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 !فاطمه فقط فاطمه است

وع اين وب نامه، با سالگرد تولد كوثر اسـالم يعنـي حضـرت فاطمـه     نظر به اينكه شر
براي خوشنودي و شادي اين محبوبه اسالم اولـين نقـد   . مقارن بود )سالم اهللا عليها( زهرا

 .كنيم مي خود را از عقايد مربوط به ايشان آغاز

﴿: فرمايد مي بر اساس باورهاي مسلم شيعي بر طبق آيه تطهير كه          

          ﴾ ]حضرت فاطمه زهرا .]33: حزاباأل 

بر . يكي از پنج نفري است كه آيه تطهير در شان او نازل شده است )رضي اهللا عنها(
كان حضرت اساس تفسير رسول خدا از اين آيه در حديث كساء يكي از مصاديق پا

 ﴿: فرمايد مي بر طبق آيه مباهله كه. فاطمه زهراست                

    ﴾ ]فاطمه بعد از پدر و شوهرش كه سمبل مرد مسلمان  .]61: آل عمران

آنچه در قرآن در سوره كوثر آمده نسل  بنا بر. هستند، نماد و سمبل زن مسلمان است
 د و تداوم پيداگير مي حضرت رسول از چشمه و كوثر وجود حضرت فاطمه سرچشمه

  ﴿: فرمايد مي بر اساس بيان قرآن مجيد، كه. كند مي              

  ﴾ ]مله حضرت فاطمه، براي مسلمانان به محبت اهل بيت از ج .]23: يشورال

عنوان يك فريضه اخالقي نوعي قدر شناسي از زحمات پيشوا و بنيانگذار اسالم كه نماد 
 .دشو مي انسان كامل است، محسوب

از جانب محدثين شيعه و سني، حديثي قدسي نقل . بحث را از همين جا شروع كنيم
در اين حديث، . يان قرآن استشده است كه سند روشني ندارد، محتواي آن خالف ب

اي : يعني .»لوالک لما خلقت االفالک! ا احمدي«: فرمايد مي خداوند خطاب به پيامبر اسالم
 : درحاليكه خداوند عزوجل ميفرمايد .دمكر نمي اگر تو نبودي افالك يا عالم را خلق! احمد
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﴿           ﴾ ]هرچند برتري ظرفيت  ].56: ذارياتال

اي از قرآن كريم  فرد به خداوند متعال مويد به آيهترين  وجودي پيامبر به عنوان نزديك
 : فرمايد مي است كه

﴿                         ﴾ ]9-7: نجمال[ 

آمد تا فاصله او به اندازه دو تر  يگاه پيامبر اسالم در افق بلندي است نزديكجا«يعني 
 .»كمان يا كمتر شد

لـو ال  : كهاند  اي بر حديث فوق كه سند آن ضعيف است مطلب ديگري نيز افزوده عده
اگر علـي  ! اي رسول خدا: علي لما خلقتك، به اين معني كه در ادامه خداوند فرموده باشد

لو ال فاطمـه لمـا   : كهاند  بخش سومي را به آن افزودهاي  عده و. دمكر نمي خلقنبود تو را 
اگر فاطمه نبود شما دو نفر يعني پيامبر و علي را : كه در ادامه خدا فرموده باشد: خلقتكما

 .يعني فاطمه بر پيامبر و علي برتري دارد. دمكر نمي خلق
يي شيعيان اثـري از ايـن دو فـراز    بنا بر كاوشي كه انجام شد، در هيچ يك از كتب روا

اگـر بخـواهيم   . آخر حديث كه مربوط به حضرت علي و حضرت فاطمه است يافت نشد
اين دو فرازِ افزوده شده آخر را هم بر روال بخش اول معنا كنيم، فراز دوم و سوم با هيچ 

ي حديثي جعل. يك از مباني اسالم و و قرآن و سنت و اجماع امت مسلمان سازگار نيست
تا ارادت خود را به اهل بيت اند  است كه يا دشمنان اسالم و يا دوستان نادان آن را ساخته
غافل از اينكه چنين موضـوعي  . بيشتر نشان دهند يا بر نفرت مسلمانان از شيعه دامن زنند

 .دروغي است كه به خدا نسبت داده شده و نقل و باور به آن گناه كبيره است
ط به آرامي گسترش پيدا كرده است به طوري كـه باعـث گرديـد    متاسفانه اين باور غل

احمـد و  «بيايد كه ها  است كه موضوع به تبليغات خياباني كشيده شود و در پارچه نوشته
ذكر تمام اوليـا يـا   «يا » هيچ پيامبري نبود اگر نبود فاطمه«يا » حيدري نبود اگر نبود فاطمه

 .»د فاطمه استشو مي بهشت اولين شخصي كه وارد«يا » فاطمه يا فاطمه
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و  كننـد  مـي  متاسفانه اخيرا حديث ديگري از همين قبيل را از امام حسن عسگري نقل
كه آن هم در هيچ يك از كتب حديثي ما، اثري از آن اند  بر پالكاردهاي بزرگ نصب كرده

 ، يعني ما اهـل »نـايعل ةحجـ ةاهللا علی الخلق وفاطمـ ةنحن حج«متن حديث اين است؛ . نيست
بيت، حجت و راهنماي همه مردم به سوي خدا هستيم و فاطمه حجت و راهنماي ما ائمه 

 .است
اي عظمت شخصيت حضرت فاطمه را، بنابر آنچه در كتاب و  بدون اينكه بخواهيم ذره

 سنت قطعي ياد شده اسـت، خدشـه دار كنـيم، بـا عـرض معـذرت از حضـرت ايشـان،        
چـرا بـه   : تنها به چند سوال پاسخ دهند كنند مي اهيم كساني كه اين احاديث را نقلخو مي

دسـتگاه آفـرينش و خلقـت و پـاداش      كنيد مي ؟ چرا فكركنيد نمي لوازم بيانات خود فكر
كـه   كنيـد  مي تابد؟ چرا فكر نمي خداوندي هيچ حكمت و حساب و كتاب و عدالتي را بر

سول خدا برتري سال ايمان و مشقت و تالش خالصانه ر 23ايمان و عمل صالح فاطمه بر 
ها و زجرهـاي   داشته است؟ شما بايد نشان دهيد كه كدام باور و عمل فاطمه بر مجاهدت
آفريد؟ چـه   نمي علي برتري داشته است كه اگر فاطمه نبود خداوند رسول خدا و علي را

چيز فاطمه بر نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و مريم عذراء برتري داشته است كـه او از  
د؟ اگر علم دين نبي به علي انتقـال  رو مي باالتر است و زودتر از همه به بهشت ها آن همه

يافت و او آن را به فرزندان خود منتقل كرد، كدام بخش از دين را فاطمه براي راهنمـايي  
علي و فرزندان خود به يادگار گذاشت و چه عملي را فراراه ائمه اطهار نهاد كه باعث شد 

ز حضرت فاطمه داشته باشند؟ چه چيز فاطمـه آنقـدر مهـم بـوده     ائمه همه چيز خود را ا
است كه غايت و هدف نهايي خلقت خداوندي قرار گرفتـه اسـت و در پيـامبراني چـون     

 ابراهيم و محمد نبوده و اگر فاطمه نبود ابراهيم و محمد نبودند؟
 



 
 سلمو ميراث پيامبر صلي اهللا عليه وآله و ابوبكر و سيده فاطمه

فاطمه و عباس پيش ابوبكر آمدنـد و خواهـان ارث خـود    : يدگو مي ن عائشهالمؤمي ام
و سـهم   غاز ابوبكر خواستند كه زمين فـدك پيـامبر   . از پيامبر به جا مانده بود  بودند كه

ال «: فرمـود  شـنيدم مـي   غمن از رسول خـدا  : واگذار كند، ابوبكر گفتها  آن خيبر را به
كسـي از مـا ارث   (گـذاريم   ارث مالي به جاي نمـي  –ان پيامبر –ما « »نورث ما تركنا صـدقة

Pخورد تنها آل محمد از اين مال مي »است ماند، صدقه  از ما مي هر چه ) برد نمي

)
0F

1(
P . 

داد، من نيـز بـه    انجام مي غهر چه پيامبر .... «: ابوبكر گفت در روايتي ديگر آمده كه 
ه ترك كنم، بـيم آن دارم  كرد مي عمل غآن پايبند خواهم بود و اگر چيزي از آنچه پيامبر  

Pكه منحرف شوم

)
1F

2(
P . 

، همسران ايشان خواسـتند عثمـان   غبعد از وفات رسول خدا : از عائشه روايت است
هـا   آن آنان بدهد، عائشه به شان از پيامبر را به  ابوبكر سهم ارث بن عفان را قاصد كنند كه 

)P)2F3»ال نورث ما تركنا صـدقة« :فرموده غاين است كه رسول خدا  مگر نه : گفته بود
P » ما ارثيه

 . »است  از ما بماند صدقه  م، هر چهنداري
ناراً، ما تركت بعد نفقة يقتسم ورثتي دي ال«: فرمود غاز ابوهريره روايت است رسول خدا 

)P)3F4»مؤنه عاملي فهو صدقةنسائي و 
P » از ميراث من ديناري تقسيم نكنيد و از آنچه بعد از من

 . »نفقه زنانم و مزد كارگرانم را پرداخت كنيد و باقي را صدقه بدهيد ماند، باقي مي

                                           
 .6726/اري، ش بخ -1

 .1759/مسلم، ش -2

 .1758/و مسلم  6730/بخاري، ش -3

 .1758/مسلم  -4
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  غاين برخورد و رفتار ابوبكر با فاطمه در واقع عمل به توصيه و حديث رسول خدا 
)P)4F1»عملي كه پيامبر انجام داد، ترك نخواهم كرد«: بود، لذا گفت

P. سوگند به خدا، «: و گفت
)P)5F2»، ترك نخواهم كردكاري كه ديدم پيامبر انجام مي،دهد

P. 
را برايش خواند و شرح داد، دسـت   غابوبكر حديث رسول خدا  فاطمه بعد از آن كه

اش برداشت و اين دليل بر آن است كـه حـق را قبـول كـرده و بـه سـخن        از اين خواسته
 سيي كه سيده فاطمـه بـا ابـوبكر     منازعه: يدگو مي پيامبر اذعان و اعتراف نمود، ابن قتيبه

كـه   كـرد  مي خبر نداشت و گمان غمري منكر نبود، چون از حديث رسول خدا داشت ا
او را در جريان حديث پيـامبر   سبرد، وقتي ابوبكر  افرادي عادي از پدرش ارث مي: مانند

Pگذاشت، دست برداشت

)
6F

3(
P .و ديگر ادعاي ميراث نكرد . 

د و جـاهالن  ان غلو كرده و از حق منحرف شده غاما برخي در موضوع ميراث پيامبر 
يكي از اصـول اخـتالف     اعراض كردند و اين موضوع را از آنچه در روايات صحيح آمده 

ي اخـتالف در بـاب خالفـت     ي مسـئله  بين صحابه و اهل بيت جلوه دادنـد وآن را ادامـه  
اهل بيت ظلـم و سـتم روا    ابوبكر و عمر متهم كردند كه به  اند و صحابه را به ويژه  دانسته

چون به باور مخالفان اين دو نفر بودند كـه خالفـت را از اهـل بيـت غصـب      داشتند،  مي
كردند و بعد از آن غصب اموال اهل بيت را بر آن افزودند، همان اموالي كه خداوند براي 

ي فـدك و   به باور روافض مسـأله . اهل بيت فرض كرده و حقوق مالي ايشان قرار داه بود
ها  آن ابوبكر خالفت را به تعبير ت كه بعد از اين كه از همان مسائلي اس ندادن ارث فاطمه 

اين بدان دليل بود كه مردم به اهل بيـت  : اند غصب كرد، صحابه بر آن دست زدند و گفته
گرايش پيدا نكنند و اين مال موجب نشود كه مردم اطـراف آنـان جمـع شـوند و او را از     

 .خالفت خلع كنند

                                           
 .6726/بخاري  -1

 .2/169شذرات الذهب  -2

 19/1تاويل مختلف الحديث  -3
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در ها  آن  د كهشو مي تحقيق كند، متوجهها  آن هر كس كتابهاي روافض را بررسي و در
نحن معاشر االنبياء النورث، ما تركنا «: فرمايد را كه مي غتالشند تا حديث رسول خدا 

پي باطل جلوه دادن اين حديث هستند به شرح  را رد كنند و مهمترين داليل كه در »صدقة
 : زير است

 اسـت، حلّـي   از خـودش سـاخته   س اين حديث را ابوبكر صـديق  كه  كنند مي ادعا -1
هر چه ما به جاي گـذاريم،  «: ابوبكر از خودش ساخته بود  آن حديثي كه  فاطمه: يدگو مي

آورده كه تنها خودش  در اين باره به روايتي پناه : يدگو مي را قبول نكرد و نيز» است صدقه
Pاست روايت كرده 

)
7F

1(
P. 

نـد و بـراي توجيـه غصـب آن،     ابوبكر و عمر فدك را تصـرف كرد : يدگو مي مجلسي
Pرا از خودشان ساختند »...نورث ال ءنبيانحن معاشر األ«: روايت دروغين ِپليد

)
8F

2(
P. 

اند، صحيح نيست و بـه   ما معتقديم آن روايتي كه به پيامبر نسبت داده: يدگو مي خميني
Pانـد  كن كردن خانواده و اهل بيت پيامبر سـاخته  هدف ريشه

)
9F

3(
P .    مـا در پاسـخ ايـن ادعاهـا 

اين  سهايي واضح و كذب محض است، چرا كه فقط ابوبكر  همه تهمتها  اين: ييمگو مي
حديث را روايت نكرده، بلكه عالوه بر ابوبكر، عمر، عثمـان، علـي، طلحـه، زبيـر، سـعد،      

، ابوهريره و حذيفه غعبدالرحمن بن عوف، عباس بن عبدالمطلب، همسران رسول خدا 
Pاند روايت كردهب  بن اليمان

)
10F

4(
P. 

                                           
 .في اهل بيت ةبه نقل از العقيد 4/193اج السنة ي چاپ شده با منه نسخه منهاج الكرامة -1

 .443/قيده في اهل بيت به نقل از الع 191/حق اليقين  -2

 .في اهل بيت ةبه نقل از العقيد 133-13كشف االسرار  -3

 .444/هل بيت أفي  ةالعقيد -4
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اين روايت از تمام افـراد مـذكور در كتابهـاي صـحيح و     : يدگو مي اهللا ابن تيميه رحمه
ابوبكر : مستند، ثابت و مشهور است و علماي حديث از آن آگاهند و اين كه فردي بگويد

Pيا دروغ عمدي او دارد به تنهايي اين حديث را روايت كرده، داللت بر نهايت ناداني 

)
11F

1(
P. 

اين پنـدار  «: يدگو مي اند، اين حديث را روايت كرده نام كساني كه ابن كثير پس از ذكر
، براي كرد مي اين حديث را روايت سروافض باطل است و حتّي اگر تنها ابوبكر صديق 

)P)12F2»از او اطاعت كنند تمام زمينيان واجب بود قبول نمايند و در اين مسأله 
P.    دكتـر سـليمان

 »العقيده في اهل البيـت بـين االفـراط و التفـريط    «: مؤلف كتاب ارزشمند بن رجاء سحيمي
كلينـي، صـفار و شـيخ مفيـد از امـام      . اين حقيقت در كتابهاي شيعه وجود دارد: يدگو مي

هر كس بـه  «: فرمود غكنند كه رسول خدا  جعفر پنجمين امام معصوم شيعيان روايت مي
ت را برايش همـوار و  يادگيري علم و دانش برود، خداوند راه رفتن به بهش  راهي به قصد

گـان   و سـفارش شـده  انـد   كند و علماء امانتدارانند و پرهيزگاران دژهاي محكـم  آسان مي
فضيلت ماه در شب چهارده  اند و فضيلت عالم بر عابد همانند سرداران و سادات) اوصيا(

ري گمان علماء وارثان پيامبرانند و پيامبران از خودشان درهم و دينا بر ستارگان است و بي
اند، لذا هر كـس علـم را از    از پيامبران علم را به ارث بردهها  آن گذارند، ليكن ارث نمي به 

)P)13F3»است اي كامل برده پيامبران بگيرد بهره
P.   بـي  «: كنـد  و در روايتي ديگر از پيامبر نقـل مـي

حاديث ا گذارند، بلكه  ارث نمي گمان علماء وارثان پيامبرانند و پيامبران درهم و ديناري به 
)P)14F4»برند ارث مي گذارند و علماء احاديثشان را به  و سخنانشان را به جا مي

P. 

                                           
 .4/199منهاج السنة  -1

 ).5/250( النهايةالبداية و -2

 34-1/32الكافي كليني -3

بـه نقـل از    2/747كاشـاني   و علم اليقـين  4/، االختصاص مفيد 11-10/، بصائر درجات صفار34-1/32كافي  -4

 .444/هل البيت أفي  ةالعقيد



 لالزهراء  طمةفا   12

آنچـه پيـامبران ديگـر    «: ي؟ فرمود گذار ارث مي چه چيز به  !اي رسول اهللا :پرسيده شد
 .»اند گذاشته

 : فرمايد اند اين حديث با اين آيه مخالفت دارد كه مي گمان كرده -2

﴿                  ﴾ ]11: النساء[. 

و  دهـد  مي به شما فرمان) و پدران و مادرانتان(فرزندانتان ) ارث بردن(خداوند درباره 
) چون مرديد و دختراني و پسراني از خود به جاي گذاشتيد(گرداند كه  بر شما واجب مي

 .و زن استيك مرد به اندازه بهره د بهره 
اند كه خداوند در باب ميراث در اين آيه پيامبر را استثناء نكرده و اين حكـم   ادعا كرده

Pاست را مخصوص امت قرار نداده 

)
15F

1(
P . 

ولي حقيقت اين است كه خطاب اين آيه شامل كساني است كه مورد هدف و قصداند 
افـراد مـورد خطـاب    هـم از   غاي نيست كـه لزومـاً رسـول اهللا     و در اين آيه هيچ نشانه

Pباشد

)
16F

2(
P با هيچ كس از افراد بشر قابل مقايسه نيست و نسبت بـه مؤمنـان    غ، چون پيامبر

تر است، خداوند زكات و صدقات مستحبي را بر او حرام كرده  از خودشان بهتر و شايسته
از جمله چيزهايي . و به او چيزهايي اختصاص داده كه به كسي غير از او اختصاص ندارد

برند، اين بدان دليل اسـت كـه    ارث نميها  آن اين بود كه كسي از او اختصاص داده   كه به
شـان وارد شـود،    ي دنياطلبي براي ورثـه  را از اين شبهه كه بر نبوتشان طعنهها  آن خداوند

وارد نخواهد ها  آن حفظ كرده، اما ديگر افراد بشر چون پيامبر نيستند، اين ايراد و طعنه بر
ما را از نوشتن و طبع شعر و شاعري حفظ كرده تـا   غور كه خداوند پيامبر شد، همان ط

اي بر رسالت ايشان وارد نشود و غير از ايشان كسي نياز به اين حفاظـت و صـيانت    شبهه
Pندارد

)
17F

3(
P. 

                                           
 .4/194چاپ شده با منهاج السنة  منهاج الكرامة -1

 .445/ العقيدة في أهل البيت، 195-4/194منهاج السنة  -2

 .445/العقيدة في أهل البيت، 195-4/194منهاج السنة  -3
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ترديدي نيست كـه رسـول   «: يدگو مي ي مذكور ابن كثير در رد استدالل روافض با آيه
ام مخصوص به خود دارد كه ديگر پيـامبران بـا او مشـاركت    در ميان پيامبران احك غاهللا 

در حـالي   –انـد   از ديگر انبياء وارثانشان ارث برده ندارند، اگر فرض را بر اين بگيريم كه 
انـد،   ابـوبكر روايـت كـرده   هـا   آن قطعاً آن چه صحابه و در رأس –كه هرگز چنين نبوده 

Pاختصـاص دارد  غايشان  اين حكم فقط به   بيانگر اين است كه

)
18F

1(
P.    و بدينصـورت باطـل

 .دشو مي در مخالفت با حديث روشن و واضحها  آن بودن استدالل

 ﴿: ي ث با آيهاند كه ندادن ارث و استدالل به اين حدي گمان كرده -3    

 ﴾ ]و به پندار آنان با  ، مخالف است»داود شد) پدرش(سليمان وارث « .]16: نملال

 : فرمايد نچه خداوند از پيامبرش زكريا حكايت كرده، مخالف است كه خداوند ميآ

﴿                             

              ﴾ ]6-5: مريم.[  

چـرا كـه در ايشـان شايسـتگي و     (من از بستگانم بعد از خود بيمنـاكم  !) پروردگارا(«
اسـت؛   و همسرم هم از اول نازا بـوده ) بينم بايستگي به دست گرفتن كار و بار دين را نمي

ثروت (يعقوب  و از آل) دين و دانش(از من . پس از فضل خويش جانشيني به من ببخش
 .»مورد رضايت گردان) در گفتار و كردار(ببرد و او را پروردگارا  ارث) و قدرت

كند كه اموال و آنچه در مفهـوم   در اين آيات ميراث عام است و اقتضاء مي: اند و گفته
منظور فقط علـم اسـت و مـال را شـامل     : تواند بگويد مال است را شامل شود، كسي نمي

Pشود نمي

)
19F

2(
P. 

انـواع مختلفـي دارد و در إرث علـم،      است كـه  اسم جنس» ارث«پاسخ اين است كه 
 : فرمايد د، خداوند متعال ميشو مي نبوت و پادشاهي و انواع چيزهاي قابل انتقال را شامل

                                           
 .446/العقيدة في أهل البيت، 5/254 البداية والنهاية -1

 .347/و ديگر كتابها مانند الطرائف ابن اووس  العقيدة في أهل البيتبه نقل از  109/ لكرامةمنهاج ا -2



 لالزهراء  طمةفا   14

﴿                 ﴾ ]32: فاطر[. 

را بـه  ) قـرآن (سپس كتاب ) يم وهاي گذشته فرستاد ما كتابهاي پيشين را براي ملّت(«
 .»عطاء كرديم) يعني امت محمدي(بندگان برگزيده خود 

 : فرمايد و مي

﴿                       ﴾ ]مؤمنونال :

10-11[. 
آنان بهشـت بـرين را   . هستند) بهشت(آورندگان  و فراچنگ) سعادت(آنان مستحقّان «

 .»كنند و جاودانه در آن خواهند ماند تملّك مي

 ﴿: ي بنابراين در حقيقت آيه      ﴾ ي آيه :﴿        ﴾ 

زندان بر جنس ارث داللت دارد و هيچ داللتي بر ارث مالي ندارد، چون داود اوالد و فر
زيادي غير از سليمان داشت و طبعاً سليمان تنها فردي نبود كه به صورت خاص از او 

است نه ها  اين د كه منظور از ارث علم نبوت و مانندشو مي ارث ببرد، بنابراين مشخص
است و  او اختصاص داده  اين آيه براي مدح سليمان و نعمتهايي است كه خداوند به . مال

ارث بردن مال از امور عادي مشترك   ه مال هيچ مدحي نيست، چرا كهارثي حصر ارث به 

﴿: ي بين مردم است و منظور از آيه          ﴾ ي مالي نيست، چون  ارثيه

اش  داشتند، فرزندان و ديگر ورثه ي مالي بجا نگذاشتند و حتّي اگر مي يعقوب هيچ ارثيه آل
Pتنها فرزند زكريا بردند نه ارث مي

)
20F

1(
P. 

﴿: ي آيه  همانطور كه           ﴾ ]هيچ داللتي ندارد كه  ]5: مريم

منظور از ارث، ارث مالي باشد، چون زكريا بيم اين نداشت كه بعد از مرگش، مال و 
سلم و بخاري از اموال او را بردارند چون مال چنداني نداشته، بلكه طبق روايت صحيح م

                                           
 .224-4/222منهاج السنة -1
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Pخورد دسترنج خود مي

)
21F

1(
P .روزش را ذخيره  او كسي نبود كه بيش از رزق و روزي شبانه

كند و از خداوند بخواهد كه به او فرزند و اوالد بدهد تا مالش را از او به ارث ببرند، به 
اين ترتيب اين دو آيه بر آن داللت دارد كه منظور از ارث، نبوت و جانشيني نبوت 

Pاست

)
22F

2(
P. 

ارث  به همين دليل كسـي از انبيـاء مـالي بـه     : نويسد ي مذكور مي قرطبي در تفسير آيه
برد و ذكريا از خداوند نخواسته بود كه كسي را وارث مالش گرداند، چون كسي مـال   نمي

منظور . است ترين دو قول در تفسير اين آيه برد و اين صحيح ارث نمي و ثروت انبياء را به 
كه علم و نبوتش را به ارث ببرد نه مال و دارايي و دليل اين مدعا حـديث   زكريا اين بوده

از مـا بمانـد    ما پيامبران ارثيه نـداريم، هـر چـه   «: فرموده غصحيحي است كه رسول اهللا 

)P)23F3»است صدقه
P     ي ايـن حـديث تفسـير آيـه :﴿        ﴾     اسـت و قـول زكريـا

 : كند ل ميالسالم را كه خداوند نق عليه

﴿ ...                 ...﴾ ]6 -5: مريم.[ 

، تفسـير  »يعقوب ارث ببـرد  از من و آل خش كهپس برايم از جانب خود جانشيني بب«
د كند، چـرا كـه سـليمان از داو    كند، در حقيقت اين حديث عام بود و آيه را خاص مي مي

ارث برد، به همين  ارث نبرد، بلكه حكمت و علم او را به  مالي كه به جاي گذاشته بود به 
است نه مال، علماء و صاحبنظران   ارث برده يعقوب علم و نبوت را به  يحيي از آل  صورت

Pاند جز روافض در تفسير قرآن همين را گفته

)
24F

4(
P . 

  اند، چرا كه شان مخالفت كرده داللاست بدانيم كه خود روافض هم با اين است شايسته 
اند كه كسي جز او از رسـول   دانند و گمان كرده ميراث پيامبر را منحصر به فاطمه ميها  آن

                                           
 .2379/مسلم، ش -1

 .448/ العقيدة في أهل البيت، 5/253البداية والنهاية، 4/225منهاج السنة  -2

 .1758/مسلم، ش  -3

 .45-11/35تفسير القرطبي  -4
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را از ارث ايشــان محــروم  غبــرد و همســران و عصــبه ي رســول اهللا  ارث نمـي  غاهللا 
انـد؛ شـيخ    ي مورد استدالل خودشـان مخالفـت كـرده    اين صوت با عموم آيه دانند، به  مي

سوگند به خدا، عباس و علي از رسول «: كند صدوق با سندش از ابوجعفر باقر روايت مي
بـرد و علـي و كسـاني ديگـر      از او ارث نمـي  برند و هيچ كس جز فاطمه ارث نمي غاهللا 

)P)25F1»دينش را ادا كنند غاز طرف او  دست به سالح نبردند، مگر اين كه 
P .  كليني، صـدوقي

علمـش را   غاز رسول اهللا  سعلي «: كنند شان از امام باقر روايت ميو طوسي با سندهاي
)P)26F2»اش را به ارث برد و فاطمه تركه

P، اند و  اش محروم كرده حتّي فاطمه را هم از ارثيهها  آن
زنان از زمـين  «برند؛ كليني در اصول كافي بابي به نام  گمان كردند زنان از زمين ارث نمي

از ابـوجعفر  : است، از جملـه   و تحت آن رواياتي كه ذكر كرده نوشته» برند هيچ ارثي نمي
Pبرند زنان از زمين و چيزهاي غير منقول هيچ ارثي نمي: صادق روايت است كه گفت

)
27F

3(
P . 

ي  از امام صادق سؤال كردم دربـاره  كه : كند شيخ صدوق با سندش تا ميسر روايت مي
Pول ميراثي ندارنـد از زمين و اشياء غيرمنق: حق زنان از ميراث؟ فرمود

)
28F

4(
P .    بـا ايـن روايـات

 »نبياء ال نـورث نحن معاشر األ«: د كه سيده فاطمه بدون استدالل از حديثشو مي روشن
از چيزي غيرمنقـول و   آمده   آنطور كه در روايات شيعه –اند، اگر كه زن  حق ارثيه نداشته
آن  –د فـدك را  يند فاطمه حق داشته درخواسـت كنـ  گو مي برد، چگونه زمين ميراث نمي

)P)29F5؟!!است  او واگذار كنند و اين در حالي است كه فدك زمين بوده به  –يند گو مي طور كه
P 

Pهمچنين دليل است بر جهل و ناداني ها، آن گويي اين دليلي است بر دروغ و تناقض

)
30F

6(
P. 

                                           
 .451/العقيدة في أهل البيت، 191-4/190ضر الفقيه يح من ال -1

 .451/ العقيدة في أهل البيت، 7/137الكافي  -2

 .7/137الكافي  -3

 .89/ الشيعة وأهل البيت -4

 .منبع سابق -5

 .452العقيدة في اهل البيت ص -6
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از فاطمه جهت اثبات مدعا درخواست شاهد  سابوبكر  اما ادعاي رافضه مبني بر اينكه 
ايمن را به عنوان شاهد آورد، اما ابوبكر شهادت آن دو را قبول  و ام سو گويا او علي  كرد

فاطمـه  : ينـد گو مـي  اين كه برخي«: يدگو مي نكرد، دروغي آشكار است، حماد بن اسحاق
آن را بـه او داده و علـي نيـز     غيادآور شد كه پيـامبر    آمد و فدك را درخواست نمود و 

با استدالل به اين كه علي شوهر او است، شهادت علي را قبول  سكر گواهي داد، اما ابوب
نكرده، اين ادعا هيچ اصلي ندارد و از هيچ روايت صحيحي ثابت نشده كه فاطمـه چنـين   

Pاي ست كه هيچ ثبوتي ندارد ادعايي كرده باشد، در حقيقت اين مسأله خودساخته

)
31F

1(
P. 

ايـن  : يـد گو مي برد، ابن تيميه نمي ارث غبه داللت سنّت و اجماع كسي از پيامبر  -4
يـك    برد با احاديث صحيح و اجماع صحابه ثابت است و هـر  كه كسي از پيامبر ارث نمي

اين با آيه، كه عام اسـت، تعـارض دارد و   : توان گفت از اين دو دليل قطعي است، لذا نمي
تّي اگـر عـام   د، حشو مي اگر عموميت آيه را بپذيريم، باز هم حكم آن با اين دو تخصيص

بودن آيه را دليل به حساب آوريم، ظني است كه قابليت تعارض با دليل قطعي را نـدارد،  
ايـن روايـت را     تواند با امر قطعي معارض باشد و اين بدان دليل است كـه  چون ظن نمي

اند و كسي از صحابه  اشخاص زيادي از صحابه در اوقات و مجالس مختلف روايت كرده
اند، آري، به همـين دليـل    آن را پذيرفته و تأييد كرده نكار نكرده، بلكه همه اين روايت را ا

اند و به طور عام هـيچ كـس از    در خواست ميراث نكرده غكسي از همسران رسول اهللا 
وارثان بر درخواست ميراث اصرار نورزيدند، هر كس ادعاي ارثيـه كـرد، وقتـي حـديث     

كشيد و اين مسأله به همـين حالـت، در    ش دست ميند، از ادعايگفت مي او را به  غپيامبر 
يافت و علي در دوران خالفت خودش هيچ  تمام دوران خالفت خلفاي راشدين استمرار 

را كه هنوز وجـود داشـت، ماننـد     غي پيامبر  تغييري در اين باره به وجود نياورد و تركه
Pتقسيم نكرد–باغ فدك 

)
32F

2(
P . 

                                           
 .238- 4/236منهاج السنة  -1

 .4/220منهاج السنة  -2
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النورين به دست گرفت و فدك و ديگـر   د از ذيعلي خالفت را بع: يدگو مي ابن تيميه
هـيچ چيـز بـه فرزنـدان فاطمـه،      هـا   آن ي پيامبر تحت حكم او واقع شـد و از  اموال تركه

ظلم و ستم بود، علي در آن ها  اين و فرزند عباس نداد، اگر ندادن غهمسران رسول اهللا 
ا معاويه و سـپاه شـام   ست اين ظلم را دفع كند، چرا نكرد؟ حتّي از جنگ بتوان مي شرايط

اين است كه با  نكرد؟؟؟ مگر نه  تر بود، چرا براي عملي كردن آن هيچ اقدامي برايش آسان
معاويه جنگيد، در حالي كه در جنگ با او آن شر بزرگ به پا شد و به آنان كمترين هديـه  

ـ  ادعـا مـي   آن طـور كـه    –و بخشش مالي نداد، اما برگرداندن حق فرزندان فاطمه   –د كنن
 !تر بود، چرا اين كار را نكرد؟ برايش كاري بسيار آسان

بـرد و آن چـه بـه     اجماع خلفاي راشدين كسي از پيامبران ارث نمـي  به اين ترتيب به 
 . است گذارند، صدقه جاي مي
كنندگانش در ايـن   اجماع با مناظره يا همان عباس سفاح با استدالل به  ي عباسي  خليفه

از سفاح : نويسد مي) تلبيس ابليس(ابن جوزي در كتاب  همانگونه كه  ،كرد مي مورد استناد
مـن از  : روايت است روزي در حال سخنراني بود كه مردي از آل علي برخواست و گفت

انـد،   اي امير مؤمنان مرا عليه كساني كه به من ستم كرده: فرزندان علي هستم، سپس گفت
مـن از خانـدان علـي    : سـت؟ آن مـرد گفـت   ا چه كسي به تو ظلم كرده: ياري كن، پرسيد 

اين ظلـم بـه   : ابوبكر با ندادن فدك به فاطمه ظلم كرد؛ سفاح گويد  هستم، همان كسي كه
 ابوبكر از دنيا رفت؟  شما ادامه داشت تا آن كه

عمـر، سـفاح   : بعد از او چه كسي به ستم بر شما ادامـه داد؟ گفـت  : گفت! آري: گفت
پرسـيد بعـد از او   . آري: ستم كردن به شما ادامه داد؟ گفـت و عمر تا پايان عمر به : گفت

و تا آخر عمرش بر ستم به شـما  : عثمان، گفت: چه كسي به ستم بر شما ادامه داد؟ گفت
آن : يدگو مي بعد از او چه كسي به شما ستم كرد؟ راوي: آري، باز پرسيد: ادامه داد؟ گفت
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ي هم تا پايان عمر بر مـا سـتم كـرد، لـذا     عل: تواند بگويد مرد سؤال كننده متوجه شد نمي
 )P)33F1؟!كه جايي پيدا نموده و فرار كند كرد مي اين طرف و آنطرف نگاه پريشان به 

 سهـم بـه جـاي ابـوبكر     هـا   آن اگـر  انـد كـه    تصريح كرده سبرخي از فرزندان علي 
درست بوده  ساجتهاد ابوبكر  اند كه  دادند و تاييد كرده بودند، همان حكم ابوبكر را مي مي

كند كه زيد بن علي بن حسين بـن   بيهقي با سندش از فضيل بن مرزوق روايت مي. است 
ي فدك همـان حكـم    بودم درباره ساگر من هم به جاي ابوبكر : علي بن ابو طالب گفت

Pدادم ابوبكر را مي

)
34F

2(
P. 

نـد و  ا اهل بيت از علي گرفته تا كساني كه بعـد از او آمـده    ابوالعباس قرطبي آورده كه
اسـت، اتفـاق    بـوده  ها  آن در اختيار غفرزندان عباس كه بعدها صدقات مربوط به پيامبر 

است و آنهايي هم كه صدقات مربـوط    صدقه بوده غي رسول اهللا  اند كه تركه نظر داشته
در اختيارشان بوده، عقيده نداشتند كه حق تصـرف دارنـد، بلكـه معتقـد      غبه رسول اهللا 

 .را در راه خدا انفاق كنند و بس بودند فقط بايد آن
خالفت را به دست گرفت در هيچ چيز از آنچه در دوران  سوقتي علي : قرطبي گويد

گرفت تغييري نـداد و اقـدام بـه تصـرف      صورت ميب  خالفت ابوبكر، عمر و عثمان
را هـا   آن را بين ورثه تقسيم نكرد، فقط درآمـد ها  آن نكرد و هيچ چيز از سي پيامبر  تركه

، بعد از او به دست حسـن بـن   كرد مي ، تقسيمشد مي در ميان همان افرادي كه قبالً تقسيم
و بعد از او به دست علي بن حسين و بعد از او به ب  علي و بعد از او حسين بن علي

دست حسين بن حسن و بعد از او به دست زيد بن حسين و بعد از به دست عبداهللا بـن  
 .حسين بود

را فرزندان عبـاس بـه دسـت    ها  آن قاني در صحيحش سرپرستيسپس طبق روايت بر
 ي گرفتند، تمام افراد مذكور بزرگان اهل بيت بوده و از ديدگاه شيعه مورد اعتمـاد و ائمـه  

                                           
 .135/تلبيس ابليس  -1

 .5/253البداية والنهاية، 1/200المدينة ابن شيبه  تاريخ -2
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يك از افراد فوق روايت نشده كه فدك و ديگر مـوارد ماننـد آن را     هستند و از هيچها  آن
بـود،   ينـد حـق مـي   گو مي ده باشد، اگر آنچهارث برها  آن يا كسي از تصرف كرده باشند و 

را هـا   آن تسـلط پيـدا كـرد،   هـا   آن يكي از افراد اهل بيت بعد از آنكه بـر   يا  سقطعاً علي 
Pگرفت و در اختيار مي كرد مي تصرف

)
35F

1(
P است ، در حالي كه چنين نبوده و نشده. 

انـد و در   برخي در اين موضوع بـا جهالـت و نـاداني سـخنها گفتـه     : يدگو مي ابن كثير
چيزي كه علم نداشتند خودشان را به تكلف انداختند، از روي جهل و ناداني دروغ گفتند 

مربـوط  هـا   آن اي دخالت كردند كـه بـه   و چون نتوانستند آن را درست بفهمند، در مسئله
Pشد نمي

)
36F

2(
P .فهميدند قطعـاً فضـيلت و مقـام     بايست، درست مي اگر مسائل را آنطور كه مي

پذيرفتند، همان چيـزي كـه بـر تمـام      ند و عذرش را ميكرد مي را درك سابوبكر صديق 
به متشابه تمسك جستند و امور معلوم ها  آن افراد مسلمان پذيرش آن واجب است، ليكن

را  -بودنـد ها  آن از صحابه و تابعين گرفته تا علماي معتبري كه بعد از -ي اسالم نزد ائمه
Pترك كردند

)
37F

3(
P. P)38F4(

P. 
 

                                           
 .3/564المفهم، قرطبي  -1

 .5/253البداية والنهاية -2

 .5/251البداية والنهاية -3

علـي محمـد    دكتـر : سيره أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه و شخصيت و عصـر او، تـأليف  : به نقل از -4

 محمد صالبي



 
 زنان كامل و سيد زنان بهشت استاز  ل  فاطمه

ايشان سيد   داد كه  مژده  فاطمه  به صپيامبر   كه  آمده) 3/235: ائمةالد اللجنةفتاوي (در 
 .باشند و بزرگ زنان بهشت مي

ي  درجه  از ميان مردها افراد زيادي به.. .:  آمده) 7/402: فتاوي و مقاالت ابن باز(و در 
تر است؛ زيرا در  تر و فاضل كاملها  آن ي از همه صد اند، اما محم كمال دست يافته

کمل من ير، ولم يکمل من الرجال کث«: فرمودند  كه  نقل شده صروايت صحيحي از پيامبر 
ساء کفضل وفضل عائشة على الن -زوجة فرعون يعني -ة ابنة مزاحميعمران وآسم ابنة يالنساء إالَّ مر 

 .»د على سائر الطعاميالثر 
اند، اما از ميان زنان جز مريم دختر عمـران و   ي كمال رسيده درجه  دي بهمردهاي زيا«
اسـت، و فضـل و     دست نيافته  آن درجه  زن ديگري به) همسر فرعون( دختر مزاحم  آسيه

 .»گوشت بر ساير غذاها است برتري آببر ساير زنان مانند فضل و   برتري عايشه
دختـر خويلـد ك     خديجه: فرمودند صيامبر پ  كه  ثبوت رسيده  و در رواياتي ديگر به

دختـر    فاطمـه   همين سان راجع به  باشد و به جزو زنان كامل مي صمادر فرزندان پيامبر 
باشـند، پـس    ايشان سيد زنان اهل بهشت مـي : فرمودند  كه  ثبوت رسيده  نيز به صپيامبر 
ي كمـال دسـت    درجـه   در ميان سـاير زنـان بـه     زناني هستند كه)  پنج زن ذكر شده(اينان 
 .اند يافته
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پيـروان امـام محمـد بـن عبـدالوهاب بـدان ايمـان دارنـد و دانشـمندان            اي كه عقيده
جزو زنـان   ،ي زهرا فاطمه: نمايند عبارت است از اينكه ي ايشان بدان تصريح مي فرهيخته

Pباشد كامل و سيد زنان بهشت مي

)
39F

1(
P. 

 

                                           
اإلمام محمد : ترجمة كتاب(اجمعين از منظر محمد بن عبدالوهاب و دعوتگران اهل نجد  ي اهل بيت: از كتاب -1

خالـد بـن أحمـد الزهرانـي،     : ، به قلـم )اجمعيني  بن عبدالوهاب وأئمة الدعوة النجدية وموقفهم من آل البيت

 هـ1429/1387إسحاق بن عبداهللا العوضى، چاپ اول : شيخ علوى بن عبد القادر سقاف، ترجمه: بازنگري از



 
 شهادت يا وفات؟  ،ل فاطمه زهرا

از كارشناسان و محققان حكومـت ايـران   اي  عده شمسى بود كه 1371ل در حدود سا
سال تحقيـق   1400مستقر در مجلس شوراي اسالمي كه جزو نمايندگان هم بودند پس از 

و بررسي ناگهان به راز مهمي پي بردند و آن اينكه حضرت فاطمه دختر رسول خدا فوت 
دگان مجلس اعالم كردند از ايـن پـس   ننموده بلكه شهيد شده است اينجا بود كه آن نماين

در تقويمها بجاي وفات بنويسند شهادت، و ايـن روز را تعطيـل اعـالم نمودنـد و بـدين      
صورت بزرگترين ضربت را بر وحدت اسالمي وارد نموده و شكافي عميق ايجاد نمودند، 

هـا   آن شمسى را بررسى كنيد خواهيد يافت كـه در  1371و اگر تقويمهاى قبل از سالهاى 
 .بجاى شهادت فاطمه، وفات فاطمه نوشته شده است

بنابراين مسئله شهادت فاطمه رضي اهللا عنها بزرگتـرين افتـرا و دروغ تـاريخ اسـت و     
 .هرگز چنين چيزي صحت ندارد

شـير  (جالب اينجاست كه چطور ممكن است حضرت علي رضي اهللا عنه كه اسـد اهللا  
وظـف بـود از همـه مظلومـان دفـاع كنـد       و فاتح خيبر بحساب ميايـد، و كسـيكه م  ) خدا

خط قرمز هـر شخصـي بـه    ) همسر(نتوانست از خودش و ناموسش دفاع كند؟ و ناموس 
آيد و بيعرضه ترين آدمها جاييكه زن و بچـه خـود را در خطـر ببيننـد از فـدا       مي حساب

نمايند، پس چرا حضرت علي از همسر خودش و از دختـر پيـامبر    نمي نمودن خود دريغ
 عليه و سلم دفاع ننمود؟ در حاليكه پست ترين و نامردترين آدمهاي كره زمين از صلى اهللا

اين را در . نمايند نمي كنند و اگر نتوانند از جان خود دريغ مي همسر و فرزندان خود دفاع
 .نامند مي گويند بلكه بي غيرتي و نامردي نمي اصطالح ما مظلوميت

لقـب  ) شـير پيروزمنـد خـدا   (د اهللا الغالب اهل سنت حضرت علي رضي اهللا عنه را اس
چون حضرت علي در هيچ جا مغلوب كسي ديگر نشد، ولى اهل تشـيع متاسـفانه   اند  داده

كـه شايسـته چنـين    اند  با قبول كردن شهادت فاطمه در واقع حضرت على را نامرد دانسته
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شخص بزرگوارى نيست، و در صورت پذيرفتن ايـن مطلـب دروغ، حضـرت علـي چـه      
 نگي داشت؟مردا

و در صورت صحت اين مطلب دروغ، آنان كه چنين كردند ظالم بودند و طبق آيه 

  ﴿: يدگو مي كريمه كه               ﴾ ]به ظالمان « ]113: هود

ن حضرت علي با چه مجوزي دست در دست آنا .»افتيد مي نشويد كه در آتشيك دنز
نمود طوريكه  مي خواند و در همه موارد كمكشان مي گذاشته بود و پشت سرشان نماز

 حضرت عمر رضي اهللا عنه حضرت على را مشاور خود قرار داده بود؟
را به عقد حضرت ) دختر فاطمه(و چرا حضرت علي رضي اهللا عنه دخترش ام كلثوم 

رش همبسـتر شـود؟ حسـن و    عمر در آوردند؟ آن دختر چطوري پذيرفت كه با قاتل ماد
 حسين كجا بودند؟ چرا هيچ اعتراضي ننمودند؟

خالصه قول اينست كه حادثه شهادت فاطمه كه سـببش لگـد زدن عمـر بـه شـكم او      
دانند و سبب سقط جنين فاطمه ميدانند، يكى از بزرگتـرين افتـراءات تـاريخ اسـت و      مي

كند در واقع حضرت على رضي  قبولآن را  نبايد چنين خرافاتى را قبول كرد، و هر كسى
اهللا عنه را ديوث و نامرد و ترسو ميداند، ولى اهل سنت كه اين حادثـه را افتـراء ميداننـد    
حضرت على رضي اهللا عنه را اسد اهللا و مرد حق و شجاع و دلير ميدانند كه هرگز ممكن 

 !نبود در دفاع از اهل حق دريغ كند چه برسد به دفاع از ناموس خود؟
 

 اهللا وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدينوصلي 
 



 
 فروپاشي تئوري امامت و امام زمان و شكنجه فاطمه الزهراء

پژوهشگر ودانشمند شيعه عراقي به نتائجي دست يافته كه اختالفات شـيعه  : سني نيوز
 !..برد و سني را براي هميشه از بين مي

به نتائجي دسـت يافتـه   : راق گفته استيكي از پژوهشگران بزرگ وسرشناس شيعه ع
كند كه اين اختالفات هيچ  مي كه اختالفات تاريخي شيعه با اهل سنت را كنار زده و ثابت

 .ريشه و اساسي ندارد
كـه همـه ايـن    انـد   ايشان طي سالها پژوهش وبررسيهاي عميـق بـدين نتيجـه رسـيده    

 .اي عقيدتي و ديني ندارنداختالفات ريشه در مسائل سياسي داشته و هيچ ربطي به قضاي
علميه عراق و كويت و ايـران و رئـيس   هاي  احمد الكاتب استاد سرشناس سابق حوزه

انجمن گفتگوي تمدنها در لندن ـ بر اين نقطه بسيار تأكيد داشـت كـه بررسـيهاي ايشـان      
ه ي فرضيه امام غائب بركشيده، و ثابت كرده كه امام زمان هرگز بدنيا نيامـد  پرده از شايعه

كه اساس فكـري شـيعه   ” امامت الهي“و همچنين بدين نتيجه دست يافته كه نظريه . است
وثابت كرده كه شـايعه ضـربه زدن   . ندارد  دوازده امامي بر آن بنا شده هيچ ريشه و اساسي

عمر بن الخطاب به دخت حضرت پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وعلي آله وصـحبه وسـلم ـ    
اي اسـت سـاخته و پرداختـه     گرفتن بيعت براي ابـوبكر افسـانه   فاطمه الزهراء ـ در هنگام 

 .برخي از سود جويان و هيچ اساس و مدرك تاريخي بهمراه ندارد
داشتند خاطر نشان سـاختند كـه ايـن نتـائج     ” العربيه ـ نت ” ايشان در گفتگويي كه با 

بـين  ي همه اختالفات جـوهري و اساسـي    ند عمال ريشهتوا مي دقيق و علمي در حقيقت
ند سد راه محكمي باشد جلوي همـه كوششـهاي   توا مي و. شيعه و اهل سنت را بخشكاند

دشمنان قسم خورده اسالم كه سعي دارند همواره تخم فتنه و فساد ي  مغرضانه و دشمنانه
بخصوص كه زمينه سياسي كنوني در عـراق  . بزرگ اسالمي بپاشندي  را بين اين دو طائفه

و پاكستان نشانگر اينست كه شيعه و اهل سـنت عمـال بـر روي    و كويت و لبنان و ايران 
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 .انـد  سـال بـا هـم اخـتالف نظـر داشـتند بـه اتفـاق رسـيده          1400مواردي كـه در طـول   
 : ايشان سخن خود را بدينصورت روشنتر ساختند كه

و اكنـون  . اختالف سياسي بين اين دو مذهب در واقع بر روي قضيه امامت بوده است
شيعيان امروزه قضيه غيبت امام دوازدهـم را  . خورد نمي اين اختالف بچشمتقريبا اثري از 

پشت سر نهاده ديگر منتظر ايشان نيستند تا از سرداب برآيد و زمام امور حكومت اسالمي 
وهمچنين ديگـر معصـوميت و از سـالله علـوي بـودن را از ويژگيهـاي       . را بدست بگيرد

 .آورند نمي به حساب  امامت است ـآنطوري كه در نظريه   فرمانروا و حاكم ـ
اين پژوهشگر و دانشمند عراقي كه احمد الكاتب نام دارد و در يك خـانواده مـذهبي   
شيعه دوازده امامي پرورش يافته در ادامه سخنان خود گفتند كه؛ نتـائج ايـن پژوهشـها و    

شـيعه   تحقيقات علمي خودشان را در كتابهايي به رشته تحرير در آورده به مراجع بـزرگ 
تقديم داشته تا مورد بحث و بررسي قرار دهنـد، ودر جـواب مراجـع سرشـناس مـذهب      

هاي بي پايه و اساس در مـورد امـام    شيعه جز با ادله و براهين فلسفي و خياالتي و نظريه
 و وقتـي مؤلـف از  . دوازدهم محمد بن الحسن العسكري تحقيقات ايشـان را رد نكردنـد  

 …!تاريخي و علمي خواستند جوابي نداشتند كه به او بدهند ادله و براهين ومداركها  آن
هاي علمي و همه مراجع شيعه بخوبي آگاهند  ايشان خاطر نشان ساختند كه همه حوزه

همه بر ها  آن كند، و هايشان را تأييد نمي كه هيچگونه ادله و براهين تاريخي و علمي نظريه
بوده تقليـد قطعـا حـرام اسـت، و در بـين       اين اعتقادند كه در اينگونه امور اجتهاد واجب

 !..تقليد در مسأله تقليد حرام است: يدگو مي ايشان فتوايي است مشهور كه
با علماء سرشنان آن ديـار  ” قم” آقاي احمد الكاتب به نتائج يكي از گفتگوهايشان در 
توصـيف  ” پژوهشـهاي تـاريخي  “اشاره داشت كه؛ يكي از علماء بررسيهاي ايشـان را بـه   

اگر واقعا در پي رد هستيد بايد با بحـث و كنكـاوش در   ” : موده بود، اشاره كرد و گفتن
و . اما واقعيت اينست كه اين نظريه هيچ مدرك تاريخي و اساس واقعي ندارد. تاريخ باشد
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تنها دليل ما بر وجود امام غائب يك مشت اعتبارات فلسـفي و چنـد نظريـه و تصـورات     
 …!”خيالي است

در گفتگويي كه ” محمد حسين فضل اهللا“اينكه مرجع شيعي بزرگ معاصر و در رد بر 
. سعودي منتشر شده او را غير متخصص معرفي نموده” عكاظ“اخيرا بر صفحات روزنامه 

متخصص نبودن كلمه ايست افتراضـي كـه سـر و تـه آن مشـخص      “: احمد الكاتب گفتند
كند و پس از بحث و  يو در حقيقت متخصص آن است كه موضوع را كنكاوش م. نيست

دارد، و همه را بـه آنچـه بـدان دسـت      مي بررسيهاي طوالني دليلها و نتائج خود را تقديم
 .”سازد مي يافته قانع

هاي علميه هيچ متخصصي در ايـن زمينـه نيسـت،     در حوزه”: ايشان در ادامه گفتند كه
ب شيعه وجـود  چرا كه در حوزه چيزي بنام بحث و بررسي در تاريخ و يا در أصول مذه

 .”!يند كه در اين زمينه تقليد جائز نيستگو مي و همه علماء. ندارد

 : امامت الهی و مهدی منتظر
نـد  توا مـي  احمد الكاتب روي اين نقطه كه امامت و مهدي منتظر از نكاتي هستند كـه 

مورد بحث و بررسي قرار گيرد تأكيد داشـته، در اشـاره گفـت كـه آقـاي آيـت اهللا علـي        
 .كه هيچكدام از اين دو مورد از اصول شيعه نيستاند  نيز بر اين عقيده سيستاني

ايشان گفتند كه در مورد وجود زنده امام دوازدهم و اينكه ايشان ظهور خواهند كرد تا 
اي  مردم را از بدبختيها و منجالب فساد رهانيده حكومت اسالمي تشكيل دهنـد، مفكـوره  

سالها بحث و بررسي كرده و بدين نتيجه دست  هدد مي كه اساس عقيده امامت را تشكيل
 .يازيده كه همه اين قصه ساختگي است و هيچ پايه و اساسي ندارد

كتابهاي اوليه شيعه در قرنهاي سوم و چهارم و : ايشان در ادامه عرائض خود گفتند كه
پنجم هجري بر اين اتفاق است كه مفكوره امام زمان افتراضي و خيـاالتي اسـت، و هـيچ    

 و ديگـران ” العمـاني “و ” المرتضـي “همـه آقايـان   . دليل و برهـاني بـر والدت او نيسـت   
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و هيچ دليل و برهان . كنيم ما با دليلهاي عقلي وجود اين انسان را فرض مي“: يند كهگو مي
 .”تاريخي و علمي درستي بر وجود او نداريم

امامت الهي كه بـر  فرضيه : دانشمند برجسته شيعه معاصر آقاي احمد الكاتب گفتند كه
پايه عصمت و غيبت او بنا نهاده شده، نظريه سياسي اهل بيت نيست، اين تئوري سـاخته  

 .و پرداخته متكلمين بوده و به اهل بيت بزور و بهتان نسبت داده شده است
ي  در ردهانـد   ايشان بدين نقطه نيز اشاره كردند كه نتائجي كه ايشان بدان دست يافتـه 

ياسي و مثبت بسياري است كه در حال حاضر در دنياي شيعه به وجود دوم پيشرفتهاي س
شيعه معاصر دمكراسي را اختيار نموده و واليت فقيـه در ايـران   . گيرد مي آمده است قرار

اي بين شوري و دمكراسي پيوندي نوين ايجاد كند تـا در سـايه آن    سعي دارد كه به گونه
يا اينكـه  ! ز سوي خدا بر منصب قدرت حائل آيدملت اختيار شود نه اينكه امام ا” امامت“

و . عصمت و يا از نوادهگـان حضـرت علـي بـودن از شـرطهاي انتخـاب او قـرار گيـرد        
 .بدينصورت دروازه امامت به روي همه باز است

 : شايعه ضربه زدن عمر به فاطمه زهراء
 : د كـه اشـاره داشـته روشـن سـاختن    انـد   ايشان به يكي از نتائجي كه بدان دست يافتـه 

شايعه شكستن عمر سينه دختر رسول اكرم ـ صلي اهللا عليه وعلي آلـه وصـحبه وسـلم ـ      
فاطمه زهراء، و سقط شدن جنين ايشان در هنگام بيعـت گـرفتن بـراي خالفـت ابـوبكر      
الصديق پس از وفات رسول خدا ـ صلي اهللا عليه وعلي آله وصحبه وسلم ـ هيچ دليـل و    

 .مدرك تاريخي و واقعي ندارد
اي است كه در قرن دوم ساخته و پرداخته شد وبا مرور زمان كـم   اين افسانه“: وگفتند

 و برخي از قصه پردازان سـني . كم شاخ و برگ گرفت، تا اينكه يك كالغ چهل كالغ شد
و . تكرار كردند، وهيچ اثري از آن در كتابهاي مؤرخان و محققان اهل سنت نيسـت آن را 

گرفتـه  آن را  پردازان شيعه در قرن چهارم و پنجم هجري با گذشت زمان، برخي از دروغ
 .…اي وخرافي كنوني به بازار آمد شاخ و برگ دادند، تا بدينصورت افسانه
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كـه  ” امامـت الهـي  “و در حقيقت اين دسيسه و نيرنگي بود براي نجات دادن تئـوري  
ر زن هاي پيشـين خـود ابـوبكر صـديق ـ پـد       بيعت حضرت امام علي با هر يك از خليفه

رسول اكرم ـ وعمر فاروق ـ پدر زن ديگر رسـول اكـرم ـ وعثمـان ذي النـورين ـ دامـاد          
داشـت   مـي  چرا كه اگر چنانچه اين فرضيه حقيقت. كند از ريشه بر ميآن را  پيامبر اكرم ـ 

 .بيعت كندها  آن توانست با نمي عليه السالم هرگز حضرت علي
عليـه   ه ايـن بيعـت بـا زور از امـام علـي     آنها با اين قصه ساختگي خواستند بگويند ك

و شكسـتن سـينه فاطمـه    اش  ـ پس از حمله بـه خـانواده  ! ـ شير خدا و فاتح خيبر  السالم
 ..”!زهراء گرفته شد

از اين قصـه سـاختگي هـيچ اثـري در كتابهـاي عمـده و       “: آقاي كاتب در ادامه گفتند
هـيچ  ” الكـافي “نـي در كتـابش   بطور مثال، آقاي كلي. يابي نمي اساسي و قابل اعتماد شيعه

ـ را كه ادعـاء سـوزاندن   ” سليم بن قيس الهاللي “يادي از آن ننموده، در حاليكه او كتاب 
د ـ، را بخوبي  شو مي عمر در خانه فاطمه و زدن ايشان و اسقاط جنينش به آن نسبت داده

 .مطالعه كرده و در دسترش بوده است
وابط اجتمـاعي و خـانوادگي در سـطح بسـيار     ايشان بدين نقطه نيز اشاره داشتند كه ر

و خليفـه دوم حضـرت عمـر بـن      عليـه السـالم   عالي و خوبي كه بين حضرت امام علي
اين روابط تا جـايي محترمانـه و   . الخطاب بوده خود نشانگر دروغ بودن اين افسانه است

دوستانه و نزديك بود كه حضرت امام علي بـا كمـال خوشـحالي جگـر گوشـه و دختـر       
فاطمـه  (نينش از دامن دختر رسول اكرم ـ صلي اهللا عليه وعلي آلـه وصـحبه وسـلم ـ      ناز

نام داشت را به عقد ازدواج خليفه دوم حضرت عمر بن الخطـاب  ” ام كلثوم“كه ) الزهراء
 .در آوردند

د كه آن صحابي و يار بزرگوار پيامبر اكرم ـ صلي اهللا عليـه   رو مي بعد از اين آيا تصور
ي رسول خدا و مادر خانمشـان را   ه وسلم ـ خداي ناخواسته جگر گوشه وعلي آله وصحب

 !چنين مورد ضرب و شتم قسرار دهند؟
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 !قبول كندآن را  تواند اي است كه هيچ عاقلي نمي اين افسانه
و ايشان بر اين نقطه نيز تأكيد داشتند كه شيخ مفيد كه از بارزترين دانشمندان و علماء 

را دروغ و موضوع و ساختگي دانسته و گفته كه در اين كتاب  ”الهاللي“شيعه است كتاب 
و . تحريفات بسياري روي داده، غير قابل اعتماد بوده و هيچ ارزش علمي و تاريخي ندارد

 .اين سخن همه محققان و پژوهشگران شيعه است

 : جناح راست شيعه صفوی
ي دكتر علي شريعتي  و يا بگفته” جناح راست“ايشان علمبرداران اين قصه خرافاتي را 

و با ديد منفـي  . بازتابي منفي در جامعه دارندها  اين ناميد، و اضافه كرد كه” شيعه صفوي“
و بدينوسيله رهبريت دوگانگي جامعه اسـالمي و  . نگرند و تارشان به عمر بن الخطاب مي

 .ور ساختن آتش دشمني بين شيعه و اهل سنت را در دست دارند شعله
ي و خياالتي كه در حقيقت ما امروزه بدان هيچ نيازي نداريم و بـر  اين دشمني ساختگ

عكس جهان اسالم امروز بيش از هر روز ديگر نيازمند وحدت و همبسـتگي و برانـدازي   
 .هاست اين سدهاي راه و كنار زدن اين خرافات و اسطوره

در شهر كربالي عـراق  ) خورشيدي  1332(ميالدي 1953آقاي احمد الكاتب در سال 
سـاخت تـا    يد كه مادرش او را آمـاده مـي  گو مي و در مورد زندگيش. چشم بجهان گشود

ياران راسـتگو و مخلـص    313سربازي جان بكف باشد در لشكر مهدي منتظر، و يكي از 
 .ايشان كه شرط ظهورشان هستند، باشد

ين بصراحت گفتند كه؛ قبل از دست يافتن به ا” نت  العربيه ـ “ايشان در گفتگويشان با 
سال داشـتم كـه وارد    14تنها “: نتائج دقيق و علميشان در اين قضيه بسيار تعصب داشتند

و قبل از رسـيدن بـه ايـن نتـائج     . سال فقه را تدريس كردم 25بيش از . حوزه علميه شدم
 كتاب تـأليف كـردم كـه بـارزترين آن كتـاب ـ ده منهـاي يـك         15علمي و دقيق بيش از 

ام بگويم؛ اگر ما فرضيه امامـت را از ديـن بـر     آن سعي كردهـ است كه در ! صفر: دشو مي
منتشر ساختم وپس از آن آن را  م1974و در سال ! داريم چيزي از دين باقي نخواهد ماند
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و در راسـتاي  . و من پايه گذار حركت شيعه امـامي در سـودان هسـتم   . بارها بچاپ رسيد
و اخيرا . ز زندگيم را صرف نمودمدعوت و تبليغ بسوي فكر شيعه امامي سالهاي متمادي ا

ام كه  به ياري خداوند متعال و با توفيق بدو به اين نتائج حساس و دقيق علمي دست يافته
بيـنم در راسـتاي    راهـي مـي   شـاه آن را  برنامه زندگي و ديدگاهم را به كلي تغييـر داده، و 

زيـر پـاي    وحدت و همبستگي اسالمي و فروپاشي بدعتها و خرافات و كشـيدن گلـيم از  
 !.دالالن و تاجران دين

 
 دبي ـ فراج اسماعيل

 
 



 
رد حديث جويني در مورد كشته شدن حضرت فاطمه به دست 

 حضرت عمر

 محمد باقر سجودي: نويسنده

 : شبهه شيعه
سـالم اهللا  (هاى وارده بـر حضـرت زهـرا     هاى شيعيان براى اثبات مصيبت يكى از دليل

ايتى است كه، صدر الدين، ابوالمجـامع جـوينى در   و شهادت آن بانوى گرامي، رو )عليها
روزى پيـامبر صـلى   : نويسد وى در اين كتاب مى. كتاب معتبر فرائد السمطين آورده است

اهللا عليه وآله نشسته بود، حسن بن علي عليهما السالم وارد شد، ديـدگان پيـامبر كـه بـر     
شد، مجدداً پيـامبر   حسن افتاد، اشك آلود شد، سپس حسين بن علي بر آن حضرت وارد

در پى آن دو، فاطمه و علي عليهما السالم بر پيامبر وارد شدند، اشك پيـامبر بـا   . گريست
 : ديدن آن دو نيز جارى شد، از پيامبر علت گريه بر فاطمه را پرسيدند، فرمود

ْد َدَخَل الذُّلُّ في بـَْيِتَها َوانـُْتِهَكْت ُحْرَمتُـَها َوِأنِّي َلمَّا رَأَيـْتُـَها ذََكْرُت َما ُيْصَنُع ِبَها بـَْعِدي َكأَنِّي ِبَها َوقَ «
َوُأْسِقَطْت َجِنينُـَها َوِهَي تـَُناِدي يَا ] وَُكِسَرْت َجْنَبتُـَها[ِإْرثـَُها وَُكِسَر َجْنبُـَها   َوُغِصَبْت َحقَُّها َوُمِنَعتْ 

َأوََّل َمْن يـَْلَحُقني ِمْن َأْهِل بـَْيِتي فـَتَـَقدََّم َعَليَّ فـََتُكوُن ... ُمَحمََّداْه َفَال ُتَجاْب َوَتْسَتِغيُث َفَال تـَُغاثْ 
فََأُقوُل ِعْنَد َذِلَك اللَُّهمَّ اْلَعْن َمْن ظََلَمَها َوَعاِقْب َمْن َغَصبَـَها . َمْحُزونًَة َمْكُروبًَة َمْغُموَمًة َمْغُصوبًَة َمْقُتوَلة

. » ْن َضَرَب َجْنبَـَها َحتَّى أَْلَقْت َوَلَدَها فـَتَـُقوُل اْلَمَالِئَكُة ِعْنَد َذِلَك آِمينَوَذلِّْل َمْن َأَذلََّها َوَخلِّْد ِفي نَاِرَك مَ 
اى افتادم كه پس از من براى او رخ خواهد داد،  زمانى كه فاطمه را ديدم، به ياد صحنه

حرمتش پايمال گشته، حقش غصب شده، از ارث   بينم ذلت وارد خانه او شده، گويا مى
نوع گشته، پهلوى او شكسته شده و فرزندى را كه در رحم دارد سقط شده؛ در خود مم

كمك   دهد، ؛ ولى كسى به او پاسخ نمى!وا محمداه: زند حالى كه پيوسته فرياد مى
او اول كسى است از خاندانم كه به من ملحق . رسد خواهد؛ اما كسى به فريادش نمى مى
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ه محزون، ناالن، غمگين، حقش غصب و شهيد شود ك شود؛ و در حالى بر من وارد مى مى
خدايا لعنت كن هر كه به او ستم كرده، كيفر ده هر : كنم در آن حال عرض مى. شده است

كه حقش را غصب كرده، خوار كن هر كه خوارش كرده و در دوزخ مخلد كن هر كه به 
، ابراهيم بن الجويني. پهلويش زده تا اين كه فرزندش را سقط كرد، و مالئكه آمين گويند

 سسةمؤ: ، ناشر35و  34، ص 2، فرائد السمطين، ج)هـ722متوفاي (محمد بن مؤيد 
 . هـ1400المحمودي ـ بيروت، 

مورد هجوم واقع  )سالم اهللا عليها(كند كه خانه فاطمه زهرا  روايت جوينى ثابت مى
ا برخى ادع.... بازويش شكسته شده و  شده، حرمت وى شكسته شده، حقش غصب شده،

ما صحت و سقم اين . كنند كه جوينى حاطب ليل بوده و روايت وى ارزشى ندارد مى
إبراهيم بن «: نويسد مى منةابن حجر عسقالنى در الدرر الكا. كنيم مطلب را بررسى مى

وله رحلة واسعة وعني بهذا الشأن وكتب وحصل وكان دينا ... محمد بن المؤيد بن حمويه الجويني
قال الذهبي كان حاطب ليل جمع أحاديث ... يد القراءة وعلى يده اسلم غازانوقورا مليح الشكل ج

ثنائيات وثالثيات ورباعيات من األباطيل المكذوبة وقال في المعجم المختص شيخ خراسان وكان 
ابراهيم «. »هـ بالعراق ٧٢٢حسن الصحبة ذا اعتناء بهذا الشأن وعلى يده أسلم غازان ومات سنة 

سفرهاى علمى زيادى داشت و به آن اهميت ... بن حمويه جويني بن محمد بن مؤيد
داد و آثارى هم نوشت، آدمى متدين، باوقار و خوش صورت بود، غازان پادشاه تاتارها  مى

احاديثى را كه دو، سه و چهار : گويد ذهبى در باره وى مى .به دست وى مسلمان شد
و در كتاب معجم . و دروغ بودندكرد كه همه از اباطيل  موضوع در آن آمده، جمع مى

شيخ خراسان و خوش مجلس بود كه به دست وى غازان مسلمان شد : گويد المختص مى
 .»هـ ق در عراق مرده است 722و در سال 

شمس الدين سخاوى در فتح المغيث، معناى حاطب ليل را به نقل : معناي حاطب ليل
ل الذي يطلب الحديث بال إسناد كمثل وعن الشافعي قال مث«: نويسد از شافعى اين گونه مى

او مانند : گويند كند، مى كسى كه حديث و سخنى را بدون سند نقل مى. »حاطب ليل
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، فتح )هـ902متوفاي(السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن . حاطب ليل است

ولى، األ: الطبعةلبنان،  - العلميةدار الكتب : ، ناشر4، ص 3الحديث، ج  ألفيةالمغيث شرح 
را اين گونه معنا » حاطب ليل«محقق كتاب سير اعالم النبالء،  شعيب األرنؤوط،. هـ1403
يتكلم بالغث والسمين كمن يحطب ليال، فيحطب الجيد : فالن حاطب ليل، أي: يقال: است  كرده

، يعنى كسى كه حاطب ليل. والردئ، وهو في المحدثين من ال يميز صحيح الحديث من ضعيفه
كند كه در نتيجه خوب و  آميزد؛ همانند كسى كه شب هيزم جمع مى را درمى خوب و بد

چيند، شخص مزبور در ميان راويان حديث كسى است كه حديث صحيح  بد را با هم مى
 : گويند در تاج العروس در باره معناى حاطب ليل مى .دهد را از ضعيف تشخيص نمى

ليل، معناه أنه ال يـَتَـَفقَّد كالَمه كالحاطب بالليل الذي يقال للُمَخلِّط في كالمه أو َأْمرِه حاِطب «
به كسى كه در كالم و يا كارش . »يحِطُب ُكلَّ َرديء وَجّيد ألنه ال يـُْبِصر ما َيْجَمع في َحْبله

گويند؛ يعنى همانند كسى كه در شب  آميخته باشد حاطب ليل مى خوب و بد را درهم
كند، خوب و بد را در هم  كه چه چيزى جمع مىتواند بفهمد  كند و نمى هيزم جمع مى

 األزهري، . آميزد مى

 : جواب اهل سنت
شيعه اين همه صفحه را در اينجا سياه كرده تا ثابت كند كه بنا بر حديثي كـه جـويني   

 .در كتاب فرائد السبيطين نوشته فاطمه كشته شده و بمرگ خود نمرده است
طـرف مقابـل را خسـته كنـد و      كند مي يك روش شيعه اين است كه با پرگويي سعي

 .ناحق را حق جلوه دهد

 : اما جواب اين شبهه
يند، چون فالن سني در كتابش فالن حـرف  گو مي يك مكر علماي شيعه اين است كه

يند كه گو مي بعد براي مؤثر كردن مكر خود! را در تاييد ما نوشته پس مذهب ما حق است
 !تآن سني از علماي طراز اول اهل سنت اس
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 : اما جواب ما بر اين مكر
تواند بگويد عمر ظالم و قاتل حضرت فاطمه بود و در همان حال  نمي هيچ سني= اوالً

 .يا بقول شما در همان حال ازعلماي طراز اول اهل سنت هم باشد! سني باقي بماند
تواند بگويد علي ظالم و قاتل فاطمه بود و در همان حال  نمي همانطور كه هيچ شيعيي

 . يعه باقي بماندش
پهلوي فاطمـه را شكسـته او را    اگر ما بگوييم فالن عالم شيعي گفته كه حضرت علي،

كشته شما به حرف ما نخواهيد خنديد؟ شما آن عالم را بعنوان يـك عـالم بـزرگ شـيعي     
 ! افتيم مي خب ما هم از حرف شما به خنده! قبول خواهيد كرد؟

 ي نيست كه بگويد علـي ظـالم بـود در جـواب    شايد بگوييد كه در دنيا يك عالم شيع
اگـر بگوييـد پـس    ! ييم در دنيا يك عالم سني هم نيست كه بگويد عمر ظـالم بـود  گو مي

 حديث جويني را چگونه جواب ميدهيد؟
هر كس گفت كه عمر ظالم و قاتل فاطمه است او سني !! كنيم كه قصه كوتاه مي عرض

 ! بلكه شيعه است! نيست
شما برو ! كنم مي ن حكم شيعه بودن و منافق بودن جويني را صادرلذا با اين حساب م

به اين حكم من اعتـراض كـرد آنوقـت بگـو جـويني از      ها  در دنيا بگرد اگر كسي از سني
و ايـن خـود    كنـد  مي به اين حرف من فقط شيعه اعتراض! علماي بزرگ اهل سنت است

 .دليل است بر بد بود جويني
 .كرد مي دگيآقاي جويني در قرن هشتم زن

هـا   قرن پنهان بوده در قرن هفتم وقتي كه مغولها به كمـك شـيعه   8آيا اين حديث كه 
 يا از جعليات جويني است؟!! سوزاندند پيدا شده؟ مي بغداد راهاي  كتابخانه

. به خاطر كمك به مغوالن به مناصب عالي دست يافته بودنـد ها  در عصر جويني شيعه
. را راضي كندها  آن ترسيده و خواستهها  ك صوفي كه از شيعهو جويني يا شيعه بوده يا ي

 .را پوشيدهها  او گمراه يا يك منافق است كه لباس سني
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اين چه معني دارد كه يكي ادعاي مسلماني كند در همان حال معتقد باشد كه حضرت 
 !محمد ظالم بوده؟

عمـر  : ل بگويداين چه معني دارد كه يكي مدعي باشد عالم سني است و در همان حا
 !قاتل بوده؟

اهند بـا ايـن مكـر پيـروان خـود را      خو مي اين هيچ معني ندارد جز اينكه عالمان شيعه
 .بفريبند

شناختند و بعد از آنكه در قرن هشتم كتاب خود  نمي قرن 7همين جويني را مسلمانان 
مكننـد   مـي  ااو را حلوا حلـو ها  دانند و فقط شيعه مي را نوشت تمام مسلمانان او را مردود

 .كند مي وزارت ارشاد اسالمي ايران كتاب او را چاپ
جويني در قرن هشتم ميزيسته معقول نيست كه حديثي را دست اول، در كتـاب خـود   

 .نقل كند كه در قوطي هيچ عطاري نيست
 گر اين يك حديث و فرموده رسول اهللا است چرا در كتب پيشين نيست؟ 

جلـد   110سـال پـيش آنهـم در     300تاب حديث مـا آيا ما شيعه هستيم كه مهمترين ك
 )النوار تاليف محمد باقر مجلسي ستمنظورم بحارا( !!نوشته شده باشد؟

جلد كتاب حديث تاليف شده در قرن دوازدهم را قبـول دارد   110شايد بگوييد شيعه 
  كنيد نمي چرا يك حديث ساخته شده در قران هشتم را قبولها  شما سني

ييم حديث كه نان نيست كه شما بسـازيد حـديث بايـد سـند     گو يم در جواب باخنده
 .داشته باشد و در قرن سوم تقريباً احاديث جمع آوري شده و درب آن بسته شد

كه در » فرائد السبتين في فضايل المرتضي و البتول والسبطين«جويني كتابي دارد به نام 
زم جمع كـن در شـب اسـت؛    گفته است كه هياش  امام ذهبي درباره. دشو مي تهران چاپ

يعني، خوب و بد را جمع آوري كرده و اباطيل دروغين را به نام حديث در كتابش آورده 
 .است
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بود و ) عالم شيعي( او دوست محسن عاملي .داند مي ابن حجر عسقالني، او را صوفي
 .همواره انسان را از دوستش بشناسيد

 تا بگويم كه تو كيستي؟ بمن بگو رفيق تو كيست: يدگو مي يك مثل انگليسي
 



 
 چيست ؟» مصحف فاطمه«

 : ها پاسخ شيعه
كتابي است كه به امالء جبرئيل و خط امير المـؤمنين   )سالم اهللا عليها(مصحف فاطمه 

عليه السالم نوشته شده و در آن تمامي حوادث واتفاقات آينده عالم تـا روز قيامـت ثبـت    
 .د نداردره حالل و حرام در آن وجوشده و چيزي در با

كنيم كه بـا   د كه ما به دو روايت بسنده ميشو مي اين مطلب از روايات فراواني استفاده
 .تدبر در همين دو روايت، به جواب تمام سؤاالتتان خواهيد رسيد

ُعْثَماَن قَاَل َسِمْعُت  ِعدٌَّة ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمٍَّد َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز َعْن َحمَّاِد ْبنِ «
يـَُقوُل َتْظَهُر الزَّنَاِدَقُة ِفي َسَنِة ثََماٍن َو ِعْشرِيَن َو ِمائٍَة َو َذِلَك أَنِّي َنَظْرُت ِفي ) عليه السالم(أَبَا َعْبِد اللَِّه 

يَُّه َه تـََعاَلى َلمَّا قـََبَض نَبِ قَاَل قـُْلُت َو َما ُمْصَحُف فَاِطَمَة قَاَل ِإنَّ اللَّ ) عليها السالم(ُمْصَحِف فَاِطَمَة 
ِمْن َوفَاتِِه ِمَن اْلُحْزِن َما َال يـَْعَلُمُه ِإالَّ ) عليها السالم(َدَخَل َعَلى فَاِطَمَة ) صلي اهللا عليه وآله وسلم(

ثـَُها َفَشكَ  َها َمَلكًا ُيَسلِّي َغمََّها َو ُيَحدِّ عليه (ْت َذِلَك ِإَلى َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ فََأْرَسَل اللَُّه ِإلَيـْ
فـََقاَل ِإَذا َأْحَسْسِت ِبَذِلِك َو َسِمْعِت الصَّْوَت ُقوِلي ِلي فََأْعَلَمْتُه ِبَذِلَك َفَجَعَل َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن ) السالم

ٌء ِمَن  اَل ثُمَّ قَاَل َأَما ِإنَُّه لَْيَس ِفيِه َشيْ َيْكُتُب ُكلَّ َما َسِمَع َحتَّى أَثـَْبَت ِمْن َذِلَك ُمْصَحفاً قَ ) عليه السالم(
)P)40F1»اْلَحَالَل َو اْلَحَراِم َو َلِكْن ِفيِه ِعْلُم َما َيُكون

P. 
 128در سـال  : شـنيدم فرمـود  ) عليـه السـالم  (صادق  از امام: يدگو مي حمادبن عثمان

موضـوع را در   ايـن . مخالفان مذهب و دعوت كنندگان به باطل اعالم وجود خواهند كرد
بـا فـوت   : مصحف فاطمه چيست؟ فرمود: پرسيدم. ديدم) سالم اهللا عليها(مصحف فاطمه 

غم واندوه فراوان فاطمه را فرا گرفت كـه انـدازه   ) صلي اهللا عليه وآله وسلم( رسول خدا 
اي را نزد فاطمه فرستاد تا با هـم سـخن    به همين جهت خداوند فرشته. داند مي آن را خدا
عليـه  ( جريان را بـه علـي  ) سالم اهللا عليها( فاطمه .ي غم واندوهش زدوده شودشدن با و

                                           
 .240: ، ص1 الكافي، ج -1
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هر وقـت آمـدنش را احسـاس نمـودي و     : فرمود) عليه السالم(گزارش كرد علي) السالم
. خبـر داد ) عليه السـالم (فاطمه آمدن فرشته را به علي. صدايش را شنيدي به من خبر بده

 .نوشت تا در نهايت همانند كتابي كامل گرديد يم شنيد مي آنچه را) عليه السالم( علي
در اين كتاب ازحالل وحرام چيزي نيست؛ بلكه : فرمود) عليه السالم(سپس امام صادق

 .د دانش وآگاهي از حوادث واخبار آينده استشو مي آنچه درآن ديده
ِن اْبِن رِئَاٍب َعْن أَِبي ُعبَـْيَدَة قَاَل َسَأَل ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمٍَّد َعِن اْبِن َمْحُبوٍب عَ «

قَاَل َفَسَكَت ) عليها السالم(قَاَل َفُمْصَحُف فَاِطَمَة .. .أَبَا َعْبِد اللَِّه ع بـَْعُض َأْصَحابَِنا َعِن اْلَجْفرِ 
صلي (ِإنَّ فَاِطَمَة َمَكَثْت بـَْعَد َرُسوِل اللَِّه  َطوِيًال ثُمَّ قَاَل ِإنَُّكْم لََتْبَحُثوَن َعمَّا تُرِيُدوَن َو َعمَّا َال تُرِيُدونَ 

َرئِيُل ) اهللا عليه وآله وسلم عليه (َخْمَسًة َو َسْبِعيَن يـَْومًا َو َكاَن َدَخَلَها ُحْزٌن َشِديٌد َعَلى أَبِيَها َو َكاَن َجبـْ
َها َو ُيْخِبُرَها َعْن أَبِيَها َو َمَكانِِه َو ُيْخِبُرَها ِبَما يَْأتِيَها فـَُيْحِسُن َعَزاَءَها َعَلى أَبِيَها َو يُطَيُِّب نـَْفسَ ) السالم

َيْكُتُب َذِلَك فـََهَذا ُمْصَحُف فَاِطَمَة عليها ) عليه السالم(َيُكوُن بـَْعَدَها ِفي ُذرِّيَِّتَها َو َكاَن َعِليٌّ 
)P)41F1»السالم

P. 
ؤاالتي كردنـد، از  بعضي از شيعيان از امام صادق عليـه السـالم سـ   : يدگو مي أبو عبيده

: مصحف فاطمه چيست ؟ حضرت مدتى سكوت كرد و سپس فرمـود : جمله سؤال كردند
بـه قصـد   ها  يعنى بعضى از پرسش( كنيد  مي خواهيد بحث نمي خواهيد و مي شما از آنچه

فاطمه بعد از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله هفتـاد و  ) خورد  نمي فهميدن نيست يا به دردت
جبرئيل عليـه السـالم محضـرش    . دنيا بود و از فراق پدر بسيار اندوهگين بود پنج روز در

وغـم وانـدوهش را    كـرد  مـي  داد و خوشـحالش  مـي  آمد و او را در مرگ پدر تسليت مى
داد و سرگذشـت اوالدش را پـس از او    مـي  داد و از احوال و مقام پدرش خبر مي تخفيف
هـا   نوشـت كـه مجمـوع آن نوشـته     مـي  او على عليه السالم آن مطالـب ر  گفت مي برايش

 .مصحف فاطمه عليها السالم شد

                                           
 .241: ، ص1 الكافي، ج -1
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 گروه پاسخ به شبهات

 : ها پاسخ سنی
 : دروغ است چونها  اين حديث شيعه

  ﴿ قرآن: اوال              ﴾ ]50: األنعام.[ 

 !»از غيب آگاه نيستم ن است؛ و من،گويم خزاين خدا نزد م من نمي«: بگو
علـي و فاطمـه از همـه اخبـار      اما دقت كنيد كه بنا بر حديث فوق، شيعه اعتقاد دارد،

 آينده با خبر بودند
 : و يا اين آيه را ببينيد

﴿                                  

                      ﴾ ]188: األعراف.[ 

و از غيـب و  (من مالك سود و زيان خويش نيستم، مگر آنچه را خدا بخواهـد؛  «: بگو
و اگر از غيب باخبر بودم، سـود  ) ده كند؛اسرار نهان نيز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند ارا

رسـيد؛ مـن فقـط     بـه مـن نمـي   ) و زياني(م، و هيچ بدي كرد مي فراواني براي خود فراهم
 .»آورند ام براي گروهي كه ايمان مي دهنده دهنده و بشارت بيم

 و آيات در اين باره زياد است پس اين عقيده شيعه با قران در تضاد است
 : يدگو مي اينكه شيعه: دوم

كتابي است كه به امالء جبرئيل و خط امير المؤمنين  )سالم اهللا عليها(مصحف فاطمه «
ينده عالم تـا روز قيامـت ثبـت    عليه السالم نوشته شده و در آن تمامي حوادث واتفاقات آ

 .»شده
 يك دروغ ناممكن است
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او  روزنامـه كيهـان ؛كـه در زمـان    هاي  است، فقط نوشتهخو مي يعني اگر حضرت علي
اد كه فقط علي اخبـار  د نمي روز عمر فاطمه كفاف 75اخبار آينده بود؛ را با دست بنويسد 

 ها، يك روزنامه را بنويسد چه برسد به همه اخبار آينده در همه روزنامه
 )روز زنده بود  75چون فاطمه بعد از وفات پيامبر فقط ( 

 نميايدها  و خيلي از اخبار در روزنامه
 ا بصورت فيلم و عكس استو خيلي از خبره

 پس حجم مصحف فاطمه از حجم خانه علي بزرگتر بود
 كامپيوتر داشته سمگر انكه معتقد باشيم علي 

 يد جبرييل اخبار را مياورده تا فاطمه خوشحال شودگو مي و باز شيعه: سوم
 در حاليكه اخبار آينده از نظر شيعه خيلي شوم بوده

 شده خبار فاطمه هرگز خوشحال نميدوازده امام كشته شدند با اين ا
 يدگو مي عجيبهاي  پس شيعه دروغ

شيعه حتي نميتواند مسئله را ماست مالي كند و بگويد در مصحف فاطمه فقـط اخبـار   
 مهم، درج است

 نميتواند اين را بگويد چون اگر چنين بگويد يك نقص را براي امامان خود ثابت كرده
 ز جزييـات امـور خبـر ندارنـد و شـيعه ايـن را      شـيعه ا هـاي   د كه امـام شو مي و ثابت

 پسندد كه امامش چيزي از اهللا كمتر بداند نمي
سال عمر هـم   75روز كه سهل است  75اما حتي علي اگر تيتر اخبار مهم را مينوشت 

 .دكر نمي كفاف
 گفته باشدل فرض كنيم كه جبرييل تمام اخبار آينده را براي فاطمه : چهارم

 ،روز آخر عمر خود نه بچه داري كرده باشد نه شوهرداري 75ر و فرض كنيم فاطمه د
نه غذا پخته باشد نه با ابوبكر بر سر فدك دعوا كرده باشد  ،رفته باشدها  نه به ديدن فاميل

و نه پهلويش شكسته شده و نه بيمار شده باشد و نه رفته باشد خانه انصار تا بـراي علـي   
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و فقط و فقـط  .... .)دروغ باشد ها  يعه در آن بارهبيعت بگيرد و فرض كنيم تمام احايث ش
 نشسته باشد و به حرفهاي جبرييل درباره آيتده گوش داده باشد

 روز تمام اخبار آينده را بگيرد 75اين محال است كه گوشهاي او بتواند در مدت 
 ه متوجه اين نكته نشدهگفت مي شيعه وقتي كه دروغ

 شيعه خجالت نميكشد

 : گری استاصل قضيه چيز دي
علماي شيعه در آرزوي اين هستند كه كتاب آسماني جديدي بياورند و قران را ملغـي  

 كنند
نيز به گور خواهنـد بـرد   ها  اين اين آرزو را بگور بردند و آيندگانها  اين البته پيشينيان

 ....اين آرزوي شوم را
 



 
 مصائب حضرت زهرا چه بود؟

ت زهرا كم است كه همه هم و غـم مـا   كسي نيست بپرسد مگر گفتني در مورد حضر
اين شده است كه تنها به طرح مصائبي بپردازيم كه نه تنها مسلّم نيست بلكه افشاندن تخم 
كينه و نفرتي است كه جز ايجـاد شـكاف عميـق عـاطفي و اعتقـادي در بـين مسـلمانان        

 .آورد محصولي ديگر به بار نمي
پردازند كه دليل اينكه قـرآن كـريم آيـه     اهل منبر و مداحان ما چرا به اين موضوع نمي

را در مورد حضرت فاطمه و ديگر پنج تن نازل فرمـود  ) ذوي القربي(و ) هل اتي(تطهير، 
است چيست؟ چرا خداوند در قرآن كريم حضرت ايشـان را، در آيـه مباهلـه، سـمبل زن     

ـ     ي مسلمان معرفي كرده است؟ فاطمه چرا فاطمه شد و مورد توجـه خـدا و رسـول و ول
خدايش قرار گرفت؟ آيا به خاطر شخصيت عرفاني، اخالقي، اجتمـاعي، سياسـي و حـق    

كنيم؟ به نظر ما شخصـيت   مي معرفي غطلبي او نبود؟ پس چرا ما تنها او را دختر پيامبر 
 غفاطمه، نقش اصلي را در فاطمه شدن او داشت و نه دختر پيامبر بودن او، چون پيـامبر 

 . دختران ديگر هم داشت
وارده بر ايشـان هـم نبـود كـه بيشـترين      هاي  س شخصيت حضرت فاطمه مصيبتاسا

البتـه اگـر   . بخش ذكر ايشان در مجالس ما به ايـن موضـوع اختصـاص داده شـده اسـت     
مصيبتي بر اين عزيز وارد شده باشد، در حدي كه اطمينان داريم، بايد متذكر آن بشويم و 

انـد   گرم كردن مجالس خود هر آنچه گفتهولي نه اينكه براي . نسبت به آن معترض باشيم
اند بدون تحقيق ما هم مقلدانه و كوركورانه تكرار كنيم و حتي چيزي  و از هر جا كه گفته

در هر صورت ما در اينجا در صدد هستيم تا بـا تحقيقـي تـاريخي بـه     . هم بر آن بيفزاييم
در ايـن زمينـه   مصائب حضرت زهرا بپردازيم و حد آن را روشن كرده و پرسشهايي كـه  

 . مطرح است را مورد بحث قرار دهيم
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اصل ماجرا از اينجا شروع شده است كه در كتابي به نام اسرار آل محمد، منسوب بـه  
هجري كه از ياران امير المومنين محسوب  76شخصي به نام سليم بن قيس، متوفاي سال 

و بيعـت مـردم بـا    و ماجراي سقيفه  غبه دنبال فوت رسول خدا : شده آمده است كه مي
. ابوبكر، علي با برخي ديگر از ياران خود در خانه ماند و حاضر به بيعت با ابـوبكر نشـد  

ابوبكر قُنفذ و عمر را براي آوردن علي فرستاد تا از وي بخواهند تا ايشان نيز با او بيعـت  
فاطمـه  . يددر را باز كن: عمر به همراه ياران خود به در خانه فاطمه آمد و فرياد كشيد. كند

. زنـم  اگر در را باز نكنيد خانه را آتش مي: عمر فرياد كشيد. از باز كردن در خوداري كرد
ترسي؟ عمر آتـش خواسـت و در خانـه را شـعله ور      زهرا فرياد كشيد كه آيا از خدا نمي

فاطمه فرياد كشيد و عمر بـا غـالف   . در را فشار داد و آن را باز كرد و داخل شد. ساخت
در ايـن هنگـام   . زهرا با فريادي ديگر از پدر خود ياد كرد. پهلوي حضرتش زدشمشير به 

ناگاه علي از جا برخواست و گريبان . فاطمه باز فرياد كشيد. عمر با تازيانه به بازوي او زد
اگر نبود مقدري كه از طرف خدا گذشته و عهدي كه : عمر را كشيد و بر زمين زد و گفت

عمـر از  . توانستي به خانه مـن داخـل شـوي    دانستي كه تو نمي با من نموده مي غپيامبر 
ديگران كمك خواست و ديگران هم آمدند و بر سر علي ريختنـد و طنـابي بـه گـردن او     

در . فاطمه خواست تا از اين كار عمر مـانع شـود  . انداخته او را كشيده و به مسجد بردند
كه جاي آن مثـل دسـتبندي بـر     اي به بازوي حضرت زد به طوري اين هنگام قنفذ تازيانه

)P )42F1.جاي ماند
P اي ديگر اضافه شده است كه قنفذ عالوه بر تازيانه، فاطمه را بـين   در نسخه

)P)43F2 .در فشار داد كه در اثر آن استخوان پهلوي ايشان شكست و جنين ايشان سقط شد
P  در

كري به اين كتاب از داستان فرو رفتن ميخ در، در پهلوي حضرت زهرا كه مشهور است ذ
 .ميان نيامده است

                                           
 .229-226اسرار آل محمد، ص -1

 228پاورقي كتاب، ص -2
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اين داستان امروز در عمق باورهاي اقشار مختلف جامعه ما، اعم از عالم و غير عـالم،  
به طوري كه خدشه در آن گناهي نابخشـودني  . روشنفكر و غير روشنفكر فرور رفته است

از اين داستان، آن هم به ايـن سـبك،   هايي  اين در حالي است كه بخش. دشو مي محسوب
هـاي   ز نظر محتوا و هم از نظر سند قابل مناقشه، نقد و بررسي جدي است و پرسشهم ا

هـايي كـه در ايـن     ما در اينجا به برخـي از پرسـش  . بسياري در مورد آن قابل طرح است
 : كنيم خصوص مطرح است اشاره مي

نزديكترين ياران پيامبر بـا   غآيا ممكن است در همان روزهاي اوليه وفات پيامبر  -1
 بوده است، اينگونه رفتار كنند؟  غتر يا فضيلتي مثل او كه پاره تن رسول اهللا دخ

با وجودي : اين پرسش را روزي من از استاد خود، دكتر جعفر شهيدي پرسيدم و گفتم
كه عمر شخصيتي خشن و تند داشت ولي ادله تاريخي كافي براي ايـن نـوع اعمـال كـه     

 غاحصل تربيت بيست و سـه سـاله پيـامبر    مشهور است وجود ندارد، آيا ممكن است م
ترين اصحاب ايشان با دختر پيامبر خود چنين كنند؟ ايشان در پاسـخ   اين باشد كه نزديك

در سياست هيچ چيز بعيد نيست ! فالني تو چه داني كه قدرت و سياست چيست؟«: گفت
ل نبـود  شايد بيست سال پيش اين پاسخ براي من قابل قبو» .و هيچ چيز غير ممكن نيست

ولي در اين مدت چيزهايي را به چشم خود، از به ظاهر مومنان ديـدم، كـه ايـن كـالم را     
توان با احتماالت  البته با اين حال در مسائل تاريخي نمي. كند مي تر امروز بسيار قابل قبول
ها حركت كرد و نظر داد و چيزي كه ادله تـاريخي كـافي بـراي آن     ذهني و حب و بغض

 .نسبت دادنيست به كسي 
نظيـر،   اگر آنچه در اين كتاب آمده است درست باشد، چرا علي با آن شجاعت بـي  -2

در مورد آن همه خشونت و وحشيگري كه در مقابـل چشـمان او انجـام گرفـت بـه امـر       
واجبِ دفاع از ناموس و حريم خصوصي خود عمل نكرد و عكس العمل جـدي از خـود   

 م براي هميشه سكوت كرد؟نشان نداد و حتي بعد از اين حادثه ه
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ظاهراً داستان پرداز به خوبي از پرسش و نقد ياد شده آگاه بوده است و قبـل از طـرح   
آن توسط ديگران، خود دليل عدم دفاع امام از حريم خصوصي خود را به مقدرات الهي و 

در اين صورت . بسته بوده است غعهد و پيماني نسبت داده است كه علي با رسول خدا 
د كه آيا اين قابل قبول است كه خداوند چنـين وحشـيگري را   شو مي اين سوال مطرحباز 

با علي پيمان بسته باشـد كـه    غنسبت به دختر پيامبر مقدر كرده باشد؟ و يا رسول خدا 
اگر دختر محبوبش را شكنجه كردند او تنها نظاره گر باشد و به تكليف خود عمل نكند و 

د؟ فايده اين پيمان و سكون و سكوت چه بود؟ آيا اين حتي براي هميشه سكوت پيشه كن
 پيمان خصوصي بود يا ديگران نيز بايد به اين پيمان عمل كنند؟ 

 آيا كتاب اسرار آل محمد از نظر علماي شيعه، كتاب معتبري است؟ -3
از قديم االيام بين علماي شيعه در مورد اين كتاب و راويان آن اخـتالف نظـر وجـود    

هايي بر اين كتاب و محتواي آن صحه گذاشته و آن را  برخي به علل و انگيزه. داشته است
انـد،   و مورد نقد جدي قرار داده  اند ولي برخي ديگر آن را نپذيرفته مورد پذيرش قرار داده

چون در اين كتاب مطالب غير قابل قبولي وجود دارد مثل اين كه امامان شيعه سيزده نفـر  
بكر به پدرش به هنگام مرگ سفارشاتي نمود، در حالي كه او در يا محمد بن ابي . هستند

 . آن زمان كودكي دو سال و نيمه بيش نبوده است
هايي اسـت كـه در مـورد     در هر صورت از آنجا كه اين كتاب منبع اصلي غالب روضه

، 413شيخ مفيـد متوفـاي   . د بايد مورد بحث جدي قرار گيردشو مي حضرت زهرا خوانده
ان تاريخ اسالم، كالم و فقه شيعه است، اين كتاب را به شـدت مـورد مناقشـه    كه از بزرگ

او در كتاب ارشاد خود كه اولـين و بهتـرين كتـاب جـامع در زمينـه تـاريخ       . دهد مي قرار
زندگي اهل بيت است از كتاب سليم بن قيس چيزي نقل نكرده و اصوال آن را بي اعتبـار  

 . كند مي معرفي كرده و
كتاب سليم غير قابل اعتماد است و عمل به اكثر : نويسد مي ين كتاباو در مورد ا

در آن جعليات و تحريفاتي هست كه متدينين سزاوار است از . روايات آن جايز نيست
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وقد يجوز العمل على أكثره  الهذا الكتاب غير موثوق به و «: عمل به همه آن اجتناب ورزند
)P)44F1»يجتنب العمل بكل ما فيه تدليس فينبغي للمتدين أنحصل فيه تخليط و 

P. 
ايـن كتـاب   : نويسـد  مـي  نيز در مورد اين كتـاب  عالم نقاد رجالي شيعه، ابن غضائري 

. كند مي دانند و عاليمي هم اين نظر را تاييد مشهور است ولي اصحاب ما آن را جعلي مي
 بـر مشكل ديگر اين كتاب سندهاي متفاوت آن است كه همه تنها به ابان ابن ابـي عيـاش   

از سوي ديگر محتواي اين كتاب را غير عياش نقل نكرده است و ابي عياش نيز . ددگر مي
)P)45F2.ضعيف است و شخصيت قابل اعتمادي ندارد

P  
نظـر مـن در   : نويسـد  مـي  عالمه حلي نيز در كتاب رجال خود در مورد ابن ابي عياش

Pندا مورد او سكوت است چون غضائري و شيخ طوسي وي را ضعيف توصيف كرده

)
46F

3(
P.  

 آيا از خود ائمه در اين موارد مصائب حضـرت زهـرا روايتـي نقـل نشـده اسـت؟       -4
كـه   كند مي حديثي معتبر مثل كتب اربعه تنها كليني روايت ضعيفي نقلهاي  از ميان كتاب

زماني كه كار را به دست گرفتنـد  : اند در آن از امام صادق و امام باقر نقل شده كه فرموده
ا گرفت و پيش كشيد و گفت به خـدا سـوگند اگـر از رسـيدن بـال بـه       فاطمه يقه عمر ر

)P)47F4 .يـافتي  دادم و او را اجابت كننده مي گناهان بيمناك نبودم خدا را سوگند مي بي
P   در ايـن

 .روايت هيچيك از مسائل مطرح شده در كتاب سليم وجود ندارد
رسد همـه   ر ميتعدادي روايت ضعيف از ائمه در كتب متأخر نقل شده است كه به نظ

بـه  . آنان از همان كتاب اسرار آل محمد، منسوب به سليم بن قـيس نشـأت گرفتـه باشـد    
عنوان نمونه در كتاب كامل بهايي آمده است كه امام جواد در كودكي به فكـر فـرو رفتـه    

الم س( به مصائب مادرم زهرا: يدگو مي انديشي؟ او پرسند به چه مي امام رضا از او مي. بود

                                           
 .126االعتقاد، ص تصحيح -1

 .157، ص3الغضائري، ج رجال ابن -2

 .207ص،  -3

 .358، ص2، ج3حديث -4
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زنـم و   آورم و آتـش مـي   به خدا سـوگند كـه پيكـر آن دو پليـد را بيـرون مـي      ) يهااهللا عل
)P)48F1 .ريزم دهم و باز مانده شان را به دريا مي خاكسترشان را به باد مي

P  در اين خبر از سويي
سوگندي دروغ به امام نسبت داده شده است كه به وقوع نپيوست و از سوي ديگر نـبش  

به امـام  اند  ا ريختن بازماندگاني كه در ماجرا دخالتي نداشتهقبر و آتش زدن مرده و به دري
نه در اسالم و نه در هيچ شريعتي . معصوم نسبت داده است كه اعمالي ناروا و حرام است

د شـو  مي چنين مجازات و رفتاري عليه هيچ جنايتكاري مجاز دانسته نشده است و معلوم
 . ه استكه جاعل حديث از فقه شيعه كامال بي اطالع بود

در اين مورد چيز زيادي نقل نشـده اسـت آيـا مواضـع     ) لهم السالمع(اگر از ائمه  -5
نيز آن را هم چون ها  آن اي بوده است كه عملي ائمه شيعه در مورد مصائب ايشان به گونه

 عزادراي براي آن بر پا كنند؟هاي  ما مهم تلقي كرده و دهه
هل بيت، نكات زيادي را در اين زمينـه در  متاسفانه پاسخ منفي است مطالعه احاديث ا

در كتاب اصول كـافي در ايـن مـورد حـديث      329كليني متوفاي . هدد نمي اختيار ما قرار
اند، امير المومنين بـه هنگـام    كه ايشان فرموده كند مي ضعيف و مرفوعي از امام سجاد نقل

ـ : فرمودند غدفن فاطمه گله كرده و خطاب به رسول خدا  رت را مالقـات  به زودي دخت
خواهي كرد و او در مورد همدست شدن اصحاب در ربودن حق ارثـش بـه تـو گـزارش     

)P)49F2 .خواهد كرد
P  حضرت در اين دعا چيزي در مورد آتش زدن خانه حضرت زهرا يا زدن

امير المومنين حتـي در زمـان حكومـت خـويش نيـز      . اند او توسط اصحاب مطرح نكرده
اند و ذكـر حـوادث    بر پا نكرده غدختر رسول خدا مراسم عزاداري براي همسر خود و 

اين در حالي است كه از ايشان نقدهاي جـدي  . اند معروف در مورد آن را به ميان نياورده
از . دشو نمي نسبت به خلفاي قبل نقل شده است ولي در اين مورد بخصوص چيزي ديده

داري و مرثيـه خـواني   سوي ديگر علي رغم اينكه از اهل بيت در مورد مراسم گريه و عزا

                                           
 .313ص -1

 .357، ص2، ج3حديث -2
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در مورد امام حسين زياد نقل شده است ولي در خصـوص عـزاداري در مـورد حضـرت     
 .فاطمه چيزي نقل نشده است

آيا عدم ذكر مصائب و عدم عزاداري اهل بيت و عدم توصيه به عزادراي در مـورد   -6
و  مصائب حضرت زهرا از جانب آنان، جنبـه تقيـه نداشـته و بـراي جلـوگيري از تفرقـه      

 گسترش كينه نسبت به ديگر مسلمانان نبوده است؟ 
آيد ولي در صورتي كه انگيزه عدم بيان يا عدم موضع  چنين چيزي به نظر درست نمي

گيري نسبت به اين موضوع، حفظ وحدت و جلوگيري از گسترش كينه كشي مسـلمانان  
 . تر است بوده باشد اين ضرورت امروزه به مراتب قوي

اند؟ آيا از گفتـه   چه گفته) الم اهللا عليهاس(رد مصائب حضرت زهرا مورخين در مو -7
 كتاب اسرار آل محمد يافت؟ هاي  توان مويدي بر نوشته مورخين نمي

، 218مهمترين مورخين نزديك به حادثه به لحاظ تاريخي عبارتند از ابن هشام متوفاي 
 310، طبـري متوفـاي   284، يعقـوبي متوفـاي   279، بالذري متوفاي 276ابن قتيبه متوفاي 
هجري كه به ترتيب صاحب كتاب سيره النبويه، االسياسه و االمامه،  346مسعودي متوفاي 

گزارش اين افراد در . انساب االشراف، تاريخ يعقوبي، تاريخ طبري و مروج الذهب هستند
 . اين موضوع مختلف است

ي مثل بقيه به سـرعت  در مورد بيعت علي با ابي بكر سه قول است يكي اينكه عل: اول
. ديگـر اينكـه او پـس از مقاومـت اوليـه بيعـت كـرد       ) قولي از تاريخ طبري. (بيعت نمود

سوم اينكـه او و هـيچ   ) السياسه و االمامه، انساب االشراف، تاريخ يعقوبي و تاريخ طبري(
 ) مروج الذهب. (يك از بني هاشم تا فاطمه زنده بود با ابوبكر بيعت نكردند

انـد   ر و همراهان پس از نزديك شدن به خانه علي با چه چيز مواجه شـده در اينكه عم
مواجهه با علي، مواجهه با فاطمه و آمدن فاطمه به پشت . سه گزارش متفاوت وجود دارد

 .در و خود داري از باز كردن در خانه
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ليـه  ع(حالت اول نقل قول از ابن عباس است كه پس از بگو مگوي لفظي عمر با علي 
)50F1(P .او به همراه عمر براي بيعت به نزد ابوبكر رفت) السالم

P      در نظـر دوم عمـر بـه همـراه
اهي خـو  مـي  آيا: فاطمه به او گفت. اي از آتش به در خانه آمد و با فاطمه مواجه شد شعله

. او گفت بلي و در اين كار همچون پدرت در امر دين جـدي هسـتم  . خانه مرا آتش بزني
ام بيـرون   استم تا قرآن را جمع نكـرده خو مي: او گفت. ت كرددر اين زمان علي آمد و بيع

)P)51F2 .نيايم
P  

داستان مقاومت را ابن قتيبه در السياسه و االمامه بيش از بقيه به تفصيل به آن پرداخته 
عمر به در خانه علي آمد و او از خـارج شـدن خـود    : نويسد مي او در يك گزارش. است
ت خارج شويد در غير اين صورت خانـه را آتـش   عمر هيزم خواست و گف. كرد مي داري

او گفـت اگـر   . هاست كسي گفت فاطمه در بين آن. زده بر افراد آن خراب خواهم ساخت
است كه تا خو مي او. از خانه خارج شد و بيعت كرد) ليه السالمع(پس علي . چه او باشد

عمـر بـه   : نويسـد  مـي  ابن قتيبه در گزارشي ديگر. قرآن را جمع نكند از خانه خارج نشود
گيري؟ ابوبكر قنفد را براي اين كار فرستاد ولي  چرا متخلف از بيعت را نمي: ابوبكر گفت

عمر بلنـد شـد و بـا    . باز عمر اين سخن را تكرار كرد و او نيامد. نيامد) ليه السالمع(علي 
كـه  فرياد بـرآورد  ها  آن فاطمه با شنيدن سخنان. جماعتي به سمت خانه علي آمد و در زد
مردم دلشان سوخت، گريـه كردنـد و بـاز    . كشيم اي رسول خدا، ببين بعد از تو ما چه مي

بيعت : به او گفتند. پس علي خارج شد و به نزد ابوبكر آمد. عمر و يارانش ماندند. گشتند
. اگر بيعت نكنم؟ گفتند در غير ايـن صـورت گـردن تـو زده خواهـد شـد      : او پرسيد. كن

تا علي كنار فاطمه اسـت  : كن؟ ابوبكر پاسخ داد چه امر مي: گفتعمر . ابوبكر ساكت بود
)P)52F3 .من با او كاري ندارم

P  

                                           
 .771، ص2انساب االشراف، ج -1

 .770همان، ص -2

 .276-213ص -3



 51 لالزهراء  طمةفا

. تا اينجا هيچ مورخي سخن از ورود عمر به خانه علي و فاطمه به ميان نيارورده است
با شنيدن خبر بيعت مردم با ابوبكر، علي بسيار : نويسد مي اما يعقوبي اين را اضافه و

انش همچون عباس و طلحه و زبير در خانه علي اجتماع نموده بودند دوست. ناراحت شد
عمر با گروهي به در . و از حضور در جلسات مربوط به بيعت با ابوبكر خودداري كردند

ياران . زنم او تهديد كرد كه اگر براي بيعت بيرون نياييد خانه را آتش مي. خانه علي آمد
. به درون خانه هجوم آوردندها  آن سپس. رداختندعلي بيرون آمدند و با عمر به مشاجره پ

به خدا قسم اگر از خانه بيرون نرويد مويم را برهنه ساخته و : فاطمه بيرون آمد و گفت
اين سخن . »العّجّن الی اهللاواهللا لتخرجّنن او الکشفّن شعری و «. شما را نفرين خواهم كرد

)P)53F1 .از خانه بيرون رفتندها  آن باعث شد كه
P  

ري از مورخين اظهار پشيماني ابوبكر در تعرض به خانه فاطمه را در آخر عمرش بسيا
)P)54F2 .اند نقل كرده

P  
 د؟شو مي اگر چنين است پس داستان سقط محسن چه -8

اند  طبيعي است كساني كه داستان را به صورت كامل از كتاب اسرار آل محمد پذيرفته
ولـي كسـاني كـه آن را تنهـا در حـد      اند  براي ايشان فرزندي به نام محسن نيز قبول كرده

شايد به همين . انندد نمي پذيرش سقط محسن در اين حادثه را قابل قبولاند  تهديد دانسته
دليل است كه شيخ مفيد در كتاب ارشاد خود ذكـري از مصـائب حضـرت فاطمـه زهـرا      

 فاطمه زهـرا  به ميان نياورده است ولي در بحث از تعداد فرزندان علي و) الم اهللا عليهاس(
اي از شيعه معتقد است كه فاطمه فرزندي به نام محسن داشته اسـت كـه    طايفه: نويسد مي

 )P)55F3 .بعد از رسول خدا سقط شده است

                                           
 .527، ص1ج -1

 .658، ص1؛ مروج الذهب، ج443، ص2تاريخ طبري، ج -2

 .356، ص 1ج -3
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 غاي در توجيه تهديد يا عمل عمر به اين كار به سخن رسول خـدا   نتيجه اينكه عده
متفـرق شـد،    اند كه حضرت فرموده است كـه هـر كـس از جمـع مسـلمانان      استناد كرده

 . اش را آتش بزنيد خانه
بايد در هر زمينه با علم و تحقيق سخن گفت و عمل نمود تا مبادا مشمول اين آيات 

جز گمان .  ايشان را به اين كار معرفتى نيست«: الهي شويم كه در موردشان فرموده است
 .»رساند ى، گمان در وصول به حقيقت هيچ سودى نم كنند، و در واقع خود را پيروى نمى

﴿                              ﴾ ]28: النجم[ 

گمان به هيچ وجه آدمى را از حقيقت   كنند ولى بيشترشان جز از گمان پيروى نمى«

 ﴿. »كنند داناست ، خدا به آنچه مى آرى. گرداند نياز نمى بى              

                       ﴾ ]36: يونس[ 

، زيرا  و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن: فرمايد چرا كه خداوند متعال مي

   ﴿ .ه مورد پرسش واقع خواهند شد، هم گوش و چشم و قلب       

                    ﴾ ]36: سراءاإل.[ 

 



 
به گناه خود در رابطه با حمله به خانه فاطمه، اعتراف  آيا ابوبكر،

 كرد؟

 : يدوگ مي شيعه
 اهل سنت حديث صحيح دارند كه اين امر اتفاق افتاده 

 : نويسد اما عبد الرحمن دمشقيه، نويسنده معاصر وهابى، مى
در روايت ابوبكر، نام داوود بن علْوان بجلـى وجـود دارد كـه بخـارى، ابوسـعيد بـن       

دروغ اسـت   و اين گفته. دانند ابن حجر و ذهبي و عقيلى وى را منكر الحديث مى  يونس،
 : به داليل زير

 هاى ديگر نيز نقل شده است روايت با سند: اول
 روايت با سندهاى متعدد تقويت شده است: دوم

حتّى اگر فرض كنيم كه همه اين . يعني اين روايت با سه سند گوناگون نقل شده است
ـ   اسناد مشكل داشته باشند، بازهم نمى ر مبنـاى  توانيم از حجيت آن دست برداريم؛ زيـرا ب

هـا   آن قواعد علم رجال اهل سنّت، اگر سند روايت از سه عدد گذشت، حتّـى اگـر همـه   
 شود؛  ديگر را تقويت كرده و حجت مى ضعيف باشد، يك 

 شهادت عالمان اهل سنت بر صحت روايت: سوم
 سند روايت درست است : چهارم

ـ    ن داوود بـود، ايـن   تنها اشكالى كه به اين روايت شده، منكر الحديث بـودن علـوان ب
اشكال مردود است؛ چرا كه ابن حبان شافعى كه به اعتقاد برخى از بزرگان اهل سـنت از  
متشددين در توثيق است، علوان بن داوود را توثيق كرده؛ و منكر الحديث بودن علوان بن 

 داوود قابل اثبات نيست، 

 : پاسخ اهل سنت
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، صفحه 25علماي شيعه در اين  ديم،ررا خالصه كها  صفحه اي شيعه 25ما يك مقاله 
 !!بنازم همتشان رااند  سند فقط يك حديث را در كتب ما بررسي كرده

 ! ولي يك سوال
و روي حرف علماي متخصـص مـا در علـم حـديث     اند  علماي شيعه كه اينقدر خبره

خود را هاي  چرا به خود زحمت نميدهند تا احاديث مهمترين كتابها  اين زنند، حرف مي
يق كنند و سره را از ناسره و صحيح را از ضعيف جدا كنند؟ ظاهرا كه بسيار حوصـله  تحق

ظـاهرا راويـان احاديـث مـا را اينطـور      . ما ميگردنـد هاي  دارند و در صفحه صفحه كتاب
برادران دوقلوي راويان  ،شيعه!!! كه اين محققين  كند مي الميشناسند كه ناوارد به امور خي

 احاديث ما هستند
يا اي خواننده شيعه بنظر شما عجيـب نيسـت كـه يـك ايرانـي نـام كوچـه پـس         اما آ

قاهره را بشناسد اما نام شهرهاي مهـم كشـور خـود مثـل تبريـز و اصـفهان را       هاي  كوچه
 ! نشناسد؟

آيـا ميـداني تـا     .اي خواننده شيعه آيا ميداني مهم ترين كتاب شيعه اصول كافي اسـت 
و ما نميدانم دقيقا كـدام احاديـث كـافي    اند  نكرده حاال علماي شما در اين كتاب تحقيقي

؟ تكليف اصول كافي دوجلدي كـه  استفاده كنيمها  آن صحيح است تا در بحث با شيعه از
 .جلدي تا روز قيامت معلوم نخواهد شد 110تا حاال معلوم نشده پس تكليف بحاراالنوار 

صفحه طوالني مينويسند  25ا باز اين مكاران ميايند درباره يك حديث م با اين كارنامه،
 و روي حرف آلباني و ابن حجر و هيثمي و ذهبي حرف ميزنند 

درست مثل اينكه يك حجه االسالم اوگانـدايي ايـراد بگيـرد كـه هواپيمـايي ايربـاس       
آمريكا غير فني ساخته شده در حاليكه خودش يك دوچرجه نميتواند بسازد و بعد خيـال  

 !! د شو مي اثباتصفحه حرفش  25كند با پر كردن 
 كشند كال و حاشا  اما آيا علماي شيعه خجالت مي

 )واقعا مهم دقت كنيد (حاال يك سوال خيلي مهم ديگر 
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صفحه عرق ريختند تا ثابت كنند اين حديث بدون شك و ريب  25ها  شما ببينيد شيعه
 كه صحيح است تعجب نكنيـد كنيم  مي ما قبول!! بسيار خوب! بسيار خوب .صحيح است

تـا شـيعه خـبط خـود را     كنيم  مي حاال روايت را اول نقل!! صحيح استكنيم  مي بله قبول
ببيند و بداند با قبول كردن روايت فاتحه مذهب خود را خوانده است و از چاله بـه چـاه   

 !افتاده و از نم نم باران به زير ناودان پناه برده
 : روايت اين است

بيمارى ابوبكر رضي اهللا عنه به ديدارش رفتم  يد به هنگامگو مي عبد الرحمن بن عوف
 : پرسى كردم و ابوبكر در جواب گفت و پس از سالم، احوال

يعني عمر (بيني كه رو به مرگم و البته بهترين شما را، بعد از خود برشما امير كردم  مي
 )رضي اهللا عنه را 

خـورم،   م تأسف مىا من در دوران زندگى بر سه چيزى كه انجام داده: و در ادامه گفت
 خـورم سـه كـار را هـم اي كـاش از رسـول اهللا       و بر سه كار كه انجام ندادم افسوس مـي 

 سيدمپر مي
سپس ابوبكر آن نه چيز را برشمرد از جمله گفـت اي كـاش بـه خانـه فاطمـه حملـه       

كـردم و   كردم؛ اگر چه آن را براى جنگ بسته بودند و اي كاش خالفت را قبول نمـي  نمى
و . شـد  مي عبيده را براي خالفت پيش ميكردم و به جاي من يكي از ان دو اميرعمر يا ابو

سيدم كه بعـد  پر مي اي كاش درباره خالفت و جانشيني از رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم
 الي اخر داستان... .او كي باشد

 !حاال جواب دندان شكن ما به شيعه
 !!يا عالم شيعي يا حجه االسالم يا ايت اهللا 

گويي  صفحه را سياه نكردي تا صحيح بودن روايت را ثابت كني؟ مگر نمي 25ر تو مگ
 اين روايت درست است ؟
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د كه حضرت ابوبكر روحش هم خبر نداشته حضـرت  شو مي خب از اين روايت ثابت
د كـه  شـو  مـي  محمد حضرت علي را به جانشيني انتخاب كرده است از اين روايت ثابـت 

 ا غيد غدير خم از پايه دروغ و بي اساس اسـت و نـه ابـوبكر   واقعه غدير خم يا بقول شم
عبدالرحمن ابن عـوف كـه فـرد    ( ه كه پيامبر علي را جانشين خود كرده نه راوي دانست مي

چـرا افسـوس    گفـت  مـي  به ابـوبكر  دانست مي آري اگر عبدالرحمن بن عوف) مهمي بود
دير خـم نگفـت علـي    مگـر در عيـد غـ   ) كه اي كاش از پيغمبر پرسيده بـودم (خوري  مي

 جانشين است؟
 25كـه در همـان   كند مي همان كاري را!! حاال شيعه چه راهي برايش باقي مانده؟ هيچ

صفحه كرده يعني با دقت تمام از اين روايت طوالني فقط يك جمله را انتخاب كـرده تـا   
 .رسوا نشود

مه نادم است اي مردم بايد توضيح بدهيد كه چرا ابوبكر دم مرگ از حمله به خانه فاط
اصرار ميورزد و گناه ) غصب خالفت ( اما در همان حال به آن خيانت عظيم از نظر شما 

 !يد دادم به بهترين شماگو مي به عمر و دهد مي ؟ و خالفت را كند مي بي لذت
خـوب ميدانـد آيـا معقـول اسـت كـه       آن را  كسي كه سر مظلوم را ميبرد و! اي مردم 

 )به خانه فاطمه حمله كردم ( ر موي همان مظلوم را كندم؟افسوس بخورد كه چرا يك تا
اگر داستان شما درباره غصب خالفت درست باشد پـس رفتـار ابـوبكر قابـل توجيـه      

ييـد و انتخـاب بـا    گو مـي  نيست پس يا روايت دروغ است يا شما درباره عيد غدير دروغ
 !!شماست 

راوي روايـت در  : بگوييـد گمان نميكنم اگر  حتي يك شيعه ساده و صد در صد هالو،
 .ايـن را از شـما بپـذيرد   ! ده و در نقل جمله بعـدي كـاذب بـوده   نقل يك جمله صادق بو

 . شيعه اگر جواب دارد بگويد
 : اما نقد سند روايت
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چـون آدم  . صفحه پرگويي كنيم چون او اين را دوسـت دارد  25نميخواهيم مثل شيعه 
 : بي منطق پرگوست، پس جواب خالصه اين است

كـل اگـر طبيـب    (وال چنانكه در اول گفتم شيعه صالحيت اين بررسي را ندارد زيـرا  ا
 ) صحيح و ضعيف اصول كافي خود را اول جدا نمودي.......بودي،

اگر سه دروغگـو جـدا جـدا روايـت      دوما اين درست نيست كه يك روايت دروغ را،
صول علم حديث نيست د آيا اين را عقل ميپذيرد؟ اين از اشو مي كردند آن روايت صحيح

 .البته دروغ شيعه را انتهايي نيست
يند اين است كه در عبـادات و  گو مي )ها  آن آنهم فقط گروهي از( آنچه كه اهل سنت 

به احاديث ضعيف استناد كرد زيرا اين ضرري ندارد، اما در اعتقادات  توان مي اذكار و دعا
عتقـادات اسـت و در اينجـا    بايد حتما حديث صحيح باشد و حديث مورد بحث حـول ا 

 .حديث ضعيف اصال اعتبار ندارد
البته خيلي از علماي اهل سنت، حتي درباره عبادات نيز حديث ضعيف را قبول ندارند 

م كـه نيـازي بـه احاديـث مشـكوك      يند آنقدر حديث صحيح درباره عبادات داريگو مي و
 .نيست

 مثلسوما اما از نظر علماي طراز اول اين حديث مردود است 
 : ر هيثمي در مجمع الزوايد اين استنظ
 »رواه الطبراني وفيه علوان بن داود البجلي وهو ضعيف وهذا األثر مما أنكر عليه«

اين روايت را طبراني نقل كرده و علوان بن داود در سلسله راويان است كـه روايـتش   
ايـت از جملـه   يم، ايـن رو گـو  مـي  اعتبار ندارد عالوه بر اين از نظر من كه هيثمـي باشـم  

 ).بخاطر متنش ( روايات منكر است 
 و نظر ذهبي در ميزان االعتدال

 .»ويقال ابن صالح منكر الحديث -علوان بن داود «: قال البخاري
 .»له حديث ال يتابع عليه، وال يعرف إال به«: وقال العقيلى
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 .»منكر الحديث«: وقال أبو سعيد بن يونس
 بول نميدانمامام بخاري احاديث او را قابل ق

دارد كه غيـر از او  هاي  علوان قابل پيروي نيست و روايتهاي  يد گفتهگو مي و عقيلي
 )در قوطي هيچ عطاري نيست ( كسي نگفته 

 يد كه او دروغگو استگو مي و ابو سعيد
ايـن بسـيار اتفـاق    . اما اينكه يك عالم با بقيه اختالف كرده باشد اين كاري عاديسـت 

ماي اهل سنت عموما همين است و اختالف چند نفـر بـا ايـن نظـر، از     افتاده، اما نظر عل
 . ارزش آن نميكاهد و بي اعتباري علوان بن داود همچنان برقرار است

اما اگر شيعه هنوز اصرار دارد كه اين روايت درست و صحيح است پـس از چالـه بـه    
نـه فقـط نـيم    ( كنـد  يعني بايد تمام متن حديث را قبول !! چاه افتاده و خودش خبر ندارد

 .يعني بايد عيد غدير خم را باطل بداند) جمله را 
 
 سجودي

 



 
 آيا حضرت عمر، به حضرت فاطمه جسارت كرده است؟ 

 !كنند مي اهيم بشما نشان دهيم كه علماي شيعه چگونه قوم خود را گمراهخو مي اينجا
 : پرسيده را بخوانيدها  اول سوالي كه شيعه ساده انديش، از آخوند

 : سؤال شيعه
لطفا جريان حمله به بيت حضرت امير المومنين علي عليـه السـالم و ضـرب و شـتم     

) فايـل (از كتب شيعه و سني را به صورت مفصل ) الم اهللا عليهاس(حضرت فاطمه الزهرا 
 .برايم بفرستيد
 با تشكر 

ـ    براي ارائه به يكي از برادران سني كه گفته است اگـر بـرايم ثابـت كنـي     ه كـه عمـر ب
 !!!!جسارت نموده از سني بودن دست بر ميدارم ) سالم اهللا عليها(حضرت فاطمه الزهرا 

 : پاسخ شيعه
جسـارت كـرده اسـت، از     )سالم اهللا عليهـا (اين كه عمر بن الخطاب به حضرت زهرا 

 .قطعيات تاريخ است
 : صديقه طاهره در كتب اهل سنت آمدهرواياتى كه در رابطه با هجوم به خانه حضرت 

 : طبري از زياد بن كليب روايت كرده است
 و گفت قسم به اهللا، يا براي بيعت با ابوبكر، از خانه خـارج ها  آن پس عمر آمد بسوي

پس زبير با شمشير از خانه بيرون آمـد   كشم مي يد يا خانه را به همراه شما به آتششو مي
رويـش افتادنـد و    و بسوي عمر رفت، به او حمله كردند شمشير از دستش افتاد پـس بـر  

 گرفتندش 
 .2/443: تاريخ الطبرى

 : بن عبد الرحمان روايت داريم كه او گفت سلمةاز 
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و گفت قسم به كسي جانم در دست اوست، يا براي بيعـت  ها  آن پس عمر آمد بسوي
 كشم مي يد يا خانه را بر شما به آتششو مي با ابوبكر از خانه خارج

 ).2/45( 1/164: شرح نهج البالغه

 : پاسخ اهل سنت
ثـل  اما خود كتاب نهج البالغه را يك شيعه نوشته اين كتاب پيش ما معتبر نيست تـا م 

 ،صحيح بخاري بر آن شرح بنويسيم
و نويسنده اين كتاب؛ ابن ابي الحديد؛ شيعه معتزلي بوده و كتاب را هـم بخـاطر يـك    

 . وزير شيعه نوشته است
ريخ، نه نهج البالغه را قبول داشتند و نـه  وانگهي، محافل علمي اهل سنت، در طول تا

پس روحانيون شيعه چـرا وقتـي بخواهنـد مـا را بـه      !!شرحش را و نه ابن ابي الحديد را 
مورچه چيست كه ! كشند؟ خودمان حواله دهند؛ شرح نهج البالغه را برخ ما ميهاي  كتاب

نهج ! ا قبول كنيم؟باشد؟ خود نهج البالغه را كه قبول نداريم، شرحش را چراش  كل پاچه
كه هاي  د، پيش ما بسيار عزيز و معتبر بود اما دروغبو مي البالغه اگر سخنان حضرت علي

 !نه فقط مورد احترام ما نيست كه باعـث تنفـر ماسـت    شيعه به خليفه چهارم نسبت داده،
: ينـد گو مـي  اين روش اول ماليان شيعه براي گمره كردن شـيعه هاسـت يعنـي آخونـدها    

ييم كـو شـاهد؟ دم خـود را نشـان     گـو  مي ولي وقتي! شاهد در كتب سنيها داردمذهب ما 
 .دهد مي ابن ابي الحديد شيعه را نشان دهد مي شرح نهج البالغه را نشان. ميدهند

 . بكـار ميبرنـد  ها  اما روحانيون شيعه، روشي بدتر از اين هم را براي گمراه كردن شيعه
مثل آنچه كه در اينجا شـيعه   ،كنند مي التي را نقلدر اين روش، براستي از كتابهاي ما جم

 : تاريخ طبري نقل كرده است 443از صفحه 
كه عمر آمد به خانه علي و درون خانه طلحه : طبري از زياد بن كليب روايت كرده كه

يا براي بيعـت بـا ابـوبكر از     ،قسم به اهللا: و زبير و مرداني از مهاجرين بودند و عمر گفت
پس زبير با شمشير از خانه بيرون  كشم مي يد يا خانه را بر شما به آتششو مي خانه خارج
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آمد و بسوي عمر رفت، به او حمله كردند شمشير از دستش افتاد پس بر رويش افتادند و 
 گرفتندش 

درست است كه اين روايت در كتاب طبري است، اما ايـن روايـت هـم بـراي شـيعه      
 انـد   ميابيم كه طلحـه و زبيـر طرفـدار علـي بـوده     مشكل ساز است زيرا از اين حديث در 

 كتـاب طبـري را خوانديـد، حـاال صـفحه بعـد از آن را نيـز ببينيـد         443اما شما صـفحه  
يد كه علي رضي اهللا در خانه خود بود كه شخصي آمد و بـه او  گو مي حبيب بن ابي ثابت

، و علي بـا عجلـه   دكنن مي گفت ابوبكر براي بيعت گرفتن نشسته و مردم دارند با او بيعت
دويد و رفت و با ابوبكر بيعـت  ) بدون لباس كامل ( در حاليكه فقط پيراهني پوشيده بود 

. اين عجله براي اين بود كه علي كراهت داشت در بيعت كـوچكترين تـاخيري كنـد    .كرد
و آوردنـد و  ! بعد از بيعت، كنار ابوبكر نشست و كسي را فرستاد كه بقيه لباسـم را بيـاور  

 .دبو مي د و بعد از آن هميشه در مجلس ابوبكرپوشي
را ديـد و صـفحه    443حاال اي خواننده گرامي براي من بگو چرا مالي شيعه صـفحه  

 را نديد؟  445
 : همان كتاب 447حاال اين روايت را ببيند از صفحه 

چه شده خالفت رسيد به حقيرتـرين قبيلـه قـريش ؟ واهللا اي    : ابوسفيان به علي گفت
اي : و علـي گفـت  . بخواهي بر عليه ابوبكر كوي و برزن را از سوران پـر ميكـنم   علي اگر

ابوسفيان مدت درازي را در دشمني با اسالم سپري كردي و ضرري به اسـالم نرسـاندي،   
خوب اي خواننده گرامي ماليان شما چرا اين  .بنظر ما ابوبكر شايستگي اين شغل را دارد

 !! را نديدند؟
 راز همينجاست 

، نوشته طبري كند مي هرچه را كه شنيده نقل كند مي ي روايات متعدد را باسند نقلطبر
 كه از فالن شنيدم و او از فالن شنيد تا آخر  نويسد مي حتي نظر خودش هم نيست با سند

 اما شيعه در آن ميان، فقط نظري را نقـل  نويسد مي مثل خبرنگاري نظرات مخالفين را هم
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يد اين نظر طبري است و تازه در اينجـا هـم   گو مي است و بعدكه موافق مذهبش  كند مي
 !!!د اين نظر اهل سنت است گير مي د سپس نتيجهشو نمي متوقف

روحاني شيعه بدون اينكه خجالت بكشد در هرجا اين ترفند را بكار ميبرد، اين ترفنـد  
ها  دن سنيروحاني شيعه در فكر شيعه كر. براي كاله برداران مذهبي شيعه، سود آور است

اهد شيعه، در گمراهي خود پابرجا باقي بماند و متاسفانه ايـن ترفنـد تـا    خو مي نيست، او
 .را فريب داده و كوشش ما براي روشنگري نتيجه مطلوب نداده استها  حاال شيعه

 در اين باره چست؟ها  حاال نظر سني
 راسـتگو باشـند   كه سندش صحيح باشد و راويانش  كنند مي آن روايتي را قبولها  سني

 : حديث ديگري است با اين مضمون 448در صفحه 
 : يدگو مي عايشه

بخاطر اينكه شوهر فاطمه بود احترام خاصي و وجـاهتي داشـت،    علي در چشم مردم،
كه فات كرد، او ديگر، آن مقام را نداشت و پس بدنبال ايـن شـد كـه بـا      غدختر پيامبر 

 ...... ماه با ابوبكر بيعت نكرده بود 6ن ابوبكر مصالحه و بيعت كند و علي در اي
 پس براي ابوبكر پيغام داد كه پيش ما بيا با تو كسي نيايد؛ آمدن عمـر را دوسـت  .....«: 
 ! نه واهللا اي ابوبكر تنها پبششان نميري: اشت؛ عمر گفتد نمي

 .مرو مـي  من با اونها كاري نكردم كه من بدي برسانند، واهللا كه نزدشـان : ابوبكر فرمود
ما بر برتري : علي رشته سخن را بدست گرفت و گفتشد و ها  آن پس ابوبكر وارد خانه

و با تو در خيري كه اهللا بسوي تو فرسـتاده،   دانيم مي تو واقفيم و فضلي كه اهللا بتو داده را
، اما مستبدانه عمل كردي، و نظر ما اين بود )در خالفت ادعايي نداريم ( كنيم  رقابت نمي

 .ر خويشاوندي رسول اهللا، براي ما نيز حقي استكه بخاط
اينكه با فاميل رسول اهللا صله رحمي كـنم  «: و چشمان ابوبكر پر از اشك شد و فرمود

 .»را بيشتر دوست دارم تا اينكه با خويشاوندان خود نيكويي كنم
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و اما مشاجره من و شما در باره فدك، باعث نميشود كه من از خير دسـت بـردارم، و   
 .را، من نيز ترك نكردم كرد مي دخل و تصرفي كه رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلمهر 

 ) جلوي مردم (ار من و تو نماز عشا براي بيعت پس علي به ابوبكر گفت قر
و وقتي كه ابوبكر نماز ظهر را خواند بر منبر باال رفت و و فضل علي را ياد آوري شد 

 .سپس خطبه خود را با استغفار پايان داد. رفتو عذرش را در تاخير در بيعت نمودن، پذي
من با ابوبكر ادعـاي  : آغاز به سخن كرد و ابوبكر را به بزرگي ستود و گفت بعد، علي،

) از فـدك  ( رقابت نداشتم و نه منكر برتري او هستم و لكن ما براي خود نصيبي ميديدم 
 .احساس كرديم و ابوبكر بر ما زور گفت و ما در دل خود كراهتي از اين عملش

 احسنت: و مسلمانان از عمل علي خوشحال شدند و به او گفتند
 .»و بعد از آن، مسلمانان علي را بخاطر اين كارش گرامي ميداشتند
 .اين روايت طبري را امام بخاري نيز در صحيح خود آورده است

 .يعني اين بهترين روايت طبري در اين باره است و ما همين را قبول داريم
حديثي كه در بخاري است مذهب ماست، علماي شيعه هـم  . ن مذهب سني هاستاي

يند كه عقيده اهل سنت در فـالن روايـت از روايـات    گو مي اين را ميدانند، ولي سالسوانه
 تاريخ طبري است 

دارند بر مغز عوام شيعه ميكوبنـد و ايـن   ها  آن كوبند، ها بي دليل آب در هاوان نمي آن
 كـه  د و اين همان خواسـت علمـاي شـيعه اسـت    شو مي آخر خرابمغز آب نيست، مغز 

 !اهند تنها به جهنم نروندخو مي
 



 
 ؟!صحبت نكرد ستا آخر عمر با ابوبكر صديق ل آيا فاطمه 

 ن/ رضا: كننده  سوال
    .خواستم معني كلي حديث و مفهوم ومقصود زير را بدانم مي .سالم عليكم 

 »...فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك،«
: أو الـرقم  الصـفحة  -صـحيح البخـاري   : المصـدر  -البخاري : المحدث ئشةعا: الراوي

4240  
 "صحيح": جةالدر صةخال

  )اش البته ترجمه( قبل از جواب بهتره نگاهي به متن حديث بزنيم
كـرم  حضرت فاطمه رضي اهللا عنها، دختـر گرامـي رسـول ا   : فرمايد مي حضرت عايشه

صلي اهللا عليه وسلم نزد ابوبكر قاصد فرستاد و ميراث رسول اهللا صلي اهللا عليه وسـلم را  
كـه   "فـيء "به اموال  شد مي مطالبه حضرت فاطمه رضي اهللا عنه مربوط. از وي جويا شد

در مدينه بدست رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم افتاده بود و زمين فدك و آنچه از خمـس  
همانـا رسـول اهللا   : حضرت ابوبكر رضي اهللا عنـه در جـواب فرمـود   . بود خيبر باقي مانده

)P)56F1»النـورث مـا تركنـاه صـدقه«: صلي اهللا عليه وسلم فرموده اسـت 
P        مـا پيـامبران بـراي كسـي

اوالد و اهل بيـت رسـول اهللا   : فرمود. گذاريم آنچه كه از ما بماند، صدقه است نمي ميراث
و من به خدا سوگند انـدكي  . براي نفقه خود هزينه كنندصلي اهللا عليه وسلم از اين اموال 

كنم همانطور كه رسول اهللا صلي  نمي در صدقه رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم تغيير ايجاد
بـدين  . اهللا عليه وسلم در اين اموال عمل كرد، من نيز به همان منوال عمـل خـواهم كـرد   

                                           
، كتاب فضـل العلـم،   34 ، ص1 اصول كافى، كلينى، ج. .اند را شيعيان نيز نقل كرده »ال نورث ما تركناه«اين حديث  -1

و حتي ابـو علـي بـن ابـراهيم     ) الحديث صحيح(: يدگو يم و خميني در مورد اين حديث. باب ثواب العالم المتعلم

 ).93(الحكومه اإلسالميه لإلمام الخميني ص / فهو من كبار الثقات نقل الحديث) ابراهيم بن هاشم(
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نكه چيزي از آن اموال به فاطمه رضي ترتيب حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه انكار كرد از اي
حضرت فاطمه در اين باره از حضـرت ابـوبكر رضـي اهللا عنـه ناخشـنود      . بدهد ااهللا عنه

Pگرديد، صحبت و حرف زدن را با وي تا دم وفات ترك كرد

)
57F

1(
P...  

فاطمه بضعه مني فمن أبغضها «اهل تشيع با استناد به اين حديث و با پشتيباني حديث 
Pپاره تن من است هر كس او را غضبناك كند گويا من را غضبناك كرده فاطمه »أبغضني

)
58F

2(
P. 

 .خواهند حضرت صديق رضي اهللا عنه را مجرم جلوه دهند مي
پدر فاطمه صلي اهللا عليه را ناراحـت   ،با خشمگين كردن فاطمه ابوبكر: يدگو مي شيعه

م بـه خشـم   شد پس خـدا را هـ  ) و سلم لي اهللا عليهص( كرده و چون باعث خشم محمد
 !!آورده است

شان بياني دارد و آن هم ..) .فاطمه پاره تن(بر هيچ كسي پوشيده نيست كه اين روايت 
كه امام بخاري و كتـب   ..خواستگاري حضرت علي رضي اهللا عنه از دختر ابي جهل است

 ..اند شيعه نيز آن را نقل كرده
فـرد بـدبختى نـزد فاطمـه     : ...كند كه فرمود  بابويه قمى از امام صادق روايت مى  إبن" 

اى كه علـى دختـر     آيا نشنيده: آمد و به او گفت) صلي اهللا عليه و سلم(دختر رسول خدا 
راسـت  : گفـت ! گويى؟  آيا راست مى: فاطمه گفت! جهل را خواستگارى كرده است؟  أبى
و ايـن بـدين   ! پس غيرت در وجود فاطمه به جـوش آمـد  . گويم و سه بار تكرار كرد  مى
طر است كه خداوند غيرت را در زنان، و جهاد را بـر مـردان واجـب و فـرض نمـوده      خا

پس غم و غصه در فاطمه بـه خـاطر شـنيدن ايـن موضـوع،      : گويد امام صادق مى... است
همان شـب، حسـن را در   . اى نشست و در فكر فرو رفت شدت يافت و تا شب در گوشه

كلثوم را با دسـت   دست چپ ام آغوش راستش و حسين را در آغوش چپش حمل كرد و
راستش گرفت، سپس به حجره پدرش رفت كه على نيز وارد شد و اصالً به او نگاه نكرد، 

                                           
  )..1759(مسلم كتاب الجهاد و السير ). 3997(صحيح البخاري ـ كتاب المغازي ـ باب غزوه خيبر  -1

 ).4932(ب ذب الرجل عن ابنته في الغيره و االنصاف با. صحيح بخاري كتاب النكاح -2
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شرم كرد كه او . دانست كه چرا او ناراحت است اش بيشتر شد، على نمى و لذا غم و غصه
ن و را به بيرون از منزل پدرش بخواند، پس به مسجد رفت تا نماز بخواند و سپس از شـ 

) صـلي اهللا عليـه و سـلم   (زمانى كـه پيـامبر   . هاى مسجد جمع كرد و بر آن تكيه داد ماسه
فاطمه را اندوهگين و غمناك ديد، لباسـش را پوشـيد و بـه مسـجد رفـت و در ركـوع و       

صلي اهللا عليـه  (زمانى كه پيامبر . سجود خدا را خواند تا غم و غصه فاطمه را از او بزدايد
هـاى   زد فاطمه خارج شود، ديد چهره او كامالً دگرگون شده و نفسخواست از ن) و سلم

: كشد، لذا خواب بر چشمانش گوارا نشد و هيچ قرارى نيافـت و بـه او فرمـود    بلندى مى
حسن را در آغوش گرفـت  ) صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر . پس بلند شد! برخيز اى دخترم

ف على رفتند در حالى كه دراز كشيده كلثوم را گرفت و به طر و فاطمه، دست حسين و ام
زد و با خشم ) رضي اهللا عنه(پايش را بر پاى علي ) صلي اهللا عليه و سلم(پس پيامبر . بود

چقدر آرام و راحتى در حاليكه او را رنجـور و ناراحـت   ! بلند شو اى أباتراب: به او گفت
على خارج شـد  ! دم بياورشان صدا كن و نز برو أبوبكر و عمر و طلحه را از خانه! اى كرده

بـه  هـا   آن احضار كرد، پس پيامبر در حضـور ) صلي اهللا عليه و سلم(را نزد پيامبر ها  آن و
پـس  ! دانى كه فاطمه پاره تن من است و مـن نيـز از اويـم؟    آيا نمى! اى على: على فرمود

، و هركس او را بيازارد، مرا آزرده ساخته و هركس مرا اذيـت كنـد، خـدا را آزرده اسـت    
هركس او را بعد از مرگم بيازارد، انگار مرا در زمان حياتم آزرده است، و هركس او را در 

)P)59F1!زمان حياتم بيازارد، گواينكه مرا بعد از وفاتم آزرده است
P".    

) نعوذ بـاهللا (طبق اين روايت و استدالل شيعيان بايد حضرت علي رضي اهللا عنه را نيز 
پـس در نتيجـه   !!! را و هم پدر فاطمه را به خشـم آورد  فاطمه مجرم شناخت چون ايشان،

 !!خدا را خشمگين كرده است

                                           
همين روايت را شيخ مجلسى نيـز در كتـابش جالءالعيـون     -، چاپ نجف 185-186 بابويه، ص علل الشرايع، إبن -1

 .آورده است
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اما اين قسمت از حديث كه فاطمه تا آخر عمر با ابوبكر صديق رضي اهللا عنه صحبت 
 ...نكرد

جواب اين است كه منظور از سخن گفتن اين است كه در مورد فدك سخني نگفت نه 
 : نچو.. اينكه به كل با او قهر كرد

قهر كردن مسلمان از مسلمان بيش از سه روز جايز نيست و فاطمه رضي اهللا عنها : اوال
 .كسي نبود كه اين موضوع را نداند

امام بيهقي از طريق شعبي روايت كرده است كه حضرت ابوبكر رضـي اهللا عنـه   : دوما
 :فرمـود  به عيادت حضرت فاطمه رضي اهللا عنها رفت و حضرت علي خطاب بـه فاطمـه  

. خواهد تـو را عيـادت كنـد    مي اين ابوبكر رضي اهللا عنه است، »هذا ابوبكر يستاذن عليك«
تو دوست داري او مرا عيادت كند؟ حضرت علـي  : فاطمه گفت »اتحب ان آذن لـه«: قالت

حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه نزد فاطمـه  . فاطمه او را اجازه داد. آري: رضي اهللا عنه گفت
رد و حضرت فاطمه رضي اهللا عنها نيز از حضـرت ابـوبكر رضـي    رفت و از او دلجويي ك

Pاهللا عنه اعالم رضايت كرد

)
60F

1(
P. 

النسـاء بـا همـديگر     ةد كه ابوبكر صـديق و سـيد  شو مي از اين روايت اينگونه استفاده
صحبت كردند و اينكه تا آخر عمر با ابوبكر صحبت نكرد به آن معنيسـت كـه ايشـان در    

 .مورد فدك صحبتي نكردند
ون حضرت ابوبكر صديق رضي اهللا عنه فاطمه را راضي كرده بود و ايـن از روايـت   چ

 ..شيعه به خوبي مشخص است

                                           
و با اين حديث، . اين حديث هر چند كه مرسل است اما اسناد و نسبتش به شعبي صحيح است. 333ص  6الفتح ج -1

سيوطي، مرسالت شعبي را صـحيح قـرار داده   . گردد كال داير بر ادامه هجران فاطمه با حضرت ابوبكر زائل مياش

كنـد مگـر حـديثي را كـه      مرسالت شعبي حكم حديث صحيح را دارند، زيرا او مرسل نمي: يدگو مي عجلي. است

 .صحيح باشد

 ).69(رلي ص مسند فاطمه زهرا تاليف جالل الدين سيوطي تحقيق فواز احمد زم
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همانـا آنچـه را كـه بـراى     : أبوبكر به فاطمه گفـت «: اند ميثم بحرانى و دنبلى آورده إبن
از فدك، مايحتـاج شـما را   ) صلي اهللا عليه و سلم(رسول خدا . پدرت است، براى توست

كرد، و شايسته است كه تو نيز همين كـار را   شت و مابقى را در راه خدا تقسيم مىدا برمى
پس فاطمه به آن راضى شـد و بـه أبـوبكر عهـد داد كـه همـين كـار را        .. بكنى كه او كرد

)P)61F1»بكند
P.   

پس أبوبكر بعد از آن نزد فاطمه رفت و براى عمـر نيـز   «: اند يا در روايتى ديگر آورده
)P)62F2»طمه راضى شدوساطت كرد، پس فا

P.   
 

                                           
، چـاپ  331-332 الدرةالنجفية، شـرح دنبلـى، ص   -،چاپ تهران 107 ، ص5 ميثم بحرانى، ج البالغة، إبن شرح نهج -1

 .تهران

 331 شرح دنبلى، ص - 507 ، ص5 ميثم، ج شرح إبن -، چاپ بيروت 57 ، ص1 الحديد، ج أبى البالغة، إبن شرح نهج -2

 .ران، چاپ ته180 حق اليقين، مجلسى، ص -



 
 !؟..هجوم به خانه فاطمه

يكي از داليل دشمني شيعيان با عمر بن خطـاب، خليفـه دوم، بخـاطر يـك سـري از      
اي كـه فاطمـه در    روايات است، و طبق آن شيعيان معتقدند كه عمر و اطرافيان او به خانه

اطمه زهـرا و حتـي   و باعث شهادت فاند  و درب منزل را سوزاندهاند  آن بوده، هجوم برده
 . كه نامش محسن بوده استاند  جنين داخل شكمش شده

لطفاً صحت اين روايت را ثابت كنيد و فراموش نكنيد منظـور مـا تنهـا و تنهـا     : سوال
 : اثبات موارد زير بطور كامل است نه چيزي ديگر كه بصورت مبهم و گوشه و كنايه باشد

 .آتش زدن منزل يا درب منزل -1
 .نسقط جني -2
 .شهادت فاطمه زهرا بخاطر اين هجوم -3

حتي رواياتي كه در كتب اهل سنت پيرامون اين مسئله موجود است و علمـاي شـيعه   
نه اينكـه اينكـار    كنند مي اشاره دارند تنها تهديد به سوزاندن منزل را بيانها  آن نيز دائم به

 .نيستا ه آن عملي شده باشد و همچنين سقط جنين و شهادت فاطمه نيز در
در ضمن لطف كرده و به كتبي چون سليم بن قيس هاللي اشاره نكنيد، چون در چنـد  

 .اند رد كردهآن را  و علمايي چون شيخ مفيد) قرن چهارم(قرن بعد ظهور يافته 

 !!؟..چه کسی در خانه فاطمه را آتش زد
و دربـي نداشـته   ) سـالم اهللا عليهـا  (سئوالي در خصوص اينكه اتاقك حضرت فاطمـه  

 : اي بيش نيست شهادت ايشان افسانه
، صـدايتان را  غاي از قرآن خطاب به اعراب آمده كه پشت اتاقهـاي پيـامبر    در آيه -

به در بزنند صدايشان را ها  آن علت مشخص است چون دري وجود نداشته كه. بلند نكنيد
 . آوردند مي بلند كرده و به خاطر كوچك بودن اتاقها موجب آزار و اذيت ديگران را فراهم
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 ﴿ سوره احزاب آمده كه 53در آيه  -                    

   ﴾ »»پيامبر نشويد مگر هاي  داخل خانه ايد، اي كساني كه ايمان آورده

سورة (كه اتاقهاي  دهد يم و اين آيه به خوبي نشان. (»اينكه به شما اجازه داده شود
 .اند هكرد مي نبي اكرم درب نداشته و به جاي درب، پارچه آويزان) اتاق= حجره : حجرات

دربي  غطبق تحقيق اينجانب اصالً در آن زمان اتاقهاي همسران پيامبر : درب خانه -
درب نداشته اسـت، و  اند  نداشته و اتاقكهاي زنان و حضرت فاطمه كه داخل مسجد بوده

به اين علت كه وجـود خـود مسـجد، حايـل و      .اند هكرد مي ه جاي درب از پرده استفادهب
ولي در جاهاي ديگر مثل منازل يهوديان در خيبر يا اشـخاص ثروتمنـد   . حفاظ بوده است

 : درب بوده است و اما داليل ديگر
 اگر شما حتي هم اينك به محالت قديمي شهر يا به روستاها برويد و درهاي چوبي -

يد كه چقدر شـرايط  شو مي سال قبل ساخته شده است ببينيد متوجه 80يا  50را كه همين 
حتي برخي مناطق ...) قفل، لوالها و. (مكانيكي و اصولي اين درها مسخره و معيوب است

سـال قبـل در    1400اكنون چگونه ممكن اسـت  ! فقير به جاي در، پارچه آويزان كرده اند
نه درختي به جز درخت خرما، دري چنان محكم بـر اتاقـك    محيطي كه نه نجار داشته و

را از جا كنـد؟ و آيـا    ه آنشد مي محقر و فقيرانه اي نصب شده باشد كه فقط با آتش زدن
د پشت دري كه در حال سوختن و دود كـرده اسـت بايسـتد؟ و آيـا مـردي      توان مي كسي

اطمـه و سـاير زنـان داراي    دقت كنيد كه خانه اي در كار نبـوده و ف (داخل آن اتاق نبوده 
كه حضرت فاطمه را از چنين شـرايطي دور  ) حجره هايي كوچك يا همان اتاقك بوده اند

البته حتي در كتب اهل سنت چند حديث معدود است كـه بـه وجـود درب بـراي     (كند؟ 
البتـه حتـي ايـن    . باشـند  اتاق پيامبر اشاره دارند ولي داليل نبودن درب بسـيار بيشـتر مـي   

 ). يز مربوط به اتاق عايشه است و نه اتاق حضرت فاطمهاحاديث ن
اتاق زنان : در مقدمه نهج الفصاحه نوشته) از نويسندگان شيعه(دكتر ابوالقاسم پاينده  -

همچنـين رجـوع   (اند  هكرد مي پيامبر از شدت فقر درب نداشته و جلوي آن پارچه آويزان
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برگشت و ديـد فاطمـه پارچـه اي رنگـي     پيامبر از سفر : يدگو مي يي كهها داستان كنيد به
فرمايد از وراء حجاب يا پرده با زنان پيامبر سخن  يا آياتي كه مي... جلوي اتاقش گرفته و

دقت كنيد كه تمامي اين آيـات در مـورد اتـاق پيـامبر و همسـران       ]53: حزاباأل[بگوييد 
 . ب بوده باشدباشند كه مورد نظر ما است نه جاهاي ديگر كه ممكن است در پيامبر مي

از نظـر اسـالم، هـيچكس حـق     : نويسـد  مي مرتضي مطهري در كتاب مساله حجاب -
در بين اعراب، در محيطي كه . ندارد بدون اطالع و اجازه قبلي به خانه ديگري داخل شود

در . قرآن نازل شده است معمول نبوده كه كسي براي ورود در منزل ديگران اذن بخواهـد 
اولين كسي كـه دسـتور داد   .... دشو مي انطوري كه االن در دهات ديدهباز بوده همها  خانه

مكه مصراعين يعني دو لنگه در قرار دهند معاويه بود و هم او دسـتور داد  هاي  براي خانه
 !).سال پس از اين وقايع است 30خالفت معاويه هم كه متعلق به . (كه درها را ببندند

 ﴿: سوره نور آمده 27در آيه                         

            ﴾ »هايى غير از خانه  در خانه! ايد اى كسانى كه ايمان آورده

در ها  و مسلماً اگر خانه. »يدخود وارد نشويد تا اجازه بگيريد و بر اهل آن خانه سالم كن
البته به . (فرمود اي كساني كه ايمان آورده ايد در خانه هايتان را ببنديد مي داشت خداوند

برخي از افراد يهودي متمول و برخي از مسلمانان پولدار، درب هاي  احتمال فراوان، خانه
سوره  53در تفسير آيه  170مطهري در كتاب مساله حجاب ص ) چوبي داشته است

زنهاي  .ندشد مي پروا وارد اتاقهاي پيامبر عربهاي مسلمان بي: ويسدن مي احزاب چنين
آيه نازل شد كه اوالً سرزده و بدون اجازه وارد خانه پيغمبر . پيامبر هم در خانه بودند

خواهيد چيزي از زنان پيامبر بگيريد از پشت پرده بخواهيد بدون  نشويد و ثانياً وقتي مي
 .اينكه داخل اتاق شويد

و چنان شد كه دريا كشتي اي را كه از آن يكـي از بازرگانـان   : ريخ طبري آمدهدر تا -
بگرفتند و براي سـقف كعبـه   آن را  رومي بود به جده انداخت كه درهم شكست و چوب

و مقدمه كـار فـراهم آمـد     دانست مي آماده كردند و يك مرد قبطي در مكه بود كه نجاري
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يهوديان و اشراف قريش و كـالً كسـاني كـه     كساني مانند: يعني در آن روزگار( 838ص 
در چـوبي داشـته   ها  آن و داخل خانه نيز لوازم قيمتي، خانهاند  وضعيت مالي خوبي داشته

حتي براي سـاختن سـقف كعبـه چـوب وجـود      . بدون درب بوده استها  ولي اكثر خانه
 .اند نداشته است، و نجار هم قبطي بوده و عربها، نجار هم نداشته

اند و اصوالً  هكرد مي بودن درختي به جز نخل، جلوي اكثر درها پارچه آويزانبعلت ن -
و اصـالً دختـر   ! اتاقك حضرت فاطمه كه داخل مسجد بوده نيازي به درب نداشته اسـت 

زيسته و نيازي به گذاشتن درب و صرف هزينه اضافي نبوده اسـت،   مي زاهدانه غپيامبر 
براي افراد ثروتمند بوده نه براي اتاقك كوچـك  و فراموش نكنيد بودن درب در آن زمان 

همچنين مراجعه كنيد به آن داستاني كه حضـرت فاطمـه پارچـه رنگـين     (حضرت فاطمه 
آويزان كرده بودند و پيامبر از مشاهده آن ناراحت شدند و داسـتاني كـه ريـيس آن قبيلـه     

يـامبر را از پشـت   يـد پ گو مـي  د و آيـاتي كـه  شو مي بدون اجازه وارد اتاق پيامبر و عايشه
 ...). بلند صدا نزنيد و با اجازه وارد شويد و -اتاقكها  -حجرات 

... آتش زدن درب خانه دختر پيامبر و شهادت ايشان و سقط جنـين داخـل رحـم و    -
و شـعرها پيرامـون آن    ها داستان موضوعي بسيار مهم است كه بايد همه متوجه آن شده و

چگونه در هيچ سـند تـاريخي حتـي اشـاره     ) هاي بعديدر همان زمان نه در زمان(بسازند 
كتاب سليم ابن قيس كه براي اولين بـار بـه ايـن    . مردم مدينه به اين موضوع وجود ندارد

د و علمـاي  شـو  مـي  اش پيـدا  كند در اوايل قرن چهارم هجري سر و كلـه  مي افسانه اشاره
در ايـن كتـاب خلـط و     بسياري مانند ابن غضايري، لويي ماسينيون و شيخ مفيد معتقدند

 . تدليس صورت گرفته و اين كتاب جعلي است
را از پشـت خانـه بلنـد صـدا      غآمدنـد و پيـامبر    مـي  برخي از اعراب: آيات قرآن -

فرمايد بـدون   اي ديگر مي در آيه .اند هشد مي كردند و با سر و صدا موجب آزار ديگران مي
اي كـه بـدون اجـازه در حضـور نبـي       لهاجازه وارد اتاق نشويد و يا ماجراي آن رييس قبي

 . بيانگر آن است كه اتاقها درب نداشته استها  اين همه... د وشو مي اكرم، وارد اتاق عايشه
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 »...السالم عليک يا أهل بيت النبوة و«: ه اندگفت مي كه هنگام ورود غخود پيامبر  -
و به جاي ! ورود كنند زيرا دربي وجود نداشته كه بخواهند با كوبيدن بر آن درب، اعالم

 .اند هگفت مي آن، اين سخن را
 : باشد مي از سوره نور 61تنها آيه اي كه به درب و كليد اشاره دارد آيه 

همانطور كه قبالً نيز گفتيم، بحث ما فقط پيرامون اتاق حضرت فاطمـه و اتاقهـاي    -1
مسلمين آمـده تـا    است نه جايي ديگر، و اين آيه به طور عام براي كل غهمسران پيامبر 

بدانند در صورت داشتن كليد حق ورود دارند مثل منازل يهوديان در جنگهاي با يهوديان 
و يا حتي پس از فتح ايران و روم و مصر كـه در آن كشـورها بـه طـور     ... و جنگ خيبر و

حتم درب بوده است، و آياتي كه ما براي عدم وجود درب آورديم مربوط به خانه پيـامبر  
 . ن او استو همسرا

مرتبه از كلمه بيت و بيوت استفاده شده ولي در موردي كه  9از ابتداي آيه تا انتها  -2
به چيزي كه  توان مي به جاي بيوت كلمه ملكتم آمده و ملكتم را) مفاتحه(كلمه كليد آمده 

 . مالك آن هستي معني كرد همچون صندوقچه
كـه شـيء   ) پيش 1400آن هم در ( گذاريد مي شما براي جايي درب به همراه كليد -3

كـه بـه طـور     غيا چيزي قيمتي در آن باشد نه اتاقك حضرت فاطمه و همسران پيـامبر  
  .اند حتم از جواهرات و چيزهاي قيمتي خالي بوده و زندگي زاهدانه اي داشته

: فرموده غنهج البالغه در مورد راه و رسم زندگي پيامبر  160حضرت علي در خطبه
نشست و با دست خـود   مي رد و چون برده سادهخو مي نشست و و غذا مي بر روي زمين

نشست و ديگري  مي دوخت و بر االغ برهنه مي زد و جامه خود را مي كفش خود را وصله
اي بـر در خانـه او آويختـه بـود كـه نقـش و        پـرده  كـرد  مي را بر پشت سر خويش سوار

پرده را از جلوي چشـمانم دور كـن    اين: تصويرها در آن بود به يكي از همسرانش فرمود
 .افتم مي افتد به ياد دنيا و زينتهاي آن مي كه هرگاه نگاهم بدان
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مگر چه چيز درون اتاق حضرت فاطمه بوده كه بخواهـد بـراي آن درب   : سيمپر مي ما
بگذارد، چون گذاشتن درب چوبي در آن زمان هزينه ساز و مشكل بوده و هزينه آن درب 

ماند كه هم  مي ه است، و مثل اينشد مي شياء اتاق حضرت فاطمه بيشترچوبي از مجموع ا
اكنون شما براي خريد خانه پولي نداشته باشيد ولي بخواهيد برويد و يك بنز آخرين مدل 

Pرا خريداري كنيد، آيا اين امر معقول و منطقي است؟

)
63F

1( 
 
 

                                           
 .برگرفته از كتاب سرخاب و سفيد آب، نوشته علي حسين اميري -1



 
 حديث هر كه فاطمه را بيازارد مرا آزرده در مورد كيست؟

 : دگوين می
 .سني خودش حديث دارد كه هر كس فاطمه را آزار دهد، رسول اهللا را آزار داده است

 .از ابوبكر ناراضي بود )بخاطر فدك(و فاطمه تا وقت مرگ 
 . پس نتيجه اين است كه ابوبكر رسول اهللا را آزار داده است

 : پاسخ ما
ن را دوسـت  ها تعجب آور است، اين مردم لجـوج كـه بحـث كـرد     اين استدالل شيعه

 .دارند، دو حديث ما را كنار هم گذاشتند تا نتيجه دلخواه را بگيرند
 .حديث اول، هر كس فاطمه را آزار دهد، رسول اهللا را آزار داده است

 .حديث دوم، فاطمه تا وقت مرگ از ابوبكر ناراضي بود
 !...پس ابوبكر رسول اهللا را آزار داده است: نتيجه

 اند؟ اين حديث را كي گفته) غ(ييم كه رسول اهللا گو مي هلما در جواب اين مردم جا
 دانيد؟ مي آيا

است سر فاطمه هوو بياورد، خو مي اين در دنبالة حديث موجود است كه حضرت علي
 !فاطمه به رسول اهللا شكايت كرد و رسول اهللا اين جمله را فرمود

يعنـي،  ! ا قبـول نـدارد  راش  عجب از اهل تشيع كه اين حديث را قبول دارد، اما دنباله
دانـد؛ امـا    اين را محال ممكن مـي ! است سر فاطمه هوو بياوردخو مي قبول ندارد كه علي
 !هر كس فاطمه را بيازارد مرا آزرده است، قبول دارد: يدگو مي دنباله حديث را كه

 : يدگو می سنی
پيـامبر ايـن    :يـد گو مي باز سني. هر كس فاطمه را بيازارد مرا آزرده است: پيامبر فرمود

 .است با زن دوم گرفتن، فاطمه را بيازاردخو مي روايت را وقتي فرمود كه علي
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 .سني روايت كـرده اسـت و مـا فقـط قسـمت اولـش را قبـول داريـم        : يدگو مي شيعه
 .اگر قبول داريد پس بايد همه را قبول كنيد

 : براي درك ژرفاي حماقت اين مردم به اين مثال توجه كنيد
فالن كس، حضرت محمد را در بلخ مالقـات كـرد و از ايشـان    : ما بگوييممثل اين كه 

 )نعـوذ بـاهللا  (جهنمي هستند . روايتي نقل كرد كه حضرت عمر و حضرت حسن، بد است
) نعوذ بـاهللا (حضرت عمر : حال يك احمق بيايد و اين حديث را قبول كند كه گفته است

دروغ اسـت چـون حضـرت    : يـد اما قسمتي را كه درباره حسن است، بگو! جهنمي است
 .اند محمد اصالً به بلخ نرفته

 ؟!!اگر دروغ است خب درباره حضرت عمر هم دروغ است
 !قرباني برم خدا را يك بام دو هوا را

 : اما در شرح حديث
 بايد ديد حديث براي چه موضوعي است؟

 : بايد فقيهانه به معني احاديث بنگريم
 .هركس فاطمه را به ناحق بيازارد، مرا آزرده است و به يقين منظور پيامبر اين بود كه

 و ابوبكر بـا دختـر پيـامبر دعـواي شخصـي نداشـت؛ فاطمـه از بيـت المـال چيـزي          
پيش از اين نيز، فاطمه در زمـان رسـول اهللا   . است كه حقش نبود و خليفه نپذيرفتخو مي

ست است، پـس  اگر كار پيامبر در. از بيت المال يك خادم خواست و رسول اهللا نپذيرفت
 .كار ابوبكر هم هست

هـركس علـي را آزرد،   « »ياً فقد آذانيمن آذی عل«: و حديث داريم كه رسول اهللا فرمود
؛ اين درست است، اما معني مطلق ندارد؛ آن را در جا و مكان و زمـان و  »مرا آزرده است

 .حالت خاصي گفته است
اما ما كج انديش نيسـتيم   با شوهرش دعوا كرد) اس(هاي ما هست كه فاطمه  در كتاب

 .منظور پيامبر دعواي بين زن و شوهر نبوده است دانيم مي و
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 »من آذى العباس فقد آذاني، إنما عم الرجل صنو أبيه! يا أيها الناس«: يا اين حديث را ببينيد
اي مردم، هركس عباس را آزار داد، مرا آزار داده است، بدرستي كه عمو، جاي پدر «

 .»است
هاي ما هست كه علي و عباس با يكديگر درباره تقسيم فدك اختالف كردند  در كتاب

 : ما هم مثل شما بگوييم! د؟شو مي خب حاال معما چگونه حل. و كارشان به قاضي كشيد
علي مردي را كه جاي پدرش بود، آزار داد و با آزار عباس، عمويش، پيامبر را هم آزار 

 !داد؟
ركس بـه نـاحق علـي و عبـاس را آزار داد، مـرا آزار داده      نه، منظور پيامبر اين است كه ه

 .است
 : رسول اهللا فرمود: و اين حديث را ببينيد

 »من آذى ذميا فأنا خصمه«
را آزار ) كنـد  مـي  اهل كتابي كه زير حكومت اسـالمي زنـدگي  (هركس كه يك ذمي ـ  

 .دهد من دشمنش هستم
 وييم؛ امـا اگـر كـار غلطـي كـرد،     گـ  نمي بله،!! حاال ما به ذمي اهل كتاب بد نگوييم؟؟

 .معني حديث مطلق نيست. ييمگو مي
حضرت ابوبكر هم مقام وااليي داشت و يـار رسـول اهللا بـود؛ پـس مقـام او بـاالتر از       

توانيم قبول كنـيم كـه حـق فاطمـه را بـه او نـداده        نمي ؛ پس ما هم)پيش ما(فاطمه است 
 .ر فايدة مادي در كار نبوداست، به خصوص كه در اين دادن و ندادن براي ابوبك

نست خطايي كند و تا آخر عمر بر خطاي خـود  توا مي و حضرت فاطمه معصوم نبود؛
) با آن مقـام بـاال  (اين طور زياد شده است مثل عدم بيعت سعد بن عباده ! پافشاري نمايد

بشـر كـه   ! با ابوبكر؛ مثل جنگ اصحاب پيامبر به رهبري معاويه عليه خليفـة راشـد علـي   
شما از فاطمه اله ساخته ايد و اين را انتظار نداشته باشيد كـه مـا   . م نيست بجز انبيامعصو

 !قبول كنيم
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ما از زبان عايشه حديثي داريم كه فاطمه مرد در حالي كـه از ابـوبكر ناراضـي بـود و     
كـه  انـد   علماي ما جمع بين اين دو حديث را اين طور ديـده ! حديثي داريم كه راضي شد

از ابوبكر ناراضي بود و ) ماه 6مدت (علم خود گمان كرد فاطمه تا دم مرگ عايشه مطابق 
 !خبر از عيـادت ابـوبكر از فاطمـه و صـلح طـرفين و رضـايت فاطمـه از ابـوبكر نـدارد         

آورند، اما داليلي از كتاب  مي عجيب است از اين شيادان از كتاب ما به نفع خودشان دليل
 .دكنن نمي ما را كه بر ضدشان است قبول

 



 
كنيم كه حضرت فاطمه رضي اهللا عنها فرزندي بنام محسن  ثابت مي

 !نداشتند

 محمد باقر سجودى: نويسنده

 سوال اهل سنت
تو نخستين : كه خطاب به فاطمه زهرا فرمود غآيا شهادت محسن با اين سخن پيامبر 

 شوي، در تعارض نيست؟ كس از اهل بيتم هستى كه به من ملحق مى
تواتر سنى وشيعه، فاطمه رضى اهللا عنها نخستين فرد از اهـل بيـت   طبق روايت هاى م

 .به آن حضرت ملحق شد غبود كه پس از رحلت رسول خدا 
از طرف ديگر طبق ادعاى شيعه، محسن شهيد، برادر حسن و حسين و پسر حضـرت  

 باشد؛ يعنى او از اهل بيت است؛ ولى او زودتر از مادرش از دنيـا  فاطمه عليهم السالم مى
 .رفته است

 اشتباه گفته است، يا اصال محسنى در كار نبوده؟) نعوذ باهللا(آيا رسول اهللا 

 : پاسخ شيعه
هيچ تعارضى ميان شهادت حضرت محسن عليه السالم و روايتى كه رسول خدا صلى 

دهد كه تو نخستين كس از اهـل   اهللا عليه وآله به حضرت زهرا سالم اهللا عليها بشارت مى
در لسان رسول » اهل بيت«شوي، وجود ندارد؛ چرا كه  كه به من ملحق مىبيت من هستى 

شود كه حضـرت محسـن عليـه     خدا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقط بر پنج نفر اطالق مى
 .السالم جزء آن پنج نفر نيست
 شود كه خداونـد طبـق آيـه تطهيـر     به كسانى اطالق مى ،غاهل بيت در سخن پيامبر 

رجس و پليدى پاك كرده است و رسول خدا صلى اهللا عليه وآله نيـز   را از هر گونهها  آن
با كشيدن كساء بر سر حضرت علي، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسين عليهم السالم، 
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و شـامل   .در حقيقت كلمه اهل بيت را تفسير و آن را در همين افراد منحصر كرده اسـت 
و يا  غو نيز شامل زنان پيامبر . ..فرد ديگرى از جمله، حضرت محسن، حضرت زينب و

 .هر شخص ديگرى نخواهد شد
  بنابراين حضرت زهرا سالم اهللا عليها نخستين فرد از اهل بيت پيامبر بود كه بـا ضـربه  
عمر بن خطاب به شهادت رسيد و به پدر بزرگوارش ملحـق شـد؛ پـس هـيچ تعارضـى      

 .وجود نخواهد داشت

 : پاسخ اهل سنت
 ؟فر بدانيم پس از ما نادانتر كيستن 4ر را همين اگر اهل بيت پيامب -1

باشد خواهرش زينب از  غآخر اين چگونه ممكن است كه حسن از اهل بيت پيامبر 
پس اگر زينب از اهل بيت پيامبر نيست پس چه نسبتي بـا رسـول   !! اهل بيت پيامبر نباشد

 !!اهللا داشت؟
ـ    كه حضرت اسماعيل را از ا كند مي اين حرف را كي باور دانيم و هـل بيـت ابـراهيم ب

 !!؟اسحاق و يعقوب را ندانيم
نفر بدانيم پس پيـامبر در پيشـگويي    4در صورتي كه اهل بيت را منحصر به همين  -2

ميرد پس فقط رسـول   زيرا عادتا مادر قبل از فرزندان مي اند، اي را نگفته خود چيز برجسته
 .مرگ فاطمه را قبل از علي پيشگويي كرده و بس غاهللا 

 : هم آيه اين .را، چيزي فراتر از اين ميداند غقرآن اهل رسول اهللا  -3

﴿                        ﴾]عمران لآ :

121[ 
د، جهت انتخاب زماني را كه صبح خيلي زود، از ميان خانواده خو) به ياد آور(و «

 .»و خداوند، شنوا و داناست! رفتياردوگاه جنگ براي مؤمنان، بيرون 
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 د پـس آيـه  رو مـي  معموال صبح زود آدم از خانه خود و از نـزد همسـر خـود بيـرون    
خود رفتي پس اهـل يعنـي    يد صبح زود از نزد اهل خود رفتي يعني از پيش همسرگو مي

 . زن و فرزند
 ؟كند مي يف مسخره و بي پايه را با كدام دليل مطرحانم شيعه اين تعرد نمي و
 را اهل بيت نميكند بلكه سـياق آيـه  ب  خود آيه تطهير هم هرگز علي و فاطمه -4

 : يد اهل بيت يعني زنان پيامبر صلي اهللا عيه وسلم اينجا را بخوانيدگو مي
در شـكم  هسـتند و افـرادي كـه    ها  اگر شيعه ادعا كند كه مقصود از اهل بيت زنده -5

ييم كـه شـما مـدعي هسـتيد     گـو  مي ، در جوابندشو نمي را شاملاند  و زاده نشدهمادرند 
محسن جنين شيش ماهه بود و در اين ماه جنين روح دارد و يـك انسـان كامـل اسـت و     

ييد گر مي كشتنش قتل نفس است پس از اهل بيت است اگر اهميتي ندارد پس چرا برايش
 . كنيد يم و او را عليه السالم خطاب

زاده فاطمه يعني محسن بقول شما عليه السالم را كه از دو معصوم زاده شده را از  -6
م از اهـل بيـت   انيد، پس چرا زاده دختر مامون را امام دهم امام نقـي را هـ  د نمي اهل بيت

 !!!!؟ميدانيد و هم معصوم
بـي  محسن بن علي را با آن طرز فجيع كشته و بـه مـادرش    ،ساگر حضرت عمر  -7

 .احترامي كرده ديگر الزم نبود كه علي وزارت قاتل فرزندش را قبول كند
يزيد موجب كشتن حسين شد اما به زنش و يا خواهرش بي احترامي نكرد اما با ايـن  

خنديـد، بنظـر    و مـي  گفت مي و كرد مي وجود اگر امام سجاد در دستگاه يزيد رفت و آمد
 !شما چقدر كاري زشتي بود ؟

، نامونس و غير سي شما درست باشد، به همين اندازه كار حضرت علي پس اگر ادعا
عادي و خالف غيرت و مردانگيست و حاشا كه مردانگي و غيرت علي زير سوال بـرود،  

 !پس شما دروغگويانيد

 نتيجه
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يعني اين سوال !! بنابراين باز شيعه در دام تزوير و دروغي كه پهن كرده بود گرفتار آمد
 دوست سني ما تضاد ديگري را از اين مذهب ساختگي را آشكار كرد زيرا هوشيارانه اين 
 .دروغ است ،)ميرد فاطمه است  مي غاولين فردي كه از اهل پيامبر ( يا اين حديث 

يا اين ادعا دروغ است كه فاطمه پسري بنام محسن داشته كـه توسـط حضـرت عمـر     
 .كشته شده است

در اين همـه  . يد درست استگو مي عه هماما اين حديث در كتاب بخاري است و شي
 . اتفاق داريم

پس راه چاره خالصي از اين تضاد اين است كه بگوييم ادعاي شيعه دروغ است و آن 
 .كه همه كذب استاند  ها زده تهمت سقوم به عمر مظلوم 

 



 
 ! داستان عجيب اسداهللا

 سجودى محمد باقر: نويسنده
ولي  ،ند خيلي عجيب باشدتوا مي ا دارد كهمخصوص به خود رهاي  هر انساني عادات

شايد هيچكس مثل جناب اسداهللا نباشد، او از كوهي ميگذرد ولي از كاهي نميگذرد، ايـن  
عبـدالرحمان راننـده زحمـتكش    . اسداهللا يكبار به بمن مبلغي داد كه بدهم به عبدالرحمان

هم ندانست كه ده اد، عبدالرحمن تا آخر د نمي تاكسي بود كه در آمدش كفاف خرجش را
 .هزار را اسداهللا به او داده است

اسداهللا وقتي ديد عبدالرحمن آدم مطمئني است به او پيشنهاد كرد كه روزانه فرزندانش 
بگيرد، و راننده قبول كرد، اما بعـد از   3000را به مدرسه ببرد و بياورد و در عوض ماهي 

اي كـه معرفـي كـرده بـودي آدم      اننـده يكماه همين اسداهللا بمن زنگ زد كه بيا ببين اين ر
 نادرستي است گفتم جريان چيست؟ معلوم شد كه دعوايشان بر سر اين است كه اسـداهللا 

 را به مدرسه نبردي؛ مزد نگيري و عبدالرحمنها  يد تو بايد روزهاي تعطيل ؛كه بچهگو مي
د بايد حقـوقم  نه من با تو ماهانه قرار بسته بودم ولو كه نصف ماه هم تعطيل باش گفت مي

 !را كامل بدهي
است گفتم من ميدهم و مشاجره تمام شد ولـي از كـار اسـداهللا     400ديدم دعوا بر سر 

اين داسـتان را  . اهد به دادگاه برودخو مي 400را بخشيد اما براي  10000تعجب كردم كه 
  .نوشتم تا مطلبي را به خواننده بگويم

ري از اسداهللا است كه به دعـواي سـني و   بازگويي داستان عجيب ديگ منظورم از اين،
 : دشو مي شيعه مربوط

 اسداهللا بخاطر همين زبان و رفتار تند و تيز، انتقادهاي شديدي بـه شخصـيات دولتـي   
نمود و عقايد خود را بيباكانـه در هـر مجلـس     نمي و اصال رعايت هيچ اصولي را كرد مي
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ود و در ايـن اوضـاع بلبشـوي دنيـا،     بترين  عجيبها  ، عقايدي كه براي خيليكرد مي ابراز
حتي در كشور آزادي مثل پاكستان، اين زبان سرخ تحمل نشد و يك روز كـه رفتـه بـود    

كه چه گفت و چه كرد كه در راه بازگشـت  داند  مي فرودگاه تا ميهمان خود را بياورد خدا
اين حادثه  به خانه مامورين اطالعات او را با ماشينش غيب كردند، يك ماه و اندي بعد از

اسداهللا، چون غير از زبان تند كار و جرمي نداشت، آزاد شد و به خانـه برگشـت و زن و   
 !بچه و فاميلش خوشحال شدند

 آشنايان نصـيحتش كردنـد  ! فردايش رفت به اداره اطالعات تا ماشينش را پس بگيرند 
نشود كه در  همين كه آزادات كردند بسي جاي شكر دارد، اينطور! كه از خير ماشين بگذر
نـد گفـتم   كرد مـي  گفت نه ديروز كه آزادم! بگيرند و ببندندتو را  اين اوضاع نابسامان باز

 !ماشينم را بدهيد جواب شنيدم كه فردا بيا
آشنايان اسداهللا همه خنديدند كه عجب آدمي هستي در آيـن وقـت هـم فكـر ماشـين      

 دادم  ها بخـاطر تشـكر مـي   دم يك ماشين ديگر هم به اونبو مي بودي ؟ يكي گفت اگه من
 !و اسداهللا رفت و با ماشين برگشت

 !فردايش باز تصميم گرفت برود اداره اطالعات
 باز چرا اي اسدهللا خان؟ -
م تـا دو  رو مـي  !ند در ماشينم دو كيلو بادام بود حاال نيستكرد مي وقتي مرا دستگير -

 !!كيلو بادام را پس بگيرم
 اين اوضاع كه اين اداره با هزار جور وسايل مراقبت مگر تو عقل نداري؟ در!اي بابا -

آنهـم بـراي   ! اهي بروي توخو مي ند تو بازشو نمي د، و مردم از هزار متريش هم ردشو مي
امـا اسـداهللا آدم حـرف    !! دو كيلو بادام؟؟ بادامي كه حتما از هضم رابعه مامورين گذشته؟

 .... شنويي نبود و رفت
همين اداره كه دوبار مورد حمله فدايي قـرار   ؛ساعد امنيتيوزها بخاطر اوضاع ناماين ر

به ها  و اين اسداهللا خان از راه بنداناند  گرفته؛ مامورينش از راه دور راهبندان درست كرده
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اين حجت كه من همانيم كه پريروز آزاد شدم و ديـروز ماشـينم را گـرفتم رد شـد و بـه      
 ! دو كيلو بادامم را بدهيد مسئول مربوطه رسيد كه كو بادامم ؟؟ ياهللا 

گفت بـرو فـردا بيـا و بادامـت را     ! مقام امنيتي كه شايد فكر كرده اين آدم ديوانه است
رو گمشو ديگر نتوانست جلوتر و فردا كه رفت در همون بازرسي اول بهش گفتند ب! بگير
 .برود

، كنـد  مـي  رمن ميدانم كه هركس كه با اوضاع امروز آشنا باشد، اسداهللا را ديوانه تصـو 
نند افراد را بـي محاكمـه زنـداني كننـد و بـه      توا مي اي كه سازمانهاي امنيتي آخر در زمانه

يعني (احدي اجازه مالقات ندهند و زنداني بر خالف قانون حق انتخاب وكيل هم ندارد، 
مگر آدم به دنبال دو كيلو بادام گم شـده در  ) همان كاري كه كمترينش را با اسداهللا كردند

 د؟رو مي اين مردم نزد
ند در دفاع از خود بگويد مگـر نديديـد زود مـرا آزاد كردنـد و     توا مي البته اسداهللا باز

مگر نديديد كه ماشينم را برگرداندند؟ مگر نديديـد كـه از مـن    ! بيگناهي مرا قبول كردند
هرچنـد  ( رشوه و باج نگرفتند؟ مگر نديديد كه مرا نزدند و شكنجه ندادند؟ مگر نديديـد 

 اما باز از امت محمد هستند و دين را دوست دارند و رحم و حيا دارند؟) مندكه ظال

 اما اي عالم شيعي
اي عالمي كه داستان دروغ زخمي شدن حضرت فاطمه را بدست امير المومنين عمر 

 تو بمن بگو ببينم كه فاطمه تو در توجيه رفتارش چه دارد كه بگويد؟!!!! اي  ساخته
وقتي درب ... «: اي نوشته كه در آن آمده است د عمر به معاويه نامهخو: يدگو مي شيعه

ولي فاطمه درب خانه را حجاب خود قرار ) آن گاه داخل خانه شدم(خانه را آتش زدم 
با تازيانه آن چنان بر بازوي او زدم كه مانند دملج . داد و مانع از دخول من و اصحابم شد

آن گاه صداي ناله او بلند شد؛ چنان كه نزديك بود به  اثر آن بر بازوي او ماند؛) بازوبند(
هاي بدر واُحد كه به دست علي كشته  حال او رقت كنم و دلم نرم شود؛ ولي به ياد كشته

تر شد و چنان لگدي بر درب زدم كه از صدمه  افتادم، آتش غضبم افروخته... شده بودند
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ا يا اَبَتاُه يَفقاَلْت ... َرَخْت فاِطَمُة َصْرخةً َفِعْنَد ذلک صَ « .سقط شد) به نام محسن(آن جنين او 
؛ در اين هنگام، فاطمه چنان ناله زد، پس »...َبِتَک َو ِابـَْنِتکَ يْفَعَل ِبَحبيُـ هَکذا کاَن    َرُسوَل اهللا
 .اين چنين با عزيز دلت و دخترت رفتار كردند! اي رسول خدا! اي پدر بزرگوار: فرياد زد

سپس به ديوار تكيه داد و . به فريادم برس كه فرزندم را كشتند فضه: سپس فرياد كشيد
) بردن علي(است مانع خو مي فاطمه در آن حال. من اورا به كنار زده، داخل خانه شدم

شود، من از روي روسري چنان سيلي به صورت او زدم كه گوشواره از گوشش به زمين 
P--افتاد

)
64F

1(
P  

اين جنگ و دعوا و سبب وقوع اين گنـاه   علت: يدگو مي و عجيب اينجاست كه شيعه
عظيم، گناه بزرگتري بوده يعني مضروب كنندگان حضرت زهـرا حـق حضـرت علـي را     
خورده بودند وصيت نامه پيامبر را درباره پادشاهي علي پاره كرده و زير پا انداختند وحاال 

را خوردنـد و  با بيحيايي آمدند هم حقـش  ها  آن كه علي حاضر نبود با ظالمان بيعت كند،
. هم از او خواستند كه اين حق خوري را برسميت بشناسد و به غاصب مبارك باد بگويـد 

و عمال هم بزرور و كشان كشان حضرت علي را بردند و مجبورش كردند كه بـه ابـوبكر   
 .دست بيعت دهد

شيعه از اين ببعد به حضرت فاطمه نقشـي بـدتر از   : نكته عجيب از اينجا به بعد است
فاطمه عليها السالم بعـد  : يدگو مي يعني دهد مي سداهللا و عقلي كمتر از عقل اسداهللانقش ا

از اين دو حادثه هولناك با پهلوي شكسته رفت پيش حضرت ابوبكر كه دو كيلو بادام مرا 
بده و حضرت ابوبكر گفت پدرت براي تو ارثي نگذاشته زيرا او پيامبر بود و من از ايشان 

د شـو  مـي  چـه : گذارند فاطمه غضب كرد و گفت مبران ارث باقي نميشنيدم كه فرمود پيا
تورا، كه اهل و خانواده ات از تو ارث ببرند، لكن ما از محمد صـلي اهللا عليـه وآلـه ارث    

 !نبريم

                                           
 .267، ص1و رياحين الشريعة، ج) چاپ قديم(، 230، ص8؛ ج)چاپ جديد(، 293، ص30بحار االنوار، ج -1
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 : اي خواننده
د كـه  رو مـي  از كار اسداهللا نيست او پـيش كسـي  تر  عجيبل بنظر شما كار فاطمه 

يد نوشيدن آب در حالـت ايسـتاده كراهـت دارد    گو مي به اوو ) العياذ باهللا(شراب خورده 
آيـا اگـر   : فاطمه به عمر و ابوبكر گفت: يدگو مي بنشين و بنوش و خنده دارتر اينكه شيعه

 ؟ كنيد مي ، و به آن اعتقاد پيداكنيد مي حديثي از پيامبر را به ياد شما بياورم قبول
 . آري: عمر و ابوبكر گفتند

رضـايت  «: گفـت  مـي  را به خدا قسم آيا از پيامبر نشـنيديد كـه   شما: پس فاطمه گفت
پـس هـر كـس فاطمـه دختـر مـرا       . فاطمه، رضايت من و غضب فاطمه، غضب من است

دوست داشته باشد، همانا مرا دوست داشته و هر كس فاطمه را راضـي كنـد مـرا راضـي     
عمـر و   .»سـت كرده است و هر كس فاطمه را به غضب آورد، همانا مرا به غضب آورده ا

 . آري از پيامبر صلي اهللا عليه و آله شنيديم: ابوبكر گفتند
م كـه شـما   گير مي پس همانا من، خداوند و مالئكه را شاهد: فاطمه عليها السالم گفت

دو نفر مرا به سخط و غضب درآورديد و مرا راضي نكرديد، و هرگـاه پيـامبر را مالقـات    
در اين هنگام، ابوبكر شروع به گريه كرد در . كرد كنم از شما دو نفر به او شكايت خواهم

در هر نمازي كـه بخـوانم   ) ابوبكر(خدا قسم تو را : گفت مي حالي كه فاطمه عليها السالم
 .نفرين خواهم كرد
فاطمه چرا كساني را كه خودشان از رسول اهللا را در غدير خم حديث : نظر اهل سنت

كه اگر حـديثي مـن برايتـان از     دهد مي قسم شنيده بودند و بر عكس عمل كرده بودند را
 يا نه؟ كنيد مي رسول اهللا بگويم، آيا قبول

قبول نكردنـد پـس   اند  اصال حديثي را كه خودشان شنيدهها  آن انستهد نمي مگر فاطمه
طرفدار كشته شدگان كافر در بـدر  ها  آن انستهد نمي دارد؟ مگرها  آن چرا چنين انتظاري از

 !!و احد هستند
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را كه در امتحان كالس دوم رد شده چرا قسم ميدهيد كه سواالت كالس دهم را  كسي
 حل كند؟

 يد ابوبكربعد از شنيدن حديث گريه كردگو مي بعد خنده دارتر اينكه شيعه
اين گريه ابوبكر به اين ميماند كه قاتلي مظلومي را سر ببرد بعد مادر مظلوم بيايد و به 

مان بود اگر بمن ندهي مـن از شـما ناراضـي هسـتم و     قاتل بگويد در جيب پسرم يك تو
 !!!!!!!!! نفرين تان ميكنم و قاتل گريه كند و تازه يك تومان را ندهد

حاشا كه حضرت فاطمـه چنـين كارهـاي عجيبـي را انجـام داده      : اي دوستان شيعه ما
 ! باشد، حاشا كه اين قصه سرايي علماي شيعه درست باشد

مست بودند در حالت  ها داستان شما در هنگام نوشتن اين علماي: اي دوستان شيعه ما
شـما را  ! اما شما كه مست نيسـتيد . طبيعي نبودند براي همين اين خزعبالت سر هم بافتند

 بينيد؟؟ چه شده؟ بمن بگوييد بر سر شما چه آمده كه اين تضادهاي آشكار را نمي
 



 
 ! جشن گريه و زاري

 شيعه  روشنفكر/ صادق السيهاتي : نويسنده
خواني و گريه و عزا و سـينه زنـي و قمـه زنـي      پس از آنكه آخوند در فضيلت روضه

حاال برنامه عـزاداري را شـروع كنيـد كـه     : حرفها زد، و روايتها رديف كرد، به مردم گفت
خوان شروع كرد به خواندن، و برنامه عـزاداري شـروع    روضه! اجر و پاداشتان با خداست

 اي ايسـتاده تماشـا   ط حسينيه آمدند، و تنها دو نفر در گوشـه همه مردم به صحن وس. شد
كشيدم در بين آن همه مـردم بـه سـر و صـورتم      ند؛ يكي من بودم كه خجالت ميكرد مي

اد، بـدون سـبب خـودم را كتـك بـزنم و      د نمي بزنم، كرامت و حياء و شرفم به من اجازه
 !با زنجير خورد كنمام را آزرده كنم، يا سرم را زخمي كنم، يا كمرم را  سينه

نگريستم و در ذهنم اين سؤال مطـرح بـود    با حيرت بدو مي! نفر دوم خود آخوند بود
منـد   يد بهرهگفت مي خواهيد از آن اجر و پاداشي كه به مردم كه؛ چرا شما جناب آخوند نمي

هـد  د نمـي  كشيد، و كرامت و شرفت بـه تـو اجـازه    آيا شما چون من خجالت مي! شويد؟
ولي مگر خود شما نبوديد كـه از فضـل و مكانـت عـزا     ! رهاي احمقانه بزني؟دست به كا

 !ي؟گفت مي داري و به سر و صورت كوبيدن خود
اي ايستاده، و به پيرمردي گوژپشت كه زمانه همه شادابي و  آقاي آخوند آرام در گوشه

وبيد و ك وار به سر و صورتش مي قدرت و توانش را ربوده بود، و در وسط حسينيه ديوانه
 !گريه و زاري به راه انداخته، خيره شده بود

ايـن چـه باليـي    ! خـدايا : مگفـت  مي با خود!! فشرد حزن و اندوه گلويم را به سختي مي
ايم، پيرمردي كه يك پايش بر لبه قبر و ديگري ته قبر است،  است كه ما بر سر خود آورده

و بـا ايـن    دهـد  مـي  ارزش انجامبرد عبادتي بسيار با  زند، و گمان مي چنين به خودش مي
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هـا بـه گـردن     خدايا گنـاه ايـن بيچـاره   ! ؟كند مي حركات احمقانه خودش را به تو نزديك
 !كيست؟

كنم، اما اين بـار حـس كنجكـاويم مـرا      از سالهاست كه در چنين جلساتي شركت نمي
اضافه وادار كرد تا بار دگر بيايم و ببينم چه چيزهاي جديدي به اين مراسم در حال رشد 

گر اين همه ذلت و خواري عقـل   آمدم، و چشمانم نظاره شده است؛ واي كاش هرگز نمي
 !شد بشر نمي

آيـا چنـين حركـات نابسـاماني را از امـتش      ! زد؟ آيا پيامبر خدا خودش را اينچنين مي
 !آيا هرگز كسي از امامان چنين حركات ناشايستي را انجام داده است؟! پذيرد؟ مي

خواهر «: گفت مي ين شهيد و سرور كربال نبود كه به خواهرش زينبمگر اين امام حس
پس در عزاي من لباست را پـاره  !... كنم ام و قسمم را عملي مي عزيزم، من سوگند خورده

)P)65F1»نينداز مكن، و بر صورتت چنگ مزن، و گريه و زاري براه
P. 

حضرت رسـول   البته پيش از اين سرور و سيد و آقاي همه ما، پدر بزرگ امام حسين؛
اگر من وفات كردم، به سر و صـورتت  «: اكرم به دخترشان حضرت فاطمه زهراء فرمودند

)P)66F2»نزن، موهايت را نكش، گريه و زاري و واويال براه نينداز، و عزا داري بپا مكن
P. 

 آخوندهاي ما بر اين رسم و رسوم اصرار دارند؛ چرا كه جايگـاه و مكانـت اجتمـاعي   
تمام عمرشان از كـربال و  . دهد مي نوعي قداست و شرفها  آن ، و بهكند مي را حفظها  آن

اي كـه   كشته شدن حضرت امام حسين و از معجزات و كرامات و قدرتهاي خارق العـاده 
 هـاي خيـالي   هـا و قصـه   ، افسـانه كننـد  مـي  زنند، و يك كالغ چهل كالغ داشت حرف مي

حرفي از زهـد  .. ن بگويندسازند، ولي نشده يك روز در مورد زندگي آن حضرت سخ مي
زنند، تنها حرف از توسل و شفاعت طلبـي   و پارسايي و عبادتش براي پروردگار يكتا نمي

 !از او، و واسطه قرار دادن او با خداست

                                           
 .45/3، بحار األنوار از المجلسي 2/94اإلرشاد از المفيد : نگا -1

 .3/272عة از الحر العاملي ، وسائل الشي5/527الكافي اثر كليني : نگا -2



 91 لالزهراء  طمةفا

هرگز از جهاد و شهامت و مردانگي امام حسين و جانفشانيش در بثمر رساندن درخت 
فتح آفريقا و جهادش از مصر تا مغـرب  آورند، از مشاركتش در  اسالم حرفي به ميان نمي

 .گويند هيچ سخني نمي
هيچ سخني از زندگي امام حسين نيست، هر چـه هسـت از والدتـش اسـت و از روز     
كشته شدنش، انگار امام حسين متولد شده، و سپس به قتل رسيده، و هيچ زندگي پر باري 

امام حسين زنده، هيچ ها  آن براي. از جهاد و تالش و ايمان و تقوا و پارسائي نداشته است
آنچـه برايشـان حـائز    .. هاي مشتري ساز را مد نظـر دارنـد   تنها لحظهها  آن .ارزشي ندارد

هـا   آن ..ريـزد  ميها  آن اهميت است مرقد و گنبد امام است و پول و ثروتي كه به جيبهاي
آنچـه  .. كننـد  مـي  ارتزاقها  آن اند و از چون زالو به مصيبتها و درد و رنجهاي امام چسپيده

لـوح را گـول زد و    ن مـردم سـاده  تـوا  مـي  برايشان مهم است تنها اين اسـت كـه چگونـه   
آنچه برايشان اهميت دارد اين است كه مردم سيل آسـا بسـوي   .. جيبهايشان را خالي كرد

برايشان .. ها بيايند و پولهايشان را دو دستي بريزند در حساب آخوندها مرقدها و امام زاده
ها بريزند و بـه سـر و صـورت خـود      است مردم در صفهاي طوالني به خيابان بسيار مهم

البته نه بخاطر محبت و صميميتي كه براي امام حسين دارند، بلكه به خاطر عشق و : بزنند
 !نذري و پلو خوري دارنداش  اي كه براي عالقه

زشـت  كشند، و در پي كوره راهي هستند تا به اين كارهـاي   و برخي هم خجالت نمي
پيامبر خدا وقتـي پسرشـان ابـراهيم وفـات     : يندگو مي جلوه شرعي و ديني بودن بدهند، و

 !..كرد، و وقتي عمويشان حمزه شهيد شد گريه كردند
 !... يا للعجب

 !..شما را بخدا اين شد منطق و عقل؟
 !.. گريه نكن؟: چه كسي به شما گفته.. پيامبر خدا گريه كردند

مبر خدا هر ساله در سالروز وفات پسـر يـا عمـويش بـه سـر و      آيا پيا! اما اي عقل كل
 !انداخت؟ زد و گريه و زاري براه مي صورت خود مي
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آيا وقتي پسر پيامبر صلي اهللا عليه و آله وسلم وفات كـرد، ايشـان از مـردم خواسـتند     
به  راهپيمايي براه اندازند و سينه بزنند و زنجير بكوبند، و با شمشير و خنجر سرهايشان را

هايي براه انداخت؟ و آيـا   يا اينكه در سالروز مرگ فرزندش چنين الم شنگه! دو نيم كنند؟
 !..سينه زني عبادتي است و اجر و پاداش دارد؟: فرمودند

اگر پيامبر خدا چنين چيزي نگفته، آيا كسي ديگر اجـازه دارد عبـادتي مطـابق ذوق و    
خداوند بر اين : پر روئي به مردم بگويد سليقه خود به دين خدا اضافه كند، سپس با كمال

، انگـار ثـواب و اجـر و پـاداش دادن، يـا عقـاب و       دهـد  مي كار به شما اجر و پاداش هم
 !بازخواست كردن در روز قيامت در دستان ناتوان اوست؟

آيا صبر و پايداري بيهـوده  ! پس ارزش و بهاي صبر و استقامت بر مصيبتها كجا رفت؟
 !ده است؟در قرآن كريم ذكر ش

 : فرمايند بشنو اهللا متعال چه مي

﴿                            

                                  

                  ﴾ ]157 -155: ةالبقر[ 

و بي ترديد شما را به چيزي اندك از ترس و گرسنگي و كاهش بخشـي از امـوال و   «
همان كساني كه چون . دگان را بشارت دهو صبركنن. كنيم مي كسان و محصوالت آزمايش

آنانند  .ناً به سوي او بازمي گرديمما مملوك خداييم و يقي: بال و آسيبي به آنان رسد گويند
 .»اند كه درودها و رحمتي از سوي پروردگارشان بر آنان است و آنانند كه هدايت يافته

هـا   ايـن  همه... و رستگاري هدايت ... رحمت و شفقت الهي ... ببين؛ درودها ! اهللا اكبر
 !براي كيست؟

 ..آري، براي صابران
اگر پيامبر خدا كه سفير و فرستاده اوست، و دين بوسيله او كامل شـد، و حـد و مـرز    
عبادات را به طور كامل و روشن بيان داشت، هرگز چنين چيزي نگفته، پس آيا آخونـدها  
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بيشـتر از  هـا   آن آيـا ! انـد؟  امامان فهميـده خوانها و مالها اسالم را بهتر از پيامبر و  و روضه
شناسند تا به مردم تحمل كنند كه اين عبادت اسـت و كسـي    ها را مي پيامبر دين و عبادت

اي آمده تا بـه   وحي تازهها  آن آيا براي! آورد؟ كه به آن عمل كند اجر و پاداش بدست مي
 !اسالم عبادتهاي ديگري اضافه كنند؟

﴿                              

              ﴾ ]116: نحلال[ 

ايـن  ايـن حـالل اسـت و    : و به سبب دروغي كه زبانتان گوياي به آن است، نگوييـد «
؛ مسلماً كساني )كه اين حالل و حرام حكم خداست(تا به دروغ به خدا افترا بزنيد  حرام،

 .»بندند، رستگار نخواهند شد مي كه به خدا دروغ

 



 
چرا حضرت ابوبكر رضى اهللا عنه در تشييع جنازه حضرت فاطمه 

 شركت نكرد؟ رضى اهللا عنها

 : ها سوال شيعه
ند، بـه  كرد مي پيامبر بوده و پيامبر مدام به ايشان تاكيد اگر ايشان كه دختر مورد احترام

مخصوصـا خليفـه   (مرگ طبيعي و يا در اثر بيمـاري فـوت كـرده باشـد بايـد مسـلمانان       
 . ....ندكرد مي او را كه يادگار پيامبر است با جالل و شكوه دفن) مسلمانان

 .جواب بدهيد كه چرا با جالل و شكوه دفن نشده است

 : جواب ما
 .اب ما اين است كه بايد حوادث را در قالب محيط ديدجو

 : زنم براي روشن شدن موضوع مثالي مي
و عكـس زن   كند مي اعالنها  رد حتي در روزنامه يك ايراني اگر زني از خاندانش بمي

 .زند و عكس مرده را بر در و ديوار مي كند مي را هم چاپ
گيرند، بلكه شما اگر عكس زن مرده  ميكنند، عكس كه ن ها معموال چنين نمي اما افغان

را چاپ كنيد شايد شما را بكشند حتـي در مراسـم خاكسـپاري فقـط افـراد نزديـك زن       
 .كنند مي شركت

اي در  اهند زن را داخل قبر بگزارند چند نفر از افـراد فاميـل پـرده   خو مي و حتي وقتي
 .ندگير مي جلوي چشم همان بقيه اندك

كه زن كه مرد، خـانواده شـوهر حـق كفـن و دفـن او را       ها اين است يك عادت افغان
ندارند بايد جسد مرده را بياورند و تحويل پدر يا برادر زن بدهند اگر چنين نكننـد حتـي   

 .ندشو مي متهم به قتل
 .حاال يك زوج را تصور كنيد كه زن افغاني و مرد ايراني باشد
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 .زن بميرد و ايراني برسم خود او را دفن كند
اهد روابط بين ايراني و افغاني خو مي ر كنيد كه يك مغرض اون كنار نشستهحاال تصو

را خراب كند و هي تبليغات كند كه ايراني زن افغاني خود را كشته و دليلش اين است كه 
مرده را تحويل نداده و بگويد ايراني افغاني را بي آبرو كرده و دليلش اين باشد كه عكس 

 .مرده را به درو ديوار زده
با توجه بـه رسـومات خـود فـورآ حـرف      ها  هاي بي خبر از رسم و رواج ايراني افغان

 .كنند مي مغرض را قبول
بـر حضـرت    كننـد  مي انند و گماند نمي و اين است حال عوام شيعه كه رسم عرب را

 .كنند مي فاطمه ظلم شده و حرف مغرضان را قبول
 سم تشيع جنازه مفصل گرفتند؟شما تاريخ صدر اسالم را بخوانيد براي كدام زن مرا

 .گرفتند چه برسد به زنان براي مردان هم نميها  اصال اون وقت
 .مثل امروز نبود كه خميني مرد از سراسر ايران مردم را جمع كردند
 .در اسالم كه فرض نشده اگر كسي مرد همه مردم شهر جمع شوند

 .كردند علي و عباس و بقيه دفنشاش  فاطمه كه مرد، افراد خانواده
نـد و خـانواده   كرد مـي  اين رسم عربان بود كه زن كه ميمـرد را فاميـل خـودش دفـن    

شوهري فاطمه، همان خانواده پدري فاطمه هم بود چون با پسـر عمـوي خـود عروسـي     
 كرده بود و حضرت عباس هم عموي علي بود هم عموي فاطمه

 .لذا بي سروصداتر دفن شد
ي نخواندم همه مردم جمع شده باشند كسي جار زن عمر و ابوبكر هم كه مردند درجاي

 .نزده كه جمع شويد ملكه اسالم مرده
پس در دفن بي سروصداي فاطمه چيزي غير عادي وجود ندارد البته اگر شيعه مغرض 

 .نباشد
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حاال اگر قبول كنيم كه داستان شيعه مغرض درست است و ايراني زن افغاني خـود را  
 .كشته باشد

 .گز نبايد دختر دوم خود را به ايراني بدهدديگر آن افغاني هر
 .اگر داد پس خيلي نادان است

كه بعد از اين واقعه، حضرت علي دختر خود، دختـري كـه فاطمـه او را     دانيم مي و ما
 .زاييده بود را به حضرت عمر داد

پس يا داستاني كه شيعه پيرامون دفن فاطمه ساخته و آن را غير عادي جلوه داده دروغ 
 .يا علي دختر خود را به عمر ندادهاست 

 .كتب شيعه هم معترفند كه عمر داماد علي بودهترين  اما معتبر
 پس شيعه چه دارد كه بگويد؟

 
 محمد باقر سجودي

 
 



 
منظور از ظالم اول، ثاني و ثالث و رابع درفرازهاي آخر زيارت 

 عاشورا چيست؟

 : اعتراف شيعه
مين افرادى هستند كه ظلم را بر محمد و آل او منظور اولين و دومين و سومين و چهار

صلوات اهللا عليهم اجمعين روا داشتند يعنى مؤسسان اساس ظلم، همچنـان كـه در قـرآن    
مجيد سوره احزاب آيه پنجاه و هفت خدا لعن فرموده افرادى كه خدا، حضرت رسـول و  

 .اهل بيت رسولش را اذيت نمودند
هار نفر قبلي كامال روشن است كه چه كساني چ »اللهم العن يزيد خامسا«از عبارت 

نيست چرا كه اگر الزم بود ها  آن بودند نيازي به سوال نيست و نيازي به آوردن نام نحس
 .را ذكر ميفرمودها  آن امام باقر عليه السالم نام

خداوند تمام كساني را كه حق اميرمومنان عليه السـالم را غصـب نمودنـد و در خانـه     
 لعنت كنـد و شـديدترين عـذابش را بـر    .... م اهللا عليها را آتش زدند و حضرت زهرا سال

 .اللهم عجل لوليك الفرج. نازل كند ان شا اهللاها  آن
 .اهللا ءخداوند به آقاي دكتر حسيني قزويني عمر با بركت عنايت فرمايد ان شا

 : پاسخ اهل سنت
ي مسـلماني دارنـد   آنهم از سـوي كسـانيكه ادعـا    غبيشك، لعن ياران و زنان پيامبر 

 گناهي نابخشودني است
خواندن دعاي زيارت و در همان فحش دادن به زنان و ياران پيامبر، شبيه به تسبيح در 

 !!دست گرفتن، و همزمان، انجام عمل دزدي يا زنا است
 و گويندگان اين جمالت بيشك مصداق آيه زير هستند

﴿             ﴾ ]167: آل عمران[ 
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  .»ه كفر نزديكتر بودند تا به ايمانها در آن هنگام، ب آن«
زنـد بلكـه بـه     مـي ضرري ن غبه اصحاب پيامبرها  اما نكته مهم اين است كه اين لعن

 : ددگر مي گوينده باز
فقال  أن رجال نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم فلعنها: عن ابن عباس

رجعت اللعنة  النبي صلى اهللا عليه وسلم ال تلعن الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل
 .)حة المختصرةيالسلسلة الصح(عليه 

مرد بـاد را لعنـت   . باالپوش مردي را باد برد ،يد در حضور رسول اهللاگو مي ابن عباس
 : كرد، پس رسول اهللا فرمود
مامور است و بدرستيكه هركس چيزي يا كسي را لعنـت كنـد و   باد را لعنت نكن، باد 

 ددگر مي لعنت شده مستحق لعنت نباشد، آن لعنت به گوينده باز
 در طول تاريخ است ها  همين راز بدبختي شيعه

هميشه گروهي ذليل و مطرود بودنـد كـه حتـي    ها  آيا شما نميبينيد كه در تاريخ، شيعه
بسـته خـود، يـا خـارج از پشـت ديـوار       هـاي   از محيطجرات نداشته و ندارند در خارج 

 . اينترنت آنچه در قلب دارند را بيرون بريزند
در كـربال و نجـف و سـامرا و    ها  آن نبوده حتي اماكن مقدسها  آن هرگز كعبه بدست

 !!مشهد اكثر اوقات در دست اهل سنت بوده است و از ما پس نگرفتند مگر به كمك كفار

﴿                      ﴾ ]112: آل عمران[ 

هر جا يافت شوند، مهر ذلت بر آنان خورده است؛ مگر با ارتباط به لطف عـام اهللا و  «
 .»)و وابستگي به اين و آن(با ارتباط به مردم ) يا(

برداشته و حتي ها  آن وتي بيكران، اهللا بركت را از زندگيآيا نميبينيد با وجود داشتن ثر
يـا از   انـد،  شـده تر  بي اهميت) كه مواد خام ندارند(از كشورهاي مثل پاكستان و تركيه نيز 

 . كنند كه حاال ما را آدم هم حساب نمي ها، هندي
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دبـي و  را، حتي براي نـوكري، قبـول نميكننـد و بـه     ها  آن ،آيا نميبيند در ژاپن و اروپا
 ! اند؟ تركيه بسنده كرده

همانقـدر نفـت دارنـد كـه     هـا   ايـن  ها همه از شومي فحش به صحابه است گرنـه  اين
 . عربستان دارد

اما گاز مس و و زمين سرسبز ما و كارشناسان ما را عربستان ندارد و آنجا صحراي لم 
زيـرا زيـر    يزرع است، حتي ساحل ما در خليج فارس، بيشتر از ساحل عربها مـاهي دارد 

است تا ساحل عربها، اهللا هر چي بمـا داده جـز عقـل سـليم و     تر  سرسبز ،درياي طرف ما
 ! قلب سليم

 ! را بـا مثقـال؟  هـا   آن پـول . سـنجند  مـي  پس اين حال ماست كه پـول مـا را بـا كيلـو    
 اينها از شومي فحش دادن به صحابه است

تمـام  ) عبدالرحمن راسـخ ( چندي پيش كتابي خواندم در باره ملعونان، نويسنده كتاب
 . احاديثي كه درباره ملعونين بود را، در يك كتاب گرد آورده است

درصـد احاديـث    90، وقتي كه ديـدم  م و افسوس خوردم بحال هم ميهنانمتعجب كرد
 : دشو مي ها آن شامل حال

 از فحش دادن به صحابه، تا برداشتن زير ابرو، تا گريه زاري و مويه بر مرده و زدن بر
 .........سر روي و نوحه خواني و تا نزديكي با زن از دبر وووو 

محب اهل بيت هستند و شـامل حـديثي كـه    ها  آن اما باز خوشحال بودم كه دست كم
ند و خوشـحال بـودم كـه دسـت كـم شـراب در       شو نمي دشمنان اهل بيت را لعنت كرده

 غيـره شـامل حـال   كشورمان ممنوع است و لعنت بر شراب خوار شراب خر شراب بر و 
 نيست ها  آن

 سـازند و  مـي ها  تا اينكه كسي از ايران آمد و گفت شراب خواري عام است و در خانه
 رندخو مي
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يعني حسين و حسن و فاطمه  ،و بعد يادم آمد كه شيعه هرچند كه اهل بيت رسول اهللا
ن بـد  و علي را دوست دارد اما با بقيه اهل بيت رسول، يعني زنانش و عمـويش و ديگـرا  

كه  پس باز لعنت شامل حالش است برعكس ما اهل سنت، دهد مي را فحشها  آن است و
 همه را دوست داريم 
 نكبت است ها  آن بينيم در هرچيز و اين است كه مي

 بچه ندارند زن ندارند 
 درصد طالق دارند  40
 !درصد شوخي است ؟ 40

و عروسـي نميكننـد و اگـر    مليونها نفر به سن ازدواج رسيدند و از آن سـن گذشـتند   
 دشو مي كردند زن برايشان عذاب عظيم

 من نميگويم آدم خوب حتما بايد زن داشته باشد يا اجاقش كور نباشد
اما اگر همگاني باشد، اين عذاب است، خصوصا اگر زير پاي ما درياي نفت هم باشد، 

 حتما اين كمبودها عذاب است 
زير خط فقرند در حاليكه بـر دريـايي از نفـت    ها  آيا اين عجيب نيست كه اكثر ايراني

 ! اند؟ نشسته
 ها همه از شومي بدگويي از صحابه است  اين

 شيعه بايد توبه كند
د و عـذاب پشـت عـذاب را برايشـان     شـو  نمـي  د، اهللا هـم شو نمي اما اگر شيعه خسته

 .فرستد مي
 

 



 
و فاطمه توسط دو خليفه ابوبكر  صرعايت حقوق نزديكان پيامبر 

 ب رو عم

ند و او و حتي كرد مي ابوبكر و عمر همواره علي را از هر طريقي و به طور كامل اكرام
داشتند و او را در مرتبه و حرمت  هاشم را در عطا و بخشش بر ديگران مقدم مي ساير بني

گونـه كـه افـراد نظيـر او را نيـز مقـدم        داشتند همـان  و محبت و تمجيد و تعظيم مقدم مي
چه كه خداوند به او فضل عنايت كرده بود، بر ساير افرادي  ا به واسطه آنداشتند و او ر مي

 .دانستند كه چنين فضيلتي نداشتند، برتر مي
بلكه درباره هيچ يك از بني . هرگز سخن ناروايي از آنان در حق علي ديده نشده است

مردم  را در عطا و بخشش بر همه صاند عمر اهل بيت پيامبر  هاشم سخن ناروايي نگفته
حتي زمـاني كـه   . دانست داشت و در عطا و بخشش آنان را بر همه مردم برتر مي مقدم مي

از تو : ها ديواني قرار داده شد و اسامي مردم نوشته شد به عمر گفتند براي عطا و بخشش
 .شروع كنيد صاز نزديكان رسول اهللا . نه: گفت. كنيم شروع مي

بنابراين از . اوند او را در آن جايگاه قرار دادو عمر را در جايگاهي قرار دهيد كه خد
: فرمود صبني هاشم شروع كردند و بني مطلب را به آنان ملحق كردن چرا كه پيامبر 

)P)67F1»إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد إنهم لم يفارقونا في جاهلية وال إسالم«
P » بني هاشم و

او  .»ر اسالم از ما جدا نشدندبني مطلب يك چيز واحد هستند نه در جاهليت و نه د
چه براي افراد  عباس، علي، حسن و حسين را مقدم كرد و براي آنان مقداري بيشتر از آن

نظير آنان در ساير قبائل قرار داده بود، قرار داد و در بخشش اسامة بن زيد را بر پسرش 
او : ر گفتدهي؟ عم اسامه را بر من ترجيح مي: پسر او عصباني شد و گفت. ترجيح داد

چه كه درباره مقدم داشتن بني هاشم و  آن. تر از پدرت بود محبوب صدر نزد رسول اهللا 

                                           
 .اند بخاري ابوداود و نسائي آن را استخراج كرده -1
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برتر دانستن آنان ذكر كرديم در نزد همه علماي سيره و تاريخ امري مشهور است كه دو 
 .نفر درباره آن با هم اختالف نظر ندارند

را رعايت كند آيا به  ص گونه حق و حقوق نزديكان و عترت رسول اهللا كسي كه اين
آن هم به  كند مي و بانوي زنان اهل بهشت ظلم و ستم صترين مردم براي پيامبر  نزديك

و به كسي  كرد مي دليل مقدار ناچيزي از مال كه به فرزندان او چندين برابر آن مال را عطا
Pكرد مي دور بود عطا صكه بيش از او از پيامبر 

)
68F

1(
P. P)69F2(

P. 
 

                                           
 ).172،173(ص) 3(ج -1

موضع اهل سـنت و شـيعه دربـاره عقايـد،     (آل رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و سلم و اولياي او : به نقل از كتاب -2

محمد بن عبدالرحمن بن محمد بـن  : صه و ترتيب از، خال)ها، فقه و فقهاي آنان اصول فقه شيعه و فقه آنان فضيلت

 ).هـ، اين بحث از كتاب منهاج السنه نوشته ابن تيميه رحمه اهللا اختصار شده است 1421قاسم، رحمه اهللا ت 



 
 باشند ترين اهل بيت مي فاضلي  و حسين ، حسن علي، فاطمه

  كسـاني هسـتند كـه    صاهل بيـت پيـامبر   : يدگو مي شيخ عبدالعزيز سلمان رحمه اهللا
خاندان علي، جعفر، عبـاس و حـارث   : هم عبارتند ازها  آن باشد، حرام ميها  آن بر  صدقه

اهـل   نيز جـزو  صي احزاب همسران پيامبر  ي سوره بن عبدالمطلب و طبق مضمون آيه
را زير عبـاي  ها  آن صپيامبر   ، حسن و حسين كه ، فاطمهسبيت ايشان هستند؛ اما علي 

تـر   ي اهـل بيـت فاضـل    خوانـد از همـه  هـا   آن خود قرار داد و دعايي مخصوص در حق
 :   چنين سرودهها  آن قحطاني در حق: گفت  تا آنجا كه... هستند

 أکــــــــــــرم بفاطمــــــــــــة البتــــــــــــول وبعلهــــــــــــا
 طانوبمـــــــــــــن همـــــــــــــا لمحمـــــــــــــد ســـــــــــــب

 

 غصـــــــــنان أصـــــــــلهما بروضـــــــــة أحمـــــــــد
 دّر األصـــــــــــــــــــــــــــــل والغصـــــــــــــــــــــــــــــنان  هللا

 

هاي پيـامبر   احترام بگير؛ نوه صهاي محمد  ي پاكدامن و همسرش و از نوه از فاطمه(
از آن خدا   ي احمد است، زيبايي اصل و شاخه باغچهها  آن اصل  هستند كه  دو شاخه ص
 ).است

حبت، احترام و بزرگداشت را انجام نهايت م صاهل بيت پيامبر   اهل سنت نسبت به
  خاطر ياري رسـاني بـه    و مسلمان هستند و به صاز خويشان پيامبر ها  آن دهند، زيرا مي

 هـا،  آن دين خدا مورد امتحان و آزمايش الهي قرار گرفتند، پس احتـرام و نيكـي در حـق   
P...است صر احترام و بزرگداشتن در حق پيامب

)
70F

1(
P. 

                                           
 .700: ص: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية -1
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دارد محبـت و   اعالم مـي   شيخ محمد بن عبدالوهاب است كهآري اين يكي از پيروان 
، حسـن و   علـي، فاطمـه  هـا   آن اجمعـين و در رأس ي  احترام و بزرگداشت اهل بيت

Pاجمعين واجب استي  حسين

)
71F

1(
P. 

 

                                           
: ترجمـة كتـاب  (دعوتگران اهـل نجـد    اهل بيت رضي اهللا عنهم اجمعين از منظر محمد بن عبدالوهاب و: از كتاب -1

خالد بـن  : ، به قلم)اإلمام محمد بن عبدالوهاب وأئمة الدعوة النجدية وموقفهم من آل البيت رضي اهللا عنهم اجمعين

إسـحاق بـن عبـداهللا العوضـى، چـاپ اول      : شيخ علوى بن عبد القادر سقاف، ترجمه: أحمد الزهراني، بازنگري از

 هـ1429/1387



 
 دربارة درخواست فاطمه لفدك و مسائل متعلق به آن

دك را فـ  - صرسول اكـرم   –پدرش : و وقتي فاطمه گفت«: يدگو مي مؤلف رافضي
يك سياه پوست و يا سرخ پوست را بياور كـه بـر ايـن    : ابوبكر گفت. به او بخشيده است
شهادت يـك  : ابوبكر گفت. فاطمه أم أيمن را آورد و او شهادت داد. مطلب شهادت دهد

أم ايمن يك زن : فرمود صاند كه پيغمبر  در حالي كه همه روايت كرده. زن مقبول نيست
 .بهشتي است
اين شاهد شـوهر تـو اسـت و خـودش     : ابوبكر گفت. ين آمد و شهادت داداميرالمؤمن

اند كه پيغمبر  در حالي كه همگي روايت كرده. پذيريم نفع است پس شهادت او را نمي ذي
د، از رو مي علي با حق است، و حق با علي است و هر سويي برود، حق با او: فرمود ص

 .دندگر مي نار حوض كوثر نزد من بازك] آخرت و در[ند تا اينكه در شو نمي هم جدا
و سوگند ياد كرد كه ديگر نه با او حرف بزند : فاطمه خشمگين شد و منصرف گرديد

به . برد شتابد و شكايتش را نزد او مي و نه همنشيني كند تا اينكه به ديدار پدرش مي
ا براي وصيت كرد كه او را شبانه دفن كند و هيچ يك از آنان ر سهنگام وفات به علي 

: فرمود صاند كه پيغمبر  در حالي كه همگي روايت كرده. نماز خواندن بر او صدا نزند
همانا خداوند به ! اي فاطمه: يعني »إن اهللا تعالى يغضب لغضبك ويرضى لرضاك! يا فاطمه«

 .ددگر مي خاطر خشم تو خشمگين و با رضايت تو راضي
مني، من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد فاطمة بضعة «: اند كه فرمود و نيز روايت كرده

فاطمه بخشي از وجود من است، هر كس او را اذيت كند مرا اذيت : يعني. »آذى اهللا
 .نموده و هر كس مرا اذيت كند، خدا را اذيت كرده است

بايست  اشت قاطر پيغمبر را رها كند و ميد نمي چنانچه اين خبر صحيح باشد او اجازه
 سالمال بگيرد، حال آنكه شمشير و عمامه او نزد اميرالمؤمنين علي  تآن را نيز براي بي
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اد و د نمي و در اين صورت، به هنگام ادعاي عباس براي آن، ابوبكر به نفع علي حكم. بود
را پاك و مطهر نموده است، مرتكب ها  آن در اين صورت اهل بيتي كه خداوند در كتابش

ولي وقتي زكات بحرين به مدينه . حرام استها  آن رامري ناجايز شده بودند، زيرا صدقه ب
إذا أتى «: فرمود صپيغمبر : علي گفت. بود) علي(آمد، جابر بن عبداهللا انصاري كنار او 

 .»مال البحرين حثوت لك ثم حثوت لك، ثالثاً 
بخشـم، بـه تـو     بـه تـو مـي   ) از آن(هر وقت زكات بحرين آمـد، مـن   ! اي علي: يعني

 . بخشم بخشم، به تو مي مي
برو و از آن برگير و به اين ترتيب اميرالمؤمنين بدون هـيچ  : گفت سبه جابر  سعلي 

 .المال بخشيد از بيت صبرهاني و تنها به خاطر فرموده پيغمبر 
كالم او مملو از كذب، بهتان و اقوال فاسدي است كه جز : در جواب مولف بايد گفت

 : پردازيم د و تنها به ذكر وجوهي از آن ميتوان همه مفاسد كالمش را برشمر با تكلف نمي
بـه او   صادعـا كـرده كـه فـدك را پيغمبـر       –ل –مؤلف گفته كه فاطمـه  : وجه اول

بخشيده است و اين با ميراث بودن فدك تناقض دارد، زيرا طلب فدك با استناد به ميراث 
شـده  ) دهبخشـي (بودن آن با ادعاي بخشيده شدن فدك به فاطمه تفاوت دارد واگر بـه او  

 .توان آن را ميراث شمرد باشد، نمي
به او ) قبل از وفات(فدك را در بيماري آخرش  صبه عالوه اگر ادعا شود كه پيغمبر 

منزه از آن است كه اگر از او ارث برده شود، براي  صپيغمبر : بايد گفت. بخشيده است
و اگـر  . نـد يكي از وارثانش در لحظه مرگ بيش از حق االرث خودش ببخشـد و عطـا ك  

. به او بخشيده شـده اسـت   صفدك به هنگام صحت و سالمتي و قبل از بيماري پيغمبر 
 –در لفـظ و كـالم    –بايست آن هبه را بگيرد واگرنه چنانچه شخصي چيزي را  فاطمه مي

به ديگري ببخشد ولي طرف آن مال هبه شده را تا وفات بخشنده نگيرد، در نزد جمهـور  
 .رده استعلماء اين مال از آن م
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بايد اضافه كرد كه چگونه فدك به فاطمه بخشيده شده ولي اين جريـان در نـزد اهـل    
 بيت و مسلمانان معروف نباشد و تنها ام ايمن و علي از آن با خبر باشند؟

امام ابوالعباس بن سـريج  . نسبت چنين ادعايي به فاطمه كذب محض است: وجه دوم
اب سـوگند و شـاهد نوشـته، در مقـام احتجـاج و      در كتابي كه در رد عيسي بن أبان در ب
و اما حديث بحتري بن حسان از زيد بن : يدگو مي جواب دادن به ايرادهاي عيسي بن ابان

فدك را به او بخشـيده اسـت و    صعلي، مبني بر اينكه فاطمه به ابوبكر گفته كه پيغمبر 
يد شهادت دهد و يـا  مردي ديگر با: ابوبكر گفت. يك مرد و يك زن به عنوان شاهد آورد

اهـد و  خو مـي  فاطمـه ميـراثش را از ابـوبكر   ! چه جالب است. اينكه دو زن شهادت دهند
گـذاريم و كسـي از مـا     ما پيغمبران ارثي به جا نمـي : فرموده صپيغمبر : يدگو مي ابوبكر

فاطمـه در  : و در روايات مورد استنادش نيز روايتي نياورده كـه ثابـت كنـد   . برد ارث نمي
 .دك ادعايي جز ارث بردن داشته باشد و يا اينكه كسي براي او شهادت داده باشدمورد ف

فاطمـه از  «: جرير از مغيره از عمر بن عبدالعزيز روايت كرده كه در مورد فـدك گفـت  
در  صپدرش خواست كه فدك را به او ببخشد، پـدرش خـودداري ورزيـد، و پيغمبـر     

اي  بردنـد و سـرمايه   هاشم از آن بهـره مـي   و ضعفاي بني كرد مي طول حياتش از آن انفاق
ادامه پيدا كرد و  صاين كار تا آخر عمر پيغمبر . زنان آن طايفه شده بود براي ازدواج بيوه

دانم گر مي و گواه باشيد كه من آن را به همان حالتي و مصارفي بر. فاطمه حق را پذيرفت
 .بر آن بود صكه در عهد رسول اكرم 

فدك را در حـديث ثابـت و    صمه ادعا كرده باشد كه پيغمبر و كسي نشنيده كه فاط
مفصلي به او بخشيده است، و هيچ كسي نشنيده كه شاهدي بر چنين مطلبي شهادت داده 

اي بـود كـه امـت در     چراكه باعث خصومت شد و مسأله. شد د، نقل ميبو مي باشد، و اگر
را ديدم كه آن را  صپيغمبر : هولي هيچ يك از مسلمانان نگفت. مورد آن تنازع كرده بودند

، تـا اينكـه   كـرد  مـي  ام كه ادعـاي آن را  به فاطمه بخشيد و كسي نگفته كه از فاطمه شنيده
كه اصل و اساس و ناقـل   كند مي اين شخص چيزي را از زيد نقل. بحتري بن حسان آمد
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د و حديثي است كه فضل شو نمي اصلي آن معلوم نيست و جزو احاديث اهل علم شمرده
 .كند مي بن مرزوق، از بحتري، از زيد نقل

اسـاس   هـاي بـي   شايسته بود صاحب كتاب به جاي اينكه اين همه بـه اقـوال و گفتـه   
 اگر مـن هـم  : يدگو مي –ناقل اين حديث  –بپردازد، اين مطلب را بيان كند كه خود زيد 

كـه حتـي    دهد مي اين كالم ناقل نشان. م كه ابوبكر كردكرد مي دم، همان قضاوتي رابو مي
اگر كسي هم در مورد اين حديث با زيد مخالف نباشد و اگر در مورد اين مسأله منـاظره  

شد، باز هم چيزي نه عليه ابوبكر و نه عليه فاطمه ثابـت   شد و روايت هم نقل مي هم نمي
به ثبوت برسد ولـي   صو اصل مذهب اين است كه هر وقت حديثي از پيغمبر . شد نمي

اين رأي ابوبكر به خاطر عدم اطالع از آن روايت بوده اسـت،  : را بگويدابوبكر خالف آن 
 .ددگر مي مثل ارث جده كه البته بعد از مطلع شدن از حديث، از رأي خودش بر

زيرا در حـديث نيامـده كـه    . و حتي اگر اين حديث به ثبوت هم برسد، حجت نيست
ولي از حقم محـروم شـدم، و   من هم سوگند خوردم، هم شاهد آوردم، : فاطمه گفته باشد

 .من نه شاهد تو را قبول دارم، نه سوگند تو را: نيز نيامده كه ابوبكر بگويد
اين حديث اشتباه است، زيرا أسامه بن زيد از زهـري از مالـك بـن أوس بـن     : گويند

: از جمله چيزهايي كه عمر به آن استناد كرد، اينكه گفـت : كه گفت كند مي حدثان روايت
نضـير   نخلستان بنـي  صپيغمبر . نضير، خيبر و فدك بني: سه نخلستان داشت صپيغمبر 

ها ساخت و خيبر را سه سهم كرد كه  را وقف نايبانش ساخت، فدك را وقف در راه مانده
شد و يك قسم آن را نفقه اهـل و عيـالش سـاخته     دو قسمت آن بين مسلمانان تقسيم مي

 .كرد مي ، آن را بين فقراي مهاجران تقسيمآمد هر چه از نفقه اهل خودش اضافي مي. بود
: كـه عايشـه فرمـود    كنـد  مي و ليث بن عقيل، از ابن شهاب، از عروه، از عايشه روايت

فرسـتاد كـه ميـراث او از     سشخصي را نزد ابوبكر صديق  صفاطمه دختر رسول اكرم 
 -يبـر  فدك و خمس باقيمانده خ -از جانب خدا در مديـنه  صفيء داده شده به پيغمبر 

مـا پيغمبـران چيـزي بـه ارث     «: فرمـود  صپيغمبـر  : ابوبكر گفت. را از ابوبكر طلب كند
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و اين دارايي تنها براي استفاده . »گذاريم، صدقه است گذاريم و آنچه از خود برجا مي نمي
را از آن حالـت   صمن صدقه پيغمبـر  ! از آن بود و سوگند به خدا صاهل بيت پيغمبر 

 خـودش  صكنم كـه پيغمبـر    هم و همان كاري را با آن مال ميد ينم زمان خودش تغيير
Pو به اين ترتيب از اينكه چيزي از آن را به فاطمه دهد، استكاف ورزيد. كرد مي

)
72F

1(
P. 

فاطمه به ابوبكر  –بعد از گفتن جرياني كه در فوق گذشت  –از انس روايت شده كه 
نـه، و تـو در نـزد مـن     : ر گفترسد؟ ابوبك آيا اين مال به تو و خويشان خودت مي: گفت

عهدي مبني بر ايـن امـر صـادر نمـوده و يـا       صراستگو و امين هستي، پس اگر پيغمبر 
اي به تو داده و يا حقي براي تو در آن واجب گردانيـده باشـد، مـن تـو را تصـديق       وعده

آيـه  [به هنگام نزول  صنه، جز اينكه پيغمبر : فاطمه گفت]. دهم و حق تو را مي[كنم  مي
ابوبكر . »كه خداوند شما را ثروتمند گردانيد! مژده باد اي آل محمد«: فرمود] در مورد فيء

ييد، فيء براي شماست ولـي علـم مـن منجـر بـه      گو مي خدا و پيغمبر و تو راست: گفت
د كه همه اين سهم را به تو بدهم، و فيء به اندازه نياز شو نمي اي تأويل اين مسأله به گونه

 .شماست
 –بـدون سـوگند و شـاهد     –سازد كـه ابـوبكر قـول فاطمـه را      ان روشن مياين جري

؟ نه خير، قـول  كند مي پذيرد، پس چگونه با وجود شاهد و يك زن ديگر قول او را رد مي
 .كند مي كند و بلكه بر اساس واقعيت و حقيقت امر او را رد نمي
ان و عموي او نيز ارث ببرند، همسر صاگر ورثه از پيغمبر : ن گفتتوا مي: وجه سوم

و اتفـاق مسـلمانان    صكه با كتاب خدا و سنت پيغمبـر  ها  آن برند و ارث بردن ارث مي
و اگر پيغمبر ارثـي بـه جـا    . دشو نمي د، با شهادت يك زن و يا يك مرد انكارشو مي ثابت
گذارد، صاحبان حق در دارايـي بـه جـا مانـده از او جميـع مسـلمانان هسـتند و بـاز          نمي
 .شهادت يك زن و يا يك مرد عليه همه را پذيرفتتوان  نمي

                                           
 .1382-3/1381و مسلم،  5/20ي، بخار: نگا -1
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آري، در چنين موردي شهادت شاهد و سوگند طالب در نزد فقهاي حجـاز و فقهـاي   
د و در مورد شهادت شوهر بـراي همسـر   شو مي اهل حديث باعث اثبات حق براي مدعي

 : اند دو قول مشهور وجود دارد كه هر دو از احمد بن حنبل نيز روايت شده
د و اين مذهب ابوحنيفه، مالك، ليـث  شو نمي شهادت شوهر مورد قبول واقع: اولقول 

 .بن سعد، ازواعي، اسحاق و غيره است
د، ايـن ديـدگاه امـام    شـو  مـي  شهادت شوهر به نفع همسر مورد قبول واقـع : قول دوم

 .شافعي، ابوثور، ابن منذر و غيره است
ه اتفاق علماء جايز نيست امـام  بر اين اساس، به فرض صحت داستان مؤلف، باز هم ب

با استناد به شهادت يك مرد و يا يك زن حكم صادر كند و حقي را ثابت كند، مخصوصاً 
شمارند، بعضي نيز شـهادت و سـوگند را دليـل      كه اكثر علماء شهادت شوهر را جايز نمي

، تـا  داننـد  انند، آنهايي هم كه شهادت و سوگند را دليل اثبـات حكـم مـي   د نمي اثبات حق
 .هندد نمي مدعي را سوگند ندهد، به نفع او حكم

. فاطمه ام ايمـن را آورد تـا بـه نفـع او شـهادت بدهـد      «: يدگو مي مؤلف: وجه چهارم
در حالي كـه همگـي روايـت    . اين يك زن است و شهادت او مقبول نيست: ابوبكر گفت

ــرده ــر   كـ ــه پيغمبـ ــد كـ ــد صانـ ــت  : فرمودنـ ــتيان اسـ ــي از بهشـ ــن زنـ  .»أم ايمـ
اين احتجاج، شبيه احتجاج جاهلي است كه در جهالـت فـرو رفتـه    : واب بايد گفتدر ج

اهد به نفع خودش احتجاج كند، ولي احتجاجش عليه خـودش خواهـد   خو مي است و لذا
عبيد و امثال آن دو چنين قولي را بگويند،  زيرا اگر حجاج بن يوسف و مختار بن ابي. بود

ن به تنهايي براي حكم در مورد مال به نفع يـك  اند، چراكه قول يك ز سخن درستي گفته
پـس حكـم در   . كه ظاهراً از آن غير اوست، كافي نيسـت  كند مي مدعي كه ادعاي مالي را

 نقـل شــده باشـد، چــه خواهـد بــود؟    ساي كـه از ابــوبكر صـديق    مـورد چنـين مســأله  
، بايـد  انـد  كه همـه آن را روايـت كـرده    كند مي در مورد حديثي هم كه ذكر كرده و گمان

اين خبر در هيچ يك از كتب حديثي مسطور نيست و هيچ يك از علمـاي حـديث   : گفت
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هـاي پيغمبـر    و أم ايمن همان أم أسامه بن زيد است كه دايه بچـه . اند آن را روايت نكرده
و از زنان مهاجر بوده و حق و حقوق و حرمتي دارد ولي روايت از پيغمبر از طريـق   ص

همگـي آن را روايـت   «: امـا اينكـه كسـي بگويـد    . علماء نيسـت  او به معني كذب او و يا
را كـه   صو كسي كه حديث عدم ارث بردن پيغمبر . يعني آن خبر متواتر است» اند كرده

اند، انكار كند و ادعا كند ايـن چنـين حـديثي را هـم روايـت       بزرگان صحابه روايت كرده
 .اهد بودستيزترين مردم خو ترين و حق اند، چنين شخصي جاهل كرده

علي به نفع فاطمه شهادت داد و ابوبكر شهادت او را بـه  «: يدگو مي مؤلف: وجه پنجم
 .»خاطر شوهر بودن رد كرد

د باعث قدح و طعني به بو مي اين كالم اگر چه كذب محض است ولي اگر صحيح هم
شد، چرا كه شهادت شوهر به نظر بسياري از علماء مردود است و هر كس هم  ابوبكر نمي

از  –پذيرد، شهادت او را تـا بـه حـد نصـاب رسـيدن       شهادت شوهر به نفع همسر را مي
ولي حكم براساس شهادت يك . كند قبول نمي –طريق شهادت يك مرد و يا دو زن ديگر 

 .مرد و يك زن و بدون سوگند مدعي جايز نيست
ا حق علي ب: فرمود صاند كه پيغمبر  همگي روايت كرده«: يدگو مي مؤلف: وجه ششم

ند تا اينكه شو نمي د و از هم جدارو مي است و حق با علي است و هر جا برود، حق با او
 .»ندشو مي بر روي حوض، نزد من برگردانده

زيرا اين حديث را هيچ . اين كالم مؤلف بزرگترين كذب و نشانه جهالت محض است
پـس  . اسـت  روايـت نكـرده   صكسي، نه با سند صحيح و نه با سند ضعيف، از پيغمبر 

 اند؟ آيا دروغگـوتر از شخصـي يافـت    ن گفت كه همگي آن را روايت كردهتوا مي چگونه
اند، در حالي كـه   د كه از صحابه و علماء نقل كند كه همگي حديثي را روايت كردهشو مي

. اين حديث را هيچ يك از آنان نقل و روايت نكرده باشند؟ اين آشـكارترين دروغ اسـت  
بـاالخره  . اند و امكـان صـحت آن باشـد    آن را روايت كردهها  آن از بعضي: اگر گفته شود

 !باشد، چه وجهي دارد؟ صوجهي دارد ولي وقتي كذب مطلق بر پيغمبر 
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كه امكان : ن گفتتوا مي در مورد او. برخالف روايت أم ايمن كه مؤلف مدعي بود
حديث بهشتي بودن او ام ايمن از مهاجران نيكوكار بود و . دارد ام ايمن آن را گفته باشد

ولي قول مؤلف كه از يكي از همفكرانش نقل كرده كه علي با حق . غير قابل انكار است
د، اين كالمي است كه شو نمي دد و تا قيامت از او جداگر مي است و حق با اوست و با او

ند، همچنانكه شو مي زيرا اشخاص بر حوض وارد. از گفتن آن منزه است صپيغمبر 
)P)73F1»اصبروا حتى تلقوني على الحوض«: به انصار فرمود صپيغمبر 

P. 
 .صبر پيشه سازيد تا زماني كه بر حوض مرا مالقات كنيد: يعني

إن حوضي ألبعد ما بين أيلة إلى عدن، وإن أول الناس ورودًا فقراء «: فرمايد و نيز مي
تفتح لهم أبواب السدد، المهاجرين الشعث رؤوساً، الدنس ثياباً، الذين ال ينكحون المتنعمات، وال 

)P)74F2»يموت أحدهم وحاجته في صدره ال يجد لها قضاء
P. 

از فاصله ما بين ايلـه و عـدن   ] دشو مي كه در آخرت به پيغمبر عطا[حوض من : يعني
: انـد  ند، فقـراي مهـاجران  شـو  مي تر است و اولين كساني كه به آن وارد طوالنى و عريض

، با زنـان در نعمـت   كنند مي هاي كهنه به تن لباس هايي كه پراكنده و پريشان بوده و همان
 گشودهها  آن بر روي] كه نتيجه مكنت مالي است[كنند و درهاي محكم كاري  ازدواج نمي

] اش گرسـنگي [ميرد در حالي كـه در بـرآوردن نيـاز شـكمش      ميها  آن د، يكي ازشو نمي
 .درمانده شده است

حوض شود و روايت ديگـري كـه   ولي حق چيزي نيست كه از اشخاص باشد و وارد 
من دو كاالي گرانبها در «: روايت شده نيز از اين باب است، كه در آن آمده صاز پيغمبر 

د تـا  شـو  نمي كتاب خدا و عترت اهل بيتم را، و اين دو از هم جدا: كنم ميان شما ترك مي
ث اين حديث نيز همان گونه اسـت و محـل بحـ   . »در حوض به نزد من برگردانده نشوند

 .پردازيم است كه در جاي خود به آن مي

                                           
 .3/1474و مسلم،  5/33بخاري، : نگا -1

 .217، ص 1/447: »استحباب إطالة الغرة و التحجيل في الوضوء«مسلم، باب  -2
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آنچه از فاطمه نقل شده، سزاوار او نيست و جز شخصي جاهـل كـه ذم و   : وجه هفتم
زيرا در آنچه نقل كـرد  . ورزد پندارد، به آن احتجاج نمي تجريح خود را مدح و تمجيد مي

اگر آنچـه گفتـه صـحيح     –چراكه . سببي براي عصبانيت و خشم و ناراحتي وجود ندارد
تنها به حق و حقيقت قضاوت شده و مسلمان اجازه ندارد به خـالف ايـن حكـم     –باشد 

كند و هر كس بخواهد كه به غير حكم خدا و رسولش بـه نفـع او حكـم شـود و سـپس      
ايـن مسـأله   . خشمگين شود و سوگند ياد كند كه با حاكم نه صحبت كند و نه همنشـيني 

يش شخص و مذمت حاكم باشد، باعث جـرح و مـذمت شـخص    بيش از آنكه باعث ستا
 .است

 و سـاير صـحابه  ل طعن و ايراداتي كه اين مؤلـف بـه فاطمـه     دانيم مي البته نيـك
سازد، بسياري كذب و دروغ اسـت، در مـورد    وارد مي –خواسته و يا ناخواسته  –ي 

گر گناهي هم بـراي  اند و ا بعضي از آن ايرادات هم، مرتكبان آن وجهي براي تأويل داشته
اند و بلكه بـا   زيرا آن بزرگواران معصوم نبوده. آن بزرگواران ثابت گردد، جاي ايراد نيست
 اند كه خداونـد آن را بـر   اند، گناهاني نيز داشته وجود اينكه اولياي خدا و از بهشتيان بوده

 .بخشد ميها  آن
ها  آن ن كنيد و كسي ازمرا شبانه دف: و همچنين مولف در مورد وصيت فاطمه كه گفته

چنين كالمي را تنها شخصي از فاطمه نقـل و بـه   . بر من نماز نخواند، به اشتباه رفته است
 كه جهالتش باعث باز شـدن راهـي بـراي طعـن وارد كـردن بـر فاطمـه        كند مي آن استناد

و چنانچه اين مطلب صحيح باشد، اين كار فاطمه به گناه بخشـيده شـده بيشـتر    . دشو مي
زيرا نماز مسلمان بر غير خودش، خيري است كه به او . است تا يك كار خداپسندانه شبيه
اش زيـاني   رسد و بهترين مخلوقات از نمـاز خوانـدن، بـدترين مخلوقـات بـر جنـازه       مي

وقتي كه وفات كرد، نيكوكاران و فجار و بلكه منافقـان بـر او نمـاز     صپيغمبر . بيند نمي
اين در . نداشته باشد، زياني هم ندارد صي براي پيغمبر خواندند و اين نمازها اگر سود
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دانسته كه در بين امتش منافقاني وجود دارند ولي كسـي را   مي صحالي بوده كه پيغمبر 
 .از نماز خواندن بر جنازه خودش نهي نكرده است

: فرمود صاند كه پيغمبر  و همگي روايت كرده«: يدگو مي مؤلف در فرازي از كالمش
 .»ددگر مي خداوند به خاطر خشم تو، خشمگين و در اثر رضايت تو، راضي! اي فاطمه

روايت نشده و چيزي  صچنين چيزي از پيامبر : اين كالم كذب و دروغ مؤلف است
 –اي  از آن در كتب حديثي مشهور وجود ندارد و اين گفته سند معروف و شـناخته شـده  

 .ندارد صتا پيغمبر  –نه صحيح و نه ضعيف 
ييم خداوند از او راضي شده گو مي دهيم و ه به بهشتي بودن فاطمه گواهي ميو ما ك

است، در مورد ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحه، زبير، سعيد، عبدالرحمن بن عوف نيز 
را در كتابش ها  آن دهيم كه خداوند رضايت خود از دهيم و گواهي مي چنين شهادتي مي

﴿: است، مثل بيان فرموده –در بيش از يك موضع  –      

                    ﴾ ]ةبالتو :

100[. 
پيروى كردنـد،  ها  آن پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، و كسانى كه به نيكى از«

 .»از او خشنود شدند) نيز(ها  آن ، وخشنود گشتها  آن خداوند از

      ﴿: فرمايد و در جاي ديگر مي           

 ﴾ ]الرضوان بيعه(خداوند از مؤمنان ـ هنگامى كه در زير آن درخت «. ]18: الفتح  

 .»با تو بيعت كردند ـ راضى و خشنود شد) گرفت  انجام  در حديبيه  كه
هـا   آن به ثبوت رسيده كه در حـالي وفـات كـرد كـه از     صدر روايات نيز از پيغمبر 

هر كه باشد  –راضي بود و هر كس خدا و پيغمبرش از او راضي باشند، خشم هيچ كسي 
اند  ردههمگي روايت ك: يدگو مي مؤلف در فرازي ديگر. رساند ضرر و آسيبي به او نمي –
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فاطمه بخشي از وجود من است، هر كس او را اذيت كنـد، مـرا   : فرمودند صكه پيغمبر 
 .»اذيت نموده، هر كس مرا اذيت كند، خدا را اذيت نموده است

اين حديث نيز با اين الفاظ روايت شده است و بلكه با الفاظ ديگري بيان شده است، 
 صابوجهل آمده كه پيغمبر  چنانكه در اثناي حديث خواستگاري علي از دختر

إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علّي بن أبي طالب «: برخواست و فرمود
وإني ال آذن، ثم ال آذن، ثم ال آذن، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها إالَّ أن 

 .»يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم
اهند كه دخترشان را به عقد علي بن خو مي فرزندان هشام بن مغيره از من اجازه: نييع

فاطمه بخشي از . همد نمي هم، اجازهد نمي هم، اجازهد نمي و من اجازه. طالب در آورند ابي
رنجاند و هر چيز او را آزار دهد، من  هر چه او را برنجاند، من را نيز مي: وجود من است

 ، مگر اينكه علي بن ابي طالب دخترم را طالق دهد و سـپس بـا دختـر   دهد مي را نيز آزار
 .ازدواج كندها  آن

صـحيح باشـد،    صاگـر خبـر عـدم تـوارث پيغمبـران      «: يدگو مي مؤلف: وجه هشتم
و شمشير و عمامه او را نزد علي تـرك   صبنابراين ابوبكر اجازه نداشت كه قاطر پيغمبر 

 .»به نفع علي حكم دهد ها، آن تملككند و به هنگام ادعاي عباس براي 
هر كس از ابوبكر و عمر نقل كند كـه چنـين حكـم و قضـاوتي     : در جواب بايد گفت

چيزي را از باب تملك نـزد كسـي گذاشـته باشـند،      صكرده باشند و يا از تركه پيغمبر 
 ن در ايـن بـاره  تـوا  مي بسته است و غايت چيزي كهها  آن آشكارترين دروغ و افتراء را بر

هر چه در نزد ) از اين وسايلي كه ارزش مادي چشمگيري ندارند(ادعا كرد، اين است كه 
اش را نزد  صدقه صهر كس بوده، نزد همان شخص باقي مانده است، همچنانكه پيغمبر 

 .علي و عباس گذاشت تا آن را در مصارف شرعي به كار گيرند
را بيـان  هـا   آن ر قرآن طهارتدر اين صورت اهل بيتي كه خداوند د«: افزايد مؤلف مي

 .»اند كرده، مرتكب كار ناجايزي شده
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 و پليدي از» رجس«خداوند در مورد طهارت جميع اهل بيت و دوري : بايد گفت
چگونه چنين إخباري بيان شده . إخبار نفرموده است و اين ادعا كذب بر خداست ها، آن

كه از ذنوب پاك نشده و پليدي از هاشم كساني را سراغ داريم  در حالي كه ما در بين بني
زيرا روافض . آنان دور نشده است و مخصوصاً در باور روافض اين مسأله مشهودتر است

هاشم كه دوستدار ابوبكر و عمر باشد، طهارت نيافته  بر اين باورند كه هر شخصي از بني

﴿: يدگو مي آيه مورد ادعاي روافض تنها. است            

         ﴾ ]33: األحزاب[. 

 .»پليدي را از شما اهل بيت دور كنداهد خو مي خداوند قطعاً«

﴿: و قبالً بيان شد كه اين آيه مثل آيه زير است               

                        ﴾ ]6: ةالمائد[. 

خواهد شما را پاك سـازد   بلكه مى ؛خواهد مشكلى براى شما ايجاد كند خداوند نمى«
 .»شايد شكر او را بجا آوريد ؛نمايدو نعمتش را بر شما تمام 

﴿: و نيز شبيه آيه زير                        

        ﴾ ]هاى  با اين دستورها، راه(خواهد  خداوند مى«. ]26: النساء

پيشينيان رهبرى ) صحيح(براى شما آشكار سازد، و به سنتهاى ) خوشبختى و سعادت را
 .»بپذيرد و خداوند دانا و حكيم استو توبه شما را . كند

خداوند اين امور را براي شما دوست دارد  كنند مي و آيات ديگري از اين قبيل كه بيان
پس هر كس آن كارها را انجـام دهـد   . كند مي و شما را به آن امر دهد مي و به آن رضايت

 .دشو نمي كس انجام ندهد، نايل د و هرشو مي به آن امر مورد پسند و رضايت خدا نايل
 .»حرام استها  آن چرا كه صدقه بر«: يدگو مي مؤلف

باشـد ولـي    حرام است، صدقه فرض يا زكات مـي ها  آن آنچه بر: در جواب بايد گفت
شـد،   از آبهـايي كـه بـين مكـه و مدينـه انفـاق مـي       ها  آن: صدقات ديگر اين گونه نيست
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. بر ما حرام است و نه سـاير صـدقات  ] زكات[رض تنها صدقه ف: ندگفت مي نوشيدند و مي
از صـدقه پيغمبـر   هـا   آن هاي بيگانگان جايز باشد، استفاده از صدقهها  آن پس اگر استفاده

زكـات  . انـد  نبـوده  صاين اموال زكات واجب بر پيغمبر : تر است جايزتر و شايسته ص
حرام اسـت   صبر د، و بر اهل بيت پيامشو مي فرض بر مردم چرك اموال مردم محسوب

داده بـود، و بـر    صاز غنيمت بود كه خدا آن را به پيغمبرش  صولي آن اموال پيغمبر 
اي قرار  آن غنيمت را كه خدا به او بخشيده بود، صدقه صپيغمبر . اهل بيت حالل است

بشماريم كـه پيغمبـر آن را بـر     صغايت اين است كه آن اموال را ملك و دارايي پيغمبر 
چراكه صدقه بر : تر بودند و اهل بيت خودش از همه بدان مستحق كرد مي همسلمانان صدق

 .است] وسيله حفظ ارتباط خويشاوندي[مسلمانان صدقه، و بر خويشان صدقه و صله 
جـابر  : كه در جـواب بايـد گفـت    كند مي معارضه سمؤلف با حديث جابر : وجه نهم

واست او باعث تضييق حقوق مدعي هيچ حقي از حقوق ديگران نبود كه برآورده شدن خ
المـال خواسـته كـه حتـي اگـر       ديگران گردد و به او داده شود و بلكه جابر چيزي از بيت

نسـت آن را بـه او بدهـد، چـه برسـد بـه       توا مي اد، امامد نمي هم به او وعده صپيغمبر 
 . چنين امر نياز به حجت و استدالل ندارد .به او وعده داده باشد صهنگامي كه پيغمبر 

آنچه از ادعاي هبه و شهادت و امثال آن مطـرح  : در مورد داستان فاطمه نيز بايد گفت
Pشده، چنانچه صحيح باشد، بيشتر از آنكه باعث مدح او باشد، سب قدح اوست

)
75F
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 هـ1428/1386دبيرى، چاپ اول 



 
 را از ارثل فاطمه  سدربارة منع كردن ابوبكر 

! ابن ابي قحافه اي: فاطمه گفت. و ابوبكر ارث فاطمه را نداد«: يدگو مي مؤلف رافضي
برم؟ ابوبكر به روايتي پناه برد كه خودش  بري ولي من ارث نمي آيا تو از پدرت ارث مي

چراكه صدقه براي ابوبكر روا بود و در دست يافتن به  –به تنهايي آن را روايت كرده بود 
 صروايت مورد استناد چنين است كه پيغمبر  –پيغمبر رقيب فاطمه بود » ما تركه«

ما جماعت پيغمبران : يعني. »نحن معاشر األنبياء ال نورث، ما تركناه صدقة«: ه استفرمود
 .ماند صدقه است گذاريم و آنچه از ما مي ارثي به جا نمي

﴿: فرمايد در حالي كه اين روايت مخالف قرآن است، چراكه قرآن مي     

                        ﴾ ]11: النساء[. 

پسـر، بـه انـدازه    ) ميراث(كند كه سهم خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى«
 .»بيش از دو دختر باشند) دو دختر و(و اگر فرزندان شما،  ؛سهم دو دختر باشد

از آن استثناء باشد،  صكه پيغمبر و خداوند اين قانون را مخصوص امت قرار نداده 

﴿: باز در قرآن آمده كه. سازد بنابراين، آيه روايت را مردود مي       ﴾ 

 .»داود شد) پدرش(سليمان وارث «. ]16: النمل[

﴿: فرمايد و از زبان زكريا مي                     

                ﴾ ]6-5: مريم[. 

 )!كه حق پاسدارى از آيين تو را نگاه ندارنـد (و من از بستگانم بعد از خودم بيمناكم «
ث كـه وار  تو از نزد خود جانشينى به من بـبخش  ؛همسرم نازا و عقيم است) از طرفى(و 

 .»من و دودمان يعقوب باشد
 : ن نقد كردتوا مي كالم مؤلف را از چندين وجه
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بري و مـن ارث   آيا تو از پدرت ارث مي«: اينكه فاطمه به ابوبكر گفته باشد: وجه اول
صحت اين حديث مسلّم نيست و اگر هم صحيح باشد، حجـت نيسـت، زيـرا    » برم؟ نمي

ياس نيسـت، و ابـوبكر نيـز مثـل پـدر فاطمـه از       ها قابل ق پدر فاطمه با هيچ يك از انسان
صدقه  صمؤمنان به خودشان اولي نيست، و ابوبكر كسي نيست كه خداوند مثل پيغمبر 

و صدقه مستحب را بر او تحريم نموده باشد، و نيز ابوبكر كسي نيست كه ] زكات[فرض 
 .باشد خداوند محبت او را مثل پدر فاطمه بر محبت اهل و مال ديگران مقدم كرده

را از ترك ميـراث  ها  آن اند كه خداوند پيغمبران از اين جهت از ساير مردم متمايز شده
انـد و   طالب دنيا بوده صمصون نموده تا اين شبهه براي معاندان پيش نيايد كه پيغمبران 

اي وجـود   اند، ولي در مورد ابوبكر و امثال او چنـين مسـأله   آن را براي ورثه خود گذاشته
را از كتابت و شعر مصون ساخته، با اين هدف كـه   صهمچنانكه خداوند پيغمبر . ندارد

 .نبوتش از شبهه مصون بماند، ولي ديگران نياز به چنين صيانتي نداشتند
كـذب محـض اسـت، زيـرا     » ابوبكر تنها راوي اين حـديث اسـت  «عبارت : وجه دوم

را » گذاريم صـدقه اسـت   برد، آنچه از خود بجا مي از ما پيغمبران كسي ارث نمي«حديث 
ابوبكر، عمـر، عثمـان، علـي، طلحـه، زبيـر، سـعد، عبـدالرحمن بـن عـوف، عبـاس بـن            

انـد و روايـت ايـن افـراد در      ، و ابوهريره روايت كردهص عبدالمطلب، همسران پيغمبر 
Pصحاح و مسانيد ثبت بوده و در نزد علمـاي حـديث مشـهور و شـناخته شـده اسـت      

)
76F

1(
P .

ابوبكر در روايت اين حديث، يا از فرط جهالت است و يا از تعمـد   بنابراين ادعاي انفراد
 .در دروغ و افتراء

كـذب  » ابوبكر در دست يافتن به ميراث پيغمبر رقيب فاطمـه بـود  «عبارت : وجه سوم
بلكـه آن   .خواسـت  آن مال را براي خود و يا اهل بيتش نمي سزيرا ابوبكر . محض است
 .رسيد، همچنانكه مساجد از آن مسلمانان است مياي بود كه به مستحقان  ثروت صدقه

                                           
 .3/1376و مسلم،  4/79بخاري، : نگا -1
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نياز بـود،   اصالً اهل و مستحق اين صدقه نبود و بلكه از آن بي سابوبكر : وجه چهارم
و نه او و نه هيچ يك از اهل بيتش از اين صـدقه اسـتفاده نكـرد، و مسـأله صـدقه بـودن       

از اغنياء بر شخصي  ميراث پيغمبر و شهادت ابوبكر و سايرين بر آن مثل شهادت گروهي
 .، چنين شهادتي به اتفاق مقبول استكند مي اي است كه شخص وصيت در مورد صدقه
حتي به فرض اينكه روايت اين حديث باعـث نفـع و مزيتـي بـراي راوي     : وجه پنجم

و . گردد، باز روايتش مقبول است، زيرا اين كار از باب روايت است نـه از بـاب شـهادت   
د خصومتي كه خودش با شخص ديگـري دارد، حـديثي روايـت    حتي محدثي كه در مور

چراكه روايت حكم عامي . كند كه در آن مورد فيصله بخشنده است، روايتش مقبول است
است كه راوي و غير راوي داخل در آن هستند و روايت از باب خبر است، مثل شـهادت  

ده و يا آن را مباح نموده، هر چه پيغمبر به آن امر كرده و يا از آن نهي كر. به رؤيت هالل
 .دگير مي همه را در بر

اين حديث متضمن روايت و نقل يك حكم شرعي اسـت، بـه همـين دليـل متضـمن      
باشـد و نيـز متضـمن تحـريم      بر دختر ابوبكر يعني عايشه مـي  صتحريم ميراث پيغمبر 

باشد و متضـمن وجـوب اسـتفاده از ايـن      فروش و يا بخشش اين ميراث توسط ورثه مي
 .است  يراث در موارد مصرف صدقهم

 ﴿: اين روايت مخالف قرآن است كه فرموده«: يدگو مي مؤلف: وجه ششم   

             ﴾ ]11: النساء[. 

 پسـر، بـه انـدازه   ) ميراث(كند كه سهم خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى«
 .»بيش از دو دختر باشند) دو دختر و(و اگر فرزندان شما،  ؛سهم دو دختر باشد

 را نيـز شـامل   صو خداوند اين آيه را تنها خطاب به امت نفرمـوده و بلكـه پيغمبـر    
 .دشو مي

عموميت لفظ موجود در آيه به هيچ وجه اقتضاي آن را : در جواب مولف بايد گفت

 ﴿: فرمايد خداوند مي. دشو مي ههم ارث برد صندارد كه از پيغمبر     
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  ﴾ ]كند كه سهم  خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى«. ]11: النساء

از دو  بيش) دو دختر و(و اگر فرزندان شما،  ؛پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد) ميراث(
از آن ) از ميراث،(و اگر يكى باشد، نيمى  ؛دختر باشند، دو سوم ميراث از آن آنهاست

فرزندى ) ميت(و براى هر يك از پدر و مادر او، يك ششم ميراث است، اگر . اوست
پدر و مادر از او ارث برند، براى مادر ) تنها(و اگر فرزندى نداشته باشد، و  ؛داشته باشد

و اگر او برادرانى داشته باشد، مادرش يك  ؛)و بقيه از آن پدر است(او يك سوم است 
بعد از انجام وصيتى ) ها، همه اين). (و پنج ششم باقيمانده، براى پدر است(برد  ششم مى

دانيد پدران و مادران و فرزندانتان،  شما نمى-است كه او كرده، و بعد از اداى دين است 
 .»است؛ و خداوند، دانا و حكيم است ن فريضه الهىاي -!كداميك براى شما سودمندترند

    ﴿: فرمايد اي ديگر مي و در آيه               

              ﴾ ]12: النساء[. 

و اگـر   ؛فرزنـدى نداشـته باشـند   هـا   آن است، اگرو براى شما، نصف ميراث زنانتان «
 .»شته باشند، يك چهارم از آن شماستفرزندى دا

 ﴿: فرمايد تا آنجا كه مي                 

                               

                          ﴾ ]12: النساء[. 



 لالزهراء  طمةفا   122

و براى زنان شما، يك چهـارم  ). ها آن(اند، و اداى دين  پس از انجام وصيتى كه كرده«
و اگر براى شما فرزندى باشد، يك هشـتم از   ؛راث شماست، اگر فرزندى نداشته باشيدمي

و اگر مـردى بـوده باشـد كـه     . ايد، و اداى دين بعد از انجام وصيتى كه كرده ؛آن آنهاست
برد، يا زنى كه برادر يا خواهرى دارد، سهم هر كدام،  از او ارث مى) خواهر يا برادر(كالله 

 و اگر بـيش از يـك نفـر باشـند،     ؛)برادران و خواهران مادرى باشنداگر (يك ششم است 
از (بشـرط آنكـه    ؛پس از انجام وصيتى كه شده، و اداى ديـن  ؛در يك سوم شريكندها  آن

 .»ضرر نزندها  آن به) اقرار به دين،طريق وصيت و 
د و با اين وجود دليلي ندارد كه شو مي و اين خطاب شامل همه مقصود به خطابهايش

 .نيز مخاطب آيه است صبگوييم پيغمبر 
به سنت قطعي و اجماع صـحابه   صارث نبردن از پيغمبر : ن گفتتوا مي: وجه هفتم

د عـام باشـد،   رو مـي  ها قطعي بوده و با چيزي كه گمان د و هر دوي اين دليلشو مي ثابت
اگـر  زيـرا  . و اگر هم عموم باشد، تخصيص خـورده اسـت  . معارضه كردها  آن توان با نمي

توانـد بـا دليـل قطعـي      دليل هم شمرده شود، چيزي جز دليل ظني نيست و بنابراين نمـي 
 .دشو نمي چون دليل ظني معارض دليل قطعي شمرده. معارض باشد

اند  توضيح اينكه روايت مورد نظر را چندين صحابه در اوقات و مجالسي روايت كرده
اند و به  نظر داشته و تصديق آن اتفاق و هيچ كس آن را انكار نكرده و بلكه همگي بر قبول

و بلكه . اند و نيز عمويش طلب ميراث نكرده صهمين دليل هيچ يك از همسران پيغمبر 
از طلـب خـودش    صاگر كسي هم بوده كه طلب كند، با مطلع شدن از فرموده پيغمبـر  

ت علي منصرف شده است، و اين امر در دوره خلفاء بر همين منوال بود تا نوبت به خالف
 .را تقسيم نكرد صپيغمبر » ماتركه«رسيد و او نيز تغييري نداد و  س

ابوبكر و عمر ثروت و مالي بـه علـي و اوالد او دادنـد كـه     : ن گفتتوا مي: وجه هشتم
بود، در حالي كه هـيچ يـك از ميـراث او     صچندين برابر ميراث به جا مانده از پيغمبر 
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بـا   صعلي و عباس سپرد تا آن كاري را كه پيغمبر استفاده نكردند و بلكه عمر آن را به 
 .سازد ، آن دو نيز آن كار را بكنند و اين تهمت به ابوبكر و عمر را منتفي ميكرد مي آن

 ﴿: آيه: وجه نهم    ﴾ ]16: النمل[. 

 .»داود شد) پدرش(و سليمان وارث «

﴿: و نيز آيه                    ﴾ ]و «. ]6-5: مريم

از (و )! كه حق پاسدارى از آيين تو را نگاه ندارند(من از بستگانم بعد از خودم بيمناكم 
كه وارث من و  تو از نزد خود جانشينى به من ببخش ؛همسرم نازا و عقيم است) طرفى

 .»دودمان يعقوب باشد
اللتي بر محل نزاع ندارند، زيرا ارث اسم جنسي است كه انواعي را به هيچ وجه د

همچنانكه جمله . نداردها  آن د و اسم دال بر انواع مشترك داللتي بر يكي ازشو مي شامل
 .داللتي بر اين ندارد كه آن حيوان، انسان يا اسب و يا شتر است» حيواني آمد«

نبوت، ملك و ساير انواع انتقال  در مورد ميراث علم،» ارث«توضيح اينكه واژه 

﴿: فرمايد د، خداوند در قرآن ميشو مي استعمال              

   ﴾ ]32: فاطر[ . 

 .»دگان برگزيده خود به ميراث داديمرا به گروهى از بن) آسمانى(سپس اين كتاب «

﴿: فرمايد و نيز مي                      

﴾ ]كه بهشت برين را ارث ) وارثانى. (وارثانندها  آن )آرى،(«. ]11-10: المؤمنون

 .»ند، و جاودانه در آن خواهند ماندبر مى
 .هاي بسيار ديگري از اين قبيل و آيه
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إن األنبياء لم يورثوا ديناراً وال درهمًا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه «: فرمايد مي صو پيغمبر 
)P)77F1»أخذ بحظ وافر

P. 
گذارند، و تنها علم از خـود بـه جـا     پيغمبران درهم و ديناري از خود به جا نمي: يعني

 .گذارند، پس هر كس از آن علم برگيرد، بهره فراواني برده است مي
مراد از ارث در آيات مورد استناد مؤلف، ميراث علم، نبوت : ن گفتتوا مي: وجه دهم

 ﴿: فرمايد توضيح اينكه خداوند مي. و امثال اينهاست و نه ميراث مادي و مالي

    ﴾ ]16: النمل[. 

 .»داود شد) پدرش(و سليمان وارث «
اش  بنابراين همـه دارايـي  و معلوم است كه داود پسران بسياري غير از سليمان داشت، 

 .به سليمان نرسيده، پس مراد از ارث در اين آيه دارايي نيست
به عالوه ارث مالي نه براي داود جاي مدح دارد، و نه براي سليمان، چرا كه يهودي و 

در حالي كه آيه در سـياق مـدح سـليمان و برشـمردن     . برد مسيحي نيز از پدرش ارث مي
 .باشد ينعمت خاص خداوندي بر او م

خـوردن،  : هاسـت، مثـل   و نيز ميراث دنيايي از امور عادي و مشترك بين همـه انسـان  
اي نـدارد،   و نقل و بازگويي اين امور از پيغمبران هـيچ فايـده  ... . نوشيدن و دفن مرده و 

د كه متضمن فايـده و  شو مي نقل صد و اموري از سرگذشت پيغمبران شو نمي پس نقل
و او را دفن «و يا » فالني مرد و پسرش دارايي او را به ارث برد« عبرتي باشد وگرنه گفتن

شايسـته نيسـت در قصـص    هـا   اين و امثال» خوردند و نوشيدند و خوابيدند«و يا » كردند
Pقرآن باشند

)
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P. 
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 ي حضرت ابوبكر و فاطمه زهرا نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره

 در جريان فدكب 

 خالدعسقالني: نوشته
 د اهللا موسوياس: ترجمه

 نويسـد  مـي  دهند، مي آقاي تيجاني بعد از بحث درباره اينكه شيخين عليه خود گواهي
 را مـن بخـوبي در خـاطر دارم و    صدلخراش بعد از وفات رسول اكـرم  هاي  پديده... «

 صدانم كه با حضرت زهراء دختر مطهرش چه كردنـد، در حـالي كـه رسـول اكـرم       مي
هر كـس او را ناراحـت كنـد، مـرا ناراحـت كـرده       . من است فاطمه پاره تن«: فرموده بود

دهم، آيـا شـما از    مي من شما را به خدا سوگند: فاطمه به ابي بكر و عمر گفته بود .»است
خشنودي فاطمه خشنودي من است و نـاراحتي  «: نشنيده بوديد كه فرمود صرسول اهللا 

او مرا دوسـت دارد، هـر   وي، ناراحتي من است و هر كس دخترم فاطمه را دوست دارد، 
هر كس فاطمه را ناراحـت كنـد، مـرا    . كس فاطمه را خشنود كند، مرا خشنود كرده است

شـنيده   صآري، ما اين مطلب را از رسول اهللا : ابوبكر و عمر گفتند. ناراحت كرده است
م كه شما مرا خشنود نكرديد، مـرا  گير مي من خدا و فرشتگان را گواه: فاطمه گفت. بوديم

مـا را  . »اگر من رسول خدا را مالقات كنم از دست شما شكايت خـواهم كـرد   .انديدرنج
سازد و شايد هم ابن قتيبه كـه يكـي از علمـاي     مي بگذار از اين حادثه كه دلها را پر خون

زيـادي در تفسـير، حـديث،    هـاي   مبرز اهل سنت در علوم و فنون بسياري است و نوشته
 همان طور كه يكي از متعصبان، يك! شيعه شده باشد لغت، نحو و تاريخ دارد آخر عمري

او را به او نشان دادم، و بي گمـان ايـن    )تاريخ الخلفاي(بار چنين به من گفت زيرا كتاب 
 پس طبري هم نزد ما شـيعه شـده  . كساني است كه راه و چاره ندارندي  تبليغات عاجزانه

ي  ويژگيهاي امام علي به رشته در )خصايص االمام علي(است و نسايي هم كه كتابي بنام 
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ز معاصـرين  تحرير در آورده، شيعه شده و ابن قتيبه شيعه شده و حتي طه حسين هم كه ا
و ذكر حديث غدير و اقرار به حقايق ديگـر، او  ) الفتنه الكبري(است پس از نوشتن كتاب 

 !!! هم شيعه شده است
برند به  مي هرگاه نام شيعه را واند  شيعه نشدهها  اين حقيقت اين است كه هيچ كدام از

در دفـاع از عـدالت صـحابه قلـم     انـد   كنند و تا آنچه كه توانسته مي بدي و ناسزاگويي ياد
Pاند فرسايي كرده

)
79F

1(
P. 

 : دشو مي تيجاني عرضهاي  در پاسخ به ياوه گويي
االمامـه و  (از كتاب . و عمر شاكي بوده است از ابوبكرل اين روايت كه فاطمه  -1

) تـاريخ الخلفـاء  (به است و به نـام  نقل شده است، اين كتاب منسوب به ابن قتي) السياسه
 . شهرت دارد و پيرامون آن صحبت خواهد شد

روايت منسوب به ابن قتيبه كه در آن حضرت فاطمه از شيخين شاكي شده اسـت،   -2
و قطعاً روايت، دروغ است، هيچ سندي برايش ذكر نشده اسـت و در هـيچ كتـاب معتبـر     

ند صحت روايت مذكور توا مي اگر آقاي تيجاني. ديث، ذكري از آن به ميان نيامده استح
را ثابت كند، حداقل يك دليل در اين باره ارائه دهد و به خدا سوگند، من از انصاف ايـن  

او در اين بحث از حديثي كه نه به لحاظ متن صحيح . رافضي دروغگو شگفت زده هستم
كند اما از طرفي ديگر او احاديثي را كه متناً و سـنداً   مي تداللاست و نه به لحاظ سند، اس

صحيح هستند، صرفاً به خاطر اينكه با ميل و هوسهاي شيطاني او مطابقت ندارند، ضعيف 
 . »الً يًال التخذت أبا بكر خليخل لو كنت متخذاً «مانند، حديث . دهد مي قرار

 . آفرين بر اين انصاف دروغين
تيجاني كه بعضي از متعصبان ابن قتيبه را به شيعي بودن متهم  ي اما اين گفته -3

زيرا . هيچ كدام از اهل سنت هم چنين سخني نگفته است. كردند، قطعاً دروغ است
ي خود  او در كتاب بلند پايه. بزرگترين منتقد ابن قتيبه امام ابوبكر بن العربي مالكي است

                                           
 ).184-186(ص  )هدايت شدم... آنگاه(و ) 113-114(ثم اهتديت ص  -1
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است و چنين گفته  سخن به ميان آورده از ابن قتيبه و كتابش) العواصم من القواصم(
) اإلمه و السياسه( »كتابه  يذر للصحابه رسمًا فيولم بق يبه فلم ياما الجاهل فهو ابن قت«: است

االمامه و (هيچ گونه نشانه و اثري در كتابش يعني ابن قتيبه نادان است، وي براي صحابه 
ر صحت نسبت اين كتاب بسوي ابن البته امام ابن العربي د. باقي نگذاشته است )السياسه

)P)80F1»ع ما سبقيإن صح عنه جم«: يدگو مي چون. قتيبه مشكوك است
P آنچه ي  يعني اگر همه

 )العواصم من القواصم(محب الدين خطيب كه بر كتاب . رسدگذشت از وي به صحت ب
از ابن قتيبه  )اإلمامه والسياسه(، مدعي شده است كه هيچ مطلبي در تعليق نوشته است

ابت نيست و اگر نسبت اين كتاب به امام ابن قتيبه صحيح باشد، بي گمان واقعيت امر ث
مملو از  )اإلمامه والسياسه(زيرا كتاب . ي او گفته است همان است كه ابن العربي درباره

Pبسيار ركيك و شيطنت استهاي  جهل، غباوت، سخن

)
81F

2(
P. 

 يی الذيع والنسايتش) يالسن لمعاندعند ا يا(عندنا  يفالطبر : تيجانيي  آري، اين گفته -4
 . الخ... عيتش يص اإلمام عليخصا يالف كتاباً ف

شيعه  )خصايص االمام علي(ي صاحب كتاب طبري نزد ما سنيان متعصب شده و نساي«
  »...شده

 : در اين خصوص بايد عرض شود
 ممـردم شـيعه و سـني از آن آگـاهي ندارنـد، الز     ي  توضيح يك نكته را كه شايد عامه

و تشيع و به خاطر اينكه اين فرق توضيح ) رفض(نم و آن عبارت است از فرق ميان دا مي
) رفض و تشيع(ي  داده شود، الزم است كه به شرح معاني لغوي و اصطالحي هر دو واژه

 . پرداخته شود
است و يرفضه، رفضاً و رفضاً به  )رفضه، يرفضه(ي  در لغت، بر گرفته از ماده )رفض(

 دادن است، روافض به هر لشكري كه فرمانده خود را ترك كرده باشد، اطـالق معني ترك 

                                           
 ).261( العواصم من القواصم ص -1

 ).261(العوصم من القواصم ص  -2
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و رافضه گروهي از شـيعه بودنـد   . رافضه، يعني يك گروه و دسته از آنان لشكر. ددگر مي
ابـوبكر و عمـر   (كه بدست زيد بن علي بيعت كردند و بعد از او خواستند تـا از شـيخين   

آن دو وزيـران جـد   : عملي انكار كرد و گفـت  اما زيد بن علي از چنين. تبري كند) ب
و به همين آنگاه او را رها كردند و از وي دوري جستند . بودند صمن يعني رسول اكرم 
Pيندگو مي رافضيها  آن و بهاند  نسبت داده شده )رفض(مناسبت، اين گروه به 

)
82F

1(
P . 

قـدم و  ؟؟؟ هو تقديم علي علي ابي بكـر و عمـر، يعنـي م   )رفض( اما معني اصطالحي
 . است سبرتر دانستن حضرت علي، از حضرت ابوبكر و حضرت عمر 

مه يوتقد يع محبه عليوالتش«: نويسد مي فتح الباري شرح بخاريي  ابن حجر در مقدمه
و مقدم دانستن آن  سمحبت با علي : يعني تشيع عبارت است از. الخ... علی الصحابه

را  سهر كس كه حضرت علي  ـ بنابراين سحضرت از حضرت ابوبكر و حضرت عمر 
مقدم بداند، او در شيعه بودنش غلو كرده است و  سدر فضل و بزرگي از ابوبكر و عمر 

اگر همراه با مقدم دانستن، ساير . د ديگر نه شيعه استشو مي به او كلمه رافضي گفته
او در . و نسبت به آنان بغض ورزدصحابه و علي الخصوص شيخين را سب و شتم 

كرده است و اگر معتقد به رجعت بسوي دنيا باشد، آنگاه در غلو شدت  )وغل) (رفض(
Pاختيار كرده است

)
83F

2(
P . 

قتي ظاهر شد كه در و )رافضه(ي  كلمه يا واژه ...فرمايد مي شيخ االسالم امام ابن تيميه
از شيعيان، زيد بن علي بن الحسين را ترك كردند و از اي  عده )هشام(دوران خالفت 
. زيد ادعاي امامت كرد، شيعه به دو گروه، رافضه و زيديه تقسيم شدند همان زمان كه

از زيد سوال شد، او از آن  سو حضرت عمر  سحضرت ابوبكر ي  زيرا وقتي كه درباره
فسموا رافضه  »رفضتمونی«: زيد گفت. آنگاه گروهي او را رها كردند. دو تجليل كرد

وقت رافضي ناميده شدند به خاطر اينكه  يعني شما مرا ترك كرديد، از آن ،اهيلرفضهم إ

                                           
 ).105(و مختار الصحاح ص ) 830،829(قاموس محيط نوشته فيروز آبادي ص  -1

 ).483(مقدمه فتح الباري ص  -2
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و آن گروه از شيعه كه به خاطر تجليل زيد . را رفض، يعني ترك كرده بودند) زيد(آنان او 
از حضرت ابوبكر و عمر، او را ترك نكردند، زيديه ناميده شدند و به زيد نسبت داده 

Pشدند

)
84F

1(
P . 

 : يدگو مي مطلب اعتراف نموده،ميرزا محمد تقي لسان الملك كه از اماميه است به اين 
ابوبكر و عمر سوال ي  اصحاب و ياران زيد وقتي كه با وي بيرون شدند، از او درباره«

گـويم و از   نمـي  آن دو، خبر خير و خوبي چيزيي  من درباره: او در جواب گفت. كردند
نـدگان  ام، آنگـاه سـوال كن   آن به جز خير، چيـزي نشـنيده  ي  خانواده و فاميل خود، درباره

پس تو از گروه و جماعت ما نيستي و از مجلس او بلند شدند و او را رها كردندـ : گفتند
 .شما امروز ما را رفض كرديد و از آن روز آن گروه به رافضي موسوم شدند: زيد گفت

زيد شيعيان را از طعنه زدن به اصحاب رسول اكرم  ...يدگو مي سخنانشي  وي در ادامه
كنـد، آنگـاه از    نمـي  براي آنان روشن شد كه او از شـيخين تبـري   كرد وقتي مي منع ص

به هر كس ) رفض(ي  از آن به بعد، كلمه. مجلس و محضر او بلند شده و او را رها كردند
داد، گفته  مي جايز قرار صكرد و طعن را براي اصحاب رسول اهللا  مي كه در مذهب غلو

Pشد

)
85F

2(
P . 

باشد، اعتراف دارد كه رفض و  مي ني عشريهحسن بن موسي نوبختي كه از متكلمان اث
نبود و نخستين كسـي كـه    سابوبكر و عمر، در ميان شيعيان حضرت علي ي  طعن درباره

و كان ممن اظهر الطعن علي ابـي   ...طعن و رفض را رواج داد، عبداهللا بن سبا يهودي بود
Pبكر و عمر و عثمان و الصحابه وتبرا منهم

)
86F

3(
P.  

                                           
 ).34-35(ص  1منهاج السنه البن تيميه ج -1

 .تحت اقوال زين العابدين) 590(ص  3ناسخ التواريخ ج -2

 .22فرق الشيعه للنوبختي ص  -3
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، )تشـيع فـالن  (ـ   يعني انصـار و پيـروان او  ) شيعه فالن(: شيعه و معني لغوي، تشيع و
و هر قومي كـه متفـق بـوده و بعضـي از بعضـي ديگـر       . شيعيت كرد(يعني فالني دعواي 

Pآيند مي تبعيت كنند، آنان شيعه يكديگر به حساب

)
87F

1(
P . 

و مقـدم دانسـتن    سبه معني دوستي و محبت با حضرت علـي  : اما شيعه در اصطالح
 ).ب ابوبكر و عمر(از ساير صحابه به جز شيخين  حضرت علي

: شخصي از شريك بن عبداهللا بن ابي نمر سوال كرد و پرسيد: يدگو مي ابوالقاسم بلخي
تو : سائل به او گفت.  سابوبكر : از ابوبكر و علي چه كسي افضل است؟ شريك گفت

، بي ترديد شيعه آري: داني و حال آنكه تو شيعه هستي؟ شريك گفت مي ابوبكر را افضل
به خدا سوگند، علي اين چوبها را بلند . را از علي افضل بداند سكسي است كه ابوبكر 

يعني بهترين اين امت  »عمرها أبوبكر و يه األمه بعد نبر هذيأال إن خ: و گفته است. كرده است
ا او را را رد كنيم؟ آيا م سآيا ما گفته علي . ابوبكر و عمر هستند ،ص بعد از رسول اهللا 

Pذكر هذا ابوالقاسم البلخي) دروغگو نبود سد، علي تكذيب كنيم؟ به خدا سوگن

)
88F

2(
P . 

جنـاب تيجـاني بـا    . آري، اين است فرق ميان رفض و تشيع از لحاظ لغت و اصطالح
سوء استفاده از جهل بسياري از شيعه و سني در صـدد ايـن اسـت كـه خـود را در نظـر       

آري آنچـه كـه تيجـاني    . ت و شيعه آنان وانمـود كنـد  خوانندگان، جزء دوستداران اهل بي
درباره تشيع بودن امام طبري و نسايي نقل كرده بود، اين است كه آن دو در برابر حضرت 

اش، اين است كه آن  ردند، و اين حمايت و تاييد الزمهك مي معاويه، حضرت علي را تاييد
را از حضـرت ابـوبكر و    سدو اندكي گرايش به تشيع داشتند ولي هرگز، حضرت علـي  

و همانند روافض معتقـد بـه ايـن نبودنـد كـه آن دو      . اشتندد نمي افضل سحضرت عمر 
 .اند غصب كرده سبزرگوار خالفت را از حضرت علي 

                                           
 ).949(ص ) قاموس المحيط(و نگاه  148مختار الصحاح للرازي ص  -1

تحقيق دكتور عثمان طه  549ص 1قاضي عبدالجبار همداني ج) تثبيت داليل النبوه(، .13-14ص 1منهاج السنه ج -2

 .چاپ دار العربيه، بيروت
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استناد آقاي تيجاني از سخنان طه حسين، بايد عـرض كـنم كـه اكنـون     ي  آري، درباره
مه زهر آگين افكار كج انديش خود را كامالً برايم روشن شد كه آقاي تيجاني از كدام چش

. داند مي) سربون(و خود را فارغ التحصيل دانشگاه بويژه بعد از اينكه ا. آبياري كرده است
دانشگاه سربون، همان دانشگاهي است كه دكتر طه حسين نيز از آنجا سند فراغت حاصل 

بـا تبعيـت از   اما تفاوت ميان طه حسين و تيجاني، اين است كـه طـه حسـين    . كرده است
تازد و آقاي تيجـاني بـا پيـروزي از     مي اساتيد خاور شناس خود، بطور آشكار عليه اسالم

ي كه اين گفته تيجان. فرقه ضاله، باطني، ماهيت خود را پنهان كرده و وارد تقيه شده است
از طرف معاندين اهل سـنت منسـوب بـه     )الفتنه الكبري(طه حسين بعد از نوشتن كتاب 

است، در اين خصوص بايد عرض شود كه هيچ يك از اهـل سـنت دربـاره او    تشيع شده 
البته آنچه كه اهل سنت درباره او گفته است، همان چيزي است . چنين چيزي نگفته است

انـد، مگـر اينكـه مرتـد شـده باشـد و قطعـاً        د نمي كه هيچ يك از شيعه نيز آن را مستبعد
مرتكب شده اسـت،  ) لشعر الجاهليا(گمراهي كه طه حسين در كتاب خودش ضاللت و 

زيرا در آن نسبت به دين خدا توهين شده است و دين بـه  . آقاي تيجاني از آن اطالع دارد
بسيار شگفت آور اين است كه آقاي تيجاني دربـاره خالفـت   . باد استهزا گرفته شده است

 )بـري الفتنه الك(تناد كند زيرا طه حسين در كتابش از قول طه حسين اس سحضرت علي 
سعي و تالش نافرجام زيادي بكار گرفته است تا ثابت كند كه در اسالم هيچ نظام معينـي  
براي حاكميت وجود ندارد بلكه او معتقد است كه خطوط حاكميت اجتهادي است و اين 

 .چيزي است كه روافض بدان اعتقاد ندارد
شتباه بزرگـان  ا هر كس فضيلت علي را بيان كند و به«: يدگو مي تيجاني در كتاب خود

)89F1(P»كند مي او را متهم به تشيع) اهل سنت(صحابه اعتراف كند، 
P. 

آقاي تيجاني، اين دروغي است كـه بزرگتـر از ايـن دروغـي وجـود      : بايد عرض شود
تو چقدر از كتب اهل سنت بي اطالع هسـتي؟ تـو چقـدر از صـحيح بخـاري دور      . ندارد

                                           
 ).186(ص) هدايت شدم... آنگاه(و ) 114(ثم اهتديت ص  -1
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جداگانه و مستقلي را دربـاره فضـيلت   اني كه بخاري و مسلم فصلهاي د نمي هستي؟ مگر
Pاند؟ هم چنين سنن ترمذي و ابـن ماجـه   عنوان كرده سحضرت علي 

)
90F

1(
P  هـا   آن ...و غيـره

آيـا همـه ايـن     .اند عناوين را به طور مستقل پيرامون فضيلت حضرت علي اختصاص داده
ه شـيع  انـد،  و به جمع روايـات پرداختـه  اند  محدثيني كه در باب فضيلت علي سخن گفته

طلبم دربـاره اينكـه او    مي من او را به مبارزه. آقاي تيجاني چقدر دروغگو است!! اند؟ شده
انتقاد شده باشـد و او   سيك كتاب از اهل سنت را نشان دهد كه در آن از حضرت علي 

و هر كس كه به خطاهاي اصـحاب  « ...يابدـ اما اين گفته تيجاني نمي هرگز چنين كتابي را
حاصل اين گفته جناب تيجاني اين است  »دشو مي او نيز متهم به شيعه .بزرگ اعتراف كند

اهم خـو  مـي  من از آقـاي تيجـاني  !! كند مي صحابه را كتمان) خيالي(كه اهل سنت جرايم 
حداقل يك نويسنده را براي ما معرفي كند كه در مورد خطاها و معايـب صـحابه سـخن    

 .و طه حسين گفته باشد به جز افرادي مانند خود آقاي تيجاني
دم به روايت ابن قتيبه، روايتي كه ابن قتيبه مدعي شده گر مي بر: يدگو مي آقاي تيجاني

است كه فاطمه بر ابوبكر و عمر خشم كرده، اگر روايت ابـن قتيبـه قابـل اعتبـار نيسـت،      
كتاب بعد از كتاب اهللا است، در صـحت آن شـكي   ترين  روايت صحيح بخاري كه صحيح

ند از روايات آن عليه ما استدالل كند، و ما هم متعهد به پذيرش توا مي هشيع. وجود ندارد
 .پذيرد چرا كه منصفانه است مي عاقالني  هستيم و اين مطلب را همهها  آن استدالل

 نوشته اسـت ) مناقب قرابه رسول اهللا(گشايم در باب  مي و هم اكنون صحيح بخاري را
بـه خشـم آورد، مـرا    ن اسـت هـر كـس او را    تـن مـ  ي  فاطمه پـاره «: فرمود سكه پيامبر 

 از عايشـه آورده اسـت كـه فاطمـه    ) ي خيبر غزوه(و همچنين در باب  .»خشمگين ساخته
دختر پيامبر كسي را نزد ابوبكر فرستاد و در مورد ميـراث خـود از رسـول     )عليها السالم(

                                           
بخاري، كتاب المناقب، باب مناقب علي، و صحيح مسلم كتاب فضايل الصحابه، باب فضايل رجوع كنيد به صحيح  -1

المقدمه باب فضايل اصحاب ) 42(ص  1علي، و سنن ترمذي كتاب المناقب، باب مناقب علي، و سنن ابن ماجه ج

 .رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و سلم
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زيد و لذا فاطمه خدا استفسار كرد، ابوبكر از دادن چيزي از آن ميراث به فاطمه، امتناع ور
در هـر  . بر ابوبكر خشمگين شد و از او رنجيد و بـا او سـخني نگفـت تـا از دنيـا رفـت      

را به اختصار ذكـر كـرده و ابـن قتيبـه تـا       آيد كه بخاري آن مي صورت يك نتيجه بدست
ذكر كرده اسـت و آن ايـن اسـت كـه رسـول خـدا از غضـب فاطمـه،         تر  اي مفصل اندازه

د و اينكه فاطمه از دنيا رفت در حالي كـه  شو مي رسند و راضيغضبناك و از رضايتش، خ
فاطمه از دنيا رفت در حالي كـه  : و اگر بخاري گفته است. خشمگين بر ابوبكر و عمر بود

خشمگين بر ابوبكر بود و با او سخني نگفت تا اينكه وفات كرد، معني فرق نكرده اسـت  
هـان اسـت كـه بخـاري در كتـاب      زنان جهمان طور كه روشن است و اگر فاطمه سرور 

بدان تصريح كـرده و اگـر فاطمـه تنهـا      )من ناجي بين يدي الناس(و در باب ) االستئذان(
بانويي از اين امت است كه خداونـد رجـس و پليـدي را از او دور كـرده و او را پـاك و      

باشد و لذا است كه از غضب او،  نمي طاهر قرار داده پس بي گمان غضبش براي غير خدا
بـرم از   مي من به خدا پناه«: و از اين روي ابوبكر گفت. نندك مي خدا و رسولش نيز غضب

است جانش بـر آيـد   خو مي آنگاه به قدري ابوبكر گريه كرد كه. »تو اي فاطمه ناخشنودي
 انم، عليـه تـو دعـا   خو مي به خدا قسم، پس از هر نمازي كه«: گفت مي در حالي كه فاطمه

مرا بـه بيعـت شـما    «: گفت مي كرد و مي رج شد در حالي كه گريهپس ابوبكر خا .»كنم مي
و پـس از رحلـتش، شـبانه و    : يـد گو مـي  سپس تيجاني ...!بيعتم را رها كنيد !نيازي نيست

Pحاضر نشونداش  مخفيانه ـ طبق وصيتش ـ دفت شد تا اينكه هيچ يك از آنان بر جنازه 

)
91F

1(
P .

 : بايد عرض شود
 »يفمن أبغضها أبغضن يفاطمه بضعه من«: آمده استبخاري كه در آن چنين حديث  -1

فاطمه پاره تن من است هر كس او را خشمگين كند گويا مرا خشمگين كرده است، اين 
حديث خودش يك دورنما و علل و اسبابي دارد و خود امام بخاري نيز آن را به روايت 

بني هاشم : رمودشنيدم كه ف صاز رسول اكرم : از مسور بن مخرمه چنين نقل كرده است
                                           

 ).187-190(ص هدايت شدم ... و آنگاه) 114-116(ثم اهتديت ص  -1
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من هرگز . ابن المغيره اجازت خواستند تا دخترشان را به عقد علي بي ابي طالب در آورد
هم مگر اينكه علي بن ابي طالب دخترم را د نمي اي هم، چنين اجازهد نمي اي چنين اجازه

همانا فاطمه پاره تن من است هر گونه اذيت و . طالق و دختر بني هاشم را ازدواج كند
Pاحتي او موجب اذيت و ناراحتي من خواهد شدنار

)
92F

1(
P . امام مسلم نيز اين حديث را از

 صدليل اين گفته رسول اكرم : مسور بن مخرمه همين طور روايت كرده است پس چون
اراده كرده بود  سالخ را دريافتيم و آن اينكه حضرت علي  ...كه فاطمه پاره تن من است

 . تا با دختر ابوجهل ازدواج كند
كه همانا گـرايش حضـرت   (را از مسبب و مدلولش  صسبب و دليل قول پيامبر  -2
توان خارج كرده و آن را به عنوان گناهي بـر   نمي )به ازدواج با دختر ابوجهل بود سعلي 

 . نهاد سگردن ابوبكر 
آري، اي مدعيان انصاف دروغين، شما اگر مدعي هستيد كه خـدا و رسـول خـدا     -3
 انـد،  را عليه ابوبكر خشم كـرده لابوبكر و رنجاندن او فاطمه  بخاطر اذيت كردن ص

متوجه حضـرت علـي بـن     صاين دعوي شما مستلزم اين است كه خشم خدا و رسول 
ابي طالب بشود، اگر به چنين چيزي اعتقاد نداريد، آنگاه ابـوبكر بـه مراتـب از رنجانـدن     

كـه علـي از آن خواسـتگاري    ييد گو مي اگر شما .فاطمه دورتر است تا علي بن ابي طالب
اگر . اين قول شما مستلزم اين است كه او معصوم نباشد. توبه كرده و منصرف شده است

د، آنگاه، گناه كسـي كـه   رو مي با توبه از بينل گناه رنجاندن و آزار رساندن به فاطمه 
رد كرده اسـت، بـه    سقول و دعوي فاطمه را به خاطر عمل كردن به خواست رسول اهللا 

 اگر شما در اثر جهالت و نـاداني . توبه و حسنات به طريق اولي بايد از بين برودي  يلهوس
كفر است، آنگاه بايد علي را نيز ل  در برابر فاطمه سييد كه اين حركت ابوبكر گو مي

شيوه و روش اين رافضيها بسيار شگفت آور است، آنان به خاطر اعمالي كـه  . تكفير كنيد
صادر شده است، ابوبكر، عمـر و عثمـان    ساز حضرت علي ها  آن ازبلكه بدتر ها  آن مثل

                                           
 ).4932(باب ذب الرجل عن ابنته في الغيره و االنصاف . صحيح بخاري كتاب النكاح -1
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از اينكـه حضـرت علـي نيـز از     اند  كنند اما غافل مي را همواره نكوهش و حتي تكفير س
در خواسـتگاري دختـر    سزيرا حضرت علي . كند نمي نوك تيز اين فتواها نجات حاصل

دي و شخصي باعث رنجانـدن و  ازدواج با وي، به خاطر نفع و سود فري  ابوجهل و اراده
كه او بخاطر نفع شخصي چنـين نكـرد    ساذيت فاطمه گرديد، به خالف حضرت ابوبكر 

بلكه بخاطر اينكه از حكم خدا و رسول خدا اطاعت شود و حق يـاوه گوييهـاي تيجـاني    
 .إال باهللا يقيوما توف. ام پاسخ دندان شكن داده سدرباره حضرت ابوبكر 

داير بر مطالبه حضرت فاطمه ميراث پدرش، حضرت ل ه درباره حديث عايش -4
از دادن ارث به او، بايد عرض كنم كه آقاي تيجاني حسب  سو انكار ابوبكر  صرسول 

 عادت خود، بخشي از حديث را ذكر كرده و قسمت عمده آن را كه از حقيقت پرده بر
را ذكر كرده دارد، حذف كرده است به گمان اينكه اين بخش از حديث كه او آن  مي

د، هر چند كه روافض شو مي اما واقعيت ظاهر. است، بتواند او را به مرام مذموش برساند
. بيعت كرد سبدست ابوبكر  سواقعيت امر چنين است كه علي . آن را ترك كنند

اصل ) سعت علي بدست ابوبكر بي(چون اين قسمت  .روافض بايد اين را انكار كنند
آنان در . برد مي دانند، زير سوال مي سحق خالفت را از آن علي عقيده آنان را كه همانا 

كنند كه اين داليل عليه اهل سنت  مي كنند و گمان مي اين باره از داليل واهي استدالل
دانم  مي من بسيار الزم. حجت قاطعي هستند و اين گمان آنان هرگز به ثمر نرسيده است

تا براي هر انسان منصف و حق جو را كامالً ذكر كنم ل كه حديث حضرت عايشه 
حضرت . بيعت كرده است سبدست حضرت ابوبكر  سروشن شود كه حضرت علي 

 سنزد ابوبكر  ص، دختر گرامي رسول اكرم لحضرت فاطمه «: فرمايد مي عايشه
ل مطالبه حضرت فاطمه . را از وي جويا شد صقاصد فرستاد و ميراث رسول اهللا 

افتاده بود و زمين فدك و  سدر مدينه بدست رسول اهللا  شد به اموال في كه مي مربوط
همانا رسول اهللا : در جواب فرمود سحضرت ابوبكر . آنچه از خمس خيبر باقي مانده بود

گذاريم  نمي ما پيامبران براي كسي ميراث »نورث ما تركناه صدقه ال«: فرموده است ص
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اوالد و اهل بيت رسول : فرمود سالبته حضرت ابوبكر . آنچه كه از ما بماند، صدقه است
و من به خدا سوگند اندكي در صدقه . از اين اموال براي نفقه خود هزينه كنند صاهللا 

در اين اموال عمل كرد،  صكنم همانطور كه رسول اهللا  نمي تغيير ايجاد صرسول اهللا 
ز انكار كرد ا سبدين ترتيب حضرت ابوبكر . من نيز به همان منوال عمل خواهم كرد

حضرت فاطمه در اين باره از حضرت . بدهدل اينكه چيزي از آن اموال به فاطمه 
و شش . ناخشنود گرديد، صحبت و حرف زدن را با وي تا دم وفات ترك كرد سابوبكر 

فوت كرد همسرش ) اسفاطمه زهرا (ي او وقت. زنده ماند صماه بعد از رسول اكرم 
را از وفات فاطمه مطلع نساخت و  سر در شب او را دفن كرد و حضرت ابوبك سعلي 

در حيات فاطمه و دوران  سحضرت علي . را خوانداش  خود حضرت، نماز جنازه
بعد از وفات حضرت فاطمه، محبوبيت . زندگي او ميان مردم از وجه بااليي بهره مند بود

آشتي كرده و به دست او  سخود را از دست داد و در صدد برآمد تا با حضرت ابوبكر 
لذا براي حضرت . يعت كند و در مدت حيات فاطمه راضي به بيعت نبود و بيعت نكردب

. ابوبكر قاصد فرستاد و از وي خواست تا تنها نزد او برود و كسي را با خود همراه نبرد
او برود حضرت عمر ي  در خانه سخواست كه حضرت عمر  نمي سچون حضرت علي 

حضرت  .»د به تنهايي در خانه آنان نرويدبه خدا سوگن«: گفت سحضرت ابوبكر به  س
كنيد آنان با من بد رفتاري كنند؟ به خدا سوگند، من  مي فكر: در جواب فرمود سابوبكر 

حضرت علي كلمه . رفت سبه خانه حضرت علي  سحضرت ابوبكر . مرو مي نزد آنان
ما به . ايم ما فضيلت و منزلت شما را شناخته همانا«: شهادت بر زبان تكرار كرد و گفت

خاطر نعمتي كه خداوند به تو عنايت كرده است، حسد نداريم اما تو در جريان در حق ما 
تا . حقي براي خود قايل بودم ساستبداد كردي و به خاطر خويشاوندي با رسول اهللا 

شروع به  سوقتي حضرت ابوبكر . اشك آلود شدند سحضرت ابوبكر هاي  اينكه چشم
را از  صا سوگند، قرابت و خويشاوندي رسول اهللا به خد: سخن كرد، فرمود

اما آنچه كه در ارتباط با اين اموال، با شما رفتار كردم، . دهم مي خويشاوندي خودم ترجيح
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انجام داده  صو كاري را كه رسول اهللا  ام، كنم در خير و خوبي كوتاهي نكرده مي فكر
به حضرت ابوبكر  سه حضرت علي آنگا .ام است، در اين باره، خالف آن را انجام نداده

بعد از اداي نماز ظهر باالي  سگفت وقت شام، وقت بيعت است حضرت ابوبكر  س
ستايش نموده و عذر او را در  سشهادت را خواند از حضرت علي ي  منبر رفت، كلمه

شهادت را خواند و ي  نيز كلمه سبعد حضرت علي . مورد تاخير در بيعت بيان كرد
سخن گفت و توضيح داد كه تاخير در بيعت به خاطر  سرت ابوبكر حق حضي  درباره

نبوده است و نه به خاطر انكار فضيلت و برتري او، اما  سحسد و كينه با حضرت ابوبكر 
ما بر اين عقيده و باور بوديم كه حق در اين معامله با ما است و در حق ما استبداد روا 

ز اين سخنان بسيار خوشحال شدند و مسلمانان ا. داشت و ما قدري ناراحت شديم
را تحسين كردند و مسلمانان از آن به بعد با حضرت علي نزديك شده  سحضرت علي 

Pو با وي محبت كردند

)
93F

1(
P . ل امام مسلم با همين الفاظ اين حديث را از حضرت عايشه

Pنقل كرده است

)
94F

2(
P. تو اگر  .آقاي تيجاني، تو از نهايت انصاف خود بايد مطلع شده باشيد

اين است كه قضيه حضرت فاطمه با اش  پذيري، الزم است الزمه نمي اين حديث را
را نيز نپذيري، هم چنين حديث مذكور مستلزم و مقتضي اين است  سحضرت ابوبكر 

تار عنكبوت هستند و ديگر نيازي ي  به منزله سكه جنايتهاي تو در حق حضرت ابوبكر 
پذيري، آنگاه بايد  مي و اگر حديث مذكور را. است باقي نماندهها  آن به پاسخ گفتن براي

و با پذيرفتن و يا . به دست حضرت ابوبكر بيعت كرده است سبپذيري كه حضرت علي 
آقاي . پاشد مي رد كردن حديث فوق الذكر، تار و پود عقيده رفض به طور كلي از هم

 !پذيري؟ مي تيجاني از اين دو روش تو كدام را
ابوبكر به فاطمه ميراث نداد، داليـل متعـددي وجـود دارد كـه بـه      آري، اينكه چرا  -5

 .صحبت خواهد شدها  آن تفصيل درباره

                                           
 ).3997(صحيح البخاري ـ كتاب المغازي ـ باب غزوه خيبر  -1

 ).1759(مسلم كتاب الجهاد و السير  -2
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مـا پيـامبران بـه كسـي      »ال نورث ومـا تركنـاه فهـو صـدقه«: فرموده بود سرسول اكرم  -1
: ايـن حـديث از جمـع كثيـري، ماننـد     . ماند، صدقه است مي هيم، آنچه از ماد نمي ميراث

حضرت عمر، حضرت عثمـان، حضـرت علـي، طلحـه و زبيـر، سـعد و       حضرت ابوبكر، 
روايت اين  .عبدالرحمن بن عوف، عباس و ابوهريره و ازواج مطهرات، روايت شده است

. حديث از تمام كساني كه نام برده شدند، در كتب صحاح و مسانيد به ثبوت رسيده است
مطابق با وصـيت   سابوبكر  بنابراين عمل حضرت. قطعاً اين به منزله اجماع صحابه است

احاديث ديگري كه مقرون به صحت هستند . دشو نمي موجب ندامت او صرسول اكرم 
بخاري از حضـرت ابـوهريره حـديثي را    . در جهت تاييد اين واقعيت نيز وارد شده است

كنند  نمي من دينار و درهمي تقسيمي  ورثه: فرمود صرسول اكرم : چنين نقل كرده است
Pصدقه اسـت اش  ماند، همه مي كه بعد از نفقه عيال و حقوق عامل من باقيبلكه، آنچه 

)
95F

1(
P .

رسول اكـرم  «: ي درداء را چنين نقل كرده استابو داود در سنن خود، بخشي از حديث اب
همانا علماي وارثـان پيـامبر هسـتند و پيـامبران درهـم و دينـار را در تركـه        : فرمود ص

ر كس براي گرفتن علـم موفـق شـود، بهـره بسـيار      ه. ميراث آنان علم است. اند نگذاشته
Pعظيمي را برده است

)
96F

2(
P . 

زيـرا ايـن حـديث در    . دانم مي و من جناب تيجاني را براي پذيرفتن اين حديث ملزم
كند و اين خالف عدالت و  مي بخاري آمده است و آقاي تيجاني از احاديث بخاري استناد

ه مطابق با ميل او هستند بپذيرد و بقيـه  انصاف است كه او بعضي از احاديث بخاري را ك
ــرم     ــول اكـ ــث رسـ ــا احاديـ ــه بـ ــي ملعبـ ــين حركتـ ــد و چنـ ــت صرا رد كنـ  . اسـ

اگر روافض دوازده امامي بگويند كه احاديث بخاري براي ما حجت و دليـل نيسـتند، بـه    
كه از علماي بزرگ دوازده امامي است ) كليني(يم مشكلي نيست ولي احاديث گو مي آنان

                                           
 ).1760(و صحيح مسلم كتاب الجهاد و السير ) 2624(صحيح بخاري، كتاب الوصايا رقم  -1

 ).3096(و صحيح ابو داود ) 3641(ابي داود ـ كتاب العلم باب فضل العلم  -2
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دانيد و بـه آن كتـاب و مـولفش عقيـده      مي را حتماً حجتاند  ل كافي ذكر شدهو در اصو
 : داريد، پس بشنويد

حـديثي را از علـي بـن     »المـتعلمثـواب العـالم و «قاي تيجاني در اصول كـافي در بـاب   آ
ابراهيم و او از پدرش و او از حماد بن عيسي و او از قداح و او از ابوعبداهللا چنـين نقـل   

هر كس راهـي را بـه قصـد تحصـيل علـم بپيمايـد،       : فرمود صول اكرم رس: كرده است
همانا فرشتگان معصوم پرهاي خود را فـرش راه  . كند مي خداوند راه بهشت را برايش باز

 براي طالبان علم خواهند كرد، همه موجودات زمين و آسمان براي طالب علم دعاي خير
د مانند فضيلت ماه شب چهارده است در كنند حتي ماهيها در دريا، فضيلت عالم بر عاب مي

همانـا پيـامبران ميراثشـان دينـار و      .همانا علما وارث پيامبران هستند. برابر ساير ستاره ها
هر كس از علم چيزي را كسـب كنـد،   . گذارند مي بلكه آنان علم را به ارث. درهم نيست

Pبهره عظيمي از ميراث پيامبران برده است

)
97F

1(
P . 

بـا  . فض با وجود اين، در دين خود از تضاد و تناقص پاك نيسـتند ولي روا! دقت كنيد
صريح و روشن بودن اين حديث كه در منابع خود آنان نيز آمده است، رهبـر آنـان آقـاي    

كند، غافل از اينكه، اين رد در واقع رد عليه خود او  مي خميني با مكابره اين واقعيت را رد
 . است

 چنـين ) مخالفت ابوبكر با نصوص قرآن(عنوان در كتاب كشف االسرار تحت  خميني
امامـت  ي  اگر قرآن به صراحت لهجـه دربـاره  : يندگو مي آري، هستند كساني كه: يدگو مي

كردند  مي كردند، و اگر مخالفت نمي آنگاه شيخين با چنين چيزي مخالفت: گفت مي سخن
ه مـوارد مخالفـت   كـه دربـار   دانـيم  مي و ما خود را مجبور. كرد نمي كسي آنان را حمايت

شيخين با نصوص قرآن شواهدي را ذكر كنيم تا ثابت شود كه آنان با نصـوص مخالفـت   
اي از ايـن   و اينك نمونه .اند و بودند كساني كه در اين مخالفت آنان را تاييد كردهاند  كرده

 . كنيم مي را به نقل از منابع موثق و حتي از متواترات اهل سنت نقلها  مخالفت
                                           

 .كتاب فضل العلم 26-27ص  1اصول كافي كليني ج -1
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روزي فاطمه دختر پيامبر «: خ و در صحاح اهل سنت آمده استتب مهم تاريدر ك -1
رسول : ابوبكر در جواب گفت. نزد ابوبكر آمد و ميراث پدرش را از او جويا شد ص
تركه ما . گذاريم نمي ما گروه پيامبران چيزي را به ارث براي كسي: فرموده بود صاكرم 

حتي گفته شده است . شبيه اين آمده استمطلبي . در صحيح بخاري و مسلم. صدقه است
دو كتاب . وي حرف نزده استكه فاطمه از ابوبكر رو گردان شده و تا لحظه موت با 

آنچه را كه ابوبكر به پيامبر . از معتبرترين كتب اهل سنت هستند) بخاري و مسلم(اخير 
بعضي از . شدبا مي ميراث پيامبراني  نسبت داده است، مخالف با آيات صريحه درباره س

 ﴿: يدگو مي سوره نمل 16آيه . كنيم مي را اينجا بيانها  اين آيه     ﴾  يعني

   ﴿: يدگو مي سوره مريم 5، آيه »سليمان از داود ميراث برده«     

                 ﴾. پس از فضل خويش به من «: يعني

عنايت كن تا از من و آل يعقوب ارث ببرد، واي پروردگار، او را مورد ) پسري(جانشيني 
Pآيا جايز است كه ما خدا را تكذيب كنيم؟. »رضايت خويش قرار ده

)
98F

1(
P  يا اينكه بر اين

ا بگوييم كه حديث خالف خداوند چيزي گفته است؟ ي صباور باشيم كه رسول اهللا 
 صصحت ندارد و اين حديث به قصد استئصال اوالد پيامبر  صمنسوب به پيامبر 

Pگفته شده است

)
99F

2(
P . 

آري، اين بود ديدگاه آقاي خميني، مسلماً اين ديدگاه مخالف با حديثي است ) الف(
هم اگر آنان بگويند، تناقضي اصالً وجود ندارد بلكه تناقض در ف. كه در اصول كافي است

زيرا حديث مذكور در اصول كافي، ضعيف است و ما همه . و درك ناصحيح تو است
انيم بلكه در آن روايات ضعيف و سقيم نيز وجود د نمي روايات اصول كافي را صحيح

پذيرم كه وجود تناقض تهمتي است از ناحيه  مي پذيرم و مي من اين نقد علمي را. دارد

                                           
 .ها بزودي در همين صفحات خواهد آمد توضيح اين آيه -1

 ).131-133(كشف األسرار روح اهللا خميني ص  -2



 لالزهراء  طمةفا   142

توانم آنچه را كه خميني خودش در كتاب  ينم من، ولي من مات و مبهوت هستم و
گفته، بپذيرم ـ او درباره همين حديث كه به زعم او به دروغ به ) الحكومه اإلسالميه(

وضع شده  صنسبت داده شده است و به خاطر استئصال اوالد پيامبر  صطرف پيامبر 
م يبن ابراه يعل وحتی ابو »الحديث صحيح«: يدگو مي )الحكومه اإلسالميه(است، در كتاب 

)100F1(Pثيفهو من كبار الثقات نقل الحد) شمم بن هايابراه(
P !!! يعني حديث صحيح است حتي

اكنون سوال اين . ابوعلي بن ابراهيم كه از راويان بسيار ثقه است، آن را نقل كرده است
است كه حديثي كه درباره ميراث ندادن پيامبران در آن سخن گفته شده است و صحت 

د و دليل صحتش نيز شو مي همان حديث در وقت واحد صحيح قرار دادهندارد چگونه 
كند يا قصد  مي ؟ آيا از ميان ما و شما چه كسي با نصوص مخالفت!دد؟گر مي بيان

 استئصال اوالد نبي را در قالب محبت به اهل بيت دارد؟ كسي كه از نبي امي تبعيت
بسيار شگفت ! تضاد نهاده شده است؟ دينشان بر دروغ وي  كند يا كساني كه بنا و پايه مي

آور اين است كه مرجع خود آنان امام ثقفي، قول حضرت علي بن ابي طالب را به خاطر 
ن ين مختلفيأمر واحد بقضائ يوال تقص ف« ...: كند مي بر حذر داشتن پيروانش چنين نقل

)P)101F2»ع عن الحقيتناقض امرك وتز يف
P .در مورد : يدفرما مي يعني حضرت خطاب به شيعيان خود

يك جريان دو حكم و قضاوت متناقض صادر نكنيد كه در آن صورت حكمتان متناقض 
يعني مخالفت با قول  »إال الضالل يفماذا بعد قول عل«؟ !يدشو مي بوده و از حق منحرف

 . علي جز گمراهي چيزي ديگري نيست
و اهل بيتش را براي خود  ساموال رسول اهللا  سبايد بدانيم كه حضرت ابوبكر ) ب(

اين تحريم از . نگذاشته بود و او جاي مصرف اين گونه صدقات نبود بلكه مستغني بود
 ، دختر خود او، حضرت عايشه و ساير ازواج مطهرات را شاملص يامبر ميراث پ

ازواج «: اند چنين نقل كردهل بخاري و مسلم از عروه و او از حضرت عايشه . شد مي

                                           
 ). 93(الحكومه اإلسالميه لإلمام الخميني ص  -1

 .ـ فصل و اليه محمد بن ابي بكر مصر 229ص 1الغارات إلبراهيم الثقفي ج -2
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را جهت  سقصد كردند كه حضرت عثمان  صكرم مطهرات بعد از وفات رسول ا
ل حضرت عايشه . بفرستند سميراث خود، نزد حضرت ابوبكر ي  دريافت سهميه

آيا رسول اهللا  »ال نورث ما تركنا صدقه«: سلمه وآله و يس قال رسول اهللا صلی اهللا عليأل: فرمود
Pهيمد نمي نفرموده است كه ما پيامبران به كسي ميراث صاكرم 

)
102F

1(
Pاش  كه ما همه، تر

Pصدقه است

)
103F

2(
P . 

از ميـراث رسـول اهللا   ل علي و فاطمه ي  چند برابر سهميه سحضرت ابوبكر ) ث(
نيز در دوران خالفـت خـود چنـين     سبه علي و اوالدش مال داد و حضرت عمر  ،ص 

نزد ابوبكر آمـد و  ل حضرت فاطمه : چنين آمده است سدر حديث از ابوهريره . كرد
. خـانواده و فرزنـدانم  : گفـت  سحضرت ابـوبكر   »برد؟ مي ميراثچه كسي از تو «: گفت

: گفـت  سپس چرا من از پدرم ميراث نبرم؟ حضرت ابوبكر : گفتل حضرت فاطمه 
برد،  نمي كسي از ما ميراث »نورث ال«: شنيدم كه چنين فرموده است صمن از رسول اهللا 

آنان به عهده من اسـت و   هزينه اند، بوده صالبته كليه كساني كه تحت تكفل رسول اهللا 
Pكنم مي كرد، انفاق مي انفاق صمن به همه آنان كه رسول اهللا 

)
104F

3(
P . چـه   سحضرت ابوبكر

و چه در دوران خالفت خودش، نه بـر احـدي    صدر دوران حيات مباركه رسول اكرم 
در چنـين حـالتي و چنـين شخصـيتي     . ستم كرده است و نه حق كسي را منع كرده اسـت 

 ! كند؟ مي لنساء را منعچگونه حق سيده ا
دانست كه  مي اذيت خود را به خاطر اين گناهل بي ترديد حضرت فاطمه  -ج

قطعاً در حالتي كه معامله ميان اذيت فاطمه و اذيت . اذيت او موجب اذيت رسول اهللا بود
پدرش داير باشد، دوري و پرهيز از اذيت پدرش اوليتر و واجبتر است و حضرت ابوبكر 

زيرا . كرد مي زيرا او از اينكه پدر فاطمه اذيت شود، اجتناب. يتي داشتچنين وضع س

                                           
 .برد تركه ما صدقه است يعني كسي از ما ميراث نمي -1

 ).6349(و صحيح البخاري الفرائض ) 1758(صحيح مسلم كتاب الجهاد و السير  -2

 ).1310(و صحيح ترمذي ) 1608(سنن ترمذي كتاب السير برقم  -3
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لذا حضرت . با وي عهد كرده بود و دستوراتي به او داده بود صحضرت رسول اهللا 
را بجا بياورد، و  ساي نداشت جز اينكه به عهدش وفا كند و امر پيامبر  چاره سابوبكر 

. پيامبر شده و موجبات خشم او فراهم گردددر غير اين صورت ممكن بود تخلف از امر 
، به طور واضح و لفاطمه خطاب به حضرت  سو اين امر در قول حضرت ابوبكر 

ه وآله يئًا كان رسول اهللا صلی اهللا عليلست تاركًا ش. ..«: حضرت ابوبكر. روشن نمايان بود
)P)105F1»غيئًا من أمره أن أر يأخشی إن تركت ش يعمل به إال عملت به، فإنيوسلم 

P » من هرگز روشي و
زيرا من اگر از حكم او تخطي  .كنم نمي داد، رها مي انجام صعملي را كه رسول اكرم 

 . مشو مي كنم از راه حق منحرف
محبت داشت و از  صبا اهل بيت رسول اهللا  سبايد بدانيم كه حضرت ابوبكر  ...)د(

به خدا سوگند، رعايـت  : ودبه خاطر همين محبت بود كه فرم. كرد مي آنان تجليل و تقدير
را در برابـر   صوصله رحمي بـا خويشـاوندان پيـامبر     صقرابت و خويشاوندي پيامبر 

ضـاً يوقـال أ«) 3810صحيح بخاري كتـاب المغـازي بـرقم    (دهم  مي قرابت خويش ترجيح
)P)106F2»تـهياهـل ب يارقبوا محمدًا ف

P . را درباره اهل بيتش رعايـت   صيعني احساسات رسول اهللا
 . كنيد

در جريـان   ساكنون بعد از روشن شدن همه اين داليل درباره ديدگاه حضرت ابوبكر 
، آيا چنين برداشتي عليه او و متهم كردن او به اذيت و آزار فاطمه ص اهللا  ميراث رسول

و جلوگيري از دادن حق و غضب و هضم كردن حق او، جـايز اسـت؟ پاسـخ ايـن      ص
 . ذارمگ مي سوال را به عهده خوانندگان محترم
چنين موضعي داشت  سدر قبال حضرت ابوبكر ل در مورد اينكه حضرت فاطمه 

دهنـد،   مي كه آقاي تيجاني و هم كيشانش ارائه) يعني معتقد به غضب و هضم حقش بود(
زيرا مـا حضـرت زهـرا را بـه مراتـب بـاالتر از       . براي ما اهل سنت قطعاً پذيرفتني نيست
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. انـيم د نمـي  هيچ عنوان او را شايسته چنين ديـدگاهي و به  دانيم مي داشتن چنين موضعي
استدالل آقاي تيجاني از چنين موضعي بيش از استدالل يك جاهل نيست زيرا او به گمان 

و غافل اسـت از اينكـه چنـين    داند  مي باطل خود اين را موجب مدح براي حضرت زهرا
 . دشو مي ديدگاهي درباره او به داليل مختلف موجب نكوهش او

مطابق با حكـم رسـول    سوقتي براي ما روشن است كه عمل حضرت ابوبكر ) لفا(
قطعاً چنين چيزي عيناً حكم  .اند بوده و چيزي است كه صحابه بر آن اجماع كرده صاهللا 

عمل  صو هر كس خواسته باشد خالف حكم خدا و رسول اهللا . خدا و رسول اهللا است
كم حرف زند و نه بـا صـاحب حـاكم، ايـن     خشم كند و سوگند ياد كند كه نه با ح. شود

بلكه ايـن بـه   . چيزي نيست كه براي او موجب ستايش و براي حاكم موجب ندامت باشد
Pجاي عيب و نقص براي حاكم، بيشتر موجب مدح است

)
107F

1(
P . 

ناراض  سو حضرت عمر  ساز حضرت ابوبكر ل فاطمه : يدگو مي تيجاني) ب(
و اين روايت را از كتاب . هد كردايت خواشك صشده و از دست آنان نزد رسول اهللا 

منسوب به ابن قتيبه كه هيچ دليلي بر صحت آن روايت وجود ندارد، نقل  )تاريخ الخلفاء(
به هيچ ل زهرا ي  اين در واقع چيزي است كه نسبت دادن آن به فاطمه. كرده است

د، همان زيرا شكايت در واقع بايد به پيشگاه حضرت حق برده شو. وجه شايسته نيست

﴿: حضرت يعقوب عليه السالم گفت صالح خداوند،ي  طور كه بنده          

  ﴾ ]برم مي همانا شكايت و نگراني خودم را به بارگاه خداوند« ]86: يوسف« .

 كياللهم لك الحمد وإل«: حضرت موسي عليه السالم در دعاي خود نيز چنين فرموده است
. ندشو مي تعريف هستي و شكايات به بارگاه تو آوردهي  پروردگارا، تو شايسته »المشتكی

إذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن «: فرمود سخطاب به ابن عباس  صرسول اكرم 
هرگاه سوال كردي از خدا سوال كن و هرگاه ياري خواستي از خدا ياري طلب كن  »باهللا
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از من : به حضرت ابن عباس نگفت صيعني رسول اهللا  »يتعن بوال اس يقل سلنيولم «
Pسوال كن و از من ياري طلب كن

)
108F

1(
P . 

داند، يك زن وقتي از  مي اين مساله براي همگان روشن است و هر انسان عاقل) ت(
ولي امر و حاكم مالي را بخواهد و حاكم بخاطر عدم استحقاق آن زن، مال مطلوبه را به 

مال را براي خود و دوستانش نگرفته است بلكه وي آن مال را براي او ندهد، آن حاكم 
اگر گفته شود كه سايل و طلب كننده بر حاكم خشم . همه مسلمانان نگاه داشته است

كرده است، نهايت امر چنين است كه سايل بخاطر اين خشم كرده است كه حاكم مال را 
ديگران است و تو در آن حقي  به او نداده است و بدو گفته است كه اين مال از آن

 .اين خشم چه ستايشي را براي سائل همراه دارد؟ فرضاً اگر سائل مظلوم هم باشد. نداري
چگونه اين خشم براي طلب كننده موجب . خشم او فقط به خاطر مال و ثروت دنيا است

 گيرد، به مراتب نمي د؟ حاكمي كه مال را براي خودشو مي مدح و براي حاكم موجب ذم
. كند مي است از تهمت نسبت به سايل و طالب كه مال را براي خود طلبتر  دورتر و پاك

خواهد و متوجه  نمي د كه مال را براي خودشو مي چگونه نقص و تهمت متوجه كسي
من به خاطر اطاعت از : يدگو مي حاكم! د؟شو نمي طلبد، مي كسي كه مال را براي خود

زيرا براي من جايز نيست كه مال را از مستحق بگيرم و  همد نمي حكم اهللا مال را به كسي
آيا . كنم مي من به خاطر سهم اندك خود خشم«: يدگو مي و سائل. به غير مستحق بدهم

داند،  مي كند و آن را از فضايل و مناقب او مي كسي كه چنين چيزي را در شان فاطمه بيان
: در حق آنان چنين نگفته استجاهل نيست؟ آيا خداوند منافقين را نكوهش نكرده و 

﴿                             

                                      

         ﴾ ]از ميان آنان كساني هستند كه در تقسيم « ]59-58: ةبالتو
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ند و اگر شو مي چيزي از زكات داده شود خشنودها  آن ند، اگر بهگير مي زكات از تو ايراد
شدند  مي م خدا و رسول خدا راضيبه تقسيها  آن اگر. ندشو مي چيزي داده نشود، ناراحت

 خدا براي ما كافي است و خدا و رسولش از فضل و احسان خود به ما: ندگفت مي و
خداوند متعال شان منافقان . »براي آنان بهتر بود. دهند و ما خواهان رضاي خدا هستيم مي

ند و شو يم اگر به آنان چيزي داده شود، خوشحال. را در اين دو آيه چنين بيان كرده است
كنند و آنان را به خاطر داشتن چنين خصلتي  مي اگر چيزي داده نشود خشم و غضب

را به چنين خصلتي تعريف ل كسي يا كساني كه حضرت فاطمه . نكوهش كرده است
خداوند اين گروه را هدايت كند و  اند؟ آيا در واقع او را مذمت و نكوهش نكرده اند، كرده

ز شر آنان نجات دهد زيرا اين گروه نقص و عيبي را به اهل را ا صاهل بيت رسول اهللا 
Pبيت چسبانده كه براي هيچ بيننده پنهان نيست

)
109F

1(
P . 

اين سخن  »كرد مي حق خودش را مطالبهل فاطمه «: شايد آقاي تيجاني بگويد -ج
: قول القائلي. گفته شده است، نيست سآقاي تيجاني بهتر از سخني كه در حق ابوبكر 

؟ يعني حضرت ن حقهايده نساء العالميمنع سيف يًا حقه، فكيًا وال نصرانيهوديمنع ي ابوبكر ال
جلوي حق هيچ يهودي و مسيحي را نگرفته است، چگونه حق سردار و بانوان  سابوبكر 

زيرا خداوند و رسولش در حق ! كند؟ مي د و او را از حقش منعگير مي و زنان دو جهان را
آنگاه او چگونه . كند مي كه او مالش را براي خدا انفاقاند  گواهي داده سحضرت ابوبكر 

 مالي را صاز شخص رسول اكرم ل كند؟ و فاطمه  مي مردم را از دادن حقشان منع
همانطور كه در صحيحين از حضرت علي . او را نداد صاست ولي رسول اكرم خو مي
فاطمه : يدگو مي تحت عنوان حديث الخادم سروايت شده است كه حضرت علي  س

رسول اهللا . رفت و از وي خدمت گذاري درخواست نمود صنزد رسول اكرم ل 
Pخدمت گذاري به او نداد و در عوض تسبيحات را به وي تعليم داد ص

)
110F

2(
P.  آري، اگر
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جايز است چيزي را كه فاطمه از او بخواهد و او ندهد و دادن بر او  صبراي رسول اهللا 
و معلوم شد كه او معصوم . نيز جايز است صاهللا واجب نباشد، پس براي خليفه رسول 

وقتي عمل كردن به  .از اينكه چيزي را مطالبه كند كه اعطاء آن واجب نباشد. نيست
خواسته او واجب نيست، ترك اعطا و ندادن مايه گناه و نكوهش هم نيست هر چند كه 

، اعطا مال مباح هم جايز و مباح است، البته اگر فرض ما بر اين باشد، در حالي كه اينجا
اما كسي سراغ ندارد كه حضرت . نيست، آنگاه منع و ندادن موجب ستايش خواهد بود

حق كسي را منع كرده يا اينكه بر كسي ستم كرده باشد چه در زمان رسول اهللا  سابوبكر 
Pص حضرت  يا بعد از وفات آن ص

)
111F

1(
P. 

شب دفت شـود و   وصيت كرده بود تا درل حضرت فاطمه «: يندگو مي اين كه -د
كسي از صحابه در مراسم تدفين و نماز جنازه او حاضر نشود، چنين وصـيتي را كسـي از   

 كند و كسي از اين وصيت به فضـايل حضـرت فاطمـه اسـتدالل     نمي حضرت فاطمه نقل
كند مگر فرد ناداني كه از شان واالي حضرت فاطمه آگاه نباشد و نسبهاي ناروايي را  نمي

زيرا نماز خواندن يك مسلمان و شركت در مراسـم تـدفين مسـلماني     .به او منسوب كند
رسـد،   مـي  ديگر، در واقع نوعي خير و معروف است كه از يك مسلمان به مسلماني ديگر

بهترين انسان، از اينكه بهترين انساني بر وي نماز خواند و در مراسـم تـدفين او شـركت    
از ابرار، فجار و منافقين براي رسول اكرم ها اعم  آري، مگر همه انسان. كند نمي كند، ضرر

اين درود فرستادن فجار و منافقين، اگر سودي ندارد، ضرري هـم  . فرستند نمي درود ص
دانست كه در ميان امت او منافقان هم وجود دارند، اما كسـي را   مي صرسول اهللا . ندارد

درود بفرستند، هر چند از درود خواندن منع نكرد، بلكه تمام مردم را حكم كرد تا بر وي 
پس چگونه چنين چيزي كه بـه جـز افـراد    . كه ميان آنان مومن و منافق همه وجود دارند

كند، در مقام تعريف و استناد به  نمي كند و بدان استدالل نمي نادان، كسي ديگر آن را نقل
 عالوه بر اين اگر شخصي وصيت كند كه مسلمانان در تـدفين و  دد؟گر مي نفع كسي بيان
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زيـرا  . د و واجب االجرا نيسـت شو نمي نماز ميت او شركت نكنند، اين گونه وصيت نافذ
قطعـاً اگـر   . نماز خواندن مسلمانان بر او در هر حال براي او موجب اجر و پاداش اسـت 

ستمكاري بر كسي ستم كند و آن شخص مورد ستم وصيت كند كه سـتمكار بـر او نمـاز    
و اعمال نيكـي كـه موجـب مـدح بـراي او باشـد،       نخواند، اين وصيت از جمله حسنات 

آري، كسـي كـه    .اند گردد و نه خدا و رسول، او را به چنين چيزي امر كرده نمي محسوب
كه در آن  دهد مي قصد مدح و تعظيم فاطمه را بكند، چگونه چنين چيزي را به وي نسبت

اب، سـنت و  همان گونه كه كت. مدح و ستايش نباشد بلكه مدح در عكس و ضد آن باشد
)P)112F1!اجماع بر اين نكته داللت دارند؟

P    بعد از علم و آگاهي از اين مطلب، روشن اسـت كـه
 . حق با كيست و باطل با چه كسي است

دانم تا خوانندگان محترم گمان نكننـد كـه فاطمـه     مي توضيح بعضي نكات را الزم -7
كـرده اسـت و او   را با وي قطع اش  خشم كرده و رابطه سبخاطر ميراث بر ابوبكر ل 

 .سفارش كرده كه در هنگام شب دفت كرده شود
 : بايد عرض شود

ت در پرتو مطالبي كه در گذشته بيان گرديد و با توجه به استدالل و استناد حضـر  -1
را مبتني بر اين اصل ل ايراد و اعتراض حضرت فاطمه  »النورث«به حديث  سابوبكر 

را بـه   »النـورث« است، يعنـي اينكـه او حـديث    بدانيم كه معتقد به تاويل آن حديث بوده
معني و مفهوم عام آن نپذيرفته بلكه به تخصيص آن اعتقاد داشته اسـت و توريـث منـافع    

بـه   سمستثنا دانسته است و حضرت ابوبكر  »النـورث« زمين و باغات را از عموم حديث
ي بـود، كـه   لذا اختالف اين دو شخصـيت دربـاره چيـز   . مفهوم عام آن استناد كرده است

بر موضع خـود مصـمم شـد،     سمتحمل تاويل بوده است ولي زماني كه حضرت ابوبكر 
)P)113F2»نيز از موضع خود منصرف شدل فاطمه 

P.  
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حديث آمده است، بايد عـرض  در ل آري، آنچه كه از هجران حضرت زهرا « -ب
بـا   در حديث مذكور به معني انقباض، و عدم نشاط در ديدار و مالقات) هجران(شود كه 
اين هجران به معني هجراني كه حرام است، يعني به معني ترك سـالم و  . است سابوبكر 

بعـد  ل اين است كه فاطمه  »فلـم تكلمـه«و معني . وگرداني از مالقات نيستسخن و ر
) ابـوبكر (شـد، در ايـن خصـوص ديگـر بـا وي       »النـورث« ه معني حـديث از اينكه متوج

عت و مزاج ـ ديگر نيازش را با او مطـرح نكـرد و    صحبت نكرد ـ يا به خاطر انقباض طبي 
Pنديد سنيازي براي مالقات و صحبت كردن با ابوبكر 

)
114F

1(
P.  حتي امام بيهقي از طريق شعبي

رفت و حضرت ل به عيادت حضرت فاطمه  سروايت كرده است كه حضرت ابوبكر 
 ،اسـت  سايـن ابـوبكر    »كيـسـتاذن عليهـذا ابـوبكر «: فرمـود ل علي خطاب به فاطمـه  

تو دوست «: فاطمه در جواب گفت »اتحـب ان آذن لـه«: قالت. اهد تو را عيادت كندخو مي
. او را اجـازت داد ل  فاطمه. )آري(: گفت سحضرت علي  ؟»داري او مرا عيادت كند

 رفت او را دلجويي كرد و بـاالخره حضـرت فاطمـه   ل  نزد فاطمه سحضرت ابوبكر 
اين حديث هر چند كه مرسـل اسـت   . داعالم رضايت كر سنيز از حضرت ابوبكر ل 

و با اين حديث، اشكال داير بـر ادامـه هجـران    . اما اسناد و نسبتش به شعبي صحيح است
Pددگر مي زائل سفاطمه با حضرت ابوبكر 

)
115F

2(
P.  سيوطي، مرسالت شعبي را صحيح قرار داده

 مرسالت شعبي حكـم حـديث صـحيح را دارنـد، زيـرا او مرسـل      : يدگو مي عجلي. است
Pكند مگر حديثي را كه صحيح باشد نمي

)
116F

3(
P . درباره اينكه در شب دفـن  ل  فاطمهتوصيه

در مراسم تدفين او شركت نكنند، در اين باره توضـيحات   سكرده شود تا ابوبكر و عمر 
 . الزم در صفحات آينده داده خواهد شد

                                           
 ).111(ص  12مسلم مع الشرح ج -1

 .333ص  6الفتح ج -2

 ).69(مسند فاطمه زهرا تاليف جالل الدين سيوطي تحقيق فواز احمد زمرلي ص  -3
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حضرت  با اين توضيحات واقعيت امر و آنچه كه ديدگاه ما بود يعني اينكه هر كدام از
دانست،  مي آنچه را كه بر مبناي اجتهاد خود، حق خودل  فاطمهو حضرت  سابوبكر 

 . كرد، بسيار واضح و كامالً روشن شده است مي بر آن عمل
در ارتباط با استشهاد آقاي تيجاني از روايتي كه به دروغ در كتاب تاريخ الخلفاء « -ث

اي فاطمـه مـن از   : بـوبكر گفتـه بـود   به ابن قتيبه نسـبت داده شـده اسـت، و آن اينكـه ا    
به حدي گريه كرد نزديـك بـود كـه     سطلبم و بعد ابوبكر  مي ناخشنودي تو، پناه خدا را

ا ندارم، بيعتتان را فسخ من نيازي به بيعت شم: گفت سنفسش بيرون رود و اينكه ابوبكر 
 ،»كنيد

 : بايد عرض شود
از علمـاي حـديث آن را در    حديث مذكور، هيچ سندي برايش ذكر نشده و هيچ كدام

بي گمان اين حديث كـذب محـض اسـت كـه بـه حضـرت       . كتب خود بيان نكرده است
چگونه ميان : پرسم مي عالوه بر اين من از تيجاني كودن. نسبت داده شده است سابوبكر 

اين دعوي كه ابوبكر انكار كرد از اينكه ميراث فاطمه و فدك را بـه او بدهـد و استشـهاد    
ر يـال اغ«: و اينكه بـه فاطمـه گفـت    »النـورث« به حديثل  فاطمهكر عليه حضرت ابوب

بدان عمل كرده  صهم آنچه را كه رسول اكرم د نمي تغيير« »اهللا عنـه يرضـ يئًا عملـه النبـيش
در همين (؟ ميان اين ديدگاه حضرت ابوبكر و ديدگاه آخر او دهد مي است چگونه تطبيق

بـود كـه نفسـش بيـرون رود و پنـاه خواسـتن او از        كه گريه كرد تا اينكه نزديـك ) قضيه
بلكه اين گفته او كه من هيچ نيازي به بيعت شما ندارم بيعتتان را  ،لفاطمه ناخشنودي 

 !! متضاد چه راه تطبيقي وجود دارد؟؟هاي  فسخ كنيد، ميان اين گزينه
در  سآري، موضوع بحث در همه اين روايات ميراث اسـت؟ اگـر حضـرت ابـوبكر     

كـرد، آنگـاه گريـه     مـي  استدالل صبه حديث رسول اكرم  ،ل فاطمهي حضرت ادعا
مـن از  : كردن او به حدي كه نزديك بود نفسش بيرون رود، چه معنا دارد؟ و چرا بگويـد 

از اينكـه از حـديث    سطلبم؟ آيـا ابـوبكر    مي ، پناه خدا رالفاطمه ناخشنودي تو اي 
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ل  فاطمـه بود؟ يا اينكه شريعت اتباع كرد، مرتكب گناه شده  مي تبعيت صرسول اهللا 
بنابراين، من بر اين باور هستم كه آقـاي  ! واجب قرار داده است؟ صرا مانند اتباع پيامبر 

تيجاني با استدالل به اين گونه روايات دروغين، راه مرا بسته و از تحمل زحمـت و بيـان   
يجـاني مـدعي شـده كـه     زيرا روايتي كـه ت . هر گونه دليل و پاسخ، مرا بي نياز كرده است

ابوبكر به حدي گريه كرد كه نزديك بود نفسش بيرون رود و خواستار فسخ بيعـت شـد،   
نسـبت داده شـده    سكذب محض است و شرم آور است كه به طرف حضـرت ابـوبكر   

كند حال آنكه ايـن   مي تنها غلط بودن متن و مفهوم آن از بيان هر گونه دليل كفايت. است
شـگفت آور اسـت كـه    . و هم از لحاظ سند هر دو، دروغ است حديث هم از لحاظ متن

 ! ؟كند مي كند و از چنين روايتي استدالل مي آقاي تيجاني چگونه جرات
نتيجه يكي است، بـا ايـن تفـاوت كـه بخـاري آن را بـه       «درباره اين گفته تيجاني  -8

آن اينكـه،  صورت مجمل و ابن قتيبه با مقداري بسط و تفضيل آن را بيان كرده اسـت، و  
د شو مي رنجيد و به خاطر خشنودي او خشنود مي به خاطر رنجيدن فاطمه صرسول اهللا 

Pرنجيده بود سو عمر  سفوت كرد در حالي كه از ابوبكر ل  فاطمهو 

)
117F

1(
P. 

 : بايد عرض شود
رنجيده بود زيرا حضـرت   ساز حضرت علي  صبي ترديد، رسول اكرم . . . « -الف

و قطعـاً  ) در امـر خواسـتگاري دختـر ابوجهـل    (ف كـرده بـود   علي، فاطمه را دچار تكلي
به خاطر حضرت فاطمه، به حق بود، بلكه يك رنجيـدن محـض    صرنجيدن رسول اهللا 

 . نبود
وقـت وفـات از   ل  فاطمـه روايت بخاري قطعاً بر اين معني داللت ندارد كه « -ب

نـام او در ايـن    انم چگونـه، د نمي اما حضرت عمر، واهللا. ناراحت بود سحضرت ابوبكر 
آيا اگر به جاي نام عمـر، نـام علـي را در حـديث ذكـر كـنم، آيـا        . قضيه درج شده است
 ام يا خير؟  مرتكب جنايتي شده

                                           
 ).187(هدايت شدم ص .. .و آنگاه) 114-115(ثم اهتديت ص  -1
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بكر فلم  ياب واجده علی يماتت وه«: يدگو مي بخاري... در اين باره گفته تيجاني -9
 »خفیيت فالمعنی واحد كما ال يتكلمه حتی توف

 .»الي كه از ابوبكر ناراحت بود و تا دم موت با وي حرف نزدفاطمه فوت كرد در ح«
 : بايد عرض شود

و در روايتـي  . فاطمه خشـم كـرد   »فوجدت فاطمـه« در روايت بخاري چنين آمده است
Pديگر آمده است، فلم تكلمه في ذلك حتي ماتـت 

)
118F

1(
P.   دربـاره مطالبـه   ل  فاطمـه يعنـي

آقاي تيجاني حديث را وارونه كـرده  . حرف نزد سميراث تا دم وفات با حضرت ابوبكر 
فوت كرد در حالي كه ناراحـت و  «يعني  »واجـده يماتـت وهـ«: كند مي چنين از بخاري نقل

و معنـي ايـن دو جملـه از    . ميان اين دو جمله تفاوت زيادي وجـود دارد  .»خشمگين بود
ره از كه فاطمه فوت كـرد و او همـوا  : بخاري چنين نگفته بود. همديگر بسيار دور هستند

فاطمه خشم كرد موقعي كه : ناراحت بود، بلكه بخاري چنين گفته بود سحضرت ابوبكر 
او را در امر ميراث جواب رد داد و تا وقت وفات در ايـن بـاره بـا او     سحضرت ابوبكر 

با توجه به . از قبيل هجران حرام و غير جايز نبود سو هجران فاطمه با ابوبكر . حرف نزد
و در روايـت دروغـين   . ددگـر  مـي  ه گذشت، اين معني بيشتر روشنروايت شعبي چنانچ

 »هـايه ألبياهللا عنه وسوف تشـتك يبكر رض يإنها ساخطه علی اب«: آقاي تيجاني چنين آمده است
ولـي   »كنـد  مـي  پيش پـدرش شـكايت   ساو از ابوبكر ناراض است و از دست ابي بكر «

فاطمه خشم « »عطها فـدكيبابكر لم إن فاطمه غضبتألن أ«روايت بخاري در اصل چنين است 
امـا آقـاي تيجـاني سـخنان را تحريـف       »فدك را به او نداده بود سكرده بود زيرا ابوبكر 

نموده مدعي است كه معني هر دو جمله يكي است، حـال آنكـه ميـان سـخط و غضـب      
ممكن است يك انسان خشم كرده و در عين حال راضي . تفاوت معني زيادي وجود دارد

ما سخط، همراه با خشم مفيد معني كراهيت و ناپسنديدگي اسـت و مـا فاطمـه را    ا. باشد
 .از اينكه چنين سخني بگويد دانيم مي برتر

                                           
 ).74(ص ) 38(مسند ابي بكر الصديق البي بكر المروزي برقم  -1
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همه مورخان و بسياري از علماي ما اعتراف دارند كه حضـرت  : يدگو مي آقاي تيجاني
در جريان نحله، ارث و سهم خويشاوندان با حضرت ابوبكر خصومت كـرد  ل  فاطمه

جواب مثبت به دعوي او داده نشد تا اينكه فوت كرد در حالي كه از ابـوبكر ناراضـي   اما 
شود، اما علماي اهل سنت، از اين جريانات و حوادث اغمـاض نمـوده بـه خـاطر حفـظ      

بـرايم فـوق   . خواهند روي اين موضوعات سخن بگويند نمي سحرمت و كرامت ابوبكر 
انـد   وع بعضيها بعد از ذكر اين رويدادها گفتهالعاده شگفت آور بود، آنچه كه در اين موض

براي فاطمه بسيار بعيد است كه آنچه كه حـق او نيسـت، آن را ادعـا كنـد و     «: و آن اينكه
هـا   آن و با اين سفسـطه،  »كه از دادن حق فاطمه خودداري كندبراي ابوبكر نيز بعيد است 

ن، بـه  ايـن گفتـه آنـا   . ندا كنند كه مشكل حل شده است و پژوهشگران قانع شده مي گمان
براي قرآن بسيار بعيد است كه غير حق را بيـان كنـد، و بـراي    «: منزله اين قول قايل است

خداوند ما را با علمـايي گرفتـار كـرده     »يد است كه گوساله را عبادت كنندبني اسرائيل بع
ـ  مي يند و در آن واحد به يك چيز و ضد آن ايمانگو مي انند چهد نمي است كه د، در آورن

مدعي حق خود بود و ابوبكر دعـوايش را رد  ل  فاطمهحالي كه واقعيت اين است كه 
كاذب بوده است يا اينكه ابوبكر در حق ) العياذ اهللا(كرده، يا به خاطر اينكه او در دعوايش 

 هيچ شك سومي در اين قضيه وجود ندارد، آن طـور كـه علمـاي مـا    . او ستم كرده است
Pيندگو مي

)
119F

1(
P. 
 : ض شودبايد عر

علماي اهل سنت نسبت به اخـتالف فاطمـه بـا ابـوبكر     «اين گفته آقاي تيجاني كه  -1
اعتراف دارند ولي به خاطر پاسداري از حرمت و كرامت ابوبكر با اغماض و چشم پوشي 

 همـان طـور كـه عـادت    . كنند نمي صحبتها  آن گذرند و پيرامون مي از كنار اين حوادث
، عليه اهل سنت است و داليلي كه پيرامـون ايـن قضـيه در    اين دروغ محض. »استها  آن

ابن تيميه در شيخ االسالم . مباحث گذشته بيان كردم، براي توضيح اين مطلب كافي است
                                           

 ).189(هدايت شدم ص ... و آنگاه) 115(ثم اهتديت ص  -1
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Pبهترين توضيحات را پيرامون اين قضيه) منهاج السنه(كتاب ارزشمند خود 

)
120F

1(
P    بيـان كـرده

حلي را مورد نقد قـرار داده، داليـل    شيخ االسالم ابن تيميه در اين كتاب، ابن مطهر. است
او را با زمين يكسان كرده است به طوري كه تمام تار و پود مستندات او از هم گسـيخته  

ابن حجر در شرح بخاري و امام نووي در شرح مسلم و شـاه عبـدالعزيز در تحفـه     .است
ضـيح  اي كـه مـن تو   اثنا عشري و شكري و مباركفوري در خالصه آن، حديث را به گونه

هم چنين كتب شهيد عالمه احسان الهي ظهير كه دهان روافض را  - اند دادم، توضيح داده
او را به شهادت رساندند، عالوه بر اين كتب، ها  آن لگام كرده است، و به همين خاطر هم

و اين حديث را به نحوي كه توضيح اند  عده زيادي از علما درباره اين قضيه، كتاب نوشته
بنابراين ادعاي آقاي تيجاني داير بر اغماض و صحبت نكـردن   ...اند ريح كردهداده شد، تش

علماي اهل سنت پيرامون اين قضيه، دال بر كمبود آگاهي و سطحي بودن معلومات او، در 
اي كه بدون فهـم و درايـت الزم، خـود را در آن گرفتـار      قضيه. خصوص اين قضيه است

 .كرده است
براي (: يندگو مي در شگفت هستم از قول بعضي علما كه«: گفته تيجانيدرباره اين  -2

فاطمه بسيار بعيد است، ادعا كند آنچه را كه حق او نيست و بسيار بعيد است براي ابوبكر 
كند با اين سفسـطه پژوهشـگران را قـانع كـرده      مي و فكر) كه او را از حقش منع كند س

 .الخ »...اند است يا قانع شده
 : بايد عرض شود

ادعاي ناحق نكرده بود بلكه حديث ل  فاطمهمباحث گذشته بيان كردم كه  در
كرد ـ  مي فهميده بود، تاويل سرا بر خالف آنچه كه حضرت ابوبكر  صرسول اهللا 

هر چند كه به خواسته او عمل نكرد و آنچه كه او از ميراث مدعي بود، به وي  سابوبكر 
كه او را از حقش محروم نكرد بلكه ابوبكر  نداد اما براي همگان به طور قطع معلوم است

كند و گر نه، اگر  مي عمل صمطمئن بود كه دارد مطابق با خواست و دستور پيامبر 
                                           

 ).193-264(ص  4منهاج ج -1
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كرد و چرا چنين كند؟ براي همگان  نمي داشت، هرگز او را منع مي حقيل  فاطمه
ت حتي حق يك نفر يهودي و نصراني را منع نكرده اس سمعلوم بود كه حضرت ابوبكر 

 را منع كند؟ به ويژه وقتي كه ما صبر مبناي چه دليلي حق دختر گرامي رسول اهللا 
. بود، ندادها  آن كه او اين اموال را به ازواج مطهرات كه دخترش نيز از جمله دانيم مي

چگونه دارايي  صدر حيات رسول اهللا  ستاريخ شاهد گويايي است كه حضرت ابوبكر 
 يما نفع«: رموددر اين باره ف صكرد حتي رسول اهللا  مي انفاق و ثروت خود را در راه اهللا

به نفع  سهيچ مال و ثروتي مانند مال حضرت ابوبكر « »اهللا عنه يبكر رض يمال مثل مال اب
)P)121F1»اسالم هزينه نشده است

P .آري، بعد از بيان احاديث صحيح مذكور، اين سوال مطرح 
ب است؟ سخن و ديدگاه اهل سنت كه كدام سخن، ديدگاه حق و قرين صوا ...دشو مي

اكنون توضيح داده شد يا موضع و ديدگاه روافض كه كمترين معني و منطقي همراه ندارد 
 خودداري كرد ول  فاطمهاز دادن حق  ساين است كه ابوبكر اش  و خالصه

است از راه جور و ستم حقش را غضب كند؟ و فاطمه به جهت اينكه معصوم خو مي
. حق بجانب است و ابوبكر از جمله حكام جور و ستمكاران است است، در مدعايش

و با اين شيوه، آتش !! كنند قضيه را حل كرده اند مي روافض با اين حيله سوفسطايي فكر
 . دهند مي دارند، تخفيف ساي را كه در دلهاي خود نسبت به ابوبكر  كينه

سليم آن را بپذيرد، آري، حق بايد گفته شود و حق آن است كه شرع عظيم و منطق 
براي،  »منع حقهايبكر من أن  يحاشا ألبس لها بحق و يحاشا لفاطمه أن تدعی ما ل«يعني اينكه 

بعيد  سبسيار بعيد است كه غير حق را دعوي كند و براي حضرت ابوبكر ل  فاطمه
را ) الخ ...حاشا لفاطمه(است كه از دادن حق او سر باز زند، آري آقاي تيجاني اين قول 

 ير الحق، وحاشا لبنيقول غيحاشا للقرآن أن «: يدگو مي با گفته كسي كه چنين دهد مي تشبيه

                                           
 ).77(و صحيح ابن ماجه ) 94(وابن ماجه المقدمه برقم ) 3661(سنن ترمذي كتاب المناقب برقم  -1
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براي قرآن بسيار بعيد است كه غير حق را بگويد و براي بني «؟ !!»عبدوا العجليل أن يياسرا
 . »اسراييل بعيد است كه گوساله را عبادت كنند

چگونه او سخن خداوند را  ...تقول اين مدعي كاذب و دروغين بسيار شگفت آور اس
! مو به مو، مانند سخنان اهللا هستند؟ل  فاطمه، آيا سخنان دهد مي با سخن انسان تشبيه

آري، عقده كور عصبيت تا ايـن  !! مانند سخنان بني اسراييل؟ سو سخنان حضرت ابوبكر 
نان و او را در شرايطي قـرار داده اسـت كـه ميـان سـخ     ! حد در تيجاني اثر گذاشته است؟

گـويم جـز اينكـه، پروردگـارا، از      نمـي  در اين باره چيزي. هدد نمي خالق و مخلوق تمييز
خالصـه كـالم اينكـه آقـاي     ! جنون عصمت و عصبيت ما را به پناه خودت حفـظ بفرمـا؟  

 طلـب  سحـق خـود را از ابـوبكر    ل  فاطمـه (اهد تا بپذيريم كـه  خو مي تيجاني از ما
 . تا برگ زرين نويني بر انصاف دروغين خود بيفزايد) كرد و ابوبكر در حق او ستم كرد مي

از روي داليـل عقلـي و نقلـي دروغگـو     «: يدگو مي آقاي تيجاني در ادامه سخنان خود
فاطمه پاره تن : فرموده است صبودن حضرت فاطمه زهرا ممتنع است زيرا رسول اكرم 

ست كسي كه كاذب و بديهي ا. من است، هر كس فاطمه را برنجاند، او مرا رنجانده است
. نخواهـد شـد   صدروغگو باشد، شايسته چنين تعريف و تمجيدي از طرف رسـول اهللا  

بنابراين، حديث مذكور، بر عصمت او از دروغ و از ساير فواحش داللت دارد، همـانطور  
كه آيه تطهير داللت دارد، آيه تطهير درباره فاطمه، شـوهر و هـر دو پسـرش نـازل شـده      

عقل مندان بايد بپذيرند كه بـر وي  . را خود عايشه روايت كرده استو اين حديث . است
به ابوبكر و عمر ) الم اهللا عليهاس(دانيد كه فاطمه  مي ظلم شده است و به همين خاطر شما

وقتـي حضـرت علـي،    . اسـتند در خانـه او برونـد   خو مي اجازه ورود نداد وقتي كه آن دو
بشـوند، فاطمـه چهـره خـود را بسـوي ديـوار        ابوبكر و عمر را اجازه داد كه وارد خانـه 

 .خواست بسوي آن دو نگاه كند نمي برگرداند و
فاطمه فوت كرد و بنابر وصيتي كه كرده بود، در شب دفن شـد تـا كسـي از آنـان در     

مجهـول و غيـر مشـخص     صو تا امروز مرقد دختر رسـول اهللا  ! تدفين او شركت نكند
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مهـر بـه لـب زده و خـاموش هسـتند و در ايـن        چرا علماي ما درباره اين واقعيت. است
كننـد و سـاير صـحابه     نمي كنند حتي درباره اين واقعيت اشاره هم نمي خصوص صحبت

Pكنند مي را مانند فرشتگان معصوم و بي گناه براي ما معرفي صرسول اهللا 

)
122F

1(
P . 

 : در پاسخ بايد عرض شود
است بلكه سخن از  دروغ گفتهل  فاطمههيچ يك از اهل سنت نگفته است كه  -1

آنچـه را كـه بـه گمـان     ل  فاطمـه . كذب و دروغ در اين قضيه اصـالً مفهـومي نـدارد   
داليـل عـدم    سدانست، خواستار شد و زماني كه حضرت ابـوبكر   مي خودش، حق خود

اعطا ميراث را برايش توضيح داد، ديگر پيرامون مساله ميراث سـخن نگفـت و حضـرت    
 . مام سعي و تالش خود كار گرفت و او نيز خشنود شدابوبكر در جهت خشنودي او از ت

او از كذب و تمام فواحش پاك . . . : يدگو مي فاطمه دروغ«: اين گفته آقاي تيجاني -2
 . »است

بنابر داليـل  : يمگو مي آري، اگر جريان معصوم بودن چنين ساده و آسان است، من هم
ترين  نج و خوشي حتي در مشكلعقلي و نقلي ظالم بودن كسي كه در حضر و سفر، در ر

زندگي همراه پيامبر و صاحب او در غار بوده است، نيز ممتنـع  هاي  لحظهترين  و حساس
ــت ــول  . اســ ــرت رســ ــود حضــ ــرا خــ ــت  صزيــ ــوده اســ ــاره او فرمــ  : دربــ

)P)123F2»يوصاحب يالتخذت ابابكر ولكن اخ الً يلو كنت متخذاً خل«
P. 

گزيـدم   مي ت بر گزينم، ابوبكر را برد كه كسي را به عنوان دوسبو مي اگر قرار بر اين«
 . »اما او برادر و همراه من است

بديهي است كسي كه دروغ گويد يا ظالم باشد، شايسته چنين تعريف و تمجيدي از 
زيرا حديث مذكور بر عصمت ابوبكر از ظلم و از . نخواهد شد صجانب رسول اهللا 

دال بر اين نكته هستند كه عمر هم چنين داليل عقلي و نقلي . ساير فواحش داللت دارد

                                           
 ).189-190(هدايت شدم ص ... و آنگاه) 115-116(ص  ثم اهتديت -1

 ).3656(برقم  3صحيح بخاري كتاب فضايل الصحابه ج -2
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درباره عمر بن  صبن خطاب و عثمان بن عفان نيز ظالم نبودند، زيرا رسول اكرم 
در خواب ديدم كه شير نوشيدم، به حدي نوشيدم كه سير شدم و : خطاب فرموده است

بعد ظرف شير را به عمر دادم، صحابه  .كردم مي سيرابي را از سر انگشتان خود لمس
Pاست )علم(منظور آن : فرمايي؟ فرمود مي اين خواب را چگونه تفسير: ندسوال كرد

)
124F

1(
P.  و

)P)125F2»ش العسره فله الجنه، فجهزه عثمانيمن جهز ج«: حضرت عثمان فرموده استي  درباره
P 

و . را مجهز كند، اهل بهشت است) شد مي سپاهي كه به تبوك اعزام(هر كس سپاه عسره 
و  سهمراه با حضرت ابوبكر  صاين، رسول اكرم  عالوه بر. عثمان آن را تجهيز كرد

ق يوصد يك نبياثبت أحدًا فإنها عل«: عمر و عثمان موقع صعود باالي احد فرمود
)P)126F3»دانيوشه

P . اي احد، بر جاي خود ثابت و پا بر جا بمان، باالي تو، يك پيامبر، يك
 . صديق و دو شهيد قرار دارد

شايسـته چنـين    صاز جانب رسـول اهللا   بديهي است كسي كه ظالم و ستمكار باشد،
زيرا حديث در واقع دال بر عصمت صحابه از ظلـم  . تعريف و تمجيد صريح نخواهد بود

بر شـمارم،   صرا از زبان رسول اهللا  ياگر فضايل صحابه . باشد مي و ساير فواحش
اگـر آقـاي   . حسب استدالل آقاي تيجاني، همه آنان جزو معصومين قرار خواهنـد گرفـت  

خصوصيت عصمت متعلق به فاطمه است و بس، ارائه دليـل بـرايش الزم   : اني بگويدتيج
كند، او حق  مي را به عصمت مختصل  فاطمهاگر دليل واضح و صريح دارد كه . است

تواند،  نمي ولي مجرد نسب در هيچ شرايطي. دارد كه مناقشه كند همان طور كه مايل باشد
د بـو  مـي  بوطالب، پدر حضرت علي از اهل بهشتد، ابو مي اگر چنين. دليل عصمت باشد

اگر آقاي تيجاني، احاديثي را كـه  . اما اهل دوزخ بودن او، از داليل قطعي ثابت شده است
ذكر كردم، بدليل اينكه از صحاح اهل سنت بودند، ضعيف بداند، چون اهل سنت احاديث 

                                           
 ).3478(صحيح بخاري، كتاب فضايل صحابه برقم  -1

 .صحيح بخاري، كتاب فضايل الصحابه باب مناقب عثمان -2

 ).3472(صحيح البخاري كتاب فضايل الصحابه برقم  -3
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 فاطمهد كه حديث آورند، نبايد فراموش كن مي ضعيف را در فضايل صحابه در كتب خود
د، شـو  مي در صحاح اهل سنت روايت شده است، زيرا اين حديث نيز ضعيف تلقيل 

هيچ حديثي از آنان نبايد پذيرفته شود ولو  اند، زيرا ناقالن احاديث فضايل صحابه مجروح
ني با روشي جديـد دربـاره   توا مي اينكه در باب فضايل اهل بيت باشد، پروردگارا، تنها تو

 . م احاديث، قضاوت كني، و آن راه جديد، راه انصاف استصحت و سق
و دو فرزنـدش،   سآيه تطهيـر كـه دربـاره فاطمـه، علـي      «: يدگو مي آقاي تيجاني -3

اين حديث از خود عايشـه  . نازل شده است، دال بر عصمت آنان است) حسن و حسين(
 . »الخ... .نقل شده است

 : دشو مي در جواب عرض
طمه، علي، حسن و حسين نيست بلكـه ازواج مطهـرات رسـول    آيه تطهير، مختص فا

نيز از مصداق آن هستند و اين شمول و عمـوم از سـباق آيـه ظـاهر و روشـن       صاكرم 
 : فرمايد مي خداوند سبحان. است

﴿                               

                                

                           

                           

      ﴾ ]34 -32: األحزاب[ 

اهيد راه تقـوا را در پـيش   خو مي ند، اگراي همسران پيامبر، شما مانند ساير زنان نيست«
و . بگيريد، صدا را نرم و نازك نكنيد تا صاحبان دلهاي بيمار به شما چشـم طمـع دوزنـد   

خود بمانيد و مانند جاهليت پيشين، خود هاي  سخنان خوب و شايسته بگوييد، و در خانه
يامبرش اطاعت كنيد، را به نمايش نگذاريد، نماز بر پاي داريد، زكات بدهيد و از خدا و پ

اهد پليدي را از شما اهل بيت ـ پيامبر ـ دور كنـد و شـما را خـوب      خو مي همانا خداوند
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هـاي   پاك گرداند، و به ياد آوريد آيات خداوند و سخنان حكمت آميزي را كـه در خانـه  
 . »د، همانا خداوند بسيار دقيق و آگاه استشو مي شما تالوت

هم . هستند صداق آن، ازواج مطهرات رسول اهللا آيه مبين اين مطلب است كه مص
اما ما آيه را . اشاره به اختصاص ازواج دارداند  چنين نويد و وعيدهايي كه در آن ذكر شده

د ولي گير مي انيم و بر اين عقيده هستيم كه تمام اهل بيت را در برد نمي منحصر به ازواج
عليهم اجمعين از ميان اهل بيت، در عين حال، فاطمه، علي، حسن و حسين رضوان اهللا 
آنان را به دعا مختص كرده  صدر اين امر اختصاص بيشتري دارند چون رسول اكرم 

 صاز رسول اهللا : يدگو مي در بخاري از عبدالرحمن بن ابي ليلي روايت شده است،. بود
شان چگونه بر شما اهل بيت درود بخوانيم؟ خداوند سالم گفتن را براي ما ن: سوال كرديم

 َصلَّْيتَ  َكَما ُمَحمٍَّد، آلِ  َوَعَلى ُمَحمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  للَُّهمَّ ا: ُقوُلوا: فرمود صرسول اهللا . داده است
 َكَما ُمَحمٍَّد، آلِ  َوَعَلى ُمَحمَّدٍ  َعَلى بَاِركْ  اللَُّهمَّ  َمِجيٌد، َحِميدٌ  ِإنَّكَ  ِإبـَْراِهيَم، آلِ  َوَعَلى ِإبـَْراِهيَم، َعَلى
)P)127F1»َمِجيدٌ  َحِميدٌ  ِإنَّكَ  ِإبـَْراِهيمَ  آلِ  َوَعَلى ِإبـَْراِهيَم، َعَلى تَ بَارَكْ 

P. 
همان گونه كه در . باشند مي صبي ترديد منظور از اهل بيت ازواج و اوالد پيامبر 

 ابوحميد ساعدي. حديثي ديگر از امام بخاري به روايت عمرو بن سليم زرقي آمده است
پيامبر گرامي، چگونه براي تو درود بفرستيم؟ رسول  اي: صحابه عرض كردند: يدگو مي

 ِإبـَْراِهيَم، آلِ  َعَلى َصلَّْيتَ  َكَما َوُذرِّيَِّتِه، َوَأْزَواِجهِ  ُمَحمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ : ُقوُلوا: فرمود صاكرم 
Pَمِجيدٌ  َحِميدٌ  إِنَّكَ  ِإبـَْراِهيمَ  آلِ  َعَلى بَارَْكتَ  َكَما َوُذرِّيَِّتِه، َوَأْزَواِجهِ  ُمَحمَّدٍ  َعَلى َوبَاِركْ 

)
128F

2(
P. 

: در بخشي از يك حديث ديگر كه امام بخاري آن را نقل كرده است، چنين آمده است
تشريف برد ل  حضرت عايشهي  به حجره صرسول اهللا : يدگو مي سحضرت انس 

سالم بر شما اي اهل بيت ـ حضرت عايشه در جواب  »تيكم اهل البيالسالم عل«: و گفت
تمام ازواج رفت و به همه گفت، آنچه را ي  و به حجره »اهللا ةك السالم ورحميوعل«: رمودف

                                           
 ).3190(اب األنبيا باب يزفون ـ النسال في المشي برقم صحيح بخاري كت -1

 ).3189(صحيح البخاري كتاب االنبيا برقم  -2
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Pگفته بودل  كه به حضرت عايشه

)
129F

1(
P.  شامل ازواج )اهل بيت(از لحاظ معني لغوي نيز 

اهل الدين پيروان . ساكنان بيت: اهل بيت: اهل األمر. ..«: يدگو مي فيروز آبادي. دشو مي
ازواج نبي و دختران نبي و داماد پيامبر يعني : مسر او، اهل النبيه: دين، اهل الرجل

)P)130F2»حضرت علي عليه السالم
P. ساكنان خانه، و اهل : اهل البيت. ..«: يدگو مي ابن منظور

همسران، دختران و داماد پيامبر يعني علي : افراد خاص يك شخص، و اهل النبي: الرجل
Pسلمه وآله و يصلی اهللا عل يل نساء النبيوق ...ص يعني همسران پيامبر اند  و بعضي گفته

)
131F

3(
P. 

ماند،  نمي آري، بعد از بيان آيه و احاديث و توضيحات لغوي، جاي شك و ترديد باقي
 . از جمله مصداق آيه مذكور هستند صدر اينكه ازواج مطهرات پيامبر 

كلمه هاي متعدد قرآن  عالوه بر اين شواهد و داليل عقلي و نقلي و لغوي، در آيه

 ﴿ سوره نمل آمده است 7در آيه . براي زوجه و همسر بكار برده شده است )اهل(  

                    ﴾ »-  زماني را كه موسي  -ياد آوري كن

آوريم تا خود  مي بينم، بزودي خبري از آتش و يا اخگري مي من آتشي: به همسرش گفت
در . بود، همسرش بود) ليه السالمع( بي ترديد، كسي كه همراه موسي .»را با آن گرم كنيد

﴿: سوره يوسف آمده است 25آيه               ﴾ 

ند باشد توا مي بدي داشته باشد چهي  سزاي كسي كه نسبت به همسرت، اراده: گفت«
به اتفاق همه مفسران گوينده اين جمله، زليخا همسر عزيز  .»مگر اينكه به زندان برود

 ﴿: سوره نمل آمده است 57در آيه . مصر بود          ﴾ » ما لوط و

و به معني  حرف استثنا است )إأل(در اينجا  .»ندانش را نجات داديم به جز همسرشخا

                                           
 ).4515(باب سوره األحزاب ) كتاب التفسير(صحيح بخاري  -1

 ).1245(القاموس المحيط ـ باب ألم فصل همزه ص  -2

 ).290(ص ) الالم(لسان العرب ألبن منظور المصري حرف  -3
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حضرت لوط، از اهل او بود ولي بنابر ي  وضعي خودش حكايت از آن دارد كه زوجه
 . داليل مشخصي استثنا شده بود

ممكن است آقاي تيجاني تفاسير اهل سنت را به عنوان حجت و دليل نپذيرد، بويژه 
ا برايش دانم كه تفاسير بزرگان اهل تشيع ر مي لذا الزم. بعد از اينكه هدايت شده است

 نزد آنان نيز به معني ازواج و همسران )اهل(كنم تا برايش ثابت شود كه كلمه  ذكر

﴿ علي قمي در تفسير،. آيد مي            ﴾ وقتي سال : يدگو مي

: تهمسرش را با خود برد و شعيب خطاب به او گف) ليه السالمع(بر او تمام شد، موسي 
موسي گوسفندان خود را به مقصد . او را با خود ببر، همانا خداوند تو را بر گزيده است

وقتي به بياباني رسيد و همسرش همراه بود، دچار سردي شديد و باد . مصر بيرون برد
Pموسي بسوي آتش نگاه كرد. تندي و تاريكي شدند و شب فرا رسيد

)
132F

1(
P . . ..الخ . 

 ﴿ ابوعلي سبرسي در تفسير آيه       ﴾ اذ قال ألهله، يعني به : يدگو مي

Pهمسرش و او دختر شعيب بود

)
133F

2(
P. و همين معني را موقع تفسير ﴿          

  ﴾ يعني همسرش »نيب وكان تزوجها بمديبنت شع يوه«: يدگو مي كند و مي تكرار ،

Pر مدين با وي ازدواج كرده بوددختر شعيب بود و د

)
134F

3(
P. 

كه داند  مي در پرتو آنچه كه گذشت، هر صاحب بصيرت و اهل خرد با وضاحت تمام
 . خدا را هزاران هزار سپاس. دانند مي )اهل(عي نيز، ازواج را از جمله مصداق مفسران شي

بس، هيچ دليلي وجود ندارد داير بر اينكه آيه تطهير مختص به پنج تن است و « -ت
از آنان ذكر  ها، براي تطهير و از بين بردن آلودگي صدر حديث عايشه فقط دعاي پيامبر 

مثال آيه تطهير، مانند آيه  .دشو نمي شده است و هيچ دليلي براي اختصاص در آن ديده

                                           
 .سوره القصص) 116-117(ص  2القمي ج تفسير -1

 .ي نمل سوره) 168(ص  5مجمع البيان ج -2

 .ي طه سوره) 89(ص 4مجمع البيان ج -3
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﴿: در آيه تقوي چنين آمده است. تقوي است            ﴾ 

اين . »مسجدي كه از روز اول بر اساس تقوا بنيانگذاري شده است« يعني ]108: بةالتو[
را نيز شامل  صآيه درباره مسجد قباء نازل شده است ولي در عين حال مسجد النبي 

دو شخص در مورد «: كند مي ترمذي در سنن خود از ابي سعيد خدري روايت. است
منظور از آن، : يكي گفت. ، با هم اختالف داشتندمسجدي كه بر اساس تقوي بنا شده بود

: فرمود صرسول اهللا . است صمسجد رسول اهللا : مسجد قباء است و ديگري گفت
Pمسجدي كه بر اساس تقوي پايه ريزي شده است، همان مسجد من است

)
135F

1(
P. 

چون هر دو مسـجد بـر   . شامل هر دو مسجد است )پايه ريزي بر اساس تقواي(حكم 
Pنا نهاده شده انداساس تقواي ب

)
136F

2(
P. 

 .آيه، به داليل متعددي داللت بر عصمت فاطمه يا كساني ديگر ندارد
اهللا  يرض يفخرج النب«: كند مي نقلل  حديثي كه امام مسلم از حضرت عايشه -1

Pه مرطيعنه غداه وعل

)
137F

3(
P... از خانه بيرون رفت در  صيك روز صبح رسول اكرم . »الخ

و بافته شده از موي سياه پوشيده بود، پس حسن بن  حالي كه چادري نقش و نگاردار
علي آمد، او را داخل چادر گرفت، سپس حسين آمد و داخل چادر شد، بعد از آن فاطمه 

وي را داخل چادر برد سپس حضرت علي آمد و رسول اكرم  صآمد و آن حضرت 
از شما اهد پليدي را خو مي يعني همانا خداوند: وي را داخل چادر آورد و فرمود ص

اين حديث، بي ترديد، در واقع دعاي . »يد و شما را كامالً پاك بگردانداهل بيت بزدا
 صرسول اهللا . است سو حسين  س، حسن س، علي لفاطمه در حق  صپيامبر 

اگر آنان . است آلودگيها را از آنان بزدايد و آنان را پاك و مطهر كندخو مي با اين دعا
راي پاكي آنان وجود داشت؟ وقتي آنان نياز به پاكي و دند، چه نيازي ببو مي معصوم

                                           
 ).2475(و صحيح ترمذي ) 3099(ترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب تفسير سوره توبه  -1

 ).74(ص  7منهاج ج -2

 .)2424(صحيح مسلم مع الشرح كتاب فضايل الصحابه برقم  -3
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سوره مائده  6جا و چگونه؟ ميان اين آيه و آيه زدودن آلودگيها داشتند، پس عصمت از ك

﴿: فرمايد مي چه تفاوتي وجود دارد كه                   

                ﴾ »خواهد شما را در  نمي خداوند

اهد شما را پاك گرداند و نعمتهايش را بر شما كامل نمايد تا خو مي تگنا قرار دهد ولي
فرمايد، او بر اساس رحمت و  مي خداوند در اين آيه. »اينكه شما سپاسگذاري كنيد

اهد آنان را تطهير كند و نعمتهايش را بر آنان به خو مي گان دارد،شفقتي كه نسبت به بند
لذا . منظور از تطهير اين نيست كه خداوند آنان را معصوم قرار داده است. اتمام برساند

 . دشو نمي و هيچ تفاوتي ميان اين دو ديده. آيه اول مانند اين آيه است
الخ بطور استثنايي  ...ذهب عنكم الرجسآيه، يريد اهللا لي: يندگو مي )شيعه(اگر آنان  -2

كند، الزم است كه دليل روشن و شـفافي را از كتـاب و سـنت ارائـه      مي عصمت را اثبات
 . دهند و گر نه اين ادعاها، پنداري بيش نيستند و مشكلي را حل نخواهند كرد

ي  (اگر آيه مذكور داللت بر عصمت حضرت علي، فاطمه، حسن و حسين  -3

﴿ سوره الليل 21 - 17هاي  آيه: ، آنگاه اگر بگويمكند) اجمعين           

                                

     ﴾ ام و سخن  كند، خطا نكرده مي ست حضرت ابي بكر داللت بر عصم

در حق ها  زيرا ابن كثير و بسياري از مفسران بر اين باورند كه اين آيه .ام گزافي نگفته
مفسرين را در اين باره نقل  حتي بعضي آقايان اجماعاند  نازل شده سحضرت ابوبكر 

Pاند كرده

)
138F

1(
P. تقوي، تزكيه و تطهير از گناهان را به  سحضرت ابوبكر ها  خداوند در اين آيه

چنانچه معني آيات چنين  .بوسيله بذل مال در راه خداوند ياد فرموده و او را ستوده است
و پرهيزگارترين، از آتش جهنم بدور داشته خواهد شد، همان كسي كه مالش را : است
و تا او را نمايد تا خودش را پاكيزه نمايد، هيچ كس بر او نعمت و احساني ندارد  مي بذل

                                           
 .556ص  4تفسير ابن كثير ج -1
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كند، وي بزودي خشنود خواهد  مي پاداش دهد بلكه صرفاً بخاطر رضاي خدا اين كار را
يد؟ دقت كن اي خواننده محترم، و سستي و بي گو مي جناب تيجاني در اين باره چه. شد
مسايل مهمي را كه نياز  .را مالحظه كن دهد مي اي داليلي را كه آقاي تيجاني ارائه پايه

. يل قوي از كتاب و سنت دارند، بر داليل سست و بي پايه استوار كرده استشديد به دال
 : آري، شاعر خوب گفته است(

 .پاي چوبين سخت بي تمكين بود پاي استدالليان چوبين بود
اند  د، و آنان عبارتگير مي قطعاً آيه تطهير عالوه بر پنج تن، همه اهل بيت را در بر -4

ـ در بخش ديگر حديث كه امام مسلم به روايت يزيد بن  ص ساير دختران رسول اهللا: از
من درباره اهل بيـت  : فرمود صرسول اهللا : حيان آن را ذكر كرده است چنين آمده است

: بار تكرار فرمود، حصين از زيد پرسـيد  3كنم و اين كلمه را سه مي خودم، شما را توصيه
از اهـل بيـت او    صيـامبر  چه كساني هسـتند؟ آيـا همسـران پ    صاهل بيت رسول اهللا 

آري، همسران او نيز از اهل بيت او هستند و اهل بيت او كليه كسـاني  : نيستند؟ زيد گفت
آنـان چـه كسـاني    : براي آنان حرام شده است، گفت) زكات(هستند كه بعد از وي صدقه 

آنان فرزندان علي، فرزندان عقيل، فرزندان عبـاس و فرزنـدان جعفـر    : هستند؟ زيد گفت
Pآري،: براي همه آنان صدقه حرام شده است؟ گفت: گفت. دهستن

)
139F

1(
P كـنم آقـاي    نمي فكر

تيجاني عصمت را شامل حال همه اينان بداند و هيچ دليلي نيز دال بر خارج بودن اينان و 
تمام ادله گذشته كه بيان گرديد، هر گونه اختصاص را . مختص بودن پنج تن وجود ندارد

 . كنند مي نفي
نـه  . انندد نمي يم كه روافض اثني عشري خبر واحد را قابل عمل و حجتبايد بدان -5

كنـد،   مـي  در باب عبادات و نه در باب عقايد، و حديثي كه آقاي تيجـاني از آن اسـتدالل  
كه امام مسلم آن را روايت كرده است، متـواتر نيسـت بلكـه از    ل  يعني حديث عايشه

                                           
 ).2408(صحيح مسلم مع الشرح كتاب فضايل الصحابه ـ باب فضايل علي برقم  -1
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احـد  تيجاني چگونه از حديثي كه خبر و اكنون سوال اين است كه آقاي. اخبار آحاد است
 ! كند؟ مي است استدالل) عصمت(است در باب عقيده كه همانا 

 هـا،  دليلي ديگر داير بر اينكه آيه تطهير، فقط دعا است براي تطهير و از اله آلودگي -6
را زدوده هـا   يد كه خداوند آنان را از گناه پاك كـرده، آلـودگي  گو مي نه آن چنان كه شيعه

اين است كـه عقيـده شـيعه در بـاب قضـا و قـدر        اند، ت و در نتيجه آنان معصوم شدهاس
 . مخالف با عقيده آنان در باب عصمت است

بعد از دقت و بررسـي كامـل در   : يدگو مي )مع الصادقين(آقاي تيجاني در كتابي ديگر 
ر، ديدگاهي آيد كه قول شيعه و ديدگاه آنان در امر قضا و قد مي باب قضا و قدر چنين بر

زيرا گروهـي در ايـن بـاره    . است بسيار درست و رايي است فوق العاده صايب و صحيح
سـت و گـروه ديگـري دچـار افـراط شـده       صـحه گذاشـته ا  ) جبـر (چار تفريط شده بر د
تـا مفـاهيم و معتقـدات را تصـحيح     اند  ائمه اهل بيت آمده. را قبول كرده است )تفويض(

بنابراين جبر و تفويض را رد كـرده و  . تفريط را بر گزينند كنند و راه وسطي ميان افراط و
اي را كه براي هر  و امام جعفر صادق براي اين، مثال ساده .اند معتقد به امر بين امرين شده

يي نـه خبـر   گـو  مـي  اينكه: وقتي سائل از او پرسيد. كس قابل درك باشد، بيان كرده است
ين ماننـد  راه رفتن تو روي زمـ «: جواب گفته معنا است؟ امام در است نه تفويض، به چ

اما وقتـي  . يمرو مي يعني اينكه ما روي زمين به اختيار خود راه »افتادن تو روي آن نيست
چه كسي از ما دوسـت دارد  . افتيم، اين سقوط و افتادن در اختيار ما نيست مي روي زمين

شـه نـاقص العضـو    كه روي زمين بيفتد و بعضي از اعضاي جسم او شكسته و بـراي همي 
بماند؟ لذا قضا و قدر، نه جبر محض است و نه تفويض محض بلكه ميان جبر و تفويض 

يعني بعضي اعمال از طرف ما، به اختيار ما هستند و ما با اراده و اختيـار خـود   . قرار دارد
هستند كـه از دايـره اختيـار بيـرون     ها  آن اما بعضي ديگر از اعمال،. دهيم مي آنان را انجام

نيسـتيم، در برابـر نـوع اول    هـا   آن مجبوريم و قادر به دفع و ردها  آن هستند و ما در برابر
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انسان . يم و در برابر نوع دوم مورد محاسبه قرار نخواهيم گرفتشو مي مواخذه و محاسبه
 . در حالت اولي مخير و در حالت دومي مسير است

ند و آن شو مي ظر از وي صادرمخير است در رفتار و اعمالي كه بعد از تفكر و ن -1
و در نهايت آن اعمال را  دهد مي اعمال را در حالت اختيار ميان اقدام و ترك اقدام، انجام

﴿ خداوند در اين آيه. كند مي يا ترك دهد مي يا انجام                

              ﴾ بنابراين، آاليش و . به همين نكته اشاره فرموده است

همان گونه كه فالح . پااليش نفس هر دو حاصل اراده و اختيار باطن و نفس انسان هستند
Pو خسران نتيجه حتمي اراده و اختيار اند

)
140F

1(
P. 

 : گويم مي
شـما در  مخـالف عقيـده    »إن اهللا طهرهم وأذهـب عـنهم الـرجس«عقيده شما داير بر اينكه 

زيرا عقيده شما در باب قضا و قدر، اين است كه خداوند كسـي را  . باب قضا و قدر است
كند مگر زماني كه خود او نسبت به تطهيرش تصميم بگيرد، زيرا هر كس طبق  نمي تطهير

پـس   .عقيده شما مخير است، مسير و مجبور نيست و اراده خداوند به معني امر او اسـت 
آيا اين تناقض دال بر پوشالي  ...!كنيد؟ مي عقيده خود تناقض گويي چرا و به چه دليل در

بودن عقايد شما نيست و دال بر اين نيست كه عقايـد شـما سـاخته و پرداختـه افكـار و      
 ؟  صاي شما هستند نه بر گرفته از كتاب اهللا و سنت رسول اهللا  فرقههاي  انديشه

ان است براي آن كسي كـه دسـتور   تكذيب فاطمه، كاري سهل و آس«: يدگو مي تيجاني
اش  در صورتي كه اعتـراض كننـدگان، از خانـه    دهد مي به سوزاندنش و سوزاندن منزلش

سپس تاريخ الخلفاي ابن قتيبه را به عنوان مرجـع ايـن   . »بيرون نيايند ها، آن راي بيعت باب
Pكند مي روايت ذكر

)
141F

2(
P. 

                                           
 ).226-227(و همراه با راستگويان ص ) 143(مع الصادقين للتيجاني ص  -1

 ).190(هدايت شدم ص ... آنگاه -2
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 : د كهشو مي در جواب عرض
 سرساند كه حضرت علي  مي را روايت صحيح به اثباتاين، ادعايي دروغين است زي

هنگامي كه مردم نزد «: كند كه مي بيعت كرد چنانچه ابونضره روايت سبا حضرت ابوبكر 
بينم؟  نمي چرا من علي را در جمع: حضرت ابوبكر اجتماع نمودند، حضرت ابوبكر فرمود

ابوبكر خطـاب بـه وي   . دتعدادي از انصار رفتند و حضرت علي را آوردن: يدگو مي راوي
اي علي، شما پسر عمو و داماد رسول اهللا هسـتيد، فكـر كـردم چـرا حضـور پيـدا       : گفت

اي خليفه رسول اهللا، اشكالي ندارد، دستت را دراز كن، : فرمود سنكرديد؟ حضرت علي 
)P)142F1»... با وي بيعت كرد س وي دستش را دراز كرد و حضرت علي

P. 
د نه روايت مجهـولي كـه در كتـابي وارد    شو مي تهاين روايت صحيحي است كه پذيرف

 . شده است كه نسبت آن به مولفش درست نيست
گذشته از اين، اهل سنت اتفاق نظر دارند كه براي شكل گرفتن بيعت، قبول همه مردم 

پس اگر فـرض كنـيم كـه    . شرط نيست بلكه موافقت جمهور و بيشتر خبرگان كافي است
به خصـوص كـه وي   . ا نپذيرفت، هيچ اشكالي نداردر سبيعت ابوبكر  سحضرت علي 
 سكند، مالحظه كنيد كه خود حضرت علـي   نمي كند و اختالف ايجاد مي سمع و طاعت

د شـو  نمـي  سوگند به خدا اگر امامت منعقـد «: چنانچه در كتب رافضه آمده استيد گو مي
 اني كه حاضراما مسئله اين است كه كس. مگر با حضور عموم مردم، اين كار شدني نيست

تواند از سخنش بر گـردد   نمي بعد از آن، كسي كه حضور داشته. كنند مي ند، فيصلهشو مي
)P)143F2»و كسي كه غائب بوده است حق انتخاب ندارد

P.    پس وقتي مسئله اين گونه اسـت چـرا
 را به آتش بكشند؟ اش  خانه

                                           
 .ندش صحيح استس: گويد محقق كتاب مي) 1292(كتاب السنه، احمد بن حنبل رقم  -1

 ).368(ص  3نهج البالغه ج -2
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ر و عمـر را  ابـوبك  ،لفاطمـه  بينيد كـه   مي با اين همه، شما«: يدگو مي آقاي تيجاني
بـه خـاطر   ل  فاطمـه وقتي علي آن دو را به خانه آورد، . اجازه ورود به خانه خود نداد

 .»چهره را به طرف ديوار بر گرداند اينكه بسوي آنان نگاه نكند،
 : گويم مي

اين روايـت صـحت نـدارد،    . در دروغ بودن اين سخن جاي هيچ گونه ترديدي نيست
عالوه بر اين، ايـن حـديث مخـالف بـا     . نگفته است فاقد سند است و هيچ محدثي آن را

احاديث صحيحي است، كه در خالل مباحث گذشته بيان گرديد، شيوه آقايان شيعه بسيار 
 كننـد؟  مـي  كنند با چنين اعمالي دارند از فاطمـه دفـاع   مي آيا آنان فكر. شگفت آور است

ار واالتر و باالتر است از اين فاطمه زهرا بسي. كنند مي بلكه دامن پاك او را لكه دار! هرگز
، قهري فاطمه از شيخين به خاطر چه بود؟ به دهد مي عمل كه شيعه آن را بسوي او نسبت

خداوند بر فاطمه زهرا ترحم نموده او را از شر اين گونه اوباش حفاظت كند، !! خاطر مال
كنند كه  مي دارند و فكر حتي ادعا مي آنان در جهت تخريب شرافت و كرامت زهرا گام بر

در جريان فدك و ميـراث اصـالً دخالـت     سعمر بن خطاب  .اند كار خوبي را انجام داده
خليفه نبود؟ لذا رفتن عمر و خشـم   سمگر حضرت ابوبكر . نكرده نزد فاطمه نرفته است

آقاي تيجاني به كـدام دليـل   . كردن فاطمه بر او كامالً بي اساس است؟ اصالً صحت ندارد
بيند  مي داند؟ آري، خواننده محترم مي رت عمر را در جريان ميراث دخيلاستناد كرده حض

ابوبكر و عمر، ابوبكر و عمر، اما يـك دليـل   : يدگو مي كه جناب تيجاني بار بار،داند  مي و
اما با ذكر نام عمر در اين جريان، . هد تا نقش عمر را در اين موضوع تبيين كندد نمي ارائه

فه رسول، حضرت عمر بن خطاب نـدارد، بسـيار متاسـفم از    هدفي جز مطعون كردن خلي
 . اين هدايت دروغين

فاطمه فوت كرد و طبق وصيتش بطور پنهان در شب دفن شد «: يدگو مي آقاي تيجاني
)P)144F1»كر و عمر در جنازه او شريك نشوندتا ابوب

P. 
                                           

 ).190(هدايت شدم ص ... آنگاه -1
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تيجاني اين . بدون هيچ شك و گمان اين سخن دروغ محض است و شرم آور است
تا خوانندگان را دچار اين وهم و  دهد مي جلد سوم بخاري نسبت 39به صفحه  سخن را

پندار باطل كند كه اين سخن را بخاري روايت كرده است اما اگر به بخاري مراجعه شود، 
ت فاطمه فوجد«: اصل حديث در بخاري چنين است. دشو نمي چنين روايتي در آن ديده

اهللا  يرض يت وعاشت بعد النبيجرته فلم تكلمه حتی توفذالك فه ياهللا عنه ف يبكر رض يعلی اب
 .»... وذن بها أبابكريًال ولم يت دفنها زوجها علی ليعنه سته أشهر، فلما توف

. صـحبت نكـرد   سفاطمه در اين باره بر ابوبكر خشم كرد و تا لحظه موت با ابوبكر «
هنگام شب او ) يعل(زنده ماند وقتي فوت كرد، شوهرش  صوي شش ماه بعد از پيامبر 

آقاي تيجاني از كجـا خبـر   ) را دفن كرد و ابوبكر را در جريان خبر موت فاطمه قرار نداد
شد كه فاطمه وصيت كرده بود تا در شب به طور پنهاني دفن شود؟ و از كجا خبر شد كه 

خواست ابوبكر و عمر در جنازه او شـركت كننـد؟ آيـا ايـن اطالعـات بطـور        نمي فاطمه
آري ممكن است چنين وحيي بر او نازل شده باشد، زيرا  اند؟ وحي شده خصوصي برايش

ايـن دروغگـو سـپس    !! او از پيروان طريقه تيجانيه است كه بر الهامات ربـاني ايمـان دارد  
! آورد؟ مـي  ، به نگـارش در »همراه با راستگويان« »نيقألكون مـن الصـاد«كتابي تحت عنوان 

 : آري، درست گفته شده است
  »تری عجباً  عِش رجباً «

چرا علماي ما درباره اين واقعيتها سكوت اختيار كرده پيرامون «: يدگو مي آقاي تيجاني
را ماننـد   صكننـد و اصـحاب رسـول اهللا     نمـي هـا   آن زنند حتي يـادي از  نمي آن حرف

 .»دهند مي فرشتگان معصوم براي ما جلوه
 : گويم مي

را بسان  صكه اصحاب رسول اهللا اين ما نيستيم ! آقاي تيجاني چقدر جاهل هستي؟
البته، كسي كه آنان را، بهترين مردمان معرفي كرده است، پروردگار . دانيم مي فرشتگان

 ﴿: يدگو مي او در كتاب خود. مردمان است               
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         ﴾ ]شما بهترين مردمان هستيد كه «. ]110: آل عمران

خلق شده ايد تا مردم را به انجام كارهاي نيك امر كنيد و از كارهاي بد باز داريد و به اهللا 
 . »ايمان بياوريد

﴿                                 

                            ﴾ ... الخ

 . ]29: الفتح[
ياران و اصحاب او در برابر كفار سخت و خشن . فرستاده خداوند است صمحمد «

آنان در . بيني مي تو همواره آنان را در حال عبادت و بندگي .اند در برابر دوستان مهربانو 
 . »الخ. ..اند صدد بدست آوردن فضل و خشنودي تورات چنين ستوده شده

﴿                        

              ﴾ ]74: نفالاأل[ . 

آناني كه . آناني كه ايمان آوردند، هجرت كردند و در راه اهللا با دشمنان دين جنگيدند«
را پناه دادند و دين خدا را ياري كردند، همه اينان مومنان واقعي هستند، براي ) مهاجرين(
 . »نان مغفرت و روزي شرافتمندانه در نظر گرفته شده استآ

﴿                          

                                  

       ﴾ ]89 -88: بةالتو[ . 

و آناني كه دعوت او را پذيرفتند، با جـان و مـال خـود در راه اهللا     صاما رسول اهللا «
نان باغهايي خداوند براي آ. براي آنان است به خوبيها و آنان هستند برندگان. جهاد كردند

بـراي هميشـه   ها  آن .نهرهاي آب جاري است، تدارك ديده است ها، آن را كه زير درختان
 . »اين است رستگاري بزرگ. در اين باغها هستند
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﴿                ﴾ ]64: ألنفالا[  

كنـد   مـي  آن عده از مومنان كه از خط و مشي تو تبعيـت  اي پيامبر گرامي، خداوند و«
 . »كنند مي تو را كفايت) در دفاع(

 رسـد كـه گروهـي از مـردم بـه جهـاد       مـي  روزگاري فـرا : رسول گرامي اسالم فرمود
در ميان شـما وجـود دارد؟ در جـواب     صكسي از ياران رسول اهللا : يندگو مي ند،رو مي

رسـد و   مـي  باز روزگـاري فـرا  . آيد مي به استقبال آنانآري، فتح و پيروزي : دشو مي گفته
در  صآيا كسي از ياران يـاران رسـول اهللا   : دشو مي از آنان سوال. ندرو مي مردم به جهاد

باز . آيد مي آري، فتح و پيروزي به استقبال آنان: دشو مي ميان شما هست؟ در جواب گفته
آيا از يـاران يـاران،   : دشو مي آنان سوال از. ندرو مي رسد و مردم به جهاد مي روزگاري فرا

آري، فـتح و  : دشـو  مـي  در ميان شما كسي هست؟ در جواب گفتـه  صياران رسول اهللا 
Pآيد مي پيروزي به استقبال آنان

)
145F

1(
P. 
بـه  . به اصحاب و ياران من بد و بيراه نگوييد: فرمود صدر روايتي ديگر رسول اكرم 

كوه احد طال انفاق كند، اين انفاق او با يك مثقال اگر از شما كسي به اندازه . خدا سوگند
Pكند نمي از انفاق اصحاب من برابري

)
146F

2(
P. 

زيرا بديهي و روشن است كه طعن . كنيم مي دفاع صآري، ما از اصحاب رسول اهللا 
چرا . است صدر واقع طعن و تنقيص شخص پيامبر  صو تنقيص اصحاب رسول اهللا 

نظر أحدكم من يله فلين خليالرجل علی د«: موده استزيرا خود آن حضرت فر. چنين نباشد
)P)147F3»خاللي

P. 
كند، لذا هر كس مواظب باشد  مي هر كس از كيش و آيين دوست و همراه خود تبعيت

اگر قرار «: فرموده استن صمگر خود آن حضرت . و ببيند كه با چه كساني دوستي دارد

                                           
 ).3449(صحيح بخاري كتاب فضايل الصحابه برقم  -1

 ).3470(صحيح بخاري كتاب فضايل الصحابه برقم  -2

 .ابي داود كتاب االدب و ترمذي كتاب الزهد -3
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گزيدم  مي را بر صرت ابوبكر د كه كسي را به عنوان دوست بر گزينم، حضبو مي بر اين
 »ولي او برادر و رفيق من است

را در قول  صكند و باز پيامبر  مي سپري صرا با پيامبر اش  صحابي كه تمام زندگي
چنين انديشه و تفكري مترادف با نقص و عيب در قرآن و ! ؟!كند مي و عمل مخالفت

  .راً يضه علواً كبقول الرافيتعالی اهللا عما . ادعاي عبث در حق خداوند است

  ﴿ .را ستوده است صخداوند چگونه در كتاب خود اصحاب رسول اهللا 

                          

            ...﴾  18: الفتح[الخ[  

. خداوند از مومنان راضي و خشنود گرديد هنگامي كه زير درخت با تو بيعت كردند«
نازل كرد ها  آن خداوند دانست آنچه را كه در دلهايشان نهفته است لذا سكينه و آرامش بر

 . »و فتحي زودرس نصيب آنان كرد

﴿                  

                                   

﴾ ]100: بةالتو[  

تبعيـت   ص، آناني كه بـا بهتـرين شـيوه از پيـامبر     پيشكسوتان از مهاجرين و انصار«
كردند، خداوند از آنان خشنود است و آنان از خداوند راضي، خداوند براي آنان باغهـايي  

آنان براي هميشه در . نهرهاي آب جاري هستند تدارك ديده استها  آن را كه زير درختان
چنين است تصوير صحابه آري، . »كنند، اين است يك پيروزي بس عظيم مي آنجا زندگي

 مگـر ! آيند؟ مي يند، بارگو مي آنگاه صحابه چگونه آن طور كه روافض. در قرآن و حديث
. كنـيم  مي آري، ما از اصحاب دفاع! دروغ بگويند؟) العياذ باهللا( صد خدا و پيامبر شو مي

اهللا  زيرا آنان بودند كه دين خدا را حفاظت كردند و در دفاع از حريم قرآن و سنت رسول
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طعن به حامالن و مدافعان دين، در واقع طعن بـه قـرآن و   . جان و مال را نثار كردند ص
 . و مرام اصلي اهل رفض نيز همين است. است صسنت رسول اهللا 

آري، امير محسن المللك، سيد محمد مهدي علـي، شـيعي دوازده امـامي كـه در پـي      
نـان كـه حـق اسـت، حـق      تحقيقات و مطالعات عميق خود، سـلك اهـل سـنت را آن چ   

واقعيت ايـن اسـت كـه    «: يدگو مي تشخيص داده از كيش شيعي تبري جسته است، چنين
موجب توجيه تهمتهاي ناروا در حق  ،ص عقيده شيعه درباره اصحاب گرامي رسول اهللا 

اي دربـاره حقانيـت    د كه معتقدان به چنين عقيـده شو مي د و باعثشو مي صخود پيامبر 
زيرا هر كس درباره كساني كه بر پيامبر . ماني و شبهات گوناگوني شونداسالم دچار نابسا

معتقد باشد كه آنان در ظاهر، در ايمان خود صادق بودند و در باطن  اند، ايمان آورده ص
توانـد   نمـي  مرتـد شـدند، او   صكافر بودند و حتي بعد از وفات رسول اهللا ) العياذ باهللا(

اگـر  : انديشـد كـه   مي ن را تصديق كند، بلكه او چنينرا بپذيرد و آ صنبوت نبي گرامي 
شـد و   مـي  د، قطعـاً تعليمـات او مـوثر واقـع    بـو  مـي  پيامبر به حق و راستين ،ص پيامبر 

آوردند و از ميان انبوه عظيمي كه بوي ايمـان   مي پيروانش با صدق و اخالص به او ايمان
شد كه بر ايمـان   مي ن آنان پيداآورده و به دعوت او گراييده بودند، حداقل صد نفر از ميا

چه كسـاني هسـتند آنـاني كـه در     ) البته اين عقيده شيعه است(ماندند  مي ثابت و پا بر جا
 متاثر شدند و آمار و ارقام كسـاني كـه از نبـوت او اسـتفاده     صنتيجه هدايت رسول اهللا 

تـد و  به جز چنـد تـن، بقيـه همـه مر     صرسد؟ اگر اصحاب پيامبر  مي كردند به كجا مي
پس چه كسي از اسالم تبعيت كرده است؟ ) آن طور كه شيعه معتقد است(دند بو مي منافق

)P)148F1!بهره برده است؟ صو چه كسي از تعليم و تربيت رسول اكرم 
P. 

آري، دقت كنيد و ببينيد كه فطرت سالم چگونه با امور غير فطري در تضاد اسـت تـا   
يزان با عقل، منطق و فطرت سـالم، سـر   براي شما روشن شود كه اعتقادات شيعه تا چه م

                                           
 ).55(تاليف ابوالحسن ندوي ص ) تانصورتان متضاد(و كتاب ). 6-7(ص 1اآليات البينات ج -1
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بعد از علم و آگاهي از دسيسه روافض، هر مسلماني بايد در امـور ديـن   ! ناسازگاري دارد
 . خود محتاط بوده و خودش حفاظت خود را به عهده بگيرد

اهم عرض كنم كه يـك سـوال هنـوز در ايـن     خو مي در پايان قبل از خاتمه اين بحث
از آن ابن قتيبـه يـا خيـر؟ در     )اإلمامه والسياسه(كه آيا كتاب ص باقي است و آن اينخصو

به او نسـبت داده شـده    )اإلمامه والسياسه(خير، كتاب : دشو مي پاسخ به اين سوال عرض
 : است و در واقع از تاليفات او نيست و براي اثبات اين مدعا داليلي متعددي وجود دارد

حتي يك نفر از آنان نگفته اسـت كـه ابـن    د ان كساني كه زندگي ابن قتيبه را نوشته -1
اليفات او در تاليف كرده است و ما از ت )اإلمامه والسياسه(قتيبه، كتابي در فن تاريخ به نام 

را سراغ نداريم و كتابي كه مولف كشف الظنون از آن نـام  ) المعارف( تاريخ، كتابي به جز
در دمشـق  ) الخزانـه الظاهريـه  (است كه يـك نسـخه آن، در   ) تاريخ ابن قتيبه(برده است 

Pوجود دارد) 80(شماره 

)
149F

1(
P . 

به اين مطلب اشاره دارد كه ابن قتيبه در دمشق و مغـرب  ) اإلمامه والسياسه(كتاب  -2
براي هيچ جـاي  ) دينور(ل آنكه او از بغداد، به جز براي زندگي كرده است، حا) مراكش(

Pديگر بيرون نرفته است

)
150F

2(
P. 

مـثالً  . خالف آنچه كه متفق عليه است ذكر شده است) لسياسهاإلمامه وا(در كتاب  -3
بعد، علي كرم اهللا : يدگو مي »اهللا عنـه يبكـر رضـ يعه ابيكرم اهللا وجهه ب  يه عليإبا«تحت عنوان 

من عبداهللا و برادر رسـول  : گفت مي آورده شد در حالي كه سوجهه نزد حضرت ابوبكر 
من بـراي خالفـت از   : گفت سعلي . بيعت كن سبا ابوبكر : اهللا هستم ـ به وي گفته شد 

 . كنم، بهتر اين است كه شما بدست من بيعت كنيد نمي بيعت. هستمتر  شما شايسته
به كار گرفته شده اسـت، بـه طـور كلـي     ) اإلمامه والسياسه(سبك و روشي كه در  -4

و ما  مخالف است با سبك و روشي كه ابن قتيبه در كتب خود از آن استفاده نموده است،

                                           
 ).23(دكتور عبداهللا عسيالن ص ) اإلمامه والسياسه في ميزان التحقيق العلمي(كتاب  -1

 ).23(همان كتاب ص  -2
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از خصوصيات بارز ابن قتيبه، اين است كه مقدمـه  . اين كتابها را در پيش روي خود داريم
بسيار مفصلي را كه مبين اسلوب، سبك تحريـر و غـرض تـاليف اسـت، بـراي تاليفـات       

خالف ) اإلمامه والسياسه(گنجاند ـ اما مولف   مي و در آغاز كتاب آن را نويسد مي خودش
سطر نوشته است، عالوه بر اين، اسـلوب و   3سيار كوتاهي در حد اين عمل كرده مقدمه ب

 . سبك تحرير آن نيز متفاوت است و چنين اسلوبي را ما در كتب ابن قتيبه سراغ نداريم
كنـد كـه گـويي     مـي  از ابن ابي ليلي طوري روايت )اإلمامه والسياسه(مولف كتاب  -5

همان محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلي  مستقيماً از وي استفاده كرده است و ابن ابي ليلي
هجري فوت كرده اسـت و حـال آنكـه معـروف      148فقيه و قاضي كوفه است و در سال 

سال بعـد از ابـن ابـي     65هجري متولد شده است، يعني  213است كه ابن قتيبه در سال 
Pليلي

)
151F

1(
P . 
ـ   )اإلمامه والسياسه(مستثرقين نيز تحقيق درباره  -6  .انـد  رار دادهرا مورد توجه خـود ق

اين  .است) دي جاينجوس(مون كتاب مذكور تحقيق كرده است، نخستين مستثرقي كه پيرا
. ر(دكتـور   .صـورت گرفتـه اسـت   ) تاريخ الحكم األسالمي في أسـبانيا . (تحقيق در كتاب

يد قـرار  اين تحقيق را مورد تاي) تاريخ السياسي و األدبي ألسبانياال(در كتاب خود، ) دوزي
ــت ــان در . داده اس ــي (بروكلم ــاريخ األدب العرب ــت  ) ت ــيالن در فهرس ــارون دي س و ب

ذكـر  ) احاديث اإلمامه والسياسـه (مكتبه باريس اين كتاب را بنام،  در) مخطوطات العربيه(
نام اين كتـاب را  ) دراسات عن المورخين العرب(اند همچنين مارگوليوس در كتاب  كرده

داير بر اينكه، اين كتاب منسوب به ابن اند  كردهو همه اين مستثرقان اعتراف . آورده است
Pقتيبه است و ممكن نيست كه از تاليفات او باشد

)
152F

2(
P . 

                                           
 ).24ص(اإلمامه والسياسه في ميزان التحقيق العلمي  -1

 ).22-23ص(كتاب األمامه والسياسه في ميزان التحقيق العلمي دكتور عبداهللا عسيالن  -2
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كنـد،   مـي  راويان و اساتيدي كه ابن قتيبه در كتـب خـود معمـوالً از آنـان روايـت      -7
Pكمترين يادي از آنان در اين كتاب نشده است

)
153F

1(
P . 

و رويدادهاي ها  است كه مولف جريانعبارات و تعبيرهاي كتاب، مبين اين نكته  -8
 .اند كند كه شخصاً شاهد اين جريانها بوده مي فتح اندلس را به طور مستقيم از كساني نقل

يعني موالي عبداهللا  »كانت من اهله  ياهللا بن موسی حاصر حصنها الت موالًه لعبد يحدثن«مثالً 
حال . د كه من از اهل آن بودماي را محاصره كر عبداهللا بن موسي قلعه: يدگو مي بن موسي

سال قبل از والدت ابن قتيبه انجام گرفته  121هجري قمري،  92آنكه فتح اندلس در سال 
Pاست

)
154F

2(
P . 

: مـثالً  .مشتمل بر اشتباهات واضح و روشن تاريخي است) اإلمامه والسياسه(كتاب  -9
ن كـه هـارو   كند و در آن آمده است مي ابوالعباس و سفاح را دو شخصيت مستقل معرفي

ولي وقتي  .را به واليت عهدي خود بر گزيد) امين(الرشيد نخست پسرش مامون و سپس 
 كنيم، اطالعات موثق و صحيحي را در آن مي رجوع )المعارف(ما به كتاب ابن قتيبه يعني 

Pنقل كرده است كامالً در تضاد است) اإلمامه والسياسه(بينيم كه با آنچه كه مولف  مي

)
155F

3(
P. 

ذكر راوياني به ميان آمده است كه ابن قتيبه در كتب  )اإلمامه والسياسه(تاب در ك -10
Pخود حتي يك روايت از آنان نقل نكرده است، مانند ابي مريم و ابن عفير

)
156F

4(
P. 

تعبيرهايي بكار رفته است كه در كتب ابن قتيبه اصالً  )اإلمامه والسياسه(در كتاب  -11
حـدثنا بعـض   ) (وذكـروا عـن بعـض المشـيخه    ) (انقال ثم (: استعمال نشده است، مانند

اين گونه تعبيرها با سبك و اسلوب ابن قتيبه، كمترين مناسبتي ندارند و در هيچ ) المشيخه
 . يك از كتب او چنين عباراتي ذكر نشده است

                                           
 .همان مرجع -1

 .همان مرجع -2

 .همان مرجع -3

 .همان مرجع -4
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به ارتباط كالم و پيوند آن با سـياق و سـباق و مـرتبط    ) اإلمامه والسياسه(مولف  -12
كند، هنوز اين را به اتمـام نرسـانده بـه     مي يك مطلب را ذكر. كند نمي بودن مطالب توجه

دد تا آن را به پايان برساند، اين گر مي د و بعد به مطلب اول برشو مي مطلب ديگري منتقل
از هم گسيختگي در سخن، مناسبتي با اسلوب و سبك ابن قتيبه ندارد، ابن قتيبه نظـم در  

Pداند مي بعد را از هدفهاي اسلوب و سبك سخن خود كالم و حفظ ارتباط ما قبل با ما

)
157F

1(
P . 

حال آن . كند مي از دو تن از علماي بزرگ مصر روايت )اإلمامه والسياسه(مولف  -13
 . كه ابن قتيبه وارد مصر نشده و از آن دو عالم بزرگوار استفاده علمي ننموده است

او از ديدگاه علما، . ردار استابن قتيبه نزد علما از جايگاه بسيار ارزشمندي برخو -14
كـان  (: يـد گو مـي  باشد ـ سلفي درباره او  مي جزو علما ثقه و معتبر به لحاظ علمي و ديني

 .باشد مي يعني ابن قتيبه از علماي معتبر و ثقه اهل سنت) ابن قتيبه من الثقات و اهل السنه
پايه بلنـدي برخـوردار   در علم و دين خود از  »علمـهنـه و يد يثقه فكان «: يدگو مي ابن حزم

عالمه ابن تيميـه  . خطيب بغدادي نيز ديدگاه ابن حزم را درباره ابن قتيبه ستوده است. بود
و مويـد مـذاهب معـروف    ابن قتيبه با احمد و اسحاق نسبتي دارد و ا«: يدگو مي درباره او

همـان  . ابن قتيبه، خطيب و سخنور معروف و مشهور اهل سـنت اسـت   .»اهل سنت است
شخصي كه نزد علماء و محققـين از چنـين جايگـاه    . كه جاحظ خطيب معتزله است گونه

علمي وااليي بهره مند باشد، آيا عقالني است كه كتابي ماننـد األمامـه والسياسـه مملـو از     
 صاشتباهات را تاليف كند كه تاريخ را لكـه دار كـرده و بـه صـحابه كـرام رسـول اهللا       

 )P)158F2!نسبتهاي ناروايي منسوب كرده است؟
اتفاق نظر وجود دارد، در پايان ـ باالخره، در كتابي كه درباره انتسابش بسوي ابن قتيبه 

در آن، اين مطلب به ثبت  »ه والمشبههياللفظ والرد علی الجهم ياألختالف ف«يعني كتاب 
. رسيده است كه ابن قتيبه روافض را بدليل طعن به صحابه كرام متهم به كفر كرده است

                                           
 .همان مرجع -1

 .همان مرجع -2
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 ه كتابي كه مملو از طعن نسبت به صحابه كرام است به او نسبت دادهآنگاه چگون
)P)159F1دشو مي

P. 
به موضوع اختالف ) علت شيعه شدن( »اسباب األستبصار«آقاي تيجاني، تحت عنوان 

: نويسـد  مي دد و آن را با اسلوب نويني مطرح كرده،گر مي بر سفاطمه با حضرت ابوبكر 
لذا شخص عاقل و با انصاف بايد بپـذيرد كـه   . ه استاين مطلب نزد فريقين متفق علي«... 

ابوبكر در اين جريان اشتباه كرده است هر چند كه ستم او را نسبت به سيده النساء فاطمه 
زيرا هر كس علل و اسباب اين فاجعه را بررسي كند و از كليـه  . زهراء قبول نداشته باشد

كـه ابـوبكر قصـد آزار، اذيـت و      دشـو  مي ابعاد آن كسب اطالع كند قطعاً براي او روشن
ـ    د عليـه او پيرامـون خالفـت    تكذيب حضرت زهرا را كرده است تا حضـرت زهـرا نتوان

از داليل و نصوص غدير استدالل كند و براي اثبـات ايـن مـدعا، داليـل      )علي(شوهرش 
 : اند متعددي وجود دارد، يكي از جمله آن داليل اين است كه مورخان چنين نقل كرده

است تا پسر عمـويش  خو مي رفت و از آنان مي هرا در محافل و مجالس انصارفاطمه ز
، ص اهللا  اي دختر رسول: ندگفت مي اما انصار در جواب. را ياري كرده و با او بيعت كنند
آمد، ما كسي  مي اگر شوهر و پسر عموي تو جلوتر نزد ما. ما قبالً با ابوبكر بيعت كرده ايم

حضرت علـي كـرم   . اديمد نمي م يعني كسي را در برابر او ترجيحكردي نمي را با وي برابر
كـردم   نمي كردم و او را دفن مي رهااش  را در خانه صآيا رسول اهللا : فرمود مي اهللا وجهه

: گفـت  مـي  جنگيدم؟ و حضـرت زهـرا   مي و بيرون رفته درباره حكومت و قدرت با مردم
بـود انجـام داد و ديگـران انجـام      آنچه را كه مناسب و شايسته) حضرت علي(ابوالحسن 

دادند، آنچه را كه بايد پيش خداوند جوابگو باشند و او آنان را مورد محاسبه قرار خواهد 
Pداد

)
160F

2(
P. 

 : بشنو اي تيجاني هدايت يافته

                                           
 .410األختالف في اللفظ البن قتيبه ص  -1

 ).227-228(هدايت شدم ص ... و آنگاه) 138(ثم اهتديت ص  -2
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اين موضوع هرگز ميان شيعه و اهل سنت متفق عليه نبوده و نيست بلكه تنها نـزد   -1
 . درباره آن توضيحات الزم داده شده است شيعه صحبت دارد و در مباحث گذشته

شخص عاقل و با انصاف بايـد بپـذيرد كـه ابـوبكر     «: درباره اين گفته آقاي تيجاني -2
 . »اشتباه كرده است هر چند كه ستم او را در حق فاطمه قبول نكند

 : بايد عرض شود
ا ر صوصيت رسول اهللا  سدر مباحث گذشته بيان گرديد كه حضرت ابوبكر صديق 

 كسي از ما ميراث »ال نورث ما تركناه صدقه«به اجرا در آورد كه عبارت بود از اين كه 
ظلم و حيف به جاي  صبرد، تركه ما صدقه است، بنابراين اجرا وصيت رسول اهللا  نمي

اگر خطا كار يا ستمكاري در اين جريان باشد، كسي . دشو نمي خود، اشتباه هم محسوب
ني بگويي كه توا مي اي تيجاني هدايت شده تو. كرده استاست كه امر به اين وصيت 

رسول مكرم اسالم از چنين نسبتي ! بوده است؟ صخطا و ستم از طرف رسول اهللا 
آقاي تيجاني به جز اينكه فاطمه، سرور و ساالر زنان بهشت . بسيار باالتر واالتر است

ارائه  ست ابوبكر است و معصوم است، ديگر هيچ دليلي را داير بر مخطي بودن حضر
نداده است و بطالن اين ادعاي محض او را كه هيچ دليلي همراه ندارد، در مباحث گذشته 

داليل واهي كه او ذكر كرده بود چنان مضحكه و خنده آور است كه . به اثبات رساندم
او اين داليل واهي را ! كودكان قبل از بزرگتران از سستي آن داليل در شگفت وي افتند

اهم اين خو مي .آورده است صبه خاطر مطعون كردن صحابي بزرگ رسول اهللا  صرفاً
كسي كه در حق فاطمه اجحاف كرده و او را رنجاند و : نكته را براي تيجاني يادآور شوم

او را منع كرد، او امام علي  صقصد داشت كه با دختر ابوجهل ازدواج كند و رسول اهللا 
 ! اين فاجعه چيست؟ي  و ديدگاه تو درباره بن ابي طالب بود اي تيجاني، موقف

هر كس اين حوادث و رويدادها : يدگو مي آقاي تيجاني در ادامه ياوه گويي هايش -3
كه ابوبكر قصد اذيـت،  داند  مي اطالع پيدا كند، قطعاًها  آن را استقراء نمايد و از تمام ابعاد



 لالزهراء  طمةفا   182

دير نتوانـد عليـه او   را داشته است تـا فاطمـه از نصـوص غـ    ل  فاطمهآزار و تكذيب 
 .»استدالل كند )علي(پيرامون خالفت پسر عمو و شوهرش، 

 : بايد عرض شود
يـد، بعـد از   گو مي به به و آفرين بر اين عقل و دانش، آقاي تيجاني دروغي را كه خود

كند و غافل اسـت از اينكـه او ماهيـت خـود را توسـط خـودش        مي اندكي آن را تصديق
من اين جريان را از جميع . دهد مي در معرض علم همگان قراركند و عقلش را  مي آشكار

آنچـه را كـه    سجهات بررسي و ارزيابي كردم و براي من روشن شد كه حضرت ابوبكر 
اطاعت كرده است  صانجام داده است، به حق انجام داده است چون او از امر رسول اهللا 

لكن آقاي تيجاني اند  ذيرفتهصحت اين اقدام را پ سو تمام صحابه به اتفاق حضرت علي 
صد و هشتاد درجه از اين معامله انحراف كرده و از بزرگترين مبدا ورودي، وارد جريـان  

ابوبكر قصد اذيت و تكذيب فاطمه را كرده است، چرا؟ تا فاطمـه  : يدگو مي خالفت شده،
 ؟!!عليه او از نصوص غدير و غيره نتواند استدالل كند

! سبحان اهللا. كردم مي د، من آن را ذبحبو مي اي ناداني بره به خدا سوگند، اگر جهل و
وارده ) حديث غدير(وقتي آقاي تيجاني مدعي است كه كسي كه درباره خالفت او نص 

را  سشده است و تعداد زيادي از اصحاب و بني هاشم و سعد بن عباده بيعت با ابوبكر 
Pحتي اهل مدينه قهراً با او بيعت كردنداند  ترك كرده

)
161F

1(
P،  آنگاه قصد اذيت كردن فاطمه چه

يا (دليلي دارد و چرا؟ به خاطر اينكه فاطمه نتواند از حديث غدير، عليه او استدالل كند 
د؟ آيا وقت رو مي انم وقت نوشتن، عقل اين انسان كجاد نمي به خدا سوگند،! ؟)للهول

 تي صحابه مخالفتوق ...!دارد تا بر وي سنگيني نكند؟ مي نوشتن، عقلش را از خود دور
كردند و او به جبر و اكرام مردم را براي بيعت وامي  مي كردند و عليه او استدالل مي

) خداوند او را از شر شما نجات دهد(داشت، در چنين حالتي آيا احتجاج فاطمه زهراء 
 سآقاي تيجاني بايد پاسخ بدهد، ابوبكر ! گذاشت؟ مي با حديث غدير، تاثيري بر وي

                                           
 ).224(هدايت شدم ص ... آنگاه -1
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كند تا او با حديث غدير نتواند  مي و او را تكذيب دهد مي مه را اذيت و آزارچگونه فاط
 أنا«: يدگو مي عليه ابوبكر استدالل كند و حال آنكه عيناً در همين جريان خطاب به فاطمه

اي فاطمه من از ناخشنودي خداوند و «؟؟ »ا فاطمهيذ باهللا تعالی من سخطه وسخطك يعا
 »هايكل صاله أصل  يك فيأل دعون عل«: يدگو مي و فاطمه »برم مي ناخشنودي تو به خدا پناه
بعد ! انم چرا؟ آيا بخاطر مال يا بخاطر بيعت؟د نمي ...كنم مي در هر نماز عليه تو دعا

تعجب است از !!! بيعتتان را فسخ كنيد: يدگو مي كند و مي حضرت ابوبكر بيرون رفته گريه
كه اين شخص در حال نوشتن چقدر از عقل براي شما روشن شد ! اين تناقص و تضاد؟

 : كند نمي آيا قول شاعر كامالً در حق او صدق! دگير مي فاصله
 من المحال ياتيحال أقبح ما  ين معاً فياثبات ضد

 گفتن دو مطلب متضاد در آن واحد از بـدترين دروغهاسـت كـه شـخص مرتكـب آن     
 . دشو مي

ايـن  : ب تيجاني بنويسم، خواهم گفتاگر من موفق شوم كه شرح و تعليقي درباره كتا
كتاب صد در صد متضاد و متناقض است و براي علماي بزرگ اهل سنت مقـدور نيسـت   

ند كـه  شو مي اين تضادها وقتي براي ما روشن!! را توجيه كنندها  كه اين تضادها و تناقض
و، براي اينكه و كتاب ا. اين رويدادها را استقراء كرده از جميع ابعاد آن اطالع داشته باشيم

اين بدخواه و امثال آن پـاك اسـت،   هاي  ما اطمينان پيدا كنيم كه حضرت زهرا از سفسطه
بخشند تـا   مي دهند و استمرار مي او و امثالش به دروغهاي خود ادامه. براي ما كافي است

واهللا لمسـتعان وعليـه   . انجامـد  مـي هـا   آن اينكه، اين دروغها به جاي سود به ضرر و زيان
 . كالنالت

آري، درباره ادعاي آقاي تيجاني داير بر وجود داليل و قراين متعدده در خصوص  -4
داد تـا او بوسـيله    مي اين مطلب كه ابوبكر قصداً و عمداً فاطمه را مورد اذيت و آزار قرار

بعد آقاي تيجاني يك جريان تاريخي را بـه  . حديث غدير عليه ابوبكر نتواند استدالل كند
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ذكر كرده و آن را به ابن ابي الحديد در شرح نهج البالغه و ابن قتيبه در تاريخ  عنوان دليل
 . دهد مي الخلفا نسبت

 : بايد عرض شود
تنها نسبت دادن . اصالً صحت ندارد. اين يك داستان دروغين و ساخته پرداخته است

اين داستان  آن به شرح نهج البالغه يا به تاريخ الخلفاء، براي حجت بودن آن كافي نيست،
عالوه بر اينكه هيچ سندي براي آن ذكر نشده است، متن آن با ادله صحيح مغايرت دارد و 
تاريخ الخلفا عالوه بر روايات باطله در آن كه بعضي مغاير با بعضي ديگر است، نسبت 
دادن آن به ابن قتيبه نيز صحيح نيست و بطالن اين نسبت را در مباحث گذشته به اثبات 

زيرا شارع . تواند حجت باشد نمي اما شرح نهج البالغه به هيچ عنوان عليه ما. رسانديم
آن، از اهل سنت نيست بلكه شيعه معتزلي است و او در شرح آن روايات صحيح و غير 

دانند، زيرا  مي صحيح را جمع كرده است و بر خالف آن، اهل سنت اسناد را جزو دين
همان طور . گفت مي است،خو مي هر كس هر چه بود، نمي اگر صحت و سقم اسناد معتبر

يد و او گو مي عالوه بر اين، ابن ابي الحديد، آن طور كه تيجاني. كه شيوه عمل شيعه است
عالوه بر اين، آنچه كه در . داند، مورخ نيست بلكه شارح محض است مي را جزو مورخان

واعلم أن «: يدگو مي ابن ابي الحديد. شرح نهج البالغه هست، مغاير با اين قصه هست
 ثيالحد يراث والنحله وقد وجدت فيالم ين، فيأمر  يظنون أن نزاع فاطمه أبابكر كان فيالناس 

)P)162F1»القربی يضاً وهو سهم ذو ياه أيأمر ثالث ومنعها أبوبكر إ ينازعت فها  آن
P. 

كنند كه نزاع فاطمه با ابوبكر در دو چيز بود، يعنـي در ميـراث و نحلـه     مي مردم گمان
دانم كه ابوبكر او را از آن منع كـرد و   مي ولي من نزاع فاطمه با ابوبكر را در يك امر سوم

كند حتي عقيده كساني  مي بعد ابن بي الحديد، حديث را ذكر. آن سهم خويشاوندان است
 ابوبكر بخاطر خالفت قصـد اذيـت و رنجانـدن فاطمـه را كـرده بـود رد      : يندگو مي را كه

  ...يدگو مي كند و مي

                                           
 .ختلف فيه سيده مع ابي بكر في امور ثالثهفصل فيما ا. 86ص  4شرح نهج البالغه ج -1
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: يك شخص به نام علي بن مهنا كه تيز هوش و صاحب فضل بود، از من سـوال كـرد  
قصدي (: گفتم ؟»به گمان تو ابوبكر و عمر از ندادن فدك به فاطمه چه قصد كرده بودند«

اسـتند،  خو مـي  آن دو كه حق علي را در امر خالفت غصب كرده بودنـد، : گفت. )نداشتند
يكي از متكلمان شيعه دوازده امامي كه به علي : يدگو يم ابن ابي الحديد. علي مطلع نشود

فـدك چيـزي بـه جـز     «: كـرد، بـه او گفـتم    مي بن تقي معروف بود و در بلده نيل زندگي
: او بـه مـن گفـت   . »تعدادي نخل و تعدادي كمي زمين، بيشتر نبود و اين قدر مهـم نبـود  

بكر و عمـر آن را از فاطمـه   ابو. بسيار مهم بود، در آن به اندازه نخلهاي كوفه، نخل هست
دادند، اگر به فاطمه داده شود، علي از محصول و  مي منع نكردند مگر بخاطر اينكه احتمال

كند و روي همين اصل، جلوي حـق   مي درآمد آن تقويت شده در امر خالفت با آنان ادعا
و  زيرا انسـان تنگدسـت كـه مـال    . فاطمه، علي و ساير بني هاشم را از خمس نيز گرفتند

 ضـعيف شـده و خـود را در برابـر ديگـران حقيـر و خـوار       اش  ثروتي نداشته باشد، اراده
ببـين اينـان چـه    . پردازد مي پندارد و به جاي طلب حكومت و رياست به كسب معاش مي

اين بيماري است كه عالج ندارد، اخـالق و خصـلتها    .اند چيزي را در دلهايشان جاي داده
Pراسخ هرگز زايل شدني نيستند ند، اما اعتقاداتشو مي زايل

)
163F

1(
P. 

عالوه بر اين، ابن ابي الحديد مطالـب بيشـتري يـادآوري كـرده اسـت، آري، وي بـه       
. هستند سكند كه نخستين آنان ابوبكر و عمر  مي و از صحابه دفاع دهد مي شبهات پاسخ

م كـه  كنـي  مـي  بدان ما در اين فصل روايـاتي را ذكـر  «: يدگو مي چنين) ابن ابي الحديد(او 
و آنچـه را كـه احمـد بـن عبـدالعزيز       .اند را روايت كردهها  آن رجال حديث و راويان ثقه

كنـيم، امـا    مـي  را بيـان ها  آن جوهري، كه راوي ثقه و امين است در كتاب خود، ذكر كرده
 بـدان توجـه   انـد،  در كتـب خـود ذكـر كـرده    ها  آن آنچه را كه رجال شيعه و اخباريون از

 يكي از روايات شيعه را به عنوان نمونه بيان كـرده و از صـحابه دفـاع   سپس او . كنيم نمي
ابوبكر و عمـر بـه فاطمـه اهانـت كـرده،      : يندگو مي شيعه چنين: يدگو مي چنانچه. كند مي

                                           
 ).88(ص  4شرح نهج البالغه ج -1
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اي  ابوبكر در غياب عمر بر وي تـرحم كـرده، نامـه   « .اند هاي تند و تيزي به او گفته حرف
اسـت  خو مـي  او تحويل داد هنگـامي كـه فاطمـه    داير بر واگذاري فدك به وي، نوشته به

فاطمه او را منع كرد، عمـر سـينه   . خارج شود، عمر وي را ديد، نامه را قهراً از وي ستاند
فاطمه را مورد ضرب قرار داده و نامه را از وي گرفت و بعد از اينكـه روي آن نامـه، آب   

خدا شكم تو : عا كرد و گفتفاطمه عليه عمر د. دهان انداخت آن را سوزاند و از بين برد
اين تهمتي است كه علماي حـديث آن را  . »را پاره كند همان گونه كه نامه مرا پاره كردي

و منزلت صحابه از اين باالتر است و عمر خدا ترس بود و حـق خـدا را   اند  روايت نكرده
ظم و شيعه، بخشي از اين داستان را به صورت ن. كرد مي شناخت و رعايت مي بيش از اين

 كنـد و  مـي  ابي الحديد سـپس شـعر را نقـل كـرده و آن را ارزيـابي     . شعر در آورده است
و ) ابوبكر و عمـر (اين فاجعه را كه از جانب شيعه بر سادات و سردار مسلمانان : يدگو مي

اين گونه حركات شيعه، منزلت . د به دقت نگاه كنيدشو مي به بزرگان مهاجر و انصار وارد
كاهد، همان گونه كه كينـه تـوزان، حاسـدان و كسـاني عليـه       نمي آنان راو جايگاه واالي 

شريعت پيامبران گذشته مطالب توهين آميزي نوشتند اما از انبيا چيزي كم نشد بـه خـاطر   
شد و با سرعت در  ميتر  نازيباي دشمنان بود كه دين انبيا گذشته گستردههاي  اين حركت

Pت خود را بر جاي گذاشتدلهاي خردمندان و صاحبان عقل محبوبي

)
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1(
P. 

آري، اين بود ديدگاه ابن ابي الحديد شيعي و معتزلي درباره اصحاب كـرام رسـول اهللا   
 تيجاني ديدگاه او را براي مطعون كردن صحابه مستمسـكي بـراي خـود قـرار داده    . ص 

بعـد از حـق   ! اي خردمندان: يمگو مي ولي من. پندارد كه او صحابه را طعن كرده است مي
 )P)165F2!ز گمراهي، چيزي ديگر وجود ندارد؟بج
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 را شكسته است؟ل  پهلوي فاطمه سآيا عمر 

﴿: فرمايد خداوند در قرآن مي                        

                   ﴾ ]ايمان  كه  كساني  اي«: يعنى ]6: الحجرات  

  به  كنيد مبادا ندانسته  تحقيق  نيك  آورد پس  خبري  برايتان  اگر فرد فاسقي! ايد آورده
 .»شويد  ايد پشيمان كرده  اطر آنچهخ  به  گاه برسانيد آن آسيب   گروهي

قبـل از هـر چيـز بايـد بـه      شنود  پس هرگاه كسى خبر مشكوكى را از يك شخص مي
 .اى نبيند صحت آن خبر پى ببرد تا اينكه طرف مقابل اگر بى گناه باشد ضربه

در مورد سؤال شما، اوال هيچ مرجع صحيحى براى اين مقوله وجود نـداردو در واقـع   
اين حرف دروغ محض است و مخالف علم و عقل و شرع است، و اين اشخاص كه اين 

اقوالشان مملوء از اكاذيب و دجـل بـازى اسـت، مخصوصـا كـه      حادثه را ترويج ميدهند 
بيـان كـرده، و فاطمـه را پهلـو شكسـته       "شهادت"وفات فاطمه رضي اهللا عنها را بعنوان 

ناميده، و طبيعتا طبق رواياتشان اين حادثه دروغين را به عمر بن الخطاب رضـي اهللا عنـه   
فت ابوبكر صديق رضي اهللا عنه يند كه حضرت عمر در هنگام خالگو مي واند  نسبت داده

ورزيـد بـه خانـه علـى آمـد و در را       از آنجاييكه حضرت على رضي اهللا عنه مخالفت مي
شكسـت و  اش  شكست و از آنجاييكه فاطمه از ترس عمر پشت در پنهان شده بود سـينه 

سقط جنين كرد و نتيجتا پس از چندى سبب شهادتش شد، و اين در حالى بود كـه علـى   
و سـپس عمـر گـردن علـى را      كـرد  مـي  عنه مات و مبهوت اين حادثه را تماشا رضي اهللا

 اين حادثه دروغين كـه ! گرفت و او را نزد ابوبكر آورد تا اينكه به زور از او بيعت بگيرند
زيـرا  اند  كه چه اهانتى به پيامبر صلى اهللا عليه و سلم كرده دهد مي نقل ميكنند نشانها  آن

سـال نتوانسـته اسـت يـاران      23بر صلى اهللا عليـه و سـلم در طـى    وانمود ميكنند كه پيام
زيـرا او را  انـد   خودش را خوب تربيت كند، و همچنين حضرت على را نيز اهانـت كـرده  
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ه ولـى هـيچ عكـس    شد مي اش اهانت از آنجاييكه به حريمش و در خانهاند  ترسو خوانده
 زيـرا انـد   ا نيز اهانت كـرده العملى از خودش نشان نداده است، و همچنين بقيه اصحاب ر

در حاليكه اصحاب پيامبر صلى اهللا عليه و سلم جـان و   اند، را سلطنت طلب پنداشتهها  آن
تا اينكه اسـالم در سراسـر دنيـا منتشـر يافتـه      اند  زندگى خودشان را در راه دين فدا كرده

 .است
 نيوم الديوصلی اهللا وسلم علی محمد وعلی آله واتباعه الی 

 



 
 مبني بر اينكه به فاطمه سد بهتان رافضي بر عمر فاروق در مور

 ظلم كرده و حدود خدا را پايمال نمودهل 

وقتي فاطمه ابوبكر را در مورد فدك موعظـه كـرد،   «: يدگو مي ابن مطهر الحلى رافضي
اي براي او نوشت و طي آن فدك را بـه او برگردانـد، وقتـي از نـزد ابـوبكر       ابوبكر نوشته

فاطمه همان دعايي را بـر او كـرد   . ه عمر رسيد، عمر آن نوشته را پاره كردخارج شده و ب
بـن شـعبه حـد     عمر حدود خدا را ترك كرد و بـر مغيـره   . كه به دست ابو لؤلؤ انجام شد

جاري نكرد و از بيت المال بيش از آنچه شايسته بود به همسران پيغمبر صلي اهللا عليـه و  
داد و حكـم خـدا را در    صه ساليانه ده هزار درهـم مـي  داد و به عايشه و حف آله وسلم مي

 .»مورد تبعيدشدگان تغيير داد و در مورد احكام كم اطالع بود
اين كالم دروغي است كه هيچ عالمي در دروغ بـودن آن ترديـد   : در جواب بايد گفت

اي هم نـدارد،   اند و سند شناخته شده كند و هيچ يك از محدثان چنين چيزي را نگفته نمي
و ابوبكر هرگز فدك را طي نوشته به كسي نداد، نه به فاطمه و نه غير فاطمه، و نه فاطمـه  

 . عليه عمر دعا نمود
آيـد و   انجام داد، كرامتي براي عمـر بـه حسـاب مـي     سو آنچه ابو لؤلؤ در حق عمر 

با او انجام دادند، زيـرا   سو قاتالن حسين  سبزرگتر از كاري است كه ابن ملجم با علي 
كشند، و اين شهادت  و لؤلؤ كافري بود كه عمر را كشت همچنانكه كافران مؤمنان را مياب

د، باالتر است، زيرا شهيد كشته شـده  شو مي از شهادت كسي كه به دست مسلمانان كشته
 . توسط كافر، منزلتش از شهيد كشته شده توسط مسلمان باالتر است

ن فهميـد  تـوا  مي فاطمه بود، پس چگونهو قتل عمر توسط ابو لؤلؤ بسيار بعد از وفات 
 . كه به خاطر دعاي او بوده است
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و اگر كسي عليه مسلماني دعا كند كه به دست يك كافر كشته شود، اين دعا بـراي آن  
ي مسلمان است و نه بر عليه او، همچنانكه پيغمبر صلي اهللا عليه و آله وسلم اينگونـه بـرا  

: نـد گفت مـي  .يعني خدا فالني را ببخشـد  »اهللا لفـالنغفـر ي«: فرمود ، ميكرد مي اصحابش دعا
و هر وقـت حضـرت چنـين دعـايي را در حـق كسـي       . برديم كاش ما از اين دعا بهره مي

Pشد فرمود، شهيد مي مي
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 علي به مخالفانش در صفين و نيز به خوارج ظلم كرد و باعث شد: و اگر كسي بگويد
تر از كالم مولف  ن را انجام داد اين كالم نامعقولدعايي عليه او بكنند كه ابن ملجم آها  آن

بن حرب عليه حسين دعـا كردنـد كـه     خاندان سفيان : و نيز اگر گفته شود. رافضي نيست
 . تر نيست اينگونه شود، باز اين كالم از كالم مولف نامعقول

بـن شـعبه    و حدود خدا را تعطيل كرد و بر مغيـره  «: يدگو مي ابن مطهر الحلى رافضي
 .»حد جاري نكرد

جمهور علماء در ماجراي مغيره موافق راي عمـر هسـتند، و بـر    : در جواب بايد گفت
كـه قـول ديگـري    هـا   آن ند، وشو مي اين قولند كه هرگاه بينه كامل نباشد، شهود حد زده

قبالً نيـز بيـان   . نيز در اين مورد اتفاق نظر دارند كه اين مسأله اجتهادي استها  آن دارند،
آنچه علي در تعطيل اقامه قصاص بر قاتالن عثمان انجام داد، بزرگتر از ايـن بـود،    شد كه

 .پس از اگر ايراد به علي نادرست باشد، ايراد به عمر به طريق اولي نادرست است
عمر به همسران پيغمبر بـيش از آنچـه شايسـته بـود، از بيـت المـال       «: يدگو مي مولف

 .»داد نه ده هزار درهم ميداد و به عايشه و حفصه را ساليا مي
 حفصه چون دختر عمر بود، كمتر از حق خود را از بيـت المـال  : در جواب بايد گفت

بن عمر نيز اينگونه بـود و ايـن از كمـال احتيـاط عمـر در        فت، همچنان كه عبداهللاگر مي
 پرســتي سرچشــمه عــدالت و خــوف از پروردگــار و محاســبه قيامــت و پرهيــز از هــوي

شان از بيت المال بـود   ر قائل به رعايت برتري افراد در حقوق و مستمريو عم. فتگر مي
                                           

 .3/1427و غير آن و مسلم،  5/130بخاري، : نگا -1
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داد،  و به همين دليل به همسران پيغمبر صلي اهللا عليه و آله وسلم بيش از ساير زنـان مـي  
مـالك  . داد همچنانكه به خاندان ابو طالب و عباس از بني هاشم بيش از سـاير قبايـل مـي   

پيغمبر صلي اهللا عليه و آله وسلم بـود، و يـا بـه خـاطر     برتر شمردن يا به خاطر نسبت با 
تـر   در گرفتن از بيت المال هيچ كس از ديگري مسـتحق : گفت مي سابقه و استحقاق، عمر

نيست و تنها ثروتمندى و بال و سابقه و نيازمندي اشخاص با هم تفاوت دارد، و عمر بـه  
ي مـتهم گـردد، و بلكـه    اد كه به خاطر آن بـه رعايـت دوسـتي و خويشـاوند    د نمي كسي

داد، و  مستمري پسر و دخترش و امثال آن دو را از افراد هم سطح خودشان كمتر قرار مي
تنها مالك برتري اسباب ديني محض بود، و لذا اهل بيت حضرت صـلي اهللا عليـه و آلـه    

 . شمرد ها مقدم مي وسلم را بر همه خانواده
فت يعني نه عثمان، نه علي و نه ديگـران  و اين سيره بعد از عمر مورد پيروي قرار نگر

پس اگر تقديم و تفضيل همسران پيغمبر صلي اهللا عليه و آله وسلم . اند چنين كاري نكرده
بر ساير مـردان  ها  آن ايرادي بر عمر باشد، تفضيل مردان اهل بيت بر زنان، و بلكه تفضيل

Pايرادي بر اوست
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 دبيرى



 
كه گويا وي علي و  سديق رد بر ادعاي رافضي در مورد ابوبكر ص

 زبير را اذيت كرده و به خانه فاطمه حمله آورده است

اي كـاش خانـة فاطمـه را    : كالم ابوبكر در بيماري مرگش: هشتم«: رافضي گفته است
ساعده دست يكـي از آن   م، و اي كاش در نشست بنيكرد مي دم و آن را رهاكر نمي كسب

دم، اين دليل بر اقداماتي است بر خانة فاطمه بو مي فتم او امير و من وزيرگر مي دو مرد را
 .»خانة فاطمه با هم جمع شده بودند درها  آن هنگامي كه اميرالمؤمنين و زبير و غير

ايراد مورد قبول نيست تا زماني كه توسط اسنادي صحت لفظ ثابت نشـود، و  : جواب
منتفي باشد ايراد نيز منتفـي  داللتي ظاهر بر ايراد نداشته باشد، هر گاه يكي از آن دو شرط 

است، اگر هر دو شرط منتفي باشند چه؟ حال اينكه ما يقين داريم كـه ابـوبكر هيچگونـه    
اقدامي بر اذيت علي و زبير نداشته است، و حتّي بر سعد بن عباده كه اول و آخر از بيعت 

 .با ابوبكر تخلف نمود
است ببينـد آيـا   خو مي ين است كهي فاطمه فشار آورد، ا د براي خانهشو مي آنچه گفته

 .المالي كه تقسيم نموده موجود است تا آن را به مستحقش بدهد در آن خانه چيزي از بيت
بگذارد جايز اسـت؛ چـون جـايز اسـت از مـال      ها  آن سپس بر آن شد كه اگر آن را براي

اق اهـل علـم   بـه اتفـ   هـا،  آن اما اقدام ابوبكر بر اذيت نفـس . اعتناء نمايدها  آن غنيمت به
و  كنند مي نقلآن را  همچنين چيزي به وقوع نپيوسته، اين تنها جاهلين دروغگو هستند كه

ي فاطمـه را ويـران    صحابه خانـه : يندگو مي ، كسانيكهكنند مي تصديقآن را  كودنهاي دنيا
كـالً  هـا   ايـن  اند تا سقط جنين نمـود، بـه اتفـاق اهـل اسـالم      اند، و به شمكش زده نموده
ايي اختالق شده و افتراهايي بس بزرگ هسـتند، تنهـا كسـاني اينگونـه افترائـات را      ادعاه

 .دهند كه از جنس حيوانات هستند ترويج مي
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اي كاش دسـت يكـي از آن دو   : يعني] ليتني كنت ضربت على يد أحد الرجلين[: و اما
بـوبكر آن را  فتم، براي اين سندي ذكر نكرده، و صحتش را بيان ننموده، اگر اگر مي مرد را

Pگفته داللت بر زهد و ورع و تقوي و ترسش از خداوند متعال دارد
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إسـحاق  : ، و مدرس در مسجد نبوي شريف، ترجمـه )استاد تحصيالت عالي دانشگاه اسالمي مدينه منوره(الغنيمان 

 دبيرى



 
 چه كسي حضرت زهرا سالم اهللا عليها را اذيت كرد؟

 آيت اهللا محسني بسطامي: به قلم

قال « ،ايد عليه و آله و سلم را بارها شنيدهاين حديث معروف از رسول خدا صلي اهللا 
)P)169F1يمن آذاها آذان يفاطمه بضعه من: وآله وسلماهللا عليه  ىرسول اهللا صل

P  فاطمه سالم اهللا عليها
اين حديث از جمله احاديث معتبر . هر كس اورا بيازارد مرا آزرده است، پاره تن من است

جاهاي ديگر يك سوال مهم باقي و مورد قبول است اما هم اينجا وهم در بسيياري از 
 .آيد مي د يا كمتر به ذهنوش نمي دهسوالي كه گاه اصال پرسي، است

سوال اين است كه چرا پيامبر صلي اهللا عليه و آله و سلم ايـن سـخن را گفتنـد؟ اگـر     
منظور ايشان ابراز عالقه به دخترشان بود كه خوب بايـد چنـين جمالتـي در مـورد رقيـه      

 د رسول خدا صلي اهللاشو مي دختران پيامبر نبودند؟ ومگرها  آن مگر، ندگفت مي وزينب هم
عليه و آله و سلم فاطمه را دوست داشته باشد اما بـه زينـب و رقيـه عالقمنـد نباشـد؟ و      

چه اتفاقي روي داده بود؟ چه شده بود كه پيامبر صلي اهللا عليه و آلـه و  ..سوال دوم اينكه 
يند؟ چه كسي زهرا سـالم اهللا عليهـا را آزار   گو مي سلم از آزار زهرا سالم اهللا عليها سخن

ند زهرا سالم اهللا عليها را بيازارد؟ خطاب اين جملـه بـه كيسـت؟ آيـا     توا مي ياداده است 
 عموم مردم مخاطبند يا فرد خاصي مورد نظر است؟

اين حديث و ماجراي فدك در كنار هم ..اگر نگاهي به كتب حديث شيعه بياندازيم 
فاطمه سالم  از آنجا كه پس از رحلت رسول خدا صلي اهللا عليه و آله و سلم، دشو مي ذكر

اهللا عليها با خشم وعصبانيت به سوي ابوبكر آمد و از او خواست تا باغ فدك را كه متعلق 
اين حديث را به آن ماجرا . به رسول خدا بود به او بدهد و ابوبكر از اين كار امتناع كرد

                                           
ورواه مسلم . الصحيح عن أبي الوليد رواه البخاري في. »فَاطمةُ بضْعةٌ منّي، منْ آذَاها فَقَد آذَاني«: أَنَّ رسولَ اهللا قالَ -1

 عن أبي معمرٍ عن سفيانَ
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تا نتيجه بگيرند كه ابوبكر باعث غضب زهرا شد پس پيامبر را آزرده است اند  وصل كرده
اما واقعيت اين است كه اين دو ماجرا . نيد حدس بزنيدتوا مي بقيه داستان را خودتان... و

باغ فدك پس از رحلت پيامبر صلي اهللا عليه و آله و سلم ، هيچ ارتباطي بايكديگر ندارند
 »اء ال نورثينحن معاشر االنب«به بيت المال بر گردانده شد چون پيامبر بارها فرموده بودند 

رسد و بر همين مبني ابوبكر باغ را به بيت  اني ساده چيزي از پيامبران به ارث نمييا بزب
چرا  كرد مي د خود او نيز وضعيت بهتري پيداكر نمي اگر ابوبكر اينكار را، المال برگرداند

رسيد بلكه بقيه دختران پيامبر و همسرانش هم از اين  كه اوال باغ فدك تنها به فاطمه نمي
در اينصورت بخشي از باغ فدك به همسر عثمان ميرسيد و  ،آوردند مي تباغ سهمي بدس

بخشي هم به عايشه دختر ابوبكر كه همسر رسول خدا بود لذا براي ابوبكر نيز وضعيت 
شد و هم رابطه عاطفي او و  آمد هم دخترش صاحب بخشي از باغ مي مي بهتري پيش

افع گذشت ورضاي خدا را باالتر از اما ابوبكر از همه اين من. شد زهرا بسيار خوب مي
بگذريم كه سالها بعد زماني كه علي رضي اهللا عنه به خالفت ، دانستها  همه رضايت

نست باغ فدك را به صاحبانش يعني فرزندان زهرا كه فرزندان خود او هم توا مي رسيد
نكردند بودند بر گرداند اما نه ابوبكر نه عمر نه عثمان و نه علي هيچكدام چنين كاري 

كلمه ها  آن البته در كتب شيعه گاه آياتي كه در.. زيرا آن سخن پيامبر برايشان حجت بود

 ﴿ :فرمايد مثال اينكه خداوند مي، دگير مي مده است مورد استناد قراريورث يا ورث آ

     ﴾ .سخن از بلكه  .وال پيامبر خدا به ارث رسيده استمنظور اين نيست كه ام

زندگي علي رضي اهللا عنه و  .بگذريم، علم ودانش است و اين موارد در قرآن زياد است
فاطمه سالم اهللا عليها نيز مانند همه افراد بشر شاديها و غمهايي داشته است اگر چه دوران 
زندگي حضرت زهرا مانند بقيه دختران پيامبر كوتاه بود اما دوران كوتاه زندگي مشترك 

گاهي اوقات فقر  .م اهللا عليها وعلي رضي اهللا عنه نيز فراز ونشيبهايي داشته استزهرا سال
وگاه بيماريها مشكل ساز ميشد اما با صبوري  كرد مي مالي مشكالتي ايجادهاي  وكمبود
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در اين ميان يك موضوع با  .زهرا سالم اهللا عليها اين مشكالت چندان موثر واقع نميشد
 .بقيه موضوعات متفاوت بود

علي رضي اهللا عنه در دوران زندگي مشترك بـا زهـرا سـالم اهللا عليهـا عاشـق دختـر       
و اين عشق علي را به سمتي كشانده بود كه در آستانه ازدواج با او قرار . ابوجهل شده بود

در شهر پيچيده بود وپچ پچ سخنان زنان كم كـم بـه خانـه زهـرا نيـز      هايي  زمزمه .داشت
د كه علي رضي اهللا عنه ممكن است همسر ديگري هم داشته كر نمي زهرا باور .كشيده شد

 .باشد
پيـامبر طبـق    .يسـت گر مـي  زهرا در غم و اندوه فرورفت و در گوشه اطاق خانـه آرام 

فاطمه براي پيامبر بسيار عزيز بود تا آنجا كه او را ام  .عادت معمول سراغ دخترشان آمدند
ادگار بزرگ خديجه بود وخديجه نام زني بود كـه  او ي. ابيها يا مادر پدرش نام نهاده بودند

پيـامبر بـه خانـه فاطمـه      .آمد اشك در چشمان پيامبر حلقه ميـزد  هر گاه به زبان كسي مي
از او علت را پرسيدند اما فاطمـه   .آمدند اما اينبار دخترشان را محزون و اندوهگين يافتند

چهره پيامبر  .وضوع را بيان كردبا اصرار زياد پيامبر فاطمه لب گشود و م گفت نمي سخني
نمـاز ظهـر   . رسول خدا خانه فاطمه را ترك كـرد و بـه مسـجد آمـد     .خشمگين شده بود

 نزديك بود و مومنين آرام آرام جمع ميشدند و صفهاي نماز يكي از پس از ديگري شكل
 .كرد مي پيامبر به جمعيت خيره شده بود و علي را در آن ميان جستجو، فتگر مي

اما  .موقع نماز بود، اهللا عنه وارد مسجد شد و در صف نخست جاي گرفت علي رضي
جمعيتي كه  .رسول خدا رو به جمعيت حاضر كرد، اينبار پيامبر قبل از نماز سخني داشتند

رسول خدا لـب  ، در دل پنهان نگاه داشته بودندآن را  همگي از اين سخن مطلع بودند اما
اهـد بـه خواسـتگاري دختـر     خو مـي  ه فرزند ابيطالبام ك اي مردم شنيده به سخن بازكرد

امـا دختـر   . اين حق را به همه مـردان داده اسـت  اين حق اوست و خداوند  ابوجهل برود
هـم فرزنـد   د نمـي  من اجـازه ، ندشو نمي دشمن خدا و دختر رسول خدا در يك مرد جمع

سـخني   و علـي رضـي اهللا عنـه سـر بـه زيـر انداختـه بـود و         .ابيطالب چنين كاري بكند
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فاطمه پاره تن من است واگر كسي او را ، همد نمي من اجازه. پيامبر ادامه دادند. گفت نمي
 عنه در خانه رسول علي رضي اهللا، و آنگاه پيامبر به نماز ايستاد، بيازارد من را آزرده است

او از كودكي در آغوش پيامبر بود و مگر ميشد رسول خدا چيزي بخواهد  .بزرگ شده بود
 ..ي انجام ندهد؟ هرگزو عل

علي رضي اهللا عنه دختر ابوجهل را فراموش كرد وتا زمان رحلت زهرا هرگز بـه فكـر   
ششماه آخر عمر زهرا تنها در كنار اوبود تا به گفته رسول خدا  .ازدواج با زنان ديگر نيفتاد

و طبـق  اما آنگاه كه زهرا رحلت كرد علي نيز با زنان زيادي ازدواج كرد . عمل كرده باشد
تواريخ موجود ابتدا زني از حنفيه را به عقد خود در آورد كه حاصل آن ازدواج محمد ابن 

فرزند بود وعباس نيـز   36ها  آن سپس با زنان ديگري ازدواج كرد كه حاصل. حنفيه است
حتي اسماء همسر ابوبكر نيز پس از رحلت ابوبكر . از فرزندان آن حضرت از ام البنين بود

اين حـديث تنهـا   . ي در آمد و محمد ابن ابوبكر نيز فرزند خوانده علي بودبه همسري عل
د و مخاطب آن شـخص علـي   شو مي به داستان خواستگاري علي از دختر ابوجهل مربوط

 .است
استناد  .حال ببينيد اين حديث چگونه معنا شده وبه چه صورتهايي تحريف شده است

است كه در كشور ما توسط انتشـارات اميـر   اين واقعيت تاريخي به كتاب سيره ابن هشام 
امـا مشـابه ايـن    ، كبير بنام سيرت رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و سلم چاپ شده اسـت 

 .دشو مي داستان در اغلب كتب تاريخي ديگر هم يافت
 



 
 ستسامح سيده فاطمه با ابوبكر 

ايت داشته از فاطمه با سند صحيح ثابت است كه پس از آن درخواست، از ابوبكر رض
وقتـي  : كنـد  بيهقي با سندش از شعبي روايت مـي . است  و با رضايت از ايشان از دنيا رفته

ي  ابوبكر اسـت، اجـازه  ! فاطمه: فاطمه بيمار شد، ابوبكر آمد و اجازه خواست، علي گفت
اجازه داد و  فاطمه ! آري: گفت سدوست داري اجازه دهم؟ علي : خواهد؟ گفت ورود مي

سوگند بـه خـدا، منـزل،    : شد، با او به گفتگو پرداخت تا راضي شود و گفتابوبكر وارد 
مال، خانواده و خويشاوندي را ترك نكردم مگر به خـاطر رضـاي خداونـد و خشـنودي     

اعالم رضايت كند و همچنان بـه   و شما اهل بيت، سپس از او خواست كه  غرسول اهللا 
Pتوضيح و تبيين پرداخت كه فاطمه قانع و راضي شد

)
170F

1(
P. 

اين اسناد جيد و قوي است و ظاهراً عامر شـعبي ايـن روايـت را از    : يدگو مي ابن كثير
Pاست اند، شنيده  از علي شنيده يا از كساني كه  علي 

)
171F

2(
P. 

نماينـد و ادعـا    وارد مـي  سها و ايرادهايي كه بر ابـوبكر صـديق    با اين واقعيت، طعنه
د شو مي دفع -هر چند چنين نبوده –ست ا  كنند كه فاطمه را ناراحت و خشمگين كرده مي

و حتي اگر در ابتداي امر ناراحت بوده باشد، بعداً راضي شده و با رضـايت از دنيـا رفتـه    
استوار باشد، مجالي نيست جز  است، براي هيچ فرد صادقي كه در محبتش به سيده فاطمه  

Pشنود باشداز وي راضي و خوشنود بود، راضي و خ  از آن كسي كه فاطمه  اينكه

)
172F

3(
P گفتني ،

از ام المؤمين عائشه نقل است هيچ تعارضي نـدارد كـه     است آنچه گفته شد با روايتي كه
ند از اين مال بخورند و سوگند به خدا كه من توان مي فقط غآل محمد : گفت سابوبكر  
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ر را تغيير نخواهم داد و آن را بر همان حالي كه د غي رسول اهللا  هيچ چيز از اين صدقه
است، باقي خواهم گذاشت، قطعاً نسبت به آن به همان صـورت   بوده  غزمان رسول اهللا 

از اين كه چيزي  ساين ترتيب ابوبكر  ، به كرد مي رفتار و عمل غكنم كه پيامبر  رفتار مي
به فاطمه عليهاالسالم بدهد امتناع ورزيد و فاطمه هم از ابوبكر دل خور شد و تا وفات با 

Pكرد) رابطهقطع (او قهر 

)
173F

1(
P است كه خبر داشته و  ، چون به طور طبيعي عائشه چيزي گفته

. است و در روايت شعبي افزون بر آن علم و معلوماتي وجود دارد محدود به علم او بوده 
مالقات ابوبكر با سيده فاطمه مستند است و گفتگو و رضـايت فاطمـه نيـز ثابـت اسـت،      

ي بين ابوبكر و سيده فاطمـه داللـت    اثبات رابطه روايت عائشه بر نفي و روايت شعبي بر
رود  دارد و از ديدگاه علماء و صاحب نظران اثبات بر نفي مقدم است، چون احتمـال مـي  

است، به ويژه در اين مسأله، چون رفتن ابـوبكر بـه عيـادت     خبر بوده  از آن بي نفي كننده 
از آن  شـايع شـده باشـد و همـه     از حوادث بزرگي نبوده كه در ميان مردم منتشر و  فاطمه 

از امور عادي است كه همه حضور نداشته و به طور طبيعـي عمـوم    آگاه شده باشند، بلكه
اند و از مسائلي است كه به دليل عدم نياز بـه نقـل و روايـت آن،     خبر بوده مردم از آن بي

اً بـا  هرگـز فاطمـه عمـد   : ينـد گو مي علماء و صاحب نظران. است بدان توجه زيادي نشده
است، چون فردي مانند فاطمه پاكتر از آن است كـه بـر خـالف     ابوبكر قطع رابطه نكرده 

از اين كه مسلمان بيشتر از سه روز بـا   غكاري كند، چراكه كه پيامبر  غنهي رسول اهللا 
Pاست است علّتش عدم نياز بوده  كسي قهر باشد نهي فرموده و حتّي اگر حرفي نزده 

)
174F

2(
P. 

بعد از آن ديگر شرايط مالقات فاطمه با : يدگو مي ديث عائشهقرطبي در شرح ح
ابوبكر فراهم نشد، زيرا فاطمه به مصيبت از دست دادن پدر بزرگوارش گرفتار بود، به 

تعبير كرده ) ترك رابطه(همين دليل راوي، عدم ايجاد شدن شرايط مالقات را به هجران 
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)P)175F1»يهجر أخاه فوق ثالث  أنيحّل لمسلم  ال«: فرمود غاست، چون رسول اهللا  
P » براي هيچ

اين در حالي است . »ه روز با برادر مسلمانش قهر باشدمسلماني جايز نيست كه بيش از س
ي مردم بيشتر از  يكي از آگاهترين صحابه به حرام و حالل بوده و از همه  كه سيده فاطمه

او پاره تن   الي كه، چگونه چنين نباشد در حكرد مي اجتناب غمخالفت با رسول اهللا 
Pو سيد و سردار زنان بهشت است غرسول اهللا 

)
176F

2(
P. 

آن چه در روايت آمده كه فاطمه با ابوبكر قطع رابطه كـرده، معنـايش   : يدگو مي نووي
اين است كه به مالقاتش نيامده و با هم مالقات نداشتند، بدون شك اين امر از نوع تـرك  

نكننـد و هنگـام رويـارويي از همـديگر روي     يكـديگر سـالم    ي حرام نيست كه به  رابطه
زد، بـه ايـن    بگردانند و اعراض كنند، آنچه در روايت آمده كه وي با ابـوبكر حـرف نمـي   

يا به خاطر قطع رابطـه و سـرگرم    معناست كه درباره فدك و ارثيه ديگر با او حرف نزد و 
رگـز در هـيچ   ه. بودن به مصيبت خود از او چيزي درخواست نكرد و به مالقاتش نرفـت 

روايتي نيامده كه فاطمه به دليل از دست دادن شرافتمندترين مخلوقات و گرفتار شدن بـه  
آن از تمام چيزها به خود سرگرم بود و آن برايش مصيبتي بود كه تمـام مصـيبتها را    اندوه 

ز برد و به همين دليل ا فاطمه چنان بيمار شد كه در بستر به سر مي. داد تحت تأثير قرار مي
اي كـه در تمـام لحظـات     مشاركت در تمام امور باز ماند، چه برسد به اين كـه بـا خليفـه   

ناگفتـه  . مشـغول بـود، مالقـات داشـته باشـد      روز به امور مسلمانان و امت اسـالمي  شبانه
ي اول سرگرم جنگ با مرتدان بود،  پيداست كه در مدت كوتاه زندگي سيده فاطمه خليفه

او اولين فرد از اهل بيت خواهد بود كه  به فاطمه خبر داده بود كه  غاز طرفي رسول اهللا 
به طور طبيعي كسي كه در چنين وضـعيتي باشـد، امـور دنيـوي بـه      . دشو مي به او ملحق

كه عيني نقل  - !چه نيكوست سخن مهلب. كند و برايش اهميتي ندارد ذهنش خطور نمي
طمـه مالقـات كننـد و سـالم و احوالپرسـي      ابوبكر و فا در هيچ روايتي نيامده كه  - كرده
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تـرك  (آمـد، راوي ايـن عملـش را بـه هجـران       اش بيرون نمي از خانه  نكنند، چون فاطمه
ي محكم و استوار بـين ابـوبكر و    هاي وجود رابطه يكي از نشانه . است تعبير كرده ) رابطه

ابـوبكر از او   اين است كه در مدت بيماري ايشان، اسماء بنت عميس همسـر  سيده فاطمه 
و تا آخرين نفسهاي عمر پر بركت فاطمه باالي سرش بـود، در غسـل و    كرد مي پرستاري

و اسـماء زن   كـرد  مي است و علي نيز از سيده فاطمه پرستاري تجهيز وي مشاركت داشته 
ابوبكر با او همكاري داشـت، سـيده فاطمـه در مـورد چگـونگي كفـن و دفـن و تشـييع         

Pزن ابوبكر سفارشهايي نمود و اسماء نيز به سفارشهايش عمل كرد اسماء اش به  جنازه

)
177F

1(
P. 

ام نيـز هماننـد مـردان     دانـم كـه روي جنـازه    من ناپسند مـي : فاطمه به اسماء گفته بود
اي دختر رسول خـدا  : اسماء گفت! دشو مي اعضاء و اندام مشخص اي بياندازند كه  پارچه

خرما را تر  ام؟ سپس تعدادي از چوبهاي دهآيا چيزي نشان بدهم كه در سرزمين حبشه دي
ايـن را   را به هم بافت، سپس پارچه روي آن انداخت، فاطمه كـه  ها  آن درخواست كرد و

اين جنازه زن است، نه  د كه شو مي اينگونه مشخص! چقدر زيبا و خوب است؟: ديد گفت
)P)178F2!مرد

P، ا: كند كه ابن عبدالبر روايت مينهاَهللاُ ع يضاولين زني بود كـه در اسـالم    فاطمه ر
 .ي زينب دختر جحش را پوشاندند اش را پوشاندند و بعد از او جنازه جنازه

ابوبكر بـا علـي رابطـه داشـت و احـوال دختـر        كنند، همواره  بر خالف آنچه گمان مي
نمازهـاي پنجگانـه را در    سسيد و در هنگام بيماري فاطمه، علي پر مي را غرسول خدا 
ي احوال دختر رسـول اهللا   از او درباره سو عمر  سد، بعد از نماز ابوبكر خوان مسجد مي

ند، از طرفي همسرش اسماء بنت عميس جوياي احوال دختر رسول اهللا كرد مي سؤال غ
بود، چون پرستاري و اشراف بر بيماري و احوالش را به عهـده داشـت، در آن روزي    غ

، مدينـه را تكـان داد و مـردم هماننـد روز     هاي مردان و زنان كه فاطمه وفات يافت، گريه
به وحشت افتاده بودند، ابوبكر و عمر نخستين كساني بودند كـه بـه    غوفات رسول اهللا 
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اي ابوالحسن پيش از آمدن ما بر : ايشان تسليت گفتند و گفتند آمدند و به  سي علي  خانه
Pنماز نخواني غي دختر رسول اهللا  جنازه

)
179F

1(
P ُاَهللا يضا در شـب سـه شـنبه،    و فاطمه رنهع 

يازدهم هجري وفات يافت، ابن مالك بن جعفر بن محمد از پدرش  سوم ماه رمضان سال 
فاطمه بين مغرب و عشاء وفات يافـت،  : كند كه و او از جدش علي بن حسين روايت مي

حاضـر شـدند، وقتـي جنـازه را      بابوبكر، عمر، عثمان، زبير و عبدالرحمن بن عوف 
اي ابوالحسـن  : ابـوبكر گفـت  ! اي ابوبكر، برو جلو: نماز بخوانند، علي گفت گذاشتند كه

سوگند به خدا كسي غير از تو بر او نمـاز نخواهـد خوانـد، لـذا     : خودت برو، علي گفت
ابـوبكر بـر او    در روايتي ديگر آمده كه . ابوبكر بر او نماز خواند و شبانه او را دفن كردند

Pنماز خواند و چهار تكبير گفت

)
180F

2(
P. 
Pبر او نماز خوانـد و قـول راجـح همـين اسـت      سدر روايت مسلم آمده كه علي 

)
181F

3(
P  و

 : چه نيكو سروده) الزهراء فاطمه(ي العصماء  محمد اقبال در قصيده
 لمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكراها يَنَسُب المسيح بن

 يشرف من ثالث مطالع في مهد فاطمة فما أعالها والمجد
 يداني في الفخار أباها زوج من؟ هي أم من؟ من ذا هي بنت من؟ هي

 هي ومضة من نور عين المصطفى هادي الشعوب إذا تروم هداها
 من أيقظ الفطر النيام بروحه وكأنه بعد البلى أحياها

 وأعاد تاريخ الحياة جديدة مثل العرائس في جديد ُحالها
 أسوة لألمهات وقدوة يترسم القمر المنير خطاها يه

 ن الصبر الجميل غذاءها ورأت رضا الزوج الكريم رضاهاجعلت م
 
 : يعني
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 نسبت مسيح ابن مريم از پيشينيان ماند
 .كه در طول زمان ذكر آن باقي خواهد ماند

 و مجد و بزرگواري از سه جهت تابيدن گرفته؛
 ي فاطمه كه هيچ شرفي از آن باالتر نيست بر گهواره

 ؟او دختر كيست؟ همسر كيست؟ مادر كيست
 كيست كه در فخر به پدرش نزديك باشد

 .اي از نور چشم مصطفي است او پاره
 ها آن گاه كه هدايتش را بطلبد هدايت كننده توده

 )رسول اهللا(آن كسي كه سرشتهاي خوابيده را با روحش بيدار كرد
 را زنده نمودها  آن چنان كه گويا بعد از پوسيدن

 .و زندگي را دوباره به تاريخ باز گرداند
 آيد آرايش نور در مي عروسي شد كه به : همانند

 آفرينـد  ي مادران است كه گامهايش همانند ماه روشن، روشـني مـي   الگو و اسوه فاطمه
 .صبر جميل غذاي روح اوست و خشنودي شوهر ارزشمند، خوشنودي اوست

 : يدگو مي تا آنجايي كه
 لوال وقوفي عند شرع المصطفى وحدود شرعته ونحن فداها

 ضيت للتطواف حول ضريحها وغمرت بالقبالت طيب ثراهالم
 

 اگر به قوانين شريعت مصطفي پايبند نبودم
 -جان ما فداي شريعت -كردم و حدود شريعت را رعايت نمي

 )تـوانم  امـا چـون جـايز نيسـت نمـي     (كـردم   رفتم و ضريحش را طواف مـي  حتماً مي
)P)182F1مكرد مي و خاك قبرش را غرق در بوسه

P. P)183F1(
P. 
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