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 مقدمه

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده 
عبده ورسوله  هللا وأشهد أن حممداًاهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال ا

 آله وصحبه أمجعني. أما بعد: ىصلى اهللا عليه وعل
ي  اي نزد همه از احترام، منزلت و جايگاه واال و ويژه لي زهرا  شكي نيست كه فاطمه

اي كه مسلمانان حق آن بانوي بزرگوار و نزديكي و  مسلمانان برخوردار است؛ به گونه
) را صكنند و سفارش پدر بزرگوارش (پيامبر اكرم  ا رعايت مير صقرابتش با رسول اهللا 

ترجمه:  )0F1(»أَغْضبنِى أَغْضبها فَمن منى بضعةٌ فَاطمةُ«دارند كه فرموده است:  مي پاساش  در باره
 .»ي تن من است؛ هركه او را خشمگين نمايد، مرا خشمگين نموده است فاطمه پاره«

اي آنان فرمود:  در غديرخم، در باره صاست كه رسول اهللا از خانداني  لفاطمه 
»كُمأُذَكِّر ى اللَّهلِ فى أَهتي1(»بF2(  :كنم اي اهل بيتم، اهللا را به شما يادآوري مي در باره«ترجمه«. 

در صحيح  /سرور و بانوي زنان اهل بهشت است، چنانچه امام بخاري لفاطمه زهرا 
(ستخويش اين را روايت كرده ا

2F

3(. 
اي نسبت به اين قرابت رسول  گونه با اين حال برخي از مردم، رويكرد نامناسب و تجارت

ي اين قرابت، بنا نهاده اند كه در  اساسي بر پايه در پيش گرفته و باورهاي واهي و بي صاهللا 
كه ميان بسياري از افراد ناآگاه رواج يافته است، تا بدين سان به اهداف و اغراض دست يابند 

                                           
 4( طمةفا ) صحيح مسلم، باب فضائل2004/  5( صرسول اهللا  بةصحيح بخاري، باب مناقب قرا -)1(

 /1902.( 
 ).1902/  4صحيح مسلم، باب فضائل علي بن ابي طالب ( -)2(
 ).1374/  3( طمةصحيح بخاري، باب مناقب فا -)3(
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ها با اصول توحيدي اين  ترين مخالفت بسيار دور است و از بزرگ صاز مقصود رسول اهللا 
 رود. دين به شمار مي

گرايان، در طول تاريخ و در گذر ايام و ادوار،  كنيم كه اين باطل بدين سان مشاهده مي
و وغ ي طوالني از مكر، نيرنگ، در سازند، و در مجموعه شان را با باطل خويش مي تاريخ
 هم هاي سر ها و افسانه بينيم دروغ نهند. بدين ترتيب مي خواهند، بنا مي آنچه را كه مي افترا،

كنند، تا واقعيت زيبا را زشت نشان دهند، و عواطف و احساسات پيروانشان را براي  مي
ور  هاي نفساني خود شعله ي خويش و اشباع اميال و خواسته رسيدن به اهداف شوم و ناشناخته

+مايند. ن              _  :و اگر «].  102[بقره

 »] آن فروختند دانستند، بد چيزى است آنچه خودشان را به [بهاى مى
اي كه از محبت عوام  دهند، به گونه ي شيعه انجام مي و همه اينها را به حساب عوام و توده

كنند و آنان را از راه راست منحـرف كـرده، بـه     سوء استفاده مي صهل بيت پيامبر شيعه به ا
دهند، چرا كه اگر احساس و عاطفـه در چـارچوب ضـوابط شـرعي و      سوي هالكت سوق مي

 كشاند. عقالني قرار نگيرد، صاحبش را به هالكت و نابودي و فرجام بسيار بدي  مي
 ي شاعر: به گفته

 ر عقـــل نمانـــدچـــو شـــور عشـــق درآمـــد، قـــرا
 درون مملكــــت چــــون دو پادشــــا گنجــــد؟   

 

برند،  است كه امروزه عوام شيعه در آن به سر مي متأسفانه اين، همان واقعيت دردناكي
شود كه اهللا  ور مي هاي برانگيخته و شعله ها و داستان شان با دروغ و عواطف چنانكه احساسات

ي كه با احساسات عوام شيعه بازي هيچ دليلي بر صحت و درستي آن نازل نكرده است، كسان
خواهند، وارد  اساس كه مي كنند، به دنبال اين هستند كه هرچه از باورهاي باطل و بي مي

﴿ هاي ايشان نمايند. ها و انديشه عقل                 ﴾   :انفال]

كند، و اهللا بهترين  كشد و تدبير مي نقشه ميند و اهللا هم ورز و مكر و نيرنگ مي«] 30
 .»ركننده استتدبي
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گويم، و اين  مي سخناست با تو  صاي كسي كه قلبش آكنده از محبت اهل بيت پيامبر 
دارم كه روزگاري همانند تو در  كلمات سرشار از مهر و محبت را از سوي كسي تقديمت مي

ا ش رباور تو داشته است تا اين كه اهللا قلبكرده و باوري همچون  اين واقعيت تلخ زندگي مي
ي علمي و ديني  لش به ديگران (با هر پايهي عق ز اجارهبه نور قرآن و سنت روش نمود، و او ا

كه داشته اند) باز آمده و عقل و خرد خويش را مطابق شريعت به كار بسته و اين خود به 
غباري را كه بر چشمانش قرار  فضل اهللا سبب هدايتش به سوي حقيقت و راه راست بوده و

﴿گويم گواه است  داشته، زدوده است. اهللا بر آنچه مي      ﴾ 

﴿ »و اهللا به عنوان گواه كافي است«] 79[نساء:                  

      ﴾  :خواهم، اجر  من براي اين دعوت هيچ پاداشي از شما نمي« ]109[شعراء

 .»من تنها با پروردگار جهانيان است
ات را بـه   عقـل و انديشـه   م كـه زمـام  كـن  بنابراين، من از تو خواننده گرامي درخواست مي

ي اين سطور، زماني اين چنين بود، به  ديگري ندهي تا او به جاي تو بينديشد، چنانچه نويسنده
عقل، نعمـت بزرگـي اسـت كـه پروردگـار بـه مـا عنايـت نمـوده، تـا آن را در جهـت            راستي 

فرمـوده   رضايتش به كار بنديم و با آن حق و باطل را از هـم تشـخيص دهـيم، امـام علـي      
 .)3F1(»ي ديگران مباش، چرا كه اهللا تو را آزاد آفريده است بنده«است: 

تنها خودت در اين باره روز قيامت تو خود مسؤول اعمال خويش خواهي بود، و 
ي آنان  بازخواست خواهي شد، پس به هوش باش تا از كساني نباشي كه پروردگار در باره

﴿فرموده است:                         ﴾  :67[احزاب [

 +. »بزرگان خود اطاعت كرديم و ما را گمراه نمودند گويند: پروردگارا! ما از سران و و مي«

         _  :گويند كه] در آن روز  [اين سخن را زماني مي«]. 52[غافر

                                           
 ).51/  3نهج البالغه ( -)1(
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. اميدوارم كه پروردگار، تو را در »بخشد عذرخواهي ستمكاران هيچ سودي به آنان نمي
 شمار آنان قرار ندهد.

هـاي   ي و بطـالن دروغ نادرسـت  در اين چند صفحه به بيـان  ين مقدمه به توفيق الهيپس از ا
پردازم كه علماي شيعه و سرآمدان مذهبي آنان بـه طـور خـاص در جهـت ايجـاد كينـه و        مي

يعني نسبت به ياران  صهاي اين امت بعد از پيامبر  شان نسبت به بهترين روانبغض در ميان پي
ان داده اند. منظورم ادعايي است كه تحت عنـوان  و به خورد ديگرار، سر هم كرده آن بزرگو

هاي پهلوي آن بانو و كشتن جنيني كه در شكم داشت  و شكستن استخوان »مظلوميت زهراء«
 كنند. اش مطرح مي و نيز به آتش كشيدن خانه

باطـل   ، ولـي هـاي خـويش رسـيده انـد     گرچه متأسفانه در اين راستا بـه برخـي از خواسـته   
(نداردو نابودي ر كه رشد كند، بازهم فرجامي جز فروپاشي هرچقد

4F

1(. 
 پيش از پرداختن به اصل موضوع دوست دارم چند نكته را يادآوري كنم:

بنده در مورد مسايل راويه و احاديثي كه پيرامون اين موضوع روايت شده، به تفصـيل   -1
ام، زيـرا   و واقعيت بسـنده كـرده  ها از لحاظ متن، عقل  ام و به بيان نادرستي روايت سخن نگفته

بحث و بررسي فراواني پيرامـون ايـن روايـات صـورت گرفتـه كـه پـرداختن بـه آن بـه درازا          
انجامد و اين چند صفحه گنجايش آن را ندارد، از سوي ديگر بررسي مفصل اين روايات  مي

كرانـي   براي بسياري از مردم دشوار است، چرا كه علم حديث، دانش گسترده و و درياي بـي 
آيند. از  اش برمي پردازند، به خوبي از عهده از كساني كه به آن ميداد اندكي تع است كه تنها

 نم. بگنجاي مختصر اين مسايل را  اين رو مناسب ديدم كه در اين كتابچه
هاي جديـدي روي آورده انـد    متأسفانه بسياري از مردم در دوران ما به خواندن كتاب -2

خ به نگارش درآمده و بدون توجه به درستي يا نادرستي داسـتان، فقـط بـه    ي تاري كه در زمينه
اي جـز ايـن نـداريم كـه تـاريخ را همچـون        جمال و زيباي آن توجه شده است. از اينرو چاره

بررسي قرار دهيم، به ويژه اگر موضوع مورد نظر حاوي احكام  مورد صاحاديث رسول اهللا 
                                           

ي رعد، آية  ي اين ويژگي باطل بيان نموده است، نگاه به سوره پروردگار متعال مثال جالبي در باره -)1(
17. 
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كنـيم كـه آيـا خبـر يـا روايتـي كـه         احاديـث دقـت مـي   ي  چه هنگام مطالعـه شرعي باشد. چنان
ثابت شده يا نه؟ و تنها در صـورتي بـه چنـين شـناختي      صخوانم، به راستي از رسول اهللا  مي

يابيم كه سند و متن روايت را مـورد بررسـي و كنكـاش قـرار دهـيم تـا بـدين سـان          دست مي
كنـد   ر اين ميان فرقي نميرا از آنچه جزو آن نيست، پاك بگردانيم. د صحديث رسول اهللا 

جعـل و دروغ  كه اشكال بـه سـبب وهـم راوي باشـد يـا بـه سـبب اشـتباهش و يـا برآمـده از           
تـوان بـا تسـاهل و     . البته اگرچـه از ديـدگاه علمـاء مـي    گر دين گويان و دشمنان دسيسه  دروغ
اياتي را گيري بيشتري روايات تاريخي را مطالعه و بررسي كرد، اما در عين حال بايد رو آسان

باشد، با دقت زياد مورد بررسي قـررا دهـيم، بـه ويـژه      ي مدح يا نكوهش افراد مي كه در باره
اگر روايت تاريخي، حاوي ذم و نكوهش كساني همچون صحابه باشد كـه قـرآن بـه كثـرت     

 هاي اخالقي آنان بيان شده است. ها و زيبايي ستوده شده اند و خوبي
هـاي تـاريخ و سـنت و     ميان روايات موجـود در كتـاب  ي گرامي  چه خوبست خواننده -3

هاي صحيح فرق بگذارد و به اين نكتـه توجـه داشـته باشـد كـه چـه بسـا اگرچـه          ميان روايت
موضوعي به صورت روايت ثبت شده، اما بدين معنا نيست كه حتمـاً صـحيح اسـت. از اينـرو     

ي موضـوع سـاختگي   ها، صحيح، و برخي ضعيف و حت هاي موجود در كتاب برخي از روايت
 /ها به ويژه متقدمين، مانند امام طبـري   گران روايت است، زيرا بسياري از مصنفان و تدوين

آن كه خود را  هاي اصل را بر اين گذاشته اند كه، همه را نقل كنند، بي آوري روايت در جمع
بسنده كرده ها  هاي صحيح ملزم بدانند، آنان به ذكر سندهاي روايت آوري روايت تنها به جمع

ي بحـث و بررسـي بـراي آيندگانشـان فـراهم باشـد و آنـان كـه در علـم           اند تا بدينسان زمينه
هـاي روايـي    حديث، توانايي و تبحر دارند، بتوانند براسـاس ضـوابط ايـن دانـش بـه پـژوهش      

چه بسا در ايـن كتـابم، خبـر و گـزارش از     «گويد:  پردازند. امام طبري در مقدمه تاريخش مي
اي  داند، به گونه اش آن را ناپسند مي ام كه خواننده يا شنونده روايت كرده و آوردهگذشتگان 

يابد. از اينرو بايد دانست كه اين امر از طرف  كه هيچ وجهي از صحت و حقيقت برايش نمي
ما نيست، بلكه از سوي راويان است و ما آن را به همان نحوي كـه بـه مـا رسـيده نقـل كـرده       

 .»ايم
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درخور تأكيد و توجه فراواني است، زيرا برخـي از مـردم دچـار اشـتباه شـده و      اين مسأله 
هاي اهل سنت آمده نزدشان صحيح است و دليل و حجتي  كنند كه هرچه در كتاب گمان مي

هـايي   رود، حال آن كه چنـين پنـداري درسـت نيسـت، بلكـه كتـاب       در برابر آنان به شمار مي
هـاي صـحيح را    دانسـته انـد كـه حتمـاً روايـت      نمـي  وجود دارد كه مصنفان آن خود را ملـزم 

پردازد كـه از   هاي موضوع مي ها، صرفاً به بيان روايت آوري كنند، بلكه بسياري از كتاب جمع
ابن جوزي را نام برد، روايات آن دسته از مصنفان كه  »الموضوعات«كتاب  متيوان  جملهآن 

ها گذاشـته انـد، نـه بـر      آوري روايت جمعها بسنده كرده و اصل را بر  به ذكر سندهاي روايت
شـود تـا    صحت آن، در چارچوب ضوابط علمي دانش حديث، به بحث و بررسي گذاشته مي

هـاي   ي كتـاب  بودن آنها مشخص گردد، و اين رويكرد در بـاره  صحت، ضعف و يا ساختگي
رد شـده كـه   ها و مسـايل وا  تاريخ اهميت بيشتري دارد. زيرا در تاريخ و روايات تاريخي امثله

هـا بـا صـحت و     نادرست است. خالصه اين كه تفاوت واضحي ميان وجود روايت در كتـاب 
 درستي آن وجود دارد.



 

 

 ل ي مظلوميت زهراء هاي شيعه در باره بررسي روايت

ي مظلوميـت زهـراء    هاي شيعه را در باره پردازيم و برخي از روايت اينك به اصل موضوع مي
 دهيم: ي قرار ميمورد بررس
ي ورود داد كـه   ... عمر گفت: برويد، اگر بـه شـما اجـازه   «ه است: آمد اي از منابع در پاره

هيچ، اگر اجازه نداد، بدون اجازه وارد شويد، فاطمه عليها السالم گفت: اگر بدون اجازه وارد 
كنم، عمر خشمگين شد و گفت: ما را چـه بـه زنـان؟ پـس بـه       ام شويد شما را بيچاره مي خانه

ي علـي گذاشـتند،    خانـه پرامـون  كه اطرافش بودند، دستور داد هيزم بياورند، هيـزم را   افرادي
بيعـت كـن، و    صي رسـول اهللا   پس عمر فرياد برآورد: اي علي! از خانه بيرون بيا و با خليفه

كشم، عمر دستور داد درب خانه را به آتش بكشند و پـس درب   ات را به آتش مي گرنه خانه
زد: اي پدرجان!  د خانه شد، فاطمه عليها السالم در برابرش ايستاد و فرياد ميرا فشار داد و وار

اي رسول خدا! عمر شمشيرش را از نيام بيرون كشيد و با آن به پهلوي فاطمه زد و پس شالق 
را باال برد و براي فاطمه فرود آورد، فاطمه عليها السالم فرياد برآورد: اي رسول خدا! ابـوبكر  

 .)5F1(»تو چه بد كردند...و عمر پس از 
قنفذ، فاطمه را با شالق زد و او را به زور به «هاي ديگر افزون ر اين آمده است:  در روايت

سمت چارجوب درب برد و درب را به رويش كوبيد و استخوان پهوليش را شكست و بدين 
اري اي را كه در شكم داشت، سقط كرده پـس از آن همـواره در بسـتر بيمـ     ترتيب فاطمه بچه

آمده است:  ÷. در روايات متعددي از ابي عبداهللا )6F2(»بود، تا آن كه به همين علت شهيد شد
علت وفاتش اين بود كه قنفذ غالم آن مرد (يعني عمـر) بـه دسـتور وي، فاطمـه را بـا نـوك       «

                                           
، جعفر ية) األنوار العلو149اين روايت: كتاب سليم بن قيس، عقيق محمد باقر انصاري، (منابع  -)1(

 ).105/  1)؛ جواهر التاريخ، علي كوراني، (286نقدي (
، جعفر ية)، األنوار العلو253منابع روايت: كتاب سليم بن قيس، به تحقيق محمد باقر انصاري ( -)2(

 ).156/  2) (9/  1مرتضي ( الزهراء (ع)، جعفر ة)، مأسا287نقدي (
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غالف شمشير زد و بدين ترتيب فاطمه محسن را سقط كرد و به همين سبب بـه شـدت بيمـار    
 .)7F1(»شد

ي فاطمه بودند، تهديد كرد و گفـت: سـوگند    عمر كساني را كه در خانه«ت شده: و رواي
به ذاتي كه جانم در دست اوست، خارج شوند وگـر نـه خانـه را بـا تمـام كسـاني كـه در آن        

 صهاي) پيامبر  و فرزندان (نوه صكشم، به او گفتند: فاطمه دختر پيامبر هستند، به آتش مي
خن عمر را نپسنديدند و چون عمر اين را دريافت، گفت: چه فكر در خانه اند،  و مردم اين س

دهم؟ فقط قصد ترساندن داشتم، يعني خانـه   كرديد؟ آيا گمان برديد من اين كار را انجام مي
(را آتش نزد

8F

2(. 
و روايت شده زماني كه آنها به درب خانه رسـيدند، فاطمـه عليهـا السـالم آنـان را ديـد و       

اش، وارد شود، پس عمر بـا   كرد كه بدون اجازه فكرش را هم نمي درب را به رويشان بست و
پايش به درب زد و آن را شكست، و درب از چوب خرما بود، پس همه وارد خانـه شـدند و   
علي را (با طناب) بستند، فاطمـه عليهاالسـالم از خانـه بيـرون رفـت و گفـت: اي ابـوبكر! آيـا         

نـداري (رهـايش نكنـي) موهـايم را پراكنـده      خواهي مرا بيوه كني؟ اگر دسـت از علـي بر   مي
خـوانم.   مـي  فريـاد روم و خدايم را به  دهم و كنار قبر پدرم مي كنم و گريبانم را چاك مي مي

خواسـت   به سلمان كه مي برود. صگرفت تا به سوي قبر پيامبر پس دست حسن و حسين را 
، مرا بگذار تا نزد قبر پدرم خواهند علي را بكشند؟ علي صبر ندارد گرداند، گفت: مياو را باز

                                           
) بحار 441/  3، ميرزا جواد تبريزي (ة)، صراط النجا145، طبري شيعه (دالئل اإلمامة منابع روايت: -)1(

البيضاء،  اللمعة)، 62/  8البحار، علي نمازي شاهرودي ( سفينة)، مستدرك 17/  43األنوار مجلسي (

محمد فاضل  طمية)، األسرار الفا235/  1(ع) (المعصومين  ةشهاد عة)، موسو851تبريزي انصاري (
 ).272، 224/  7، االنتصار، عاملي (328مسعودي 

أميرالمؤمنين  ة). حيا214/  28)، بحار األنوار، مجلسي (1/   5/  1منابع روايت: االحتجاج، طبرسي ( -)2(

 ةشهاد عةسو)، مو8) مجمع النورين، ابوالحسن مرندي (15/  3(ع) عن لسانه، محمد محمديان (
)، ألف سؤال وإشكال علي كوراني عاملي 8)، بيت األحزان عباس قمي (166/  1المعصومين (ع)، (

 ).179/  2الزهراء جعفر مرتضي ( ة)، مأسا114، محمد فاضل مسعودي (طمية) األسرار الفا339/  1(
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 بروم و موهايم را پراكنده كنم و گريبانم را پاره نمـايم و داد و فريـاد سـر دهـم، سـلمان      
مرا فرستاده و بـه تـو فرمـان     ترسم كه مدينه در زمين فرو رود، علي  گفت: من از اين مي

ايم و از او حـرف  نمـ  گردم و صـبر مـي   ات بازگردي. فاطمه گفت: پس بازمي داده كه به خانه
(كنم شنوي و اطاعت مي

9F

1(. 
اي بدين مضمون براي فاطمـه نوشـت كـه فـدك را بـه او بـاز        ابوبكر نامه«و روايت شده: 

گرداند، فاطمه در حالي كه نامه را به همراه داشت، بيرون رفت، عمـر او را ديـد و گفـت:     مي
اي است كه ابـوبكر در   نامهاي است كه كه با خود داري؟ گفت:  اي دختر محمد! اين چه نامه

مورد بازگرداندن فدك برايم نوشته است، عمر گفت: آن را به من بده، ولي فاطمه نپذيرفت، 
اي به فاطمه زد كـه در آن هنگـام بـه محسـن بـاردار بـود، از اينـرو فاطمـه          عمر با پايش ضربه

گوش داشـت،   اي را كه فاطمه در محسن را سقط كرد، عمر پس به فاطمه زد، گويا گوشواره
بينم كه به زمين افتاد، عمر نامه را گرفت و پاره كرد، از آن پس فاطمـه هفتـاد و پـنج روز     مي

 .)10F2(»بيمار بود و پس جان باخت
اين عمر بود كـه در روز سـقيفه در اثنـاي هجومشـان بـه      «و در بعضي روايت آمده است: 

 .)11F3(»ي علي پهلوي فاطمه را شكست خانه

                                           
)، 67/  2سير عياش () تف227/  28)، بحار األنوار، مجلس (186منابع روايت: االختصاص، مفيد ( -)1(

المرام  ية)، غا163/  1المعصومين ( ةشهاد عة)، موسو77)، مجمع النورين (11/  1جواهر التاريخ (

 ة) مأسا206/  7)، االنتصار (117( طمية)، األسرار الفا405/  2)، ألف سؤال و إشكال (338/  5(
 ).255/  286، 283، 292، 173/  2)، (219، 172/  1الزهراء (

 اللمعة)، 424/  8أحاديث اهل البيت، هادي نجفي ( عة) موسو185منابع روايت: االختصاص، مفيد ( -)2(

المعصومين  ةشهاد عة)، موسو111/  1)، جواهر التاريخ، علي كوراني (312البيضاء، تبريزي انصاري (

 ).64/  2) (173/  1الزهراء، جعفر مرتضي ( ة)، مأسا158)، بيت األحزان، عباس قمي (179/  1(
)، 38العينين من أحاديث الفريقين، محمد حيات انصاري ( ة)، قر49منابع روايت: األمالي، مفيد ( -)3(

 ).25/  1الزهراء، جعفر مرتضي ( ةمأسا
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هـا   كنم و ذكر همين روايت شدن بحث به همين روايات بسنده مي نيبراي اجتناب از طوال
هاي فراوان ديگري هم وجود دارد كه  دانم، ضمن اين كه روايت را براي خردمندان كافي مي

 باهم در تعارضند.

 هاي ذكرشده: نقدي علمي بر روايت

ه تقريباً كند ك ي اين روايات، تناقض و آشفتگي شديدي در آنها مشاهده مي بيننده -1
گويد:  ها از اين تناقض و اضطراب خالي نيست، چنانچه روايتي مي هيچيك از اين روايت

دهد،  كسي كه خانه را به آتش كشيد عمر بود، و روايتي ديگر اين عمل را به قنفذ نسبت مي
زدن خانه را نمود، ولي آن را آتش نزد. از  ) قصد آتشو روايتي نيز مدعي است كه عمر (

تعدي نمود و  لگويد: كسي كه به فاطمه  هاي اضطراب، اين كه روايتي مي نمونهديگر 
داند،  بود و روايتي ديگر قنفذ (غالم عمر) را عامل اين كار مي جنينش را سقط كرد، عمر 

همچنين در يك روايت آمده كه اين حادثه در روز سقيفه رخ داده و روايتي ديگر چنين 
در مورد  اي از ابوبكر  دست نوشته لازد كه فاطمه پرد رخدادي را در زماني مي

ها  دهد كه تناقض مي نشان ها مل در اين روايتتأي دارد، اندك بازگرداندن فدك دريافت مي
بودن اين  هاي شديدي در آنها وجود دارد كه اين دليلي است بر كذب و ساختگي و آشفتگي

در ميان مسلمانان ساخته و پرداخته شده  ها كه توسط دشمنان اين دين براي ايجاد فتنه روايت
ها از لحاظ سند نيز هيچ جايگاه و اعتباري ندارند. بنابراين، دو  اين روايت ضمن اينكه است،

سندهاي  اعتبار بودن و حتي نبود بيشود: يكي  اشكال اساسي در اين روايات مشاهده مي

﴿ ا.ه درست و ديگري، اضطراب و آشفتگي شديد در متون اين روايت         

         ﴾   :82[نساء[ 

بپــذيرد و تحمــل كنــد كــه بــا همســرش (دختــر و  چگونــه  اشــكال دارد كــه علــي  -2
) چنين رفتار شود و او با وجـودي كـه عربـي قـريش و از تبـار      صي رسول خدا  جگرگوشه
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يچ هراسد، هـيچ حركتـي نكنـد و هـ     نمي هيچ سرزنشيدر راه اهللا از هاشم و پهلواني است كه 
 دهد؟!واكنشي نشان ن

ات چنـين رفتـار شـود، چـه      داري! اگـر بـا خـانواده    را گرامـي مـي   اي كسي كـه علـي   
وجود دارد و همسرت نيـز   كني؟ در حالي كه تفاوت روشني و فراواني ميان تو و علي  مي

 نيست. لمانند فاطمه 
ي  از جـايش جهيـد و يقـه    ها آمده است: علي بن ابي طالـب   در روايت :يشايد بگوي

و كردنش زد و  اي به بيني عمر را گرفت و او را به شدت تكان داد و به زمين انداخت و ضربه
آورد كـه او را بـه صـبر و     را بيـاد  صي رسـول اهللا   فرمـوده  تصميم گرفت او را بكشد، ولي

(اطاعت وصيت نموده بود
12F

1(. 
افزايـد، زيـرا در بيشـتر     گي روايـات مـي  اضطراب و آشفت رگويم: اين خود، ب اسخ ميدر پ

ي شيعيان در مورد عصمت ائمـه كـه    روايات چنين چيزي نيامده است، و اين روايت با عقيده
 پندارند، در تعارض قرار دارد. حتي آنان را از نسيان و فراموشي معصوم مي
چنين واكنشي از خود نشان داد،  يم كه علي و اگر در چارچوب بحث و مناقشه بپذير

توانست  تا آن كه عمر   ، اين همه تأخير كردبازهم اين سؤال مطرح است كه چرا علي 
اي را كه در شكم داشت، از بين ببرد و  وارد خانه شود، فاطمه را بزند، پهلويش را بشكند، بچه

هـاي آن زمـان،    از نكـرد؟ خانـه  اش را به آتش بكشـد؟ بلكـه چـرا خـود علـي درب را بـ       خانه
اي بود كه براي رسيدن بـه آن و دفـاع از همسـرش، ايـن همـه وقـت نيـاز         كوچك و به گونه

 نداشت.

                                           
/  43) (299/  28)، بحار األنوار مجلسي، (387كتاب سليم بن قيس، تحقيق محمد باقر انصاري ( -)1(

)، مجمع النورين 287، جعفر نقدي (ية)، األنوار العلو87انصاري (البيضاء، تبريزي  للمعة)، ا198

الزهراء،  ة) مأسا234/  7) االنتصار، عاملي (12)، بيت األحزان، عباس قمي (81ابوالحسن ترمذي (
 جعفر مرتضي.
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ــي   ــاره شــايد بگــويي: عل ــن رســول اهللا  از آن جهــت از پ ــاع نكــرد كــه   صي ت دف
اين موضوع را به او خبر داده و وصيتش كرده بود كه به خاطر مصـلحت اسـالم و    ÷پيغمبر

 لمانان صبر و شكيبايي نمايد.مس
تـرين علمـاي    ل آن كـه بـزرگ  يي، حـا گو گويم: از كدامين مصلحت اسالم سخن مي مي

از دين برگشتند (مرتد شدند)  صات رسول اهللا م پس از وفمذهبت تصريح كرده اند كه مرد
گـذرد، بـر ديـن اسـالم      و تنها تعداد اندكي كـه شمارشـان از تعـداد انگشـتان دو دسـت نمـي      

قدم ماندند؟ پس در سكوت در برابر مرتدين چه مصلحتي براي اسالم وجود داشت كـه   بتثا
 خواهند، به راه بپردازند؟ آنان را به حالشان رها كنند تا هر فسادي كه در زمين مي
چه ارتباطي با  صي تن رسول اهللا  وانگهي دفاع و حمايت از همسر، بلكه دفاع از پاره

ترين وظايف يك مرد در قبال همسرش حفظ  نيم كه از مهمحفاظت دين دارد؟ همه ميدا

+فرمايد:  حقوق و كرامت اوست، چنانچه پروردگار متعال مي       _  

 .»و با آنان به شايستگي رفتار كنيد«]. 19[نساء: 
زهم اين وظيفه به حدي مهم است كه حتي اگر به حيات و زندگاني شوهر خاتمه دهد، بـا 

هر كس به خـاطر دفـاع   «نبايد در انجامش كوتاهي كند، همانطور كه در حديث آمده است: 
و سرور و بانوي زنان اهل  ص. حال دفاع از دختر رسول اهللا »از آبرويش بميرد، شهيد است

 را آزرده است؟! صبهشت چه حكمي دارد كه هركه او را بيازارد، پيامبر 
رين اذيـت و آزاري بـود كـه بـر او رفـت و در چنـين       تـ  به ادعاي شـيعيان ايـن بـزرگ    -3

اش يعني شوهرش  ترين شخص زندگي انگيزي قرار گرفت، ولي محبوب وضعيت اسفبار و غم
دهد و بدين ترتيب گذشـته از درد و انـدوهي كـه بـه سـبب آن       علي، هيچ تكاني به خود نمي

كنـد: يكـي    رد احساس ميشود و هم زمان دو د رود، دچار اندوه عاطفي هم مي ستم بر او مي
درد حسي و بدني ناشي از جراحت و ديگري درد روحي ناشي از عدم دفاع شـوهر از او. در  

 صي تـن رسـول اهللا    در ستمي كه بر پـاره  اين صورت چه بخواهيم و چه نخواهيم، علي 
تهم م ي زهراء  رفته، شريك و سهيم دانسته ايم، چرا كه او را به كوتاهي در دفاع از فاطمه
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دفاع نكرد، بلكـه   لكرده ايم، اين از يك سو، اما از سوي ديگر، علي نه اين كه از فاطمه 
دخترش ام كلثوم را هم به ازدواج عمر بن خطاب درآورد! همچنين نـام يكـي از پسـرانش را    

نيـز فرندانشـان را بـدين اسـم نامگـذاري       عمر نهاد، و فرزندان علي يعنـي حسـن و حسـين    
 كردند!

سه ماه زنـده بـود و در برخـي     صگويند: فاطمه پس از وفات رسول اهللا  يعه ميعلماي ش
كنند كه ماجراي شكستن پهلويش  شان آمده هفتاد و پنج روز زنده بود، ضمناً ادعا مي روايات

و در روز سـقيفه اتفـاق افتـاد و برخـي      صو سقط جنيـنش بالفاصـله پـس از وفـات پيـامبر      
كنند كه از آن پس فاطمه همواره در بستر بيمـاري بـود تـا     يشان بدين نكته تصريح م روايات

كننـد كـه فاطمـه از همـان زمـان بـراي        اين كه وفات نمود. علماي شيعه در عين حال ادعا مي
 شود كه به پاسخ نياز دارد: ي فدك نزد ابوبكر رفت! پس اين اشكال مطرح مي مطالبه

تن پهلـويش و سـقط جنـين بـه     هايي بود كه بـه علـت شكسـ    آيا سبب مرگ بانو، جراحت
اش را   ي زهراء سالم اهللا عليها بهبود پيـدا كـرد و تـوان و نيـروي جنسـي      وجود آمد؟ يا فاطمه

ي فدك نزد ابوبكر برود؟ و سبب مرگش عامـل ديگـري بـود     بازيافت و توانست براي مطالبه
ه راسـتي  زدن خانـه نـدارد؟ يـا بـ     كه هيچ ارتباطي به داستان سـاختگي شكسـتن پهلـو و آتـش    

 همانگونه كه اهل سنت معتقدند، اصالً تاريخ چنين رخدادي را به خود نديده است؟
و به فرض اين كه در چارچوب بحث و مناقشه وقوع چنين رخدادي را بپـذيريم، آيـا سـه    

، كه پهلويش شكسته و سقط جنين كرده كافي استپنج روز براي بهبودي اين ماه يا هفتاد و 
مطالبه نمايد! بلكه چگونـه و براسـاس چـه     بيرون برود، و فدك را از ابوبكر كه بتواند از خانه

 جانشمطالبه نمود كه به ادعاي شيعيان، قصد  ش را از كسانيتوان پذيرفت كه ارث مي منطقي
 را نمودند و فرزندش را كه در شكم داشت كشتند؟

گفتـه اسـت:   كننـد كـه    نقـل مـي   جاي شگفت است كه آقايان روايتي از ابي عبـداهللا  
اي بـر   هيچ لبخنـد و خنـده  در حالي كه  زندگي كرد،فاطمه پس از پدرش هفتاد و پنج روز «
رفـت و   اي دو بار (روزهاي دوشنبه و پنجشنبه) بر سر قبـور شـهدا مـي    بانش ننشست، هر هفتهل
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. آيـا ايـن حـال كسـي اسـت كـه       )13F1(»كرد تا آن كه وفات نمـود  خواند و دعا مي آنجا نماز مي
 شكسته و كودكش، سقط شده است؟! پهلويش

دار شـيعه (كاشـف الغطـا) را يـادآوري      هاي نام مناسب است اينجا سخن يكي از شخصيت
زدن به صورتش، براي وجدان و قلـب   ي زهراء و كتك ماجراي فاطمه«كنيم كه گفته است: 

ي از اين شود، نه بدين خاطر كه كسان بنده قابل قبول نيست و احساسم به پذيرش آن قانع نمي
هـا و آداب و   هاي اخالقـي عـرب   كنند، بلكه بدين سبب و پژگي گستاخي و جرأت پرهيز مي

كرد و اسالم آن را تأييد  اي بود كه به شدت از زدن زن منع مي ي جاهليت به گونه رسوم دوره
 .)14F2(»كرده و بر آن تأكيد نمود

نمايد، اين ويژگي را  كسي كه در وضعيت قوم عرب پيش از ظهور اسالم بينديشد و توجه
كند، از اينرو پس از آن كه پروردگار، آنان را به زيور ايمـان آراسـت،    به وضوح مشاهده مي

تأييدي بـر ايـن نكتـه باشـد،      صچگونه بودند؟ شايد داستان ابوجهل در شب هجرت پيامبر 
يد: را محاصره كردند، يكي از جوانـان از ابوجهـل پرسـ    صي پيامبر  وقتي كفار قريش خانه

بـريم؟ ابوجهـل بـا عصـبانيت      ) يورش نمـي صي محمد ( چرا به جاي اين همه انتظار به خانه
ها بپيچد كه ابوالحكم عمـرو بـن    خواهي اين سحن در ميان عرب پاسخ داد: واي برتو! آيا مي

  هشام دختران محمد را ترسانده است؟!
داسـتان قتـل فاطمـه را    دار شيعه) صـحت   همچنين امام خوئي (يكي از علماي معاصر و نام

هـايي كـه سـخنرانان منبـري و      قاطعانه تأييد نكرده است، چنانچه از او پرسيده اند: آيا روايـت 
كنند كه عمر، پهلوي بانو فاطمه را شكسته، به نظر شما درست  برخي از نويسندگان مطرح مي

(داند، داستان مشهور و معـروف اسـت   دهد: خدا مي است؟ وي پاسخ مي
15F

. بـدين سـان آقـاي    )3

                                           
 ).228/  3الكافي، كليني ( -)1(
 ).135المأوي ( جنة -)2(
 ).314/  3(، ميرزا جواد تبريزي ةنگاه: صراط النجا -)3(
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دانيد كه نزد علمـاء شـهرت يـك داسـتان، دليـل بـر        خوئي به شهرت داستان بسنده كرد و مي
 صحت آن نيست.

﴿فرمايد:  پروردگار متعال مي -4                 

                         

      ﴾  :ما به طور قطع شما را با اموري (مثل) ترس «] 156 – 155[بقره

هاي جاني و كاهش محصوالت  گرسنگي به وجودآمدن نقص در اموال و نيز با مصيبت
رسد،  كنيم. و به صابران مژده بده، كساني كه هرگاه مصيبتي به آنان مي يآزمايش م

 .»گرديم گويند: ما از آن اهللا هستيم و به سوي اهللا باز مي مي

﴿فرمايد:  و مي                             

           ﴾  :(نيكي، ايمان و رفتار كساني است كه) در «] 177[بقره ...

 .»هاي مالي و جاني و نيز هنگام جهاد، صابر و شكيبا باشند، اينها راستگو و پرهيزكارند سختي
هركس هنگام مصيبت بر روي «نقل كرده كه فرموده است:  روايتي از علي  صدوق،

ي  سـوره  12ي  . و در تفسـير الصـافي، ذيـل آيـه    »گـردد  عمالش نابود و برباد مـي پايش بزند، ا
از زنـان بيعـت گرفـت كـه (در هنگـام       صپيـامبر  «ممتحنه، روايتي بدين مضمون آمده كـه  

 .»ي سياه نپوشند و گريبان پاره نكنند و آه و وايال سر ندهند مصيبت) جامه
عليها السالم وصيت نمـود: هنگـامي كـه    به فاطمه  صپيامبر «در فروع كافي آمده است: 

، »من مردم، به صورتت نزن و موهايت را پريشان و آشـفته رهـا مكـن و آه و وايـال سـر مـده      
صـبري   ي صبر و شكيبائي در هنگام مصيبت و نهـي از بـي   چنانچه روايت ديگري نيز در زمينه

(نقل شده است
16F

يم كـه تصـويري از   كنـ  . ولي با اين حال و ديگر روايـات شـيعه مشـاهده مـي    )1
شود كه او به فرمان پروردگار و پيـامبر عمـل نكـرده اسـت،      به تصوير كشيده مي لفاطمه 

بلكه بنابراين روايات ساختگي، فاطمه تصميم گرفت گريبـانش را چـاك دهـد، موهـايش را     

                                           
 ).621الخصال ( -)1(
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بدين منظور از خانـه   حتي پراكنده سازد و كنار قبر پدرش داد و فرياد و آه و وايال سر دهد و
 او را از اين كار بازداشت! بيرون رفت، ولي علي 

سـر   لي زهـراء   گويم: اصالً امكان ندارد چنين عمل زشتي از بانويي چـون فاطمـه   مي
شباهت داشت، چنانچه اين شـباهت   صبزند كه در اخالق و رفتار بيش از همه به رسول اهللا 

 لي زهـراء   ! فاطمـه روايت شده است. آري لي صديقه  و همانندي از مادرمان عايشه
و سرور و بانوي زنان اهل بهشت بود و اين دليلي است بر  صي محمد مصطفي  يافته پرورش

اينكه علماء و سرآمدان شـيعه، قصـد تحريـك احساسـات و عواطـف شـيعيان را داشـته انـد،         
كنند كه در واقع طعـن و نكـوهش خانـدان     ها و مسايلي سرهم مي اگرچه در اين مسير داستان

 است! صبر پيام
كنـد، چگونـه    ي دروغـين را رد مـي   واقعيتي كه اصالً جاي انكارش نيست، اين افسـانه  -5

آورد، حـال آن   درمـي  را به ازدواج عمر  ب، ام كلثوم دختر فاطمه لاست كه علي 
زده، پهلـويش را   رام كلثـوم  مـادر ا كه به گمان و پندار شيعيان، عمر، همان كسـي اسـت كـه    

 ه است؟ بلكه به گمان شيعيان، عمر كافر بوده است؟!ش بودشكسته و باعث مرگ
دهي كه با مادر دخترت چنين رفتاري  تو را به خدا سوگند، آيا دخترت را به كسي مي

كه از تو بهتر و با تقواتر است، چنين  كرده باشد؟ پس چگونه امكان كسي چون علي 
ه دختر فاطمه را به ازدواج دهد ك كند؟ آيا علي بدينگونه پاداش همسرش فاطمه را مي

دهد؟ حال آن  دخترش را به يك كافر مي آورد؟ آيا علي  ترين دشمن وي درمي سرسخت

 +كه پروردگار متعال فرموده است:          _  :و به «]. 221[بقره

 .»مردان شرك زن ندهيد، تا آنكه ايمان نياورند
از آن  فسير و دليل براي اين ازدواج مبارك وجود دارد و آن ايـن كـه علـي   تنها يك ت

درآورد كه دين و اخالق عمر را پسـنديده بـود و    را به ازدواج عمر  لجهت ام كلثوم 
هرگـاه كسـي كـه ديـن و     «عمل كرد كـه فرمـوده اسـت:     صبدين سان به فرمان رسول اهللا 

 .»زدتان آمد، به او زن بدهيدپسنديد، (براي خواستگاري) ن اخالقش را مي
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رود و چون علمـاي   به شمار مي لدر واقع اين ازدواج، تكريم و بزرگداشت ام كلثوم 
انگيزي سرهم كردند و دانسته  هاي شگفت به اين اشكال درماندند، دروغ شيعه از پاسخ گويي

نـد كـه از آن   هايي ساختند و پرداخت يا ندانسته به طعن و نكوهش اهل بيت پرداختند و روايت
بدين مضمون كه از ازدواج عمر با ام كلثوم، به عنوان  ))17F1جمله روايتي است از ابوعبداهللا 

(كند كه غصب شده است فرجي ياد مي
18F

2(. 
 ي اوست، آيا آبروي علـي   پناه بر خدا، اين طعن و نكوهش واضحي بر علي و خانواده

كنـد؟! حـال آن كـه     نمـي  شـود و او هـيچ حركتـي    آن مرد شـريف و بـا غيـرت، غصـب مـي     
غيرتـي و نـامردي    دانست كه هركس به خاطر آبرويش كشته شود، شهيد است اگر اين بي مي

كـه مـرد شـريف     غيرتي وجود ندارد؟ هيهات و صد هيهـات  ي و بي نيست، پس در دنيا نامرد
 قريش اين چنين بوده باشد.

ازدواج كرد كه به شكل ام  حتي برخي ادعا كرده اند كه عمر در حقيقت با جنّي از نجران
(كلثوم درآمده بود

19F

3(. 
اي واضح و روشني است كه نيازي بـه رد و بررسـي    اساس به اندازه نادرستي اين سخن بي

 سپارم. ي بزرگ را به خودت مي ي اين دروغ و خرافه آن نيست، و من قضاوت در باره
طمه را انكار كرد، زيرا اين توان ازدواج عمر با دختر علي و فا به هرحال به هيچ عنوان نمي

اي  موضوع پيش از آن كه نزد اهل سنت ثابت باشد، نزد شيعيان به ثبوت رسيده است كه پاره
 از منابعش ذكر شد.

                                           
 منظور امام جعفر صادق است. -)1(
)، جواهر 82/  1( نية)، األنوار النعما106/  42) بحار األنوار (364/  5منابع روايت: الكافي، كليني ( -)2(

 2، بروجردي (الشيعة) جامع أحاديث 561/  3، حر عاملي (لشيعة)، وسائل ا37/  9الكالم جواهري (
 و... )528/ 

) األنوار 826/  2) الخرائج والجرائح، قطب الدين راوندي (88/  42منابع روايت: بحار األنوار ( -)3(
 1/  11)، العوالم (202/  3المعاجز ( ينة)، مد821البيضاء، تبريزي انصاري ( للمعة) ا84/  1( نيةالنعما

 ).463( ية) األنوار العلو6 –
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هـا را بـراي    ي ديگري كه درخور توجه است، اين كه معموالً انسان بهتـرين اسـم   نكته -6
د پسند اوست، شيعه و سني قبـول  هايي كه دوست دارد و مور كند، اسم فرزندانش انتخاب مي

، بنام ابوبكر، عمر و عثمان را بر فرزندانش گذاشته و پـس از او فرزنـدانش   دارند كه علي 
(نيز همين رويه را دنبال كرده اند

20F

هـا بـه سـبب جايگـاه و منزلـت ابـوبكر،        . و اين نامگـذاري )1
ن در قلوب اهل بيت جاي ي شايستگي و تقوايشا هايشان بود كه در نتيجه عثمان و علي در دل

داشتند و از اين رو اهل بيت با نامگذاري فرزندانشان به نـام ابـوبكر، عمـر و عثمـان خواسـتند      
 بودن داستان مظلوميت زهراء. يادشان را جاودانه نمايند و اين دليلي است بر افسانه

شـان مخفـي    البته علماي شيعه زيركي به خرچ داده و كوشيده اند اين حقيقت را از پيروان
ي كربال، چه معنا و تفسيري  ها و مراسم مربوط به واقعه ها در حسينيه كنند، و گرنه ذكر اين نام

در كـربال شـهيد شـدند،     خواهد داشت؟ چنانچـه از جملـه كسـاني كـه بـه همـراه حسـين         
برادرانش ابوبكر و عمر و عثمان، فرزندان علي، و همينطور ابوبكر و عمر، فرزندان حسن بـن  

                                           
)، 121)، األمـالي، صـدوق (  91)، مقاتل الطـالبين ( 112 – 107/  4قب ()، المنا248) (167اإلرشاد ( -)1(

 82)، االختصـاص  313/  44) (63، 36/  45) (92، 90، 74/  42) بحـار األنـوار (  203إعالم الوري (

)، شرح نهج البالغه، ابن ابـي الحديـد   263/  3( نية)، األنوار النعما7/  22) (66/  21المعجم، خوئي (
)، الفصول 177، 172)، رجال تركوا بصمات علي قسمات التاريخ، قزويني (242/  9( ي معتزلي شيعه

)، أنصـار الحسـين،   448، 434)، األنوار العلوية، جعفر نقدي (488/  2) (645/  1، ابن الصباغ (لمهمةا
)، مناقـب اإلمـام أميرالمـؤمنين (ع)    127/  3)، معالم المدرستين، عسكري (136مهدي شمس الدين (

)؛ تـاج المواليـد   178/  3) شرح األخبـار، قاضـي نعمـان (   17، بغدادي (ئمة)، تاريخ األ48/  2ي (كوف
) لـواعج األشـجان،   280) العـوالم عبـداهللا بحرانـي (   139) المستجاد من اإلرشاد، حلي (19طبرسي (

 ) رجال ابـن 106)، الرجال، طوسي (386/  7البحار، شاهرودي ( سفينة)، مستدرك 177محسن امين (
) المفيـد  343/  8)، مستدركات علم الرجال، شـاهرودي ( 127/  5)، نقد الرجال، تفرشي (215داود (

)، تـاريخ  236/  11)، قـاموس الرجـال، تسـتري (   686، 365من معجم رجـال الحـديث، جـواهري (   
)، الـدر النظـيم، عـاملي    302/  2) (608، 327/  1)، أعيـال الشـيعه مسـحن أمـين (    213/  2يعقوبي (

) شرح إحقـاق  271، 252/  2) (267/  1شهداء المعصومين ( عة) موسو67/  2( لغمة)، كشف ا430(
 ).149/  2ي تراثنا ( ) مجله676/  33، )684، 782، 675/  22الحق (
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هاي شيعه موجود است، چنانچه در منابعي كه پيشتر ذكـر شـد    بودند، و اين در كتاب لي ع
دارنـد كـه مبـادا     نيز وجود دارد، گويا علماي شيعه از آن جهت اين حقايق را مخفي نگه مـي 

عوام شيعه بيدار شوند و واكنشي نشان دهند. شايد بگوييد: اسم و نام كه دليل محبت يا بغض 
 هاي در آن زمان متداول بوده است. نين اسمنيست، بلكه چ

ها را  گوييد، پس چرا اين نام گوييم: اگر به راستي اين چنين است كه شما مي در پاسخ مي
هايشـان   هاي كـربال بـا ذكـر نـام     داريد و يادي از ساير كشته در عاشورا از مردم مخفي نگه مي

ها بـه   ه نشان از ارتباط اين نامگذاريداران شيع كنيد؟ آيا اين مخفي كاري از سوي عمامه نمي
ي صحابه و اهل بيت با يكديگر نيست؟ و چون دليل ديگري بـر ايـن    محبت و ارتباط دوستانه

ها وجود ندارد، مخفي نگهداشتن اين حقيقت را برگزيده اند تا عوام به اين دوستي  نامگذاري
 و محبت پي نبرند!

و در رأسشـان ابـوبكر  و عمـر     صاهللا ، اصـحاب رسـول   از اين كه بگذريم، علي  -7
هاي شـيعه وجـود دارد،    را به كثرت ستوده است، چنانچه اين نكته به وضوح در كتاب ب

 ترين كتاب است. مثل نهج البالغه كه به پندار شيعيان صحيح
» دمحم ابحأَص تأَيصرا أَرى، فَم وا يکَان لَقَد !کُمنم مهبِهشداً يأَح راً، قَدثاً غُبعونَ شبِحص

عکْرِ مذ نرِ ممثْلِ الْجلَي مفُونَ عقيو ،مهوددخو هِماهجِب نيونَ باوِحراماً، ييقداً وجوا ساتب !مهاد
هملَت أَعينهم حتي تبلَّ جيوبهم، کَأَنَّ بين أَعينهِم رکَب الْمعزي من طُولِ سجودهم! إِذَا ذُکر اُهللا 

 .)21F1(»ومادوا کَما يميد الشجر يوم الريحِ الْعاصف، خوفاً من الْعقَابِ، ورجاًء للثَّوابِ
را ديدم، اما هيچيك از شـما را نديـدم كـه هماننـدي و      صمن اصحاب محمد «ترجمه: 

رساندند كه (از عبادت شـب)   ها را در حالي به صبح مي باشد، آنها شب شباهتي به آنان داشته
 بــه صــبح در ســجده و قيــامهــايي غبــارآلود داشــتند و شــب را تــا   موهــايي ژوليــده و چهــره

ساييدند و از  هاي خود را در پيشگاه پروردگار بر خاك مي گذراندند، ميان پيشاني و گونه مي
شـدند كـه گويـا بـر روي آتـش       طوري دگرگون مي شان به سوي خداوند يادآوري بازگشت

                                           
 .92ي  نهج البالغه، به شرح محمد عبده، خطبه -)1(
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شان (پيشانيشان) از كثرت و طول سجده، همانند زانوي بز، پنبه بسته  ايستاده اند و ميان چشمان
شـد   هايشان تر مي ريختند كه گريبان آيد، چنان اشك مي بود، هرگاه نام و ياد خدا به ميان مي

وردگار، همانند درخت به هنگام وزش باد، به خود و از بيم عقوبت الهي و از اميد به پاداش پر
ه بِلَاُء لَّل«، پس از وفات آن بزرگـوار فرمـود:   لرزيدند، همچنين در مدح و ستايش عمر  مي

، قَليلَ الْعيبِ. فُالَن، فَلَقَد قَوم الْأَود، وداوي الْعمد، وأَقَام السنةَ، وخلَّف الْفتنةَ! ذَهب نقي الثَّوبِ
 قِّـهبِح قَاهاتو ،هتي إِلَي اِهللا طَاعا، أَدهرش قبسا، وهريخ اب22(»أَصF1(   :خـدا فالنـي را در   «ترجمـه

ها را درمان نمود، سنت  ها را راست كرد و علت آزمايشي كه كرد، جزاي خير دهد، او كجي
داخت و بـا دامنـي پـاك و عيبـي انـدك رفـت و در       ها را پس پشت ان را به پا داشت و بدعت

اش را در قبال  هاي آن بدور ماند، وظيفه هاي دنيا رسيد و از بدي حالي درگذشت كه به خوبي
 .»اطاعت خدا انجام داد و شايسته و بايسته، تقواي الهي پيشه نمود

ني در اين خطبه منظور از فال«گويد:  ابن ابي الحديد، شارح شيعه و معتزلي نهج البالغه مي
ي آن، يعنـي   ي خطي نهج البالغـه را بـه خـط گردآورنـده     باشد، من نسخه عمر بن خطاب مي

 .»ي فالني، عمر نوشته بود ام كه ذيل كلمه رضي ابوالحسن ديده
ي تـن   پـاره  )ي زهراء ستايد كه اين همه ستم به همسر وي (فاطمه كسي را مي آيا علي 

ي دروغينـي اسـت كـه هـيچ      يقت، مظلوميت زهـرا افسـانه  روا داشته و يا در حق صمصطفي 
 حقيقتي ندارد.

هاي انحرافي به هـر   ها و صاحبان افكار و انديشه كامالًَ واضح و روشن است كه بدعتي -8
هـا مـورد    كنند، هرچنـد روايـت   شان را تأييد كند، استناد مي روايتي كه ديدگاه يا گفتار باطل

هاي باطل خويش، چنين رواياتي را  ر راستاي ترويج انديشهشان صحيح نباشد، آنان د استعمال
تواننـد بـا اسـتناد بـه روايـات       گيرند، به عنوان مثال نواصب و دشمنان اهل بيـت مـي   به كار مي

پردازنـد و ادعـا    مربوط به مظلوميت زهراء سالم اهللا عليها به طعن و نكوهش علي مرتضي 
ي علـي بـن ابـي طالـب بـود، بـدين سـان         و دسيسـه  كنند آنچه براي فاطمه روي داد، به تدبير

                                           
 .220ي  نهج البالغه، به شرح محمد عبده، خطبه -)1(
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خودش را از او خالص كند و پس از او ازدواج نمايد و بعد براي اثبات ادعايشان بـه ازدواج  
ي اين ازدواج محمد بن حنفيـه زاده شـد،    علي با زني از بني حنيفه استدالل كنند كه در نتيجه

اطمـه كـرد، ام كلثـوم را بـه ازدواج وي     وانگهي ادعا نمايند علي، به پاداش كاري كه قاتـل ف 
درآورد، و حتي به قدري قدرشناس قاتالن همسرش بود كه برخي از از فرزندانش را ابـوبكر  

 و عمر ناميد!!
هستي! آيا برايت قابل قبول است كه چنين اتهامي بـر آن   اي كسي كه دوستدار علي 

ي كساني كه ايـن دروغ را بـه عمـر     ؟ اين خود دليلي است بر اينكه انگيزهبزرگمرد وارد شود
 .نسبت داده اند، چيزي جز هوا و هوس و بغض و كينه نبوده است 

اي سـخن بـه    ي فاطمه در اين رويداد افسـانه  هايي كه در آن از افتادن گوشواره روايت -9
در تعارضـي اسـت،    بآيد، با روايت صـحيح و واقعيـت زنـدگي علـي و فاطمـه       ميان مي

داد، باري  كرد و به همان جا پايان مي ي فاطمه آغاز مي سفرش را از خانه همواره صپيامبر «
اي چيزي به عنـوان پـرده    هنگام بازگشت پدر و شوهرش از سفر، پارچه لي زهراء  فاطمه

اش نمايـان   آن را ديد، در حالي كه نـاراحتي در چهـره   نصب كرده بود، هنگامي كه پيامبر 
بند، گوشواره و زيورآالتش  بر نشست، پس فاطمه گردنبود، از كنارش گذشت و نزديك من

را درآورد به همراه پرده نزد پدرش فرستاد و گفت: اينها را در راه اهللا قرار بده. آنجا بود كـه  
فرمود: چه كار خوبي كرد! پدرش فدايش بـاد و سـه بـار ايـن را گفـت و افـزود:        صپيامبر 

آنان براي آخرت آفريده شده اند و دنيا براي آنها ي محمد را با دنيا چكار؟ به راستي  خانواده
(خلق شده است

23F

1(. 

                                           
/  1األبرار، هاشم بحراني ( حلية) 444الواعظين نيشابوري ( ضة) رو205دوق (نگا: األمالي ص -)1(

)، أهل البيت 281/  1) منهاج الصالحين، وحيد خراساني (86020/  43)، بحار األنوار مجلسي (208
في أصول  مة) مقد64)، مجمع النورين، ابوالحسن مرندي (46، محمد ري شهري (لسنةفي الكتاب وا

 ).284راساني (الدين، وحيد خ
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نـزد دختـرش فاطمـه عليهـا      صفرموده است: رسول اهللا  و در روايتي آمده كه علي 
السالم رفت و در گردن فاطمه گردنبندي بـود، پيـامبر از او روي گردانـد، پـس فاطمـه آن را      

(پاره كرد و انداخت 
24F

ي علـي در   راي افتـادن گوشـواره بـا فقـر خـانواده     . عالوه بر اين، مـاج )1
 گويد: هايش مي در يكي خطبه تعارضي است، چنانچه علي 

گـرش   ام كـه ديگـر از وصـله    اي وصـله كـرده   ي پشمينم را به انـدازه  سوگند به خدا جبه«
 .)25F2(»اندازي؟ كشم و حتي شخصي به من گفت: آيا آن را بيرون نمي خجالت مي

ي غذاي يـك روز بفروشـد، از او روايـت     ر شد كاري را براي تهيهناگزي چنانچه علي 
خرد؟ به خدا سوگند اگر پول خريد ازاري را  چه كسي شمشيرم را مي«شده كه باري فرمود: 

 .)26F3(»فروختم داشتم، شمشيرم را نمي
در حالي درگذشت كـه هشتصـد هـزار     روايت شده كه علي  /و از امام محمد باقر

(درهم بدهي داشت
27F

4(. 

                                           
/  43) بحار األنوار، مجلسي (209، 207/  1األبرابر، هاشم بحراني ( حلية)، 552األمالي، صدوق ( -)1(

)، 99/  2، اربلي (لغمة)، كشف ا378/  4البحار، علي نمازي شاهرودي ( سفينة)، مستدرك 22

 ).183/  5، محمد حيات انصاري (لستةالمنتخب من الصحاح ا
)، 10) مكارم األخالق، طبرسي (272/  3) مستدرك الوسائل، نوري طبرسي (60/  2غه (نهج البال -)2(

 74) (230/  63) (160/  41) بحار األنوار، مجلسي (370/  1مناقب آل أبي طالب، بن سهر آشوب (

)، اإلمام 181/  4) (361/  3البحار، علي نمازي ( سفنية) مستدرك 273/  3)، (696/  16)، (25/ 
) تفسير نور 147/  9)، تفسير مجمع البيان طبرسي (619بن ابي طالب، احمد رحماني همداني (علي 

 ).346/  1، محسن امين (لشيعة) أعيان ا16/  5الثقلين جوزي (
)، 366/  1)، مناقب آل أبي طالـب، ابـن سـهر آشـوب (    107/  1منهاج الصالحين، وحيد خراساني ( -)3(

)، شرح إحقاق الحـق، مرعشـي   347/  1محسن امين ( لشيعة) أعيان ا324/  4بحار األنوار، مجلسي (

 ).180في أصول الدين، وحيد خراساني ( مة)، مقد285/  32) (605/  17)، (253/  8(
البحار  سفينة)، مستدرك 328/  4) بحار األنوار مجلسي (322/  18، حر عاملي (لشيعةوسائل ا -)4(

 ).91ام الحسن (ع) (كلمات اإلم عة)، موسو412/  2نمازي (
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 ي علي چگونه و از كجا آن گوشواره را خريدند؟ حال سؤال اين است كه خانواده
داستان زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب، مشهورتر از آن است كه بر شما  -10

دانيد، اهل كوفه به او ايـن انتخـاب را دادنـد     ي گرامي مخفي مانده باشد، چنانچه مي خواننده
اظهار بيزاري نمايد، او را ياري دهند يا با آن دو اظهار دوستي كند، تا او كه از ابوبكر و عمر، 

بزرگوار را بيان  خود درباره آن دورا تحويل بني اميه دهند، آنجا بود كه سخن حق و راستين 
آن دو دوستان پدر بزرگم بودند كه در كنـار او،  «كرد و با آنان اظهار دوستي نمود و فرمود: 

 .)28F1(»دفن شده اند يعني كنارش قبرش
زيـد را شكسـته و جنيـنش را از    ي  پهلوي جدهپس اگر حقيقت داشت كه ابوبكر و عمر، 

گرفـت؟ بـه    ي آن دو مـي  بين برده و سبب وفاتش شده اند، آيا زيـد چنـين موضـعي در بـاره    
ي هوادارانش بود. و آيا امـام زيـن العابـدين از     خصوصي كه برائت از ابوبكر و عمر، خواسته

اش ماجراي مظلوميت زهراء را پنهان كـرده بـود يـا ايـن مظلوميـت اصـالً وجـود         وشهجگرگ
اطالع  ي ساختگي بي نداشته است؟ و از اينرو علي بن حسين و پدران و فرزندانش از اين قصه

 بوده اند.
آري! تنها كساني اين داستان را ساخته اند كه خواهان ايجاد شكاف در يكپـارچگي امـت   

ها را سرهم كرده اند، تا همواره اين زخم مـزمن بـاز باشـد و هـر      اينرو اين دروغبوده اند و از 
ها را بر ضد پيروان راستين دين اسالم سرشـار از كينـه    سال آن را تكرار كنند و بدين سان دل

 نمايند.

                                           
)، شرح 136/  3) مير جهاني (غة(مستدرك نهج البال غة)، مصباح البال373الخصال، صدوق ( -)1(

/  2األبرار، هاشم بحراني ( حلية)، 172)، االختصاص، مفيد (349/  1األخبار، قاضي نعمان مغربي (

أميرالمؤمنين  ة)، حيا437/  1( )، جواهر التاريخ علي كوراني175/  38)، بحار األنوار، مجلسي (369

، شهر لسنةاإلمام علي بن أبي طالب في الكتاب وا عة)، موسو242/  2عن لسانه، محمد محمديان (

 ).292/  1المعصومين، ( ةشهاد عة). موسو223/  8ري شهري (
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يي بر سر  ها را بپذيريم و باور كنيم كه واقعاً چنين بالها در صورتي كه تمام اين دروغ -12
و فاطمه درآمده و از آن دو كاري ساخته نبوده، بازهم اين سؤال مطرح است كه آيـا در  علي 

ي تـن آن بزرگـوار را    مدينه مردماني نبودند كه نسبت بـه آبـروي پيامبرشـان كـه حكـم پـاره      
) صداشت، غيرت ورزند و آيا مدينه، تهي از كساني بود كـه نسـبت بـه اهـل بيـت پيـامبر (      

 د؟تعصب و غيرت داشته باشن
اي بزرگتـرين عيبـي اسـت كـه بـر آنـان وارد        پس زندگي علي و فاطمه در چنـين جامعـه  

 اي هيچ خيري وجود ندارد. شود، و در چنين جامعه مي
 اي بيش نيست. خالصه اين كه داستان مظلوميت زهراء سالم اهللا عليها دروغ و افسانه



 

 

 خاتمه

به ذهنم خطور كرد،  و سليمان  خواندم، داستان مورچه ها را مي زماني كه اين داستان

 +فرمايد:   ي نمل آمده است، پروردگار متعال مي همان داستاني كه در سوره     

                                

         _  :18[نمل.[ 

هـاي خـود برويـد تـا سـليمان و       اي گفت: به النه ها رسيدند، مورچه تا به سرزمين مورچه«
گويد:  از خود علت اين سخن را پرسيدم كه مورچه مي »لشكرش ندانسته شما را پايمال نكنند

 بارتي به معنـي نفـي ظلـم از   آيا چنين ع »مبادا سليمان و لشكرش ندانسته شما را پايمال كنند«
نيست؟ پس اين سخن را با گفتار كساني مقايسه كردم كه عمـر   و اصحاب سليمان  ياران

كنند، با خود گفتم: گويـا آن   كشيدن آن متهم مي ي فاطمه و به آتش را به شكستن درب خانه
اصـحاب   حسن ظن داشته، ولـي اينهـا بـه    مورچه از اينها بهتر بود كه به اصحاب سليمان 

 بدگمان هستند. صرسول اهللا 
 سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

 وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 


