
 ومن الصحابة  من الشيعة موقف أهل البيت
خداع الناس بأنهم موالون ألهل بيت النبي صلى هللا عليه وسلم، وأنهم  الشيعة اول حي

أقرب الناس إلى الصحة والصواب من بين طوائف المسلمين، وأفضلهم وأهداهم 
لتمسكهم بأقارب النبي صلى هللا عليه وسلم وذويه، وإن المتمسكين بأقوالهم، 

، والسالكين مسلكهم، والمتتبعين آثارهم وتعاليمهم هم وحدهم ال  والعاملين بهديهم
 .غيرهم

أهل بيت النبي صلى هللا عليه وسلم وال أهل بيت يطيعون ال أنهم   والحقيقة
ال يهتدون بهديهم. وال يقتدون برأيهم، وال ينهجون منهجهم، وال  و رضي هللا عنه   علي 

يسلكون مسلكهم، وال يتبعون أقوالهم وآراءهم، وال يطيعونهم في أوامرهم وتعليماتهم  
رين معلنين قواًل وعماًل، ويخالفون آراءهم بل عكس ذلك, يعارضونهم ويخالفونهم مجاه

وصنيعهم مخالفة صريحة. وخاصة في خلفاء النبي الراشدين، وأزواجه الطاهرات 
 . ه المطهرات، وأصحاب

 موقف علي وأبنائه من شيعتهم 

وقد نقلت العديد من مصادر الشيعة المعتبرة كنهج البالغة غضب علي رضي هللا عنه  
 هو وبنوه على شيعتهم نذكر منها قوله لهم عند تجهيزه لقتال معاوية: 

دعوتكم إلى قتال هؤالء القوم لياًل ونهارًا وسرًا وإعالنًا وقلت لكم اغزوهم قبل  »أال وإني 
إستنفرتكم للجهاد فلم   ...فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت الغارات عليكم   ...أن يغزوكم 

أقومكم غدوة   ... (. وأسمعتكم فلم تسمعوا. ودعوتكم سرأ وجهرًا فلم تستجيبوا 1تنفروا )
لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم. قاتلكم هللا، لقد    ...كظهر الحية  وترجعون إلّي عشليةً 

مألتم قلبي قيحًا. وشحنتم صدري غيظًا، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذالن حتى  



قالت قريش: إن علي بن أبي طالب رجٌل شجاع ولكن ال علم له بالحرب« )نهج 
 (. 70و  68البالغة 

. وألحقني بمن هو أحق بي منكم« »اللهم إني قد  »لوددت أن هلل فرق بيني وبينكم
مللتهم وملوني، وسئمتهم وسئموني، فأبدلني خيرًا منهم، وأبدلهم شرًا مني« )نهج  

 (. 65البالغة 

»أيها الشاهدة أبدانهم، الغائبة عقولهم، المختلفة أهواؤهم المبتلى بهم أمراؤهم. 
هللا وهم يطيعونه. لوددت   صاحبكم يطيع هللا وأنتم تعصونه، وصاحب الشام يعصي

 وهللا أن معاوية صارفني صرف الدينار فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني رجاًل منهم. 

»أحمد هللا على ما قضى وعلى ابتالئي بكم، أيها الفرقة التي إذا أمرت لم تطع إذا 
وهللا لئن جاء يومي ليفرقن هللا بيني وبينكم، وأنا لصحبتكم قاٍل   ...دعيت لم تجب 

ي كاره( أوليس عجبًا أن معاوية يدعو الجفاة الطغام فيتبعونه على غير معونة وال  )أ
« )نهج البالغة الجزء   عطاء. وأنا أدعوكم إلى المعونة فتتفرقون عني وتختلفون َعليَّ

 (. 100الثاني 

طلهم وتفرقكم عن  »وإني وهللا ألظن أن هؤالء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على با
حقكم، وبمعصيتكم إمامكم في الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل وبأدائهم األمانة إلى  

أصبحت وهللا ال أصدق قولكم،   ...صاحبها وخيانتكم وبصالحهم في بالدهم وفسادكم 
وال أطمع في نصركم، وال أوعد العدو بكم، مابالكم؟ مادوائكم؟ أريد أن أداوي بكم وأنتم  

 ناقش الشوكة بالشوكة«. دائي. ك

مهبط إبليس ومغرس الفتن«  وقال علي بن أبي طالب رضي هللا عنه »إن البصرة  
 (. 18:3)نهج البالغة 

 



 

 __________ 
هاد والركون  ( قارن هذا بما قاله صاحب كتاب )ثم اهتديت( الذي اتهم الصحابة بالتثاقل عن الج1)

 إلى الدنيا.

 

  



 فاطمة الصغرى تسب الشيعة 

وليسوا من أهل السنة وتقول فاطمة الصغرى رضي هللا   من الشيعة وأهل العراق هم 
عنها:« أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل المكر والغدر والخيالء إنا أهل بيت ابتالنا هللا  

 . «بكم وابتالكم بنا فجعل بالءنا حسنا

 

 

 

 

ط النجف أو   27/ 2هذه الرواية شيخهم أبو منصور الطبرسي في االحتجاج ) )أخرج
كما ذكرها صادق مكي في مظالم أهل البيت  302صفحة   2ط األعلمي بيروت جزء 

 هـ(.  1404الدار العالمية  1ط  265ص 

  



 الحسن بن علي رضي هللا عنه ضد الشيعة 

ذاذ! بعد أن طعنوه ))أرى وهللا  و قال الحسن بن علي رضي هللا عنه واصفًا شيعته األف
أن معاوية خير لي من هؤالء يزعمون أنهم لي شيعة ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلي وأخذوا  
مالي، وهللا لئن آخذ من معاوية عهدًا أحقن به دمي واومن به في أهلي، خير من أن  

 (. 290ص ) 2إلحتجاج للطبرسي جـ«  يقتلوني فتضيع أهل بيتي وأهلي
دة الشيعة في الجرح والتعديل أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال في ترجمة  ويروي عم

( عن اإلمام الصادق رضي هللا عنه أنه قال« ما أنزل هللا  254)أبو الخطاب ص 
 .«سبحانه آية في المنافقين إال وهي فيمن ينتحل التشيع

لو قام  ( عن اإلمام الصادق رحمه هللا أنه قال« 253وروى الكشي )رجال الكشي ص
 . «قائمنا بدأ بكذابي شيعتنا فقتلهم

 

وقال الصادق أما وهللا لو أجد منكم ثالثة مؤمنين يكتمون حديثي ما استحللت أن  
 (. 496/ 1أكتمهم حديثًا( )أصول الكافي 

 

  



 من الشيعة  الحسن بن الحسنموقف 

عن عبد الملك بن عمير لكن قال كتب الوليد إلى عثمان المري انظر الحسن بن 
الحسن فاجلده مئة ووقفه للناس يوما وال أراني إال قاتله قال فعلمه علي كلمات الكرب  

افضة إن قتلك قربة  فضيل بن مرزوق سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الر 
 (.486/ 4إلى هللا فقال إنك تمزح فقال وهللا ما هو مني بمزاح« )سير أعالم النبالء 

وروى فضيل بن مرزوق قال سمعت الحسن يقول دخل علي المغيرة بن سعيد يعني  
الذي أحرق في الزندقة فذكر من قرابتي وشبهي برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم لعن أبا بكر وعمر فقلت  وكنت أشبه وأنا شاب ب 
 (.486/ 4ياعدو هللا أعندي ثم خنقته وهللا حتى دلع لسانه« )سير أعالم النبالء

 موسى بن جعفر 

وروى محمد بن يعقوب الكليني عن الكاظم أنه قال:« لو ميزت شيعتي لم أجدهم إال  
فقالوا: نحن شيعة علي. فقال لهم: إنما    واصفة ولو امتحنتهم لما وجدتهم إال مرتدين.

 (. 228/ 8شيعة علي من صدق قوله فعله« )الكافي

وقال الباقر« لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثالثة أرباعهم لنا شكاكا والربع اآلخر  
 (. 79أحمق »)رجال الكشي

 زينب بنت أمير المؤمنين 

هل الكوفة تقريعًا لهم »أما بعد يا  وقالت زينب بنت أمير المؤمنين صلوات هللا عليها أل
أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر والخذل .. إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من  
بعد قوة أنكاثًا، هل فيكم إال الصلف والعجب والشنف والكذب .. أتبكون أخي؟ أجل  



ل سليل خاتم  وهللا فابكوا كثيرًا واضحكوا قلياًل فقد ابليتم بعارها .. وأنى ترخصون قت
 (. 30 - 29/ 2النبوة .. ( )االحتجاج 

  



 قاتل الحسين شيعي 

بي أبو السابغة، من  شمر بن ذي الجوشن ـ واسمه شرحبيل ـ بن قرط الضبابي الكال
كبار قتلة ومبغضي الحسين، كان في أول أمره من ذوي الّرئاسة في هوازن موصوفًا  
بالشجاعة وشهد يوم صفين مع علّي عليه الّسالم، سمعه أبو إسحاق السبيعي يقول  

 بعد الصالة: »اللهّم إنك تعلم أني شريف فاغفر لي«. 

 قتل ابن رسول هللا؟فقال له: »كيف يغفر هللا لك وقد أعنت على  

فقال: ويحك كيف نصنع؟ إن ُأمراءنا هؤالء أمرونا بأمٍر فلم نخالفهم! ولو خالفناهم كّنا  
شّرًا من هذه الُحمر. ثّم أنه لّما قام المختار طلب الشمر، فخرج من الكوفة وسار إلى  

لشمر  الكلتانية ـ قرية من قرى خوزستان ـ فَفَجأه جمع من رجال المختار، فبرز لهم ا
قبل أن يتمّكن من لبس ثيابه فطاعنهم قلياًل وتمّكن منه أبو َعمرة فقتله وُألقيت جثته  

 152/ 3لسان الميزان  449/ 1ميزان االعتدال  92/ 4للكالب« )الكامل في التاريخ
 البداية والنهاية(.  55/ 4ابن األثير

 

 

 

  



 حمبة أهل البيت للخلفاء الراشدين 
فعلى سبيل المثال: ذكرت المصادر الشيعية أن ممن ماتوا مع الحسين أخوه أبو بكر  

 وابنه أبو بكر. 

المجلسي: »أبو بكر بن علي أخو الحسين وكذلك أبو بكر بن الحسين« )جالء قال 
مقاتل الطالبيين لألصفهاني    64/ 2كشف الغمة األربيلي 582العيون للمجلسي ص

 (. 263التنبيه واإلشراف للمسعودي ص 142و 87)ص

قال المجلسي »كان عمر بن الحسين بن علي بن أبي طالب ممن استشهد مع  
(. وخالفه األصفهاني فقال بأن عمر بن  582بالء« )جالء العيون الحسين في كر 

 ( 119الحسين لم يقتل وإنما كان أسيرا )مقاتل الطالبيين

للطبرسي اإلرشاد    203علي سمى بعض أوالده بأبي بكر وعمر وعثمان )إعالم الورى 
مقاتل   64/ 2كشف الغمة 182جالء العيون  213/ 2تاريخ اليعقوبي 186للمفيد
 (. 142ينالطالبي

 (. 213الحسنان سمى كل واحد منهم أوالده بأبي بكر وعمر )إعالم الورى 

مقاتل    582موسى بن جعفر سمى ولده بأبي بكر وابنته بعائشة )جالء العيون 
 217و 90/ 2كشف الغمة 263التنبيه 228تاريخ اليعقوبي 119و 78الطالبيين

 (. 561مقاتل الطالبيين

 (.283الفصول المهمة 334/ 2كشف الغمةزين العابدين سمى ابنته عائشة )

الفصول  334/ 2علي بن محمد الهادي سمى ابنته عائشة )كشف الغمة
 (. 283المهمة



 التسمية تعبير المحبة 

وهذا يدعونا إلى التساؤل: هل التسمية بأبي بكر وعمر جائزة عند الشيعة؟ يجيب 
 الشيعة بأنه ليس في التسمية كبير شأن. 

ا لم نجد شيعيا يسمي ولده شارون. وهو تجاهل متعمد لما في  فنقول: هذا كذب فإنن 
 كتبكم.

ولماذا ال تسمون أبناءكم جورج أو فرانسوا إن كانت التسمية ال تهم؟ هذا رأي  
ارتأيتموه وهو مخالف ألصول كتبكم وما رويتموه عن أئمتكم من أهمية التسمية  

 ي وأبناؤه؟ باألسماء المستحسنة. فلماذا ال تستحسنون ما استحسنه عل 

إن التسمية عادة بالشيء تدل على كثرة محبته. فلكثرة محبة الشيعة بالحسين لم  
يسموا أوالدهم فقط. بل سموا أماكن عبادتهم باسم الحسين فجعلوها حسينية. ولكنها  

 محبة غير صادقة. وإال أليس باعترافكم أن الحسين سمى أوالده بأبي بكر وعمر؟ 

عندكم عدم التسمية بأسماء أعداء أهل البيت. حتى عقد  فإن أول مراتب االستحسان 
 مشايخكم في هذا أبوابا في كتبهم. مثل: 

 398/ 21باب كراهية التسمية بأسماء أعداء األئمة عليهم السالم )وسائل الشيعة 
(. ورووا في ذلك روايات عن أبي جعفر أنه قال »إن 132/ 15مستدرك الوسائل

  20/ 6باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال« )الكافي الشيطان إذا سمع مناديا ينادي
 (. 337/ 21جامع أحاديث الشيعة للبروجردي  393/ 21وسائل الشيعة

وروى الكليني عن يعقوب السراج أنه قال« دخلت على أبي عبد هللا عليه السالم وهو  
واقف على رأس أبي الحسن موسى وهو في المهد. فجعل يساره طويال. فجلست حتى  

فقمت إليه فقال لي: أدن من موالك فسلم. فدنوت فسلمت عليه فرد علي السالم  فرغ.  



بلسان فصيح ثم قال لي: إذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس. فإنه اسم يبغضه  
هللا. قال: وكانت ولدت لي ابنى سميتها بالحميراء. فقال أبو عبد هللا عليه السالم:  

كتاب الحجة: باب اإلشارة والنص على بي   247/ 1إنته إلى أمره ترشد »)الكافي 
 الحسن موسى(. 

إذن. فالتسمية الصحيحة في مذهبكم مهمة جدا ألن موسى بن جعفر أمر يعقوب  
السراج أن يغير اسم ابنته من الحميراء )نسبة إلى عائشة( ألن هذا االسم على حد  

 زعمه »يبغضه هللا تعالى«. 

 دليل على أهمية إحسان التسمية عندكم.  وإذا كانت هناك أسماء يبغضها هللا فهو 

  





 موقف أهل البيت من الصحابة 
 وقد ثبتت هذه المحبة بين أهل البيت والصحابة بأسانيدنا الصحيحة: 

عن أبي جحيفة قال »كنت عند عمر رضي هللا عنه وهو مسجى بثوبه قد قضى نحبه  
مة هللا عليك أبا حفص  فجاء علي رضي هللا عنه فكشف الثوب عن وجهه ثم قال رح

فوهللا ما بقي بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحد أحب إلي من أن ألقى هللا تعالى 
 (. 867رقم 218/ 2بصحيفته منك« )مسند أحمد

 حبة بين الصحابة وأهل البيت كتب الشيعة تشهد برابطة الم

 من فرط حب علي للخلفاء الثالثة الراشدين سّمى أوالده الثالثة بأسمائهم:و 

( وقد خصص المجلسي  56ص* أبو بكر بن علي بن أبي طالب )مقاتل الطالبيين 
دعاء له وجاء فيه »السالم عليكم يا أبا بكر بن علي بن أبي طالب عليه السالم 

ورحمة هللا وبركاته: ما أحسن بالءك وأزكى سعيك وأسعدك بما نلت من الشرف وفزت  
به من الشهادة فواسيت أخاك وإمامك ومضيت على يقينك حتى لقيت ربك صلوات هللا  

ما أحسن به إليك. السالم عليك يا عثمان بن علي بن أبي طالب    عليك وضاعف هللا
ورحمة هللا وبركاته، فما أجل قدرك، وأطيب ذكرك، وأبين أثرك، وأشهر خيرك، وأعلى  

 (.245/ 98مدحك، و أعظم مجدك. فهنيئا لكم يا أهل بيت الرحمة« )بحار األنوار

  



 أهل البيت يسمون أبناءهم أبو بكر 
 و بكر بن علي بن أبي طالب:أب

 وولد لعلي من ليلى بنت مسعود ولد أسماه أبا بكر. 

قتل مع الحسين في كربالء، وأمه ليلي بنت مسعود النهشلية، ذكره: اإلرشاد للمفيد  
، تاريخ اليعقوبي في أوالد علي، ومنتهى اآلمال للشيخ عباس  186 - 248ص 

وذكر أن اسمه محمدًا وكنيته أبو بكر قال: و ))محمد يكنى بأبي   261/ 1القمي 
 . 120/ 42، وبحار األنوار للمجلسي 544/ 1بكر. . .(( 

 أبو بكر بن الحسن بن علي بن أبي طالب: 

قتل مع عمه الحسين في كربالء، ذكره: الشيخ المفيد في قتلى كربالء في اإلرشاد  
في   544/ 1، وتاريخ اليعقوبي في أوالد الحسن، ومنتهى اآلمال لعباس القمي  248

 استشهاد فتيان بني هاشم في كربالء. 

 و بكر علي زين العابدين: أب

كنية علي زين العابدين بن الحسين هي أبو بكر وذكر ذلك العديد من علماء الشيعة  
 اإلمامية، راجع األنوار النعمانية للجزائري. 

 أبو بكر علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق: 

اقب في  كانت كنية علي الرضا أبو بكر ذكر ذلك: النوري الطبرسي في كتابه النجم الث
أبو بكر وهي إحدى ُكنى اإلمام الرضا كما   - 14ألقاب وأسماء الحجة الغائب قال: ))

 ذكرها أبو الفرج األصفهاني في مقاتل الطالبيين. 



 أبو بكر محمد المهدي المنتظر بن الحسن العسكري:

عام   1100إحدى أسماء المهدي المنتظر الذي يعتقد الشيعة بوالدته قبل أكثر من 
 (. 14ر، ذكر ذلك النوري الطبرسي في الكتاب السابق ذكره وراجع اللقب رقم )أبو بك

 ُقلُت ُترى لماذا ُيكنى أو ويلقب المهدي المنتظر لدى الشيعة اإلمامية بأبي بكر؟!! 

 أبو بكر بن عبد هللا بن جعفر بن أبي طالب:

با بكر ُقِتَل  قال: ))ولد عبد هللا بن جعفر. . . وأ 68ذكره صاحب أنساب األشراف ص 
مع الحسين وأمهم الخوصاء من ربيعة. . .((، وذكره خليفة بن خياط في تاريخه ص  

 في تسمية من ُقِتَل يوم الحرة من بني هاشم.  240

 

  



 عمرأبي بكر وم أبناء أهل البيت باس
 

 عمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب: 

شهد مع عمه الحسين في كربالء، راجع: عمدة الطالب البن عنبه  أمة أم ولد است
 في أوالد الحسن.  228، تاريخ اليعقوبي ص 116هامش ص 

وقال اليعقوبي في تاريخه ))وكان للحسن ثمانية ذكور وهم. . . وزيد. . . وعمر  
 والقاسم وأبو بكر وعبد الرحمن ألمهاٍت شتى وطلحة وعبد هللا. . .((. 

 بن علي زين العابدين بن الحسين: عمر األشرف 

أمة أم ولد ولقب بـ األشرف، ألن عمر الملقب بـ األطرف، وهو عمر بن علي بن أبي  
، ولقب  223، عمدة الطالب البن عنبه ص 261طالب، راجع: اإلرشاد للمفيد ص 

باألشرف ألنه من حسيني وحسنية أما عمر األطرف أخذ بطرف واحد هو األب علي  
 بن أبي طالب. 

عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد الشهيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي  
 طالب: 

ذكر اسمه محمد األعلمي الحائري في تراجم أعالم النساء تحت ذكر اسم بنت الحسن  
 . 359بن عبيد هللا بن جعفر الطيار .. ص 



 عمر بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق: 

 اظم. ذكره ابن الخشاب في أوالد موسى الك

قال ابن الخشاب: ))عشرون ابنًا زاد فيهم عمرًا وعقياًل وثماني عشرَة بنتًا(( راجع:  
 تواريخ النبي واآلل لمحمد تقي التستري. 

 عثمان رضي هللا عنه: 

الخليفة الثالث عثمان بن عفان ذو النورين زوج ابنتي رسول هللا _ صلى هللا عليه  
 . وسلم _ رقية وأم كلثوم المقتول شهيداً 

 وممن اسمه عثمان: 

 عثمان بن علي بن أبي طالب: 

ُقِتَل مع الحسين في كربالء وأمة أم البنين بنت حزام الوحيدية ثم الكالبية، راجع 
، أعيان النساء للشيخ محمد رضا الحكيمي ص  428 - 186اإلرشاد للمفيد ص

واريخ  ، التستري في ت544/ 1، تاريخ اليعقوبي في أوالد علي، منتهى اآلمال 51
 في أوالد أمير المؤمنين.  115النبي واآلل ص

 : عائشةوممن اسمهن 

 بن جعفر الصادق:  الكاظمبنت موسى  عائشة

وذكر ذلك الكثير من علماء الشيعة أنفسهم بما فيهم   الكاظمهي من بنات موسى 
، وعمدة الطالب البن عنبه هامش ص 303الشيخ المفيد نفسه في اإلرشاد ص 

 . 380/ 1نعمة هللا الجزائري ، واألنوار النعمانية ل266



 ُقلُت: 

له من الولد سبعه    الكاظمأن موسى  عائشةودليل شدة محبة أهل البيت ألم المؤمنين 
 . عائشةوثالثون ذكرًا وأنثى واحدة سماها 

))وأما عدد أوالده فهم سبعة وثالثون ولدًا ذكرًا  380/ 1قال في األنوار النعمانية 
 وعائشة((.   ...و  ...و  .. .وأنثى: اإلمام علي الرضا و 

وإن كان هناك خالف في عدد أوالده لكن الذي ال خالف فيه أن له ابنة اسمها:  
، قال أبو نصر البخاري ))ولد موسى من ثمانية عشر ابنًا واثنتين وعشرين  عائشة

 . 53بنتًا(( سر السلسلة العلوية ص 

))فاطمة الكبرى وفاطمة   وأورد التستري في تواريخ النبي واآلل سبع عشرة بنتًا ًهن
الصغرى ورقية ورقية الصغرى وحكيمة وأم أبيها وأم كلثوم وأم سلمة وأم جعفر ولبانة  

 - 125وعلية وآمنة وحسنة وبريهة وعائشة وزينب وخديجة(( تواريخ النبي واآلل 
126. 

 بن جعفر الصادق:  الكاظمبنت جعفر بن موسى  عائشة

بن جعفر الصادق يقال له   الكاظمر بن موسى قال العمري في المجدي: ))ولد جعف 
وفاطمة الكبرى   عائشة الخواري، وهو ألم ولد ثماني نسوة وهي: حسنة وعباسة و  

  63(( سر السلسلة العلوية ص  ...وفاطمة )أي الصغرى( وأسماء وزينب وأم جعفر 
 الهامش الذي كتبه المحقق. 

  



 عة ابتداء من علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ت عداوة أهل البيت للشيوهكذا ثبت

بسب علي لشيعته وبراءته منهم ووصفهم بأخس وأسوأ  ويمتلئ كتاب نهج البالغة 
 الصفات. 

 ثالثة في أبنائه؟الأسماء الخلفاء جتمع توثبتت محبته للصحابة لدرجة أن 

بالدليل من   ثمان وعائشةتواتر عنه وعن أوالده تسمية أبنائهم بأبي بكر وعمر وعو 
 اعترافهم؟ كتب الشيعة و 

 بل وتزويج علي رضي هللا عنه ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب. 

ما أن يكون هللا قد مكر بكم وألهمهم تسمية  ، وإحماقةمرتكبين للفإما أن يكونوا 
 ! أبنائهم بأسماء الخلفاء ليكون هذا عالمة عبر التاريخ الى يوم القيامة على ضاللكم


