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مطلب سوم، مطلبی است که تقریبا از سال گذشته فراون شنییه  منی شنو  و منا  ر  نهیر        

راجع به آن گفتگو کر یم،  ر فاطمیه بیشتر شیعه گار  تهاجمی  ار . اما  ر  هیر، این بحث برای 

ما  تهافعی است. ولی  ر اییجا گار مان، گار  تهاجمی است. هم  ر عنر  هنم  ر  ینر عنر  هنر 

شما وقتی که بحث می کییه. مثل کربال، می رسیم به آنجا آنها شمشیر کشنیهنه، اییهنا جای  نیا 

هم شمشیر کشیهنه. جیگ بو   و تا مر  افتا   بو نه به هم  یگر. یک گرو  از مر ها با یک گنرو  

  یگر. از مر ها همهیگر را ز نه. اصال می گوییه امیرالمومیین صلوات ا... علیه  ر جیگهنا متعنه  از

آنها کشته بو . بعه آنها آمهنه. از ناچاری و با حالت نفاق ایمان آور نه. بعه هم انتقام گرفتینه. هنر 

 کهام از اییها را که نگا  بکییه توجیه پذیر است.

اما نسبت به حضرت زهرا سالم ا... علیها بسیار ضعف  ارنه. مخصوصاَ  ر تعصب عربی. بعه هم       

جهی نیست برای اییکه شخصی اجاز  پیها بکیه به یک زن تعرض کیه. هر جای  نیا هیچ  لیل مو

زنی را مور  حمله قرار بههه. زنی را بترسانه. با یک زن برخور  خشن  اشته باشه. لذا به  سنت و 

پا می افتیه. ببیییه اییکه می گوییه اصال شها تی نبو   و  روغ است. چرا می گوییه  روغ اسنت  

هش کییه. پیش خو شان می گوییه یک میلیار  نفر آ م مخاطنب هسنتیه. چون نمی توانیه توجی

ما که می گوئیم  روغ است پانصه میلیون نفرشان حوصله مطالعه نهارنه که اصال برونه نگا  کیینه. 

 می گوییه خو   روغ است و توجیه می کییه.

مطالعه می کییه، یا  آن وقت برای آن عه  ای که با  رو ه مشکلشان حل نمی شو ، می رونه      

         می پرسیه، می فهمیه که نه خیر  روغ نیست، خیلی هم راست است، برای آن عه  ای که

نمی پذیرنه که  روغ بو  آمهنه یک کار  یگر کر نه. گفتیه که این قصه  روغ بو  هر چیه  ر 

ه ی طاهر  سالم تاریخ هم نوشته شه  باشه.  روغ است. به این  لیل عقلی که اگر حضرت صهیق

ا... علیها همسر امیرالمومیییی که امیرالمومیین به او هم عالقه ی همسری  اشتیه هم،  ختر 



پیامبر بو نه و هم اُُم الحسیین بو نه و روایات متعه ی که حاال  ر  زمییه شان و فضایل آن 

می کر نه.  ر صورتی حضرت است  اگر این اتفاق افتا   بو  ابهاً امیرالمومیین با خلفا همکاری ن

که تاریخ گزارش کر   که امیرالمومیین  ر موار  متعه ی به  ا  خلفا رسیهنه.  ر موار  متعه ی 

به خلفا مشاور   ا نه. مشورت  ا نه و  ر رایزنی ها شرکت کر نه. اگر این قصه می بو  قطعًا و 

 یقییاً این اتفاق نمی افتا . 

گر این قصه واقع شه  بو  چطور ممکنن اسنت کنه حضنرت یک جای  یگری می گوییه که ا      

امیرالمومیین صلوات ا... علیه  ختر همین حضرت زهرا سالم اهلل علیهنا را بنه عقنه عمنر  ر آور   

شنو . پن ، از ای کنه  ر تناریخ بنا ننام از وا  ام کلثنوم بنا خلیفنه ی  وم ینا  منیباشیه  واقعه

ن اعمنال منی رسنانه بنا توجنه بنه محبتنی کنه بنین امیرالمومیین به اعمالی سرز   اسنت کنه آ

امیرالمومیین و حضرت زهرا سالم ا... علیها بو  امکان نهار  که این اتفاق افتنا   باشنه. اوالَ اییکنه 

امیرالمومیین با خلفا همکاری کر نه، مشورت  ا نه،  ر سختیها به  ا شان رسنیهنه، اانیناَ اییکنه 

اییکه  خترشان را به خلیفه  وم  ا نه. و اییها نشان منی  هنه  حضرت با خلیفه بیعت کر نه. االثاَ

 هایی که  ر تاریخ به عیوان شها ت یا  شه   روغ است.که آن قصه

خواهم یک تعریف کلی  بگویم  بعه بیاناتم را خیلی سریع عرض کیم. اگر بعه از اییجا می      

       انشاء ا... تخصصی خهمتشان عرضم گرو  تخصصی خواستیه که روی این قست کار بکییه، 

 می رسیم

 مطلب ارائه شده در غدیر
گفته می شو  اساساً پیامبر برای خو شان جانشین معلوم نکر نه، لذا مر م به گونه ای  یگر       

هم ابتها  _علیه السالم  _خو شان اقهام به تعیین خلیفه بعه از رسول خها نمو نه. امیرالمؤمیین
فرمو نه من از آنها بهتر بو م چرا کج سلیقگی کر یه  بی معرفتی کر یه  ولی  مخالفت کر نه و

  باالخر  وقتی  یهنه مر م انتخا  کر نه به رأی آنها احترام گذاشتیه؛ لذا  ر طول حکومت خلفا 

 می بیییم که حضرت با ایشان همکاری نمو نه.
کاسه  ا تر از آش هستیه. امامتان که مهل  یگر شبهه این است که می گوییه شما شیعیان       

باشه، حتی اگر موافق انتخا  مر م هم نبو ، بخاطر مصالح مسلمین  _علیه السالم  _امیرالمؤمیین
گذشت کر  و بعه از گذشت شش ما  با خلفا بیعت نمو  و هموار  با آنها همکاری کر نه ولی شما 

 کییه و ایجا  اختالف می نمائیه.هیوز هم پ  از گذشت هزارو چهارصه سال پافشاری می 



یا مهل  یگر که می گوییه اساساً پیامبر خها رأی را به مر م وا گذار نمو  و مر م هم رأی       
گیری کر نه و خلیفه ای برای خو شان برگزیهنه. امیرالمؤمیین اصالً از ابتها هم هیچ مخالتی 

ی  ر خانه نشست و قرآن را جمع آوری حضرت از همان روز اول پذیرفت و بعه از آن مهت نهاشت
 کر . شما شیعیان بیخو ی قضیه را شور می کییه  لیلش هم همکاری امیرالمؤمیین با خلفاست.

  ر پاسخ این مهلهای شبهه می گوئیم:      
اواًل  ر مور  این مطلب که گفته می شو  پیامبر هیچ سفارشی، وصیتی  ر مور  جانشین       

از ابتهای  عوت علیی خو  به موازات  _صلی اهلل علیه واله _نیست. پیامبر اکرم خو  نهار ،  رست
تبلیغ  ین و معرفی اسالم به مر م، وجو  مقهس علی ابن ابیطالب را به عیوان وصی و جانشین و 

صلوات _برا ر خو شان تعیین کر نه. مثل حهیث یوم الهار، میزلت،  هیر، ... ولی بعه از رسول خها
 صب شه. حضرت بخاطر مصالح  ین نو  _علیه السالم _این حق از امیرالمؤمیین _یه وآلهاهلل عل

پای اسالم جیگ یا مخالفت علیی نیمو نه، بلکه صبر پیشه کر نهو سکوت نمو نه. مسئله سکوت 
و مهارای آن حضرت و فلسفه ی آن  ر کالم ایشان وضوح  ار . مقصو  از سکوت، ترک قیام و 

از طرح  عوی خو  و مطالبه ی آن و از  _علیه السالم_شیر است و گرنه امام  ست نز ن به شم
نهج البال ه می فرماییه:  42تظلم  ر هیچ یک از فرصت های میاسب خو  اری نکر نه.  ر خطبه 

خار  ر چشمم بو  و چشم ها را برهم نها م، استخوان  ر گلویم گیر کر   بو ، نوشیهم، گلویم 
 تلختر از حیظل  ر کامم ریخته بو  و صبر کر م.می شه و      فشر  

نهج البال ه می فرماییه:  ر انهیشه فرو رفته که میان  و را  کهام را برگزییم   3 ر خطبه 
آیا با کوته  ستی قیام کیم یا بر گمراهی سخت و شهیه صبر کیم، تاریکی که بزرگ سال  ر آن 

تا آخرین نف   ر تالشی سخت واقع می گر  . فرتوت می شو  و تاز  سال پیر می گر   و مؤمن 
 یهم صبر بر همین حالت طاقت فرسا عاقالنه تر است. پ  صبر کر م  ر حالی که خاری  ر چشم 

 و استخوانی  ر گلویم  اشتم.
امیرالمؤمیین را  عوت به قیام می کیه  ر همین  _سالم اهلل علیها _روزی حضرت زهرا

اشهه انّ محمهاّ رسول اهلل امام به حضرت زهرا می فرماییه: آیا  حال فریا  مؤذن بلیه می شو  که
 وست  اری این فریا  خاموش شو   فرمو : نه. فرمو نه: سخن من جز این نیست برای اییکه 

و پای  ین بمانه و بالیه  شو  و امروز به  ست ما برسه، امیرالمؤمیین سکوتی تلخ را اختیار نفرزنه 
نیه همان قضاوتی است که خو شان بین  و ما ر که سر یک بچه نمو . مثال آن حضرت ما

 اختالفشان شه  بو ، نمو نه.



 استان بهین قرار بو  که اختالف بر سر ما ری یک بچه بین  و زن باال گرفت. حضرت هر 
چه نصیحت نمو نه فایه  نکر . لذا حضرت  ستور  ا نه شمشیر بیاورنه و بچه را نصف کییه و به 

ههیه. یکی از خانمها گفت: من  روغ گفتم بچه مال من نیست. حضرت فرمو  بچه مال  و ما ر ب
همین ما ر است بچه اش را به وی بههیه. لذا  ر با  قضاوتهای حضرت که  ر کتا  بحار آمه  
است حضرت  ر قضیه خالفتشان فرمو نه: مثال من مثال ما ری است که فرزنهش را واگذار نمو . 

مال من نیست. حضرت می فرماییه: که  و مطلب  ر این موضوع بهست می  یعیی گفت که بچه
آیه اول اییکه مال مال واگذار کییه  است؛ یعیی آن کسی که واگذار کر  و گفت مال مال من 
نیست.  وم اییکه واگذار کییه  اهل محبت بو  که وااگذار کر . محبتش او را وا ار کر  که واگذار 

ل محبت است. یعیی آنچه باعث شه  ست از کشمکش بکشه و رها کیه و کیه. واگذار کییه  اه
واگذار کیه محبتش بو . لذا سایر اتفاقات بعهی و برخور های بعهی این شخص را با موضوع، بایه 
با پایه های محبت تحلیل کر . یعیی آنچه که شما همکاری می نامیه نیز بایه با خمیر مایه محبت 

 تحلیل و بررسی نمو .
رض کییه ناما ری بچه را به ظلم گرفته؛ یک نفر از طرف ناما ری نامهربان پیش ما ر ف

واقعی می آیه و می گویه بچه ات گریه می کیه، بی قراری می کیه، هر چه می کییم ساکت نمی 
شو  مطمئیًا این ما ر واقعی نمی گویه بگذار گریه کیه تا بچه هالک شو  تا ناما ری کالفه شو  

چه مصلحت بچه اش باشه می گویه. آ  قیه، عرق نعیاع، آ  جوش و  یر  را برای  ل بلکه هر 
 ر  بچه اش پیشیها  می کیه. حتی هر چه که  ر میزل  اشته باشه که برای  ر  بچه اش مفیه 
است می آور  و به  اصب بچه می  هه. ما ر واقعی هر چه می کیه از سر محبت می کیه آیا اگر 

ش را حل کر  نشانه ی تأئیه عمل  ز ی بچه است  یا نشانه ی تأئیه شخص ما ر مشکل بچه ا
 بچه  ز  است 

مثال  یگری را مطرح می کییم اگر کارخانه ی کارخانه  اری را  صب کییه. کارخانه ای 
که حاصل همه ی عمر کارخانه  ار است آجر آجر آنرا زحمت کشیه  تهیه کر  ، سختیها را تحمل 

ه، قرضها پر اخت نمو  ، سختیها و مشکالت فراوانی را پشت سر گذاشته تا کر  ، وامها گرفت
کارخانه اش به امر رسیه ، حاال یکی آمه  و کارخانه را صب کر  ، پرونه  سازی و  روغ و کلک و 
  ل بازی کر   تا کارخانه ی میظور را صاحب شه  است و صاحب اصلی کارخانه  ر  ا گستری 

ئن است  یر یا زو  باالخر  به  ستور قاضی عا ل کارخانه اش باز خواهه طرح شکایت کر   و مطم
گشت ؛ پر واضح است که هموار  صاحب اصلی کارخانه  لسوز تشکیالتش می باشه. اگر خبر برسه 



که کارخانه آتش گرفته نمی گویه به جهیم بگذار بسوز  بلکه از سر محبت و  لسوزی هر کاری 
ارخانه حفظ شو  انجام می  هه. این عمل تائیه شخص کارخانه  ز  یا که از  ستش بر بیایه که ک

 تائیه عمل  ز ی کارخانه نیست.
اگر  ر طول حکومت خلفا می بیییم که امیرالمؤمیین همکاری با ایشان می کیه، مشاور  
به ایشان می  هه،  لسوزی می کیه، مطلبی که خو  ایشان هم اذعان  ارنه به  لیل حفظ فرزنه 

پای  ین است. نه تأئیه خلفا و یا رضایت به  صب خالفت. گفته انه خلیفه  وم  ر هفتا  نوبت نو 
 نبو  عمر هالک شه  بو  را تکرار کر . _علیه السالم _جمله لوالعلی لهلک عمر ، اگر علی

 ر طول خالفت خلفا از سر محبت به اسالم  _علیه السالم  _همه حرکتهای امیرالمؤمیین
ن است. روشن است که رفتار مصلحانه و  لسوزانه ی اولیای خها، حتی با بزرگترین و پایهاری آ

 شمیانشان نیز، همرا  با کمال بزرگواری و تا جای ممکن با مهارا و  عوت به خیر همرا  بو   است 
و این فضیلتی برای اولیای الهی است نه مخالفان ایشان. پ  تمام شور و مشورت ها و تذکرات 

     خلفا از زاویه حفظ مصالح اسالم و  ر حالی بو  که آن حضرت خو  را مور  ستمحضرت به 
می  انست و البته ستم انواع برا رانه و خانوا گی و  وستانه نهار . اگر امروز به  ست ما اسمی از 

  ین رسیه  مهیون همین فهاکاری هستیم.
ه تاز  به زور هم آن بیعت گرفته شه  منتن بیعت امیرالمومیین با خلفا اگر بیعتی بو   باشه ک      

تاریخ صراحت بر آن  ار  که به زور بیعت گرفتیه انه. یک جای  یگر باز بیعتهایی هست به شکلی 

هاست. و  ر واقع استهالل بنه بیعنت که واقعا نمی شو  به آن گفت بیعت از جی  همان همکاری

 شه  است.

یک جای  یگر این است که امیرالمومیین از طرف رسول خها یک وظیفه  اشنتیه کنه حفنظ       

جان خو شان و اهلشان بو   است. امیرالمومیین فرمو  رسول خها فرمو نه: که یا علی بعه از منن 

افته و وقایع را فرمو نه. حضرت فرمو نه که  ر آن شرایط من چه کنار کنیم. اینن این اتفاقات می

سمت قشیگترین برخور  ما را با اماممان علیه السالم را نشان می  هه. امیرالمنومیین وقتنی کنه ق

مقابلش رسول ا... صلی ا... علیه و آله است از خو ش طرح و برنامه نهار  رسول خها صلی ا... علینه 

ی بییینه و آله می گوییه بعه از من اییجوری میشو   اییجوری میشو  تاریخ هم که بخوانیه شما م

هر آ م عاقلی بو  می گفت صبر کن. یعیی ما که اگر خهای متعال لطف کر   باشه و به اننهاز  ی 

 یک سر سوزن که به ما عقل  ا   باشه، می فهمیم که اییجا وظیفه صبر کر ن است. 



اگر شما تاریخ را مطالعه کر   باشیه، علی الخصوص سه سال آخر حیات رسنول خنها را، اینن       

یه مثل روز روشن است. مثل اییکه شما اییجا از تشیگی  اریه هالک می شویه ینک لینوان آ  قض

اییجا است بعه بزرگترتان به شما می گویه که اگر آ  نخوری هالک می شوی باز هم شما بپرسی 

که خو  من چه کار کیم اآلن شما اجاز  می  هیه من آ  بخورم  امیرالمومیین آنجنا بنه رسنول 

 رماییه من  ر این شرایط چکار بکیم  خها می ف

این نشان می  هه که شیعه ظرفی است خالی که امام  ار . تا امامش چه بگویه. منثال پشنت       

ز ننه و  ارننه هجنوم منی  ر خانه ی امیرالمومیین اگر ما قرار می گرفتیم و  ر خانه را آتش منی

ان این است که بجیگیم  وظیفنه منان اینن آورنه و حمله می کییه چه چه چه ... آنجا ما وظیفه م

است که بیشیییم  وظیفه مان این است که فرار کییم  وظیفه مان است که همکاری کییم  چکنار 

کییم  چشممان به  هن اماممان علیه السالم است. حضرت هر کاری که فرمو نه بکن همنان کنار 

بجیگ، منی جیگنیم. فرمو ننه فحنش  می کییم. فرمو نه فرار کن فرار می کییم. فرمو نه      را 

 به ، فحش می  ا یم. فرمو نه هیچی نگو سکوت کن سکوت می کر یم.

امیرالمومیین اییجا از رسول خها پرسیهنه که وقتی که اییجوری شه من چکار کیم  حضنرت       

نجنات  فرمو نه که اگر یارانی یافتی قیام کن و اگر یارانی نیافتی صبر کن و جان خو ت و اهلت را

به  تا به یاری  ین خها یارانی بیابی. قطعاً و یقییاً موقعیتی حاصل شه کنه خلفنا بنه اینن نتیجنه 

رسیهنه که از نظر حکومتی وضعیتشون تثبیت شه  و اگر علی علیه السالم بیعت نکیه بنه راحتنی 

اق افتنا   و منی می توان او را کشت. سه  فعه  ر تاریخ این اتفاق افتا  . یکی از آن  فعاتی که اتف

شو  پی گیریش کر  شورای شش نفر  عثمانی است.  ر آن شورا آشکار گفته اگنر تنا سنه روز بنه 

نتیجه رسیهنه که رسیهنه اگر نرسیهنه بکشیهشان، همه را بکشیه. و بعه هم  ر صنف بینهی کنه 

شنه. کشته می شویه آنجا فقط قطعاً امیرالمومیین علیه السالمکر   بو  شما اگر ببیییه متوجه می

بعه هم جاهای  یگر. به هر حال بعضی از قصه های بیعت این شکلی اسنت. یعینی آمهننه کنه ینا 

 کشیم.بیعت کن یا تو را می

از آن جمله باز موار ی که هسنت منن االن ینا م آمنه بناال سنر امیرالمنومیین علینه السنالم       

ن نگا  می کر نه به شمشیر. فرمو نه شمشیرگرفتیه. نقل تاریخ این شکلی است که حضرت از پایی

که شما با بیه  ی خها ابن عم رسول ا... و برا ر رسول ا... این کار را  اریه می کیینه. عمنر ملعنون 

گفت که بیه  ی خها بو ن را قبول  اریم  پسر عموی رسول خنها را هنم قبنول  ارینم امنا بنرا ر 

المومیین علیه السالم فرمو نه کنه اگنر بیعنت رسول خها را نه. و بعه اشار  کر  که بیعت کن امیر



نکیم چی    ر تاریخ اشار   ار   با  ست اشار  کر  به گر نش که سرت را از گر نت جها خنواهیم 

کر . یعیی به این واضحی. حاال امیرالمومیین علیه سالم وظیفنه اش اییجنا چیسنت  رسنول خنها 

مو   بو  به هیچ وجه بیعت نکن ها ننه خینر فرمو   است که اگر یاری یافتی قیام کن. حضرت نفر

اگر یار نیافتی وظیفه ات چی هست وظیفه ات این است که خو ت را و اهلت را نجات به  تا بنرای 

اقامه ی  ین خها یارانی بیابی. لذا تاریخ بعضی از این بیعتها را آشکارا اصالً  لیلش را هم بنرای منا 

 عت چه بیعتی بو .بیان کر    این نشان می  هه که نوع بی

  آیا امیرالمؤمنین دخترشان را با خلیفه دوم تزویج نمودند

 شمیان برای اییکه بگوییه امیرالمؤمیین با خلفنا همکناری منی کر ننه، بحنث از وا   ختنر       

امیرالمؤمیین با خلیفه  وم را مطرح می کییه.  ر حالیکه ام کلثنوم کنه بنه همسنری خلیفنه  وم 

رالمؤمیین و حضرت زهرا سالم اهلل نیست. بلکنه  ختنر اسنماء بینت عمنی  منی  رآمه،  ختر امی

 باشه. 

جعفر ابن ابیطالب ملقب به جعفر طیار برا ر امیرالمؤمیین علیه السالم بو . که مسلمانان به       

رهبری ایشان به حبشه هجرت نمو نه. ایشان  ر جیگ موته شهیه شهنه. همسری  اشتیه به نام 

عمی  که بعه از شها ت جیا  جعفر، ابوبکر خلیفه اول از او خواستگاری کر . اسماء  اسماء بیت

همسر ابوبکر شه. این از وا   و فرزنه به همرا   اشت. محمه و ام کلثوم. او به حضرت خهیجه 

قول  ا   بو  که هم  ر مراسم عروسی و هم عزای حضرت صهیقه طاهر  حضور  اشته باشه. 

هیجه سالم ا... علیها  ر شعب ابی طالب به شها ت رسیه این قول را  ا . هیگامی که حضرت خ

علی ر م اییکه با جعفر به حبشه سفر کر   بو  با گروهی که به حبشه رفته بو نه، اما همییکه 

مطلع شه حضرت صهیقه طاهر  می خواهه از وا  کیه به همان قولی که  ا   بو  برگشت. 

ای جالب زنهگی اسماء همین است که ایشان بهون شوهرش باعه  برگشت آمه و یکی از  استانه

ای از مسلمانها به مهییه برگشتیه و  ر مراسم از وا  حضرت زهرا سالم اهلل علیها شرکت کر نه. 

تا  ر شب زفاف حضرت زهرا سالم اهلل علیها  ر کیار ایشان باشه و نگذار  که حضرت  م بی 

 ما ری را ح  کییه.

ا سال رحلت پیامبر اکرم به خانه امیرالمؤمیین رفت و آمه  اشت. ولی وقتی که ابوبکر اسماء ت      

خالفت را  صب کر  و به حضرت لطمه وار  ساخت،  یگر  ر خانه ابوبکر نمانه و شایه هم از او 

 جها شه.



ها اسماء خا مه حضرت زهرا سالم اهلل علیها بو .  ر شب شها ت حضرت زهرا سالم اهلل علی      

که احهی نبو  و امیرالمؤمیین کسی را خبر نکر ، اسماء حضور  اشت. شما  ر اشعار می خوانیه 

بریز آ  روان اسماء، این اسماء.  همان اسماء است به خاطر همان قولی که به حضرت خهیجه 

 یه.سالم ا... علیها  ا   بو نه. این اسماء بعه از مر ن ابوبکر به همسری امیرالمومیین  ر می آ

     و فرزنه اسماء محمه و ام کلثوم  ر خانه امیرالمؤمیین بزرگ شهنه و بعهها محمه متعه       

می گفت به من محمه ابن ابوبکر نگوییه، بلکه محمه ابن علی بگوییه. من پسر امیرالمؤمیین 

هستم.       خو  پسر امیرالمؤمیین هم بو  ولی پسر خوانه  حضرت بو . او شیعه خالص 

میرالمؤمیین بو  که  ر زمان حکومت امیرالمؤمیین والی بصر  شه و بعهها عُمال معاویه او را ا

 کشتیه.  ر پوست االغ پیچیهنه و سوزانهنه. روحش شا .

عمر ابن خطا  برای اییکه با پیامبر همطراز شو ، به طریق ظالمانه ای به زور ام کلثوم را که       

گرفت. چرا که هر  و  ختر ابوبکر بو نه. حتی وقتی خواهر عایشه می شه به همسری 

امیرالمؤمیین  ربار  این از وا  مخالفت کر ، عایشه ملعونه گفت: به علی ربطی نهار . این خواهر 

من است. پ  این ام کلثوم  ختر امیرالمؤمیین و حضرت زهرا سالم اهلل علیها نیست. بلکه مثل 

لمؤمیین است. اما ام کلثوم  ختر امیرالمؤمیین خواهر محمه ابن ابوبکر  ختر، خوانه  امیرا

حسیین همان است که همسر مسلم ابن عقیل شه و  و طفالن مسلم که  ر کوفه شهیه شهنه، 

 پسران این بزرگوارنه. و  و  ختر ام کلثوم هم عصر عاشورا  ر خیهق افتا نه و شهیه شهنه.
 


