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مقدمه:
مجموعه اى که در پیش رو دارید، بررســى برخى تابلوهایى است که در مکان هاى مقّدس مانند بقیع، احد و . . . 
نصب شــده و به صورت کتاب نیز به چاپ رسیده است. این تابلوها درصدد نشان دادن این نکته اند که ازدواج ها 
و روابط خویشــاوندى میان اهل بیتو صحابه، نشان گر ســازگارى اعتقادات همه ى اهل بیت و همه ى 

صحابه و روابط بسیار خوب و نیکو بین آنان است. البته این نکته با آیات بسیارى در تناقض است. 

از منظر قرآن کریم، نه روابط نســبى1 و نه سببى2  لزومًا بیان گر رضایت اخالقى و اعتقادى طرفین نیست. گاه 
شــرایط به گونه اى اقتضا کرده که بدون وجود رضایت مندى، ازدواج صورت گرفته است. مهم تر آن که به داللت 

قرآن مجید، هیچ گاه نسب و سبب، عامل سعادت فرد نیست. 

ابولهب - عموى پیامبر اکرم - به دلیل رابطه ى خویشــاوندى با برترین نبى الهى، ســعادت مند نشد؛ بلکه 
در زمره ى جهّنمیان قرار گرفت.3 همســران حضرت نوح  در اثر ایمان نیاوردن و تصمیم بر قتل نبى مکّرم
و لوطبا وجود رابطه ى ســببى با انبیاى الهى، بهشــتى معّرفى نشدند؛ بلکه قرآن کریم، در توصیف آنان، 
واژه هاى «کافر»، «خائن»، «مجرم» و «واردشــده در آتش جهّنم» را به کار برده است.4 آسیه همسر فرعون از 
زنان مؤمن و بهشتى، هرگز به اعمال همسرش رضایت نداد.5 پسر حضرت نوح نیز از ایمان پدرش سودى نبرد 

و در دریا غرق شد.6  

طبق آیات شــریفه ى قرآن کریم، عّده اى در زمان رســول خدا  اّدعاى ایمان داشــتند؛ ولى تاب هیچ گونه  
ســختى  را نداشته، با مسلمانان همراه نبودند. زمانى که نصرتى به مسلمانان مى رسید، آن ها مى گفتند: «إنّا کّنا 
معکم» یعنى ما با شــماییم اى پیامبر! خداوند در ادامه نهیب مى زند که  خود به حقیقت دل هایشان آگاه است! 
به عبارت دیگر، قرآن تصریح مى کند اینان که ادعاى ایمان وهمراهى پیامبر داشتند، مؤمن نیستند تا آن جا 

که  برخى را منافق نامیده است.7  

روابط خانوادگى، بدون ازدواج  .1
روابط خانوادگى، مبتنى بر ازدواج  .2

سوره ى مسد  .3
تحریم، 10؛ اعراف، 83؛ نمل، 57؛ عنکبوت، 32 و 33.  .4

تحریم، 11.  .5
هود، 46.  .6

عنکبوت، 10 و 11.  .7
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پس هر آن کس که در کنار خاتم رسوالنباشد ولى در دل به ایشان ایمان نداشته باشد، در جرگه ى
«و الذین معه»8 نیست9 !

در بررسى مدارك ارائه شده در درخت واره ها و تابلوها به این نکات رسیدیم:

اغلب مطالب این نوشــتار در گذشــته به شکل هاى دیگرى مطرح شده و پاســخ آن ها به تفصیل داده شده   .1
اســت.10 ولى نویســندگان این مجموعه به گونه اى وانمود مى کنند که گویى کشــف انحصارى و جدیدى 

داشته اند.

بســیارى از مدارك به  صورت ناقص مورد اســتفاده قرار گرفته اســت؛ به عبارت دیگر، جمله اى که به نفع   .2
نویسنده بوده، انتخاب شده و  جمالت قبل و بعد حذف یا نادیده گرفته شده است.

طراح این تابلوها، براى رّد عقاید شیعه به فراوانى از کتب اهل تسنن بهره برده است؛ در حالى که، مى دانیم   .3
براى نقد و بررسى عقاید هر گروهى، باید از کتب مورد اعتماد خودشان استفاده شود.

گاه شیعه به خاطر احتجاج به مدارك اهل تسّنن استناد کرده است. روشن است که این مدارك، لزومًا معتَقد   .4
شیعه نیستند؛ نظیر آن چه مرحوم اربلى در کتاب کشف الغّمه بدان استناد کرده است. متأّسفانه نویسنده از این 

موارد، به نادرستى استفاده کرده است.  

5. ما در این مجموعه در مقام اثبات معتقدات شیعه از طریق مدارك اعل تسّنن نیستیم؛ از این رو، الزم نبوده 
براى اثبات عقاید خود و رد شبهات مخالفین به کتب آنان استناد کنیم؛ هر چند در مواردى این استناد انجام 

شده است. 

پس بیاییم بر سفره ى راستى و راست اندیشى بنشینیم و به دور از پیرایه ها، قطره اى از طعم حقیقت برگیریم.

براى بهره گیرى بیشتر خوانندگان گرامى از این کتاب، توجه به نکات ذیل ضرورى است:

چون مخالف در این مجموعه مباحث تکرارى خود را به صورت ظاهراً نو و در قالب نگاره نشــان داده است،   .1
ما هم بر آن شدیم تا پاسخ هاى کوتاه خود را به صورت تصویرى ارائه نماییم؛ لذا در هر صفحه، درخت 
واره ها و تابلوها (شــبهات وهابیان) در وسط قرار داده شده و پاسخ آن در قطعات رنگى 

اطراف ارائه شده است. 

مخالف در نوشتار خود، مدارك نسبتًا ناقص هر صفحه را در انتهاى آن صفحه آورده است؛ ما نیز براى حفظ   .2
تشابه کار و نیز اختصار، مستندات پاسخ هاى خود را در بخش جداگانه اى در ذیل هر صفحه ارائه کرده ایم.

فتح، 29.  .8
از «و الذین معه» (کسانى که با پیامبرند) به فراوانى در تابلوهاى پرسش آور نصب شده در بقیع و اُحد، استفاده ى نامناسب شده است.  .9

دانشمندان بزرگ شیعه در کتاب هاى احقاق الحق، عبقات االنوار، الصراط المستقیم، الغدیر و... به تفصیل این شبهات را بررسى کرده اند.  .10
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نجات بخش  آیا صرف خویشاوندى پیامبر
 است؟

دفن شــدن در کنار پیامبر ارزشــمند است، اما سود بردن از برکات آن شــرایطى دارد. چنان که قرآن کریم 
مى فرمایــد: هر کس در گرو اعمال خویش اســت.(مدثر، 38) این که هرکس با هــر عملى، تنها به خاطر قرین 
بودن با اولیاى الهى ســعادتمند باشــد، از دیدگاه قرآن مردود است. چنان که اصحاب یزید در کربال مدفون اند و 
قبر هارون الرشید نیز در کنار قبر امام رضا است، اما چنین کسانى از جایگاه مدفون شدنشان سود نمى برند 

و این امر ظلم هایشان را توجیه نمى کند.

اکثــر راویان حدیث مذکور ضعیف اند و درباره برخى از آن ها گفته شــده کــذاب، مجهول، مطروح، 
کثیرالخطا، مورد طعن، مقدوح، مذموم، ضعیف و مدلّس. بى جهت نیســت که این حدیث را مهم ترین 
کتب اهل تسنن هم چون صحیح مسلم و صحیح بخارى نیاورده اند. نویسنده، این روایت را در مقابل 
حدیــث ثقلین ذکر کرده با این تفاوت که حدیث ثقلین از راویان مطمئن و به طرق صحیح و فراوان 

نقل شده و به اصطالح متواتر است و در آن جایگاه اهل بیت پیامبر آشکار مى شود.

در مورد شــأن نزول آیه ى چهار سوره 
تحریم، عمر مى گوید: مورد خطاب آیات 
این ســوره حفصه و عایشــه  دو همسر 
پیامبرند. در این آیات اشاره شده که این 
را آزردند و باید  دو، حضرت رسول
توبه کنند. اهمیت این مسأله تا آن جایى 
بوده اســت که خداوند در آیات بعدى، 
را مثال زده   همســران نوح و لوط
که به واســطه ى آزار پیامبران الهى به 

عذاب گرفتار مى شوند.
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با توجه به تحقیقات تاریخى انجام شده این دو، دختران پیامبر نیستند؛ بلکه ربیبه ى پیامبریعنى 
دختر خوانده ایشان بوده اند. لذا عثمان همسر دختر خوانده ى ایشان است.

(بنات النبى ام ربائبه، سید جعفر مرتضى عاملى.)

مباهله
آیه 61 آل عمران در روز مباهله نازل شــد. روز 
مباهله روزى است که نشــان گر فضیلت چهار 
تن از اهل بیت رســول خدا  است. به تصریح 
منابع صحیح و معتبر اهل تســنن، هیچ یک از 
، اهل   بیت   همسران و نزدیکاِن رسول    خدا
خوانده نشده اند، به جز امام حسن و امام حسین 

.  و امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه
(صحیح مسلم،ج4 ،ص1871؛ سنن الترمذى، ج5، ص 638.)

امیرالمؤمنین اند،  در این آیه، نفس پیامبــر
، و ابناى ایشان  نساء ایشــان حضرت زهرا
. (الدرالمنثور، ج2 ،   امام حسن و امام حســین

ص39 ؛ شواهد التنزیل ، ج1 ، ص156.)

: فاطمۀ بضعة منّى یوذینى ما آذاها قال رسول اهللا
فرمودند: فاطمه پاره ى تن من است؛ هر که او را آزار دهد، مرا آزار داده است.   رسول خدا

(صحیح مسلم ، ج7، ص141 ؛ تفسیر الرازى(فخر رازى) ، ج9 ، ص160؛ تاریخ مدینۀ دمشق ، ج3 ،ص 156)

پیامبر اکرم  در شــأن هیچ یک از زنان و فرزندانشان شــبیه این سخن را هم نفرموده اند و این 
حقیقت جایگاه رفیع حضرت زهرا  را یادآور مى شود.
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باشــد،  رقیه اگــر دخترخوانده ى پیامبر
دختِر شوهر خواهِر خدیجه است که در مکه با 
عثمان ازدواج کرد و در اثر آزار و اذیت عثمان، 
در 2 هجرى از دنیا رفت. جالب توجه است که 
عایشه نیز، عثمان را در مرگ رقیه و ام کلثوم 

مقصر مى دانست.
(مسند احمد حنبل ، ج 3، ص229 ؛ اصول کافی ، ج 3، ص 

237 ؛ الغدیر، ج5، ص329 و ج9، ص351 و 352 و 374.)

دلیــل تزویج رقیــه - دخترخوانده ى رســول 
- بــا عثمان زیبایى زیاد او و نزدیک  خدا
کردِن قلِب عثمان به اسالم بود؛ زیرا در تاریخ 
آمده اســت پس از این کــه کاهنى خبر نبوت 
را به عثمــان داد، او با ابوبکر  رســول خدا
رقیه را-که  عهد بســت که اگر پیامبــر
از زیبایــى زیادى برخوردار بــود- به تزویج او 
درآورد، اسالم خواهد آورد . ( ذخائر العقبى ، ص162 ؛ 

مناقب آل ابى طالب، ج1، ص22.)

برخى گفته اند پیامبر دخترى به نام رقیه داشــتند، 
اما او کوچکترین دختر ایشان بود که بعد از بعثت 

به دنیا آمد و در شیر خوارگى از دنیا رفت. 
(اإلصابۀ، ج4، ص304ص299-282 ؛ دالئل النبوة، ج2، ص70.)

ســرور زنان عالم که در ســال 5 بعثت متولد 
شــدند، تنها مصداق عبارت «نسائنا» در آیه ى 
مباهله اند. ایشــان در ســال 2 هجرى به امر 
الهى با امیرالمؤمنین ازدواج کردند و در اثر 
مصائبى که پس از ســقیفه  بر ایشان وارد شد، 
به شهادت رسیدند. (اهل تسنن: صحیح مسلم ، ج 5 ، ص 
23؛ مروج الذهب، ج2 ص289 ؛ کشف الغمۀ ، ج2، ص75؛ میزان 
االعتدال،  ج1، ص139، لســان المیزان، ج1، ص268؛ شــیعه: 

بحاراالنوار، ج43، ص1ـ10و92.)

به فرض اثبات رابطه ى دامادى عثمان با پیامبر 
اکرم، نه دوستى میان آن ها ثابت مى شود و 

نه غصب خالفت توجیه مى گردد!
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دانید؟
آیا مى 

عرب، دخترخوانده را بنت مى خواند، همان گونه که پسر خوانده را پسر مى خواند.(احزاب/36-40.) زینب و 
بزرگ شدند و به همین دلیل برخى آنان  رقیه، دختران خواهر خدیجه بودندکه در خانه ى پیامبر
 پنداشــتند.(مناقب آل ابى طالب، ج1، ص159.) مطابق رأى موّرخان، دختران پیامبر را دختران پیامبر
همگى بعد از اســالم متولد شدند. (ذخائر العقبى، ص152؛ البدایۀ والنهایۀ، ج2، ص294؛ االستیعاب، ج4، ص1818.)  پیامبر 
خطاب به امیرالمؤمنین فرمودند: به تو ســه چیز داده شــده که به احدى حتى به من   اکرم
داده نشده است: . . .  به تو مقام دامادى من عنایت شده است. ( احقاق الحق ، ج5 ، ص74 ؛ نظم درر السمطین، 
هیچ دامادى جز امیرالمؤمنین نداشتند. ص114؛ مقتل الحسین خوارزمى، ج1، ص109.) یعنى رسول خدا

ابن ابى الحدید  مى گوید: جریان کشــته شدن زینب توسط هبار 
را براى  بن اســود و مباح دانستن خونش توســط پیامبر
اســتادم بازگو کردم. گفت: وقتى پیامبر خون کســى که 
زینب را مجروح کرده بود، مباح کرد؛ اگر زنده بود، قطعًا خون 
کســى را نیز که فاطمه را مجروح کرد ( تا حدى که فرزندش 

سقط شد) مباح مى دانست.
(شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید ، ج4، ص193.)

بودکه بعد از بعثت  ام کلثوم، دخترخوانده ى پیامبر
بــه دنیا آمد و عثمان پس از فوت رقیه با او ازدواج کرد 

و در سال 8 هجرى از دنیا رفت.
(ذخائر العقبى، ص162؛ المواهب اللدنیۀ، ج1، ص197.)

زینب، ربیبه ى پیامبر و دختر خواهر خدیجه  است . او همسر ابو العاص بن ربیع بود که یک ماه 
بعد از جنگ بدر به مدینه هجرت کرد؛ در راه مشــرکین مکه او را با نیزه مجروح کردند که جنینش 

را سقط کرد و پس از چندى در سال 8 هجرى درگذشت.
(مسند أحمد، ج3، ص 126- 228 ؛ ذخائر العقبى، ص162 ؛ المستدرك (حاکم نیشابورى)، ج4، ص44؛ سیر أعالم النبالء، ج1، ص335 .)
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ازدواج پربرکت على بن ابى طالب و
و اخبار گزینشى فاطمه زهرا 

برخــالف آن چه این جا به صورت ناقص آمده اســت، ابوبکر، 
را از پیامبر براى خود  عمر و ســعد، حضرت زهــرا
خواستگارى کردند ولى جواب رد شنیدند. آنان بر آن شدند تا 
را نیز براى این کار بفرستند. امیرالمؤمنین  امیرالمؤمنین
رفــت و از حضرت زهرا خــود به نــزد پیامبر 

خواســتگارى کرد. پیامبر در همــان مجلس فرمودند: او 
او را دوست دارند  کسى  است که خدا و رسول (على)

و او نیز، خدا و رسول را دوست دارد.

(بحاراالنوار، ج 43، ص125.)

مرحــوم اربلى در جمع آورى کتاب کشــف الغمه به جهت احتجاج با 

اهل تســنن، مطالبى را از منابع آنان آورده است. چنان که نویسنده ى 

این مطالب (کتاب رابطه ى دوســتى و خویشاوندى میان اهل بیت و 

صحابه) در اســتفاده از بحار نیز، همین کار را کرده؛ یعنى بخشــى از 

بحار را آورده، بدون این که کل کتاب، مورد تأییدش باشد.

مجموعــه ى بحار در برخى مدارك تاریخــى به جهت احتجاج با 
اهل تســنن از منابع آنان اســتفاده کرده است. این ، دلیل بر تأیید 
اخبار اهل تسنن، توسط علماى شیعه نیست. به عالوه، راویان این 
دو روایت به ترتیب زهرى و خوارزمى هســتند که از راویان سنى 

مذهب اند که داراى منقوالت درست و نادرست اند.
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مهریه
از مجموع روایات موثق شــیعى درباره ى مهریه ى ایشــان 
درمى یابیم که مهر الســنه 500 درهم بوده اســت (که البته 
ارزش درهم از زمان پیغمبر تغییر کرده و به نقلى شش 
برابر شــده اســت.) و زره و لباس و زیرانــداز هم، به عنوان 

شرایط ازدواج ضمیمه گشته است.
(کافى، ج5 ، ص377.)

در روایــت اهل بیــت آمده که 
مقــدارى پول به   پیامبر
مقداد دادند که لــوازم منزل و 

عطر تهیه کند.

(بحاراالنوار، ج 43، ص 140.)

این دو کتاب از منابع اهل تسنن اند و بسیارى از مطالب 

آن ها مورد تأییدعلماى شیعه نیست.

و  در روایات شــیعه آمده که غذاى عروســى امیرالمؤمنین
، خرما و روغن بوده اســت. در روایت دیگر،  حضــرت زهرا
، گوشــت و نان از ما و خرما و  فرمودند: یا على پیامبــر

روغن از تو.
(بحاراالنوار، ج43، ص 95؛ خرائج، ج2، ص535.)
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کدام افتخار!
بر فرض صحت این نام گذارى ها، این کــه امیرالمؤمنین بر این نامگذارى ها افتخار 

کرده باشد، دلیل تاریخى ندارد.

نام این فرزند عبداهللا بوده است نه ابوبکر
ابوبکر کنیه فرزند امیرالمؤمنین بود و مردم عادى به فراوانى براى افراد، کنیه انتخاب 
نام فرزندش  مى کردند؛ نه خود شخص یا پدر و مادرش. اگر قرار بود که امیر مؤمنان
را به نام حقیقى ابوبکر بگذارد، از نام اصلى او (عبدالکعبه، عتیق با اختالفى که وجود دارد) 

انتخاب مى کرد؛ نه از کنیه او.
اما نام این فرزند که در کربال به شــهادت رســید، عبداّهللا بود. والدت عبداهللا در اوایل 
خالفت حضرت علــى بوده که حضرت در آن دوره، تندتریــن انتقادها را از خلفاى 

پیشین داشته اند. (مقاتل الطالبیین، ج1، ص 22.)

کجاست آن همه دوستى و محبت؟ !
به اســتناد همین صفحه، هفت نفــر از این فرزندان که به خاطر دوســتى، هم نام خلفایند؛ در 
(فرزند  کربال به شــهادت رسیده اند. همه مى دانیم که کربال صحنه نبرد میان امام حسین

امیرالمؤمنین) و یزید (فرزند معاویه، حاکم شام در زمان خالفت عمر)  بود.

دوستى یک طرفه نیست!
هرگز دوستى یک طرفه نیست و اگر این نامگذارى ها به خاطر روابط خوب امام على
با خلفا بوده اســت مى بایســت خلفا نیز متقابًال چنین مى کردند در حالى که آنان فرزندان 
خود را به نام حســن و حسین -که نام فرزندان رســول خدا بوده است-  نام گذارى 

نکرده اند در حالى که پیامبر در شأن آنان فرموده که آقاى جوانان اهل بهشتند!
( مسند احمد ج 3، ص 3.)

نام گذارى همیشه دلیل بر دوستى نیست.
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یکى از دالیل نام گذارى شیعیان به این اسامى رعایت تقیه به منظور 
حفظ جان و جلوگیرى از آزار و اذیت آنان است. در فضاى اختناقى که 
در آن حدود یک قرن امیرالمؤمنین بر فراز منابر لعن مى شــدند، 
و فرزندان  شــیعیان به سادگى نمى توانســتند نام امیرالمؤمنین
ایشــان را براى فرزندانشان انتخاب کنند. در زمان حجاج بن یوسف 
ثقفى، مى خواســتند به دستور او شــخصى را به قتل برسانند. فرد به 
حجاج گفت: مــن چند حق به گردن تــو دارم؛ از جمله این که نام 
نام گذارى کردم.  فرزندانــم را به نام دشــمنان امیرالمؤمنیــن
شخص دیگرى به حجاج گفت: پدرم در حق من جفا نموده و نام مرا 
على گذاشته است. شــخصى به دستور امام هشتم نام فرزندش 
را عمر گذاشــت تا از آزار و اذّیت همسایگانش در امان بماند. واضح 
است که جنگیدن عایشــه با امیرالمؤمنین نشانه ى دشمنى او با 
ایشان بوده است و انتخاب این نام- اگر از جانب خود امامان صورت 

گرفته باشد- از روى تقیه است. 
(الخرائج و الجرائح، ج1، ص 361-363 ؛ ارشاد ، ج2 ، ص244 ؛ کشف الغمۀ ، ج2، ص383.)

کدام عثمان؟
مسلماً  نام گذارى عثمان، به جهت همنامى با خلیفه سوم و عالقه به 
او نیســت؛ بلکه طبق فرموده ى خود امام، ایشان به خاطر عالقه به 
عثمان بــن مظعون -صحابى واال مقام پیامبر- این نام را براى 

فرزندشان انتخاب کرده اند. 
(مقاتل الطالبیین، ج1، ص 23.)

عمر نام خود را بر فرزند امام  گذاشت!
یکى از عادات عمر تغییر نام افراد بود. براســاس تصریح مورخان، شخص عمر 

این نام را بر فرزند امام گذارد و به این نام نیز معروف شد.
 (أنساب األشراف، ج1،ص 297؛ سیر أعالم النبالء، ج4، ص134.)

چرا نام گذارى به نام رسول خدا ممنوع شد؟
بــه گفته ى ابن حجر در کتاب االصابۀ نام بســیارى از صحابه، عمر  و عثمان بوده اســت. قطعًا همه ى این نام 

گذارى ها به خاطر عالقه به خلیفه ى دوم و سوم نبوده است!
اگر نام گذارى به خاطر ابراز محبت به شخصیت ها بود، چرا خلیفه ى دوم به سراسر ممالک اسالمى بخشنامه کرد 

که کسى حق ندارد فرزندش را به نام رسول خدا نام گذارى کند؟ 
(شرح صحیح البخاري القرطبى، ج 9، ص 344؛ فتح الباري ابن حجر ،ج10،ص472؛ جامع الرواة وإزاحۀ االشتباهات، ج1، ص402.)
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بنى امیه براى دســت یابى به کوچک کردن آل على اهداف خود را بر فرزندان امام حســین متمرکز 
کردند و به عنوان مثال به حضرت سکینه شوهران متعدد از دشمنان اهل بیت نسبت دادند. از طریق تاریخ 
نویســان شیعه براى حضرت ســکینه، به جز عبداهللا بن حسن، هیچ همسرى ذکر نشده و فرزندى نیز به 
مى فرماید:  ثبت نرسیده است. آن بانو مانند پدر بزرگوار خویش داراى کماالت بسیار بود. امام حسین

دخترم سکینه غالبًا غرق در عبادت پروردگار است.
فاطمه در زهد و ورع مرتبه ى واال داشــت. وى با حسن بن حسن المجتبى ازدواج کرد که در سى و 
پنج ســالگى وفات نمود. سپس عبداهللا بن عمرو بن عثمان از این بانو خواستگارى کرد، اما وى رضایت 

نمى داد. او به اصرار مادرش ام اسحق به این ازدواج رضایت داد. (قمقام زخار، ص663.)

دربــاره ى فرزنــدان 
 لمؤمنیــن ا میر ا

ایــن  اشــتباهات  و 
خویشاوندى،  نگاره ها 
در صفحــه 16 بــه 
تفصیل سخن گفتیم.

11

شرکت امام حسیندر فتوحات خلفا در هیچ یک از منابع و مآخذ 
شیعى ذکر نشده اســت. برخى منابع اهل تسّنن تالش کرده اند که 
حضور آنان را در بعضى فتوحات نشان دهند. منابع ذکر شده در این 
نوشته همگى از منابع اهل تســّنن اند که نزد شیعه اعتبارى ندارند.

قابل تأمل اســت که حتى با بررسى منابع اهل سنت، به عدم حضور 
امام حسین  در جنگ ها پى مى بریم.

امام حسین



قبل از جنگ: معاویه
بدون شک نقشه ى شــهادت امام حسین توسط 
خود معاویه صورت گرفت. او به گونه اى طراحى کرد 
تا نشــان دهد گویى یزید در شــهادت امامهیچ 
دخالتى ندارد. یزید این برنامه را اجرا کرد اما نتوانست 

نقش خود را کم رنگ جلوه دهد.
این معاویه بود که شش نفر از دشمنان قسم خورده ى 
ائمهرا  به والیت عهدى کوفه گمارد و قصد داشت 
کســانى که با والیت عهدى یزید مخالف اند، از بین 
بروند. هم چنین شــیعیان کوفه -که در آینده ممکن 
بروند- سرکوب  اســت به کمک سید الشــهداء
شــوند و کوفه از وجود آنان خالى گــردد. قابل توجه 
است که عمده ى این کشتارها توسط ابن زیاد صورت 
مى گرفت. (أســد الغابه، ج1، ص697؛ استیعاب، ج1 ، ص 173 و ج3، 
ص329 ؛ ناگفته هایى از حقایق عاشورا، سید على میالنى، ص64 تا 119.)

و از کســانى که با ایشــان به مبارزه پرداختند، یزید 
اســت که در بخش تحقیر کنندگان بدان مى پردازیم. 
کســانى هم که امروز زائران امام حسین را قتل 
عام مى کننــد و هم چنین نویســندگانى که کار این 
امام همام را نادرســت شمرده و کورکورانه تقبیح 
مى کنند، نیز در شمار مبارزه کنندگان با ایشان به شمار 

مى آیند.
قبل از جنگ: ابن زیاد

ابن زیاد یکى از عمال بنى امیه و ســر سپردگان یزید 
بود. او با ایجاد رعب، ناامنى، مصادره اموال، کشتار و 
زندانى کردن بزرگان شــیعیان واقعى، مانع از پیوستن 
آنان به لشکر امام حسین شــد. (ناگفته هایى از حقایق 

عاشورا، ص 187-203 به نقل از مدارك بسیار معتبر عامه.)

وى ایــن گونه اقرار کرده: من بین دو امر مخیر بودم، 
حسین را بکشم و یا کشته شوم، پس من قتل او 

را برگزیدم. (الکامل فى التاریخ، ج4، ص140.)
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امام حسین

شیعه معتقد است که اگر کسى بدون عذر و بدون اذن امام در جنگ شرکت نکرده باشد باید نزد خدا 
به سمت کوفه ،  پاسخ گو باشد و اعتقادش به امامت خدشه دار است. بنابراین ، ممانعت از رفتن امام
به شــماتت یا به نصیحتى که در آن بى اعتقادى به امامت باشد، به هیچ وجه یارى محسوب نمى شود. لذا 

این افراد به حقیقت در دسته ى تحقیر کنندگان قرار مى گیرند.
- از طرف امام اجازه داشتند که با  البته محمد بن حنفیه و عبداهللا بن جعفر - شوهر حضرت زینب
ایشــان نروند . به عالوه دو فرزند عبداهللا بن جعفر به امام پیوســتند و به درجه ى رفیع شهادت نائل 

گشتند. (بحار، ج44 ، ص 185.)
از رفتن با ایشان خوددارى کردند و این بدان  اما ابن زبیر و ابن عمر، بدون اذن و اجازه امام حسین
، امتناع کردند. ( الکامل ابن اثیر، ج3، ص266؛ مثله النویرى، نهایه اإلرب، ج20، ص385.) در  معنا است که از یارى امام
تاریخ آمده اســت که ابن عمر در مقابل گرفتن صد هزار درهم والیت عهدى یزید را پذیرفت و ســکوت 

کرد. (العواصم من القواصم، ص 214-234؛ فتح البارى، ج13، ص59.)
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نقش یزید در حادثه عاشورا
متفاوت با آن چه در این نگاره آمده اســت، یزید نه تنها به یارى امام حسین

نشــتافت، بلکه بنا بر منابع و مدارك اهل سنت و شــیعه، اکیداً دستور قتل امام 
حسین را به کارگزاران خود داده بود. (ناگفته هایى از حقایق عاشورا، ص153-123.)

یزید به ولید نامه نوشت که باید از امام حسین بیعت بگیرى و در صورتى که 
امتناع کرد، گردن او را بزن.

(ارشــاد ، ج2، ص31-32؛ بحــار، ج44، ص326؛ عوالــم (بحرانى ) ، ج17، ص176؛ کامــل فى التاریخ ، ج3، 
ص264-265 ؛ نهایۀ اإلرب ، ج20، ص380 ؛ منتخب، ج2، ص420 ، مقتل الحسین (خوارزمى)، ج1، ص185-

(.186
یزید گفت: پدرم مرا ولى عهد خود قرار داد و وصیت کرد انتقام آل ابوســفیان را 

از آل ابى تراب بگیرم. (تاریخ یعقوبى، ج2، ص241.) 
علماى زیادى مانند ابن عســاکر، ذهبى، ابوالفرج ابن جوزى حنبلى، سیوطى و... 
مى نویسند: یزید در نامه اش به ابن زیاد دستور قتل امام حسین را داد. (مجمع 
الزوائد، ج9، ص139؛ تاریخ مدینه دمشــق، شرح حال امام حســین، حدیث 259-260؛ سیر أعالم النبالء، ج9، 

ص139؛ الرد على المتعصب العنید، 49؛ تاریخ الخلفا، 207.)
دعوت نامه فرستادند همگى از  شــایان ذکر است کسانى که براى حضرت

شیعیان خالص نبودند، اینان سه دسته بودند:
خوارجى که در کوفه زندگى مى کردند.  .1

عمال و پیروان بنى امیه.  .2
شیعیان خالصى که در اقلیت بودند. (ناگفته هایى از حقایق عاشورا، ص 187-157.)  .3

تفضیل این گروه ها در صفحه ى بعد قابل مالحظه است. 
بعد از جنگ:

عاشورا، ثمره ى سقیفه:
عاشــورا ریشــه در ســقیفه دارد؛ زیرا، به طــور قطع و یقین لعــن قاتالن امام 
حســین به یزید بر مى گردد و یزید را معاویه به والیت عهدى برگزید، پس 
معاویه مورد لعن قرار مى گیرد. به عــالوه علمایى هم چون: عبدالمغیث بن زهیر 
حنبلى و تفتازانى -از علماى اهل تســنن- به این مطلب تصریح کرده اند و براى 
جلوگیرى از لعن خلفاى پیشین، از لعن قاتالن امام حسین ممانعت نموده اند.

(شرح المقاصد، ج5، ص310؛ سیر اعالم النبالء، ج21، ص161.)
هم چنین ابن تیمیه به تکذیب حادثه ى عاشــورا و به دفاع از یزید پرداخته است.

(منهاج السنه، ج4 ص472.)
یزید و ابن زیاد، کشتن اصحاب سیدالشهدا را در مقابل کشته هاى مشرکین 
آرزو کرد که نیاکان کشته شده اش  در بدر دانستند. یزید پس از کشتن امام
در جنگ بــدر زنده بودند و به او تبریک مى گفتند. وى کشــتن ســبط گرامى 
را، خون بهاى کشــته هاى کفار جاهلى که در مقابل لشــکر رسول  پیامبر
اکرم قرار داشــتند، قرار داد. (بحار األنــوار، ج45، ص154؛ البدایه و النهایه، ج8، ص192(لیت 

اشیاخى ببدر شهدوا...)
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توضیحاتى تکمیلى در مورد امام حسین

بررسى گزارش هاى اهل تسنّن
برخى گزارش ها فاقد سند است و بعضى از راویان، دروغگو و جاعل هستند.  .1

اخبار تاریخى اى که به حضور امام حسین در ایران تصریح کرده اند، هیچ گونه اشاره اى به حضور این   .2
دو امام بزرگوار در جنگ نداشته اند.

بالذرى این مطلب را با عبارت «گفته شده» و یا «مى گویند» ذکر مى کند که نشان از راوى گمنام دارد   .3
و خبر را از اعتبار ساقط مى کند. جالب تر آن که هیچ کس،  شاهد حضور آنان در جنگ نبوده است.

طبرى در شمار همراهان جنگ، دو خبر با یک سند نقل کرده است که در یکى نام این دو امام  .4
ذکر شده و در دیگرى یاد نشده است.

خالفت  زمان  در  ایران  شهر هاى  از  بعضى  به   امام دو  این  سفر  به  منابع،  از  یکى  در  البته   .5
امیرالمؤمنین اشاره شده است که بر فرض صحت ربطى به دوران خلفا و فتوحات ندارد. (سهمى، 

تاریخ جرجان ص19.)
اهل کوفه چه کسانى اند؟

امیه)،  بنى  (طرفداران  عثمانى ها  زندگى مى کردند، شامل: خوارج،  قبایل مختلف  از  در کوفه مجموعه اى 
امام  براى  دعوت نامه  که  کسانى  اکثر  شام.  لشکر  و  موالى  خالص،  شیعیان  عثمان،  مخالف  سنى هاى 

حسین فرستادند از شیعیان خالص نبودند. الزم است درباره ى این گروه ها توضیح دهیم.
خوارج: اینان دشمنى دیرینه اى با اهل بیت پیامبر و شیعیان و هم چنین با معاویه داشتند. براى آنان   .1

هر کدام که زودتر کشته مى شد اولویت داشت.
عثمانى ها: اینان طرفداران بنى امیه بودند که در طول حکومت معاویه در کوفه ساکن شده بودند. اّما   .2
سران خوارج نیز منافقانه از عّمال و پیروان بنى امیه بودند که در راستاى اهداف آنان، گروه خود را 
رهبرى مى کردند. مانند شبث  بن ربعى، شمر بن ذى الجوشن، قیس  بن اشعث، حجار بن ابجر، یزید  
از  نامه نوشتند و حال آن که  امام  افرادى بودند که براى  از جمله  بن حارث و عروة  بن قیس. این ها 
من  براى  که  نبودید  شما  آیا  فرمود:  آنان  به  عاشورا  روز  در  امام  بودند.  سعد  عمر  لشکر  فرماندهان 
نامه نوشتید و دعوتم کردید؟ شبث به ربعى گفت: من با تو بیعت کردم و اآلن به تو خیانت مى کنم.

(األرشاد، ج2، ص98؛ تاریخ طبرى، ج5، ص412.)

سنى هاى مخالف عثمان: اینان تابع امامان نبودند. دو خلیفه و نیز اهل بیت را دوست   .3
داشتند، اما به جهت خطاهاى عثمان به مدینه آمده و عثمان را کشته بودند و از عثمان کینه به دل داشتند، اما به جهت خطاهاى عثمان به مدینه آمده و عثمان را کشته بودند و از عثمان کینه به دل 
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داشتند. اهل سنت به غلط این ها را شیعه مى خوانند، در حالى که این ها شیعه ى اعتقادى نبودند.
، تا آن جا که توانستند حضرت   شیعیان خالص: این گروه در اقلیت بودند. اینان عالوه بر دعوت امام  .4

را یارى کردند. مانند سعید بن عبداهللا حنفى، عابس شاکرى، حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه.
لشکر شام: لشکرهایى که در پادگان هاى اطراف کوفه مستقر بود تا مانع استقالل خواهى دیرین عراقیان   .5

شوند.
خوارج و عمال بنى امیه، امام را دعوت کردند، اما نه تنها ایشان را یارى نکردند، بلکه با ایشان هم 
جنگیدند. برخى شیعیان خالص در کربال در رکاب امام حسین به شهادت رسیدند. (تاریخ طبرى، ج6، 
ص199.) اما برخى نتوانستند از محاصره ى کوفه فرار کنند و به امام بپیوندند. (ناگفته هایى از حقایق عاشورا، ص157-

247.) اهل سنت مخالف عثمان، از محبین اهل بیت بودند؛ اما محبتشان آن قدر نبود که تا حد 
شهادت به یارى امام بشتابند و لذا از یارى ایشان خوددارى کردند.

به این مجموعه باید غالمان و موالى را افزود. این گروه خیل عظیمى بودند که معموًال -حتى پس از 
آزادشدنشان- تابع اربابان خود بودند.
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با یک بانوى با تقوا از  آیا ازدواج امام باقر   
نسل ابوبکر نشان دهنده ى رابطه دوستى میان 

و ابوبکر است! امیر المؤمنین

در قرآن مى خوانیم که در صدر اســالم گروهى ادعاى ایمان داشــتند؛ ولى تحمل 
هیچ ســختى نداشــتند و با مســلمانان همراه نبودند. این ها یا در جنگ ها شرکت 
نمى کردنــد و یا از آن مى گریختند. هنگامى که نصرتى به مســلمانان مى رســید، 
این ها به رســول خدا مى گفتند: «إنّا ُکّنا معکم»؛ یعنى ما با شماییم! خداوند در 
پاسخ مى فرماید که آیا خداوند به حقیقت دل هاشان آگاه نیست؟ یعنى قرآن تصریح 
مى کند، با این کــه آن ها مى گفتند با پیامبرند و ادعاى ایمان داشــتند، لکن مؤمن 
نیستند. آیات قرآن نشان دهنده ى نفاق برخى از اصحاب پیامبر هستند. (توبه، 74

و 101؛ منافقون، 1.) بنابراین، همه ى مســلمانان شایستگى صفت با  پیامبر بودن (والذین 
معــه) را ندارند و این خداســت که برخى را مؤمن و برخى را منافق نامیده اســت. 

(عنکبوت،10؛ فتح،29.)

ازدواج با مخالفان چرا؟!
خاندان ائمه ى اطهار گاه دختران پاك دامن چنین خانواده هایى را به همســرى فرزندان مخالفان 
خود در مى آوردند تا با این کار، هم از کینه توزى آنان بکاهند و هم بتوانند معارف صحیح دین خدا را میان 
آن ها گسترش دهند. پس چنین ازدواج هایى نشانه ى رضایت از اعمال زشت مخالفان و تأیید آنان نیست. 

مى فرمایند: امام صادق
 مــادر من بانویى مؤمن، مّتقى و نیکوکار بــود. . . او از مدافعان فقه اهل 

بود. بیت

ابــن حزم اندلســى که خود از دانشــمندان بنام اهل تســنن و از مخالفان 
سرسخت شیعیان است، مى نویسد: معنا ندارد که ما علیه شیعیان به روایات 
خودمان اســتدالل کنیم، در حالى که آن ها قبول ندارند و نیز معنا ندارد که 
آن ها به روایات خودشــان علیه ما استناد کنند؛ در حالى که ما آن روایات را 
قبول نداریم. از این رو، الزم است که در برابر مخالف به چیزى استناد شود 

که او قبول دارد و براى او حّجت است.
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این روایت را هیچ یک از علماى شیعه نقل نکرده  اند، تنها ابوالفتح 
اربلى در کتاب کشف الغمۀ آن را از عبدالعزیز بن اخضر جنابذى که 

سنى حنفى مى باشد نقل کرده است.
اوًال حافظ عبدالعزیز بن اخضر جنابذى متوفى 611 ه.ق. اســت و 
در ســال 148 ه.ق. به شهادت رسیده اند. بین این  امام صادق
دو نفر فاصله زیادى وجود دارد. پس روایت مرســله است و روایت 
مرســله ارزشى براى استدالل ندارد. ثانیًا این شخص سنى مذهب 
اســت. بهترین شاهد هم براى ســنى بودن این شخص، استفاده 
از کلمه «صّدیق» براى ابوبکر اســت. در حالى که همه شــیعیان 
اســت.  مى دانند ایــن لقب از القاب اختصاصى امیرالمؤمنین
از این رو، این روایت از نظر شــیعیان ارزشى ندارد. اگر اهل تسنن 
بخواهند مطلبى را براى شــیعیان بیان کنند باید به روایتى استناد 

کنند که از طریق روات شیعه به سند صحیح نقل شده باشد.

این روایت حتى در کتاب هاى خود اهل تسنن  نیز سند درستى ندارد 
و تمام ســندهاى آن بدون اســتثناء طبق قواعد رجالى اهل تسنن 
بى اعتبار است. به عنوان مثال، مهم ترین سندى که براى این روایت 
مى توان یافت، سندى اســت که مّزى در تهذیب الکمال نقل کرده 
است، و در سلسله ســند این روایت چندین راوى مجهول و ضعیف 

وجود دارد از جمله : 
1- ابوالبرکات داود بن احمد بن محمد بن مالعب البغدادى

2- عبدالصمد بن على بن محمد
3- احمد بن محمد بن اسماعیل اآلدمى

4- عبدالعزیز بن محمد االزدى
5- حفص بن غیاث

برخى از منابع:
مدارك اهل تسنن: 

میزان االعتدال، ج 1،  ص 82؛ تهذیب الکمال، ج 5، ص 81-82؛ تاریخ اإلسالم، ج44، ص 287؛ تاریخ 
بغداد، ج11، ص 46؛ التعدیل و التجریح، ج1، ص 513؛ سیر اعالم النبالء، ج22، ص 31.

مدارك شیعه:
ریاحین الشــریعه، ج3، ص376؛ مســتدرکات علم رجال الحدیث، ج4، ص 445؛ کافى، ج1، ص472؛ 

کافى، ج4، ص428.
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مشکوك بودن اصل ازدواج

در قرآن مى خوانیم که در صدر اســالم گروهى ادعاى ایمان داشــتند؛ ولى تحمل هیچ سختى نداشتند و 
با مســلمانان همراه نبودند. این ها یا در جنگ ها شــرکت نمى کردند و یا از آن مى گریختند. هنگامى که 
نصرتى به مســلمانان مى رسید، این ها به رســول خدا مى گفتند: «إنّا ُکّنا معکم»؛ یعنى ما با شماییم! 
خداوند در پاســخ مى فرماید که آیا خداوند به حقیقت دل هاشان آگاه نیست؟ یعنى قرآن تصریح مى کند، 
با این که آن ها مى گفتند با پیامبرند و ادعاى ایمان داشــتند، لکن مؤمن نیستند. آیات قرآن نشان دهنده ى 
نفاق برخى از اصحاب پیامبر هســتند. (توبه، 74 و 101؛ منافقون، 1.) بنابراین، همه ى مســلمانان شایستگى 
صفت  (والذین معه) را ندارند و این خداست که برخى را مؤمن و برخى را منافق نامیده است. (عنکبوت،10؛ 

فتح،29.)

از روایات اهل تسنن بر مى آید که ام کلثوم در زمان معاویه درگذشته؛ چراکه تصریح 
در نماز بر او حضور داشته اند. پس این ام  و امام حسین شــده امام حسن
، به  نبوده؛ چرا که ام کلثوِم دختر امیرالمؤمنین کلثــوم دختر امیرالمؤمنین
همراه خواهرش زینب در واقعه ى کربال حضور داشته و هنگامى که به عنوان اسیر به 
کوفه برده شد، خطبه ى معروفى ایراد کرده که متن آن در کتاب ها نقل شده است.

روایات اهل تســنن، اعمال زشــتى را  از عمر نســبت به ام کلثوم نقل کرده اند که 
ساختگى بودن این داستان را بیشتر تأیید مى کند. مثًال سبط ابن جوزى با مشاهده ى 
این روایات در کتاب جدش- المنتظم - مى گوید: به خدا ســوگند، این کار زشــت و 

قبیحى است و اگر او کنیز هم بود، عمر با او چنین رفتارى نمى کرد.

برخى دانشــمندان گفته اند عمر همســرى به نــام اّم  کلثوم داشــت که دختر 
نبود؛  بلکه دختر ابوبکر بوده اســت. از جمله یحیى بن شــرف  امیرمؤمنان
نووى (مهمترین شــارح صحیح مســلم) در کتاب تهذیب األســماء و آیت اهللا 
مرعشى نجفى از عالمان شیعه در شرح احقاق الحق این مطلب را نقل کرده اند.
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گفته اند که عمر به دلیل روایت نبوى - هر رابطۀ نسبى و سببى روز 
- بر  قیامت قطع مى شــود مگر رابطۀ ســببى و نسبى با پیامبر

ازدواج با ام کلثوم بسیار اصرار داشت.
حال سؤال این  است که اگر خانواده  ى رسول خدا محترم اند، چرا 
پاره ى تن ایشــان را آزرد و آن گونه مورد ظلم و ستم قرار داد که به 

سقط جنین و شهادتشان منجر شد؟

دانشمندان  اهل تسنن راویان سند این ازدواج را دروغ گو و جاعل و از 
نظر نقل حدیث، ضعیف و مدلس خوانده اند.

قابل تأمل اســت که متن روایات نیز بــا هم تناقض دارند و یکدیگر 
را تکذیب مى کننــد. تا جایى که حتى در راویات یک راوى نیز داراي 
اختالف و تناقض است. مثًال ابن سعد، نمازگزار بر پیکر ام کلثوم را دو 

نفر مختلف معرفى مى کند!

مدارك شیعه:
کافى، ج 5، ص346؛ وسایل الشیعه، ج 20، ص 561؛ ذخائر العقبى، ص286؛ اجوبۀ المسائل الحاجبیه شیخ مفید پاسخ پرسش 15؛ المسائل السرویه 

شیخ مفید پاسخ پرسش 10.

مدارك اهل تسنن:
تاریخ مدینۀ دمشق، ج19، ص483؛ تاریخ اإلسالم (ذهبی)، ج4، ص138؛ معجم الکبیر (طبرانی)، ج3، ص45؛ مجمع الزوائد، ج4، ص272؛ اإلصابۀ 
فی تمییز الصحابۀ، ج8، ص 465؛ اإلستیعاب، ج4، ص1955؛ سیر أعالم النبالء، ج3، ص 501؛ أسد الغابۀ فی معرفۀ الصحابۀ، ج 5، ص 614؛ مصنف، 

ج6، ص163؛ وافی بالوفیات (صفدي)، ج24، ص272.
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عده ا ى از بزرگان شــیعه اصل روایت ازدواج عمر و ام کلثوم را انکار 
کرده اند ؛ از جمله شــیخ مفید، ســید مرتضى و ســید ناصر حسین 
فرزند میر حامد حسین هندى. روایات اهل تسنن و شیعه در این باره 
نشــان مى دهد که اگر ازدواجى بوده، با اکراه و اجبار انجام شــده و 
توســط عمر تهدید و مضطر شدند. عمر حتى از  امیرالمؤمنین

تازیانه اش در این راه استفاده کرده است!



فضیلِت فرد به عمل نیکوى اوست 
یا به صرف خویشاوندى اش با نیکان؟

دلیــل ازدواج عثمان با رقیه ایــن بود که عثمان با 
ابوبکر عهد بســت که اگر پیامبر ربیبه ى خود، 

رقیه را به تزویج او درآورد، اسالم خواهد آورد.

دیگر مدارك آن چه آوردیم عبارتند از:
 محل دفن عثمان: الکامل فى التاریخ ج3، ص 180؛ 

جلوگیرى از دفن در بقیع: العقد الفرید ج 4، ص 270؛ محرکان 
قتل عثمان: تاریخ الیعقوبى ج 2، ص 175 ؛ یارى نکردن 

معاویه: تاریخ المدینۀ (ابن شبه) ج 4، ص 1289؛ ربیبه بنت 
خوانده مى شد:مناقب آل ابى طالب ،ج1، ص159؛ داستان 

تزویج عثمان و رقیه: مناقب آل ابى طالب ج1، ص22.

عرب، دختر خوانده را بنت مى خواند همان گونه که پسر خوانده را پسر مى خواند.
(احــزاب / 36 - 40.) ام کلثوم و رقیه، دختران خواهــر خدیجه بودندکه در خانه ى 
بزرگ شــدند و به همین دلیل برخى آنــان را دختران پیامبر پیامبر
پنداشــتند. مطابق رأى موّرخان، دختران پیامبر همگى بعد از اسالم متولد 

شدند. (ذخائر العقبى، ص 152؛ البدایۀ والنهایۀ، ج 2، ص 294.)
فرمودند: به تو ســه چیز داده  خطاب به امیرالمؤمنین  پیامبــر اکرم
شــده که به احدى حتى به من داده نشــده است: . . .  به تو مقام دامادى من 
عنایت شــده است. (احقاق الحق ،ج5،ص74؛ المناقب عبداهللا شــافعى، ص50؛ نظم درر السمطین، 
هیچ دامادى جز  ص114؛ مقتل الحســین خوارزمى، ج 1، ص 109.) یعنى رســول خدا

نداشتند. امیر المؤمنین

اســالم مالك برترى را ایمان و عمل صالح مى داند. لذا درســت اســت 
همان جد پنجم  که طبق اخبار تاریخى نقل شــده، جّد سوم پیامبر
عثمان است، ولى این، برهانى راستین براى برترى عثمان نیست. عموى 
پیامبر ابولهب، با وجود رابطه ى نســبى بســیار نزدیک با ایشان به 
دشــمنى با اسالم برخاست تا جایى که در نکوهش او، سوره ى مسد نازل 
شد. مثال هایى از این قبیل بسیارند. قابیل، پسر نبى الهى بود، اما به قتل 
برادرش همت گمارد! به راســتى، اگر صرف رابطه ى خویشاوندى نجات 

بخش است، پس چرا قابیل مورد غضب خدا قرار گرفت؟
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امیرالمؤمنین پســر عموى پیامبر بودند و جدشان  با جد 
حضرت رسول مشترك بود. 

اختالف میان ایشان و عثمان بسیار زیاد بود تا جایى که عثمان 
درباره ى حضــرت على مى  گوید: «إنّــک لکثیر الخالف 
علینا». یعنى اختالف هاى ما بســیار اســت. او حتى شکایت 
حضرت را پیش ابن عباس مى برده اســت. آیا این، نشــان از 
دوســتى عثمان با اهل بیت است؟!  (مسند احمد، ج1، ص100؛ صحیح 

مسلم، ج5، ص152؛ سنن النسائى، ج4، ص46؛ بحاراالنوار،ج31، ص454.)

عثمان توســط مردم مدینه، کوفه و مصر کشــته شد و طلحه، 
زبیر و عایشــه مردم را به قتل وى تحریک مى کردند. وقتى امیر 
متوّجه دشمنى مردم با عثمان شدند؛ خواستند که  المؤمنین
به او یارى برســانند؛ بدین شــکل که او نیز رفتار گذشته اش را 
جبران کند و جلوى ظلم را بگیرد، ولى او نپذیرفت و طى نامه اى 
به معاویه استغاثه کرد و کمک طلبید. معاویه-طبق مدارك معتبر 

اهل تسنن- مخصوصًا در یارى او تعلّل کرد تا به قتل رسید. 
ابن اثیر مى نویسد که بدن عثمان تا 3 روز  در مزبله ماند و دفن 
نشد و بعد از آن در مقبره ى یهودیان به نام «حش الکوکب» دفن 
گردید؛ زیرا مردم به گمان خروج از اسالم از دفنش در قبرستان 
مســلمانان، بقیع، جلوگیرى کردند. البته بعداً این قبرستان یهود 

به بقیع ملحق گشت.

تمامى این مدارك به نَسِب عثمان (پدر و مادر و اجدادش) 
مربوط است و نویسنده درباره ى مطالب بسیار مهم ترى که 

ادعا دارد، هیچ مدرکى ارائه نکرده است!

آیا عمر، عثمان را عادل و نیکوکار مى دانست؟
عمر در شورایى که براى خالفت پس از خود ترتیب داد، به عثمان گفت: اگر [حکومت بر] قریش را به 
تو واگذارند، خویشانت را بر مردم مسلط مى کنى و اموال بیت المال را به آنان مى دهى. اگر چنین کنى، 

مردم چون دزدان راه، دورت را مى گیرند و تو را مى کشند.
 (شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید، ج1، ص186.)
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فرمودند: آگاه باشــید! به  امیرالمؤمنین
خدا سوگند ابوبکر جامه ى خالفت را به ناحق 

به تن کرد.
صبــر کــردم در حالى که خار در چشــم و 
استخوان در گلو داشــتم و دیدم که میراثم 
را به یغمــا مى برند. خدایــا! قریش را خوار 
گردان که ایشــان مرا از دست یابى به حقم 
منع کرده؛ امر مرا غصب کردند. کجایند آنان 
که به دروغ و از روى سرکشــى بر ما گمان 

بردند که آنان راسخان در علم اند.

ازدواج ها لزومًا ارزش انسان ها را باال 
یا پایین نمى برنــد، همانند زن هاى 
حضرت نوح ولوط وآســیه همســر 
فرعون. زنان لوط و نوح با همسرى 
وجودیشــان  ارزش  خــدا  پیامبــر 
هم چنان پســت باقى ماند وآسیه در 
همسرى با فرعون از ارزش وجودى 
واالیش چیزى کم نشد. (تحریم، 10 و 

(.11

در این مدارك تنها ارشاد شیخ مفید و تراجم 
اعالم النساء حائرى، شیعى است. شیخ مفید 
هم در ارشادش، زمانى که در مورد اهل بیت و 
خاندان آن ها صحبت کرده، از ام فروه همسر 

سخن به میان آورده است. مدارك شیعى: نهج البالغه، خ 217؛ الغارات، ص 158؛ نقش عایشه در امام باقر
تاریخ اســالم، ج 1، ص 249؛ بحار االنوار ج 32، ص 340؛ کافى، ج1، 

ص472؛ کافى، ج4، ص428؛ بحار االنوار 30، ص 7، ح 1.
مدارك اهل تسنن: تاریخ مدینۀ دمشق، ج 4،ص 225؛ البدایۀ و النهایۀ، 
ج 8 ،ص 43؛ اإلســتیعاب ج 1، ص141؛ الطبقات الکبرى، ج 3،ص40؛ 
انساب االشراف، ص505،506؛ تاریخ الطبرى، ج4،ص115؛ الکامل فى 

التاریخ، ج 13،ص394.

نقش هدایت گرى فرزندان امیرالمؤمنین
با ایجاد خویشاوندى سببى

ازدواج با مخالفان چرا؟!
خاندان ائمه ى اطهار خانم هاى خوب چنین خانواده هایى 
را به همســرى فرزندان مخالفان خود در مى آوردند تا با این 
کار، هم از کینه توزى آنان بکاهند و هم بتوانند معارف صحیح 
دین خدا را در بین آن ها گســترش دهند. چنین ازدواج هایى 

نشانه محبت به اعمال زشت مخالفان و تأییدشان نیست.
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بــه  ام فــروه  ارزش 
نه  بود  خــودش  تقواى 
انتسابش به ابوبکر. امام 
فرمودند:  صــادق
مؤمن،  بانویى  من  مادر 
مّتقى و نیکــوکار بود. . 
. او از مدافعان فقه اهل 

بیت بود.

محمد بن ابى بکر فرزند اسماء(همســر جعفر بن ابى طالب، که بعد از 
شهادت جعفر، به همسرى ابوبکر د ر مى آید) است و هنگامى که 2 ساله 
بوده، ابوبکر از دنیا مــى رود و محمد تحت تربیت امیرالمؤمنین

بزرگ  شد. تا آن جا که امیرالمؤمنینفرمودند: او [محمد] دوست 
من بود وچون فرزنــدم او را پرورش داده بودم و من پدر او بودم. او 
تربیت شده ى  من بود و در خانه ام رشد یافت. او براى فرزندانم، برادر 

به حساب مى آمد و او را فرزند خود مى دانستم.

نشانى از محبت یا کینه توزى؟!
عایشه مى گوید: نه، نه، من هرگز على را به امارت نمى پذیرم و از رفتن 

به زیر فرمان وى ابا و امتناع دارم. 
وقتى خبر شــهادت امیرالمؤمنین به گوش او رسید، سجده ى شکر 
به جا آورد و اظهار سرور و شادى نمود و از وجد و خوش حالى این شعر 
را خواند: «على برفت و دیگر براى وى بازگشــتى نیست.» با شهادت 
آن امام،  وى آن چنان در دل خود احســاس شــادى و سرور نمود که 
خانواده ى مسافر، از برگشــتِن مسافِر عزیزشان احساس سرور مى کند. 
او مى گفت: آرى با رفتن على چشم من روشن گردید. هم چنین عایشه 
به راه انداخت. کسى بود که جنگ جمل را در مقابل امیرالمؤمنین

در قرآن مى خوانیم که در صدر اسالم گروهى ادعاى ایمان 
داشــتند؛ ولى تحّمل هیچ سختى نداشــتند و با مسلمانان 
همراه نبودند. این ها یا در جنگ ها شرکت نمى کردند و یا از 
آن مى گریختند. هنگامى که نصرتى به مسلمانان مى رسید، 
مى گفتند: «إنّا کّنا معکم».  یعنى ما با شــماییم! خداوند در 
پاســخ مى فرمایدکه آیا خداوند به حقیقت دل هاشــان آگاه 
نیست؟ یعنى قرآن تصریح مى کند، با این که آن ها مى گفتند 
بــا پیامبرند و ادعاى ایمان داشــتند، لکن مؤمن نیســتند. 
بنابراین، همه ى مســلمانان شایستگى صفت با  پیامبر بودن 
(والذین معه) را ندارند و این خداســت که برخى را مؤمن و 

(عنکبوت، 10؛ فتح، 29.) برخى را منافق نامیده است.

 ،منظــور از قربــى فقــط اهــل بیت انــد. (پیامبــر اکرم
امیرالمؤمنیــن، حضــرت زهرا، امام حســن و امام 

( حسین
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تفســیر  در  ســیوطى 
دّرالمنثور مى نویسد:

حضــور  در  عمــر  و  ابوبکــر 
موضوعى  دربــاره ى   پیامبر
مشاجره کردند و صدایشان بلند 
شد. ســپس آیه ى دوم سوره ى 
حجرات نازل شد که حبط عمل 

آن دو را بیان مى کرد.

بررسى خویشاوندى میان خاندان 
عصمت با عمر

این جملــه دروغى بیش نیســت. هم  
اثبات درستى برخى موارد ذکر شده ى 
این صفحه، ناممکن است و هم اساسًا 
ارتباط ســببى دیگرى ما بین خاندان 
اهل بیت و خاندان عمر-حداقل تا نسل 
پنجــم- در منابع تاریخــى معتبر ذکر 

نشده است .

در قــرآن مى خوانیم که در صدر اســالم گروهى اّدعاى 
ایمان داشــتند؛ ولى تحمل هیچ ســختى نداشــتند و با 
مســلمانان همراه نبودند.این ها یا در جنگ ها شــرکت 
نمى کردند و یا از آن مى گریختنــد. هنگامى که نصرتى 
به مسلمانان مى رسید، این ها به رسول خدا مى گفتند: 
«إنّا ُکّنا معکم». یعنى ما با شــماییم! خداوند در پاســخ 
مى فرمایدکه آیا خداوند به حقیقت دل هاشان آگاه نیست؟ 
یعنى قــرآن تصریح مى کند، با این کــه آن ها مى گفتند 
با پیامبرند و ادعاى ایمان داشــتند، لکن مؤمن نیســتند. 
بنابراین، همه ى مسلمانان شایستگى صفت با پیامبر بودن 
(والذین معه) را ندارند و این خداست که برخى را مؤمن و 

برخى را منافق نامیده است.  (عنکبوت/10 و فتح/29.)

ازدواج عمر و ام کلثوم
اخبار اهل تســنن در مورد این ازدواج بسیار مضطرب 
و مملــو از تناقض اســت که   نشــانه جعلى بودن 
آن هاســت. به عالوه اگر از مجمــوع اخبار، وقوع این 
ازدواج را بپذیریم، قطعًا با اکراه و اجبار و عدم رضایت 
بوده اســت. برخــى محّققان، به  امیرالمؤمنین
اســتناد روایات و تاریخ ثابت کرده اند که این داستان 

اصًال واقعیت خارجى نداشته است.
(کتاب ازدواج ام کلثوم با عمر،  آیت اهللا میالنى.)
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بر  رابطه ى ســببى دلیل  خویشاوندى و 
دوستى و رضایت میان دو خاندان نیست. 
هیچ انسان خوبى صرفًا با ازدواج، جهّنمى 
نمى شود و صرف رابطه ى سببى با نیکان 
نیز، موجب رهایــى از آتش نخواهد بود. 
مثال هــاى قرآنــى بســیارى، مؤّید این 
مطلب است. همســران دو پیامبر بزرگ 
االهى، حضــرت لوط و حضرت نوح

بــه تصریــح قــرآن جهّنمى انــد و این 
خویشاوندى آنان را رستگار نکرده است.

(تحریم /10.)

تنها در یکى از مدارك -آن هم از منابع اهل تسنن- 
به ازدواج جویریه با نواده ى امام سجاد اشاره شده 
که اســامى هم دقیقًا تطبیق نــدارد. بر فرض صّحت 
چنین ازدواجــى، اوًال رضایت پدربزرِگ داماد از اجداد 
عروس به اثبات نمى رسد! ثانیًا چه بسا خاندان عصمت 
و طهارت دختراِن خانواده هاى دیگر را به تزویج خود 
در مى آوردند تا پارســا و مؤمن شده، از گمراهى آنان 
جلوگیرى شــود و از این رهرو، حــق و حقیقت را به 
گوش اطرافیانشان نیز برسانند. این روش، نوعى تبلیغ 

معارف صحیح دین در روزگار اختناق بوده است. 

طبق آیه ى 4 سوره ى تحریم پیامبر
از حفصه و عایشــه به خاطر افشــاى 
ِسّرشــان نارضایتى پیدا کردند و قطعًا 
نادرست  عمل این دو همسر پیامبر
بوده و سزاوار توبه است. بایستى توجه 
کــرد که هیچ ازدواجــى- به تنهایى- 
نشــانه ى رســتگارى و نجات نیست. 
خصوصًا که قرآن، پس از نقل داستان، 
را که  مثال همســران لوط و نوح
جهّنمى انــد، آورده اســت. جالب توّجه 
است که بعضى موّرخان عامه نوشته اند 
که پیامبر پس از این ناخشــنودى 
حفصــه را طالق دادنــد و عمر از این 

پیشامد بر سر خود زد.
( تفسیر نمونه ذیل آیه؛ اإلستیعاب، ج 4، ص1811.)

26



در قــرآن مى خوانیم که در صدر اســالم گروهــى ادعاى ایمان 
داشــتند؛ ولى تحمل هیچ سختى نداشــتند و با مسلمانان همراه 
نبودنــد. این ها یــا در جنگ ها شــرکت نمى کردنــد و یا از آن 
مى گریختند. هنگامى که نصرتى به مســلمانان مى رسید، این ها 
به رســول خدا مى گفتند: «إنّا ُکّنا معکم»؛ یعنى ما با شماییم! 
خداوند در پاســخ مى فرماید که آیا خداوند به حقیقت دل هاشان 
آگاه نیست؟ یعنى قرآن تصریح مى کند، با این که آن ها مى گفتند 
با پیامبرند و ادعاى ایمان داشتند، لکن مؤمن نیستند. آیات قرآن 
نشــان دهنده ى نفاق برخى از اصحاب پیامبر هستند. (توبه، 74

و 101؛ منافقون، 1.) بنابراین، همه ى مســلمانان شایســتگى صفت با 

 پیامبــر بودن (والذین معه) را ندارند و این خداســت که برخى را 
مؤمن و برخى را منافق نامیده است. (عنکبوت،10؛ فتح،29.)

در قــرآن مى خوانیم که در صدر اســالم گروهــى ادعاى ایمان 
داشــتند؛ ولى تحمل هیچ سختى نداشــتند و با مسلمانان همراه 
نبودنــد. این ها یــا در جنگ ها شــرکت نمى کردنــد و یا از آن 
مى گریختند. هنگامى که نصرتى به مســلمانان مى رسید، این ها 
به رســول خدا مى گفتند: «إنّا ُکّنا معکم»؛ یعنى ما با شماییم! 
خداوند در پاســخ مى فرماید که آیا خداوند به حقیقت دل هاشان 
آگاه نیست؟ یعنى قرآن تصریح مى کند، با این که آن ها مى گفتند 
با پیامبرند و ادعاى ایمان داشتند، لکن مؤمن نیستند. آیات قرآن 
74(توبه، 74(توبه، 74 (توبه،  هستند. (توبه،  هستند.  نشــان دهنده ى نفاق برخى از اصحاب پیامبر

و 101؛ منافقون، 1.) بنابراین، همه ى مســلمانان شایســتگى صفت با 

 پیامبــر بودن (والذین معه) را ندارند و این خداســت که برخى را 
مؤمن و برخى را منافق نامیده است. (عنکبوت،10؛ فتح،29.)
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