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 مقدمه

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات 

أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا 

 آله وصحبه أمجعني. أما بعد: عبده ورسوله صىل اهللا عليه وعىل وأشهد أن حممداً 

از احترام، منزلت و جایگاه واال و  لی زھرا شکی نیست که فاطمه
ای که مسلمانان حق  ی مسلمانان برخوردار است؛ به گونه ای نزد ھمه ویژه

کنند و  را رعایت می صآن بانوی بزرگوار و نزدیکی و قرابتش با رسول الله
دارند که  می پاساش  ) را در بارهصسفارش پدر بزرگوارش (پیامبر اکرم

ْغَضبََها َ�َمنْ  ِم�ِّ  بَْضَعةٌ  فَاِطَمةُ «فرموده است: 
َ
ْغَضبَِ�  أ

َ
فاطمه « ترجمه: )١(»أ

 .»ی تن من است؛ ھرکه او را خشمگین نماید، مرا خشمگین نموده است پاره
ای  در غدیرخم، در باره صاز خاندانی است که رسول الله لفاطمه

مُ «آنان فرمود:  كُ رُ كِّ لِ  ىفِ  اهللاََّ أُذَ يْتِى أَهْ ای اھل بیتم، الله را  در باره« ترجمه: )٢(»بَ
 .»کنم به شما یادآوری می

امام چه  چنانسرور و بانوی زنان اھل بھشت است،  لفاطمه زھرا
 .)٣(در صحیح خویش این را روایت کرده است /بخاری

                                           
) صحیح مسلم، باب ٢٠٠٤/  ٥( صصحیح بخاری، باب مناقب قرابة رسول الله  -١

 ).١٩٠٢/  ٤فضائل فاطمة (
 ).١٩٠٢/  ٤فضائل علی بن ابی طالب (صحیح مسلم، باب  -٢
 ).١٣٧٤/  ٣صحیح بخاری، باب مناقب فاطمة ( -٣
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ای نسبت به  گونه با این حال برخی از مردم، رویکرد نامناسب و تجارت
اساسی بر  باورھای واھی و بیدر پیش گرفته و  صاین قرابت رسول الله

گاه رواج یافته اند  ی این قرابت، بنا نھاده پایه که در میان بسیاری از افراد ناآ
است، تا بدین سان به اھداف و اغراض دست یابند که از مقصود رسول 

ھا با اصول توحیدی این  ترین مخالفت بسیار دور است و از بزرگ صالله
 رود. دین به شمار می

گرایان، در طول تاریخ و در گذر  کنیم که این باطل ن مشاھده میبدین سا
ی طوالنی  سازند، و در مجموعه شان را با باطل خویش می ایام و ادوار، تاریخ

نھند. بدین  خواھند، بنا می از مکر، نیرنگ، دروغ و افترا، آنچه را که می
عیت زیبا را کنند، تا واق ھای سر ھم می ھا و افسانه بینیم دروغ ترتیب می

زشت نشان دھند، و عواطف و احساسات پیروانشان را برای رسیدن به 
ھای نفسانی خود  ی خویش و اشباع امیال و خواسته اھداف شوم و ناشناخته

ْ بِهِ ﴿ ور نمایند. شعله ۡوا ْ َ�ۡعلَُمونَ  ۦٓ َوَ�ِۡئَس َما َ�َ نُفَسُهۡمۚ لَۡو َ�نُوا
َ
: ةبقرال[ ﴾١٠٢أ

] آن  دانستند، بد چیزی است آنچه خودشان را به [بھای میو اگر « ].۱۰۲
 »فروختند

ای  دھند، به گونه ی شیعه انجام می را به حساب عوام و تودهھا  این و ھمه
کنند و  سوء استفاده می صکه از محبت عوام شیعه به اھل بیت پیامبر

ه دھند، چرا ک آنان را از راه راست منحرف کرده، به سوی ھالکت سوق می
اگر احساس و عاطفه در چارچوب ضوابط شرعی و عقالنی قرار نگیرد، 

 کشاند. صاحبش را به ھالکت و نابودی و فرجام بسیار بدی  می
 ی شاعر: به گفته

 چو شور عشق درآمد، قرار عقل نماند
 

 درون مملکت چون دو پادشا گنجد؟ 
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شیعه در آن متأسفانه این، ھمان واقعیت دردناکی است که امروزه عوام 
ھای  ھا و داستان شان با دروغ که احساسات و عواطف برند، چنان به سر می

شود که الله ھیچ دلیلی بر صحت و درستی آن نازل  ور می برانگیخته و شعله
کنند، به دنبال این  نکرده است، کسانی که با احساسات عوام شیعه بازی می

ھا و  خواھند، وارد عقل می اساس که ھستند که ھرچه از باورھای باطل و بی

ۖ ٱَوَ�ۡمُكُروَن َوَ�ۡمُكُر ﴿ ھای ایشان نمایند. اندیشه ُ ُ ٱوَ  �َّ  ﴾٣٠لَۡ�ِٰكرِ�نَ ٱَخۡ�ُ  �َّ
کشد و تدبیر  ورزند و الله ھم نقشه می و مکر و نیرنگ می« ]۳۰نفال: أل[ا

 .»کند، و الله بھترین تدبیرکننده است می
کنده از محبت  است با تو  صاھل بیت پیامبرای کسی که قلبش آ

گویم، و این کلمات سرشار از مھر و محبت را از سوی کسی  سخن می
کرده  دارم که روزگاری ھمانند تو در این واقعیت تلخ زندگی می تقدیمت می

و باوری ھمچون باور تو داشته است تا اینکه الله قلبش را به نور قرآن و 
ی علمی و  به دیگران (با ھر پایهی عقلش  سنت روش نمود، و او از اجاره

اند) باز آمده و عقل و خرد خویش را مطابق شریعت به کار  دینی که داشته
بسته و این خود به فضل الله سبب ھدایتش به سوی حقیقت و راه راست 
بوده و غباری را که بر چشمانش قرار داشته، زدوده است. الله بر آنچه 

ِ ﴿ گویم گواه است می ِ ٱَوَ�َ�ٰ ب و الله به عنوان گواه « ]۷۹نساء: ال[ ﴾٧٩َشِهيٗدا �َّ

ۡ� ﴿ »کافی است
َ
ٓ أ ٰ رَّبِ  َٔ َوَما ۡجرَِي إِ�َّ َ�َ

َ
ۡجٍر� إِۡن أ

َ
لُُ�ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

من برای این دعوت ھیچ پاداشی از شما « ]۱۰۹شعراء: ال[ ﴾١٠٩ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ
 .»تخواھم، اجر من تنھا با پروردگار جھانیان اس نمی

کنم که زمام عقل و  بنابراین، من از تو خواننده گرامی درخواست می
ی  نویسندهچه  چنانات را به دیگری ندھی تا او به جای تو بیندیشد،  اندیشه

چنین بود، به راستی عقل، نعمت بزرگی است که  این سطور، زمانی این
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بندیم و با آن پروردگار به ما عنایت نموده، تا آن را در جھت رضایتش به کار 
ی  بنده« فرموده است:س امام علیتشخیص دھیم،  حق و باطل را از ھم

 .)١(»دیگران مباش، چرا که الله تو را آزاد آفریده است
روز قیامت تو خود مسؤول اعمال خویش خواھی بود، و تنھا خودت در 
این باره بازخواست خواھی شد، پس به ھوش باش تا از کسانی نباشی که 

آَءنَا ﴿ آنان فرموده است:ی  دربارهار پروردگ َطۡعنَا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ
َ
آ أ َوقَالُواْ َر�ََّنآ إِ�َّ

َضلُّونَا 
َ
بِيَ�۠ ٱفَأ گویند: پروردگارا! ما از سران و  و می« ]۶۷حزاب: أل[ا ﴾٦٧لسَّ

ٰلِِم�َ ٱيَۡوَم َ� يَنَفُع ﴿ .»بزرگان خود اطاعت کردیم و ما را گمراه نمودند  ل�َّ
گویند که] در آن روز  [این سخن را زمانی می« ].۵۲[غافر:  ﴾َمۡعِذَرُ�ُهۡمۖ 

. امیدوارم که »بخشد عذرخواھی ستمکاران ھیچ سودی به آنان نمی
 پروردگار، تو را در شمار آنان قرار ندھد.

پس از این مقدمه به توفیق الھی در این چند صفحه به بیان نادرستی و 
زم که علمای شیعه و سرآمدان مذھبی آنان به طور پردا ھای می بطالن دروغ

شان نسبت به  خاص در جھت ایجاد کینه و بغض در میان پیروان
یعنی نسبت به یاران آن بزرگوار، سر  صھای این امت بعد از پیامبر بھترین

ھم کرده و به خورد دیگران داده اند. منظورم ادعایی است که تحت عنوان 
ھای پھلوی آن بانو و کشتن جنینی  ن استخوانو شکست »مظلومیت زھراء«

 کنند. اش مطرح می که در شکم داشت و نیز به آتش کشیدن خانه
 اند، ھای خویش رسیده گرچه متأسفانه در این راستا به برخی از خواسته

ولی باطل ھرچقدر که رشد کند، بازھم فرجامی جز فروپاشی و نابودی 
 .)١(ندارد

                                           
 ).٥١/  ٣نھج البالغه ( -١
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 وضوع دوست دارم چند نکته را یادآوری کنم:پیش از پرداختن به اصل م
بنده در مورد مسایل راویه و احادیثی که پیرامون این موضوع روایت  -۱

ھا از لحاظ متن،  ام و به بیان نادرستی روایت شده، به تفصیل سخن نگفته
ام، زیرا بحث و بررسی فراوانی پیرامون این  عقل و واقعیت بسنده کرده

انجامد و این چند صفحه  ه پرداختن به آن به درازا میروایات صورت گرفته ک
گنجایش آن را ندارد، از سوی دیگر بررسی مفصل این روایات برای بسیاری 

کرانی  از مردم دشوار است، چرا که علم حدیث، دانش گسترده و و دریای بی
پردازند، به خوبی از  است که تنھا تعداد اندکی از کسانی که به آن می

ی مختصر این  آیند. از این رو مناسب دیدم که در این کتابچه برمیاش  عھده
 نم. مسایل را بگنجا

ھای جدیدی  متأسفانه بسیاری از مردم در دوران ما به خواندن کتاب -۲
ی تاریخ به نگارش درآمده و بدون توجه به  که در زمینهاند  روی آورده

توجه شده است. از  درستی یا نادرستی داستان، فقط به جمال و زیبای آن
 صای جز این نداریم که تاریخ را ھمچون احادیث رسول الله اینرو چاره

مورد بررسی قرار دھیم، به ویژه اگر موضوع مورد نظر حاوی احکام شرعی 
کنیم که آیا خبر یا روایتی  ی احادیث دقت می ھنگام مطالعهچه  چنانباشد. 
شده یا نه؟ و تنھا در صورتی  ثابت صخوانم، به راستی از رسول الله که می

یابیم که سند و متن روایت را مورد بررسی و  به چنین شناختی دست می
را از آنچه جزو آن  صکنکاش قرار دھیم تا بدین سان حدیث رسول الله

کند که اشکال به سبب وھم  نیست، پاک بگردانیم. در این میان فرقی نمی
گویان و  ه از جعل و دروغ دروغراوی باشد یا به سبب اشتباھش و یا برآمد

                                                                                           
این ویژگی باطل بیان نموده است، نگاه به ی  دربارهپروردگار متعال مثال جالبی  -١

 .١٧ی رعد، آیة  سوره
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توان با تساھل و  گر دین. البته اگرچه از دیدگاه علماء می دشمنان دسیسه 
گیری بیشتری روایات تاریخی را مطالعه و بررسی کرد، اما در عین  آسان

باشد، با دقت زیاد  مدح یا نکوھش افراد میی  دربارهحال باید روایاتی را که 
به ویژه اگر روایت تاریخی، حاوی ذم و نکوھش  مورد بررسی قررا دھیم،

ھا و  و خوبیاند  کسانی ھمچون صحابه باشد که قرآن به کثرت ستوده شده
 ھای اخالقی آنان بیان شده است. زیبایی
ھای  ی گرامی میان روایات موجود در کتاب چه خوبست خواننده -۳

نکته توجه  ھای صحیح فرق بگذارد و به این تاریخ و سنت و میان روایت
داشته باشد که چه بسا اگرچه موضوعی به صورت روایت ثبت شده، اما بدین 

ھای موجود در  معنا نیست که حتمًا صحیح است. از اینرو برخی از روایت
ھا، صحیح، و برخی ضعیف و حتی موضوع ساختگی است، زیرا  کتاب

نند امام ھا به ویژه متقدمین، ما گران روایت بسیاری از مصنفان و تدوین
که، ھمه را اند  ھای اصل را بر این گذاشته آوری روایت در جمع /طبری

ھای صحیح ملزم  آوری روایت آن که خود را تنھا به جمع نقل کنند، بی
ی  تا بدینسان زمینهاند  ھا بسنده کرده بدانند، آنان به ذکر سندھای روایت

ر علم حدیث، توانایی که د بحث و بررسی برای آیندگانشان فراھم باشد و آنان
ھای روایی  و تبحر دارند، بتوانند براساس ضوابط این دانش به پژوھش

چه بسا در این کتابم، «گوید:  پردازند. امام طبری در مقدمه تاریخش می
اش  ام که خواننده یا شنونده خبر و گزارش از گذشتگان روایت کرده و آورده

چ وجھی از صحت و حقیقت برایش ای که ھی داند، به گونه آن را ناپسند می
یابد. از اینرو باید دانست که این امر از طرف ما نیست، بلکه از سوی  نمی

 .»ایم راویان است و ما آن را به ھمان نحوی که به ما رسیده نقل کرده
این مسأله درخور تأکید و توجه فراوانی است، زیرا برخی از مردم دچار 

ھای اھل سنت آمده  ھرچه در کتابکنند که  اشتباه شده و گمان می
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رود، حال  نزدشان صحیح است و دلیل و حجتی در برابر آنان به شمار می
ھایی وجود دارد که مصنفان  آنکه چنین پنداری درست نیست، بلکه کتاب

آوری  ھای صحیح را جمع که حتمًا روایتاند  دانسته آن خود را ملزم نمی
پردازد  ھای موضوع می ًا به بیان روایتھا، صرف کنند، بلکه بسیاری از کتاب

ابن جوزی را نام برد، روایات آن  »املوضوعات«وان کتاب ت می  که از آن جمله
ھا بسنده کرده و اصل را بر  دسته از مصنفان که به ذکر سندھای روایت

نه بر صحت آن، در چارچوب ضوابط علمی  اند، ھا گذاشته آوری روایت جمع
شود تا صحت، ضعف و یا  بررسی گذاشته می دانش حدیث، به بحث و

ھای تاریخ  کتابی  دربارهمشخص گردد، و این رویکرد ھا  آن بودن ساختگی
رد ھا و مسایل وا اھمیت بیشتری دارد. زیرا در تاریخ و روایات تاریخی امثله

که تفاوت واضحی میان وجود روایت در شده که نادرست است. خالصه این
 درستی آن وجود دارد.ھا با صحت و  کتاب





 
 

 

 لمظلومیت زهراءي  دربارههای شیعه  بررسی روایت

ی  دربارهھای شیعه را  پردازیم و برخی از روایت اینک به اصل موضوع می
 دھیم: مظلومیت زھراء مورد بررسی قرار می

ی  ... عمر گفت: بروید، اگر به شما اجازه«ای از منابع آمده است:  در پاره
ورود داد که ھیچ، اگر اجازه نداد، بدون اجازه وارد شوید، فاطمه 

کنم،  ام شوید شما را بیچاره می علیھاالسالم گفت: اگر بدون اجازه وارد خانه
ه اطرافش عمر خشمگین شد و گفت: ما را چه به زنان؟ پس به افرادی ک

ی علی گذاشتند، پس  بودند، دستور داد ھیزم بیاورند، ھیزم را پرامون خانه
 صی رسول الله عمر فریاد برآورد: ای علی! از خانه بیرون بیا و با خلیفه

کشم، عمر دستور داد درب خانه را  ات را به آتش می بیعت کن، و گرنه خانه
انه شد، فاطمه علیھا السالم به آتش بکشند و پس درب را فشار داد و وارد خ

زد: ای پدرجان! ای رسول خدا! عمر  در برابرش ایستاد و فریاد می
شمشیرش را از نیام بیرون کشید و با آن به پھلوی فاطمه زد و پس شالق را 
باال برد و برای فاطمه فرود آورد، فاطمه علیھا السالم فریاد برآورد: ای 

 .)١(»چه بد کردند...رسول خدا! ابوبکر و عمر پس از تو 
قنفذ، فاطمه را با شالق زد «ھای دیگر افزون ر این آمده است:  در روایت

و او را به زور به سمت چارجوب درب برد و درب را به رویش کوبید و 
ای را که در شکم  استخوان پھولیش را شکست و بدین ترتیب فاطمه بچه

بود، تا آنکه به ھمین  داشت، سقط کرده پس از آن ھمواره در بستر بیماری

                                           
) األنوار ١٤٩ری، (منابع این روایت: کتاب سلیم بن قیس، عقیق محمد باقر انصا -١

 ).١٠٥/  ١)؛ جواھر التاریخ، علی کورانی، (٢٨٦العلویة، جعفر نقدی (
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علت «آمده است:  ÷. در روایات متعددی از ابی عبدالله)١(»علت شھید شد
وفاتش این بود که قنفذ غالم آن مرد (یعنی عمر) به دستور وی، فاطمه را با 
نوک غالف شمشیر زد و بدین ترتیب فاطمه محسن را سقط کرد و به ھمین 

 .)٢(»سبب به شدت بیمار شد
ی فاطمه بودند، تھدید کرد و  عمر کسانی را که در خانه«: و روایت شده

گفت: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، خارج شوند وگر نه خانه را با 
کشم، به او گفتند: فاطمه دختر  تمام کسانی که در آن ھستند، به آتش می

و مردم این سخن   اند، در خانه صھای) پیامبر و فرزندان (نوه صپیامبر
را نپسندیدند و چون عمر این را دریافت، گفت: چه فکر کردید؟ آیا  عمر

دھم؟ فقط قصد ترساندن داشتم، یعنی  گمان بردید من این کار را انجام می
 .)٣(خانه را آتش نزد

به درب خانه رسیدند، فاطمه علیھا السالم ھا  آن و روایت شده زمانی که
کرد که بدون  آنان را دید و درب را به رویشان بست و فکرش را ھم نمی

                                           
)، األنوار ٢٥٣منابع روایت: کتاب سلیم بن قیس، به تحقیق محمد باقر انصاری ( -١

 ).١٥٦/  ٢) (٩/  ١)، مأساة الزھراء (ع)، جعفر مرتضی (٢٨٧العلویة، جعفر نقدی (
)، صراط النجاة، میرزا جواد تبریزی ١٤٥مامة، طبری شیعه (منابع روایت: دالئل اإل -٢

)، مستدرک سفینة البحار، علی نمازی ١٧/  ٤٣) بحار األنوار مجلسی (٤٤١/  ٣(
)، موسوعة شھادة ٨٥١)، اللمعة البیضاء، تبریزی انصاری (٦٢/  ٨شاھرودی (

، االنتصار، ٣٢٨)، األسرار الفاطمیة محمد فاضل مسعودي ٢٣٥/  ١المعصومین (ع) (
 ).٢٧٢، ٢٢٤/  ٧عاملی (

). ٢١٤/  ٢٨)، بحار األنوار، مجلسی (١/   ٥/  ١منابع روایت: االحتجاج، طبرسی ( -٣
) مجمع النورین، ١٥/  ٣حیاة أمیرالمؤمنین (ع) عن لسانه، محمد محمدیان (

)، بیت األحزان ١٦٦/  ١)، موسوعة شھادة المعصومین (ع)، (٨ابوالحسن مرندی (
) األسرار الفاطمیة، ٣٣٩/  ١)، ألف سؤال وإشکال علی کورانی عاملی (٨قمي (عباس 

 ).١٧٩/  ٢)، مأساة الزھراء جعفر مرتضی (١١٤محمد فاضل مسعودی (
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اش، وارد شود، پس عمر با پایش به درب زد و آن را شکست، و درب از  اجازه
چوب خرما بود، پس ھمه وارد خانه شدند و علی را (با طناب) بستند، فاطمه 

خواھی مرا بیوه  نه بیرون رفت و گفت: ای ابوبکر! آیا میعلیھاالسالم از خا
کنم و  کنی؟ اگر دست از علی برنداری (رھایش نکنی) موھایم را پراکنده می

روم و خدایم را به فریاد  دھم و کنار قبر پدرم می گریبانم را چاک می
 صخوانم. پس دست حسن و حسین را گرفت تا به سوی قبر پیامبر می

خواھند علی را  خواست او را بازگرداند، گفت: می ان که میبرود. به سلم
بکشند؟ علی صبر ندارد، مرا بگذار تا نزد قبر پدرم بروم و موھایم را پراکنده 

گفت: من از ÷ کنم و گریبانم را پاره نمایم و داد و فریاد سر دھم، سلمان
و مرا فرستاده و به ت ÷ترسم که مدینه در زمین فرو رود، علی این می

گردم و صبر  ات بازگردی. فاطمه گفت: پس بازمی فرمان داده که به خانه
 .)١(کنم نمایم و از او حرف شنوی و اطاعت می می

ای بدین مضمون برای فاطمه نوشت که فدک  ابوبکر نامه«و روایت شده: 
گرداند، فاطمه در حالی که نامه را به ھمراه داشت، بیرون  را به او باز می

ای است که که با  را دید و گفت: ای دختر محمد! این چه نامه رفت، عمر او
ای است که ابوبکر در مورد بازگرداندن فدک برایم  خود داری؟ گفت: نامه

نوشته است، عمر گفت: آن را به من بده، ولی فاطمه نپذیرفت، عمر با پایش 
اطمه ای به فاطمه زد که در آن ھنگام به محسن باردار بود، از اینرو ف ضربه

ای را که فاطمه  محسن را سقط کرد، عمر پس به فاطمه زد، گویا گوشواره

                                           
) تفسیر ٢٢٧/  ٢٨)، بحار األنوار، مجلس (١٨٦منابع روایت: االختصاص، مفید ( -١

)، موسوعة شھادة ٧٧()، مجمع النورین ١١/  ١)، جواھر التاریخ (٦٧/  ٢عیاش (
)، ٤٠٥/  ٢)، ألف سؤال و إشکال (٣٣٨/  ٥)، غایة المرام (١٦٣/  ١المعصومین (

/  ٢)، (٢١٩، ١٧٢/  ١) مأساة الزھراء (٢٠٦/  ٧)، االنتصار (١١٧األسرار الفاطمیة (
٢٥٥/  ٢٨٦، ٢٨٣، ٢٩٢، ١٧٣.( 
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بینم که به زمین افتاد، عمر نامه را گرفت و پاره کرد، از  در گوش داشت، می
 .)١(»آن پس فاطمه ھفتاد و پنج روز بیمار بود و پس جان باخت

اثنای این عمر بود که در روز سقیفه در «و در بعضی روایت آمده است: 
 .)٢(»ی علی پھلوی فاطمه را شکست ھجومشان به خانه

کنم و ذکر  شدن بحث به ھمین روایات بسنده می برای اجتناب از طوالنی
ھای  دانم، ضمن اینکه روایت ھا را برای خردمندان کافی می ھمین روایت

 فراوان دیگری ھم وجود دارد که باھم در تعارضند.

 ه:های ذکرشد نقدی علمی بر روایت
مشاھده ھا  آن ی این روایات، تناقض و آشفتگی شدیدی در بیننده -۱

ھا از این تناقض و اضطراب خالی  کند که تقریبًا ھیچیک از این روایت می
گوید: کسی که خانه را به آتش کشید عمر بود، و  روایتی میچه  چناننیست، 

مدعی است دھد، و روایتی نیز  روایتی دیگر این عمل را به قنفذ نسبت می
زدن خانه را نمود، ولی آن را آتش نزد. از دیگر  قصد آتش سکه عمر

تعدی  لگوید: کسی که به فاطمه ھای اضطراب، اینکه روایتی می نمونه
بود و روایتی دیگر قنفذ (غالم عمر) را  سنمود و جنینش را سقط کرد، عمر

داند، ھمچنین در یک روایت آمده که این حادثه در روز  عامل این کار می
پردازد که  سقیفه رخ داده و روایتی دیگر چنین رخدادی را در زمانی می

                                           
 ٨، ھادی نجفی () موسوعة أحادیث اھل البیت١٨٥منابع روایت: االختصاص، مفید ( -١

/  ١)، جواھر التاریخ، علی کوراني (٣١٢)، اللمعة البیضاء، تبریزی انصاری (٤٢٤/ 
)، ١٥٨)، بیت األحزان، عباس قمي (١٧٩/  ١)، موسوعة شھادة المعصومین (١١١

 ).٦٤/  ٢) (١٧٣/  ١مأساة الزھراء، جعفر مرتضی (
أحادیث الفریقین، محمد حیات  )، قرة العینین من٤٩منابع روایت: األمالی، مفید ( -٢

 ).٢٥/  ١)، مأساة الزھراء، جعفر مرتضی (٣٨انصاری (
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در مورد بازگرداندن فدک دریافت س ای از ابوبکر دست نوشته لفاطمه
ھا و  دھد که تناقض ھا نشان می روایت دارد، اندکی تأمل در این می

وجود دارد که این دلیلی است بر کذب و ھا  آن ھای شدیدی در آشفتگی
ھا که توسط دشمنان این دین برای ایجاد فتنه در  بودن این روایت ساختگی

ھا از  میان مسلمانان ساخته و پرداخته شده است، ضمن اینکه این روایت
اعتباری ندارند. بنابراین، دو اشکال اساسی در لحاظ سند نیز ھیچ جایگاه و 

اعتبار بودن و حتی نبود سندھای  شود: یکی بی این روایات مشاھده می

َولَۡو ﴿ ھا. درست و دیگری، اضطراب و آشفتگی شدید در متون این روایت
ِ ٱَ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ   ]۸۲نساء: ال[ ﴾٨٢َكثِٗ�� ۡختَِ�ٰٗفاٱلَوََجُدواْ �ِيهِ  �َّ

بپذیرد و تحمل کند که با ھمسرش س چگونه  اشکال دارد که علی -۲
) چنین رفتار شود و او با وجودی که صی رسول خدا (دختر و جگرگوشه

عربی قریش و از تبار ھاشم و پھلوانی است که در راه الله از ھیچ سرزنشی 
 ھراسد، ھیچ حرکتی نکند و ھیچ واکنشی نشان ندھد؟! نمی

ات چنین رفتار  داری! اگر با خانواده را گرامی میس ای کسی که علی
س کنی؟ در حالی که تفاوت روشنی و فراوانی میان تو و علی شود، چه می

 نیست. لوجود دارد و ھمسرت نیز مانند فاطمه
از جایش ÷ ھا آمده است: علی بن ابی طالب شاید بگویی: در روایت

ن داد و به زمین انداخت و ی عمر را گرفت و او را به شدت تکا جھید و یقه
ی  ای به بینی و کردنش زد و تصمیم گرفت او را بکشد، ولی فرموده ضربه

 .)١(را بیاد آورد که او را به صبر و اطاعت وصیت نموده بود صرسول الله

                                           
/  ٢٨)، بحار األنوار مجلسی، (٣٨٧کتاب سلیم بن قیس، تحقیق محمد باقر انصاری ( -١

)، األنوار العلویة، جعفر ٨٧)، اللمعة البیضاء، تبریزی انصاری (١٩٨/  ٤٣) (٢٩٩
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افزاید، زیرا  گویم: این خود، بر اضطراب و آشفتگی روایات می در پاسخ می
ی شیعیان  ه است، و این روایت با عقیدهدر بیشتر روایات چنین چیزی نیامد

در مورد عصمت ائمه که حتی آنان را از نسیان و فراموشی معصوم 
 پندارند، در تعارض قرار دارد. می

چنین واکنشی از ÷ و اگر در چارچوب بحث و مناقشه بپذیریم که علی
، این ھمه تأخیر سخود نشان داد، بازھم این سؤال مطرح است که چرا علی

توانست وارد خانه شود، فاطمه را بزند، پھلویش را س تا آنکه عمر  کرد
اش را به آتش  ای را که در شکم داشت، از بین ببرد و خانه بشکند، بچه

ھای آن زمان، کوچک و به  بکشد؟ بلکه چرا خود علی درب را باز نکرد؟ خانه
یاز ای بود که برای رسیدن به آن و دفاع از ھمسرش، این ھمه وقت ن گونه

 نداشت.
دفاع نکرد  صی تن رسول الله از آن جھت از پاره÷ شاید بگویی: علی

این موضوع را به او خبر داده و وصیتش کرده بود که به  ÷که پیغمبر
 خاطر مصلحت اسالم و مسلمانان صبر و شکیبایی نماید.

ترین  گویی، حال آنکه بزرگ گویم: از کدامین مصلحت اسالم سخن می می
از دین  صکه مردم پس از وفات رسول اللهاند  مذھبت تصریح کردهعلمای 

برگشتند (مرتد شدند) و تنھا تعداد اندکی که شمارشان از تعداد انگشتان دو 
قدم ماندند؟ پس در سکوت در برابر  گذرد، بر دین اسالم ثابت دست نمی

مرتدین چه مصلحتی برای اسالم وجود داشت که آنان را به حالشان رھا 
 خواھند، به راه بپردازند؟ نند تا ھر فسادی که در زمین میک

                                                                                           
)، بیت األحزان، عباس قمی ٨١والحسن ترمذی ()، مجمع النورین اب٢٨٧نقدی (

 ) مأساة الزھراء، جعفر مرتضی.٢٣٤/  ٧) االنتصار، عاملی (١٢(
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 صی تن رسول الله وانگھی دفاع و حمایت از ھمسر، بلکه دفاع از پاره
ترین وظایف یک  چه ارتباطی با حفاظت دین دارد؟ ھمه میدانیم که از مھم

پروردگار چه  چنانمرد در قبال ھمسرش حفظ حقوق و کرامت اوست، 

ِ ﴿ د:فرمای متعال می وُهنَّ ب و با آنان به « ].۱۹نساء: ال[ ﴾لَۡمۡعُروِف� ٱوََ�ِ�ُ
 .»شایستگی رفتار کنید

این وظیفه به حدی مھم است که حتی اگر به حیات و زندگانی شوھر 
خاتمه دھد، بازھم نباید در انجامش کوتاھی کند، ھمانطور که در حدیث 

. حال »شھید استھر کس به خاطر دفاع از آبرویش بمیرد، «آمده است: 
و سرور و بانوی زنان اھل بھشت چه حکمی  صدفاع از دختر رسول الله

 را آزرده است؟! صدارد که ھرکه او را بیازارد، پیامبر
ترین اذیت و آزاری بود که بر او رفت و  به ادعای شیعیان این بزرگ -۳

ترین شخص  انگیزی قرار گرفت، ولی محبوب در چنین وضعیت اسفبار و غم
دھد و بدین ترتیب  اش یعنی شوھرش علی، ھیچ تکانی به خود نمی ندگیز

رود، دچار اندوه  گذشته از درد و اندوھی که به سبب آن ستم بر او می
کند: یکی درد حسی و  شود و ھم زمان دو درد احساس می عاطفی ھم می

بدنی ناشی از جراحت و دیگری درد روحی ناشی از عدم دفاع شوھر از او. 
ی  در ستمی که بر پارهس ین صورت چه بخواھیم و چه نخواھیم، علیدر ا

چرا که او را به کوتاھی  ایم، رفته، شریک و سھیم دانسته صتن رسول الله
این از یک سو، اما از سوی  ایم، متھم کرده لی زھراء در دفاع از فاطمه

دفاع نکرد، بلکه دخترش ام کلثوم را ھم  لاز فاطمهاینکه  دیگر، علی نه
به ازدواج عمر بن خطاب درآورد! ھمچنین نام یکی از پسرانش را عمر نھاد، 

نیز فرندانشان را بدین اسم  شو فرزندان علی یعنی حسن و حسین
 نامگذاری کردند!
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سه ماه زنده  صگویند: فاطمه پس از وفات رسول الله علمای شیعه می
شان آمده ھفتاد و پنج روز زنده بود، ضمنًا ادعا  ایاتبود و در برخی رو

کنند که ماجرای شکستن پھلویش و سقط جنینش بالفاصله پس از وفات  می
شان بدین نکته  و در روز سقیفه اتفاق افتاد و برخی روایات صپیامبر

اینکه  کنند که از آن پس فاطمه ھمواره در بستر بیماری بود تا تصریح می
کنند که فاطمه از ھمان  لمای شیعه در عین حال ادعا میوفات نمود. ع

شود  ی فدک نزد ابوبکر رفت! پس این اشکال مطرح می زمان برای مطالبه
 که به پاسخ نیاز دارد:

ھایی بود که به علت شکستن پھلویش و سقط  آیا سبب مرگ بانو، جراحت
پیدا کرد و توان ی زھراء سالم الله علیھا بھبود  جنین به وجود آمد؟ یا فاطمه

ی فدک نزد ابوبکر  اش را بازیافت و توانست برای مطالبه  و نیروی جنسی
برود؟ و سبب مرگش عامل دیگری بود که ھیچ ارتباطی به داستان ساختگی 

زدن خانه ندارد؟ یا به راستی ھمانگونه که اھل سنت  شکستن پھلو و آتش
 یده است؟معتقدند، اصًال تاریخ چنین رخدادی را به خود ند

در چارچوب بحث و مناقشه وقوع چنین رخدادی را اینکه  و به فرض
پھلویش شکسته و اینکه  بپذیریم، آیا سه ماه یا ھفتاد و پنج روز برای بھبودی

سقط جنین کرده کافی است، که بتواند از خانه بیرون برود، و فدک را از 
توان پذیرفت که  یابوبکر مطالبه نماید! بلکه چگونه و براساس چه منطقی م

ارثش را از کسانی مطالبه نمود که به ادعای شیعیان، قصد جانش را نمودند 
 و فرزندش را که در شکم داشت کشتند؟

کنند که  نقل می÷ جای شگفت است که آقایان روایتی از ابی عبدالله
فاطمه پس از پدرش ھفتاد و پنج روز زندگی کرد، در حالی که «گفته است: 

ای دو بار (روزھای  ای بر لبانش ننشست، ھر ھفته و خندهھیچ لبخند 
خواند و دعا  رفت و آنجا نماز می دوشنبه و پنجشنبه) بر سر قبور شھدا می
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. آیا این حال کسی است که پھلویش شکسته و )١(»کرد تا آنکه وفات نمود می
 کودکش، سقط شده است؟!

عه (کاشف دار شی ھای نام مناسب است اینجا سخن یکی از شخصیت
زدن  ی زھراء و کتک ماجرای فاطمه«الغطا) را یادآوری کنیم که گفته است: 

به صورتش، برای وجدان و قلب بنده قابل قبول نیست و احساسم به پذیرش 
شود، نه بدین خاطر که کسانی از این گستاخی و جرأت پرھیز  آن قانع نمی

و آداب و رسوم ھا  ھای اخالقی عرب کنند، بلکه بدین سبب و پژگی می
کرد و اسالم  ای بود که به شدت از زدن زن منع می ی جاھلیت به گونه دوره

 .)٢(»آن را تأیید کرده و بر آن تأکید نمود
کسی که در وضعیت قوم عرب پیش از ظھور اسالم بیندیشد و توجه 

کند، از اینرو پس از آنکه پروردگار،  نماید، این ویژگی را به وضوح مشاھده می
ن را به زیور ایمان آراست، چگونه بودند؟ شاید داستان ابوجھل در شب آنا

ی  تأییدی بر این نکته باشد، وقتی کفار قریش خانه صھجرت پیامبر
را محاصره کردند، یکی از جوانان از ابوجھل پرسید: چرا به جای  صپیامبر

بریم؟ ابوجھل با عصبانیت  یورش نمی صی محمد این ھمه انتظار به خانه
ھا بپیچد که  خواھی این سحن در میان عرب اسخ داد: وای برتو! آیا میپ

  ابوالحکم عمرو بن ھشام دختران محمد را ترسانده است؟!
دار شیعه) صحت  ھمچنین امام خوئی (یکی از علمای معاصر و نام

از او پرسیده اند: چه  چنانداستان قتل فاطمه را قاطعانه تأیید نکرده است، 
کنند  ھایی که سخنرانان منبری و برخی از نویسندگان مطرح می آیا روایت

که عمر، پھلوی بانو فاطمه را شکسته، به نظر شما درست است؟ وی پاسخ 

                                           
 ).٢٢٨/  ٣الکافی، کلینی ( -١
 ).١٣٥جنة المأوی ( -٢
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. بدین سان آقای )١(داند، داستان مشھور و معروف است دھد: خدا می می
نزد علماء شھرت یک دانید که  خوئی به شھرت داستان بسنده کرد و می

 داستان، دلیل بر صحت آن نیست.

ءٖ ّمَِن ﴿ فرماید: پروردگار متعال می -۴  ۡ�ُوعِ ٱوَ  ۡ�َۡوِف ٱَوَ�َۡبلَُونَُّ�م �َِ�ۡ
ۡمَ�ٰلِ ٱَوَ�ۡقٖص ّمَِن 

َ
نُفِس ٱوَ  ۡ�

َ
ِ  �ََّمَ�ِٰت� ٱوَ  ۡ� ِٰ�ِ�نَ ٱَو�َّ�ِ ِينَ ٱ ١٥٥ل�َّ َ�َٰبۡتُهم  �َّ

َ
إِذَآ أ

ِصيَبةٞ  آ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ  مُّ َّ�� ِ ْ إِنَّا ِ�َّ ما به طور قطع « ]۱۵۶-۱۵۵: ةبقرال[ ﴾١٥٦قَالُٓوا
شما را با اموری (مثل) ترس گرسنگی به وجودآمدن نقص در اموال و نیز با 

کنیم. و به صابران مژده  ھای جانی و کاھش محصوالت آزمایش می مصیبت
گویند: ما از آن الله  رسد، می آنان میبده، کسانی که ھرگاه مصیبتی به 

 .»گردیم ھستیم و به سوی الله باز می

ِٰ�ِ�نَ ٱوَ ﴿ فرماید: و می َسآءِ ٱِ�  ل�َّ
ۡ
آءِ ٱوَ  ۡ�َأ َّ ِس� ٱوَِحَ�  ل�َّ

ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۡ�َأ

ُ
ِينَ ٱأ َّ� 

ْۖ َصدَ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  قُوا
ُ
ن و رفتار ... (نیکی، ایما« ]۱۷۷: ةبقرال[ ﴾١٧٧لُۡمتَُّقونَ ٱَوأ

ھای مالی و جانی و نیز ھنگام جھاد، صابر و  کسانی است که) در سختی
 .»راستگو و پرھیزکارندھا  این شکیبا باشند،

ھرکس ھنگام «نقل کرده که فرموده است: ÷ صدوق، روایتی از علی
. و در تفسیر »گردد مصیبت بر روی پایش بزند، اعمالش نابود و برباد می

ی ممتحنه، روایتی بدین مضمون آمده که  سوره ۱۲ی  الصافی، ذیل آیه
ی سیاه  از زنان بیعت گرفت که (در ھنگام مصیبت) جامه صپیامبر«

 .»نپوشند و گریبان پاره نکنند و آه و وایال سر ندھند
به فاطمه علیھا السالم وصیت  صپیامبر«در فروع کافی آمده است: 

که من ُمردم، به صورتت نزن و موھایت را پریشان و آشفته  نمود: ھنگامی

                                           
 ).٣١٤/  ٣نگاه: صراط النجاة، میرزا جواد تبریزی ( -١
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ی صبر  روایت دیگری نیز در زمینهچه  چنان، »رھا مکن و آه و وایال سر مده
. ولی با )١(صبری نقل شده است و شکیبائی در ھنگام مصیبت و نھی از بی
 لکنیم که تصویری از فاطمه  این حال و دیگر روایات شیعه مشاھده می

شود که او به فرمان پروردگار و پیامبر عمل نکرده است،  ویر کشیده میبه تص
بلکه بنابراین روایات ساختگی، فاطمه تصمیم گرفت گریبانش را چاک دھد، 
موھایش را پراکنده سازد و کنار قبر پدرش داد و فریاد و آه و وایال سر دھد و 

 این کار بازداشت!او را از س حتی بدین منظور از خانه بیرون رفت، ولی علی
ی  گویم: اصًال امکان ندارد چنین عمل زشتی از بانویی چون فاطمه می
 صسر بزند که در اخالق و رفتار بیش از ھمه به رسول الله لزھراء

ی  این شباھت و ھمانندی از مادرمان عایشهچه  چنانشباھت داشت، 
ی  یافته پرورش لی زھراء روایت شده است. آری! فاطمه لصدیقه

و سرور و بانوی زنان اھل بھشت بود و این دلیلی است  صحمد مصطفیم
بر اینکه علماء و سرآمدان شیعه، قصد تحریک احساسات و عواطف شیعیان 

کنند که در  ھا و مسایلی سرھم می اگرچه در این مسیر داستان اند، را داشته
 است! صواقع طعن و نکوھش خاندان پیامبر

ی دروغین را رد  نکارش نیست، این افسانهواقعیتی که اصًال جای ا -۵
را به ازدواج  ب، ام کلثوم دختر فاطمهلکند، چگونه است که علی می

آورد، حال آنکه به گمان و پندار شیعیان، عمر، ھمان کسی  درمیس عمر
است که مادر ام کلثوم را زده، پھلویش را شکسته و باعث مرگش بوده است؟ 

 فر بوده است؟!بلکه به گمان شیعیان، عمر کا

                                           
 ).٦٢١الخصال ( -١
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دھی که با مادر دخترت  تو را به خدا سوگند، آیا دخترت را به کسی می
که از تو ÷ چنین رفتاری کرده باشد؟ پس چگونه امکان کسی چون علی

بھتر و با تقواتر است، چنین کند؟ آیا علی بدینگونه پاداش ھمسرش فاطمه 
ن وی ترین دشم دھد که دختر فاطمه را به ازدواج سرسخت را می
دھد؟ حال آنکه پروردگار  دخترش را به یک کافر میس آورد؟ آیا علی درمی

ْ ﴿ متعال فرموده است: ْۚ  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَوَ� تُنِكُحوا ٰ يُۡؤِمُنوا و «. ]۲۲۱: ةبقرال[ ﴾َح�َّ
 .»به مردان شرک زن ندھید، تا آنکه ایمان نیاورند

اینکه  دارد و آن تنھا یک تفسیر و دلیل برای این ازدواج مبارک وجود
درآورد که دین و س را به ازدواج عمر لاز آن جھت ام کلثوم علی

عمل کرد  صاخالق عمر را پسندیده بود و بدین سان به فرمان رسول الله
پسندید، (برای  ھرگاه کسی که دین و اخالقش را می«که فرموده است: 

 .»خواستگاری) نزدتان آمد، به او زن بدھید
رود و  به شمار می لدواج، تکریم و بزرگداشت ام کلثومدر واقع این از

ھای  چون علمای شیعه از پاسخ گویی به این اشکال درماندند، دروغ
انگیزی سرھم کردند و دانسته یا ندانسته به طعن و نکوھش اھل  شگفت

ھایی ساختند و پرداختند که از آن جمله روایتی  بیت پرداختند و روایت
بدین مضمون که از ازدواج عمر با ام کلثوم، به  )١( ÷است از ابوعبدالله

 .)٢(کند که غصب شده است عنوان فرجی یاد می

                                           
 منظور امام جعفر صادق است. -١
 ١)، األنوار النعمانیة (١٠٦/  ٤٢) بحار األنوار (٣٦٤/  ٥روایت: الکافی، کلینی (منابع  -٢

) جامع ٥٦١/  ٣)، وسائل الشیعة، حر عاملی (٣٧/  ٩)، جواھر الکالم جواھری (٨٢/ 
 ) و...٥٢٨/  ٢أحادیث الشیعة، بروجردی (
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ی اوست، آیا  پناه بر خدا، این طعن و نکوھش واضحی بر علی و خانواده
شود و او ھیچ حرکتی  آن مرد شریف و با غیرت، غصب میس آبروی علی

آبرویش کشته شود،  دانست که ھرکس به خاطر کند؟! حال آنکه می نمی
ی و  غیرتی و نامردی نیست، پس در دنیا نامرد شھید است اگر این بی

چنین  غیرتی وجود ندارد؟ ھیھات و صد ھیھات که مرد شریف قریش این بی
 بوده باشد.

ی از نجران ازدواج اند  حتی برخی ادعا کرده که عمر در حقیقت با جِنّ
 .)١(کرد که به شکل ام کلثوم درآمده بود

ای واضح و روشنی است که نیازی  اساس به اندازه نادرستی این سخن بی
ی بزرگ  این دروغ و خرافهی  دربارهبه رد و بررسی آن نیست، و من قضاوت 

 سپارم. را به خودت می
توان ازدواج عمر با دختر علی و فاطمه را  به ھرحال به ھیچ عنوان نمی

زد اھل سنت ثابت باشد، نزد انکار کرد، زیرا این موضوع پیش از آنکه ن
 ای از منابعش ذکر شد. شیعیان به ثبوت رسیده است که پاره

معموًال انسان بھترین اینکه  ی دیگری که درخور توجه است، نکته -۶
ھایی که دوست دارد و مورد  کند، اسم ھا را برای فرزندانش انتخاب می اسم

ابوبکر، عمر و عثمان  ، بنامسپسند اوست، شیعه و سنی قبول دارند که علی
را بر فرزندانش گذاشته و پس از او فرزندانش نیز ھمین رویه را دنبال 

ھا به سبب جایگاه و منزلت ابوبکر، عثمان و علی  . و این نامگذاری)٢(اند کرده

                                           
/  ٢راوندی ( ) الخرائج والجرائح، قطب الدین٨٨/  ٤٢منابع روایت: بحار األنوار ( -١

)، مدینة ٨٢١) اللمعة البیضاء، تبریزی انصاری (٨٤/  ١) األنوار النعمانیة (٨٢٦
 ).٤٦٣) األنوار العلویة (٦ – ١/  ١١)، العوالم (٢٠٢/  ٣المعاجز (

)، األمالی، ٩١)، مقاتل الطالبین (١١٢ – ١٠٧/  ٤)، المناقب (٢٤٨) (١٦٧اإلرشاد ( -٢
) ٦٣، ٣٦/  ٤٥) (٩٢، ٩٠، ٧٤/  ٤٢) بحار األنوار (٢٠٣)، إعالم الوری (١٢١صدوق (
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ی شایستگی و تقوایشان در قلوب اھل بیت  ھایشان بود که در نتیجه در دل
با نامگذاری فرزندانشان به نام ابوبکر، جای داشتند و از این رو اھل بیت 

عمر و عثمان خواستند یادشان را جاودانه نمایند و این دلیلی است بر 
 بودن داستان مظلومیت زھراء. افسانه

این حقیقت را از اند  البته علمای شیعه زیرکی به خرچ داده و کوشیده
و مراسم مربوط  ھا ھا در حسینیه شان مخفی کنند، و گرنه ذکر این نام پیروان

از جمله چه  چنانخواھد داشت؟  ی کربال، چه معنا و تفسیری  به واقعه
در کربال شھید شدند، برادرانش ابوبکر و عمر س کسانی که به ھمراه حسین

 شو عثمان، فرزندان علی، و ھمینطور ابوبکر و عمر، فرزندان حسن بن علی
در منابعی که پیشتر چه  چنانھای شیعه موجود است،  بودند، و این در کتاب

                                                                                           
)، األنوار النعمانیة ٧/  ٢٢) (٦٦/  ٢١المعجم، خوئی ( ٨٢)، االختصاص ٣١٣/  ٤٤(
)، رجال ٢٤٢/  ٩ی معتزلی ( )، شرح نھج البالغه، ابن ابی الحدید شیعه٢٦٣/  ٣(

مھمة، ابن الصباغ )، الفصول ال١٧٧، ١٧٢ترکوا بصمات علی قسمات التاریخ، قزوینی (
)، أنصار الحسین، ٤٤٨، ٤٣٤)، األنوار العلویة، جعفر نقدی (٤٨٨/  ٢) (٦٤٥/  ١(

)، مناقب اإلمام ١٢٧/  ٣)، معالم المدرستین، عسکری (١٣٦مھدی شمس الدین (
) شرح األخبار، قاضی ١٧)، تاریخ األئمة، بغدادی (٤٨/  ٢أمیرالمؤمنین (ع) کوفی (

) ١٣٩) المستجاد من اإلرشاد، حلی (١٩الموالید طبرسی ( )؛ تاج١٧٨/  ٣نعمان (
)، مستدرک ١٧٧) لواعج األشجان، محسن امین (٢٨٠العوالم عبدالله بحرانی (
)، ٢١٥) رجال ابن داود (١٠٦)، الرجال، طوسی (٣٨٦/  ٧سفینة البحار، شاھرودی (

) ٣٤٣/  ٨)، مستدرکات علم الرجال، شاھرودی (١٢٧/  ٥نقد الرجال، تفرشی (
)، قاموس الرجال، تستری ٦٨٦، ٣٦٥المفید من معجم رجال الحدیث، جواھری (

) ٦٠٨، ٣٢٧/  ١)، أعیال الشیعه مسحن أمین (٢١٣/  ٢)، تاریخ یعقوبی (٢٣٦/  ١١(
) موسوعة شھداء ٦٧/  ٢)، کشف الغمة (٤٣٠)، الدر النظیم، عاملی (٣٠٢/  ٢(

، ٦٨٤، ٧٨٢، ٦٧٥/  ٢٢قاق الحق () شرح إح٢٧١، ٢٥٢/  ٢) (٢٦٧/  ١المعصومین (
 ).١٤٩/  ٢ی تراثنا ( ) مجله٦٧٦/  ٣٣)
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ذکر شد نیز وجود دارد، گویا علمای شیعه از آن جھت این حقایق را مخفی 
دارند که مبادا عوام شیعه بیدار شوند و واکنشی نشان دھند. شاید  نگه می

ھای در  بگویید: اسم و نام که دلیل محبت یا بغض نیست، بلکه چنین اسم
 آن زمان متداول بوده است.

گویید، پس  چنین است که شما می گوییم: اگر به راستی این یدر پاسخ م
دارید و یادی از سایر  ھا را در عاشورا از مردم مخفی نگه می چرا این نام

کنید؟ آیا این مخفی کاری از سوی  ھایشان نمی ھای کربال با ذکر نام کشته
 ھا به محبت و ارتباط داران شیعه نشان از ارتباط این نامگذاری عمامه

ی صحابه و اھل بیت با یکدیگر نیست؟ و چون دلیل دیگری بر این  دوستانه
تا عوام اند  ھا وجود ندارد، مخفی نگھداشتن این حقیقت را برگزیده نامگذاری

 به این دوستی و محبت پی نبرند!
و در رأسشان ابوبکر   ص، اصحاب رسول اللهسبگذریم، علیاینکه  از -۷

این نکته به وضوح در چه  چنانست، را به کثرت ستوده ا بو عمر
ھای شیعه وجود دارد، مثل نھج البالغه که به پندار شیعیان  کتاب

 ترین کتاب است. صحیح

أَيْتُ « دٍ  رَ َمَّ ابَ حمُ حَ ونَ  ، فَامَ أَرَ صأَصْ بِحُ انُوا يُصْ دْ كَ قَ ! لَ مْ نْكُ مْ مِ هُ بِهُ داً يُشْ أَحَ

ونَ  فُ قِ يَ ، وَ مْ ودِهِ دُ خُ مْ وَ هِ بَاهِ َ جِ ونَ بَنيْ حُ اوِ رَ قِيَاماً، يُ داً وَ جّ دْ بَاتُوا سُ اً، قَ ربْ ثاً غُ عْ شُ

ِعْ  بَ املْ كَ مْ رُ يُنهِ َ أَعْ أَنَّ بَنيْ ! كَ مْ ادِهِ عَ رِ مَ نْ ذِكْ رِ مِ َمْ ثْلِ اجلْ يلَ مِ نْ طُولِ عَ ي مِ زَ

رُ  جَ يدُ الشَّ مِ امَ يَ ادُوا كَ مَ ، وَ ُمْ يُوهبَ تَّي تَبُلَّ جُ مْ حَ يُنُهُ لَتْ أَعْ َ كِرَ اهللاُ مهَ ا ذُ ! إِذَ مْ ودِهِ جُ سُ

ابِ  اءً لِلثَّوَ جَ رَ ، وَ ابِ قَ عِ نَ الْ فاً مِ وْ ، خَ فِ اصِ يحِ الْعَ مَ الرِّ وْ  .)١(»يَ

                                           
 .٩٢ی  نھج البالغه، به شرح محمد عبده، خطبه -١
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شما را ندیدم که  را دیدم، اما ھیچیک از صمن اصحاب محمد«ترجمه: 
ھا را در حالی به صبح  شبھا  آن ھمانندی و شباھتی به آنان داشته باشد،

ھایی غبارآلود  رساندند که (از عبادت شب) موھایی ژولیده و چھره می
گذراندند، میان پیشانی و  داشتند و شب را تا به صبح در سجده و قیام می

ساییدند و از یادآوری  میھای خود را در پیشگاه پروردگار بر خاک  گونه
شدند که گویا بر روی آتش  شان به سوی خداوند طوری دگرگون می بازگشت
شان (پیشانیشان) از کثرت و طول سجده،  و میان چشماناند  ایستاده

آید، چنان  ھمانند زانوی ُبز، پنبه بسته بود، ھرگاه نام و یاد خدا به میان می
شد و از بیم عقوبت الھی و از امید  می ھایشان تر ریختند که گریبان اشک می

لرزیدند،  به پاداش پروردگار، ھمانند درخت به ھنگام وزش باد، به خود می

ءُ هللاَِّ«، پس از وفات آن بزرگوار فرمود: سھمچنین در مدح و ستایش عمر  بِالَ

، نَّةَ امَ السُّ أَقَ ، وَ دَ مَ عَ ي الْ اوَ دَ ، وَ دَ َوَ مَ األْ وَّ دْ قَ لَقَ ، فَ يَّ  فُالَنٍ بَ نَقِ ! ذَهَ تْنَةَ فِ لَّفَ الْ خَ وَ

اهُ  اتَّقَ ، وَ تَهُ ا، أَدَّي إِيلَ اهللاِ طَاعَ هَ َّ بَقَ رشَ سَ ا، وَ هَ َ ريْ ابَ خَ . أَصَ يْبِ عَ لِيلَ الْ ، قَ بِ الثَّوْ

هِ  قِّ خدا فالنی را در آزمایشی که کرد، جزای خیر دھد، او «ترجمه:  )١(»بِحَ
نمود، سنت را به پا داشت و  ھا را درمان ھا را راست کرد و علت کجی
ھا را پس پشت انداخت و با دامنی پاک و عیبی اندک رفت و در حالی  بدعت

اش  ھای آن بدور ماند، وظیفه ھای دنیا رسید و از بدی درگذشت که به خوبی
را در قبال اطاعت خدا انجام داد و شایسته و بایسته، تقوای الھی پیشه 

 .»نمود
منظور از «گوید:  یعه و معتزلی نھج البالغه میابن ابی الحدید، شارح ش

ی خطی نھج البالغه  باشد، من نسخه فالنی در این خطبه عمر بن خطاب می

                                           
 .٢٢٠ی  نھج البالغه، به شرح محمد عبده، خطبه -١
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ی  ام که ذیل کلمه ی آن، یعنی رضی ابوالحسن دیده را به خط گردآورنده
 .»فالنی، عمر نوشته بود

 ی ستاید که این ھمه ستم به ھمسر وی (فاطمه کسی را میس آیا علی
روا داشته و یا در حقیقت، مظلومیت زھرا  صی تن مصطفی پاره )زھراء

 ی دروغینی است که ھیچ حقیقتی ندارد. افسانه
ھای  ھا و صاحبان افکار و اندیشه کامًال واضح و روشن است که بدعتی -۸

شان را تأیید کند، استناد  انحرافی به ھر روایتی که دیدگاه یا گفتار باطل
شان صحیح نباشد، آنان در راستای  ھا مورد استعمال روایتکنند، ھرچند  می

گیرند، به عنوان  ھای باطل خویش، چنین روایاتی را به کار می ترویج اندیشه
توانند با استناد به روایات مربوط به  مثال نواصب و دشمنان اھل بیت می

پردازند و س مظلومیت زھراء سالم الله علیھا به طعن و نکوھش علی مرتضی
ی علی بن ابی  ادعا کنند آنچه برای فاطمه روی داد، به تدبیر و دسیسه

طالب بود، بدین سان خودش را از او خالص کند و پس از او ازدواج نماید و 
بعد برای اثبات ادعایشان به ازدواج علی با زنی از بنی حنیفه استدالل کنند 

ھی ادعا نمایند ی این ازدواج محمد بن حنفیه زاده شد، وانگ که در نتیجه
علی، به پاداش کاری که قاتل فاطمه کرد، ام کلثوم را به ازدواج وی درآورد، 
و حتی به قدری قدرشناس قاتالن ھمسرش بود که برخی از از فرزندانش را 

 ابوبکر و عمر نامید!!
ھستی! آیا برایت قابل قبول است که ÷ ای کسی که دوستدار علی

رد شود؟ این خود دلیلی است بر اینکه چنین اتھامی بر آن بزرگمرد وا
چیزی جز ھوا و  اند، نسبت دادهس ی کسانی که این دروغ را به عمر انگیزه

 ھوس و بغض و کینه نبوده است.
ی فاطمه در این رویداد  ھایی که در آن از افتادن گوشواره روایت -۹

و آید، با روایت صحیح و واقعیت زندگی علی  ای سخن به میان می افسانه
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ی  ھمواره سفرش را از خانه صپیامبر«در تعارضی است،  بفاطمه
 لی زھراء داد، باری فاطمه کرد و به ھمان جا پایان می فاطمه آغاز می

ای چیزی به عنوان پرده نصب  ھنگام بازگشت پدر و شوھرش از سفر، پارچه
آن را دید، در حالی که ناراحتی در  صکرده بود، ھنگامی که پیامبر

نمایان بود، از کنارش گذشت و نزدیک منبر نشست، پس فاطمه  اش چھره
بند، گوشواره و زیورآالتش را درآورد به ھمراه پرده نزد پدرش فرستاد  گردن

فرمود: چه کار  صرا در راه الله قرار بده. آنجا بود که پیامبرھا  این و گفت:
ی محمد  ادهخوبی کرد! پدرش فدایش باد و سه بار این را گفت و افزود: خانو

ھا  آن و دنیا برایاند  را با دنیا چکار؟ به راستی آنان برای آخرت آفریده شده
 .)١(خلق شده است

نزد دخترش  صفرموده است: رسول الله÷ و در روایتی آمده که علی
فاطمه علیھا السالم رفت و در گردن فاطمه گردنبندی بود، پیامبر از او روی 

. عالوه بر این، ماجرای )٢(گرداند، پس فاطمه آن را پاره کرد و انداخت
در س علیچه  چنانی علی در تعارضی است،  افتادن گوشواره با فقر خانواده

 گوید: ھایش می یکی خطبه

                                           
) حلیة األبرار، ھاشم ٤٤٤) روضة الواعظین نیشابوری (٢٠٥نگا: األمالی صدوق ( -١

) منھاج الصالحین، وحید ٨٦٠٢٠/  ٤٣ألنوار مجلسی ()، بحار ا٢٠٨/  ١بحرانی (
)، مجمع ٤٦)، أھل البیت فی الکتاب والسنة، محمد ری شھری (٢٨١/  ١خراسانی (

 ).٢٨٤) مقدمة فی أصول الدین، وحید خراسانی (٦٤النورین، ابوالحسن مرندی (
ار األنوار، ) بح٢٠٩، ٢٠٧/  ١)، حلیة األبرابر، ھاشم بحرانی (٥٥٢األمالی، صدوق ( -٢

)، ٣٧٨/  ٤)، مستدرک سفینة البحار، علی نمازی شاھرودی (٢٢/  ٤٣مجلسی (
/  ٥)، المنتخب من الصحاح الستة، محمد حیات انصاری (٩٩/  ٢کشف الغمة، اربلی (

١٨٣.( 
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ام که دیگر از  ای وصله کرده پشمینم را به اندازه ی سوگند به خدا جبه«
کشم و حتی شخصی به من گفت: آیا آن را بیرون  گرش خجالت می وصله
 .)١(»اندازی؟ نمی

ی غذای یک روز بفروشد،  ناگزیر شد کاری را برای تھیهس علیچه  چنان
خرد؟ به خدا  چه کسی شمشیرم را می«از او روایت شده که باری فرمود: 

 .)٢(»فروختم سوگند اگر پول خرید ازاری را داشتم، شمشیرم را نمی
در حالی درگذشت که ÷ روایت شده که علی /و از امام محمد باقر

 .)٣(ھشتصد ھزار درھم بدھی داشت
ی علی چگونه و از کجا آن گوشواره را  حال سؤال این است که خانواده

 خریدند؟
بن ابی طالب، مشھورتر از داستان زید بن علی بن حسین بن علی  -۱۰

دانید،  میچه  چنانی گرامی مخفی مانده باشد،  آن است که بر شما خواننده
اھل کوفه به او این انتخاب را دادند که از ابوبکر و عمر، اظھار بیزاری نماید، 

                                           
) مکارم األخالق، ٢٧٢/  ٣) مستدرک الوسائل، نوری طبرسی (٦٠/  ٢نھج البالغه ( -١

) بحار األنوار، مجلسی ٣٧٠/  ١أبی طالب، بن سھر آشوب ()، مناقب آل ١٠طبرسی (
) مستدرک سفنیة ٢٧٣/  ٣)، (٦٩٦/  ١٦)، (٢٥/  ٧٤) (٢٣٠/  ٦٣) (١٦٠/  ٤١(

)، اإلمام علی بن ابی طالب، احمد رحمانی ١٨١/  ٤) (٣٦١/  ٣البحار، علی نمازی (
قلین جوزی ) تفسیر نور الث١٤٧/  ٩)، تفسیر مجمع البیان طبرسی (٦١٩ھمدانی (

 ).٣٤٦/  ١) أعیان الشیعة، محسن امین (١٦/  ٥(
)، مناقب آل أبی طالب، ابن سھر آشوب ١٠٧/  ١منھاج الصالحین، وحید خراسانی ( -٢

)، ٣٤٧/  ١) أعیان الشیعة محسن امین (٣٢٤/  ٤)، بحار األنوار، مجلسی (٣٦٦/  ١(
)، مقدمة فی أصول ٢٨٥/  ٣٢) (٦٠٥/  ١٧)، (٢٥٣/  ٨شرح إحقاق الحق، مرعشی (

 ).١٨٠الدین، وحید خراسانی (
)، مستدرک ٣٢٨/  ٤) بحار األنوار مجلسی (٣٢٢/  ١٨وسائل الشیعة، حر عاملی ( -٣

 ).٩١)، موسوعة کلمات اإلمام الحسن (ع) (٤١٢/  ٢سفینة البحار نمازی (
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او را یاری دھند یا با آن دو اظھار دوستی کند، تا او را تحویل بنی امیه 
ن حق و راستین خود درباره آن دو بزرگوار را بیان دھند، آنجا بود که سخ

آن دو دوستان پدر بزرگم بودند « کرد و با آنان اظھار دوستی نمود و فرمود:
 .)١(»اند که در کنار او، یعنی کنارش قبرش دفن شده

ی زید را شکسته و  پس اگر حقیقت داشت که ابوبکر و عمر، پھلوی جده
آیا زید چنین موضعی  اند، وفاتش شدهجنینش را از بین برده و سبب 

ی  گرفت؟ به خصوصی که برائت از ابوبکر و عمر، خواسته آن دو میی  درباره
اش ماجرای مظلومیت  ھوادارانش بود. و آیا امام زین العابدین از جگرگوشه

زھراء را پنھان کرده بود یا این مظلومیت اصًال وجود نداشته است؟ و از اینرو 
اطالع بوده  ی ساختگی بی پدران و فرزندانش از این قصه علی بن حسین و

 اند.
که خواھان ایجاد شکاف در اند  آری! تنھا کسانی این داستان را ساخته

تا ھمواره  اند، ھا را سرھم کرده و از اینرو این دروغاند  یکپارچگی امت بوده
ھا را بر  این زخم مزمن باز باشد و ھر سال آن را تکرار کنند و بدین سان دل

 ضد پیروان راستین دین اسالم سرشار از کینه نمایند.
ھا را بپذیریم و باور کنیم که واقعًا  در صورتی که تمام این دروغ -۱۲

یی بر سر علی و فاطمه درآمده و از آن دو کاری ساخته نبوده،  چنین بالھا
ه بازھم این سؤال مطرح است که آیا در مدینه مردمانی نبودند که نسبت ب

                                           
/  ٣)، مصباح البالغة (مستدرک نھج البالغة) میر جھانی (٣٧٣الخصال، صدوق ( -١

)، ١٧٢)، االختصاص، مفید (٣٤٩/  ١)، شرح األخبار، قاضی نعمان مغربی (١٣٦
)، جواھر ١٧٥/  ٣٨)، بحار األنوار، مجلسی (٣٦٩/  ٢حلیة األبرار، ھاشم بحرانی (

/  ٢)، حیاة أمیرالمؤمنین عن لسانه، محمد محمدیان (٤٣٧/  ١التاریخ علی کورانی (
/  ٨ب فی الکتاب والسنة، شھر ری شھری ()، موسوعة اإلمام علی بن أبی طال٢٤٢
 ).٢٩٢/  ١). موسوعة شھادة المعصومین، (٢٢٣
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ی تن آن بزرگوار را داشت، غیرت ورزند و آیا  آبروی پیامبرشان که حکم پاره
تعصب و غیرت  صمدینه، تھی از کسانی بود که نسبت به اھل بیت پیامبر

 داشته باشند؟
ای بزرگترین عیبی است که بر  پس زندگی علی و فاطمه در چنین جامعه

 وجود ندارد.ای ھیچ خیری  شود، و در چنین جامعه آنان وارد می
ای  داستان مظلومیت زھراء سالم الله علیھا دروغ و افسانهاینکه  خالصه

 بیش نیست.





 
 

 

 خاتمه

به ÷ خواندم، داستان مورچه و سلیمان ھا را می زمانی که این داستان
ی نمل آمده است، پروردگار  سورهذھنم خطور کرد، ھمان داستانی که در 

ٰ َوادِ ﴿ فرماید: متعال می َ�َ ْ تَۡوا
َ
� ٓ ٰٓ إِذَا َها  �َّۡملِ ٱَح�َّ ُّ�

َ
�  �َّۡمُل ٱقَالَۡت َ�ۡملَةٞ َ�ٰٓ

ْ ٱ  ﴾١٨وَُهۡم َ� �َۡشُعُرونَ  ۥَمَ�ِٰكَنُ�ۡم َ� َ�ِۡطَمنَُّ�ۡم ُسلَۡيَ�ُٰن وَُجنُوُدهُ  ۡدُخلُوا
 ].۱۸نمل: ال[

ھای خود بروید  ای گفت: به النه ھا رسیدند، مورچه سرزمین مورچهتا به «
از خود علت این سخن  »تا سلیمان و لشکرش ندانسته شما را پایمال نکنند

مبادا سلیمان و لشکرش ندانسته شما را «گوید:  را پرسیدم که مورچه می
آیا چنین عبارتی به معنی نفی ظلم از یاران و اصحاب  »پایمال کنند

نیست؟ پس این سخن را با گفتار کسانی مقایسه کردم که عمر ÷ مانسلی
کنند، با  کشیدن آن متھم می ی فاطمه و به آتش را به شکستن درب خانه

÷ بھتر بود که به اصحاب سلیمانھا  این خود گفتم: گویا آن مورچه از
 بدگمان ھستند. صبه اصحاب رسول اللهھا  این ُحسن ظن داشته، ولی

 اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.سبحانك 
 وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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