوسائط بين أنس بن عياض وبين : محمد علي الحلووقول 
من السقطات العجيبة التي تدل على جهل تام بعلم ، جعفر ساقطة

إن لم تكن من باب التدليس واالستخفاف ، طبقات الرواةو الحديث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حديث أنه كان يطاف به في المرض على نسائه (: 3/294قال في التلخيص الحبير ) (1)
جعفر بن  عن عياض عن أنس بنالحارث بن أبي أسامة في مسنده عن محمد بن سعد 

كان يحمل في ثوب يطاف به على نسائه وهو مريض  محمد عن أبيه أن النبي 
 . يقسم له، ورجاله ثقات إال أنه منقطع
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فأنس بن عياض الليثي مدني مشهور وتلميذ من تالميذ ، بعقل القارئ
عقبة  نة المعروفين كموسى بنجعفر الصادق وغيره من محدثي المدي

وقد صرح ، وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد األنصاري وغيرهم
 ونص اإلمام مسلم على سماعه من ،(1)بالسماع عن جعفر الصادق

أبو ضمرة أنس بن : فقال في ترجمته له في كتابه الكنى، الصادق
 .(2)سمع أبا حازم وربيعة الرأي وجعفر بن محمد: عياض الليثي

 : فكيف إذا علمت
أن أنسا قد توبع على روايته عن جعفر ولم يتفرد بها عنه حتى  ــ 1

ووهيب بن ، سفيان بن عيينة: فقد تابعه، يُرمى باالختالق والوضع
 !! خالد كما تقدم في تخريج الحديث

، قد وثقه كبار النقاد والمحدثين أن أنس بن عياض الليثي ــ 2
، ثقة كثير الحديث: وقال ابن سعد، فقد احتج به البخاري ومسلم

 ،(3)البـأس به: وقال أبو زرعة والنسائي، ثقة: وقال ابن معين
: وقال عنه ابن حبان ،(4)كان عندنا ثقة: وقال عنه علي بن المديني

وقد نص محي الدين المامقاني في تعليقه على  ،(5)من المتقنين
تنقيح المقال على توثيق علماء أهل السنة ألنس بن عياض بعد أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/4طبقات ابن سعد طبعة الخانجي ) (1)
 (. 1719الكنى واألسامي )برقم (2)
 . 1/375، تهذيب التهذيب 3/349تهذيب الكمال  (3)
 (. 118ابن أبي شيبة )ص  سؤاالت (4)
 (. 226مشاهير علماء األمصار )ص  (5)
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وثقه : فقال، وعدَّ ما نُقل فيه من جرح شذوذا، استعرض نصوصهم
وبهذا تعلم بطالن قول  ،(2)إال من شذ منهم، (1)جل علماء العامة

 .السنةالهندي أن أنسا مقدوح ومجروح عند أهل 
ي قد أجمع علماء رجال اإلمامية على أن أنس بن عياض الليث ــ 3
، (3)ثقة صحيح الحديث: فقال عنه النجاشي والطوسي!، توثيقه

وقال  ،(4)ثقة صحيح الحديث بال خالف: وقال الشاهرودي
وقال المامقاني االبن في تعليقه  ،(5)ال كالم في وثاقته: التستري

اتفق أصحابنا رفع اهلل تعالى شأنهم على وثاقة : على تنقيح المقال
ومن نوادر الرجال الذين اتفقت كلمات . من دون غمز فيه، المترجم

وعليه فكل من طعن في أنس كالهندي ومن ، (6)الفريقين في توثيقه
 .متجن على العلم والحق، تبعه فهو متحامل عليه

رسالة الهندي إال الغريب أن الميالني يعتمد باألساس على  ــ 4
مع ، أنه غفل عن أول رواية مسندة ذكرها في كتابه ولم يضعف رجالها

وهي رواية أنس بن عياض الليثي ، قد تكلم عنها وضعفها أن الهندي
ولست ، والرواية صحيحة السند إلى الباقر كما مر، عن جعفر الصادق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يقصد أهل السنة.  (1)
 ( طبعة مؤسسة آل البيت. 11/243تنقيح المقال ) (2)
(، رجال ابن داود )ص 75(، خالصة األقوال )ص 4/149معجم رجال الحديث ) (3)

53 .) 
 (. 1/701مستدركات علم رجال الحديث ) (4)
 (. 2/195قاموس الرجال ) (5)
 الهامش(.  ــ 11/243تنقيح المقال ) (6)
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ميالني وغفلة ال!!، أدري كيف أفلتت هذه الرواية من مقصلة الميالني
عن هذه الرواية توجب سقوط كالمه حين زعم ضعف جميع أسانيد 

مع العلم أن سندها ينتهي للباقر وهو الذي ، روايات تزويج أم كلثوم
 .يروي قصة الزواج

وسنتعرض فيه لنماذج من األخطاء الفادحة : المثال الثالث* 
 : في الجرح والتعديل وقواعد الحديث، للمعترضين

في الجرح  أغالط محمد علي الحلوو أخطاءنماذج من  ــ أ
 والتعديل واالستدالل بأقوال أهل العلم

لم تذكره كتب : قال محمد علي الحلو عن السري بن خزيمة ــ 1
 .(1)الرجال بشيء
 ترجم له ابن حبان والحاكم، بل هو ثقة باالتفاق: والجواب

 .(2)الذهبي وابن قطلوبغا ووثقوهو
مهمل ال يدرى : الحلو عن معلى بن أسدقال محمد علي  ــ 2
 هذا أن والجواب ،(3)لم تتعرض له كتب الرجال بشيء، من هو
 كلف فلو، الفاحش الجهل أو الصريح الكذب عن يخرج ال الكالم
 كالم لوجد، التهذيب تهذيب كتاب مراجعة نفسه الحلو علي محمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 45كشف البصر )ص (1)
(، الثقات 13/245(، سير أعالم النبالء للذهبي )5/211انظر: الثقات البن حبان ) (2)

 (. 4/421مما لم يقع في الكتب الستة البن قطلوبغا )
 (. 45كشف البصر )ص (3)
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 من أسد بن فالمعلى، أسد بن المعلى توثيق في والتعديل الجرح علماء
ما أعلم أني عثرت له على ، ثقة: حاتم أبو عنه وقال، الشيخين رجال

: قاسم بن مسلمة قالو ،العجلي هووثق، خطأ غير حديث واحد
 .(1)مأمون ثقة: السجزي الحكم بن مسعود قالو ،ثقة

عن  ضّعف محمد علي الحلو رواية نقلها محب الدين الطبري ــ 3
ابن اسحاق بدعوى أن محب الدين لم يذكر طريقه إلى عاصم بن عمر 

: ثم قال(!!، وهو ابن عبد البر) وال طريقه إلى أبي عمر، بن قتادةا
والحقيقة أن هذا الكالم ال قيمة  .(2)فالرواية الثالثة والرابعة مرسلتين

في ألن محب الدين الطبري إنما ينقل روايته عن الكتب كما ذكر ، له
الدوالبي  فضال عن أن الرواية األولى قد نقلها، (3)مقدمة ذخائر العقبى

أما الرواية !، عن ابن اسحاق بإسناد ثابت كما مضى في تخريج الحديث
ولكن  ،(4)الثانية فهي موجودة في االستيعاب البن عبد البر بال إسناد

محمد علي الحلو لم يعرف من هو أبو عمر الذي نقل عنه المحب 
 .فلذلك وقع في هذا الخطأ الذي يدل على قصور علمي كبير، الطبري

أغالط الدكتور علي صالح رسن في و نماذج من أخطاء ــ ب
 :الجرح والتعديل واالستدالل بأقوال أهل العلم

قال الدكتور علي صالح رسن عن رواية أوردها أبو الشيخ  ــ 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 10/237التهذيب ) تهذيب (1)
 (، والصواب: مرسلتان. 40كشف البصر )ص  (2)
 (. 5ذخائر العقبي )ص (3)
 (. 4/1955االستيعاب في معرفة األصحاب ) (4)
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الحسن بن محمد فلم  المالحظ على الرواية أننا بحثنا عن: األصبهاني
لم نجد ما يدل على توثيقه أو : وقال أيضا عن أبي زرعة، نعرفه

 ال ريب في أن هذا الكالم ال يمت إلى التحقيق: قلت، (1)تجريحه
فلو كلف ، فالحسن بن محمد هو الداركي!، ال إلى العلم بأي صلةو

 لوجد أن، علي صالح رسن نفسه أن يبحث قليال في الكتاب الدكتور
حدثنا : فقال، أبا الشيخ روى هذه الرواية في موضع آخر من كتابه

لم أقف له في الكتاب على رواية عن و ،(2)محمد بن الحسن الداركي
 .(4)وقد ترجم له أبو الشيخ في نفس الكتاب، (3)غير أبي زرعة

وأما أبو زرعة فهو اإلمام النقاد المحدث أبو زرعة عبيد اهلل بن 
وترجمته مبسوطة في كتب ، أشهُر من نار على علَم، عبد الكريم

 .(5)التراجم والتاريخ وهي حافلة بثناء أهل العلم عليه
نسَب الدكتور علي صالح رسن إلى ابن قتيبة أنه اتهم  ــ 2

وإليك ، والحق أن هذا افتراء على ابن قتيبة ، (6)األعمش بالكذب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 180أم كلثوم. حقيقة أم وهم )ص  (1)
 (. 1/311) طبقات المحدثين بأصبهان (2)
إضافة للرواية التي نقلها علي صالح رسن والتي مضت معنا في مبحث طاعة أم كلثوم  (3)

ألبيها، روى أبو الشيخ رواية أخرى عن الداركي عن شيخه أبي زرعة، طبقات 
 (، ولم أقف له على رواية أخرى. 1/433) المحدثين بأصبهان

 (. 4/136) طبقات المحدثين بأصبهان (4)
(، سير أعالم النبالء 38/11(، تاريخ دمشق )12/33)انظر: تاريخ بغداد  (5)

 (. 33 ــ 7/31(، تهذيب التهذيب )13/65)
 (. 185أم كلثوم. حقيقة أم وهم )ص  (6)
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على األمانة  نص كالمه حتى تعرف جناية الدكتور علي صالح رسن
يقول ابن قتيبة رحمه بعد أن ذكر اعتراض المعترضين على ، العلمية

، وإنما رهن درعه عند يهودي: درعه عند يهودي رواية رهن النبي 
، يبيعونه كانوا يبيعون الطعام ولم يكن المسلمون، ألن اليهود في عصره
التعجب حتى أظهروا ، فما الذي أنكروه من هذا. لنهيه عن االحتكار

فابن ، (1)؟!وحتى رمى بعض المرقة األعمش بالكذب من أجله، منه
، ينقل طعن بعض المارقين في األعمش وهو يستنكر ذلك قتيبة 

لكن الدكتور علي صالح رسن ينسب إلى ابن قتيبة أنه هو من طعن في 
خيانة في و وال شك أن هذا يعد عند العقالء تدليسا فاحشا، األعمش
الظاهر أن قلة خبرة الدكتور علي رسن وبُعده عن هذا ولكن ، النقل

 .العلم هو ما أوقعه في هذه الزلة
خلَط الدكتور علي صالح رسن بين أبي صالح عبد الرحمن  ــ 3

فظن أن المذكور في ، (2)بن قيس الحنفي وأبي صالح ذكوان السمانا
 كما جاء، والصواب أنه أبو صالح الحنفي، أحد األسانيد هو السمان

 .(3)التصريح به في بعض طرق الرواية
لم يهتد الدكتور علي صالح رسن لمعرفة اإلمام المشهور  ــ 4

ومن ، (5)الذي روى عنه أصحاب الكتب الستة (4)وكيع بن الجراح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 220تأويل مختلف الحديث )ص  (1)
 (. 186أم كلثوم. حقيقة أم وهم )ص  (2)
 (. 378إصالح المال ) (3)
 (. 217أم كلثوم. حقيقة أم وهم )ص  (4)
 (. 9/140(، سير أعالم النبالء )11/129تهذيب التهذيب ) (5)
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يجهل وكيع بن الجراح الذي ال تكاد تخلو كتب الحديث من رواياته 
 .ليس أهال ألن يصحح ويضعف األسانيد

لم : الدكتور علي صالح رسن عن عطاء الخراسانيقال  ــ 5
أحصل على معلومات وافية بصدده سوى ما ذكره ابنه عثمان روى عنه 

وقيل إنه يستحق الترك ، وأنه يرسل عن ابن عباس، أحاديث موضوعة
عطاء ثقة صدوق : أقول، (2)وقيل إنه ثقة، (1)فإن عامة أحاديثه معلومة
وثقه الدارقطني وابن سعد واإلمام أحمد وقد ، كما قال ابن أبي حاتم

علي صالح إن ابنه عثمان روى عنه  وأما قول الدكتور، (3)والعجلي
ألن المتهم ، فهو سوء فهم منه للنص الذي نقله، أحاديث موضوعة

وأما قول اإلمام !، وليس عطاء، برواية الموضوعات هو عثمان بن عطاء
نقله المناوي في فيض القدير فقد ، فإن عامة أحاديثة معلولة: البخاري

سألت محمدا يعني : قال الترمذي في العلل: ونص كالمه كامال
عطاء الخراساني يستحق أن يترك فإن عامة أحاديثه : البخاري عنه فقال

عطاء الخراساني ثقة لم أر أحدا تكلم : معلولة اهـ ثم قال بعد ُسطَْيرات  
لكنه عقب عليه بكالم فالمناوي نقل كالم البخاري ، (4)فيه بشيء

لكن ، الترمذي الذي خالف شيخه البخاري في الحكم على عطاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وهو المصدر الذي نقل منه 4/369كذا والصواب: معلولة كما في فيض القدير ) (1)
 الدكتور علي صالح رسن. 

 (. 218أم كلثوم. حقيقة أم وهم )ص  (2)
 (،3/6(، موسوعة أقوال اإلمام أحمد في رجال الحديث )7/214تهذيب التهذيب ) (3)

 (. 1246الثقات للعجلي )
 (. 4/369فيض القدير ) (4)
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، الدكتور علي صالح اجتزأ من كالم المناوي ما يناسب غرضه فقط
عامة أحاديثه  وأما قول البخاري فيه، والصحيح أن عطاء ثقة

: فقال، فقد تعقبه تلميذه الترمذي كما مر، يوافق عليه مفل، (1)مقلوبة
روى عنه الثقات من األئمة مثل مالك ، وعطاء الخراساني رجل ثقة

، (2)ولم أسمع أن أحدا من المتقدمين تكلم فيه بشيء، ومعمر وغيرهما
بالرغم من أن البخاري جعل عامة ، وعطاء الخراساني: وقال ابن رجب

احتجوا بحديثه  إال أن بقية العلماء، أحاديثه مقلوبة ونعته بالضعف
، وروى عنه مسلم وأصحاب السنن األربعة، ن الوهم والخطأالخالي م

قلت ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه ثقة صدوق، وقد وثقه ابن معين)
ثقة : وقال الدارقطني. ليس به بأس: وقال النسائي. نعم: قال، يحتج به
ومع ، وتوثيق هذا العدد الغفير له يدفع رأي البخاري فيه(. في نفسه

، قلت وهذا أعدل األقوال فيه، (3)لعطاء أوهامه وعللههذا الدفع تبقى 
 .وليس في رواية عطاء لمهر أم كلثوم أي علة بحمد اهلل

واختزال الدكتور علي صالح رسن لترجمة عطاء وقيمته العلمية 
فيه كثير من التحامل والظلم على هذا المحدث الثقة ! سطرين فقط في

 .المشهور
وقد : رسن عن أم  َسلِيط األنصاريةقال الدكتور علي صالح  ــ 6

قام الباحث بمراجعة ترجمة أم سليط فلم يجد لها ذكرا سوى أنها من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/369فيض القدير ) (1)
 (. 271العلل الكبير للترمذي )ص  (2)
 (. 101شرح علل الترمذي )ص  (3)
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وال زوجها فهي ، (1)ولم نعرف أمها وأبيها أصحاب الرسول 
أقول وهذا الكالم فيه من القصور ما ال ينقضي منه ، (2)مجهولة لنا
سعد أو اإلصابة  فلو أنه كلف نفسه أن يراجع طبقات ابن، العجب

، أم قيس فهي، لوجد كل ما جهله عن أم  َسلِيط، للحافظ ابن حجر
، بنت شبل بن الحارثأمها أم عبد اهلل و عبيد بن زياد وأبوها اسمه
 .(3)أبو َسلِيط بن أبي حارثة وهو َعْمرو بن قيس بن مالك وزوجها هو
حديث  لم يهتد الدكتور علي رسن لتعيين المراد بأيوب في ــ 7

من له أُنس  : قلت، (4)رواه المحدث عبد الرزاق في مصنفه المعروف
بعلم الجرح والتعديل ال يصعب عليه أن يعرف أن المقصود بأيوب في 
أسانيد عبد الرزاق هو اإلمام أيوب السختياني الذي يروي عنه معمر 

 .(5)مئات المرات في مصنف عبد الرزاقوهذا السند قد تكرر 
رواية ابن أبي شيبة عن : قال الدكتور علي صالح رسن ــ 8

عند . بكر عن جرير عن عبد الحميد عن منصور بن الحكم (6)أبو
التحقق من سند الرواية لم نعرف من هو أبو بكر الذي نقل عنه ابن أبي 

لعلنا نعثر على شيبة وقد تمت مراجعة تالميذ جرير بن عبد الحميد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا والصواب: وأباها.  (1)
 (. 225أم كلثوم. حقيقة أم وهم )ص  (2)
 (. 8/408(، اإلصابة )8/419الطبقات البن سعد ) (3)
 (. 235أم كلثوم. حقيقة أم وهم )ص  (4)
 /7/20/30/40/107/154سنكتفي بذكر أرقام عشرة أحاديث من المصنف: ) (5)

170/227/247/293 .) 
 كذا والصواب: عن أبي بكر.  (6)
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هذا من أبين األدلة على : أقول. (1)شيء يعرفنا في أبي بكر فلم نوفق
ويجهل أوليات البحث ، أن الدكتور ال يمت إلى علم الحديث بأي صلة

فأبو بكر الذي جاء في أول السند هو ابن ، العلمي في الرواة جهال تاما
والقائل حدثنا أبو ، واسمه يسبق كل رواية في المصنف، أبي شيبة نفسه

بكر هو راوي المصنف على عادة القدماء في تصدير كل حديث باسم 
فكيف لم يتنبه الدكتور ، وحتى لو غضضنا الطرف عن هذا، المؤلِّف

وكيف لم يتنبه إلى أن جرير ، إلى أن كنية أبي بكر هي البن أبي شيبة
هل إال أن يكون غير مؤ، بن عبد الحميد من مشايخ ابن أبي شيبةا

وقد قيل ، للكالم في تصحيح األحاديث وتضعيفها والترجمة للرواة
وأمثال هذه األخطاء التي ، من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب: قديما

الروايات و تدل على أن أحكام الدكتور على صالح رسن على النصوص
وقد تركناها تجنبا ، ال قيمة لها في ميزان البحث العلمي كثيرة جدا

 .المملللتطويل 
 بن عمرو بين والميالني الهندي ناصر خلط: الرابع المثال* 

 !والضعيف الثقة دينار

ومن سلك مسلكه  ــ من األدلة التي تدل على أن نقد ناصر الهندي
لروايات أهل السنة نقد غير سليم وطافح باألخطاء  ــ كعلي الميالني

، الثقة باالتفاقما وقع من الخلط بين عمرو بن دينار المكي ، الفاحشة
 (2)الهندي عمد فقد، وبين عمرو بن دينار البصري الضعيف باالتفاق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 235أم كلثوم. حقيقة أم وهم )ص  (1)
 (. 168 ــ 167انظر إفحام األعداء والخصوم )ص (2)
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 دينار بن عمرو أبدال حين والتدليس التلبيس إلى (1)الميالني وتبعه
 البر عبر ابن رواية بذلك يضعف لكي البصري دينار بن بعمرو المكي
 في المراد هو بأنه منهم إيهاماً  ترجمته ساق ثم ،(2)الخطبة قصة في

 الثقة ــ المكي دينار بن عمرو هو الطريق لهذه الراوي أن مع، السند
 بن سفيان هو اإلسناد هذا في دينار ابن عن الراوي ألن، ــ باالتفاق
 يروي وإنما، البصري دينار ابن عن يروى ال سفيان أن ومعلوم، عيينة
 يخفى ال الهندي وناصر ،(3)ترجمته في جاء كما ،المكي دينار ابن عن
 الذي سفيان بأن حكم فقد، المشتركين الرواة بين التمييز طريقة عليه
 ولم اسمه أطلق الراوي أن مع، عيينة ابن غير هو اإلسناد هذا في ذكر
 المقصود أن رجح والهندي، عيينة ابن أو الثوري سفيان هو هل يبين
، ذلك بعد لكن ،(4)دينار بن عمرو عن يروي ألنه، عيينة ابن هو هنا

 البصري بأنه ادعى، مكة إلى دينار بن عمرو نسبة عدم رؤيته وعند
 .اإلسناد هذا صحة عدم ذلك على ليبني، الضعيف
 وثقات األئمة في والميالني الهندي ناصر طعن: الخامس المثال* 

 :ملتوية بأساليب الرواة
 والحلو والميالني الهندي من كل   قام نفسها األساليب وبهذه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م من عمر المنشور ضمن الرسائل العشر في األحاديث الموضوعة خبر تزويج أم كلثو (1)
 (. 27)ص 

(، وقد مضى تخريجها في مبحث الروايات الواردة في إرسال 4/1955االستيعاب ) (2)
 علي ابنته أم كلثوم لعمر. 

 (. 31 ــ 8/29تهذيب التهذيب ) (3)
 (. 167إفحام األعداء والخصوم )ص  (4)
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 أنهم هو يتبعونه الذي والمنهج، الثقات الرواة من جماعة في بالطعن
 جرح تفيد العبارات هذه أن موهمين الرواة هؤالء في قيل ما يسوقون
 بعض به ُجرح ما ينقلون أو، بشيء   الجرح من ليست وهي، الراوي
 الجرح ردِّ  في جاء ما أو، تعديلهم في جاء ما ويكتمون، الرواة هؤالء
 حديثه أن مع، الرواية في باالختالط متهم الراوي أن ينقلون أو، عنهم

 : الثقات األئمة هؤالء ومن، وهكذا، اختالطه قبل كان هنا المذكور
 شراحيل بن وعامر، عيينة بن وسفيان، المصري وهب بن اهلل عبد
 بن ووكيع، األعمش مهران بن وسليمان، الضرير معاوية وأبو، الشعبي
 من جماعة ثم، ونافع، أسلم بن وزيد مليكة أبي بن اهلل وعبد، الجراح

 بن وأحمد، رباح بن علي وأخيه رباح بن كموسى الصدوقين المحدثين
 .بكير بن ويونس، الجبار عبد

 من هم هؤالء أكثر أن علم، الحديث علم من شيئاً  مارس من وكل  
، والمحدثون األئمة عليهم اعتمد الذين المتقنين الثقات الحديث أئمة
 يتجاسر هذا كل ومع،  النبي سنة من كثير بحفظ قاموا الذين وهم

 بأولئك الطعن على وغيرهم الحلو علي ومحمد والميالني الهندي
 .الجبال

هذه أمثلة قليلة من تصرفات ناصر الهندي والميالني ومن تبعه مع 
 ولو ذهبنا نتتبع كل ما صدر منهم من تدليسات، الروايات الحديثية

والمقصود أن تضعيفهم لروايات ، حجم الكتاب ضخمالصار ، زالتو
أهل السنة ال وزن له من الناحية العلمية لذلك ال ينبغي أن يضيع الوقت 
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وإنما يكتفى ببيان مجمل لمنهجهم البعيد ، في التتبع التفصيلي لكالمهم
 .عن منهج وقواعد أهل الحديث

 وقوع على اإلمامية روايات داللة عدم ادعاء: الثانية المسألة 
 :الزواج

 داللة ردِّ  إلى كلثوم أم زواج قضية في كتب من بعض ذهب
، فيها التشكيكو ،الزواج ثبوت على اإلمامية من المتقدمين روايات
 (،هـ 1019) التستري القاضي هو المسلك هذا سلك من أول ولعل
 بأم الشبيهة الجنية هي عليها المعقود بأن القول: قلتَ  إن: قال حين
 الصادق عن سابقا روي ما ينافي التمتع عند بالتبديل القول وكذا كلثوم
 جريا ذلك قال  الصادق لعل: قلتُ ، غصبناه فرج أول إنه: قوله من
( هـ 1111) المجلسي تبعه ثم. (1)الناس عليه بنى الذي الظاهر على
 في كلثوم أم تزويج باب في وردت التي الروايات على معلِّقا قال حين

 إلى  كلثوم أم تزويج وقوع على يدالن ال الخبران هذان: الكافي
 تلك صحت إن، الناس وبزعم ظاهراً  ُغصبناه فالمعنى: يقول أن

 .(2)القصة
 مر ما ينافي ال األخبار هذه: التزويج أخبار على معلقا أيضا وقال

: فالمعنى. خواصهم عليها أطلعوا مخفية قصة ألنها، الجنية قصة من
 ما منه وقريب. (3)القصة تلك صحت إن، الناس وبزعم ظاهراً  غصبناه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( الهامش. 2/43مصائب النواصب ) (1)
 (. 20/44مرآة العقول ) (2)
 (. 42/106بحار األنوار ) (3)
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 ال الرواية هذه إن قال حين الطباطبائي القاضي علي محمد إليه ذهب
 التقدير سبيل على وارد لعله إذ، بالفعل الزواج حصول على تدل

 محمد وسار ،(1)ذلك يدعي لمن المجاراة سبيل على أو، والفرض
 العباس توكيل رواية على معلِّقا فقال المنوال نفس على الحلو علي

عى إثبات عن قاصرة والرواية: الكافي في المروية  إيقاع وهو، المدَّ
 أمير تفويض من أكثر يعني ال العباس إلى األمر فجعلُ ، والنكاح العقد

 قبل من العقد بـإيقاع صريحة غير وهي، العباس إلى األمر المؤمنين
 .(2)العباس

 فرض وعلى: فقال، حمود جميل محمد المسلك هذا تبنى وممن
لهما فإننا المذكورين الخبرين صحة  القطعية والقرائن يتناسب بما نأوِّ
 ذلك إن :زرارة حسنة في  هفقول، الزواج ذاك وقوع عدم على الدالة
ل، غصبناه فرج  غصبناه: فالمعنى، الواقعي ال الظاهري الغصب على يأوَّ
 .(3)القصة تلك صحت إن بالناس وبزعم ظاهراً 

 ليس العباس إلى األمر جعل فإن ذلك عن وبالغض: أيضا وقال
 من أعم العباس إلى األمر جعل أن إذ، التزويج مسألة إلى إشارة فيه

 وهو األخص على باألعم االستدالل يمكن فكيف وعليه، المدعى
 كيف ليرى العباس إلى األمر تسليم يكون أن يمكن هذا ومع ؟!التزويج
 .(4)عمر عن األمر يصرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 57نقله عنه جعفر مرتضى في ظالمة أم كلثوم )ص  (1)
 (. 82كشف البصر )ص  (2)
 (. 41إفحام الفحول )ص  (3)
 (. 41إفحام الفحول )ص  (4)
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 المؤمنين أمير أن على الدال الخبر صحة فرض وعلى: أيضا وقال
 المدعى على واضحا فليس عمر وفاة بعد بيته إلى كلثوم أم ابنته أرجع
، عمر مات لما بيته إلى بابنته جاء المؤمنين أمير أن على يدل ما غاية بل

 صلوات تكون قد إذ عمر منزل في تواجدها من أعم البيت إلى ومجيئها
 أمير من بأمر المطلب عبد بن العباس فيه أخفاها آخر مكان في عليها اهلل

 .(1) المؤمنين
اضطراب غريب في قضية رواية االغتصاب فقد  وللشهرستاني

أما في طبعته ، (2)أثبتها من غير أي تشكيك فيها في طبعته األولى لكتابه
التشكيك في داللة هذه العبارة على وقوع تارة إلى  الثانية فقد لجأ

ثم في نفس الموضع ينقض كل هذا اإلجابات ، (3)االغتصاب المزعوم
، وبنظرنا أن كثيرا من هذه األقوال هي خالف الظهور: فيقول، ويردها

وهو ال يدل على أكثر ، بل في كالم اإلمام ما يشير إلى اإلكراه والجبر
 .(4)من وقوع العقد

ب حينما تراه في موضع سابق يسوق تفسيرا ركيكا لكنك تستغر
أو ، ذلك فرج غصبناه: المروي عن الصادق: لرواية االغتصاب فيقول

وليس لنا تعليق على هذا التفسير ، (5)ــ أي قبضنا عليه ــعصبناه 
 .فإن هذا الكالم تغني حكايته عن رده، الغريب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 68إفحام الفحول )ص  (1)
 (. 129 ــ 121 ــ 48أم كلثوم، طبعة مركز األبحاث العقائدية )ص  زواج (2)
 ( طبعة العتبة العباسية. 275زواج أم كلثوم )ص  (3)
 ( طبعة العتبة العباسية. 275زواج أم كلثوم )ص  (4)
 ( طبعة العتبة العباسية. 170زواج أم كلثوم )ص  (5)
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ألن هذه ، أنه تكلف ظاهر: والجواب عن هذا التأويل الغريب
وقد ، ووقوع الدخول، ووقوع العقد، الروايات صريحة في وقوع الزواج

بل إن من علماء ، علماء اإلمامية وقوع التزويج استفاد منها جماعة من
على  صرح بامتناع حمل روايتي زرارة وعبد اهلل بن سنان اإلمامية من

 : التقية
 إنكاره المفيد على يرد وهو البحراني الماحوزي سليمان قال ــ
 على يحمل أن إال اللهم، اإلباء حق تأباه وأخبارنا: الزواج هذا لثبوت
 اهلل وعبد زرارة كروايتي بعضها في ممكن غير وهو، الرواية في التقية

 .(1)سنان بنا
 إال قوله إلى الماحوزي كالم البحراني صالح بن اهلل عبد ونقل ــ

 له يتم ال: أقول: قائال عليه وعلق الرواية في التقية على يحمل أن
 .(2)باالغتصاب الروايات في ُمصّرح فإنه، التقية على الحمل
: حديث أن بعضهم زعم قد: العاملي مرتضى جعفر وقال ــ

 وارد لعله إذ، بالفعل الزواج حصول على يدل   ال« غصبناه فرج ذلك»
. ذلك يّدعي لمن المجاراة سبيل على أو، والفرض التقدير سبيل على
 واإلكراه القهر سبيل على كان إنما فهو، تقولون كما األمر كان إن أي

 فال، عليه دليل وال، الظاهر خالف ذلك إن: نقول لكننا. والغصب
 حديث ويبطل ويدفع ينافي ما آخر بدليل ثبت إذا إال به لاللتزام مجال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /أ[. 30مخطوط ذخيرة يوم المحشر ق ] (1)
 (. 52المسائل الحسينية )ق  مخطوط (2)
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 أو، له التأويل التماس من الحالة هذه في بد فال، «غصبناه فرج ذلك»
 .(1)أهله إلى علمه ورد، طرحه
 ادعى قد: العدة في سنان بن اهلل عبد رواية على معلِّقا وقال ــ
 بأم جاء علّياً  أن حول ــ الشيعة روايات ــ الروايات هذه أن: بعضهم
 ال ــ األخرى هي ــ بيته في عدتها أيام لتمضي عمر موت بعد كلثوم
 اإللزام سبيل على الحكم إثبات المراد أن إذ، الزواج وقوع على تدل

 المتوفى المرأة تعتد أن يوجبون حيث، نفسه به يلزم بما اآلخر للطرف
: يروون هم بأنهم اإلمام عليهم فرد، الزوجية بيت نفس في زوجها عنها
  بيته إلى بها وذهب ،كلثوم أم ابنته بيد أخذ عمر توفي حين علّياً  أن

 كان« » اإلمام سأل الذي أن الرواية من يظهر لم ــ 1: ونقول
 حكم عن يتحدث هو بل، ذاك أو المخالف هذا قول إبطال إلى ناظراً 
 كالم في ليس ــ 2. آخر شيء أي عن النظر بغض نفسها في الواقعة
 أورد قد هو بل، أحد على الرد مقام في أنه إلى يشير ما« » اإلمام
 يعلم أن« » يريد، حصلت واقعة عن اإلخبار سبيل على الكالم
، عليها يدل ما النص في ليس أمور عن للتحدث معنى فال، بها القارئ

 .(2)يبررها ما إلى يشير أو
 من أعم العباس إلى األمر جعل إن حمود جميل محمد قول وأما
 العباس توكيل رواية أورد قد فالكليني، تمحل أنه شك فال ،المدعى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 57ظالمة أم كلثوم )ص  (1)
 (. 58ظالمة أم كلثوم )ص  (2)
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 على الدالة الروايات من أنها في صريح وهذا، كلثوم أم تزويج باب في
 ترد بزيادة الكوفي القاسم أبي عند الرواية وردت وقد، التزويج وقوع
 طالب أبي بن علي عم العباس هذا إن: فيها جاء فقد، التكلف هذا
 فزوجه منها يزوجني أن أمره وقد كلثوم أم ابنته أمر إليه جعل وقد

 فعاد العباس: المرتضى قول منه وقريب ،(1)يسيرة مدة بعد العباس
  إلى أمير المؤمنين فقال ، إليه فعاتبه وخوفه وسأله رد أمر المرأة
 .(2)فمضى وعقد عليها، ما شئت افعل: له

 .والمكابرة التكلف على القائمة االعتراضات تلك سقوط يظهر وبهذا
 

* * * 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 79 ــ 78االستغاثة )ص  (1)
 ابنته من عمر المطبوعة مع رسالة تزويج علي  رسالة إنكاح أمير المؤمنين  (2)

 (. 30بنته من عمر للمفيد )ص 
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 عمر من كلثوم أم زواج ثبوت في الطعن: الثانية المغالطة 
 :الروايات في لالختالف

 التشكيك إلى كلثوم أم من عمر لزواج المنكرين بعض لجأ
 بعض في االختالفات بعض على بناء الواقعة هذه صحة في والطعن
 في واالختالف التناقض حصول على دليال وجعلوها، الزواج تفاصيل
 سلك من أول المفيد كان وقد، ونفيها إنكارها ذلك على ورتبوا، القصة
 بنفسه الحديث: فقال، السروية المسائل كتابه في المسلك هذا

 تأثير له يكون فال، الحديث يبطل فيه االختالف هذا وبُدو  . مختلف
 ومنهم (2)المفيد رأي إنتاج المعاصرون الُكّتاب أعاد ثم. (1)حال على
 يصوروا حتى، الروايات في المنقولة االختالفات ذكر في توسع من

 محمد يقول، هذا وفي، لها حقيقة ال كلثوم ألم عمر مصاهرة أن للقارئ
 من القضية نسف يستلزم االضطراب هذا إذن: حمود جميل
 والمّدعيات النصوص اختالف إن: الشهرستاني يقول ،(3)أساسها
 في تشّككنا بل، األمور هذه مثل ودراسة بحث ضرورة إلى تدعونا
 إن: أيضا ويقول ،(4)األمر ثبوت عدم إلى نميل وتجعلنا، صّحتها
 تضج آخرها إلى أولها من فاطمة بنت كلثوم أم من عمر زواج قضية

 هو ومن والوالدة والتزويج الخطبة كيفية في، والتناقضات باإلشكاالت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 90 ــ 88المسائل السروية )ص  (1)
كصاحب إفحام الفحول الذي نقل كالم المفيد مسلما به، انظر إفحام الفحول )ص  (2)

53 .) 
 (. 68إفحام الفحول )ص  (3)
 (. 163 ــ 162زواج أم كلثوم، الزواج اللغز )ص  (4)
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 هم ومن، إجبار عن أم أبيها برضا كان وهل المهر هو وما، المزوج
 .(1)علي بنت كلثوم أم أزواج

الروايات في جوانب قضية اضطراب : السبحاني جعفر يقول
يوجب الشك والتردد في ، واحدة إلى حّد يناهز إلى اثني عشر قوالً 

إذ ال معنى أن تختلف األقوال حول حادثة واحدة إلى ، صحة الواقعة
وال تركن النفس إلى حديث ظهر فيه . هذا الحد من االختالف

 .(2)االضطراب إلى هذا الحد الهائل
االعتراضات معتمدين على المنهج ونحن سنجيب عن هذه 

بالتحقيق في هذه االعتراضات وبيان عدم ، العلمي التاريخي النقدي
واالستدالل بها إللغاء حقيقة تاريخية يقينية ، صحة االعتماد عليها

 التصورات الخاطئة عن أصحاب النبي و تنقض كثيرا من المفاهيم
نؤصل فيه  رد مجمل، وسنفصل الجواب على ردين، أهل بيته و

المنهج العلمي الصحيح المعتمد في التعامل مع االختالفات في القضايا 
ورد علمي مفصل نفند فيه أدلة المعترضين على زواج عمر ، التاريخية

 .من أم كلثوم بتفصيل
 بعض باختالف المعترضين استدالل على المجمل الرد* 
 الزواج وقوع إلنكار التفاصيل
 إليها توصل التي الخاطئة النتائج في األساسي اإلشكال إن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 270، )ص ــ طبعة العتبة العباسية ــزواج أم كلثوم، الزواج اللغز  (1)
 (. 6/368رسائل ومقاالت ) (2)
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 ألنه المعترضون أولئك عليه سار الذي المنهج في واقع هو المعترضون
 موافقة وغير غريبة نتائج إلى بهم أدى ولذلك، أصله من خاطئ منهج

 : التالية المالحظات في ذلك وبيان، للصواب

 :الروايات في االختالف مع التعامل ضوابط: األولى المالحظة* 
 مع التعامل أصول في عامة وقواعد ضوابط العلم أهل وضع لقد
، الثابتة التاريخية واألحداث، النبوية الروايات في المنقول االختالف
 يعرف، مستقال علما لها وجعلوا، خاصة كتبا القواعد هذه وضمنوا
 : جامعة ضوابط ثالثة في تتلخص األصول وهذه، الحديث بمختلف
 :المردود من والثابت السقيم من الصحيح تمييز: األول الضابط *

 درجة هو والمرويات النصوص اختالف عند إليه ينظر ما فأول
 الضعيف من المقبول الثابت يميز أن الناقد فعلى، المرويات صحة

 أن يرى العلم أهل وبعض، الضعيف ويرد بالصحيح فيأخذ، المردود
 إن أما، للتناقض موجبا فيه االختالف يكون بما يختص الضابط هذا
 الصحيح على الضعيف تقديم ذلك على يترتب ولم الجمع أمكن

 .عندهم أولى فالجمع
 :الروايات بين الجمع: الثاني الضابط *
 فالذي، والثبوت الحجية في والنصوص الروايات تساوي عند

 أهل قررها التي الجمع أوجه بأحد بينها الجمع هو الباحث على ينبغي
 الحقيقة في ولكنها، التعارض ظاهرها المرويات من كثيرا فإن، العلم
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 والروايات العامة الروايات بين التعارض في الشأن كما، ومتوافقة متآلفة
 الروايات أو، المقيدة والروايات المطلقة الروايات أو، المخصصة
 هذه بين الجمع وجوه من وجه وجد فإن، المفصلة والروايات المجملة
 .الترجيح إلى يصار وإال، إليه المصير ينبغي الذي فهو الروايات
 :الروايات بين الترجيح: الثالث الضابط *
 إلى نلجأ، بينها الجمع وتعذر، الحجية في الروايات تساوي عند
 بقرائن باالستعانة القولين أحد نصحح بأن، بينها والترجيح الموازنة
 البلد أهل رواية وتقديم، الواحد على الجماعة رواية كتقديم، الترجيح
، يحضرها لم من على الواقعة حضر من رواية وتقديم، غيرهم رواية على

 الترجيح قرائن من وغيرها، ضبطا األقل على األضبط رواية وتقديم
 األصول وكتب الفقه كتبو ،الحديث مختلف كتب في المبسوطة
 .(1)التاريخ وكتب

 هذه أْعَملَ  منهم أحدا نجد لم المعترضين كالم سبرنا حين ونحن
 بها واالحتجاج االختالفات هذه بسرد يكتفون بل، والضوابط القواعد
 إلى يمت ال غريب منهج وهذا، تحرير الو تحقيق وال تمحيص دون

 على القواعد هذه طبقنا حين وأما، بصلة التحقيق وأصول العلم أصول
، كلثوم أم زواج قصة في وردت أنها الزاعمون زعم التي االختالفات

 من وبعضها، لها أصل ال المنقولة االختالفات من كثيرا أن وجدنا فقد
 واقعة في أصال يؤثر وال جدا فقليل منها الثابت وأما، الرواة بعض غلط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للتفصيل في الضوابط الثالثة المذكورة، راجع: مختلف الحديث بين المحدثين  (1)
 واألصوليين والفقهاء. 
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 أن يتبين وبذلك، الزواج حادثة عن خارجة بتفاصيل يتعلق وإنما الزواج
 .الصحة من لها وجه ال كلها االعتراضات تلك

 التاريخية الوقائع في االختالف إلى االستناد: الثانية المالحظة* 
 :اإلسالمي التاريخ هدم عليه يترتب إلنكارها
 الروايات في االختالف اعتبار على القائم الغريب المنهج هذا إن
 عليه يترتب منهج إلنكارها موجبا التاريخية الوقائع بعض في المنقولة
 اإلسالم تاريخ درس من أن وذلك، اإلسالم تاريخ من كبير جزء هدم
 في اختالف حصل المشهورة التاريخ وقائع من كثيرا أن اليقين علم يعلم

 حتى بل، الراشدة بالخالفة ومرورا  النبي سيرة من بدءا تفاصيلها
 هذا على بناء المردود حكم في يصير البيت وأهل الصحابة آحاد تاريخ
 ونحن، حصرها يصعب جدا كثيرة على واألمثلة، الهدام المنهج
 .كلثوم بأم عمر زواج لموضوع مشاكلة أمثلة على سنقتصر
 : خديجة المؤمنين بأم  النبي زواج: األول المثال *
 كثيرة تفاصيل في والمؤرخون والعلماء، الروايات اختلفت فقد
 تقدم فيمن الروايات فاختلفت،  بخديجة  النبي بزواج تتعلق

 فيمن واخُتلِف، أختها أم،  خديجة أم  النبي هل، بالخطبة
 إلى ذهب من وبين، أسد بن خويلد أبوها إنه قائل بين، تزويجها تولى
 تزوجها حين خديجة سن في واخُتلِف ،(1)خويلد بن عمرو أخوها أنه

 واختلفوا ،(2)35 أم 25 أم سنة 28 أم سنة 40 كان هل،  النبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 24انظر: إني رزقت حبها للشيخ محمد سالم الخضر )ص  (1)
 (. 32انظر: إني رزقت حبها للشيخ محمد سالم الخضر )ص  (2)
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 واختلف ،(1)زينب وقيل اهلل عبد فقيل،  النبي أبناء أكبر في أيضا
 واختلفوا، كلثوم أم وقيل فاطمة فقيل،  محمد من بناتها أصغر في
 ،(2)له أخوان هما وقيل، اهلل لعبد اسمان هما فقيل، والطيب الطاهر في

 ،(3)7 سنة وقيل 8 سنة وقيل البعثة من 10 سنة فقيل وفاتها في واختلفوا
 من بين،  النبي من الزواج قبل بكرا كونها في اإلمامية واختلف
 واختلف ،(5)ثيبا كانت أنها أثبت ومن ،(4)بكرا كانت  أنها ادعى

 زينب أن روايتهم في فثبت،  النبي من بناتها في أيضا اإلمامية
 بعضهم وادعى ،من خديجة  النبي بنات  كلثوم وأم ورقية
 .(6)خديجة أخت هالة بنات وأنهن  النبي ربائب أنهن

 : بفاطمة  علي زواج: الثاني المثال *
 كثيرة أقوال على بفاطمة علي زواج تاريخ في المؤرخون اختلف

، سنة بعد: وقيل، الهجرة من أشهر 5 بعد الزواج وقع: فقيل، جدا
 بدر غزوة بعد أكان واختلفوا، سنين ثالث بعد وقيل، سنتين بعد وقيل
 أقوال على، مهرها في اإلمامية روايات واختلفت ،(7)أحد غزوة بعد أم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 43انظر: إني رزقت حبها للشيخ محمد سالم الخضر )ص  (1)
 (. 42انظر: إني رزقت حبها للشيخ محمد سالم الخضر )ص  (2)
 (. 68انظر: إني رزقت حبها للشيخ محمد سالم الخضر )ص  (3)
 (. 1/138مناقب آل ابي طالب ) (4)
هند بن ( وفيه: 463(، وأمالي الطوسي )ص 1/282انظر: عيون أخبار الرضا ) (5)

( وأخته ألمه فاطمة النبي ) ( وأمه خديجة زوجأبي هالة ربيب رسول اهلل )
 (. 12/247، قاموس الرجال ))صلوات اهلل عليها( 

ال ربائبه، من إصدارات  انظر كتاب: زينب ورقية وأم كلثوم بنات رسول اهلل  (6)
 مبرة اآلل واألصحاب. 

 (. 4/12انظر هذه األقوال مع مصادرها في الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ) (7)
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 وقيل، فضة مثقال أربعمائة: قيل بالمال تقديره ففي، جدا كثيرة
 ونصف أوقية عشرة اثني وقيل، درهما ثالثون وقيل، درهم خمسمائة

 وثمانين أربعمائة يساوي درع: فقيل بالعين تقديره وأما، الفضة من
 أربعمائة قيمتها وقيل، درهم أربعمائة قيمتها حطمية درع وقيل، درهما
 وقيل الدنيا خمس وقيل، الدنيا ربع: وقيل، أوقية عشرة واثتني درهم
 ولد: فقيل، فاطمة بن المحسن في الروايات واختلف ،(1)!!الدنيا نصف

 .(3)سقطا كان بل: وقيل ،(2)صغيرا ومات  النبي حياة في المحسن
 أنكر أحدا بأن سمعنا الو نقف لم، االختالفات هذه كل ومع

 يذكرون والذين، بفاطمة علي زواج الو  بخديجة  النبي زواج
 ولكن، بينها الجمع أو بينها بالترجيح يقومون نجدهم ،االختالفات هذه
 االختالفات هذه فإن، كلثوم بأم عمر لزواج المنكرين أصول على
 بفاطمة  علي وزواج،  بخديجة  النبي زواج إلنكار موجبة
 ،أدنى له من يتبناه ال قول هذا أن يعلم لبيب كل أن شك وال 
 لزواج المنكرون سلكه الذي المنهج أن يتبين وبذلك، العقل من مسكة
 .سليم وغير هّدام منهج كلثوم أم من عمر

 كالم رأى حين القضية لهذه تنبه العاملي مرتضى جعفر أن ويبدو
 االختالفات تلك إلى االستناد أن فقرر عمر من كلثوم أم زواج أنكر من

أصل : يقول، ثبوته إنكار إلى يؤدي ال الزواج تفاصيل في المزعومة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ 4/126هذه األقوال مع مصادرها في الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء )انظر  (1)
127 .) 

 ( ونقل االتفاق على ذلك. 3/156(، فتح الباري )11/25البداية والنهاية ) (2)
 (. 1/355اإلرشاد للمفيد ) (3)
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 .(1)الزواج ال يمكن تكذيبه استنادًا إلى مجرد وجود هذه التناقضات
 على يدل ال والتناقض االختالف إن: آخر موطن في ويقول

 رواية عدا ما، الروايات بطالن على يدل بل، الروايات جميع بطالن
 فيحتاج، لنا ومحددة متعينة تكن لم وإن، مشكوكة تبقى حيث، واحدة
 موضع يتضح الجواب وبهذا ،(2)آخر دليل إلى الجميع بطالن إثبات
 .كلثوم أم من عمر لزواج المنكرون إليها وصل التي النتيجة في الخلل

 المنكرين منهجية في واالزدواجية التناقض: الثالثة المالحظة *
  التفاصيل في االختالف بدعوى كلثوم أم من عمر لزواج

 كلثوم أم من عمر لزواج المنكرين إنكار أن للقارئ يتضح ولكي
 من موقفهم بين مقارنة سنعقد، ومطردة سليمة منهجية على مبنيا ليس
 بشهربانو  الحسين وزواج،  علي بنت كلثوم أم من عمر زواج
 .يزدجرد بنت

 زواج إثبات على والنسابين والمؤرخين المحدثين اتفاق مضى فقد
 علماء من ثبوته في طعن أي على نقف ولم،  كلثوم أم من  عمر
 في المتعارضة الروايات بحثوا قد والجماعة السنة وأهل، السنة أهل

، المختلفة الروايات في وافرة مصنفات وأفردوا، التاريخية الوقائع
، الراشدين الخلفاء وسيرة النبوية السيرة في االختالفات من كثيرا وذكروا
 زواج روايات في تناقض وجود على نص منهم أحدا نجد لم ذلك ومع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 35ظالمة أم كلثوم )ص  (1)
 (. 51ظالمة أم كلثوم )ص  (2)
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 ،(1)وقوعه نفي إلى منهم أحد يذهب أن عن فضال، عمر من كلثوم أم
 القضية هذه ذكروا الذين والعلماء المحدثين أساطين في يُتصور فهل
 الحديث كتب في وحكايتها إثباتها على وتسالموا القرون مر على

 عن يغفلوا أن، العقائدو واألدب واألنساب والتراجم والسير والتواريخ
 ،القصة بهذه التصديق عدم إلى تؤدي التي المزعومة االختالفات هذه
 هذه وقوع على سنة أربعمائة قرابة مضي بعد المفيد إال لذلك يتنبه الو

 ومع، منصف به يقبل الو ،عاقل به يقول ال هذا أن شك ال!! الواقعة
 القضية هذه يتجاهلون كلثوم أم من عمر زواج في المشككين نجد ذلك

 .الثابتة المصاهرة هذه إنكار على ويصرون
  الحسين زواج موضوع في نبحث وحين، المقابل وفي
 الروايات نجد ،العابدين بزين الملقب الحسين بن علي أم، بشهربانو
 فقد، فاحشا اختالفا اختلفت قد العالقة هذه تفاصيل في واألقوال
، سالفة واسمها يزدجرد بنت كانت إنها: فقيل، شخصيتها في اختلفوا
 لها وُذكر ،(2)شهربانو وقيل، سادرة وقيل، سلمة وقيل، سالمة وقيل
 وبلغ (3)ومريم وفاطمة وسارة جيدةو وبرة، خولة: وهي أخرى أسماء
 في واختلفوا !!،(4)اسما عشر أربعة :لها ذكرت التي األسماء عدد
 وقيل ،(5)كسرى بن شيرويه وقيل، الثالث يزدجرد: فقيل ،أبيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعترض بادعاء البعض أن ألحد علماء األحناف كتابا في نفي زواج أم كلثوم،  وال (1)
 فهذه دعوى غير صحيحة وسيأتي مناقشتها في محلها. 

 (. 15/22انظر موسوعة سيرة أهل البيت ) (2)
 (. 1/199موسوعة اإلمام الحسين ) (3)
 (. 104 ــ 99الثاني )ص دائرة المعارف الحسينية، معجم أنصار الحسين، النساء الجزء  (4)
 (. 472المقنعة للمفيد )ص  (5)
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 ،(2)للحسين زوجة كانت أنها إلى اإلمامية بعض وذهب ،(1)سنجان
 بالد من كانت إنها وقيل ،(3)غزالة واسمها، ولد أم كانت بل وقيل
 (5)سجستان من كانت: وقيل ،(4)كابل سبي من كانت وقيل، السند
 فيمن اإلمامية روايات واختلفت!! (6)أصال السبي من تكن لم وقيل
جها  بن عمر فنفلها المدائن فتح في نهبت فقيل للحسين وهبها أو زوَّ
 أمير إلى الجعفي جابر بن حريث بعث وقيل، الحسين الخطاب
 وأعطى فأخذهما شهريار بن يزدجرد ببنتي طالب أبي بن علي المؤمنين
 .(7)الحسين بن علي فأولدها الحسين البنه واحدة

 في كان أنه بعضها في فجاء، زواجها زمن في رواياتهم واختلفت
 أن بعضها وفي، عثمان خالفة في ذلك أن بعضها وفي، عمر خالفة
 بن علي ابنها والدة مكان في واختلف ،(8)علي خالفة في وقع الزواج
 تاريخ في واختلف ،(9)المدينة في وقيل، الكوفة في فقيل، الحسين
 خالفة في وقيل،  عمر خالفة في فقيل، الحسين بن لعلي والدتها
 والدة بعد نفاسها في توفيت فقيل، وفاتها في واختلف ،(10) علي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 111دائرة المعارف الحسينية، معجم أنصار الحسين، النساء، الجزء الثاني )ص  (1)
 (. 1/197(، موسوعة اإلمام الحسين )15/20موسوعة سيرة أهل البيت ) (2)
 (. 5/211طبقات ابن سعد ) (3)
 (. 15/21موسوعة سيرة أهل البيت ) (4)
 ( طبعة دار التعارف بتحقيق المحمودي. 3/107أنساب األشراف ) (5)
 (. 125دائرة المعارف الحسينية، معجم أنصار الحسين، النساء الجزء الثاني )ص  (6)
 (. 192عمدة الطالب )ص  (7)
 (. 19 ــ 15/18موسوعة سيرة أهل البيت ) (8)
 (. 15/33موسوعة سيرة أهل البيت ) (9)
 =(،125المعارف الحسينية، معجم أنصار الحسين، النساء الجزء الثاني )ص دائرة  (10)
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 الحسن مولى زييد الحسين بعد تزوجها بل وقيل ،(1)الحسين بن علي
 ،(2)الحسين بن علي أخو وهو زييد بن عبداهلل له فولدت، علي بنا

 بل وقيل، فقط الحسين بن علي ولدت فقيل، أوالدها في واختلف
 .(3)األصغر وعلي، العابدين زين األوسط علي، اثنين

، الكوفة في وقيل، المدينة في: فقيل، وفاتها مكان في واختلف
 ينسب مرقد ولها الري في وماتت، فارس بالد إلى سافرت إنها وقيل
 .(4)الري في إليها

 النسب علماء من جماعة أن عنبة ابن اإلمامي النسابة من ويظهر
 في ويظهر ،(5)يزدجرد بنت بشهربانو الحسين زواج أنكروا والتاريخ
 ذلك ومع ،(6)المعاصرين بعض ذلك في ووافقه، ذلك إلى ميله كالمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/11سيرة اإلمام علي بن الحسين لعلي عاشور ) =
 (. 15/39موسوعة سيرة أهل البيت ) (1)
 ( 5/211الطبقات البن سعد ) (2)
 (. 1/225موسوعة اإلمام الحسين ) (3)
 ــ 134الحسين، النساء الجزء الثاني )ص دائرة المعارف الحسينية، معجم أنصار  (4)

135 .) 
 (. 193عمدة الطالب )ص  (5)
(، التشيع العلوي 30 ــ 10انظر: حياة اإلمام علي بن الحسين لجعفر شهيدي )ص  (6)

( بواسطة الشعوبية 1/13(، تاريخ إيران االجتماعي )37 ــ 25لعلي شريعتي )ص 
(، مقالة: حول السيدة شهربانو لمحمد هادي اليوسفي، 51لصباح الموسوي )ص 

 منشورة بكتاب دراسات وبحوث حول مؤتمر الحسين، المجلد الثاني، مقالة: السيرة
لثاني[، الحسينية، المصادر والمراجع دراسة في المستندات التاريخية ]القسم ا

(، تأملي در أسطورة 207منشورة بمجلة نصوص معاصرة العدد التاسع )ص 
 . 287 ــ 286شهربانو )بالفارسية(، مقالة منشورة بمجلة کیهان فرهنگی العدد 
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 لدى عمر من كلثوم أم زواج إنكار اشتهر مثلما رأيهم يشتهر لم
 الواقعة الكثيرة االختالفات من بالرغم أثبته من منهم بل، المعاصرين

 .(1)ثبوته عدم إلى ذهب من على رد من ومنهم، تفاصيله في
، كلثوم أم من عمر لزواج المنكرين عند االزدواجية تتبين وهنا

 يشككوا ولم، بشهربانو المزعوم الحسين زواج عن سكتوا إنهم حيث
 وهو كلثوم أم من عمر لزواج المنكرين رأس كالم نراجع فحين، فيه

 شيرويه بنت زنان شاه هي العابدين زين أم أن تارة يثبت نجده، المفيد
 بن شهريار بن يزدجرد بنت زنان شاه: إنها يقول وتارة ،(2)كسرى بنا

 كانت إنها فيقول، أيضا اسمها في باالختالف يعترفثم  ،(3)كسرى
 زواجها تفاصيل في المنقول االختالف كل ومع ،(4)شهربانو تسمى

 طعن أو تشكيك أي مسلكه سلك ومن المفيد من نسمع لم، بالحسين
 الطعن سهام وجهوا الوقت نفس وفي ،(5)وثبوته الزواج هذا قصة في

 فيها يشكك لم التي  كلثوم أم من عمر زواج واقعة إلى والتشكيك
 .هذا زماننا إلى السنة أهل من العلم أهل من أحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فقد 1( الهامش رقم 1/201منهم محمد الريشهري في موسوعة اإلمام الحسين ) (1)
وناقشها،  شهربانو من الحسين نقل أدلة جعفر شهيدي على عدم ثبوت زواج 

وذكر أن أحمد المهدوي الدامغاني قد رد أيضا على جعفر شهيدي في كتابه 
 )شاهدخت واال كهر شهربانو( بالفارسية. 

 (. 472المقنعة للمفيد )ص  (2)
 (. 2/137(، و)2/135اإلرشاد للمفيد ) (3)
 (. 2/137اإلرشاد للمفيد ) (4)
ثبات زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي )ص وراجع القول الجلي في إ (5)

 ( فقد ذكر مثل هذا الجواب. 159
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 .استدالالتهم على التفصيلي الرد في فلنشرع هذا علمت إذا
 إلنكار التفاصيل بعض باختالف استداللهم على المفصل الرد* 

 الزواج وقوع
 آلة يملك ال ومن، التاريخ بأمور له خبرة ال من ينخدع قد ربما

 حاول التي االعتراضات هذه بمثل النظر ودقة والترجيح والموازنة النقد
 من ضخموا بأن، ويبنيها يشيدها أن كلثوم أم من عمر زواج أنكر من

 وأقحموا، المصاهرة هذه تفاصيل بعض في المنقولة االختالفات بعض
 على التشويش أجل من، المصاهرة بأصل لها عالقة ال أخرى أمورا
 أصل تلغي كثيرة تناقضات تكتنفها الواقعة هذه بأن وإيهامه القارئ
 جل بمناقشة المبحث هذا في قمنا ولذلك، التاريخ من وجودها

 بعض في الصواب وجه وتبيين، فيها الخلل وجه وبيان، اعتراضاتهم
 أنكر من عليها اتكأ والتي، العلماء بعض على اشتبهت قد التي األمور
 سلكنا االختالفات هذه بحثنا عندما ونحن ،عمر من كلثوم أم زواج

 : تصنيفها في طريقتين
، الثبوت جهة من االختالفات هذه حجية مناقشة: األولى الطريقةــ 

 ما منها االختالفات هذه أن سنجد فإننا، الثبوت جهة من فيها نظرنا فلو
 .النقل جهة من الثابت هو ما منهاو ،أصال يثبت لم

 كلثوم أم بزواج االختالفات هذه ارتباط مناقشة: الثانية الطريقةــ 
 صنفين إلى تنقسم وجدناها وباستقرائها ،عمر من

: الزواج بتفاصيل المتعلقة والوقائع االختالفات: األول الصنفدد 
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 هي بها المتزوج كون وادعاء، لفاطمة بنتاً  كلثوم أم كون في كاالختالف
، الولي في واالختالف، المهر في واالختالف، بكر أبي بنت كلثوم أم

 وقوع في واالختالف، باإلكراه أو بالرضا الزواج وقوع في واالختالف
 .االختالفات من وغيرها، كلثوم أم من عمر عقب في واالختالف، الدخول

 بتفاصيل تتعلق ال التي والوقائع االختالفات: الثاني الصنفدد 
، عمر بن وزيد كلثوم أم جنازة في صلى فيمن كاالختالف: الزواج

 زيد عقب في واالختالف، وفاتها بعد كلثوم أم أزواج في واالختالف
 .التفاصيل من وغيرها عمر بنا

 من المقبول الثابت وميزنا االختالفات هذه درسنا أن وبعد
 مستند ال االختالفات هذه من كثيرا أن وجدنا، المردود الضعيف
 تعلقها حيث من وأما، األصابع يتعدى ال منها والثابت، لها صحيحا
 المتعلقة االختالفات من نقل ما فجميع، كلثوم أم من عمر بزواج

 وأما، النقل جهة من يثبت ال كلثوم أم من عمر زواج بتفاصيل
 ال اختالفات فهي، األخرى التفاصيل بعض في الواردة االختالفات

 األقوال إن السبحاني جعفر قول أن يتبين وبهذا، الزواج بأصل تتعلق
 الذي التهويل من هو، كلثوم أم من عمر زواج في قوال عشر اثني بلغت
 خالل من سيتضح ما وهذا، والغش والتمويه التضليل باب في يدخل
 .اآلتية الفصول
  لها أصل ال أنه ثبت التي االختالفات: األولى القضية* 

 من كلثوم أم زواج تفاصيل في الروايات باختالف المفيد استدل
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 المفيد أوردها التي االختالفات في النظر وعند، ثبوته عدم ليدعي عمر
 الروايات في أصالً  توجد ال ذكرها التي االختالفات بعض أن نجد

 : عليها الرد مع وسنفصلها، الخبر لهذا المسندة
 .واالختيار اإلكراه في واالختالف الولي في االختالف دعوى ــ 1
فتارة يروى أن أمير ، والحديث بنفسه مختلف: المفيد قال
وتارة يروى أن العباس تولى . تولى العقد له على ابنته المؤمنين 

وتهديد  أنه لم يقع العقد إال بعد وعيد من عمر: ذلك عنه وتارة يروى
 .(1)وتارة يروى أنه كان عن اختيار وإيثار، لبني هاشم

أن هذا االختالف ال وجود له في الروايات الصحيحة : والجواب
وإنما تفرد أبو القاسم الكوفي والكليني ، الثابتة التي رواها أهل السنة

، حين ادعيا أن الفاروق هدد عليا والعباس، برواية ذلك عن الصادق
ومعلوم أن هذا خالف األخبار ، عباس في تزويج أم كلثومفوكل علي ال
وسيأتي نقد ، فضال عما فيه من الغض من مقام أهل البيت، الصحيحة

 .هو من تولى العقد  ، والثابت أنَّ عليًّا الرواية في محله
 : المهر مقدار في التناقض دعوى ــ 2

أربعين ألف إن عمر أمهر أم كلثوم : ومنهم من يقول: قال المفيد
كان : ومنهم من يقول، مهرها أربعة آالف درهم: ومنهم من يقول، درهم

 .(2)وبدو هذا االختالف فيه يبطل الحديث، مهرها خمسمائة درهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 88المسائل السروية )ص  (1)
 (. 90المسائل السروية )ص  (2)
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وحول : التناقضات حول المهر: وقال جعفر مرتضى العاملي
وأخرى . إن عمر أمهرها عشرة آالف دينار: تارة تقول الروايات: مهرها
أربعين ألفًا بال : وبعضها قالت. أن المهر كان أربعين ألف درهم: تدعي
أعظم صداق بلغنا خبره »: لكن بعضها نقل عن الدميري قوله. تعيين

. «لما تزوج زينب بنت علي فإنه أصدقها أربعين ألف دينار، صداق عمر
مئة  خمس: وخامسة. أنه أصدقها أربعة آالف درهم: ورابعة ذكرت

. أنه أمهرها مئة ألف: وذكر نص آخر. «»لمفيد كما ذكره ا، درهم
فإنه في أول أمره تابع  وأما الشهرستاني، (1)؟فأي ذلك هو الصحيح

 ثم توسع في، (2)جعفر مرتضى في دعوى تناقض روايات المهر
 !.(3)االعتراض وضعف جميع الروايات الواردة في مقدار المهر

 والجواب عن هذا االعتراض من وجوه 
 المهر أن هو الصحيحة المسندة الروايات في ثبت الذي: األول

 وال صحيحة ال واحدة رواية في يأت ولم، درهم ألف أربعين كان
 .الدراهم من خمسمائة أو آالف أربعة كان المهر أن ضعيفة

ودائرة بين ، أما سائر األقوال األخرى فهي ال تثبتالثاني: 
 : وإليك التفصيل، الخطأو الضعف
، قول ضعيف وغلط، بأن مهر أم كلثوم كان مائة ألفالقول  ــ 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 32ظالمة أم كلثوم )ص  (1)
 (. 158زواج أم كلثوم )الزواج اللغز(، )ص  (2)
 (، طبعة العتبة العباسية. 329 ــ 327زواج أم كلثوم )الزواج اللغز(، ص ) (3)
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بعد أن ذكر أن المهر كان  (1)نقله هشام الكلبي عن قوم لم يسمهم
ولم ، ألنه قائله مجهول، الشك أن هذا قول ال يعبأ بهو ،أربعين ألفا
 .فال عبرة به، يذكر له سندا

بال  وأما القول بأن مهرها عشرة آالف دينار فقد ذكره اليعقوبي ــ 2
فال ، أو ممن نقل عنه هذا النص، فهذا خطأ من اليعقوبي، (2)سند

 .يلتفت إليه
فهو قول منسوب ، وأما القول بأن المهر كان أربعين ألف دينار ــ 3

اشتباه  فإما أن يكون هذا، والخطب في هذا هين ويسير، إلى الدميري
أو يكون خطأ ممن نقل ، حين أبدل الدرهم بالدينار، وخطأ من الدميري

كما أن ، (3)ألن هذا القول نقله الكتاني بواسطة عن الدميري، عنه
، فإنها أم كلثوم قطعا، الدميري وهم حين سمى زوجة عمر زينب

 وإنما على من جعل خطأه قوال من األقوال، والعتب ليس على الدميري
 !.الواردة على االختالف في المهر

، القول بأن المهر كان أربعة آالف أو خمسمائة درهم وأما ــ 4
ذكره المفيد في القرن الخامس للهجرة ولم ، فهو أيضا قول ال أصل له
 ؟.فكيف يعتد به، يذكر له سندا وال مصدرا

وبذلك يتبين أن جميع ما نقل من االختالف في مهر أم كلثوم ال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/190أنساب األشراف ) (1)
 (. 2/40تاريخ اليعقوبي ) (2)
 (. 2/268التراتيب اإلدارية ) (3)
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لعاملي الذي ولكننا نستغرب من جعفر مرتضى ا، أساس له من الصحة
ترك القول الصحيح المشهور الذي اتفقت عليه كلمة أهل العلم وتتابعوا 

في كتب  ثم ذهب يبحث، على إثباته في كتب الفقه والتاريخ واألنساب
متأخرة عن أقوال ال أصل لها أو مبنية على أوهام واشتباهات ليشكك في 

واألغرب أن يقف ، قيمة مهر أم كلثوم ويصور للقارئ أنه قد اختلف فيه
في حين ، قلمه هنا ويعجز عن التحقيق وبيان الصحيح من الضعيف

 .يبسط قلمه في كتبه األخرى لنقد األقوال التي ال توافق مبتغاه ومراده
وأما الشهرستاني فقد مضى أنه قرر ضعف جميع أسانيد مهر زواج 

هب أنه لم : ونقول، ونحن سنسلم له جدال بذلك، عمر من أم كلثوم
 ؟ فكان ماذا، ثبت رواية صحيحة في مقدار المهري

 ؟ هل هذا يعني أن زواج عمر من أم كلثوم لم يتم
 .سؤال نترك الجواب عليه للقارئ الكريم

 بها ودخوله كلثوم أم من عمر عقب في االختالف دعوى ــ 3
ثم إن بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولدا أسماه : المفيد قال

 .(1)إنه قتل قبل دخوله بها: وبعضهم يقول، زيدا
 : والجواب

 يدخل أن قبل تلقُ  عمر أن ذكر الرواة بعض أن المفيد دعوى إن
 كتب من رواية أي في عليها نقف ولم لها أصل ال دعوى كلثوم بأم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 89المسائل السروية )ص  (1)
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 والمؤرخين المحدثين من االتفاق وقع وقد، الحديث أو التاريخ
 رد وقد، ورقية زيدا منها وعقَّب كلثوم بأم دخل عمر أن على والنسابين

 أبو الشيخ قال: فقال القول هذا إلى ذهب من على العلوم بحر جعفر
 أم زوج  المؤمنين أمير إن: )اإلمامة كتاب في األطروش محمد
 حتى مضاجعتها من يتمكن لم صغيرة كانت لما لكن، عمر من كلثوم
لما عرفت من تصريح الرواية ، وعندي أن هذا غير صحيح( قتل

وألن أم كلثوم عند قتله لم ينقص عمرها عن عشرين ، المتقدمة بخالفها
 إثبات على اإلمامية من االتفاق الرازي الجليل عبد نقل وقد ،(1)سنة
وهذا ، الشيعة ال ينكرون هذا: بذلك يقر وهو فقال عمر بن زيد والدة

 .(2)ليس موضع نزاع
 أم من عمر بزواج تتعلق ال التي االختالفات: الثانية القضية* 

 :كلثوم
 ببعض كلثوم بأم عمر زواج في والمشككون المنكرون احتج
 بتفاصيل وتتعلق، المصاهرة هذا ثبوت في تقدح ال التي االختالفات

 العلماء بعض ذكرها والتي،  عمر بعد وأزواجها، كلثوم أم حياة
  بعمر وزواجها كلثوم أم حياة عن كالمهم سياق في والنسابين
 والجواب ،المصاهرة هذه ثبوت على يشوشوا كي، عمر بعد وأزواجها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/469تحفة العالم ) (1)
است ]در[ فصلى مطّول كه: زيد بن عمر از اّم  آنگه گفتهونص كالمه بالفارسية:  (2)

جواب آنست كه: شيعت منكر  «كلثوم بنت على بود، وبشام رفت وبيعت گرفت
 (. 258، نقض معروف به بعض مثالب النواصب )ص «نباشد آن را وموضع نزاع نيست
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 شيء أي فيها االختالف على يترتب ال التفاصيل هذه جل أن المجمل
، بالبطالن القصة أصل على تعود أن إلى ترتقي أن عن فضال، أصال
 صحتها عدم للقارئ يتبين حتى اعتراضاتهم أهم سنناقش ذلك ومع

 .الصواب عن وبعدها
 : االختالف الواقع فيمن صلى على أم كلثوم وابنها زيد دد 1
 حتى، عليها الصالةو موتها في أخبارهم واختلفت: الميالني قال
 البهي اهلل وعبد الشعبي عن يروي سعد فابن! أخباره اختلفت منهم الواحد
 عن ويروي عمر ابن عليهما صلى :زيد ولدها وعلى عليها الصالة في

 .(1)العاص بن سعيد عليهما صلى: ونافع عمار أبي بن عمار
: وزيد كلثوم أم على صلى وهل: العاملي مرتضى جعفر ويقول

 عليهما صلى أم؟  علي بن الحسن قدمه حيث، عمر بن اهلل عبد
  !؟(2)هريرة وأبو  والحسين الحسن وخلفه، العاص بن سعيد

حيث ، ويحسن التنبيه هنا على تمويه عجيب من علي الميالني
استغل إبهام بعض الروايات التي روت قصة الصالة على أم كلثوم 

فقد ورد في رواية ، كي يدعي االختالف في اسم المرأة والصبي، وزيد
، حضرت جنازة صبي وامرأة: النسائي عن عمار بن أبي عمار قال

م الصبي مما يلي اإلمام ، وُصلِّي عليهما، وُوضعت المرأة وراءه، فُقدِّ
، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 66خبر تزويج أم كلثوم من عمر )ص  (1)
 (. 30ظالمة أم كلثوم )ص  (2)



 

. 

آراء املنكرين واملشككني يف زواج عمر بأم كلثوم  مناقشة  279
 

 

 .(1)السنة: فقالوا، فسألتهم عن ذلك
وقد غفل الميالني أو تغافل عن الروايات التي ذكرت اسم أم 

فقد جاء في بقية طرق الرواية عن عمار بن ، كلثوم وابنها زيد صراحة
، (2)علي وابنها زيد أن الصبي والمرأة هما أم كلثوم بنت أبي عمار

وفيها التصريح ، فضال عن أن الطوسي قد نقل الرواية في كتابه الخالف
 .(3)!!باسم أم كلثوم بنت علي وابنها زيد

 : والجواب
 بأن الروايتين بين لالختالف حجر ابن الحافظ توجيه مضى قد
 ومضى، المدينة أمير العاص بن سعيد من بإذن كانت عمر ابن صالة
 ما هو الصواب وأن عمار أبي بن عمار من الوهم بأن رجحناه ما أيضا
 ولكن ،وأوثق عددا أكثر ألنهم البهي اهلل وعبد (4)ونافع الشعبي ذكره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 54في خبر تزويج أم كلثوم من عمر )ص رسالة  (1)
 . وفاتهما وذكر عمر من كلثوم أم ولد في ورد ما مبحثراجع تخريج الرواية في  (2)
 (. 722الخالف للطوسي )ص  (3)
نسب الميالني إلى نافع أنه قال: صلى عليهما سعيد بن العاص، وعزا ذلك إلى ابن  (4)

سعد، والصحيح أن ابن سعد لم يذكر في روايته عن نافع أن من صلى بالناس في 
جنازة أم كلثوم هو سعيد بن العاص، وإنما اختصر الرواية وذكر أن اإلمام كان سعيد 

ر المدينة وليس إمام الصالة، بدليل الطرق بن العاص، والمقصود باإلمام هنا أميا
األخرى المروية عن نافع والتي ذكرناها في مبحث الصالة على جنازة أم كلثوم 
وابنها زيد، وقد صرح فيها نافع بأن من صلى عليهما هو ابن عمر وأن اإلمام يومئذ 

من  سعيد بن العاص، فاإلمام هنا محمول قطعا على األمير، وإنما أوتي الميالني
 قصوره وعدم تقصيه لطرق الرواية. 
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لون كلثوم أم من عمر زواج ينكرون الذين  اليسيرة االختالفات يُحمِّ
 .وطمسها الحقائق إنكار لهم يستقيم كي تحتمل مما أكثر

 ثبوت في التشكيك الشهرستاني محاولة االعتراض بهذا ويلحق
 التي نافع رواية إلى مستندا وزيد كلثوم أم على عمر ابن صالة روايات
 استغالل إلى عمد ثم، الجنازة هذه حضر قتادة أبا أن على تنص

 فنقل ،الواقعة في للتشكيك قتادة أبي وفاة في الوارد االختالف
 38 أو هـ 40 سنة في قتادة أبي وفاة في تناسبه التي األقوال الشهرستاني

 األنصاري كان فلو ،الخبر في جاء الذي قتادة أبو هو من: قال ثم ،هـ
، هـ 40 سنة في  علي اإلمام شهادة قبل توفي قد فهذا المعروف

 أبي ابن مصنف من رواية نقل ثم ،(1)عليه صلى قد علي اإلمام وكان
 تضعيف الهامش في ونقل، قتادة أبي على  علي صالة في شيبة
 .عليه التركماني ابن رد نقل بعدها ثم الرواية لتلك البيهقي اإلمام

 : وجوه من والجواب
 أبي وفاة في الصواب تحقيق الشهرستاني غرض يكن لم: األول

 ابن صالة رواية صحة في القارئ تشكيك هو هدفه كان ما بقدر قتادة
 كان لو ألنه، الصحابة من جماعة بحضرة كلثوم أم جنازة على عمر

 ال ما وكتم العلماء أقوال من يناسبه ما بنقل اكتفى لما الحق يتحرى
 تقتضيه ما بحسب الصواب وترجيح النزاع محل بتحرير ولقام، يخدمه
 يقطع التراجم كتب في قتادة أبي ترجمة في ينظر من فكل وإال، األدلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.. 216 ــ 215زواج أم كلثوم، الزواج اللغز طبعة المكتبة العباسية )ص  (1)
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 وأن ،عليه صلى  عليا وأن هـ 40 سنة توفي أنه قرر من بغلط
 جماعة قول وهو، بالمدينة هـ 54 سنة توفي أنه هو وفاته في الصواب

 بن وإبراهيم (1)عفير بن وسعيد بكير بن يحيى منهم، العلم أهل من
 وذكر ،(6)نعيم وأبي (5)حبان وابن (4)والذهلي (3)والترمذي ،(2)المنذر

 لقول خالفا (7)والستين الخمسين بين توفي فيمن قتادة أبا البخاري
 (8)البر عبد ابن كالم من الظاهر وهو للشعبي نسب وما عدي بن الهيثم
 خياط بن خليفة لقول وخالفا، هـ 40 سنة بالكوفة توفي قتادة أبا أن من
 صلى  عليا إن قال من على الواقدي وأنكر. (9)هـ 38 سنة توفي أنه
 أبي وفاة في المختلفة األقوال النقاد من جماعة حكى وقد ،(10)عليه
 اإلمام وأما ،(11)حجر ابن كالحافظ، هـ 54 سنة وفاته ورجحوا قتادة

 بغلط حكم فقد، القضية هذه في الكالم حرر من أحسن فهو البيهقي
 بروايات ذلك على ودلل، قتادة أبي على صلى عليا أن روى من رواية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 12/205تهذيب التهذيب ) (1)
 (. 2/749معرفة الصحابة ألبي نعيم ) (2)
 (. 2/428نقله عنه البيهقي في معرفة السنن واآلثار ) (3)
 (. 1/187في الهداية واإلرشاد ) نقله عن الكالباذي (4)
 (. 34مشاهير علماء األمصار )ص  (5)
 (. 2/749معرفة الصحابة ) (6)
 (. 104التاريخ األوسط )ص  (7)
 (. 4/1732االستيعاب ) (8)
 (. 12/205تهذيب التهذيب ) (9)
 (. 6/15الطبقات الكبرى ) (10)
 (. 7/274اإلصابة ) (11)
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، طويل بزمن  علي بعد ما إلى قتادة أبي بقاء تثبت ثابتة صحيحة
 سنة كانت قتادة أبي وفاة أن على اعتمد من بعض على يرد وهو فقال
 رواه إنما فإنه، خطأ قبله قتادة أبي بوفاة ذلك على واستشهاده: هـ 40

 عليه فكبر قتادة أبي على صلى عليا أن، يزيد بن اهلل عبد بن موسى
 وهو، ستا فكبر: وقال، منقطعا الشعبي أيضا ورواه، بدريا وكان، سبعا
 إلى بقي ربعي بن الحارث قتادة أبا أن على التواريخ أهل إلجماع غلط
والذي يدل على هذا أن أبا سلمة بن . بعدها وقيل وخمسين أربع سنة

وعمرو بن سليم ، وعبد اهلل بن أبي قتادة، عبد الرحمن بن عوف
وإنما ، رووا عن أبي قتادة، وعبد اهلل بن أبي رباح األنصاري، الزرقي

فلم يثبت لهم عن أحد ممن توفي في أيام ، حملوا العلم بعد أيام علي
وفي هذا الحديث الصحيح شهادة نافع بشهود أبي . سماع علي 

قتادة هذه الجنازة التي صلى عليها سعيد بن العاص في إمارته على 
ومن ، وفي كل ذلك داللة على خطأ رواية موسى بن عبد اهلل، المدينة

يف يجوز رد رواية أهل وك. تابعه في موت أبي قتادة في خالفة علي
 ابن خطأ يظهر وبهذا قلت ،(1)؟الثقة بمثل هذه الرواية الشاذة

 اإلمام مع فالصواب المسألة هذه في للبيهقي تعقبه في التركماني
 كامال ينقله ولم البيهقي كالم من جزءا اجتزأ إنما والشهرستاني، البيهقي

 وطرح التشكيك يحسنو األدلة هذه مقارعة عن يعجز ألنه أدلته مع
 ما توضح كثيرة أمثلة من مثاال إال ليس هنا عرضناه ماو ،فقط األسئلة
 .القضية في الحق تحقيق ليس الشهرستاني مراد أن من ذكرناه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/428) معرفة السنن واآلثار (1)
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 لم كلثوم أم على عمر ابن صالة واقعة في قتادة أبي ذكرُ : الثاني
 رواية في يرد ولم، فقط نافع رواية في ورد بل، الطرق جميع في يرد

، البهي اهلل عبد رواية في وال عمار أبي بن عمار رواية في الو الشعبي
، وحده نافع رواية بتخطئة سنحكم، كلثوم أم قبل مات بأنه سلمنا فلو

 ألن هذا عن تغافل الشهرستاني ولكن، صحيحة الروايات بقية وتبقى
 استدل ما أن والخالصة، والحيرة الشك في القارئ إيقاع إال ليس مراده
 ال كلثوم أم جنازة على الصالة في االختالف قضية في المشككون به

 .وخاطئة مرجوحة أقواال يعدو
ج بمن متعلِّقة تفاصيل في االختالف دد 2  : عمر بعد  كلثوم أم   تزو 

االختالف  استغالل،  حاول المشككون في زواج عمر بأم كلثوم
بعض أهل العلم  وأوهام، في روايات وفيات أزواج أم كلثوم بعد عمر

، كي يجعلوه مناطا للتشكيك في زواجها بعمر ، في ترتيب أزواجها
بناء على مقدمة خاطئة تنبني على أن روايات زواج أم كلثوم من عمر 

وإذا ثبت االختالف والتناقض في أزواج أم ، تذكر أزواجها بعد عمر
أن ال شك و ،غير ثابت فالنتيجة أن زواجها بعمر ، كلثوم بعد عمر

ألننا قد قدمنا أن ، القارئ يعلم غرابة هذا االستدالل وعدم صوابه
، روايات زواج عمر من أم كلثوم لم تذكر كلها أزواج أم كلثوم بعد عمر
، وإنما ورد ذكر أزواجه في بعض الروايات وفي كالم بعض النسابين

فكيف يحكم ببطالن جميع روايات الزواج بناء على صنف واحد منها 
ع ذلك سنبين أن كل ما استند إليه أولئك المشككون ال حظ وم؟ فقط

 .له من الصواب
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  جعفر ابني ومحمد عون وفاة في ذكر بما االعتراض ــ أ
 :  كلثوم أم من زواجهما ترتيب في واالختالف بتستر

كان أول من استدل بهذا االعتراض هو ناصر حسين الهندي حيث 
عون بن جعفر ومحمد بن جعفر لها ما ذكره ابن سعد من تزوج : يقول

بعد عمر أظهر ما يكون من األكاذيب واألباطيل ألن عونا ومحمد قد 
وحرب تستر كانت في عهد عمر كما ال يخفى ، قتال في حرب تستر

ثم نقل عن بعض  ،(1)على أهل النظر في كتب التاريخ والرجال
ذلك كان وبعضهم نص على أن ، العلماء أن عونا وجعفرا توفيا بتستر

 ،(3)وكرر هذا الكالم في مواضع أخرى من كتابه، (2)في خالفة عمر
وتبع ناصر الهندي في إيراد هذا االعتراض كل من جعفر مرتضى 

 (7)الشهرستاني وعلي (6)وعلي صالح رسن، (5)وعلي الميالني، (4)العاملي
وأضاف إلى  فقد تابع الهندي على اعتراضه، وأما محمد جميل حمود
بعض األخبار عندنا أشارت إلى أنهما قد : ذلك مسألة جديدة فقال

 .(8)استشهدا يوم الطف فكيف تزوجها محمد بعد أخيه عون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 133 ــ 132إفحام األعداء والخصوم )ص  (1)
 (. 134إفحام األعداء والخصوم )ص  (2)
 ( 163إفحام األعداء والخصوم )ص  (3)
 (. 40ظالمة أم كلثوم )ص  (4)
 (. 51خبر تزويج أم كلثوم )ص  (5)
 .(239 ــ 238أم كلثوم بنت علي حقيقة أم وهم )ص  (6)
 (. 158زواج أم كلثوم )ص  (7)
 (.65إفحام الفحول )ص (8)
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 : وجوه من االعتراض هذا على والرد
 كل وفاة في الواردة األقوال المعترضون يحرر لم: األول الوجه* 

 لناصر تبعا جلهم اكتفى وإنما، جعفر بن ومحمد جعفر بن عون من
 في التشكيك في مبتغاهم يناسب ألنه، فقط واحد قول بذكر الهندي
 وفاة ألن، صوروه ما خالف األمر أن والحق،  وعلي عمر مصاهرة
 : أقوال على فيها مختلف جعفر بن ومحمد جعفر بن عون

 توفي بل، واحد وقت في تكن لم وفاتهما أن: األول القولــ 
 قول مقتضى وهو،  عمر وفاة بعد توفي وكالهما، محمد قبل عون
 العلماء وكل والكلبي سعد وابن إسحاق وابن الزهري اإلمام

 بن ومحمد جعفر بن عون تعاقب أثبتوا الذين والنسابين والمؤرخين
 .السنة أهل عند األقوال أشهر وهذا ،كلثوم أم على جعفر

 يقصد هذا ذكر من أن والظاهر بتستر قتال أنهما: الثاني القولــ 
 ونقله، الواقدي قرره ما وهو، عمر خالفة في وقع الذي تستر فتح

 قتال أنهما يزعم البصريين وبعض: فقال البصريين بعض عن البالذري
وقد رد هذا القول البالذري في  ،(1)فتحت حين األهواز من بتستر

أنهما فأما عون ومحمد فذكر أبو اليقظان النصري : موضع آخر فقال
 ،(2)وذلك غلط، استشهدا جميعا بتستر في خالفة عمر بن الخطاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد نقل علي صالح رسن هذا النص لكن بدل أن يستفيد منه في رفع اإلشكال جعله  (1)
مناطا للحكم بتناقض التفاصيل ورتب على ذلك أن عون بن جعفر لم تلده أرحام 

 ( 238أم كلثوم بنت علي حقيقة أم وهم )ص  النساء، انظر
 (. 2/45أنساب األشراف ) (2)
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 .وهذا قول مرجوح كما قال البالذري
 .(1) علي جيش في وكانا بصفين قتال أنهما: الثالث القولــ 
 البالذري القولين هذين ونقل الحسين مع قتال أنهما: الرابع القولــ 
 مع قتال محمدا وأخاه طالب أبي بن جعفر بن عون إن: ويقال: فقال
 ،(2) الحسين مع قتال إنهما: ويقال، بصفين طالب أبي بن علي
 حجر ابن الحافظ ونقل ،(3)أيضا جعفر أعقاب في ذلك البالذري وذكر
 يقال: جعفر بن محمد ترجمة في« اإلخوة» كتاب في الّدارقطنيّ  عن
 كل فقتل الخطاب بن عمر بن اللَّه وعبيد هو اعترك، بصفين قتل إنه

 .دليل عليه يقم لم، أيضا مرجوح وهو: قلت ،(4)اآلخر منهما
 قال ،صفين بعد ما إلى بقي جعفر بن محمد أن: الخامس القولــ 

 أخيه مع كان أنه« الشعراء معجم» في المرزبانيّ  وذكر: حجر ابن
 عليه فدل، جعفر بن محمد اختفى قُتل فلما، بمصر بكر أبي بن محمد
 من رجل إلى وجاء، فلسطين إلى فهرب، غافق من ثم، عكّ  من رجل
 محقق وهذا، شعراً  ذلك في فقال، معاوية من فمنعه خثعم من أخواله

 .(5)بتستر استشهد إنه الواقدي   قول يرد  
 بن عون أن وهو، األول القول هو الصواب القول أن والتحقيق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/45أنساب األشراف ) (1)
 (. 2/322أنساب األشراف ) (2)
 (. 2/45أنساب األشراف ) (3)
 .(6/7اإلصابة في تمييز الصحابة ) (4)
 (. 6/7اإلصابة في تمييز الصحابة ) (5)
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 محمدا سبق عونا وأن، مختلفين وقتين في ماتا جعفر بن ومحمد جعفر
 في قتل عونا أن يحتمل فالذي، بالضبط وفاتيهما تعيين وأما، الوفاة في

 بن اهلل عبد تزوج مات فلما، صفين بعد ما إلى بقي محمدا وأن، صفين
 بعض على اشتبه قد األمر يكون أن ويحتمل، بعده كلثوم أم جعفر

 وبين الذي شهد صفين جعفر بن اهلل عبد بن عون بين فخلط، النسابين
 أيدينا بين وليس، صفين حضر عون بن جعفر أن فأثبت، جعفر بن عون
 في ثبت وقد. صفين في جعفر بنا عون حضور يثبت مسند نص

 فضال،  عمر وفاة بعد كلثوم بأم تزوج قد جعفر بن عون أن الروايات
 عونا أن على اتفقوا قد األوائل والنسابين المؤرخين من جماعة أن عن
 وقعة في تكن لم وفاته أن والزمه،  عمر بعد كلثوم أم على خلف قد

 لم أنه شك فال، جعفر بن لمحمد بالنسبة األمر وكذلك، جزما تستر
 والقول، صفين بعد ما إلى بقي أنه الراجح بل، عمر خالفة في يمت
 وتقديم، التاريخ روايات من عليه دليل ال قول تستر في توفي بأنهما
 .المتعين هو العلم أهل وأقوال الصحيحة للروايات الموافق القول

 الزينبي الجعفري الناصري خالد بن أحمد العالمة قرره الذي وهذا
 استشهدا وعونا محمدا أن، وغيره الواقدي وزعم: فقال( هـ 1315)
 عمر خالفة في، الهجرة من عشر سبعة سنة تستر وكانت، بتستر معا
 ،على أوعونا محمد أن ذكروا ألنهم، نظر وغيره الواقدي قول ففي 

 كذلك كان وإذا،  عمر وفاة بعد كلثوم بأم تزوج السابق الخالف
 .(1)بتستر يستشهدان فكيف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 45طلعة المشتري في النسب الجعفري )ص  (1)
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 بمحمد المسمين تعدد إلى النسابين بعض ذهب: الثاني الوجه* 
، األصغر وعون األكبر عون لجعفر أن فذكروا، جعفر أوالد في وعون
 قتل األكبر محمد أن إلى وذهبوا األصغر ومحمد األكبر ومحمد
 عونا وأن، عون دون محمد تعدد إلى ذهب من ومنهم ،(1)بصفين
 قال ،(2)بصفين األكبر محمد قتل بينما ،بالطف قتال األصغر ومحمد
 كما، جعفر ولد في متعددا محمد يكون أن يوشك: الناصري العالمة
 صفين يوم إلى تأخر واآلخر، بتستر استشهد أحدهما، عنبة ابن زعمه
 القول وهذا .(3)أعلم واهلل الروايات بين التعارض ينتهي وبه، بعده أو

 إال لجعفر يذكروا لم النسابين قدماء ألن ،(4)المحققين عند مرجوح
 تعدد إلى ذهب من ولعل ،(5)اهلل وعبد ومحمد عون هم، أوالد ثالثة
 بالقول وفياتهم في الوارد االختالف بين الجمع حاول محمد أو عون

 والمقصود، الرأي هذا صحة على يدل شاهد على نقف لم لكننا بالتعدد
 أم من عمر زواج ثبوت على المعترضون إليه يشر لم القول هذا أن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 61 ــ 60الروض المعطار في نسب آل جعفر الطيار للزبيدي )ص  (1)
(، المعقبون من آل أبي طالب 34(، عمدة الطالب الصغرى )ص 508المجدي ) (2)

 (. 3/478لمهدي رجائي )
 (. 45طلعة المشتري في النسب الجعفري )ص  (3)
( هامش 60انظر كالم عبد اهلل بن محمد آل حسين في تحقيقه للروض المعطار )ص  (4)

 فقد أجاد في نقد هذا القول.  ،1
(، نسب قريش لمصعب الزبيري 4/25ات البن سعد )دار الكتب العلمية( )الطبق (5)

(، جمهرة أنساب العرب البن حزم 2/44(، أنساب األشراف للبالذري )80)ص 
(، وهو الذي يظهر من كالم صاحب سر 136(، النفحة العنبرية )ص 68)ص 

  (.4السلسلة العلوية )ص 



 

. 

آراء املنكرين واملشككني يف زواج عمر بأم كلثوم  مناقشة  289
 

 

  طالب أبي بن جعفر أبناء في بمحمد المسمين تعدد أن مع، كلثوم
 !.عندهم األنساب علماء أكثر مذهب

 زعمت التي الرواياتسند  صحة جدال فلنفرض: الثالث الوجه* 
 خطأ ذلك أن يقال ما فغاية، بتستر جعفر بن ومحمد جعفر بن عون وفاة
 ومثبت مشهور أمر كلثوم أم من عمر زواج ثبوت ألن، الرواة بعض من
 بأم يتزوج لم  عمر أن هذا على نرتب أن وأما، كثيرة روايات في

 راو وقوع بين مالزمة فال، للصواب ومجانبة تعسف فهذا،  كلثوم
 القصة هذه تكون أن معينة قصة تفاصيل من لتفصيل تاريخي خطإ في

 التي الثابتة الصحيحة الروايات من كثيرا أن عن فضال، مختلقة بأكملها
، عمر وفاة بعد ألزواجها تتعرض لم عمر من كلثوم أم زواج ذكرت
 جعفر بن عون ذكر يكون أن هو به التسليم يمكن ما فأقصى وعليه
 ــ عليه يترتب الو ،تاريخيا خطأ كلثوم أم أزواج في جعفر بن ومحمد
 بحر جعفر ترى ولذلك، الزواج هذا حصول إنكار ــ اإلطالق على
 الوقت نفس وفي كلثوم بأم عمر زواج أثبت قد اإلمامية من وهو العلوم
 أم أن قرر أن بعد فقال جعفر بن ومحمد جعفر بن بعون زواجها أنكر
 زواجها طلحة بن محمد عن ونقل  الحسن زمن في توفيت كلثوم
، ذكرناه ما صحة عدم في ريب وال: جعفر بن ومحمد جعفر بن بعون
 أم أن على، عرفت كما الفريقين من والمؤرخين المحدثين التفاق
 عونا أن المعلوم ومن.  الحسن أخيها زمن في توفيت هذه كلثوم

 وإن ونحن ،(1)تستر وقعة في عمر زمن في قتال جعفر ولدي ومحمدا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/469شرح خطبة المعالم ) تحفة العالم في (1)
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 بين التالزم عدم نبين أن مقصودنا أن إال، خاطئ رأي هذا أن نرى كنا
 زواج نفي أو إثبات وبين جعفر ابني ومحمد عون وفاة في االختالف

 من تبعه ومن الهندي ناصر زعمه ما أن يبين فهذا، كلثوم أم من عمر
 استنتاج هو كلثوم أم زواج واقعة يناقض االختالف هذا أن من تابالكُ 

 .صحيح وغير متعسف
ألنه كان   دعوى امتناع زواج أم كلثوم بعبد اهلل بن جعفر ــ ب

واالختالف في طالقه منها وبقائها عنده حتى   متزوجا بأختها زينب
 :وفاته

جماعة من المعترضين االستدالل باختالف بعض المؤرخين  حاول
نص على تاريخ  وعدم وجود  في زواج عبد اهلل بن جعفر بزينب

زواج عبد اهلل بن جعفر بأم كلثوم وكذا تاريخ وفاة زينب ليدعوا أن 
فقد ما نص جماعة من !!. ال حقيقة له زواج أم كلثوم من عمر 

وأول ، أم كلثوم بعبد اهلل بن جعفرالمؤرخين وأهل النسب على زواج 
من جعل هذه القضية مناطا إلنكار زواج أم كلثوم من عمر هو ناصر 

غيرهم  ،(3)ومحمد جميل حمود (2)ثم تبعه جعفر مرتضى ،(1)الهندي
كما لم يَُفِت الشهرستاني التعريج على هذه ، ممن تناول هذه المسألة

ووجه اعتراض  ،(4)رةالمسألة لإلمعان في التشكيك في هذه المصاه
ألنه كان ، يتلخص في امتناع زواج عبد اهلل بن جعفر بأم كلثوم هؤالء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 134إفحام األعداء والخصوم )ص  (1)
 (. 46 ــ 44ظالمة أم كلثوم )ص  (2)
 (. 66 ــ 64إفحام الفحول )ص  (3)
 ( طبعة العتبة العباسية. 20زواج أم كلثوم الزواج اللغز )ص  (4)
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وبما أن زينب توفيت بعد أم كلثوم ألنها بقيت ، متزوجا بأختها زينب
فكيف ، وحضرت مع أخيها الحسين في كربالء، هـ 61إلى ما بعد سنة 

فإذا ، أختها زينبيقال إن عبد اهلل بن جعفر خلف على أم كلثوم بعد 
 .تقرر هذا امتنع القول بزواجها من عمر

وال شك أنك خبير أيها القارئ بأن هذا اإلشكال مبني على مقدمة 
وهذه المقدمة تبتني على أن روايات زواج أم كلثوم بعمر تذكر ، خاطئة

أنها تزوجت بعبد اهلل بن جعفر فإذا ثبت امتناع زواجها بعبد اهلل بن جعفر 
، وعليه يصير زواج أم كلثوم من عمر ممتنعا، الروايات باطلةتكون هذه 

فنهاية ما يقال إذا ، وقد قدمنا أن هذا االعتراض ال يستقيم وال يصح
سلمنا جدال بامتناع زواج عبد اهلل بن جعفر بأم كلثوم هو أن الروايات 

وهناك روايات كثيرة صحيحة لم تذكر هذه ، التي ذكرت ذلك فيها خطأ
فكيف يصح الحكم ببطالن جميع ما ثبت من روايات تثبت هذا ، الجزئية

هل هذا ، الزواج بناء على خطإ وقع في صنف واحد منها دون البقية
تشكيك وأوهام وظنون  البحث أم مجردو منهج علمي قائم على التحقيق

 ؟.الحجج الواهيةو قائمة على التمسك باألدلة الضعيفة
، الجواب عن هذا االعتراضإذا علمت هذا فلنشرع في تحقيق 

 :وسنفصله في وجهين
، تحرير االختالف في المسألة وترجيح الصواب: الوجه األول* 

فاألصل أن يحرر االختالف في هذه المسألة بدراسة األقوال التي 
ال أن يكتفى بنقل قول واحد في ، وردت فيها وموازنتها والترجيح بينها

إذ أن ، اعتراضات من أنكر هذا الزواجوهذا ما لم نره في ، المسألة
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هذا و ،ولم يورد بقية األقوال، جلهم نقل قوال واحدا في المسألة
أو من تعمد تجاهل ، الصنيع منهم إما ناشئ من قصورهم في البحث

أو من جريهم على ما اشتهر عند المتأخرين من تأخر وفاة ، بقية األقوال
ات التي تثبت حضور زينب زينب عن وفاة أم كلثوم بناء على الرواي

وفي كال الحالين فالنتيجة التي وصلوا إليها ، الكبرى في واقعة كربالء
أن ، ألن أهم شروط البحث العلمي، ال يُعتد بها وال يعتمد عليها

وإال يكون بحثه ، يستوفي الباحث األقوال المختلفة في المسألة الواحدة
زواج عبد اهلل  اختلف فيقد : وتحرير المسألة أن يقال. ناقصاو قاصرا

  :(1)على ثالثة أقوال، بن جعفر من أم كلثوما
أن عبد اهلل بن جعفر تزوج أم كلثوم بعد وفاة : القول األولدد 
قال ، وهذا هو المشهور بين قدماء المؤرخين والنسابين، زينب 

جمع بين ، أن عبد اهلل بن جعفر، أخبرني غير واحد: اإلمام الزهري
فتزوج عليها بنتا لعلي ، ثم ماتت بنت علي، وامرأة علي، بنت علي
جعفر  فتزوجها عبد اهلل بن زينب بنت علي فأما: وقال أيضا. (2)أخرى

. عون: يقال له، وقد ولدت له علي بن جعفر وأخا له، فماتت عنده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهناك قول رابع لم أشر إليه، وهو أن عبد اهلل بن جعفر تزوج بزينب بعد وفاة أم  (1)
( حيث 1/484كلثوم، وهو الذي يفهم من كالم القسطالني في المواهب اللدنية )

ثم تزوج عبد اهلل بن جعفر قال بعد أن ذكر أن عبد اهلل بن جعفر تزوج أم كلثوم: 
عن الخطط التوفيقية أن ابن األنباري قال  ، ونقل السابقيأختها زينب بنت فاطمة

(، ولم أشر إليه 5/10(، الخطط التوفيقية )141مثل ذلك مرقد العقيلة زينب )ص 
 لغرابته ومخالفته لسائر أقوال المؤرخين، ألن المشهور أنه تزوج زينب قبل أم كلثوم. 

ذيب التهذيب (، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في ته13951السنن الكبرى للبيهقي ) (2)
(8/324 .) 
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ثم قال بعد أن ذكر زواج أم  أم كلثوم فتزوجها عمر بن الخطاب وأما
ثم خلف على أم كلثوم بعد : ومحمد بن جعفر كلثوم بعون بن جعفر

 فلم تلد له شيئا حتى توفيت، عبد اهلل بن جعفر، محمد بن جعفر
 .(1)عنده

فخلف عليها أخوه عبد اهلل بن جعفر بن : وقال ابن سعد النسابة
: فقالت أم كلثوم، أبي طالب بعد أختها زينب بنت علي بن أبي طالب

عميس إن ابنيها ماتا عندي وإني ألتخوف إني ألستحيي من أسماء بنت 
 .(2)على هذا الثالث فهلكت عنده ولم تلد ألحد منهم

كانت فاطمة قد ولدت : وهذا ما نص عليه ابن الجوزي فقال
فتزوج زينب عبد اهلل بن ، لعلي الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم

، عمروتزوج أم كلثوم ، وماتت عنده، فولدت له عبد اهلل وعونا، جعفر
ثم مات فخلف ، ثم خلف عليها بعده عون بن جعفر، فولدت له زيدا

ثم خلف عليها بعده عبد اهلل بن ، فولدت جارية، عليها محمد بن جعفر
 .(3)وماتت عنده، جعفر فلم تلد له

وقد تزوج عمر بن الخطاب في : وهو الظاهر من قول ابن كثير
ولما قتل عمر . من فاطمةأيام واليته بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب 

فخلف ، بن الخطاب تزوجها بعده ابن عمها عون بن جعفر فمات عنهاا
فتزوجها أخوهما عبد اهلل بن جعفر ، عليها أخوه محمد فمات عنها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ومقتضى نقل الدوالبي لهذا القول هو أنه يذهب إليه. 92الذرية الطاهرة )ص  (1)
 (. 10/429الطبقات طبعة الخانجي ) (2)
 (. 1/121كشف المشكل من حديث الصحيحين ) (3)
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وقد كان عبد اهلل بن جعفر تزوج بأختها زينب بنت علي ، فماتت عنده
 .(1)وماتت عنده أيضا

: ملقن فنقل كالم الزهري ثم قالوهذا ما ذهب إليه العالمة ابن ال
حدثني غير : عن ابن شهاب قال، وفي حديث ابن لهيعة عن يونس

واحد أن عبد اهلل بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته ثم ماتت بنت 
عن ، وثنا قبيصة عن سفيان: قال، علي فتزوج عليها بنًتا له أخرى

جمع ابن : عن عبد الرحمن بن مهران قال، محمد بن عبد الرحمن
وعند ابن سعد من حديث ابن ، جعفر بين بنت علي وامرأته في ليلة

أبي ذئب حدثني عبد الرحمن بن مهران أن جعفًرا تزوج بنت علي 
فلما توفيت : وقال ابن سعد، وتزوج معها امرأة علي ليلى بنت مسعود

 .(2)بنت فاطمة، زينب تزوج بعدها أم كلثوم بنت علي
فبعد أن ذكر أنه قد روي عن ، بن حجروهذا ما قرره الحافظ ا

اهلل بن جعفر روايتين في أنه جمع بين امرأة علي ليلى بنت مسعود  عبد
وفي رواية ثانية أنه جمع بين ليلى بنت مسعود ، وبين زينب بنت علي
وجمع الزهري بين هذا االختالف فقال : قال، وأم كلثوم بنت علي

جمع بين بنت علي وامرأة علي أخبرني غير واحد أن عبد اهلل بن جعفر 
، (3)فماتت بنت علي فتزوج بنتا له أخرى أخرجه البيهقي من طريقه

وال تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم : وقال في موضع آخر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5/330البداية والنهاية ) (1)
 (. 24/311التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) (2)
 (، والظاهر أنه استفاده من ابن الملقن. 363 ــ 8/362ذيب التهذيب )ته (3)
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ألنه تزوجهما واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته وقد وقع ذلك 
القول ما مضى من قلت ومما يرجح هذا ، (1)مبينا عند ابن سعد

فإذا جمعنا بين هذا وبين ، حضور عبد اهلل بن جعفر في جنازة أم كلثوم
ما رواه الزهري من وفاة زينب عند عبد اهلل بن جعفر ثم زواجه بأم 

وأما أم كلثوم ، هـ بفترة 50ننتهي إلى أن زينب توفيت قبل سنة ، كلثوم
 .(2)شكالوبذلك يرتفع اإل، فبقيت إلى هذه السنة أو ما بعدها

، وقد ذهب إلى قريب من هذا القول بعض المعاصرين من اإلمامية
أما : جعفر قال علي الميالني بعد أن قرر زواج أم كلثوم بمحمد بن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد ذكر ( والحافظ ابن حجر قد اختلف قوله في وفاة زينب، 9/155فتح الباري ) (1)
(، والزم 8/166زينب بنت علي فيمن حضر مقتل الحسين في كربالء في اإلصابة )

ذلك أن يكون عبد اهلل بن جعفر تزوج أم كلثوم قبل زينب، ألن أم كلثوم لم تدرك 
لم يتنبه لذلك وجرى على ما اشتهر عند بعض  مقتل الحسين، فالظاهر أنه 

ب والفتح قرر خالف ذلك حين صرح بأن المتأخرين من المؤرخين، لكنه في التهذي
 هـ.  50عبد اهلل بن جعفر تزوج أم كلثوم بعد زينب وبذلك تكون زينب ماتت قبل سنة 

وقد حاول الشهرستاني التشويش على صحة هذا القول حين اقتطع جزءا من كالم  (2)
جمعه باطل بنظرنا ؛ وذلك لصغر ابن حجر العسقالني السابق وعلق عليه قائال: 

سن أُّم كلثوم عن زينب عندهم، وألّن عبداهلل الذي هو أكبر أوالد جعفر كان قد 
تزوج بزينب ـ أكبر بنات علّي ـ أواًل ولم يثبت تطليقه لها حتى ماتت عنده، ومن 

، زواج أم كلثوم الزواج اللغز المعلوم بأّن الشرع ال يجيز الجمع بين األختين
ال يلتفت إلى اعتراض الشهرستاني، فقد  ( طبعة العتبة العباسية، قلت:20 )ص

مضى أن زواج عبد اهلل بن جعفر من أم كلثوم ثابت بسند صحيح، وكذا زواجه من 
زينب ثبت بسند صحيح، واتفق النسابون على إثبات هاتين الزيجتين، والزهري من 
أجل علماء النسب، وقد بين وجه الجمع بين الروايتين بأن زينب ماتت قبل أم 

 ومثل هذا ال يعرف إال بالنص ال باالجتهاد.  كلثوم،
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اهلل فمن الممكن أن يكون قد تزوج بها بعد زوجها وبعد موت  عبد
ألنه بقي حيا سنة ثمانين وهو ابن تسعين سنة كما اختاره ، زينب زوجته

وهذا القول مبني على تأخر وفاة أم كلثوم إلى ما بعد ، (1)عبد البر ابن
وال شك أنه قول ال نصيب له من الصحة بعدما ، مقتل الحسين 

قررنا أن أم كلثوم توفيت في خالفة معاوية وصلى عليها الحسن 
لكن محاولة الميالني ، والحسين كما ثبت في الروايات الصحيحة

وارد في هذه القضية دليل على أنها ليست مناطا الجمع بين االختالف ال
وقد أساء الميالني ، إلنكار زواج عمر من أم كلثوم كما قرره غيره

: االستدالل بكالم ابن سعد في هذه المسألة حيث نقل عنه أنه قال
فخلف عليها أخوه عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب بعد أختها زينب 

لكنه تغافل عن الروايات التي أوردها ابن ، (2)بنت علي بن أبي طالب
والتي سبق أن أوردها ، عليها سعد والتي تدل على صالة الحسن 

والزم ذلك أن تكون أم كلثوم قد توفيت في زمن ، وزعم أنها ال تصح
وبذلك ال يصح ما قرره من بقاء أم كلثوم إلى ما بعد سنة ، معاوية
 .ستين

جعفر طلق زينب ثم تزوج أم أن عبد اهلل بن : القول الثاني* 
وقد نص على ذلك ابن حزم فقال بعد أن ذكر زواج أم كلثوم ، كلثوم

ثم خلف عليها بعده عبد اهلل بن : بعمر ثم بعون ثم بمحمد ابني جعفر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبر تزويج أم كلثوم من عمر المنشور ضمن الرسائل العشر في األحاديث الموضوعة  (1)
 (. 62)ص 

خبر تزويج أم كلثوم من عمر المنشور ضمن الرسائل العشر في األحاديث الموضوعة  (2)
 (. 53)ص 
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 .(1)بعد طالقه ألختها زينب، جعفر بن أبي طالب
وقد أشار البالذري إلى االختالف في زواج عبد اهلل بن جعفر بأم 

: كلثوم وذكر القولين األول والثاني فقال وهو يذكر أوالد فاطمة 
 ثم ،وزينب تزوجها عبد اهلل بن جعفر فبانت منه ويقال ماتت عنده

بعد ، فخلف عليها عبد اهلل بن جعفر: كلثوم أم أزواج يذكر وهو قال
لم ، عبد اهلل بن جعفر لزينب قول ضعيف والقول بطالق ،(2)زينب

 .تثبت فيه رواية مسندة
وإلى ، نفي زواج عبد اهلل بن جعفر من أم كلثوم: القول الثالث* 

ولعله ذهب إلى أن سبب  (3)هذا ذهب جعفر بحر العلوم من اإلمامية
 هو تكني زينب، وقوع الغلط من بعض النسابين الذين أثبتوا هذا الزواج

فظن من سمع بزواجها من عبد اهلل بن جعفر أنها أم كلثوم ، بأم كلثوم
لقيام األدلة ، وهو قول شاذ ضعيف، الكبرى بنت فاطمة وعلي 

وإلثبات جل علماء ، الصحيحة على زواج عبد اهلل بن جعفر بأم كلثوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وتبعه 56وقد وهم ابن حبيب في المحبر )ص (. 38جمهرة أنساب العرب )ص  (1)
كثير بن العباس بن الكرباسي في دائرة المعارف الحسينية حين نص على أن 

دائرة المعارف الحسينية، معجم  .المطلب كانت عنده زينب الكبرى بنت علي عبد
(، وهذا غلط، فقد نص مصعب 160أنصار الحسين، النساء، الجزء األول )ص 

( 2/193(، والبالذري في أنساب األشراف )45الزبيري في نسب قريش )ص 
وعلى أن التي تزوجها كثير بن العباس هي زينب الصغرى، وهذا الذي درج عليه 

(، جمهرة 2/71(، أنساب األشراف )45)ص  علماء األنساب، انظر نسب قريش
 ( وغيرها. 32(، عمدة الطالب )ص 18(، المجدي )ص 38أنساب العرب )ص 

  (.1/402أنساب األشراف ) (2)
  (. 1/469تحفة العالم في شرح خطبة المعالم ) (3)
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 .النسب والتاريخ لهذا الزواج
أم كلثوم عن  والذي ترجح عندنا هو القول األول وهو تأخر وفاة

فعلى ، ومقتضى هذا القول هو أن زينب سبقت أم كلثوم في الوفاة، زينب
ألننا قدمنا أن أم كلثوم ، بفترة 50هذا تكون زينب توفيت قبل سنة 

وهذا مخالف لما اشتهر بين بعض المتأخرين ، هـ 50توفيت قبل سنة 
الحسين كابن  من المؤرخين من بقاء زينب إلى وقعة كربالء واستشهاد

 : ورجحنا هذا القول استنادا للقرائن التالية، عساكر 
قول قدماء النسابين وعلى رأسهم اإلمام  أن هذا: القرينة األولىــ 

وأما القول بأن زينب بقيت إلى زمن ، الزهري ومن بعده النسابة ابن سعد
الروايات التي رواها بعض إال فليس له أصل أو مستند  مقتل الحسين

الحسين  األخباريين والتي تثبت حضور زينب بنت علي في واقعة استشهاد
 ، وهذا لم يثبت من وجه صحيح وإنما رواه أبو مخنف وأمثاله من

 وغير بعيد أن يكون قد اشتبه األمر على، األخباريين الضعفاء والهلكى
بعض األخباريين حين سمعوا بوجود زينب فيمن خرج مع الحسين 

 ،فإن صح خروج بنت لعلي اسمها زينب ، زينب الكبرى فظنوا أنها
وهي بنت أخرى لعلي ، فال بد أن تكون زينب الصغرى، مع الحسين

زينب هي بنت  فلفقوا روايات بأسانيد واهية تذكر أن، ليست من فاطمة
 .ويؤيده ما سنذكره في القرينة الثانية، وهذا غير بعيد، فاطمة

بن جعفر لم يخرج مع الحسين إلى  أن عبد اهلل: القرينة الثانيةــ 
ولذلك أشكل على كثير ممن تناول قصة مقتل الحسين خروج ، كربالء

وقد ، وتركها لزوجها عبد اهلل بن جعفر، زينب مع الحسين كما يروى
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حاول بعضهم تبرير ذلك بأن عبد اهلل قد أذن لزينب بالخروج مع أخيها 
 .(1)المتأخرينإال أن ذلك ال أصل له وإنما هو من وضع بعض 

فلم نقف ، أن وفاة زينب بنت علي غير معلومة: القرينة الثالثةــ 
لكن في المقابل وقفنا على نص ، على أي نص في تحديد سنة وفاتها

، صريح وثابت في أن عبد اهلل بن جعفر قد تزوج أم كلثوم بعد زينب
وقد نص جماعة من أهل ، كما ثبت عندنا أنه حضر جنازة أم كلثوم

ومعلوم أن أم ، العلم على أن زينب قد توفيت عند عبد اهلل بن جعفر
فالالزم من ذلك أن ، هـ كما تقدم تحريره 50كلثوم توفيت قبل سنة 

وبما أن روايات شهودها كربالء ال ، هـ 50تكون زينب توفيت قبل سنة 
ترقى إلى الصحة ومقصورة على رواية بعض األخباريين المتهمين كأبي 

كما أننا لم نقف على أي رواية تثبت أي وجود لزينب الكبرى ، مخنف
فالمتعين هو ترجيح الروايات الصحيحة على الروايات ، هـ 50 بعد سنة

عبد اهلل بن  وبذلك يرتفع اإلشكال المطروح في زواج، التاريخية الواهية
ال و ،ويتبين عدم صحة حضور زينب الكبرى لواقعة كربالء، جعفر

فهذا ، القضية خطأ مع اشتهارها في كتب التاريخ يستغرب كون هذه
ُمشاكل لما تقدم من الروايات التي ذكرت حضور أم كلثوم لوقعة استشهاد 

، الحسينواشتهرت عند كثير ممن كتب في مقتل ، في كربالء الحسين 
 .ومع ذلك فقد نص جماعة من اإلمامية على عدم صحة ذلك كما تقدم

ولو تنزلنا بصحة الروايات التي تذكر حضور زينب مقتَل الحسين 
 ، فيتعين حملها على زينب الصغرى وتخطئة من روى أنها زينب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (95من المهد إلى اللحد )ص انظر: زينب الكبرى  (1)
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وهذا قصارى ما يمكن الذهاب إليه في روايات حضور زينب ، الكبرى
 .بنت علي في كربالء

وهو ما سبق تقريره من التنزل الجدلي بعدم : الوجه الثاني* 
والتسليم بأنها حضرت واقعة ، جها من عبد اهلل بن جعفرثبوت زوا

فهذا ال ، (1)كربالء على ما ذهب إليه بعض المؤرخين تبعا ألبي مخنف
لوجود ، يستلزم ما قرره المنكرون من إنكار وقوع زواج عمر بأم كلثوم

منها أن يكون قد اشتبه ، قد قال بها حتى بعض اإلمامية، أجوبة أخرى
فظنوا أن عبد اهلل بن ، الرواة لكون كنية زينب أم كلثوماألمر على بعض 
أو يقال بتطليق عبد اهلل بن جعفر لزينب كما قال به ، جعفر تزوج بها
فلماذا يُصار إلى ، وما دامت هذه االحتماالت واردة، ابن حزم وغيره

وكل هذا يقال ، نفي زواج أم كلثوم من عمر مع أنه أبعد االحتماالت
مع المنكرين الذين لن يقروا بما قدمناه من أن زينب لم من باب التنزل 
وإال فقد بينا الصواب في المسألة وهو أن عبد اهلل بن ، تحضر كربالء

 .جعفر تزوج بزينب ثم ماتت عنده ثم تزوج بأم كلثوم
 يوم سنه وصغر الخطاب بن عمر بن زيد عقب في االختالف ــ 3

 :وفاته
ومنهم من ، لزيد بن عمر عقباإن : وبعضهم يقول: قال المفيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وهو أول من وجدته ينص على ذلك من 69/174كابن عساكر في تاريخ دمشق ) (1)
(، وابن حجر 7/134المتأخرين، ثم تبعه من جاء بعده، كابن األثير في أسد الغابة )

( إنما نقل كالم ابن األثير، ولكنه قد قرر أن زينب ماتت قبل 8/166في اإلصابة )
اإلشارة إليه، والمسألة بحاجة إلى  أم كلثوم في كتابه تهذيب التهذيب كما مرت

 دراسة موسعة. 
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 .(1)إنه قتل وال عقب له: يقول

 لم زيدا أن هو العلم أهل أقوال من الصحيح أن: والجواب
 وابن ،(2)الخراساني كعطاء العلم أهل عليه نص الذي وهذا، يعقب
 النسابة الزبيري مصعب وأما ،(5)الصفديو (4)عساكر وابن ،(3)سعد
 ،(6)فانقرضوا، ولد له فكان، الخطاب بن عمر بن زيد وأما: فقال
 المفيد اعتراض أن يتبين الصحيح القول تبين فإذا،  منه وهم وهو
 تعلق عدم من تقريره تقدم ما مع، الصحة من له وجه ال المسألة بهذه
 .كلثوم أم من عمر زواج نفي أو بإثبات كلها المسائل هذه

 الصالة روايات على الشهرستاني تشغيب، االعتراض بهذا ويلحق
 مضى وقد، عمر بن زيد سن في باالختالف، وأمه زيد جنازة على

 17 سنة بين ما مولده ألنه، شابا توفي زيدا أن الراجح وبينا عنها الكالم
 فسنه، هـ 50 سنة قبل ووفاته هـ 48 سنة بعد ما إلى بقي ثم، هـ 22و
 في العلماء اختالف يضر وال، الثالثين يتعدى الو سنة 16 عن يقل ال
 شخصية أنه عليه يترتب ال هذا ألن، صبيا أو رجال كان أنه أو، سنه

 زعم كما، كلثوم أم ابن ليس أنه يعني ال هذا أن عن فضال، مختلقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 89المسائل السروية )ص  (1)
 (. 2/411نقله عنه الذهبي في سير أعالم النبالء ) (2)
 (. 3/245الطبقات البن سعد طبعة الخانجي ) (3)
 (. 19/482تاريخ دمشق ) (4)
 (. 1/79الوافي بالوفيات ) (5)
 (. 352نسب قريش )ص  (6)
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 المسألة هذه في الخوض في نطيل لن ونحن ،(2)وغيره (1)الشهرستاني
 أحد أن الشهرستاني تنظيرات بطالن في ويكفي، كفاية فيه ذكرناه فما

 زعمه، عمر بن زيد سن في االختالف ادعائه في إليها استند التي األدلة
 دَّ عُ  وقد: الشهرستاني قال، العلم أهل من جعله قد السلف بعض أن
 اآلحاد كتاب عن رواية الهامش في نقل ثم ،العلماء من عمر بن زيد

 بعد العلماء كان»: قال، العزيز عبد بن سعيد عن: فيها جاء والمثاني
 اهلل وعبد، وسلمان، الدرداء وأبو، مسعود بن اهلل عبد، جبل بن معاذ
 بن زيد بعد كان ثم، ثابت بن زيد هؤالء بعد العلماء وكان سالم بنا

 ألف بحذف الشهرستاني نقلها هكذا: قلت ،»(3) عباس وابن عمر
 منه سهوا حصل ذلك أن أم حذفها تعمد هل أدري ولست، عمر ابن
 والمثاني اآلحاد وهو عنهما نقل الذين المصدرين في مثبتة ألنها

 الكالم سياق من يفهم عربي وكل ،عمر ابن: هكذا الكبير والمعجم
 وابن عمر ابن: هم ثابت بن زيد بعد العلماء أن هو القائل مقصود أن

 واآلحاد الطبراني معجم في وردت الرواية أن عن فضال، عباس
 والفاصلة ،عباس وابن عمر ابن، زيد بعد كان ثم: هكذا والمثاني
 مع هذا عن الشهرستاني غفل فإن، الرواية من المقصود بوضوح تثبت
 والحوادث النصوص لتقييم مؤهال يكون فكيف، مصدرين راجع أنه

 وإن؟ العربية اللغة أبجديات يحسن ال وهو فيها والتشكيك التاريخية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 247)ص  ــ طبعة العتبة العباسية ــزواج أم كلثوم الزواج اللغز  (1)
 (. 60كشف البصر )ص  (2)
(، 5/108(، والمعجم الكبير للطبراني )2044( برقم )4/86اآلحاد والمثاني ) (3)

 (. 244)ص  ــ طبعة العتبة العباسية ــزواج أم كلثوم الزواج اللغز 
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 فهو ــ موضع من أكثر في الصنيع هذا مثل منه تكرر كما ــ ذلك تعمد
 في األمانة وهي العلمي البحث ضوابط بأهم يلتزم ال بحثه أنه على دليل
 التحقيق موازين في وزن أي واعتراضاته لكالمه يكون ال وبذلك النقل
 .العلمي

* * * 
 

 وجود ال شخصية  كلثوم أم أن ادعاء: الثالثة املغالطة 

 !! هلا

سلك بعض المتأخرين والمعاصرين مسلكا جديدا لمحاولة إنكار 
إما بادعاء أن ، وذلك بإنكار وجود أم كلثوم، زواج أم كلثوم بعمر 

، (1)ألنها تكنى أيضا بأم كلثوم، إال زينب الكبرى أم كلثوم ليست
( هـ 1391) أحدث هذا القول هو عبد الرزاق المقرم والظاهر أن أول من
الحوراء  بنات سوى  لم يكن ألمير المؤمنين على أساس أنه

أو بادعاء أنها شخصية ، (2)وال يمكن إثبات غيرها تاريخيا، زينب
كما ذهب إليه الدكتور علي صالح رسن فكتب بحثا ، خيالية لم توجد

 وقد ذكرنا أن بحثه ليس، كامال في إنكار وجود أم كلثوم كما مضى
والجهل بالتاريخ ، والقصور، العلميةبل هو محشو باألخطاء ، علميا

وذكرنا نماذج من ذلك أثناء ، وعلم الحديث والتراجم والجرح والتعديل
وقد سبقه إلى ذلك نجاح ، فال حاجة إلعادتها، الحديث عن الكتاب

األولى ، لقد اخترعت السياسة امرأتين باسم أم كلثوم: الطائي فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 25 ــ 16هل تزوج عمر بأم كلثوم لخليفة الكلباني )ص  (1)
 (. 50ظالمة أم كلثوم )ص  (2)
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. وزوجوها من عثمان بن عفان األموي جعلتها بنتا لرسول اهلل 
( ) وجعلتها بنتا لعلي وفاطمة، والثانية صنعتها يد الزبير بن بكار

وادعاء نجاح الطائي أن الزبير بن ، (1)وزوجها من عمر بن الخطاب
، بكار هو من اخترع أم كلثوم ادعاء باطل ال أساس له من الصحة

من نسب إلى الزبير بن  وقد فصلنا الرد على، وحكايته تغني عن رده
فمن باب أولى أن تسقط ، بكار أنه هو من وضع خبر زواج أم كلثوم

، دعوى من يدعي أن أم كلثوم بنت علي امرأة لم تلدها أرحام النساء
فإن في هذه المقالة من ازدراء التاريخ واتباع الهوى واالستخفاف 

 .يعبأ بهابالعقول ما يجعلها في عداد المقاالت الغريبة والتي ال 

 على رأسهم، وقد رد على هذه الدعوى جماعة من ُكّتاب اإلمامية
إن قوله هذا ال : فقال بعد نقل كالم المقرم، جعفر مرتضى العاملي

فإن النصوص الصحيحة الواردة عن أئمة أهل البيت ، يمكن قبوله
« »تؤكد وجود أم كلثوم هذه (2)وهو كثير جداً ، إلى جانبها غيرها ،

ومجرد إطالق كنية أم ، نرى ضرورة إليراد الشواهد على ذلكوال 
فإن من الممكن أن تكنى ، كلثوم على زينب ال يكفي شاهدًا على ذلك

كما أن تعدد .. مع وجود بنت أخرى بهذا االسم أيضاً ، زينب بأم كلثوم
ين باسم واحد وقال محمد . (3)في أبناء الشخص الواحد كثير، المسمِّ

إذا أطلق لفظ أم كلثوم من دون نصب قرينة على : العامليجميل حمود 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 66 ــ 65أزواج النبي وبناته )ص  (1)
 كذا! والصواب: وهي كثيرة جدا.  (2)
 (. 50ظالمة أم كلثوم )ص  (3)
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إذ ،  العقيلة زينب فإنه ينصرف فورا إلى أخت، إحداهن بخصوصها
يندر في األخبار بل ال يكاد يوجد خبر صحيح يدل على تخصيص 
الكنية بالعقيلة زينب من دون قرينة لفظية أو لبية تصحح االنصراف 

هذا مضاف إلى أن إطالقهم الكنية على العقيلة : ثم قال. (1)المذكور
من موالتنا الصديقة  زينب ال يستلزم نفي بنت أخرى ألمير المؤمنين 

واألخبار في تعيين أسماء أوالده ، تسمى بهذا االسم فاطمة الزهراء 
واحد في أبناء  شاهدة على هذا المدعى كما أن تعدد المسمين باسم

إذا قلنا إن أم كلثوم هي : وقال أيضا، (2)الشخص الواحد كثير عرفا
 .(3)غير العقيلة زينب كما هو الصحيح

وكالعادة فقد حاول بعض الُكتَّاب أن يصور أن لهذه المقالة أصال 
أعظم صداق بلغنا : فقد نُقل عن الدميري أنه قال، عند أهل السنة

خبره صداق عمر لما تزوج زينب بنت علي فإنه أصدقها أربعين الف 
: ل جعفر مرتضى العاملي هذا النص ما ال يحتمله فقالفحمَّ ، (4)دينار

أم هي زينب ؟. هل أم كلثوم هي غير زينب كما هو ظاهر كثيرين
ثم جاء بعده ، (5)ومنهم الدميري، كما ذكر عن غير واحد، نفسها

!، (6)الشهرستاني وجزم بأن مآل كالم الدميري هو إنكار وجود أم كلثوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 17إفحام الفحول في شبهة تزويج أم كلثوم )ص  (1)
 (. 18 ــ 17إفحام الفحول في شبهة تزويج أم كلثوم )ص  (2)
 (. 67إفحام الفحول في شبهة تزويج أم كلثوم )ص  (3)
 (. 2/268التراتيب اإلدارية ) (4)
 (. 32ظالمة أم كلثوم )ص  (5)
 (. 23زواج أم كلثوم من عمر الزواج اللغز )ص  (6)
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التدليس بل و القارئ يفاجأ بالكم الهائل من المغالطةوال شك أن 
أما ، واالفتراء على هؤالء العلماء ونسبة أقوال ال أصل لها إليهم

بل غاية ما يقال ، الدميري فال يترتب على كالمه إنكار وجود أم كلثوم
أو يكون ما صدر منه وهما في الخلط بين أم ، إنه يرى أن اسمها زينب

أدري كيف فهم جعفر مرتضى العاملي والشهرستاني  وال، كلثوم وزينب
 .(1)أن مراد الدميري هو نفي وجود أم كلثوم
بل حاول أن يصور للقارئ وجود  ثم لم يكتف الشهرستاني بهذا

فلجأ إلى أسلوب االلتفاف على النصوص ، أدلة حقيقية على ذلك
كلثوم فادعى أن قثم مولى آل عباس يرى أن أم ، وتحميلها ما ال تحتمله

مستدال بروايته التي مرت آنفا في أن عبد اهلل ، ال وجود لها وأنها زينب
وقد ، بن جعفر جمع بين أم كلثوم وبين ليلى بنت مسعود النهشليةا

مضى الحديث عن هذه القضية في مبحث زواج عبد اهلل بن جعفر بأم 
وقررنا هناك أن عبد اهلل بن جعفر جمع بين زينب وبين ليلى ، كلثوم

كما صح ذلك ، وبين أم كلثوم وليلى النهشلية تارة أخرى، لنهشلية تارةا
نص على ذلك الزهري والبيهقي وابن حجر و ،وثبت بروايتين صحيحتين

 . ورددنا على الشهرستاني حين حاول رد قول الزهري، العسقالني
ثم ادعى الشهرستاني أن تنصيص ابن بطوطة وابن جبير على أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقصود هنا، فإن كان أبا البقاء الدميري، فإن ما سطره في  ولم أتبين من الدميري (1)
 ــ المغاالة مع ما كان ينهى عنه من ــ وعمر : كتبه يرد هذه الدعوى، فقد قال 

النجم الوهاج في شرح المنهاج  تزوج أم كلثوم بنت علي على أربعين ألًفا
(، وقد ذكر أم كلثوم في عدة مواضع من كتبه، انظر: النجم الوهاج في 7/298)

 (. 1/482(، حياة الحيوان الكبرى )6/176(، )3/63شرح المنهاج )
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القبر الموجود براوية دمشق هو قبر أم كلثوم دليل على أنهما ينكران 
بدمشق هو  بناء على أن القبر الموجود، وجود أم كلثوم بنت علي 

والجواب أن ابن جبير وابن بطوطة حينما ، (1)لزينب بنت علي 
، فإنما ذكرا ما يحكيه الناس، ذكرا أن القبر الذي براوية هو ألم كلثوم

على غيرهما من أنهما و ذلك أبدا ما افتراه الشهرستاني عليهما وال يعني
وأين المالزمة بين االعتقاد بأن المدفونة ، ينكران وجود أم كلثوم

والحق أن الشهرستاني لما !؟ بدمشق هي أم كلثوم وبين إنكار وجودها
استوحش من تفرد القائلين بهذه المقالة حاول أن يصور للقارئ أنهم لم 

وأنت خبير بأن ، وأن من أهل العلم من تابعهم على ذلك، بهايتفردوا 
 .أن أهل السنة براء منهاو هذه المقالة ال أساس لها من الصحة

* * * 

 

هي  دعوى أن أم كلثوم زوجة عمر : املغالطة الرابعة 

 : ألم ولد وليست بنت فاطمة بنت علي 

كلثوم زوجة دعوى أن أم ، من األقوال التي حدثت في هذا العصر
وإنما كانت بنته األخرى من أم ، لم تكن بنت علي، عمر بن الخطاب

ويبدو أن أول من روج لهذه الدعوى هو جعفر مرتضى العاملي إذ ، ولد
فإن ذلك : أن نقل نصوصا في وجود بنت لعلي اسمها أم كلثوم قال بعد

ال و، فاطمة ليست من بنات، يشير إلى وجود بنت لعلي اسمها أم كلثوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 21زواج أم كلثوم، الزواج اللغز )ص  (1)
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ثم ، (1)يمكن نفي احتمال أن تكون هي التي تعرض عمر للزواج منها
جاء الشهرستاني فجعل هذا القول أحد األقوال الواردة في زواج أم 

 .(2)ثم حاول أن يحشد النصوص على هذه المقالة المحدثة، كلثوم
 : والجواب

إن الشهرستاني وإن لم يصرح بتبني هذا القول ولم يصرح : أوالً 
لكنه غالط القراء في ، هي بنت علي ألم ولد أيضا بأن زوجة عمر 

إذ أنه لم يجد أي رواية أو قول ينص على هذه ، لهذا القول تقريره
فنقل نصوصا من مصادر ، الدعوى فلجأ إلى أسلوب المغالطة كعادته

نتين باسم أم كلثوم كي يوهم القارئ أن تاريخية تنص على أن لعلي ب
!، من نقل عنهم هذه النصوص يرون أن زوجة عمر لم تكن بنتا لعلي

 : وإليك البيان
 : على ثالثة مصادر في تقريره لهذه الدعوى أحال الشهرستاني
، تواريخ مواليد األئمة المنسوب البن الخشاب: المصدر األول

أن ابن الخشاب يذكر أن لعلي  نجد، وعند مراجعة النص المحال عليه
ولم يشر بأي شيء إلى أنها ، زينب الصغرى وأم كلثوم الصغرى: بنتين

قد ذكر ابن الخشاب في نفس الكتاب ، وفي نفس الوقت، زوجة عمر
الحسن والحسين : أن لعلي من فاطمة خمسة أبناء، وقبل صفحة واحدة

الشهرستاني  فما وجه استدالل، (3)ومحسن سقط وزينب وأم كلثوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 78ظالمة أم كلثوم )ص  (1)
 (. 32 ــ 31أم كلثوم، الزواج اللغز )ص زواج (2)
 =(، وطبع منسوبا لمحمد بن همام اإلسكافي بعنوان14تواريخ مواليد األمة )ص  (3)
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 !!.بكالم ابن الخشاب
ونهاية األرب ، نور األبصار للشبلنجي: المصدر الثاني والثالث

وكان له زينب : ومحل الشاهد عند الشهرستاني هو عبارة، للنويري
 .(1)وأُّم كلثوم الصغرى من أُّم ولد، الصغرى

 وإن الباحث ليعجب من الشهرستاني حين نقل عن هذين
، فالشبلنجي قد فرق بين أم كلثوم الكبرى والصغرى!، المصدرين

وصرح في نفس الصفحة بأن عمر تزوج أم كلثوم الكبرى بنت فاطمة 
، ولدت قبل وفاة رسول اهلل ، وأما البنات فأم كلثوم الكبرى: فقال

 .(2)ورقية وولدت له زيدا األكبر، وتزوجها عمر بن الخطاب 
، مواضع من كتاب النويريوقد أحال الشهرستاني على ثالث 

موضعا واحدا من المواضع التي أحال عليها  ويكفي أن نورد
: يقول النويري ، الشهرستاني حتى تستغرب من هذه المغالطات

وهي ، وفي هذه السنة تزّوج عمر أّم كلثوم بنت علي بن أبي طالب
فما ، (3)ودخل بها في ذي القعدة، بنت فاطمة بنت رسول اهلل 

 ؟؟.اإلحالة على النويري إذاوجه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وطبع منسوبا إلى األئمة 59منتخب األنوار في تواريخ األئمة األطهار، انظر )ص  =
 (. 93بعنوان تاريخ أهل البيت نقال عن األئمة، انظر )ص 

 (، وفي طبعة العتبة العباسية لم يستدرك25 ــ 24كلثوم، الزواج اللغز )ص  زواج أم (1)
 (. 22الشهرستاني على هذه اإلحالة بل أبقى عليها، انظر )ص 

 (. 114نور األبصار )ص  (2)
 (. 19/348نهاية األرب ) (3)
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 وجميع، بعمر كلثوم أم زواج حول أخبار من ورد ما جميع: ثانيا
 التي كلثوم أم أن على أجمعت والنسابين والمؤرخين العلماء أقوال
 في النصوص بعض مرت وقد، فاطمة بنت هي إنما  عمر تزّوجها
 واحدة رواية توجد وال، العلم أهل ونصوص الزواج مرويات مبحث
 كلثوم أم أنها به المقطوع بل، ولد أم من كانت عمر زوجة بأن تفيد

 باب من النصوص بعض بتكرار وسنكتفي، فاطمة ابنة وأنها، الكبرى
 بن عمر تزوجها الكبرى كلثوم وأم: البالذري قال، فقط، التذكير

 النسابة وقال ،(1) اهلل رسول بنت فاطمة جميعاً  وأمهم، الخطاب
 :والكبرى الصغرى كلثوم أم بين الفرق يبين وهو العمري الحسن أبو

 ـ  ـ الزهراء فاطمة أمها كلثوم وأم، تبرز لم الصغرى كلثوم وأم
 بن اهلل عبد عليها خلف ثم زيداً  له فولدت الخطاب بن عمر تزوجها
 .(2)جعفر

 والحسين الحسن  فاطمة من فولد: آشوب شهر ابن قال
 .(3)عمر تزوجها الكبرى كلثوم وأم الكبرى وزينب والمحسن
 فروى، كلثوم أم ولدت فاطمة أن اإلمامية روايات في ثبت وقد

 ألبي قلت: قال عثمان بن حماد عن الصحيح بسنده القمي بابويه ابن
 فاطمة إن»:  اهلل رسول قول معنى ما ،فداك جعلت:  اهلل عبد

 النار من المعتقون: فقال ؟«النار على ذريتها اهلل فحرم فرجها أحصنت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/189أنساب األشراف ) (1)
 (. 58)ص األصيلي (2)
 (. 3/162طالب ) مناقب آل أبي (3)
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وفي رواية  ،(1)كلثوم وأم ،وزينب ،والحسين ،الحسن: بطنها ولد هم
هل قال رسول اهلل  قلت ألبي عبد اهلل : قال، عن محمد بن مروان

: قال؟ «إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم اهلل ذريتها على النار»: 
النصوص  وهذه ،(2)عنى بذلك الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، نعم

 .الصحيحة عند اإلمامية ترد دعوى كون أم كلثوم ليست بنت فاطمة 
، مباشر سؤال الذهن إلى لتبادر ،القول بهذا جدال سلمنا لو: ثالثا

 يضّحي حتى والحقوق الحرمة مسلوبة البنت هذه كانت هل: وهو أال
 أن المعترضون هؤالء يرى الذي  لعمر ويزوجها،  علي   بها

 بنتا هذه ليست أو؟، عندهم الملة من لخروجه أصال يجوز ال تزويجه
 قال ولذا؟، واجبة وحمايتها، وكرامة حرمة لها،  علي   صلب من

 كلثوم أم كانت سواء حاصل اإلذالل إن: العاملي حمود جميل محمد
 المؤمنين أمير تزوجها أخرى امرأة من كانت أو  فاطمة سيدتنا بنت
 .(3) علي

 أم أن كتابه في قّرر حين الشهرستاني من استغرابنا ينقضي وال
 بعمر للزواج مؤهلة تكن لم، ولد أم من علي بنت كانت التي كلثوم

 كلثوم أُمّ  أنّ  على داللة األخبار تلك في ليس أّنه على: فقال، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وقد حكم محمد 43/231(، بحار األنوار )107 ــ 106معاني األخبار )ص  (1)
 (. 2/140محسني على الرواية بأنها معتبرة في مشرعة بحار األنوار ) آصف

ر يآفتاب ازواج ام يبه روشن(، وقد استفدت من كتاب 106معاني األخبار )ص  (2)
وهو مكتوب بالفارسية، لمؤلفه أبو بكر بن  ا أم کلثوم ي ن عمر يالـمؤمن

 حسين في الوقوف على هذه الرواية. 
 (. 115إفحام الفحول )ص  (3)
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 اآلخر هو القول وهذا، فاطمة غير من ابنته تكون فقد، فاطمة ابنة هي
 أن يعقل فال، أُخرى بامرأة فاطمة زمن في يتزّوج لم علياً  ألنّ ، بعيد
 طبعته في الشهرستاني إن ثم. (1)عمر من للزواج مؤهلة بنت له تكون

 كلثوم أم أن يقرر فتارة ،القضية هذه في اضطرب، كتابه من الجديدة
 تشير النصوص فهذه: فيقول، فاطمة بنت ليست  عمر تزوجها التي
 البلوغ قبل تزوجها قد فهو، علي ابنة من زواجه صح لو عمر أن إلى
 تكون فقد، الزهراء فاطمة ابنة تكن لم البنت هذه وأن، بها يدخل ولم
 والذي األولى الطبعة في كالمه يكرر بعدها لكنه ،(2)ولد أم من ابنته
 غير من لعلي بنت هناك تكون أن بامتناع يصرح حين ،(3)نقله مضى
 هذه كل من والمراد،  عمر من للزواج مؤهلة تكون فاطمة

 بنت كلثوم بأم عمر زواج استبعاد من بالقارئ التدرج هو المغالطات
 علي بنت كلثوم بأم زواج استبعاد إلى ينتقل ثم ،األمر أول في فاطمة
 عمر زواج بإنكار لينتهي، ولد أم من  علي بنات من بنت بأي 
 ،القارئ على التشويش الشهرستاني يريد، هذا كل خضم وفي 

، له أصل ال القول هذا أن وضحنا وقد، الزواج ثبوت في وتشكيكه
 الروايات في الثابت خالف وهو، المتأخرين بعض أحدثه وإنما

 .التوفيق وباهلل، واألنساب التاريخ علماء اتفاق وخالف، الصحيحة
* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 123زواج أم كلثوم )ص (1)
 (. 169طبعة العتبة العباسية )ص  ــ زواج أم كلثوم (2)
 (. 276)ص ــ طبعة العتبة العباسية ــ زواج أم كلثوم (3)
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دعوى أن أم كلثوم زوجة الفارو  : املغالطة اخلامسة  

 هي بنت أبي بكر وأنها كانت ربيبة لعلي 

ولم يكن لها أثر عند ، ومن األقوال التي ظهرت في هذا العصر
زعم بعض المنكرين والمشككين في هذه المصاهرة المباركة ، السابقين

أن أم كلثوم التي تزوجها ، بين البيت العمري والبيت العلوي الفاطمي
هي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وليست أم كلثوم بنت  عمر 

على ما وقفنا  ــوأول من ذهب لذلك ، علي رضوان اهلل عليهم أجمعين
: إذ قال في كتابه األنوار العلوية( هد 1370)جعفر النقدي  ــ عليه

عن أحد : ما معناه، ورأيت في بعض الكتب ولم أستحضر اسمه اآلن
ثم خطب ، فرده( ع) خطب أم كلثوم بنت علي أن عمر( ع) أئمة الهدى

وصبر عليها حتى . فاعتل بصغرها( ع) أم كلثوم بنت أبي بكر ربيبة علي
وأم (، ع) وقال الناس تزوج بنت علي. بلغت مبلغ التزويج فتزوجها

وتبعه على ذلك . (1)كلثوم هذه أخت محمد بن أبي بكر ألمه وأبيه
ثم ليعلم : إحقاق الحق حيث قالالمرعشي النجفي في تعليقاته على 

، أن أم كلثوم التي تزوجها الثاني كانت بنت أسماء وأخت محمد هذا
فهي ربيبة موالنا أمير المؤمنين ولم تكن بنته كما هو المشهور بين 

وقد حققنا ذلك وقامت الشواهد التاريخية في ، المؤرخين والمحدثين
وإني بعد ما ثبت وتحقق ، ذلك واشتبه األمر على الكثير من الفريقين

لدي أن األمر كان كذلك استوحشت التصريح به في كتاباتي لزعم التفرد 
إلى أن وقفت على تأليف في هذه المسألة للعالّمة ، في هذا الشأن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 436العلوية )ص  األنوار (1)
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المجاهد السّيد ناصر حسين الموسوى اللكنوي أبان عن الحق وأسفر 
وقال في ، (1)>إفحام الخصوم في نفي تزويج أم كلثوم< وسمى كتابه

وهي التي رباها !: موضع آخر عن أم كلثوم بنت أسماء بنت عميس
وبمنزلة إحدى  فكانت ربيبته ، وتزوجها الثاني أمير المؤمنين 

فمن ثم ، يخاطب محمد بابني وأم كلثوم هذه بنتي وكان ، بناته
سرى الوهم إلى عدة من المحدثين والمؤرخين فكم لهذه الشبهة من 

وقال محمد  ،(2)ومنشأ األكثر االشتراك في االسم أو الوصف، نظير
وحاول فريق روائي متخصص استخدام حادثة خطبة عمر : علي الحلو

أي أن ، ألم كلثوم بنت أبي بكر فنسبوها إلى أم كلثوم بنت علي
وليست بنت علي كما ، خطبها عمر هي أم كلثوم بنت أبي بكر (3)الذي
ونسبة حادثة الخطبة إلى ، من اتحاد االسمين فحاولوا االستفادة، يتوهم

وقال أيضا بعد أن سرد نصوص خطبة عمر ألم  ،(4)أم كلثوم بنت علي
وبعد هذا السرد الروائي تبين لنا أن خطبة عمر : كلثوم بنت أبي بكر

، ال تعدو عن كونها قضية متعلقة بأم كلثوم بنت أبي بكر، ألم كلثوم
االسمين فنسبوا الحادثة إلى أم كلثوم بنت واستفاد البعض من اتحاد 

مما ساعد في اختالط األمر على البعض فقبل ، علي بن أبي طالب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وبعد مراجعة كتاب إفحام األعداء والفحول 2/375شرح إحقاق الحق ) (1)
المطبوع بتحقيق هادي األميني لم أجد ما نسبه إليه المرعشي، فإما أن يكون 
المرعشي واهما، أو يكون هذا النص موجود في مخطوط لم يطلع عليه محقق 

 كتاب ناصر الهندي. 
 (. 3/315الحق )شرح إحقاق  (2)
 كذا والصواب: التي.  (3)
 (. 56كشف البصر )ص  (4)
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 .(1)القصة قبول المسلمات
ذكرنا أنه ليس للصديقة : وتبعهم باقر شريف القرشي فقال

الطاهرة فاطمة الزهراء سالم اهلل عليها بنت غير السيدة المعظمة زينب 
 ، وأنها كانت تكنى بأم ، ذلك بعض المحققينكما ذهب إلى
وعثرت على بعض المصادر جاء فيه أن أسماء بنت عميس ، كلثوم

وبنتا اسمها ، أعقبت من أبي بكر زوجها ولدا وهو الشهيد الخالد محمد
، وقد تربت مع أمها أسماء في بيت اإلمام أمير المؤمنين ، أم كلثوم

وقد تزوج بها ، كلثوم ربيبة اإلمام فأم، ألن اإلمام قد تزوج بأمها أسماء
 : والجواب من وجوه ،(2)عمر بن الخطاب

 من أحد به يقل ولم، له أصل ال ادعاء مجّرد القول هذا إن: األول
 للمعروف مخالف هذه دعواه في وهو، النقدي قبل اإلمامية علماء
 وفاطمة علي   من كل   ابنة هي  عمر تزّوجها التي كلثوم أم أن المتواتر
 ،على فيها اعتمد النقدي جعفر أن الدعوى هذه ضعف في ويكفي 
 مخترعة رواية وهي، اسمه حتى يذكر ولم يُعرف ال كتاب من رواية

 فإن، نفسه النقدي وضع من تكون أن يبعد ال بل، شك بال وموضوعة
ل الحق عن أعماه، صاحبه من تمكن إذا الهوى  وسيلة كل له وسوَّ
 ليؤيد الصورة بهذه الرواية هذه وضع قد يكون أن يبعد فال، رأيه لنصرة
 عليها يظهر، الرواية هذه متن في التأمل وعند، إليه يُسبق لم الذي رأيه

 كلثوم بأم علي بنت كلثوم أم بإبدال مخترعها قام فقد، بوضوح الصناعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 59كشف البصر )ص  (1)
 (. 9/212موسوعة سيرة أهل البيت ) (2)
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 أم أن ادعى ثم، ليراها كلثوم أم علي إرسال قصة في بكر أبي بنت
 كلثوم أم ألن، له أصل ال وهذا،  لعلي ربيبة   بكر أبي بنت كلثوم
 وزعم النقدي زعم كما  لعلي ربيبة تكن لم بكر أبي بنت

 من نقبله ال الكالم هذا: فقال الشهرستاني عليهما رد وقد، المرعشي
 عميس بنت أسماء ألن، األلسن على مشهورا كان وإن النقدي الشيخ
 بكر أبي بنت كلثوم أم وأن، كلثوم أم باسم بكر أبي من بنت لها ليس
 أبي وفاة بعد أساف بن حبيب تزوجها التي وهي، الخزرجية حبيبة أمها
 بكر أبي بن محمد أخت هي بكر أبي بنت كلثوم أم تكون وبذلك، بكر
 وبذلك: قلت .(1)علي اإلمام ربيبة تكن لم وبهذا، أمه من ال أبيه من

 قد تكن ولم، قط لعلي ربيبة تكن لم بكر أبي بنت كلثوم أم أن يتبين
 بل ،حبيبة أمها بيت في كانت وإنما،  علي بيت في تربت

 كلثوم أم تكون أن يستحيل أنه الدعوى هذه قرر من تنبه عدم واألغرب
 بن اهلل عبد أن المعلوم ألن، عميس بنت أسماء ابنة هي عمر زوجة
 لكان عميس بنت أسماء ابنة كانت ولو، كلثوم بأم تزوج قد جعفر
 هي جعفر بن اهلل عبد أم ألن !!،بأخته تزوج قد جعفر بن اهلل عبد

 هذا ذهب من يتنبه لم كيف أدري ولست ،(2)عميس بنت أسماء
 أم كون دعوى أن يتضح وبهذا، الغريبة الدعوى هذه مآل إلى المذهب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طبعة العتبة العباسية، وأما في الطبعة األولى 16زواج أم كلثوم، الزواج اللغز )ص  (1)
واكتفى في موضع (، 27فلم يرد على المرعشي والنقدي حين ساق كالمهما )ص 

آخر باإلشارة إلى أن أسماء ليس لها من الصديق من األوالد إال محمد بن أبي بكر، 
 (. 160)ص 

 (. 84(، نسب قريش )ص 6/462طبقات ابن سعد )طبعة الخانجي( ) (2)
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 .الصحة من لها أساس ال دعوى بكر أبي وبنت علي ربيبة كلثوم
ألم كلثوم ال يثبت من  أن كل ما نقل من خطبة عمر : الثاني

 ، جهة السند والمتن
فقد استند القائلون بهذه المقالة إلى ما رواه : أما من جهة السند

وخطب أم كلثوم : قال المدائني: في تاريخه حيث قال الطبري 
األمر : فقالت، وأرسل فيها إلى عائشة، بنت أبي بكر وهي صغيرة

ترغبين عن : فقالت لها عائشة، ال حاجة لي فيه: أم كلثومفقالت ، إليك
، شديد على النساء، إنه خشن العيش، نعم: قالت! أمير المؤمنين

فأتى عمر ، أكفيك: فقال، فأرسلت عائشة إلى عمرو ْبن العاص فأخبرته
: قال؟ وما هو: قال، بلغني خبر أعيذك باهلل منه، يا أمير المؤمنين: فقال

أم رغبت ، أفرغبت بي عنها، نعم: قال! خطبت أم كلثوم بنت أبي بكر
ولكنها َحِدثَة  نشأت تحت كنَِف أم المؤمنين ، ال واحدة: قال؟ بها عني

وما نقدر أن نردك عن خلق ، ونحن نهابك، وفيك غلظة، في لين ورفق
كنت قد ؟، فسطوت بها، فكيف بها إن خالفتك في شيء، من أخالقك
فكيف بعائشة وقد : قال. ر في ولده بغير ما يحق عليكخلفت أبا بك

أم كلثوم بنت علي ، وأدلك على خير منها، أنا لك بها: قال؟ كلمتها
ورواية ، (1)تعلق منها بسبب من رسول اهلل ، بن أبي طالبا

والمدائني قد توفي سنة ، ألنها مروية بال إسناد، المدائني هذه ال تثبت
فال يصح االعتماد على مثل ، الواقعة مئتي سنةوبينه وبين ، هـ 224

 .لشدة وهائها من جهة السند، هذه الرواية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/199تاريخ الطبري ) (1)
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 ابن ورواه البر عبد ابن نقله ما، الضعف في الرواية هذه ومثل
 بكر أبي بنت كلثوم أم خطب عمر أن خالد أبي ابن عن بسنده عساكر
 فأتت ذاك فبلغها، عنك بها المذهب أين: فقالت جارية وهي عائشة إلى

 فتى أريد إنما الطعام من (1)الخشن يطعمني عمر تنكحين: فقالت عائشة
 قبر عند (2)ألصيح ألذهبن فعلت لئن واهلل، صبا الدنيا علي يصب
، أكفيك أنا فقال العاص بن عمرو إلى عائشة فأرسلت  اهلل رسول
 أنك لو المؤمنين أمير يا قال ثم عنده فتحدث عمر على فدخل: قالت
، هذا نحو أو أيامك من يكون أن ذاك فلعل: عمر قال، التزويج تذكر
 إربك ما المؤمنين أمير يا: فقال بكر أبي بنت كلثوم أم: قال؟، من: قال
 أمرتك عائشة: عمر فقال، إياها والنهار الليل عليك تبغي جارية إلى
 فإن، منقطع الخبر وهذا ،(3)اهلل عبيد بن طلحة فتزوجها ؟.بهذا

 وهو، هـ 146 سنة توفى ألنه، الواقعة يدرك لم خالد أبي بن إسماعيل
 .يصح ال فالخبر مجهولة هنا والواسطة، عمر عن بالواسطة يروي

 عن عدل الفاروق أن تثبت المدائني فرواية، المتن جهة من أما
 من أما، علي بنت كلثوم أم خطبة إلى بكر أبي بنت كلثوم أم خطبة
 بنت كلثوم بأم عمر زواج تثبت الرواية هذه يجعل أن فيريد بها استدل
 أبي ابن رواية وأما ،الرواية لنص تزويرو تحريف إال هذا فهل ،بكر أبي
 رفضت ألنها  كلثوم أم يتزوج لم  عمر أن على تؤكد فهي خالد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في األصل: الجشب، وما أثبتاه هو الصواب وهو الموافق لما ورد في االستيعاب.  (1)
 في األصل: ألضحي، والتصويب من االستيعاب.  (2)
 (. 4/1808(، االستيعاب البن عبد البر )25/96تاريخ دمشق ) (3)
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 .أيضا بها االستدالل يصح فال، الفاروق عيش خشونة
 ثبت قد أنه القصة هذه بطالن على الدالئل أبين من إن: الثالث

 الزواج هذا من  عمر مقصود أن  كلثوم ألم عمر خطبة رواية في
 كل  النبي بقول استدل فقد ولذا،  النبي بنسب االتصال كان
 متحققة العلة وهذه ،ونسبي سببي إال القيامة يوم منقطع ونسب سبب
لذلك كيف ، بنات علي  من غيرها دون فاطمة بنت كلثوم أم في

يدعى أن عمر تزوج بابنة أبي بكر وهي ليست من أهل البيت يصح أن 
 !؟.حتى يصح أن يطلب عمر بالزواج منها االتصال بالنسب النبوي

 هل: ولد أم من إنها قال من على الرد في قلنا كما نقول: الرابع
 من للمؤمنين ما لها مؤمنة ليست أو ؟!حرمة لها ليس هذه الربيبة
ق أن المؤمنين بأمير يظن   وهل ؟!حقوق  وبين صلبه من ابنته بين يفرِّ
 تنبه ولقد ،يزوجها أن له يصح ال لرجل هذه ربيبته فيلقي، ربيبته

 والربيبة: فقال المقالة هذه ذكر من على فاستدرك هذا إلى الشهرستاني
 بمنزلة العرب وعند، البنت بمنزلة محرميتها حيث من الشرع في تعد  

 .(1)وغيره اإلرث في حتى مطلقاً  البنت
 اإلمامي الشيخ استبعد، الشمس من أظهر المقالة هذه بطالن وألن

 وينكر سيتجرأ من هناك أن يتصور لم أنه ويبدو صدورها مصطفى حسين
 العاملي مرتضى جعفر على معترضا فقال،  لعلي  كلثوم أم بنوة
 صح ولو:  النبي بنات ورقية كلثوم وأم زينب تكون أن نفى حين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 123زواج أم كلثوم )ص  (1)
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 ،منهما بزواجه المسلم رتبة إلى عثمان رقي من حذراً  السيدات نفي
 بنت كلثوم أم ،(1)منهما خير هي ممن وزواجه بصاحبه نصنع فماذا
 والمبالغة التعصب لكن ،(2)؟المؤمنين أمير بنوة من ننفيها هل ؟اإلمام
 المقالة هذه تبني على الُكّتاب بعض حملت، الفاروق عداوة في

 .باهلل إال قوة وال حول فال ،ونشرها
 في ختام هذا الجواب ال بد أن ننبه على أن البعض حاولو

ليوهم القراء أنه ينفي زواج  االستدالل بوهم وقع فيه اإلمام النووي 
ذو بطن : قول الصديق  فقد ذكر النووي ، أم كلثوم بعمر 
أسماء وهاتان األختان هما : ثم قال (3)أُراها جارية، بنت خارجة
وقد تقدم هناك ، وهي التي كانت حمالً ، وأم كلثوم، بنت أبي بكر
وال ريب ، (4)وأم كلثوم هذه تزوجها عمر بن الخطاب، إيضاح القصة

اشتبه فيه واختلط عليه أم كلثوم بنت  أن هذا وهم من النووي 
وقد مضى أن النووي قد ، الصديق وأم كلثوم بنت علي في هذا الموضع

النووي يحاولون  مَ هْ لكن الذين يستغلون وَ ، تزوج أم كلثومذكر أن عمر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أفضل من حفيداته، لما لهن من  ن، فإن بنات النبي يِّ وال ريب أن هذا خطأ بَ  (1)
، فضال عما خصهن  فضيلة السبق إلى اإليمان، والهجرة وطول مخالطة النبي 

 به من الفضائل الصحيحة الثابتة.  النبي 
 (. 178نقله عنه جعفر مرتضى العاملي في رسالته البنات ربائب )ص  (2)
(، وعبد الرزاق في المصنف 40( برقم )2/752أخرجه مالك في الموطأ ) (3)

( وغيرهما من طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة، وإسناده صحيح، قال 16705)
 . إسناده صحيح على شرط الشيخين(: 6/62الشيخ األلباني في إرواء الغليل )

 (. 2/369تهذيب األسماء واللغات ) (4)
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وهذا فيه تجن ، أن يصوروا للقارئ أنه ينكر زواج عمر من أم كلثوم
 .على اإلمام النووي ومغالطة واضحة

 لم عمر الراشد الخليفة زوجة كلثوم أم كون دعوى أن والخالصة
 عن بعيدة دعوى هي بل، الصواب من لها منزلة ال،  لعلي بنتا تكن
 أصول مخالفةو التاريخ حقائق على االلتفاف إال فيها وليس، الحق
 اعترض ما كل أن يتضح وبهذا، التاريخية المسائل في والتحقيق البحث

، أمرين عن تخرج ال اختالفات من كلثوم أم من عمر لزواج المنكرون
 من عمر بزواج أصال تتعلق ال أنها أو ،لها حقيقة ال اختالفات أنها إما
 التي المصاهرة هذه إنكار إلى ترقى ال فهي هذا كل وفوق، كلثوم أم

 بيت آل بين القائمة والمودة المحبة على الكثيرة األدلة من دليال كانت
 . عمر وآل  النبي

* * * 
 

 استنكار على بناء الزواج وقوع استبعاد: السادسة املغالطة 

 :تفاصيله بعض

 ينكروا أن كلثوم أم من الخطاب بن عمر لزواج المنكرون حاول
 المسلك هذا سلك من وأول، تفاصيله لبعض استبعادهم على بناء وقوعه
 ناصر توسع ثم، وغيره البحراني ويوسف كالتستري المتأخرين بعض هو

 أم من عمر زواج إلنكار مناطا األمور هذه وجعل ذلك في الهندي حسين
 والشهرستاني والميالني الحلو علي كمحمد بعده جاء من تابعه ثم، كلثوم

 بمحاولة المصاهرة هذه ثبوت في التشكيكُ  ذلك من وقصدهم، وغيرهم
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 عليه يترتب المصاهرة هذه إثبات أن وتصوير القراء عواطف على التأثير
، أخرى تارة بيته وآل علي في والطعن، تارة الفاروق عمر في الطعن
 قاموا، فيها الصواب وجه ويبينوا الوقائع بعض توجيه يحاولوا أن وبدل

 عن بعيدة تخيالتو وأوهام ظنون على بناء، وردها باستنكارها
 أم زواج بتفاصيل المتعلقة االستبعادات هذه سنناقش ونحن، الصواب
 يغتر قد لمن الحق لنجلي وأيضا معهم التنزل باب من عمر من كلثوم
 االعتراضات هذه عن المجملة فاإلجابة وإال، االعتراضات هذه بمثل
 اعتراف بنقل سنكتفي ونحن، كافية  : الزواج هذا نفي تستلزم ال بأنها
 الزواج وقوع ويعتقد يرى كان وإن ــ، بذلك العاملي مرتضى جعفر

 ثبوت على الهندي ناصر اعتراض يرد وهو فقال، واإلجبار باإلكراه
 كما، استبعادات مجرد الهندي أدلة: ثبوته تناقض أدلة زعمه بما الزواج

 في أورد قد والخصوم األعداء إفحام كتاب كصاحب اآلخر البعض أن
 عدم هو تفيده ما غاية ستبعاداتا، هذا كتابه من المطبوع األول الجزء
 ولكنها.. واختيار منه برضا عمر من ابنته تزويج على( ) علي إقدام
: نقول ونحن ،(1)الزواج هذا على واإلكراه اإلجبار حدوث تنفي ال

، الزواج وقوع تنفي ال االعتراضات هذه بأن مرتضى جعفر تصريح يكفينا
 وهذا، محله في نقضها فسيأتي واإلجبار باإلكراه الزواج وقوع دعوى أما
 .القضية هذه في لنا المخالفين استدالالت عن الجواب في الشروع أوان

 :  كلثوم أم سن لصغر الزواج وقوع استبعاد ــ 1
 أم سن بصغر الزواج وقوع نفي على حمود جميل محمد استدل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 51ظالمة أم كلثوم )ص  (1)
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 ثمانية حدود في السنة أهل عند عمرها أن قرر أن بعد فقال، كلثوم
 تبلغ لم قاصرة وهي تزويجها على  والدها يقدم فكيف: سنوات
 ودون القاصرات بناتنا بتزويج تشريعا لنا يسن تراه فهل التكليف سن
 األنبياء بسيد فكيف وصي أو نبي من ذلك يعهد ولم، التكليف سن

 يفعل أن حاشاه ؟! طالب أبي بن علي المؤمنين أمير واألوصياء
مضافا إلى أن نكاح الصغيرة حرمته من أبده : أيضا وقال ،(1)ذلك

البديهيات في شريعتنا والشرائع السماوية برمتها بل حرمتها مقطوع بها 
كيف بأمير المؤمنين »: صالح رسنوقال علي  ،(2)عند عامة العقالء

 .(3)أن يزوج ابنته وهي دون سن الزواج
 : وجوه من والجواب

ادعاء محمد جميل حمود أن تحريم نكاح الصغيرة متفق : األول
فتزويج الصغيرة ، بل العكس هو الصواب، عليه دعوى غير صحيحة

وأجمع أهل العلم : قال ابن المنذر ، عليها بين الفقهاء مسألة متفق
هذا ، زوجها من كفؤ اإذ، على أن نكاح األب ابنته البكر الصغيرة جائز

وعبيد اهلل بن ، واألوزاعي، والليث بن سعد، والثوري، قول مالك
، وأبي ثور، وأبي عبيد، وإسحاق، وأحمد، والشافعي، الحسن

يجوز  أجمع العلماء على أنه: قال ابن بطال و .(4)وأصحاب الرأي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 46 ــ 45إفحام الفحول )ص  (1)
 (. 78إفحام الفحول )ص  (2)
 (. 192أم كلثوم حقيقة أم وهم )ص  (3)
 (. 5/19اإلشراف على مذاهب العلماء األشراف ) (4)
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إال أنه ال يجوز ، لآلباء تزويج الصغار من بناتهم وإن ُكن في المهد
وأحوالهن ، ألزواجهن البناء بهن إال إذا َصلُحن للوطء واحتملن الرجال

حين  وكانت عائشة . تختلف في ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن
وهذا قول ، (1)تزوج بها النبي بنت ست سنين وبنى بها بنت تسع

نص عليه غير واحد من و وهو الذي ثبت في مروياتهم، فقهاء اإلمامية
 فقد روى الطوسي في التهذيب بسند صححه المجلسي، كبار علمائهم

أتزوج  سألت أبا الحسن : آصف محسني عن علي بن يقطين قالو
؟ أو يزوج الغالم وهو ابن ثالث سنين؟ الجارية وهي بنت ثالث سنين

فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما ؟ وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه
وقد حددوا . (2)ال بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها: قال؟ حالها

فروى الكليني في الكافي بسند صحيح ، سن الدخول بما بعد التاسعة
إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فال يدخل : عن أبي عبد اهلل قال

سن أم كلثوم حين تزوجها  ومعلوم أن، (3)بها حتى يأتي لها تسع سنين
وقد نقل فقهاء ، (4)الفاروق كان فوق التسع سنوات كما تقدم تحقيقه

عندنا أنه : قال المرتضى، اإلمامية اإلجماع على جواز تزويج الصغيرة
دليلنا على صحة . يجوز أن ينكح الصغار اآلباء واألجداد من قبل اآلباء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7/173شرح صحيح البخاري البن بطال ) (1)
(، 12/284في مالذ األخيار ) ، وصححه المجلسي7/382تهذيب األحكام  (2)

 (. 8/90ومحمد آصف محسني في معجم األحاديث المعتبرة )
(، ومحمد آصف 20/137وصححه المجلسي في مرآة العقول ) (،5/398الكافي ) (3)

 (. 8/60محسني في معجم األحاديث المعتبرة )
 . (45( و)ص44)ص مضى ذلك في مبحث والدة أم كلثوم (4)
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ومحمد جميل حمود مطلع ، (1)..ما ذهبنا إليه بعد االجماع المتقدم
لكنه أراد أن يقنع القارئ بعدم صحة هذا الزواج بناء على ، على هذا

 .العرف السائد اآلن والذي يستهجن أكثر الناس فيه تزويج الصغار
وقد حاول علي الشهرستاني تقوية هذا االعتراض باالستدالل 

أمر الناس بالزواج من أكفائهم  ورد فيها أن عمر  برواية عن عمر 
فقد روى سعيد بن منصور وابن شبة عن أبي المجاشع ، (2)في السن
بامرأة شابة زوجوها شيخا  أتي عمر بن الخطاب : قال، األزدي

الرجل لمته من  اتقوا اهلل ولينكح، يا أيها الناس»: فقال، كبيرا فقتلته
 .(3)«يعني شبهها، ولتنكح المرأة لمتها من الرجال، النساء

 : علتان ففيها، السند جهة من تصح ال الرواية وهذه
 ضعيف، مريم أبي اهلل عبد بن بكر أبو الخبر بهذا تفرد: األولى

 زرعة وأبي معين وابن، أحمد كاإلمام النقاد من جماعة ضعفه ،جدا
 .(4)حبان وابن والدارقطني والنسائي والجوزجاني حاتم وأبي

 أبي رواية من إال يعرف ال فإنه األزدي مجاشع أبي جهالة: الثانية
 عنه قال ولذا، الرازي حاتم أبو ذلك على نص كما مريم أبي بن بكر

 أبي تخليط من االسم هذا يكون أن بعيد وغير هذا ،(5)يعرف ال الذهبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/314(، إجماعات فقهاء اإلمامية )333الناصريات )ص  (1)
 (. 293زواج أم كلثوم، الزواج اللغز )ص  (2)
 (. 2/768(، تاريخ المدينة )810سنن سعيد بن منصور ) (3)
 (. 12/29تهذيب التهذيب ) (4)
 (. 4/596(، ميزان االعتدال )9/448انظر الجرح والتعديل ) (5)
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 .مريم أبي بن بكر
 ومن  النبي سنة من األدلة من ثبت لما مخالف الخبر إن ثم
 صح ولو، الزواج في السن في التكافؤ اشتراط عدم على الصحابة عمل
 يؤدي قد التي الخاصة الحاالت بعض مراعاة على حمله فيمكن الخبر
 .الزواج في مشاكل وقوع إلى السن في التناسب عدم فيها

 بحسب آلخر زمن من تختلف النساء أحوال أن المعلوم: الثاني
 على زمننا عرفو أحكام إسقاط ينبغي فال، االجتماعية البيئة اختالف
 .الصحابة زمن

 على قادرة وهي كلثوم أم تزوج قد عمر أن به المقطوع: الثالث
 كل يُسقط وهذا، وبنتا ابنا وولدت حملت أنها بدليل، النكاح

 أنه عن فضال، السن هذا في للزواج أهليتها بعدم المشككين اعتراضات
، سنها صغر بسبب منها ألبيها اشتكى أو منها تبرم أنه عمر عن ينقل لم
 . بالفاروق الزواج من فيه تتبرم موقف أي عنها ينقل لم بل

استبعاد وقوع الزواج الستنكار المخالفين رواية كشف عمر  ــ 2
  لساق أم كلثوم: 

لعل من أهم األمور التي استند إليها المنكرون لزواج عمر من أم 
حتى يرفض هذه  ئراعواطف الق ستثارةاوحاولوا من خاللها ، كلثوم

ابنته  هي الروايات التي وردت في إرسال علي ، الواقعة ويستبشعها
وقد فصلنا الكالم عنها عندما ُسقناها في مبحث ، أم كلثوم إلى عمر 

، وميزنا الثابت منها من الضعيف، ابنته إلى عمر  إرسال علي 
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وردت ورددنا األمور المستنكرة التي ، وبينا وجه فعل عمر وعلي 
وألن هذه القضية تكررت في أكثر من ، (1)في بعض الروايات الضعيفة

سنزيدها ، ط بتفاصيل هذه القصةحِ وقد يلتبس األمر على من لم يُ ، كتاب
 حتى نجلي الحقيقة الكاملة، بيانا مع مناقشة اعتراضات المعترضين

 .للقصة
الرواية أول من استنكر هذه ( هـ 654) ويبدو أن سبط ابن الجوزي

، أن عليًا بعثها إلى عمر لينظرها: وذكر جّدي في كتاب المنتظم: فقال
لو كانت أمة ، هذا قبيح واهلل: قلت، وأن عمر كشف ساقها ولمسها بيده

فكيف ، ال يجوز لمس األجنبية، ثم بإجماع المسلمين، لما فعل بها هذا
واية ولكن سبط ابن الجوزي بعدها أورد ر ،(2)ينسب إلى عمر هذا

أخرى تفيد أن عليا أرسل أم كلثوم إلى عمر لينظر إلى صغرها فنظر إليها 
ثم ولدت أم كلثوم  :ثم قال سبط ابن الجوزي، عمر ورضيها فتزوجها

إرسال أم ال ، وفسبط ابن الجوزي لم ينكر الزواج ،(3)من عمر زيدا
أما ، لينظر إليها، وإنما أنكر كشف الساق واللمس كلثوم إلى عمر 

أم  المتأخرون والمعاصرون من المعترضين على واقعة إرسال علي 
 : فسلكوا ثالثة اتجاهات كلثوم لعمر 

 إلى عمر من استنكر روايات إرسال أم كلثومَ : االتجاه األول* 
 ،وأنكر ثبوت الزواج رأسا: 

إرسال  ما تضمنه خبره من :وعلى رأسهم يوسف البحراني حين قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.117انظر )ص (1)
 (. 321تذكرة الخواص )ص  (2)
 (. 321تذكرة الخواص )ص  (3)
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فإنه ال يخفى ، بنته إلى عمر ليراها فإن رضيها زوجه إياها علي 
على كل ذوق سليم وعقل قويم أن هذا ال يجوز أن ينسب إلى أحقر 

قوله نقال عن : إلى أن قال ،(1)العوام فضال عن أمير المؤمنين 
، ساقها لما أخبرته ابنته عن وضع عمر يده على أمير المؤمنين 

مع أن التزويج ، إنه زوجك، مهال يا بنية، سوء وقوله أتبعثني إلى شيخ
والحال ، على ابنته ما ذكرته فكيف أنكر أمير المؤمنين ، لم يقع بعد

خالف بين العامة والخاصة في أن مس  إذ ال، أنها ما أنكرت منكرا
 .(2)جسد األجنبية محرم ومنكر يستحق فاعله التعزير

تابعه من كتب بعده في ثم  ،(3)وهذا ما ذهب إليه ناصر الهندي
في سرد قصة  والمتأمل: كمحمد علي الحلو الذي يقول، هذه المسألة

ومنافاتها لألخالق العامة ، التزويج ليجد مخالفتها للشريعة واضحة
، مما تؤكد أنها إحدى محاوالت اإلساءة ألهل البيت ، صريحة

 وكلما تمعنت في مجريات، وذلك كفيل برد القصة وتكذيبها رأسا
القصة اقشعر بدني وعلمت أنها موضوعة لإلساءة إلى شرف ذلك البيت 

أي : ثم نقل رواية الخطيب البغدادي وعلق عليها قائال ،(4)الطاهر
، إلى رجل لم يكن بعد زوجها غيور يرضى بإرسال ابنته بعد تزيينها

وكيف يرضى الغيور أن تذهب فيقبلها رجل ويأخذ بساقها وهو ال زال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/307سالسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد ) (1)
 (. 1/309سالسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد ) (2)
 (. 169 ــ 166إفحام األعداء والخصوم )ص  (3)
 (. 67كشف البصر )ص  (4)
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 .ثم نقل كالم سبط ابن الجوزي اآلنف ،(1)هاأجنبيا عن
يصل  ال أصدق ما أقرأ أن عليا : ويقول محمد جميل حمود

إلى أن يرخص عنده  ــ كما يدعي الحشوية ــبه الحال واالضطرار 
 التي طالما حرص على أن ال يراها ــفيعرض ابنته ، الشرف والغيرة

وهل يتصور : أيضاويقول  ،(2)على عمر فيكشف عن ساقها ــ رجل
عاقل أن يرسل أمير المؤمنين ابنته إلى عمر ليراها وتنال رضاه وتقول له 

 .(3)ويضع يده عليها ويكشف عن ساقها، إن رضيت رضي اهلل عنك
كما ، فإنه مائل إلى عدم وقوع الزواج، ويلحق بهؤالء الشهرستاني

!، رواية كشف الساق يترتب عليه إنكار وقوع الزواج دَّ أنه لمح إلى أن رَ 
فنحن لو قبلنا هذه النصوص وأردنا : فقال بعد أن استنكر الرواية

وإن لم نقبلها ، االستدالل بها على التزويج للزمنا قبول تواليه الفاسدة
 .(4)فانتفى التزويج واالستدالل به

  أنكر ثبوت روايات إرسال أم كلثوم من: االتجاه الثاني* 
 :دون إنكار وقوع الزواج، فقط إلى عمر 

إذ ، أول من وجدناه يذهب إلى هذا االتجاه هو محسن األمين
ما في بعض هذه الروايات من إرسالها اليه بتلك الصورة ال : قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 67كشف البصر )ص  (1)
 (. 60الفحول )ص  إفحام (2)
 (. 61إفحام الفحول )ص  (3)
 (. 68 ــ 67زواج أم كلثوم )ص  (4)
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يمكن تصديقه وال يمكن صدوره من ذي غيرة فضال عن أمير 
وحاشا أمير المؤمنين ، ال فعل السفلة واألوباشإوما ذلك ، المؤمنين

وكيف يرسلها ، من مثله ولو كانت عنده أمة لقبح أن يرسلها بهذه الصفة
وما الذي يحمله ، بهذه الكيفية وهو قد دافع أوال واعتذر بعدة أعذار

، على إرسال ابنته إليه بهذه الصورة المستهجنة وهي ال تعلم بأنه بعلها
ن رضيتها فقد زوجتك وهل كان يحتمل أن ال يرضاها وكيف يقول له فإ

ثم كيف يصح التزويج بهذا الترديد ، بعد إصراره على خطبتها غير مرة
وباإليجاب بدون لفظ القبول ولم يذكر مهرا كما في بعض هذه الروايات 

كل ذلك يوجب الجزم . ثم يروى بعد ذلك أنه تزوجها على أربعين ألفا
المسلك جعفر  وممن سلك هذا ،(1)ختلقبأن بعض هذه األخبار م

 .(3)وعلي الميالني ،(2)مرتضى

  ابنته لعمر  من ادعى أن إرسال علي: االتجاه الثالث* 
 :كان تقية كما وقع الزواج تقية

وادعى أن الزواج ، وقد ذهب التستري إلى هذا المذهب الغريب
وإني ألقسم : فقال، فكذلك إرسال علي ابنته لعمر، كما وقع باإلكراه

وأضعافه على جسد أوالده  باهلل على أن ألف ضربة على جسده 
أهون عليه من أن يرسل ابنته الكريمة إلى رجل أجنبي قبل عقدها إياه 
، ليريها فيأخذها ذلك الرجل ويضمها إليه ويقبلها ويكشف عن ساقها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/486أعيان الشيعة ) (1)
 (. 62ظالمة أم كلثوم )ص  (2)
 (. 60خبر تزويج أم كلثوم من عمر )ص  (3)
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لوال علمه ؟، وهل يرضى بذلك من له أدنى غيرة من آحاد المسلمين
المتناع عن ذلك يؤدي إلى الوقوع فيما هو أعظم ضررا من هذا بأن ا

وهو خوف ثوران الفتنة بين المسلمين ، ومن هالك نفسه وأوالده أيضا
وصبر واحتسب كما أمره رسول  فسلَّم ، وارتداد الخلق وإفناء الدين

وهو   كيف ال يستحي علي: ويقول في موضع آخر ،(1)اهلل 
من إرائة ابنته إلى رجل أجنبي قبل عقدها ، ولحمه ودمه نفس النبي 

أراد العقد  ظهر أنه إنماخصوصا وقد ذكر ابن الحجر أن عمر كان يُ ، معه
وهل يتصور صدور ، ال للجمال والمال، عليها لنيل الشرف والكمال

 .(2)؟مثل هذا األمر المخالف للغيرة إال تقية ومحافظة على ما ذكرناه
 : ومفصلوالجواب مجمل 

أما الجواب المجمل فال شك أنك أيها القارئ قد الحظت أْن ال 
، تالزم إطالقا بين استنكار رواية إرسال علي ابنته أم كلثوم إلى عمر

بدليل أنَّ بعض علماء اإلمامية قد جمع بين ، وبين إنكار وقوع الزواج
فال يترتب ، فحتى لو سلمنا جدال بعدم صحة تلك الروايات، األمرين

وهذا كاف في بيان خطأ !،  على ذلك إنكار مصاهرة عمر لعلي
 .أصحاب االتجاه األول

 :وأما الجواب المفصل فمن وجوه
، قد مضى الكالم عن الرواية ورفع االلتباس واإلشكال: األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 200الصوارم المهرقة )ص  (1)
 (. 2/52مصائب النواصب ) (2)



  

. 

يف كتب اإلمامية مرويات زواج أم كلثوم من عمر   332
 

 

ورددنا األلفاظ المستنكرة ، وفصلنا الروايات الصحيحة من الضعيفة
وبيننا أنها من مفاريد ، بضوابط علميةالتي ورد فيها التزيين والتقبيل 

، ولذا حكمنا عليها بالنكارة، بعض الضعفاء ولم ترد في الروايات الثابتة
بل ، ولكن المعترضين ال يتحرون الصحة في الروايات التي استدلوا بها

ولو اقتصروا على األخبار ، يخلطون الصحيح بالضعيف والغث بالسمين
 .القصة تهم على هذهالصحيحة لزال كثير من إشكاال

، وقد انتهينا إلى ثبوت رواية إرسال علي أم كلثوم إلى عمر ليراها
وأن األمر وقع على وجه صحيح وشرعي ألن عليا أرسل أم كلثوم زوجًة 

وأن أم كلثوم لم تْدِر ذلك ولذلك ورد في بعض !، لعمر وليس خطيبة
وهذا من تمام حيائها وعفتها ، الروايات ما يفيد اعتراضها على صنيع عمر

 ،وهي أن عمر كان أتقى ، ونزيد األمر هنا بيانا بأن نبين مسألة مهمة
وهذا ال يقوله إال من ال يعرف ، له وأنقى من أن يكشف امرأة ال تحل  هلل 

من أغير الناس على حرمات اهلل  فقد كان ، الفاروق وسيرته الناصعة
، من أحرص الناس على صيانة أعرض المسلمات وكان ، تبارك وتعالى

هو من  وعمر ، ظن بعمر أنه تجرأ على أن يمس امرأة ال تحل لهفكيف يُ 
آية  قبل نزول من غير حجاب كان يستثقل خروج نساء النبي 

فقلت يا : وافقت ربي في ثالث: أنه قال فقد ثبت عنه ، الحجاب
 مص خص حص: }فنزلت، مصلىلو اتخذنا من مقام إبراهيم ، رسول اهلل
لو أمرت ، يا رسول اهلل: قلت، وآية الحجاب [125: البقرة] {حضخض جض

، (1)الحجابفنزلت آية ، فإنه يكلمهن البر والفاجر، نساءك أن يحتجبن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 402صحيح البخاري ) (1)
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خروجها لقضاء حاجتها مع أن  هو الذي أنكر على سودة  وعمر 
كان عمر بن الخطاب يقول : قالت فعن عائشة ، ذلك مباح لها
وكان أزواج النبي ، فلم يفعل: قالت، احجب نساءك: لرسول اهلل 

، فخرجت سودة بنت زمعة، يخرجن ليال إلى ليل قبل المناصع 
: فقال، فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس، وكانت امرأة طويلة
آية  فأنزل اهلل : قالت حرصا على أن ينزل الحجاب، عرفتك يا سودة

مع  أُيتصور في عمر ، هذا عمر الفاروق وهذه سيرته، (1)الحجاب
ما مر من حرصه على الحياء والستر والعفة أن يتجرأ على ما نُسب إليه 

، وكذلك علي ؟، عنه س امرأة أجنبيةمن ارتكاب ما حرم اهلل ولمْ 
وعدم تجاوز ، في الحرص على صيانة عرض أهله فهو مثل عمر 
فهل يظن بمثله أنه يرسل ابنته بصورة غير شرعية إلى ، حدود الشرع

بأن يمسها وهي ال تحل له  أو أنه وحاشاه يسمح لعمر!، عمر
 ؟.خوفا من عمر وحفظا لما هو أهم كما زعم التستري

 أرسل أم كلثوم إلى عمر  أن عليا ، فالصحيح والصواب
علي على عمر واشترط ، ليزوجها إياه بناء على رغبة عمر في الزواج بها

أن ينظر إلى الفتاة ويرى إن كانت مناسبة له فإن رضي بها صارت زوجة 
وما صنعه معها من كشف ساقها ، ورضيها زوجة فقبلها عمر ، له

وهذا ما جاء في رواية أبي جعفر ، كان بعد أن صارت زوجة له قطعا
بها نرسل : ففيها أن عليا قال لعمر، الباقر التي رواها سعيد بن منصور

وكذا ، فكشف عن ساقها،  أي عمر ــ فرضيها. إليك تنظر إليها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2170(، صحيح مسلم )6240صحيح البخاري ) (1)
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فقد ، ل بنكاح أم كلثوم بعد أن رضي بهابِ ففيها أن عمر قَ ، رواية عطاء
فإني مرسلها : روى عطاء أن عليا قال لعمر بعد أن خطب منه أم كلثوم

يقول  إن أبي: فقالت، فأرسلها إليه فجاءته؟ هل تنظر إلى صغرها، إليك
  ،(1)فأنكحه علي . قد رضيتها: فقال عمر؟ هل رضيت الحلة: لك

 فإن أرسلها، سوف :قال لعمر  وفي رواية األعمش أن عليا 
: فقال إليه، بها وأرسل (2)فزينها أنكحتك، وقد امرأتك، فهي رضيت

 .(3)بساقها فأخذ رضيت، قد
بأن الروايات التي تنص على أن فعل عمر  وقد اعترف الشهرستاني

وقع بعد التزويج ترفع بعض اإلشكال فقال بعد أن عرض اإلشكاالت 
نعم يمكن تصحيح جزء من ذلك لو تنزلنا وقلنا : السابقة على الرواية

وهذا : قلت ،(4)بصحة صدور خبر التزويج وثبوت رضا اإلمام بذلك
ألن ، يرتفع اإلشكال واالعتراضوبذلك ، الذي نقوله في هذه الروايات

هذا هو الظاهر من مجموع الروايات وألن هذا هو الالئق بعمر وعلي 
 ، فإن ، الذين هنؤوا عمر بزواجه بأم كلثوم وبأصحاب النبي

وهذا الالئق ، مقتضى ذلك هو عدم إنكارهم للصورة التي تم عليها العقد
ممن  يرهموغ كالحسن والحسين والعباس  بأهل بيت النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1819(، )1712الشريعة ) (1)
 أن إال الثابتة، الطرق بقية في يرد ألنه لم مضى استنكارنا لقول األعمش: فزينها، (2)

 ُحّلًة، كلثوم أم مع أرسل عليا أن من الطرق بعض في ورد ما على التزيين يحمل
 .أعلم واهلل بالمعنى، فرواه التزيين باب من هذا أن األعمش ففهم

 (.10352مصنف عبد الرزاق ) (3)
 (. 166زواج أم كلثوم طبعة العتبة العباسية )ص  (4)
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 .بلغهم الزواج ولم يبلغنا عنهم إنكار للصورة التي مضى عليها
اعترض محسن األمين على هذه القصة باعتراضات تدل : الثاني

على أنه تسرع في الحكم على الروايات ولم يميز الصحيح من الضعيف 
 : وهذه االعتراضات تحتاج إلى بيان، منها

يجاب عنه ، (1)القبولو اإليجاببخلو الرواية من  فاالعتراض ــ 1
، بأن الفقهاء قرروا أن اإليجاب والقبول يكونان بالقول أو ما يحل محله

وال : يقول يوسف البحراني، وهذا ما قال به فقهاء اإلمامية أيضا
تصح إن اختلفا بأن يقال  بل. يشترط في القبول مطابقته لعبارة اإليجاب

زوجتك فيقال قبلت النكاح أو رضيت به أو يقال أنكحتك فيقال قبلت 
رضي بأم   وقد جاء في الروايات أن عمر، (2)التزويج أو تزوجت

 .فبذلك يتحقق القبول ويتم العقد، زوجة له كلثوم 
وأما االعتراض بأن المهر والشهود ليسوا مذكورين في  ــ 2
فال ريب ، كر في روايات أخرىأن المهر قد ذُ : فالجواب عنه، الرواية

أو أنه حدد ، أن عمر قد حّدث عليا بالمهر حين خطب منه أم كلثوم
وقد جاء في رواية عطاء التي مضت أن عمر بعد ، المهر بعد تمام العقد

وأما  ،(3)أصدقها عمر أربعين ألفا أن رأى أم كلثوم وزوجه علي إياها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  اإليجاب اإليجاب والقبول من المصطلحات الفقهية، وهما من أركان العقود، ومعنى (1)
النكاح أن يقول الولي مثال: زوجتك ابنتي أو أختي فالنة، فيقول الزوج: قبلت أو 
رضيت، أو العكس بأن يقول الزوج للولي: زوجني ابنتك أو أختك، فيقول الولي: 

 زوجتك. 
 (. 23/165الحدائق الناضرة ) (2)
 (. 1819(، )1712الشريعة ) (3)
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فلعل ِخطبة عمر كانت ، ذكرهم ال يدل على عدم حضورهمالشهود فعدم 
 .وذلك كاف في اإلشهاد، أول أمر في حضور شهود  مع علي 

وأما اعتراض محسن األمين وغيره بأن أم كلثوم كانت تجهل  ــ 3
ولم تدرك ، فالجواب عنه أنها كانت صغيرة، أنها صارت زوجة لعمر

فقد تزوجها ،  المؤمنين عائشةونظير هذا ما وقع ألم ، ذلك إال بعدُ 
أتتني أمي أم : حتى قالت ، تدري بذلك وهي ال النبي 
، فصرخت بي فأتيتها، ومعي صواحب لي، وإني لفي أرجوحة، رومان

وإني ، ال أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار
 ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به، ألنهج حتى سكن بعض نفسي

، فإذا نسوة من األنصار في البيت، ثم أدخلتني الدار، وجهي ورأسي
فأصلحن ، فأسلمتني إليهن، وعلى خير طائر، فقلن على الخير والبركة

وأنا ، فأسلمتني إليه، ضحى فلم يرعني إال رسول اهلل ، من شأني
، في شيء فلم يضرَّ ذلك عائشة  ،(1)يومئذ بنت تسع سنين

 .البيان في النقطة الرابعةوسيأتي مزيد من 
وأما اعتراض الشهرستاني بأن عليا لم يستشر أم كلثوم ولم  ــ 4

كيف ال يسأل اإلمام ابنته عن رأيها في : يستأذنها في العقد حين قال
 نة رسول اهلل واإلمام قد عرف سُ ، هذا الزواج ورضاها بعمر أم ال

قد سأل الزهراء عن رأيها في  وأن قد شاهده ، في تزويج بناته
ألن اإلمامية قد اتفقوا على أن ، فهو أمر مستغرب منه .(2)التزويج به

وثبت ذلك في ، لألب أن يزوج ابنته الصغيرة دون علمها وال رضاها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (. 1422(، صحيح مسلم )3894صحيح البخاري ) (1)
 (. 155)ص  ــ طبعة العتبة العباسية ــزواج أم كلثوم  (2)
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ال تستأمر : روى الكليني في الكافي عن أبي عبد اهلل قال، مروياتهم
 يستأمرها كل: األب أمر وقال الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع

وروى الكليني عن أبي عبد اهلل في الجارية  .(1)أحد ما عدا األب
ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها : يزوجها أبوها بغير رضا منها قال

 .(2)جاز نكاحه وإن كانت كارهة
: قال ابن زهرة الحلبي، وقد نص فقهاء اإلمامية على ذلك أيضا

سواء كانت بكرا  ــالوالية التي يجوز معها تزويج الصغيرة غير البالغ 
بال ، وال يكون لها بعد البلوغ خيار أو قد ذهبت بكارتها بزوج أو غيره

وقال  ،(3)مختصة بأبيها وجدها له في حياته ،خالف بين أصحابنا
ظاهر األصحاب االتفاق على أنه ال خيار للصبية : يوسف البحراني

 .(4)البلوغ إذا عقد عليها األب أو الجدبعد 
فهي في كتب الفقه تسمى بالنكاح ، وأما صورة وقوع الزواج

لكن الصحيح هو ، وقد اختلف الفقهاء في حكمه، المعلق على شرط
، خاصة في مثل هذه الصورة التي كان النكاح فيها متحققا ،(5)جوازه

تقّيا ، في الزواج والزوج كان راغبا، ألن الشرط كان رضا الزوج فقط
فإن . فال يخشى منه أن يتعدى حدود اهلل في مثل هذا األمر، في نفسه

يكون  أال، فبدا له أال يتزوجها رأى أم كلثوم  هب أن عمر : قيل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 20/128(، وصححه المجلسي في مرآة العقول )5/393الكافي ) (1)
 (. 20/130(، وحسنه المجلسي في مرآة العقول )394 ــ 5/393الكافي ) (2)
 (. 243غنية النزوع )ص  (3)
 (. 23/204الحدائق الناضرة ) (4)
 (. 8/47نصاف في معرفة الراجح من الخالف )اإل (5)
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قد اتفق العلماء على أن : قلنا، مخطئا بإرسالها له ليراها علي 
الشرعي في  وعمر لم يتعد الحد، الخاطب يجوز له النظر إلى المخطوبة

فلم يفعله عمر ، وأما ما جاوز الرؤية من اللمس وكشف الساق، الرؤية
وعليه فحتى لو سلمنا بهذا الفرض ، إال بعد أن صارت أم كلثوم زوجته

وبذلك يظهر أن من فهم ، يكون األمر قد وقع على وجه شرعي صحيح
 .من هذه الرواية غير ذلك لم يحسن استقراء الطرق وتتبعها

وهو ، حمل بعض أهل العلم هذه الرواية على معنى آخر: الثاني
وجوزوا بناء ، وعليه فيجوز له النظر إليها، أن عمر كان خاطبا ألم كلثوم

على ظاهر الرواية إطالق جواز النظر إلى المخطوبة من غير تقييد 
وممن ذهب إلى هذا الرأي العالمة الزيدي إسماعيل ، بالوجه والكفين

ا جواب ال نذهب إليه ألن لفظ الرواية يدل على أنها وهذ ،(1)الصنعاني
أما هذه ، كما أن مذهب القائلين بهذا هو جواز النظر فقط، كانت زوجة

وهذا باإلجماع غير جائز ، الرواية ففيها فوق النظر إليها أنه كشف ساقها
 تجويزيلزم المستدلين بهذا الخبر و ،ال يحل إال للزوجو ،للخاطب

فهذا القول ال نرى ، ولم يقولوا بذلك، كشف ساق المخطوبة للخاطب
 .صوابه

، ومن أهل العلم من علل صنيع عمر بأن أم كلثوم كانت صغيرة
فلو اقتصر األمر على ، وهذا الجواب فيه تكلف ،(2)هىتَ شْ ولم تكن تُ 

الضم والتقبيل لصح الجواب ألنه مشترك بين الصغار والكبار وال يكون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/166سبل السالم ) (1)
 (. 2/457الصواعق المحرقة ) (2)
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، كشف الساق ال يكون إال من الزوج لزوجته لكنَّ ، لالشتهاءمظنة 
ونحن وإن كنا نرى أن هذه ، ورواية الضم والتقبيل ال تصح كما مر

اآلراء مرجوحة إال أن المقصود أن هذه الرواية يمكن حملها على 
 .محامل حسنة غير التي ذهب إليها المعترضون

يكن غرضه هو  المعترضين لم من إن بعض من ذكر هذا: الثالث
بدليل أنه ال يجد أي غضاضة من أن يعتقد ، الدفاع عن عرض علي 

وتزوجها بعد أن أكره  ــ وحاشاها ــاغتصب فرج أم كلثوم  أن عمر 
ذلك فرج : ونسبوا إلى جعفر الصادق أنه قال، عليا على ذلك

ومع ذلك ، كشف ساق امرأة  أهون من اغتصاب فرجها فإنَّ ، غصبناه
وفي نفس الوقت يعتقدون برواية ، ينكرون رواية كشف الساقنراهم 

وأما محسن األمين الذي ، كجعفر مرتضى وعلي الميالني، االغتصاب
لم يتعرض ف، وكتب حولها فقرة كاملة، استنكر رواية كشف الساق

فحين ، بل أشار إليها على استحياء، بشيء لرواية االغتصاب المزعومة
وقف قلم محسن ، المرتضى في االنتصارنقل محسن كالم الشريف 

واستبدلها  ذلك فرج غصبناه: األمين عند استدالل المرتضى برواية
ثم نقل محسن األمين بعد ذلك كالم ، ذكر حديثا في ذلك: بقوله

: المرتضى في تنزيه األنبياء واستبدل هذه المرة رواية االغتصاب بقوله
ليا لم يكن راضيا ما يدل على أن ع ثم روى عن الصادق 

ونحن نحمُد لمحسن األمين إعراضه عن ذكر تلك الرواية ، (1)بذلك
لكن في نفس الوقت ، وصيانته لكتابه من أن يقع فيه مثل هذه الرواية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/486أعيان الشيعة ) (1)
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هه لرواية كشف عمر لساق وددنا منه أن يوجه نقده لهذه الرواية كما وجَّ 
محسن األمين وغيره فلو كان مراد ، أم كلثوم ليتبين لنا صدقه وغيرته

كان األولى بهم االعتراض على  عرض علي  من المعترضين تنزيه
ألن من ينسب عليا إلى ، رواية االغتصاب المنسوبة إلى جعفر الصادق

، خاف على نفسه ألنه ــ بزعمهم ــقبوله تزويج من ال يجوز تزويجه 
 رجلفلو دخل ؟، كيف ينكر ما هو أهون من ذلك، فعّرض ابنته للزنا

، مة فإن هذا يترتب عليه الوقوع في كبيرة الزنا ويعاقب بالحدرَّ حَ بامرأة مُ 
وأما لو اعتدى عليها دون أن يدخل بها فيقع في ذنب ال يبلغ درجة 

والعيب عند الناس بكشف الساق ، ويعاقب بالتعزير دون الحد، الزنا
لكن المعترضين ينكرون ، أهون بكثير من العيب باغتصاب العرض

وهذا فيه من االزدواجية !! ف الساق ويسكتون عن انتهاك العرضكش
والتناقض ومجانبة اإلنصاف ما جعلنا نحكم على أقوالهم بأنها لم تكن 

 وال تنزيه آل البيت وعمر ، مبنية على الغيرة على الصحابة واآلل
بل هدفهم ليس إال إثارة عاطفة ، جميعا عن الوقوع في مخالفة الشرع

ه على االعتقاد بعدم صحة وقوع الزواج بناء على تفسيرهم القارئ وحمل
التي صوروا أنها وقعت على وجه مخالف لشرع ، لرواية كشف الساق

فضال عن ، أن األمر ليس كما تصور المعترضون في حين، اهلل تعالى
أن هذه الرواية ال تمثل إال جزءا من الروايات الثابتة والصحيحة في 

 .زواج عمر من أم كلثوم
* * * 
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 زواج نفي نسبة صحة عدم على التنبيه: اخلتام مسك 

 : السنة أهل إىل  كلثومأم

 العلماء أحد أن البعض ادعاء إلى التعرض من بد فال هذا علم إذا
 زعم فقد،  عمر من كلثوم أم زواج نفي في كتابا ألف األحناف
 ألف الحنفي اهلل إنشاء محمد اسمه رجال أن السابقي حسنين محمد
: قال أنه عنه ونقل، «كلثوم أم زواج رد في المختوم السر»: سماه كتابا

بل األصل أن المفتري ، هذه فضوليات الراوي األول! أيها الناظرون
كذب على و ،بن بكار الكذاب الوضاع اتهم على سيدنا عمراالزبير 
 ،(1)ال حقيقة لهاو اختلق رواية زواج أم كلثوم من عند نفسهو ،علي
 وروجوا الكتاب بعض السابقي تبع ثم، بالهند طبع الكتاب أن وزعم
 القائلين وافق من السنة أهل من أن القراء يوهموا كي الدعوى لهذه
 .(2)عمر من كلثوم أم زواج بإنكار

 : بأمور الدعوى هذه عن ويجاب
 وكلمة الصحيحة السنة أهل روايات أن مضى قد: األول األمر

 وقوع على مجمعة، واألدب والفقه والنسب والتاريخ الحديث علماء
 المتأخرين أو المتقدمين من أحد عن يُعرف ولم، كلثوم بأم عمر زواج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وقد نقل خالد البغدادي كالمه 189)ص  الهامش للسابقي انظر مرقد العقيلة زينب (1)
من كتاب  (165)( وأحال على ص 110في تصحيح القراءة في نهج البالغة )ص 

 . السابقي
(، و)ص 149، )ص ــ طبعة العتبة العباسية ــزواج أم كلثوم )الزواج اللغز(  (2)

 (. 110(، تصحيح القراءة في نهج البالغة )ص 150
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 الزواج هذا أنكر ما أحدا أن نسمع فعندما، فيه التشكيك أو ذلك إنكار
 قوله بل، العلم أهل إلجماع لمخالفته مردود فقوله، إليه نلتفت فال

 .إليه يلتفت الو به معتد غير مهجورا شاذا يصير
 مدسوس الكتاب هذا أن هو إليه نميل الذي أن: الثاني األمر

، إطالقا له وجود ال الكتاب هذا يكون أن فإما، السنة أهل على ومزور
 على له نعثر لم والتثبت البحث بعد ألننا، الخيال نسج من مؤلفه ويكون
، فقط أسطر ثالث منه نقل الذي السابقي عند إال أثر على لكتابه الو خبر
 باللغة الكتاب من نسخة يمتلك أنه ادعى الذي الشهرستاني وعند
 اضطرب وقد !!،واحدا نصا ولو منه ينقل لم ذلك ومع ،(1)األردية
 محمد»: كالمه نقل قبل سماه فقد، غريبا اضطرابا اسمه في السابقي
 محمد»: سماه كالمه نقل بعد ثم، «الحبشي المحمدي الحنفي اهلل إنشاء
 يكون أن بعيد وغير !!،«الحنفي البدايوني الصديقي المحمدي اهلل إنشاء
 .السابقي صناعة من وأنه أسماء عدة من مركبا االسم هذا

 الحقيقي مؤلفه لكن، فعال موجودا الكتاب هذا يكون أن ويحتمل
 صحة بعدم القائل للرأي االنتصار يريدون الذين من بل حنفيا ليس
 لكي موهم اسم خلف الكتاب صانع فتخفى ،كلثوم أم من عمر زواج
 !،األحناف بعض به قال كلثوم أم زواج إنكار أن ويوهمهم الناس يخدع
 ما وهو، ومختلقا مصنوعا الكتاب كون احتمال هو إليه نميل والذي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والغريب أن 315، )ص ــ طبعة العتبة العباسية ــزواج أم كلثوم )الزواج اللغز(  (1)
ذكر الكتاب في الطبعة األولى ولم يشر إلى امتالكه نسخة باألردية، انظر  الشهرستاني

 (. 150زواج أم كلثوم طبعة مركز األبحاث العقائدية )ص 
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 .الثالث باألمر سنؤيده
 منه ولنقل، الشتهر موجودا كان لو الكتاب هذا أن: الثالث األمر

 قد أنها يظن التي النصوص كل يحشد أن حاول الذي حسين ناصر أمثال
 من أكثر وجود ادعى الذي السابقي منه ولنقل، المسألة هذه في تفيده
 على منه النقل في اقتصروا الكتاب بهذا استدلوا الذين لكن، واحد نص
 لالفتراء تضمنها عن فضال، والُعجمة الركاكة منها يتضح قليلة أسطر
، له الواقعة هذه اختالق بنسبة بكار بن الزبير األمين الثقة النسابة على
 يدعم أن أراد الكتاب هذه مختلق أن على واضح دليل هذا أن شك وال

وهو طعنهم  ،الزواج لهذا المنكرون إليه استند الذي األصلي الدليل
 الدليل وهو بالزبير بن بكار ونسبة اختالق هذه المصاهرة المباركة إليه،

 وعليه، بعدهما جاء ومن الهندي ناصر عليه وتبعه المفيد أسسه الذي
نه فالذي  تلده لم مؤلفه وأن ومفترى مدسوس الكتاب هذا أن هو نتيقَّ
 الجواب تقدم فقد فعال موجود الكتاب أن ثبت لو وحتى، النساء أرحام
 .األول األمر في

 
** ** **
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9١ 
ك محاولة   كث  س  ل الن  هوي 

  من والن 
 

عض ل ب  اضث  ف  واج   ت    الر 
 في والمشككين المنكرين وأدلة اعتراضات أقوى فندنا أن بعد
 مناقشة إلى سننتقل، العلوي البيت مع العمري البيت مصاهرة ثبوت

 وردت التي التفاصيل بعض من والتهويل التشكيك البعض محاوالت
 الفاروق في القدح إما التهويل هذا من والقصد، الزواج هذا روايات في
 ،المصاهرة هذه وقوع بإنكار القائل الرأي إلى القارئ استمالة أو 

 اآلتية المباحث في عنه الجواب سنفصل ما وهو، المباركة

 بدعوى المبالغة في المهر القدح في الفاروق ــ 1
 يصل ُسّلماً  الزواج هذا تفاصيل بعض من يتخذ أن البعض حاول

 على ذلك في معتمداً ، ونزاهته  عمر عدالة في الطعن إلى خالله من
 فقد، كلثوم أم زواج في  عمر دفعه الذي المهر قيمة ذكر في جاء ما
حتى أربعة  إن إعطاء هذا المهر الكثير: العاملي مرتضى جعفر قال

ال يتالءم ، أو العشرة آالف دينار، فضال عن األربعين ألفا، آالف درهم
واإلعالن بالتهديد والوعيد لمن زاد ، مع إعالن عمر عن استيائه الشديد

 .(1)في مهور النساء أكثر من أربعين أوقية
 أن بعد دينار ألف أربعين كلثوم أم أمهر عمر أن الشهرستاني ونقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.42ظالمة أم كلثوم )ص (1)
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 هذه عمر إعطاء إنّ : قائالً  عّقب ثم المهور في المغاالة عن الناس نهى
، دينار آالف عشرة، دينار ألف أربعين ــ األموال من الخيالية األرقام
 في للناس واالجتماعي االقتصادي الوضع مع يتناسب ال ــ ألف مئة
 بيت من وارتزاقه عمر زهد عن قيل ما مع يّتفق ال بل، الزمن ذلك
 .(1)النقول هذه صّحة في والتشكيك التساؤل على يبعث بل، المال

  وجوه من: والجواب
 في ــ المختلفة األقوال بين من اختار الشهرستاني أن: األول

 ألف أربعون أنه والصحيح، دينار ألف أربعين كان المهر أن ــ زعمه
 ،(2)مرة عشر اثني الدرهم ضعف الدينار أن ومعلوم ،درهم

دَ  فالشهرستاني  حتى ذكرها التي األعداد بقية دون العدد هذا اختيار تَقصَّ
 !.كبير المبلغ أن للقراء يصور

لكن هذا ال يعني ، المستحب في المهور التخفيف فيها أن: الثاني
وأما نهي الفاروق عن ، تحريم المبالغة فيها لمن يقدر على ذلك

أال ال تغالوا في : فقد قال ، فهو ثابت عنه المهورالمغاالة في 
لكان ، أو تقوى عند اهلل، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، َصُدقَة النساء

نكح شيئًا من   ما علمت رسول اهلل،  أوالكم بها نبي اهلل
 .(3)وال أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية، نسائه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 158زواج أم كلثوم )الزواج اللغز(، )ص  (1)
 (. 14/336الشرح الممتع على زاد المستقنع ) (2)
، روي من طرق عدة ثابتة عن محمد بن سيرين عن أبي الجعفاء عن عمر، صحيح (3)

 =( والنسائي في1114( والترمذي في جامعه )2106أخرجه أبو داود في السنن )
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 ،285) (، واإلمام أحمد في المسند1887( وابن ماجه في السنن )3349السنن ) =
ي في المسند ( والطيالس16372، 16371( وابن أبي شيبة في المصنف )340

، 596، 595(، وسعيد بن منصور في السنن )23( والحميدي في المسند )64)
( 4620( وابن حبان في الصحيح )2246( والدارمي في السنن )2547، 597

، 5047، 5046( والطحاوي في مشكل اآلثار )570والطبراني في األوسط )
الترمذي: هذا (، وقال 2725، 2521(، والحاكم في المستدرك )5103،، 5102

حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح اإلسناد، وصححه الشيخ األلباني في 
 ( وروي من طرق أخرى عن عمر: 2106صحيح وضعيف سنن أبي داود )

ال تغالوا في فرواه عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عمر مختصرا ولفظه:  ــ
، ما نكح، وال  مهور النساء، فلو كان تقوى هلل كان أوالكم به بنات رسول اهلل 

( ولم 10401، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )أنكح إال على اثنتي عشرة أوقية
 أقف له على متابع، وهو غريب اإلسناد والمتن، وعبد العزيز بن أبي رواد متكلم فيه. 

مالك المزني عن الشعبي عن شريح عن عمر، أخرجه الطحاوي  ورواه القاسم بن ــ
لم يرو هذا ( وقال: 3586( والطبراني في األوسط )5045في شرح المشكل )

الحديث عن شريح، إال الشعبي، وال عن الشعبي، إال أشعث بن سوار، وال عن 
، وأبو نعيم في حلية أشعث، إال القاسم بن مالك، تفرد به: يوسف بن عدي

غريب من حديث الشعبي عن شريح والمشهور من ( وقال عقبه: 4/138ولياء )األ
حديث ابن سيرين عن أبي الجعفاء عن عمر، تفرد به القاسم بن مالك المزني عن 

، قلت: إسناده غريب، والحمل فيه على أشعث بن سوار، يظهر من ترجمته أشعث
(، وظاهر أن هذا 1/351أنه صدوق لكنه يخطئ في األحاديث، تهذيب التهذيب )

منها فإن الخبر قد رواه الناس عن ابن سيرين، فتفرد مثل األشعث بهذا اإلسناد دون 
 الناس إن لم يكن نكارة فهو شذوذ. 

 ورواه مجالد عن الشعبي، بزيادة قصة امرأة اعترضت على عمر، فرجع عمر  ــ
 (، والطحاوي في شرح المشكل598عن قوله، أخرجه سعيد بن منصور )

  =(، والخطيب البغدادي في الفقيه14336(، والبيهقي في السنن الكبرى )5059)
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(، 1566(، وأبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية )1/370والمتفقه ) =
(، كلهم من طرق 321، 320ورواها البزار في المسند من غير ذكر قصة المرأة )

(، 10/41) عن مجالد بن سعيد عن الشعبي، وهو ضعيف جدا، تهذيب التهذيب
( بعد أن ذكر طريق محمد 2/238وقد تفرد بهذه الزيادة، قال الدارقطني في العلل )

خالفه مجالد، فرواه عن الشعبي، عن مسروق، عن بن سيرين وأشعث بن سوار: ا
ت بها غيره واختلف عن مجالد، فرواه هشيم عنه، عن أعمر وزاد فيه ألفاظا لم ي

، فالخبر واه، ورواه عبد الرزاق في أحدا الشعبي، عن عمر، لم يذكر بينهما
( مختصرا مع ذكر قصة المرأة، وإسناده ضعيف، فيه أبو 10420المصنف )

الرحمن السلمي لم يدرك القصة، وقيس بن الربيع له أحاديث منكرة، انظر لسان  عبد
( ولعل هذا اإلسناد من مناكيره فإن الخبر معروف من رواية مجالد 3/393الميزان )

 الشعبي، فهذه متابعة معلولة ال تنفع. عن 
روي هذا الحديث من رواية ورواه الحاكم من طرق معلولة وضعيفة جدا فقال: 

، ثم ساقه من طريق عيسى بن ميمون عن سالم ونافع عن ابن عمر عن مستقيمة
ليس بمستقيم، فعيسى بن ميمون  (، قلت: وما قاله 2726عمر، المستدرك )

(، فضال عن تفرده بمثل بهذا اإلسناد دون 3/326متهم بالوضع، ميزان االعتدال )
وروي عن ابن عمر، عن عمر، سائر أصحاب نافع وسالم، ولذا قال الدارقطني: 

حدث به عيسى بن ميمون البصري وهو متروك، عن سالم، ونافع، عن ابن عمر، 
 (. 2/238العلل ) عن عمر

، ثم وقد روي في وجه صحيح، عن عبد اهلل بن عباس، عن عمروقال الحاكم: 
ساقه من طريق سعيد بن عبد الملك بسنده عن عطاء عن ابن عباس به، المستدرك 

(، قلت وليس بصحيح، والمتهم به سعيد بن عبد الملك فإنه صاحب 2727)
لم يتابع عليه، وسعيد هذا دارقطني: (، قال ال2/150كذب، انظر لسان الميزان )

 ( والقلب يشهد أن هذا اإلسناد من عمله. 2/237العلل ) ضعيف ال يحتج به
طريق  ، ثم ساقه منكذلك روي عن سعيد بن المسيب، عن عمروقال الحاكم: 

 =معلى بن عبد الرحمن الواسطي بسنده عن سعيد بن المسيب عن عمر، المستدرك
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إنما هو من باب اإلرشاد ال  عمر عن المغاالة في المهور ونهيُ 
، فليس الغني كالفقير، كما أن األمر يختلف بحسب األحوال، التحريم

وقد أجاب جماعة من أهل العلم عن التعارض ، وال الميسور كالمعسور
 بأنَّ ، الواقع بين أمر عمر بالتخفيف في المهور ومبالغته في مهر أم كلثوم

، خفيف من المهور ليس من باب الوجوب بل من باب الندباألمر بالت
فقد روى ، وآثار ثابتة عن الصحابة وآل البيت واستدلوا على ذلك بأقوال
، (1)تزوج سلمة الغليمية على عشرة آالف ابن سيرين أن ابن عباس 
، أنه تزوج امرأة فأرسل إليها مائة جارية وصح عن الحسن بن علي 

وروى ، فيكون قد أمهرها مائة ألف درهم، (2)درهممع كل جارية ألف 
أم  أن النجاشي زوج النبي  أبو جعفر محمد بن علي الباقر 

أن  أبي ليلى وروى عبد الرحمن بن، (3)حبيبة على أربع مائة دينار
وصح عن ، (4)تزوج امرأة على ثالثين ألفا عبد الرحمن بن عوف 

 .(5)بناته على عشرة آالفأنه كان يزوج المرأة من  ابن عمر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وهو إسناد مركب والمتهم به هو معلى هذا، فهو كذاب وضاع، ميزان 2728) =
  (.4/149االعتدال )

( 2/238اء، قال الدراقطني في العلل )والصحيح من هذه الطرق طريق أبي الجعف
وال يصح هذا بعد أن ذكر طرق الخبر واختالف بعض الرواة على ابن سيرين: 

 . الحديث إال عن أبي العجفاء
 (، وإسناده صحيح. 3/494مصنف ابن أبي شيبة ) (1)
 (، وإسناده صحيح. 3/494مصنف ابن أبي شيبة ) (2)
 (، وهو صحيح عن الباقر. 3/494مصنف ابن أبي شيبة ) (3)
 (، وإسناده صحيح. 3/494مصنف ابن أبي شيبة ) (4)
 (، وإسناده صحيح. 3/494مصنف ابن أبي شيبة ) (5)
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وقد جمع أهل العلم بين قول عمر بالنهي عن المغاالة في 
مع إعطائه مهرا غاليا ألم كلثوم بأن النهي لمن ال يقدر على ، المهور
وال أحب اإلغراق : قال ابن الجالب: قال ابن ناجي التنوخي، ذلك

مستداًل  في كثرته ونقله عياض في اإلكمال عن عمر بن الخطاب 
ألنه أصدق أم كلثوم بنت ؛ قول عمر يناقض فعله: فإن قلت، بفعله 

ال : قلت. علي أربعين ألفا وال سيما إن أصدقتهم كانت على النقد
مناقضة بينهما ألن اإلغراق معتبر باألشخاص فمن كان وافر المال جدا حتى 

 .(1)أعلم ال تكون األربعون ألفا في حقه كالعدم فليس بإغراق واهلل
 يل ىل مل خل} وقال القرطبي وهو يفسر قوله تعالى

 ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم حم جم
ال تعطي اآلية جواز : وقال قوم :[20: النساء]{ مه جه ين

وقد . ألن التمثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة، المغاالة بالمهور
: فسأله عنه فقال، البن أبي حدرد وقد جاء يستعينه في مهره قال 
كأنكم تقطعون الذهب والفضة »: وقال فغضب رسول اهلل ، مائتين

فاستقرأ بعض الناس من هذا منع المغاالة . «أو جبل من عرض الحرة
على هذا الرجل المتزوج  وإنكار النبي ، وهذا ال يلزم، بالمهور

وإنما اإلنكار ألنه كان ، ليس إنكارا ألجل المغاالة واإلكثار في المهور
وهذا مكروه ، ال فأحوج نفسه إلى االستعانة والسؤالفقيرا في تلك الح

وقد أصدق عمر أم كلثوم بنت علي من فاطمة رضوان اهلل . باتفاق
وروى أبو داود عن عقبة بن عامر أن النبي . عليهم أربعين ألف درهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/5شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة ) (1)
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: وقال للمرأة. نعم: قال(؟ أترضى أن أزوجك فالنة: )قال لرجل 
، فزوج أحدهما من صاحبه. نعم: قالت(؟ أترضين أن أزوجك فالنا)

وكان ممن ، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا
إن رسول اهلل : فلما حضرته الوفاة قال، شهد الحديبية وله سهم بخيبر

وإني ، زوجني فالنة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا 
سهمها فأخذت ، أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر

وقد أجمع العلماء على أال تحديد في أكثر . (1)فباعته بمائة ألف
 .(2){ىم مم خم: }لقوله تعالى، الصداق

، وبه يرتفع اإلشكال في المسألة، وهذا جواب سديد: قلت
، وهكذا يصنع أهل العلم في اإلجابة عن أقوال الصحابة ومذاهبهم

أقوالهم وأفعالهم على خالفا لمن يحمل ، وحملها على أحسن المحامل
 .أسوء المحامل وأبعدها عن الحق

  الفاروق صنيع حمل يمكن حسنة محامل هناك أن: الثالث
 إكرام في المبالغة هو المرتفع المهر هذا دفع من غرضه فيكون، عليها

 عمر مناقب من القضية هذه تصير هذا وعلى،  اهلل رسول حفيدة
 ،كثير ابن الحافظ قال ولذا  :في الخطاب بن عمر تزوج وقد 
 إكراماً  وأكرمها، فاطمة من طالب أبي بن علي بنت كلثوم بأم واليته أيام
،  اهلل رسول من نسبها ألجل درهم ألف أربعين أصدقها، زائداً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وصححه الشيخ األلباني، انظر صحيح سنن 2117أخرجه أبو داود في السنن ) (1)
 (. 1842( برقم )6/343أبي داود الكتاب األم )

 (. 101 ــ 5/100الجامع ألحكام القرآن ) (2)
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 .(1)الخطاب بن عمر بن زيداً  له فولدت
، مستهجناً  كلثوم أم صداق في  عمر دفعه ما يكن لم: الرابع

 ، علي رأسهم علىو ،ذلك على له الصحابة سائر إقرار بدليل
 هذا كان فإن، الدنيا عن والعزوف بالزهد المعروف وهو، إنكاره وعدم
 المؤاخذة هذه بوقوع يشاركه ذلك على له فالمقر  ، عمر به يؤاخذ مما
 الذين الصحابة وسائر  وعلي عمر تخطئة هو القول هذا فمآل، عليه

 المخالفين ولكن، مطرح فاسد قول هذا أن ريب وال، ذلك في وافقوهم
 .الفاسدة اللوازم من اعتراضاتهم في ما إلى يتنبهون ال

 .َرفُِّئوني: لقوله  عمر في القدح ــ 2
 على له المثبتين مع كلثوم أم من عمر لزواج المنكرون اجتمع

، َرفِّئُوني:  النبي ألصحاب  لقوله،  عمر على التشنيع
، والبنين بالرفاء: لي قولوا هو ئونيفِّ رَ  معنى أن المعترضون زعم حيث
 ألنها ،(2)الجاهلية رسوم من ألنها  النبي عنها نهى التهنئة وهذه
 كانوا الجاهلية في والعرب، البنات دون البنينوالدة  على الدعاء تقصر

 وقد ،شرعية مخالفة في وقع قد بزعمهم عمر فيكون، بالبنات يتشاءمون
 هذه في كتب من قلده ثم ،(3)األمر هذا ذكر من أول الهندي ناصر كان

 .(4)والشهرستاني، الميالني وعلي، مرتضى كجعفر القضية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5/330) البداية والنهاية (1)
 (، وصححه الشيخ األلباني في صحيح سنن ابن ماجه. 1906سنن ابن ماجه ) (2)
 (. 175 ــ 140 ــ 139إفحام األعداء والخصوم )ص  (3)
(، زواج أم 49رسالة في خبر تزويج أم كلثوم )ص(، 68ص ظالمة أم كلثوم ) (4)

 . 1( هامش رقم 32كلثوم الزواج اللغز )ص
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 : وجوه من يكون الدعوى هذه على والرد
، البنات دون األبناء بوالدة للعريس الدعاء هو عنه المنهي إن: ً أوال

 بعبارة التهنئة لفظ عن النهي وليس، والبنين بالرفاه: يقولون العرب وكان
 ولذا، واالتفاق والبركة االلتئام من هو اللغة في الرفاء فأصل، رفئوني
، تزوج إذا اإلنسان أرفَّ  إذا كان  النبي أن  هريرة أبي عن صح
 ما وهذا. (1)خير في بينكما وجمع، عليك وبارك، لك اهلل بارك: قال
 يقال أن نهى: األثير ابن السعادات أبو يقول، اللغة علماء عليه نص

، والبركة، واالتفاق، االلتئام: والّرفاء، والبنين بالّرفاء: للمتزوج
 عنه نُهي وإنما، رفواً  ورفوته، ارفَّ  الثوب رفأت: قوله من وهو، والنماء
 كان: الحديث ومنه، غيره فيه سنّ  ولهذا، عادتهم من كان ألنه، كراهية
. (2)خير على بينكما وجمع، وعليك لك اهلل بارك: قال اإلنسان رفّأ إذا

 ألم زرع كأبي لك كنت: زرع أم حديث ومنه، يهمز وال الفعل ويهمز
 جئتكم: لقريش  قال: الحديث ومنه، والّرفاء األلفة في زرع

 ما بأحسن ليرفّئوه وضاءة فيه أشّدهم إنّ  حتى، كلمته فأخذتهم، بالذبح
 .(4)(3)له ويدعو به ويرفق يسكنه أي القول من يجد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 8957، 8956(، مسند أحمد )1091(، الجامع للترمذي )2130سنن أبي داود ) (1)
( وصححه الشيخ األلباني في صحيح سنن أبي داود 10017السنن الكبرى للنسائي )

(2130 .)  
( وابن ماجه 2130( وأبو داود )2174( والدارمي )2/381صحيح أخرجه أحمد ) (2)

 ن صحيح. ( وقال: حديث حس1091( والترمذي )1905)
 (. 6908أخرجه أحمد ) (3)
 (. 241 ــ 2/240النهاية في غريب الحديث ) (4)
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 تدل أخرى ألفاظ فيها وردت الروايات بقية أن بيانا األمر يزيد وما
 وتارة، ؟(1)تهنئوني أال: بلفظ تارة الخبر روي فقد، المقصود على
 وما، األصل هي َرفُِّئوني لفظة بأن الميالني ادعاء أما ،(2)زفوني: بلفظ
ف سواها  من وفيه، له قيمة ال فتحّكم ،(3)الرواة قبل من فيه متصرَّ
 منه يعجب ما الخبر رووا الذي والمحدثين الرواة على والتحامل البهتان

 .السداد اهلل فنسأل، المنصف
 لعمر عذرا فيه التمس بجواب العلم أهل بعض أجاب قد: ثانيا
 زيني محمد فقال، عنه المنهي المعنى على َرفِّئُوني عبارة لحمْ  مع 

 إلى جاء  الخطاب بن عمر سيدنا أن اإلمتاع وفي هذا: دحالن
 أمير يا ماذا :فقالوا َرفُِّئوني :فقال الروضة في األولين المهاجرين مجلس
 لم النهي ولعل كالمه هذا، علي بنت كلثوم أم تزوجت :قال ،المؤمنين

 رضي عمر سيدنا يبلغ لم كما قوله ينكروا لم حيث الصحابة هؤالء يبلغ
 العذر التماس محاولة جهة من حسن جواب وهذا ،(4)عنهم تعالى اهلل

 ذلك قال  عمر ألن، مرجوحا نراه كنا وإن،  النبي ألصحاب
 ولم، واألنصار المهاجرين من  النبي أصحاب كبار من بمحضر
 الحاضرين كل عن النهي هذا يخفى أن ويبعد، ذلك أحد عليه ينكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وإتحاف 3989رواه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية ) (1)
(، وأبو بكر القطيعي في 4684(، والحاكم في المستدرك )6797الخيرة المهرة )

 (، وقد مضى تخريجه. 1069فضائل الصحابة لإلمام أحمد )على زياداته 
 ( وقد مضى تخريجه. 2/914أنساب األشراف للبالذري ) (2)
 (. 49خبر تزويج أم كلثوم )ص  (3)
 (. 2/42السيرة الحلبية ) (4)
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 .يتنقص جعل ثم دحالن زيني إجابة على مرتضى جعفر اطلع وقد 
 النهي هذا بلوغ عدم بسبب للخالفة يصلح ال أنه ويدعي  عمر من
 العلم عدم مجرد فإن، اإلنصاف عن بعيد منطق هذا أن والحق ،(1)إياه

 كل عليه يترتب ال، الواجبات من الو الدين أصول من ال ليست بمسألة
 جماعة أن المعلوم منو ،مرتضى جعفر بها هول التي التهويالت هذه
 األحكام من كثير على يطلعوا لم  علي رأسهم وعلى الصحابة من

 األمر ولكن، والمنصفين العقالء عند قدرهم ذلك ينقص فلم الشرعية
 : الشاعر قال كما

 كليلدة عيدب كل عن الرضا وعين
 

 المسداويا تبدي السخط عين ولكن 
 

 النبوي النسب إلى االنتساب في  عمر رغبة في التشكيك ــ 3
 البيت ألهل ومحبته
  النبي لقرابة  عمر محبة في التشكيك ــ أ

م كلثو أم من الزواج من  عمر مقصد أن المعترضين بعض ادعى
  النبوي بالنسب واالتصال العلوي البيت مصاهرة أجل من يكن لم ،
 ولما ،(2)سياسية وأغراض أهداف إلى التوصل ورائه من يطمح كان بل

 وبين بينها يربط أن حاول، عليها دليل ال دعوى مجرد هذه كانت
 أن  النبي على عمر أشار حينما، بدر أسرى من  عمر موقف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 69 ــ 68ظالمة أم كلثوم )ص  (1)
(، 4/281من هذا قول محمد هادي الغروي في موسوعة التاريخ اإلسالمي ) وقريب (2)

 . إنما تزوجها سياسيا ليغطي بذلك على عدوانه على أمها وأبيها(: 1الهامش )
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 .الكفار من قريبه الصحابة من واحد   كل   فيقتل، يقتلوا
 قبل الخّطاب بن عمر سيرة درسنا لو نحن: الشهرستاني قال

 السير أصحاب يصوره ما غير أُخرى حقيقة على لوقفنا؛ اإلسالم وبعد
 في يصرّ  كان ألنّه، المنافاة كمال المّدعى تنافي ولرأيناها، والتراجم
 رسول من بالفعل طلب وقد، قريَبهُ  قريب كلّ  قتل لزوم على بدر معركة
ه يقتل أن اهلل  .(1)عقيال أخاه يقتل أن عليّ  ومن، العباس عمَّ

 كل يستغربه ما والتحامل التجني من فيه الكالم هذا أن: والجواب
  اهلل كتاب في جاء ما عن يخرج  عمر من صدر ما فهل، منصف

 مل خل} :تعالى اهلل قال، الكافرين ومعاداة، المؤمنين مواالة ضرورة من
 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 .[22: المجادلة]{ جيحي يه ىه مه جه ين

 رت يب ىب نب مب زب} :سبحانه وقال
 زث رث يت ىت نت مت زت
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
 ومن، [24: التوبة] {من زن رن مم ام ىليل مل يك ىك
 من كان من منهم، كفاراً  كانوا، بدر أسارى من قتلهم  عمر طلب
 من كان من ومنهم، قريش عموم من كان من ومنهم ، النبي قرابة
 أن أحد فهم وال،  عمر قول  النبي يردّ  ولم، نفسه عمر أقرباء
 النبي لكان منكراً  األمر هذا كان ولو،  النبي بيت آل يعادي عمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 51زواج أم كلثوم الزواج اللغز )ص  (1)
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 وهذه اآليات بهذه عالم الشهرستاني أن وواضح، له المنكرين أول 
 عن الناظر يعمي قد التعصب أن إال، المسلمات من تعد التي القضايا
 للمسلمات والمنافي الغريب الكالم هذا منه صدر فلهذا، الحق إبصار

 .والثوابت

 أن  كلثوم أم من بالزواج أراد أنه  عمر على االفتراء ــ ب
 :ذريته في الخالفة يجعل

 في بالتشكيك، سبقه من مسلك نفس العاملي مرتضى جعفر سلك
 على حمله خياله أن إال، النبوي البيت إلى االنتساب في الفاروق رغبة
 !!،ذريته في الخالفة يجعل أن الزواج بهذا أراد أنه عمر إلى ينسب أن

كان يفكر في وال نجد ما يصلح مبررًا لذلك إال القول بأن عمر : فقال
وهو مدى قوة من تؤول إليه ، وإلى من تؤول، مصير الخالفة من بعده

أي إنه كان يريد بهذا الزواج أن يركزها في ذريته هو .. في اإلمساك بها
حيث ، وأشد رسوخًا وتجذراً ، على أساس أن تستمر فيهم بصورة أقوى

 ،وااللتزام الديني، يكون تعامل الناس معها من موقع التقديس
ويريد ، حين يكون الخليفة هو ابن بنت نبيهم، والوجداني، والعاطفي

ويقوم بمهمات النبي ، أن يحكمهم باسم الشرع ــحسب دعواه  ــ
 وال شك أن هذا افتراء عظيم على عمر الفاروق ،(1)«»األقدس 
 ،الخليفة الراشد الذي اشتهر عنه العدل والزهد في أمر الدنيا كلها ،

ويكفي دليال على بطالن هذا االفتراء الذي ال شاهد له في أي رواية أن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 111ظالمة أم كلثوم )ص  (1)
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جعل الخالفة في ستة من العشرة ، لما أصيب عمر الفاروق 
ألنه ، وأخرج منهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، المبشرين بالجنة

فضال عن أنه نحى ابنه عبد اهلل بن عمر ، من بني عدي قبيلة عمر 
ما أجد أحدا أحق بهذا األمر من هؤالء : ال فق، عن الخالفة

فسمى ، وهو عنهم راض  الذين توفي رسول اهلل، أو الرهط، النفر
: وقال، وعبد الرحمن، وسعدا، وطلحة، والزبير، وعثمان، عليا

وواقع األمر أن  .(1)وليس له من األمر شيء، يشهدكم عبد اهلل بن عمر
ليست إال لمحاولة التغطية على حقيقة هذه التشكيكات الركيكة والواهية 

معظما ، وهي أن عمر كان محبا ألهل بيت النبي ، واضحة ظاهرة
والنسب العلوي ، أن االنتساب إلى الدوحة النبوية وكان يرى ، لهم

فلذلك تزوج أم كلثوم بنت علي ، الفاطمي شرف ال ينبغي أن يفوته
فقد كان يومها ، وال طمعا في منصب، ال رغبة في مال،  وفاطمة

لكن عمر بطبعه ، وهذا شرف عظيم ومنصب جليل، خليفة المسلمين
ونظرته الطيبة إلى آل البيت أبى إال أن يلتحق ، إلى الخيرات السباق

فهذا ما حمله على ، بركب المتشرفين باالتصال بنسب النبي 
ال ما يدعيه المعترضون من الخياالت ، الزواج من أم كلثوم 

التي ال أساس لها من الصحة والتي تناقض مسلمات التاريخ واألوهام 
 .الصحيح

** ** **

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3700صحيح البخاري ) (1)
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9٢ 

ك محاولإت   علي الرد كث  س   والطعن الن 
ي  
از ف  ي 

 
  لعلي   عمر مصاهرة   ا

استنبط منها واقعة تاريخية ، إن زواج عمر من أم كلثوم 
وفوق كل هذا فإن هذه ، علماؤنا كثيرا من القضايا الفقهية والشرعية

 بين الفاروق وعلي الواقعة تعد الدليل القاطع على اتصال حبل الودّ 
 ،  بت أواصر بلغ منتهاه بأن جمعت بينهما هذه المصاهرة التي قرَّ  ود

وجعلتهما ينتميان ، الحب واإلخاء بين البيت العمري والبيت العلوي
علي من جهة ، ويشتركان في االنتساب إلى بيت النبي ، لبيت واحد
وبنت  وعمر من جهة حفيدة النبي ، فاطمة  ابنة النبي 

هذه المصاهرة عقبة  ولذلك وقفْت ، أم كلثوم بنت علي ، فاطمة 
في وجه الغالة والمستشرقين واألخباريين الذين يروجون لسوء عالقة 

يعترف ، لهذه الواقعة ولذا تجد بعض المنكرين، الفاروق بأهل البيت
بنيت على  التصورات العقدية التي بأن ثبوتها يؤدي إلى تغيير كثير من

استعرض  بعد أن يقول محمد علي الحلو، مغالطات تاريخية محضة
ولنا أن نتساءل اآلن : جملة من روايات زواج أم كلثوم من عمر 

عن مدى إمكانية األخذ بهذه الروايات وهي تتعرض إلى أهم قضية 
بل ، تاريخية فيها من الدالالت العقائدية والتاريخية ما ال يمكن حصره

يمكن لثبوت هذه القضية أن تغير من مسارات التاريخ إلى وجهات 
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رؤى عقائدية  (1)ولعلها تعيد تركيبة، غير ما أمكن تسالمه وتبانيه جديدة
وهذا ما ، مهمة تبتني على عالقة طرفي النزاع في الخالفة اإلسالمية

محاوالت صياغة هذه القصة وما تؤول إليها من لإليه وبكل تأكيد  تصبو
تعّد مسألة زواج أُم : ويقول محمد حسون، (2)لوازم قرب المصاهرة

من عمر بن الخطاب من المسائل المهمة التي يطرحها لنا التأريخ  كلثوم
؛ ومن القضايا التي طال البحث والنقاش وال يزال حولها، اإلسالمي

فالذي يذهب . وهي مسألة اإلمامة، ألّنها تتعلّق بمسألة عقائدية هامة
، يستدل به على استقامة زوجها، إلى وقوع هذا الزواج وصحته

والذي ينكر . وإالّ كيف يزّوجه ابنته، سالم اهلل عليه بهواعتراف علّي 
أو يذهب إلى أّنه وقع نتيجًة لضغوط  مارسها عمر بن ، هذا الزواج

يستدل به على عدم استقامة ونزاهة عمر ، الخطاب على اإلمام علي 
 .(3)وعدم اعتراف اإلمام علّي سالم اهلل عليه به، بن الخطابا

لو حصل ألدى إلى  أن هذا الزواجمحمد جميل حمود  ويقرر
والعقائد التي يقصدها هي ، (4)تزلزل عقائد المؤمنين على مر الزمن

التصورات القائمة على ادعاء العداوة بين الصحب واآلل بناء على 
 .دعوى ثبوت النص على علي 

الواضح والبين في قضية زواج عمر من أم : ويقول نجاح الطائي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصواب أن يقال: غير ما أمكن التسالم عليه وتبنيه، ولعلها تعيد تركيب.  (1)
 (. 37كشف البصر )ص  (2)
 (. 213أعالم النساء المؤمنات )ص  (3)
 (. 52إفحام الفحول )ص  (4)
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رادوا إضافة منقبة جديدة لعمر تتمثل في زواجه من كلثوم أن األمويين أ
وقال ، (1)() لطمس مظلومية أهل البيت( ) بنت فاطمة وعلي

إن الراوي أراد إضافة منقبة جديدة لعمر تتمثل في زواجه من : أيضا
لطمس مظلومية فاطمة الزهراء وقتله لها  بنت فاطمة واإلمام علي 

اغتصابه للخالفة من علي وعزله عن المرجعية وإخفاء ، (2)والبنها محسناً 
وهناك منقبة مهمة أرادها األمويون تمثلت في زواج ، الدينية والسياسية

هل يَعُقل شخص تزويج : وقال أيضا. (3) عمر من حفيدة النبي
وأحرق بابها ،  ابنته من عمر الذي كسر ضلع فاطمة اإلمام علي 

وأنت ترى أيها القارئ التالزم . (4)وأسقط حملها متسببا في موتها
وبين بطالن تلك  عمر و القائم بين وقوع هذه المصاهرة بين علي

النظريات الخاطئة واالفتراءات التي نسبها الطائي إلى عمر و التصورات
 . ولذا سعى البعض إلى التقليل من دالالت هذه المصاهرة

التي تثبت حسن ، إفراغها من داللتها العقدية إما بمحاولة، المباركة
أو باختالق مخارج تؤدي إلى تبرير قبول ، العالقة بين الصحب واآلل

بصورة تحافظ على التصورات الخاطئة التي  بتزويج عمر  علي 
وهذا ما سنفنده وننقده في ، تؤسس لنظرية القطيعة بين الصحب واآلل

 .هذا المبحث بإذن اهلل تعالى
* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 121تحريف أسماء أوالد المعصومين )ص  (1)
(2)  .  كذا والصواب: محسن 
 (. 123تحريف أسماء أوالد المعصومين )ص  (3)
 (. 126تحريف أسماء أوالد المعصومين )ص  (4)
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بعث بجنية إلى  زعم المعترضين أن عليا : التربير األول 
 !! بدل ابنته أم كلثوم  عمر 

إن من األقوال العجيبة التي تصادف الباحث في قضية زواج أم 
أن المرأة ، قول من قال من معارضي ثبوت هذا الزواج، كلثوم من عمر

بل هي امرأة ، ليست أم كلثوم بنت علي  التي تزوجها الفاروق 
ومشابهته لما يذكر في ، ومع شدة غرابة هذا القول!!. من الجن

وقد ، إال أن البعض قد قال بهذا القول واعتقد به، الروايات الخيالية
أبو محمد الحسن بن تقدم أن أول من أشاع هذه القصة المصنوعة هو 

ثم تحولت هذه اإلشاعة واألسطورة ، القاسم بن محمد العويد العلوي
إلى آل البيت في القرن السادس في زمن إلى رواية مسندة ومنسوبة 

، القطب الراوندي الذي أورد هذه الرواية في كتابه الخرائج والجرائح
 : وقد تقدم ذكر هذه الرواية ونعيد ذكرها ملخصة في نقاط

يسأل سائل جعفر الصادق عن احتجاج الناس بزواج عمر من أم  ــ
الناس الذين ينكرون ما والمقصود بالناس هم أهل العلم وعامة ، كلثوم

 .كان يروجه المغالون من وجود عداوة بين عمر الفاروق وأهل البيت
ألن عليا ، بتكذيب ذلك ــ كما يزعم الراوي ــفيجيب الصادق  ــ

 .لم يكن ليعجز عن منع هذا الزواج
بنزع  يسرد الراوي قصة الخطبة وتهديد عمر للعباس  ثم ــ

 .في تزويج عمر  عباس على عليوإلحاح ال، السقاية وزمزم منه
، استجاب للعباس الصادق ذكر أن عليا  ثم يزعم الراوي أن ــ
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لكنه بدل أن يرسل لعمر أم كلثوم أرسل له جنية نجرانية تمثلت بصورة 
 .وحجب األبصار عن أم كلثوم الحقيقية!! أم كلثوم
شك في أمر  ــ كما يزعم الراوي عن الصادق ــ ثم إن عمر  ــ

، ما في األرض بيت أسحر من بني هاشم: المرأة التي عنده حتى قال
فأخذت الجنية ميراثها ثم ، ثم أراد أن يكشف للناس ذلك لكنه قُتل

وال شك أن . (1)أم كلثوم الحقيقية عادت إلى نجران وأظهر علي 
هي بل ، وبعيدة عن المنطق والواقع، الرواية غير مقبولة عقال وال نقال

ومع ذلك فقد اعتمد عليها جماعة من المنكرين لوقوع زواج ، أسطورة
بعد أن صحح هذه  يقول محمد جميل حمود، (2)عمر من أم كلثوم

األخبار الصحيحة الدالة على معجزات و !الخبر بدعوى موافقته للكتاب
خبر الجنية يخالف أخبار العامة فال يحق ألي كان أن يطرحه : األئمة

: وقال أيضا، (3)قد طرح ما يدل على فضائلهم وكراماتهم فيكون بذلك
قوي من ناحية  فخبر الجنية وإن كان ضعيفا من الناحية السندية إال أنه

 .(4)والجن اإلنس على واليتهم منها والتي صحته على القرائن لقيام الداللة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 826 ــ 2/825قطب الدين الراوندي ) ــالخرائج والجرائح  (1)
(، الصوارم المهرقة 130 ــ 3/129انظر على سبيل المثال: الصراط المستقيم ) (2)

( مالذ األخيار 52 ــ 2/40(، مصائب النواصب )201 ــ 199للتستري )ص 
 ــ 1/81(، األنوار النعمانية )21/198( و)45 ــ 20/42( مرآة العقول )13/312)

( اللمعة 113 ــ 2/106(، الرسائل الفقهية للخواجوئي )21/110(، الوافي )84
 (. 435(، األنوار العلوية )ص282 ــ 280البيضاء )

 (. 110إفحام الفحول )ص  (3)
 (. 110إفحام الفحول )ص  (4)



  

. 

تفنيد دعاوى املشككني يف آثار زواج الفارو  من أم كلثوم  366
 


 

 

إذ  وعقيدتي أن أمير المؤمنين : ويقول محمد باقر الموسوي
وإما ، ألجأته الضرورة إما زوجها منه ومات عمر قبل أن يصل إليها

وقال . (1)وبئس القرين قيض له السحيفة، أرسل إلى الرجل السحيفة
ومع ، هذا كالم األعالم: بعد نقل كالم المجلسي في مرآة العقول

في الرجس في الواقع ال تنال ، ذلك ال تغفل عن الجنية النجرانية
وهذا : وقال أيضا، (2)والتمثيل عقال ونقال ممكن، ةطاهرة مطهر

لما   (3)طريق الجمع بين الروايات المختلفة بأن أمير المؤمنين علي
أو بإقامة الشهادة على أمير  (5)وأنه سيفعل بالساقية ــشقاوته  (4)رآى

أو يقوم بأمر مهلك للناس ومبدع في الدين أو مضر ، المؤمنين 
على أعين  (7)بأن يتمثل، (6)أمر جنية النجرانية، ــ بأساس اإلسالم

وأن الناس في الظاهر يزعمون أنها أم كلثوم ، الناس في مثال أم كلثوم
(8). 

 :والجواب عن هذه الدعوى من وجوه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا وهو تعبير ركيك فيه عجمة، وهو أسلوب غالب على طريقة المؤلف في الكتابة  (1)
. اكما سترى في بقية النصوص المنقولة عنه، ولذا أعرضنا عن تصحيح كل ما فيه

 (. 4/130) الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي األطهر 
 (. 4/133) في أحوال فاطمة بنت النبي األطهر  الكوثر (2)
 كذا والصواب: عليا.  (3)
 كذا والصواب: رأى.  (4)
 كذا والصواب السقاية.  (5)
 كذا والصواب: الجنية النجرانية.  (6)
 كذا والصواب: بأن تتمثل.  (7)
 (. 4/134الكوثر في أحوال فاطمة ) (8)
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 :ضعف الرواية سندا ومتنا: الوجه األول* 
من المجاهيل  من في إسناد هذه الرواية المختلقة هم فإن جل

وتسلسل ، موضع إال في هذه الرواية يعرف لهم ذكر في أيالذين ال 
وأما ، إسنادا مختلقا ومركبا المجاهيل في اإلسناد أحد القرائن على كونه

وقد خالفه ، دعوى محمد جميل حمود صحة الرواية فال يعتمد عليها
 : في ذلك جملة من كبار علماء اإلمامية

: اإلمامية المتأخرينقال أبو الحسن الشعراني وهو من كبار علماء 
وليس هؤالء الرجال الذين أسند بعضهم عن بعض إال أسماء مخترعة 

فمن هو جذعان بن نصر ، لم يكن قط بإزائها أشخاص في الخارج
ولم ؟ ومحمد بن أبي سعدة ومحمد بن حموية وأبو عبد اهلل الرنيني

وليس ، وال يعرفهم أحد من العلماء، يذكرهم أحد ممن ذكر الرجال
وهو من ، إال عمر بن أذينة، أسماؤهم في فهرست مؤلفي الكتب

، أما غيره فالصحيح أنهم موجودات وهمية، الرجال المشهورين
وضعَّف سند ، (1)اخترعها أحدهم لئال يكون الخبر مجردًا عن اإلسناد

، وعلي الميالني، وعلي الشهرستاني، هذه الرواية محمد آصف محسني
 .(2)ةومركز األبحاث العقائدي

 صحة وعدم، الخرافة هذه متن نكارة من مضى ما كلِّ  مع ثم
 هذه سند ُف عْ وَض : العاملي مرتضى جعفر قول من نستغرب، إسنادها
 عقالً  الممكن من فإن.. ببطالنها القاطع الحكم يوجب ال الرواية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الهامش (21/107كتاب الوافي ) (1)
 . (375ــ  374)ص سيأتي كالمهم (2)
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 فالقضايا، التعسفو التكلف من وهذا ،(1)القبيل هذا من أمور حدوث
 باألسانيد ال الواضحة والنصوص الثابتة بالنقول تثبت التاريخية
 الخرافية القصص تبرير يصح وال، المرفوضة واألخبار الموضوعة
 يدعي أن أحد كل أمكن فتح لو الباب هذا فإن، العقلي الجواز بدعوى
، عقال جائز هذا أن بدعوى والمكذوبة المفتراة الخرافية القصص ثبوت
 من بأنها ويحكم، القصص هذه مثل ببطالن يحكم العقل أن والحق
 من كلثوم أم زواج صحة على التعتيم حاولوا الذين الوضاعين مفتريات

 . عمر
 :مناقضة الرواية للروايات الصحيحة والحقائق التاريخية: الوجه الثاني* 

فهذه الرواية المفتراة على الصادق تعارض ما مضى معنا من 
السنة واإلمامية عن الصادق والتي الروايات الصحيحة التي نقلها أهل 

ة اقعفضال عما نقل عن غير الصادق ممن عاصر الو، تثبت وقوع الزواج
وفضال عن أن ، ورقية وفضال عن ثبوت والدة أم كلثوم زيدا، وحضرها

خالفا لما تدعيه الرواية من أن ، ت بعد وفاة عمر أم كلثوم اعتدَّ 
 !!.الفاروق قد استراب من زوجته

ها للتاريخ على كذب هذه الرواية واختالقها مخالفتُ  يدل ومما
إذ أن المفهوم من الرواية أن الخطبة وقعت قبل فترة وجيزة ، القطعي

ألنها تزعم أن الفاروق استراب من أمر ، من استشهاد الفاروق 
والظاهر من !!، ظهر أمرها للناس قتله أبو لؤلؤةفلما أراد أن يُ ، زوجته

ال و فال يعقل، قعة بين الزواج واستشهاد الفاروقذلك قصر الفترة الوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 55ظالمة أم كلثوم )ص  (1)
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 !!،يتصور أن يظل الفاروق يستريب من زوجته لمدة خمس سنوات
عليه تكون الرواية مخالفة لما ثبت في كتب التاريخ من وقوع هذا و

وهذا دليل قاطع على أن واضع ، الزواج في السنة السابعة عشرة للهجرة
حاول البعض تبرير التعارض بين هذه وقد ، الرواية جاهل بالتاريخ

الرواية الخرافية وبين الروايات الصحيحة التي أثبتت وقوع الزواج بأنها 
حديث أول : قال نعمة اهلل الجزائري، صدرت عن أهل البيت تقية

، (2)وقد مضى رد هذه الدعوى، (1)فرج غصبناه محمول على التقية
 .واطراحها هذه الرواية فالذي ينبغي هو رد

  ببيت عمر أن الرواية تنفي التحاق أم كلثوم : الوجه الثالث* 
 :ال تنفي وقوع العقدو

 اإلشكال يُذهب أن صنعها التي بالحبكة أراد الرواية واضع إن
،  البيت وأهل  الفاروق بين العداوة وجود دعوى بين القائم
 التي الرواية هذه فاخترع، لعمر كلثوم أم بنته  علي تزويج وبين
  عمر ببيت كلثوم أم التحاق وهي، القصة من واحدة جزئية تكذب
 رواية في ذلك يفيد وما، العقد وقوع تنفي أن دون، الدخول ووقوع
 : أمرين هما الخرائج

 قرر أن بعد عمر إلى الجنية أرسل عليا أن تزعم الرواية أن: األول
 أرسل لكنه، كلثوم أم على لعمر عقد عليا أن معناه وهذا، يزوجه أن

وبهذا يتبين عدم صحة قول التستري إن ، الحقيقية كلثوم أم بدل الجنية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/84األنوار النعمانية ) (1)
 . (253)ص في مبحث ادعاء عدم داللة روايات اإلمامية على وقوع الزواج (2)
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 .(1)هذه الرواية ال تنص على العقد
 على عزم، الجنية من استراب لما عمر أن تزعم الرواية أن: الثاني

 عمر بأن ويعتقدون يرون كانوا الناس أن معناه وهذا، الناس يخبر أن
 حضروا الذين الشهود أن أيضا ذلك والزم ،علي بنت كلثوم أم تزوج
ويبدو أن هذا ، قطعا العقد وقوع يثبت فهذا، أيضا بذلك شهدوا العقد

فبعد أن قرر وقوع الزواج باإلكراه ، صاحب الرسالة التزويجية ما فهمه
أن آسية امرأة فرعون كلما أراد فرعون أن يمسها تمثل له شيطان  زعم

ومعنى هذا الكالم أنه يقر بوقوع العقد ، (2)وأم كلثوم كذلك، يقاربها
 .لكنه ينفي الدخول

، المرتضى هو قاصر الجنية بقصة الجواب أن إلى تنبه من وأول
 اإلشكال نأل، يندفع لم دفعه أراد ما بأن مخترعها ألزمو القصة هذه فرد
: المرتضى قال !!،والمخالطة الدخول مجرد في ال، نفسه العقد في
 أبدل تعالى اهلل لكن وقع العقد إن أصحابنا الهَّ جُ  من قال من أما

 به يضحك فمما ،بها التمتع إلى القصد عند بشيطانة عليها المعقود
 لم أو تمتع سواء، للكافر العقد في عليه باقية المسألة ألن، الثكلى
، منه المحذور هو مؤمنة على الكافر عقد إيقاع من به يعتذر فما، يتمتع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( الحاشية. 2/43مصائب النواصب ) (1)
فرحة و مكارم األخالق(، المطبوعة مع 22 ــ 21الرسالة التزويجية )ص  (2)

طبعة حجرية وعنوانها: رسالة في أن رقية وزينب المزوجتين من عثمان كانتا  الغري
، وقد اختلف في المؤلف، فذهب آغا برزك الطهراني إلى  من بنات رسول اهلل 

( 1/11( ونقل محققو كشف اللثام )4/172حسن بن محمد األصفهاني الذريعة )أنه 
 أدلة أخرى على نسبتها لغيره. 
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 تجوز ال من على العقد يبيح وكيف، التمتع من المنع لذكر معنى وال
 فكيف، التمتع الواقع بالعقد (1)أباح وإذا، له النكاح عقد وال مناكحته
 من والمنعِ  إيقاعه من أولى العقد من والمنعُ  ؟.العقد يقتضيه لما منعه

 .(2)الصحيح العذر ذكر عن العجز ذلك إلى أحوج وإنما، مقتضاه

 :سليمان بدعوة الجن على اإلنس تسلط امتناع: الرابع الوجه* 
 بضعف حكم وإن القصة متن توجيه مرتضى جعفر حاول وقد
 صرحت كما، الجن على سلطة  علي لإلمام كان وقد: فقال سندها

 وهذا!. (3)أيضاً  عليهم سلطة  لسليمان كان كما، الروايات به
، الجنية على  علي تسلط من الرواية في جاء ما فإن، فعال غريب

 سبحانه استجابته من اهلل كتاب في جاء ما يخالف بأمره وائتمارها
 السطوة بهذه ينفرد وأن، له الجن رخِّ سَ يُ  أن  سليمان لدعاء وتعالى
 هب مب خب حب جب هئ مئ}: وتعالى سبحانه كتابه في جاء فقد، عليهم
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت
 {جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص

 على  سليمان به تفّرد الذي السلطان وهذا. [38 ــ 35 اآليات: ص سورة]
 ففي، له عرض لما الشيطان تقييد من  نبّينا منع الذي هو الجنِّ 
 عفريتا إن: قال  النبي عن، هريرة أبي حديث من البخاري صحيح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وإذا أباحه، والتصحيح من المنتظم.  في المطبوعة: (1)
بنته  ابنته من عمر المطبوعة مع رسالة تزويج علي  رسالة إنكاح أمير المؤمنين  (2)

  (.15/299(، وقد نقلها ابن الجوزي كاملة في المنتظم، انظر )31من عمر )ص 
 (. 56ظالمة أم كلثوم )ص  (3)
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، الصالة علي ليقطع ــ نحوها كلمة أو ــ البارحة علي تتفلَّ  الجن من
 حتى المسجد سواري من سارية إلى أربطه أن فأردت، منه اهلل فأمكنني
 حب جب هئ مئ}: سليمان أخي قول فذكرت، كلكم إليه وتنظروا تصبحوا
 تقرر فإذا ،(1){جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب
 جعفر فقياس، الجن على بالتسلط سليمان اختصاص في شك فال هذا

 خاطئ قياس سليمان به تعالى اهلل اختص فيما سليمان على عليا مرتضى
 للعادات خرق فيها التي األمور هذه مثل أن عن فضال، ؟(2)صحيح وغير
 يثبت بأن دعوى صاحب لكل الباب فتحنا وإال، القياس فيها يصح ال

 .لألنبياء ذلك مثل حدوث بدعوى للعادة خارقة قوة امتالكه دعوى

 :وتكذيبهم لهارد ونقد علماء اإلمامية لرواية الجنية : الوجه الخامس* 
ويكفي في وهاء هذه الرواية أن جملة من علماء اإلمامية لم يقبلوا 

وإليك ، وقاموا بنقدها وصنفوها ضمن الخرافات السمجة، بهذه الرواية
 : أقوالهم

أما من قال من جهال : قال المرتضى مستهزئا بهذه الدعوى
عند  بشيطانة أصحابنا إن العقد وقع لكن اهلل تعالى أبدل المعقود عليها

 .(3)فما يضحك به الثكلى، بها القصد إلى التمتع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 461صحيح البخاري ) (1)
حقيقة وليس افتراء  من أم كلثوم بنت علي  زواج عمر بن الخطاب  وانظر (2)

 (. 50 ــ 49ألبي معاذ اإلسماعيلي )ص 
 ابنته من عمر المطبوعة مع رسالة تزويج علي  رسالة إنكاح أمير المؤمنين  (3)

 (. 15/299(، المنتظم البن الجوزي )31بنته من عمر )ص 
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فلم أعثر على ، أما القول بأنه زوجه جنية تشبهها: قال الكاظمي
وإنما هو نسمعه من ، وال داللة في شيء من الكتب، قائله وال ناقله

وإنما هو شيء أحدثه بعض من لم ، (1)األفواه وليس له عين وال أثر
وأما ما وقع ، وال له تدبر في كتاب ينظر إليه، تلوناه عليهيقف على ما 

أو أنه ، زوجه جنية تشبهها في بعض األوهام من أن أمير المؤمنين 
بل ، فذاك من التحكمات، حين المواقعة تحول الجنية بينه وبينها

 .(2)خالف ما دلت عليه األدلة
أم  إن: وقال الصدوق في التوحيد: وقال جعفر بحر العلوم
ودخلت ، بل جنية تصورت بصورتها، كلثوم ما دخلت بيت عمر

 .(4)وهو غير صحيح أيضا، (3)بيته
وقد ، أّم كلثوم بعمر  وزّوج أمير المؤمنين: وقال التنكابني

بني ) زّوج جنّية من أجنّة وردت بعض الروايات بأّن أمير المؤمنين 
هذه الرواية لم يثبت ولكن ، وصّورت بصورة أّم كلثوم، بعمر( نجران

 .(5) بل اّتقى أمير المؤمنين، اعتبارها لدى جمع من الفضالء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا الكالم ليس بصحيح فالرواية مثبتة في الخرائج والجرائح كما مر، ولذا استدرك  (1)
المحقق محمد صادق بحر العلوم على المؤلف في الهامش وذكر وجود هذه الرواية 

 في البحار والخرائج. 
 (. 2/705تكملة الرجال ) (2)
الحديث لم يرد علق محقق الكتاب أحمد الحلي على هذه اإلحالة الخاطئة فقال:  (3)

 . في توحيد الصدوق، بل رواه الراوندي في الخرائج والجرائح
 (. 1/470تحفة العالم في شرح خطبة المعالم ) (4)
 . 67، ص 26رسالة في أسماء أبناء األئمة، منشورة مجلة الكوثر العدد  (5)
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وأما ما رواه المصنِّف من حديث : وقال أبو الحسن الشعراني
وال حاجة إليه ، الجنية اليهودية من أهل نجران فعن جماعة مجهولين

وقال ، وال ندري ما الداعي إلى وضع هذه الحكاية ونقلها، كما ذكرنا
فاخترع ، بسائر أفراد الناس كأن واضع هذا الخبر قاس علّيًا : أيضا

 .(1)هذه الخرافة التي تضحك منها الثكلى
وأغرب من ذلك كله ما روي وقال إبراهيم بن ناصر البحراني: 

في البحار أن أمير المؤمنين )ع( مثل لعمر جنية وأخفى ابنته حتى مات 
 .(2)عمر

 على يعيب وهو المحسني آصف محمد المعاصر المرجع وقال
 من وأمثالها الرواية نْقلُ : فقال، بحاره في الرواية لهذه إيراده المجلسي

، المحدثين سذاجة عن ويحكي، وغريب عجيب وقبولها المؤلف مثل
 أهل أحاديث على االعتماد ويقلل، المذهب يُوِهن نقلها أنّ  لدرى وإال
 وأمثالها الرواية مفاد أن األسف ومن، للعقول مخالفة ويجعلها، البيت

 اغترارا، العوام عند مذهبية ثقافة والمؤلفين المبلغين بفعل أصبحت
 .(3)وبحاره المجلسي بمقام

روايات ، وأما رواياتنا حول هذا الموضوع: وقال علي الميالني
: القسم األول: أصحابنا حول هذا الموضوع تنقسم إلى ثالثة أقسام

وذلك أن المرأة ، أو ال يصدق به كثير من الناس، على ما ال نصدق بهيشتمل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الهامش (21/107الوافي )كتاب  (1)
 (.39كتاب المسائل ) ص  (2)
 (. 2/125مشرعة بحار األنوار ) (3)
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اهلل ، كلثوم ولما خطب عمر أم: أي، التي تزوج بها عمر كانت من الجن
 األشياء ال يصدق هذه، وكذا، سبحانه وتعالى أرسل جنية وسلمت إلى عمر

 .(1)إذن ال نتعرض لهذه األخبار، بها كثير من الناس على األقل
وقال علي الشهرستاني معلقا على قول من ذهب من اإلمامية إلى 

هذا القول ضعيف لم : جنية تشبه أم كلثوم ج عمر زوَّ  أن عليا 
 .(2)يؤخذ به

وجاء في جواب مركز األبحاث العقائدية عن سؤال حول زواج 
ولم ، ذهب بعض األخباريين إلى أنّها كانت جنية: عمر بأم كلثوم
ولكن ، مستندين إلى بعض الروايات، من أم كلثوم حقيقةيتزّوج عمر 

مضافًا إلى أنها أخبار آحاد ال توجب علمًا وال ، هذه الروايات ضعيفة
 .(3)عمال

المالحظ على الرواية وكأنها : رسن صالح علي الدكتور وقال
 .(4)مرتبك وغير معروف بأنه سندها ووصف ،خرافة

 روايات أهل البيت لم تنف إن :ويقول الدكتور حسن العلوي
؟. األئمة عن فكيف يتصرف منهج القطيعة مع خبر مرفوع، حصول الزواج

إما باعتبار الزواج اغتصابًا ، هنا يتدخل منطق االنشقاق فتقحم روايات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/295محاضرات في االعتقادات ) (1)
 (. 18زواج أم كلثوم، الزواج اللغز، طبعة العتبة العباسية )ص  (2)
 (. 3/128موسوعة األسئلة العقائدية ) (3)
 (. 208حقيقة أم وهم؟ )ص  أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب  (4)
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وأن اهلل بعث إلى عمر كما يقول ، أو تهديدًا أو أنه لم يحصل أساسا
فيما تم إخفاء أم كلثوم عن جنية تشبهها ( بحار األنوار) المجلسي في

 .(1)األنظار حتى وفاة عمر
ومخالفتها للشرع ، وهكذا يتضح عدم صحة هذه الرواية سندا ومتنا

وفضال عن هذا فقد رفضها جملة ، والتاريخ الصحيح، والعقل السليم
وعليه فالمنصف يستنكف أن يستدل بهذه األقوال الضعيفة ، من اإلمامية

ويذهب إليها إلى من كان لديه أدنى مسكة ، نقالالتي ال تصح عقال وال 
 .من فطنة

* * * 
 

لم يدخل بأم   دعوى المعترضين أن عمر: التربير الثاني 
 .وإنكارهم والدة زيد ورقية كلثوم 

وأول من قرر هذه الدعوى هو أبو محمد النوبختي كما سبق أن 
، على ذلكثم تابعه بعض اإلمامية ، وهي دعوى لم يسبق بها، ذكرنا

وإذا كان هذا الزواج زواج : ومنهم جعفر مرتضى العاملي حيث يقول
 فإن ذلك ال يعني، أم كلثوم رحمها هلل بعمر قد تم باإلكراه واإلجبار

وذلك ألن ، أو أنها قد ولدت له أوالداً ، أنها عاشت معه كزوجة
 التناقض الظاهر في الروايات ال يبقي مجااًل إلثبات حتى أنه قد دخل

بل قد صرحت بعض النصوص بأن عمر قد مات قبل أن يدخل . بها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 211عمر والتشيع )ص  (1)
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 .(1)وأنها كانت صغيرة، بها
وقد حاول البعض أن يستغل جزءا من كالم الزرقاني حول وفاة 

كي ينسب إليه أنه من القائلين بعدم دخول عمر ، عمر وأم كلثوم صغيرة
 وأم : فقد قال الزرقاني في شرح المواهب اللدنية ،(2)بأم كلثوم

والحق أن  ،(3)توفي عنها قبل بلوغها، كلثوم زوج عمر بن الخطاب
ألن الزرقاني قد نص على أن أم كلثوم قد ، هذه الدعوى غير صحيحة

وتزوج عمر بن الخطاب في : ولدت زيدا ورقية في نفس الكتاب فقال
فأصيب ، فولدت له زيدا ورقية ولم يعقبا. خالفته أم كلثوم بنت فاطمة

فشجه رجل ، ي حرب كانت بين بني عدي فخرج ليصلح بينهمزيد ف
وكانت أمه مريضة فماتا في يوم ، فعاش أياما، وهو ال يعرفه في الظلمة

 .(4)ذكره الزبير بن بكار. واحد
، فيتبين أن ما نسبه بعض الكتاب إلى الزرقاني ال صحة له: أقول

وهذا مخالف ، يعجبهموأنهم انتقوا من كالمه ما يناسبهم وكتموا ما ال 
خاصة أن تصريح الزرقاني بوالدة أم كلثوم لزيد ورقية جاء في ، لألمانة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 88ظالمة أم كلثوم )ص  (1)
وأول من صنع ذلك هو ناصر حسين الهندي، في إفحام األعداء والخصوم )ص  (2)

(، فزعم أن الزرقاني نفى والدة أم كلثوم لزيد ورقية، ثم تبعه من 172( و)ص 162
(، 35( و)ص 29ظالمة أم كلثوم )ص جاء بعده ممن كتب في الموضوع، انظر 

 ــ 25(، زواج أم كلثوم الزواج اللغز )ص 72 ــ 71خبر تزويج أم كلثوم )ص 
 (. 149(، و)ص 119(، و)ص 26

 (. 9/254شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ) (3)
 (. 341 ــ 4/340شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ) (4)
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خالفا لما ذكره من موت  فصل مخصص للكالم عن ذرية النبي 
عمر عن أم كلثوم قبل البلوغ فإنه جاء في فصل مخصص للكالم عن 

لكالمه وانتقائه ، فترك الهندي لكالم الزرقاني الواضح، محبة الصحابة
الشهرستاني له و ومتابعة جعفر مرتضى العاملي وعلي الميالني، المجمل

على ذلك دليل واضح على عدم جديتهم وعدم تجردهم من ميول 
ل والتجني مع ماحبل إن منهجهم قائم على الت، الهوى أثناء البحث

وأما كالم الزرقاني . عدهم عن اإلنصاف والتحقيقفضال عن بُ ، التقليد
فال ، وهي صغيرة مات عن أم كلثوم  ح فيه بأن عمر الذي يصر

وال عيب في أن يهم الزرقاني في مثل هذا وهو ليس ، شك أنه وهم منه
وإنما كان عنده علم بالفقه رحمة ، من أهل العلم بالنسب وال بالتاريخ

وإنما العيب على من استغل هذا الوهم ليوهم الناس أن ، اهلل عليه
فإن ، أم كلثوم ب تهم في نفي دخول عمر الزرقاني يقول بمقال

هذا الصنيع جمع إلى التدليس واالفتراء أفراطا من التحامل والجناية 
وعلى كل فالثابت هو براءة الزرقاني من التشكيك . على األمانة العلمية

 . في والدة زيد ورقية ابني عمر وأم كلثوم

فال ، بأم كلثوموأما ادعاء النوبختي ومن تبعه أن عمر لم يدخل 
 تردهاو تنقض هذه الدعوى، صحة له ألن الروايات الصحيحة والثابتة

ألنها تنص تارة على أن أم كلثوم اعتدت بعد وفاة ، تثبت بطالنهاو
، ذلك فرج غصبناه: وتارة تنسب إلى الصادق أنه قال، الفاروق 

ولذلك رفض بعض اإلمامية هذه ، وهذا مستلزم قطعا لوقوع الدخول
أصحابنا  ةل  ف  فأما من جحد من غ   :فقال، وعلى رأسهم المرتضى، الدعوى
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وقوع هذا العقد ونقل هذا البيت وأنها ولدت أوالدا من عمر معلوم 
ومضى معنا رد ، (1)مشهور وال يجوز أن يدفعه إال جاهل أو معاند

النسابة أبي الحسن العلوي لهذه الدعوى حين ذكر أن بعضهم زعم أن 
. وآخرون من أهلنا يزعمون أنه لم يدخل بها: يدخل بها فقالعمر لم 

ل عليه من هذه الروايات ما رأيناه آنفًا من أن العباس بن  والمعوَّ
جها عمر برضاء أبيها  عبد  .(2)زيداً  وأولدها عمر، وإذنه المطلب زوَّ

وحتى محمد جميل حمود العاملي الذي ينكر وقوع الزواج ألزم 
العاملي بأن يقول بوقوع الدخول ألنه قال بصحة الروايات جعفر مرتضى 

فهو بهذا يميل إلى أن عمر : التي تثبت ذلك فقال بعد أن ساق كالمه
وهو أشبه شيء ، بل األمر ال يعدو كونه عقدا بال دخول، لم يدخل بها
وهو خالف ما جاء في صحيحة زرارة التي تمسك بها ، بعقد التحريم
حيث يفهم منها ظاهرا ، ادت بأن ذلك فرج غصبناهوالتي أف، المستشكل

: وقال أيضا، (3)الزواج باإلكراه مع لوازمه من النكاح ومقدماته
فاالعتقاد بالصحيحة المزبورة يستلزم االعتقاد بإباحة فرج من ذكرتها 

وإال فإن العرف والمتشرعة ال يطلقون اسم زنا الرجل ، الصحيحة
إلى أن ، (4)بمقدمات النكاح دون الدخولبالمرأة على مجرد اإلتيان 

وهل الغصبية ؟، الفرج (5)كيف يجتمع عدم الدخول مع غصبية يقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/150رسائل المرتضى ) (1)
 (. 199المجدي في أنساب الطالبيين )ص  (2)
 (. 95إفحام الفحول )ص  (3)
 (. 95إفحام الفحول )ص  (4)
 كذا ولم أجد له أصال في المعاجم العربية القديمة، والصواب مع اغتصاب الفرج.  (5)
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: وقال أيضا، (1)؟سوى الدخول رغما عنها وعن أبيها وحاشاهما
وبّين محمد ، (2)وكونها صغيرة ال يستلزم عدم البناء بها كما ال يخفى
في تصحيحه لرواية جميل حمود تناقض جعفر مرتضى العاملي 

حسنة زرارة دلت على الدخول : االغتصاب مع قوله بنفي الدخول فقال
وقد دلت  فكيف لم يبن بها عمر، والمستشكل يتبنى الخبرين المذكورين

حسنة زرارة التي يأخذ بها المستشكل على ذلك لصحة حمل غصب 
 .(3)الفرج على خصوص الدخول

الزيدية المشهورين هذه المقالة وقد انتقد الشوكاني وهو من علماء 
أيضا فقال بعد أن نقل عن صاحب األوام أنه قال إن الزواج وقع بغير 

فإن هذا كالم من ال ، كان عقدا من غير دخول: وما أقبح قوله: دخول
وهذا أشهر ، فإن أم كلثوم ولدت لعمر زيدا، يعرف من هذا العلم شيئا

 .(4)من نار على علم

رير من أوهى التبريرات التي لجأ إليها والحق أن هذا التب
وقد تم ، فماذا يفيدهم أال يكون عمر قد دخل بأم كلثوم، المعترضون

والواقع أن الحامل لهم ؟، العقد وصارت أم كلثوم في عصمة عمر 
ألنها تهدم ، عليهم على هذا التبرير هو ثقل وقع مصاهرة عمر لعلي 

 .أساس التصور القائل بانقطاع األواصر بين اآلل واألصحاب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 96إفحام الفحول )ص  (1)
 (. 120إفحام الفحول )ص  (2)
 (. 120إفحام الفحول )ص  (3)
 (. 28 ــ 2/27الغمام على شفاء األوام ) وبل (4)
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ع التزويج غصبا عن علي وآل دعوى وقو: التربير الثالث 
 : البيت

واه لمحاولة طمس العالقة الطيبة التي  لجأ البعض إلى تبرير
فادعوا أن المصاهرة التي جمعت عمر ، جمعت الفاروق بعلي 

فخاف ، لم تكن إال بعد تهديد ووعيد من الفاروق لعلي  بعلي 
  فزّوج ابنته أم كلثوم من عمر، بزعمهم من هذا الوعيد علي 

ولذا قالوا مقالتهم المشهورة بأن هذا أول ، تحت ضغط اإلكراه والتهديد
 !.فرج  غصب في اإلسالم

 الكوفي القاسم أبو هو المقولة هذه أشاع من أول أن مضى قد
 والتدليل وتقريره التبرير بهذا االستدالل عنه وصلنا من أقدم أنه حيث
 المؤمنين أمير بنت كلثوم أم من عمر تزويج وأما: قال حيث، عليه
 بن محمد بن جعفر منهم الثقات مشايخنا من جماعة حدثنا فإنه 
 اهلل عبد عن عمير أبي بن محمد عن الفضل بن أحمد عن الكوفي مالك

 من عمر تزويج عن  الصادق محمد بن جعفر سألت قال سنان بنا
 من فكان: أيضا وقال. (1)عليه غصبنا فرج ذلك:  فقال كلثوم أم

 على غصبا ابنته ملِ سْ يُ  أن( ع) عليا دعا كان ما قالوا أن جهالهم احتجاج
 التدبير بوجوه جهل منكم هذا لهم فقيل ،وصفتم الذي الحال هذا

 وقت في إليه احتاج بما  عليا أوصى لما  اهلل رسول أن وذلك
 من واحد بعد واحدا أمته من بعده من عليه يجري ما جميع فهعرَّ  وفاته
 وتحتسب تصبر: قال، صنعأ أن تأمرني فما(: ع) علي فقال، ينلِ وْ تَ سْ المُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 76االستغاثة )ص  (1)
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 سكوت الكوفي القاسم أبو برر ثم ،(1)طوعا إليك الناس ترجع أن إلى
أعظم عند اهلل  ــ بزعمه ــ للخالفة  عمر اغتصاب بأن  علي

 هذا في ما ترى وأنت ،(2)وأفظع وأشنع من اغتصابه ذلك الفرج
 ونسبة البيت آل وسائر علي رتبة من والحط الشناعة من المنكر الكالم
، القول هذا اإلمامية علماء كبار بعض تبنى ولألسف، إليهم العار هذا
 أم نكاح في يعتمد أن يجب الذي: يقول حيث المرتضى الشريف منهم
 مراجعة بعد ولكن، إيثار وال اختيار عن يكن لم النكاح هذا أن، كلثوم

 له يحل   إكراه وهذا. والمجاهرة المخارجة إلى تفضي كادت ومدافعة
م كل  أبي عن روي ما بصحته ويشهد، اختيار كل معه ويزول، محرَّ
 فرج ذلك:  فقال؟ العقد هذا عن سئل وقد قوله من  اهلل عبد

 وشرب الميتة أكل الضرورة تبيح وقد: المرتضى قال ثم عليه غصبنا
 .(3)؟دونها هو مما العجب فما ،الخمر

 على وقع ذلك أن هو الجواب في واألصل: المجلسي ويقول
 من كثيراً  فإن، ذلك في استبعاد وال، واالضطرار التقية سبيل

مات  .(4)الواجبات من وتصير الضرورة عند تنقلب المحرَّ
 تزوجها أنه واألخبار األصحاب من والمشهور: الكاظمي ويقول

 في عليه وصمم  المرتضى السيد أصر كما غصبا الخطاب بن عمر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 81االستغاثة )ص  (1)
 (. 82االستغاثة )ص  (2)
 (. 3/150رسائل المرتضى ) (3)
 (. 42/109بحار األنوار ) (4)
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 وقال ،(1)لالستفاضة األصح وهو، المسألة هذه في عملها رسالة
 كيف أنه من الشاكين بعض به شك قد ما انقطع األخبار وبهذه: أيضا
، نكاحه يجوز ال تعتقدونه ما على وهو، إياه المؤمنين أمير تزويج جاز
 كيف إنه يقال قد ما وكذلك. شيء كل أباح، واالضطرار الغصب فإن
 الهاشمية الشيمة فإن، الغصب هذا تحمل  المؤمنين بأمير يليق

 هذه فإن، ذلك وأمثال، والذل العار هذا تتحمل ال العربية والنخوة
 غصب من بأصعب ذلك وليس، االستبعادات هذه مادة تحسم النصوص
 سيد شريعة ومحو الدين وهدم، واإلضالل الضالل دونها فإن، الخالفة
 .(2) المرسلين

: أقول القضية هذه عن سئلت لو أنّي: وتلّخص: الميالني ويقول
، علي   من كلثوم أُمّ  عمر خطب: خطوط في تتلّخص القضية هذه إنّ 

ر يعاود وجعل، أُخرى مّرة هّدده، علي   واعتذر هّدده  أن إلى، ويكرِّ
 فالعقد، البيت أهل من ُغِصب فرج   وكان، العباس إلى األمر علي أوكل
 بيدها أخذ، علي أخذها موته وبعد، عمر دار إلى انتقلت والبنت، وقع

 القدر هو وهذا، هذا من أكثر الروايات هذه في ليس، داره إلى وأخذها
 الولد مسألة، الدخول مسألة أّما، غيرنا وروايات رواياتنا بين المشترك
 .(3)أبداً  عليه دليل ال كلّه فهذا، ذلك وغير، واألوالد

ونحن نعتقد أن أم كلثوم قد : العاملي مرتضى جعفر ويقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/698تكملة الرجال ) (1)
 (. 2/700تكملة الرجال ) (2)
 (. 2/699محاضرات في االعتقادات ) (3)
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 في وقال .(1)أجبرت على هذا الزواج وأن أباها كان مكرهًا عليه أيضاً 
، الحد هذا إلى البحث بنا انتهى قد وإذ: كلثوم أم ظالمة كتابه نهاية
 حد إلى الزواج يكون أن البعيد غير من أن الكريم للقارئ ظهر فقد

 وبين عليها تعالى اهلل رضوان كلثوم أم بين فيما تم قد العقد صيغة إجراء
 .(2)اإلكراه حد البالغ والتهديد بل، اإللحاح من أجواء في وذلك.. عمر

 مقّدماتها مع القّصة هذه أوردنا ولو»: الطهراني الحسيني محمد وقال
 تلك غصب إذ، الخّطاب بن عمر تدين وثيقةً  يمّثل ذلك فإنّ ، التأريخّية
رة  .(3)ورقّية زيداً  وأولدها، بمكر المخدَّ
 .(4)علمائهم أكثر رأي هذا أن حسون محمد ذكر وقد

 :المشين االفتراء هذا من البيت وآل الفاروق تنزيه* 
 فهذا، وتفصيال جملة ردها هو الباطلة الدعوى هذه عن والجواب

 فعلي، والصحابة البيت آل على اإلزراء من فيه لما مقبول غير القول
 كان وما، عنه غصبا ابنته يتزوج أحدا يذر أن من وأقوى أشجع كان 
 الدعوى هذه مثل حقهم في يُتصور فكيف ذلك عن ليسكتوا هاشم بنو

 كل به يقبل ال ما مله اإلساءة من فيها والتي والبهتان االفتراء على القائمة
 ، النبي أصحاب وأتقى أورع من كان فقد،  عمر وكذلك، منصف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 87ظالمة أم كلثوم )ص  (1)
 (. 133ظالمة أم كلثوم )ص  (2)
 (. 15/258معرفة اإلمام ) (3)
(، وقد مضى ذكر جماعة منهم في مبحث القسم 215أعالم النساء المؤمنات )ص  (4)

 . (190)ص الثاني من مواقف المعاصرين



 

. 

  الرد على التشكيك يف آثار مصاهرة عمر لعلي   385
 

 

، الظلم عن الناس أبعد ومن، أمته على الراشدين الخلفاء أحرص ومن
 ال الصفات هذه بمثل كان ومن، الرعية في بالعدلله  المشهود هو بل

 من إال يقع ال الذي الشنيع الفعل هذا مثل منه يصدر أن أبدا يمكن
 .والظلمة الجبابرة

 هذه على العاشر القرن علماء من وهو مخدوم ميرزا وقف ولما
 على الزنا بوقوع يقولون أنهم هفواتهم ومن:  فقال، استفظعها الرواية

، بذلك  والحسنين علي علم مع، فاطمة من علي بنت كلثوم أم
 إلى ،(1)للتقية البيت أهل على األشنع والشنار، األفظع العار هذا ولزوم
، األذى أفحش الزنا أن، وعار غيرة أدنىله  منعند  يخفى ال: قال أن
 نبي عن ويتنفر إال سليم قلب من ماإذ  ...مجبورة بها المزني كان وإن
، منه بضعة وسماها، ولدها في ذريتها انحصرت التيــ  بنته بابنة ُزنِي

 أهل شباب سيدي وولديها ،وأخاه نفسه وبعلها، العالمين نساء وسيدة
 إمام عن ويتوحش ــ (2)مكانهم وسمو شأنهم في وجاء، وريحانتيه الجنة
 فولدت، مرارا محرما أخته أو بنته طئتوُ  حتى الخوف غاية من سكت
 .(3)ولدا الزنا من

، المتأخرين مواقف على التأثير في كبير أثر الكالم لهذا كان وقد
 سلكوا، البيت آل على اإلزراء من القول هذا في لما تنبهوا لما فإنهم
 : إياها وإليك ،اإلشكال هذا من التخلص قصد مختلفة مسالك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/36نقله عنه التستري في مصائب النواصب ) (1)
 لعل األنسب: وجاء في شأنهم وسمو مكانهم ما هو معلوم ومشهور.  (2)
 (. 38ــ  2/37مصائب النواصب ) (3)
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 أن البعض حاول فقد: الرواية داللة تحريف األول المسلك* 
 ،(1)الناس وبزعم ظاهرا غصبناه: المعنى أن فادعوا ،الرواية داللة يحرفوا
 أن عن فضال، المحض التكلف على القائم المسلك هذا نقد تقدم وقد
 فيه ــ االغتصاب نظرية أسس من أول وهو ــ الذكر اآلنف الكوفي كالم

 .هنا إلعادته نحتاج ال بما الظاهري االغتصاب بمعنى التصريح
 باإلجابة وذلك ،الرواية داللة على التمويه: الثاني المسلك* 
، الرواية داللة من التملص ومحاولة التحكم من نوع فيها بأجوبة

 في التناقض وقع قد الطريقة هذه اتبع من أن ترى حين وستستغرب
 : البيان وإليك، كالمهم

 تهمة من بريء  وعمر صحيحا كان العقد: األول الجوابدد 
 ! الزنا

 فإنه باإلكراه كان لو حتى الزواج أن القول هذا إلى ذهب من يزعم
 االغتصاب دعوى على يترتب فال وعليه، شرعية صورة على وقع

 .الفاحشة بعار البيت آل عرض يتدنس أن واإلكراه
 ال، غصبناه فرج أول هذا:  الصادق قول: التستري يقول

 يقال، زوجته طالق في رجال أجبر من أال ترى أن، الزنا وقوع يستلزم
 ال الجابر ذلك عليها عقد إذا أنه مع، امرأته منه غصبت: العرف في

 .(2)حنيفة أبي عند زانيا يكون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد مضى نقل أقوالهم وتقريرها ونقدها في مبحث الرد على دعوى عدم داللة  (1)
 . (253)ص روايات اإلمامية على وقوع الزواج

 (. 2/39مصائب النواصب ) (2)
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 أنه وهي هذا على الواردة الشبهة وأما: الجزائري اهلل نعمة ويقول
 بالنظر العقل يقبله ال مما وهو، النكاح ذلك في زانيا عمر يكون أن يلزم
 حرج ال كلثوم أم أن أحدهما، وجهين من عنها فالجواب، كلثوم أم إلى
 في بزان فليس هو أما، ظاهر وهو وواقعا الو ظاهرا ال مثله في عليها
 ،(1)الشرعي الولي بإذن عقد على ترتب دخول ألنه، الشريعة ظاهر

 يفاجأ أنه إال، الفاحشة من عمر تنزيه أراد الجزائري أن يظن قد والقارئ
وأما في الواقع وفي نفس األمر فعليه عذاب : بعدها الجزائري بقول
جوابه السابق ليس إال من باب التخلص من فدل هذا على أن ، الزاني

وإال كيف يجتمع أن ال يكون زانيا في ظاهر الشريعة ثم في ، اإلشكال
 ؟؟ نفس الوقت يقع عليه عذاب الزاني

 العقد يكون فكيف، غريب تحكم فيه الكالم هذا أن والحقيقة
 أمب عمر زواج وتسمية، االغتصاب وقوع في صريحة والرواية صحيحا
 بل، يزعمون كما واإلجبار باإلكراه وقع ألنه فقط ليس اغتصابا كلثوم
 وهذا، عندهم الملة من خارج ألنه، جائز غير عندهم عمر تزويج ألن
 كافرين  وعمر بكر أبو كان لو: قال حين  السمعاني عليه نبه ما

 فاسقاً  أو، كافراً   عمر من الكبرى كلثوم أم ابنته بتزويجه علي   لكان
ضاً   برر ولذلك ،(2)محض زناً  للمسلمة الكافر وطء ألن، للزنا بنته معرِّ
 الضرورات بأن، النكاح هذا منع عن  علي سكوت برواية القائلون
 ،الخالفة في حقه وهو أولى هو عما سكت وبأنه، المحظورات تبيح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/83األنوار النعمانية ) (1)
  (.1/344األنساب للسمعاني ) (2)
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 منها فهموا ألنهم الرواية هذه رفضوا الذين اإلمامية علماء أقوال وستأتي
 .البهتان هذا من حاشاهم البيت آل عرض لحقت الزنا فاحشة أن

  عمر يلحق الزنا لكن صحيح غير العقد: الثاني الجوابدد 
 !  كلثوم أم دون ــ وحاشاه ــ

 للجواب مناقضته عن ففضال، سبقه الذي من أغرب الجواب وهذا
 !! الضدين بين يجمع إذ نفسه في متناقض فهو، السابق

 هيعل الصادق اإلمام قول وأّما: الطهراني الحسيني محمد يقول
 بدون تمّ  الزواج أنّ : أي، صحيح فهو، َغَصُبوَها فَْرج   َذلِكَ : السالم
 والصيغة الصوريّة المراسم أنّ  مع، ورضاهما والبنت األب إمضاء
 هيعل تترّتب فال، اإلكراه وحي من كان لّما ولكن. تحّققت قد العرفّية
 كلثوم أُمّ  عمل أنّ  بَيدَ ، حراماً  عمر عمل كان لقد. الحقيقيّ  الزواج آثار
 أوالد منه أوالدها ويعدّ ، زنا يكن لم هيإل بالنسبة فعملها. حراماً  يكن لم

 في هيعل عذاب وال مؤاخذة فال، بإكراه يتحّقق عمل كلّ  ألنّ ، حالل
 من ولدوا من ىعل الحالل أوالد آثار وتترّتب. المقّدسة اإلسالم شريعة
 في تفاصيله المذكورة، بالشبهة ءالوط كأوالد، بإكراه موطوئة امرأة  
 .(1)الفقه

 عدم مع صحيح غير العقد بأن القول يجتمع كيف هو والجواب
 هذا أن وهب، وتمحل تعسف إال هذا هل، كلثوم أم على الزنا وقوع
، الزنا عليها وقع قد وحاشاها كلثوم أم أن الزمه فإن، صحيح الكالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 15/264معرفة اإلمام ) (1)
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 ولم بلة الطينة زاد الجواب فهذا، نفسه اإلشكال هو وهذا، مكرهة وهي
 .بوجه اإلشكال يرفع

 ــ وحاشاه ــ  عمر يلحق والزنا صحيح العقد: الثالث الجوابدد 
 :  كلثوم أم دون

حيث ، ومتناقض في نفسه، وهذا الجواب مناقض للذي سبقه
وهو وقوع الزنا على أم كلثوم عياذا ، دون أثرها، يثبت رواية االغتصاب

، إن الزواج من أم كلثوم على فرض وقوعه: يقول الشهرستاني، باهلل
ال ، فيكون المكره هو الزاني، كان على نحو اإلكراه ال عن طيب خاطر

عة يذهب إلى أّن اإلمام قد البنت وال وليها فإّن القائل بالتزويج من الشي
وجوابنا عنه مثل جوابنا عن ، (1)أجاز هذا العقد ؛ للحرج والتقية

وهذا محل ، ألن محصله أن الزنا وقع على أم كلثوم بغير رضاها، سبقه
وهو عين ما نرده ونرفضه وننزه عنه أم كلثوم وعمر ، النزاع بيننا وبينهم

 ، الحالفهذا التبرير لم يجب عن واقع. 
 تبريرات أشهر يعد الذي التبرير هذا عن الجواب في الشروع وانأ وهذا
 : وجوه في جوابنا وسنفصل،  وعلي عمر مصاهرة على المعترضين

  والعباس لعلي  عمر تهديد رواية شذوذ: األول الوجه* 
 المرويات أن، صحتها وعدم الدعوى هذه بطالن على يدل مما إن

 شمولهاو وتنوعها كثرتها على الزواج هذا في السنة أهل نقلها التي
 بن زيد وابنها وفاتها حتى كلثوم ألم عمر خطبة من الزواج لتفاصيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 300)ص  ــ طبعة العتبة العباسية ــ زواج أم كلثوم (1)
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 في حتى ترد لم بل، المزعومة اإلجبارو اإلكراه دعوى إلى تشر لم عمر
 أو المحدثين من أحد يذهب لم وكذلك، والوضاعين الكذابين روايات

 الشاذ الرأي هذا إلى والجماعة السنة أهل من النسابين أو المؤرخين
 أهل روايات إلى القول هذا ينسب أن البعض حاول ولذلك، المنكر
 المذاهب أهل رواها قد االغتصاب رواية أن البياضي فادعى، السنة

 كتاب أي في الرواية لهذه أثر فال، شك بال افتراء وهذا ،(1)!!األربعة
 جعفر ادعىو ،والحنابلة والمالكية والشافعية الحنفية فقهاء كتب من

 إشارات فيها الروايات بعض أن (3)الشهرستاني وتبعه (2)العاملي مرتضى
: العاملي مرتضى جعفر وقال،  عمر تزويج على هرِ كْ أُ  عليا أن إلى

وجدنا أنها قد ألمحت بوضوح ، وحين عدنا إلى روايات أهل السنة
وألمحت أيضًا إلى ما ورد في .. إلى اإلكراه واإلجبار الذي مارسه عمر

حتى إنك لتستطيع أن تجد معظم عناصر ، كتب الشيعة من تفاصيل
 .(4)رواية االستغاثة متوفرة في كتب أهل السنة

 العاملي به استدل ما وكل ،صحيح غير هذا أن والجواب
 وما، كلثوم أم سن بصغر  علي اعتذار من والميالني والشهرستاني

 تردد تعليل أو،  عمر إلحاح ذكر من الروايات بعض متون في ورد
 ما وكذا، جعفر لبني بناته أعد قد بأنه األمر أول عمر تزويج في علي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/130الصراط المستقيم ) (1)
 (. 103 ــ 99ص ظالمة أم كلثوم ) (2)
 (. 294 ــ 293)ص  ــ طبعة العتبة العباسية ــ زواج أم كلثوم (3)
 (. 97ظالمة أم كلثوم )ص  (4)
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 بصغر اعتذر حين  لعلي عمر مراجعة من الروايات بعض في جاء
 بك ما واهلل: عمر قول من أخرى روايات في جاء وما، كلثوم أم سن
 أو عليا هدد  عمر أن على أبدا فيها داللة ال هذا فكل ،منعي إال

 أم وسن  عمر سن بين للفارق األمر أول  علي تردد وإنما ،أخافه
 وقضاء الزواج مجرد ليس مراده أن  لعلي الفاروق بين فلما، كلثوم
 عمر بتزويج حينها رضي، النبوي البيت إلى االنتساب أراد بل، الوطر
 وهذا، له الخليفة بمصاهرة مسرورا مختارا راضيا ابنته على له وعقد 
 فيه ريب ال الذي الحق وهو الصحيحة الروايات عليه تتفق الذي هو

 بعلي الطيبة الفاروق عالقة على ينص الذي القطعي التاريخ يوافق والذي
 ،من عبارات اقتطعوا إنما والشهرستاني العاملي مرتضى وجعفر 

 وجود ال خيالي لتهديد مختلقة صورة منها يصنعوا كي مختلفة روايات
 على دليل عندهم كان ولو، تحتمله مما أكثر األلفاظ تلك محملين، له

، العلمية لألمانة المنافي األسلوب هذا إلى لجؤوا لما الدعوى هذه
 هذا في المختلفة األقوال عرض حين نفسه الشهرستاني أن ويكفي
 وحين،  علي برضا وقوعه يرون أنهم السنة أهل إلى نسب، الزواج
، السنة أهل إلى ينسبه لم باإلكراه الزواج بوقوع القائلين قول عرض
 تكون وبالتالي ،(1)المنكرة المقالة هذا من السنة أهل براءة يبين وهذا
 .عليها االعتماد ينبغي ال، منكرة شاذة الرواية هذه

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 14)ص  ــطبعة العتبة العباسية  ــزواج أم كثلوم الزواج اللغز  (1)
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 :اإلكراه روايات تناقض: الثاني الوجه* 

 جمعوا الذين المعاصرين الكت اب من كثير من العجب ينقضي ال
 اختالف بدعوى كلثوم بأم عمر زواج تفاصيل من كثير في التشكيك بين

 بإكراه وقع الزواج بأن يقولون الوقت نفس وفي، الروايات وتناقض
 اإلكراه تفاصيل ذكرت التي الروايات أن مع،  لعلي عمر من وتهديد
 يؤدي بما التناقض بينها ووقع اختلفت قد له أصل ال الذي واإلجبار

 قامت والتي قرروها التي موازينهم على بناء وقوعها ونفي تكذيبها إلى
. واختالقها بطالنها على دليال القصة تفاصيل في االختالف اعتبار على
 تفاصيل في الكوفي القاسم أبي رواية مع الكليني رواية اختلفت فقد
  عليا هدد  عمر أن الكليني رواية تزعم فبينما، التهديد واقعة
 زعمت، السرقة حد عليه وسيقيم سرق قد بأنه رجلين عليه يُشهد بأن

 شهودا عليه يشهد بأن  عليا هدد عمر أن الكوفي القاسم أبي رواية
 ثبوت في المشككين من نسمع لم ذلك ومع، حدا ليقتله زنى قد بأنه
 تحدتث التي االغتصاب روايات في تشكيك أي كلثوم أم من عمر زواج
 !.تفاصليها في وتناقضت واحدة واقعة عن

 إلى االغتصاب نسبة على اإلمامية علماء ردود: الثالث الوجه* 
 : علي عرض

، المنكرة االغتصاب رواية على العلم أهلبعض  وقف عندما
 بعد فقال، المنتظم في  الجوزي ابن رأسهم وعلى، وردها استشنعها

 التخرص ومن: المرتضى للشريف رسالة عن االغتصاب رواية نقل أن
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 أنكر ثم ،(1)المحاالت من ذلك وغير تزويجه ىأب إذ لعلي عمر وعيد
 .(2)السادس القرن في الشافعية علماء أحد أيضا الرواية هذه

 المنقصة هذه نسبة مثقفيهمو اإلمامية علماء بعض استبشع وقد
، عرضه على الزنا يقع أن من عليا ونزهوا،  البيت أهل إلى العظيمة
 : الكتب في االغتصاب رواية وجود أنكر من ومنهم
: يقول النسابة أبو الحسن العمري في رد رواية االغتصاب ــ 1

ل عليه من  وآخرون يقولون هو أول فرج غصب في اإلسالم والمعوَّ
جها عمر  هذه الروايات ما رأيناه آنفًا من أن العباس بن عبد المطلب زوَّ

فواضح من كالمه أنه لم  ،(3)وأولدها عمر زيداً ، وإذنه برضاء أبيها 
 . واختار وقوع الزواج برضا علي، يرتض دعوى االغتصاب وردها

( هد 560توفي في حدود سنة ) ويقول عبد الجليل القزويني ــ 2
وهو يرد على أحد علماء أهل السنة حين استشهد برواية االغتصاب التي  ــ

البغدادي  وما ُحكي في هذا الفصل عن المرتضى»: ــ نقلها المرتضى وغيره
 ، وعن جعفر الصادق صلوات اهلل عليه والشيعة اإلمامية كثر اهلل

والعباس كان ، والنكاح كان برضا علي، كله كذب وافتراء، عددهم
 .(4)محمودة ورغبة عمر في النكاح كانت، مصيبا في الوساطة بينهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 15/299المنتظم ) (1)
نقل كالمه عبد الجليل الرازي القزويني في كتابه النقض بالفارسية، ونقله عنه محمد  (2)

 (. 15/261الحسيني الطهراني في معرفة اإلمام )
 (. 199المجدي في أنساب الطالبيين )ص  (3)
 =الباحثين (، استعنت بأحد اإلخوة260نقض معروف به بعض مثالب النواصب )ص (4)
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الزواج  اإلمامية القدماء بوقوع هذافهذا اعتراف نادر من أحد علماء 
رغبة عمر في االنتساب إلى البيت النبوي كانت  وبأن، برضا علي 
كانت له  وهذا فيه رد على الذين يزعمون أن الفاروق ، محمودة

 .مآرب سياسة من وراء هذا الزواج
وأما إنكار عبد الجليل القزويني لرواية االغتصاب ولكالم 

فقد مضى توثيق استدالل المرتضى وغيره برواية ، المرتضى فال وجه له
فإنكار وجود هذه الرواية ، تصريحهم بوقوعه على أم كلثومو االغتصاب

والشاهد عندنا أن ، في المصادر الروائية لإلمامية ال ريب أنه غير سديد
فضال عما ، فظاعة هذه الرواية جعلت عبد الجليل القزويني يتبرأ منها

وهو موافق ، يح بوقوع الزواج برضا علي في كالمه من التصر
 .للثابت في الروايات الصحيحة

: الوافي على تعليقه في الشعراني الحسن أبو الميرزا ويقول ــ 3
 أفحشَ  شيئاً  (1)اسمه ذكر أحب ال الحديث أهل مشاهير بعض وذكر
 يكن لم كلثوم أم نكاح إن: وهو، الخبر هذا في روي مما وأشنعَ 
 كثيراً  فإن، واالضطرار للتقية وقع ولكنه، أيضاً  الشرع ظاهر في صحيحاً 

 ثم. قال ما آخر إلى، أحكامها الضرورة عند تنقلب المحرمات من
 رسول ذرية إلى الزنا أنسب بأن أرضى ال وأنا: قائالً  الشعراني عّقب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

مركز البحوث والدراسات في ترجمة النص إلى العربية، ثم بعدها وقفت على  في =
(، وقد تركنا ترجمتنا على حالها 15/263النص مترجما في كتاب معرفة اإلمام )

 ألنها أدق. 
 يقصد المجلسي.  (1)
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 المسلمين جميع كفر منه لزم وإن، للضرورة وال للتقية ال،  اهلل
 على فعله دل لعمر كلثوم أم أنكح أنه ثبت فإن. الكفار جميع وإيمان
 تقيةً  للزنا ابنته يسلِّم بأن ـ  ـ رضي أقول أن أستطيع وال، جوازه

 ومكارم، صفاتهم على مطلع عاقل به يلتزم أن أظن وال، واضطراراً 
 يشملهما معصومتان عليهما اهلل سالم فاطمة نتيْ بِ  أن ومذهبي، أخالقهم

، والضرورة للتقية ووقوعه، باطالً  النكاح كون يحتمل وال.. التطهير آية
 .(1)المذكور المحدِّث ارتكبه كما

 الخطيب الزهراء عبد غصبناه فرج ذلك مقولة أنكر وممن ــ 4
، راويها على ترد أن فالالزم، شيء الرواية هذه من النفس في: فقال
 أهل اضطهاد من األمر يبلغ أن هلل حاشى ولكن الوقوع أصل لمنع ال

، والمؤمنون ورسوله ذلك لنا اهلل يأبى، بناتهم اغتصاب إلى البيت
 .(2)ممنوع الصورة بهذه فاألمر
 الخبر هذا داللة صرف محسني آصف محمد المرجع وحاول ــ 5

: فقال البيت آل أعراض إلى الزنا نسبة قبح من فيه لما ظاهره عن
 العقد بطالن البعد كل ويبعد، األول التهديد باعتبار الغصب أن الظاهر
 إليه بالنسبة معقول غير فإنه، عليه  المؤمنين أمير وصبر الزنا وتحقق
(3). 

االغتصاب  رواية ولمحمد جميل حمود كالم متفرق في رفض ــ 6
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1(، الحاشية )21/107الوافي ) (1)
 (. 1( الهامش رقم )3/272الشافي ) (2)
 (. 8/95معجم األحاديث المعتبرة ) (3)
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االعتقاد بحصول الزواج حسبما قال به : فيقول، المنكرة وردها
في أعين  المشهور خالف الحكمة الستلزامه تصغير آل بيت العصمة 

المنافقين والضعفاء والسذج وإدراجهم في خانة البسطاء والجبناء 
أن  كان بمقدور أمير المؤمنين : ويقول أيضا، (1)والمتملقين

 ،ابنته كارهة لهبحجة أن  عمر للزواج من أم كلثوم  يرفض طلب
فال ، وال يجوز في شريعة محمد ، واإلكراه على الزواج مبطل له

يمكن لعمر حينئذ أن يصر على الزواج ألنه لو فعل ذلك لكان حجة 
ما  أمام جموع المسلمين وال يمكن لعمر لو فعل اإلمام  اإلمام 

وبعد . (2)قلنا أن يخالف إرادة اهلل تعالى ورسوله ظاهرا أمام المسلمين
أن نقل عن جعفر مرتضى العاملي قوله بوقوع الزواج باإلكراه بناء على 

ال أعتقد أن أمير المؤمنين ومولى الثقلين يصل به : رواية الكافي قال
كما ال أعتقد أن ، األمر إلى اإلسفاف بعرضه من أجل مصلحة شخصية

لها في  تهديد عمر له يؤثر على مواقفه البطولية وشجاعته التي ال نظير
على  ــ كاتهامه بالسرقة ــوكيف تؤثر السمعة السيئة ، عالم الوجود

مواقفه العظمى التي لها فضل على أنفاس المسلمين قاطبة إلى يوم 
خوته به السرقة ولم تؤثر إفي حين أن النبي يوسف قد ألصق ، القيامة

 وقال أيضا وهو ينتقد تبرير تزويج علي، (3)على موقفه سرا وعالنية
لقد ألصقت تهم كثيرة بشخصيات : لعمر بالخوف من تهمة السرقة

ولم يصدقها الناس وال إنهم اعتنوا ، دينية وسياسية في عالمنا اإلسالمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 18إفحام الفحول )ص  (1)
 (. 48إفحام الفحول )ص  (2)
 (. 98إفحام الفحول )ص  (3)
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بل لم يزد أصحابها إال إصرارا على المضي قدما نحو تحقيق ، بها
فإلصاق التهمة به ال يصلح ، األهداف التي ينشدونها ويبتغون تحقيقها

 .(1)مبررا للرضوخ إلى عمر بن الخطاب وما تشتهيه نفسهأن يكون 
أن يتملص بأي وجه  لما كان بإمكان اإلمام علي : وقال أيضا

فال يصح حينئذ دعوى المناكحة ، ووسيلة من طلب عمر مصاهرته
 .(2)للتقية والضرورة
وهل الغصبية سوى الدخول رغما عنها وعن أبيها : وقال أيضا

 .(3)وحاشاهما
والسحاق  وهل تجيز الشريعة للمعصوم أن يحلل الزنا: وقال أيضا

 .(4)واللواط إذا هدده شخص بالسرقة أو بقطع يمينه
علي صالح رسن المحمداوي رواية  وقد رفض الدكتور ــ 7

وكذا رواية ، التي نقلها الكليني عن جعفر الصادق االغتصاب الباطلة
بل ، سندها وانتقد متنهاوشكك في ، والعباس لعلي تهديد عمر 

 : وإليك كالمه، يظهر من كالمه اتهام الرواة باختالقها
ال بد من االعتراف : مختلقة الرواية هذه بأن يصرح وهو قال
 قد دسوا بعض الروايات وبالغوا،  وهي أن محبي آل البيت، بحقيقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 100إفحام الفحول )ص  (1)
 (. 57إفحام الفحول )ص  (2)
 (. 96إفحام الفحول )ص  (3)
 (. 76إفحام الفحول )ص  (4)
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إال أنهم أساءوا ، أو بقصد إظهار حبهم لهم، ربما من دون قصد، فيها
وبهذا ال نستبعد دس الرواية للرد على مسألة زواج عمر ، لهم بذلك

 وبذلك أساءوا لإلمام، فردوا بأن عمر تزوجها قهرا، بدال من تفنيدها
 .(1)وأعطوا المبررات لنقدهم وتجريحهم(، ع)

، وبعد أن تكلم عن ترجمة زرارة بن أعين راوي رواية االغتصاب
إن صح عنه صدور رواية تزويج ، فيما يخص زرارة بن أعين: قال عنه

، إن ذلك فرج غصبنا عليه(، ع) عمر من أم كلثوم وقول اإلمام الصادق
ويبقى هو ومن نحى منحاه مطالبين بدعوى ، هذه وحدها كافية لقدحه

التهامه بأمور منكرة (، ع) ُترفع عليهم يوم الحشر من قبل أمير المؤمنين
أي أخذها منه ، رغم أنفه وأن عمر تزوج ابنته على، من أمثال هذه

وقد ، ومن قبيل أن عمر هجم على دار اإلمام وفعل ما فعل، باإلكراه
الذي ، صور روحي فداه بأنه إنسان مستضعف من قبل ابن الخطاب

وإذا صحت هذه ، صوروه وهو اآلخر كأنه منتهك لحرمات المؤمنين
رد ليس لديه إيمان وقدرة على  (2)التهم فهل اإلمام ضعيفا خائفا

 .(3)فإنه ال تأخذه في اهلل لومة الئم، الظالمين
مما نسبته إليه الرواية من تهديد علي  وقال وهو يبرئ الفاروق 

ألنه هدد  أما عن عمر فقد صورته الرواية وكأنه إرهابي:  والعباس
فهل زمزم ، الذي هو سقيا من اهلل إلى حجاج بيته، بردم بئر زمزم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 201أم وهم؟ )ص حقيقة  أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب  (1)
 كذا والصواب: ضعيف خائف.  (2)
 (. 203حقيقة أم وهم؟ )ص  أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب  (3)
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فهل يتمكن عمر من ؟ أنه للمسلمين كافةأو عمر أم ( ع) خاص بعلي
وتوعد بهدم مناقب بنو ، كما واجه ذلك عثمان، مواجهة كافة المسلمين

 وإقامة الحد على أمير المؤمنين بحجج باطلة مثل الزنا، (1)هاشم
وهذه األمور ال تليق بخليفة المسلمين مثل ، بشهادة زور، السرقةو

خاصة وأنهم ، بني هاشم كلهم علما بأنه ال يستطيع الوقوف بوجه، عمر
شر  فكيف ال يدرأوا، ومنعوهم عن أذى النبي ، واجهوا قريشا كلها

خاصة وأن أخالق األخير ، وهل هو قادر على التلفيق ضد اإلمام، عمر
، هكذا تهم ال يمكن تلويثها وال يمكن تصديق، وسيرته عطرة، معروفة

 .(3)صحابة اإلماموأين ، من هذه التلفيقات (2)فأين المسلمين
: ويبقى حكمنا على الرواية: ثم حكم ببطالن هذه الروايات فقال

حتى لو صح سندها ، ال يمكن الركون إلى صحتها، إنها عاطلة باطلة
ومهما كانت فهي رواية ، لعدم تقبل العقل لها والنفراد الكليني بها

من  فيجب التوقف عندها، تحتمل الصحة والخطأ، تاريخية ال قرآن
 .(4)دون قبولها على عالتها

إن كتاب إفحام الفحول هو : ويقول الدكتور حسن العلوي ــ 8
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا، والصواب: بني هاشم.  (1)
 كذا والصواب: المسلمون.  (2)
اختصار  (، مع204حقيقة أم وهم؟ )ص  أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب  (3)

وتصرف، وقد ناقض الدكتور علي صالح رسن نفسه بعد صفحات فقال بعد أن حكم 
، وقد مضى أن هذا علما أن الرواية أظهرت جور الخليفةعلى الرواية بالبطالن: 

 األسلوب هو الغالب على منهجية الدكتور علي صالح رسن. 
 (. 205 ــ 204حقيقة أم وهم؟ )ص  أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب  (4)
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النموذج األخير المتكامل الجوانب للمنهج الذي ال يتأخر عن جعل 
اإلمام علي كما يقول صاحب الكتاب ذلياًل ومهانًا بل ومهددًا بقطع 

مقابل ، بالقتلكما لو كان طفاًل يتالعب بمشيئة خاطف متمرس ، يده
أن ال يتحدث التاريخ عن وشيجة إنسانية وشرعية بين اثنين من الصحابة 

الدكتور حسن  وما أحسن صنيع، أي عمر وعلي ، (1)المحمديين
المنسوبة إلى آل  العلوي حين استنكف من إيراد رواية االغتصاب

لفظها لتركنا إيراد ، والتي لو لم نضطر لمناقشتها وبيان بطالنها، البيت
ويروي الشيخ حمود ما : حين قال، كما فعل الدكتور حسن العلوي

إذ ينسب لإلمام الصادق قوله بما يشير إلى حصول ، تسمى حسنة زرارة
الغصب في الزواج واجالاًل لمقام اإلمام أحجمنا عن إيراد نص الخبر 

 .(2)لما يتضمنه من إساءة بالغة لإلمام ومقام اإلمامة
 الذي ــ المؤيد حسين الفاضل الشيخ به رد ما نذكر أن بنا ويحسن

 هذه ومن: يقول حيث ــ اإلمامية عند العلمية الحوزة أساتذة من كان
 عمر ألن عمر من بنته تزويج على مكرهاً  كان  علّياً  أن التخرصات

د د كما، يده وقطع علي على السرقة تهمة بفبركة هدَّ ، زمزم بردم هدَّ
 عن التعبير الصادق جعفر عن ورد هنا ومن، هاشم بني على والتضييق

ص وهذا. غصبناه فرج بأنه التزويج هذا  وأسخف أوهن من التخر 
صات  : التخر 
 األمور من وورعه وتعففه وزهده ومكانته  علي   نزاهة إن: أوالً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 213عمر والتشيع )ص  (1)
 (. 212عمر والتشيع )ص  (2)
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 في نفسه يورِّط أن مكانته بلغت مهما ألحد يمكن ال التي؛ الجلية الثابتة
 ستكون ألنها، ومكانته علي   بنزاهة مخلة تهمة إللصاق التحايل
 أن يتصور فكيف، نفسه المتآمر على سلبياً  مردودها ويكون مفضوحة

 وهو، الفبركة هذه بمثل عمر مثل والحكمة بالعقل يتَّصف شخص يقوم
 ردم على عمر يقدم أن يعقل وهل؟ المجتمع في علي بمكانة العارف
 ؟ كلثوم أم من يزوِّجه لم علياً  ألن زمزم

 بين الضعف من الدرجة بهذه يكونوا لم هاشم وبني علّياً  إن: ثانياً 
 والتهمة التهديد هذا مثل تمرير يسهل كي؛ الصحابة مجتمع وفي الناس
 .تزويج قضية أجل ومن

 التي الخطوة هذه مثل على عمر يقدم أن المعقول من هل: ثالثاً 
 سلبي   مردود   لها ويكون هاشم وبني علي   وبين بينه كبيراً  احتقاناً  ستحدث

 من خالفته طيلة  عمر عليه حرص ما مع تنسجم وال، المسلمين في
 وبني البيت أهل مع الحسنة والسيرة؛ عموماً  الناس بين الحسنة السيرة
 التي الزوجية العالقة له ستصفو وكيف؟ الخصوص وجه على هاشم

 ؟ التهديد هذا على تأسست
 األجواء أن على يدل   ما عمر خالفة مدى على نجد لم: رابعاً 

 على الزواج هذا قام ولو، محتقنة هاشم وبني علي   وبين بينه كانت
 ومناخ   مستمر   احتقان   هناك لكان الرخيص المنطق وبهذا التهديد أساس
 .(1)تماماً  ذلك من العكس على كانت األمور أن مع، آثاره تستمر سلبي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 203إتحاف السائل )ص (1)
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  علي عرض عن الزيدية علماء دفاع: الرابع الوجه* 
 :االغتصاب لرواية وإنكارهم
 التي بالروايات الزيدية متأخري بعض يتأثر أن المؤسف من
 هؤالء رأس وعلى، بابنته يزوجه أن على عليا أجبر عمر أن زعمت

 خطب السنة هذه وفي: الشافي في قال (،هد 614) حمزة بن اهلل عبد
: ـ  ـ علي فقال، ـ  ـ فاطمة ابنة كلثوم أم ـ  ـ علي إلى عمر
 محتاج وأنت، حقك تعرف ال صغيرة صبية وهي، ِحْلت قد امرؤ إنك
 ولكني، ذهبت حيث أذهب لم: عمر فقال، حقك تعرف امرأة إلى

 يوم ينقطع وصهر ونسب سبب كل: يقول  اهلل رسول سمعت
 من وصهر سبب لي يكون أن فأردت ،وصهري ونسبي سببي إال القيامة
 من يتوقد وعمر، عنده من وخرج، ذلك علي فكره،  اهلل رسول
 يا واهلل: فقال، الغضب من عمر أنف ورم وقد العباس فدخل، الغضب

 وأنا، عمه أنا عليك وما:  العباس قال. وألفعلن ألفعلن هاشم بني
 الفاطمية زواج يجوز ال أنه الفقيه أيها علمت وهل. فزوجه؛ أزوجك
 ولوال. المحظورات تبيح فالضرورات، ضرورة من إال الفاطمي بغير
 المبيح حصل حتى امتنع ولكنه، مختارا عمر ـ  ـ علي ألنكح ذلك

 وولدها هي فماتت ذلك في سبحانه اهلل ولطف، الضرورة وهو الشرعي
 حكم فيهما فجرى، أوال مات أيهما يدرى ال، واحد وقت في

 الحسني الدين بدر بن الحسين األمير ذلك على وتابعه ،(1)الغرقى
 قال وممن ،(2)األحكام أحاديث في األوام شفاء كتابه في( هد 662)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 248 ــ 3/247الشافي ) (1)
 نقله عنه الشوكاني في وبل الغمام وسيأتي كالمه.  (2)
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وقد امتنع : قال حيث (،هد 1084) الجالل أحمد بن الحسن بهذا
لم ينكحه إال العباس و ،حتى غضب، من إنكاح عمر  علي 

وذلك من ترجيح ، تقية حين أقسم ال يترك لبني هاشم مأثرة إال هدمها
حجة عند كافة أوالده  وفعل علي ، ين بأهونهماتأعظم المفسددفع 
(1)، الجمان في حنش اهلل عبد بن أحمد عن أيضا الرأي هذا ونُقل 

 .(2)المضيئة
 أصل ال التي األقوال هذه الزيدية علماء من المحققون انتقد وقد

، الباطلة القصة هذه نقلت التي الروايات ورفضوا، مروياتهم في لها
 : كالمهم وإليك، وهاءها وبينوا، صحتها وأنكروا
ومنها ما رووا  (:هد 780) يحيى بن الحسن القرشييقول  ــ 1
بني هاشم وأكرههم على  (4)عليًا حتى زوجه أم كلثوم وتهدد (3)أنه هدد
قالت : والجواب. ودليل على الفسق، وهذا منه جرأة على الدين، ذلك

وبنو هاشم أَجل  من ، وال يُشتبه كذبه، إليههذا مما ال يُلتفت : المعتزلة
 .(5)وأيضًا فالنكاح مع اإلكراه ال ينعقد، امرأة أن يُْكَرهوا على تزويج

والذي يقال من أنه لم (: هد 957) الصعدي بهران ابن وقال ــ 2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/229ضوء النهار المشرق على صفحات األزهار ) (1)
 (. 132نسبه إليه عادل بن معوض الوادعي في االنتصار للفاطميات )ص  (2)
 في النسخ الخطية: إذا وهو تصحيف والصواب ما أثبته.  (3)
 والمثبت من النسخة األلمانية.  ويهددفي النسخة اليمينة:  (4)
( ونسخة 420منهاج المتقين في معرفة رب العالمين نسخة اليمن )ص  مخطوط (5)

 /ب(. 259المكتبة الملكية ببرلين )ق 
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أن يعقد له بها ونحو ذلك مما ال أصل  يدخل بها وأنه أكره عليا 
 .(1)له

وهو يناقش المنكرين لجواز تزويج ( هد 1108) المقبليوقال  ــ 3
 ومما فرعوا عليه من االفتراء أن عمر : الفاطمية بمن ليس فاطميا

حتى تالفى  (2)وتهدد، اغتصب أم كلثوم بنت علي بدون رضا علي 
قالوا ذلك لما ، وقال بعضهم لم يدخل بها عمر، ذلك العباس وعقد له

، وكان يلزمنا أن الزنا يجوز باإلكراه، هذه رأوا فعل علي يهدم بدعتهم
وصان اهلل أمير المؤمنين وبني هاشم والمهاجرين واألنصار وسائر 

لقد بلغوا من حطه وحطهم إلى حد لم يبلغ إليه ، المسلمين أجمعين
فدس ، وهذا واهلل من أعظم مطالب إبليس، أراذل العرب وأذلهم وأقلهم

وكفى بالمذهب شناعة أن يشهدوا ، ءلهم هذا السم في حلوى تلك األهوا
 الحسنو علي ،على أئمتهم بأنهم فعلوا هذا المنكر العظيم في زعمهم

كما ذلك في السير جميعها من كتب ، الحسين وجميع أهل البيتو
 .(3)هؤالء الغالين

وأما : الجالل كالم على معقبا( هد 1182) الصنعاني وقال ــ 4
فهو كالم في نهاية التهافت ، تقيةقوله إن العباس أنكح أم كلثوم 

وقد ، ال يجري به قلمهو وما كان يظن صدوره من الشارح، والسقوط
بما  (4)أجل قدرا وأعظم شأنا من المتاقاة كان الوصي والعباس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2( الهامش رقم 4/86جواهر األخبار واآلثار المطبوع بحاشية البحر الزخار ) (1)
 كذا ولعل الصواب: تهدده.  (2)
 (. 357العلم الشامخ )ص  (3)
 أي االتقاء.  (4)
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ويا عجباه للشارح يبحث عن . على أن هذه رواية باطلة، يحرم
ثم ، القاصرويمشي هنا مشي األعمى ، الروايات بحث الخريت الماهر
الذين هم معترك الكذبات على السلف  نسب هذه الرواية إلى الغالة

 ثم يقال هل أنكحها العباس بإذن علي : إلى أن قال، واالفتراء
 .(1)أو بغير إذنه فال يجوز ،فال حجة
وهو يرد على صاحب شفاء ( هد 1250) وقال الشوكاني ــ 5
عمر ألم كلثوم فهذيان ال طائل وأما ما أجاب به عن نكاح : األوام
وحاشا علي بن أبي طالب أن يُفتات عليه في ابنته أو يُؤخذ ، تحته

وال سيما وهو ، وحاشا عمر أن يَُردَّ من نكاح  يطلبه، بالقهر في محارمه
، أو يتوعد بذلك الوعيد الذي هو من أخالق الجبابرة، إذ ذاك خليفة  

هذه األكاذيب التي هي من  وما كان أولى كتب الهداية أن تصان عن
 .ثم نقل كالم ابن بهران اآلنف ،(2)باطل الكالم وحشوه

ومن هذا الغلّو (: هد 1428) وقال مجد الدين المؤيدي ــ 6
ما يتكّلمون به في أم كلثوم بنت أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء ، الملوم

يُجاب وما كان لمثل كالمهم السخيف هذا أن يُنظر إليه أو ؛ ـ  ـ
وحسبنا ؛ ولكن قصدت التنبيه لئال يغتر به جاهل أو يفتتن به غافل؛ عليه

أما ، متضاربة وفي قصة العقد أخبار، تزوجها عمر. اهلل ونعم الوكيل
بصغرها  التزويج فقد وقع بال ريب وقد كان اعتذار أمير المؤمنين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منحة الغفار حاشية ضوء النهار، مطبوع مع ضوء النهار المشرق على صفحات  (1)
 (. 4/228األزهار )

 (. 2/27وبل الغمام ) (2)
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فيه من ، وأما القول بعدم رضاه، ثم رضي بعد ذلك قطعا، وكبره
الفضاضة وانتهاك الحرمة ونقص الدين والمروءة أعظم وأطم من عدم 

وتوفيت هي وولدها زيد بن عمر في وقت واحد ولم ، الكفاءة المدعاة
 .(1)يذكر لها تاريخ وفاة

 علي صبر أن الكوفي القاسم أبي دعوى تفنيد: الخامس الوجه* 
 النبي من بوصية كان بنته عرض اغتصاب على : 

 عن الدفاع عن  علي امتناع أن الكوفي القاسم أبو ادعى ــ
 تأمره  النبي من بوصية مقيدا كان عليا أن سببه كلثوم أم عرض
 بيضة على الحفاظ وهي أعظم مصلحة لوجود !،ذلك على بالصبر
 فكان: فقال، الجاهلية إلى الرجوع من الناس ومنع، تارة اإلسالم

 المسلمين على ذلك في إبقاء  اهلل رسول لوصية حافظا (2)(ع)
 الجهالء الجاهلية إلى الناس ترجع لئال للدين وحفظا، المستضعفين

 جرى فلما، ودخولها الجاهلية ثارات طلب في الفتنة تريد القبائل وتثور
( ع) علي فكر، الحكاية به تقدم ما كلثوم ألم خطبته حال في عمر من
 عن فمنعته قتلي رام وإن ــ وصفناه ما على ــ قتلي رام منعته إن فقال
 ودخل وصيته وخالفت  اهلل رسول طاعة عن بذلك خرجت نفسي
 ألجله الذي الناس ارتداد من  اهلل رسول حاذره كان ما الدين في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وقد وقفت على نصوص علماء الزيدية في هذا 220 ــ 3/219لوامع األنوار ) (1)
 133المبحث من كتاب االنتصار للفاطميات للشيخ عادل بن معوض العوضي )ص 

 ( فجزاه اهلل خيرا، وزدت عليها بعض ما لم يذكره. 136 ــ
 . أي علي  (2)
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 حين الشهرستاني علي قرره ما وهذا. (1)واالحتساب بالصبر أوصاني
 فعله ما أن مرادهم أن زاعما، لضرورة كان الزواج بأن القائلين قول برر
 ظاهر على يبقوا أن: وهو، أسمى هدف على حفاظاً  كان  علي

 اإلمام أو اهلل رسول حّرم فلو .األبد إلى شعائره تمحى من خير اإلسالم
 الصراح الكفر ألعلنوا وتدفينهم وتغسيلهم وتورثهم مناكحتهم علي

( ) إّنه: أخرى وبعبارة، المحضة الجاهلية إلى اإلسالم وألعادوا
 .(2)معهم سيرته في المهم على األهم رّجح

 فيه عما فضال السقوط حيز في الباطل االعتذار هذا أن شك وال
 ويدل ، النبي إلى الشريعة يخالف ما إقرار نسبة في كبيرة جرأة من
 : أمور ذلك على

 افتراها،  النبي على مفتراة، المدعاة الوصية أن: األول
،  النبي بيت وآل الصحابة بين العداوة مفهوم لترسيخ أصحابها
 األخباريين من الوضاعين روايات من فهي، الفرية بهذه أتباعهم وإقناع
 حسن تبرر أوهام وصناعة البيت وآل الصحابة تاريخ تشويه أرادوا الذين
 الخلفاء وبين  علي بين منافرة وجود عدم ففسروا، بينهم العالقة
 حقه عن بالسكوت مأمور وحاشاه بأنه خالفتهم طوال  الثالثة
والحق الذي ال ريب هو عدم وجود نص من ،  النبي من بوصية
وأن العالقة الطيبة بين علي ، على أي أحد بعده بالخالفة النبي 

هي أدل دليل  والخلفاء الراشدين الثالثة أبي بكر وعمر وعثمان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 81االستغاثة )ص  (1)
 (. 140 ــ 139زواج أم كلثوم الزواج اللغز )ص  (2)
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 .(1)على ذلك
 ما: القارئ يتساءل أن الدعوى هذه بطالن بيان في يكفي: الثاني

 يريد من الحر   يقاتل عندما الجاهلية إلى ترجع الناس يجعل الذي
 عليه اهلل رضوان الصديق بكر أبو قاتل قد أوليس، ابنته فرج اغتصاب

 دين على الناس تثبيت في سببا القتال هذا وكان ،أموالهم زكاة منعوا فئة
 .النبيه للقارئ الجواب نترك؟ ارتدادهم في سببا يكن ولم تعالى اهلل

 على الحرب أعلن  النبي أن السير كتب في اشتهر قد: الثالث
 فأجالهم، ثوبها كشفوا بأن، مسلمة امرأة عرض انتهكوا ألنهم قينقاع بني

 في كان  أنه ومع، عاهدهم قد كان  أنه مع المدينة من 
 في عما فضال، أنصار له يكون أن إلى الحاجة وبأمس قريش مع حرب
 حصل إذا تعالى اهلل سبيل في لالستشهاد الصحابة تعريض من ذلك
 هذه يصنع فمن، وفتوته بالمدينة اإلسالم بدو في كان هذا وكل، القتال
 على بالصبر يوصي أن فيه يتصور هل مسلمة امرأة ستر كشف ألجل

 .المبين اإلفك هذا من  وحاشاه كال، حفيدته عرض اغتصاب
 قرر لذاو ،وصونها األعراض بحفظ جاءت قد الشريعة أن: الرابع

 بشر وقد، الخمسة اإلسالم ضروريات من األعراض حفظ أن العلماء
من قُتل :  فقال بالشهادة أهله عن للدفاع نفسه بذل من  النبي

ومن قُتل دون دينه ، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد، دون ماله فهو شهيد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راجع للمزيد من التفصيل: قراءة راشدة في نهج البالغة، ونسائم الود والوفاء في  (1)
 إصدارات مبرة اآلل واألصحاب.  عالقة آل البيت بالثالثة الخلفاء، وهي من
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 في مروي المعنى وهذا. (1)شهيدومن قُتل دون دمه فهو ، فهو شهيد
قال : أبي جعفر الباقر أنه قالعن  الكليني روى فقد، اإلمامية كتب

يا أبا مريم هل : ثم قال، من قتل دون مظلمته فهو شهيد: رسول اهلل 
جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون : قلت؟ تدري ما دون مظلمته

وروى  ،(2)من الفقه عرفان الحقيا أبا مريم إن : فقال، ماله وأشباه ذلك
الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيئ قوم  عن ُسئلالرضا أن 

أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه  ،يريدون أخذ جاريته
: قلت. نعم: قال؟ وكذلك إن كانت معه امرأة: قلت، نعم: قال؟ القتل

األم والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه  وكذلك
وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن : قلت، نعم: قال؟ القتل

وهذا المبدأ مسلّم به عند علماء اإلمامية  .(3)نعم: قال؟ خاف القتل
 حريمه أو ماله أو نفسه يريد رجال رجل قصد إذا: الطوسيقال ، أيضا
 على ذلك أتى وإن ،به دفعه يمكنه ما بأقل نفسه عن دفعا يقاتله أن فله
 هذا تقرر فإذا ،(4)شهيد فهو ماله دون قتل من:  لقوله نفسه
، كلثوم أم أمر في  النبي عن المفتراة الوصية صدور امتناع ُعلم
 والمعلوم،  وسيرته سنته في نقل مما بثبوته قطع ما تعارض ألنها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأبو داود 1421(، والترمذي في جامعه )1652أخرجه اإلمام أحمد في المسند ) (1)
(، وفي السنن الكبرى 4095 ــ 4094(، والنسائي في السنن )4772في السنن )

(، وقال 3/164(، وصححه الشيخ األلباني في إرواء الغليل )3544 ــ 3543)
 الشيخ شعيب األرناؤوط في تخريجه للحديث في المسند: إسناده قوي. 

 (. 5/52الكافي ) (2)
 (. 53 ــ 5/52الكافي ) (3)
 (. 7/279المبسوط ) (4)



  

. 

تفنيد دعاوى املشككني يف آثار زواج الفارو  من أم كلثوم  410
 


 

 

 ،النفوس بإزهاق ولو عنها والذود األعراض بصيانة األمر من شرعه من
 على بالصبر  عثمان أمره من  النبي عن ثبت بما يعترض الو

 انتهاك على الصبر من أهون النفس إزهاق على الصبر فإن، بلواه
، نسبه في مستمرا ويبقى صاحبه يلحق عار العرض انتهاك ألن، العرض
 الناس نفرة عن فضال، زنا ولد تولد من عظيمة مفاسد عليه يترتب وقد
 لصاحبه ورفعة شرف فإنه، النفس إلزهاق خالفا، الزنا عليها وقع عمن
 من يكون بأن يفتخرون الناسو ،اآلخرة في له فالحو وفوز، الدنيا في

 في بأخبارهم ويتحدثون، العرض أو الدين سبيل في استشهد من ذويهم
 عن فضال، أحد به يفتخر فال، العرض النتهاك خالفا، المجالس
 اتخذ لو المدينة أهل لها سيتعرض كان التي والمحققة العظيمة المفاسد
 من هو وحده عمر أن من هؤالء يقرره لما خالفا، (1)القتال قرار عثمان
 عليه ليترتب كان ما نفسه عن العظيم الضرر هذا علي عُ فْ دَ فَ ، عليا هدد

 . لعثمان بالنسبة األمر هو كما عظيمة مفسدة
تزويج  علي و إن ادعاء المعترضين إباحة النبي : الخامس

ابنته أم كلثوم لرجل خارج عن الدين بزعمهم ألجل الحفاظ على إسالم 
، مؤداه إلى الحفاظ على شعائر اإلسالم الظاهرة، صوري وغير حقيقي

هو ادعاء ال ينبغي أن يصدر ممن له أدنى ، دون أن يكون لها حقيقة
فإن اهلل ، معرفة بنصوص القرآن ومقاصد الشريعة وسيرة النبي 

إلى العرب ليزكيهم ويصلح ظواهرهم  تبارك وتعالى قد بعث النبي 
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من}: قال سبحانه، وبواطنهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  انظر تفصيل ذلك في كتاب األيام األخيرة من حياة الخليفة الراشد عثمان بن عفان (1)
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{ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 حض جض مص خص}: على المؤمنينوقال سبحانه وهو يمتن ، [2: الجمعة]

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
: آل عمران]{ حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف

وجعل اهلل تبارك وتعالى مفتاح النجاة يوم القيامة سالمة القلب ، [164
قال سبحانه وهو يقص علينا ، من سائر أمراض الشبهات والشهوات

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي}: دعاء إبراهيم 
والقصد أن تزكية قلوب ، [89 ــ 87الشعراء ] {مئ زئ رئ ّٰ ِّ

اإلخالص و وترسيخ اإليمان والتوحيد، الصحابة والرقي بإيمانهم
هو ، وتحريرهم من الرياء ومصانعة الناس والنفاق، والتقوى في حياتهم

فدعوى أن أصحاب ، من المقاصد العظيمة التي بعث ألجلها النبي 
وعلى رأسهم الفاروق الذي كان من أصفيائه وخلّص أصحابه  النبي 

كان إسالمهم مشابها إلسالم المنافقين الذين يُظهرون اإلسالم ويبطنون 
وال تؤيدها ، ال تصدقها نصوص القرآنو ،دعوى ال يقبلها عاقل، النفاق

وتاريخ  النبي  الروايات التاريخية التي نقلت لنا تاريخ أصحاب
فضال عن أن يُتصور أن ، يعد من أزهى عصور هذه األمةالفاروق الذي 

، يتنازل عن حفظ عرض حفيدته أم كلثوم وابنة بضعته فاطمة النبي 
ألجل أن يحافظ على إظهار الناس لشعائر ال يؤمنون  وابن عمه علي 

أن قائدا يرضى أن يكون أتباعه  وأي عاقل يقبل!! ال يعتقدون بهاو بها
ومع ذلك يحافظ عليهم ويسترضيهم بما يخالف ، غير معتقدين بمبادئه

فكيف بسيد الخلق ، فإن هذا يتنزه عنه آحاد العقالء، ويناقض مبادئه
أن يتنازل عن أحد مقاصد الشريعة وهي صيانة أعراض ، محمد 
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مسلمين المسلمات ممن ال يحل لهم من الرجال ألجل أناس ليسوا 
 !!.حقيقة

مامية على من استدل بهذه رد بعض اإل ألجل ما سبق: السادس
 : الحجة التبريرية

يقول الدكتور علي صالح رسن مستنكرا هذه القصة وهو  ــ 1
وهو بالمقابل لم يستطيع أن يدرأ الخطر عن : يتكلم عن علي 

أوصاه بكذا وكذا وأن القوم يفعلون به ما  عائلته بحجة أن النبي 
وهذه حجة غير ، محتسبافما عليه إال أن يكون صابرا ، يفعلون بعده

لشد حزام ، ويرى ما حل باإلمام وأسرته، حاضرا فلو كان ، مقبولة
وأي صبر ، دون الصبر واالحتساب، حتى يدفع الخطر عنهم، الحرب
وهل هناك قضية يوجب ، (1)فالقضية متعلقة بالعرض والنفس؟ على ما

اإلمام حفاظا وإذا كان من متقول يقول إن ، فيها الجهاد أهم من العرض
، على وحدة المسلمين صبر واحتسب نقول له كن أنت محل اإلمام

ال نريد ،؟ واصبر واحتسب، وليفعل بأهلك كما حصل له روحي الفداء
 .(2)اإلطالة في هذا الموضوع بقدر ما نريد تفنيد الرواية وعدم صحتها

ومحظورات  عن أي ضرورات، وربما يتساءل بعضهم :وقال أيضا
فمثلما رفضته ابنة أبي بكر رفضته أم ، (3)رورة وما المحظورةوما الض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا، وقد مضى أن كتابات الدكتور علي صالح رسن فيها الكثير من الركة، وقصده  (1)
 أن الموقف هنا ال يحتمل الصبر. 

 (. 204 ــ 203حقيقة أم وهم )ص  أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب  (2)
 كذا والصواب: المحظور.  (3)
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والعجب أن السيد ، كلثوم بنت أمير المؤمنين فما الضير في الموضوع
 (1)قارن بين هذه الزيجة وبين التنازل عن الخالفة فجعل المبرر واحد

فالقارئ عندما يطلع على هذه األقاويل يظن الظنون في شخص اإلمام 
وكأن عمر واضعا سيفه على نحره متى ما شاء ذبحه واإلمام لم يحرك 

وسكت ونهب داره ، فاغتصب حقه في الخالفة كما يدعون، (2)ساكن
واعتدى على زوجته الزهراء وكسر ضلعها وسقط جنينها ولم يفعل 

 فوافق على، ه عمر على أن يزوجه طفلته أم كلثوموأخيرا أجبر (3)،شيء
فما ، واإلمام يعمل بالتقية، واغتصب حق الزهراء في فدك وغيرها ذلك

التعرض لشخص اإلمام واتركوه لشأنه  كفاكم؟ هذه األباطيل يا مسلمين
 .(4)أفضل من أن تأذوه في قبره

أي فساد يترتب على عدم قبول : محمد جميل حمود ويقول ــ 2
وهل عدم قبول امرأة الزواج : وقال أيضا، أم كلثوم الزواج من عمر

وقال ، (5)من عمر يستلزم خراب الدين وتعطيل شريعة سيد المرسلين
ودعوى أن المبرر لتزويجه ابنته هو الخوف من أن يرتد : أيضا

إذ أن االرتداد حاصل منذ وفاة ، المسلمون لو لم يزوجه إياها مردودة
كما أن دعوى عدم التزويج يفضي إلى القتل دونها  رسول اهلل 
 .(6)خرط القتاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . واحًداكذا والصواب:  (1)
 كذا والصواب: ساكنا.  (2)
 كذا والصواب: شيئا.  (3)
 (. 211حقيقة أم وهم )ص  أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب  (4)
 (. 58إفحام الفحول )ص  (5)
 (. 77إفحام الفحول )ص  (6)
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 التي التبريرات وأهم أقوى هي الباطلة المقالة هذه أن والخالصة
 هذا إثبات في الصحيحة األسانيد تضعيف يستطع لم من إليها لجأ

 هدم  ،  علي برضا الزواج هذا وقوع ثبوت في ألن، المبارك الزواج
 النبي وصحابة البيت آل بين العداوة وجود ادعاء على القائمة للنظرية
 والسنة القرآن أصول على القائم النقد خالل من تبين وقد، 
 المقالة هذه من برآء وأصحابه  النبي بيت آل أن الصحيح والتاريخ

 .التوفيق وباهلل، صلة بأي الواقع إلى تمت ال التي
* * * 

 

  عمر لزواج مشابهة نظائر وجود دعوى: الرابل التربير 
 :اإلسالم بداية وفي السابقة الشرائع في باإلكراه  كلثوم بأم

إلى تبرير هذه  لجأ بعض من أثبت وقوع زواج عمر وأم كلثوم 
المصاهرة التي وقعت على صورة مخالفة للشرع عندهم إلى االستدالل 

قد حيث أنه ، بوقائع وقعت في الشرائع السابقة أو قبل نبوة النبي 
خارج من  إن عمر  :همقول أشكل عليهم القول بوقوع التزويج مع

ومعلوم ، أن يزوجه ابنته أم كلثوم  ومع ذلك أجازوا لعلي ، الملة
فلما وقع هذا التعارض والتناقض بين ، أن اإلسالم حرم تزويج الكفار
ادعاء وجود نظائر مشابهة لتزويج عمر بأم  األمرين لجأ المعترضون إلى

فقاسوا بعض الوقائع ، في األمم السابقة باإلجبار واإلكراه كلثوم 
، كلثوم  بأم على واقعة زواج عمر  المحكية في القرآن والسنة

وتزويجه لمن ، لالغتصاب ليبرروا قولهم بتعرض عرض علي 
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إن وقع مثل هذا لألنبياء : ومحصل جوابهم، يحل له تزويجه ال
وسنبين ، والصالحين في األمم السابقة فما المانع من وقوعه لعلي 

 .االستدالالتو بالتفصيل عدم صحة هذه التبريرات
  ولوط نوح وزواج بآسية فرعون بزواج االستدالل محاولة ــ 1

 :كافرتين من
 تبعهو ،(1)التبرير بهذه أتى من أول هو الكوفي القاسم أبا أن مضى

 المعاصرين من جماعة التبرير هذا تبنى ثم ،(2)المتأخرين من بعده جاء من
 حال أن كالمهم وملخص، وغيرهم (4)والشهرستاني ،(3)مرتضى كجعفر

 آسية بحال شبيه ،اإلسالم غير على وهو عمر من زواجها في كلثوم أم
 لوط بزواج وشبيه، إسالمها تكتم مؤمنة كانت أنها حيث فرعون مع

 !! بكافرتين ونوح
 :وجوه من: والجواب

إن االستدالل بما وقع في األمم السابقة لتبرير ما يخالف : األول
ألن المتفق عليه بين المسلمين أن شرائع ، شريعتنا أمر غريب فعال

كما أن المعلوم أن شريعة ، األمم السابقة ال يؤخذ بها إن خالفت شرعنا
وهذه مسألة أصولية مشهورة من مسائل ، اإلسالم ناسخة لبقية الشرائع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/82االستغاثة ) (1)
(، 200(، الصوارم المهرقة للتستري )ص 3/130الصراط المستقيم للبياضي ) (2)

 (. 2/109الرسائل الفقهية للخواجوئي )
 (. 88ظالمة أم كلثوم )ص  (3)
 (. 140زواج أم كلثوم )ص (4)
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أصول الفقه التي ال تخفى على طلبة العلم والتي قررها األصوليون 
وما دام  ،يخالفه بما شرعنا يأت لم ما لنا شرع قبلنا من عُ رْ شَ : بقولهم

نكاح الكفار محرما في دين اإلسالم فال وجه لالستدالل بشرائع األمم 
 لم والكفار المؤمنين بين النكاح تحريم أن به المقطوع ومن، السابقة
يقول محمد آصف محسني معلقا على ، السابقة الشرائع في محرما يكن

 {يلام ىل مل يك ىك مك لك اك يق}: قوله تعالى
أقول تدل اآلية وغيرها على جواز نكاح الكافرات  :[10: التحريم]

 وكذا جاز للمسلمة تزويج الكافر كما في قصة زوجة فرعون، للمؤمنين
 فما، به ومقطوع معلوم أمر وهذا ،(1)في بعض الشرائع السابقة( آسية)

؟، القارئ تضليل في اإلمعان إال، إذا الدليل بهذا االستدالل وجه
 وال،  وعمر علي بين الطيبة العالقة يثبت ال الزواج هذا بان وإيهامه
 .للتزويج وأهال مرضيا عمر يرى كان عليا أن يثبت

ص هذا على والرد: المؤيد حسين الشيخ قال: الثاني الوجه  التخر 
 وإيمانها  موسى دعوة قبل لفرعون زوجة كانت آسية أن: هو السخيف
 هذا يقاس فكيف ،ذاك حين مؤمنة تكن لم فرعون تزوجت إذ فهي، بموسى
 لما مطعن  عمر في كان فلو؟ كلثوم أم من الخطاب بن عمر بزواج
 من وبنته،  النبي بيت أهل من وهي، عمر من ابنته  علي   زّوج
 معايير على إال التزويج في يعتمد أن يمكن ال الذي وهو،  فاطمة

 .(2)عمر من كلثوم أم زواج في متوفرة وجدها وقد، اإلسالم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/373مشرعة بحار األنوار ) (1)
 (. 201 ــ 200السائل )ص إتحاف (2)
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 آسيا كراهة إن: فقال التبرير هذا حمود جميل محمد فند وقد
 يكن ولم، والزواج العقد على طارئا كان فرعون مع البقاء مزاحم بنت
 غير آسيا على فقياسها، كلثوم أم زواج في الحال هو كما عليه متقدما
 .(1)صحيح

فإن ، كذلك األمر بالنسبة لزوجتي نوح ولوط : الوجه الثالث
الظاهر أن نوحا ولوطا قد تزوجاهما قبل أن يبعثهما اهلل بالنبوة إلى 

ذلك مباحا  وليس، ثم إن شرعهم كان يبيح التزوج من الكفار، أقوامهما
أم كلثوم  خالفا لزواج، ثم إن ذلك قد وقع بالرضا قطعا. في شرعنا

إن قياس : وهذا ما أشار إليه محمد جميل حمود العاملي، بعمر 
، زواج األنبياء من بعض الكافرات على زواج أم كلثوم مع وجود فارق

وأين هذا من ، فلم يعهد بأن امرأة منهم تزوجت نبيا من دون رضاها
فكيف ، زواج موالتنا أم كلثوم حيث لم تكن راضية باالقتران من عمر

 .(2)يمكن قياس زواجها على زواجهن

 :قومه على بناته  لوط رضبعَ  االستدالل محاولة ــ 2
ابنته لعمر   تزويج علي  أراد من سلك هذا المسلك أن يبرر

 رض لوطعَ ب  يدعي كي يستقيم له أن ، لبناته على قومه من الكفار
ال و  عند علي أن تزويج علي لعمر ال يدل على إيمان عمر 

: وأول من سلك هذا المسلك هو المفيد حين قال، على صالحه وديانته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 117إفحام الفحول ) (1)
 (. 116إفحام الفحول ) (2)
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: ــكما حكى اهلل تعالى عنه  ــ وليس ذلك بأعجب من قول لوط 
فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته ، [78: هود] {جتحت هب مب خب حب}

كثير  وتابع المفيد ،(1)ضالل قد أذن اهلل تعالى في هالكهموهم كفار 
فاستدلوا بهذه الواقعة لمحاولة تبرير ، ممن ارتضى هذه اإلجابة الغريبة

 المحبة بين علي وعمرو زواج عمر بأم كلثوم ونفي داللته على المودة
(2) ،والجواب من وجهين : 

مضى تقريره وهو أن ما وقع في الشرائع السابقة مما : األولالوجه 
وقد نص الخواجوئي اإلمامي ، يخالف شرعنا ال يصح االستدالل به

من عرض بناته على قومه  كان غرض نبي اهلل لوط : على هذا فقال
ومع ، وإتمام الحجة عليهم، استصالحهم وردهم عن ضاللهم وهم كفار

 .(3)فلم يكن حجة علينا، قبلناذلك كان ذلك في شرع من 
 : بعض اإلمامية هذا التبرير ولم يقبلوا به قد رفض: الوجه الثاني

زواج المسلم بالكافرة جائز بال : قال محمد جميل حمود ــ 1
لكن اإلشكال إنما هو في زواج المرأة المسلمة من و ،(4)إشكال
واقتران نوح ولوط بأزواج ، وقد قام اإلجماع على حرمة ذلك، الكافر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 62(، وقريب منه في المسائل العكبرية )ص 92المسائل السروية )ص  (1)
(، 146(، زواج أم كلثوم للشهرستاني )ص 3/130الصراط المستقيم للبياضي ) (2)

 (. 112ظالمة أم كلثوم )ص 
 (. 2/106الرسائل الفقهية ) (3)
هذا اإلطالق خطأ، والصحيح هو تحريم الزواج بالكافرة واستثناء الكتابية فقط!،  (4)

وأما اإلمامية فال يرون الزواج بالكتابية إال متعة بالعقد المنقطع، وكذا األمر بالنسبة 
 للمجوسية، فال أدري ما وجه إطالقه جواز الزواج من الكافرة من غير تقييد. 
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وكارهة له ، كافرات ال يمكن قياسه على اقتران كافر بامرأة مسلمة
 .(1)أيضا

أما الشيخ : وقال الدكتور علي صالح رسن عن جواب المفيد ــ 2
المفيد فقد صور عمر وكأنه رجل غير سوي فأراد اإلمام استصالحه 

في حين لم يرد ذلك (، ع) فزوجه ابنته معتبرا بقضية لوط، وكف أذاه
تعليقا على استدالل  وقال أيضا .(2)عند غيره وهذه حجة ساقطة

الرواية تحدثت عن قول ال عن فعل فيما يخص : المفيد بقصة لوط
فهو لم يزوج بناته لهؤالء الكفار بل ظاهر اآلية (، ع) بنات النبي لوط

فال يجوز االستشهاد به فيما يخص  ،أنه عرض بناته عليهم وهذا كالم
زواج أم كلثوم الذي لم يقف عند الكالم بل حصل الزواج فعال على 

ووقوع فعل ، (3)(ع) فالكالم شيء بالنسبة لبنات لوط ،زعمهم حد
الزواج بالنسبة لزواج أم كلثوم واالستدالل باآلية خاطئ من هذا 

 .(4)الباب
لم يكن يعلم بأن اهلل سينصره ويكفيه  إن لوطا : الوجه الثالث

ألنه ، وأن ضيوفه هم المالئكة الذين نزلوا ليهلكوا قوم لوط، شر قومه
 .لو كان يعلم ذلك لما عرض عليهم بناته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 116ص إفحام الفحول ) (1)
 (. 209حقيقة أم وهم )ص  أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب  (2)
مقصود الكاتب أن واقعة بنات لوط لم تتعد القول، أم واقعة أم كلثوم فقد بلغت إلى  (3)

 الفعل والوقوع. 
 (. 214حقيقة أم وهم )ص  أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب  (4)
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 لهب أبي بن لعتبة بنتيه  النبي بتزويج االستدالل محاولة ــ 3
 :الجاهلية في العاص وأبي

ومن االستدالالت التي يتشبث بها الذين يحاولون إفراغ مصاهرة 
، من دالالتها الواضحة على العالقة الوثيقة بينهما عمر لعلي 

قد زوج قبل البعثة عتبة بن أبي لهب وأبا العاص  إجابتهم بأن النبي 
وعليه فال فضيلة لعمر في زواجه بأم كلثوم عند ، بن الربيع وهما كافرانا

وقد : وقد كان هذا الجواب من صناعة المفيد كالعادة حيث قال. هؤالء
، ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان األصنام زوج رسول اهلل 

أبو العاص بن الربيع فلما بعث : واآلخر، عتبة بن أبي لهب: أحدهما
وأسلم أبو العاص ، فمات عتبة على الكفر. فرق بينهما وبين ابنتيه 

في حال  يكن  ولم. فردها عليه بالنكاح األول، اإلسالمبعد إبانة 
 عاد  وهو مُ ، وقد زوج من تبرأ من دينه، من األحوال مواليا ألهل الكفر

 .(1)له في اهلل 
 : والجواب من وجهين

وهو أن هذا من األمور التي كانت جائزة في ، مضى تقريره: األول
ثم حرمت ونسخت فيما  بقيت مباحة في أول اإلسالمو الشرائع السابقة

فقبل أن ، ومحاولة القياس بين الزيجتين فيه كثير من التضليل، بعدُ 
أما بعد البعثة ، لم يكن هناك ما يمنع تزويج الكفار يُبعث النبي 

وقد اشتهر في السير ، فبقي تزويج الكفار مباحا إلى أن حرمه اهلل تعالى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 92المسائل السروية )ص  (1)
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أصحابه  أمر النبي ، أنه لما نزل تحريم نكاح الكفار وإنكاحهم
وفرق بين زينب وبين زوجها أبي العاص ، بمفارقة أزواجهم الكافرات

بن الربيع ثم لما أسلم ردها إليه بالنكاح األول وهذا ما قرره الطبرسي 
كما زوج ، كان تزويج المسلمات من الكفار جائزا: من اإلمامية فقال

اص بن الربيع قبل ابنتيه من عتبة بن أبي لهب وأبي الع رسول اهلل 
 .(1)أن يسلما وهما كافران

 آخر موضع في الدليل هذا ينقض المفيد ترى حين ستعجب: الثاني
بكافرين فإن ذلك كان قبل تحريم مناكحة  أما تزويجه : يقول حيث

أن يزوجهما ممن يراه وقد كان ألبي العاص وعتبة  الكفار وكان له 
وكان لهما محل عظيم إذ ذاك ولم يمنع شرع من  نسب برسول اهلل 

 فما هذا تبين فإذا: أقول ،(2)من أجله العقد لهما فيمتنع رسول اهلل 
 أن والمقصود،  لعمر ابنته علي تزويج تبرير على به االستدالل وجه
  بعمر علي عالقة تشويه في سعيه ألن، المفيد كالم تناقض نبين
 !!.آخر موضع في بنفسه ينقضه جوابا يقرر وجعله الحق رؤية عن أعماه

 وبين  كلثوم أم من عمر زواج بين المشابهة ادعاء محاولة ــ 4
 : وحفصة عائشة من  النبي زواج

 يفهم وال، األمر أول العنوان هذا من يستغرب القارئ أن ريب ال
 مصاهرة على مكرهين كانا كلثوم وأم عليا أن االمامية ادعاء بين العالقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/183الجامع ) جوامع (1)
 (. 120المسائل العكبرية )ص  (2)
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 يوجد ال ألنه، وحفصة عائشة من  النبي زواج وبين،  عمر
 بتكلف ولو التبرير محاولةو التعنت ولكن، وجه بأي األمرين بين ارتباط
 فقد، العجيب الجواب هذا إلى لجأ الذي العاملي مرتضى جعفر أعمت
 عمر زواج قاس حيث، كلثوم أم زواج أمر في غريبا جديدا تبريرا اخترع
 أن زاعما  وحفصة عائشة من  النبي بزواج،  كلثوم بأم

 بعائشة للزواج  النبي كراهة مثل الزواج لهذا كلثوم وأم علي كراهة
 أيها خبير وأنت ،(1)!!الزواج لهذا مضطرين كانوا ولكنهم، وحفصة
 : ألمرين وتفصيال جملة يصح ال التبرير هذا أن القارئ

 صحيح زواج وحفصة عائشة من بكل  النبي زواج أن: األول
 الذي كلثوم أم من عمر لزواج خالفا، الطرفين برضا وقع، للشرع موافق
 .البيت أهل على غصبا وقع للشرع موافق غير زواج أنه العاملي مرتضى يرى

كان مضطرا  ادعاء جعفر مرتضى العاملي أن النبي : الثاني
، هو محض خيال ال وجود له  لتحمل البقاء مع عائشة وحفصة

وشهد لهن  وذلك أن اهلل تبارك وتعالى قد زكى نساء النبي 
 جس جخمخ مح جح مج حج}: فقال سبحانه، باإليمان
وقد خيرهن اهلل تعالى بين الدنيا واآلخرة ، [6اآلية : سورة األحزاب]{ حسخس

 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ}: حين قال جل شأنه
 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت
 سورة]{ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

 ولذلك أبقى عليهن النبي ، اآلخرة فاخترن، [29 ــ 28 اآلية: األحزاب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 87ظالمة أم كلثوم )ص  (1)
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، ثم أمره سبحانه وتعالى باإلبقاء عليهن ونهاه عن طالقهن، في عصمته
 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب: }فقال تعالى
قال اإلمام ، [52اآلية  سورة األحزاب]{ ىف يث ىث نث مث زث
بهذه اآلية أن يفارق من كان عنده بطالق أراد  هي إنما نُ : الطبري

إلعجاب حسن المستبدلة له بها إياه إذ كان اهلل ، به استبدال غيرها بها
، قد جعلهن أمهات المؤمنين وخيرهن بين الحياة الدنيا والدار اآلخرة

فحرمن على ، فاخترن اهلل ورسوله والدار اآلخرة، والرضا باهلل ورسوله
أم و وأم المؤمنين عائشة، (1)من فراقهن بطالقومنع ، غيره بذلك

وما كان منهما من إفشاء سر ، المؤمنين حفصة داخلتان في هذه اآلية
بدليل أمر اهلل تعالى له باإلبقاء ، قد تابا منه وعفا اهلل عنه النبي 
وبذلك يتضح ، ولو لم يتوبا من ذلك ألمره اهلل تعالى بطالقهما، عليهما

لإلبقاء عليهما كما زعمه جعفر  عدم صحة دعوى اضطرار النبي 
 .فإقحامهما في هذه القضية ال وجه له أصال، مرتضى
 إلى سارة زوجته أرسل حين إبراهيم بقصة االستدالل محاولة ــ 5
 :الجبار

حاول البعض أن يبرر رواية االغتصاب الموضوعة التي تقرر 
مع  باالستدالل بقصة إبراهيم ، عرضه سكوت علي عن الدفاع عن

فقد بوب ، الملك الجبار الذي أراد أن يأخذ منه زوجته سارة غصبا
باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فال »: بابا سماه اإلمام البخاري 

وجاء ، ثم روى فيه روايات منها قصة إبراهيم مع الجبار، «حد عليها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 20/302جامع البيان ) (1)
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دخل بها قرية فيها ، إبراهيم بسارةهاجر : قال أن رسول اهلل : فيها
، أن أرسل إلي بها: فأرسل إليه، أو جبار من الجبابرة، ملك من الملوك

اللهم إن كنت : فقالت، فقامت توضأ وتصلي، فقام إليها، فأرسل بها
، (1)برجله فغط حتى ركض، فال تسلط علي الكافر، آمنت بك وبرسولك

السبب  واختلف في: حجرثم استدل المعترضون بقول الحافظ ابن 
الذي حمل إبراهيم على هذه الوصية مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها 
على نفسها أختا كانت أو زوجة فقيل كان من دين ذلك الملك أن ال 

وأراد المعترضون باالستدالل بهذه ، (2)يتعرض إال لذوات األزواج
يعيب عليهم ويردوا على من ، النصوص أن يبرروا رواية االغتصاب

 : والجواب من وجوه، (3)قولهم بسكوت علي وعدم دفاعه عن عرضه
 : ألمور، ال يصح القياس على هذه القصة إطالقا: األول

إن عرض إبراهيم قد صانه اهلل تعالى من أن يناله هذا : األمر األول
كما ثبت في هذه الرواية وبقية الطرق حيث جاء فيها أن اهلل ، العار

فيزعمون ، أما المعترضون، الجبار من أن يمس سارة بأي شرتعالى منع 
فالقياس ، أن أم كلثوم قد وقع عليها االغتصاب وحاشاها من ذلك

 .باطل
أن من يقرأ قصص األنبياء في القرآن الكريم يعلم أن : األمر الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6950صحيح البخاري ) (1)
 (. 6/393فتح الباري ) (2)
ولم أقف على قائل بذلك في الكتب ولكن هذا الكالم نشره البعض في الشبكة  (3)

 العنكبوتية وقد يغتر به من ال علم له، فرأيت أن أفرده بالرد. 
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ولذلك نالهم أذى ، أكثر األنبياء لم يؤمروا بالجهاد والدفاع عن أنفسهم
قد أوذي نوح وإبراهيم ولوط وزكريا وصالح وهود وشعيب ف، أقومهم
ومنهم من ، فمنهم من أظهر اهلل دعوته، وقد أمروا بالصبر، وعيسى

ومن ، انتصر له رب العالمين فأنزل عذابه على قومه وأهلك من كذبوه
وحاول بنو إسرائيل قتل ، فقد قتل يحيى ، األنبياء من ناله القتل

بني إسرائيل أنهم قتلوا بعض  ي كتابه عنوقص اهلل علينا ف، عيسى
 خم حم جم يل ىل مل خل}: فقال سبحانه، أنبيائهم
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم
، لم يكن مأمورا بالدفاع عن نفسه وإبراهيم ، [155: النساء]{ خي

أما ، ولذلك تعرض لألذى وحاول قومه إحراقه فنجاه اهلل منهم
: قال وقد مضى أن النبي ، بالجهادالمسلمون فقد أمرهم اهلل تعالى 
على  فليس يصح أن يقاس علي ، من قتل دون أهله فهو شهيد

 .بأي وجه من الوجوه إبراهيم 
إذا : إن إيراد اإلمام البخاري لهذه الرواية في باب: الثاني

، ال يعني وقوع الزنا على سارة إطالقا، استكرهت المرأة على الزنا
إلى مسألة دقيقة وهي أن الجبار قد خال بسارة وهي وإنما أشار البخاري 

قياسا على أن من ُزني بها وهي ُمكرهة ، فال إثم عليها في ذلك، مكرهة
وأما : قال ابن بطال، وهذا ما نص عليه أهل العلم، ال إثم عليها

حديث إبراهيم وسارة فإنما شابه الترجمة من وجه خلو الكافر بسارة 
، ولما لم يكن عليها مالمة في الخلوة، ء منهاوإن كان لم يصل إلى شي

وال حد فيما هو أكثر من ، فكذلك ال يكون على المستكرهة مالمة
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كابن ، ووافقه على هذا جماعة من شراح البخاري، (1)الخلوة
 .(4)وزكريا األنصاري، (3)والكرماني، (2)الملقن

ومن أهل العلم من اعترض على اإلمام البخاري إليراده هذا 
رضي اهلل : قلت: قال ابن المنير، الحديث في باب اإلكراه على الزنا

إال من ، وال مطابق، إدخال حديث سارة في الترجمة غير حسن! عنك
ولم يكن من . ..كرهةخلوته بها ألنها مُ  في جهة سقوط المالمة عنها

ووافقه على ، (5)األدب الحسن إدخال الحديث في الترجمة بالجملة
وهذا القول هو الذي : أقول، (6)الشراح كابن الدمامينيذلك بعض 
والبخاري ، فال وجه لذكر قصة سارة تحت الباب المذكور، نميل إليه

 .مجتهد في ذلك فهو مأجور بإذن اهلل تعالى
كان عالما بأن الجبار لن يصل إلى  إن إبراهيم : الوجه الثالث

فقد جاء عند أبي يعلى بسند صحيح أن إبراهيم لما أرسل سارة ، زوجته
وأين هذا ، (7)فإن اهلل سيمنعه منك، اذهبي إليه: إلى الجبار قال لها

وهي ال تحل  من ادعاء المعترضين أن عليا أرسل ابنته أم كلثوم عمر 
 !.من هذا االفتراء المشين لها لكي يغتصبها وحاشا عليا وعمر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 8/302شرح صحيح البخاري البن بطال ) (1)
 (. 32/43التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) (2)
 (. 24/69الكواكب الدراري ) (3)
 (. 10/66)منحة الباري  (4)
 (، طبعة المكتب اإلسالمي. 339المتواري على أبواب البخاري )ص  (5)
 (. 10/37مصابيح الجامع ) (6)
 (، وقال حسين أسد: إسناده جيد. 6039مسند أبي يعلى ) (7)
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ثبت في هذه القصة أن سارة لما أحست بالخطر : الرابعالوجه 
أما أم ، فمنع اهلل منها أذى ذلك الجبار، لجأت إلى اهلل تعالى بالدعاء

، كلثوم فلم ينقل عنها أي رواية تفيد أنها كانت غير راضية بعمر 
علي  أما كان بوسع، ونحن نسأل إن كان األمر على ما يزعم المعترضون

ولماذا بقيت أم كلثوم في ، كلثوم من المدينة مع أحد بنيهأن يخرج أم 
هل هذا إال ، وأخذها إلى داره بيت عمر حتى وفاته ثم جاء علي 

 ؟.الخوف ال أساس لها من الصحةو دليل على أن دعوى اإلكراه
وبذلك ، فإذا علم ذلك سقط استدالل المعترضين بهذه القصة

وفندناها بحمد  الفين وبيناهانكون قد أتينا على أقوى إشكاالت المخ
 .اهلل وتوفيقه
 

** ** **





 

. 
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9١ 

از ي 
 
ازوق  مصاهرة   ا   لعلي    الف 

، ومميزة طيبة عالقة كانت  النبي بيت بآل  عمر عالقة إن
 في إليهم إحسانه ومنها، حصرها ويتعذر كثيرة ذلك على والشواهد
 البيت أهل وثناء، البيت أهل على وثناؤه، لهم العطاء وإجزال خالفته
 آل سادات وتسمية، ومناقبه لفضائله البيت أهل أكابر ورواية، عليه
 بني من وغيرهم  العابدين وزين والحسين والحسن كعلي البيت
 من وغيرها ،(1)بالفاروق وفخرا اعتزازا  عمر باسم أبناءهم هاشم

رك التي األمارات  عمر بين جمعت التي والمحبة المودة بحقيقة تَبصِّ
 لعلي عمر بمصاهرة الطيبة العالقة هذه جتوِّ تُ  وقد، العلوي والبيت
 ،فاطمة بنت كلثوم أم من وزواجه  ،المصاهرات أن ريب وال 
 فقد، الناس بين والنسبية االجتماعية األواصر تقوي التي األمور أهم من

 والنسب النبوي بالنسب العمري النسبُ  الرائعة المصاهرة هذه في اتصل
 رحم بينهما صارت فقد،  وعلي عمر بين العالقة وتقوت، العلوي
 لكن. المباركة المصاهرة هذه آثار قوة على دليال بذلك وكفى، مشتركة
 هذه تعجبهم لم واآلل الصحب بين القطيعة لدعوى المنظرين
 ولوزامها آثارها من والتقليل، تارة فيها التشكيك فحاولوا، المصاهرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 107 ــ 79انظر تفصيل هذا في نسائم الود والوفاء )ص  (1)
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 إال يتبق ولم، واعتراضهم تشكيكاتهم أهم فندنا وقد، أخرى تارة
 ما وهذا، الكثيرة دالالتها من المصاهرة هذه إفراغ محاوالتهم مناقشة
 .المبحث هذا في تعالى اهلل شاء إن فيه سنشرع

 :فيه الطاعنين مقالة وبطالن  الفاروق عدالة إثبات: األول األثر 
قدمنا أن واقعة زواج عمر بأم كلثوم من أبين الدالئل على حسن 

والتي تدل على ،  وصحبه الكرام العالقة التي جمعت آل النبي 
لم تقتصر على ، أن أواصر المحبة والمودة التي كان متجذرة في قلوبهم

ولذلك ، امتدت وتطورت إلى أواصر قرابة بل، اآلصرة اإليمانيةمجرد 
، لم يستغرب محبو اآلل واألصحاب وقوع هذه المصاهرة ولم يستنكروها
، وإنما أشكلت على من روج لخالف هذه الحقيقة التاريخية المقطوع بها

وأنهم كانوا على طرفي ، فادعى أن الصحب واآلل أعداء  وخصوم  
كالسؤال عن سبب تزويج ، ابهون باألسئلة المحرجةفحينها يج!، نقيض
مع مناقضة ذلك لدعوى أن عليا كان يرى عمر ، ابنته لعمر  علي 
  النبوة منافقا في زمن ــوحاشا الفاروق  ــعدوا وخصما لدودا بل ،

فكيف تستقيم هذه الدعوى ، مرتدا خارج من الملة بعد وفاة النبي 
في تصحيح على مدى أثر هذه الواقعة  لَّ أدَ وال ، إياه مع تزويج علي 

ما حدثتنا  الصورة الخاطئة التي أشاعها األخباريون والغالة عن عمر 
كان ، به كتب التاريخ من أن معز الدولة حاكم الدولة البويهية في زمنه

فلما علم بهذا الزواج ، والفاروق  ممن يعادي أصحاب النبي 
في ( هـ 521) الهمداني أبو الحسنيقول ، رجع عن ذلك وتاب وأناب
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تكملة تاريخ الطبري وهو يذكر قصة العالم الفاضل أبي عبد اهلل البصري 
َحابَة  وسأله َعن عمر بن اْلخطاب : مع معز الدولة البويهي َوَعن الصَّ

فَذكر أبو عبد اهلل سابقتهم وأن عليا زوج عمر اْبنَته أم ، رضَوان اهلل َعْنُهم
َوتصدق معز  ،َما َسِمعت َهَذا قطّ : تعظم َذلِك َوقَالَ فاس ُكْلثُوم 
 .(1)بأكثر َماله َوأْعتق مماليكه ورد َشْيئا كثيرا من المظالم الدولة

 بخروج قولهم من البعض قرره ما أن تيقنت هذا علمت إذا
 ونسبتهم، واالرتداد بالكفر عليه وحكمهم، اإلسالم من  الفاروق

، الفاسدة المقاالت أظهر من أنه في ريب ال، والنفاق الفسق إلى إياه
: لعمر  علي تزويج تبرير يحاول وهو الحلبي الصالح أبي قول مثل

بالوحي كفر ابن أبي  بالدليل كفر عمر كعلم النبي  علُم علي  
 .(2)فكذلك هذا، فكما ال يمنع ذلك من مناكحتهم، السلول وغيره
، صهرهو  النبي رفيق يكون أن يتصور كيف: نتسائل ونحن

 خليفة وهو ،المرتدين والمنافقين الكفار من  علي ابنة وزوج
 الخالفة أزمان أفضل من كانت سنوات عشر حكم الذي المسلمين
 .العباد من كثير اإلسالم إلى وهدى، البالد يديه على اهلل وفتح، الراشدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 15/305(، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية )193تكملة تاريخ الطبري )ص  (1)
( وبنى 49وقد ذكر جعفر مرتضى العاملي هذه الرواية في كتابه ظالمة أم كلثوم )ص 

عليها أن أهل السنة لم يتناقلوا مصاهرة عمر مع علي في مجاميعهم الحديثية 
عفر مرتضى العاملي كيف يعرض عما والتاريخية، ونحن نقول: لك أن تعجب من ج

حفلت به كتب التاريخ من عشرات الروايات والنصوص عن زواج عمر بأم كلثوم 
 .!ثم يبني على جهل معز الدولة بهذه القضية خياالت ال أساس لها من الصحة ، 

 (. 224تقريب المعارف )ص  (2)
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 بتوكيل أم بنفسه سواء؟ لكافر ابنته يُنكح أن  لعلي جاز وكيف
 ؟ الروايات تفصيل في معنا مرّ  كما ، العباس عّمه

 أبو كان لو(: هـ562) السمعاني سعد أبو الحافظ يقول هذا وفي
 من الكبرى كلثوم أم ابنته بتزويجه علي   لكان كافرين  وعمر بكر
ضاً  فاسقاً  أو، كافراً   عمر  للمسلمة الكافر وطء ألن، للزنا بنته معرِّ
 .(1)محض زناً 

 استدل ولو: القرشي الحسن بن يحيى الزيدية عالمة ويقول
 كان لو ألنه، الستقام بفاسق ليس أنه على عمر من ابنته علي بتزويج
 .(2)لها كفؤا يكن لم فاسقا

 لعمر ابنته  علي تزويج عن عزان محمد الزيدي األستاذ ويقول
 :(3)فلو كان عنده غير رضا لما زوجه ابنته. 

 أصحاب المعقدة واإلشكاالت، الملزمة األسئلة هذه جعلت وقد
 فتراهم، غلوهم عن قليال يتراجعون الدين من عمر خروج نظرية

 مع، اإلسالم شعائر وإظهاره عمر بإسالم اإلقرار إلى مذعنين يضطرون
 .الملة من  عمر خروج على القائمة لتقريراتهم مناقض هذا أن

 ابنته( ع) المؤمنين أمير تزويج عن أيضا   وسئل :المفيد يقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/344األنساب للسمعاني ) (1)
/ب( في 259(، و)ق 420ي معرفة رب العالمين )ص مخطوط منهاج المتقين ف (2)

 النسخة برلين. 
 (. 66الصحابة عند الزيدية )ص (3)
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 أنه الشيعة وقول، كفرهو خالفه ُعرف وقد، الخطاب بن عمر كلثوم أم
 ألنه، الشريعة في تزويجه يرى كان أنه على يدل   العباس إلى أمرها ردَّ 
 عمر كان فإن: السائل قال، فيه والتوكيل التزويج له ساغ لما يجز لم لو

 ؟ العباس إلى ذلك جعل ثم مناكحته من( ع) علي امتنع فلم مسلماً 
 حقائق دون اإلسالم ظاهر على حَ اكِ نَ المَ  أن: التوفيق باهللو والجواب
 خرج قد الحق ودفعه النص بجحده كان وإن المذكور والرجل، اإليمان
،  ورسوله باهلل إلقراره اإلسالم عن يخرج فلم، اإليمان عن

 ذكرناه بما مسلماً  كان وإذا، والحج والزكاة والصيام بالصالة واعترافه
 يجوز من مناكحة كراهة يمتنع وليس، الشريعة حكم من مناكحته جازت
، لفسقهم القبلة أهل من الفاسقين مناكحة جواز على لإلجماع؛ مناكحته

 نقلو ،(1)بيناه ما على إباحته من تمنع ال لذلك الكراهة كانت وإن
 في استقر وقد: األصول تمهيد في قال أنه الطوسي عن الشهرستاني

 ظاهر على كان وإنّ  ،(2)مناكحته جازت الشهادتين أظهر من أنّ  الشرع
 جاز فلذلك، للشهادتين مظهراً  كان وعمر، به بالكفر عليه يحكم اعتقاد
 قيام مع،  فعله ذلك في الصواب أنّ  على دليل وأّدل، تزويجه
 منه جاز لما جائز غير كان لو ألّنه، حّجة أفعاله وأنّ  عصمته على الداللة
 (3)ذلك. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 61 ــ 60المسائل العكبرية )ص  (1)
قلت: هذا غير مسلم، فإن المفيد نفسه قد حرم نكاح النواصب وهم يظهرون  (2)

ونكاح الناصبة المظاهرة بعداوة آل الرسول عليه وآله السالم الشهادتين، فقال: 
 (. 501 ــ 500، المقنعة )ص محرم، كتحريم نكاح أمثالها في الكفر والضالل

 (. 141(، زواج أم كلثوم من عمر )ص387 ــ 386تمهيد األصول )ص (3)
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 وتمسك الشهادتين أظهر من أّنه على: االقتصاد كتابه في وقال
 بإظهار الشرع في متعلّقة أمور هنا وها، مناكحته يجوز اإلسالم بظاهر
، األموات على والصالة والمواكلة والموارثة كالمناكحة اإلسالم كلمة
 .(1)السؤال سقط هذا فعلى، أخر أحكام من ذلك وغير

 ظاهر على كان عمر ألن، فاسدا نكاحه وليس: الشعراني وقال
 .(2)الشرع ظاهر في كفره يوجب ما منه ير ولم، اإلسالم

: أوالً : فقال السمعاني اإلمام كالم على مجيبا الشهرستاني وقال
 عن االرتداد أو باهلل االعتقاد بعدم يختص وال عام بالكفر القول أنّ 

 من قاتلهم الذين عن سئل حينما عليّ  اإلمام قاله ما يشمل فقد، الدين
 كفراً ، بالنعم وكفروا، باألحكام كفروا: قال؟ هم أكافرون: القبلة أهل
 كانوا ولو، باإلسالم يقروا ولم النبوة دفعوا الذين المشركين ككفر ليس
 أن إلى. مواريثهم وال ذبائحهم وال مناكحتهم لنا حلّت ما كذلك
 ال الظواهر على تجري الشرعية األحكام أنّ  المعلوم من: ثالثاً : يقول

، ذلك شابه ما أو نفاق أو كفر   شخص نفسِ  في كان فإن، البواطن
 تجري وإّنما، الشرعية اآلثار ذلك على يرّتب أن المكّلف على فليس

 .(3)اإلسالم ظاهر على األحكام
 في  عمر إسالم النظرية هذه أصحاب يقّرر، مضى ما فعلى

 ــ عندهم ــ جازت ولذا، كفره يقتضي ما منه يظهر لم ألنه ،الظاهر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 341 ــ 340االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد )ص  (1)
 (. 21/107في تعليقه على الوافي ) (2)
 (. 142زواج أم كلثوم من عمر )ص  (3)
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 .اإلسالم ظاهر على مناكحته
 خففت أنها إذ، المباركة المصاهرة هذه آثار أحد هذا أن شك وال

 النظرية هذه أصحاب تجد فأنت وإال، عمر في القدح في الغلو حدة من
 اإلسالم من صاحبها تخرج التي والعظائم المثالب من  لعمر ينسبون
 ألهل المعادين المبغضين النواصب رأس أنه كادعائهم، وباطناً  ظاهراً 
 في بالحبل مقيداً  المبايعة على علّياً  وأجبر، الخالفة غصب وأنه، البيت
 وأنه، ضلعها وكسر بضربها الزهراء فاطمة على اعتدى وأنه، رقبته
 أنه له نسبوا، بل، موتها في تسبب ذلك وأن، محسناً  جنينها أسقط
 النبي اغتيال في ــ وحاشاهم ــ عائشة المؤمنين وأم حفصة مع اشترك
 .بالسم 

 عمر يبقى أن لعمر نسبوها التي االفتراءات هذه بعد يعقل فهل
 ؟عندهم اإلسالم على 

، عمر من موقفهم حدة من خففوا قد القدماء بعض كان ولئن
 المتأخرين بعض فإن، اإلسالم لشعائر وإظهاره( ظاهرا) بإسالمه وقالوا
 محمد فقال،  عمر بإسالم قال من على وردوا، القول هذا يقبل لم
 الظاهر وفي أبدا يسلم لمو الواقع في كافرا كان عمر: المجلسي تقي
 من بنتا زوجه( ع) أنه روي أنه مع، الخالفة على النصوص بإنكار ارتد
 إنكار بعد: المجلسي باقر محمد وقال. (1)بها شبيهة كانت الجن
 يشكل،  البيت ألهل وعداوته نصبه وظهور، الجلي النص عمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 8/127روضة المتقين ) (1)
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 بجواز يقال أن إال، تقية وال ضرورة غير من مناكحته بجواز القول
 ولعل، أصحابنا من أحد به يقل ولم، االسالم عن مرتد كل مناكحة

 .(1)الخصم على استظهاراً  ذلك ذكرا إنما الفاضلين
، الثكلى يضحك الذي العجب من: البحراني يوسف ويقول

 من بنجاسة يحكم أن، وأجلى شيء كل من أظهر الذي البطالن والبيِّن
 عن منه ذلك أن يعلم لم وإن الدين ضروريات سائر من ضرورياً  أنكر
،  المؤمنين أمير يسب من بنجاسة يحكم وال، ويقين اعتقاد

 بيته على الحطب وأدار، العالمين جملة بين يساق مقاداً  قهراً  وأخرجه
، جنينها أسقطها حتى  الزهراء وضرب، فيه من وعلى عليه ليحرقه
ت حتى ولطمها  مضافاً ، وحنينها لوعتها وخرجت، وجبينها لوجهها خرَّ
 الفجائع هذه وبيت، المصائب هذه أصل هو الذي الخالفة غصب إلى

 .(2)والنوائب
 على هو إنما النكاح أن إشكال ال: حمود جميل محمد وقال

 واإلقرار، الكعبة (3)على والصالة الشهادتان هو الذي اإلسالم ظاهر
 الشيخ ذكره عما حكما خارج الخطاب بن عمر لكن، الشريعة بجملة
 والصديقة المؤمنين ألمير والعداوة بالنصب تجاهره حيث من المفيد
 فعله ما سيما ال كعمر حاله كان لمن ننسبه إسالم فأي،  الطاهرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 42/109بحار األنوار ) (1)
(. وراجع مقالة عبد الملك الشافعي عن زواج 181 ــ 5/179الحدائق الناضرة ) (2)

 عمر من أم كلثوم وهي منشورة على الشبكة العنكبوتية. 
 .والصواب: الصالة إلى الكعبةكذا  (3)
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 ما مع أضالعها وتهشيم بطنها على ورفسها ضربها من الطاهرة بالصديقة
 إلى الحالل بها قلب التي بدعه وكثرة الشريعة تحريف من منه عهد

 .(1)؟!الحالل إلى والحرام الحرام
 على المترتب األثر من المخالفين موقف أن تقدم مما فتلخص

 : اتجاهين في يتركز عمر زواج
 نظرية ينافي ال لعمر علي تزويج أن االعتقاد: األول االتجاه

، المسلم معاملة عمر عامل عليا ألن، البيت وآل الصحابة بين القطيعة
 مبطنا الواقع في كان وإن اإلسالم شعائر يظهر كان بزعمهم عمر ألن
 دمائهم حقنت الذين المنافقين بمنزلة عندهم فهو بزعمهم للكفر

 وهذا، باإلسالم يتظاهرون كانوا ألنهم  النبي زمن في وأموالهم
 يصرحون القطيعة نظرية أصحاب ألن، ومردود منقوض الجواب
  النبي وفاة بعد حاشاه ــــ و الكفر أظهر  عمر بأن ويعتقدون
 فاطمة على واالعتداء، الخالفة في  علي منصب غصب له فنسبوا
 اإلسالم عن بخروجه يحكمون جعلتهم التي المثالب من وغيرها 

 علي تزويج بسبب نظريتهم مناقضة إلى هنا اضطروا لكنهم، الظاهري
 أظهر من عمر إلى النفاق نسبة أن عن فضال. جوابهم بذلك فسقط، له

 أمواله وترك مكة في أسلم  عمر ألن، والتعسف والظلم الفرية
 عزيزا وكان، إسالمه سبيل في وأوذي، المدينة إلى وهاجر هلل ودياره
 يناله حتى لإلسالم الدخول على يحمله الذي فما كافرا كان لما قومه في
 جهل  المهاجرين إلى النفاق نسبة أن عن فضال، ؟األذىو الذل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 57إفحام الفحول )ص (1)



  

. 

وموقف آل البيت منها آثار مصاهرة الفارو  لعلي   440
 

 

 في ظهر إنما النفاق أن وذلك،  النبي وسيرة اإلسالم بتاريخ عظيم
 في منزلتهم المدينة أهل رؤساء من جماعة فقد لما، الهجرة بعد المدينة
 بغض على ذلك فحملهم، المدينة إلى  النبي مجيء بعد أقوامهم
 أظهروا أن إلى وانتشاره اإلسالم ظهور بعد األمر بهم وانتهى  النبي

 فيهم يكن فلم  المهاجرون وأما، والنفاق الكفر وأبطنوا اإلسالم
 مقارنة، المكية السور في للمنافقين ذكرا تجد ال ولذا، منافق قط

 يتضح وبذلك، ونفاقهم كذبهم وكشفت فضحتهم التي المدينة بالسور
 وجورا ظلما واالفتراء الكذب إلى جمعت  عمر إلى النفاق نسبة أن
 .واإلنصاف السالمة اهلل فنسأل، جهالو

، البيت آل على غصبا الزواج بوقوع القائلون: الثاني االتجاه
 من كلثوم أم من عمر زواج إفراغ هو االتجاه هذا أصحاب وهدف
 هذه برروا فلذلك، البيت آل مع عمر عالقة بحسن القاطعة دالالته

 ينسبوا أن وفضلوا، المحظورات تبيح التي الضرورات من بأنها المصاهرة
 القطيعة نظرية بسقوط القول على ــ وحاشاهم ــ البيت آل عرض إلى الزنا
 أهل على اإلزراء من المقالة هذه في ما بينا وقد، واآلل الصحب بين

 .السابقة المباحث في االفتراء هذا من  وعليا عمر ونزهنا البيت
 سلكه الذي االتجاه وهو، المعتدل الوسطي االتجاه إال يبق ولم

، شيء بأي المصاهرة هذه عليهم ُتْشكل لم الذين، والصحب اآلل محبو
 نظرية بطالن على تدل التي الكثيرة األمارات من أمارة اعتبروها بل

، وبغضاء قطيعةو عداوة عالقة كانت واآلل الصحب عالقة بأن القائلين
، اإلشكاالت من وأسلمها، االعتراضات عن وأبعدها األقوال أعدل وهذه
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 قلوب بين ألف  أنه من به وتعالى تبارك اهلل حدثنا لما الموافقة وهي
 حي جي يه ىه جهمه ين ىن}: سبحانه قال حين  محمد أصحاب
 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 .[63: األنفال]{ رئ

 هذه فإن، بعدالته يتعلق ما وأما، عمر إيمان بأصل يتعلق ما هذا
 المسلم أن األصل ألن،  علي عند  عمر عدالة تثبت المصاهرة

 من وغيره  بعلي والظن، انً ديِّ  راخيِّ  مؤمنا كان من إال البنته يختار ال
 ديانته يرضون من إال بناتهم يزوجون ال أنهم  النبي أصحاب
 عن الكليني برواية هذا في يخالفنا من على نستشهد أن ولنا. وخلقه
 في( ) جعفر أبي إلى كتبت: قال الواسطي بشار بن الحسين
 ترضون من جاءكم إذا:  اهلل رسول قال، بخطه كتابه فأتاني التزويج
 .(1)كبير فسادو األرض في فتنة تكن تفعلوه إال فزوجوه دينهو خلقه

 عرف ومن، للفساق بناته تزويج يجتنب المؤمن فإن المقابل وفي
 عن النهي اإلمامية كتب في ثبت قد بل، السبيل سواء عن باالنحراف

 الكليني روى فقد، الخمر يشرب من مثل، الفسق عنه يعرف من تزويج
 الخمر شارب من كريمته زوج من: قال أنه الصادق اهلل عبد أبي عن
:  اهلل رسول قال: قال الصادق عن رواية وفي ،رحمها قطع فقد

: الصادق عن ثالثة رواية وفي ،خطب إذا يزوج ال الخمر شارب
 لساني على اهلل حرمها ما بعد الخمر شرب من:  اهلل رسول قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 20/46(، وصححه المجلسي في مرآة العقول )5/347الكافي ) (1)
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 المجلسي تقي محمد علق وقد. (1)خطب إذا يزوج أن بأهل فليس
 إنو األخبار: فقال الفساق في عامة أنها مبينا الروايات هذه على

 بالطريق الكبائر من غيرها على تدل لكنها، خاصة الخمر في وردت
 بالمفهوم تدل األولى األخبار لكن فيها المناقشة أمكنت إنو األولى
 يقبل لم  عليا بأن قطعت هذا علمت فإذا ،(2)الفسق مطلق على

 لرضاهو ،بنته زوجيت من خيرُ  عمر بأن لعلمه إال  لعمر بنته بتزويج
  عمرأن  من البعض يروجه ما أن بجالء يتضح وبذلك، وخلقه بدينه
 والطعن  بعلي التعريض يسلتزم، المستقيم الصراط عن متنكبا كان
 في شك وال، هؤالء بزعم فاسق لرجل بنته يزوج أن رضي ألنه، فيه

 اإلفتراءات تلك من الفاروق عمر براءة هي فالنتيجة، الالزم هذا بطالن
 .إليه نُسبت التي

 

 علي وآل الفاروق آل بين الحميمة العالقة إثبات: الثاني األثر 
 :بينهما العداوة دعوى وبطالن

 بعض بسياق وسنكتفي، بيان إلى يحتاج ال جلي واضح أمر وهذا
 : ذلك على العلم أهل نصوص

 أم ابنته علي تزويج عن الزيدي القرشي الحسن بن يحيى يقول
بينهما معاداة ووحشة لما زوجه إياها  وكذلك لو كان: لعمر كلثوم

كل : ولقوله ، وإنما شدد عمر في تزويجها رغبة في ابيها ومنصبها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 248 ــ 5/247الكافي ) (1)
 (. 8/129روضة المتقين ) (2)
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فأحب التزويج من أهل  نسب وسبب ينقطع إال سببي ونسبي
توشجت العالقات : ويقول الدكتور اإلمامي حسن العلوي ،(1)البيت

في التالحم والتفاهم واستمرت ، بين عمر واإلمام علي بعد وفاة أبي بكر
إلى الحد الذي يدفعنا لجعل والية عمر بن الخطاب حكمًا مشتركًا مع 

فلم ، العالقة وكان عمر حريصًا على تطور وتطوير تلك، اإلمام علي
يحدث بينهما ما يعكرها إال في مخيلة رواة القطيعة ومن يتلذذ ويستأنس 

الدنيا وله  كان عمر يسعى ألن يرحل عن. العيش في تخوم الخالف
إذ لم يوفق اهلل ابنته حفصة زوجة النبي ، نسب وسبب مع رسول اهلل

إال سببي باإلنجاب وحديثه كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة  
ولم يكن ، ونسبي يغري عمر وبقية الصحابة في مصاهرة بني هاشم

، ولم يكن للزهراء سوى بنت غير متزوجة أم كلثوم، للرسول إال فاطمة
وقد اختلف ، وأم كلثوم كانت ماتزال يافعة، آخر حفيدة لرسول اهللوهي 

في عمرها عند طلب عمر الزواج منها كما اختلف في عمر عائشة في 
سماه زيدًا تيمنًا أوأنجبت أم كلثوم لعمر ابنا  سنة زواجها بالرسول 

غير أن العاملين في مدرسة . باسم أحب أشقائه إليه زيد بن الخطاب
قد ساءهم أن يكون لعلي وعمر حفيد مشترك وأن يصبح مقام االنشقاق 

 .(2)ومصاهرة حبًا ودالالً  أم كلثوم عند عمر كمقام عائشة عند النبي 
وال أجمل من قول نافع حين ذهب عبد اهلل بن عمر بن الخطاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( في النسخة اليمنية، 420منهاج المتقين في معرفة رب العالمين )ص  مخطوط (1)
 /ب( في النسخة األلمانية. 259و)ق 

 (. 211 ــ 210عمر والتشيع )ص  (2)
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جاء ابن عمر إلى أمه أم كلثوم فسلم عليها : إلى زوجة أبيه أم كلثوم
لكنها لما صارت ، فإن أم كلثوم ليست أمه قطعا، (1)وتوجه إلى مكة

فأنت ترى كيف صارت أم كلثوم بنت ، زوجة ألبيه صارت بمنزلة أمه
صريح على أن و وذلك دليل واضح،  والدة ألبناء عمر علي 

البيت و هذه المصاهرة المباركة كانت خير صلة بين البيت العمري
 .الهدايةوفي هذا كفاية لمن أراد اهلل له ، العلوي
 

 من الوضاعون له ينسبه مما  عمر براءة: الثالث األثر 
  فاطمة  على االعتداء
 الصحابة بين القطيعة نظرية أصحاب المصاهرة هذه أحرجت لقد

  وعلي عمر مصاهرة بين تعارض وجود يقررون فتراهم، البيت وآل
 الغروي يوسف يقول ولذلك،  فاطمة لضلع عمر كسر قصة وبين
إنما تزوجها سياسيا ليغطي بذلك على : كلثوم بأم عمر زواج مبررا

، المتعسف القول هذا على الرد مضى وقد ،(2)عدوانه على أمها وأبيها
 .الطاهرة النبوية الدوحة إلى االنتساب إال يريد يكن لم عمر أن وبينا

  لعمر علي بمصاهرة االستدالل على العلماء بعض دأب وقد
 القاضي قال،  فاطمة ضلع كسر قصة صحة عدم على دليال وجعلها
 أنه زعمتم الذي وهذا: كلثوم بأم عمر زواج ذكر أن بعد الجبار عبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،38480(، و)31314رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف بتحقيق عوامة برقم ) (1)
 وإسناده صحيح. 

 (. 1(، الهامش )4/481موسوعة التاريخ اإلسالمي ) (2)
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 وجوهاً  البقّية من تدعونه فيما قلنا وقد، بطنها في جنينها وقتل ضربها
 .(1)كفاية بعضها في

 هل: سيتساءل والفطنة النباهة من شيء عنده من كل أن شك وال
 كما موتها في وتسبب أمها على اعتدى لمن ابنته سيزوج عليا أن يعقل
 في يجتمع أن يمكن ال أنه يعلم عاقل كل أن شك ال؟ المغالون يزعمه
 فما، والمتناقضين المتنافرين القولين هذين مثل سوية وفطرة سليم عقل
 خياالت من إال ليس الزهراء فاطمة على عمر اعتداء قصة من يروى

، باآلل الصحب عالقة تشويه منها أرادوا التي ومفترياتهم األخباريين
، الدنيا أقطار خبرها بلغ والتي بها المقطوع كلثوم ألم عمر مصاهرة لكن

 .الصحابة قبل البيت آل إلى المسيئة النظرية هذه بإبطال تكفلت
 

 : علي على النص دعوى بطالن: الرابل األثر 
 من أجلى األدلة على بطالن دعوى الوصية والنص على علي 

إذ أنها وقعت في خالفة عمر ، هذه المصاهرة المباركة، بعد النبي 
 ، وهذا يعارض ما يدعيه أصحاب نظرية القطيعة من أن عليا كان

كيف ، إذ لو كان األمر كذلك، منصوصا عليه بالخالفة بعد النبي 
وانتزع  ابنته لمن تجرأ وخالف وصية النبي  يزوج علي 

 ؟.الخالفة منه كما يزعم المغالون
ويحسن أن نورد كالما نفيسا لإلمام أبي بكر الباقالني حيث أنه 

وتعلمون أَن َما ظهر ِمْنُه من : من أوائل من تنبه لهذه المسألة فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/653تثبيت دالئل النبوة ) (1)



  

. 

وموقف آل البيت منها آثار مصاهرة الفارو  لعلي   446
 

 

لموطىء للحنفية االنقياد ألبي بكر َوعمر َوُعْثَمان َواأْلَْخذ لغنيمتهم وا
في نظائر هذه األقاويل . من َسْبيهْم وتزويجه اْبنَته من عمر بن اْلخطاب

وأنه راض ، المشهورة عنه في مدحهم وتقريظهم وحسن الثناء عليهم
قد نص عليه وقطع العذر في بابه  وأنه لو كان الرسول ، بإمامتهم

كون أفعاله وت، لم يجز أنه يقول فيمن غصبه وجحده حقه هذه األقاويل
فكيف تركتم هذا الظاهر المعلوم من قوله ، معهم واقتداؤه بهم ما ذكرنا

كل : فإن قالوا، وفعله إلى تعليل النفوس وشهواتها وتسويفها لألماني
هذا الذي ظهر منه على سبيل التقية واإلرهاب والخوف منهم قيل لهم 
ر وما الحجة في ذلك مع ما فيه من القدح وسوء القول في أمي

 .(2)فال يجدون في ذلك متعلقا (1)المؤمنين
وهو من المنكرين لثبوت زواج  ــويكاد يعترف محمد علي الحلو 

تؤدي إلى التشكيك  لعلي  بأن مصاهرة عمر  ــ عمر بأم كلثوم
فتمييع قصة : فيقول، في نظرية النص بالخالفة على علي 

كلثوم من عمر التي تتكفلها مثل هذه القصص وهي زواج أم  ،الخالفة
ستعني ما تعنيه هذه الحادثة من إغالق ملف الخالف الفكري 

فإن هذه ، بل إن هذا هو واقع الحال :ونحن نقول، (3)والعقائدي
 المصاهرة وغيرها من المصاهرات تدل داللة واضحة على أن عمر 

 لو كانوا قد اعتدوا على حق علي  وغيره من أصحاب النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في األصل: أمي والمؤمنين والصواب ما أثبتناه.  (1)
 (. 465تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل )ص  (2)
 (. 28كشف البصر )ص  (3)
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لكانت العالقة بينهم موسومة بالقطيعة ، في الخالفة وأهل البيت 
والحال أن عالقاتهم االجتماعية كانت قائمة على التصاهر ، والهجر

ولو أن من يخالفنا في هذا تأمل في ذلك ، والتزاور والتآزر والتحابب
وآل بيته  لتركوا كثيرا من نظرياتهم المغلوطة عن أصحاب النبي 

 .وأرضاهمرضي اهلل عنهم 
 

 :من طعن الطاعنين في نسبه صيانة عمر : األثر اخلامس 
  يذهب بعض المغالين إلى الطعن في نسب عمر بن الخطاب

مستندين إلى بعض النصوص ، بأنه ولد زنا ــ والعياذ باهلل ــ واتهامه
والتي نُسبت إلى بعض المتهمين من ، والروايات الموضوعة والمكذوبة

، لن نتعرض لمناقشة هذه االتهامات وردها ونحن، األخباريين وغيرهم
بتفنيد جميع  فقد تكفل األستاذ اإلمامي بحوزة قم حيدر حب اهلل

، (1)الروايات واألقوال التي اعتمد عليها الطاعنون في نسب عمر 
هل تعلم أنك : ولكننا نلفت انتباه من يتبنى هذه األقوال إلى لفتة مهمة

 أن عليا حيث إن الزم كالمك، إلى علي  تسيء من حيث ال تدري
في حين أنك تطعن في عمر وتنتنقص منه ألنه ، رضي بتزويج عمر 

فإما أن يكون كالم األخباريين في الطعن في ، مطعون في نسبه بزعمك
 ولذا لم يجد علي ، نسب عمر ال صحة له كما هو واقع الحال

 ــ صحيحلو صح وهو غير  ــ وإما أن هذا األمر، غضاضة في تزويجه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخطاب في  ، وانظر أيًضا: فصل(2/552إضاءات في الفكر والدين واالجتماع ) (1)
 . نسب عمر بن الخطاب
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ليس مدعاة لالنتقاص من عمر ألنه وقع في الجاهلية وألن عمر ليس له 
ففي كال الحالين أنت تسيء إلى علي ، وألن عليا زوجه، ذنب في ذلك

وال ننسى أن هناك مصاهرة أخرى تدفع ، حينما تسيء إلى عمر 
بحفصة  هذه األقاويل المنكرة وهي زواج سيد آل البيت محمد 

 .بنت عمر 
 

** ** ** 
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9٢ 

ف   ل موق 
 
ب   ا ث  واج   من الث  م ز 

 
وم ا ب   كلث  ن    علي   ي 

ن عمر من طات   ي    الخ 

 آل موقف أن يجد الزواج لهذا التاريخية السياقات في الناظر إن
 والراضي المرحب موقف كان الزواج هذا من عليهم اهلل رضوان البيت
 بهذه واالحتفال االحتفاء إال البيت أهل عن نسمع فلم، الرضا تمام

 بهذا افتخارهم على يدل مما، علمائهم بين أخبارها وتناقل، المصاهرة
 ولذلك، العمري والبيت العلوي البيت جمعت التي المصاهرة
 من  النبي بيت آل موقف المتقدمة النصوص خالل من سنستعرض

 .المباركة المصاهرة هذه

 : علي موقف 
 ولذلك، كلثوم أم ابنته عمر يخطب أن يتوقع  علي يكن لم

، تزويجه عن واعتذر، بذلك تفاجأ، األمر أول  عمر إليه خطب لما
، كلثوم أم بصغر اعتذر قد أنه لرأيت،  علي اعتذار في تأملت ولو
 يرى علي كان فلو، جعفر بني من أخيه ألبناء بناته تزويج نوى قد وأنه
 ثم، قاطعة بحجة األمر أول لرفض، كلثوم بأم للزواج أهال ليس عمر أن
 وأنه، النبوي بالنسب باالتصال التشرف هو مراده أن عمر له بين لما

 وفلذة بنته وأنكحه ،بتزويجه  علي قَِبل، كلثوم أم مصاحبة سيحسن
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  أراد ولعله،  عمر باسم أبنائه أحد سمى عليا إن بل، كبده
 إال عمر فليس، عنهم غريبا ليس االسم هذا أن أحفاده تذكير بذلك
 . فاطمة بنت كلثوم أم الكبرى أختهم زوج

 :  احلنفية ابن وحممد واحلسني احلسن موقف 
،  عمر ومحبة مودة في أباهما ليخالفا الحسنان يكن ولم
، الزواج هذا على موافقين كانا أنهما في نرتاب الو نشك ال ولذلك
 من عنها الكالم مضى التي الضعيفة الروايات بعض في جاء ما وأما

 ال أنه ثبت فقد بذلك أبوهما أمرهما المَّ   عمر تزويج في توقفهما
 الحسن أن على تنص ضعفها على الروايات هذه فإن ذلك ومع، يصح
 على يتردد فكان، الحنفية ابن محمد وأما، األمر آخر في أباه وافق قد
 بأن كلثوم أم ويأمر برؤيته يسعد عمر وكان، مضى كما كلثوم أم بيت
 .تكرمه

 :  والصاد  والباقر العابدين زين موقف 
 عمر مع كلثوم أم حياة تفاصيل تقص التي الروايات نطالع عندما
 ،البيت هو المصاهرة هذه روايات عنه قلنُ  بيت أكثر أن نلحظ 

 أم أخبار برواية وأكابرهم البيت آل علماء اعتنى فقد، الطاهر العلوي
 من المدينة علماء كبار الرواة هؤالء طليعة في كانو ،عمر مع كلثوم
 خطبة خبر روى طالب أبي بن علي بن الحسين بن فعلي، البيت أهل
 تناقله الخبر وهذا، النبوي بالبيت االتصال في عمر ورغبة كلثوم ألم عمر
 .والتواريخ السير كتب في وسطروه إسحاق كابن النبوية المدينة علماء



 

. 

  موقف آل البيت من زواج أم كلثوم من عمر   451
 

 

 أبو وابنه، الباقر علي بن محمد جعفر أبو اإلمامان يتأخر ولم
، كلثوم ألم عمر خطبة أخبار رواية في الصادق محمد بن جعفر اهلل عبد
 بها رويت التي الطرق تعدت حتى الحديث مجالس في يبثانها وكانا
 أحسن وما، طرق عشرة من أكثر والصادق الباقر طريق من الخطبة قصة
 لقصة الباقر جعفر أبي رواية على معلقا قال حين الهيتمي حجر ابن قول
 البيت أهل طريق من المروي الحديث وبهذا: كلثوم ألم عمر خطبة
 (1)أزمنتنا في البيت أهل جهلة من جماعة إنكار من التعجب يزداد
 العلماء يخالطوا لم أولئك ألن عجب ال لكن كلثوم بأم عمر تزويج
 مارس من إذ للحس ومكابرة الكذب عين أنه دروا وما: قال أن إلى
 وأن له زوجها عليا أن ضرورة علم والسنن األخبار كتب وطالع العلم
 في وفساد العقل في وخبال للحس ومكابرة وعناد جهل ذلك إنكار
 .(2)الدين

 بن عمر بن اهلل وعبد الصادق من كال أن الطريفة األمور ومن
 ساعة في عمر بن زيد ابنهو كلثوم أم وفاة خبر رويا العمري حفص
 اهلل وعبد،  علي جده عن آباء ثالثة يفصله الصادق وجعفر، واحدة

  الخطاب بن عمر جده عن آباء ثالثة أيضا يفصله العمري عمر بنا
 رواية في عمر وآل علي آل جمعت التي االتفاقات لطائف من وهذه
 . عمر زوجة كلثوم أم أخبار

 سمعت :قال ربه عبد بن الرحمن عبد عن العشاري روى وقد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يقصد بذلك بعض عوام الهاشميين المعاصرين له.  (1)
 (. 2/456الصواعق المحرقة ) (2)
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 إليه فجلست علي بن محمد جعفر أبا فأتيت المدينة قدمت يقول رجال
 أبا اهلل رحم: قال؟، وعمر بكر أبي في تقول ما اهلل أصلحك: فقلت
 كذبوا اهلل معاذ: قال، منهما تبرأ إنك يقولون إنهم: قلت ،وعمر بكر
 كلثوم أم ابنته زوج طالب أبي بن علي أن تعلم لست أو، الكعبة ورب
 خديجة؟ جدتها هي من تدري وهل؟ الخطاب بن عمر من فاطمة من

 وسيد النبيين خاتم  اهلل رسول وجدها ،الجنة أهل نساء سيدة
 ،العالمين نساء سيدة فاطمة وأمها ،العالمين رب ورسول المرسلين
 أبي بن علي وأبوها الجنة أهل شباب سيدا والحسين الحسن وأخواها
 بن عمر أهال لها يكن لم فلو اإلسالم في والمنقبة الشرف ذو طالب

 أنه إال، صحيحا معناه كان وإن الخبر وهذا .(1)إياه زوجها ما الخطاب
 . الباقر جعفر أبي عن يصح ال

 بن محمد أتى أنه ذكر أنه حنيفة أبي عن بسنده عساكر ابن وروى
 أخا يا إلينا تقعد ال فقال إليه فقعدت عليه فسلمت: فقال، الباقر علي

 يرحمك: فقلت فقعدت: قال، إلينا القعود عن نهيتم قد فإنكم، العراق
 ما: القائل ليس أو اهلل سبحان: فقال؟، عمر موت علي شهد هل اهلل
 عليه المسجى هذا من إلي أحب عمله بمثل  اهلل ألقى الناس من أحد
؟، إياه يزوجها أكان أهال لها رآه أنه فلوال، ابنته جهزوَّ  ثم؟، ثوبه

 قال. العالمين نساء أشرف كانت؟ اليوم لك أبا ال كانت من وتدرون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أثر (، وقال محققه عمرو عبد المنعم سليم: 56فضائل أبي بكر الصديق للعشاري ) (1)
موضوع، فيه أصرم بن حوشب، قال يحيى: كذاب خبيث، وقال البخاري ومسلم 
والنسائي: متروك، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات، وعبد الرحمن 

 . بن عبد ربه هو ابن عبد اهلل، مجهول الحالا
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 كان: شيخيه عن البغدادي ابن وزاد عباد حديث انتهى: عساكر ابن
 ،اإلسالم في والمنقبة الشرف ذو علي وأبوها  اهلل رسول جدها
 شباب سيدا وحسين حسن وأخواها  اهلل رسول بنت فاطمة وأمها
 أنك يزعمون عندنا قوما فإن: قلت: قال، خديجة وجدتها، الجنة أهل
: قال، ذلك من باالنتفاء كتابا إلينا كتبت فلوال وتنتقصهما منهما تتبرأ
 فكيف تطعني فلم إلي تجلس ال أن أمرتك، منهم إلي أقرب أنت

 .(1)أولئك يطيعني
 هو ذكرها من والغرض، العشاري رواية من قريبة الرواية وهذه

 ُغْنية، والثابتة الصحيحة األخبار وفي، صحته وعدم ضعفها على التنبيه
 .والموضوع المختلق عن

 عمر تزويج في  علي على اعتراضه من عقيل عن روي ما وأما
 صحته وعدم ضعفه وبينا السند ناحية من عليه الكالم مضى فقد

 المصاهرة هذه من البيت آلل الحقيقي الموقف يتضح وبهذا، ونكارته
 .المباركة
 

** ** **

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وفي إسناده يحيى بن نصر بن حاجب، قال عنه أبو 54/289تاريخ دمشق ) (1)
 (. 8/479زرعة: ليس بشيء، لسان الميزان )
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ام ث   مسك الح 
 عمر بزواج يتعلق ما جل استعرضنا قد نكون، تقدم ما خالل من
 وفاطمة علي بنت كلثوم أم من  ،نستوفي أن حاولنا فقد 

 السطور نجعل أن وجهدنا، المباركة المصاهرة هذه عن الثابتة المرويات
 مواقف واستعرضنا، لها ترجمة أجمع كلثوم أم سيرة في سطرناها التي
 ثم، المصاهرة هذه إثبات على التاريخ مر على المجمعة العلم أهل

 المنكرون أثارها التي واإلشكاالت االعتراضات أقوى على عرجنا
 الضوابط إلى مستندين عنها وأجبنا، المصاهرة هذه في والمشككون
 االعتراضات هذه صحة عدم إلى وانتهينا والتحقيق البحث في المنهجية

، البيت وآل عمر بين الودية الطيبة العالقة على للتعمية تهدف وأنها
 :التالية النقاط في الدراسة هذه في إليها انتهينا التي بالنتائج ونختم
 بن عمر من  طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم زواج ــ 1
 فهو، ريب وال فيه شك ال قطعياً  ثبوتا وقوعه ثابت أمر  الخطاب
 في مبثوت الزواج هذا خبر أن إذ، العلمية الطرق وأوثق بأصح منقول
 رواياته فاقت وقد، واألدب والفقه واألنساب والتاريخ الحديث كتب
 .والقطع التواتر درجة وبلغت واالستفاضة الشهرة حد

 أي إلى يستندوا لم  كلثوم أم من عمر زواج أنكروا الذين ــ 2
 الكتب في والمروية البيت آل إلى المنسوبة الروايات ألن، صحيح دليل
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 الو الزواج هذا وقوع تثبت المعترضون عليها يعتمد التي والمصادر
 أضعف من  كلثوم أم من عمر زواج إنكار أن شك فال، تنكره

 اعتراض ماأو، دليل أي إلى استنادها لعدم الحق عن وأبعدها األقوال
 بعدم القارئ إيهام بها حاولوا التي االستدالالت من بمجموعة المنكرين
 األسس ومخالفة والتكلف التمحل عن تخرج فال، الزواج هذا صحة

 في المزعوم االختالف من إليه استندوا وما، العلمية والضوابط
 وبينا هدينوتف بمناقشته قمنا الغريبة االستدالالت من وغيرها الروايات

 .للتاريخ وهدام صحيح غير منهج أنه
 على أكره أنه بادعاء الزواج بهذا  علي رضا في التشكيك ــ 3
 هو الزواج هذا بأن والقول، القتل من نفسه على خوفا لعمر ابنته تزويج
 آل إلى أساءت التي الباطلة األقوال من هو البيت آل من غصب فرج
، وتفنيدها لردها إال حكايتها وعدم طيها ينبغي والتي، إساءة أيما البيت
، والنخوة بالشجاعة المعروف الهاشمي البيت على اإلزراء من فيها لما
 نظرية ينصروا أن حاولوا الذين اخترعها التي المنكرة األقوال من وهي

 . واآلل الصحب بين القطيعة
 المفاهيم تصحيح في كبيرة آثار المباركة المصاهرة لهذه ــ 4
 عمر عالقة عن البعض لها يروج التي المغلوطة والتصورت الخاطئة
 عمر عدالة تثبت المصاهرة هذه أن إذ، البيت بآل  وصالح 
 ورضا حبا ابنته  علي زوجه ولذلك، النبوي للنسب ومحبته، ديانته
 من موقفهم حدة من يخففون المغالين بعض جعل ما وهذا،  له وكرامة
 . عمر
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 احتفل من أكثر، الحسيني البيت وخاصة  البيت آل كان ــ 5
 زواج أخبار برواية عنايتهم في ذلك تجلى وقد، به واحتفى الزواج بهذا
، الخطاب بن عمر بن زيد ووالدة إياها خطبته وسبب كلثوم بأم عمر
 البيت آلل الحقيقي الموقف هو وهذا،  فاطمة بنت كلثوم أم وابن
 آلل محب كل به يتأسى أن ينبغي والذي، المباركة المصاهرة هذه من

 .البيت
 وتعالى تبارك اهلل نحمد، نهايته إلى بنا الكالم بلغ وقد الختام وفي

 اهلل فمن توفيق من فيه كان فما، البحث هذا إلتمام وفقنا أن على
 ونتوب اهلل ونستغفر، الشيطان ومن افمنَّ  خلل أو زلل من فيه وما، وحده
 .الصالحات تتم بنعمه الذي هلل والحمد، منه إليه

 
** ** ** 
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 فهرس مؤلفات اإلمامية 
  من أم لكثوم  حول زواج عمر

 

ــ  كلثوم أم سيدتنا على افتروه ما بتكذيب والخصوم األعداء إفحام ــ 1
 نينوى مكتبة ــ األميني هادي محمد الدكتور تحقيقــ  الهندي حسين ناصر

 .طهران ــ الحديثة
ــ  حمود جميل محمد ــ كلثوم بأم عمر تزويج شبهة في الفحول إفحام ــ 2
 .م2003 ــ هـ 1423 ــ األولى الطبعة ــ بيروت ــ والبحوث للدراسات العترة مركز

 عليــ  وهم أم حقيقة السالم عليه طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم ــ 3
 ــ البصرة بجامعة اآلداب كلية بمجلة منشور بحثــ  المحمداوي رسن صالح
 .م 2011
ــ  الشريف المرتضىــ  إنكاح أمير المؤمنين عليه السالم ابنته من عمر ــ 4

 تحقيق ــ عمر للمفيد من بنته السالم عليه علي مطبوع ملحقا مع رسالة تزويج
 .هـ1413 ــ األولى الطبعةــ  المفيد الشيخ أللفية العالمي المؤتمر ــ السيد عبد عصام

ــ  المفيد النعمان بن محمد ــ عمر من بنته السالم عليه علي تزويج ــ 5
 ــ األولى الطبعةــ  المفيد الشيخ أللفية العالمي المؤتمرــ  السيد عبد عصام تحقيق
 .هـ 1413

 قم ــياران  ــ علي الميالني ــ رسالة في خبر تزويج أم كلثوم من عمر ــ 6
 .هـ 1418 ــالطبعة األولى  ــ

 كلثوم أم من عمر زواج نصوص في اللغز قراءة الزواج كلثوم أم زواج ــ 7
 :الشهرستاني طبعتين عليــ ( ع) علي بنت
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 .م 2007 ـ هـ 1428، ايران ـ قم ـ العقائدية األبحاث مركز: طبعة
 .م 2014 ــ هـ 1435 ــ العباسية طبعة: العتبة

 المركزــ  العاملي مرتضى جعفرــ  ودراسة تحقيق: كلثوم أم ظالمة ــ 8
 .م 2002 ـ هـ 1423 ــ لبنان ـ بيروت ـ للدراسات اإلسالمي
مكتبة ــ  محمد علي الحلوــ  كشف البصر عن تزويج أم كلثوم من عمر ــ 9

 .م 2001هـ / 1422 ــالطبعة األولى ــ  إيرانــ  فدك
 دار ــ يليفة عبيد الكلباني العمانخ ــ؟ هل تزوج عمر بأم كلثوم ــ 10
 .م 2007الطبعة األولى  ــ العصمة

 

** ** ** 
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 أهم املصادر واملراجع

 

ــ  البيت آل مؤسسة تحقيق ــالمفيد محمد بن النعمان  ــاإلرشاد  ــ 11
 ــ هـ1414 ــالثانية  الطبعة ــ لبنان ــ بيروت ــ والتوزيع والنشر للطباعة المفيد
 م. 1993

 تحقيقــ  السخاوي الرحمن عبد بن محمد ــ الغرف ارتقاء ستجالبا ــ 12
 .اإلسالمية البشائر دارــ  بابطين أحمد بن خالد

 محمد علي تحقيقــ  النمري البر عبد ابن عمر أبو ــ االستيعاب ــ 13
 .م1992 ــ هـ 1412 ــ األولى الطبعةــ  الجيل، بيروت دارــ  البجاوي
 معوض محمد علي تحقيقــ  األثير ابن علي الحسن أبو ــ أسد الغابة ــ 14

 ــهـ 1415 ــاألولى  الطبعةــ  العلمية الكتب دارــ  الموجود عبد أحمد عادل ــ
 .م 1994

 السيد معاذأبو  ــ والصحابة البيت أهل بين والمصاهرات األسماء ــ 15
 .م 2007 ــ هـ 1428 ــ الكويت ــ واألصحاب اآلل مبرة ــ أحمد بنا

 سليمان بن أحمدــ  والحرام الحالل ألدلة األحكام الجامع أصول ــ 16
 الثقافية علي بن زيد اإلمام مؤسسةــ  العزي حمود عبداهلل تحقيق ــ المطهر بنا
 .هـ 1424 ــ صنعاء ــ

 مؤسسةــ  العجري الحسن بن محمد ــ األحكام بأدلة األعالم إعالم ــ 17
 .م2002 ــ هـ 1423 ــ األولى الطبعةــ  اليمن ــ صنعاء ــ الثقافية علي بن زيد اإلمام

 مؤسسة آل البيت ــ الشيخ الطبرسي ــ إعالم الورى بأعالم الهدى ــ 18
 .هـ 1417 ــ األولىالطبعة  ــ قم ــستارة  ــ إلحياء التراث( ع)
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دار التعارف  ــ تحقيق حسن األمين ــمحسن األمين ــ أعيان الشيعة  ــ 19
 لبنان. ــبيروت  ــ للمطبوعات
 جامع مكتبة منشوراتــ قم  ــ الخيام مطبعةــ  دفي االعتقا االقتصاد ــ 20
 هـ. 1400طهران  ــ چهلستون
 اآلل مبرة ــ التميمي حمد بن عليــ  وقرابة محبة والصحابة اآلل ــ 21

 .م2008 ـ هـ 1429الكويت،  ـ واألصحاب
 اهلل عبد تحقيق ــ الشجري الحسين بن يحيىــ  اإلثينينية األمالي ــ 22

 ــ األولى الطبعةــ  اليمن ــ صنعاء ــ الثقافية علي بن زيد اإلمام مؤسسة ــ العزي
 .هـ 1429

 دارــ  الوادعي معوض بن عادل عبداهلل وأبــ  للفاطميات نتصاراال ــ 23
 . م2003 ــ هـ 1424 ــ األولى الطبعة ــ اليمن ــ صنعاء ــ للنشر اآلثار

ــ تحقيق محمد باقر المحمودي  ــللبالذري ــ  أنساب األشراف ــ 24
 .هـ 1394 ــالطبعة األولى ــ لبنان  ــبيروت  ــمؤسسة األعلمي للمطبوعات 

 المعلمي الرحمن عبد تحقيقــ  السمعاني الكريم عبد ــ األنساب ــ 25
 هـ 1382 ــ الطبعة األولى آباد حيدرــ  العثمانية المعارف دائرة مجلســ  اليماني

 .م1962 ــ
 ــ أسدرم حافظــ  اهلل عبيد بن طلحة، الثاني الجزء، مبرؤون أولئك ــ 26

 .م 2014 هـ 1435 ــ األولى الطبعةــ  الكويتــ  واألصحاب اآلل مبرة
تحقيق محمد باقر البهبودي  ــ المجلسي محمد باقر ــبحار األنوار  ــ 27

 .هـ 1403 ــ الطبعة الثانيةــ لبنان ، بيروت ــ مؤسسة الوفاء ــ آخرينو
 جواهر وبهامشهــ  األمصار علماء لمذاهب الجامع الزخار البحر ــ 28

 الكتب دارــ  الصعدي يحيى بن محمد ،المرتضى بن يحيى بن أحمدــ  ألخبارا
 . م 2001 ــ هـ 1422 ــ لبنان ــ بيروت ــ العلمية
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 هجر دارــ  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ــالبداية والنهاية  ــ 29
 .م1997 ــ هـ 1418 ــ األولى الطبعة ــ والنشر للطباعة

 تحقيق ــ طيفور ابن طاهر أبي بن أحمد الفضل أبوــ  النساء بالغات ــ 30
 .م1908 ــ هـ1326 ــ القاهرة ــ األول عباس والدة مدرسة مطبعة ــ األلفي أحمد

 تحقيقــ  العنسي قاسم بن أحمدــ  المذهب ألحكام المذهب التاج ــ 31
 األولى الطبعةــ  اليمن ــ صعدة ــ القاسم ابن مكتبة منشوراتــ  منصور عوض طيب
 .هـ 1433

تحقيق د. عمر عبد السالم تدمري  ــ اإلمام الذهبي ــتاريخ اإلسالم  ــ 32
 .هـ 1407 ــ الطبعة األولى ــ لبنان بيروتــ دار الكتاب العربي ــ 

 ــ ديار بكر ــالمكتبة اإلسالمية  ــ اإلمام البخاري ــالتاريخ الكبير  ــ 33
 .تركيا

 ــ البصري النميري شبه بن عمر زيد أبوــ  المنورة المدينة تاريخ ــ 34
 .هـ 1410إيران  ــقم  ــدار الفكر  فهيم محمد شلتوت تحقيق

 ــأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر الكاتب العباسي  ــ تاريخ اليعقوبي ــ 35
قم  ــمؤسسة نشر فرهنگ أهل بيت عليهم السالم  ــ لبنان ــبيروت  ــدار صادر 

 إيران. ــ
 جالل سيد تحقيقــ  القمي محمد بن حسنــ ( فارسي) قم تاريخ ــ 36

 .طوس انتشاراتــ  تهراني الدين
 ــ أحمد الهمداني القاضي عبد الجبار بنــ تثبيت دالئل النبوة  ــ 37
 .هـ 1403 ــ بيروت لبنان ــ دار العربيةــ عبد الكريم عثمان . تحقيق د
 أحمد تحقيقــ  أبو بكر الباقالنيــ  الدالئل تلخيص في األوائل تمهيد ــ 38

 .م1987 ــ هـ1407 ــ األولى الطبعةــ  لبنان ــ الثقافية الكتب مؤسسةــ  حيدر



  

. 

أهم املصادر واملراجل  462
 

 

ــ  لبنان ــ بيروت ــ األضواء دارــ  المرتضى الشريفــ  األنبياء تنزيه ــ 39
 .م 1989 ــ هـ1409 ــ الثانية الطبعة

 إسحاق محمد تحقيق ــ الصنعاني األمير ــ الصغير الجامع شرح التنوير ــ 40
 .هـ 1432 ــ األولى الطبعةــ  السعودية ــ الرياض ــ السالم دار مكتبةــ  ابراهيم محمد

 تصحيح ــ الطوسي الحسن بن محمد جعفر أبو ــ األحكام تهذيب ــ 41
 .هـ1417طهران،  ــ الصدوق مكتبةــ  أكبر الغفاري علي وتعليق

مطبعة  ــ أبي حاتم الرازيبن أبو عبد الرحمن ــ  التعديلالجرح و ــ 42
 .هـ 1371 ــ األولىالطبعة  ــحيدر آباد الدكن  ــمجلس دائرة المعارف العثمانية 

 ــ الكلبي السائب محمد بن هشام أبو المنذر ــ النسب جمهرة ــ 43
 .م2004 ــ هـ 1425 ــ لبنان ــ بيروت ــ الكتب عالم ــ حسن ناجي تحقيق

ي بكر أبي بن محمد ــ العشرة وأصحابه النبي نسب في الجوهرة ــ 44 ــ  الُبرِّ
 ــ هـ 1403 ــ األولى الطبعةــ  الرياض ــ الرفاعي دار ــ التونجي محمد تحقيق
 .م 1983

مؤسسة النشر تحقيق  ــالبحراني يوسف  ــالحدائق الناضرة  ــ 45
 .هـ 1408 طهران خورشيد دار الكتب اإلسالمية اإلسالمي
 ــ  دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب ــ 46

 ــ اإلسالمية بالجامعة العلمي البحث عمادةــ  عيسى آل محسن بن السالم عبد
 .م2002 ــ هـ1423 ــ األولى الطبعةــ  المنورة المدينة

 الحسيني أحمد ــ المرتضى الشريف ــ الكالم علم في الذخيرة ــ 47
ــ  المقدسة بقم المدرسين لجماعة التابعة اإلسالمي النشر مؤسسةــ  اإلشكوري

 .1411 األولى الطبعة
 تحقيقــ  الدوالبي أحمد بن محمد بِْشر أبوــ  النبوية الطاهرة الذرية ــ 48
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 .هـ 1407 األولى الطبعةــ  الكويت ــ السلفية الدار ــ الحسن المبارك سعد
 مهدي تحقيقــ  المرتضى الشريفــ  المرتضى الشريف رسائل ــ 49
 .هـ 1405 ــ ايران ـ قم ـ الكريم القرآن دارــ  رجائي

 المجلسي تقي محمد ــ الفقيه يحضره ال من شرح في المتقين روضة ــ 50
 .تاريخ ايران، دون ـ قم ـ حسين محمد حاج اسالمي فرهنك بنيادــ 

 المجلسي تقي محمد ــ الفقيه يحضره ال من شرح في المتقين روضة ــ 51
 .م2008 ــ هـ 1429إيران،  ــ قم ــ االسالمي الكتاب دار مؤسسة ــ

 طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم من  الخطاب بن عمر زواج ــ 52
 هـ 1423 ــ ناشر دونــ  االسماعيلي معاذ أبوــ  افتراء وليس حقيقة. 

تقديم وتعليق: السيد  ــ نصر البخاريأبو  ــ سر السلسلة العلوية ــ 53
 .هـ 1413 ــ األولىالطبعة  ــ محمد صادق بحر العلوم

مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة  ــ ابن إدريس الحلي ــ السرائر ــ 54
 .هـ 1410 ــ الثانيةالطبعة  ــ المدرسين بقم

 آل أحمد بن يوسف ــ الحديد أبي ابن تقييد في الحديد سالسل ــ 55
 .م 2007 ـ هـ 1428 ــ البحرين مملكة ـ العصمة دار ــ البحراني عصفور

 مكتبة ــ محمد ناصر الدين األلباني ــ الصحيحة األحاديث سلسلة ــ 56
 .م 2002ــ  1995ــ األولى  الطبعة ــ الرياض ــ والتوزيع للنشر المعارف
 ناصر محمدــ  األمة في السيء وأثرها الضعيفة األحاديث سلسلة ــ 57

 .م2000 ــ هـ 1420الرياض،  ــ والتوزيع للنشر المعارف مكتبةــ  األلباني الدين
 الكتب دار ــ عطا القادر عبد محمد تحقيقــ  للبيهقي الكبرى السنن ــ 58
 .م 2003 ــ هـ 1424 ــ الثالثة لبنان الطبعة ــ بيروت ــ العلمية
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 الدار ــ األعظمي الرحمن حبيب: المحقق، منصور بن سعيد سنن ــ 59
 .م1982 ــ هـ1403، األولى الطبعة ــ الهند ــ السلفية

 ــ الثالثة الطبعة ــ الرسالة مؤسسة ــ اإلمام الذهبيــ  النبالء أعالم سير ــ 60
 .م1985 ــ هـ 1405

 ــ زكار تحقيق سهيل ــ محمد بن إسحاقــ  والمغازي السير كتاب ــ 61
 .م1978 ــ هـ1398 ــ األولى الطبعة بيروت ــ الفكر دار

 ــ قم مؤسسة إسماعيليان ــ المرتضى الشريفــ اإلمامة الشافي في  ــ 62
 .هـ 1410 ــ الطبعة الثانية
 تحقيقــ  الهاروني الحسين بن أحمدــ  الزيدية فقه في التجريد شرح ــ 63

 1427 ــ صنعاء ــ اليمني والبحوث التراث مركزــ  عبيد جابر حميد ــ عزان محمد
 .م2006 ــ هـ

 ــ بطال عبدالملك ابن علي الحسن أبي ــ البخاري صحيح شرح ــ 64
 .م2003 ــ هـ 1420 ــ الرياض ــ الرشد مكتبة ــ ابراهيم تميم أبو ضبطه

 تحقيق ــ المدائني الحديد أبي بن حامد أبوــ شرح نهج البالغة  ــ 65
األولى  الطبعة ــ لبنان بيروت ــ العلمية الكتب دار ــ النمري الكريم عبد محمد

 .م1998 ــ هـ1418 ــ
 البحوث مركزــ  عزان سالم يحيى محمدــ  الزيدية عند الصحابة ــ 66
 .م2004 ــ هـ 1425، اليمن ــ اليمني والتراث
 العاملي مرتضى جعفرــ  السالم عليه علي اإلمام سيرة من الصحيح ــ 67

 .م 2010 ـ هـ 1431، لبنان ـ للدراسات اإلسالمي المركز ــ
 دار مؤسسةــ  الريشهري محمدــ  الشهداء سيد مقتل من الصحيح ــ 68
 .هـ 1434 ــ األولى الطبعةــ  إيران ــ قم ــ الحديث
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 ــ صادر دار ــ عباس إحسانتحقيق  ــ محمد بن سعد ــ الكبرى الطبقات ــ 69
 .م 1968 ــ األولى الطبعة ــ بيروت

 ــ عمر محمد علي دتحقيق  ــ محمد بن سعد ــ الكبرى الطبقات ــ 70
 .م 2001 ــ هـ 1421 ــ القاهرةــ  الخانجي مكتبة

مكتبة  ــ تحقيق مهدي الرجائي ــعلي البروجردي  ــطرائف المقال  ــ 71
 .هـ 1410 ــ الطبعة األولى ــ قم ــآية اهلل العظمى المرعشي النجفي العامة 

 تحقيقــ الدارقطني  عمر بن عليــ  النبوية األحاديث في الواردة العلل ــ 72
 .م1985 ــ هـ1405 ــ األولى الطبعة ــ السلفي اهلل زين الرحمن محفوظ. د

منشورات  ــ تحقيق محمد حسن آل الطالقاني ــعنبة  ابنــ  عمدة الطالب ــ 73
 هـ.1380 ــ الطبعة الثانية ــ النجف األشرف ــالمطبعة الحيدرية 

ــ  تحقيق أحمد زكي العدويــ  عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ــعيون األخبار  ــ 74
 .بيروت لبنانــ  دار الكتاب العربي

 اإلسالمي النشر مؤسسة ــالنجاشي  ــ فهرست أسماء مصنفي الشيعة ــ 75
 .هـ 1416 ــ الخامسة الطبعةــ بقم  المدرسين لجماعة التابعة

ــ  علي بنت كلثوم أم من الخطاب بن عمر زواج ثباتإ في الجلي القول ــ 76
 .م 2007 ـ هـ 1428 مصر ــ البخاري االمام مكتبةــ  اإلسماعيلي معاذ أبو

 دارــ  الجرجاني عدي أبو أحمد بنــ  الرجال ضعفاء في الكامل ــ 77
 .م1997 ــ األولى الطبعةــ  الكتب العلمية

 بن علي تحقيقــ  عيسى بن أحمد اإلمام أمالي الصدع رأب كتاب ــ 78
 ــ هـ 1428 ــ الثانية الطبعةــ  لبنان ــ البيضاء المحجة دارــ  الصنعاني إسماعيل
 .م2007
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 طهران. ــ مكتبة الصدرــ  عباس القمي ــالكنى واأللقاب  ــ 79
تحقيق  ــ العمري يبن محمد العلو يعل ــ المجدي في أنساب الطالبين ــ 80

 .هـ 1422 ــالطبعة األولى  ــ قم المقدسة ــالمرعشي النجفي العامة  ــأحمد الدامغاني 
مركز األبحاث العقائدية  ــ علي الميالني ــ محاضرات في االعتقادات ــ 81

 .هـ 1421 ــ األولىالطبعة  ــ ايران ــقم  ــ
 اآلفاق دار ــ شتيتر ليختن إيلزة تحقيق ــ حبيب بن محمد ــ المحبر ــ 82
 .ــ بيروت، الجديدة
ــ  الملقن ابن ــ الَحاكمُمستدَرك  على الّذهبي استدَراك مختصرُ  ــ 83
 الطبعةــ  الرياض ــ َدار الَعاِصَمة ــ الحميد وسعد اللحيدان اهلل عبد تحقيق
 .هـ 1411 ــ األولى

ــ  المجلسي باقر محمدــ  الرسول آل أخبار شرح في العقول مرآة ــ 84
 .طهران ـ االسالمية الكتب دار

 بن الحسين بن علي الحسن أبوــ  الجوهر ومعادن الذهب مروج ــ 85
 .هـ1409 ــقم  ــ الهجرة دارــ  داغر أسعد تحقيق ــ علي

 عبد صائب تحقيقــ  المفيد النعمان بن محمدــ  السروية المسائل ــ 86
 ــ الثانية الطبعةــ  لبنان ــ بيروت ــ والتوزيع والنشر للطباعة المفيد دار ــ الحميد
 .هـ 1414

أكبر  علي تحقيقــ  المفيد النعمان بن محمدــ  العكبرية المسائل  ــ 87
 .م1993 ــ هـ 1414 ــ الثانية الطبعةــ  الخراساني
تحقيق حمدي  ــالطبراني  سليمان بن أحمد بن أيوبــ مسند الشاميين  ــ 88

 .هـ 1417 ــ الطبعة الثانية ــ بيروت ــمؤسسة الرسالة  ــ عبد المجيد السلفي
 ــ البلوشي الغفور عبد. د تحقيق ــ راهويه بن إسحاقــ  المسند ــ 89
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 .م1991 ــ هـ 1412 ــ الطبعة ألولى ــ المنورة المدينة ــ اإليمان مكتبة
 العارف مؤسسةــ  محسني آصف محمدــ  األنوار بحار مشرعة ــ 90
 .م2005 ــ هـ 1426 ــ الثانية الطبعة ــ لبنان ــ بيروت ــ للمطبوعات
تحقيق  شيبة ــ أبي أبو بكر بن ــ واآلثار األحاديث في المصنف ــ 91

 .هـ1409الرياض، الطبعة األولى،  ــ الرشد مكتبة الحوت ــ يوسف كمال
شيبة ــ تحقيق  أبي أبو بكر بن ــ واآلثار األحاديث في المصنف ــ 92

 1429أسامة بن إبراهيم محمد ــ الفاروق الحديثة للنشر والتوزيع ــ الطبعة األولى 
 .م 2008هـ 

شيبة ــ تحقيق  أبي أبو بكر بن ــ واآلثار األحاديث في المصنف ــ 93
 .م 2006هـ  1427محمد عوامة ــ دار القبلة ــ الطبعة األولى 

 العسقالني ــ الثمانية ــ ابن حجر المسانيد بزوائد العالية المطالب ــ 94
 الغيث، الرياض ــ العاصمة، الرياض، دار الشثري ــ دار سعد. د: إشراف
 .م1998هـ 1419

 .م 1882سنة  ــطبعة مصر  ــ عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ــ المعارف ــ 95
 الهيئة ــ عكاشة تحقيق ثروت ــ عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ــ المعارف ــ 96
 .م 1992الثانية  الطبعة ــالقاهرة  ــ للكتاب العامة المصرية
 الطبعةــ  طهران ــ األديان النشر دارــ  المعتبرة األحاديث معجم ــ 97
 .هـ 1434 ــ األولى

 تحقيق ــالطبراني  سليمان بن أحمد بن أيوب ــالمعجم الكبير  ــ 98
 .الثانية الطبعة ــ دار إحياء التراث العربي ــ حمدي عبد المجيد السلفي

 .هـ 1413 الخامسة الطبعة ــ خوئيأبو القاسم ال ــمعجم رجال الحديث  ــ 99
 .المدينة المنورة ــمكتبة الدار  عجلي الطبعة األولىالــ معرفة الثقات  ــ 100
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 تحقيقــ  األصبهاني اهلل عبد بن أحمد نعيم أبو ــمعرفة الصحابة  ــ 101
 .م 1998 ــ هـ 1419 ــ األولى الطبعةــ الرياض  للنشر الوطن دار ــ العزازي عادل

 أكرم. تحقيق دــ  يعقوب بن سفيان الفسويــ المعرفة والتاريخ  ــ 102
 .هـ 1401 ــ بيروت ــ الرسالة مؤسسة ــ الُعَمري ضياء

صقر  أحمد السيد تحقيق األصبهاني ــ الفرج ــ أبو الطالبيين مقاتل ــ 103
 .بيروت المعرفة ــ ــ دار

منشورات المكتبة  ي ــأبو الفرج األصفهان ــ مقاتل الطالبيين ــ 104
 .م 1965 ــ 1385 ــ الثانية ــ الطبعةالحيدرية 
 ــ المجلسي باقر محمدــ  األخبار تهذيب فهم في األخيار مالذ ــ 105

 .هـ 1407 ــ ايران ـ قم ـ المرعشي مكتبة ــ رجائي مهدي تحقيق
 تصنيف ــ المصطفى شرف بتحقيق الصفا ومناهل الشفا مناحل ــ 106

 ــ اإلسالمية البشائر دار ــ الغمري عاصم أبو السيد تحقيقــ  الخركوشي الملك عبد
 .هـ 1424 ــ األولى الطبعةــ  مكة

النجف  ــمطبعة الحيدرية  ــ ابن شهر آشوب ــ مناقب آل أبي طالب ــ 107
 م. 1956 ــ 1376 ــ األشرف

ــ  رجائي مهدي تحقيق ــ الحسيني األعرجي جعفرــ الضرب  مناهل ــ 108
 .هـ 1419 ــ ايران ـ قم ـ النجفي المرعشي مكتبة

 ــ المؤلفين من مجموعة ــ الدارقطني الحسن أبي أقوال موسوعة ــ 109
 .م 2001 ــ األولى الطبعةــ لبنان  ــ بيروت ــ والتوزيع للنشر الكتب عالم

ــ  وعلله الحديث رجال في حنبل بن أحمد اإلمام أقوال موسوعة ــ 110
/  هـ 1417 ــ األولى الطبعةــ  الكتب عالم النشر دارــ  مجموعة من المؤلفين

 .م 1997
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 محمد علي تحقيقــ  الذهبي اإلمامــ  الرجال نقد في االعتدال ميزان ــ 111
 ــ هـ 1382 ــ األولى الطبعةــ  لبنان ــ والنشر للطباعة المعرفة دار ــ البجاوي
 .م 1963

 تحقيق ــ المؤيدي عبداهللــ  الغفار مواهب وتخريجه األنظار نجوم ــ 112
 ــ هـ 1433 ــ األولى الطبعةــ  اليمن ــ صعدة ــ الفالح مكتبةــ  الهادي عبداهلل
 .م 2012

علي ــ  آل البيت بالثالثة الخلفاءنسائم الود والوفاء في عالقة  ــ 113
 .م 2014هـ/ 1435الطبعة األولى  ــ الكويت ــمبرة اآلل واألصحاب ــ  التميمي

 بروفنسال ليفي تحقيقــ  الزبيري اهلل عبد بن مصعب ــنسب قريش  ــ 114
 الثالثة. الطبعةــ  المعارف، القاهرة دارــ 

الجليل عبد ــ ( فارسي) نقض به معروف بعض مثالب النواصب ــ 115
 .طهرانــ  تصحيح مير جالل الدين محدثــ  القزويني الرازي
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