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سالم هللا علیها فاطمههجوم به خانه ی وحی و شهادت حضرت  اسناد

(اهل سنتبرادران )با استناد به کتب 

 داری ندارم من با از دست دادن فاطمه کم شده و توان خویشتن صبر ی پیامبر خداا

 شکیبایی ممکن است را کشیدم شما سنگینی مصیبت را دیده و شمااما برای من که سختی جدایی 

میان سینه و گردنم  تانجان گرامی هادم و هنگام رحلت،را در میان قبر ن شما یشست خواین من بودم که با د

و  میشگى استاندوهم ه ،رسید برگردانده شد و به صاحبش دامانتي كه به من سپرده بودی پیامبراى  د؛پرواز کر

پرده بپرس و چگونگى آن را از وى خبر گیر را از او بى )اتفاقات پیش آمده(سرگذشت وى یشبهایم همراه بیدار

«202نهج البالغه خطبه »



 شگفتاریپ

  نجف دراسالمی  وحدت كنفرانس در كننده شركت علماي جمع در سیستاني هللا آیت بیانات از بخشهایي

 آرامش به را شیعیان همه( السالم علیهما)عسکریین مرقد به تعرض از پس و... آمدید نجف به كه گویم مي خوشامد شما به

 اناطمین من. است نبوده سنت اهل برادران طرف از اقدام این كه گفتم و ندهند نشان واكنشي كه خواستم آنها از و كردم دعوت

 سامرا در سنت اهل علماي از كه الراوي احمد شیخ نزد( طلبگي زمان در) من .است خارج در افكني تفرقه ریشه كه دارم

 انردابر از كه پزشكان از برخي به همچنین. باشند دیگري مذهب پیرو ایشان كه نكرد خطور ذهنم به و خواندم درس بودند

 نمي فكر اصال و نکرده افتیدر ویزیت پول ما از بودیم دیني علوم طالب از چون و كردیم مي مراجعه بودند سنت اهل

 كردن شاركتم. بپردازیم اختالفي مسائل به ندارد دلیلي و كنیم تمركز مشتركات بر باید.  ...سني یا هستیم شیعه ما كه كردند

  .ودش پرهیز آفرین تشنج ادبیات از كه است واجب و نیست جایز كلمه نصف یا كلمه یك اندازه به حتي تفرقه ایجاد در

 

    شده است؟ نگارشاین کتاب بر مبنای چه طرز تفکری 

   ( فرمود:اهل سنت امام رضا علیه السالم به ابن رامین )فقیه

   كه پیامبر صلى هللا علیه و آله از مدینه خارج شد كسى را جاى خود نگذاشت؟ هنگامآن  ابن رامین

 چرا على را به جاى خود گذاشت.ابن رامین: 

 ؟ودكنید چون انتخاب شما خطا نمى ش امام: پس چرا به اهل مدینه نفرمود خودتان كسى را انتخاب

  .راه بیفتدبه ابن رامین: پیامبر چون نگران بود اختالف و درگیرى در میان مردم 

  .مى گشت آن را اصالح مى نمود ازه ببه مدینکه اگر هم اختالفى رخ مى داد هنگامى  امام: خب چه عیبى داشت

  .برای محكم كارى مناسب تر و منطقى تر بود دابن رامین: البته عمل آن حضرت كه خود جانشین تعیین فرمو

 ؟ ما كسى را جاى خود قرار داده استامام: بنابراین براى پس از مرگ خود نیز حت

  !ابن رامین: نه

  و آله از مسافرتش مهم تر نبود؟؟امام: آیا مرگ پیامبر صلى هللا علیه 

 جانشین ه واطر جمع بودامت خ تحادسفر دنیا كوتاه است و سفر مرگ طوالنى و ابدى پس چگونه شد كه هنگام مرگ از ا

و مى  زنده بود ایشانبا این كه خود  ندجانشین تعیین كرده و رت چند روزه دنیا خاطر جمع نبوددر مسافولی  ندتعیین نكرد

   ؟تالفات را اصالح نمایدتوانست اخ

 .بگوید و ساكت شد سخنیامام رضا علیه السالم نتوانست  سخنان منطقىابن رامین در مقابل 

 

 کتاب: نگارشهدف از 

  :هدر یکی از این موارد آمد ؛القای شبهه می کنندو شب نامه  پخشبه  اقدامفاطمیه در استانهای سنی نشین همه ساله در ایام 

خودتان به میدان تحقیق در آیید  .بگذارید و به تبلیغات بازار تاجران مذاهب و تعصب توجه نكنیدکنار  كورانه را تقلید كور

ن تحقیق آمدیم و نتیجه ما هم در راستای درخواست نویسندگان این شب نامه ها خود به میدا ؛دباطل تشخیص دهی حق را از و

را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم. باشد با خواندن این کتاب  سال 2وهابیون( در طی  –کتاب)اهل سنت  453مطالعه 

  شوید.  بدلبتوانید با سرعت بیشتری حق را از باطل تشخیص داده و خود به منبعی برای گسترش حق 
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 و نکاتی الزامی برای ورود به بحث پیش گویی پیامبر صلی هللا علیه و آله و سلم

و پیمان پس از من به تو خیانت  ند:مرا فرمود سلم صلی هللا علیه و رپیامب گفت ميو  می کرد به خداوند سوگند یادعلی 

 .شکني خواهند کرد

_____________________ 

 پی روشت:
 

    046، ص 1ج هیثمی، ، الزوائدمجمع  (0)

   233، ص 2ج  بن كثیر،ا، البدایه و النهایه (2)

  35و  33، ص 01، ج مختصر تاریخ دمشق (4)

  206و  216، ص 00ج  متقی هندی، ،کنز العمال (3)

  032و  030، ص 4، ج علی الصحیحین حاکم نیشابوریمستدرک  (5)

  35، ص 2/ ج  006، ص 3 ، جابن ابي الحدید نهج البالغه، شرح( 2)

 

 

 اميیادت نمودند. هنگاز کساني بودند که از او ععنهما  رضی هللاابابکر و عمر  .بیمار شد و به بستر افتادرضی هللا علي 

د که او از این بیماري بر بیم آن مي رو دو جویا شدند در جواب گفتند حال علي را از آن صلی هللا علیه و سلم که پیامبر

 او از دنیا نمي رود تا آنکه خیانتي بزرگ بر او روا و بر او ستم شود. هرگز فرمودند: ر صلی هللا علیه و سلمپیامب. نخیزد

_____________________ 

 پی روشت:
 

  023 ص ،2، ج سیوطي ،الخصائص( 0)

  44، ص 01ج  ،مختصر تاریخ دمشق (2)

  002، ص 3، ج ابن ابي الحدیدنهج البالغه، شرح  (4)

  041، ص 4ج  ،علی الصحیحین حاکم نیشابوریمستدرک  (3)

 

 

 .شما را ضعیف و خوار مي شمارند پس از من شما مغلوب شده و :می فرمودند به اهل بیت خود سلمصلی هللا علیه و  پیامبر
_____________________ 

 پی روشت:
 

  441، ص 2، ج مسند احمد (0)

  261، ص 1عد، ج طبقات ابن س (2)

 43، ص 1ج هیثمی، ، مجمع الزوائد (4)

    045، ص 2، ج السیوطي ،الخصائص (3)

  223، ص 2، بالذری، ج انساب االشراف( 5)

   066، ص 00، متقی هندی، ج کنز العمال (2)

 551و  555و  550، ص 0، حسکانی، ج شواهد التنزیل( 6)



چه چیز  گفتعلي  .ندو گریست هنهاددر بین راه رفتن سر مبارک خود را بر شانه علي  صلی هللا علیه و سلمروزي پیامبر 

گروهي از تو کینه ها در دل دارند و آشکار نخواهند کرد  فرمودند: ر صلی هللا علیه و سلمپیامب شما را به گریه آورده است؟

 تا آن هنگام که من از دنیا بروم.

_____________________ 

 پی روشت:
 

  250، ص الریاض النضره (0)

   043، ص 0، ج ینابیع الموده (2)

   001، ص 1، هیثمی، ج مجمع الزوائد( 4)

   062، ص 04، متقی هندی، ج کنز العمال (3)

  25، ص خوارزمي علی بن ابی طالب، مناقب (5)

  006، ص 3، ج ابن ابي الحدید نهج البالغه، شرح( 2)

 

 های اهل سنتمعرفی برخی از کتب و شخصیت 

 د.اهل سنت می باشنترین منابع دینی  پس از قرآن کریم مهم بوده و آنها اهل سنت ترین کتب حدیث نزد معتبر صحاح سته

 .سنن ابن ماجهو  ییسنن نسا، سنن ترمذی، سنن ابوداود، صحیح مسلم، صحیح بخاری :اند از این کتب عبارت

 همان طور که از نام آنها نیز مشخص است صحیح بخاری و مسلم از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. 

ر ب )جبران کردن کمبود و نقصان کتابی(همچنین کتاب مستدرک علی صحیحین حاکم نیشابوری به علت نوشتن مستدرک

 صحیح بخاری و مسلم از ارزش بسیاری برخوردار است.

 %65ندارند و تقریبا  چیز چهیعمال  دون ذهبیهل سنت با و به شمار می رودهل سنت اهاي علمي  هذهبي از استوانعالمه 

 دارد.  ذهبي بهمستقیم هل سنت بستگي ااز علوم 

 .الحفاظ تذكرة و ، تاریخ اإلسالم، میزان اإلعتدالسیر اعالم النبالءبرخی از کتب او عبارتند از: 

ه ب کتابد و ما در قبال بررسی رجالی و سایر بخش های نواین اشخاص محدود نمی شبزرگان اهل سنت به کتب و البته 

 .خواهیم پرداختبرخی دیگر از آنان 

 ینا هستند کهاز یک کتاب برخی از آنان دارای منابع متعددی  كه شد خواهید متوجه احادیث منابع مطالعه طرفی پس از از

 .باشد مي مختلف هاي چاپ در صفحات تغییر یا شدن تكرار بار چندین علت به موضوع

 نمایید. كلیك آنها روي بر اصلي اندازه در شده اسكن صفحات دیدن براي توانید مي همچنین

ما به احترام برادران اهل سنت و حفظ حقوق  جا دارد به این موضوع نیز اشاره کنیم کهدر انتها و پیش از ورود به بحث 

اقد هر ف بر مبنای اهل سنت اثبات می شود بسیاری از آنانهر چند  ترجمه کردیم همتون را همان گونه که بود ،کتابنویسنده 

  گونه احترام و اعتبار هستند.

 هایي سند به كتاب جاي جاي در زیرا دهند قرار مطالعه مورد ابتدا از را كتاب كنیم مي خواهش خوانندگان تمام از همچنین

 .است الزامي مطالب ترتیب رعایت گیري نتیجه و بررسي براي لذا شده استناد گرفته قرار تر پیش كه

 

 



 جایگاه حضرت فاطمه سالم هللا یهیها ام مر ر آر و و روایات  
 

 وره کوثرس

ا أَْعَطْیَناَك اْلَكْوَثَر َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحرْ إِ   نَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَْبَترُ إِ  نَّ

ازل همچون عاص بن وائل و همراهانش ن سوره در جواب شماتت دشمنان اسالماین  از دانشمندان اسالمینقل بسیاری طبق 

و د ش عاص بن وائل گفت نسل او قطع قاسم و عبدهللا از دنیا رفتند صلی هللا علیه و آله، شده است. چون پسران رسول خدا

 .است او ابتر)بدون وارث(نازل کرد که خود  (اِنَئَك ُهَو اْْلَْبَترإِنَّ شَ ) خداوند متعال در پاسخش این آیه را و استاو ابتر 

 

 :نویسد است می سنتعلمای اهل  بزرگترینفخر رازی که از 

کشته  اهل بیت او. بنگر چه تعداد از ماند دهد که در طول زمان باقی می نسلی می اومعنای سوره این است که خداوند به 

ر این د ایشانبا تواند  نمیدر دنیا مملو و آکنده است و هیچ کس از خاندان بنی امیه  ایشانحالی که عالم از فرزندان  در شدند

 و علیهم السالم اری مانند باقر، صادق، کاظم، رضاعلمای بزرگوایشان و نیز دقت کن که چگونه از  زمینه برابری نماید

 .پدیدار شدندو مانند آنها نفس زکیه 

 
_____________________ 

  پی روشت:

 المتوفى)هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الريأبو عبد تفسیر الفخر الرازی، (0)

 هـ 0320 -بیروت، الطبعة: الثالثة  -ناشر: دار إحیاء التراث العربي  ،404 یا 023 ص ،42 ج هـ(202
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 :نویسد الحدید معتزلی میابن ابی 

حسن و حسین را دو  رالمومنین(ام)از جمله آن که  ،عیب گرفته بودردی را فرستاد که در آن موا ای عمرو بن عاص نامه

ابتر  یشانانبودند  آنهااگر  گفت به شانی بن شانی بگوبه فرستاده اش پس داند.  می صلی هللا علیه و آله فرزند رسول خدا

 کرد! می ادعاگونه که پدرت  همان ند؛بود می

 
_____________________ 

  پی روشت:

، ص 20هـ( ج 255 شرح نهج البالغة، إبن أبي الحدید المدائني المعتزلي، أبو حامد عز الدین بن هبة هللا بن محمد بن محمد)متوفاي( 2)

 م0112 -هـ 0302بیروت / لبنان، الطبعة: اْلولى،  -محمد ابوالفضل ابراهیم، ناشر: دارالجبیل  :، تحقیق443

 

 

http://sonnat.net/upload/article/28D6DACF.1FEC.4AA3/F17OM4BW_pic.png?rnd=


 آیه تطهیر
 

ْجَس أَْهَل اْلَبْیِت َوُیَطهَِّرُکْم َتْطِهیراً         44احزاب إِنَّما ُیِریُد هللُا لُِیْذِهَب َعْنکُُم الرِّ

 .گرداند پاک کامالرا  شما و سازد دور را ناپاکي گونه هر بیت اهل شما از کرده اراده خداوند

یاه ن عبایي طرح دار از موي سصبح هنگام بیرون رفتند و بر روي دوش ایشا پیامبر صلی هللا علیه و سلم شه گفت کهیعا

پس فاطمه آمد و او را  ،س حسین آمد و او را نیز وارد کردپ ،وارد کردلي آمد پس او را در زیر عبا . پس حسن بن عبود

 را ناپاکي گونه هر بیت اهل شما از کرده اراده خداوند: نداو را نیز وارد کرد سپس فرمودو پس علي آمد نیز وارد کرد، 

 .گرداند پاک کامالرا  شما و سازد دور

 
_____________________ 

   پی روشت:

   013، ص 05ج  040یا  024، ص 6ج صحیح مسلم،  (0)
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_____________________ 

  پی روشت:

د عبد الباقي، محقق: محمد فؤا، 0114 ص ،3 هـ( ج220 ابوري)المتوفىشلحسن القشیري النیمسلم بن الحجاج أبو ا ،صحیح مسلم( 2)

 قاهره -الحدیث الناشر: دار 
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     اهل بیت ریستردجمو صهی هللا یهیه و  له همسراو پیامبر 

ر دوش ب را كه از پشم سیاه بافته شده بودباالپوش خود  پیامبر صلی هللا علیه و سلم بامداد یكى از روزها گوید عایشه مى

 هاراد خداوند آیه آنگاه كه همه جمع شدندند؛ علي آمد، فاطمه و حسین ،لي. پس حسن بن عبیرون از منزل بود گذاشت و عازم

ز سلمه یكى ا در این بین ام ندتالوت كردرا  گرداند پاک کامالرا  شما و سازد دور را ناپاکي گونه هر بیت اهل شما از کرده

ر صلی هللا علیه و پیامب ؛سازدخود را به آنان ملحق  گوشه ردا را باال زد خواست ا صلی هللا علیه و سلمهمسران رسول خد

 .خوب هستى ولكن جز اینها نیستىآدم : تو ندو فرمود گرفتعبا را از دست او  سلم

_____________________ 

  پی روشت:

 201 و 401، ص 2صحیح ترمذى، ج  (0)

 و باب فضائل على نبیكتاب فضائل صحابه، باب فضائل اهل بیت  ،صحیح مسلم (2)

 

 

را نیز  حضرت فاطمه سالم هللا علیهاعصمت  كند مشخص مى را قرآن درد از اهل بیت این حدیث عالوه بر اینكه مقصو

ر به تطهی ل آیه تطهیر می شدند باید آیهنیز شام صلی هللا علیه و آله در صورتی که همسران پیامبرهمچنین  .كند ثابت مى

   زیرا پیامبر صلی هللا علیه و آله تنها یک همسر نداشتند. صورت زیر نازل می گشت

ْجَس     َوُیَطهَِّرُکّن َتْطِهیراً     أَْهَل اْلبْیوتإِنَّما ُیِریُد هللُا لُِیْذِهَب َعْنکُّن الرِّ

 

   تطهیر را همسران پیامبر دانسته اند: در آیه أَْهَل اْلَبْیتاسنادی که 

_____________________ 

 پی روشت:

   1، ص 22ج طبری، جامع البیان،  (0)

  261، ص 3ج  شوکانی، فتح القدیر، (2)

   305، ص 4ابن کثیر، ج  القرآن العظیم، تفسیر (4)

 

   دهد این احادیث جعلی و راویان آنان از دشمنان امیرالمومنین بوده اند: اسنادی که نشان می

_____________________ 

  پی روشت:

   1، ص 5ج  ذهبی، سیر اعالم النبالء،( 0)

   223، ص 20ج مزی، تهذیب الکمال، ( 2)

  216، ص 5ابن سعد، ج  ،الکبیر طبقاتال( 4)

  224، ص 6ج ابن حجر عسقالنی، تهذیب التهذیب، ( 3)

  042و  24، ص 3، ج معتزلی ابن ابی الحدیدنهج البالغه، شرح ( 5)

 



   نبوده اند: )مورد اطمینان از نظر راست گویی(ثقه حدیثدهد راویان این  اسنادی که نشان می

_____________________ 

  پی روشت:

   30، ص 2ج  ،نسائی المتروکین، الضعفاء و( 0)

     562و  221، ص 2ج  ذهبی، میزان االعتدال،( 2)

   200و  24، ص 6ج  ذهبی، سیر اعالم النبالء،( 4)

  253، ص 5ج  ابن ابی حاتم رازی، التعدیل، الجرح و( 3)

  016و 020، ص 2ج  ابن حجر عسقالنی،تهذیب التهذیب، ( 5)

 212، ص 3ج /  034، ص 4ج  / 321، ص 0ج  ابن حجر عسقالنی، تقریب التهذیب،( 2)

 

_____________________ 

   :سایر مرابع

    440، ص 0مسند احمد، ج  (4)

   24، ص خوارزمیال ،مناقبال (3)

    20ص  طبري،ال ،ذخائرالعقبی( 5)

    421، ص 5صحیح ترمذی، ج  (2)

    400، ص مغازلیالمناقب، ابن ال (6)

  006قندوزي، ص الینابیع الموده،  (1)

     02، ص 2الغابۀ، ابن اثیر، ج  سدا (1)

   204، ص واحديال ،سباب النزولا (00)

   2، ص 22طبري، ج الجامع البیان، ( 00)

  014، ص 0کشاف، زمخشري، ج ال (02)

  53کفایۀ الطالب، گنجی شافعی، ص  (04)

  261، ص 3ج  شوکانی،الفتح القدیر،  (03)

  011، ص 5، ج سیوطیال ،المنثور در (05)

  3نسائی، ص ال امیرالمومنین، خصائص (02)

    1 فصول المهمۀ، ابن صباغ مالکی، ص( 06)

  25، ص 0، ج طبرانیال، المعجم الصغیر (01)

   12 و 00، ص 2ج الحسکانی، شواهد التنزیل،  (23) / 240، ص 5ج  جصاص،الحکام القرآن، ا (01)

 015، ص 0دمشق، ابن عساکر، ج  ةمدین تاریخ (25)/  15، ص مکیابن حجر الصواعق المحرقۀ،  (20)

  012، ص 03ْلحکام القرآن، قرطبی، ج االجامع  (22) / 244جوزي، ص البن اتذکرة الخواص، سبط  (20)

 46، ص 4ابن عبدالبر، االستیعاب در حاشیه اصابه، ج  (26)/  314، ص 4تفسیر قرآن عظیم، ابن کثیر، ج  (22)

   044، ص 4ج  حاکم النیشابوری، المستدرك علی الصحیحین، (21)/  502، ص 2، ج عسقالنی اإلصابه، ابن حجر (24)



 آیه عطاء
 

 5 ضحیال     َولََسْوَف ُیْعِطیکَ َربُّکَ َفَتْرَضى
 

 در به تو عطا می کند که راضی شویو پرورددگارت به زودی آنق
 

صلی هللا علیه و سلم به )حضرت( فاطمه  رسول خدا گفت که جابر بن عبدهللاو خارج شده از عسکری در مواعظ از... از 

 اطمها ف: یندشتر بر خود افکنده بود. فرمود لباسی از جنسمشغول آرد کردن گندم دید که داخل شد و او را  )سالم هللا علیها(

 .کردنازل  { راَفَتْرَضىَولََسْوَف ُیْعِطیکَ َربُّکَ } آیهخداوند  پس .بچش آخرتا را به خاطر نعمتهای بشتاب و تلخی دنی

 
_____________________ 

  پی روشت:

بیروت، عدد  -الناشر: دار الفكر  ،534 ص ،1 هـ( ج100 بكر، جالل الدین السیوطي)المتوفىعبد الرحمن بن أبي  ،المنثور الدر (0)

 ، الناشر: مرکز هجر للبحوث و الدراسات العربیه و االسالمیه  312، ص 05/ ج  1اْلجزاء: 
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 آیه ایثار

 1 حشرال     َوُیْؤِثُروَن َعلَى أَنفُِسِهْم َولَْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصة  

 ... هر چند خودشان احتیاج داشته باشند آنان)مهاجران( را بر خود مقدم می دارند و هر کس از بخل خود... .
 

ه هنگامی که به خانآمد و از گرسنگی خود شکایت کرد.  صلی هللا علیه و آله و سلم مردی خدمت پیامبرابی هریره )گفت( 

او  : کیست امشبند صلی هللا علیه و آله و سلمفرمود همسرانشان مراجعه کردند گفتند هیچ چیز جز آب در نزد ما نیست!!!

)سالم هللا علیها( رفت و جریان را با او در میان  فاطمه)حضرت( به سوی  .ان کند؟ علی گفت: من ای رسول خدارا میهم

بچه ها  علی گفت !!!!میهمان را بر خود مقدم می داریم : چیزی جز خوراک بچه ها نزد ما نیست، ولی ماندفرمود ،گذاشت

خداوند  ورد. پس در بامدادکرد و میهمان خوراک خچراغ را برای میهمان روشن می نمایم. پس چنین  (من)را بخوابان و 

 .  َو ُیْؤِثُروَن َعلٰى أَْنفُِسِهمْ ند: این آیه را درباره آنان نازل فرمود

 
 

_____________________ 

  پی روشت:

 ناشر: التابعه لوزاره الثقافه و االرشادمحمودی، محقق: محمد باقر  ،440 ص ،2 ج حسکانی، عبید هللا بن عبدهللا، شواهد التنزیل (0)

  االسالمی، مجمع احیاء الثقافه االسالمی
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 آیه ذالقربی
 

 22اسراء      َوآِت َذا اْلقُْرَبى َحقَّهُ 

 و حق نزدیکان را بپرداز و ... .

{ نازل گردید رسول خدا صلی هللا ِت َذا اْلقُْرَبىَءا}وَ  هنگامی کهو ابو یعلی گفت... ابی سعید )خدری( رضی هللا عنه گفت 

 فاطمه رضی هللا عنها را دعوت نمودند و فدک را به او بخشید.علیه و سلم 

 
_____________________ 

  پی روشت:

 560و ص  334تا  341، ص 0حاكم حسكاني، ج  شواهد التنزیل، (0)

 0114 –بیروت  -، ناشر: دار الفكر 264، ص 5ج /  دار الفكر ، ناشر:066، ص 3ت ذا القربي حقه، ج در المنثور، ذیل آیه و آ( 2)

 ، ناشر: هجر البحوث420، ص 1/ ج 

، ص 05هـ( ج 152 ن أحمد بن حجر العسقالني)المتوفىالمطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، أبوالفضل أحمد بن علي بن محمد ب( 4)

لعزیز الشثري، الناشر: دار العاصمة، ، المحقق: رسالة، علمیة قدمت لجامعة اإلمام محمد بن سعود، تنسیق: د. سعد بن ناصر بن عبد ا012

 01هـ، عدد اْلجزاء: 0301السعودیة، الطبعة: اْلولى،  -دار الغیث 
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ابو سعید در جمع الفوائد گفت هنگامی که }وآت َذا اْلقربى حقَّه{ نازل شد پیامبر صلی هللا علیه و سلم فاطمه)سالم هللا علیها( 

 بیرش.را دعوت کرد و فدک را به او بخشید. در ک

 علیه و سلم به فاطمهو در عیون االخبار از امام علی الرضا آمده هنگامی که }وآت َذا اْلقربى حقَّه{ نازل شد پیامبر صلی هللا 

 این فدک است و آن را برای تو قرار دادم. فرمودند: علیه السالم

 

_____________________ 

  پی روشت:

                                                                                         626، ص 4كنز العمال، كتاب اْلخالق باب اْلول الفصل الثاني، ج  (3)

 ، ناشر: موسسه االعلمی المطبوعات032، ص 0منابیع الموده، قندوزی، ج ( 5)

 443، ص 2هـ( ج 406 فىمسند أبي یعلى، أبو یعلى أحمد بن علي بن المُثنى بن یحیى بن عیسى بن هالل التمیمي، الموصلي)المتو (2)

 04، عدد اْلجزاء: 0113 - 0303دمشق، الطبعة: اْلولى،  -، المحقق: حسین سلیم أسد، الناشر: دار المأمون للتراث 543و 

 

اند در آخر  داشتهسعی در مردود نشان دادن این روایات متعدد  اشکاالتا وارد کردن هر چند برخی از علمای اهل سنت ب

 صحیح هستند. کامال این روایاتکه کتاب مشخص می شود 
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  آیه خمس

ُسوِل َو لِِذي اْلقُْربي َو اْلَیتامي َو الْ َو اْعلَُموا أَنَّما َغِنْمُتْم ِمْن َشيْ  ِ ُخُمَسُه َو لِلرَّ  30انفال      َمساِكینِ ٍء َفأَنَّ لِِلّ

 و بدانید هر چه به شما غنیمت رسد یک پنجم آن سهم خدا و پیامبر و خویشاوندان او و ایتام و مساکین و... .
 

ای برسهم یک خدا، برای سهم یک : ندتقسیم نمود بخش ششو بر  هبرداشت را آن ،آوردند ایشانغنیمت را نزد خمس روزی 

 .ابن سبیل مساکین و و یتاما باقی مانده برای سهمو سه  ی القربیوذ خدا و سومین سهم برای رسول

 
_____________________ 

  پی روشت:

 متوفىالدین الرازي خطیب الري)ال أبو عبدهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر تفسیر فخر الرازی، (0)

 ، ناشر: دارالفکر060/ ص  هـ 0320 -بیروت، الطبعة: الثالثة  -التراث العربي ناشر: دار إحیاء ، 315 ص ،05 هـ( ج202
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 آیه مودت

َة فِي    24شوری      اْلقُْرَبىٰ قُْل اَل أَْسأَلُُكْم َعلَْیِه أَْجًرا إاِلَّ اْلَمَودَّ

 .نزدیکانمجز دوست داشتن  خواهم بگو من هیچ پاداشی در ازای رسالتم نمی

َة فِي اْلقُْرَبى} هنگامى كه آیهابن عباس گفت  ه چ شمانزدیكان  خدارسول  ای گفتندنازل شد { قُْل اَل أَْسأَلُُكْم َعلَْیِه أَْجًرا إاِلَّ اْلَمَودَّ

 .علیهم السالم مه و فرزندان آنها: على و فاطندفرمود ؟است گردیدهد كه دوستى آنها بر ما واجب كسانى هستن

 
_____________________ 

  روشت: پی

لمحقق: د. وصي ا ،221 ص ،2 هـ( ج230 )المتوفىن أسد الشیبانيأبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل ب ،فضائل الصحابة (0)

 0114 - 0304بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة هللا محمد عباس، 
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لك بن میسره و جعفر و حدیث كرد ما را شعبه از عبدالم حدیث كرد ما را محمد بن بشار و حدیث كرد ما را محمد بن

ید ال كردم، سعوس« اال المودة فى القربى»قول از  رضی هللا عنهما شنیدم از طاووس و او از ابن عباس عبدالملك گفته است

 ... .هستند سلم وبن جبیر گفت قربى آل محمد صلى هللا علیه 

 
_____________________ 

  پی روشت:

   62دیوان امام شافعی، ص  (2)

   011، ص 0مسند احمد، ج  (4)

    25ص طبری، ذخایر العقبى،  (3)

    000نور االبصار، شبلنجی، ص  (5)

    6، ص 2ج سیوطی، المنثور،  در (2)

    25و  02، ص 25تفسیر طبري، ج  (6)

 05و  03، ص 25ج  طبری، جامع البیان، (1)

ناشر: قق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، المح، 021 ص ،2 محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، ج ،صحیح البخاري( 1)

، 4/ ج  1هـ، عدد اْلجزاء: 0322دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: اْلولى، 

 ، ناشر: مکتبه السلفیه211ص 
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هر کس با محبت آل محمد از دنیا  ،استآل محمد بمیرد شهید هر کس با محبت صلی هللا علیه و سلم فرمودند: رسول خدا 

و... هر کس با بغض آل محمد از دنیا برود  کس با محبت آل محمد از دنیا برود با توبه از دنیا رفتههر  ،رود بخشوده استب

 ی بهشت را استشمام نمی کند و... .کافر است و هر کس با بغض آل محمد از دنیا برود بو
 

 
_____________________ 

   :پی روشت

   002و  00ص هیثمی، الصواعق المحرقه،  (00)

  030و  045و  040، ص 2شواهد التنزیل، ج  (00)

  515، ص 26، ج مفاتیح الغیب، فخرالدین رازى (02)

  401ابن مغازلی، ص علی بن ابی طالب، مناقب  (04)

  021، ص 1ج ، 004، ص 6 ج و منبع الفوائد، هیثمی، مجمع الزوائد (03)

   062، ص 4ج  ،333، ص 2ج  حاکم النیشابوری، المستدرك علی الصحیحین، (05)

، 220 ص ،3 هـ( ج541 )المتوفىمخشري جار هللاأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الز ،الكشاف عن حقائق التنزیلتفسیر  (02)

 302، ص 4ج ، ناشر: دارالمعرفه / 161، ص 25ج /  3هـ، عدد اْلجزاء: 0306 -بیروت، الطبعة: الثالثة  -الكتاب العربي ناشر: دار 
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  آیه مباهله

َك فِیِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفقُْل َتَعالَْوا   َفَنْجَعْل َوأَْنفَُسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهلْ َنْدُع أَْبَناَءَنا َوأَْبَناَءُكْم َونَِساَءَنا َوِنَساَءُكْم َوأَْنفَُسَنا َفَمْن َحاجَّ

ِ َعلَى اْلَكاِذِبیَن         20آل عمران لَْعَنَت هللاَّ
 

مان و بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانبگو:  ستیزه كند (عیسى) باره اوس از آن دانشى كه به تو رسید درپ ر كه با توپس ه

 .هیمرا بر دروغگویان قرار دیكدیگر نفرین كنیم و لعنت خدا  رتان را فرا خوانیم، آن گاه بانمان و نزدیكانزنانتان و نزدیك

 

سین را و ح علي، فاطمه، حسن سلم لیه وصلي هللا عرسول خدا  {ُع أَْبَناَءَنا َوأَْبَناَءُكمْ َفقُْل َتَعالَْوا َندْ } هنگامي که این آیه نازل شد

 .من اند لاینان اه خداوندا: سپس فرمودند ندخواست

 
_____________________ 

   :پی روشت

 015، ص 0مسند احمد، ج  (0)

الباقي، المحقق: محمد فؤاد عبد ، 0160 ص ،3 هـ( ج220 لحسن القشیري النیسابوري)المتوفىصحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو ا (2)

 5بیروت، عدد اْلجزاء:  -الناشر: دار إحیاء التراث العربي 
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}َوِنَساَءَنا{  و حسن و حسین}َوأَْبَناَءَنا{  و بن ابی طالب صلی هللا علیه و سلم و علی رسول خدا}َوأَْنفَُسَنا َوأَْنفَُسُكْم{ گوید  جابر می

 .دنمی باش (سالم هللا علیها) فاطمه (حضرت)

 ،دباش صرف تهدیدفقط باهله داشت نه آنكه واقعا قصد م ایشاندن این افراد دلیل است كه آور گویدمى  زمخشرىهمچنین 

 ا در معرض خطر احتمالى قرار داد.و محبوبترین افراد رعزیزترین زیرا 

 
_____________________ 

   :پی روشت

  02، ص 2احکام القرآن، ج  (4)

  020، ص 6صحیح مسلم، ج  (3)

  426، ص 1شرح مواقف، ج  (5)

 ذیل آیه مباهله زمخشری، تفسیر كشاف، (2)

  214، ص 2ابن اثیر، ج فی التاریخ، امل کال (6)

  512، ص 5ج /  022، ص 2ج ترمذي،  سنن (2)

 050، ص 4ج  حاکم النیشابوری، المستدرك علی الصحیحین، (1)

المحقق:  55 ص ،2 هـ( ج663 لقرشي البصري ثم الدمشقي)المتوفىكثیر اأبو الفداء إسماعیل بن عمر بن ، تفسیر القرآن العظیم (1)

 1عدد اْلجزاء:  م، 0111 -هـ 0320ناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة سامي بن محمد سالمة، 
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 سالم هللا علیها است فاطمهحضرت  هاآیاتی که تاویل آن
 

 دافراسالم هللا علیها راستگوترین  فاطمهحضرت 

 

قُوْا هللّاَ  َها الَِّذیَن آَمُنوْا اتَّ اِدقِینَ  َیا أَیُّ  001توبه      َوُكوُنوْا َمَع الصَّ
 

 ای کسانی که ایمان آورده اید از )مخالف با خدا( بپرهیزید و با صادقان باشید.
 

 

باشید  ل محمدآ گفتند با پرسید؛ اشد{ب و با صادقانجابر از ابی جعفر)امام باقر علیه السالم( درباره قول خداوند که }بپرهیزید 

 )صلی هللا علیه و سلم(.

 
_____________________ 

   :پی روشت

تحقیق: اإلمام  ،001 ص ،5 هـ( ج326 اهیم الثعلبي، أبو إسحاق)المتوفىأحمد بن محمد بن إبر، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن (0)

، 0322لبنان، الطبعة: اْلولى  -أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقیق: اْلستاذ نظیر الساعدي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت 

 00م، عدد اْلجزاء:  2002 -هـ 
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 وسیله بین خدا و مردم

ِهُم  ِئَك الَِّذیَن َیْدُعوَن َیْبَتُغوَن إِلَٰى َربِّ ُهْم أَْقَرُب َوَیْرُجوَن َرْحَمَتُه َوَیَخافُوَن َعَذاَبُه ۚ إِنَّ َعَذاَب َربَِّك َكاَن َمْحُذوًراأُولَٰ  اْلَوِسیلََة أَیُّ

 56سراء ا    . و... آنها کسانی هستند که خودشان وسیله ای)برای تقرب( به سوی خدا می طلبند
 

ند؛ پرسید {خودشان وسیله ای)برای تقرب( به سوی خدا می طلبند آنها کسانی هستند که}که  درباره قول خداوندعکرمه از 

 آنان پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السالم هستند. گفت

 
_____________________ 

   :پی روشت

ناشر: التابعه لوزاره الثقافه و االرشاد  ،محمودی محقق: محمد باقر ،332 ص ،0 ج ،حسکانی، عبید هللا بن عبد هللا ،شواهد التنزیل (0)

 االسالمی، مجمع احیاء الثقافه االسالمیه
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  حضرت فاطمه سالم هللا علیها رستگار و پیروز
 

ُهْم ُهُم اْلَفاِئُزوَن    000مومنون    إِنِّي َجَزْیُتُهُم اْلَیْوَم ِبَما َصَبُروا أَنَّ
 

 ششان می دهم و آنها پیروز و رستگارند.امروز به خاطر صبری که پیشه کرده بوده پادا

 ؛یدندپرس{ پیشه کرده بوده پاداششان می دهم }امروز به خاطر صبری کهکه  خداوند تعالی درباره قولعبدهللا بن مسعود از 

ن  علیها(، حس)سالم هللا فاطمه)حضرت(  ،علی بن ابی طالب به بهشت به خاطر صبری که آنها را گفت یعنی پاداش می دهم

}آنها و د کردن در دنیا برای خدا صبر بر بال و صبر بر معصیت وستی در دنیا بر طاعات و بر گرسنگی و تنگدو حسین 

 اند.یافته نجات  از حساب یعنی {ندرستگار

 
_____________________ 

   :پی روشت

ناشر: التابعه لوزاره الثقافه و االرشاد محمودی، محقق: محمد باقر  ،540 ص ،0 ج ،حسکانی، عبید هللا بن عبدهللا ،شواهد التنزیل (0)

  االسالمی، مجمع احیاء الثقافه االسالمیه
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 حضرت فاطمه سالم هللا علیها صراط مستقیم است
 

َراَط الُمسَتقِیمَ اهدِ    2 فاتحه     َنــــا الصِّ

 

 او.محمد و آل  یعنی راه { پرسیدند؛ گفتمستقیم ِصَراطَ اهدنا الکه } قول خداوند تعالی بارهدر ی بریدهاب از

 
_____________________ 

   :پی روشت

ناشر: التابعه لوزاره الثقافه و االرشاد محمودی، محقق: محمد باقر  ،63 ص ،0 ج ،حسکانی، عبید هللا بن عبدهللا، شواهد التنزیل (0)

  االسالمی، مجمع احیاء الثقافه االسالمیه
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  حضرت فاطمه سالم هللا یهیها مورد پیامبر صهی هللا یهیه و  له درروایات 

 حدیث ثقلین

قلَینِ إِ  كُتم بِِهما لَن َتِضلُّوا؛  نِّى تاِرك  فیُكُم الثِّ ُهما لَن َیفَتِرقا َحتَّى َیِردا َعلَىَّ اأهَل َبیتىِعتَرتى وِكتاَب هللا ِما إِن َتَمسَّ  لَحوضَ ؛ َفإِنَّ

راه نمى شوید؛ گم بدانید كه اگر به آن دو چنگ زنید و  جا مى گذارم ربها در میان شما باز خود( دو چیز گران  پسمن )

 این دو هرگز از یكدیگر جدا نمى شوند تا در کنار حوض )كوثر( بر من وارد شوند. ؛اهل بیتم عترتمو  كتاب خدا

 

 :کند مسلم به سند خود از زید بن ارقم نقل می

در میان ما برخاست و خطبه خواند در محل آبي كه )غدیر( خم نامیده مي شد و در میان  سلمصلی هللا علیه و  رسول خدا

: اما بعد اي مردم من ندسپس فرمود ؛پس حمد خدا را بجا آورد و بر او ثنا گفت و پند و اندرز داد ؛مكه و مدینه قرار داشت

 به یادگار مي گران بهات او را اجابت كنم و من در میان شما دو چیز بشري هستم و نزدیك است فرستاده پروردگار و دعو

ید و درباره کتاب خدا بحث یبه آن تمسك جو گرفتهكه در آن هدایت و نور است پس كتاب خدا را  كتاب خدانخست  ؛گذارم

هل افراموش نكنید، خدا را درباره  اهل بیتمخدا را درباره  اهل بیتم،: و ندفرمود و بار دیگرکرده و به آن شوق داشته باشید 

  فراموش نكنید. اهل بیتمفراموش نكنید، خدا را درباره  بیتم

 

 :کند احمد بن حنبل به سند خود از زید بن ثابت نقل می

)که( ریسمان کشیده  کتاب خدا ؛می دهمهمانا من در میان شما دو جانشین قرار : ندفرمود علیه و سلم صلی هللا رسول خدا

  .بر من وارد شوند شوند تا در کنار حوض این دو از یکدیگر جدا نمي و تمیب اهل عترتمزمین )است( و بین آسمان و شده ما

 

  کند:   نقل میي به سند خود از جابر بن عبدهللاترمذ

 :دنفرمودو  ندو خطبه می خواند هسوار بودبر شتري را دیدم که  سلم صلی هللا علیه و روز عرفه رسول خدا در حجۀ الوداع

  .متیب اهل عترتمو  كتاب خدا ؛شوید راه نمى گم چنگ زنیدكه اگر به آن  می گذارممن چیزى نزد شما باقى  اى مردم

 

  کند: حاکم نیشابوري به سند خود از ابوالطفیل از زید بن ارقم نقل می

 ر درختان را جاروب نمودند.مردم زی توقف کرده ونه کنار پنج درخت بین مکه و مدیخدا صلی هللا علیه و سلم مارسول 

 ته الهیتذکر و بیان خواس از حمد و ثناي الهی و پس ند وبه ایراد خطبه پرداخت ه وایستاد سلم صلی هللا علیه و پیامبرسپس 

و  خدا کتاب ؛من دو امر را بین شما باقی می گذارم که اگر از آن دو پیروی کنید هرگز گمراه نمی شوید ای مردم :ندفرمود

 داخپس رسول  ؛آری گفتند اولی ترم؟ )سه بار( از جانهای خودشان منانوآیا می دانید که من بر م فرمودند:سپس  .اهل بیتم

 .اوست سرپرست وی ولی عل (من از پس) میاو سرپرست وی ول من کس هر: ندفرمود سلم صلی هللا علیه و

 

 

 

 

 

 



_____________________ 

 پی روشت:

 20، ص سنن نسائی (0)

   430صحیح ابن خزیمه، ص  (2)

 34، ص 0سنن ابن ماجه، ج  (4)

 21ص ترمذی، نوادر اْلصول،  (3)

  002، ص 2تاریخ الیعقوبی، ج  (5)

  022، ص 3ج  تفسیر ابن کثیر، (2)

 52التحفه، آلوسی، ص  مختصر (6)

   342و  400، ص 2سنن الدارمی، ج  (1)

  15، ص 3ج ابن تیمیه، منهاج السنه،  (1)

 12، ص 4بخاری، ج  ،التاریخ الصغیر (00)

  24، ص 4ج الطبرانی، المعجم الکبیر، ( 00)

  45، ص 0ج بالذری، نساب اْلشراف، ا (02)

 051، ص 2ج ابن عبد ربه، العقد الفرید،  (04)

  221، ص 5ج  ابن کثیر، ،النهایۀ البدایۀ و (03)

 1ص  البغدادی، ،فی االخبار قریش المنمق( 05)

   002، ح 2ص  الموصلی، بی یعلی،امسند  (02)

  040، ص 0ج  الطبرانی، المعجم الصغیر، (06)

 43و  44، ص 3المعجم االوسط، طبرانی، ج  (01)

  022، ص 6ج /  2301، ح 422، ص 2صحیح مسلم، ج  (01)

  2356، ح 132، ص 0ج  االلبانی، صحیح الجامع الصغیر، (20)

  01، ص 30/ ج  230و  230، ص 21، ص 01مدینه الدمشق، ج ( 20)

 00040 ح، 502، ص 00ج  بن ابی شیبه، ابی بکر عبدهللا بن محمد ،المصنف (22)

 024یا  252، ص 1ج  / 060، ص 0هیثمی، ج ، و منبع الفوائد مجمع الزوائد (24)

 3562ح ، 001 و 000 ، ص4ج  حاکم النیشابوری، المستدرك علی الصحیحین، (23)

 3124، ح 022و  053، ص 5/  ج  013، ص 2ج  ابن سعد، ،)کبیر(الطبقات الکبري (25)

 010و  011، 012، 010، 5/ ج 51، 22، 06، 03، ص 4/ ج  12، ص 0حمد، ج امسند  (22)

  4162، ح 220 یا 421 ، ص5ج /  4611، ح  534، ص 4ج /  406، ص 2ترمذي، ج  سنن (26)

 

 جهت کسب اطالعات بیشتر:

 ريیاسناد تصوبررسی غدیر خم به همراه 

http://sonnat.net/article.asp?id=4021&cat=102


 رجات اهل بیت سفیره

 ، و َمن َتَخلَّف َعنها َهلَكَ فیَنِة ُنوٍح؛ َمن َرِكَبها َنجافیُكم كَمَثِل سَ  أهِل َبیتیإّنما َمَثُل : سلمصلى هللا علیه و  هللا رسولُ قال 

که بر آن سوار شود نجات  هر ؛من در میان شما مثل کشتی نوح است اهل بیتفرمودند: مثل  سلمصلى هللا علیه و خدا رسول 

    .شودمی  هالکتخلف کند  از آنها که یابد و هر

_____________________ 

 پی روشت:

 42، ص 23تفسیر آلوسی، ج  (2)  21الشرف الموید، عالمه نبهانی، ص  (0)

  422، ص 0تفسیر ابن عربی، ج  (3) 026، ص 26تفسیر فخر رازی، ج  (4)

  020ص  ،اسعاف الراغبین، شبلنجی (2)  022نور االبصار، شبلنجی، ص  (5)

 65، ص 3ج  فخر رازی، المطالب العالیه، (1)  20طبری، ص الذخایر العقبی،  (6)

 252ابن قتیبه، ص  ،المعارف (00)  10، ص 02 تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، ج (1)

  245نظم در السمطین، زرندی حنفی، ص ( 02)  21، ص 25تفسیر نیشابوری، ج  (00)

 443، ص 4 سیوطی، جالالمنثور،  در (03)  251، ص 2مناوی، ج الفیض القدیر،  (04)

 065، حدیث 044ابن مغازلی، ص  ،مناقبال (02)  024، ص 3تفسیر ابن کثیر، ج  (05)

 044، ص 4الفتح الکبیر، عالمه نبهانی، ج  (01)  ، مخطوط1مفتاح النجا، بدخشی، ص  (06)

  032و  024العدل الشاهد، عالمه عثمان مدوخ، ص  (20)  21ثمار القلوب، ثعالبی، ص  (01)

 211 ، ص2ابن اثیر، ج  ،النهایه (22)  402، ص 2ج عثمان علی نور، الکامل ابن عدی،  (20)

 200، ص 0عیون االخبار، ابن قتیبه، ج  (23)  0632، ص 3ج شافعی، مشکاة المصابیح،  (24)

 ، ط المیمنیه564سیوطی، ص التاریخ الخلفا،  (22)  20، ص 4لسان العرب، ابن منظور، ج  (25)

 422، ص 0حسکانی، ج الشواهد التنزیل،  (21)  30االنباه علی قبائل الرواة، ابن عبدالبر، ص  (26)

 061، ص 00مقریزی، ج الامتاع االسماع،  (40)  203مناقب علی علیه السالم، ابن مردویه، ص  (21)

  362و  334و  426و  001و  000و  10، ص 2/ ج  13و  14، ص 0قندوزی، ج الینابیع الموده،  (40)

 265و  264، ص 2، ج القضاعیمسند الشهاب،  (44)  402، ص 3حلیه االولیاء، ابی نعیم اصفهانی، ج  (42)

 032و  030، ص0الفصول المهمه، ابن صباغ، ج ( 45)  33)ع(، ابن عقده کوفی، ص  امیرالمومنین فضائل (43)

 ، ط عیسی الحلبی قاهره44ثعالبی، ص الالتمثیل و المحاضره،  (46)  62، ص 0الکنی و االسماء، دوالبی، ج  (42)

 222، ص 2نزهه المجالس، عبدالرحمن الصفوری، ج  (41)  ، ط بوالق مصر030مناوی، ص الکنوز الحقایق،  (41)

 32، ص 4طبرانی، ج الالمعجم الکبیر،  (30)  22، ص 2/ ج  030و  041، ص 0طبرانی، ج الالمعجم الصغیر،  (30)

  (43021)حدیث  11( و ص 43050)حدیث  15( و ص 43033)حدیث  13، ص 02هندی، ج الکنز العمال، متقی  (32)

  544، ص 2/ ج  464، ص 0سیوطی ج اللجامع الصغیر، ا (33)  201، ص 0شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید ج  (34)

 ، ط المصطفی حلبی004سیوطی، ص ال ،احیاء المیت (32)  ، ط حیدر آباد222، ص 2سیوطی ج الالخصایص الکبری،  (35)

 15، ص 2/ ج  455، ص 5/ ج  00، ص 3طبرانی، ج ال ،المعجم االوسط (31)  021، ص 1هیثمی، ج ال ،مجمع الزوائد (36)

 الترقی شام، ط 1السیف الیمانی المسلول، عالمه محمد بن یونس تونسی، ص  (50)  421عبیدهللا حنفی، ص  ،ارجح المطالب (31)

 050، ص 4و ج  434، ص 2نیشابوری، ج الحاکم ال علی الصحیحین، المستدرک (52)  23 رشفه الصادي، امام شافعی، ص (50)



 :و قابل تـأمل زیبا بسیار یک نکته

 در رد شیعه نوشته است می نویسد: کهابن حجر در کتاب خود 

َمن  وو فی روایه مسلم  أهِل َبیتی فیُكم كَمَثِل َسفیَنِة ُنوٍح؛ َمن َرِكَبها َنجاإّنما َمَثُل و جاء من طرق عدیده یقوی بعضها بعضا 

 َتَخلَّف َعنها َغرق

 ؛مثل اهل بیت من در میان شما مثل کشتی نوح استو از طرق بسیار زیاد که هر یک دیگری را تایید می کند آمده است که 

 .شود تخلف کند غرق میسلم نقل کرده آمده است و هر که از آنها روایتی که م و در هر که بر آن سوار شود نجات یابد

_____________________ 

 پی روشت:

 شمسی 0412ترکیه،  –، ناشر: الحقیقه )شأن اهل بیت(6، آیه 202یات الوارده فیهم، ص اآل صواعق المحرقه، ابن حجر، (0)

 

 

 حال این سوال مطرح است که:

صحیح مسلم موجود ولی در حال حاضر اثری از این حدیث در صحیح مسلم ، این روایت در چگونه در زمان ابن حجر
  !نیست؟

 

 

 اهمیت اهل بیت

 فرمودند: خدا صلی هللا علیه و سلمرسول 

ا هر که می خواهد مانند من زندگی کند و مانند من از دنیا برود و در همان بهشت جاویدانی که پروردگارم برای من مهی

پیوندد ب باید والیت علی را پس از من برگزیند و دوستداران علی را دوست بدارد و پس از من به اهل بیتم ساکن شودساخته 

ده ش از طینت من آفریده شده اند و دانش و فهم من به آنها داده بوده وچرا که آنان عترت من  نمایدت و از آنها پیروی و تبعی

قطع کنند؛ خداوند آنان را هرگز از  وصل لت آنان را نادیده و َرِحم مرا به جایتم که فضیاست. پس وای بر کسانی از ام

 .شفاعتم بهره مند نخواهد ساخت

_____________________ 

 پی روشت:

  43مناقب خوارزمی، ص  (0)

  15، ص 2ابن عساکر، ج  ،دمشق مدینةتاریخ  (2)

  5026، ح 220، ص 5الطبرانی، ج  ،معجم الکبری (4)

  43011، ح 004، ص 02ج  ،هندیالمتقی کنز العمال، ( 3)

  12، ص 0ج هانی، اصفء، و طبقات االصفیا حلیة اْلولیاء (5)

 021، ص 4ج  الحاکم النیشابوری، المستدرك علی الصحیحین، (2)

 

 

 



 .شد راضي مي )سالم هللا علیها( هیج گاه راضي نشدم تا فاطمه
_____________________ 

  پی روشت:

 432ص  ،مغازليبن ا ،مناقب اإلمام علي( 0)

 
 

 می بوییدم. را )سالم هللا علیها(فاطمه كردم ميپیدا  اشتیاق بهشت بوي به هرگاه
_____________________ 

  پی روشت:

 50ص  ،شبلنجی ،االبصارنور ( 0)

 16، ص 5منتخب کنز العمل، ج ( 2)

 420ص  ،مغازليبن ا ،مناقب اإلمام علي (4)

 
 

 .فاطمه هستند علي و دنشو ي كه وارد بهشت مياناولین كس
_____________________ 

  پی روشت:

 52ص  شبلنجی، ،نور اْلبصار( 0)

 15ص  ،04ج متقی هندی،  ،كنز العمال( 2)

 فاطمه سالم هللا علیها ذکر شده است( حضرت )تنها نام 52 باب ،422 ص ،2 ج، ینابیع المودة (4)

 

 

آخرین كسى را كه  شد گاه عازم سفر مى هرایشان  كند نقل مى صلی هللا علیه و سلم آزاد شده رسول خدا از ثوبانداود ابن 

 .بود )س(فاطمه نیز فتشتا بود و در مراجعت از سفر اولین شخصى را كه به دیدارش مى)س( كرد فاطمه وداع مى

_____________________ 

  پی روشت:

 صحیح بخارى، كتاب بدء الخلق  (0)

   265، ص 5حنبل، ج  مسند احمد بن (2)

 ، باب االستفادة من العاج22 داود، ج صحیح ابى (4)

 

 

 .باشد مي )سالم هللا علیها( فاطمه فرزندانز و از عترت من امهدي 
_____________________ 

 پی روشت:

 246 ص هیثمی، ،الصواعق المحرقة( 0)



 انایشفاطمه كه مانند بودند ا صلی هللا علیه و سلم نزدشان همه همسران رسول خدکه  زمانى گوید مىرضی هللا عنه عایشه 

 اند.آمد گفت و او را در كنار خود نش همه با ورود او دیدند كه پدر با محبت تمام به وى خوش .وارد شد داشت مى گام بر
 

به  نسبتفاطمه نشست و برخاست و رفتار مانند  ،حركات هیچ زنى را از جهتكند  نقل مى رضی هللا عنه همچنین عایشه

  ندیدم.صلی هللا علیه و سلم  پیامبر

_____________________ 

  پی روشت:

 401 ، ص2ترمذى، ج  سنن (0)

  042 ص بخاری، االدب المفرد، (2)

 212، ص 2 حنبل، ج مسند احمد بن (4)

 ما جاء فى القیامباب ، داود ابى سنن (3)

 ب ما جاء فى ذكر مرض رسول هللابا، ماجه ابن سنن (5)

  زهرافاطمه  باب فضائل، لصحابهصحیح مسلم، كتاب فضائل ا (2)

  االدب المفرد، باب 262، ص 3ج حاکم نیشابوری، الصحیحین، علی مستدرك  (6)

 

 

  .خواهد عبور كند مي ه )سالم هللا علیها(كه فاطم افکنیدنگاهتان را به زیر مردم  ای هشود ك بلند مي ییصداروز قیامت 
_____________________ 

  پی روشت:

  31ص  ،ذخائر العقبى (0)

  261ص  ،تذكرة الخواص (2)

  524ص  ،5ج  ،أسد الغابة (4)

  52و  50ص  ،نور اْلبصار (3)

  010ص  ،الصواعق المحرقة (5)

 14و  10ص  ،04ج  ،كنز العمال (2)

 52باب  ،042ص  ،2ج  ،ةینابیع المود (6)

  452ص  ،مغازليبن ا ،اإلمام عليمناقب ( 1)

 12ص  ،5ج  ،بهامش المسند ،العمال منتخب كنز (1)

 

 

حسین را  خدا حسن و سپس گفت .سجده كردم ؛گفت یا محمد خدا فاطمه را دوست دارد پس سجده كن جبرئیل نزد من آمد و

 .خدا دوست دارد هر كس كه آن دو را دوست بدارد سپس گفت ؛پس سجده كردم ،دوست دارد نیز

_____________________ 

 پی روشت:

  265، ص 4، ذهبی، ج لسان المیزان( 0)



من از این امر متوجه شدم كه زمان  ؛كرد و امسال دو بار جبرئیل در هر سال یك بار قرآن را بر من عرضه مىفرمودند: 

یا : آند. سپس فرمودگریه کردمشوى. رحلتم فرا رسیده است و تو از خاندان من نخستین كسى هستى كه به من ملحق مى

 .لبخند زدماز شنیدن این خبر  ؟باشی مومنزنان برترین یا  برترین زنان بهشت شوی خوشحال نمى

 

 

 
_____________________ 

 روشت:پی 

 زهرا فاطمهكتاب فضائل الصحابه، باب فضائل  ،033، ص 6صحیح مسلم، مسلم، ج  (0)

 ، ناشر: المطبعه السلفیه و مکتبها543، ص 2/ ج  201یا  014ص ، 3ج ، البخاري ، اسماعیلصحیح البخاري (2)
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حالى  آمد در که فاطمه علیه السالم ما زنان پیامبر صلی هللا علیه و سلم همگی جمع بودیم روزى گوید مىام المومنین عایشه 

: آفرین بر تو دخترم آنگاه او را ندفرمود تا او را دیدداشت.  صلی هللا علیه و سلم او شباهت زیادى به پیامبر حرکاتكه 

قبل  كنى؟ ال كردم چرا گریه مىوس .گریان شد و گفتیا چپش نشاند. بعد از مدتى سخنى آرام در گوش او  راست - كنارش

. سبب ه بودمز چنین خوشحالى همراه با غم ندیدتا امرو .خوشحال شد و خندید او گفت و از جواب بار دیگر سخنى آهسته با

ی هللا علیه و سلم صل این راز همچنان پوشیده ماند تا زمانى كه پیامبر خدا .كنم من راز پدر را افشا نمى گفت:جویا شدم. را 

جبرئیل در هر سال یك  :گفتندبه من  صلی هللا علیه و سلم در آن روز پیامبرگفت ال كردم، وگاه بار دیگر س آن کرد؛رحلت 

من از این امر متوجه شدم كه زمان رحلتم فرا رسیده است و تو از  ،كرد و امسال دو بار بار قرآن را بر من عرضه مى

ان برترین زن شوی : آیا خوشحال نمىند. سپس فرمودگریه کردم ،شوى خاندان من نخستین كسى هستى كه به من ملحق مى

  از شنیدن این خبر خندیدم. ؟باشی مومنزنان برترین یا  بهشت

 

_____________________ 

 پی روشت:

 212، ص 2 حنبل، ج مسند احمد بن (4)

 صلی هللا علیه و سلمباب بیمارى پیامبر ،ماجه ابن سنن( 3)

، تحقیق د. مصطفى 4322، ح 0422، ص 4هـ( ج 252صحیح البخاري، البخاري الجعفي، محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا)متوفاي( 5)

 030، ص 6/ ج  م0116 –هـ 0306عة: الثالثة، بیروت، الطب -دیب البغا، ناشر: دار ابن كثیر، الیمامة 
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 .بهشت استاهل فاطمه سرور زنان پیامبر صلی هللا علیه و سلم فرمودند: 

_____________________ 

  پی روشت:

  61ص  ،2ج  ،ینابیع المودة (2)

 222ص  ،4ج  ی،سنن الترمذ (6)

 16ص  ،5ج  ،منتخب كنز العمال (1)

 13و  14 ص ،04 ج ،كنز العمال (1)

  024ص  ،2ج  ،سیر أعالم النبالء( 00)

 20و  20 ص ،2ج  ،البدایة والنهایة (00)

  010و  016ص  ،الصواعق المحرقة( 02)

 001ص  ،نسائي ،خصائص اإلمام علي (04)

  5620ح  ،253ص  ،2ج  ،الجامع الصغیر (03)

 مناقب فاطمةباب  ،023 یا 054 ص ،4ج  نیشابوری، ،الصحیحینعلی مستدرك  (05)

الَمُ باب َمَناقُِب  ،21 ، كتاب فضائل الصحابة، ب4626، ح قبل 201 ، ص3 ج ،صحیح بخاری( 02) ، 201 ص ،3 ج/ َفاِطَمَة َعلَْیَها السَّ

ِ صلى هللا علیه وسلم 02 ، كتاب فضائل الصحابة، ب4600ح     باب َمَناقُِب َقَراَبِة َرُسوِل هللاَّ
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 دختر س مریمپ ای پدر :فرمودند !زنان دنیا و آخرت هستي هآیا خشنود نیستي كه تو سیدپیامبر صلی هللا علیه و سلم فرمودند: 

. اما به خدا قسم تو را سید دنیا و خویش هستي دورانسید عمران چه شد؟ فرمودند: او سید زنان دوران خودش بود و تو 

 قرار داد. آخرت

_____________________ 

 پی روشت:

  002، ص 1اإلصابة، ج ( 06)

 0115، ص 3ج  ،االستیعاب (01)

 022، ص 2سیر أعالم النبالء، ج ( 01)

   043، ص 32دمشق، ج مدینه تاریخ ( 20)

 061ص  ،السمطین زرندي حنفي نظم درر( 20)
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 فاطمه سرور زنان اهل بهشت است... .

 

_____________________ 

 :پی روشت

 ، ناشر: دارالفکر053، ص 02عمده القاری شرح صحیح بخاری، عینی، ج  (22)
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اى كه تاكنون به زمین نیامده بود از خداوند اجازه گرفت فرشته  :علیه و سلم خطاب به حذیفه فرمودندصلی هللا  رسول خدا

بهشت است و حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت سرور زنان  من سالم كند و مژده دهد كه فاطمهو به زمین آمد تا به 

 .هستند

_____________________ 

  پی روشت:

 علیه السالم حسن و حسین، باب مناقب 402 ، ص2ج  ،ترمذى سنن (0)

 
 
 

 .فاطمه خدیجه و، آسیه، مریم بهترین زنان عالم چهار نفر هستند:
_____________________ 

  پی روشت:

 33ص  ،ذخائر العقبى( 0)

 022ص  ،2ج  ،سیر أعالم النبالء (2)

 20و  51ص  ،2ج  ،البدایة والنهایة( 4)

  3002ح ، 321ص  ،0ج  ،الجامع الصغیر( 3)

 424ص  ،البن المغازلي ،مناقب اإلمام علي (5)

 461ص  ،3ج  ،اإلصابة في تمییز الصحابة( 2)

 361، ص 2/ ج  ةمناقب فاطمباب  060ص  ،4ج  ، حاکم نیشابوری،الصحیحینعلی مستدرك  (6)

 

 

 .ز آتش دور گردانیده استامحبان او را  وندخدا زیرافاطمه فاطمه نامیده شد پیامبر صلی هللا علیه و سلم فرمودند: 
_____________________ 

 پی روشت:

  201 ص ،2 ج ،كنز العمال (0)

 200، ص 1ج  ،مجمع الزوائد( 2)

 
 
 

 .استمن  نزددر هل ا فاطمه محبوب ترین
_____________________ 

 پی روشت:

 14ص ،04ج  ،كنز العّمال (0)

 010ص  ،الصواعق المحرقة (2)

 51باب  ،361، ص 2ج  ،ینابیع الموّدة (4)

  204ح ، 46ص  ،0ج  ،الجامع الصغیر (3)



 .بوده است (سالم هللا علیها) فاطمهدر نزد پیامبر  محبوبترین زن

 
_____________________ 

  روشت:پی 

 265 ، ص3 مسند احمد، ج (5)

 (مي گوید روایت صحیح است)پس از نقل حدیث  202 ص ،1 هیثمي، جال ،مجمع الزوائد( 2)

 (مي گوید روایت سندش به شرط شیخین صحیح است)پس از نقل حدیث  223 ، ص1 ج ،ابن حجر ،اإلصابة( 6)
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اى  اى دیگر در گوشهابوجهل با عده ند.كنار كعبه مشغول نماز بود الحرام و در در مسجدصلی هللا علیه و سلم پیامبر  روزی

اضر كدام یك از شما ح افتاد رو به آنان كرد و گفت صلی هللا علیه و سلم رگرم بودند، تا چشمش به پیامبرگرى س به هرزه

در سجده است آن را بر  حمدشده بیاورد و در حالى كه م دان شترى را كه دیروز در این نزدیكى قربانى برود بچه است

 صلی هللا علیه و سلم دهم. او در حالى كه پیامبر من این كار را انجام مى تترین آنها گف بدبخت ؟اش قرار دهد روى شانه

انداخت. ابوجهل و همدستانش كه این منظره را  ایشانن را بر روى شانه مبارك خدا سر بر سجده داشت آ در برابر عظمت

 .كردند صلی هللا علیه و سلم به تمسخر پیامبر دیدند شروع

 دیدم اما جرات نداشتم جلو بروم و آن بچه الحرام بودم و این منظره را مى من در این وقت در مسجد گوید مى مسعود ابن

 برپیام. شود اى منتظر ماندم تا ببینم جریان به كجا ختم مى بردارم از این جهت در گوشهایشان را از روى شانه  دان شتر

الحرام شد و در  رساند. او وارد مسجد ه كسى جریان را به اطالع فاطمهتا اینك همچنان در سجده بود صلی هللا علیه و سلم

برداشت و سپس رو به عامالن  ایشاندان شتر را از شانه  حالى كه از شنیدن این خبر بسیار نگران شده بود جلو آمد و بچه

 د.ن را مورد مالمت و سرزنش قرار دااین اهانت كرد و با زبان رسا آنا

مورد  در این ندفرمود بر این بود كه در هنگام نفرین یا دعا، سه مرتبه جمله را بیان مىصلی هللا علیه و سلم رسم پیامبر 

 .خدایا این قریشیان را نابود كن :نداى بلند فرمودنیز پس از سالم نماز سه مرتبه با صد

نفرین كرد و همگى آنان در روز جنگ بدر به هالكت رسیدند و بدنهاى  هفت نفر را به نام ایشانگوید  مى (مسعود ابن)

 .آلوده آنان در چاه بدر انداخته شد

_____________________ 

  پی روشت:

 كتاب بدء الخلق، باب ما لقى النبى و اصحابه من المشركین ،صحیح بخارى (0)

  صحیح مسلم، كتاب الجهاد و السیر، باب مالقى النبى و اصحابه من المشركین (2)

 

 

این ماجرا نشان دهنده توجه بسیار زیاد ایشان به حضرت فاطمه سالم هللا علیها است، زیرا می بینیم پیامبری که همیشه در 

 ودند در اینجا به نام نفرین کردند.اوج مهربانی ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    . كسي نمي رسد پدرشجز  فاطمه (فضیلتمقام) بهشه نقل مي كند یعا

 
_____________________ 

  پی روشت:

 200 ، ص1 جالهیثمی، مجمع الزوائد،  (0)
 
 

 

 .جز پدرش راست گوتر باشد )سالم هللا علیها(از فاطمهکه ندیدم  هرگز احدي را گفت: رضی هللا عنهعایشه 

_____________________ 

  پی روشت:

  30، ص 2، ج االولیاء حلیة (0)

  466، ص 3اإلصابة، ج مطبوع در حاشیه  ،االستیعاب (2)
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 سلم واطمه دختر پیامبر صلي هللا علیه از ف رضی هللا عنه )عباد( نقل كرده است كه وقتي نزد عایشهیحي بن عباد از پدرش

منظور رسول )كسي كه او را به دنیا آورده استندیدم جز آن  اوگفت هیچ كسي را راستگو تر از  مي آمد سخن به میان مي

 (.آله است خدا صلي هللا علیه و

 .طبق شرط مسلم صحیح است؛ اما وي آن را نیاورده استاین حدیث  می نویسد روایتدر ادامه 

 
_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق: مصطفي 065 یا 020 ، ص4ج  هـ( 305 محمد بن عبدهللا)متوفاىالمستدرك علي الصحیحین، حاكم النیسابوري، ابو عبدهللا( 4)

 0110-هـ 0300بیروت الطبعة: اْلولى،  -عبد القادر عطا، ناشر: دار الكتب العلمیة 
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 .شود ميو با رضای تو راضی خدا با غضب تو غضبناك  رسول خدا صلی هللا علیه و سلم به فاطمه فرمودند:

 اسناد روایت صحیح است ولی نفل نکرده اند)بخاری و مسلم(.

_____________________ 

  پی روشت:

 065ص  ،الصواعق المحرقة (0)

   204، ص 1، هیثمی، ج مجمع الزوائد( 2)

   424، ص 5، ج ضحاك ،اآلحاد والمثاني (4)

  001 ، صدوالبي ،الطاهرة النبویةالذریة  (3)

  061 ، صزرندي الحنفي ،نظم در السمطین (5)

  450ص  ،البن المغازلي ،مناقب اإلمام علي (2)

  300، ص 22ج  / 001، ص 0، ج طبراني ،المعجم الكبیر (6)
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    064 ، صینابیع المودة (1)

    522، ص 5، ج أسد الغابة (1)

   42، ص مناوي ،کنوز الدقائق( 00)

    41، ص ابن سعد ،ذخائر العقبي( 00)

   312، ص 2، ذهبی، ج میزان االعتدال( 02)

  450، ص 2، ج عبدهللّا بن عدي ،الكامل (04)

    030و  030، ص 2، ج ذیل تاریخ بغداد( 03)

   052، ص 4، ابن عساکر، ج تاریخ مدینة دمشق (05)

   461، ص 3، ج 222و  225، ص 1، ج اإلصابة (02)

   332، ص 02، ج 412، ص 2، ج تهذیب التهذیب (06)

  00، ص 33، ج صالحي الشامي ،سبل الهدى والرشاد (01)

 054 ، صمطبوع درحاشه نور االبصار ،اسعاف الراغبین( 01)

 054یا  026، ص 4نیشابوری، ج الحاکم ال علی الصحیحین، المستدرک (20)

 

و ار كس ه فرمودند:سپس  بودندرا گرفته  )سالم هللا علیها(حالي كه دست فاطمهخارج شدند در صلی هللا علیه و سلم پیامبر 

او که هر  .من است روح و او قلب و او فاطمه دختر محمد است بداند ناسدش كه او را نمي سهر ك وشناسد شناخته  را مي

 .خدا را آزرده است د مرا آزرده و هر که مرا بیازاردرا بیازار

_____________________ 

 پی روشت:
 

 004 ، صکنوز الحقائق (0)

 54 یا 34، نور اْلبصار (2)

  220و 060 ، صینابیع المودة (4)

 033 ، ص2، ج ارشاد الساري (3)

  200، ص 00، ج بیهقي ،سنن الکبري (5)

 204یا  032 ،ابن صباغ المالکي ،الفصول المهمة (2)

   12، ص 5، ج حاشیه مسند مطبوع در ،منتخب کنز العمال (6)

 
 
 
 
 
 



 رسول خدا صلی هللا علیه و سلم فرمودند: فاطمه پاره تن من است هر چه او را آزار دهد مرا آزرده است.

 

_____________________ 

 پی روشت:

  52 ص ،نور اْلبصار (6)

  12ص  ،04ج  ،كنز العمال (1)

 454ص  ،مناقب الخوارزمي (1)

   422ص  ،2ج  ،ینابیع المودة (00)

 باب من قال ال تجوز شهادة الوالد لولده، 200ص  ،00ج  ،السنن الكبرى( 00)

ِبيِّ  -05 ابكتاب فضائل الصحابة رضى هللا تعالى عنهم، ب، 2202، ح 030، ص 6صحیح مسلم، ج  (02) باب َفَضاِئِل َفاِطَمَة ِبْنِت النَّ

الَُم ولیس فیه قضّیة ال الَةُ َوالسَّ  خطبةَعلَْیَها الصَّ
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 نقل می کند ابو الولید از... مسور بن مخرمه رضی هللا عنه از رسول خدا صلی هللا علیه و سلم که فرمودند:

 فاطمه پاره تن من است، هر چه او را غضبناک کند مرا غضبناک کرده.

 
_____________________ 

 پی روشت:

 46ص  ،ذخائر العقبى (0)

 011ص  ،إسعاف الراغبین( 2)

 015ص  ،3ج  ،مصابیح السّنة (4)

 16 و 14ص  ،4ج  ،كنز العّمال (3)

 61 و 52ص  ،2ج  ،ینابیع الموّدة (5)

 12ص  ،5ج  ،منتخب بهامش المسند (2)

 022ص  ،نسائياإلمام علّي  ،خصائص (6)

 5151ح  ،254ص  ،2ج  ،الجامع الصغیر (1)

 (باب فضیلت فاطمه)س() 401، ص 2صحیح ترمذى، ج  (1)
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_____________________ 

 پی روشت:

 ، باب مكروهات جمع میان زنان02داود، ج  ابى سنن (00)
 

  13، ص 6ج  عینی، فتح البارى در شرح صحیح بخارى،( 00)
 

 030، ص 6 علیه السالم( / ج زهراباب فضائل )صحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابه  (02)
 

 000، ص 1/ ج  310، ص 2/ ج  200، ص 3/ ج  (علیه السالم همناقب فاطمباب ) 45یا  25ص  ،4ج  ،صحیح البخاري (04)
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 .باالتر بوده است رضی هللا عنهما شهیخدیجه و عافاطمه از  فضیلتكه  ( می گوید)از استوانه هاي علمي اهل سنت سبكي

 همچنین در جای دیگر می گوید هر کس او را غضبناک کند کافر است.
 

 
_____________________ 

  پی روشت:

  52، کنوز الحقائق (03)

 41 ، صذخائر العقبي (05)

   220، ص ینابیع المودة (02)

  43 ، صيینسا ،خصائص (06)

   011 ، صالصواعق المحرقة( 01)

 34 ، جشبلنجي ،نور االبصار (01)

  032 ، ص6، ص صحیح مسلم( 20)

  (بطریق عایشه)212 ، ص2، ج احمد (20)

  002و  005 ، ص6 ج، فتح الباري، ابن حجر( 22)

 حیدر آباد، چاپ 35، ص 0، ج طحاوي، مشکل اآلثار (24)
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)فاطمه  ایشان( به همین روایت استدالل نموده كه هر كس 510 متوّفاى علماى بزرگ اهل سّنت)از سهیلى  می گویدمناوي 

 .افضل بوده است (خلفاي اربعهشیخین)از و  كافر خواهد شد سالم هللا علیها( را غضبناک کند
 

 
_____________________ 

  پی روشت:

  052، ص 4ج ، تفسیر اآللوسي (23)

 054ص  ،0ج ، بن دمشقي شافعيا ،جواهر المطالب( 25)

  552 یا 553یا  320ص ، 3 جالمناوی،  ،شرح الجامع الصغیر فیض القدیر( 22)

 

 

 .لعنت خدا بر او باد عترتم بیازارد هر کس مرا دربارهپیامبر صلی هللا علیه و سلم فرمودند: 

_____________________ 

 پی روشت:

 (نقل از جواهر العقدین سمهودي)416، ص ینابیع المودة (26)
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 یكفر  -صلى هللّا علیه وسلم -: إّنها تغضب مّمن سّبها وقد سّوى بین غضبها وغضبه ، ومن أغضبه وتوجیهه گفته:بن حجر ا

_____________________ 

  پی روشت:

 12ص  ،6فتح الباري، ج ( 21)

  205ص  ،4زرقاني مالكي، ج  ،شرح المواهب( 21)

 

 

 

  كسي كه مرا بیازارد خدا را آزرده است و آزرده استز من را بیازارد مرا ا بخشیپس كسي كه  ،ز من استا بخشیفاطمه 

 .كند مي تسمان لعنآ ندازه زمین واو را به اكسي خدا را بیازارد خدا  و

 بر او باد.اذیت کند به اندازه تمام آسمان و زمین لعنت خدا هر کس فاطمه را  أبو نعیم و دیلمی آورده اند کههمچنین 

_____________________ 

  پی روشت:

  30، ص 2ج  ،حلیة اْلولیاء (40)

 2216، ح 23، ص 2ج مناوی، شرح جام صغیر،  فیض الغدیر (40)

 

 

 دیدم در درب بهشت نوشته معبودي هنگامي که به آسمان عروج کردم آمده پیامبر صلی هللا علیه و سلم فرمودند: از ابن عباس

 بر هر که بغض و جز هللا نیست، محمد رسول خدا، علي حبیب خدا، حسن و حسین برگزیدگان خدا و فاطمه کنیز خدا است

 .آنان را داشته باشد لعنت خدا باد

_____________________ 

  پی روشت:

 324 ، صکفایة الطالب (42)

   230، ص مناقب خوارزمي (44)

   251، ص 0، ج تاریخ بغداد (43)

  401، ص 3، ص تاریخ ابن عساکر (45)

 60 ، ص5ج  / 013 ، ص3، ج لسان المیزان( 42)

 

 

 ه.درك حالخوش مرا كند حال خوش را او چه هر ؛است من تن پاره فاطمه

_____________________ 

 پی روشت:

 242و  010الصواعق المرقة، ص  (0)

  321، ص 51، باب 2ینابیع المودة، ج  (2)

 64معرفة ما یخب الل البیت النبوی من الحق علی من عداهم، ص  (4)



ه بهشت با من است و کسی ک در ای سلمان کسی که دخترم را دوست بدارد به سلمان فرمودند:پیامبر صلی هللا علیه و سلم 

صد موضع نفع می بخشد که آسان ترین آنها عبارتند از: مرگ،  محبت فاطمه در دارد در جهنم است. ای سلمانرا دشمن باو 

من از او راضی هستم  از او راضی باشد ه اعمال. پس کسی که دخترم فاطمهقبر، میزان اعمال، حشر، پل صراط و محاسب

من بر او غضبناک می  بر او غضب کند ی که دخترم فاطمهکس و راضی باشم خدا از او راضی است وو کسی که من از ا

 وعلی  و همسرش همای سلمان، وای بر کسی که به فاط .می کندغضب کنم خداوند بر او غضب  شوم و کسی که من بر او

 .ظلم کند *شفرزندان و شیعیان

_____________________ 

 پی روشت:

   326، ص 0، ج كشف الغم (3)

 20 ، ص0 ج، مقتل خوارزمی (5)

 201، ح 00، باب 2ج  ،فرائد السمطین (2)
 

 طبق حدیث شریف کسا نیز تنها شیعیان نجات پیدا می کنند. ؛میان شیعه بودن و محب بودن فرق بسیار است*

 

 خالصه روایات و طرح چند سوال

 مشخص شد ایشان راستگوترین افراد و الصراط مستقیم هستند. -0

 هستند.مشخص شد ایشان سرور زنان بهشت و سرور زنان مومن  -2

 مشخص شد بر اساس آیه ذالقربی فدک را پیامبر صلی هللا علیه و آله به ایشان بخشیدند. -4

 آیه تطهیر در حق ایشان نازل شده و این یعنی از هر گناهی مانند: دروغ، ضایع کردن حق و... مبرا هستند. -3

 تن پیامبر صلی هللا علیه و آله هستند.مشخص شد ایشان و همسر و فرزندانشان جزو ثقلین بوده و همچنین پاره  -5

 مشخص شد بر طبق آیه عطا پروردگار در مقابل سختی های دنیا آنقدر به ایشان عطا خواهد کرد تا راضی شوند. -2

 

 سوال ما این است چرا عمر پاره تن رسول خدا صلی هللا علیه و آله را تهدید کرد؟؟ 

 جنگی مانند جمل در مقابل امیرالمومنین قرار گرفتند؟سوال ما این است چرا برخی مانند عایشه در 

سوال ما این است چرا هنگامی که ایشان فدک را از ابوبکر طلب کردند او کالمشان را نپذیرفت و یک شاهد)امیرالمومنین( 

 را کافی ندانست؟؟ اصال مگر چنین شخصی دروغ می گوید که از ایشان شاهد خواستند؟

ت؛ اگر منظور در آیه عطا فقر، ناراحتی و سختی دنیا و امثال آن بوده همه اصحاب پیامبر صلی اما آخرین سوال این قسم

 هللا علیه و آله درگیر آن بوده اند پس این چه سختی و رنجی بوده است که چنین پاداش عظیمی دارد؟ 

برادران و خواهران اهل سنت نه  و پرورددگارت به زودی آنقدر به تو عطا می کند که راضی شوی؛ با ما باشید تا از کتب

 تنها به این سوال، بلکه برای بسیاری دیگر از سواالت خویش پاسخی غیر قابل تکذیب پیدا کنیم.

 

 

 



 بررسی یک سند برای ورود به بحث

ا ر رسد تعبیر امام . ذهبي وقتي به استادش مياستاستاد ذهبي  هاي برجسته اهل سنت و از شخصیت ابوالمعالي جویني

 برد. واژه امام فوق وثاقت)مورد اعتماد( است. بكار مي

 االمام المحدث اْلوحد اْلكمل فخر اإلسالم

 پیشواي محدث و یگانه و كامل و فخر اسالم است.

 
_____________________ 

 پی روشت:

بیروت،  -ناشر: دار الكتب العلمیة ، 0505، ص 3هـ( ج 631تذكرة الحفاظ، الذهبي شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان)متوفاي (0)

 الطبعة: اْلولى
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 كند كه ابوالمعالي:همچنین سمعاني نقل مي 

 امام االئمه علي االطالق، مجمعا على إمامته شرقا و غربا، لم تر العیون مثله

نند او را ندیده است پیشواي پیشوایان بوده، تمام )علماي اهل سنت( در شرق و غرب بر امامت و پیشوایي او که چشم ما

 اجماع دارند.

 
_____________________ 

 پی روشت:

   321، ص 01سیر اعالم النبال، ذهبي، ج  (2)
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 اسراد هتک حرمت و هجوم

 پیامبر صهی هللا یهیه و  له  ارمش خاره حضرت فاطمه سالم هللا یهیها و ویده شهادت ایشاو توسط

  :دارد كه كسى حق ورود بدون اجازه را ندارداى  خانه انبیا احترام ویژه -0

ِبىِّ إاِل أَن ُیْؤَذَن لَُكْم     َها الَِّذیَن َءاَمُنوْا الَتْدُخلُوْا ُبُیوَت النَّ  54اْلحزاب  َیأَ یُّ

 .هاى پیامبر داخل نشوید مگر به شما اجازه داده شود اید در خانه اى افرادى كه ایمان آورده

 

 همانطورى كه در تفاسیر اهل سنت ذیل آیه شریفه: ،شودخانه پیامبر محسوب می  فاطمه سالم هللا شكى نیست كه خانه -2

ُ أَن ُتْرَفَع َوُیْذَكَر فِیَها اْسُمهُ   42النور  و فِیَها بِاْلُغُدوِّ َواْْلََصاِل     و ُیَسبُِّح لَهُ  فِى ُبُیوٍت أَِذَن هللاَّ

 در آن ذکر نام خدا شود و صبح و شام تسبیح ذات پاک او کنند.  ا رفعت یابند وآنجهایى خدا رخصت داده كه در خانه 

 .ستخانه امیرالمومنین علی علیه السالم و فاطمه سالم هللا علیها برترین این خانه ها بیان شده ا

 
تى بانوى گرامي روای هاى وارده بر حضرت فاطمه سالم هللا علیها و شهادت آن یكى از دالیل شیعیان براى اثبات مصیبت -4

            :نویسد است كه صدر الدین ابوالمجامع جوینى در كتاب معتبر فرائد السمطین آورده است. وى در این كتاب مى

د دیدگان پیامبر که بر او افتاد اشک آلو ،روزی پیامبر صلی هللا علیه و آله و سلم نشسته بود. حسن بن علی بر او وارد شد

فاطمه )سالم هللا علیها( بر پدر وارد  پیامبر مجددا گریست. در پی آن دو ،سپس حسین بن علی بر او وارد شد گردید.

بر  ادپیامبر تا چشمانش به او افت ؛بر پیامبر وارد شد سپس علی اشک پیامبر با دیدن فاطمه )سالم هللا علیها( جاری شد. ؛شد

    : او گریه کرد. وقتی از پیامبر علت گریه بر فاطمه را پرسیدند فرموند

بینم ذلت وارد خانه او اي افتادم كه پس از من براي او رخ خواهد داد. گویا مي  ... زماني كه فاطمه را دیدم به یاد صحنه

سته و فرزندي كه در رحم دارد سقط حرمتش پایمال، حقش غصب و از ارث خود ممنوع گشته است. پهلوي او شك شده،

کمک مي خواهد اما كسي به فریادش  ؛دهدگردیده؛ در حالي كه پیوسته فریاد مي زند وا محمداه، ولي كسي به او پاسخ نمي 

حقش ، غمگین، نگران، پریشانشود و در حالی که است که به من ملحق می من کسی از اهل بیت  لیناو اورسد... نمي 

خدایا لعنت كن هر كه به او ظلم می گویند: در اینجا  ]مصلی هللا علیه و آله و سل[و رسول خدا  شده است کشته شده وب غص

كرده، كیفر ده هر كه حقش را غصب كرده، خوار كن هر كه خوارش كرده و در دوزخ مخلد كن هر كه به پهلویش زده تا 

 ند.فرزندش را سقط کند و مالئكه در این هنگام آمین می گوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رسول خدا صلی هللا علیه و سلم آیه )فى بیوت( را تالوت فرمودند؛ شخصى پرسید این خانه ها كدام هستند؟ فرمودند )صلی 

هللا علیه و سلم( خانه هاى پیامبران. ابوبكر رضی هللا تعالی عنه پرسید ای رسول خدا آیا خانه علي و فاطمه رضی هللا تعالی 

 .ترین آنان استخانه ها است؟ فرمودند بلي، از برعنهما هم از همان 

 

_____________________ 

 پی روشت:

 .... 0114 –بیروت  -، ناشر: دار الفكر 204، ص 2الدر المنثور، السیوطي، عبد الرحمن بن الكمال جالل الدین، ج  (0)
 

، ناشر: 063یا  006، ص 6هـ( ج 165الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف)متوفاي (2)

 بیروت –اْلعلمي للمطبوعات  .مؤسسة
 

، ص 01ج  ،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، اآللوسي البغدادي، العالمة أبي الفضل شهاب الدین السید محمود( 4)

 بیروت    –، ناشر: دار إحیاء التراث العربي 063
 

، تحقیق:  006، ص 6م( ج 0045 -هـ  326الكشف و البیان، الثعلبي النیسابوري أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهیم )متوفاي  (3)

 هـ 0322بیروت، الطبعة: اْلولى،  -اإلمام أبي محمد بن عاشور، ناشر: دار إحیاء التراث العربي 

                                                                                       م2002
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_____________________ 

 پی روشت:

، ناشر: مؤسسة المحمودي ـ بیروت، 45و  43، ص 2هـ( ج 622فرائد السمطین، الجویني، ابراهیم بن محمد بن مؤید)متوفاي  (0)

 هـ0300

 

 وارده به جوینی و صحت روایت فوق در بخش رجالی بررسی گردیده است.شبهه 
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 سالم هللا یهیها تهدید یمر به  تش مدو خاره حضرت فاطمه
 

خدا سوگند خانه را به آتش مى به  ت. گفو در آن طلحه و زبیر و گروه از مهاجرین بودندعمر بن خطاب به خانه علي آمد 

شمشیر از  او لغزید و ناگهان پاى حالى كه شمشیر كشیده بود مگر براى بیعت بیرون بیایید. زبیر از خانه بیرون آمد در كشم

  .گرفتند شاز دست را( شمشیر)؛ در این موقع دیگران هجوم آوردند و دستش افتاد
 

 
 

 

                              در بخش رجالی بررسی گردیده است. صحت آن شبهه وارده به رجالی روایت طبری و

_____________________ 

 پی روشت:

، 334 یا 244 ، ص2ج  هـ(400بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري)المتوفى: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر ، تاریخ الطبري( 0)

 چاپ مصر 202یا  011 ص ،4 ج/  چاپ بیروت
. 
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زبیر و مقداد و کسانی از مردم که از بیعت با ابی بکر سر باز زده بودند در خانه جمع و با هم در مورد امورشان مشورت 

ر ما پدترین فرد نزد  محبوبمی کردند. پس عمر بیرون آمد و به فاطمه علیه السالم وارد شد و گفت ای دختر رسول خدا 

تور دسبه خدا این مانع از آن نیست كه اگر این افراد در خانه تو جمع شوند ولى سوگند تو هستی  پدرتتو است و پس از 

كرد كه اگر اجتماع شما عمر نزد من آمد و سوگند یاد هنگامی که عمر خارج شد، گفتند:  دهم كه خانه را با آنها به آتش كشند

سپس آنها به خانه باز نگشتند  انجام مى دهدكه قسم خورده است به خدا سوگند آنچه را  ؛تكرار شود خانه را بر شما بسوزاند

 .تا آنکه با ابی بکر بیعت کردند
                     . 

_____________________ 

 پی روشت:

 (چاپ بیروت)السقیفه و فدک جوهری صاحب کتاب به نقل از، 52ص  / 35 ص ،2 ج ،ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه (2)
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برخی از بیعت با ابی بکر رضی هللا عنه پس از رسول خدا صلی هللا علیه و سلم سر باز زده بودند و از آنها علی و زبیر 

بودند که در خانه فاطمه دختر رسول خدا صلی هللا علیه و سلم جمع و به مشورت در امرشان پرداخته بودند. این خبر به 

 ما پدر تو استترین فرد نزد  محبوبمه وارد شد و گفت ای دختر رسول خدا! عمر ین خطاب رسید پس بیرون آمد و به فاط

 دستور دهم كهولى سوگند به خدا این مانع از آن نیست كه اگر این افراد در خانه تو جمع شوند تو هستی  پدرتو پس از 

كرد كه اگر اجتماع عمر نزد من آمد و سوگند یاد هنگامی که عمر خارج شد )آنها بازگشتند( گفتند:  به آتش كشند را درب

سپس آنها به خانه باز  كه قسم خورده است انجام مى دهدبه خدا سوگند آنچه را  ؛بسوزاند درب خانه راشما تكرار شود 

 .نگشتند تا آنکه با ابی بکر بیعت کردند

 

_____________________ 

 پی روشت:

 0044، ح 226، ص 0، ج سیوطیجامع االحادیث، ( 4)
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یش تر آمده که پاست  متن روایت مانند متن روایاتی کرده است. با سند صحیح نقلاین روایت را نیز  ، استاد بخاریأبي شیبة

 ؛ است.سپس آنها به خانه باز نگشتند تا آنکه با ابی بکر بیعت کردند اما نکته ای که باید تذکر داده شود جمله:

زشت عمر جعل شده و ما در قسمت های بعدی با استناد به صحیح بخاری جعلی بودن آن را این جمله برای توجیع کار 

 اثبات می کنیم.

 

_____________________ 

 پی روشت:

هـ( 245وفى: )المتراهیم بن عثمان بن خواستي العبسيبكر بن أبي شیبة، عبد هللا بن محمد بن إبی أب ،اآلثار المصنف في اْلحادیث و (3)

، 1 ج/  0301 الریاض الطبعة: اْلولى، -الرشد  الناشر: مكتبة/ المحقق: كمال یوسف الحوت، 342ص ،6 ج ،دارالتاج 6اْلجزاء: عدد 

 563یا  562ص 
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 فتاو گ به. او را دید -رضی هللا عنها  - پس فاطمه ،اني که در آن بودند به آتش بکشدعمر به خانه علي آمد تا آن را با کس

 .ند وارد شویدکه همه امت در آن وارد شدآن چیزي  در

 ابن واصل گفت: علی برای بیعت با ابی بکر خارج شود.

_____________________ 

 پی روشت:

 )فصل سقیفه( 2الفرید، ابن عبدربة المالك، ج  عقد( 5)

  250یا  251، ص 5ج  / 030 ، ص4 جکنز العمال، الهندی،  (2)

 دارالکتب العلمیه ، ناشر: 000 ص ،0 ج ،ابن َشْحنه، روضة المناظر (6)

   165ص  ،4 ج ،ابن عبدالبر ،االستیعاب (1) 42ص  ،مسند فاطمه ،سیوطی (1)

 445ص  ،2تاریخ ابن اثیر، ج  (00) 422، ص 2ازالة الخلفا، دهلوي هندي، ج  (00)

 445 ، ص2 المغنى، قاضى عبد الجبار، ج( 04) 30 ، ص02 نهایة االرب، نویرى، ج( 02)

http://sonnat.net/upload/article/DAE5685C.665B.4363/5LSEK74J_pic.gif?rnd=


 فاطمه سالم هللا یهیها تش مدو خاره حضرت  وتذکر به یمر و بی ایترایی او 

 داو خودداري کرده بودند پرسش کربودند و از بیعت با  کرم هللا وجهه در مورد کساني که همراه عليأبا بکر رضی هللا عنه 

 (خودداري نمودند)چون ن بیایند آمد و آنها را صدا زد تا بیرو ر به درب خانه عليعم .عمر را به دنبال آنها فرستادسپس 

مي تما با (خانه را)قسم به خدایي که جان عمر در دست اوست یا از خانه خارج شوید و یا اینکه  گفت عمر هیزم طلب کرد و

 .ردندارج شدند و بیعت کهمگي خ. باشد در آن فاطمه است؟ گفتدر آن  أبا حفضبه او گفتند اي  ؛ساکنین آن به آتش مي کشم

تي که تا وق م)از خانه بیرون نیاید و( عبا بر دوش نینداز که امسوگند یاد کرده  گفت: ان مي شود کهاین چنین گمجز علی 

ي من دیدار هیچ مردمي همچون شما بد و : براندجلوي درب ایستاد و فرمود رضی هللا عنها فاطمه .مقرآن را گرد آوري کن

سلم را بر روي دستان ما تنها گذاشتید و کار خالفت را میان خود  و زه رسول خدا صلي هللا علیه. جناتنفرت انگیز نیس

 .. ..ید و حق را به ما بازنگرداندیدو در این خصوص از ما جویا نشد دیدقطعه قطعه کر

 
_____________________ 

  پی روشت:

  23یا  01تحقیق الزیني، ص  / 46 یا 40 تحقیق شیري، ص/  02یا  02ص  ،0ج  ،ابن قتیبه الدینوری ،السیاسهو االمامه  (0)
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کسانی که از بیعت با ابو بکر سرباز زده بودند مانند عباس و زبیر و سعد بن عباده نزد علی بن ابی طالب در خانه فاطمه 

جمع شده بودند. ابوبکر عمر بن خطاب را به سوی آنها فرستاد. هنگامی که عمر آمد آنها را که در خانه فاطمه بودند را ندا 

 یایا خارج شوید  قسم به آنکه جان عمر در دست اوستند. پس هیزم طلبید و گفت کرد و آنها حاظر نشدند که خارج شو

 .همگي خارج شدند و بیعت کردند باشد . به او گفتند ای أبا حفض در آن فاطمه است گفت در آنبه آتش مي کشم ار (خانه)

 ... . که امسوگند یاد کرده  گفت: ان مي شود کهاین چنین گمجز علی 

 

_____________________ 

  پی روشت:

   024ص  ،المسعودی ،بات الوصیهثا (2)

   020ص  ،مقاتل ابن عطیه ،االمه و الخالفه (4)

 061ص  ،0ج  ،دیار بكري ،تاریخ الخمیس (3)

  430و  026ص  ،0ج  ،طبري ،الریاض النضره محب (5)

 موسسه الرساله ، ناشر: 003 ص ،3 ج ،عمر رضا كحالة ،أعالم النساء (2)
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 سالم هللا یهیها فاطمه مدو یمر با  تش به سوی خاره حضرت 

افت. خانه اش ی بلی درفاطمه عمر را با مشع ،پس عمر آمد .اما نپذیرفت ،با وی بیعت کند ابوبکر به علی پیام فرستاد تا

این كار آنچه را كه پدرت آورده محكم ، کشی؟ عمر گفت: بلیب خانه ام را به آتش آمده ای اطمه گفت: ای پسر خطالبپس ف

. علی آمد و بیعت کرد و گفت: به عظمت او)خدا( سوگند یاد کرده ام که از خانه خارج نشوم تا قرآن را جمع تر مى سازد

 .0آوری کنم

 
 

                              در بخش رجالی بررسی گردیده است. صحت آن شبهه وارده به رجالی روایت بالذری و
_____________________ 

  پی روشت:

 دار معارف، قاهره ، ناشر:0013حدیث ، 512ص  ،0ج  ، احمد بن یحیی، البالذری،انساب االشراف (0)

 

در زمان عثمان و به دستور وی تمام قرآن ها جمع و فقط قرآن امیرالمومنین باقی ماند، پس قرآنی که امروزه ما می خوانیم حاصل  -0

 دست رنج ایشان می باشد.
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رون بی رضی هللا عنهاتاد تا آنان را از خانه فاطمه كه با او بودند فرس آنان بكر عمر بن خطاب را به سوى على واسپس اب

 .پس عمر مقدارى آتش آورد تا خانه را آتش زند؛ جنگه اگر از دستور تو سر باز زدند با آنان ب گفت و كند

 ،گفت بلى ه ما را به آتش كشى؟خاناى تا آمده ؟: كجا اى پسر خطابفرمود ( بر سر راهش آمد ورضی هللا عنهاپس فاطمه )

 .اند وارد شوند یا در آنچه امت وارد شده

 

_____________________ 

  پی روشت:

 (چاپ مصر) 23ص  ،4ج  ،الفرید، ابن عبدربه عقد (2)

 د(همین موضوع را تایید می کن)030ص  ،04ج  ،کنز العمال (4)

لمؤید، ان أیوب، الملك أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه ب ،المختصر فی اخبار البشر (3)

 3الناشر: المطبعة الحسینیة المصریة الطبعة: اْلولى عدد اْلجزاء: ، 052یا  023 ص ،0 هـ( ج642)المتوفى: صاحب حماة
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 کسانی که از بیعت با ابی بکر سر باز زدند

علی و عباس و زبیر و سعد بن عباده، اما علی و عباس و زبیر در خانه فاطمه نشسته بودند. ابوبکر عمر بن خطالب را 

فرستاد تا آنها را از خانه فاطمه خارج کند و به او گفت اگر قبول نکردند آنان را بکش، اگر مقاومت کردند خانه آنان را به 

 یا در آنچه امت وارد شدهخطالب آمده ای خانه ما را به آتش بکشی؟ گفت بلی،  آتش بکش، پس فاطمه به او گفت: ای پسر

! پس علی خارج شد و به پیش ابوبکر رفت و بیعت کرد، ابوبکر به او گفت از این امر کرهت داری؟ گفت نه اند وارد شوند

باید از قرآن نگهداری کنم و به خاطر اما من می دانم و بر من پوشیده نیست که بعد مرگ رسول خدا صلی هللا علیه و سلم 

 آن خودم را )در برابر جنگیدن با شما( نگه دارم.

 
_____________________ 

 پی روشت:

 0206ص  ،4اعالم النساء، ج ( 5)

 023ص  ،6 تاریخ ابن شحنه، ج (2)

   024ص  ،مسعودي ،اثبات الوصیه (6)

 01ص  ،2ج  / 043ص  ،0ابن ابي الحدید، ج  ،البالغه شرح نهج (1)

  (هـ 0303بیروت )03 و 04، صفحه 5 ج/  مكتبة هالل ناشر: ،14، ص 3ج /  (هـ 0454مصر )024 ، ص4ج  ،العقد الفرید (1)

 

 ،و قنفذ و جماعتى را به سوى خانه فاطمه فرستادعمر  گرفت می شمشیر بیعتو ا تهدید زور بكر از مردم بأبا هنگامى كه 

 در خانه را آتش زد.فاطمه جمع کرد و  در خانهعمر هیزم 

_____________________ 

 پی روشت:
 

چاپ ، گاه عین الشمس قاهرهاز دكتر حامد داود استاد دانش ای مقدمه، با 020و  020 الفة، مقاتل بن عطیه، صاالمامة و الخ( 00)

 مؤّسسه البالغناشر: بیروت، 
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 فاطمه شعبه ای ام رفاق است!!
 

 !را شعبه ای از نفاق می داند سالم هللا علیها ابن تیمیه حضرت فاطمه

 : مى نویسد« التنّبیه والرّد على معتقد قَِدم العالم والحدّ »اف از دانشمندان معاصر اردنى در كتاب خود استاد حسن سق
 

ن می گویند، او ناصبی است، دشم «شیخ االسالم»که بسیاری از مردم به کالم او استدالل می کنند و برخی به او ة ابن تیمی

 علی علیه السالم است و به فاطمه علیها السالم اتهام زده که در او شعبه ای از نفاق وجود دارد.

_____________________ 

 پی روشت:

  6الرّد، ص  التنبیه و (0)

 (رجوع شود)235، ص 3ج  ابن تیمیه، منهاج السنة،( 2)

 
 

 ما در بخش اول به گوشه ای از فضائل حضرت فاطمه سالم هللا علیها پرداختیم و در اینجا تنها به یک سند اشاره می کنیم.

 پیامبر صلی هللا علیه و سلم فرمودند: فاطمه سرور زنان اهل بهشت است.

 فرمودند: فاطمه پاره تن من است، هر چه او را غضبناک کند مرا غضبناک کرده.رسول خدا صلی هللا علیه و سلم 
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 حال بر اساس گفته ابن تیمیه و صحیح بخاری تنها یک نتیجه می توان گرفت:

لیه عپیامبر صلی هللا علیه و آله نعوذ بالِل منافق است! زیرا حضرت فاطمه سالم هللا علیه پاره تن و جزیی از پیامبر صلی هللا 

 و آله است و اگر نعوذ بالِل تعالی بر ایشان چنین تهمتی وارد شود مانند آن است که به پدرشان بزرگوارشان وارد شده.

هر چند پرداختن به چنین موضوعات بی ارزشی تلف کردن وقت شما خوانندگان گرامی می باشد ولی این موضوع را مطرح 

مه سالم هللا علیها را مشخص و ارزش یکی دیگر از روایات صحیح در باب کردیم تا نظر ابن تیمیه در مورد حضرت فاط

 هجوم مشخص شود.

 

 صفحه بعدی خواهد آمد چند جمله بگوییم.در مورد روایتی که در همچنین جا دارد 
 

 است. هواقعه ای هجوم چقدر روشن و غیر قابل انکار است که ابن تیمیه جز این، استدالل دلیل دیگری به فکرش نرسید -0
 

لت آنان آیه تطهیر، عطا، ایثار و... را نازل کرده و پیامبر صلی هللا علیه و آله به کسانی که خداوند در فضیدزدی تهمت  -2

 در فضیلت آنان روایاتی بسیاری نقل فرموده اند؟؟!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تیمیه وهابیاثبات هجوم ام مباو ابو 
 

 میان و درهست تا آن را بردارد  بیت المالجا چیزي از  تا ببیند آیا در آن برد هجومبه خانه  (عمربن خطاب)كبس البیت

 برسانند. و به آنان مستحقین قسمت كرده

 
_____________________ 

 پی روشت:

 235یا   220، ص 3ج  ، ابن تیمیه،منهاج السنه( 0)



 محسو یهیه السالمفاطمه سالم هللا یهیها و شهادت لگد یمر بر حضرت 

سقط شد و دائما فریاد می زد خانه را با هر کسی در  شجنین از شکم آندر روز بیعت عمر به شکم فاطمه زد و در اثر ... 

 د... .جز علی، فاطمه، حسن و حسین نبوکسی تش بزنید و در خانه آآن است 

 

 
                              در بخش رجالی بررسی گردیده است. صحت روایت شبهات وارده به نظام و

_____________________ 

 پی روشت:

طبع مصر تحت إشراف محمد ، نقال عن النظام ،14ص /  بیروت ،دارالمعرفةناشر:  ،60 ص، 0 ج ،الشهرستانی ،الملل والنحل (0)

 041 و 56سایر چاپ ها ص /  فتح هللا بدران

 .مراجعه شود 255و  231، ص 4، ج «بحوث فى الملل والنحل»نّظام به كتاب  در ترجمه (2)
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 و او را به زور بیرون تش زدندآدرب خانه اش را  و هش بردررا در پیش گرفتند و به او یو امیرالمومنینپس راه خانه 

 نرا برای بیعت بردند و گفتند بیعت ک اوو  کرد سقط را چنان سیده النسا را میان در و دیوار فشار دادند که محسن کشیدند و

 . گفت در این صورت بنده خدا و برادر رسولش را کشته اید... .کشیم گفتند تو را می. کنم گفت این کار را نمی

 دند تاجمع ش آنهاتمام  ،دست علي مشت بوددر آن هنگام  و گفتند باید بیعت كني. بردند ابوبكر نزدرا كشان كشان  ... علی

و دست خود را بر روي آمد جلو  ابوبكر در آخرنتوانستند.  ولیو در درون دست ابوبكر قرار دهند را باز كنند او مشت 

 ... .   به عنوان بیعت كشید علی هدست بست
 

_____________________ 

 پی روشت:

  411 و 412 ، ص2، ج علم الیقین (4)
 

 001 ، صمحدث القمي ،بیت اْلحزان (3)
 

 022 ، صشیخ محمد فاضل المسعودي ،ةالفاطمیّ اْلسرار  (5)
 

  434 و 042 ، صبیت فاطمة )ع( لعبد الزهراء مهديالهجوم على  (2)
 

 (تحت عنوان حکایه السقیفه)034یا  024/ سایر چاپ ها  032ص  ،مسعودی ،اثبات الوصیه (6)

  233، سایر چاپ ها ص العربیة دار احیاء الکتب، ناشر: 225م ، رق356 و 352، ص 4ج  ،الطبقات الشافعیة (1)

 
 گوید مسعودي از علماي شافعي است. تقي الدین ُسبکي در کتاب طبقات الشافعیه مي
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 ... .محسن سقط گردید کهزد  فاطمه عمر لگدى بر... 

 
_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط، محمد 561، ص 05ج  هـ(631)متوفايمحمد بن أحمد بن عثمانشمس الدین  الذهبي ،سیر أعالم النبالء (1)

 هـ0304بیروت، الطبعة: التاسعة،  -نعیم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة 
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 ... .محسن سقط گردید کهزد  فاطمهعمر لگدی بر ... 

 
 

_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق: الشیخ علي 041، ص 0ج  هـ(631)متوفايشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،میزان االعتدال في نقد الرجال (00)

 214/ سایر چاپ ها ص م0115بیروت، الطبعة: اْلولى،  - محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود، ناشر: دار الكتب العلمیة
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 ... .محسن سقط گردید کهزد  فاطمهعمر لگدی بر ... 

 
 

 
                              در بخش رجالی بررسی گردیده است. صحت روایتی که گذشت ابن ابی دارم وشبهات وارده به 

_____________________ 

 پی روشت:

تحقیق:  ،100یا  200یا  221، ص 0هـ( ج  152)متوفايي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضللسان المیزان، العسقالني الشافع (00)

 م0112 –هـ 0302بیروت، الطبعة: الثالثة،  -الهند، ناشر: مؤسسة اْلعلمي للمطبوعات  -النظامیة  دائرة المعرف
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 ... .... عمر به شکمش ضربه زد، در روز بیعت محسن در شکم فاطمه بود

 
_____________________ 

 پی روشت:

   361 ، ص20ج  المزی، تهذیب الكمال،( 02)

 006ص  ،االسفرائینی التمیمی ،الفرق بین الفرق (04)

 45ص  ،2ج  ،الحمویی الجوینی الشافعی ،فرائد السمطین (03)

 (المعارف ابن قتیبه دینوریبه نقل از کتاب ) 042ص  ،4ج  ،المناقب (05)

 (بیروت)036، ص 20ج  / 011، ص 1ج  ،ابن ابی الحدید معتزلی ،شرح نهج البالغه (02)

عدد اْلجزاء: ، 2333 ش 06یا  05، ص 2هـ( ج 623ي بالوفیات، صالح الدین خلیل بن أیبك بن عبد هللا الصفدي)المتوفى: الواف( 06)

، 5م / سایر چاپ ها ج 2000 -هـ 0320بیروت عام النشر: -، المحقق: أحمد اْلرناؤوط وتركي مصطفى الناشر: دار إحیاء التراث 21

  436ص 
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  ام خاره و تهدید او به آتل امیرالمومریو و به مور بیروو کشیدوسالم هللا یهیها  فاطمه حضرت گریه

ند ند خطاب و فرزرسول خدا پس از تو چه مصیبتهایى به ما از فرز پدر، ای گفت: اى گامى كه فاطمه صداى آنان را شنیدهن

قلبشان  در حالی که شده و با گریه برگشتند منصرفرا شنیدند  وگریه اناله و  صدای که افرادىبرخی از  ابى قحافه رسید،

 :فتندگو  هنزد ابى بكر برد و د و على را از خانه بیرون آوردندولى عمر با گروهى باقى مانگرفته و جگرشان سوخته بود 

نگام ه، گفت: در این به خدایى كه جز او خدایى نیست، گردن تو را مى زنیم :د؟ گفتندنكنم چه مى شو اگر :بیعت كن، گفت

 ی برادر رسولش نه و ابوبکر ساکت بود و صحبتی نمیکرد.عمر گفت: بنده خدا بله ول ه خدا و برادر رسولش را کشته اید،بند

_____________________ 

 پی روشت:
 

 032ص  ،مسعودی ،اثبات الوصیه (0)

 315ص  ،3ج  ،ابن کثیر ،السیره النبویه (2)

  04ص  ،0 ج ،االمامه و السیاسه، ابن قتیبه (4)

 05ص  ،عبدالفتاح عبدالمقصود ،السقیفه و الخالفه (3)

  ، ناشر: داراالضواشیری، تحقیق 40ص / مكتبة تجاریة كبرى، مصر ناشر:تحقیق زینی، ، 04ص  ،0ج  االمامة و السیاسة ابن قتیبه،( 5)
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این  یخه ابن ابى الحدید استاد فن تاردر حالى ك كنند وارد كتاب به ابن قتیبه تردیداین در نسبت  ه اند تابرخى در صدد بر آمد

 به سرنوشت تحریف دچار شده و نیز متأسفانه این كتاب کرده است.پیوسته از آن مطالب نقل  وانسته كتاب را از آثار او د

 .آمده است ر شرح نهج البالغهدر حالى كه همان مطالب د الب آن به هنگام چاپ حذف شدهبخشى از مط

 و یعنى شك ؛از علما در این نسبت نظرى دارند برخى ر ابن قتیبه مى داند و مى افزایداین كتاب را از آثا زركلىهمچنین 

 ا از آثار ابن قتیبه مى شمارد.الیاس سركیس نیز این كتاب ر تردید را به دیگران نسبت مى دهد نه به خویش.

_____________________ 

  :پی روشت

 202، ص 0العربیة، ج معجم المطبوعات  (0)

 دارالعلم للمالیین، بیروت ، ناشر:046، ص 3االعالم زركلى، ج  (2)

 

از کتاب ابان بن عیاش این روایت را مي آورد و سند  که نویسنده معاصر وهابیآلوسي همچنین جا دارد به قسمتی از کتاب 

 اشاره کنیم:  آن را نیز رد نمي کند

رو و به او بگو به دنبال علي ب فرستاد و گفت او پیشابوبکر قنفذ را  .ردند علي بیعت نکردي که مردم با ابوبکر بیعت کزمان

 چقدر زود به گفت .به او رسانیدپیغام ابوبکر را و  فه رسول خدا صلي هللا علیه و سلم را اجابت کن. قنفذ پیش علي رفتخلی

سي را به غیر از من ک صلی هللا علیه و سلم به خدا قسم پیامبر .پیامبر خدا صلي هللا علیه و سلم دروغ بستید و مرتد شدید

 . …وخالفت منسوب نکرد 

_____________________ 

  :پی روشت

 023ص  ،4ج  ،آلوسي، تفسیر الروح و المعاني (0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فاطمه سالم هللا یهیها حضرت اولیو فحاشی به

حضرت كنند كه وقتی  أبی الحدید معتزلی در شرح نهج البالغه نقل میابوهالل عسكری در كتاب جمهرة اْلمثال و ابن 

 ت،بوده اس خودثبات این كه فدك مال شخصی سالم هللا علیها به مسجد آمد و آن خطبه غرا را خواند و سپس برای ا فاطمه

 بت بهنسرا  یآمیز بسیار زشت و توهین انمنبر رفت و سخنباالی ابوبكر بر  را به عنوان شاهد معرفی كرد المومنینامیر

 .بر زبان جاری كرد كه پیش از آن سابقه نداشته است المومنینو امیر ایشان

 

كجا صل هللا علیه و سلم ها در زمان رسول خدا  این ادعا دادن به سخن هر زن سخنگو چه معنى دارد؟! اى مردم، گوش

  !!كه او روباهى است كه شاهدش دم اوستحاضر است باید مطرح كند  س كهك و هر شنود باید بگوید كس كه مى بود؟ هر

 خواهد و از ضعیفان كمك مى !بعد از پیرى دوباره جوان شدهشتر ما گوید  ست كه مىاو ها اوست؛ پرورش دهنده تمام فتنه

 ترین نزدیكان او، شایسته محبوبكه زمان جاهلیت(فاحشه زنان معروف ترین مانند ام طحال )از  طلبد! از زنان یارى مى

 .ترین فرد برای زنا بود

اما واضح  كه منظور ابوبكر چه كسی بوده استمشخص نكرده است تعصب سنی گریش  به چند كه ابوهالل با توجه هر

از تواند مقصود ابوبكر باشد؛ چرا كه  كس دیگری نمی المومنینو امیر حضرت فاطمه سالم هللا علیهااست كه غیر از 

  .شدبا ابوبكر درگیر و  ردكه زنی نیز او را پشتیبانی كبود  رالمومنینامی تنهاب اصحا
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 و المومنینامیر كه مراد ابوبكر از روباه و دم اوگوید  ابن أبی الحدید معتزلی همین مطلب را نقل و سپس به روشنی می

  : بوده استسالم هللا علیها  حضرت فاطمه
 

خن دادن به س سخنان فاطمه بر او سنگین آمده بر منبر رفت و گفت: اى مردم، گوش خطبه فاطمه را شنید ابوبكر زمانی که

  به منزلش رفت. سپس از منبر پایین آمده و فاطمه. .ها در.. این ادعاهر زن سخنگو چه معنى دارد؟! 
 

صریح  زد گفت: كنایه نمى ؟زد كسى كنایه مىبه چه  یى جعفر بن یحیى خواندم و پرسیدماین روایت را براى نقیب ابى یح

گفتم: به او  علیه السالم. خندید و گفت: به على بن ابى طالب. پرسیدم از تو نمى گفتم اگر صریح گفته بود كرد! صحبت مى

 !در پاسخ گفت آرى اى فرزندم، بحث در مورد حكومت است! تمام این سخنان به على بود

 

 

_____________________ 

 :پی نوشت
 

   024دالئل اإلمامة، طبري، ص ( 0)

 003جوهري، ص ، فدك لسقیفة و (2)

 و 554ص ، 0ج  هـ(415بن یحیى بن مهران )متوفای، أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعید العسكری ،جمهرة اْلمثال (4)

 205و  203، 0/ سایر چاپ ها ج ( م0111هـ ـ 0301) ناشر: دار الفكر ـ بیروت ،553
 

ص ، 02ج  هـ( 255بن محمد بن محمد )متوفایالحدید المدائنی المعتزلی، ابوحامد عز الدین بن هبة هللا إبن أبی ،شرح نهج البالغة (3)

 205ص  (/ یام0111 -هـ 0301) بیروت، الطبعة: اْلولى -ناشر: دار الكتب العلمیة  .م النمری، تحقیق محمد عبد الكری022

 

 نتیجه گیری با خود شما.
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 فاطمه سالم هللا یهیهاتوسط حضرت و یمر رفریو ابوبکر 

 تینارضایدهم آیا شما دو نفر از رسول خدا نشنیدید كه فرمود: خوشنودى فاطمه خوشنودى من و  را به خدا سوگند مى شما... 

مرا  کند راضیو هر كس فاطمه را مرا دوست داشته هر كس دخترم فاطمه را دوست بدارد  ؟من است فاطمه نارضایتی

 ؟ كرده است راضیكند مرا نا ناراضیكرده است و هر كس فاطمه را  راضی

 .                                                .     یماینگونه شنیدصلی هللا علیه و سلم آرى ما از رسول خدا  گفتند

در  رضایت مرا جلب نکردید و یدكرد ناراضیگیرم كه شما دو نفر مرا  شاهد مىپس من خدا و فرشتگان را : ندفرمود

ابوبکر گفت من پناه می برم به خدای تعالی از نارضایتی او و نارضایتی  از شما دو نفر شكایت خواهم كرد. پیامبرمالقات با 

 .. ..نفرین خواهم كرد را پس از هر نماز شما سوگنده خدا شما... در جواب گفتند: ب

  

_____________________ 

 پی روشت:

  202، ص 4، ج تاریخ طبري (0)

  400، ص 2، ج بیهقيکبری، سنن  (2)

 م0103 -هـ 0422سال  چاپ ،24ص  ،0ج  هـ(262محمد عبد هللا بن مسلم ابن قتیبة)متوفاياإلمامة والسیاسة، الدینوري، أبو ( 4)
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 حضرت فاطمه سالم هللا علیها از شیخین تا لحظه مرگشان پرداخته ایم.در بخش پاسخ به شبهات به عدم رضایت 

_____________________ 

 پی روشت:

  400ص  ،رسائل جاحظ (3)

 62، ص 2صحیح مسلم، ج  (5)

  0203، ص 4، ج عالم النساءا (2)

   2، ص 0، ج مسند احمد بن حنبل (6)

 11باب  ،گنجی شافعی ،کفایه الطالب (1)
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ان می باشد خطبه ایش اصحابشانبر ابوبکر و عمر و سالم هللا علیها  مطالبی که گواه خشم و غضب حضرت فاطمهاز دیگر 

( آیا در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث ت که فرمودند: ای پسر ابوقحافه )ابوبکردر مسجد اس

به زودی خواهید دید که هر خبری را  ...در دین می گذارید؟ی است که افترای بزرگی و چه بدعتاین چه  ،! عجب؟نبرم

 .جایگاهی و هر مظلومی را پناهی خواهد بود

_____________________ 

 پی روشت:

 61ص  ،3ج  ،ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه (0)

  می شود(سند آن منتهی به عایشه )احمد ابن موسی  ،المناقب (2)

 چاپ بیروت، 23و  24ص  ،ابوالفضل احمد ابن ابی طاهر ،بالغات النساء (4)

 مختلف این خطبه را نقل کرده است اسنادابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهری به  ،السقیفه (3)

 

 

 ردحضرت فاطمه سالم هللا یهیها یمر و ابوبکر را مسهماو رمی دارست

 ناپاسخ سالم آن فاطمهبرسند و هنگامی که وارد شدند سالم کردند و فاطمه  نزد تا خواستندآنها برای معذرت خواهی از علی 

 .. ..ندرا نداد

_____________________ 

 پی روشت:

  چاپ مصر، 0410ص  ،4ج  ،مسلمصحیح  (0)

   16ص  6ج  / 1ص  ،5ج  / 42ص  ،4بخاری ج  (2)

 

 و در برخی دیگر از روایات چنین آمده است:

 .عمر را ندادندواب سالم ابوبکر و جفاطمه 

_____________________ 

 پی روشت:

 40و  20ص ،0ج ،االمامة و سیاسة (4)

 023و  022ص  ،3 ج ،عمر رضا کهاله ،اعالم النساء( 3)

 013 ص ،0 ج ،عبدالفتاح عبدالمقصود ،االمام علی بن ابیطالب (5)

 

 :درباره پاسخ سالم می فرماید قرآنخداوند در 

یُتْم  وَ  ٍة َفَحیُّوا ِبأَْحَسَن مِ إِذا ُحیِّ وها إِنَّ هللاَ ِبَتِحیَّ  12 ءالنسا     ٍء َحسیباً ُکلِّ َشيْ   کاَن َعلىْنها أَْو ُردُّ

، که خدا به حساب هر چیزی کاماًل هتر از آن یا مانند آن پاسخ دهیدسالمی بمی گفتند شما نیز باید به سال هر گاه شما را

 خواهد رسید.



 بر ابوبکر هللا یهیها فاطمه سالمغضب حضرت 

 لحظه مرگ با أبا بکر سخن نگفت... .غضبناک شد و تا او از دست دختر رسول خدا صلی هللا علیه و سلم  فاطمه

 
_____________________ 

 پی روشت:

   2 ، ص0 مسند احمد، ج (0)

  400 ، ص2 بیهقي، ج ،سنن كبرى (2)

 041 ، ص2 بن حجر، جا ،فتح الباري (4)

   526 ، ص3 بن كثیر، جا ،السیرة النبویة (3)

    402 ، ص5 بن كثیر، جا ،البدایة و النهایة (5)

 020پاورقى ص  ،2ج  ،الذهبي ،سیر أعالم النبالء( 2)

الناشر: دار طوق النجاة  ،المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر ،محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، صحیح البخاري (6)

/ 4014، ح 412یا ص  الخمس، کتاب 0225، ح 503ص ، 2ج /  61یا  32 ص، 3 ج – 1هـ عدد اْلجزاء: 0322الطبعة: اْلولى، 

 2432 ، ح2363، ص 2ج /  احیاء التراث ، ناشر:066ص  ،5ج /  غزوه خیبر 055 ابكتاب المغازى، ب ،603ح  ،252، ص 4ج 
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برخورد نمودي  مبا استبداد در حق تو ...قهر کرد و با او سخنی نگفت تا وفات کرد اوپس با  غضب نمودبر ابوبکر  فاطمه

قدر سخنان خود آن  امیرالمومنینما بود )و  رسول خدا صلّي هللا علیه و سلم داشتیم خالفت حق و به خاطر جایگاهي كه ما با

 .. .گشت.كه( قطرات اشك ابوبكر سرازیر  را ادامه داد تا این

 
_____________________ 

 پی روشت:

 24، ص2داود، ج  ابى سنن (1)

   033ص  ،2ج  ،مسعودی ،مروج الذهب (1)

 22ص  ،5 ج ،المقدسی ،البداء و التاریخ( 00)

 02ص  ،0ج  ،ابن حجر هیثمی ،الصواعق المحرقه (00)

    201ص  ،0ج  ،شیبانی اْلصول،تیسیر الوصول الی جامع  (02)

   564، ص 03و ج  054ص  ،00ج  ،ابن حبان، صحیح ابن حبان  (04)

أبواب الخمس، باب َفْرِض  ،2122 ، ح0022، ص 4ج  /كتاب الجهاد و السیر ،52، ح 05، باب 40، ص 3صحیح مسلم، ج  (03)

 ،5ج  / 62ص  ،0ج /  0116 – 0306 بیروت، الطبعة: الثالثة، -اْلُخُمِس، تحقیق د. مصطفي دیب البغا، ناشر: دار ابن كثیر، الیمامة 

  66، ص 02/ ج  054ص 
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_____________________ 

 پی روشت:

  225ص  ،گنجی شافعی ،کفایه الطالب (05)

 331ص  ،2ج  ،تاریخ الرسل و الملوک (02)

  405ص  ،2ج  ،محمد بن سعد ،الطبقات الکبرى (06)

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي ، 0410 ص ،4 هـ( ج220مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري)المتوفى:  ،صحیح مسلم (01)

 5عدد اْلجزاء:  ،بیروت –الناشر: دار إحیاء التراث العربي 
 

دار إحیاء التراث الناشر: ، 66 ص ،02 هـ( ج262أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي)المتوفى:  ،شرح صحیح مسلم (01)

 01عدد اْلجزاء:  0412: الثانیة، بیروت الطبعة -العربي 
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_____________________ 

 پی روشت:

 250ص  ،تنبیه و االشراف (20)

  033ص  ،2ج  ،ابن عبد البر ،االستیعاب (20)

 051ص  ،04ج  ،المقریزي ،إمتاع اْلسماع (22)

 022ص  ،2ج  ،ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ( 24)

  014ص  ،0ج  ،الدیار البکری ،تاریخ الخمیس (23)

 022ص  ،0ج  ،ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه (25)

 201ص  ،02ج  ،ابن أبي الحدید ،شرح نهج البالغة (22)

 016 و 012ص  ،0ج  ،ابن شبة النمیري ،تاریخ المدینة (26)

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى)المتوفى:  ،عمدة القاري شرح صحیح البخاري (21)

 بیروت –الناشر: دار إحیاء التراث العربي ، 2۵1 ص  ،06هـ( ج 155
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  بر ابوبکر و یمر و اجامه ردادو به  و ها برای شرکت در تشییع جرامه فاطمه سالم هللا یهیهاغضب حضرت 

ش ماه سلم ش از رسول خدا صلي هللا علیه و پس فاطمه دنیا رفت. با وى سخن نگفت تا از بكر غضب كرد وی ابفاطمه بر 

 در این ششهمچنین . را خبر دار نکردو را شبانه دفن كرد و به ابوبكر شوهرش علي ا از آن كه از دنیا رفتپس زنده بود. 

 سر باز زد... )ابوبکر( کسی را همراه خویش نیاورد زیرا از قیافه عمر بدش می آمد.      ابوبكر از بیعت با ماه 

 

_____________________ 

 پی روشت:

 چاپ بمبئی، 05ص  ،سیوطی ،الثغور الباسمه (0)
 

 14ص  ،ابوالموید موفق ابن احمد ،مقتل الحسین (2)
 

  چاپ حیدر آباد، 21ص  ،3ج  ،بیهقی ،سنن الکبری (4)
 

 چاپ دمشق، 645 ص ،خطیب تبریزی ،اکمال الرجال( 3)
 

 چاپ مصر، 32ص  ،2ج  ،ابی نعیم اصفهانی ،حلیه االولیاء (5)
 

  چاپ قاهره، 05ص  ،0ج  ،ابی فالح الحنبلی ،شذرات الذهب (2)
 

 1ص  ،5ج  / 3230، ح 41، باب 032یا ص  غزوة خیبر 055كتاب المغازى، باب  ،603، ح 254، ص 4صحیح بخارى، ج  (6)

   16ص  ،6ج  /
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بول قچون  ؛را درخواست نمود صلی هللا علیه و سلم میراث پدرش رسول خدارضی هللا عنه بكر أبااز  رضی هللا عنها فاطمه

 با وى سخن نگوید و وصیت كرد شبانه او را دفن كنند تا در تشییعش شركت نكند. سوگند یاد كرد كه نکرد

 عنها با ابی بکر رضی هللا عنه در میراث رسول خدا صلی هللا علیه و سلم دشمنی کردند. و علی و عباس رضی هللا

 
 

_____________________ 

 پی روشت:

 چاپ بیروت، 021ص  ،2ج  ،ابن سعد ،طبقات الکبری (1)
 

   چاپ دمشق، 210ص  ،0ج  ،عبدالرحمان بن عمرو الدمشقی ،تاریخ ابی ذرعه (1)
 

 چاپ قاهره، 420ص  ،4ج  ،الجلیه شیخ علی ابن برهان الدین شافعی ،الشهیره بالسیرهانسان العیون  (00)

تحقیق: محمد زهري  524یا  400ص  ،0ج  هـ(262محمد عبد هللا بن مسلم ابن قتیبة)متوفايتأویل مختلف الحدیث، الدینوري، أبو  (00)

 م0162، 0414ر: دار الجیل، بیروت، النجار، ناش
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ر وی شد تا ابوبکر ب شبانه به خاک سپردهدختر پیامبر صلی هللا علیه و سلم فاطمه  است كه خبر رسیدهحسن بن محمد  از

 .چون بین آن دو اتفاقاتی افتاده بود ؛نماز نخواند
 

 مانند آن است مگر اینکه او گفت وصییت کرد به آن)دفن شبانه(.از حسن بن محمد 

 شبانه دفن کرد، و ابابکر را با خبر نساخت.از عایشه آمده علی فاطمه را 

 

_____________________ 

 پی روشت:

 200ص  ،هیثمی ،مجمع الزوائد (02)
 

 

 454ص  ،2ج  ،حافظ النوری اْلسماء،تهذیب  (04)
 

 054، ص 5/  چاپ مصر، 0410ص  ،4ج  ،مسلم (03)

، تحقیق حبیب الرحمن 2555و ح  2553، ح 520ص  ،4ج  هـ(200همام)متوفايبد الرزاق بن المصنف، الصنعاني، أبو بكر ع( 05)

 هـ0304بیروت، الطبعة: الثانیة،  -اْلعظمي، ناشر: المكتب اإلسالمي 
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 فرمودند: پیامبر صلی هللا علیه و آلهاست که  شرایطیدر وقایع این 

 .شود ميو با رضای تو راضی خدا با غضب تو غضبناك ای فاطمه 
_____________________ 

 پی روشت:

    064 ، صینابیع المودة (0)

    522، ص 5، ج أسد الغابة (2)

 065ص  ،الصواعق المحرقة (4)

   42، ص مناوي ،کنوز الدقائق( 3)

    41، ص ابن سعد ،ذخائر العقبي( 5)

   204، ص 1، هیثمی، ج مجمع الزوائد( 2)

   312، ص 2، ذهبی، ج میزان االعتدال( 6)

  450، ص 2، ج عبدهللّا بن عدي ،الكامل (1)

    030و  030، ص 2، ج ذیل تاریخ بغداد( 1)

   424، ص 5، ج ضحاك ،اآلحاد والمثاني (00)

  001 ، صدوالبي ،الذریة الطاهرة النبویة (00)

  061 ، صزرندي الحنفي ،نظم در السمطین (02)

  450ص  ،البن المغازلي ،مناقب اإلمام علي (04)

   052، ص 4، ابن عساکر، ج تاریخ مدینة دمشق (03)

   461، ص 3، ج 222و  225، ص 1، ج اإلصابة (05)

   332، ص 02، ج 412، ص 2، ج تهذیب التهذیب (02)

  00، ص 33، ج صالحي الشامي ،سبل الهدى والرشاد (06)

 054 ، صمطبوع درحاشه نور االبصار ،اسعاف الراغبین( 01)

  300، ص 22ج  / 001، ص 0، ج طبراني ،المعجم الكبیر (01)

 054یا  026، ص 4نیشابوری، ج الحاکم ال علی الصحیحین، المستدرک (20)

 

ه امری است اثبات شده و آزردن ایشان  بود از دست آن دو نفر غضبناك سالم هللا علیها كه حضرت فاطمهموضوع  این

 :در این باره می فرماید قرآنخداوند در و  صلی هللا علیه و آله استپیامبر  آزردن

ْنَیا َو اآْلَِخَرِة َو أََعدَّ لَُهْم َعَذاًبا ُمِهیًناإِنَّ الَِّذیَن ُیْؤُذوَن هللاَ َو َرُسولَُه لََعَنُهُم هللاُ   56 حزابا      فِي الدُّ

کرده و برایشان عذاب خوار کننده ای کسانی که خدا و رسولش را آزار می رسانند خداوند آنان را در دنیا و آخرت لعنت 

 مهیا ساخته است.

 



 ایتراف ابوبکر به ایو جرایت ی یم

 که منجر به مرگش شد گفت: و مریض شد و در همان مریضی سپس ابوبکر دو سال و چند ماه حکومت کرد

ی و ا ه چیز که انجام دادمر بر سخورم مگ به خدا قسم بر هیچ چیز دنیا تاسف نمی همانا درد شدید بر من غلبه کرده است.

با من  هگذاشتم اگر چ ای کاش خانه علی را به حال خود وا می ؛آن سه چیزیکی از کاش آن سه را انجام نداده بودم. اما 

 ... . اعالن جنگ می کردند

 
_____________________ 

 پی روشت:

 تحقیق زیني ، 23ص  ،0ج  / الشیریتحقیق ، 42و  45ص  ،0ج  ،ابن قتیبه دینوری ،االمامه و السیاسه( 0)
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 نقل کرده است: كه ذهبى در میزان االعتدال وى را معتبر مى داند ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانى

و سه  سه چیز را انجام مى دادمو  اى كاش سه چیز را انجام نمى دادمابوبكر به هنگام مرگ، امورى را تمنا كرد و گفت: 

اى كاش خانه فاطمه را  ى كنم كه اى كاش انجام نمى دادم،آن سه چیزى كه آرزو م... ال مى كردمورسول خدا سچیز را از 

 ... .بسته بودند با من جنگ براى آن رانمى گشودم، هر چند 
 

 

_____________________ 

 پی روشت:

    دار احیاء التراث العربي، 22ص  ،0ج  ،طبرانی ،المعجم الکبیر( 2)
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 هىابا او گفت و گوى كوت پرسىاحوال عبد الرحمن بن عوف به هنگام بیمارى ابوبكر به دیدارش رفت و پس از سالم و 

آنها را انجام دوست داشتم كه  و خورم سف مىاام ت من در دوران زندگى بر سه چیزى كه انجام داده ابوبكر به او گفت .کرد

 ... .بسته بودند با من جنگ براى آن راا نمى گشودم، هر چند اى كاش خانه فاطمه ر... ... بودمنداده 

 

_____________________ 

 :پی روشت

  10سایر چاپ ها ص  02، رقم  11ص ، 0ج  المقدسی، ابي عبد هللا الحنبلي، االحادیث المختاره، (4)

 

 . فوق از قول ابي بکر درست است و هذا حدیث حسن عن ابي بکر ... یعني حدیث وي راجع به این روایت مي گوید
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 ... .بسته بودند با من جنگ براى آن رااى كاش خانه فاطمه را نمى گشودم، هر چند ... 

 

 

_____________________ 

 پی روشت:

 مؤسسة اْلعلمي للمطبوعات  ،201، ص 2ج /  چاپ مصر 340یا  ه عّزالدین، بیروتسسو، م205، ص 4تاریخ الّطبري، ج  (3)
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  ... .بسته بودند با من جنگ براى آن رااى كاش خانه فاطمه را نمى گشودم، هر چند ... 

 

_____________________ 

 پی روشت:

 ، دارالكتاب العربي006ص  ،4ج  ،الّذهبي اإلسالم،تاریخ  (5)
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  ... .بسته بودند با من جنگ براى آن رااى كاش خانه فاطمه را نمى گشودم، هر چند ... 
 

 

_____________________ 

 پی روشت:

 045، ص 5ج  / 001ص  ،4ج /  205 یا 015 ص ،2ج  ،ذهبیال ،میزان االعتدال (2)
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 ... .بسته بودند با من جنگ براى آن رااى كاش خانه فاطمه را نمى گشودم، هر چند ... 

 

 

_____________________ 

 پی روشت:

  320، ص 4العقیلی، ج  ،الضعفا الکبیر (6)
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 ... .بسته بودند با من جنگ براى آن رااى كاش خانه فاطمه را نمى گشودم، هر چند ... 
 

 

_____________________ 

 پی روشت:

 202یا  422، ص 5 هیثمی، جال ،مجمع الزوائد (1)
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 ... .بسته بودند با من جنگ براى آن رااى كاش خانه فاطمه را نمى گشودم، هر چند ... 

 

_____________________ 

 پی روشت:

 000و  000ص  ،0ج  السیوطي، ،جامع االحادیث (1)
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رد  کراز سخن ابوب با كنایهدست به تحریف زده و اینجا در مسعودى با اینكه نسبت به اهل بیت گرایشهاى موافقى دارد ولى 

 دلیل آن را خدا می داند!شده است. 

اى كاش  آرزو مى كردم كه یكى از آن سه چیز این بود ،ى كردم كه اى كاش انجام نمى دادما مسه چیز انجام دادم و تمن... 

 ... .مورد سخن زیادى گفته استوى در این ، مى كردم رهاه حال خود و آن را ب نمی گشودمخانه فاطمه را 

 

_____________________ 

 پی روشت:

 (بیروت چاپ) 401یا   داراالندلس ناشر: 400یا  013ص  ،2ج /  303، ص 0ج  ،مسعودیال ،مروج الذهب (00)
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 ... .بسته بودند با من جنگ براى آن رااى كاش خانه فاطمه را نمى گشودم، هر چند ... 

 

 

_____________________ 

 پی روشت:

 242و  240ص  ،5ج /  45ص  4ج  ،قي الهنديالمت ،کنز العمال (00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sonnat.net/upload/article/EABA1E9D.236E.49ED/S65SY6GG_pic.gif?rnd=


 ... .بسته بودند با من جنگ براى آن رااى كاش خانه فاطمه را نمى گشودم، هر چند ... 

 

_____________________ 

 پی روشت:

 )بیروت( 20و  20، ص 5/ ج  (القاهره) 221 یا  250یا  14یا   10 ، ص3ج /  21، ص 4عقد الفرید، ابن عبد ربه، ج ( 02)
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 ... .بسته بودند با من جنگ براى آن رااى كاش خانه فاطمه را نمى گشودم، هر چند ... 

ذا و ك» :نویسدمى « شف بیت فاطمة و تركته...لم أك»به اینجا مى رسد به جاى جمله:  ابوعبیددر اصل کتاب هنگامی که 

  !و اضافه مى كند كه من مایل به ذكر آن نیستم« كذا

ولى محّققان كتاب اْلموال در پاورقى مى  باز زدهروى تعصب مذهبى یا علت دیگر از نقل حقیقت سراز ابوعبید هر چند 

 .بیان گردید ـ وارد شده است به نحوى كه -ذف شده در كتاب میزان االعتدال گویند: جمله هاى ح

 

 

_____________________ 

 پی روشت:

كلیات ازهریة  ناشر:، 033، ص 3 / 404یا  دارالفكر للبطاعة و النشر، ناشر: 023یا  013ص ، 0ج  ،حافظ ابوعبید اْلموال، (04)

 چاپ بیروت
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 ... .بسته بودند با من جنگ براى آن رااى كاش خانه فاطمه را نمى گشودم، هر چند ... 

 

 

_____________________ 

 پی روشت:

  046ص  ،2ج ، الیعقوبي ،تاریخ الیعقوبي( 03)

  21ص  ،2ج  ،دهلوی هندی ،ازاله الخلفاء (05)

 65 و ص 34ص  ،الجوهري ،فدک السقیفة و( 02)

 060، ص 2ج  حسام الدین متقی، منتخب كنز، (06)

 201ص  ،2ج  ،ابن جریر طبری ،تاریخ االمم و الملوک (01)

 ( شرح حال ابوبكر) 324تا  306، ص 40ج  ابن عساكر،، تاریخ دمشق (01)

 اْلولي الطبعة ،، بیروتمؤسسة الکتب الثقافیة ناشر:، 45و  43 ص ،سیوطي، مسند فاطمه (20)

 اْلعلمي للمطبوعاتمؤسسة  ناشر:، 011، ص 3/ ج  201ص  ،3ج  ،ابن حجر عسقالنی ،لسان المیزان( 20)

 مؤسسة إسماعیلیان، ناشر: 23، ص 20/ ج  50، ص 2/ ج  36ص  ،2ج  ،ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه( 22)
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 یبدالفتاح یبدالمقصودبررسی هجوم ام مباو 

از دانشمندان سنى مذهب و نویسندگان برجسته مصر به حساب مى آید كه به هر دو لغت فصیح عربى  عبدالفتاح عبدالمقصود

او تحصیالت دانشگاهى اش را در  میالدى در اسكندریه مصر متولد شد. 0102و زبان عامیانه شعر سروده است. در سال 

نخست  )حسن ابراهیم( و مدیر كتابخانهورىدتى رییس دفتر معاون رییس جمهرشته تاریخ اسالمى در مصر انجام داد. م

 ایت رییس دفتر نخستدر اسكندریه شد و در نه« الحدیث»س و عضو هیأت تحریریه مجله وسوزیرى مصر بود و همچنین م

 ان( گردید.)محمد صدقى سلیموزیر مصر

است. عالوه بر اینها وى  ودهلفین كتابهاى درسى رشته تاریخ و جغرافیا و علوم اجتماعى در مصر بوهمچنین وى از جمله م

، «صلیبیه الى اْلبد»، «یوم كیوم عثمان»، «ابناءنا مع الرسول»لیفات متعددى است كه از جمله مى توان كتابهاى اداراى ت

 و... نام برد.« السقیفة و الخالفة»، «االمام على بن ابى طالب»، «الزهراء ام ابیها»

جلد مى باشد كه آن را در مدت سى سال نگاشته  1در « المام على بن ابیطالبا»بزرگترین و مهمترین اثر وى همان كتاب 

درهاى نوینى از تحقیق را در تاریخ تحلیلى اسالم گشوده و بسیارى  كتاب وى با بصیرت و ژرف نگرى خاصاست. در این 

اندیش است تاریخ و  محقق آزاداز پرده هاى ابهام را از میان برداشته است. او با شهامتى بزرگ و ستودنى كه شایسته هر 

یل نقد و تحل شخصیتهاى آن را از درون هاله تقدیس و تنزیه كه جز به بهاى حق پوشى فراهم نشده بیرون آورد و در معرض

و در عین پایبندى به مذهب اهل سنت توانست با غلبه بر تعصبات و تعلقات گمراه كننده رایج در طى  و استنتاج قرار داد

 .دازدخ نیم قرن نخستین اسالمى بپرتحقیق و پژوهش سى ساله اش صادقانه جانب انصاف را رعایت كرده به تحلیل علمى تاری

 :كنیم ها اشاره مي ه است كه ما به آنخود آورد کتبوحي را در دو مورد از  هداستان هجوم به خان او

روهي گ .كشم بیرون بیایید و اال خانه را بر سر ساكنانش به آتش مي ه كسي كه جان عمر در دست او استقسم ب عمر گفت

 ریادبي پروا ف در آن فاطمه است،أبا حفص  اي داشتند گفتند ترسیدند و حرمت پیامبر را در نسل او نگه مي كه از خدا مي

 درصداي ناله زهرا در آستانه  .علي پیدا شدو  د شدتا به زور وار ...نزدیك آمد و در زد سپس با مشت و لگد ...زد باشد

 . ...گفت: پدر اي رسول خدا اي بود كه سر داده و مي طنین استغاثه بلند شد. آن صدا

تا كه  پروردگارش خفته بود برگرداند وي در رضوانخواست از دست ظلم یكي از اصحابش او را كه در نزدیكي  مي

ت عمل و سختگیریش را نابود كند و آرزو شاند و جبروتش را زایل سازد و شدسركش گردن فراز بي پروا را به جاي خود ن

 .بداي نازل شده او را در یا صاعقه قبل از این كه چشمش به وي بیفتدكرد  مي

ثیر و حسرت اان رمیده از برابر صیحه زهرا فرار كند علي از شدت تخواست همچون آهو وقتي جمعیت برگشت و عمر مي

داد  گردانید و انگشتان خود را بر قبضه شمشیر فشار مي چشمش را در میان آنان مي ا گلوي بغض گرفته و اندوهي گرانب

 .دخواست از شدت خشم در آن فرو رو و مي

_____________________ 

 پی روشت:
 

  266-263 ، ص3 عبد الفتاح عبدالمقصود، ج ،بن أبي طالباإلمام علي ( 0)

 

 

 

 

 



 :در جاي دیگر مي نویسدو 

که  داست كه داستان هیزم را بازگو نكنند؟ قصه هیزمي که زاده خطاب دستور داده بو قفلمگر دهان مردم بسته و بر زبانها 

اصحابش در آن بودند محاصره کرد تا بدینوسیله آري زاده خطاب دور خانه را که علي و  .در درب خانه فاطمه جمع کنند

وي موج کفي ر. مانند پیش طرح شده یا ناگهاني پیش آمد همه این داستانها با نقشه اي از. محابا بتازد را قانع سازد یا بي انآن

نه علي ... این مرد خشمگین و خروشان به سوي خاراه جوش و خروش عمر از میان رفتد که همییظاهر شد و اندکي نپا

ناگهان چهره اي چون  آوردند یا نزدیک بود هجوم آورندروي آورد و همه همدستانش دنبال او به راه افتادند و به خانه هجوم 

در  ار رنج و مصیبت بر آن آشکار استرا گرفته آث که پرده اندوه آناي چهره  .چهره رسول خدا میان در آشکار شد

وش ... عمر به جاي خود خشک شد و آن جا بودشاني اش گرفتگي غضب هویدچشمهایش قطرات اشک مي درخشد و بر پی

یرا ز در مقابل در ُبهت زده ایستادند همراهانش که دنبالش به راه افتاده بودند پشت سرش و خروشش چون موج از میان رفت

دیگر  ؛چشمها پوشیده شد و، سرها از شرمندگي و حیا به زیر آمد اش زهرا دیدندروي رسول خدا را از خالل روي حبیبه 

دک اندک به سوي قبر پدر که دیدند فاطمه مانند سایه اي حرکت کرد و با قدمهاي حزن زده لرزان ان تاب از دلها رفت همین

جگر پي در پي پدرش را ... چشمها و گوشها متوجه او گردید، ناله اش بلند شد باران اشک مي ریخت و با سوز نزدیک شد

 «رسول خدا...ای  پدررسول خدا...  اي پدر» صدا مي زد

... باز زهرا نزدیک تر رفت و به آن تربت پاک آمد گویا از تکان این صدا زمین زیر پاي آن گروه ستم پیشه به لرزه در

 :به آن غایب حاضر استغاثه مي کرد روي آورد و

دیگر دلي نماند که نلرزد و چشمي  ؛آمد قحافة چه برسر مازاده ابي  اي رسول خدا... پس از تو از دست زاده خطاب و پدر

 .شود و در میان خود پنهانشان سازدآن مردم آرزو مي کردند که زمین شکافته  نماند که اشک نریزد

_____________________ 

 پی روشت:
 

ى، ترجمه سید محمود طالقانعبدالفتاح عبدالمقصود، ، الکاملة االمام على بن ابیطالب، تاریخ تحلیلي نیم قرن اول اسالم المجموعة (0)

 چاپ سوم، چاپخانه افست حیدری 421تا  422یا  012تا  010، ص0 ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )اثبات صحت روایات(رجالی

 جویریفرائد السمطیو بررسی روایت 
ابوالمجامع جوینى در كتاب فرائد  صدرالدین ازروایتى  رضی هللا عنها به فاطمه و شهادتها  شیعیان براى اثبات مصیبت

 .وده استب« حاطب لیل»ذهبى گفته كه وى زیرا  توان اعتماد كردروایت جوینى نمىبه استناد می کنند در حالی که السمطین 

 

 
_____________________ 

 پی روشت:

، ناشر: مؤسسة المحمودي ـ بیروت، 45و  43، ص 2 ج هـ(622بن محمد بن مؤید)متوفاي  فرائد السمطین، الجویني، ابراهیم (0)

 هـ0300
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 بررسی صحت روایت و پاسخ به شبهه ذکر شده

مى آد ؛و آثارى هم نوشت داد ید بن حمویه جویني... سفرهاى علمى زیادى داشت و به آن اهمیت مىوابراهیم بن محمد بن م

 .مسلمان شد به دست وى (پادشاه تاتارها)غازان و متدین، باوقار و خوش صورت بود

د كه همه كر جمع مى دو، سه و چهار موضوع در آن آمده احادیثى را كهاو حاطب لیل بود و  گوید باره وى مىذهبى در

شیخ خراسان و خوش مجلس بود كه به دست وى غازان مسلمان  گوید و در كتاب معجم المختص مى اباطیل و دروغ بودند

هـ ق در عراق مرده است و به بعضى از بزرگان ما اجازه نقل حدیث داده است؛ از جمله به ابوهریره  622شد و در سال 

 .پسر ذهبي

 
_____________________ 

                                                                                                                   :                                                       پی روشت

، 66تا  65، ص 0ج  هـ( 152)متوفايالدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، العسقالني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (0)

 م0162هـ/ 0412عبد المعید ضان، ناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر اباد/ الهند، الطبعة: الثانیة، تحقیق: مراقبة محمد 
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 معناي حاطب لیل
 .او مانند حاطب لیل است گویند مى كند را بدون سند نقل مى كسى كه حدیث

 

 
_____________________ 

                                              :                                                                                                                            پی روشت

، ناشر: دار 440یا  3، ص 4ج  هـ(،102 )متوفايي، شمس الدین محمد بن عبد الرحمنفتح المغیث شرح ألفیة الحدیث، السخاو( 0)

  هـ0304لبنان، الطبعة: اْلولى،  -الكتب العلمیة 
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 :است را این گونه معنا كرده« حاطب لیل»شعیب اْلرنؤوط محقق كتاب سیر اعالم النبالء 

كند كه در نتیجه خوب و بد را  آمیزد؛ همانند كسى كه شب هیزم جمع مى مىهم  یعنى كسى كه خوب و بد را در حاطب لیل

 .دهد شخص مزبور در میان راویان حدیث كسى است كه حدیث صحیح را از ضعیف تشخیص نمى .چیند با هم مى

_____________________ 

                                                                   :                                                                                                       پی روشت

تخریج  ، تحقیق: إشراف وپاورقی 326، ص 1هـ( ج 631 الذهبي شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان)متوفاي سیر اعالم النبالء،( 2)

 م 0114 -هـ 0304لبنان، الطبعة: التاسعة،  -بیروت  -تحقیق: كامل الخراط، ناشر: مؤسسة الرسالة  ،شعیب اْلرنؤوط
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یعنى همانند كسى كه در شب هیزم  .گویند آمیخته باشد حاطب لیل مى به كسى كه در كالم و یا كارش خوب و بد را درهم

 .آمیزد خوب و بد را در هم مى ؛كند تواند بفهمد كه چه چیزى جمع مى كند و نمى جمع مى

_____________________ 

                                              :                                                                                                                            پی روشت

بیروت، الطبعة:  -، ناشر: دار صادر 422، ص 0ج  هـ(600د بن مكرم بن منظور)متوفايالمصري، محملسان العرب، اْلفریقي ( 4)

 اْلولى

، تحقیق: مجموعة من المحققین، 210، ص 2ج  هـ(0205زبیدي، محمد مرتضى)متوفايتاج العروس من جواهر القاموس، الحسیني ال (3)

 ناشر: دار الهدایة

، تحقیق: محمد عوض مرعب، ناشر: دار إحیاء 221، ص 3ج  هـ(460منصور محمد بن أحمد)متوفايتهذیب اللغة، اْلزهري، أبو  (5)

 م2000بیروت، الطبعة: اْلولى،  -التراث العربي 

تحقیق: خلیل إبراهم جفال، ، 022، ص 4ج  هـ(351اعیل النحوي اللغوي)متوفايالمخصص، اْلندلسي، أبي الحسن علي بن إسم( 2)

 م0112هـ 0306بیروت، الطبعة: اْلولى،  -تراث العربي ناشر: دار إحیاء ال

 

 

 :نویسد ذهبى درباره معناى حاطب لیل مى

 دانى معناى حاطب لیل چیست؟  مىای ابا محمد  به من گفتعبدالكریم جوزى 

روى شود و دست  نه، گفت او كسى است كه شب براى درو كردن و جمع نمودن علف و غیر آن از خانه خارج مى گفتم

 دنثل تو كه در طلب علم و دانش هستو این در حقیقت ضرب المثلى است براى ام میرد گذارد و با نیش مارى مى مار مى

 .خواهد شد آنانباعث مرگ و نابودى  دنو به آن عمل نكن ندنگیر فرابه درستى آن را  كه اگر

_____________________ 

                                                                                                                                           :                               پی روشت

، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط، محمد 262، ص 5ج  هـ(631شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان)متوفايسیر أعالم النبالء، الذهبي،  (6)

 هـ0304بیروت، الطبعة: التاسعة،  -نعیم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة 

 

 

شود كه هر زمان روایت و سخنى را بدون دقت در سالمت و بیمارى آن  گفته مى راوی به محدثینحاطب لیل در عرف 

 گونوشته و یا باز لبى را بدون وارسى و تحقیق در آنو واعظى كه هر مط مفسیر ،نویسنده ،لفوم سخن نقل نماید و همچنین

 کند.

_____________________ 

                                              :                                                                                                                            پی روشت

 ة الشاملة، طبق برنامه المكتب21، ص 4محمد خلف سالمة)معجم مصطلحات المحدثین( ج  ،لسان المحدثین( 1)

 

 

 

 



 انتساب این مطلب به ذهبي رد
سیر اعالم النبالء، تاریخ اإلسالم،  ذهبي از جمله کتباما با بررسى  كند اگر چه ابن حجر این مطلب را از ذهبى نقل مى

الحفاظ، تنقیح التحقیق، الكاشف فى معرفة من له الروایة فى كتب الستة، المختصر من تاریخ ابن  میزان اإلعتدال، تذكرة

 مله؛ بنابراین اصل وجود چنین جیافت نمی شودالدبیثي، معجم الشیوخ، المعجم المختص، المغنى فى الضعفاء و... این جمله 

 .باره جوینى جاى تردید دارداى از ذهبى در

 

 بوالمعالي جویني از دیدگاه ذهبيا
ارى هاى گوناگونش كرده سازگ گفتن چنین مطلبى با تعریف و تمجیدات فراوانى كه ذهبى از جوینى در كتاب این افزون بر

 :نویسد در تذكرة الحفاظ مى . اوندارد

 وینىجه خراسانى ید بن حمویوبن الم الدین ابراهیم بن محمدگوى یگانه کامل، فخر اسالم، صدر روایت کننده، حدیث اماماز 

داد، خوش صدا و  اهمیت مى (حدیثى)او بسیار به روایات و به دست آوردن کتب  ...(درس گرفتمروایت شنیدم) صوفی

 .. ..دست او مسلمان شدد که غازان پادشاه به خوش سیما بود و شخص با هیبت و دین دار و صالحى بو

 
_____________________ 

                                              :                                                                                                                            پی روشت

بیروت،  -، ناشر: دار الكتب العلمیة 0505، ص 3ج  هـ(631)متوفايالدین محمد بن أحمد بن عثمانتذكرة الحفاظ، الذهبي شمس  (0)

 الطبعة: اْلولى
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 :نویسد باره جوینى مىدر معجم الشیوخ در
هـ 223هـ است و در سال 233صوفى و راوى حدیث بود. تولدش در سال  ید محمد بن حمویه جوینى خراسانيوابراهیم بن م

 .داد سپس خودش ناقل و راوى حدیث شده و به آن اهمیت مى .و دیگران حدیث شنید و شاگردى كردنزد عثمان بن موفق 

از درس ابوحفص بن  پس از آن كه غازان پادشاه تاتار به وسیله وى و به واسطه نوروز جانشینش مسلمان شد، نزد ما آمد و

 جز 230نقل حدیث نمود كه در حدود هـ به حج رفت و آغاز به  620سپس درسال  .قواس و گروهى دیگر استفاده كردیم

الدین، هیكلى زیبا و صورتى نمكین و با هیبت، خطى زیبا و دركى صدر گانه از وى باقى مانده است. در موضوعات چهل

ز بركت موقعیت و جایگاه پدرش گاه خوبى برخوردار بود كه البته این همه را اخوب داشت و در بین صوفیان از جای

 .هـ در خراسان از دنیا رفت 622و سرانجام وى در روز پنجم محرم سال  ورده بودلدین بن حمویه به دست آاسعد

_____________________ 

                                                                                                                   :                                                       پی روشت

، تحقیق و تعلیق: د. روحّیة عبد الرحمن 025 ص هـ(631)متوفايمعجم شیوخ الذهبي، الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان( 2)

 م 0110هـ،  0300الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة اْلولي، الّسیوفي، ناشر: دار 

 

 

 :نویسد در معجم المختص مى

الدین ابوالمجامع خراسانى اْلصل و اهل جوین صدر ید... پیشواى بزرگ، راوى حدیث و استاد استادان،وابراهیم بن محمد الم

داد،  حجاز روایت شنید و به آن اهمیت زیادى مى هـ به دنیا آمد و در خراسان، بغداد، شام و 233و صوفى است. در سال 

ن هـ این روایت را براى م 215هـ از دنیا رفت. او در سال  622غازان پادشاه تاتار به دست او مسلمان شد و در سال 

قبول شود و حج  هاى بین دو عمره بخشیده مى : خطاها و لغزشند)ص( نقل كرده كه فرمودخواند كه ابوهریره از رسول خدا

 .شده پاداشى جز بهشت ندارد

این روایت مورد اتفاق علما است و ابن ماجه نیز آن را از ابومعصب زهرى نقل كرده و من به خاطر این كه سندش صحیح 

 .ى است آن را قبول دارمیاعال

_____________________ 

                                                                                                             :                                                             پی روشت

، تحقیق: د. محمد 22ـ  25، ص0ج  هـ(631مس الدین محمد بن أحمد بن عثمان)متوفايالمعجم المختص بالمحدثین، الذهبي، ش( 4)

 هـ0301الطائف، الطبعة: اْلولى،  -الحبیب الهیلة، ناشر: مكتبة الصدیق 

 

 

 كند حاطب لیل تعریف و تمجید مى استاد خودش را كه این همه از او توان باور داشت كه ذهبي با این تفاصیل چگونه مى

 معرفى كرده باشد؟

یل تحص ، اإلمام الكبیر، اإلمام الزاهد، االوحد، االكمل، فخر االسالم، شدید االعتناء بالروایة واالمام المحدث آیا كلماتى همچون

 ؟ قابل جمع است« حاطب الیل»االجزاء، الشیخ القدوة، صاحب حدیث واعتني بالروایة، المحدث، شیخ المشایخ، و... با كلمه 

 ؟آیا امكان دارد كه ذهبى تا این حد متناقض سخن گفته باشد

 

 



 جویني از دیدگاه دیگر علماي اهل سنت

اند؛ از جمله عبد الرحیم  برخى دیگر از بزرگان اهل سنت نیز تعریف و تمجید فروانى از جوینى كرده افزون بر ذهبي

 :نویسد در كتاب طبقات الشافعیة مى هـ 662اْلسنوى)جمال الدین( متوفاى 

 امامابراهیم  است. فرزندان پادشاهان این منطقه بودهبه این دلیل است كه جدش از و نسبت این شخص است به حماة  حموي

شد، او و پدرش در والیت  بازگشتش طوالنى مى ،تحصیل دانش سفرهاى فراوانى كردبود، براى  فقهدر علوم حدیث و 

 .تهـ از دنیا رف600مشهور بودند، در یكى از روستاهاى نیشابور ساكن شد و در حدود سال 

 

 :نویسد و صفدى در الوافى بالوفیات نیز با اندكى اختالف چنین مى

عراق و حجاز حدیث  از ابن موفق و گروهى از مردم شام،شافعی امام زاهد محدث و شیخ خراسان ...... صدر الدین جوینى 

قازان  و تدین و بزرگوار بودزیبا داشت، م وى صورتى نمكین و قرائتى ؛اى به كسب و نوشتن آن داشت شنید و عنایت ویژه

 .به دست او مسلمان شد

_____________________ 

                                              :                                                                                                                            پی روشت

، تحقیق أحمد اْلرناؤوط وتركي مصطفى، 12ـ  10، ص 2هـ(، ج 623الوافي بالوفیات، الصفدي، صالح الدین خلیل بن أیبك)متوفاي (0)

  م2000 -هـ0320 -بیروت  -ناشر: دار إحیاء التراث 

 

 

 اند بسیاري از بزرگان اهل سنت حاطب لیل بوده
بهانه  توانیم روایت او را به این هم نمى باز ا به استادش داده باشدین نسبتى رحتى اگر فرض را بر این بگیریم كه ذهبى چن

 «حاطب الیل»نیز  ها تردیدى وجود ندارد كنار بگذاریم؛ چرا كه بسیارى از بزرگان اهل سنت كه در وثاقت و اعتبار آن

 :كنیم ها اشاره مى اند. به نام چند تن از آن لقب گرفته

 

 عبد الملك بن جریج -0
 فقیهان اهل سنت است كه تمام ائمه جرح و تعدیل در وثاقت وى اجماع دارند.  وراویان  ،الملك بن جریج از بزرگانعبد 

 :نویسد ذهبى به نقل از یحیى بن معین مى

 .همگان بر وثاقت او اجماع دارند كرد؛ در عین حال یكى از بزرگان مورد اعتماد بود كه اشتباهات سند احادیث را مخفى مى

_____________________ 

                                              :                                                                                                                            پی روشت

، تحقیق: الشیخ علي 303، ص 3هـ( ج 631)متوفايبن أحمد بن عثمان شمس الدین محمدمیزان االعتدال في نقد الرجال، الذهبي،  (0)

 م0115بیروت، الطبعة: اْلولى،  -محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود، ناشر: دار الكتب العلمیة 

 

 

 

 

 



 :نویسد و در سیر اعالم النبالء مى

 .مورد اعتماد است نقل كرده استدر کتاب جریج در تمام آن چه ابن  از یحیى بن معین نقل كرده كهد سعاحمد بن 

 
_____________________ 

                                              :                                                                                                                            پی روشت

، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط، محمد 421، ص 2ج  هـ(631مس الدین محمد بن أحمد بن عثمان)متوفايالنبالء، الذهبي، شسیر أعالم  (2)

 هـ0304بیروت، الطبعة: التاسعة،  -نعیم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة 
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 :كند ریح مىشده است؛ چنانچه ذهبى تص« حاطب لیل»بینیم كه همین شخص متصف به  مى اما در عین حال

 مالک بن انس می گوید ابن جریج حاطب لیل بوده است.

 
_____________________ 

                                              :                                                                                                                            پی روشت

، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط، محمد 421، ص 2ج  هـ(631)متوفايسیر أعالم النبالء، الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان (4)

 هـ0304بیروت، الطبعة: التاسعة،  -نعیم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة 
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 قتادة بن ِدعامة -2

بتداى ترجمه وى از حفاظ معروف و از رجال صحیح بخارى است؛ چنانچه مزى در تهذیب الكمال و ابن حجر عسقالنى در ا

 :نویسد به این مطلب تصریح كرده و در توثیق او مى التهذیبوى در تهذیب 

ترین شاگردان حسن معرفى كرده است... و ابن سعد  دانسته و ابوزرعه او را از دانشمند )راستگو(یحیى بن معین او را ثقه

 .داند او را ثقه و مورد اعتماد در حدیث مى

_____________________ 

                                              :                                                                                                                            پی روشت

بیروت،  -، ناشر: دار الفكر 401ص  ،1هـ( ج  152تهذیب التهذیب، العسقالني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل)متوفاي( 0)

 م0113 –هـ 0303الطبعة: اْلولى، 

د. بشار عواد معروف،  :، تحقیق502، ص 24ج  هـ(632)متوفايتهذیب الكمال، المزي، یوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج (2)

 م0110 –هـ 0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة 

 :نامند ابن حجر به نقل از شعبى او را حاطب لیل مى ذهبى و با این حال
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_____________________ 

                                              :                                                                                                                            پی روشت

بیروت،  -، ناشر: دار الفكر 406 ، ص1 هـ( ج  152تهذیب التهذیب، العسقالني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل)متوفاي (4)

 م0113 –هـ 0303الطبعة: اْلولى، 

محمد  ، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط،262، ص 5هـ( ج 631سیر أعالم النبالء، الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان)متوفاي( 3)

 هـ0304بیروت، الطبعة: التاسعة،  -نعیم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة 

 

 

 جالل الدین سیوطي -4

خ ریالمثنور، الجامع الصغیر، تاالدر کتبصاحب  محدث، مورخ و مفسر مشهور اهل سنتادیب،  حافظ جالل الدین سیوطي

رد؛ ولى ار او شك كتوان در اعتب كسى است كه نمىو ، الدیباج على مسلم، اإلتقان فى علوم القرآن، تنویر الحوالك و... الخلفا

 .اند كه حاطب لیل بوده است باره او نیز گفتهبا این حال در

 

 :نویسد از بزرگان معاصر اهل سنت در باره او مى محمد ابوریة

 .سیوطى گفت او حاطب لیل است بارهخدا رحمت كند كسى را كه در

_____________________ 

                                              :                                                                                                                            پی روشت

، با مقدمه دكتر طه حسین، ناشر: نشر البطحاء، الطبعة: 245هـ( ص 0415المحمدیة، أبو ریة، محمود)متوفايأضواء على السنة ( 0)

 الخامسة

 

 

 بواسحاق ثعلبي صاحب تفسیرا -3

ته یكى از كسانى است كه حاطب لیل لقب گرف البیان از بزرگان اهل سنت و صاحب تفسیر معروف الكشف و ابواسحاق ثعلبي

 .است

 :گوید باره او مىحرانى در منهاج السنة در ن تیمیهاب

یتى هر روا و نیز پذیرش ند و هم ضعیفا هم روایات صحیح نقل كرده امثال او اق نظر دارند كه ثعلبى وتمام دانشمندان اتف

 یدهچه یافته و د چون هر اند حاطب لیل گفته و افرادى همانند او دانند؛ از این رو به ثعلبى الزم نمى را كه ثعلبى نقل كرده

چه بیشتر روایاتشان صحیح است؛ ولى در بین آن به اتفاق علما  اگر اند چه صحیح و یا غیر صحیح نقل و روایت كرده ،اند

 .اخبار دروغ هم وجود دارد

_____________________ 

                                              :                                                                                                                            پی روشت
 

، تحقیق د. محمد رشاد سالم، 10، ص 6ج  ـ(ه621تیمیة أبو العباس )متوفاي منهاج السنة النبویة، الحراني، أحمد بن عبد الحلیم بن (0)

 هـ0302ناشر: مؤسسة قرطبة، الطبعة: اْلولى، 

 



 :نویسد در مجموع الفتاوى مى

همه ف یا ضعیچه صحیح  تیاف یعنى آنچه مى .؛ ولى در نقل اخبار حاطب لیل بودانسانى خوب و دیندار است (ثعلبى)شخص

 ه است.كرد را در تفسیر جمع آورى مى

_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق: عبد الرحمن بن محمد 453، ص 04ج  هـ(621)متوفايمجموع الفتاوي، الحراني، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة أبو العباس (2)

 بن قاسم العاصمي النجدي، ناشر: مكتبة ابن تیمیة، الطبعة: الثانیة

 

 

 :نویسد و مى در حالى كه ذهبى از او تجلیل فراوان كرده

ابوري الثعلبي، صاحب تفسیر، یگانه دورانش در علوم قرآن... واعظ، دانشمند و شسحاق النیابو ابراهیم احمد بن محمد بن ا

 (.كرد حدیث نقل مى)ابوالحسن واحدىاز او اخذ می کرد  .عربى و مورد اعتماد بود (دانش در)سرآمد

گفت و من با او سخن  خواب دیدم كه با من سخن مى خداوند بزرگ مرتبه را در ابوالقاسم قشیرى نقل است كه گفت از

 .نگاه كردم دیدم احمد ثعلبى است ،یاب: این مرد صالح را درنددر این بین خداوند فرمود گفتم مى

_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق 012، ص 21ج  هـ(631محمد بن أحمد بن عثمان)متوفايمس الدین تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واْلعالم، الذهبي، ش (4)

 م0116 -هـ 0306لبنان/ بیروت، الطبعة: اْلولى،  -د. عمر عبد السالم تدمرى، ناشر: دار الكتاب العربي 

 

 

 :نویسد داده و مى« عالمه»الحفاظ به او لقب  در تذكرة

 . در محرم (قرآن)ابورى ثعلبي مفسرشابراهیم نیعالمه ابواسحاق احمد بن محمد بن مرد  هـ 326... و در 

_____________________ 

 :  پی روشت

بیروت،  -، ناشر: دار الكتب العلمیة 0010، ص 4ج  هـ(631)متوفايتذكرة الحفاظ، الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان (3)

 الطبعة: اْلولى

 

 

 

 

 

 

 

 



 :نویسد ابن خلكان مى

یر در دانش تفسیر یگانه زمانش بود، او تفس ،مشهور مفسر ابوريشبراهیم الثعلبي النیابن محمد بن حمد اسحاق ابو ا ثعلبى

 .كبیرش را نوشت كه بر تمام تفاسیر برترى یافت

_____________________ 

 :  پی روشت

، 61، ص 0ج  هـ(210)متوفايإبن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر ،وفیات اْلعیان و انباء أبناء الزمان (5)

 لبنان -تحقیق احسان عباس، ناشر: دار الثقافة 

   200 ، ص6 الوافى بالوفیات، ج؛ گفته است نیزشبیه همین سخن را صفدى  (2)

 

 

 :نویسد جالل الدین سیوطى در طبقات المفسرین مى

یامبران، پ داستانهایر مشهور و كتاب عرائس پیرامون ابوري ثعلبى صاحب تفسیشسحاق النیابوابراهیم امحمد بن  حمد ابنا

 .عربى و حافظ و مورد اعتماد بود )دانش(در دانش قرآن یگانه زمان، دانشمندى عمیق در 

_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق: علي محمد عمر، ناشر: مكتبة وهبة 21، ص 0هـ(، ج 100أبي بكر)متوفاي طبقات المفسرین، السیوطي، عبد الرحمن بن (6)

 ، الطبعة: اْلولى0412 -القاهرة  -

 

 

 بوالفرج ابن جوزيا -5

 :گوید باره ثمامه نقل كرده است مىس از ذكر داستانى كه ابن جوزى درشرس، پاابن حجر عسقالنى در ترجمه ثمامة بن 

هایش زندانى كرد. سپس  هارون الرشید ثمامة بن اشرس را به علت دروغگوي نویسد هـ مى012ابن جوزى در حوادث سال 

ث این قصه را ابن جوزى در حواد ؛مون بودادر خراسان همراه م (سالمرضا علیه  )امامىان والیتعهدنویسد وى در داست مى

 .برد و این تناقضى است آشكار نام مى رده استانى كه در همان سال مسسپس ثمامه را از ك كند هجرى نقل مى 004سال 

 ؟از بین رفته باشد 04ل او در سال ولى قات شدشود كه مقتول در سال بیست و بلكه پس از آن كشته شده با زیرا چگونه مى

 .كرده است نمىنوشته دقت  بوده است؛ یعنى در آن چه مى« حاطب لیل»كند كه ابن جوزى  این قصه ثابت مى

_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق: دائرة المعرف النظامیة 14، ص 2ج  هـ( 152)متوفايلسان المیزان، العسقالني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (0)

 م0112 –هـ 0302بیروت، الطبعة: الثالثة،  -الهند، ناشر: مؤسسة اْلعلمي للمطبوعات  -

 

 

 

 

 

 



 :كند را در كتاب المنتظم به این صورت نقل مى ابن جوزى این مطلب

به علت  ه بن اشرس به وسیله هارون الرشیدزندانى شدن ثمام در آن... و در آناز حوادث . فرا رسید 012سپس سال 

 در بغداد زمین لرزه شدید بین مغرب و عشا در رمضان و... . باره احمد بن عیسى بن زید بودههاى او دردروغگویى 

_____________________ 

 :  پی روشت

، ناشر: 000، ص 1ج  هـ( 516ي المنتظم في تاریخ الملوك واْلمم، ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد)متوفا (2)

 0451بیروت، الطبعة: اْلولى،  -دار صادر 

 

 

 :كند در حالى كه ذهبى در سیر اعالم النبالء از ابن جوزى این گونه تجلیل مى

 استاد، پیشوا، عالمه، حافظ، مفسر، شیخ اإلسالم، افتخار مردم عراق...  ابن جوزی. ابوالفرج

كشید، صورتى زیبا و صوتى  پرچم وعظ را به دوش مى .اى هنرمند بود كسى كه بدون رقیب بود، شاعرى توانا و نویسنده

به اجماع  .انش تاریخ و سیره عالمه زمان بوددر د و در تفسیر همانند دریا بود .ب بوددلنشین و نافذ داشت و خوش مشر

 ده نزد عام و خاص شناخته شده بوددر دانش طب و دیگر فنون و اخالق پسندی .نشمند بوددانشمندان حدیثش نیكو و فقیهى دا

 .و ندیدم كسى مانند او بنویسد

_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط، 422ـ  425، ص 20ج  هـ(631)متوفايالدین محمد بن أحمد بن عثمانسیر أعالم النبالء، الذهبي، شمس  (4)

 هـ0304بیروت، الطبعة: التاسعة،  -محمد نعیم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة 

  

 

 عبد الحلیم ابن تیمیه-2

یب لقب گرفته و این افتخار نص« لیلحاطب »سس و تئوریسین فكرى وهابیت نیز از كسانى است كه وابن تیمیه حراني م

 .ایشان نیز شده است

 :نویسد تقى الدین حصنى دمشقى در دفع شبه من شبه مى

ه یمیما در مجلس ابن ت و گفت كه در صحن مسجد جامع اموى از پدرش نقل كرد ابوالحسن علي دمشقيبه ما خبر رسید از 

به  مردم .ام، نشسته است جا نشسته گونه كه من این خداوند همان گفت آمد.ن از نشستن خدا بر عرش به میان بودیم كه سخ

مدند آ وى حمله ور شدند و او را از منبر به زیر آوردند و با مشت و لگد به جانش افتادند و نزد قاضى بردند. دانشمندان گرد

دند ندیهمه خ« من علي العرش استويالرح»به دلیل سخن خداوند  اى؟ گفت و از وى پرسیدند كه به چه دلیل این سخن را گفته

 .است« حاطب لیل»بعضى گفتند كه او  ؛و فهمیدند كه فردى نادان است

_____________________ 

 :  پی روشت

 –، ناشر: المكتبة اْلزهریة للتراث 30، ص 0ج  هـ(121)متوفاي: دفع شبه من شبه وتمرد، الحصني الدمشقي، تقي الدین أبي بكر (0)

 مصر

 لطفا به سطح اطالعات قرآنی پیشوای وهابیون دقت کرده و حال پیروانش را در سوریه و عراق را نظاره کنید؛ نتیجه با شما.عزیزان 

 



 زمخشري و غزالي 1 - 6

ه نویسد ك به نقل از ابن حجر عسقالنى مى است. او هل سنت و شاگرد محمد ناصر البانياز عالمان معاصر ا مقبل الوادعي

 :نویسد . وى در كتاب المقترح مىگرفته اند لقب« حاطب لیل»زالى نیز غ حتى زمخشرى و

 

 اند: هیثمى در الزوائد گفتههمچنین حافظ حافظ عراقى در كتابش تخریج اإلحیاء و 

تخریج الكشاف گاهى گفته شده  و در ام افرادى هستند كه شرح حال آنان را ندیده و نشنیده (روایت) بن فالن در سند فالن

 .اند بوده زالى حاطب لیلغهمچنین  حاطب لیل وست حدیث را نیافتم؛ زیرا زمخشرى ا

_____________________ 

 :  پی روشت

، ناشر: دار اآلثار ـ 11ص  0هـ(، ج 0322المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح، أبوعبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي)متوفاي  (0)

 صنعاء، الطبعة الثانیة

 

 

اند كه  شود؛ بلكه بسیارى از بزرگان اهل سنت را حاطب لیل گفته فقط به این افراد منحصر نمى« حاطب لیل»اطالق البته 

 .ها اشاره كردیم ترین آن ما به جهت اختصار فقط به برجسته

توان باور داشت كه ابن جریج، قتادة، سیوطي، ثعلبي، ابن جوزي، ابن تیمیه، زمخشرى  حال پرسش ما این است كه آیا مى

« حاطب لیل»ها  شده كه آن فقط به خاطر این كه گفته و عظمتى كه در نزد اهل سنت دارندو غزالى با آن همه جاللت 

 در وثاقتشان شك و روایات شان را رد كرد؟ اند بوده

 

 هنتیج

زیرا با سایر گفته هایش که در مدح جوینی بوده در  جوینى از زبان ذهبى نقل شده است صحت ندارد بارهآن چه در -0

 تناقض است.
 

؛ ساندر هم به وثاقت جوینى ضررى نمى باز اى را درباره استادش گفته باشد بر فرض این كه قبول كنیم ذهبى چنین جمله -2

 و این موضوع روایات را از درجه اعتبار ساقط نمی کند. بوده« لحاطب لی»چرا كه بسیارى از بزرگان اهل سنت نیز 

 

 برابرایو اسراد و خود روایت کامال صحیح هسترد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 یبررسي روایت تاریخ طبر
 (قصة حرق عمر رضى هللا عنه لبیت فاطمة رضى هللا عنها)اش با عنواندر مقاله لرحمن دمشقیه نویسنده معاصر وهابيا عبد

فاطمه  حضرت باره روایت محمد بن جریر طبرى و تهدید عمر براي آتش زدن خانهآمده در« فیصل نور»سایت كه در 

 :نویسد سالم هللا علیها مى

 

_____________________ 

 پی روشت:

ریخ الطبري لعریب صلة تا، هـ(400بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري)المتوفى: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر ، تاریخ الطبري( 0)

، 2ج /  هـ 0416 -بیروت الطبعة: الثانیة  -التراث دار  /202یا  011 ص ،4 ج ،00عدد اْلجزاء:  هـ(421المتوفى: )بن سعد القرطبي

 ، چاپ بیروت334 یا 244 ص
. 
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 :است و دالیلی ها در این روایت آفت

 ودداابو چنانكه  ر هم می آمیخت)درست و نادرست را(اگر چه وى راستگو است ولى گاهى د و جریر بن حازم است)اولی( 

 .(2/2243) و بخاری در تاریخ کبیر تصریح کرده اند

 ابن حجرحافظ  و ابراهیم را ندیده. است ولى احادیث او مرسل است )مورد اطمینان(ثقه .مقسم است و او پسرمغیرة )دومی( 

یدن كه تصریح به شن هنگامیمگر  )او را( ذکر کرده نیست حدیث راوی پذیرفته در این مرتبه سین كهدر مرتبه سوم از مدل

 .كرده باشد

 

 اند: از جمله گفته ؛رح شده استاشكاالت دیگرى نیز مط

دازى پردو اشکال دارد؛ زیرا نخستین راوى آن یعنى ابن حمید، متهم به دروغ  در ابتدا و انتها« تاریخ طبري»ت سند روای

 .کند؛ لذا روایت هم ساختگى است و هم منقطع است و آخرین راوى نیز خود شاهد آن ماجرا نبوده و با واسطه روایت مى

 

 بررسی صحت روایت و پاسخ به شبهات ذکر شده
 

 محمد بن حمید

 : یسدنو باره او مىذهبى در
 

 .هـ بود020دتش در حدود سال كه والالرازی  ابو عبدهللا عالّمه و حافظ بزرگ . ابن حیانمحمد بن حمید

 محمد بن حمید گفته نیازمند آن است که ده هزار حدیث بر او نازل شود)کسی که او را درک نکرده باشد(.باره ابوزرعه در

مید محمد بن حدانش در ری از بین نمی رفت تا زمانی که  گفت از پدرم شنیدم كه مى گوید مى (بن حنبل)عبد هللا بن احمد
 .زنده بود

گر م ى؟ گفتیگود چه مىباره محمد بن حمیگوید به محمد بن یحیى گفتم در مى ( حافظمحمد بن جمعه بن خلف)ابو قریش

 ؟كنم بینى از او حدیث نقل مى نمى

 قلنحدیث او از  گفتم ؛دكن نقل مى حدیث بن حمیدا از )و( شنیدم بودمصاغانی سحاق در مجلس محمد بن اابو قریش گفت 

 .حدیث روایت كرده اند و یحیى بن معین (حنبل)احمددر حالی که  حدیث نقل نكنم او؟ گفت چرا از یكن مى



 

_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط، 504، ص 00ج  هـ(631أحمد بن عثمان، )متوفايبن سیر أعالم النبالء، الذهبي، شمس الدین محمد  (0)

 هـ0304بیروت، الطبعة: التاسعة،  -محمد نعیم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة 

 

 :نویسد مزى در تهذیب الكمال در ترجمه وى مى

مینان است و ایرادى در او : مورد اطگفت ال شد؛وس محمد بن حمید رازیاز یحیى بن معین درباره ابوبکر بن خیثمه گفت 

 باهوش است. رازی نیست،

 .ابن حمید مورد اعتماد است گفت از یحیى بن معین شنیدم كه مى گفترازى جنید علي بن الحسین 

و علي بن حسین بن جنید رازى گفته است: احادیثى كه ابن حمید نقل كرده است، از خود او نیست؛ بلكه از استادان نقل كرده 

 .است

 ابن حمید مورد اطمینان است؛ یحیى از او روایت گفت بن عثمان طیالسى شنیدم که مىاز جعفر  گوید ابو العباس بن سعید مى

 (.احمد بن حنبلاو از همه آنها بزرگتر است) می گوید)نقل روایت می کند( کهکسى از کرده و  نقل
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_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق د. بشار عواد معروف، 000، ص 25ج  هـ(632)متوفايالكمال، المزي، یوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاجتهذیب  (2)

 م0110 –هـ 0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة 

 

 

 كند مى تاییدمحمد بن حمید را  نقل شده از الباني روایت

را ثى احادی ،ضعیف سنن الترمزى و سلسله احادیث الصحیحه نویسنده معاصر وهابى در كتاب صحیح و محمد ناصر الباني

 :كنیم تصحیح كرده است كه در اسناد آن محمد بن حمید قرار دارد. به چند مورد اشاره مى

(: " رواه البزار  210/  1المجمع " ) و قد روى الحدیث بزیادة فیه بلفظ: " و كرهت ْلمتي ما كره لها ابن أم عبد ". قال في " 

و الطبراني في " اْلوسط " باختصار الكراهة، و رواه في " الكبیر " منقطع اإلسناد، و في إسناد البزار محمد بن حمید الرازي 

  ." و هو ثقة و فیه خالف و بقیة رجاله وثقوا
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_____________________ 

 :  پی روشت

التوزیع،  و شرن، ، ناشر: مكتبة المعارف0225، ح 225 ، ص4 ج هـ(0320)متوفاي الباني، محمد ناصرسلسلة احادیث الصحیحة،  (4)

 م 0115هـ _  0305طبعة جدیدة منقحة ومزیدة، 

 

 

حدثنا محمد بن حمید الرازي حدثنا الحكم بن بشیر بن سلمان حدثنا خالد الصفار عن الحكم بن عبد هللا النصري عن أبي إسحق 

فة عن علي ابن أبي طالب رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم قال ستر ما بین أعین الجن وعورات عن أبي جحی

بني آدم إذا دخل أحدهم الخالء أن یقول بسم هللا قال أبو عیسى هذا حدیث غریب ال نعرفه إال من هذا الوجه وإسناده لیس بذاك 

 .لیه وسلم أشیاء في هذاالقوي وقد روي عن أنس عن النبي صلى هللا ع

_____________________ 

 :  پی روشت

 ، طبق برنامه المكتبة الشاملة، اصدار الثاني002 ، ص2 هـ( ج0320صحیح وضعیف سنن الترمذي، الباني، محمد ناصر)متوفاي ( 3)

 

 

یدة بن خالد عن عبد هللا بن برحدثنا محمد بن حمید الرازي حدثنا أبو تمیلة والفضل بن موسى وزید بن حباب عن عبد المؤمن 

عن أم سلمة قالت كان أحب الثیاب إلى النبي صلى هللا علیه وسلم القمیص قال أبو عیسى هذا حدیث حسن غریب إنما نعرفه 

من حدیث عبد المؤمن بن خالد تفرد به وهو مروزي وروى بعضهم هذا الحدیث عن أبي تمیلة عن عبد المؤمن بن خالد عن 

 .ریدة عن أمه عن أم سلمةعبد هللا بن ب

_____________________ 

 :  پی روشت

   222، ص2 ج هـ(0320)متوفاي صحیح و ضعیف سنن الترمذي، الباني، محمد ناصر (5)

 

 

حدثنا محمد بن حمید الرازي حدثنا عبد العزیز بن عبد هللا القرشي حدثنا یحیى البكاء عن ابن عمر قال تجشأ رجل عند النبي 

علیه وسلم فقال كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنیا أطولهم جوعا یوم القیامة قال أبو عیسى هذا حدیث حسن صلى هللا 

 .غریب من هذا الوجه وفي الباب عن أبي جحیفة

_____________________ 

 :  پی روشت

 361 ، ص5 ج هـ(0320ضعیف سنن الترمذي، الباني، محمد ناصر)متوفاي  صحیح و (2)

 

 



لى ع حدثنا محمد بن حمید الرازي حدثنا نعیم بن میسرة النحوي عن فضیل بن مرزوق عن عطیة العوفي عن ابن عمر أنه قرأ

( حدثنا عبد بن حمید حدثنا یزید بن هارون عن فضیل بن النبي صلى هللا علیه وسلم )خلقكم من ضعف( فقال )من ضعف

علیه وسلم نحوه قال أبو عیسى هذا حدیث حسن غریب ال نعرفه إال من مرزوق عن عطیة عن ابن عمر عن النبي صلى هللا 

 .حدیث فضیل بن مرزوق

_____________________ 

 :  پی روشت

 302 ، ص2 ج هـ(0320لباني، محمد ناصر)متوفاي ضعیف سنن الترمذي، ا صحیح و (6)

 

 

رسول هللا صلى هللا علیه وسلم مر بشجرة یابسة حدثنا محمد بن حمید الرازي حدثنا الفضل بن موسى عن اْلعمش عن أنس أن 

الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال إن الحمد لِل وسبحان هللا وال إله إال هللا وهللا أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط 

 .إلیهورق هذه الشجرة قال أبو عیسى هذا حدیث غریب وال نعرف لألعمش سماعا من أنس إال أنه قد رآه ونظر 

_____________________ 

 :  پی روشت

  44 ، ص1 ج هـ(0320)متوفاي ضعیف سنن الترمذي، الباني، محمد ناصر صحیح و (1)

 

توثیق و تصحیح او كفایت  ،میان عالمان وهابى دارد براى اثبات وثاقت محمد بن حمید با توجه به جایگاهى كه البانى در

 .كند مى

 

 

 و جوزجانيي یبي اعتباري تضعیف نسا
 :نویسد اند؛ مزى مى ى و جوزجانى محمد بن حمید را تضعیف كردهیهمانند نسا برخى از عالمان جرح و تعدیل

 و غیر ثقیه است.داراى مذهب پست  گفته و ابراهیم بن یعقوب جوزجانى گفته است محمد بن حمید ثقه نیست ىیسان
_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق د. بشار عواد معروف، 005، ص 25ج  هـ(632الحجاج)متوفايأبو تهذیب الكمال، المزي، یوسف بن الزكي عبدالرحمن  (0)

 م0110 –هـ 0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة 

 

 

 

 

 



 دارد؟اعتبارى  آیا تضعیف این دو نفر ارزش و؛ حال ي ابو حنیفه را نیز تضعیف كرده استینسا

 كه جاییا ت ى از افراد سختگیر در توثیق استیى و جوزجانى اعتبار ندارد و غیر قابل قبول است؛ زیرا نسایتضعیف نسا

 . ابوحنیفه را نیز تضعیف كرده است رئیس احناف یعنى

 :نویسد مىدر این باره لكنوى در الرفع و التكمیل 

نیست؛ زیرا وى در كتاب میزان اإلعتدال در  مورد قبول ه گفته استحنیفی ى درباره وارد كردن عیب بر ابیآنچه كه نسا

 .وارد كردن عیب بر افراد سختگیرى كرده است

_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق: عبد 020، ص 0ج  هـ(0403)متوفايالرفع والتكمیل في الجرح والتعدیل، اللكنوي الهندي، أبو الحسنات محمد عبد الحي( 0)

 هـ0306حلب، الطبعة: الثالثة،  -الفتاح أبو غدة، ناشر: مكتب المطبوعات اإلسالمیة 

 

 .ى با معیار سختگیرى در توثیق مردود خواهد بودیبنابراین تضعیف نسا

 .مشهور و معروف است امیرالمومنیناما جوزجانى او كسى است كه در دشمنى با 

 

 :نویسند باره وى مىذهبى و ابن حجر در

 بود(.)دشمنان او انحراف داشت علیولى از  ؛بود اتثق و( راویانو بزرگان) نویسندگان ،او از حافظان

_____________________ 

 :  پی روشت

النظامیة  ، تحقیق: دائرة المعرف400، ص 2هـ( ج 152لسان المیزان، العسقالني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل)متوفاي (0)

 م0112 –هـ 0302بیروت، الطبعة: الثالثة،  -الهند، ناشر: مؤسسة اْلعلمي للمطبوعات  -

، تحقیق: الشیخ علي 262، ص 6ج  هـ(631)متوفايمیزان االعتدال في نقد الرجال، الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان (2)

 م0115بیروت، الطبعة: اْلولى،  -لكتب العلمیة محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود، ناشر: دار ا

 

همان طور که در بخش ویژه ها به شناخت مومن از منافق پرداختیم مشخص شد دشمن امیرالمومنین بر اساس گفته پیامبر 

 صلی هللا علیه و آله در صحیح مسلم منافق است؛ پس کالم او ارزشی ندارد. 

 

 

 دمي شو« حسن« »مختلف فیه»حدیث راوي 

بازهم سبب نخواهد شد كه از روایت محمد بن حمید  ى و جوزجانى ارزش داشته باشدیحتى اگر فرض كنیم كه تضعیفات نسا

 : ت برداریم؛ زیرادس

شوند  اند كه از ائمه جرح و تعدیل محسوب مى كسانى همچون یحیى بن معین، احمد بن حنبل و طیالسى وى را توثیق كرده -0

د در توان نمى بوده استن یمنرالموو یا جوزجانى كه از دشمنان امی استى كه از متشددین و سختگیران یو تضعیفات نسا

 .مقاومت نماید توثیق یحیى بن معینو  کالم پیامبر صلی هللا علیه و آلهبرابر 
 



 بازهم روایت ق كرده باشنداى او را توثی اى وى را تضعیف و عده عدهاگر یم كه ویگ مى با چشم پوشى از همه این موارد -2

گیرد و روایت  قرار مى« حسن»روایت چنین شخصى در مرتبه  ست؛ زیرا طبق قواعد رجال اهل سنتوى مورد قبول ا

 کرد.توان به نمونه هایى بعنوان مثال اشاره  حسن نزد عالمان اهل سنت حجت است كه در این مورد مى

 

 :نویسد بن سوید مى باره قزعةابن حجر عسقالنى در
اند  گفته وبرخى او را تضعیف كرده و گروهى او را راستگو و یا ثقه دانسته  .سخنان اهل دانش درباره او متفاوت است

 .اى حدیث او را پذیرفته اگر چه قوى نیست وعده ؛شود ولى احتجاج و استدالل به آن نمى شود حدیثش نوشته مى
 

 :كند گیرى مىولى ابن حجر خودش سرانجام چنین نتیجه 

 .لموهللا اع شود كه روایت وحدیث قزعة بن سوید در مرتبه حسن است از سخنان پیشوایان رجال وحدیث چنین استفاده مى

_____________________ 

 :  پی روشت

، 40، ص 0ج  هـ(152)متوفايالقول المسدد في الذب عن المسند لإلمام أحمد، العسقالني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (0)

 هـ0300القاهرة، الطبعة: اْلولى،  -تحقیق: مكتبة ابن تیمیة، ناشر: مكتبة ابن تیمیة 

 

 

 :نویسد در تهذیب التهذیب در ترجمه عبد هللا بن صالح مى

ت مگر اینکه است نیسچیزی که ثابت کند حدیثش از اعتبار ساقط  گوید را راستگو دانسته و مى (عبد هللا بن صالح)ابن قطان

 درباره او اختالف وجود دارد، پس حدیثش حسن است.

_____________________ 

 :  پی روشت

بیروت،  -، ناشر: دار الفكر 221، ص 5هـ( ج 152تهذیب التهذیب، العسقالني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل)متوفاي (0)

 م0113 –هـ 0303الطبعة: اْلولى، 

 

 

 :نویسد المنثوره مى یالآلل زركشى در

اره بد بن سیرین آورده است؛ اگر چه درابن ماجه در سننش حدیث عبد هللا بن صالح را از طریق كثیر بن شنطیر از محم

 .است حسنحدیثش ثیر بن شنطیر اختالف است؛ ولى ك

_____________________ 

 :  پی روشت

، 0هـ( ج  613الزركشي، بدر الدین)متوفاي(، )التذكرة في اْلحادیث المشتهرةهالمعروف بـالآللئ المنثورة في اْلحادیث المشهورة ( 2)

  م0112هـ،  0302، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، ناشر: دار الكتب العلمیة ـ بیروت، الطبعة: اْلولى، 32ص 

 

 



 :نویسد حافظ هیثمى در مجمع الزوائد مى

 در اهل علماز  و برخی است راستگو می گفت عقیل حافظه خوبى نداشت، ترمزىهللا بن محمد بن عبدراوی )مسند(احمد 

سحاق بن ابراهیم و حمیدى احمد حنبل و ا گفت بخارى مى . محمد بن اسماعیل یعنیاند اش سخنانى گفته باب قدرت حافظه

 و هللا اعلم. حسن است شحدیث پس می گوید .دلیل می آورند ابن عقیل حدیث اب

 
_____________________ 

 :  پی روشت

، 424ص  ، ناشر: دار الریان للتراث /220، ص 0ج  (هـ 106 بي بكر)متوفايامجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهیثمي، علي بن  (0)

 هـ0306 –بیروت  - لمیهدار الكتاب الع ناشر:

 

 

 

http://sonnat.net/upload/article/CB06BEFD.F7E6.4B87/32VD418P_pic.gif?rnd=


 :كنیم كند كه ما به دو مورد اشاره مى در موارد متعددى به همین قاعده استناد مى ابن قطان در بیان الوهم واإلیهامحافظ 

باره اسامه بن زید لیثى نیز به همین ت؛ ولى حدیث از او حسن است و دردر نقل روایت از اسامه بن زید اختالف شده اس

 .شیوه سخن گفته و سرانجام حدیثش را در رتبه حسن قرار داده است

_____________________ 

 :  پی روشت

، 320، ص 3ج  هـ(221بیان الوهم واإلیهام في كتاب اْلحكام، ابن القطان الفاسي، أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك)متوفاي (0)

 م0116هـ،0301تحقیق: د. الحسین آیت سعید، ناشر: دار طیبة ـ الریاض، الطبعة: اْلولى، 

 

 

 .است« حسن»قارى اختالف وجود دارد؛ ولى حدیثش  باره سالم بن سلماندر

_____________________ 

 :  پی روشت

ـ  322، ص 3ج  هـ(221)متوفايبیان الوهم واإلیهام في كتاب اْلحكام، ابن القطان الفاسي، أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك (0)

 م0116هـ،0301، تحقیق: د. الحسین آیت سعید، ناشر: دار طیبة ـ الریاض، الطبعة: اْلولى، 324

 

 

 :نویسد مال علي قارى پس از نقل یك حدیث كه در اسناد آن ابوالمنیب قرار دارد مى

بي اهم او را توثیق كرده است و ابن  ابوالمنیب ثقه است و ابن معین ا نقل و آن را تصحیح كرده و گفتهحاكم این روایت ر

حدیثش صحیح است و به بخارى كه نام او را در ردیف افراد ضعیف آورده است  گفت گوید از پدرم شنیدم مى حاتم مى

اند كه اشكالى در او نیست؛ پس حدیث  باره او تردید كرده و ابن حبان و ابن عدى گفتهدرهم ى ینسا و كرد مىاعتراض 

 .حسن است

_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق: جمال عیتاني، ناشر: 405، ص 4ج  هـ(0003)متوفايمرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، القاري، علي بن سلطان محمد (0)

 م2000 -هـ 0322لبنان/ بیروت، الطبعة: اْلولى،  -دار الكتب العلمیة 

 

 

 :نویسد مناوى مى

 .استحدیثش حسن  پسى توثیق و ابوحاتم تضعیف كرده است یاحمد بن بدیل را نسا

_____________________ 

 :  پی روشت

 -، ناشر: المكتبة التجاریة الكبرى 421، ص 0ج  هـ( 0040)متوفايفیض القدیر شرح الجامع الصغیر، المناوي، عبد الرؤوف (0)

 هـ0452مصر، الطبعة: اْلولى، 



 :نویسند مباركفورى پس از نقل روایتى مىمحیى الدین نووي، شوكانى و 

نسایی می گوید منکر الحدیث قرار دارد كه وضعیتش مورد اختالف است؛  )اردک(در سندش عبد الرحمن بن حبیب بن ازدك

 است و سایرین ثقیه است و حافظ گفت پس او حسن است.

_____________________ 

 :  پی روشت

، ناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، التكملة 21، ص 06هـ( ج  262محیي الدین)متوفايالمجموع، النووي، أبي زكریا  (0)

 الثانیة

، 20، ص 6ج  هـ(0255متوفاي )نیل اْلوطار من أحادیث سید اْلخیار شرح منتقى اْلخبار، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد( 2)

 0164 –ناشر: دار الجیل، بیروت 

، 403، ص 3ج  هـ(0454)متوفايرح جامع الترمذي، المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم أبو العالتحفة اْلحوذي بش (4)

  بیروت –ناشر: دار الكتب العلمیة 

 

 :نویسد و زیلعى در نصب الرایة پس از آوردن حدیثى مى

که قال بن قطان در کتابش و حدیث آخری که از ترمزی خارج شد... و گفت غریب است و روایت کرده احمد در مسندش 

د بنابراین به جهت وجوابو معشر)که در سند روایت است( در موردش اختالف است؛ برخی ضعیف و برخی توثیق کرده اند 

 .شود حسن رتبه حدیث مىاو 

_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق: محمد 020، ص 3ج  هـ(622)متوفايمحمد الحنفي نصب الرایة ْلحادیث الهدایة، الزیلعي الحنفي، عبدهللا بن یوسف أبو (0)

 هـ0456 –مصر  -یوسف البنوري، ناشر: دار الحدیث 

 

بلكه  شود اختالف علما در توثیق و تضعیف راوى سبب اسقاط حدیث از درجه اعتبار نمى اكنون و با توجه به آنچه گذشت

همانند روایت صحیح حجت و مورد قبول عالمان اهل سنت گیرد و روایت حسن نیز  قرار مى« حسن»روایت در رتبه 

اختصاص به دانشمندان قدیم ندارد؛ بلكه عالمان معاصر اهل سنت نیز صحت آن را پذیرفته و به آن  عمل به این قاعده .است

 .پایبند هستند

 

یث الصحیحة، بیش از پنجاه مورد فقط در كتاب سلسلة احاد ها دارد اى در میان وهابي محمد ناصر البانى كه جایگاه ویژه

 .كنیم هاى گوناگون وى اشاره مى مورد از كتاب 3با استفاده از همین قاعده روایات را تصحیح كرده است كه به 

واسمه عبد  از رجال بخارى و همگى ثقه هستند غیر از ابن ثوبان همگى حسن است؛ چون رجال این حدیث آنسند  -0

 .ه او اختالف شده استباركه در الرحمن بن ثابت

_____________________ 

 :  پی روشت

 ، طبق برنامه مكتبة الشاملة005 ح هـ(0320)متوفاي سلسلة احادیث الصحیحة، الباني، محمد ناصر (0)

 



باره او در ،یثى نقل نكرده؛ مگر به نحو تعلیقبخارى از وى حداست که ار بصرى ابوعامر خزصالح بن رستم و او  -2

ابوداوود خّزار بصرى را توثیق كرده و ابن معین گفته است  نویسد شده است. ذهبى در قسمت راویان ضعیف مىاختالف 

 ...ضعیف است و احمد بن حنبل وى را صالح الحدیث نامیده است و در كتاب المیزان به همین سخن اعتماد شده و 

از نظر من ابوعامر اشكالى  ؛ چون ابن عدى گفته استگیرد ر مىحدیث ابوعامر در رتبه حسن قرا گوید البانى سپس مى

ابوعامر راستگو است؛ ولى خطایش  بن حجر در كتاب التقریب گفته استندارد و حدیث منكرى از وى نقل نشده است. ا

 و هللا اعلم. بسیار است كه گویا میل به تضعیف داشته است

_____________________ 

 :  پی روشت

   202 هـ( ص0320الصحیحة، الباني، محمد ناصر)متوفاي سلسلة احادیث  (0)

 

 

دمشقى دارانى كه غیر از سلیمان بن عتبه  شناخته شده و مورد اعتماد هستند چون رجال آن سند حدیث حسن استگفت  -4

را مورد اعتماد دحیم او  .گوید جایگاهى ندارد شناسم. ابن معین مى او را نمى و اختالف شده است. احمد گفته استاره ابدر

و چون توثیق كنندگانش  اند دانسته و ابومسهر و هیثم بن خارجه و هشام بن عمار و ابن حبان نیز او را مورد اعتماد دانسته

ناشناس  تر از دیگران نسبت به راویان پس باید نتیجه بگیریم كه آنان آگاه باشند بیشتر هستند و از طرفى همه آنان دمشقى مى

 و هللا اعلم. هستند

_____________________ 

 :  پی روشت

 503 هـ( ح0320سلسلة احادیث الصحیحة، الباني، محمد ناصر)متوفاي ( 0)

 

 

 و او ز محمد بن عبد هللا بن عمرباشند؛ غیر ا چون رجال او ثقه و از رجال صحیح مسلم مى است« حسن»سند احمد  -3

 .باره او اختالف شده استدر كهاست ( لدیباجا) هسبط الحسن الملقب بـ

_____________________ 

 :  پی روشت

   532 هـ( ح0320)متوفاي الباني، محمد ناصرسلسلة احادیث الصحیحة، ( 0)

 

 باره یكى از راویان آن به اختالفرسد كه عالمان جرح و تعدیل روایتى كه در ات مىاز آنچه گذشت این نكته به وضوح به اثب

 .نامند مى« حسن»آن روایت را  ،ا تأیید و بعضى تصدیق كرده باشندبرخى او رسخن گفته شده و 

باره محمد بن حمید مورد قبول در زجانى و برخى دیگر از عالمان سنيى و جویدر نتیجه حتى اگر فرض كنیم كه جرح نسا

 مختلف و روایت راوى« مختلف فیه»شود  اكثر محمد بن حمید مىزیرا حد زند هم ضررى به اعتبار روایت نمى باز باشد

و روایت حسن نیز همانند روایت صحیح نزد اهل سنت معتبر و قابل قبول « حسن»شود  مى اى كه گذشتفیه طبق قاعده

 .است



 حال بررسی سرد روایت
 جریر بن عبد الحمید بن قُْرط الَضبِّي

 :نویسد ترجمه وى مىوى از راویان صحیح بخارى و مسلم است و مزى در تهذیب الكمال در 

 گوید . محمد بن عبد هللا موصلى مىبه او مراجعه می کردندمورد اطمینان و داراى علم زیادى بود،  گوید محمد بن سعد مى

 .او حجت بود و همه کتاب هایش صحیح

_____________________ 

 :  پی روشت

بیروت،  -، ناشر: دار الفكر 25، ص 2هـ( ج 152)متوفايأبو الفضلبن علي بن حجر تهذیب التهذیب، العسقالني الشافعي، أحمد ( 0)

  م0113 –هـ 0303الطبعة: اْلولى، 

، تحقیق د. بشار عواد معروف، 533، ص 3ج  هـ(632ف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج)متوفايتهذیب الكمال، المزي، یوس( 2)

 م0110 –هـ 0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة 

، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط، محمد 00، ص 1ج  هـ(631شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان)متوفايسیر أعالم النبالء، الذهبي،  (4)

 هـ0304ت، الطبعة: التاسعة، بیرو -نعیم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة 

 

 :اشكال عبد الرحمن دمشقیه كه گفته است بنابراین

و  ودداأبو چنانكه  ر هم می آمیخت)درست و نادرست را(اگر چه وى راستگو است ولى گاهى د و جریر بن حازم است

 ( 2/2243) بخاری در تاریخ کبیر تصریح کرده اند

 :بى اساس است و دو ایراد مهم دارد

دهنده عدم دقت  حمد بن حمید رازي، روایت را از جریر بن عبد الحمید نقل كرده است نه جریر بن حازم و این نشانم -0

 .دمشقیه در سند روایت است

چرا كه او نیز از راویان بخاري،  كرد توان تردید در توثیق او نمى ض كنیم كه جریر بن حازم نیز باشدحتى اگر فر -2

 .مسلم و بقیه صحاح سته است؛ بنابراین اشكال دمشقیه كامال بى اساس است

 

 مغیرة بن ِمْقَسم َضبِّي

 .وى نیز از راویان بخاري، مسلم و بقیه صحاح سته است

 شوم. شاز مغیره ندیدم که همراه فقیه تركسى را  گوید بكر عیاش مىابو

 او مورد اطمینان و امین است. یحیى بن معیناز بى مریم احمد بن سعد بن ا و می گوید

ا تر است ی ال کردم که آیا روایت مغیره از شعبى براى تو دوست داشتنيوگوید از پدرم س بي حاتم مىاابن عبدالرحمن 

 روایت شبرمه از شعبى؟ گفت: هر دو مورد اطمینانند. 

 .مغیره مورد اطمینان است گوید نسایى مى
_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق د. بشار عواد معروف، 411، ص 21ج  هـ(632الرحمن أبو الحجاج )متوفايتهذیب الكمال، المزي، یوسف بن الزكي عبد (0)

 م0110 –هـ 0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة 



 :اشكال دمشقیه كه گفته بود از این رو

در  ابن حجرحافظ  و ابراهیم را ندیده. است ولى احادیث او مرسل است )مورد اطمینان(ثقه .مقسم است و او پسرمغیرة 

كرده  كه تصریح به شنیدن هنگامیمگر  )او را( ذکر کرده نیست حدیث راوی پذیرفته در این مرتبه مرتبه سوم از مدلسین كه

 .باشد

 اند؟ چرا بخاري، مسلم و... از او روایت نقل كرده اگر او مدلس بوده زیرا مى نداردارزش عل

 

 زیاد بن ُكلَیب

 .وى نیز از راویان صحیح مسلم، ترمذى و... است

 :گوید مزى در تهذیب الكمال در ترجمه وى مى

 او در روایت مورد اطمینان بود. عجلى گفته استحمد بن عبد هللا 

 او مورد اطمینان است. نسایى گفته است 

 .از دنیا رفت 001او از حافظان ثابت قدم و در سال  ابن حبان گفته است
_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق د. بشار عواد معروف، 505 ص ،1 ج هـ(632ف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج)متوفايتهذیب الكمال، المزي، یوس (0)

 م0110 –هـ 0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة 

 

 

 شبهه ارقطاع سرد

بزرگان اهل تسنن در قرن اول هجري به چنین مطلبى همین كه شخصى از  طور كه در روایت بالذرى اشاره شدهمان  -0

 .خودش شاهد ماجرا نیز نبوده باشد كند؛ حتى اگر براى اثبات مطلب كفایت مى اعتراف كرده باشد

ها از نظر بزرگان اهل سنت به طور قطع ثقه  از افرادى است كه همه آن كند تمام روایاتى كه زیاد بن كلیب نقل مى -2

 :هستند. استادان وى از این قراراند

 ابراهیم نخعي:  -0

 .او فردى فقیه و دانشمند و ورعش باعث تعجب همگان و اهل خیر بود، از شهرت گریزان و در علم سرشناس بود

_____________________ 

 :  پی روشت

، 226ص  0ج  هـ(631ن أحمد بن عثمان)متوفايالكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة، الذهبي، شمس الدین محمد ب (0)

 م0112 -هـ 0304جدة، الطبعة: اْلولى،  -تحقیق محمد عوامة، ناشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمیة، مؤسسة علو 

 

 

 



 :ید بن جبیرسع -2

 .بود مورد اعتماد در نقل فقیه

_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق: محمد 2261، رقم: 243ص  ،0هـ( ج 152تقریب التهذیب، العسقالني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل)متوفاي (2)

 م0112هـ ـ 0302سوریا، الطبعة: اْلولى،  -عوامة، ناشر: دار الرشید 

 

 عامر شعبي:  -4

 .برجسته بود فقیهیبلند آوازه و  ،مورد اعتماد

_____________________ 

 :  پی روشت

 4012 ح، 216ص  0تقریب التهذیب، ج  (4)

 

 فضیل بن عمرو فقیمي:  -3

 .مورد اعتماد است

_____________________ 

 :  پی روشت

 5340 ح، 331 ، ص0تقریب التهذیب، ج  (3)

 

 

انقطاع سند نیز ضررى ؛ همچنین دهنده عدم توجه و دقت او است الرحمن دمشقیه همگى بى اساس و نشانعبداشكاالت پس 

 .زند به حجیت آن نمى

 

 برابرایو اسراد و خود روایت کامال صحیح هسترد.

 

 

 

 

 

 

 

 



  اب االشراف بالذریبررسی روایت ارس

قصة حرق عمر رضى هللا عنه لبیت فاطمة رضى هللا ) با عنواناش  در مقاله الرحمن دمشقیه، نویسنده معاصر وهابيعبد 

 :نویسد باره روایت احمد بن یحیى بالذرى مىآمده در« فیصل نور»كه در سایت  (عنها

 
_____________________ 

  پی روشت:

 قاهرهمعارف، الچاپ دار ، ناشر: 0013 ح، 512ص  ،0ج  ، احمد بن یحیی، البالذری،انساب االشراف (0)
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ده نقل كر 0/512در كتاب انساب اْلشراف  261متوفای احمد بن یحیى بغدادى مشهور به بالذرى از بزرگان محدث شما، 

عمر  .پذیرفتن اد تا بیاید و بیعت كند ولىفرستعلیه السالم بكر كسى را نزد علي ابا  )که( ابن عون از سلیمان تیمی از است

خواهى خانه  اى پسر خطاب! آیا مى )حضرت( فاطمه)سالم هللا علیها( گفت: آمد از آتش به طرف خانه فاطمه اى با شعله

 .این كار آنچه را كه پدرت آورده محكم تر مى سازدو  آري مرا به آتش بكشى؟ گفت

چگونه  زیادى داردو بالذرى با وى فاصله سلیمان تیمى تابعى است  .منقطع استاول و از طرف آخر طرف  از آنسند 

 .بكر فاصله استی ر افراد تابعى است و بین او و ابو اما ابن عون از آخ كند؟ بدون واسطه از وى نقل مى

 دو دلیل)نقض روایت(:

مومین آورده و نه در نه او را از مذ 1/222بي حاتم در كتاب جرح و تعدیل امسلمة بن محارب ناشناخته است؛ زیرا ابن  -0

 .تماد بداند و یا تضعیف كرده باشدام كسى او را مورد اع و من ندیده بخش ممدوحین
 

است؛ تا چه رسد  نشنیده چیزینس اكه از هجری است  052فاصله زیادی است از بن عون و او عبدهللا بن عون متوفای  -2

 چون این حادثه در سال یازدهم از هجریت اتفاق افتاده است.  صدیق)ابوبکر(به 

 .هـ از دنیا رفته است034را درك نكرده است؛ چون او در سال  صدیقهمچنین سلیمان تیمى نیز 

 

 چكیده شبهه

 .مسلمة بن محارب مجهول است -0

 .اند ابن عون و سلیمان تیمى تابعى هستند و خودشان شاهد ماجرا نبوده -2

 

 بررسی صحت روایت و پاسخ به شبهات ذکر شده 

 المدائني

 :نویسد وى مى بارهذهبى در

در بغداد ساكن شد و  .بي سیف المدائني االخباريابو الحسن علي بن محمد بن عبد هللا بن ا عالمه، حافظ، صادق مدائنى*

 آشنایى با قبایل حوادثى كه بر اعراب گذشته بود و همچنین در ،ها او در سیره شناسى و تاریخ جنگ ؛هایى نوشت كتاب

 .نوشت شنوید با سند عالى و خوب مى كرد و مى بود و آنچه نقل مىآور  بسیار توانا و شگفت
 

 :نویسد در ادامه از قول یحى بن معین مى

 ست؟او کیاز پدرم پرسیدم  گوید مى (خثیمةواحمد بن اب)مورد اعتماد است.  گفت مورد اعتماد است، مورد اعتماد است،یحیى 

 .او مدائنى است گفت

_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط، محمد 300، ص 00ج  هـ(631)متوفايسیر أعالم النبالء، الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان( 0)

 هـ0304بیروت، الطبعة: التاسعة،  -نعیم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة 

 



 

 

 :نویسد ابن حجر مى

ن اى؟ گفتم سندش نزد م این حدیث را از چه کسى شنیده گفتبا عاصم النبیل خواندم، احدیث را براى  گوید بو قاِلبة مىا

 است)در علم حدیث(. ، ابوالحسن مدائنى استادسبحان هللا گفت حدیث کرد؛نیست و لکن ابوالحسن مدائنى برایم 

 شود:  مى ها به جاى کلمه استاد، إسناد آمده است در این صورت معناى عبارت اینگونه بعضى نسخه

 (.همین که او این روایت را نقل نموده کافى است)ابوالحسن مدائنى خودش سند است سبحان هللا گفت

_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق: دائرة المعرف 254، ص 3ج  هـ( 152ي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل)متوفايلسان المیزان، العسقالني الشافع (2)

  0112 - 0302بیروت، الطبعة: الثالثة،  -الهند، ناشر: مؤسسة اْلعلمي للمطبوعات  -النظامیة 
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 َمْسلََمة بن محارب

 .مردود است ین رو اشكال مجهول بودن این شخصابن حبان او را در کتاب الثقات توثیق نموده است؛ از ا

 

_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق السید شرف الدین 00001رقم  ، 310، ص 6ج  هـ( 453)متوفايالثقات، التمیمي البستي، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم (0)

 م0165 –هـ 0415أحمد، ناشر: دار الفكر، الطبعة: اْلولى، 
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 سلیمان الَتْیمي

 :نویسد مزى در تهذیب الكمال مى

تر از سلیمان تیمى ندیدم، هر زمان كه حدیثى از  احدى را راستگو کند که گفت ربیع بن یحیى از شعبة بن حجاج نقل مى

 .کرد ( تغییر مىنمود رنگش)صورت نقل مىپیامبر صلی هللا علیه و سلم 

 یکی است.ن شک سلیمان تیمى و ابن عون با یقی کند که گفت بوبحر بكراوى از شعبة بن حجاج نقل مىا

 .مورد اعتماد است کند که گفت عبدهللا بن احمد بن حنبل از پدرش نقل مى

 است. مورد اعتماداو گفتند ى یسایحیى بن معین و ن

 است. ل بصرهاه و از بهترین مورد اعتماد ،از تابعین گوید مىِعجلى)از عالمان رجالى اهل سنت( 

_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق د. بشار عواد معروف، ناشر: 1، ص 02ج  هـ(632فايتهذیب الكمال، المزي، یوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج)متو (0)

  م0110 –هـ 0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -مؤسسة الرسالة 
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 :گوید باره سلیمان التیمى مىدرمحمد بن سعد 

و  گذراند تالش بود، تمام شب را به نماز خواندن مى در عبادت پر .استادیث فراوانى نقل کرده و ثقه اح (سلیمان تیمى)

 .خواند شب پیشینش مى نماز صبح را با وضوى نماز عشا

_____________________ 

 :  پی روشت

 بیروت -، ناشر: دار صادر 252، ص 6ج  هـ(240 )متوفايالطبقات الكبرى، الزهري، محمد بن سعد بن منیع أبو عبدهللا البصري (2)

 

 

 انقطاع در سندپاسخ به 

چگونه  و بالذرى با وى فاصله زیادى داردسلیمان تیمى تابعى است  .منقطع استاول و از طرف آخر طرف  از آنسند 

 .استبكر فاصله ی ر افراد تابعى است و بین او و ابو اما ابن عون از آخ كند؟ بدون واسطه از وى نقل مى
 

 پاسخ

ح بیشتر اسخنى است كه به مز« تواند از او روایت نقل كند سلیمان تیمى تابعى است و بالذرى نمى» گوید این كه دمشقیه مى

بلكه با دو واسطه از تیمى نقل  كند چرا كه بالذرى بدون واسطه روایت از سلیمان تیمى نقل نمى !شباهت دارد تا به اشكال

 .نه چنین اشكالى از یك عالم بعید استو گر عبد الرحمن دمشقیه اصل كتاب را مالحظه نكرده باشدكند. گویا جناب  مى
 

 :توانند روایتى نقل كنند اند و حتى از صحابه نمى جرا نبودهل دوم كه ابن عون و تیمى شاهد مااما اشكا

از عالمان بزرگ ى اساس؛ چرا كه صفدي ز هیچ یك از صحابه روایت نقل كند سخنى است بتوانسته ا این كه وى نمى -0

 :گوید باره ابن عون مىاهل سنت در

 .راى وى امكان داشت كه از برخى صحابه حدیث بشنود و نقل نمایدب  ...

_____________________ 

 :  پی روشت

أحمد اْلرناؤوط وتركي مصطفى، ، تحقیق 200، ص 06هـ( ج 623 الوافي بالوفیات، الصفدي، صالح الدین خلیل بن أیبك)متوفاي (0)

 م2000 -هـ0320 -بیروت  -ناشر: دار إحیاء التراث 



 

 

 مرسل تابعي نزد جمهور علماي اهل سنت حجت است

طبق گفته صفدى او تابعى است. از طرف دیگر بسیارى از عالمان اهل سنت اعتقاد دارند كه مرسل تابعى حجت است  -4

به ویژه اگر آن شخص از كسانى همچون ابن عون باشد كه شك وى در  قوى تر است ها از مسنداتشان و حتى مرسالت آن

 .نزد اهل سنت از یقین دیگران باالتر و با ارزش تر است

اند(  كنند از اصحاب آن حضرت شنیده افرادى كه پیامبر را مالقات نكرده و آنچه نقل مىابن حجر عسقالنى درباره تابعى)

 :گوید كند مى نسبت دادن به افراد مشخص نقل مى هایى را بدون كه شنیده

به منزله این است كه یا شنیده است و یا خودش حضور داشته  یمیباید بگو كند آنچه تابعى به صورت مرسل نقل مىو اما 

 و هللا اعلم. در آن سالم باشد )تدلیس(ولى با این شرط كه آن فرد از دست بردن و كم و زیاد كردن است؛

_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق: 602، ص 1ج  هـ(152)متوفايفتح الباري شرح صحیح البخاري، العسقالني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (0)

 بیروت -محب الدین الخطیب، ناشر: دار المعرفة 
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عون  ها ابن یكى از آن که اند در میان تمام راویان تاریخ اهل سنت فقط دو نفر هستند كه دست به عمل تدلیس نزده از طرفی

 است. 
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مخفى نمودن عیب در سند( کم و زیاد کردن یا تدلیس) (در نقل روایات)اویان حدیث كسى را ندیدم كهاز رشعبه می گوید 

 .ابن عون نكرده باشد مگر عروه بن مره و

 
_____________________ 

 :  پی روشت

  51، ص 0هـ( ج 404)متوفاىمد بن شعیب بن علي الخراسانيذكر المدلسین، النسائي، أبو عبد الرحمن أح (0)

، تحقیق: عامر أحمد حیدر، 23، ص 0ج  هـ(240علي بن الجعد بن عبید أبو الحسن)متوفاي مسند ابن الجعد، الجوهري البغدادي،( 2)

 م0110 –هـ 0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: مؤسسة نادر 

، تحقیق د. بشار عواد معروف، 245، ص 22ج  هـ(632ف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج)متوفايتهذیب الكمال، المزي، یوس (4)

 م0110 –هـ 0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة 
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_____________________ 

 :  پی روشت

 321، ص 4ج  هـ(155العیني، بدر الدین محمود بن أحمد)متوفايمغانى اْلخیار،  (3)

  م0113 –هـ 0303الطبعة: اْلولى،  بیروت، -، ناشر: دار الفكر 11، ص 1تهذیب التهذیب، ج  (5)

، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط، محمد 016، ص 5ج  هـ(631أحمد بن عثمان)متوفايحمد بن سیر أعالم النبالء، الذهبي، شمس الدین م (2)

 هـ0304بیروت، الطبعة: التاسعة،  -نعیم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة 

، تحقیق: د. عاصم بن عبدهللا 51، ص 0هـ( ج  152)متوفايي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضلطبقات المدلسین، العسقالني الشافع( 6)

 م0114 –هـ 0304عمان، الطبعة: اْلولى،  -لقریوتي، ناشر: مكتبة المنار ا
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 :نویسد مال علي قارى در رد این سخن كه مرسل صحابى مورد قبول نیست مى

)پیامبر صلی هللا علیه و آله را مرسل تابعي، نزد تمام دانشمندان حجت است؛ چه رسد به مرسل كسى كه در صحت صحابى

 .بودن او اختالف است درک کرده باشد(

 
_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق: جمال عیتاني، ناشر: 343، ص 1ج  هـ(0003)متوفايمرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، القاري، علي بن سلطان محمد( 0)

 م2000 -هـ 0322لبنان/ بیروت، الطبعة: اْلولى،  -دار الكتب العلمیة 
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 :نویسد در فتح المغیث مى شمس الدین سخاوى

كند  كند كه بزرگان حدیث اختالفى در اعتبار روایاتى كه محدث با سند متصل تا تابعى نقل مى حاكم در علومش تصریح مى

 .اند در این عدم اختالف دیگران نیز او را همراهى كرده .گوید رسول خدا فرمود ندارند سپس تابعى مى

و پیروان و مقلدان این دو و گروهى از محدثان  )النعمان( بن ثابتور از وى و همچنین ابوحنیفهامام مالك بر اساس نقل مشه

و امام احمد حنبل بنا بر نقلى كه نووى و ابن قیم و ابن كثیر و دیگران دارند، به خبر مرسل تابعى اعتقاد داشته و در باب 

 .احكام و غیر آن به آن استناد جسته اند

كنند  همچون سفیان ثوري، امام مالك و اوزاعى به روایات مرسل احتجاج مى اش گفته است اكثر علما هبو داوود در رسالا

 .تا زمان شافعى كه او این مطلب را رد كرد و احمد بن حنبل و دیگران نیز از شافعى پیروى كردند

_____________________ 

 :  پی روشت

، ناشر: دار الكتب 041، ص 0ج  هـ(102)متوفايشمس الدین محمد بن عبد الرحمن فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث، السخاوي،( 2)

 هـ0304لبنان، الطبعة: اْلولى،  -العلمیة 

 

 

 :نویسد سراج الدین انصارى مى

بعضى مبالغه نموده و حتى آن را از  نویسد نقل كرده و مى (حنبل)اخبار مرسل تابعى را از طرف احمدآمدى پذیرفته شدن 

ت شود و ناقل به صح اند؛ زیرا هنگامى كه خبر با سند نقل شد صحت و سقم آن به خواننده واگذار مى تر دانسته مسند قوي

و عیسى بن ابان فراتر از او  كند آن كارى ندارد؛ ولى ابن حاجب پذیرش مرسالت تابعى را به دانشمندان حدیث محدود مى

 وایان و)اتباع التابعین( و تمام پیشكند دیگران سخن گفته و معتقد است كه اخبار مرسل تابعى و كسى كه از تابعى نقل مىو 

 .پذیرفته و مورد قبول است بزرگان ناقل حدیث

_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق: عبد هللا 030 - 041، ص 0هـ( ج 103أحمد)متوفاي المقنع في علوم الحدیث، اْلنصاري، سراج الدین عمر بن علي بن ( 4)

 هـ0304السعودیة، الطبعة: اْلولى،  -بن یوسف الجدیع، ناشر: دار فواز للنشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :نویسدجمال الدین قاسمى به نقل از قرافى مى

توجه به عدالت شخص  كه این سكوت با خبر مرسل است باره راوىبر مرسل سكوت راویان و ناقالن دردلیل حجیت خ

خبرى مبناى احكام  داند كه رواج چنین و چون شخص ساكت مى ساكت نشانه عدالت راوى و مقبول بودن اخبار اوست

بنابراین سكوت او باید بر اساس جزم و قطع به عدالت شخص راوى خبر مرسل باشد. اگر این شخص  شرعى خواهد شد

سكوت او نیز چنین حالتى را دارد.  ؛كردیم ما حجت بود و روایتش را قبول مىتوثیق او در نزد  كرد راوى را توثیق مى

راوى را ضمانت كرده و  كند اند كه مرسل از مسند قوى تر است؛ زیرا كسى كه روایت را مرسل نقل مى حتى برخى گفته

بر خالف زمانى كه نام راوى را نقل  كند كه راوى موثق باشد وثاقت او را در نزد خدا به گردن گرفته است و این اقتضا مى

 نت او را نكرده است؛باره او تحقیق كند و ضمابه عهده شنونده گذاشته است تا دركند كه در این صورت وثاقت راوى را  مى

 .)اسناد( از ارسال ضعیف تر استپس این حالت

_____________________ 

 :  پی روشت

، ناشر: دار الكتب العلمیة 043، ص 0هـ( ج  0442الحدیث، القاسمي، محمد جمال الدین)متوفايقواعد التحدیث من فنون مصطلح  (3)

 م0161 -هـ 0411بیروت، الطبعة: اْلولى،  -

 

 

 كند اعتراف ابن عون و سلیمان تیمي براي اثبات مطلب كفایت مى

زند؛ زیرا  استدالل به این روایت نمىهم ضررى به صحت  باز نیم كه سند در این جا مقطوع باشدحتى اگر فرض ك -2

به چنین هم شخصى همانند ابن عون و سلیمان تیمى  آن ل تسنن در قرن اول هجريهمین اندازه كه شخصى از بزرگان اه

امكان  ازیر دشان شاهد ماجرا نبوده باشندحتى اگر خو كند كفایت مىو روایت براى اثبات مطلب  مطلبى اعتراف كرده باشند

 د زیرا طبق اعتقاد بزرگان اهل سنتكه چنین اشخاصى به دروغ بگویند و یا از افراد دروغگو روایت نقل كرده باشن ندارد

 .شك ابن عون از یقین دیگران برتر است

شک ابن عون براى من از یقین دیگران بهتر و قابل قبول تر  ابن مبارك گفته شخصى برتر از ابن عون ندیدم و شعبه گفته

 .است

_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط، محمد 425، ص 2هـ( ج 631سیر أعالم النبالء، الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان)متوفاي( 0)

 هـ0304بیروت، الطبعة: التاسعة،  -نعیم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة 



 

 

 :نویسد مزى نیز در تهذیب الكمال مى
 .در فضیلت و برتري( فردى مثل ابن عون ندیده استاز عثمان بتى شنیدم كه گفت چشمانم) گوید بن حبیب مى عمر

_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق د. بشار عواد معروف، 411، ص 05هـ( ج 632تهذیب الكمال، المزي، یوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج)متوفاي( 2)

 م0110 –هـ 0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -الرسالة ناشر: مؤسسة 
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 :نویسدبخارى در تاریخ كبیر خود مى

 .احدى را افضل از ابن عون ندیدم گوید بن مبارک مى (عبدهللا)

_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق: السید هاشم الندوي، ناشر: 502، ص 5ج  هـ(252)متوفايالتاریخ الكبیر، البخاري الجعفي، محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا (4)

 024، ص 4/ ج  دار الفكر
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 نتیجه 

 .كند هم براى اثبات ادعاى ما كفایت مى باز هاى خود ابن عون باشد روایت منقطع و از گفته اینکه بر فرض

 .ستچرا كه ابن حبان او را توثیق كرده ا مسلمة بن محارب مجهول نیست

 :چرا كه دنزن ضررى به حجیت روایت نمى ارسال ابن عون و سلیمان تیمي

 .ها حجت است مرسل تابعى در نزد عالمان اهل سنت و ائمه اربعه آن -0

و سلیمان تیمي، براى  عون كه شك او از یقین باالتر استهمچون ابن  گانى از اهل سنت در قرن اول هجرياعتراف بزر -2

 .كند اثبات نظر شیعه كفایت مى

 

 برابرایو اسراد و خود روایت کامال صحیح هسترد.
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 ،صهی هللا یهیه و  له بررسی روایت المهل و الرحل شهرستاری به همراه امامت امیرالمومریو، شک یمر به پیامبر

 متعه یمر ام رمام تراویج و رهی

قصة حرق عمر رضى هللا عنه لبیت فاطمة رضى هللا ) اش با عنوان در مقاله ،معاصر وهابيالرحمن دمشقیه نویسنده عبد 

 و آتش زدن علیه السالم باره روایت نظام معتزلي و اعتراف او به شهادت محسنآمده در« فیصل نور»كه در سایت ( عنها

 :نویسد مى حضرت فاطمه سالم هللا علیها خانه
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و سخن آنان را با سخنان معتزله در  فالسفه را مورد مطالعه قرار داد هاني، نظام، بسیارى از کتبابراهیم بن یسار بن 

یازدهمین مورد از تفردات وى گرایش به مذهب تشیع و توهین به بزرگان صحابه از مسایل تفرد داشت؛  آمیخت و در برخى

و  را جانشین خویش تعیین نموده است یح کرده و اوبر امامت علي تصر سلم صلى هللا علیه و گفت پیامبر بود؛ وى مى

نیز به این مطلب آگاه بودند؛ اما عمر به نفع ابوبکر این مساله را پنهان داشت و او  سلم صلى هللا علیه و ى پیامبر صحابه

 .بود كه براى ابوبكر بیعت گرفت

گر ما به حق نیستیم و آنان به باطل؟ فرمودند: در روز حدیبیه دچار شک شد و سوال کرد از رسول علیه صاله و سالم که م

ادر كرده ص (پیامبر)در درستى فرمانى كه  این شک و تردید در دین و وجدان ؟چرا باید با ذلت بازگردیمپس بلی، عمر گفت 

 است. بود

کرد؛ در  را زد و او سقط جنین رضى هللا عنها داستانى دروغین جعل کرده و گفته عمر در روز بیعت شکم فاطمه وى

و حال آنکه جز علي، فاطمه، حسن و حسین کسى دیگر در خانه  بسوزانیدخانه فاطمه را با ساکنان آن زد  حالیکه فریاد مى

 .نبود

 ...همچنین عمر بود كه نصر بن حجاج را از مدینه به بصره تبعید كرد، نماز تراویح را ابداع كرد، از متعه حج بازداشت و
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 :نویسد باره نظام مىكالم شهرستانى در صفدي نیز پس از نقل

گرایش وى به رفض و توهین به بزرگان  برخى دیگر تفرد داشت از آن جمله نظر بود و در در برخى از مسائل با معتزله هم

تعیین  را جانشین خویش صلى هللا علیه وسلم بر امامت علي تصریح کرده و اوگفت پیامبر مبر )ص( بود؛ وى مىپیا صحابه

نهان ابوبکر این مساله را پنیز به این مطلب آگاه بودند؛ اما عمر به نفع  صلى هللا علیه وسلمى پیامبر  و صحابه نموده است

      .را زد چنانکه وى محسن را سقط کرد )سالم هللا علیها(فاطمه)حضرت( گفت عمر در روز بیعت با ابوبکر شکم مى و داشت

 راند و او به خاطر بیم از شمشی کسانى که منکر نبوت داشت یعني ییاز علما معتقدند که نظام در حقیقت مذهب برهمابرخى 

دانند و گروهى از پیشوایان معتزله همچون ابوهذیل، اسکافى و جعفر  اش را پنهان نمود. اکثر علما وى را کافر مى عقیده

 .هایى نوشته اند در این باره کتاباند و  بن حرب نیز او را کافر دانسته

 

 بررسی صحت روایت و پاسخ به شبهات ذکر شده

فرقه نظامیه و از  هـ( فیلسوف و متكلم مشهور اهل سنت، مؤسس240)متوفاى بن سیار بن هاني، مشهور به نّظامابراهیم 

 لیفه دوم و نیز برخى دیگرسالم هللا علیها توسط خ حضرت فاطمهاز كسانى است كه به هتك حرمت  بوده و گان معتزلهزرب

سخنان  ر درفانه دانشمندان اهل سنت بدون تدبساعى كه در صدر اسالم اتفاق افتاده اعتراف كرده است؛ اما متق و وقاییاز حقا

ارائه دهند مدركى مهرى شدید قرار داده و بدون این كه  او را مورد بي اعتراف به حقایقى از این دست او و فقط به خاطر

 .!!!بوده نه مسلمان« يیبرهما»اند كه او  ى متوجه او كرده و حتى گفتهیهاى ناروا تهمت

 

 ي داشت؟یآیا نظام مذهب برهما

 :گوید معرفى كرده و مى« يیبرهما»نظام را داراى مذهب  صالح الدین صفدي بدون این كه مدركى ارائه دهد

 ...ره في كتب الملل والنحل إن النظامبي الدم قاضي حماة وغیاوقال ابن 
 

 :گوییم در جواب صفدي مي

دهنده تردید او در  هاى ملل و نحل آمده است كه این خود نشان صفدي مشخص نكرده كه این قضیه در كدامیك از كتاب -0

 .صحت مطلب است

 به عنوان امام سازگارى صلی هللا علیه و آله توسط رسول خدا جانشینبا اعتقاد وى به نصب  ى بودن نظامیادعاى برهما -2

 له باشدآ صلى هللا علیه و پیامبرندارد و تناقضى آشکار در کالم صفدى است؛ زیرا چگونه ممکن است کسى منکر نبوت 

 را به جانشینى خود برگزیده است؟ امیرالمومنینولى در عین حال بحث خالفت او را پیش كشیده و اعتقادش این باشد که 

 حاب اواصاز  رخیو ب بودهقائل  ی( ارزششجانشینانتصاب )اونبوت فردى باشد ولى براى فعل یا ممکن است کسى منکر آ

 !!!وصف کند؟ را به خاطر کتمان این مطلب منفع طلب

ه ب بردارى از برخى حقایق رسد تنها به خاطر پرده سخنى است به گزاف كه به نظر مى ى بودن ويیاتهام برهما بنابراین

 و ارزش توضیحات بیشتر را ندارد. او نسبت داده شده است

 

 

 

 



 بررسي اشكاالت شهرستاني بر نظام

 ان راكند كه آن ت وى را رد مىایل روایاست و به همین دال چهار مطلبگیرد  مهمترین اشكاالتى كه شهرستانى به نظام مى

 .خواهیم كرد ذکر و بررسی

 

 صلی هللا علیه و آلهتوسط رسول خدا  منینوتصریح به امامت امیرالم -0

ته است: گف بوده وصلی هللا علیه آله پس از پیامبر  امام وجودظام این است كه وى معتقد به نخستین اشكال شهرستانى بر ن

 ررا به عنوان امام پس از خودش نصب كرده است؛ ولى عمر آن را انكا علی رضی هللا عنه و سلمرسول خدا صلى هللا علیه 

)صلى هللا علیه وسلم( نیز به این مطلب آگاه بودند؛ اما عمر به نفع ابوبکر این مسأله را پنهان ى پیامبر و صحابه كرده است

 .بیعت گرفت در روز سقیفه داشت و او بود كه براى ابوبكر

 

از جمله امام الحرمین  لكه برخى دیگر از بزرگان اهل سنتاین عبارت اختصاص به نظام ندارد؛ بدر پاسخ باید بگوییم 

 .غزالى نیز به آن تصریح كرده است

هر كس من موال  به اجماع دانشمندان متن حدیثی که خطاب کردند در روز عید)غدیر( به اتفاق همه)مسلمانان( که فرمودند:

ر موال و رهب تو اكنونعمر گفت افتخار، افتخار ای ابا الحسن ست. علي موال و سرپرست او یم )پس از من(و سرپرست او

 ، رضایت و و تحکیم)به گفته پیامبر( است.این تسلیمپس  .من و هر موالى دیگرى هستي

 مها، برافراشتن پرچ را از مكان اصلى تغییر داد و با لشكر كشياما بعد بر او هوا و حب ریاست غالب شد و ستون خالفت 

 هلیت هموار کرد و مصداق این آیه شد:(اول)جاراه امت را به اختالف  هاى دیگر ها و گشودن سرزمین

 اى كردند. و چه بد معامله سِر خود انداختند و در برابر آن بهایى ناچیز به دست آوردند آن ]عهد[ را پشتِ  پس

مشكل  ن بیاورید تا: كاغذ و دواتى براى مندفرمود وفاتشاناز دنیا رفت پیش از  صلی هللا علیه و سلم و زمانى كه رسول خدا

 برای شما آن کسی را که پس از من استحقاق آن را دارد مشخص کنم. حل و (خالفت)را در امرشما 

 .گوید او هذیان مى گفت به سخنان این مرد توجه نكنیدرضی هللا عنه عمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_____________________ 

 :  پی روشت

، باب في ترتیب الخالفة والمملكة، تحقیق: 01، ص 0محمد، ج  سر العالمین وكشف ما في الدارین، الغزالي، أبو حامد محمد بن( 0)

ص / م2004هـ0323بیروت / لبنان، الطبعة: اْلولى،  -محمد حسن محمد حسن إسماعیل وأحمد فرید المزیدي، ناشر: دار الكتب العلمیة 

 چاپ دارالحکمه 24
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_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط، ناشر: 421، ص 01ج  هـ(631حمد بن أحمد بن عثمان)متوفايالذهبي، شمس الدین مسیر أعالم النبالء،  (2)

 هـ0304بیروت، الطبعة: التاسعة،  -مؤسسة الرسالة 

 

این شخصیت برجسته  اطر این سخن امام الحرمین غزاليتوانید به خ آیا شما مى ل پرسش ما از اهل سنت این است كهحا

همچنین از کسانی که می گویند در حدیث غدیر معنای )مولی( دوست داشتن است نه جانشینی،  اهل تسنن را تضعیف کنید؟

 می پرسیم اگر سخن شما درست است چرا پس از نقل گفته عمر می گوید هوا و حب ریاست بر او غلبه کرد؟؟؟
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 شك عمر در نبوت رسول خدا -2
 

 :شك كرده است پیامبر)ص(در صلح حدیبیه در نبوت  این است كه وى معتقد بوده عمر هرستانى به نظاماشكال دوم ش
 

در روز حدیبیه دچار شک شد و سوال کرد از رسول علیه صاله و سالم که مگر ما به حق نیستیم و آنان به باطل؟ فرمودند: 

صادر  (برپیام)در درستى فرمانى كه  تردید در دین و وجدانگفت این شک و  ؟چرا باید با ذلت بازگردیمپس بلی، عمر گفت 

 است. كرده بود

اى است كه در صحیح بخارى و مسلم آمده و از قول َسْهُل ْبُن  آله در حدیبیه، قضیه اعتراض عمر به پیامبر صلى هللا علیه و

 :در صفین مقایسه كرده است امیرالمومنینُحَنْیف نقل شده و آن را با اعتراض خوارج به 

با بیه حدی روز ما در یم كه سهل بن حنیف برخواست و گفت اى مردم مواظب خودتان باشیددر صفین بود گوید بى وائل مىا

گر م عمر بن خطاب آمد و گفت اى رسول خدا جنگیدیم مى آمد اگر جنگى پیش مى بودیم سلم رسول خدا صلى هللا علیه و

ى ها و كشتهبهشت در هاى ما  مگر نه این است كه كشته : آري، گفتندما بر حقیم و آنان بر باطل؟ فرمود نه این است كه

ما و آنان حكم نماید؟ رسول خدا  و نباید خدا بین گفت پس چرا باید با ذلت بازگردیم ،: آرىند؟ فرمودهستند مجهندر آنان 

 .. ..كند پس خداوند هرگز مرا خوار و كوچك نمى ستاده خدا هستم: اى پسر خطاب من فرندفرمود سلم صلى هللا علیه و

 
_____________________ 

 :  پی روشت

َیِر، 4000، ح 0022، ص 4ج  هـ(252صحیح البخاري، البخاري الجعفي، محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا)متوفاي (0) ، ِكَتاب اْلِجَهاِد َوالسِّ

، 2/ ج  0116 - 0306بیروت، الطبعة: الثالثة،  -َباب إِْثِم من َعاَهَد ُثمَّ َغَدَر، تحقیق د. مصطفى دیب البغا، ناشر: دار ابن كثیر، الیمامة 

 ، چاپ مطعه السلفیه، قاهره01، باب 4012، ح 305ص 
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احمد بن حنبل، عبد الرزاق صنعاني،  اشد كهب از مسلمات نزد اهل سنت مى هآل صلى هللا علیه و رپیامبشك عمر در نبوت 

ه عمر اند ك شمس الدین ذهبي، ابن حبان، جالل الدین سیوطى و دیگران این قضیه را مفصل نقل كرده و حتى تصریح كرده

بارها صدقه و كارهاى نیكى انجام داد تا كفاره عمل  آله صلى هللا علیه و ر شك خود و جسارت به پیامبربن خطاب به خاط

 .او باشد

ه این اند. حال با توجه ب اختصاص به نظام ندارد؛ بلكه بسیارى از بزرگان اهل تسنن آن را نقل كرده بنابراین نقل این مطلب

طبراني، سیوطى و... را به خاطر ، ذهبي، ابن حبان، عبد الرزاق صنعاني، توان افرادى همچون بخاري، مسلم نكته آیا مى

 نقل این مطلب تضعیف كرد؟

 به بحث اصلی ما ربطی ندارد بیش از این به آن نمی پردازیم.این مطلب از آن جایی که 

 

 هاي عمر نماز تراویح از بدعت -4

 !هاى عمر است سومین اشكال شهرستانى بر نظام این است كه وى گفته نماز تراویح از بدعت

مطلب نیز اختصاص به نظام ندارد؛ بلكه این مطلب از قطعیات تاریخ است كه حتى محمد بن اسماعیل بخارى در نقل این 

 :نویسد آن را نقل كرده است. بخارى مى ترین كتاب اهل سنت صحیح

د لى كرش را عمنظر من این است كه اگر براى این نماز گزاران امام جماعتى قرار دهم بهتر است؛ سپس تصمیم عمر گفت

از مى شبى همراه عمر بیرون آمدم مردم را دیدم كه پشت سر یك شخص نم. مور اقامه جماعت كرداو ابى بن كعب را م

 .. ..این كار عجب بدعت خوبى است خوانند. عمر گفت

 
 

 

http://sonnat.net/upload/article/6EA7F3D1.6773.4B0B/ERIFHUQY_pic.gif?rnd=


_____________________ 

 :  پی روشت

، كتاب صالة التراویح، 0102، ح606، ص 2ج  هـ(252متوفايصحیح البخاري، البخاري الجعفي، محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا)( 0)

/ ج  0116 – 0306بیروت، الطبعة: الثالثة،  -باب َفْضِل َمْن َقاَم َرَمَضاَن، تحقیق د. مصطفى دیب البغا، ناشر: دار ابن كثیر، الیمامة 

 ، کتاب صاله التراویج، چاپ المطعه السلفیه، چاپ قاهره 20، ص 2

 

 ؟ساقط کردحمد بن اسماعیل بخارى را به خاطر نقل این روایت تضعیف و كتاب او را از اعتبار توان م آیا مى

 

 و موقت نهي عمر از متعه حج -3

 صلی هللا علیه وده كه عمر بر خالف سنت رسول خدااین است كه وى معتقد ب اشكالى كه شهرستانى به نظام داردچهارمین 

 .حكم به تحریم متعه حج كرده است و آله

ز جمله ا بلكه بسیارى از بزرگان اهل تسنن ام آن را نقل نكرده است؛یات تاریخ است و تنها نظاین مطلب نیز از قطع اتفاقا

 .اند بر این مطلب تصریح كرده انمحمد بن اسماعیلى بخارى و مسلم نیشابورى در صحیحش

هم  اي در قرآن كردیم و آیه به آن عمل مى صلی هللا علیه و سلم در زمان رسول خدا ماو  کتاب خدا آیه متعه درنازل شد 

 هر چه كه خواست گفت.  شي و میلامنع نكرد، مردي با رتا دم مرگ ما را از آن  (رسول خدا)آن نازل نگردید و  بر حرمت
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_____________________ 

 :  پی روشت

، ِكَتاب التفسیر، َباب 3232 ، ح044، ص 3ج  هـ(252البخاري الجعفي، محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا)متوفاي ،صحیح البخاري (0)
، تحقیق د. مصطفى دیب البغا، ناشر: دار ابن كثیر، الیمامة  َع ِباْلُعْمَرِة إلى اْلَحجِّ / ج  0116 - 0306بیروت، الطبعة: الثالثة،  -َفَمْن َتَمتَّ

 ، چاپ مکتبه السلفیه، قاهره 3501، ح 200، ص 4

 

 

 امتعه ه بارهت جابر بن عبدهللا انصارى بودیم شخصى آمد و گفت ابن عباس و ابن زبیر دردر خدم گوید ابونضره مى

سلم انجام دادیم  هر دو متعه را در زمان رسول خدا صلى هللا علیه و اختالف نظر دارند، جابر گفت (ازدواج موقت و حج)

 .از آن نهى كرد سپس عمر ما را

 
_____________________ 

 :  پی روشت

، َباب  ،0231، ح 103، ص 2ج  هـ(220لم بن الحجاج أبو الحسین القشیري)متوفايصحیح مسلم، النیسابوري، مس (2) ِكَتاب اْلَحجِّ

ْقِصیِر في اْلُعْمَرِة، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحیاء التراث العربي   بیروت –التَّ
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 :نویسد در كتاب المبسوط تصریح كرده و مى سرخسى فقیه مشهور حنفي

و  منع كرد و گفت دو متعه در زمان رسول خدا صلى هللا علیه متعه مردم راكه  رضی هللا عنه آمدهدر خبر صحیح از عمر 

 .كنم، یكى ازدواج موقت و دوم متعه حج از آن نهى مىمردم را ولى من  بود سلم

 

_____________________ 

 :  پی روشت

 بیروت –، ناشر: دار المعرفة 26، ص 3ج  هـ(314)متوفايالمبسوط، السرخسي، شمس الدین( 4)

 

ف تضعی كه خلیفه دوم متعه را تحریم كردهتوان محمد بن اسماعیل بخارى را به خاطر اعتراف به این حقیقت  آیا مى حال

 .شهرستانى بر نظام مردود و غیر قابل قبول استدر نتیجه تمام اشكاالت  كرد؟

همچنین سوالی که در اینجا باید پرسید این است که عمر به چه حقی سنت های رسول خدا صلی هللا علیه و آله را تغییر داده؟ 

 چرا در حال حاظر علمای اهل سنت می گویند پیامبر صلی هللا علیه و آله متعه را تحریم کردند؟
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 ظامهاي ن ستایش

  .اند هایى از وى نموده بلکه برخى از عالمان اهل سنت ستایش ها كه بگذریم نظام فرد ضعیفى نیست از همه این

 :گوید ترجمه نظام مى در ابتداى شرح حال و که از جمله خود صفدى
 .از هوش بسیار باالیى برخوردار بود (بن سیار)ابراهیم 

 

 
_____________________ 

 :  پی روشت

، تحقیق أحمد اْلرناؤوط وتركي مصطفى، 02، ص 2هـ( ج 623الوافي بالوفیات، الصفدي، صالح الدین خلیل بن أیبك)متوفاي (0)

 م2000 -هـ0320 -بیروت  -ناشر: دار إحیاء التراث 
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 :گوید باره او مىان بزرگ اهل سنت درخطیب بغدادى از عالم

د مذهب معتزله بو وارد بغداد شد. او از یکه تازان و صاحب نظران در علم کالم بر طبق سحاق النظامابو ا ،براهیم بن سیارا

و اشعار  او فردى ادیب بود .در آورده است هاى زیادى به رشته تحریر ( کتابق آراى مذهب معتزله)بر طبو در علم کالم

 .( مطالب بسیارى از او نقل کرده استد اوم کالم سروده است. ابوعثمان جاحظ)شاگربسیار دقیق و پرمعنایى در زمینه عل

 

_____________________ 

 :  پی روشت

 بیروت -، ناشر: دار الكتب العلمیة 4040، رقم 15، ص 2ج  هـ(324)متوفايتاریخ بغداد، البغدادي، أحمد بن علي أبو بكر الخطیب (2)
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 :گوید باره او مىابن ماکوال در

در زمان خودش( از یکه تازان و صاحب نظران در علم کالم سحاق النظام است... او )ایار ابوبن س منظور از نظام إبراهیم

 .بود، وى اشعار زیبا و روانى سروده است

_____________________ 

 :  پی روشت

ج  هـ(365)متوفايأبي نصراإلكمال في رفع االرتیاب عن المؤتلف والمختلف في اْلسماء والكن، إبن ماكوال، علي بن هبة هللا بن  (4)

 هـ0300بیروت، الطبعة: اْلولى  -، ناشر: دار الكتب العلمیة 263، ص 6

 

 

اند فقط و فقط به خاطر اعتراف به حقایقى است  از بزرگان اهل سنت است و تضعیفات كه براى او نقل كرده نظام معتزلي

 اشكاالت برخى از عالمان اهل سنت ؛ بنابراینه استدبرال واصل مشروعیت خالفت خلفا را زیر س ها كه برمال شدن آن

 .اند همچون شهرستانى و صفدى بر او وارد نیست زیرا بسیارى از بزرگان اهل سنت نیز همان اعتقادات را داشته

 

 برابرایو اسراد و خود روایت کامال صحیح هسترد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یسقالریبررسی روایت ابو ابی دارم در کتب ذهبی و 

 وى را رافضى و دروغگو مى« میزان االعتدال»بي دارم یکى از راویانى است که عالمه شمس الدین ذهبى در کتاب اابن 

اش مسقیم اْلمر)ثابت قدم در اعتقادات( بوده اما در اواخر عمرش درباره مثالب داند؛ هر چند كه در تمام دروان زندگي 

 براین روایت او براى ما حجت نیستاست؛ بنا كردهشتم گفته و آن دو را شیخین زیاد سخن 

 
_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط، محمد 561، ص 05ج  هـ(631محمد بن أحمد بن عثمان )متوفايشمس الدین  الذهبي ،سیر أعالم النبالء (0)

 هـ0304بیروت، الطبعة: التاسعة،  -نعیم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة 
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_____________________ 

 پی روشت:

الشیخ علي ، تحقیق: 041، ص 0ج  هـ(631شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان )متوفاي الذهبي ،میزان االعتدال في نقد الرجال (2)

 214/ سایر چاپ ها ص م0115بیروت، الطبعة: اْلولى،  - محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود، ناشر: دار الكتب العلمیة
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_____________________ 

 پی روشت:

تحقیق:  ،100یا  200یا  221، ص 0هـ( ج  152لسان المیزان، العسقالني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل )متوفاي (4)

 م0112 –هـ 0302بیروت، الطبعة: الثالثة،  -الهند، ناشر: مؤسسة اْلعلمي للمطبوعات  -النظامیة  دائرة المعرف
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 بررسی صحت روایت و پاسخ به شبهه ذکر شده
 

عالمه شمس الدین ذهبى در سیر اعالم النبالء و میزان اإلعتدال و حافظ ابن حجر عسقالنى در لسان المیزان که پیش تر 

 نویسند:بي دارم مى اگذشت به نقل از ابن 

 إّن عمر رفس فاطمة حّتى أسقطت بمحسن؛ عمر به فاطمه لگد زد که سبب سقط محسن گردید.

بي دارم در سند آن و به بهانه اه آمده است ذهبى و ابن حجر این روایت را به دلیل وجود ابن گونه كه در متن شبه البته همان

 نویسند:رافضى بودن وى رد كرده و مى 

احمد بن محمد بن السرى بن یحیى بن ابي دارم محدث ابوبكر كوفي رافضي دروغگو... در واپسین روزهاى عمرش آنچه 

ثالب حضرات بود؛ )و من دیدم( مردى برایش گفت عمر به پهلوى فاطمه لگد زد كه شد م كه بیشتر براى وى خوانده مى

 باعث سقط محسن شد.

 

اش نزد اهل سنت داشته به این واقعیت بي دارم و اعتبار و وثاقتى كه او در طول زندگي ابا بررسى دقیق شخصیت ابن 

روایت است و ایراد دیگرى در او دیده نشده است؛  در اواخر عمرش تنها و تنها نقل همین او رسیم كه سبب تضعیفمى 

چرا كه به اعتراف بزرگان اهل سنت او در تمام عمرش بر مذهب اهل سنت استوار بوده و از پیشوایان، حافظان و دانشمندان 

ه او متوج آمده است؛ اما نقل برخى از حقایق تاریخى سبب شده است كه نیش تند قلم عالمان اهل سنتاهل سنت به شمار مى 

 شده و سبب تضعیفش شود.

 كند:معرفى مى « امام و پیشوا، حافظ و دانشمند»شمس الدین ذهبى در سیر اعالم النبالء وى را 

 بي دارم....احمد بن محمد السري بن یحیى بن السري بن ابوبكر ابي دارم. االمام الحافظ الفاضل، اابن 
 

 نویسد: و در ادامه مى

 حفظ و معرفت متصف بود ولى گرایش به شیعه داشت.بي دارم به اابن 
 

 نویسد:و نیز مى 

 گوید در دوران عمرش در عقیده و مذهبش استوار بود.محمد بن حماد مى 

 
_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط، 561ـ  566، ص 05هـ( ج 631سیر أعالم النبالء، الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان)متوفاي( 0)

 هـ 0304بیروت، الطبعة: التاسعة،  -محمد نعیم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة 
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 اند:  علیه و آله فرمودهبي دارم در سند آن قرار دارد پیامبر صلى هللااهمچنین در روایتى كه ابن 

دانند. كسى كه شبهات را ترك مرز حالل و حرام مشخص است ولى بین این دو مشتبهاتى است كه بیشتر مردم آن را نمى 

كند دین و آبرویش را حفظ كرده است و كسى كه گرفتار شبهات شود مرتكب حرام شده است و مانند كسى كه همنشین بیمار 

 است.
 

 گوید:نقل این روایت مىذهبى پس از 

 است. همه( )پذیرشاین حدیث مورد اتفاق

 
_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط، محمد 566، ص 05هـ( ج 631)متوفايشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمانسیر أعالم النبالء، الذهبي،  (2)

 هـ 0304بیروت، الطبعة: التاسعة،  -نعیم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة 
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 كند:آور این كه ذهبى در ادامه به وى این چنین فحاشى مى اما نكته شگفت 

 شیخ ضال معثر.

 پیرمردى گمراه و خطا کار.

 

 

 داراى از طرفیتوان باور داشت كه شخصى امام، حافظ و فاضل لقب بگیرد و در تمام عمرش ثابت قدم باشد  چگونه مى

اى باشد كه تمام علما بر آن اتفاق دارند ولى در عین حال به همین شخص حافظه قوى و معرفت دینى و روایتش در مرتبه 

 گمراه و خطا كار نیز گفته شود؟!

مع قابل ج« شیخ ضال معثر»: امام، حافظ، فاضل، موصوفا بالحفظ والمعرفة، با كلماتى همانند: چون هم ییها آیا تعریف

 است؟

ها شخصیت عظیمى همچون ذهبى را بروى آن حفظ آ برایآري تعصب بیش از حد و دفاع نامعقول از مكتب خلفا و تالش 

 د.شوگویى مى  گانه دوچنین به جایى رسانده است كه دچار هاى تاریخ اسالم نامید را توان او را از اعجوبه  ت مىاكه به جر

 بنابراین جا دارد كه بپرسیم:
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 آیا رافضي بودن دلیل عدم وثاقت مي شود؟

و آن را باطل قلمداد نماییم؟ اگر  زدهدهد كه به جرم رافضى بودن روایت فردى را کنار  كدام عقل و منطقى به ما اجازه مى

 لفین صحاح سته در مواردول سنت بر تعداد زیادى از روایات صحاح سته خط بطالن بکشند؛ زیرا مگونه باشد باید اهاین 

 کنیم:اند که به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مى  بسیارى از رافضه حدیث نقل نموده
 

 عبید هللا بن موسي -0

 گوید:ذهبى درباره این فرد مى 

كسى  داد كرد، به رافضى بودن معروف بود و اجازه نمىراهنمایى مى  عبیدهللاابن منده گفته احمد بن حنبل مردم را به سوى 

 .. .اش شود.كه نامش معاویه بود وارد خانه 

_____________________ 

 پی روشت:
 

، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط، محمد 552، ص 1هـ( ج 631سیر أعالم النبالء، الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان)متوفاي (0)

 هـ0304بیروت، الطبعة: التاسعة،  -نعیم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة 

 

 

 گوید:و در ادامه مى 

 احادیث او در کتب )صحاح( سته موجود است.

 

 

 گوید تمام صحاح سته از این شخص روایت نقل کرده اند.مزى مى همچنین 

 ُعَبید هللا بن موسى بن أَبي المختار، واسمه باذام العبیسي، موالهم أبو محمد الكوفي.

َرَوى َعن: إبراهیم بن إِسماعیل بن مجمع )ق(، وأسامة بن زید اللیثي )م(، واسرائیل بن یونس )خ م ت س(، وإسماعیل بن أَبي 

 الد )خ(....خ
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_____________________ 

 پی روشت:
 

، تحقیق د. بشار عواد معروف، 023، ص 01هـ( ج 632تهذیب الكمال، المزي، یوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج)متوفاي (2)

 م 0110 –هـ 0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة 
 

شده هر كدام مخفف اسم یكى از نویسندگان صحاح سته است. )خ( = بخاري؛ )م( = مسلم؛ )ق( = کلماتی كه در بین پرانتز ها گذاشته 

 ابن ماجه قزویني؛ )ت( = ترمذى )س( = نسائي
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 جعفر بن سلیمان الضبعي -2

 فت:گمى کند که دانند. خطیب بغدادى از یزید بن زریع نقل مى عالمان اهل سنت ایشان را رافضى و از شیعیان غالى مى 

 جعفر بن سلیمان رافضی بود.

 
_____________________ 

 پی روشت:

، ذیل ترجمه أحمد بن المقدام بن سلیمان، رقم 023، ص 5هـ( ج 324حمد بن علي أبو بكر الخطیب)متوفاياتاریخ بغداد، البغدادي،  (0)

 بیروت -، ناشر: دار الكتب العلمیة 2125

 
 

ي و ابن یبو داوود، ترمذي، نساانویسد بخارى در کتاب اْلدب المفرد و بقیه نویسندگان صحاح یعنى مسلم، همچنین مزى مى 

 اند.ماجه در کتب صحاحشان از این شخص روایت نقل کرده 

_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق د. بشار عواد معروف، 50، ص 5هـ( ج 632تهذیب الكمال، المزي، یوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج )متوفاي (2)

 م0110 –هـ 0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة 

 

http://sonnat.net/upload/article/6748E073.DAD6.4F0D/L62P3NG0_pic.gif?rnd=


 عین الكوفي:اعبد الملك بن  -4

 وى نیز در تمام صحاح سته اهل سنت روایت دارد. 

 گوید:سفیان مى  مزى به نقل از

 عین شیعی و رافضی بود.اعبد الملك بن 

 

 گوید:و در ادامه مى 

ی عین که همه آنها رافضاعین و حمران بن اعین، وزرارة بن اعبدالملك بن سفیان برای ما نقل کرد که آنان سه برادر بودند؛ 

 بودند.

_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق د. بشار عواد معروف، 214، ص 01هـ( ج 632بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج)متوفايتهذیب الكمال، المزي، یوسف ( 0)

 م0110 –هـ 0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة 

 

 

تعداد افرادى كه هم به رافضى بودن متهم شده و هم در صحاح سته اهل سنت روایت دارند به حدى است كه برخى از 

ا هایمان ر ها را كنار بگذاریم باید كتاباند كه اگر بخواهیم روایت آن  نى با توجه به این مطلب اعتراف كردهدانشمندان س

 نابود كنیم.

 

 نویسد: خطیب بغدادى مى

علي بن المدیني می گوید اگر بصریان را به خاطر قدرى بودن و کوفیان را به خاطر نظرشان)شیعه بودن( رها کنیم همه 

 ایم.را نابود کرده کتاب ها 

 

 گوید: سپس در توضیح سخن علي بن مدینى مى

 رود.ایم یعنى همه احادیث از بین مى كتاب ها را نابود کرده 

_____________________ 

 پی روشت:

عبدهللا السورقي، ، تحقیق: أبو 021، ص 0هـ( ج 324الكفایة في علم الروایة، البغدادي، أحمد بن علي أبو بكر الخطیب)متوفاي( 0)

 المدینة المنورة -إبراهیم حمدي المدني، ناشر: المكتبة العلمیة 

 

 

 

 

 

 



 نویسد:و نیز در جاى دیگر مى 

در روایت راستگوست، اما اشکالى که دارد این است که درباره تشیع  از او درباره فضل بن محمد شعرانى سؤال شد؛ گفت

ح از وى روایت کرده اید. گفت کتاب استادم پر از روایات شیعه است یعنى مسلم کند؛ به او گفتند در صحیزیاده روى مى 

 بن حجاج)صحیح مسلم(.

 
_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق: أبو عبدهللا السورقي، إبراهیم 040، ص0هـ( ج 324الكفایة في علم الروایة، البغدادي، أحمد بن علي أبو بكر الخطیب)متوفاي( 2)

 المدینة المنورة -المدني، ناشر: المكتبة العلمیة حمدي 
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 شود؟آیا غلو در رفض سبب ضعف مى 

ممکن است به ما اشکال کنند كه رافضى بودن سبب جرح نیست؛ بلکه آنچه سبب جرح است غلو در رفض است. غلو در 

 آن دو. )لعن(امیرالمومنین و مقدم دانستن ایشان بر ابوبکر و عمر و سب دوست داشتنرفض یعنى 

 کند:گونه كه ابن حجر عسقالنى این مطلب را در مقدمه فتح البارى ذکر مى  همان

پس اگر كسى علي را بر ابی بكر و عمر مقدم بداند او غلو  ؛تشیع دوست داشتن علي و مقدم دانستن وى بر همه صحابه است

به  داشتن( او شیعه است و اگر افزون بر آنچه آمدورت)فقط دوست صدر تشیع کرده و به او رافضی می گویند در غیر این 

اش را آشكار نماید شیعه غالى است و اگر به رجعت)بازگشت( او به دنیا معتقد باشد غلو او صحابه فحش بدهد و دشمني 

 تر است. شدید تر و سخت

 
_____________________ 

 پی روشت:

هـ( ج  152)متوفايي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضلالبخاري، العسقالني الشافعهدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحیح  (0)

 ، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدین الخطیب- 0461 -بیروت  -، ناشر: دار المعرفة 351، ص 0
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 گوید: محمد بن اسماعیل اْلمیر الصنعانى به نقل از ابن حجر عسقالنى مى

الم و مقدم دانستن وى بر صحابه است و كسى كه او را بر ابی بكر و عمر رضی هللا عنهما مقدم تشیع دوستى علي علیه الس

شود و اگر بر آن سب اضافه کند و دشمنی را آشکار نماید رافضی بداند در شیعه بودن غلو كرده و به وى رافضى گفته مى 

 به تمام معنا می باشد.

 
 

 گوید:امه مى محمد بن اسماعیل اْلمیر الصنعانى در اد

شود چه به صحابى باشد و یا غیر او؛ ولی فحش به صحابه جرمش بیشتر است؛ زیرا بى ن سبب فسق مى نیموناسزا به م 

 سلم بوده و سابقه آنان در اسالم و مسلمانى از دیگران بیشتر است. ادبى به كسانى است كه همنشین پیامبر صلی هللا علیه و
 

 اند... از گناهان بزرگ دانستهفحش و ناسزا به صحابه را 

 وقد عدوا سب الصحابة من الكبائر كما یأتي عن الفریقین الزیدیة ومن یخالف مذهبهم.

_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق: رائد بن 30ـ  41، ص 0هـ( ج 0012)متوفاي، محمد بن إسماعیل اْلمیر الحسنيثمرات النظر في علم اْلثر، الصنعاني (0)

 م0112 -هـ 0306السعودیة، الطبعة: اْلولى،  -الریاض  -صبري بن أبي علفة، ناشر: دار العاصمة للنشر والتوزیع 

 

 

خورند که به  ها افرادى به چشم مىرسیم كه در سلسه اسناد آن  اما با بررسى صحاح سته اهل سنت به این حقیقت مى

 ها روایت نقل کرده اند.  ا این وجود نویسندگان صحاح از آناعتراف عالمان اهل سنت غلو در رفض دارند؛ ولى ب

 

 عدي بن ثابت -0

 اند:ي، ابوداوود و ابن ماجه از او روایت نقل کرده یگوید بخاري، مسلم، ترمذي، نسامزى مى 

)س(، وَسِعید (، وزید بن وهب الجهني 3َرَوى َعن: البراء بن عازب )ع(، وابیه ثابت )د ت ق(، وزر بن حبیش اْلسدي )م 

 بن جبیر )ع(، وأبي حازم سلمان االشجعي )ع(، وُسلَْیمان بن صرد )خ م د سي(

_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق د. بشار عواد معروف، 023، ص 01هـ(، ج 632تهذیب الكمال، المزي، یوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج)متوفاي( 0)

 م0110 –هـ 0300الطبعة: اْلولى،  بیروت، -ناشر: مؤسسة الرسالة 

 

 

 

 

 

 

 



 نویسد: ابن حجر عسقالنى در باره او مى

ابن معین گفته او شیعى افراطى است... سلمى گفته از دار قطنى درباره او پرسیدم گفت مورد اعتماد است؛ مگر این كه او 

 غلو می کند یعنی در تشیع.

 
_____________________ 

 پی روشت:

بیروت،  -، ناشر: دار الفكر 031، ص 6هـ( ج 152)متوفايي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضلتهذیب التهذیب، العسقالني الشافع (2)

 م0113 –هـ 0303الطبعة: اْلولى، 
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 عباد بن یعقوب الرواجني -2

 گوید بخاري، ترمذى و ابن ماجه از او روایت نقل کرده اند.مزى مى

كرد كه این دو نفر یا یكى از  گوید از عبدان شنیدم و او از ابی بكر بن ابوشیبه یا هناد بن سرى نقل مىاحمد بن عدى مى 

اند... او روایاتى در فضائل اهل بیت و بدیهاى آنان او را متهم به فسق كرده و به وى بدگویى به اصحاب را نسبت داده 

 .یید واقع نشده استادیگران نقل كرده است كه مورد ت

ال شد، گفت او از عثمان بدگویى وگوید از صالح بن محمد درباره عباد بن یعقوب رواجنى سعلي بن محمد مروزى مى 

تر از آن است كه طلحه و زبیر گفت خداوند عادل  گفت عباد بن یعقوب مى گوید از صالح شنیدم كه مى و نیز مى كردمى 

 با وى جنگیدند.بن ابی طالب چون آن دو نفر پس از بیعت با علي  را به بهشت ببرد؛ گفتم واى بر تو چرا؟ گفت

 
_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق د. بشار عواد معروف، 061، ص 03هـ( ج 632)متوفايف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاجتهذیب الكمال، المزي، یوس( 0)

 م0110 – هـ0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة 
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 اسماعیل بن خلیفه: -4

 نویسد:مزى در تهذیب الكمال در باره او مى 

َرَوى َعن: إبراهیم بن حسن بن حسن بن علي بن أَبي طالب... والحكم بن عتیبة )ت ق(، والسري بن إسماعیل... وفضیل بن 

 منظور از )ق( ابن ماجه و )ت( ترمذى است./  َعْمرو الفقیمي )ق(

 

 نویسد: و در ادامه مى

گوید از عبد الرحمن از روایات ابی اسرائیل پرسیدم تا برایم نقل نماید به سخنم توجهى نكرد و گفت او از عمرو بن علي مى 

 كرد. عثمان رضی هللا عنه بدگویى مى

 و بخاری می گفت ابن مهدی را رها کرده بود زیرا از عثمان بدگویی می کرد.

 
_____________________ 

 روشت:پی 

، تحقیق د. بشار عواد معروف، 61ـ  66، ص 4ج  هـ(632ف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج)متوفايتهذیب الكمال، المزي، یوس( 0)

 م0110 –هـ 0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة 

 

ها روایت نقل  هل سنت از آنهاى اترین كتاب  شود چرا بزرگان در صحیحاگر غلو در رفض سبب تضعیف راوى مى 

 اند؟كرده 
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 شود؟آیا شتم شیخین سبب تضعیف راوي مى 

كنند كه استدالل مى تا اینجا مشخص شد نه تنها شیعه بودن بلکه غلو در رفض نیز باعث بی اعتباری راوی نمی شود، حال 

 مردود و غیر قابل قبول شكرده روایتشتم)ناسزا( مى ها را  ي دارم در اواخر عمرش مثالب شیخین را بیان و آنابچون ابن 

 كه شیخین را شتم و مثالب بینیم كسانى در سلسله راویان صحاح سته اهل سنت وجود دارند كه مى است در حالىاین  است و

 كنیم:اند كه به نام چند نفر اشاره مى در عین حال توثیق شده و اند  كردهها را بیان  آن

 

 بو سلیمانابن سلیمان المحاربي،  َتلِید -0

 نویسد:كرده است. مزى درباره وى مى وى از رجال سنن ترمذى است كه ابوبكر و عمر را شتم 

 داده است.ابوداوود گفته او رافضى پست و مرد بدى است و به ابوبكر و عمر فحش مى 
 

سلیمان گفته است وى بسیار دروغگو است و عثمان را فحش در جاى دیگر درباره تلید بن  عباس دوري گوید و در ادامه مى

را فحش دهد او دجال است صلی هللا علیه و سلم  صحاب رسول خدااداده است و هر كس عثمان یا طلحه و یا هر یك از  مى

 شود و لعنت خدا و مالئكه و تمام مردم بر او باد. و )حدیث وى( نوشته نمى

 
_____________________ 

 وشت:پی ر

، تحقیق د. بشار عواد معروف، 420، ص 3هـ( ج 632تهذیب الكمال، المزي، یوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج)متوفاي( 0)

 م0110 –هـ 0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة 
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 نویسد: ابن حجر عسقالنى مى

 داد. دروغ گویى كه به عثمان فحش مى

 نویسد:و نیز مى 

 داد. ابن حبان گفته است او رافضى بود كه به صحابه فحش مى

_____________________ 

 پی روشت:

بیروت،  -، ناشر: دار الفكر 336، ص 0هـ( ج 152تهذیب التهذیب، العسقالني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل)متوفاي (2)

 م0113 –هـ 0303الطبعة: اْلولى، 

 

 

م كه همین شخص توسط بسیارى از بزرگان اهل سنت توثیق و روایاتى كه به نفع اهل سنت نقل كرده بینیدر عین حال مى 

 نویسد:ابن حجر در ترجمه وى به نقل از مروزى مى  !تصحیح شده است

ز ا بینیم. همچنین گفته است كه من روایات زیادى را از احمد بن حنبل نقل شده است كه او شیعه بود ولى عیبى در او نمى

 ام.او نقل شده بود نوشته از ابوالجحاف كه 
 

رد و در كعجلى گفته است اشكالى در او نیست، اظهار تشیع مى  گوید یحیى بن معین در مذمت وى سخن گفته و بخارى مى

 برد.ها دست مى نقل 

_____________________ 

 پی روشت:

بیروت،  -، ناشر: دار الفكر 336، ص 0هـ( ج 152بن حجر أبو الفضل)متوفايتهذیب التهذیب، العسقالني الشافعي، أحمد بن علي ( 4)

 م0113 –هـ 0303الطبعة: اْلولى، 

 

 

 نویسد: مزى در تهذیب الكمال مى

امبری فرمودند: هیچ پی صلی هللا علیه و سلمبي َسِعید که پیامبرابي الجحاف عن عطیة َعن اترمذی روایت می کند که حدیث 

 نبود جز آنکه وزیرانی داشت.......

 گفت )سندش( حسن نزدیک است.

_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق د. بشار عواد معروف، 420، ص 3هـ( ج 632تهذیب الكمال، المزي، یوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج)متوفاي( 3)

 م0110 –هـ 0300عة: اْلولى، بیروت، الطب -ناشر: مؤسسة الرسالة 

 

و تلید بن سلیمان آن را در فضائل خلیفه اول و دوم نقل كرده  بودهالبته واضح است كه چون این روایت به نفع اهل سنت 

 شود.نامیده شده؛ اما روایاتى كه به ضرر اهل سنت و علیه شیخین نقل كرده به دلیل رافضى بودن ضعیف شمرده مى« حسن»

 



 زاق بن همامعبد الر -2

 گوید: شمس الدین ذهبى درباره او مى

 دكر غلو مى (شیعه بودنآن)او چیزهایى نقل كرده است كه در آن تنها است و به جهت شیعه بودنش سرزنش شده است. در 

 .و از قاتلش بغض داشترا دوست داشت رضی هللا عنه علي 

 
_____________________ 

 پی روشت:

بیروت،  -، ناشر: دار الكتب العلمیة 423، ص 0هـ( ج 631تذكرة الحفاظ، الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان)متوفاي (0)

 الطبعة: اْلولى
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 نویسد:و سیر اعالم النبالء مى  االتدالدر میزان 

د. عبد الرزاق گفت مجلس ما را با یاد گفت نزد عبد الرزاق بودم و سخن از معاویه به میان آم از مخلد شعیرى شنیدم كه مى

 !پسر ابوسفیان كثیف نكنید

 
_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط، محمد 560، ص 1هـ( ج 631سیر أعالم النبالء، الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان)متوفاي( 0)

 هـ0304لطبعة: التاسعة، بیروت، ا -نعیم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة 

، تحقیق: الشیخ علي 434، ص 3هـ( ج 631میزان االعتدال في نقد الرجال، الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان)متوفاي( 2)

 م0115بیروت، الطبعة: اْلولى،  -محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود، ناشر: دار الكتب العلمیة 
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 نویسد:اإلعتدال مى ذهبى در میزان 

گفت زید بن مبارك همنشین عبد الرزاق بود و از وى شنیدنیهاى زیادى  از علي بن عبد هللا بن مبارك صنعانى شنیدم كه مى

ق گفت نزد عبد الرزا هایش را پاره كرد و همنشین محمد بن ثور شد. در این باره از وى پرسیدند ولى سر انجام كتاب داشت؛

از حدیث ابن حدثان پیش آمد؛ هنگامى كه به این بخش از سخن عمر رضی هللا عنه رسیدم كه به علي و عباس  بودم که سخن

اى تا سهم ارث پسر برادرت را بگیري و علي آمده است تا سهم ارث زنش از پدرش را بگیرد  رضی هللا عنهما گفت تو آمده

گوید رسول خدا صلی هللا علیه و نمى  از پدرش! پسر برادرش گوید ارثعاجز( مى  احمقعبد الرزاق گفت ببین كه انوک)

 .. .سلم. پس زید بن مبارک گفت به همین جهت از نزد وى خارج شدم و بازنگشتم و روایت هم از وى نقل نكردم.

 

 
 

_____________________ 

 پی روشت: 

، تحقیق: الشیخ علي 434، ص 3هـ( ج 631بن عثمان)متوفايمیزان االعتدال في نقد الرجال، الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد  (4)
 م0115بیروت، الطبعة: اْلولى،  -محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود، ناشر: دار الكتب العلمیة 
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 توثیقات عبد الرزاق

 گوید: ذهبى درباره او مى

 از او در صحاح روایت نقل شده و داراى دانش فراوانى بود.

_____________________ 

 پی روشت:

بیروت،  -، ناشر: دار الكتب العلمیة 423، ص 0هـ( ج 631تذكرة الحفاظ، الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان)متوفاي( 0)

 الطبعة: اْلولى

 
 

 دفاع جانانه یحیي بن معین از عبد الرزاق

 نویسند: معین مىحاكم نیشابورى، شمس الدین ذهبى و ابن حجر به نقل از یحیى بن 

 كنم. اگر عبد الرزاق از اسالم نیز برگردد من حدیث او را ترك نمى
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_____________________ 

 پی روشت:

بیروت،  -، ناشر: دار الفكر 210، ص 2هـ( ج 152تهذیب التهذیب، العسقالني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل)متوفاي( 0)

 م 0113 –هـ 0303الطبعة: اْلولى، 

ظم حسین، ، تحقیق: السید مع041، ص 0هـ( ج  305معرفة علوم الحدیث، النیسابوري، محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاكم)متوفاي( 2)

 م0166 -هـ 0416بیروت، الطبعة: الثانیة،  -ناشر: دار الكتب العلمیة 

، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط، محمد 564، ص 1هـ( ج 631سیر أعالم النبالء، الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان)متوفاي (4)

 هـ0304بیروت، الطبعة: التاسعة،  -نعیم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة 

 

 

 دفاع ذهبي از تكذیب عبد الرزاق

 نویسد:ذهبى به نقل از عباس بن عبدالعظیم مى 

 قسم به خدایى كه جز او خدایى نیست همانا عبد الرزاق دروغ گو است و واقدى از او راستگوتر است.

 گوید:و سپس در پاسخ او مى 

 بد سخنى گفته. از طرفى)براى استفاده علمي( به شیخ گفتم به خدا سوگند عباس با این سوگندش كار خوبى نكرده است و چه

برد و از سوى د پناه مى نكن اإلسالم و محدث زمان و كسى كه صاحبان صحاح به احادیث و سخنان وى استناد و احتجاج مى

 كند.دیگر او را به دروغگویى متهم مى 

_____________________ 

 پی روشت: 

، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط، محمد 564، ص 1هـ( ج 631الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان)متوفايسیر أعالم النبالء،  (0)
 هـ0304بیروت، الطبعة: التاسعة،  -نعیم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة 

 

 توثیق نواصب

اند.  كردهامیرالمومنین را سب مى اند كه  ها كه بگذریم عالمان جرح و تعدیل اهل سنت كسانى را توثیق كرده از همه این

 اید؟ شود چرا نواصب را توثیق كرده حال پرسش ما این است كه اگر شتم صحابه سبب تضعیف راوى مى

ولى كسى كه امیرالمومنین را شتم كند ثقه)مورد اطمینان( است؟ آیا این  ،آیا كسى كه ابوبكر و عمر را شتم كند ضعیف

 ه است؟برخورد دو گانه قابل توجی

 اند.كنیم كه توسط عالمان جرح و تعدیل توثیق شده تعدادى از نواصب را ذكر مى  زیردر 

 

 

 

 

 



 حریز بن عثمان الحمصي -0
 

 نویسند:مزى، ذهبى، ابن حجر و بدر الدین عینى مى 

 حریز علی رضی هللا عن را بر روی منابر شتم می کرد.
 

كند كه گفت از مصر تا مكه حریز بن عثمان را همراهى كردم)در  نقل مى احمد بن سلیمان مروزى از اسماعیل بن عیاش

 كرد.گفت و او را لعن مى به علي ناسزا مى  این مدت(

 
_____________________ 

 پی روشت:

 016، ص 0هـ( ج 155مغانى اْلخیار، العیني، بدر الدین محمود بن أحمد)متوفاي( 0)

بیروت،  -، ناشر: دار الفكر 201، ص 2هـ( ج 152تهذیب التهذیب، العسقالني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل)متوفاي( 2)

 م 0113 –هـ 0303الطبعة: اْلولى، 

، تحقیق د. بشار عواد معروف، 562، ص 5هـ( ج 632تهذیب الكمال، المزي، یوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج)متوفاي (4)

 م0110 –هـ 0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة 

، تحقیق 024، ص 00هـ( ج 631تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واْلعالم، الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان)متوفاي( 3)

 م0116 -هـ 0306 لبنان/ بیروت، الطبعة: اْلولى، -د. عمر عبد السالم تدمرى، ناشر: دار الكتاب العربي 
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 نویسد:ابن حجر عسقالنى مى

كرد؛ علتش را از وى جویا شدند گفت او سر پدران و اجدادم  گوید علي را هر صبح و شام هفتاد مرتبه لعن مىابن حبان مى 

 را قطع كرده است.

_____________________ 

 پی روشت:

بیروت،  -، ناشر: دار الفكر 201، ص 2هـ( ج 152جر أبو الفضل)متوفايتهذیب التهذیب، العسقالني الشافعي، أحمد بن علي بن ح (5)

 م0113 –هـ 0303الطبعة: اْلولى، 

 

 

 آور این است كه این شخص از كسانى است كه بیشترین توثیقات در حق او نقل شده است. و شگفت 

 نویسند:مزى و ابن حجر عسقالنى در توثیقات او مى 

تر  پرسیدند. دو مرتبه گفت ثقه است)بسیار مورد اعتماد است( و گفت در شام از حریز مطمئناز احمد بن حنبل درباره وى 

گوید هنگامى در نزد احمد بن حنبل از حریز، ابوبكر بن مریم و صفوان یاد در نقل حدیث و آثار نبود.... معاذ بن معاذ مى 

مطمئن تر نبود و بار دیگر از احمد شنیدم كه گفت حریز  ها همانند حریز)در اعتبار( و گفت در میان آنشد شنیدم كه مى 

 مورد اعتماد است، مورد اعتماد است.

_____________________ 

 پی روشت:

بیروت،  -، ناشر: دار الفكر 201، ص 2هـ( ج 152)متوفايي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضلتهذیب التهذیب، العسقالني الشافع( 2)

 م0113 – هـ0303الطبعة: اْلولى، 

، تحقیق د. بشار عواد معروف، 562، ص 5ج  هـ(632ف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج)متوفايتهذیب الكمال، المزي، یوس( 6)

 م0110 –هـ 0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة 

 

 

 نویسد:ابن حجر در اول ترجمه او مى 

 ]من رجال[ البخارى واْلربعة.

 راویان بخارى و چهار صحیح دیگر)غیر از مسلم( است.وى از 
 

 نویسد:و بدر الدین عینى مى 

 روى له الجماعة سوى مسلم، وأبو جعفر الطحاوى. وفى التهذیب: روى له البخارى حدیثین.

_____________________ 

 پی روشت:

 016ص  ،0هـ( ج 155مغانى اْلخیار، العیني، بدر الدین محمود بن أحمد)متوفاي( 1)

 

شود چرا بخارى از او روایت نقل كرده است؟ چرا احمد بن حنبل او را این گونه توثیق كرده اگر شتم خلفا سبب تضعیف مى 

 مگر پیامبر نفرمودند بغض علی را کسی ندارد جز منافق؟ در بخش ویژه به چند حدیث این چنینی پرداختیم؟؟ است؟



 حسین علیه السالمعمر بن سعد بن أبي وقاص، قاتل امام  -2

 نویسند: مزى و ابن حجر درباره عمر بن سعد بن ابووقاص فرمانده مشهور یزیدیان در كربال مى

اند. او تابعى و مورد اعتماد است؛ گوید عمر بن سعد از پدرش روایاتى نقل كرده و دیگران نیز از او نقل كرده  عجلى مى

 او همان كسى است كه حسین را كشته است.

 کرد یحیی بن معین درباره عمربن سعد که او ثقیه است؟ پس گفت چگونه قاتل حسین ثقیه است؟   سوال

 
_____________________ 

 پی روشت:

بیروت،  -، ناشر: دار الفكر 412، ص 6هـ( ج 152تهذیب التهذیب، العسقالني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل)متوفاي (0)

 م 0113 –هـ 0303الطبعة: اْلولى، 

، تحقیق د. بشار عواد معروف، 456، ص 20هـ( ج 632تهذیب الكمال، المزي، یوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج)متوفاي( 2)

 م0110 –هـ 0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة 
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 رساند، دختران رسول خداچگونه است كسى كه فرزند رسول خدا صلی هللا علیه و آله را با آن وضعیت فجیع به شهادت مى 

اما اگر كسى باشد تواند مورد اعتماد و روایاتش براى اهل سنت حجت برد مى صلی هللا علیه و آله را به اسارت مى 

ز خلفاى سه گانه برتر و یا احیانا به یكى از خلفاى سه گانه توهین كند روایاتش امیرالمومنین را دوست داشته باشد یا او را ا

 ؟باشدضعیف و غیر قابل قبول 

 

 نتیجه

اند از جمله رافضى بودن و یا غلو در رفض ضررى به  بي دارم هیچ ایرادى ندارد و اتهاماتى كه به او زدهاروایت ابن 

لب درباره راویان بخاري، مسلم و دیگر صحاح سته اهل سنت نیز نقل شده زند؛ چرا كه عین همان مطاصحت روایت نمى 

 است.

 

 برابرایو اسراد و خود روایت کامال صحیح هسترد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   پاسخ به شبهات
 

 کرد ولي نیت خود را عملي نکردفاطمه رضی هللا جناب عمر فقط تهدید به سوزاندن خانه 

عه آن را مطالما در فصل اول به طور کامل به حوادث پس از شهادت پیامبر صلی هللا علیه و آله پرداخته ایم و عزیزانی که 

 باید بگوییم:با این حال  دتنکرده باشند خود قادر به پاسخ گویی به این شبهه هس
 

د قسم نخورده است كه خداون صلی هللا علیه و آله مگر رسول خدا؟ مگر قصد بد نسبت به اهل مدینه گناه نابخشودنى نیست

 ؟شود مى ذوبنین كسى را در آتش ذوب خواهد كرد همان طور كه نمك در آب چ

 

خداوند او را )در آتش( ذوب  ى نسبت به مردم مدینه داشته باشدهر كس قصد بدابوالقاسم صلی هللا علیه و سلم فرمودند: 

 شود. همان گونه كه نمك در آب حل مى كند مى

 
_____________________ 

 پی روشت:

كتاب الحج، َباب من  ،312، ح 0006، ص 2ج  هـ(220القشیري)متوفايلم بن الحجاج أبو الحسین صحیح مسلم، النیسابوري، مس (0)

 بیروت -دار إحیاء التراث العربي أََراَد أَْهَل اْلَمِدیَنِة ِبُسوٍء أََذاَبُه هللا، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: 
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 نویسد: مىذهبى همچنین 

 دااز رسول خ که گفت شنیدمسائب بن خالد و او از  سارعطاء بن ی و او از عن أبي بكر بن المنكدراز  یزید بن الهاد گفت

و بر چنین كسى لعنت خدا و مالئكه و  را بترساند ینه را بترساند خدا او: هر كس مردم مدندفرمودصلی هللا علیه و سلم که 

 .باد تمام مردم

 
_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق د. 22، ص 5ج  هـ(631د بن أحمد بن عثمان)متوفايالذهبي، شمس الدین محم واْلعالم،وفیات المشاهیر  تاریخ اإلسالم و (2)

 م0116 -هـ 0306لبنان/ بیروت، الطبعة: اْلولى،  -عمر عبد السالم تدمرى، ناشر: دار الكتاب العربي 
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 بررسي سند روایت

 

 یزید بن عبد هللا

 كند كه حدیث زیاد نقل كرده است. دانسته و از كسانى معرفى مىابن حجر او را ثقة  و از راویان بخارى است

 
_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق: محمد 6646، رقم: 202، ص 0ج  هـ(152ي بن حجر أبو الفضل)متوفايالعسقالني الشافعي، أحمد بن عل ،تقریب التهذیب (0)

 م0112 –هـ 0302سوریا، الطبعة: اْلولى،  -عوامة، ناشر: دار الرشید 
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 بوبكر بن المنكدرا

 نامد. و ابن حجر او را ثقة مى از راویان بخارى است

 
_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق: محمد 6111، رقم: 223، ص 0هـ( ج 152)متوفايبن حجر أبو الفضلي، أحمد بن علي تقریب التهذیب، العسقالني الشافع (0)

 م0112 –هـ 0302سوریا، الطبعة: اْلولى،  -عوامة، ناشر: دار الرشید 
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 عطاء بن یسار

 اهل موعظه و عبادت معرفى كرده است. ،ابن حجر او را ثقة و داراى فضل از راویان بخارى است و

 
_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق: محمد 3205، رقم: 412، ص 0هـ( ج 152)متوفايي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضلتقریب التهذیب، العسقالني الشافع (0)

 م0112 –هـ 0302سوریا، الطبعة: اْلولى،  -عوامة، ناشر: دار الرشید 
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 سائب بن خالد

 دیدگاه اهل سنت عدالتشان قطعى است.او صحابى است و صحابه از 

 

 نویسد: محمد ناصر البانى در السلسة الصحیحة مى

البته  .ترساند سندش صحیح است و از جابر نیز نقل شده است را بترساند خدا او را مى این روایت كه اگر كسى مردم مدینه

 و سندش نیز صحیح است. وجود دارد باد خداخشم  پس بر او لعنت و در نقل او جمله اخافه هللا نیست اگر چه جمله

 

 هر كس مردم مدینه را بترساند قلب مرا ترسانده است. گفتصحیح از جابر آمده است كه  همچنین با سند

_____________________ 

 پی روشت:

 الریاض –مكتبة المعارف ، ناشر: 2403، رقم 412 ، ص5 ج هـ(0320الباني، محمد ناصر)متوفاي، السلسلة الصحیحة)مختصره( (0)

 

 

 طورى كه در تفاسیر اهل سنت ذیل آیه شریفه: همان ،شودخانه پیامبر محسوب می  فاطمه سالم هللاشكى نیست كه خانه 

ُ أَن ُتْرَفَع َوُیْذَكَر فِیَها اْسُمهُ   42النور  و فِیَها بِاْلُغُدوِّ َواْْلََصاِل     و ُیَسبُِّح لَهُ  فِى ُبُیوٍت أَِذَن هللاَّ

 در آن ذکر نام خدا شود و صبح و شام تسبیح ذات پاک او کنند.  آنجا رفعت یابند وهایى خدا رخصت داده كه در خانه 

 

 .ستخانه امیرالمومنین و فاطمه سالم هللا علیها برترین این خانه ها بیان شده ا
 

ى پرسید این خانه ها كدام هستند؟ فرمودند)صلی رسول خدا صلی هللا علیه و سلم آیه)فى بیوت( را تالوت فرمودند؛ شخص

هللا علیه و سلم( خانه هاى پیامبران علیهم السالم. ابوبكر رضی هللا تعالی عنه پرسید ای رسول خدا آیا خانه علي و فاطمه 

 .ترین آنان استرضی هللا تعالی عنهما هم از همان خانه ها است؟ فرمودند بلي، از بر

_____________________ 

 پی روشت:

 .... 0114 –بیروت  -، ناشر: دار الفكر 204، ص 2الدر المنثور، السیوطي، عبد الرحمن بن الكمال جالل الدین، ج  (0)
 

 .، ناشر: مؤسسة006، ص 6هـ( ج 165)متوفايبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوفالجواهر الحسان في تفسیر القرآن، الثعال (2)

 بیروت –اْلعلمي للمطبوعات 
 

، ص 01روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، اآللوسي البغدادي، العالمة أبي الفضل شهاب الدین السید محمود، ج ( 4)

 بیروت    –، ناشر: دار إحیاء التراث العربي 063
 

، تحقیق:  006، ص 6م( ج 0045 -هـ  326)متوفاي حمد بن إبراهیمو إسحاق أحمد بن مالكشف و البیان، الثعلبي النیسابوري أب (3)

 هـ 0322بیروت، الطبعة: اْلولى،  -اإلمام أبي محمد بن عاشور، ناشر: دار إحیاء التراث العربي 

 



 

 

 نتیجه:
 

 آتش خواهم زد؟ات را  كسى حق دارد كه تنها یادگار رسول خدا و سیده زنان اهل بهشت را تهدید كند كه خانه آیا اصال -0

 

شامل  %000قصد بد به ساکنان برترین خانه را داشته و آنان را تهدید کرده است از این رو  آیه)فى بیوت(عمر بر طبق  -2

 روایت پیامبر صلی هللا علیه و آله می باشد و خداوند او را در جهنم ذوب می کند همان گونه که نمک در آب حل می شود. 
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اطمه فاقدام به تهدید خانه مهم بود بسیار رضی هللا و ترس از ایجاد تفرقه براي عمر از طرفی چون تعیین خلیفه 

 ندکرد رضی هللا عنها

حال پرسش اصلی این است که بیعت با خدا و فرستادگانش مهم تر است یا بیعت با  ؟مکن استممگر  اجباربیعت با  -0

را  بیعتاجبار در  اكراه ودر قرآن خداوند مشخص است بیعت با خدا و فرستادگانش؛ خلیفه؟ پاسخ این پرسش بر همگان 

 :ممنوع كرده

ین  252بقره      ال إِْكراَه فِي الدِّ

 در قبول دین هیچ اجباری نیست.

 
 4 ءشعرا     لََعلََّك باِخع  َنْفَسَك أاَلَّ َیُكوُنوا ُمْؤِمنین

 

 .آورند ها ایمان نمى اطر اینكه آناندوه از دست دهى بخت را از شد تاهى جان خودخو گویى مى

 

 فرماید: كند؛ بلكه مىندهد كه با اكراه و اجبار كسى را به اسالم دعوت  به پیامبرش دستور مى از طرفی دیگر

ْلُتْم  َل َوَعلَْیُكْم َما ُحمِّ َما َعلَْیِه َما ُحمِّ ُسوَل َفإِْن َتَولَّْوا َفإِنَّ َ َوأَِطیُعوا الرَّ ُسوِل إاِل اْلَبالُغ قُْل أَِطیُعوا هللاَّ َوإِْن ُتِطیُعوهُ َتْهَتُدوا َوَما َعلَى الرَّ

 53 النور    اْلُمِبیُن 

 

ر اطاعت نکردید بر آنها بار تکلیف خود و بر شما بار تکلیف خویش است و بگو فرمان خدا و رسول را اطاعت کنید و اگ

 باز بگو اگر خدا را اطاعت کنید هدایت خواهید یافت و بر رسول جز ابالغ رسالت تکلیفی نخواهد بود.

 

 اسالم كرده باشد؟پذیرش كسى را با تهدید و اجبار وادار به  آله صلى هللا علیه و ریك مورد سراغ دارید كه پیامبحال 

 

ه و صلی هللا علیانه فرزند پیامبر اگر موضوع امتناع از بیعت براى خلیفه آن قدر مهم و ارزشمند بود كه حاضر بود خ -2

گونه رفتار نکرد؟ در حالی که خیلی از صحابه پس چرا با دیگر افرادى كه از بیعت تخلف كردند این  را به آتش بكشدآله 

 متناع کردند؟از بیعت با ابوبکر ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نویسد: بخارى به نقل از عمر بن خطاب مى

ها در سقیفه بنى ساعده  انصار با ما مخالفت كردند و همه آن سلم از دنیا رفت و علیهصلى هللا خدا  رسولهنگامى كه ... 

 ... .ها بودند زبیر و افرادى كه با آن و همچنین علي ؛آمدند گرد

 
_____________________ 

 پی روشت:

 اب، كتاب الحدود، ب2332 ، ح2504، ص 2ج  هـ(252في محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا)متوفايصحیح البخاري، البخاري الجع (0)

َنا إَِذا أَْحَصَنْت، تحقیق د. مصطفى دیب البغا، ناشر: دار ابن كثیر، الیمامة 40  - 0306بیروت، الطبعة: الثالثة،  -، َرْجِم اْلُحْبلَى ِمَن الزِّ

َنا إَِذا أَْحَصَنتْ 40 ابب، 251، ص 3/ ج  0116  ، ناشر: مکتب سلفیه، چاپ قاهره، َرْجِم اْلُحْبلَى ِمَن الزِّ
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 نویسد: ابوالفداء در تاریخ خود مى
 م آوردند؛ ولىبراى بیعت هجو ى ماه ربیع اْلول سال یازدهممردم در ده روز میان ؛بیعت كرد رضی هللا عنهما بكراعمر با اب

بن  عمار ،ذری اب ،سلمان فارسي ،مقداد بن عمرو ،سعید بن عاص بن خالد ،لهبی اب بنعتبه  و زبیر ،گروهى از بنى هاشم

 رفتند و به او گرایش یافتند. بن ابی طالب بى بن كعب به طرف عليا ،یاسر، براء بن عازب
 

 
_____________________ 

 پی روشت:

 006، ص 0ج هـ( 642)متوفايلفداء عماد الدین إسماعیل بن عليالمختصر في أخبار البشر، أبو ا( 2)
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 نویسد: هجرى مى ششمقرن  ابوجعفر طبرى از عالمان مشهور همچنین

زندش، طالب و دو فری ه و گروهى از خزرجیان، علي بن ابسعد بن عبادو کسانی که از بیعت با ابی بکر تخلف کردند شامل 

بوذر، مقداد و غیر عمار، اطلحه، سلمان،  زبیر، از بنى هاشم، شو فرزندانصلی هللا علیه و سلم عباس عموى رسول خدا 

  .لد بن سعید بن عاصخا واز مهاجرین آن 

 
_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق: عیسى 203، ص 2ج  هـ(213 بن محمد أبو جعفر)متوفايالریاض النضرة في مناقب العشرة، الطبري، أحمد بن عبد هللا( 4)

، ناشر: دارالکتاب العلمیه، 230، ص 0/ ج  م0112 بیروت، الطبعة: اْلولى -إلسالمي عبد هللا محمد مانع الحمیري، ناشر: دار الغرب ا

 بیروت
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 نویسد: مى یازدهماز عالمان مشهور قرن  عاصمى مكىهمچنین 

از  شعباس عموى رسول خدا و فرزندانطالب و دو فرزندش، زبیر، ی ه و گروهى از خزرجیان، علي بن ابسعد بن عباد

را  باز زدنند و بیعتشانبكر سری بن سعید بن عاص از بیعت با ابلد خا بوذر، مقداد و غیر آن وابنى هاشم، طلحه، سلمان، 

 به تاخیر انداختند مگر سعد بن عباده که روایت شدن نه با ابابکر بیعت کرد و نه با عمر تا هنگامی که مرد.

 
_____________________ 

 پی روشت:

، 2ج  هـ(0000لك بن حسین بن عبد الملك الشافعي)متوفايعبد الم العاصمي المكي، سمط النجوم العوالي في أنباء اْلوائل والتوالي، (3)

 م0111 -هـ0301 -بیروت  -علي محمد معوض، ناشر: دار الكتب العلمیة  -تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود ،442ص 
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 نویسد: یعقوبى در تاریخ خود مى

 انصار بودند که به علی بن ابی طالب گرایش پیدا کردندو کسانی که از بیعت با ابی بکر تخلف کردند گروهی از مهاجرین و 

از آنها عباس بن عبد المطلب، فضل بن عباس، زبیر بن عوام بن عاص، خالد بن سعید، مقداد بن عمرو، سلمان فارسی، 

 أبوذر غفاری، عمار بن یاسر، برا بن عازب و ابی بن کعب بودند.

 
_____________________ 

 پی روشت:

 –ناشر: دار صادر  ،023ص ، 2ج  (هـ212)متوفايبي یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضحالیعقوبي، الیعقوبي، أحمد بن أ تاریخ( 5)

 بیروت
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 نویسد: مى ثیر جزرى درباره دو تن از بزرگان صحابهاابن 

 ند.خیر انداختارا به ت رضی هللا عنه بكری بیعت با اب (بى العاصابن سعید بن )خالد و برادرش ابان

 
_____________________ 

 

 پی روشت:

عادل  :، تحقیق020، ص 2ج  هـ(240بن اْلثیر أبي الحسن علي بن محمد)متوفايالدین الجزري، عز أسد الغابة في معرفة الصحابة،( 2)

، چاپ دارالکتاب 025، ص 2/ ج  م 0112 -هـ  0306لطبعة: اْلولى، بیروت / لبنان، ا -أحمد الرفاعي، ناشر: دار إحیاء التراث العربي 

 العلمیه، بیروت
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 نویسد: و در جاى دیگر مى

 .تخلف کرد رضی هللا عنه بكری اب با بیعت ازیكى از افرادى بود كه  ابان

_____________________ 

 پی روشت:

عادل  :، تحقیق20، ص 0ج  هـ(240 محمد)متوفايبن اْلثیر أبي الحسن علي بن الدین الجزري، عز أسد الغابة في معرفة الصحابة،( 6)

 م 0112 -هـ  0306لطبعة: اْلولى، بیروت / لبنان، ا -أحمد الرفاعي، ناشر: دار إحیاء التراث العربي 

 
 

 نویسد: ثیر مىا ابن

ز فوت سپس بعد ا سر باز زدند؛، خالد بن سعید بن عاص و سعد بن عباده انصارى از بیعت ابن عوام علي و بنى هاشم، زبیر

مگر سعد بن عباده كه تا آخر عمرش با هیچ كس بیعت نكرد  همگى بیعت كردند دختر رسول خدا صلی هللا علیه و سلمفاطمه 

 گر چه غیر از این هم گفته شده است. داه بوپس از گذشت شش م بنابر قول صحیحنیز و بیعت آن افراد  تا از دنیا رفت

 
_____________________ 

 ی روشت:پ

، 441 یا 421 ، ص4ج  هـ(240متوفاي)بن اْلثیر أبي الحسن علي بن محمدالجزري، عز الدین  أسد الغابة في معرفة الصحابة، (1)

 م 0112 -هـ  0306بیروت / لبنان، الطبعة: اْلولى،  -عادل أحمد الرفاعي، ناشر: دار إحیاء التراث العربي  :تحقیق
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و رئیس قبیله خزرج از كسانى است كه هرگز با ابوبكر بیعت صلی هللا علیه و آله صحابى مشهور رسول خدا  سعد بن عباده

 كه طرفداران خلیفه به خانه او هجوم آورده باشند و به زور بخواهند از او بیعت بگیرند. اما در تاریخ دیده نشده كرد؛ن

 

 نویسد: ابن عبد البر قرطبى در اإلستیعاب مى

نى به امدینه خارج شد و دیگر بازنگشت تا آن كه در مك از و رضی هللا عنه سر باز زدبكر ی بن عباده از بیعت با ابسعد 

 از دنیا رفت.رضی هللا عنه  گذشت دو سال و نیم از خالفت عمر پس از نام حوران در سرزمین شام

 
_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق علي محمد 511، ص 2ج  هـ(324 البر، یوسف بن عبد هللا بن محمد)متوفاي بن عبدااالستیعاب في معرفة اْلصحاب، ( 1)

 هـ0302بیروت، الطبعة: اْلولى،  -البجاوي، ناشر: دار الجیل 

یق: د. بشار عواد معروف، ، تحق210، ص 00ج  هـ(632 ف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج)متوفايتهذیب الكمال، المزي، یوس (00)

 م0110 –هـ 0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة 
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 نویسد: ابن حجر مى

 مشهور است. بكری از بیعت با اب (سعد بن عباده)داستان تخلف

 
_____________________ 

 پی روشت:

 :، تحقیق10یا  22 ، ص4ج  هـ( 152حجر أبو الفضل)متوفاي ي، أحمد بن علي بناإلصابة في تمییز الصحابة، العسقالني الشافع (00)

 10، ص 2/ ج  م0112 –هـ 0302 بیروت، الطبعة: اْلولى -ر الجیل علي محمد البجاوي، ناشر: دا
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 نویسند: مىنویرى و حلبى  ،ثیراابن  ،ابن قتیبه، طبرى

ها  به خدا سوگند اگر با نیزه گفت ؛اند تو هم بیعت كن بیعت كرده مردم و قومت كهفرستادند نزد سعد بن عباده را افرادى 

 ازو هر كسى  اهل بیتمآورم و با  ام را با خون شما رنگین كنم و با شمشیر شما را از پاى در شما را هدف قرار دهم و نیزه

 ددر كنار شما قرار بگیرن ن و انسبه خدا سوگند اگر ج کرد؛نخواهم  بیعت شما با ما درگیر شومكه مرا اطاعت كند با شقومم 

 دیدار كنم و حساب خویش را ببینم. تا با خداى خود نمی کنممن با شما بیعت 

یچى او سر پ بشیر بن سعد گفت ؛كن تا بیعت كنداو را رها ن این گزارش را براى ابوبكر آوردند عمر گفتپس از آن كه 

او  ؛كنید او را رها كنید كه ضرر نمى اش را قربانى كند طائفهو  اهل بیتمگر آن كه خود و  كند كرده و با شما بیعت نمى

واند و خ در نتیجه وى را رها كرده و مشورت و نصیحت بشیر بن سعید را پذیرفتند. سعد با آنان نماز نمىیک نفر است. 

 .مرد ی هللا عنهصدیق رض شد تا آنكه ابوبكر كرد و در سفر حج با آنان همراه نمى در نماز جمعه آنان شركت نمى
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_____________________ 

 پی روشت:

 بیروت –، ناشر: دار الكتب العلمیة 233، ص 2ج  هـ(400 ر)متوفايتاریخ الطبري، الطبري، أبي جعفر محمد بن جری( 02)
 

، تحقیق: خلیل المنصور، ناشر: 03، ص 0ج  هـ(262 محمد عبد هللا بن مسلم ابن قتیبة)متوفايالسیاسة، الدینوري، أبو  اإلمامة و( 04)

 م0116 -هـ 0301 -بیروت  -دار الكتب العلمیة 
 

 -، ناشر: دار المعرفة 314، ص 4ج  هـ(0033 بن برهان الدین)متوفاي الحلبي، علي ،السیرة الحلبیة في سیرة اْلمین المأمون (03)

 0300 –بیروت 
 

مفید قمحیة  :تحقیق 22، ص 01ج  هـ(644 شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب)متوفاي، نهایة اْلرب في فنون اْلدب، النویري (05)

 م 2003 -هـ 0323 بیروت، الطبعة: اْلولى -العلمیة وجماعة، ناشر: دار الكتب 
 

 :تحقیق 013، ص 2ج  هـ(240 لكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم)متوفايالكامل في التاریخ، الشیباني، أبو الحسن علي بن أبي ا (02)

 هـ0305بیروت، الطبعة الثانیة  -عبد هللا القاضي، ناشر: دار الكتب العلمیة 

 

 

هجوم نبرده و درب آن را به آتش  ن از بیعتیمتخلفهمراهانش به خانه سایر حال پرسش ما این است كه چرا ابوبكر و  -0

 نکشیدند؟

امیرالمومنین دلیل بر اینکه ایشان جانشین پیامبر صلی هللا علیه و آله هستند نیست؟ آیا حمله عمر و بیعت ظاهری گرفتن با  -2

زیرا اگر ایشان جایگاهی مانند سایر متخلفین داشتند دلیلی بر اینکه عمر این ننگ را در مقابل چشم همه صحابه انجام دهد 

الم و بازگشت وی به مصر به علت اینکه وجود نداشت، همان طور که پس از به پیامبری رسیدن حضرت موسی علیه الس

همه ایشان را فرزند همسر اول فرعون که از همه محبوبترین، قدرتمند تر و ثروتمند تر بود می دانستند اولین جمله ای که 

فرعون جدید به زبان می آورد این است که آیا آمده ای حکومت را پس بگیری؟ و هنگامی که حضرت موسی پاسخ منفی 

 فرزند نیل(. ور بزرگان کشور بگو)بخشی از کتابه او می گوید بیا و این جمله را در تاالر اصلی و در حضمی دهد ب

امیرالمومنین اولین کسی بود که از اقوام به ایشان ایمان می آورد، به جای ایشان در بستر می خوابد، در جنگ ها دوشادوش 

یه و آله یگانه دختر خویش را به امر خدا به عقد او در می آورد و... و ایشان می جنگد و فرار نمی کند، پیامبر صلی هللا عل

در آخر هنگامی که همه در فکر خالفت بودند ایشان را غسل داده و در قبر قرار می دهند کامال مشخص است که از نظر 

 یش را در بخش ویژه ها آورده ایم.عقالنی هم ایشان باید جانشین پیامبر صلی هللا علیه و آله باشند و اسناد این ادعا های خو

لی هللا صکه پیامبر  ؟ مگر نمي گفتنداشت که کتاب خدا ما را بس است مگر اعتقاد به این ؟جناب عمر از چه مي ترسید -4

لی ص یجاد شود؟ چرا جایي که پیامبرکه بعد از خودش تفرقه ا هاصال نترسید تعیین خلیفه را به امت واگذار کرد وعلیه و آله 

یعت نکند ب که اگر علي نیاید ونگران تفرقه امت  و شداز آش تر  کاسه داغ او هش به فکر امت نبودیخو از پس هللا علیه و آله

 ؟؟؟کنم میچه  چه و

 

 

 

 

 



 ؟دفاع نكردند هللا علیه و سلم یدختر پیامبر صلاز  چرا بني هاشم و انصاراگر هجوم صحت دارد 
نت  در کتب اهل س ومنین داردمالو امیرسالم هللا علیها فاطمه حضرت در ابتدا باید گفت روایاتى که داللت بر هجوم به خانه 

 اتىماین کلمات بیشتر کل بنابراین و ما در بخش اول به صورت کامل به آن پرداخته ایم؛ و با سند صحیح نقل شده است

 ..                                                                                                            منطقي ینه بحث است خطابى و بازى با احساسات

 

 نقش قبیله اسلم در تحكیم حكومت ابوبكر

را  دبودن صل هللا علیه و آله پیامبرایشان مشغول دفن  را در حالیکه امیرالمومنینابوبکر و عمر حق آن س اقریش و در ر

ت رو مشخص است که باقى قبایل قد ا خود همراه ساختند)مانند ابوسفیان( اکثر قریش را بیگرانو سپس با تطمیع د غصب

 ار ابوبکر و عمر نیز قبایل مختلف بیابان نشین را که به زور شمشیر اسالم آورده بودند .شته اندرویارویى با قریش را ندا

روزى اسالم ها محور پی در تمام جنگ المومنینامیر و چون لمانان را جلب کردندتازه مسبسیارى از نظر و  در مدینه جمع

  ..                                                           استفاده کردندبرای غضب حقش از همین کینه  کینه داشتند المومنیناز امیر انبود و آن

 

 :نویسند نویرى مىماوردى شافعى و عبد الوهاب ، طبرى
 

نجایش گجمعیت آنقدر زیاد بود که حتى بازارها نیز  ؛بیعت کنند رضی هللا آمدند تا با ابوبکر قبیله اسلم همگى در مدینه گرد

 پیدا کردم. یقین به پیروزىقبیله اسلم را كه دیدم  گفترضی هللا عمر  .ندرا نداشت آنان

_____________________ 

 پی روشت:

    بیروت –، ناشر: دار الكتب العلمیة 233، ص 2ج  (هـ 400 الطبري، أبي جعفر محمد بن جریر)متوفايتاریخ الطبري،  (0)
 

 

 مفید قمحیة و :، تحقیق20، ص 01ج  هـ(644 ، شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب)متوفايالنویري نهایة اْلرب في فنون اْلدب،( 2)

                                                                                       م2003 -هـ 0323بیروت، الطبعة: اْلولى،  -جماعة، ناشر: دار الكتب العلمیة 
 

 

 ري الشافعي، علي بن محمد بن حبیب)متوفايالماوردي البص هو شرح مختصر المزني، الحاوي الكبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي و (4)

ان، لبن -بیروت  -الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، ناشر: دار الكتب العلمیة  -الشیخ علي محمد معوض  :، تحقیق11، ص 03ج  هـ(350

 م 0111-هـ  0301الطبعة: اْلولى، 
 

. 

 

؛ تندشا نداتوانایى مقابله با ابوبکر و عمر و طرفداران ایشان ر خواستند در چنین وضعیتي یعنى حتى اگر مردم مدینه هم مى

 به آخر جمله عمر دقت شد؟ یقین به پیروزی پیدا کردم؟همچنین 

 پیروزی در برابر چی؟ 
 

 

 

 المومنینعدم دفاع بني هاشم و انصار از دیدگاه امیر

هاى خویش بیان  ( از اهل بیت و علت آن را در بعضى خطبهبنى هاشم و انصارشامل )دفاع نكردن صحابه امیرالمومنین

 ::                                                                                                                          کنیم ها اشاره مى از آنکرده که به بعضى 

 

 

 

 



 به درگاه حق امیرالمومنیناثه الف: استغ

 اختندسو كار مرا دگرگون  خویشاوندى مرا بریدند م كه پیوندخواه خدایا براى پیروزى بر قریش و یارانشان از تو كمك مى

و و یا اگر ت حق را اگر توانى بگیر ارترم متحد گردیدند و گفتندو همگى براى مبارزه با من در حقى كه از همه آنان سزاو

ى و نه كس ارمیدم كه نه یاورى دد و به اطرافم نگریستم؛ ندوه صبر كن و یا با حسرت بمیربا غم و ا از حق محروم دارند ار

                                                                   ..                                                                   ام كه مایل نبودم جانشان به خطر افتد جز خانواده نمایدكه از من دفاع و حمایت 

_____________________   

 روشت:پی 

    043ص ، 0لسیاسة، ابن قتیبة، ج ا اإلمامة و (0)

   206خطبه  ،202، ص 2 نهج البالغه، محمد عبده، ج( 2)

                                                                                                 .                                                                                             001 ، ص00 ج / 15، ص 2ابن ابي الحدید، ج  ،شرح نهج البالغه (4)

     212 ، ص2 ابوري، جشمجمع اْلمثال، أحمد بن محمد المیداني النی (3)

 

 

 امیرالمومنینب: دادخواهي 

 واستهخ( پس از ماجراى سقیفه اظهار ناراحتى كرد و حق خود را امیرالمومنین)اند که او بسیارى از روایت کنندگان نقل کرده

لی صو او در حالیکه رو به سوى قبر رسول خدا  نزد وى حاضر نشدند و بیعت نکردندزیرا در  کمک طلبید و فریاد کشید

 .ه مرا بكشندمرا ناتوان یافتند و چیزى نمانده بود ك اى فرزند مادرم، این قوم گفتکرده بود هللا علیه و آله و سلم 

 .واى حمزه؛ من امروز حمزه ندارم و من امروز جعفر ندارم ؛واى جعفر فرمود همچنین

_____________________   

 پی روشت:
 

ص  ،00ج  هـ( 255)متوفايدین بن هبة هللا بن محمد بن محمدالحدید المدائني المعتزلي، أبو حامد عز الشرح نهج البالغة، إبن أبي  (0)

 .                          م0111 -هـ 0301بیروت / لبنان، الطبعة: اْلولى،  -، تحقیق محمد عبد الكریم النمري، ناشر: دار الكتب العلمیة 25

 

 

 :                                                                                                                         از خویشانت تحمیل شده با یادي ج: بیع

خاندان خود را از نابودى حفظ اي؛ پس خواستم که  نگاه کردم که نه کمک کارى دارم و نه یارى کننده فرمود المومنینامیر

ن ولیکن م کردم عمویم حمزه و جعفر بودند با زور بیعت نمىصلی هللا علیه و آله ى من پس از رسول خدا و اگر برا کنم

د چشم خود را با وجو .دان خود را از نابودى حفظ کنمپس خواستم که خان ؛عباس و عقیل ،مبتال به دو نفر تازه مسلمان شدم

ى درد چیزو بر  یاهى تلخ( صبر کردمگو بر چیزى تلخ تر از علقم)بردم ( بستم و آب دهان را با وجود تیغ فرو خار)در آن

 .                                                       صبر نمودم آور تر از تیغ براى قلب

_____________________   

 پی روشت:

بیروت  -، تحقیق: محمد الباقر البهبودي، ناشر: مؤسسة الوفاء 05ص  40ج  هـ(0000المجلسي، محمد باقر)متوفاي بحار اْلنوار،  (0)

      م 0114 - 0304لبنان، الطبعة: الثانیة المصححة،  -
    

 هـ(223ن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس)متوفاىالحسني الحسیني، رضي الدین أبي القاسم علي ب كشف المحجة لثمرة المهجة،( 2)

   ؛                                                                                        ش0465، الطبعة الثانیة، ـ قم بوستان كتاب، ناشر: 231 ص
 



 :                                                                                                                             علي علیه السالم از كمي یاران هد: شكو

مرة  یبن گروهقیس كه از سخن علي علیه السالم خشمگین بود گفت اى پسر ابوطالب چرا هنگامى كه افرادى از  اشعث بن

عراق ه از هنگامى كه بنجنگیدى و شمشیر نزدى؟  با آنان امیه با ابوبكر بیعت كردند ین بنو بنى عدى بن كعب و پس از آنا

به خدا  به زیر آمدن از منبر نگویى كه اى نبوده كه در پایان آن پیش از اى كه با ما داشته اى در هر سخن و خطبه آمده

پس چرا در دفاع از  .اره به من ستم شده استواز پگاه درگذشت رسول خدا هم؛ ن از خود مردم به آنان سزاوارترمم سوگند

 !                                                                                                                            حقت شمشیر نزدى؟

من  .ز مرگ نبود كه مرا از آن بازداشتگفتى و حال پاسخ را بشنو؛ این ترس و فرار ا ي علیه السالم فرمود اى پسر قیسعل

باشد؛ ولى آنچه مرا از شمشیر  خداوند است برایم از دنیا و آنچه در آن است بهتر مىدانم كه آنچه نزد  بیش از هر كسى مى

با من  خودمت پس از له مرا از آنچه اآد. رسول خدا صلّى هللاَّ علیه و كشیدن بازداشت وصیت و پیمان رسول خدا با من بو

خدا صلى هللاَّ علیه و آله به من گفته رسول  از آنچهین هنگامى كه كردار امت را دیدم بیش بنابرا .خواهند كرد خبر داده بود

 كه چنان شود چه وصیت و سفارشي به من دارید؟ هنگام گفتم اى رسول خدا! آن)پس از مطلع شدن( نبود.  ندبود

تاب ك اگر یارانى یافتى با آنان جهاد كن و اگر نیافتى دست نگهدار و خون خویش حفظ كن تا كه براى برپایى دین و :ندفرمود

 .خدا و سنت من یارانى بیابى

ت مرا رها خواهند كرد و با فردى جز من بیعت خواهند نمود و دا صلى هللاَّ علیه و آله مرا خبر داد كه به زودى امرسول خ

 .به موسى هستم من نسبت به او مانند هارون مرا خبر داد كه خدا صلى هللاَّ علیه و آلهجز مرا پیروى خواهند كرد. رسول 

كه موسى به  هنگام آن .خواهد شد شدند گوساله پرستکه  شت امت همانند هارون و پیروانشسرنو حضرتشاندكى پس از 

 خواستى مرا نافرمانى كنى؟!آیا مى ؟دیدى گمراه شدند از آنان جدا نشدىچرا هنگامى كه  هارون گفت اى هارون

نى م كه بگویى میان بترسید اى برادر مرا سرزنش مكن ؛بكشند ان ساختند و نزدیك بود مرااین قوم مرا ناتو گفت اى برادر

رمود به وى ف رون را به جاى خود بر آنان گماردیعنى هنگامى كه موسى ها نبستی.ى انداختى و وصیتم را بكار یاسرائیل جدا

و  نساز شان و پراكنده نخون خویش را حفظ ك و دست نگهدار یو اگر نیافت با آنان جهاد كن یاگر گمراه شدند و یارانى یافت

ه افكندى و وصیتم را ب چرا میان امت پراكندگى خدا صلى هللاَّ علیه و آله به من چنین گوید كهمن ترسیدم كه برادرم رسول 

  .                ؟د و اهل بیت و پیروانت را حفظ كنو خون خو كه اگر یارانى نیافتى دست نگهدارگفتم نبه تو  . مگركار نبستى

 

در حالى كه من سرگرم  ر روى آوردند و با وى بیعت كردندپس از درگذشت رسول خدا صلى هللاَّ علیه و آله مردم به ابوبك

غسل و دفن رسول خدا بودم. سپس به قرآن پرداختم و با خود عهد بستم كه جز براى انجام نماز ردایى برنگیرم و پاى بیرون 

سپس فاطمه را برداشتم و دست پسرانم حسن و حسین را گرفتم و به  ؛و چنین كردم ا در كتابى گرد آورمننهم تا كه قرآن ر

آنان  باره حّقم به خدا سوگند دادم وو آنان را در بردمخانه یكایك مجاهدان بدر و پیشگامان در اسالم از مهاجران و انصار 

 و زبیر. از خاندانم نیز سلمان، ابوذر، مقداد ؛دندها چهار نفر به دعوتم پاسخ دااز همه آنان تن .را به یارى خویش فراخواندم

وى خ من بودم و دو عامى تند .رد موتهحمزه در نبرد احد كشته شده بود و جعفر در نب .كسى نبود تا از من پشتیبانى كند

كردند آن و رها  هدم مرا ناخوش داشتبدبخت ناتوان خوار؛ عباس و عقیل كه تازه از كفر به اسالم روى آورده بودند. مر

یم هارون برا ؛و نزدیك بود مرا بكشند هان ساختاى برادر! همانا كه این قوم مرا ناتو گونه كه هارون به برادرش گفت گفتم

 .                                                         .خدا صلى هللاَّ علیه و آله برایم حجتى نیرومندالگوى نیكویى است و عهد و پیمان رسول 

_____________________   

 پی روشت:

  هـ0305، الطبعة اْلولي، ـ قم ، ناشر: انتشارات هادى222 ص هـ(10الهاللي، سلیم بن قیس)متوفايكتاب سلیم بن قیس الهاللي،  (0)
 

 -، تحقیق: محمد الباقر البهبودي، ناشر: مؤسسة الوفاء 321، ص 21ج  هـ(0000المجلسي، محمد باقر)متوفاي بحار اْلنوار،  (2)

 .                                                                                                                م 0114 - 0304لبنان، الطبعة: الثانیة المصححة،  -بیروت 

 

 



 و در سخنى دیگر فرمود:
 

 رادایتو به خاطر آن بر من كه )قسم به کسى که دانه را شکافت و مردمان را خلق کرد اگر روزى که با ابوبکر بیعت شد

نمودم  چهل سرباز داشتم که هر کدام بینش آن چهار نفر را که یافتم داشتند، به طور قطع دست خود را کوتاه نمى (گیرى مى

 . .                        خود را( نگاه داشتماین چهار نفر( پیدا نکردم پس) )براىولیکن من پنجمىایستادم؛  و در مقابل این قوم مى
 

پس  .مزبیر پیش از شکستن بیعتمقداد و  ،ابوذر ،سلمان گفت:؟ المومنینچهار نفر چه کسانى بودند یا امیراین  اشعث گفت

هنگامى كه با ابوبکر بیعت کردند چهل نفر از  ؛که به آن وفا کردر اول همان بود با ستى که او با من دو بار بیعت کردبدر

ها دستور دادم که فردا صبح با  مهاجرین و انصار به نزد من آمدند و با من بیعت کردند و زبیر در میان ایشان بود. به آن

ا نکرد و کسى از ایشان سرى تراشیده همراه با سالح درب خانه من جمع شوند؛ کسى از ایشان به وعده خود براى من وف

 ..                                                                        مقداد و زبیر.... ،ابوذر ،مگر چهار نفر؛ سلمان ننمودصدیق مرا ت

_____________________   

 پی روشت:
 

      هـ0305، الطبعة اْلولي، ـ قم ، ناشر: انتشارات هادى221 ص هـ(10الهاللي، سلیم بن قیس)متوفايكتاب سلیم بن قیس الهاللي،  (4)
.   
 -، تحقیق: محمد الباقر البهبودي، ناشر: مؤسسة الوفاء 360، ص 21ج  هـ(0000المجلسي، محمد باقر)متوفاي بحار اْلنوار،  (3)

                                                                                                                               .                                                                                                                 م 0114 - 0304لبنان، الطبعة: الثانیة المصححة،  -بیروت 

 

 

 و نیز فرمود:
 

اده و به م دآنان را بر گرفتن حق خودم قس حسن و حسین را گرفته و نزد اهل بدر و سابقین رفتم ودست فاطمه و دو فرزندم 

افرادى كه براى  .مقداد و زبیر ،ابوذر ،هار نفر به من پاسخ نداد؛ سلمانکسى از ایشان جز چ، یارى خویش دعوت کردم

ا به حق فرستاد اگر در روزى که با ابوبکر بیعت شد قسم به کسى که محمد ر . .كمك به آنان دل بسته بودم همه رفتند...

 .                                                                    ام را انجام داده باشم. جنگیدم تا وظیفه یافتم در راه خدا مى مى را چهل نفر

_____________________   

 پی روشت:
 

مالحظات: السید  ، تحقیق: تعلیق و11ص ، 0هـ( ج 531ب)متوفاي منصور أحمد بن علي بن أبي طالالطبرسي، أبي االحتجاج،  (5)

  .                                                                  م 0122 - 0412النجف اْلشرف،  -محمد باقر الخرسان، ناشر: دار النعمان للطباعة والنشر 

 
 فرمود:و در روایت دیگرى 

 

شدند(  یاور من مىکردند) قسم به خدا اگر به اندازه تعداد یاوران طالوت یا تعداد اهل بدر نیرو داشتم و ایشان با شما دشمنى مى

گهداشتن ها و ن زدم تا به حق باز گردید و به راستى میل کنید؛ پس آن بهتر بود براى جمع کردن فاصله شما را با شمشیر مى

 .                           .                                                                                                                            آرامش

_____________________   

 پی روشت:
 

، ، تهران، ناشر: اسالمیه42ص  ،1 هـ( ج 421فاي)متوإسحاقأبي جعفر محمد بن یعقوب بن الكلیني الرازي، اْلصول من الكافي،  (2)

   .                                                                                                                                                                    ش 0422 الطبعة الثانیة،

 



 اهل سنت منطق مبناى برجواب 
 

اهل سنت براي مشروع جلوه دادن خالفت خلفا . اطاعت كردند صلی هللا علیه و آله بني هاشم و انصار از فرمان رسول خدا

آله به اصحاب و یاران خود دستور داده  ها رسول خدا صلي هللا علیه و اند كه طبق آن هایشان نقل كرده روایاتي را در كتاب

، مال و اموال مردم كنند سنت رسول خدا را اجرا نمي دانند ؛ هر چند كه ميها اطاعت نمایند خلفاي بعد از آناست كه از 

 .دهند سوي گمراهي سوق مي ها را به به سوي خداوند آن و به جاي هدایترا غارت 
 

 اهل سنت آمده است کتبترین  در صحیح جایي كه این روایات اما از آن جعلي بودن این روایات یقین داریمچند كه ما به  هر

 :گوییم ها تمسك كرده و مي ، به آنباب جدال احسن و قاعده الزام خصماز 
 

دانستند ابوبكر، عمر و... غاصب خالفت  آله با این كه مي انصار و باقي اصحاب رسول خدا صلي هللا علیه و ،بني هاشم

حال به فرمان رسول خدا گوش  با اینمی کنند )از جمله فدك و ...( را غارت اموال مردمو  رها را رسول اکرمسنت  هستند،

  .ها خودداري كردند از قیام علیه آن و به خاطر مصالحي هدادفرا 

 

 :ندفرمود سلم كند كه رسول خدا صلي هللا علیه و مسلم نیشابوري در روایتي از حذیفة بن یمان نقل مي

عمل نمي كنند و در میان  به سنت من و اي نبرده رت خواهند نشست كه از هدایت من بهرهاز من پیشوایاني بر مسند قد پس

 صلی هللا علیه و سلم . عرض كردم اي رسول خدااستلب شیاطین در جسم آدمي زاد ق ی آنانها ها افرادي هستند كه قلب آن

اگر شما  ؛یدشان اطاعت كن گوش داده و از فرمان ن: به سخنان آناندفرمود اگر ما آن روز را درك كردیم وظیفه ما چیست؟

 (!!!.)یفه شما اطاعت و فرمانبرداري استوظ و اموال شما را نیز غارت كردند را مورد ضرب و شتم قرار دادند

_____________________   

 پی روشت:

، تحقیق: محمد فؤاد 0136، ح0362، ص 4ج  هـ(220)متوفايسلم بن الحجاج ابوالحسین القشیريصحیح مسلم، النیسابوري، م (0)

     .                                                                                                                            بیروت –عبد الباقي، ناشر: دار إحیاء التراث العربي 

 

 

ه ب المومنین علیها و حق غضب شده امیرفاطمه سالم هللا حضرت صحابه از سایرانصار و ، هاشمبنابراین عدم دفاع بني

  اند.بوده بوده که ایشان بر آنان آگاه  و به خاطر رعایت مصالحيصل هللا علیه و آله دستور رسول خدا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مردم براي پوشاندن منزل از  ؟ندنظیر درهاي امروزي داشت یمنازل مدینه و مکه در زمان صدر اسالم در مگر

 صحیح نیست اصالبنابراین ماجراي سوزاندن در خانه  دید اغیار تنها از پرده استفاده مي کردند

چه مدرک مستندي درباره استناد این شبهه به وي در دست نیست. گر شود نسبت داده مي« دکتر سهیل زکار»این شبهه به 

 پاسخ داده شود.به آن الزم است  برخي دیگر نیز تکرار شدهاز سوي حال از آنجا که این کالم  بهر

 

 در کتاب مأساه الزهرا)ع(« تضي عامليعالمه سید جعفر مر»اي از مستنداتي است که از سوي  گوشه آید مي ادامهآنچه در 

 :تحقیق شده است (ارالسیره بیروتد 0116چاپ )

 

 الف( مستنداتي درباره درب داشتن خانه هاي مدینه

از مو بوده است. از  ه شدهرا دیده است كه پوششى بافتصلی هللا علیه و سلم هاى همسران پیامبر  محمد بن هالل خانه -0

 لنگه؟ گفت یك یك لنگه داشت یا دو پرسیدم ؛شد اش به طرف شام باز مىدِر خانه  گفت ؛شه پرسیدمیوى درباره خانه عا

 .جنسش از چه بود؟ گفت از چوب درخت عرعر یا ساج گفتم ؛لنگه بیشتر نداشت

 

_____________________ 

 : پی روشت

 532و  351و  352 ، ص2 ج ،وفاء الوفاء (0)

، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي، ناشر: دار 262، ص 0ج  هـ(252محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا)متوفاي ،بخارياْلدب المفرد،  (2)

 260/ چاپ دار الصدیق، ص  م0111هـ ـ 0301بیروت، الطبعة: الثالثة،  -البشائر اإلسالمیة 
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 .شه به طرف شام بود و یك لنگه داشت كه از چوب درخت عرعر یا ساج بودیدِر خانه عا

_____________________ 

 : پی روشت

ج  هـ(0000حسین بن عبد الملك الشافعي)متوفايلك بن سمط النجوم العوالي في أنباء اْلوائل والتوالي، العاصمي المكي، عبد الم( 4)

 علي محمد معوض، ناشر: دار الكتب العلمیة -، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود426، ص 0

 

 

صلی یامبر . پبود تا اینکه به بئر أدیس وارد شدندصلی هللا علیه و سلم نقل است که به همراه پیامبر  ابوموسي اشعري از -2

 ل شد و ابوموسي بیرون باقي ماند.داخ هللا علیه و سلم

 .نشستم که جنس آن از جریب نخل بودکنار دربي گوید  ابوموسي مي

_____________________ 

 : پی روشت

 001، ص 6 ج، صحیح مسلم( 3)

 016ص ، 2 ج ،صحیح بخاري (5)
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ود و اي گذشت که درب آن بسته نب خانهاگر کسي از کنار  ند:نقل مي کند که فرمود صلی هللا علیه و سلم ابوذر از پیامبر -4

 . اند اهل آن خانه بلکه مقصر؛ نیستگناهی ل خانه افتاد بر او داشت و نگاهش به داخنپرده نیز 

_____________________ 

 : پی روشت

 054 ص ،5 ج، مسند احمد (2)

 

 

ور دو دست به آن صلی هللا علیه و آلهو حضرت فاطمه علیهما السالم آمده است که پیامبر  امیرالمومنیندر حدیث ازدواج  -3

به  ناو در را با دست مبارکش ندبیرون رفتو  ندآنگاه برخاست ندسپس بر ایشان دعا کرد؛ که به منزلشان وارد شوند ندداد

 . ندروي آنان بست

_____________________ 

 : پی روشت

 234 ص ،خوارزميمناقب  (6)

 032و  022 ص، 3 ج ،بحار االنوار (0)

 

 

 راز امور مردم گردد سپس درش را ب هر کس متصدي امري: ندنقل شده است که فرمود صلی هللا علیه و سلماز پیامبر  -5

یش ه رومظلوم و صاحب حاجتي ببندد خداوند تبارک و تعالي نیز درهاي رحمتش را در زمان فقر و حاجت وي ب ،روي فقیر

 . بستخواهد 

_____________________ 

 : پی روشت

 330ص  ،4 ج، مسند احمد (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اي  ها ظروف آب را در گوشه که شب ندبه ما امر کرد یشانا کند که نقل مي صلی هللا علیه و سلماز پیامبر  ابو حمید -2

 .ندیمهنگام درها را بب که شب ندقرار دهیم و نیز دستور داد

 
_____________________ 

 : پی روشت

، كتاب اْلشربة 2000 ، ح0514، ص 4ج  هـ(220 )متوفايالنیشابوریصحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري ( 1)

ِبیِذ َوَتْخِمیِر اإلَِناِء، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار  الحدیث القاهره )واالطعمة(، باب فِي ُشْرِب النَّ
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 :نویسد ابن كثیر دمشقى به نقل از حسن بصرى مى

 علیه الصاله و سالمَدِر  که در تاریخ بخارى آمده است گفت و ندبه وسیله مو بافته شده بود رَعراز شاخه و چوب عَ  ها اتاق

 .بر در نداشته استهایى براى كوبیدن  زدند و این داللت بر این دارد كه حلقه ها مى را با ُنك انگشتان و ناخن

 

_____________________ 

 : پی روشت

 –، ناشر: مكتبة المعارف 220، ص 4ج  هـ(663بن كثیر أبو الفداء)متوفايالبدایة والنهایة، القرشي الدمشقي، إسماعیل بن عمر  (00)

  ، تحقیق: عبدهللا بن عبد المحسن الترکی ناشر: دارالهجر535، ص 3یا ج  بیروت
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 ؛لت را ببند و نام خدا را جاري کندرب منز: ندفرمود صلی هللا علیه و سلمنقل است که پیامبر  از جابر و ابوهریره -6

 . کند شیطان درب بسته را باز نمي بدرستي که

_____________________ 

 : پی روشت

  412 ص ،4 ج، مسند احمد( 00)

  441 ص ،2 ج ،سنن ابي داود (02)

  0021 ص، 2 ج ،ماجهسنن ابي ( 04)

 

 

  :گوید ابوهریره مي ،براي او پیامبر صلی هللا علیه و سلمو دعا کردن   در حدیث اسالم آوردن مادر ابوهریره -1

. وقتي به خانه برایت دعا کرد خدا صلی هللا علیه و سلمپس دوان دوان به سوي او رفتم تا به او مژده دهم که رسول » ... 

 .«ادرم را شنیدم ... بسته یافتم و صداي تکان خوردن آب در مشک و نیز صداي پاي مرسیدم درب منزل را 

_____________________ 

 : پی روشت

  240 ص ،2 ج، مسند احمد( 03)

 

 "دق الباب"، "طرق الباب"، "اجافه الباب" ،لباب"، "رّد ادر تمامي احادیث باال بستن درب با تعابیري مانند "اغالق الباب"

 .رود یر آن به کار نمينمودن درب است و براي پرده و نظ "ضرب الباب" و "قرع الباب"  آمده است که همگي به معني بسته

 

 : آمده استچنین « ابو الهیثم بن التیهان»به منزل صلی هللا علیه و آله حدیث رفتن پیامبر در  -1

  . است... خدا صلی هللا علیه و سلماسخ داد این رسول زند؟ عمر پ چه کسي در مي زني گفت ؛پس درب خانه را زدیم

_____________________ 

 : پی روشت

  013 ص ،6 ج ،العمال کنز (05)

 

به تعابیري  ي کتاب مأساه الزهرا)ع( آنها را مذکور داشته است حدیثي که نویسنده 34از جمله  در احادیث متعدد دیگري

"حرک الباب" یعني "حرکت ، یعني "پشت در" ، "خلف الباب""پاسخ از آن سوي در" الباب" یعنيهمچون "االجابه من وراء 

 ،"فتح الباب" یعني "باز کردن درب"، ل دادن در با دست و باز کردن آن"ه"وضع الید علي الباب فدفعه" یعني ، "دادن در"

رده و یک از این تعابیر با پ خوریم که هیچ شده" و "کسر الباب" یعني "شکستن در" بر مي "الباب المقفل" یعني "درب قفل

 .دنمانند آن سازگاري ندار

 



رفتار گ صلی هللا علیه و آلهتا پیش از هجرت پیامبر  (ه در تواریخ شیعه و سني آمده است، اهل یثرب)مدینهگونه ک همان -00

شیر ها نیز شم معروف بود که حتي شب ؛ تا جایي کهکرد خونین در میان آنها بیداد ميجنگ داخلي دائمي بودند و اختالفات 

صلح  وبر آنان منت نهاد و برادري  صلی هللا علیه و آلهکردند تا اینکه خداوند با بعثت پیامبر  و اسلحه را از خود دور نمي

کردند  ي است مردماني که دائما خطر همسایه را احساس مينرا برایشان به ارمغان آورد. با در نظر داشتن این امر آیا عقال

 آرمیدند ها در آن ميکردند و شب هایشان که مال و ناموس خود را در آن حفظ مي براي خانهجدال بودند و در حال جنگ و 

 ؟درب نگذارند و فقط به آویزان کردن پرده اکتفا کنند

_____________________ 

 : پی روشت

 00تا  1ص ، 01 ج ،بحاراالنوار (2)

 

 

اشتند قفل و کلید نیز د ها درب بلکه آن هینه درب داشتکنند نه تنها منازل مد احادیث دیگري نیز وجود دارند که ثابت مي -00

 :از جمله ندتکرار شده ا بارها در جاهای مختلفو کلمه "مفتاح" 

: ندفرمود ت طعام کردیم پسرفتیم و از او درخواس صلی هللا علیه و سلم دکین بن سعید المزني نقل است که گفت نزد پیامبر

 .سپس كلید را از كمربندش بیرون آورد و در را باز كرد عمر ما را به اتاق باال برد عمر برو و به آنها غذا بده. ای
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_____________________ 

 : پی روشت

  063 ص ،3 ج ،مسند احمد (02)

 340 ص، 3 ج ،تاریخ طبري (06)

 5230، ح 526ص ، 2ج سایر چاپ ها / ، ناشر: المکتبه العضیرته، بیروت 5241، ح 420 ص ،3 ج ،ابي داودسنن  (01)

 

 .آن را تصحیح كرده است 5241د، شماره داوی لبانى در صحیح و ضعیف سنن ابا

 

؛ احادیثي که هایي با جنس چوب هستند وضوح حاکي از وجود دربه ي دیگري از روایات نیز وجود دارد که ب دسته -02

داراي  گویند. مسلم است که پرده شود" سخن مي هایي که از چوب ساخته مي از "شق الباب" به معناي "شکاف بین درب

 :لهو شکافي بین آنها به وجود بیاید از جم ممکن بود خلل شدند ساخته مي شکاف نیست بلکه درهایي که از تخته یا سعف نخل

حه واو عبدهللا بن ر (طالب بن ابي)جعفر قتل زید بن حارثه وهنگامي که خبر  شنیدم که می گفترضی هللا عنها شه یاز عا

لع مط (شق الباب)و من از شکاف درــ نشست و آثار اندوه در صورتش نمایان شد  صلی هللا علیه و سلمپیامبر  را آوردند

 .  است(...شدم)منظور از مطلع شدن دیدن حاالت پیامبر صلی هللا علیه و آله 
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_____________________ 

 : پی روشت

 642 ص ،05 ج ،العمال کنز (01)

، َباب ما ُیْنَهى عن 0234، ح 330 ، ص0ج  هـ(252في، محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا)متوفايصحیح البخاري، البخاري الجع (20)

ْجِر عن ذلك، تحقیق د. مصطفى دیب  ْوِح َواْلُبَكاِء َوالزَّ /  0116 – 0306بیروت، الطبعة: الثالثة،  -البغا، ناشر: دار ابن كثیر، الیمامة النَّ

 ، ناشر: السلفیه و مکتبها، چاپ قاهره0405، ح 302یا ص 

  

 

 يدر حجره یک خدا صلی هللا علیه و آلهمنین نقل فرموده است: ... روزي رسول واز امیرالم علیه السالم امام صادقهمچنین 

)نوعي شانه از جنس چوب یا فلز( در دست داشت. در این هنگام مردي از شکاف در به بود و یک مدراتاز زنانش نشسته 

 .آوردم با این مدراه چشمت را در مي اگر نزدیک تو بودم :ندفرمود صلی هللا علیه و آله داخل نگریست. پیامبر

_____________________ 

 : پی روشت

  01 ص، قرب االسناد (4)

 63ص  ،3ج  ،یحضره الفقیه من ال (3)

 

 

 هاي مکه مستنداتي درباره درب داشتن خانهب( 

گفت پسرم  سالمعلیه ال گرفتند جناب ابوطالب به فرزندش عليصلی هللا علیه و آله تصمیم به قتل پیامبر  هنگامي که قریش -0

ب را بشکن و داخل شو اگر باز نکرد دراش را بزن. اگر در را باز کرد داخل شو و  برو و درب خانه نزد عمویت ابولهب

رفت و درب خانه  علیه السالمشود. پس علي  مردي که عمویش زنده است ذلیل نمي هم دادپدرم برایت پیغاو به او بگو 

پس به در هجوم برد و آن را شکست و داخل  ید ولي تقاضایش را اجابت نکردندابولهب را بسته دید. فرمود در را باز کن

  .شد

_____________________ 

 : پی روشت

 266و  262 ص ،1 ج ،کافي (5)

 

 :از ام هاني دختر ابوطالب نقل است -2

 در روز فتح مکه مردانی گفتند داخل خانه های خود شوید و درب های آن را قفل کنید.

_____________________ 

 : پی روشت

 434 ص، 2 ج ،مسند احمد( 20)



نیز بسیار معروف است که پس از ورود سپاهیان اسالم به مکه در جریان فتح این صلی هللا علیه و آله این حدیث پیامبر  -4

به رویش ببندد نیز  اش شود و درب را و هر کس داخل خانه انه ابوسفیان داخل شود امان داردهر کس به خ: ندشهر فرمود

 .در امان است

_____________________ 

 : پی روشت

  02ص ، 5 ج ،کافي( 2)

   212 ص ،2 ج ،مسند احمد (22)

    021ص  ،65ج  ،بحاراالنوار (6)

   26 ص ،05 ج، وسائل الشیعه( 1)

  002 ص ،3 ج ،تهذیب االحکام (1)

   022 ص ،2 ج، سنن ابي داود (24)

 داراحیاء التراث العربي ، ناشر:0301 ص ،4 ج ،صحیح مسلم( 23)

 

 شماره گذاری شده است.منابع بر اساس کتب شیعه و سنی *

 

 

 است.و فاقد اعتبار ساس اکامال بی  گردید شبهه مطرح شدهپس همانطور که مشخص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ؟توان باور داشت كه با وجود علی رضی هللا در درون منزل همسر او براى باز كردن در خانه برودچگونه مى 
 در صورت صحت اصال چرا خود ایشان براى بازكردن در نرفت؟

و با دیدن عمر و همراهانش در  ندروایاتی که در آنها حضرت فاطمه سالم هللا علیها نزدیك در ورودى منزل نشسته بود -0

 )روایات شیعی(.ندرا به روى آنان بست

ولى ابی ابوعبید جراح، سالم م الد بن ولید، مغیرة بن شعبة،خ عمر گفت برخیزید تا پیش او برویم؛ پس ابوبكر، عمر، عثمان،

حذیفة، قنفذ و من به همراه او راه افتادیم چون نزدیك خانه رسیدیم فاطمه صلوت هللا علیها آنان را دید و لذا در را بست و 

لي)علیه السالم( را بیرون شك نداشت كه بدون اجازه وارد نخواهند شد؛ عمر در را با لگد شكست سپس وارد خانه شدند و ع

 گفتند.آوردند در حالى كه به خاطر این پیروزى هللا اكبر مى 

_____________________ 

 پی روشت:
 

 -، تحقیق: محمد الباقر البهبودي، ناشر: مؤسسة الوفاء 226، ص 21هـ( ج 0000بحار اْلنوار، المجلسي، محمد باقر)متوفاي  (0)

 م 0114 - 0304لبنان، الطبعة: الثانیة المصححة،  -بیروت 
 

، تحقیق: 26 ، ص2 هـ( ج420فايتفسیر العیاشي، السمرقندى المعروف بالعیاشي، أبى النضر محمد بن مسعود بن عیاش السلمى)متو (2)

 طهران  –تحقیق و تصحیح و تعلیق: السید هاشم الرسولي المحالتي، ناشر: المكتبة العلمیة اإلسالمیة 
 

، تحقیق: 012هـ( ص 304االختصاص، الشیخ المفید، محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد هللا العكبري، البغدادي)متوفاي (4)

 م 0114 -هـ 0303بیروت، الطبعة: الثانیة،  -اري، السید محمود الزرندي، ناشر: دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع علي أكبر الغف

 

 

 و در روایت سلیم نیز آمده:

عمر آمد تا به در خانه علی رسید فاطمه علیهما السالم پشت در نشسته بود سرش را بسته بود و بدنش از غم از دست دادن 

د: . فاطمه فرمودن(در را باز کن)لی هللا علیه و آله نحیف شده بود؛ عمر در را كوبید و گفت اى پسر ابوطالبرسول خدا ص

ایم تنها بگذار. گفت در را باز كن و گرنه خانه را به آتش  اى عمر به ما چه كار دارى؟ ما را با مصیبتى كه گرفتارش شده

 شوي و به آن هجوم ببری؟  ترسى كه وارد خانه مانمى كشم. فرمودند: ای عمر آیا از خدای عزوجل مى 

 منصرف نشد و بازنگشت و آتش خواست و آن را بر در خانه افكند و آن را سوزاند.

_____________________ 

 پی روشت:
 

، ـ قم ، تحقیق محمد باقر اْلنصاري، ناشر: انتشارات هادى123هـ( ص  10كتاب سلیم بن قیس، الهاللي، سلیم بن قیس)متوفاي (3)

 هـ0305الطبعة اْلولي، 

 

 

 

 

 

 

 



 شد؛ زیرا:حضرت فاطمه سالم هللا علیها شكى نداشت كه آنها بدون اذن داخل منزل نخواهند  -2
 

ُروَن َفإِن لَّْم تَجُدوْا  اَل َتْدُخلُوْا ُبُیوًتا َغیْر ُبُیوِتُكْم َحتىَ  َءاَمُنواْ َیأَیهُّا الَِّذیَن  -0 َتْسَتأِْنُسوْا َوُتَسلُِّموْا َعلَى أَْهلَِها َذالُِكْم َخیْر لَُّكْم لََعلَُّكْم َتَذكَّ

ُ بَِما َتْعَملُوَن َعلِیم ُهَو أَْزكىَ  ِجُعوْا َفاْرِجُعواْ ارْ  إِن قِیَل لَُكمُ وَ  ُیْؤَذَن لَكمُ  فِیَها أََحًدا َفاَل َتْدُخلُوَها َحتىَ     21 - 26النور      لَُكْم َوهللاَّ

هایى غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سالم كنید این در خانه  اید اى کسانی كه ایمان آورده

گر گفته اكسى را در آن نیافتید پس داخل آن نشوید تا به شما اجازه داده شود و براى شما بهتر است شاید متذكر شوید و اگر 

 دهید داناست.تر است و خداوند به آنچه انجام مى  این براى شما پاكیزه شد بازگردید، بازگردید،

 

  :اى دارد كه كسى حق ورود بدون اجازه را ندارد خانه انبیا احترام ویژه -2

َها الَّذِ  ِبىِّ إاِل أَن ُیْؤَذَن لَُكْم    َیأَ یُّ  54اْلحزاب  یَن َءاَمُنوْا الَتْدُخلُوْا ُبُیوَت النَّ

 .هاى پیامبر داخل نشوید مگر به شما اجازه داده شود اید در خانه اى افرادى كه ایمان آورده

 

 تفاسیر اهل سنت ذیل آیه شریفه:طورى كه در  همان ،شودخانه پیامبر محسوب می  فاطمه سالم هللاشكى نیست كه خانه  -4

ُ أَن ُتْرَفَع َوُیْذَكَر فِیَها اْسُمهُ   42النور  و فِیَها بِاْلُغُدوِّ َواْْلََصاِل     و ُیَسبُِّح لَهُ  فِى ُبُیوٍت أَِذَن هللاَّ

 در آن ذکر نام خدا شود و صبح و شام تسبیح ذات پاک او کنند.  آنجا رفعت یابند وهایى خدا رخصت داده كه در خانه 

 

 .ستخانه امیرالمومنین و فاطمه سالم هللا علیها برترین این خانه ها بیان شده ا
 

رسول خدا صلی هللا علیه و سلم آیه)فى بیوت( را تالوت فرمودند؛ شخصى پرسید این خانه ها كدام هستند؟ فرمودند)صلی 

لم( خانه هاى پیامبران علیهم السالم. ابوبكر رضی هللا تعالی عنه پرسید ای رسول خدا آیا خانه علي و فاطمه هللا علیه و س

 .ترین آنان استرضی هللا تعالی عنهما هم از همان خانه ها است؟ فرمودند بلي، از بر



 

_____________________ 

 پی روشت:

 .... 0114 –بیروت  -، ناشر: دار الفكر 204، ص 2الدر المنثور، السیوطي، عبد الرحمن بن الكمال جالل الدین، ج  (0)
 

 .، ناشر: مؤسسة006، ص 6هـ( ج 165)متوفايبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوفالجواهر الحسان في تفسیر القرآن، الثعال (2)

 بیروت –اْلعلمي للمطبوعات 
 

، ص 01عاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، اآللوسي البغدادي، العالمة أبي الفضل شهاب الدین السید محمود، ج روح الم( 4)

 بیروت    –، ناشر: دار إحیاء التراث العربي 063
 

، تحقیق:  006، ص 6 م( ج0045 -هـ  326)متوفاي و إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهیمالكشف و البیان، الثعلبي النیسابوري أب (3)

 هـ 0322بیروت، الطبعة: اْلولى،  -اإلمام أبي محمد بن عاشور، ناشر: دار إحیاء التراث العربي 

                                                                                       م2002
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سالم هللا علیها و نگاه داشتن حرمت اهل بیت پیامبر صلى هللا تصور بر این بود كه با توجه به جایگاه حضرت فاطمه  -4

 اى با شنیدن صداى گریه آن حضرت برگشتند. علیه و آله مردم با دیدن ایشان خجالت كشیده و متعرض نشوند چنان چه عده
 

 و نددر ایستاده بود و نزدیك ندبنابراین حضرت فاطمه سالم هللا علیها هنگام هجوم با دیدن عمر و همراهانش در را بست

شرمى مهاجمان بود كه حرمت خانه و اهل آن را كه با وجود آن حضرت متعرض خانه شوند و این بي  ندداداحتمال نمى 

 كردید و نكردید و ندانستید كه چه كردید. :رعایت نكردند و به قول سلمان فارسى رضوان هللا تعال علیه

 

 )اهل سنت(و باز كردن در براي نامحرم صلی هللا علیه و آلههمسران رسول خدا 

نگاهى به روش پیامبر اكرم صلى هللا علیه و آله در موضوع مورد بحث بهترین دلیل بر محكومیت شبهه انگیزان است؛ چرا 

هاى شیعه و اهل سنت وجود دارد كه رسول خدا صلى هللا علیه و آله به همسرانش اجازه  كه موارد گوناگونى در كتاب

 دادند تا درب خانه را به روى دیگران بگشایند.مى 

 

 ام سلمه و باز كردن در خانه براي امیرالمومنین -0

سلمه شد؛ چون آن روز نوبت آمدن صلی هللا علیه و سلم از خانه زینب دختر جحش بیرون آمد و وارد خانه ام  رسول خدا

لیه و صلی هللا ع ه بود كه علي آهسته دق الباب كرد و پیامبرصلی هللا علیه و سلم به خانه او بود. مدتى نگذشت رسول خدا

 صلی هللا علیه و سلم فرمودند: بلند شو و در را باز كن... سلمه پاسخ نداد، رسول خداسلم بیدار شد. ام 

 
_____________________ 

 پی روشت:

بیروت  -، ناشر: دار الكتب العلمیة 11، ص 0هـ( ج  224محمد)متوفايالتدوین في أخبار قزوین، الرافعي القزویني، عبد الكریم بن ( 0)

 م0116تحقیق: عزیز هللا العطاري، 

تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلها وتسمیة من حلها من اْلماثل، ابن عساكر الدمشقي الشافعي، أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة هللا ( 2)

 0115 –بیروت  -حقیق: محب الدین أبي سعید عمر بن غرامة العمري، ناشر: دار الفكر ، ت360، ص 32هـ( ج 560بن عبد هللا)متوفاي
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 عائشه به دستور رسول خدا صلی هللا علیه و آله در را براي امیرالمومنین باز كرد -2

ماز ن می کنند: از جعفر بن محمد الصادق علیه السالم و ایشان از پدرشان و آنها نیز از پدرشان تا از علي علیه السالم نقل

صبح را با رسول خدا صلی هللا علیه و آله در مسجد خواندم؛ با ایشان بیرون آمدم و اگر رسول خدا صلی هللا علیه و آله 

رفتم تا مطلع شوم؛ زیرا قلبم ساعتی دورى  گشت سراغ وى مى داد و هنگامى كه دیر باز مىرفت به من خبر مى جایى مى 

روم من نیز نزد فاطمه زهرا علیه السالم رفتم و در كنار حسن شه مى یمل نماید. فرمودند: به خانه عاتوانستم تح او را نمى

شه( گفت كه هستى؟ گفتم علي یشه رفتم و در زدم)عایو حسین قرار گرفتم و همه خوشحال بودیم. سپس به طرف خانه عا

پیامبر را  گفت ،كیستى؟ گفتم علي و در را كوبیدم گفتكند پس منصرف شدم. برای بار دوم رفتم گفت پیامبر استراحت مى 

 صداى رسول خدا صلی هللا شه گفت كیستى؟ گفتم علي،یكارى است. دلم تاقت نیاورد، براى دفعه سوم دق الباب كردم عا

 شه در را باز كرد و من وارد شدم....یشه در را باز كن، عایاى عا علیه و آله را شنیدم که فرمودند:

_____________________ 

 پی روشت:

 -، تحقیق: محمد الباقر البهبودي، ناشر: مؤسسة الوفاء 431، ص 41هـ( ج 0000بحار اْلنوار، المجلسي، محمد باقر)متوفاي  (0) 

 م 0114 - 0304لبنان، الطبعة: الثانیة المصححة،  -بیروت 

تعلیق و مالحظات:  ، تحقیق214و  212، ص 0هـ( ج 531 ب)متوفاياالحتجاج، الطبرسي، أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طال( 2)

 م 0122 - 0412النجف اْلشرف،  -السید محمد باقر الخرسان، ناشر: دار النعمان للطباعة والنشر 

 

 ها رسول خدااهل سنت بود كه به عنوان نمونه ذكر شد كه در آن  کتبشیعه و یك روایت از  کتبآنچه گذشت یك روایت از 

در را براى افراد نامحرم  انتا همسرانش ندداداجازه  نددر خانه حضور داشتشان صلى هللا علیه و آله با توجه به این كه خود

 .نداردنعى ادهد كه این عمل با رعایت وظایف شرعى م باز كنند و این نشان مى

 

 

 عمر سر یك سفره نشستند! عایشه و

اند رسول خدا صلی هللا علیه و آله به عمر اجازه  نقل كرده ویشخ کتبطبق روایت صحیح السندى كه اهل سنت در اكثر 

شه یاع او با خورد دستاند هنگامى كه از یك كاسه غذا مى د و حتى نقل كرده نشه سر یك سفره بنشییو عا یشانكه با ا ندداد

 !برخورد كرد!!

 

او را دعوت  و که عمر وارد شد می خوردیم حیس را در قعب)کاسه بزرگ(و سلم صلی هللا علیه  پیامبرعایشه گفت با 

از من  (همسرانتآنها) )حجاب(اگر درباره ، اوهگفت اوهشروع به خوردن کرد که انگشتش به انگشت من خورد،  ند،كرد

 پس آیه حجاب نازل شد. .دیدكردی هیچ چشمى آنان را نمى  مى اطاعت



 
_____________________ 

 پی روشت:

 -، ناشر: دار الفكر 502، ص 4هـ( ج 663 تفسیر القرآن العظیم، القرشي الدمشقي، إسماعیل بن عمر بن كثیر أبو الفداء)متوفاي (0)

 هـ0300 –بیروت 

، تحقیق: أسعد محمد الطیب، ناشر: 4031، ص 00إدریس، ج تفسیر ابن أبي حاتم، إبي أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد بن ( 2)

 صیدا –المكتبة العصریة 

، تحقیق: 540، ص 1هـ( ج 152 فتح الباري شرح صحیح البخاري، العسقالني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل)متوفاي( 4)

 بیروت  –محب الدین الخطیب، ناشر: دار المعرفة 

، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي، ناشر: 422، ص 0هـ( ج 252 ري الجعفي، محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا)متوفاياْلدب المفرد، البخا( 3)

 م0111 –هـ 0301 بیروت، الطبعة: الثالثة -سالمیة دار البشائر اإل

، تحقیق: د. بشار عواد معروف، 041، ص 21هـ( ج 632 تهذیب الكمال، المزي، یوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج)متوفاي( 5)

 م  0110 –هـ 0300 بیروت، الطبعة: اْلولى -الرسالة ناشر: مؤسسة 

، تحقیق: 451، ص 2هـ( ج 245 الكتاب المصنف في اْلحادیث واآلثار، إبن أبي شیبة الكوفي، أبو بكر عبد هللا بن محمد)متوفاي( 2)

 هـ0301 الریاض، الطبعة: اْلولى -لرشد ا كمال یوسف الحوت، ناشر: مكتبة
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 گوید:هیثمى پس از نقل این روایت مى 
 

این روایت را طبرانى در اوسط نقل كرده است. تمام راویان آن راویان صحیح بخارى هستند؛ غیر از موسى بن كثیر كه او 

 نیز مورد اعتماد است.

_____________________ 

 پی روشت:

دار الكتاب  -، ناشر: دار الریان للتراث 14، ص 6هـ( ج  106مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهیثمي، علي بن أبي بكر)متوفاي  (0)

 هـ 0306 –القاهرة، بیروت  -العربي 

 

 گوید: و سیوطى مى
 

می  (در قعب)کاسه بزرگحیس را صلی هللا علیه و سلم  پیامبربا شه نقل كرده است كه گفت یطبرانى با سند صحیح از عا

اگر  اوهگفت شروع به خوردن کرد که انگشتش به انگشت من خورد،  ند،او را دعوت كرد و که عمر وارد شد خوردیم

 . پس آیه حجاب نازل شد.دیدكردی هیچ چشمى آنان را نمى  مى اطاعتاز من  (همسرانتآنها) )حجاب(درباره
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_____________________ 

 پی روشت:

ناشر: دار  202یا  061، ص 0هـ( ج 100 لباب النقول في أسباب النزول، السیوطي، جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر)متوفاي( 6)

 بیروت –إحیاء العلوم 

 

هنگامى كه نشستن با نامحرم سر یك سفره و خوردن غذا از یك كاسه و برخورد دست زن پیامبر صلی هللا علیه و آله با 

 داشته باشد پس پشت در رفتن براى دختر آن حضرت نیز اشكالى نخواهد داشت.نامحرم اشكالى ن

 

 

 نتیجه:
 

ا و در ر هبه داخل خانه رفت شكه با دیدن عمر و همراهان ند؛ بلكه جلوى در ایستاده بودندصدیقه شهیده پشت در نرفت -0

 شكال پیش بیاید.د تا این ان؛ پس اصال حضرت فاطمه سالم هللا علیها پشت در نرفته بودندبست
 

 

حتى اگر این مطلب نیز صحت داشته باشد و ایشان پشت در رفته باشند به دلیل این كه عین همین قضیه براى رسول خدا  -2

 اند كه در را باز نمایند مشکلی ندارد.  صلى هللا علیه و آله پیش آمده و آن حضرت به همسران خود دستور داده

 برادران اهل سنت: نکته برای چندشه( جعلی بوده ولی یروایات)برخورد دست عمر با عابه عقیده شیعه آخرین  -4

 است؟؟بوده یعنی غیرت رسول خدا صلی هللا علیه و آله کمتر از عمر  -0
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 آمده باشندپاسخ در صورتی که فرض کنیم حضرت فاطمه سالم هللا علیها پشت در 

آمده بودند و اگر ایشان پشت در مي  المومنینتاریخي نقل شده دشمنان به خاطر کشتن امیر همانطوري که در کتب روایي و

 المومنینآمدن امیربیرون عمر نقشه کشیده بود که به مجرد  .والیت خاموش مي شدامامت و آمدند به شهادت رسیده و نور 

ست اش با شک دید نقشه عمر که انه آمدند تا مانع این نقشه شوند.به پشت درب خ هللا علیهافاطمه سالم  را بکشد اماایشان 

 حضرت؛ اما باز شدن درب توسط نه مخالفت با بیعت همه کشته شوندخواست خانه را به آتش بکشد تا به بها مواجه شده

ه بن ماجرا در مکانهاي دیگر نیز ابوبکر و عمر قصد البته جداي از ای .دمانع اجراي این نقشه شوم ش سالم هللا علیهافاطمه 

 .را داشته اندالمومنین امیر قتل رساندن

 

س اسماء بنت عمیس)همسر . پرا با شمشیر بزند علیولید گردن بکر سالم نماز را داد خالد بن هنگامي که ابوقرار شد 

و سران حکومت نقشه کشیده اند که ت فته و گفترا گر ایشانپس وي دو طرف درب خانه فرستاد  او( کنیزي به نزد ابوبکر

 ایشان پس. (اي که مؤمن آل فرعون به موسي گفتهمان آیه )امخارج شو که من از خیر خواهان تو را بکشند پس از شهر

( بکررت آماده است پس امام جماعت)ابوپس احساس کردند که حض .در حالیکه شمشیر به همراه داشتنداز خانه بیرون آمده 

 از اینکه سالم دهد گفت اي خالد آنچه را که به تو دستور داده بودم انجام نده. قبل

_____________________ 

  پی روشت:

 401ص  ،21ج  ،العالمة المجلسي ،بحار اْلنوار (0)

 

 :گ اهل سنت در این زمینه مي نویسدسمعاني از علماي بزر

ستور د تورا که گفت خالد آنچه را که به رضی هللا عنه بکر  یابماجراي شیخ بخاری روایت کرده است از یعقوب رواجني 

پس گفت دستور داده بود  .کوفه از معني این جمله سوال کردممي گوید از سید عمر بن ابراهیم الحسیني در  .هددادم انجام ن

 .از آن نهي کرد او را به خالد بن ولید که علي را بکشد پس از اینکار پشیمان شده و

_____________________ 

 پی روشت:
 

  (هـ 0300 -بیروت )نشر محمد أمین دمج  ،دار الجنان ـ بیروت ، ناشر060، ص 2یا ج  15، ص 4، سمعانی، ج اْلنساب (0)

 

ر دو این نشان مي دهد که صحت روایت در نزد او تمام بوده است  ني بعد از نقل حدیث سکوت مي کندجالب است که سمعا

 .باید روایت را نقد و رد مي کرد صورتغیر این 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چرا علي در آن صحنه)هجوم به خانه( هیچ واكنشي از خود نشان نداد؟

 شیعه اتپاسخ بر منبای تفکر
 

    :نویسدسلیم بن قیس هاللى كه از یاران مخلص امیرالمومنین است در این باره مى 

 فاطمه سالم هللا علیها .را فشار داد و باز كرد و داخل شدور ساخت و سپس در  عمر آتش طلبید و آن را بر در خانه شعله

! عمر شمشیر را در حالى كه در غالفش بود  بلند كرد و بر پهلوى فاطمه به طرف عمر آمد و فریاد زد: یا ابتاه، یا رسول هللاَّ

 :   آن حضرت صدا زد ؛ضرت زدرا بلند كرد و بر بازوى ح عمر تازیانه زد. آن حضرت ناله كرد: یا ابتاه

 !.                                                                                            كنند ابوبكر و عمر با بازماندگانت چه بد رفتار مى یا رسول هللاَّ 
 

ردنش گ شدت كشید و بر زمین زد و بر بینى والم ناگهان از جا برخاست و گریبان عمر را گرفت و او را به علي علیه الس

: اى پسر ودفرمو  و وصیتى كه به او كرده بود افتادآله  ولى به یاد سخن پیامبر صلى هللا علیه و كوبید و خواست او را بكشد

نستى دا مى و عهدى كه پیامبر با من بسته است نبودات الهى ُصهاك! قسم به آنكه محمد را به پیامبرى مبعوث نمود اگر مقدر

 «.                                                                                                                            توانى به خانه من داخل شوى كه تو نمى

_____________________ 

  :                                                                                                                      :                                                   پی روشت

 .                  هـ0305، الطبعة اْلولي، ـ قم ، ناشر: انتشارات هادى521 ص هـ(10سلیم بن قیس الهاللي، سلیم بن قیس)متوفايکتاب  (0)

 

 

این روایت را مي آورد و سند آن را نیز رد  (کتاب ابان بن عیاش(به نقل از منابع شیعه وهابیهمچنین آلوسى مفسر مشهور 

  .                                                   نمي کند

ه علي عمر عصباني شد و درب خان نبال علي فرستاد و علي قبول نکرددر کتاب ابان آمده است وقتي ابوبکر براي بیعت به د

 «یا ابتا یا رسول هللا»یاد زد: در مقابل او آمد و فر (سالم هللا علیهارت( فاطمه)حض. )را به آتش کشید و داخل خانه او شد

  «یا ابتاه» :زد. صدا زد او و تازیانه را به بازوي ایشانکرد و به پهلوي مبارک  عمر شمشیرش را که در غالف بود بلند

 .ناگهان از جا برخاست و گریبان عمر را گرفت و او را به شدت کشید و بر زمین زد و بر بیني و گردنش کوبید ليع
 

 :آلوسي مي افزاید

قسم به خدا  ؟گر این کار را نکنم چکار مي کنیدا گفت. بیعت کنرضی هللا تعالی عنه با ابوبکر  گفتعمر به علي همچنین 

 .اي پسر صهاک تو قدرت چنین کاري نداري و ضعیف تر از آني ه خدا دروغ مي گویيقسم ب گفت. گردنت را مي زنیم

_____________________ 

 پی روشت:
 

 محمود بي الفضل شهاب الدین السیداآللوسي البغدادي، العالمة أ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، (2)

    بیروت –إحیاء التراث العربي ، ناشر: دار 023 ، ص4 ج هـ(0260)متوفاي

                                                                                                    . 

 

 



 صلی هللا علیه و آله   تسلیم وصیت پیامبر اكرم 

فقط و  داشت مى او را به واكنش وا چه هاى الهى بوده و آن مطیع محض فرمان اشامیرالمومنین در تمام دوران زندگي 

 . داد فقط اوامر الهى بود و هرگز به خاطر تعصب، غضب و منافع شخصى از خود واكنش نشان نمى

هاى عظیم بوده است و طبق همین  ى در برابر این مصیبتیمور به صبر و شكیبااآن حضرت از جانب خدا و رسولش م

 .                                                                                                          ند.  كه دست به شمشیر نبرد هفرمان بود
 

 : :                                                نویسد )علیهم السالم( مىموسوى در كتاب شریف خصائص اْلئمهمرحوم سید رضى الدین 
 

 پس از به هوش آمدن رسول خدا صلى هللا علیه و رم امام صادق علیه السالم پرسیدماز پد فرماید السالم مىامام كاظم علیه 

مهاجرین و انصار جمع شده و اظهار غم و اندوه  ؛و صدا به گریه بلند كردند زنها داخل شدند گفتافتاد؟  یآله چه اتفاق

 :                       :ندفرمود . ایشانانداختم امبرخودم را روى بدن پی م ووارد شد ،علي فرمود ناگهان مرا صدا زدند .كردند مى
 

مثل  .من باز ندارد برادرم این مردم مرا رها خواهند كرد و به دنیاى خودشان مشغول خواهند شد؛ ولى تو را از رسیدگى به

راههاى دور نزد آن بیایند... پس چون از دنیا  تو در بین این امت مثل كعبه است كه خدا آن را نشانه قرار داده است تا از

ور گونه كه دست ات بنشین و قرآن را آن رفتم و از آنچه به تو وصیت كردم فارغ شدى و بدنم را در قبر گذاشتي، در خانه

 تو و ه بهتو را به بردبارى در برابر آنچه كه از این گرو ؛احكام و ترتیب نزول جمع آورى كن بر اساس واجبات و ام داده

 ..                                                                                     صبر كن تا بر من وارد شوي ؛كنم خواهد رسید سفارش مى فاطمه

_____________________ 

 :                                                                                                                                                                         پی روشت:
 

 -، تحقیق: محمد الباقر البهبودي، ناشر: مؤسسة الوفاء 313، ص 22ج  هـ(0000المجلسي، محمد باقر)متوفاي بحار اْلنوار،  (0)

             م 0114 - 0304لبنان، الطبعة: الثانیة المصححة،  -بیروت 
                                                                                                   

، 64 هـ( ص302)متوفايالحسین بن موسى الموسوي البغداديالشریف الرضي، أبي الحسن محمد بن  السالم(اْلئمة)علیهم خصائص (2)

  هـ0302إیران،  –تعلیق: الدكتور محمد هادي اْلمیني، ناشر: مجمع البحوث اإلسالمیة اآلستانة الرضویة المقدسة مشهد  تحقیق و

. 

 

 :                                                                                                              كند: در روایت دیگرى سلیم بن قیس هاللى نقل مى
 

دى گیرم افرا : اى سلمان! خدا را شاهد مىندو فرمود هو دو پسرش نگاهى كرد شهمسر ،به فاطمهآله  پیامبر صلى هللا علیه و

نان در بدانید كه ای و اند افرادى كه با اینان روى صلح داشته باشند با من صلح كرده ؛اند هكه با اینان بجنگند با من جنگید

ز ا : اى علي! تو به زودى پس از منندآله نگاهى به علي كرد و فرمود سپس پیامبر صلى هللا علیه و بهشت همراه منند.

رف طآنان جهاد كن و به وسیله رانى یافتى با قریش و متحد شدنشان علیه خودت و ستمشان سختى خواهى كشید. اگر یا

و اگر كمك كار و یاورى نیافتى صبر كن و دست نگهدار و با دست خویش خود را به نابودى مینداز.  با آنان بجنگ دارانت

ین ا ادرش موسى گفتبه بر)زیرا(  هارون براى تو اسوه خوبى است ؛همانند هارون نسبت به موسى هستى تو نسبت به من

 .                                                                                                               م مرا ضعیف شمردند و نزدیك بود مرا بكشند.قو

_____________________ 

  :                                                                                                                                                                    پی روشت:
 

 هـ0305، الطبعة اْلولي، ـ قم هادى، ناشر: انتشارات 521 ص هـ(10الهاللي، سلیم بن قیس)متوفايكتاب سلیم بن قیس الهاللي،  (0)

 

 

 



 :                                                          عمر فرمود:امیرالمومنین خطاب به  یت پیشین كه از سلیم نقل شدهمچنین در ادامه روا

فهمیدى كه تو  هر آینه مى آله نبود اك! اگر مقدرات خداوندى و پیمان و سفارش رسول خدا صلى هللا علیه واى پسر صح

 .                                                                                                                                        قدرت ورود به خانه مرا نداري.

_____________________ 

 :                                                                                                                                                                پی روشت:

 هـ0305، الطبعة اْلولي، مـ ق ، ناشر: انتشارات هادى521 ص هـ(10الهاللي، سلیم بن قیس)متوفايكتاب سلیم بن قیس الهاللي،  (2)

 

 كنیم. ه همین چند روایت بسنده مىالبته روایات در این باب بیش از آن است كه در این مختصر بگنجد؛ از این رو ب

د شو ؟! زمانى ارزش این كار مشخص مىآیدتواند از چنین امتحان سختى بیرون  مى امیرالمومنینبه راستى چه كسى جز 

كفر را یكى پس  كرد و پهلوانان بر دشمن حمله مى همان كسى است كه در میدان نبرد همچون شیر امیرالمومنینكه بدانیم 

مالد و روزى دیگر فرق  روزى پشت پهلوانى همچون عمر بن عبدود را به خاك مى ؛داشت از دیگرى از سر راه بر مى

ن بود كه دشمنان از ترس ذوالفقار خواب فرمان خداوند ایآن روز  شكافد. سر مرهب یهودى را همراه با كاله خودش مى

ولى روز دیگر فرمان این است كه همان ذوالفقار در نیام باشد تا اساس اسالم حفظ شود و دشمنان اسالم  آسوده نداشته باشند

  یوس شوند.ان ماز نابود كردن آ

  

      علیها هنگام درگیري فاطمه سالم هللااحتمال شهادت حضرت 

ها است؛ اما روشن است كه اگر كسى بداند كه قصد دشمن از  از مسائل فطرى و مشترك میان همه انسان دفاع از ناموس

ترى دست یابند انسان عاقل با  تر و شوم د تا به مقصود مهماست كه او را به واكنش وادار كن تعرض به ناموس وى این

 ..                                                             د كه دشمن به مقصودش برسدهرگز كارى نخواهد كر سلط بر نفس خویشتتدبیر و 
 

ثابت كنند كه  ر كنند و با استفاده از این فرصتن را به واكنش واداومنیمالقصد مهاجمین به خانه وحى این بود كه امیر

بلکه در  اد زیادى را از دم شمشیر بگذراندافر شدحاضر نه تنها  براى رسیدن به حكومت امیرالمومنینشخصى همانند 

كه علي براى به دست  کنندشد دشمنان شایع می  سالم هللا علیهافاطمه  منجر به شهادت حضرت ایشانواكنش  صورتی که

؛ چنانچه درباره عمار گردیدرش همس ه شدنرد و در حقیقت او بود كه سبب كشتهمسرش را نیز فدا ك یویآوردن حكومت دن

 . گفتند.                                                            چنین  المومنینار وفادار امیری اسری

 

 صل هللا پیامبر .آورد او دو تا دو تا مى داشتند مى عمار یاسر برخالف دیگران كه یك خشت بر ساختن مسجد مدینه هنگام

  :                                             :ندپس فرمودسعمار زدود و  با دست مباركش غبار را از سر و صورت و او را دید علیه و سلم

 .                                                           م.آنان او را به جهن خواند و او آنان را به بهشت مى ؛دكشن عمار را گروه ستمگر مى

_____________________ 

 :                                                                                                                                                                        پی روشت:

 َعاُوِن في ِبَناِء اْلَمْسِجدِ َباب التَّ  ، كتاب الصالة،342 ، ح062 ص، 0هـ( ج 252)متوفايصحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا (0)

ِبیِل، تحقیق: د. مصطفى دیب البغا، ناشر: دار  الجهاد وکتاب ، 2256 ، ح0045 ، ص4 ج / السیر، باب َمْسِح اْلُغَباِر َعِن النَّاِس فِي السَّ

 .                                                                                              م0116 –هـ 0306بیروت، الطبعة: الثالثة،  -ابن كثیر، الیمامة 

 

 

 



 ار قطعى بود و تمام مردم از آن آگاه بودند و نیز ثابت مىآله در حق عم صدور این روایت از رسول خدا صلى هللا علیه و

ى زه بر دل بسیارهمان گروه نابكار هستند؛ از این رو هنگامى كه معاویه شنید عمار كشته شده و لر سپاهشكرد كه معاویه و 

عمرو عاص را به حضور طلبید و پس از  بر سر زبان ها جاری شده آله صلى هللا علیه و امبرو فرمایش پی فتادهاز مردم ا

همراه او بوده  ستدالل كردند كه چون عمار در جبهه علي واو را كشته است و این گونه ا او شایع كردند كه عليمشورت با 

 ..                                                                                                         پس او قاتل عمار است و علي او را به جنگ فرستاده
 

 

 :                                                                                                                    :               نویسد احمد بن جنبل در مسندش مى

 و بن حزم نزدعمر گامى كه عمار یاسر به شهادت رسیدهن كند كه گفت بكر بن محمد بن عمرو بن حزم از پدرش نقل مىابو

 .كشند عمار را مى فرموده است: گروه ستمگر سلم رسول خدا صلى هللا علیه و ؛عمرو عاص رفت و گفت عمار كشته شد

یه پرسید چه شده است؟ معاو رسید.گفت تا نزد معاویه  را مى« ال قوة اال بالِل ال حول و»عمرو عاص ناراحت شد و جمله 

 لمست از رسول خدا صلى هللا علیه وكشته شد كه شد حاال چه شده است؟ عمرو گف گفت عمار كشته شده است. معاویه گفت

عمار را علي و یارانش  ؟ایم مگر ما او را كشته معاویه گفت؛ د كشتنستمگر خواه یعمار را گروه ند:فرمود شنیدم كه مى

 .                  .                      ها و شمشیرهاى ما قرار دادند كشتند كه او را همراه خویش وادار به جنگ كردند و او را بین نیزه

_____________________ 

 پی روشت:

 .          مصر –، ناشر: مؤسسة قرطبة 06104، ح 011 ، ص3 ج هـ(230 حنبل أبو عبدهللا)متوفاي مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن (0)
 

مكة  -، ناشر: مكتبة دار الباز 011 ، ص1 ج هـ(351موسى أبوبكر)متوفاي  أحمد بن الحسین بن علي بن ،البیهقي سنن الكبرى، (2)

 .                                                                                                                  0113 – 0303المكرمة، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، 
 

، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط، 322 و 320، ص 0ج هـ( 631 )متوفايعثمانشمس الدین محمد بن أحمد بن سیر أعالم النبالء، الذهبي،  (4)

   هـ0304بیروت، الطبعة: التاسعة،  -محمد نعیم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة 

 

 :                                                                                                                                      گوید: هیثمى پس از نقل روایت مى
 

 مورد اعتماد است. احمد روایت کرده و او

_____________________ 

 :                                                                                                                                                                پی روشت:
 

دار الكتاب  الریان للتراث/ ، ناشر: دار232 ، ص6 ج هـ( 106لفوائد، الهیثمي، علي بن أبي بكر)متوفاي منبع ا مجمع الزوائد و (3)

 .                                                                                                                                                    هـ0306 –القاهرة، بیروت  -العربي 

 
 

 .:                                                                                                                    گوید: و حاكم نیشابورى پس از نقل روایت مى

 .                              اند. نقل نكرده ها ولى آن صحیح است طى كه بخارى و مسلم قبول دارندیاین حدیث با شرا

_____________________ 

                                                                                                                                                                       روشت:پی 

، تحقیق: مصطفى عبد 055 ، ص2 ج هـ( 305ري، محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا)متوفاي المستدرك على الصحیحین، الحاكم النیسابو (5)

ـ 0300بیروت الطبعة: اْلولى،  -القادر عطا، ناشر: دار الكتب العلمیة   .                                                                            م0110 -ه

 



 :                                                                                                 :                                     نویسد مناوى به نقل از قرطبى مى

عمار را كسى كشت كه  چون معاویه قدرت بر انكارش نداشت گفتترین احادیث است و  ترین و صحیح این حدیث از محكم

م صلی هللا علیه و سلدر جنگ احد پیامبر  نیز نابراین حمزه راپس ب گفت مراه خود آورده است و لذا علي در پاسخشاو را ه

 بود كه حمزه را همراه خودش آورده بود.ایشان كشته است چون 
 

 ست.دلیلى است كه انتقادى بر آن نی گذارد و پاسخ علي چنان كوبنده است كه حرفى براى گفتن باقى نمى گوید ابن دحیه مى

_____________________ 

 :                                            :                                                                                                                            پی روشت
 

 -ناشر: المكتبة التجاریة الكبرى ، 422، ص 2ج  هـ(0040 الرؤوف)متوفايي، عبد فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، المناو (0)

 .                                                                                                                                                       هـ0452مصر، الطبعة: اْلولى، 

 

 

 ؟ندشركت نكرد در هیچ جنگی در زمان خلفارالمومنین چرا امی

ه كد بوبه حدی  شجاعت امیرالمومنیننیست؛  هیچ شك و شبهه هش بودیترین فرد زمان خو شجاعاین كه امیرالمومنین در 

 :                                                                                                                                                   گفت: عمر بن خطاب مى

 .                                      .                                           شد خیمه اسالم استوار نمى ستون نبوداگر شمشیر علي  به خدا سوگند

_____________________ 

 :                                                                                                                                                                         پی روشت:
 

، ص 02ج  هـ( 255 بن محمد بن محمد)متوفاي البالغة، إبن أبي الحدید المدائني المعتزلي، أبو حامد عز الدین بن هبة هللاشرح نهج  (0)

 .                          م0111 -هـ 0301بیروت / لبنان، الطبعة: اْلولى،  -، تحقیق محمد عبد الكریم النمري، ناشر: دار الكتب العلمیة 50

  

 

آله در جنگ احد و حنین آن حضرت را رها و از معركه  وفاى رسول خدا صلى هللا علیه و زمانى كه تمام یاران بيحتى در 

 ..                           كرد دفاع مى ایشانچرخید و از می  صل هللا علیه و آلهوجود پیامبر  گردپروانه وار  امیرالمومنینگریختند 
 

 همان كسى كه در زمان رسول خدا صلى هللا علیه و هاى زمان خلفا شركت نكرد؟ یك از جنگاما چرا همان علي در هیچ 

آله در تمام نبردهاى مسلمانان علیه كفار، یهودیان و... شركت فعال داشت و پیشاپیش تمام سربازان پرچم اسالم را به دوش 

چ در هی فاقى افتاده بود كه در زمان خلفاچه اتال ح كوبید كشید و پهلوانان دشمن را یكى پس از دیگرى بر زمین مى مى

ند می دانستآله  بر خالف سنت رسول خدا صلى هللا علیه ورا  جنگ در ركاب خلفا آیا جز اینکه یافت؟ نبردى حضور نمى

 همچنان که تاریخ نیز گواه جنایات انجام شده می باشد. ؟باقی می ماند دلیل دیگری

یا این كه بر آن عده اندك  را حفظ نماید و از حق خود بگذرد اساس اسالم این كه؛ بهترین تصمیم را گرفت امیرالمومنین

ت اساس اسالم را به ها را از دم تیغ بگذراند و در عوض دشمنان اسالم و منافقین با استفاده از این فرص حمله نموده و آن

مید ا همیشه حفظ و دشمنان اسالم را نا امیرالمومنین راه دوم را برگزید و با این فداكارى دین اسالم را براى .خطر بیندازند

 .     بوده است ین کارتر كرد و به طور قطع این تصمیم عاقالنه

                                                                                                  . 

 

 

 



 :                                                                                                            فرماید: در خطبه سوم نهج البالغه مىامیرالمومنین 

قان یا در این محیط پر خف م(یزم)و حق خود و مردم را بگیر( به پا خبى یاورو در این اندیشه فرو رفته بودم كه با دست تنها)

 ات لحظ و مردان با ایمان را تا واپسین محیطى كه پیران را فرسوده، جوانان را پیر ؛اند صبر كنم كه پدید آورده و تاریك

ولى به كسى  صبر کردمتر است؛ لذا  )عاقبت( دیدم بردبارى و صبر به عقل و خرد نزدیك دارد. زندگى به رنج وا مى

 .  برند میراثم را به غارت مى دیدم با چشم خود مى باشد و گلو گرفته دراستخوان  و چشم ر درخا ماندم كه مى

 

ه از و استفادهنگامى كه شخصى همانند ابوسفیان به قصد گرفتن ماهى از آب گل آلود  در خطبه پنجم نهج البالغه همچنین

 :خطبه خواند و فرمود امیرالمومنین می دهدبوبكر را او پشنهاد بیعت و جنگ با  هآمد امیرالمومنینموقعیت به دست آمده نزد 

راه صحیح را پیمودند( آن كس كه با داشتن یار و  تنهاى نجات در هم بشكنید... )دو  با كشتي ها را اى مردم امواج فتنه

گیرى كرد و مردم را راحت ساخت.  ى كنارهو آن كس كه با نداشتن نیروى كاف یروى كافى به پا خاست و پیروز شدیاور و ن

)و ساكت نشینم( خواهند ویم)و حقم را مطالبه كنم( گویند بر ریاست و حكومت حریص است و اگر دم فرو بندماگر سخن گ

ه خدا سوگند عالقه )این گفته بس ناروا است(. بها و حوادث ترسد. )اما( هیهات پس از آن همه جنگ گفت از مرگ مى

خوار به پستان مادر بیشتر است؛ اما من از علوم و حوادثى آگاهم كه اگر بگویم  به مرگ از عالقه طفل شیر بوطالبفرزند ا

 ید.یآمی  هاى عمیق به لرزه در همانند طناب ها در چاه

                                                                                                             . 

 

   از سمیه و دیگر زنان مسلمان دفاع نکرد؟ صل هللا علیه و آلهچرا رسول خدا 

ار مادر عم آله در هنگام كشته شدن سمیه امیرالمومنین به همان دلیل از خود واكنش نشان نداد كه رسول خدا صلى هللا علیه و

 .                                                                               .نداز خود واكنشى نشان نداد ها به وي یاسر توسط مشركان و تعرض آن

 :                                                                                                                            نویسد: ابن حجر عسقالنى در اإلصابة مى

كرد و آن قدر  ابوجهل او را اذیت مى .سر هفتمین كسى است كه اسالم آورد( سمیه دختر خباط... مادر عمار یا00432)

مغیره چون مسلمان شده بود و  و او نخستین زن شهید در اسالم است. آل بنو پایین شكمش زد تا به شهادت رسید نیزه بر

پدر و  ظره شكنجه شدن عمار ومن صل هللا علیه و سلم اذیت كردند تا كشته شد. رسول خداود او را آزار و نب دست بردار

         گاه شما بهشت است. : اى خاندان یاسر! صبور باشید كه وعدهندفرمود دید و مى را در مكه مى مادرش

_____________________ 

 :                                             :                                                                                                                            پی روشت
 

، تحقیق: علي محمد البجاوي، 602، ص 6العسقالني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي، ج  اإلصابة في تمییز الصحابة، (0)

 .                                                                                                                  0112 – 0302بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: دار الجیل 

 

 

با در نظر ولى  شود دید كافرى همچون ابوجهل متعرض ناموس مسلمانان مى آله مى با این كه رسول خدا صلى هللا علیه و

ر كه صب ندداد و به آنان نیز فرمان مى ندادههیچ واكنشى از خود نشان گرفتن شرایط که نهال اسالم تازه در حال رشد بود 

پس چرا از ناموس مسلمانان  ؟د عالم استترین فر آله غیورترین و شجاع هللا علیه ومگر نه این كه رسول خدا صلى  نمایند.

 .                                                                    د؟نتا گردن ابوجهل را از تنش جدا كن ندنداشت ؟ چرا شمشیرش را برنددفاع نكرد

 

 



 سنتپاسخ بر منبای تفکرات برادران اهل 

زد چرا رسول خدا  ها را به خاطر اسالم آوردنشان كتك مى شد و آن زمانى كه عمر بن خطاب متعرض زنان مسلمان مى

 ند؟ داد آله از خود واكنشى نشان نمى صلى هللا علیه و

 :                                                                                                                                 نویسد: مى م در السیرة النبویةابن هشا

تك كرضی هللا عنه عمر  بود را از خاندان عدى بن كعبکه دید كه كنیز مسلمان شده از بنو مؤمل  مىرضی هللا عنه ابوبكر 

آن قدر او را زد تا خسته  .عمر هنوز مشرك بود(آن زمان )چون مان بودن را ترك كنداز اسالم بردارد و مسل زد تا دست مى

دان كه ب گفت شاز این جهت مرا ببخش. كنیز در پاسخ ام زنم براى این است كه خسته شده اگر تو را كتك نمى گفت و شد

 خدا نیز این گونه با تو رفتار خواهد كرد.

_____________________ 

 :                                                                                                                                                                      پی روشت:
 

 233، ص 0هـ( ج 233)متوفايمحمد بن أبي بكر المعروف بالبري االنصاري التلمساني، الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة، (0)
 

، تحقیق طه عبد الرءوف 020، ص 2ج  هـ(204الملك بن هشام بن أیوب أبو محمد)متوفاي السیرة النبویة، الحمیري المعافري، عبد (2)

 .                                                                                                                    هـ0300 –سعد، ناشر: دار الجیل، الطبعة: اْلولى، بیروت 
 

، تحقیق د. وصي هللا محمد عباس، ناشر: 020، ص 0ج  هـ(230باني، أحمد بن حنبل أبو عبد هللا)متوفايالشی فضائل الصحابة، (4)

ـ 0304بیروت، الطبعة: اْلولى،  -مؤسسة الرسالة   .                                                                                                              م0114 –ه
 

 ، تحقیق مفید قمحیة و022، ص 02ج  هـ(644اب الدین أحمد بن عبد الوهاب)متوفاي، شهنهایة اْلرب في فنون اْلدب، النویري (3)

ـ 0323بیروت، الطبعة: اْلولى،  -جماعة، ناشر: دار الكتب العلمیة   .                                                                                      م2003 -ه
 

، تحقیق عیسى عبد 23، ص 2ج  هـ(213مد بن عبد هللا بن محمد أبو جعفر)متوفايقب العشرة، الطبري، أحالریاض النضرة في منا (5)

                                                                        م0112بیروت، الطبعة: اْلولى،  -هللا محمد مانع الحمیري، ناشر: دار الغرب اإلسالمي 
 

، 0ج  هـ(243دلسي، أبو الربیع سلیمان بن موسى)متوفايالثالثة الخلفاء، الكالعي اْلن بما تضمنه من مغازي رسول هللا و اإلكتفاء (2)

 .                                             هـ0306بیروت، الطبعة: اْلولى،  -، تحقیق د. محمد كمال الدین عز الدین علي، ناشر: عالم الكتب 241ص 

 

. 

   را عثمان از زنش دفاع نكرد؟چ
 

در برابر این شما  او را زده و انگشتش را قطع کردند او از همسرش دفاع نکردهنگامى كه به خانه عثمان ریختند و همسر 

 /                                                                                                                                       عملکرد عثمان چه پاسخى دارید؟

 

 :                                                                                                                                            نویسد: در تاریخش مى طبري
 

سودان شمشیر را  ؛عثمان( خود را بر روى او انداخت )زننائله دختر فرافصه .بن حمران آمد تا او را كتك بزند سودان

 سپس عثمان را زد و كشت. ؛بزرگى دارد عجب باسن د و سپس دست به باسن او زد و گفتگرفت و انگشت او را قطع كر

_____________________ 

 پی روشت:

 .                      بیروت –، ناشر: دار الكتب العلمیة 262، ص 2ج  (400، الطبري، أبي جعفر محمد بن جریر)متوفايتاریخ الطبري (0)

 

 

 



 :                                                                                                                                               نویسد: ثیر مىا ابنهمچنین 
 

نها ال أق به فأكبت علیه امرأته واتقت السیف بیدها فنفح أصابعها فأطن أصابع یدیها وولت فغمز أوراكها و وجاء سودان لیضر

 .                                                                                                                                      ضرب عثمان فقتله. لكبیرة العجز و

_____________________ 

 :                                                                                                                  :                                                       پی روشت

، تحقیق عبد هللا القاضي، 21، ص 4هـ( ج 240)متوفايبن محمد الكامل في التاریخ، الجزري، عز الدین بن اْلثیر أبي الحسن علي (2)

 .                                                                                                                    هـ0305بیروت، الطبعة الثانیة،  -العلمیة ناشر: دار الكتب 

 

 

 :                                                                                                                            نویسد: ابن كثیر دمشقى سلفى مىهمچنین 
 

ضرب  زة. وقال: أنها لكبیرة العجی ثم تقدم سودان بن حمران بالسیف فمانعته نائلة فقطع أصابعها فولت فضرب عجیزتها بیده و

 .                                                                                                                                                                   .   عثمان فقتله

_____________________ 

 :                                                                                                                                                                        پی روشت:

  .  ، ناشر: مكتبة المعارف 011، ص 6ج  هـ(663ماعیل بن عمر بن كثیر أبو الفداء)متوفايالنهایة، القرشي الدمشقي، إس البدایة و (4)

 

كرد؟ پس چرا هیچ  غیرت داشت و باید از زنش دفاع مى و مگر نه این كه او مرد بود ؟نكردچرا عثمان از زنش دفاع 

  تعرض می شود در حالی که می دانست کشته شدنش قطعی است؟؟همسر او به ببیند  شى از خود نشان نداد و حاضر شدواكن

 

 

 ؟چرا عمر از زنش دفاع نكرد
 

مغیرة بن شعبه بینیم كه هنگامى كه  همسر عمر بوده است؛ اما مىو كلثوم دختر امیرالمومنین  كه ام اصرار دارنداهل سنت 

 دهد. از خود نشان نمى واکنشیهیچ  كند تشبیه و قیاس مى 0جمیل كلثوم كرده و او را با ام اهانت زشتى به ام

_____________________ 

                                                                                                                                                                         :توضیحات

 

سه نفر  ؛ تنها در یک موردبودو عام خاص ودن شهره شهر و انگشت نماى بدكاره ب بود که بهزناکار مشهور عرب ام جمیل  (0)

 .از حد رهایى یافتو به خاطر امتناع شاهد چهارم  با او زنا كرده است مغیرهشهادت دادند 

 

 

 

 

 



 :                                                                                                                                                         نویسد: ابن خلكان مى
 

     شناسي؟ آیا این زن را مى ان در مكه بود. عمر به مغیره گفتنیز در آن زم مغیرهبا عمر همراه شده و  ام جمیل در حج

 ..                                                                                                      كلثوم دختر علي است آرى ام در پاسخ گفت مغیره

ر و ه گفته استة درباره تو دروغ نبكركنم كه ابو زنى؟ قسم به خدا من گمان مى آیا خودت را به بى خبرى مى عمر گفت

 . .                                                                              ترسم كه از آسمان سنگى بر سر من فرود آید بینم مى زمان كه تو را مى

_____________________ 

 :                                                                                                                                                                         پی روشت:
 

، 422 ، ص2 ج هـ(210بن أبي بكر)متوفاي وفیات اْلعیان و انباء أبناء الزمان، إبن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد (0)

       لبنان –تحقیق احسان عباس، ناشر: دار الثقافة 

 

 

                                                                                                                                                  :                                                                                                                                 نویسد: هانى مىصبابوالفرج اهمچنین 
 

 را به زناى با او متهم كردند و در كوفه به نزد مغیره رفته و كارهاى او را انجام مى مغیرهام جمیل همان كسى است كه 

شناسى؟ پاسخ داد آرى این  آیا این زن را مى عمر همراه شد. عمر به مغیره گفت این زن در زمان حج با مغیره و .داد

 .                       .                                                                                                                            كلثوم دختر علي است ام

 باره تو دروغ گفته باشدابوبكرة در زني؟ قسم به خدا من گمان ندارم كه خبرى مى آیا در مقابل من خود را به بي عمر گفت

 ..                                                                              ترسم از آسمان سنگى بر سر من فرود آید مگر آنكه مى بینم و تو را نمى

_____________________ 

 :                                                                                                                                                                     پی روشت:
 

النشر  سمیر جابر، ناشر: دار الفكر للطباعة و ، تحقیق: علي مهنا و001، ص 02ج  هـ(452اْلصبهاني، أبو الفرج)متوفاياْلغاني،  (2)

             لبنان –

 

 

 :چرد رکته

ویژه ها )ازدواج عمر با ام کلثوم( به همانطور هم که در ابتدا گفتیم ام کلثوم دختر امیرالمومنین نمی باشد و ما در بخش  -0

 صورت اجمالی به آن پرداخته ایم؛ هر چند این موضوع بی تفاوتی عمر را توجیه نمی کند.

به آن داده شد و هدف از بخش دوم  )بر منبای تفکرات شیعه( پاسخ به این شبهه همان پاسخی بود که در بخش اول -2

 بازخوانی تاریخ و روشن شدن بخشی از حقایق بود.

 

 

 

 

 

                                                  .    

 



 !از شیخینسالم هللا علیها فاطمه حضرت  راضی شدن

ست كه ا شده بتولى این مطلب نیز ث بر فرض كه قبول كنیم فاطمه رضي هللا عنها در مقطعى از شیخین دلگیر شده باشد

هنگامى كه فاطمه بیمار شد ابوبكر  اند نچه نقل كردهو از وى رضایت گرفتند؛ چنا هآمد اوشیخین در آخرین روزهاى حیات 

ابوبكر براى مالقات اجازه  گفتعلي به فاطمه  ؛اجازه خواست تا او را مالقات كندبراى كسب رضایت نزد وى آمد و صدیق 

شد و جویاى كسب رضایت  ابوبكر وارد و پس فاطمه اجازه داد !آري گفتآیا شما دوست دارید وارد شود؟  ؛ گفت:واهدخ مى

مگر براى به دست آوردن رضایت و  و ثروتم و خویشانم را ترك نكردم مال ،گفت به خدا سوگند خانه و زندگى .بوداو 

 از وى راضى شد. (فاطمه)پس  اهل بیت،خدا و رسول و شما  خوشنودى

 
_____________________ 

 :پی روشت

 210ص  ،6ج هـ( 351)متوفاي البیهقي، احمد بن الحسیندالئل النبوة،  (0)

، 453ص  ،0هـ( ج 351)متوفاي البیهقي، احمد بن الحسین االعتقاد والهدایة إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحدیث،( 2)

 هـ0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -تحقیق: أحمد عصام الكاتب، ناشر: دار اآلفاق الجدیدة 
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 برد ال مىوها را زیر س اساس مشروعیت خالفت آنسالم هللا علیها از شیخین  حضرت فاطمه شهیده عدم رضایت صدیقه

با خالفت ابوبكر و عمر مخالف و  برترین بانوى دو عالم صلی هللا علیه و آله، تنها یادگار رسول خدا ردك چرا كه ثابت مى

هاى اهل سنت آمده  ترین كتاب ها ناراضى و خشمگین بوده است و طبق روایات صحیح السندى كه در صحیح از دست آن

المان اهل سنت دست به كار از این رو ع. استصلی هللا علیه و آله خشم رسول خدا رضایت و  یشاناست رضایت و خشم ا

م را به خشصلی هللا علیه و آله رسول خدا  پاره تناند تا ثابت كنند كه شیخین پس از آن كه  شده و روایتى را جعل كرده

فاطمه حضرت در واپسین روزهاى زندگى آن حضرت به عیادت ایشان رفته و از او درخواست رضایت كردند و  آوردند

 !ها راضى شدز آنهللا علیها نیز اسالم 
 

 گوییم: مى به این گونه شبهات در پاسخ

در بخش اول به طور کامل به اتفاقات پس از شهادت رسول خدا صلی هللا علیه و آله پرداخته شده به گونه ای که عزیزانی  -0

هر چند برای ما جالب است که این اشخاص چگونه  ؛که آن را مطالعه کرده باشند قادر به پاسخ گویی به این شبهات هستند

می توانند پس از وقایع آتش زدن درب و حمله به خانه، سقط جنین، کشان کشان بردن همسر، بی ادبی در مسجد و غصب 

 فدک و ...... چنین روایاتی را جعل کنند!
 

ا رتوان روایت شعبى  باز هم نمى اشدمورد قبول ب این روایت كه مرسالت تابعى بر فرضسند روایت مرسل است و   -2

و ناصبى بوده است؛ چنانچه بالذرى و ابوحامد غزالى به نقل از خود شعبى  امیرالمومنینزیرا شعبى از دشمنان  پذیرفت

 نویسند: مى

سلمه بن گروهى از قاریان مدینه از فرزندان مهاجر و انصار كه ابو .اى بر حجاج وارد شدیم در شهر بصره همراه عده... 

یادى از علي بن ابوطالب كرد  ،حضور داشتند. حجاج با آنان مشغول گفتگو بود نیز در جمع آنان بودعبد الرحمن بن عوف 

 ... .بدگویى كردیم (علي)شر او از  و از او بدگویى نمود و ما نیز به خاطر رضایت حجاج و در امان ماندن از

 
_____________________ 

 :پی روشت

 بیروت –، ناشر: دار االمعرفة 432، ص 2هـ(، ج 505إحیاء علوم الدین، الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد)متوفاي( 0)

 دارالفکر، ناشر: 5622، ص04/ ج  405، ص 3ج  ،هـ(261أنساب اْلشراف، البالذري، أحمد بن یحیى بن جابر)متوفاي (2)
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 !براى ما حجت باشد؟تواند  مى )دشمن امیرالمومنین(آیا روایت یك ناصبى

 

 اهل سنت بترین كت فاطمه سالم هللا علیها از ابوبكر در صحیححضرت نارضایتي 

 غیر قابل انكار است.  کامال فاطمه سالم هللا علیها بر ابوبكر از آفتاب روشن تر وحضرت غضب  -4

 د.نهللا علیها بر ابوبكر سخن گفته افاطمه سالم ب اهل سنت از تداوم غضب و قهر ترین كت صحیح از و مسلم بخارىصحیح 
 

بكر ناراحت و از وى روى گردان شد و این ناراحتى ادامه داشت تا از ابااز  صلی هللا علیه و سلم فاطمه دختر رسول خدا

 .. .دنیا رفت.

 
_____________________ 

 :پی روشت

، کتاب الجهاد والسیر، 0651، ح 0410، ص 4ج  هـ(220ي)متوفالم بن الحجاج أبو الحسین القشیريصحیح مسلم، النیسابوري، مس (0)

 بیروت -باب قول النبي النورث، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحیاء التراث العربي 

اْلُخُمِس، ، باب َفْرِض 2122 ، ح0022ص  ،4ج  هـ(252في، محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا)متوفايصحیح البخاري، البخاري الجع (2)

، 2قاهره / ج  ، چاپ3230، ح 032/ ص  0306 بیروت، الطبعة: الثالثة -تحقیق د. مصطفى دیب البغا، ناشر: دار ابن كثیر، الیمامة 

 المطعه السلفیه، قاهره ، ناشر:4014، ح 412ص 
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 گوید: مى كتاب المغازي همچنین او در

ش ماه سلم ش از رسول خدا صلي هللا علیه و پس فاطمه دنیا رفت. با وى سخن نگفت تا از بكر غضب كرد وی فاطمه بر اب

شوهرش علي او را شبانه دفن كرد و به ابوبكر كه حاكم اسالمي بود و معموالً نماز بر  از آن كه از دنیا رفتپس زنده بود. 

. کسی را همراه خویش نیاورد سر باز زد..ابوبكر از بیعت با در این شش ماه همچنین . را خبر دار نکردخواند  میت را مي

 زیرا از قیافه عمر بدش می آمد.      

 
_____________________ 

 :پی روشت

، كتاب المغازي، 4111 ، ح0531، ص 3هـ(، ج 252)متوفايفي، محمد بن إسماعیل أبو عبدهللاصحیح البخاري، البخاري الجع( 4)

، 032، ص 4/ ج  0116 – 0306 بیروت، الطبعة: الثالثة -لیمامة دار ابن كثیر، اباب غزوة خیبر، تحقیق د. مصطفى دیب البغا، ناشر: 

 المکتبه السلفیه، چاپ مصر ، ناشر:3030ح 

 

 

 نویسد: ابن بطال در شرح صحیح بخارى مى

د؛ او نماز نخوان ركر ببی رش فاطمه را شبانه دفن كرد تا ابهمس طالبی اند. علي بن اب دادهرا اكثر علما اجازه دفن در شب 

 چون بین آن دو اتفاقاتى افتاده بود.

_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق: 425، ص 4ج  هـ(331و الحسن علي بن خلف بن عبد الملك)متوفايشرح صحیح البخاري، إبن بطال البكري القرطبي، أب( 3)

 م2004 - هـ0324 الریاض، الطبعة: الثانیةعودیة / الس -أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، ناشر: مكتبة الرشد 
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 می نویسد:  در كتاب الفرائضهمچنین 

 پس فاطمه با وى سخن نگفت تا از دنیا رفت....

 
_____________________ 

 :پی روشت

الفرائض، َباب ، كتاب 2432 ، ح2363، ص 2ج  هـ(252سماعیل أبو عبدهللا)متوفايالبخاري الجعفي، محمد بن إصحیح البخاري،  (5)

، تحقیق د. مصطفى دیب البغا، ناشر: دار ابن كثیر، الیمامة   – 0306 ت، الطبعة: الثالثةبیرو -َقْوِل النبي)ص( ال ُنوَرُث ما َتَرْكَنا َصَدَقة 

 مکتبه السلفیه، چاپ مصر ، ناشر:2622، ح 242، ص 3/ ج  0116
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تى ناراح فاطمهدى فاطمه خوشنودى من و ناراحتى خوشنو رسول خدا که فرمودند: ... شما را به خدا قسم میدهم آیا نشنیدید از

، و هر کس دخترم فاطمه را دوست بدارد مرا دوست داشته، و هر کس فاطمه را خوشنود نماید مرا خوشنود کرده، من است

 .  یماینگونه شنیدصلی هللا علیه و سلم از رسول خدا و هر کس فاطمه را ناراحت کند مرا ناراحت کرده؟ گفتند بلی 

ه و راضی ام نکردید و هنگامی که پیامبر را گیرم كه شما مرا ناراحت كرد پس من خدا و فرشتگان را شاهد مى: فرمودند

 مالقات کنم شکایت شما را خواهم کرد ... پس گفتند: به خدا سوگند پس از هر نماز شما را نفرین می کنم... .

 
_____________________ 

 پی روشت:

، باب كیف كانت بیعة علي رضي 06ص  ،0ج  هـ(262بن مسلم ابن قتیبة )متوفاياإلمامة والسیاسة، الدینوري، أبو محمد عبد هللا  (2)

 ، ناشر: داراالضوا40/ تحقیق شیری ص  .م0116 -هـ 0301 -بیروت  -هللا عنه، تحقیق: خلیل المنصور، ناشر: دار الكتب العلمیة 
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توان باور كرد كه صدیقه شهیده سالم هللا علیها از آن دو راضى شده باشد؟ آیا روایت بخارى مقدم است با این حال چگونه مى

 ند!و خود نیز شاهد ماجرا نبوده ا وندش محسوب مى المومنینصى كه دشمن امیراشخاهم روایت  آن ؟هقيیا بی

چ شبانه دفن كنند و هیرا  پیکرشان ندچرا وصیت كرد ندعلیها از آن دو نفر راضى شده بودسالم هللا  فاطمهحضرت اگر  -3

  براى تشییع جنازه و نماز خبر نكنند؟ کرده اند كسانى را كه به وى ستم یك از

 

ش ماه سلم ش خدا صلي هللا علیه و از رسول پس فاطمه دنیا رفت. با وى سخن نگفت تا از بكر غضب كرد وی فاطمه بر اب

شوهرش علي او را شبانه دفن كرد و به ابوبكر كه حاكم اسالمي بود و معموالً نماز بر  از آن كه از دنیا رفتپس زنده بود. 

سر باز زد... کسی را همراه خویش نیاورد ابوبكر از بیعت با در این شش ماه همچنین . را خبر دار نکردخواند  میت را مي

 زیرا از قیافه عمر بدش می آمد.      

 
_____________________ 

 پی روشت:

، كتاب المغازي، باب 4111 ، ح0531، ص 3ج  هـ(252سماعیل أبو عبدهللا)متوفايصحیح البخاري، البخاري الجعفي، محمد بن إ (6)

، 032، ص 4ج  / 0116 – 0306بیروت، الطبعة: الثالثة،  -البغا، ناشر: دار ابن كثیر، الیمامة غزوة خیبر، تحقیق د. مصطفى دیب 

  مصر –ناشر: المکتبه السلفیه ، 3030ح 
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بول قچون  ؛را درخواست نمود صلی هللا علیه و سلم میراث پدرش رسول خدارضی هللا عنه بكر أبااز  رضی هللا عنها فاطمه

 با وى سخن نگوید و وصیت كرد شبانه او را دفن كنند تا در تشییعش شركت نكند. سوگند یاد كرد كه نکرد

 و علی و عباس رضی هللا عنها با ابی بکر رضی هللا عنه در میراث رسول خدا صلی هللا علیه و سلم دشمنی کردند.

 
_____________________ 

 پی روشت:

تحقیق: محمد زهري  524یا  ،400ص  ،0ج  هـ(262محمد عبد هللا بن مسلم ابن قتیبة)متوفايتأویل مختلف الحدیث، الدینوري، أبو  (1)

 م0162، 0414ر: دار الجیل، بیروت، النجار، ناش
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ر وی شد تا ابوبکر ب شبانه به خاک سپردهدختر پیامبر صلی هللا علیه و سلم فاطمه  است كه خبر رسیدهحسن بن محمد  از

 .چون بین آن دو اتفاقاتی افتاده بود ؛نماز نخواند
 

 مانند آن است مگر اینکه او گفت وصییت کرد به آن)دفن شبانه(.از حسن بن محمد 

 از عایشه آمده علی فاطمه را شبانه دفن کرد، و ابابکر را با خبر نساخت.

 

 
_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق حبیب الرحمن 2555و ح  2553، ح 520ص  ،4ج  هـ(200بد الرزاق بن همام )متوفايالصنعاني، أبو بكر عالمصنف، ( 1)

  هـ0304 بیروت، الطبعة: الثانیة -سالمي اْلعظمي، ناشر: المكتب اإل
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 خواند. ر وي نماز نوصیت کرد ابوبکر ب علیه السالم به حدي رسید که فاطمهو  اش بسیار، و ناراحتي ش آشکار شد وشکایت

 
_____________________ 

 پی روشت:
 

 13 ، ص3 الشافي في االمامة، ج (00)

 223 ، ص02 ج ،بن ابي الحدیدا ،شرح نهج البالغه (00)

 

 نویسد: و در جاى دیگر مى

 بیشتر وروایات این زیرا  قبول من است؛ رتضى گفته موردم و هر چهنماز  ، نخواندنمرگقبر، کتمان مخفى كردن اما 

 ؛ همچنین قول ناراحتی و خشم او.استاز غیر آن تر  صحیح

_____________________ 

 پی روشت:

، 02ج  هـ( 255دین بن هبة هللا بن محمد بن محمد)متوفايشرح نهج البالغة، إبن أبي الحدید المدائني المعتزلي، أبو حامد عز ال( 02)

 م0111 -هـ 0301بیروت / لبنان، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: دار الكتب العلمیة  ، تحقیق محمد عبد الكریم النمري،060ص 
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مند است توبه زماني مفید و ارزش در پاسخ باید گفت ؛ امابوبكر بعدا پشیمان شد و توبه كردا البته ممكن است كه كسى بگوید

 خص توبه كننده حقوقنماید به این معنى كه ش گذشته را هم جبران و خواسته از عمق وجود آدمى باشد كه همراه با ندامتى بر

حال پرسش ما این است كه آیا ابوبكر فدك را به صدیقه  چه الهى باشد و چه مردمى تمام آن را جبران نماید. ،تضییع شده را

 ؟شده باشددر نزد خداوند پذیرفته  اش بازگرداند تا توبه و حکومت را همسرش طاهره

 نتیجه:

از مسائلى است كه  و عدم رضایت از آن دو شان از شیخین تا واپسین لحظات زندگي سالم هللا علیها فاطمهحضرت خشم 

حال پرسش ما این است  .هیچ گونه اعتباری ندارد وارد شده و روایت بیهقىترین كتاب اهل سنت پس از قرآن  در صحیح

 موضوع چهره واقعی شیخین را مشخص می کند؛ نه؟؟ چرا بیهقی چنین روایتی را جعل کرده است؟ شاید او هم فهمیده این

 

 

 مىن وصیت کردند کهبه اسماء بنت عمیس خانم ابوبکر  ند زیرا ایشانرا شبانه دفن کردعنها رضی هللا  فاطمه

 اندازه جسدش را نامحرم ببینداهند خو

 فاطمهه ك بود ولى چه اتفاقى افتاده نداین چنین خواست و این گونه وصیت كردسالم هللا علیها فاطمه حضرت درست است كه 

 شانای مگر نه این است كه خشم و ناراحتي ؟ندبردها به پایان  خواسترا با این در خودشان سالم هللا علیها وصیت تاریخي

رسند: پگذارد تا ب بین مورخان و آیندگان مى ین پرسش را در برابر نگاههاى تیزكند و چند اظهار مى انرا نسبت به دشمنانش

بدون اطالع ابوبكر و عمر بر وى نماز  علینى دفن شد؟ چرا چرا دختر پیامبر شبانه و پنها پنهان است؟ ایشانچرا قبر 

 ما پاسخ به این پرسش را در قسمت قبل دادیم ولی به صورت اجمالی باید بگوییم: …خواند؟ و

 

 دفن شبانه در روایات شیعه

 نویسد: حضرت مى مرحوم شیخ صدوق در علت دفن شبانه آن

دفن  روزو در دفن كردند  انهرا شبعلیها السالم چرا فاطمه  پرسیدأبا عبدهللا)امام صادق( علیه السالم حمزه از ی علي بن اب

 بر او نماز نخواند)نخوانند(. وصیت كرده بود تازیرا  فرمود؟ نکردند

_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق: تقدیم: السید محمد صادق بحر 015 ، ص0 ج هـ(410أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین)متوفاي علل الشرایع، الصدوق،( 0)

 م  0122 - 0415النجف اْلشرف،  -العلوم، ناشر: منشورات المكتبة الحیدریة ومطبعتها 

 

 

 گوید:  مرحوم صاحب مدارك رضوان هللا تعالى علیه مى

 ایشان)علیها السالم( وصیت کردند که اند كردهروایت آن گونه كه مخالف و موافق  السالم(قبر ایشان)علیها علت مخفى بودن 

 )صلی هللاو از ارث پدرش آزارش رساند بر او نماز نخواند آن کهد تا نتا او را شبانه دفن كن به امیرالمومنین)علیه السالم(

 .كرد شمحروم علیه و آله و سلم(

_____________________ 

 ت:پی روش

، نشر و تحقیق 261 ، ص1 ج هـ(0001وسوي العاملي، السید محمد بن علي)متوفايمدارك اْلحكام في شرح شرائع االسالم، الم (0)

 هـ0300 م إلحیاء التراث، الطبعة: اْلوليمؤسسة آل البیت علیهم السال



 ؟ بیعت كردا رضی هللا تعالی عنهمبا ابوبكر  علی چرادر صورت غصب حق 

مردم با اختیار خود دست  بیعت پیماني است میان شهروند و حاکم که در آن زمان دید که بیعت به چه معنا است.باید  -0

 .   را در دست حاکم قرار مي دادند یشوخ

ور ط اهل سنت آنبرادران خلفاي سه گانه صورت نگرفته است. از دیدگاه با  امیرالمومنینطرف از  هیچ گاه این نوع بیعت

ي و تنها زمان ل حکومت ابوبکر با او بیعت نکرددر شش ماه او اهل سنت آمده است امیرالمومنین تبترین ک در صحیح هک

 .انجام دادند.                      وي اجبار و اکراهاز ر را به شهادت رسیدند بیعت حضرت فاطمه سالم هللا علیها که
 

 

 ::                                                                                       یسدمي نو که از صحیح ترین کتب اهل سنت استبخاري صحیح 

شوهرش علي او را شبانه دفن  از آن كه از دنیا رفتپس سلم شش ماه زنده بود.  از رسول خدا صلي هللا علیه و پس فاطمه

از در این شش ماه همچنین . را خبر دار نکردخواند  ت را ميكرد و به ابوبكر كه حاكم اسالمي بود و معموالً نماز بر می

 سر باز زد... کسی را همراه خویش نیاورد زیرا از قیافه عمر بدش می آمد.      ابوبكر بیعت با 

     
                                                                                                                 

____________________ 

 پی روشت:

المغازي، باب ، كتاب 4111 ، ح0531، ص 3ج  هـ(252سماعیل أبو عبدهللا)متوفايصحیح البخاري، البخاري الجعفي، محمد بن إ (0)

، ح 032، ص 4ج  / 0116 – 0306 لثالثةبیروت، الطبعة: ا -غزوة خیبر، تحقیق د. مصطفى دیب البغا، ناشر: دار ابن كثیر، الیمامة 

   مصر –ناشر: المکتبه السلفیه ، 3030
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 :                                                                 :                             مي فرماید 21نامه در در نهج البالغه  میرالمومنیناهمچنین 

   . .گیرنداز او را هر گونه فرار و اختیار  تازنند  كه شتر را مهار مي گونه همان ام كشان كشان به مسجد بردند مرا از خانه
 

 

 

 گوید:  می ابن قتیبه الدینوری

 او نیست جزشود؟ گفتند قسم به خداي كه  چه مي این کار را نکنماگر  بیعت کن؛ گفتنزد ابی بکر بردند و به او گفتند 

 ... . اید دا و برادر پیامبر را كشتهخ هدر این هنگام بند گفت .زنیم گردنت را مي

     
                             . 

_____________________ 

 :                          :                                                                                                                            پی روشت

  233 ، ص4ج  ،الشافي (2)

  032 ، صمسعودي ،ثبات الوصیةا (4)

   411 و 412 ، ص2، ج علم الیقین (3)

 315ص  ،3ج  ،ابن کثیر ،النبویهالسیره  (5)

  516ص  ،0ج  ،بالذری ،انساب االشراف (2)

 005ص  ،3ج  ،رضا كحاله اعالم النساء، عمر (6)

 05ص  ،عبدالفتاح عبدالمقصود ،السقیفه و الخالفه (1)

 :31ص  ،2ج  ،ابن ابی الحدید معتزلی ،شرح نهج البالغه (1)

 (باب كیف كانت بیعة علي بن أبي طالب، لشیريبتحقیق ا)40 ص، 0ج ، الدینوریابن قتیبه  ،السیاسة اإلمامة و (00)
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 ...و گفتند باید بیعت كني بردند ابوبكر نزدرا كشان كشان  علی

 ولیو در درون دست ابوبكر قرار دهند را باز كنند او مشت جمع شدند تا  آنهاتمام  ؛مشت بوددست علي در آن هنگام ...

 .          به عنوان بیعت كشیدند علی هو دست خود را بر روي دست بستآمد جلو  ابوبكر آخردر نتوانستند. 

     
                          . 

 

 

 نگرفته است.از دیدگاه شیعه هیچ بیعتي حتي یک لحظه هم صورت 

 

 :                                                                                              :می گویدشیخ مفید 

ین . محققبیعت كرده استبعد آن گویند كه  اهل سنت مي وآن شش ماه بیعت نكرده است  منین درواجماع امت است كه امیرالم

   .ساعت هم با خلفا بیعت نكرده است یكاز شیعه بر این عقیده هستند كه علي علیه السالم حتي 

_____________________ 

 :  پی روشت
 

 52 ص ، شیخ مفید،الفصول المختاره( 0)

 

 

وده بصورت گرفته باشد از روي اختیار نبوده بلکه از روي اجبار  اگر به فرض رفته است وهیچ بیعتي صورت نگ بنابراین

 در نزد خداوند ندارد.است که این نوع بیعت نیز هیچ گونه ارزشی 

 

 همچنین این بحث بهانه ی خوبی شد تا رفتار خلفای سه گانه در بحث بیعت گرفتن را به عزیزان اهل سنت یاد آوری کنیم.
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 كرد؟همكاري مي  آنهابا را غصب و همسرش را به شهادت رسانده بودند چرا رضی هللا علي  اگر خلفا حق

دانست همواره منتظر فرصتى داشت یا از او ناراضى بود و او را غاصب حق خود مى مى اگر على نسبت به عمر سو نیتى 

اى در براى اعاده حق خود بود و براى غاصب حق خود از فرصت طالیى آنجا كه حضرت عمر از سیدنا على مشاوره 

در آنجا كشته شود و زمینه ى مورد رفتن خود براى جنگ با ایرانیان خواست او را شخصا به میدان نبرد می فرستاد تا 

بینیم كه چگونه با دل سوزى و صمیمیت فوق العاده در راستاى خیرخواهى عمر و سایر مسلمین خالفت وى فراهم آید اما مى 

غرض و از مردى بلند  كوشد و همانا مشورت او از عمق جان برخاسته و حقا كه چنین پیشنهادى جز از قلب پاك و بىمى 

آور نیست. خداوند او را  اى چون او شگفت شود. حقا كه على چنین بود و این عمل از آزادهنگر صادر نمى همت و آینده 

دهد عنایت فرماید. اگر سیدنا على مخالف ترین پاداشها را كه به دوستان مخلص خود مى از سوى اسالم و مسلمین شایسته 

نقل شده كه حضرت على بهترین  55، ص 4. در كتاب تاریخ ابن اثیر ج گردیدبود وزیر و همكار آنها نمى حكومت خلفا مى 

لوال »مشاور و خیرخواه سیدنا عمر و قاضى توانا و حكیمى براى مسائل پیچیده بود. حتى از سیدنا عمر نقل شده كه گفت: 

 رسید.اگر على نبود عمر به هالكت مى « على لهلك عمر

_____________________ 

 پی روشت:

 ي غدیر خم خالفت و انتخاب، عبدالرحمن سلیمي، ذیل پاسخ چهارم و پانزدهم از بحث واقعه (0)

 
 

 هاي دل سوزانهمشورت و راهنمایي 
 

 د:نشود به سه دسته تقسیم مي شو به عنوان همكاري امیرالمومنین با خلفا یاد مي تمام آن چه كه

 مشورت در امور قضایی -0

 مشورت در امور دفاعي و جنگي  -2

 مشورت در مسائل علمي و حل مشكالت اعتقادي -4

 

ابل است كه وظیفه هر نقش امیرالمومنین در این موارد حداكثر به اندازه پاسخ به درخواست ارشاد و راهنمایی طرف مق

داري وي را راهنمایي كند   ت امانتحتي اگر طرف مشورت غیر مسلمان باشد باز هم وظیفه دارد كه با نهای ؛مسلماني است

 چه رسد به این كه مساله حفظ اساس اسالم و دین خدا در میان باشد.

 

 گوید: مرحوم سید مرتضي در این باره مي

با خلیفه مانند راهنمایي ابوبكر بر جنگیدن با اهل رّده، صرف ادعا است  امیرالمومنینادعاي شما مبني بر كمك و همكاري 

و اگر تفصیل آن بیان مي شد بهتر مي توانستیم پاسخ دهیم و اگر مقصود ارشاد در احكام الهي باشد این امر بر عالم به مسائل 

با آنان را استفاده كنید و اگر مقصود  دین واجب است و باید وظیفه درست را بیان كند؛ از این مطلب نمي توانید همكاري

در دفاع از مردم مدینه و جان و ناموس مردم است این نیز واجب است چون عالوه بر دفاع از  امیرالمومنینشما مشاوره با 

 حریم مردم از جان خودش نیز دفاع كرده است و این مسائل ربطي به تایید خالفت و امامت آنان ندارد.

 

 



ه را قبول نداریم و یا الاقل براي ما روشن نیست و باید این موضوع در جنگ با اهل رد امیرالمومنینر با اما مشورت ابوبك

روشن شود و اگر داللت بر مقصود شما نداشته باشد اصل مشورت و راهنمایي درست است چون جنگ با گروههایي مانند 

 اهل رّده بر تمام مسلمانان واجب است.

_____________________ 

 پی روشت:

، ناشر: مؤسسة 250، ص 4ج  هـ( 342به الشریف المرتضى)متوفايالشافي في االمامة، علي بن الحسین الموسوي معروف  (0)

  030قم، چاپ: الثانیة،  -إسماعیلیان 

 

 

 حفظ دین بزرگترین وظیفه امام است

است كه اگر احساس كند اصل و اساس دین در بین وظایف امام حفظ شریعت و نگاهباني از حوزه دین مهمترین وظایف او 

 در خطر است به هر صورت ممكن باید از آن جلوگیري كند.

كه  رفته شودگ يیتصمیم نهامكاني متفاوت است و باید متناسب با آن  البته این مسئولیت با در نظر گرفتن شرایط زماني و

برابر حقوق غصب شده به دست مي آید و گاهي  و سكوت در سختی هابا صبر كردن در برابر  حفظ شریعتگاهي اوقات 

 .استت مستقیم و برخورد قاطع هم نیازمند رویارویي و دخال

 
 

 :نویسد مي صلی هللا علیه و آله ابن حجر هیثمي به نقل از رسول خدا

باطل و تاویلهاي  نسبتهاي ناروا و، تم خواهند بود كه تحریف گمراهاندر هر قرني افراد عادلي از اهل بیت من در بین ام

ه كساني پس بنگرید كه چ ستادگان شما نزد خداوند مي باشندپیشوایان شما فر آگاه باشید .دور مي كنند نادانان را از دین پاك و

 را مي فرستید.

_____________________ 

 پی روشت:

 ، ص2ج  هـ(164بن محمد بن علي ابن حجر الهیثمي)متوفاي ، أبو العباس أحمدة على أهل الرفض والضاللالصواعق المحرق (0)

 كامل محمد الخراط -هللا التركي  : عبد الرحمن بن عبدم، الطبعة: اْلولى، تحقیق0116 -هـ 0306 -لبنان  -: مؤسسة الرسالة ، ناشر330

 
د به شو لي این موضوع دلیل نميآله بازماند و و جانشیني رسول خدا صلي هللا علیه چه از منصب خالفت وگرالمومنین امیر

 تداساس اسالم به خطر بیف باعث می شد خلفا نادرستهاي  گیري و تصمیم ابیرتد اوقات ؛ گاهيدیگر وظایف خود عمل نكند

 پادشاه ایران که جنگ نهاوند سهل انگاری ها شود. مانندقرباني  اجازه ندهد شریعت اسالم رددر این موارد امام وظیفه دا و

لمانان و تمام مس بلکهنه تنها لشكر عمر  نبود المومنینبیر امیرافراهم كرده بود و اگر تدعظیمي را براي نابودي اسالم  لشكر

 .ندرفت اسالم از بین مي

 

 

 

 

 

 



 :شوري مي فرماید ماجرایدر امیرالمومنین 

مردم  گشتشایسته تر بودم ولي از ترس باز بكر بیعت كردند در حالي كه به خدا سوگند من از او سزاوار تر وی مردم با اب

س با سپ ؛مخالفت نكردم شنیدم و سكوت كردم و ها براي زدن گردن یكدیگر كشیده شدن شمشیر یت وجاهل به دوران كفر و

ادر كشي بر تا به كفر و مخالفت نکردم ولي باز هم شنیدم و شایسته تر بودم در حالي كه از او سزاوارتر و عمر بیعت كردند

 از نگردند.ب

_____________________ 

 پی روشت:

 53ص  ،02هـ( ج 100)الجامع الصغیر وزوائده والجامع الكبیر(، الحافظ جالل الدین عبد الرحمن السیوطي)متوفايجامع االحادیث( 2)

هللا بن عبد هللا الشافعي تسمیة من حلها من اْلماثل، أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة  ذكر فضلها و تاریخ مدینة دمشق و (4)

 ، تحقیق: محب الدین أبي سعید عمر بن غرامة العمري0115 -بیروت  -، ناشر: دار الفكر 343، ص 32هـ( ج 560)متوفاي

 

 

طبق دستور رسول خدا بر ها  در برابر ظلم دم و بازگشت به رسوم جاهلي و صبرارتداد مر میان امیرالمومنینت قدر حقی

لذا  و ا اصل و اساس اسالم به خطر نیفتدت ندبا خلفا را ترجیح داد مشاورهگذشتن از حق غصب شده و  آله صلي هللا علیه و

 :فرماید در روایتي مي

لم بر پس ظ ي سرپیچي كرده و از دین دور شدندگروه ؛ا آنان بیعت نمایمب و ردهتصمیم گرفتند تا حقم را غصب ك این قوم

 واستند انجام دادند.هر چه خ چهرخویش را برگزیدم گحق 

_____________________ 

 پی روشت:

  414 ، ص21 بحاراْلنوار، محمد باقر مجلسي، ج (3)

 
 

 استدفاع از مظلوم وظیفه امام 

 نیز آگاهی نداشته وي در مواردي بود كه خلفا به پیش پا افتاده ترین احكام اسالمي یدر امور قضا امیرالمومنینهاي  دخالت

لت و از حق آنان دفاع نداشتند و اگر امام دخا امیر مومنانها پناهي جز  در حقیقت آن مظلومی ضایع می شد.در نتیجه حق 

 احقاق حقوقشان نمی یافتند.به یقین راهي براي  كرد نمي

 

ز ا داند كه خداوند عهد و پیماني مي را ل قبول حكومت بعد از كشته شدن عثمانیآن حضرت در خطبه شقشقیه یكي از دال

 :ي دفع ظلم از بیچارگان گرفته استعلما برا

ت را بر من تمام ر حضور فراوان بیعت كنندگان نبود و یاران حجاگ كه دانه را شكافت و جان را آفریدسوگند به خدایى 

ت ود كه در برابر شكم بارگى ستمگران و گرسنگى مظلومان سكعهد و پیمان نگرفته بو كردند و اگر خداوند از علما نمى

 ؛كردم و آخر خالفت را به كاسه اول آن سیراب مى ساختم رهایش مى و تر خالفت را بر كوهان آن انداختهمهار ش نكنند

 .تر است اى بى ارزش دیدید كه دنیاى شما نزد من از آب بینى بزغاله آنگاه مى

 

 

 



 :كنیم ي اشاره ميیدر امور قضا میرالمومنیناي اه از دخالت یردامو مطلب بهاین براي روشن تر شدن 
 

 

با عده اي مشورت كرد و سپس دستور داد سنگسارش  ؛نزد عمر آوردندرا گوید زن دیوانه اي كه زنا كرده بود  ابن عباس مي

این زن چه  گفت . اوعبور كردند بن ابی طالب رضوان هللا . هنگامي كه او را براي اجراي حد مي بردند از كنار عليكنند

و را ا گفتوي داده است.  سنگسارعمر دستور به  دیوانه اي است از فالن قبیله كه زنا كرده است و رده است؟ گفتندكار ك

ني كه دیوانه تا زما از ،سه نفر تكلیف بر داشته شده است مگر نمي داني از *گفت ای امیرالمومنینسپس آمد و  ؛بر گردانید

ا آزاد او ر .این زن را رها كن؛ پس گفت آري گفت ؟رسده تا به سن بلوغ بچ و ازانسان خوابیده تا بیدار شود  از ؛عاقل شود

 كرد و شروع به تكبیر گفتن نمود.

_____________________ 

 پی روشت:

 ، ِكَتاب اْلُحُدوِد، َباب في 3411، ح 03، ص 3هـ( ج 265سنن أبي داود، سلیمان بن اْلشعث أبوداود السجستاني اْلزدي)متوفاي (0)

ا، ناشر: دار الفكر، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید  اْلَمْجُنوِن َیْسِرُق أو ُیِصیُب َحّدً

ما می دانیم که امیرالمومنین هیچ گاه عمر و سایرین را امیرالمومنین خطاب نکرده اند ولی به علت تغییر ندادن متن روایت آن را *

 همانگونه که بود ترجمه کردیم.

 

 

که مناقب امیرالمومنین را از بین می برد یا آن را مانند همیشه همین روایت را نقل كرده اما نیز خاري جالب است كه ب

 کمرنگ می کند این روایت را به این گونه نقل کرده است:

انسان خوابیده تا  درک رسد و ازه تا به بچ از ؛دیوانه تا زماني كه عاقل شودو گفت علی به عمر آیا نمی دانی تکلیف از 

 برداشته شده؟بیدار شود 

_____________________ 

 پی روشت:

، َباب اَل ُیْرَجمُ اْلَمْجُنوُن َواْلَمْجُنوَنُة، 2311، ص 2هـ( ج  252صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفي)متوفاي (2)

 : د. مصطفى دیب البغالثة، تحقیق: الثاالطبعة ،0116 – 6 03 بیروت –یمامة ناشر: دار ابن كثیر ال

 

 

 :نویسد ن عبد البر با سند صحیح مياب

 وبرایش پیش آید  معضلیعمر بارها به خدا پناه مي برد از این كه نقل می کند که سعید بن المسیب  ازیحیى بن سعید 

زني كه شش ماهه  وي را صادر كرده بود و یكي هم  سنگسارزن دیوانه اي بود كه دستور  نقل می کند .نباشد ابوالحسن

دهي  خداوند فرموده دوران بارداري و شیر به او گفتعلي  .كند او را سنگسارعمر مي خواست  وضع حمل كرده بود و

 .اگر علي نبود عمر هالك مي شد ر چنین مواردي عمر مي گفتد ؛اشته استتكلیف را بر د دیوانهاز وند خدا سي ماه است و

_____________________ 

 پی روشت:

 -، ناشر: دار الجیل 400، ص 4هـ( ج  324االستیعاب في معرفة اْلصحاب، یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر)متوفاي (4)

 ، الطبعة: اْلولى، تحقیق: علي محمد البجاوي0302 -بیروت 

 



  است:مشابه این قضیه در زمان عثمان نیز اتفاق افتاده 
 

 رضی هللا عنه عثمان .تعریف كرد اوداستان را براي  همسرش نزد عثمان رفت و ؛شش ماهه فرزندش را به دنیا آورد زني

یر ان بارداري و شزم :زیرا خداوند مي فرماید این کار را کنیحق نداري  گفتعلي پس  .گرفت سنگسارتصمیم به اجراي 

وضع دو سال كم شود براي چون  و ندانشان را دو سال كامل شیر دهند: مادران باید فرزهنیز فرمود و دهي سي ماه است

 پس عثمان او را رها کرد. .مي ماندباقی حمل شش ماه 

_____________________ 

 پی روشت:

الریاض  -، ناشر: دار الوطن 242، ص 0هـ( ج 311تفسیر القرآن، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني)متوفاي (3)

 م، الطبعة: اْلولى، تحقیق: یاسر بن إبراهیم و غنیم بن عباس بن غنیم0116 -هـ0301 -السعودیة  -

 

 

چرا  از اجراي حد باطل جلوگیري نمایدرا وادار مي كند كه در مواردي از این قبیل سكوت نكند و  امیرالمومنیناحكام دین 

در  ؛ همانگونه كهصیت اجتماعي آنان بي تفاوت نماندشخ حفظ آبرو و ،در حقوق افراكه او وظیفه خویش مي داند تا در براب

  :قضیه بیرون آوردن خلخال از پاي یك زن یهودي فریاد بر مي آورد

وارد شده  اند پناه حكومت اسالم بودهكه در  یغیر مسلمانو به من خبر رسیده كه مردى از لشكر شام به خانه زنى مسلمان 

 اى براى دفاع جز گریه و التماس در حالى كه هیچ وسیله هاى آنها را به غارت برده شوارهبند و گو گردن ،دستبند ،و خلخال

یخته ر آنانو یا قطره خونى از  كریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون این كه حتى یك نفر زخمى برداردلش .اند نداشته

 و از نظر من سزاوار است. بمیرد مالمت نخواهد شدسف ااگر براى این حادثه تلخ مسلمانى از روى ت ؛شود

_____________________ 

 پی روشت:

 فیض اإلسالم، 26طبه نهج البالغه، خ (0)

 

بروي آ زن مسلماني باشد كه با تهمت زنا بسیار سخت است كه شاهد سنگسار شدنالمومنین س براي شخصیتي همانند امیرپ

در این  و پایه هاي محكم اعتقادي مردم را با اجراي غلط دستورات خداوند متزلزل مي كنند. اند ال بردهووي را زیر س

 حفاظت و از تجاوز به حریم حقوقي مردم جلوگیري نماید. د كه از حریم اجراي حدود الهيوظیفه خویش مي دانشرایط امام 

 

 

 امیرالمومنین مرجعیت علمي

هده برعي از مشكالت و معضالت علمي را یي و گره گشایپاسخ گومسئولیت  هودب كه حاصل عنایات خداوند یامام با دانش

 در هر موضوعي كه احساس نیاز تا دیدهخویش  ذهني یرا پناهگاهي مناسب براي شكوفا اماممسلمان و غیر مسلمان  دارد تا

 شد كه لي ميیبا خلفا مربوط به مسا امیرالمومنین مشاوره هایبخش مهمي از  دلیل. به همین آنان مراجعه نمایندكردند به 

امام در چنین مواردي وظیفه  ال كنند.ودرباره آن س امیرالمومنیناز  بودندو مجبور  آنها عاجز ماندهو پاسخ درک در آنها 

 :ندمایفر مي )به امیرالمومنین(آله رسول خدا صلي هللا علیه و را از دانش خویش بي نصیب نگذارد زیرا است تا دیگران

 

 

 



 شتران سرخ مو براي تو بهتر است. از یك نفر را به وسیله تو هدایت كندبه خدا سوگند اگر خداوند 

_____________________ 

 پی روشت:

، َباب َمَناقِِب َعلِيِّ بن 4311، ح 0456ص  ،4هـ( ج  252صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفي)متوفاي (0)

 ، الطبعة: الثالثة، تحقیق: د. مصطفى دیب البغا0116 - 6 03 -بیروت  -أبي َطالٍِب، ناشر: دار ابن كثیر، الیمامة 

 

 

 :نویسد ميامیرالمومنین البر به نقل از ابن عبد

 دانشمندان پیمان بر آموختن به نادانان گرفته شده است.بر  بر افراد جاهل پیمان بر یادگیري وو گفت علی رضی هللا که 

_____________________ 

 پی روشت:

 0411 –بیروت  -: دار الكتب العلمیة ، ناشر022، ص 0هـ( ج  324وفضله، یوسف بن عبدالبر النمري)متوفاي جامع بیان العلم (2)

 

 

 :گوید مي یو در روایت دیگر

 یندوزد ولي به دیگران آموزش ندهد: كسي كه دانشي بندفرمود و سلم نقل می کند کهصلي هللا علیه رسول خدا  از ههریر وبا

 .می کنداست كه ثروت دارد ولي انفاق ن مانند كسي

_____________________ 

 پی روشت:

 022ص  ،0البر، ج فضله، ابن عبد جامع بیان العلم و (4)

 
او را ي ارزاني داشته همواره به ارزش این سخنان به خوبي واقف است و مي داند دانشي كه خداوند به و امیرالمومنین

 باشد چه آن فرد پس او باید راهنماي همه گمراهان و مشكل گشاي همه ناتوانان ؛مردم در امور علمي قرار داده استپناهگاه 

 .یفهخل چه باشداز مردم 

 

 :نویسد مي ابن حجر

اه هر گ ...بودپیامبري نخواهد  با این تفاوت که پس از من به موسياست نسبت تو به من همانند هارون  فرمودند: و ایشان

علي اینجا  مشكل مي شد مي گفتهر گاه امري  مي پرسید واز او  ...كمك مي گرفت اوپیش مي آمد از  عمر برایش مشكلي

 است.

_____________________ 

 پی روشت:

هـ(، دار 164بن محمد بن علي ابن حجر الهیثمي)متوفاي المحرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة، أبو العباس أحمدالصواعق ( 3)

 كامل محمد الخراط -: عبد الرحمن بن عبد هللا التركي م، الطبعة: اْلولى، تحقیق0116 -هـ 0306 -لبنان  -: مؤسسة الرسالة النشر



 :نویسد مناوي مي

معارف  همه مسائل و مركز مصطفیباید از َدر وارد شود.  علي َدِر آن و هر كس طالب دانش است و هستم من شهر علم

ورودي به این مركز قرار داده را َدِر  کرم هللا وجهه وارد شد و او علي درشدست رسي به آن باید از دیني است كه براي 

 گواهي داده اند.او برتري  مخالف به اعلمّیت و موافق و ؛ه برود راه هدایت را گم كرده استو هر كس اشتبا است

گفت مي خواهم  ؛است که از من آگاه ترپرس گفت از علي ب ، اوه مسأله اي پرسیدمردي از معاوی كالبذي نقل كرده است

اب صحا بزرگان و محكم كرد كه رسول خدا دانش او را قوي و )از علی(خوشت نمي آید پاسخ تو را بشنوم گفت ساكت باش

لي ع فتمي گ و بر او مشکل می شد اي مي پرسید اه كسي از عمر مسألههر گ پرسش کنی؟ این موضوع اعتراف داشتندبه 

گفت بلند شو خدا پاهایت را ناتوان  مي بشنوم امیرالمومنین رادوست دارم پاسخ  آن شخص مي گفت .از او بپرس آن جا است

 حذف مي كرد. (بیت المال)سپس اسم آن شخص را از دیوان؛ گرداند

_____________________ 

 پی روشت:

 -مصر  -: المكتبة التجاریة الكبرى ، ناشر32 ص 4ج  هـ( 400جامع الصغیر، عبد الرؤوف المناوي)متوفايفیض القدیر شرح ال (5)

 : اْلولىهـ، الطبعة0452

 

 .تگذاش ها از حكومت آن ت ایشانبا خلفا و رضای امیرالمومنین را به حساب همكارياالت وتوان پاسخ به س بنابراین نمي

 

 

 از اسالم بود نه از خلفا امیرالمومنیندفاع 

هاي سیاسي و  شود به مواردي كه بحران هاي دفاعي و جنگي نیز منحصر مي با خلفا در زمینه امیرالمومنین یها مشورت

 ییبنابراین نباید این گونه راهنما .انداخته است اصل و اساس جامعه اسالمي را به خطر مي امي به خاطر سو تدبیر حاكماننظ

؛ زیرا آن حضرت در حقیقت از ثمره بیست ها گذاشت آن اعمال ها را به حساب دفاع از خلفا و اعالم رضایت از و همكاري

كرد نه از حكومت  نگاهباني مي آن حضرت نيو جانفشاصلی هللا علیه و آله و سه سال زحمت طاقت فرساي رسول خدا 

 خلفا. ا و کشتارهایه جنگ ،ها یید لشكر كشياخلفا یا ت

 

 در فتوحات شركت نداشت؟ امیرالمومنینچرا 

آله و مهارت هاى  كه به سبب شجاعت ها و فداكارى هاى فراوان در نبردهاى دوران پیامبر صلى هللا علیه و امیرالمومنین

در  المومنیننقش تعیین كننده امیر و از طرفی نى از خویش به یادگار گذاشته بودجنگى، كارنامه درخشا بسیار در امور

تمام عیار و  آله هم چون پیكارهاى بدر، احد، خندق، خیبر و... از او یك جنگاور نبردهاى عصر پیامبر صلى هللا علیه و

 :بالمنازع ساخته بود؛ چنان كه خود مى فرماید

 

ست ؟ هنوز بیر پیكار توانست از من پیشى بگیردآیا كسى د هاى جنگى سخت و دشوار مرا دارد؟ هز قریش تجربآیا یكى ا

 ساله نشده بودم كه در میدان نبرد حضور فعال داشتم.

_____________________ 

 پی روشت:

 26نهج البالغه، خطبه  (0)

 



 :می گویدعمر بن خّطاب 

 شد. عمود خیمه اسالم استوار نمي نبود (علي)اگر شمشیربه خدا 
_____________________ 

 پی روشت:

 ، ص02هـ( ج  255شرح نهج البالغة، إبن أبي الحدید المدائني المعتزلي، أبو حامد عز الدین بن هبة هللا بن محمد بن محمد)متوفاي (2)

                           م0111 -هـ 0301بیروت / لبنان، الطبعة: اْلولى،  -، تحقیق محمد عبد الكریم النمري، ناشر: دار الكتب العلمیة 12یا  50

 
 

ه شركت ك چرا از میادین نبرد بى تفاوت باشند امیرالمومنینخلفا نمى توانستند در برابر دوري  ها با توجه به این ویژگي

 چرا على بن اذهان مسلمانان برانگیزاند كهال را در وت و انزواى حضرت مى توانست این سدر فتوحا المومنیننكردن امیر

 رسیده است مختلفسرزمین هاى  اكنون كه زمان انتشار اسالم در هاى گذشته ه سوابق درخشان در نبردبا آن هم ابى طالب

ر هیچ یك از جنگ ها شركت د المومنینه تغییرى حاصل شده كه امیرفاقى افتاده و چمگر چه ات؟! استبى تفاوت و منزوى 

در سایه به اصطالح این كه نشر اسالم و این جنگ ها را بدعت یا  و ستندخالفت خلفا را مشروع نمى دان شاید ؟ردندك نمى

 مبه آیین سراسر مهر و عطوفت اسالآیندگان  ستندنمى خوا شایدد؟ ست)شما بخوانید در سایه شمشیر( معقول نمى دانفتوحات

 ؟ندبگذارو رسول هللا كرد خالف دین و عقل فرماندهان را به حساب اسالم و عمل ورت یك دین خشونت محور نگاه كنندبه ص

 

 

 امیرالمومنینخلفا با  آمار مشورت

و از حکومتی مشكالت  در حل درماندگي خلفانشان دهنده از یك طرف  رالمومنینامی با خلفا مشورتو  تعداد نظر خواهي

با خلفا است. هر چند مشورت کردن امری طبیعی و درست می باشد ولی مشورت  امیرالمومنینگویاي ارتباط اندك طرفي 

مرتبط می باشد به هیچ عنوان برای خلیفه)جانشین( خدا و رسولش  حق الناسو مسائلی که به  علمی، شرعیکردن در امور 

 بر روی زمین قابل قبول نیست. 

 

 

 محقق معاصر عسكرى مي نویسد:

 03ع از مجموکه  است مراجعه داشته امیرالمومنینمورد به  03ماه( دوران خالفت خویش  26)ماه 4سال و  2ابوبكر در 

 مورد نظامى بوده است. 0 و مورد احكام شرعى و قضاوت 3 ،هاى علمى مورد پرسش 1مورد 

مورد  1در  مورد شرعى( مراجعه مستقیم ابوبكر به امام بوده است. 0مورد علمى و 4)مورد 3 تنهامورد  03از  گفتنى است

علت حضور در مورد به  2در  است؛ نظر خود را اظهار نموده علی ،ورد پس از مشاوره خلیفه با صحابهم 2 قیماندهبا

و  ومورد شخصي واسطه بین ا 2در  و اقدام نموده استو ایشان خبر رسیده و مورد به ا 4در  ؛صحنه اظهار نظر كرده

 خلیفه بوده است.

_____________________ 

 پی روشت:

 16 تا 64ص  شیخ نجم الدین عسکری، الخلفاء، علي و (0)

 



 15از مجموع  که مراجعه داشته است علی مورد به 15 خویش ماه( دوران خالفت 06)ماه 5سال و  0عمربن خطاب در 

 مورد امور نظامى بوده است. 2 و مالىامور مورد  4ر قضایى؛ مورد امو 51؛ علمى مورد پرسش 20مورد 

 2مسائل شرعى و قضایى، از مورد  04 در ؛اجعه ابتدایى و مستقیم داشته استمر علیمورد به  26مورد  15از مجموع 

در باقیمانده موارد  را پرسیده است. علیخلیفه ابتدا به صحابه مراجعه سپس نظر  مورد پرسش علمى 0رد امور مالى و مو

 .ستا کردهور داشته و اظهار نظر در صحنه حضعلی نیز 

 

 .نادیده انگاشته شده است ایشان وجود امكان پذیر بوده امیرالمومنینه مورد با این كه دسترسى ب 32یعنى در 

_____________________ 

 پی روشت:

 444 تا 11ص  شیخ نجم الدین عسکری، علي والخلفاء، (2)

 

 

 مراجعه داشته است. علیمورد به  1ماه( دوران خالفت  033)سال 02عثمان در 

 .قضاوت بوده است مسائل شرعى و نحوه اجراى حدود و تمام این امور در حوزهعلی، دخالت  مورد 1از مجموع 

 است. کردهدر صحنه حاضر بوده و اظهار نظر  اومورد  3و  علیمورد رجوع مستقیم خلیفه به  4در 
_____________________ 

 پی روشت:

 435 تا 445ص  نجم الدین عسکری،شیخ الخلفاء،  علي و (4)

 

 

 «إّنك لكثیر الخالف علینا» ارد عثمان به امام گفتجالب این در یكى از مو

_____________________ 

 پی روشت:

  0ص  ،0مسند أحمد، ج  (0)

 

 

 مراجعه داشته است. امیرالمومنینمورد به  معاویه هفتدر انتها نیز 

_____________________ 

 پی روشت:

 451 تا 421ص  شیخ نجم الدین عسکری،الخلفاء،  علي و( 3)

 

 بنابراین این که امیرالمومنین با خلفا همکاری می کردند موضوعی کامال نادرست است. 



 ؟در صورت حقیقت داشتن هجوم و شهادت همسر چرا علی رضی هللا از خلفا تمجید کرده است

د من فرمای لیفه پیش از خود و بانیان انتخاب آنها درود فرستاده و ميامیرالمومنین در فرازي از سخنان خویش بر هر سه خ

اند و مفاد بیعت من با آنها همان است که با سه خلیفه قبلي  ام که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده با قومي بیعت کرده

 جز خلیفه منتخب مردم را ندارند و حق تشکیل اي بوده است. نه آنانکه در اینجا حاضرند و نه آنانکه غایبند حق انتخاب خلیفه

شوري منحصر براي مهاجرین و انصار است و اگر بر هر شخصي اتفاق نظر حاصل کردند و او را امام خواندند، آن 

شخص مورد پسند و رضاي خداوند نیز هست و اگر کسي کار آنان را عیب گیرد و یا بدعتي ایجاد کند شوري وي را به 

کند و در صورت بازنگشتن به منهج صحیح،  ت به مسیر حق و پیروي از منهج مؤمنان خدا خواه توصیه ميعدالت و بازگش

 .گذارد مي کنند و خداوند نیز وي را به سرپرستاني دیگر غیر از خود وا با وي مبارزه مي

اند به  غه خطاب به معاویه نوشتهششم نهج البال و سخناني كه آن حضرت در نامه المومنینبه شبهه بیعت امیر ترما پیش  -0

 لطفاً به این آدرس مراجعه فرمایید: ؛ چون این موضوع به بحث اصلی مرتبط نیستصورت مفصل پاسخ داده ایم

 پاسخ به شبهات نامه ششم نهج البالغه
 

نکته اي که غفلت از آن شایسته نیست این است که بر فرض صحت چنین نقلي، امیرالمومنین ر شبهات پیش از پرداختن به سای

این عبارات را در جواب نامه معاویه نوشته است؛ نامه اي که معاویه در آن حضرت را متهم به قتل عثمان مي کند و اگر 

ي قتل عثمان خود معاویه بن ابي سفیان بوده است و کسي ذره اي از تاریخ مطلع باشد در مي یابد که یکي از عناصر اصل

  .می نوشتمعاویه براي عوام فریبي و تبرئه کردن خود در میان مردم چنین اکاذیبي را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=questionid=449


 روایت ابن ابی الحدید -2

واالست و رحلت و کوچ آنها فرماید سوگند به جانم که منزلت آن دو)ابوبکر و عمر( در اسالم بسیار  علي رضي هللا عنه مي

 باشد؛ خداوند آنان را رحمت کند و به نیکوترین شیوه پاداش دهد.به آخرت لطمه سنگین و درد شدیدي براي اسالم مي 

 .این روایت در نهج البالغه نیست؛ بلکه در شرح نهج البالغه ابن ابي الحدید شافعي است و براي ما ارزش ندارد

 
_____________________ 

 پی روشت: 

 ، باب فصل في ذكر بعض مناقب جعفر بن أبي طالب62، ص 05شرح نهج البالغة، ابن ابي الحدید، ج  (0)

http://sonnat.net/upload/article/D8C813A4.05EA.4940/0ODTPN0Q_pic.gif?rnd=


 که از نظر علم رجالي فردي ضعیف است. بودهدر سند این روایت فردي به نام عمر بن سعد بن أبي الصید اْلسدي همچنین 

 او مي نویسد: ذهبي که از استوانه های علمی اهل سنت است در مورد

 ابوحاتم مي گوید احادیث او را علما ترک مي کنند)کنایه از اینکه احادیثش مورد قبول علما نیست(. 

 
_____________________ 

 پی روشت: 

 2001، ترجمه عمر بن سعد، رقم 011، ص 4میزان اإلعتدال، ج  (2)

  515، باب السین، ترجمه عمر بن سعد اْلسدي رقم 002، ص 2الجرح و التعدیل، ج  (4)

 

http://sonnat.net/upload/article/D8C813A4.05EA.4940/4VR0M36X_pic.gif?rnd=


 ستایش عمر رضي هللا عنه  وعلی کرم هللا وجهه  -4

پاداش نیک فالني نزد خداست؛ زیرا کجي را راست، بیماران را مداوا، سنت را بر پاداشت و فتنه را پشت سر انداخت و در 

پاکیزه و وجودش کم عیب بود؛ به خیر دنیا رسید و از شر آن گریخت؛ طاعت حق را بجاي  حالي از دنیا رفت که دامانش

 آورد و آنگونه که شایسته بود تقوا گزید.

 

این كه این خطبه درباره عمر بن خطاب باشد قابل اثبات نیست؛ بلکه میان علما در این که مراد امیرالمومنین چه کسي بوده 

 چند نظریه وجود دارد:

 

 یکي از یاران امیرالمومنین -0

 صبحي صالح از علماي اهل سنت مي گوید مراد یکي از یاران علي علیه السالم است. 

 او عنوان خطبه را این گونه قرار مي دهد:

 من کالمه علیه السالم: ما یرید به بعض أصحابه

_____________________ 

 پی روشت: 

  450، ص 221شرح نهج البالغة، صبحي صالح، خطبه  (0)

 

 

 در میان علماي شیعه نیز راوندي این قول را اختیار نموده است.
 

 صاحب منهاج البراعة مي نویسد:

 قال الراوندي: إّنه علیه الّسالم مدح بعض أصحابه بحسن السیرة

_____________________ 

 پی روشت: 

 نهج البالغة 221الموسوي الخوئي، ذیل خطبه منهاج البراعة في شرح نهج البالغة، میر حبیب هللّا الهاشمي ( 2)

 

 

 مالک اشتر نخعي -2

 شیخ حبیب هللا خویي مي نویسد:

 بعید نیست که مراد حضرت امیر علیه السالم مالک اشتر باشد.

_____________________ 

 پی روشت: 

 نهج البالغة  221منهاج البراعة في شرح نهج البالغة، ذیل خطبه  (0)

 

 



 عثمانتعریض به  -4

 مي گویند که مراد حضرت تعریض به عثمان است. *جارودیه

گفته است و در واقع امام در مقام « عثمان»جارودیه گروهى از زیدیه هستند که معتقدند امیرالمومنین این سخن را درباره *

تعریض بر حاکم فعلي حاکم انتقاد از کارهاي عثمان و اعتراض به او این جمالت را بیان نموده است؛ همانطور که به جهت 

 گذشته را مدح مي کنند.

 
_____________________ 

 پی روشت: 

 3یا  4، ص 02شرح نهج البالغة، ابن أبي الحدید، ج  (0)

http://sonnat.net/upload/article/D8C813A4.05EA.4940/EY6GIT1H_pic.gif?rnd=


 عمر بن خطاب از باب تقیه -3

 اند. یه و تقیه این جمالت را در مورد عمر بیان کردهوغالب علماي شیعه مي گویند که امیرالمومنین از باب تر

 

 ابن ابي الحدید مي نویسد:

 أّما االمامّیة فیقولون: إّن ذلك من التقیة و استصالح أصحابه.

 
_____________________ 

 پی روشت: 

  4، ص 02شرح نهج البالغة، ابن أبي الحدید، ج  (0)

 

 

 

http://sonnat.net/upload/article/D8C813A4.05EA.4940/CWDP5WTW_pic.gif?rnd=


 ي بعد از بیان اقوال مختلف در مورد مشار الیه این خطبه مي گوید:یمرحوم خو

أّنه على كون المكّنى عنه عمر ال بّد من تأویل كالمه و جعله من باب االیهام و الّتوریة على ما جرت علیها عادة  وسالحاصل

أهل البیت علیهم الّسالم ... سلكوا في كلماتهم كثیرا مسلك الّتوریة و التقّیة حقنا لدمائهم و دماء شیعتهم، حیث لم یتمّكنوا من 

 إظهار حقیقة اْلمر.

_____________________ 

 پی روشت: 

 نهج البالغة 221منهاج البراعة في شرح نهج البالغة، خوئی، ذیل خطبه  (2)

 

 

 عمر بن خطاب -5

 ابن أبي الحدید و محمد عبده مي گویند:

 نظر بهتر این است که در مورد عمر است.

_____________________ 

 پی روشت: 

 340شرح نهج البالغة، محمد عبده، ص  (0)

  4ص  02شرح نهج البالغة، ابن أبي الحدید، ج  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نویسد:ظاهرا ابن ابي الحدید این مطلب را از طبري گرفته است. طبري در تاریخش مي 

حدثنا عمر قال حدثنا علي قال حدثنا ابن دأب وسعید بن خالد عن صالح بن كیسان عن المغیرة بن شعبة قال لما مات عمر 

عنه بكته ابنة أبي حثمة فقالت واعمراه أقام االود وأبرأ العمد أمات الفتن وأحیا السنن خرج نقى الثوب بریئا من رضى هللا 

العیب قال وقال المغیرة ابن شعبة لما دفن عمر أتیت علیا وأنا أحب أن أسمع منه في عمر شیئا فخرج ینفض رأسه ولحیته وقد 

یصیر إلیه فقال یرحم هللا ابن الخطاب لقد صدقت ابنة أبي حثمة لقد ذهب بخیرها اغتسل وهو ملتحف بثوب ال یشك ان االمر 

 ونجا من شرها أما وهللا ما قالت ولكن قولت.

 
_____________________ 

 پی روشت: 

 201، ص 3/ ج ؛ حوادث سنة ثالث و عشرین من الهجرة، باب من ندب عمر و رثاه215، ص 4تاریخ الطبري، الطبري، ج ( 4)

 چاپ دارالمعارف مصر

 

 

 سند روایت طبري ضعیف است؛ زیرا در این سند ابن دأب وجود دارد که از نظر علماي رجال ضعیف است.

 

http://sonnat.net/upload/article/D8C813A4.05EA.4940/21TT6NML_pic.gif?rnd=


 تشخیص ابن دأب

به صورت مطلق مي آید منظور محمد بن دأب مي باشد همانطوري که ابن حجر عسقالني که از استوانه « ابن دأب»وقتي 

 نویسد:هاي علمي اهل سنت است مي 

بعضي گفته اند منظور از ابن دأب که خلف از رجالیون اهل سنت که او را جعال حدیث معرفي کرده عیسى بن یزید است. 

اما نظر من این است که عیسي بغدادي بن یزید بن بكر بن دأب از مالزمین مهدي بوده است پس چه بسا منظور خلف                 

( از مدینه که گفت)ابن دأب در مدینه حدیث جعل مي کرد( مدینه منصور کوفه باشد و اگر )اگرمقصودش عیسي بغدادي باشد

 منظورش مدینه منصور کوفه نباشد اطالق عبارت خلف داللت بر این دارد که منظور او محمد بن دأب است.

 
_____________________ 

 پی روشت: 

  222، ذیل ترجمه محمد بن دأب، رقم 054یا  025، ص 1تهذیب التهذیب، ج ( 0)

http://sonnat.net/upload/article/D8C813A4.05EA.4940/8K6KQJNJ_pic.gif?rnd=


 مراد از ابن دأب محمد بن دأب است. ابن حجر در جاي دیگر مي گوید

_____________________ 

 پی روشت:

 ، حرف الدال 222، ص 02تهذیب التهذیب، ج  (2)

 

 مراد از ابن دأب محمد بن دأب است. مزي نیز مي گوید

_____________________ 

 پی روشت: 

  341، ص 43تهذیب الکمال، المزی، ج ( 4)

 

 

 دیدگاه علماي اهل سنت در ضعف ابن دأب

 ابو زرعة مي گوید احادیث محمد بن دأب ضعیف است و وي فردي دروغگو است.

 اصمعي مي گوید خلف االحمر به من گفت ابن دأب در مدینه حدیث جعل مي کرد.
_____________________ 

 پی روشت: 

  222، رقم 025، ص 1تهذیب التهذیب، ج  (3)

 

 ذهبي ذیل ترجمه محمد بن داب مي گوید:

 ابن حبان و دیگران محمد بن دأب را تضعیف نموده اند.

_____________________ 

 پی روشت: 

  6311، رقم 530، ص 4میزان اإلعتدال، ج  (5)

 

 

 

 

 

 

 



 محمد بن دأب و عیسي بن یزید بن بكر بن دأب مشترک است.اگر مراد از ابن دأب محمد بن دأب نباشد، ابن دأب بین 

 

 همانطوري که ذهبي از علماي بزرگ رجال اهل سنت مي گوید:

 ابن دأب هو محمد بن دأب؛ وعیسى بن یزید بن بكر بن دأب.

_____________________ 

 پی روشت: 

 00610، رقم 510، ص 3میزان اإلعتدال، ذهبی، ج ( 2)

 

 

 است که عیسي بن یزید نیز همانند محمد بن دأب فردي ضعیف است:و این در حالي 

 بخاري احادیث او را منکر مي داند.

_____________________ 

 پی روشت: 

  2612، ترجمه عیسى بن یزید اللیثي المدیني، رقم 302، ص 2تاریخ الکبیر، ج ( 6)

  0340المدني، رقم ، ترجمه عیسى بن یزید 410، ص 4ضعفاء الکبیر، العقیلي، ج  (1)

  5135، ترجمه عیسى بن یزید بن بكر بن داب، أبو الولید، رقم 050، ص 00تاریخ بغداد، خطیب بغدادي، ج  (1)

 

 

 ذهبي مي گوید:
 

او اخباري و عالمه بود و از علماي نسب شناسي به شمار مي رفت ولي احادیث او واهي و بي ارزش است ... بخاري و 

 را منکر مي دانند.ابوحاتم احادیث او 

_____________________ 

 پی روشت: 

 0205، ترجمه عیسى بن یزید اللیثي، رقم 210، ص 2الجرح و التعدیل، ج ( 00)

 2225، ترجمه عیسى بن یزید بن بكر داب اللیثي المدني، رقم 421، ص 4میزان االعتدال، ج  (00)

 

 بعد از نقل روایتي مي گوید:ابن حجر عسقالني ذیل ترجمه مرداس بن قیس الدوسي 

 گمان مي کنم منظور ازعیسي)در این روایت(عیسي بن دأب است که او فردي بسیار درغگو است.

_____________________ 

 پی روشت: 

 6104، ذیل ترجمه مرداس بن قیس الدوسي، رقم 51، ص 2اإلصابة في معرفة الصحابة، عسقالنی، ج  (02)

 



 ترجمه محمد بن دأب مي گوید:ابن حجر عسقالني ذیل 

 شاعر در مورد عیسي بن یزید گفته است از مالک و ابن عون روایت نقل کنید ولي احادیث ابن دأب را روایت نکنید.

_____________________ 

 پی روشت: 

  222، ذیل ترجمه محمد بن دأب، رقم 025، ص 1تهذیب التهذیب، ج  (04)

  5135، ترجمه عیسى بن یزید بن بكر بن داب، أبو الولید، رقم 054، ص 00ج  تاریخ بغداد، خطیب بغدادي، (03)

 

اما بر فرض صحت چنین نقلي همانطور که در روایت آمده بود این عبارات را به بنت أبي حثمة یاد داده بودند تا براي خلیفه 

 تبلیغ کند و به این وسیله مقداري از جرایم خلیفه کاسته شود.

 

 نتیجه:

 امیرالمومنین هیچ گاه از عمر تعریف نکرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  میانه خوبي داشت؟ آنانچرا علی با اگر عمر و ابوبکر قاتل و غصب کننده هستند 

ِر َكَراِهَیًة لَِمْحضَ »میانه خوبي نداشت بلكه آمده امیرالمومنین دوست نداشت چهره عمر را ببیند  آنانامیرالمومنین نه تنها با 

 .«َولَِكنََّك اْسَتْبَدْدَت َعلَْیَنا ِباْلَْمرِ » و همچنین ابوبكر را استبدادگر مي دانست «بن الَخطاب ُعَمرَ 

 

پس فاطمه با ابی بکر قهر کرد و تا زمانی که از دنیا رفت با او صحبت نکرد... ابابکر را خبر دار نکرد و خود بر او نماز 

 خواند... پس از شش ماه... تنها بیاید زیرا از همنشینی با عمر بن خطاب بدش می آمد... . 
 

 
 

_____________________ 

 پی روشت:

 کتاب الجهاد باب حکم الفی، طبع دارالفکر ـ بیروت ، 053، ص 5صحیح المسلم، ج  (0) 
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 . ...علی به دنبال ابی بکر فرستاد و بخاطر اینکه از همنشیني با عمر کراهت داشت گفت تنها بیاید... 

                                                                                                                     
____________________ 

 پی روشت:

باب  ، كتاب المغازي،4111 ، ح0531، ص 3ج  هـ(252سماعیل أبو عبدهللا)متوفايصحیح البخاري، البخاري الجعفي، محمد بن إ (2)

، ح 032، ص 4ج  / 0116 – 0306 بیروت، الطبعة: الثالثة -لیمامة غزوة خیبر، تحقیق د. مصطفى دیب البغا، ناشر: دار ابن كثیر، ا

تاب المغازي باب غزوة الخیبر، ک ،4104، حدیث 14، ص 5ج یا  3230، ح 12، ص 5ج  مصر / -ناشر: المکتبه السلفیه ، 3030

  دارالفکر ـ بیروت ناشر:
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زهري از مالک بن اوس نقل مي کند عمر بن خطاب به دنبال من فرستاد؛ پیش او رفتم در حالي که روز باال آمده بود و دیدم 

بر تختي نشسته است ... مالک بن اوس مي گوید یرفا آمد و گفت عباس و علي آمده اند و مي خواهند پیش تو بیایند. عمر 

ابوبکر از دنیا رفت و من خود را جانشین رسول خدا صلی هللا علیه و سلم و ابی بکر شمردم و شما دو گفت بگو بیایند ... 

 .نفر مرا دروغگو، گناهکار، پیمان شکن و خائن پنداشتید

 
_____________________ 

 پی روشت:

کتاب ، 4402، ح 053و  052ص ، 5ج /  31حكم الفئ، حدیث  05، كتاب الجهاد و السیر، باب 21، ص 3صحیح مسلم، ج  (4)

 قاهره -دارالحدیث  ، کتاب جهاد و السیر، ناشر:05، باب 31، ح 0461، ص 4ج  /دارالفکر ـ بیروت  ناشر:الجهاد باب حکم الفی، 

 

 ؟بودعمر بن خطاب متنفر  به نظر شما چرا صحابی بزرگی چون علی بن ابی طالب از ابوبکر و

 ؟ندکرد( کافی نیست )چرا امیرالمومنین از خلفا تمجید میبردن و پاسخ به شبهه ای زیر سوالآیا همین دو روایت بر
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 عثمان نامگذاري كرد؟  و سه تن از فرزندان خویش را ابوبكر، عمر چرا علي

 صحابه می آورد که      نامدر بخش اإلصابة کتاب ابن حجر عسقالني در  ه به طوری کهها آن زمان مرسوم بود این نام -0

 نام داشته اند.نفر عثمان  22 و نفر عمر 20 ،نفر ابوبكر 4

 آیا آن .بوده استیزید بن حاتم، یزید بن عبد الملك، یزید بن عمر بن طلحه و ...  علیه السالمنام برخي از اصحاب ائمه  -2

 ها به خاطر عالقه به یزید بن معاویه بود؟

 است. نام او محمد بودهو هست  امیرالمومنین ابوبكر كنیه یكي از فرزندان -4

_____________________ 

 پی روشت:

  453ص  ،0ج  ،االرشاد (0)

 216ص  ،االشراف التنبیه و( 2)

 
 .به خاطر عالقه خود به عثمان بن مظعون، نام فرزندش را عثمان گذاشت امیرالمومنین

_____________________ 

 پی روشت:

  55مقاتل الطالبیین، ص  (0)

 213، ص تقریب المعارف( 2)

 

  را همنام خود قرار داد. امیرالمومنینعمر بن الخطاب نام فرزند  همچنین

_____________________ 

 پی روشت:

 326ص  ،6ج  ،تهذیب التهذیب (0)

 012ص  ،0ج  ،نساب اْلشرافا (2)

 

  
 .دادهم چنین نام تعدادي از مسلمانان را نیز تغییر 

_____________________ 

 پی روشت:

  62ص  ،2ج  ،طبقات (0)

 362ص ،5ج  اإلصابة، (2)

 213 ص ،4ج  ،اسدالغابة (4)

 

  ؟حسن و حسین نامگذاري نكردند، علي چرا خلفا هیچ کدام فرزندان خود را استاگر نامگذاري نشانه روابط خوب حال  -3



    ؟ و را نگرفتانتقام اعنها  رضی هللا هبعد از شهادت فاطم علیچرا 

 ند.؛ این قوم نمی فهمیعلمونقومى ال  انند: فرمود و مى ندكرد تهاى مشركین قریش نفرین نمىدر مقابل اذی زیرا پیامبر -0

رت را آن حض به قتل رساندنعمر و ده صحابی دیگر كه قصد  ،از ابوبکر صلی هللا علیه و آله به همان دلیلي كه پیامبر -2

؛ «اثنى عشر منهم حرب لِل ولرسوله في الحیاة الدنیا ویوم یقوم االشهاد»مسلم  داشتند انتقام نگرفت. با اینكه طبق نقل صحیح

 .آخرت بودند دوازده نفر آنان محارب خدا و پیامبر در دنیا و

 : أكره أن یتحّدث الناس أنّ ندرا كردند فرمود کشتن آناندر پاسخ حذیفه و عمار كه تقاضاي  صلی هللا علیه و آله پیامبر -4

                                                             .من متنفرم که مردم بگویند محمد یاران خود را می کشد ؛محمداً یقتل أصحابه

_____________________ 

 پی روشت:

  024ص  ،1ج  ،مسلم صحیح( 0)

 424ص  ،2ج  ،تفسیر ابن كثیر( 2)

 

از سنت  نیز امیرالمومنین ؛انتقام نگرفت علیه السالم بعد از فتح مكه از وحشي قاتل حمزه صلی هللا علیه و آله پیامبر -3

   .پیروي كرد صلی هللا علیه و آله پیامبر

 

 

               نكرد؟ عمر یادگاه از شهادت همسر خود توسط  حكومت خود هیچعلی در زمان چرا 
 

                                                            :ندفرمود حضرت فاطمه سالم هللا علیهابه هنگام دفن  امیرالمومنینآمده كه  نهج البالغه 204خطبه  در -0

 .     از این پس اندوه من جاودانه و شبهایم شب زنده دارى است تا آن روز كه نزد خدا بروم

ز فاطمه اد یاد كرد و فرمو فاطمه سالم هللا علیهادر دوران حكومتش نزد سلیم بن قیس از شهادت حضرت  امیرالمومنین -2

  .دنیا رفت در حالى كه اثر تازیانه در بازویش مانند بازوبند باقى مانده بود

_____________________ 

 پی روشت:

    263 كتاب سلیم بن قیس، الهاللي، ص (0)

 

و به خط خودش بود برایم خواند كه چگونه  در جنگ صفین از كتابى كه به امالي پیامبر امیرالمومنین گوید ابن عباس مي -4

 شود. شهید مى فاطمه

_____________________ 

 پی روشت:

  105الهاللي، ص ،كتاب سلیم بن قیس( 0)

 

 



راي در شو چراخالفت خود را از جانب خدا و پیامبر صلی هللا علیه و سلم مي دانست پس عنه اگر علی رضی هللا 

 خویش از جانب خدا نیست؟خالفت نفره شرکت کرد؟ آیا این عمل نشانه تایید شورا و عدم اعتقاد به  2
 

که عمر پس از تعیین افراد شورا به ابوطلحه  در شورا با اجبار و اکراه بوده چرا امیرالمومنینواضح است که شرکت  -0

هر یک از این افراد در شورا شرکت نکردند و یا راي اکثریت را نپذیرفتند چنانچه دستور داد دیگر  نفر 50 وي انصاري 

 و ما در بخش ویژه ها)بررسی شورای شش نفره( به آن پرداخته ایم. گردن بزندرا 

 

و  نبوتخداوند  شنیدي که بر منبر)عمر( چنین گفتاي عمو آیا ن به عموي خود فرموداین رابطه  خود در امیرالمومنین -2

ردم جه مدر نتی خودش را تکذیب کند. )بني هاشم( جمع کرده است؟ پس خواستم با زبان خویش،خالفت را براي این خاندان

 گي داریم.)روز تشکیل سقیفه( دروغ و باطل بود و ما براي خالفت شایستبدانند که سخن دیروزش

 
_____________________ 

 : پی روشت

 220ص ، کتاب پیمان و پایداري (0)

 204 ح، 043 باب، 204 ص، 0 ج ،علل الشرایع( 2)

 تحقیق و، 400یا  202 ص ،4 ج هـ(610)المتوفى: اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبيإبراهیم بن موسى بن محمد ، االْعِتَصام (4)

الجزء الثالث: د هشام بن إسماعیل  الجزء الثاني: د سعد بن عبد هللا آل حمید، د. محمد بن عبد الرحمن الشقیر،الجزء اْلول:  دراسة:

 4عدد اْلجزاء:  م، 2001 -هـ  0321الطبعة: اْلولى  الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الصیني،
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آیا شهادت محسن با این سخن پیامبر صلی هللا علیه و سلم كه خطاب به فاطمه رضی هللا عنها فرمودند تو نخستین 

 شاید محسنی در کار نبوده؟یا  شوي در تعارض نیست؟ از اهل بیتم هستى كه به من ملحق مى نفر

طبق روایت هاى متواتر سنی و شیعه فاطمه رضی هللا عنها نخستین فرد از اهل بیت بود كه پس از رحلت رسول خدا صلی 

 او حسین و پسر فاطمه رضی هللا عنههللا علیه و سلم به آن حضرت ملحق شد. طبق ادعاى شیعه محسن شهید، برادر حسن 

مادرش از دنیا رفته است. آیا می شود رسول خدا صلی هللا علیه و سلم باشد؛ یعنى از اهل بیت است ولى او زودتر از  مى

 ؟اشتباه گفته باشد؟ یا شاید اصال محسنى در کار نبوده

 

این كه محسن علیه السالم به شهادت رسیده امری قطعى است. روایات فراوانى نه تنها در كتب شیعه، بلکه در کتب برادران 

 كند و ما در بخش اول به طور کامل به آنها پرداخته ایم.مى یید ااهل سنت نیز این مطلب را ت

اهل »از  فرنفرمایند: تو نخستین  استفاده شده است و پیامبر صلی هللا علیه و آله مى« اهل بیت»در تمام این روایات از كلمه 

شود كه كسانى اطالق مى من هستى كه به من ملحق خواهى شد؛ اهل بیت در سخن پیامبر صلی هللا علیه و آله به « بیت

ها را از هر گونه ناپاکی مبرا كرده است و رسول خدا صلى هللا علیه و آله با كشیدن كسا بر سر خداوند طبق آیه تطهیر آن 

متن و )ندامیرالمومنین، فاطمه سالم هللا علیها و امام حسن و حسین علیهم السالم در حقیقت كلمه اهل بیت را تفسیر نموده ا

این مطلب با بیش از هفتاد روایتى كه فقط در كتب قرار گرفته است( و حدیث شریف کسا در سر فصلی به همین نام ترجمه 

 برادران اهل سنت وجود دارد قابل اثبات است. 

اب عمر بن خط كه با ضربه ندبنابراین حضرت فاطمه سالم هللا علیها نخستین فرد از اهل بیت پیامبر صلی هللا علیه و آله بود

 .نیستتعارض  در ند و این موضوع با شهادت حضرت محسنملحق شد انو به پدر بزرگوارشه به شهادت رسید

 همچنین شبهه ایجاد کرده و می گویند سایر امامان جز اهل بیت نبوده چون در زیر کسا قرار نگرفته اند!

زمان اصال به دنیا آمده بودند که در زیر کسا قرار باید بگوییم سایر ائمه اطهار نیز جزو اهل بیت می باشند و مگر در آن 

نگرفته اند؟؟ پیامبر صلی هللا علیه و آله از وجود آنان خبر داده و ما در بخش ویژه ها)جانشینان پیامبر صلی االه علیه و آله( 

 به آن پرداخته ایم.

ت به جه .ا بشارت ملحق شدن ایشان را دادندفاطمه سالم هللا علیه حضرت صلی هللا علیه و آله بهپیامبر اما روایاتى كه 

 كنیم:اختصار فقط به چند روایت از كتب شیعه و برادران اهل سنت بسنده مى 

 

 نویسد:مرحوم شیخ مفید مى 

از فاطمه سالم هللا علیها پرسیده شد که رسول خدا صلى هللا علیه و آله به تو چه رازى گفت كه اندوه وفات او از دلت رفت 

: رسول خدا صلى هللا علیه و آله به من خبر داد تو نخستین ندضطرابت كاسته شد و صورتت برافروخته گردید؟ فرمودو از ا

انجامد. این خبر مرا خوشحال طول نمى ه من هستى كه به من ملحق خواهى شد و ماندن تو پس از من ب« اهل بیت»از  نفری

 كرد و اندوه مرا بر طرف گرداند.

_____________________ 

 پی روشت:

 304اإلرشاد في معرفة حجج هللا علي العباد، الشیخ المفید، محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد هللا العكبري، البغدادي)متوفاي (0)

لبنان،  -روت بی -والتوزیع ، تحقیق: مؤسسة آل البیت علیهم السالم لتحقیق التراث، ناشر: دار المفید للطباعة و النشر 016، ص 0 هـ( ج

 م 0114 -هـ 0303الطبعة: الثانیة، 

، ناشر: 360، ص 22هـ( ج 0000بحار اْلنوار الجامعة لدرر أخبار اْلئمة اْلطهار، المجلسي، عالمه شیخ محمد باقر)متوفاي (2)

 م  0114 -هـ 0304بیروت، الطبعة: الثانیة المصححة،  -مؤسسة الوفاء 



 نویسد: نیز مىابن جریر طبرى شیعى 

امام صادق علیه السالم فرمود پیامبر هنگامى كه از دنیا رفت دو یار و گوهر ارزنده باقى گذاشت؛ یكى كتاب خدا و دیگرى 

شوي؛ از این رو نخستین شخص از اهل بیت كه به آن حضرت تو به من ملحق مى  :عترت و اهل بیتش و به فاطمه فرمودند

 پیوست فاطمه بود.

_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق قسم الدراسات اإلسالمیة مؤسسة 040( ص 3دالئل اإلمامة، الطبري، الشیخ أبي جعفر محمد بن جریر بن رستم)متوفاي ق  (4)

 هـ0304اْلولي،  الطبعة البعثة، ناشر: مركز الطباعة و النشر في مؤسسة البعثة ـ قم،

 

 

 نویسد:محمد بن اسماعیل بخارى مى 

گوید فاطمه كه راه رفتنش همانند پدرش بود وارد بر پیامبر صلی هللا علیه و سلم شد. پیامبر صلی  شه رضی هللا عنها مىیعا

: خوش آمدى دخترم و او را سمت چپ یا راستش نشاند. سپس آهسته سخن گفت و فاطمه گریه كرد. ندهللا علیه و سلم فرمود

ى آهسته گفت و فاطمه خندان شد؛ تا آن روز خوشحالى و اندوه او را این چنین نزدیك كنى؟ بار دیگر سخنگفتم چرا گریه مى 

كنم. پس از فوت رسول خدا صلی هللا علیه و سلم را افشا نمى  رازبه هم ندیده بودم. از فاطمه علت را جویا شدم و گفت: 

جبرئیل هر سال یك مرتبه قرآن را بر من عرضه : ندپیامبر صلی هللا علیه و سلم)دوباره علت را( پرسیدم. گفت پدرم فرمود

كرد ولى امسال دو مرتبه آن را بر من عرضه كرده است گویا اجل و مرگ من نزدیك است و تو دخترم نخستین كسى  مى

: آیا دوست ندارى كه سرور زنان بهشت یا زنان ندهستى كه به من ملحق خواهى شد؛ اینجا بود كه گریه كردم سپس فرمود

 باشي؟ به این جهت خندیدم.مومن 

_____________________ 

 پی روشت:

  212، ص 2 حنبل، ج مسند احمد بن( 0)

 صلی هللا علیه و سلم باب بیمارى پیامبر ،ماجه صحیح ابن( 2)

 (صحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابه، باب فضائل حضرت زهرا)س( 4)

، تحقیق د. مصطفى 4322، ح 0422، ص 4هـ( ج 252إسماعیل أبو عبدهللا)متوفايصحیح البخاري، البخاري الجعفي، محمد بن  (3)

 م0116 –هـ 0306 بیروت، الطبعة: الثالثة -لیمامة دیب البغا، ناشر: دار ابن كثیر، ا

 

 

 نویسد:همچنین طبرانى مى 

ه را روى بدنش افكندى و گری گوید به فاطمه دختر رسول خدا صلی هللا علیه و سلم گفتم در بیمارى پدر خودت مى شهیعا

: دنكردي سپس بار دیگر آن را تكرار كردي ولى خندیدي. فرمود: دفعه اول خبر از مرگش داد گریه كردم؛ دفعه دوم فرمود

 شوى و تو سرور زنان بهشتى هستي. تو نخستین فرد از اهل بیت من هستى كه به من ملحق مى

_____________________ 

 پی روشت:
 

، تحقیق: حمدي بن عبدالمجید السلفي، 301، ص 22هـ( ج 420عجم الكبیر، الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم)متوفايالم( 5)

 م0114 –هـ 0303 الموصل، الطبعة: الثانیة -زهراء ناشر: مكتبة ال



 بودند رضی هللا عنهافاطمه ي)ره( منكر شهادت ی)ره( و آیت هللا خومرحوم كاشف الغطا

ى مطرح كنندگان چنین شبهاتى بیش یمراجعه به كتاب های مورد نظر و مطالعه پرسش و پاسخ مطرح شده در آن، رسوا با

ین است؛ از ا تهمت هاییى و کشف الغطا بهترین پاسخ به چنین یاز پیش روشن خواهد شد و اصل كالم آیت هللا العظمى خو

 چگونه افكار مردم و عوام سنتار داورى كنند كه عالمان اهل هاى بیدانكنیم تا وجدما اصل كالم را در این جا نقل مى  رو

 .اند تا به مقصودشان كه همان در نادانى ماندن آنان است برسندرا به بازى گرفته 

 

 :0متن شبهه 

ى مشهور ار ( صحیح است؟ در پاسخ گفتند طبقى پرسیده شده آیا روایت شکسته شدن پهلوى زهرا)علیها السالمیاز آیه هللا خو

 .صحیح نیست میان علما

 

 متن اصلی و پاسخ آیت هللا خویي رضوان هللا تعالي علیه:

هایشان نوشته اند كه عمر پهلوى سیدی فاطمه علیها السالم  : آیا روایاتی که خطبا باالی منبر و برخی در كتاب110سؤال 

 به نظر شما درست است؟ را شكسته

 :فرموده استى در پاسخ یمرحوم آیت هللا خو

 .این روایات مشهور و معروف است

 

 

 :2متن شبهه 

 :گوید مى عالمه کاشف الغطا

حساساتم توان پذیرفتن آن را اما داستان زدن زهرا و آسیب دیدن گونه او از آن مواردى است که نه وجدان، نه عقل و نه ا

بلکه به این دلیل که خو و سرشت عرب و عادات و تقالید  توانستند آن را انجام دهندنمى  که آن قومنه به خاطر این  ؛دارد

نیک جاهلیت پیش از اسالم که شریعت اسالم نیز آن را مورد تأیید قرار داده همانند غیرت و تعصب نسبت به زنان هرگز 

 .داد که زنى را آن هم در برابر شوى او مورد ضرب و شتم قرار دهدبه یک مرد عرب اجازه نمى 

_____________________ 

 پی روشت:

 045جنه المأوي، الشیخ جعفر، مشهور به كاشف الغطاء، ص  (0)

 

 

 

 

 



 رضوان هللا تعالي علیه متن اصلی و پاسخ عالمه کاشف الغطا

 بخش اول:

هر كسى زنى را كتك می زد هم براى ولى كتك زدن یك زن در آن زمان عیب بود و  ه كنمخواهم این گروه را تبرئمن نمى 

ها آبروى شما را زیر  فرماید اگر زن لسالم در نهج البالغه مىخودش ننگ آور بود هم براى منسوبین به او. علي علیه ا

زیرا آنان از نظر جسمى، روحى و فكرى ضعیف هستند؛  ها را آزار ندهیدفرین كردند آن ال بردند و یا بزرگان شما را نوس

كرد هم خودش داشتند و اگر در دوران جاهلیت مردى زنى را اذیت مى  ر حذر مىما را از آسیب رساندن به زنان مشرك ب

 كردند.و هم آیندگان او را سرزنش مى 

 

 بخش دوم:

جهت كه گروه مخالف پذیرد؛ البته نه به این اما داستان زهرا و سیلى خوردنش را نه وجدانم، نه عقلم و نه مشاعرم آن را مى 

 كند.هاى جاهلى آن را اثبات مى  هاى عربى و تقلید از سنت بلكه خصلت اك نمایم؛تى بزرگ پارا از چنین جر

_____________________ 

 پی روشت:

 بیروت  - ، ناشر: دار اْلضواء10هـ(، ص 0464 جنة المأوى، كاشف الغطاء، الشیخ محمد حسین)متوفاي( 0)

 

 

 پاسخ بخش اول

 نویسد: مى در توضیح كالم مرحوم كاشف الغطا عالمه سید جعفر مرتضى

كه بعضى با استفاده از آن در حوادث وارده بر حضرت زهرا سالم هللا علیها تشكیك  گوییم سخن كاشف الغطا در پاسخ مى

 كنیم: اند نكات زیادى همراه دارد كه به برخى از آن اشاره مى كرده

شود كه او از خطا و اشتباه مصون  ولى این ویژگى باعث نمى احب نام استدانشمندى برجسته و ص اگر چه كاشف الغطا -0

بینیم كه او در داستان هجوم  اى اگر نیازمند تحقیق و تتبع دقیق در متون و مصادر آن باشد و لذا مى مخصوصاً مسأله باشد؛

این بنابر ست كه مورد اعتماد وى بوده است؛به خانه زهرا سالم هللا علیها و كتك زدن و سقط جنین به دالیلى استناد كرده ا

ت نباشد و باید سخنان هاى درس چون ممكن است این دلیل هایت دقت و بررسى را داشته باشیمضرور است كه در ادله او ن

 د.نوى با دقت و كنجكاوى مورد نقد قرار گیرد و به صرف شیعه بودن و عالم بودن از تیر رس نقد علمى نباید دور بما و آرا

هاى  كسانى را مخاطب قرار داده باشد كه افراد مهاجم به خانه زهرا سالم هللا علیها را انسان ممكن است كاشف الغطا -2

خواسته است واقعیت  لذا او مى نان را میزان درستى و حق بدانندو آ ردهه احترام به اعمال آنان نگاه كپاك دانسته و با دید

ن این كه احساسات آنان را تحریك نماید و به همین جهت است كه این اعمال را از آنان بعید دانسته امر را به آنان بفهماند بدو

 ماید.بیدار ن راى مهاجمین قداستى قائل نبودنداست تا بتواند از میانه این دو هدف، وجدان خفته افراد غیر متعصب را كه ب

داد به یقین احساسات  ش كسى گفته است كه اگر پاسخى غیر از آن مىدر تأیید این نكته باید گفت او این سخن را در پاسخ پرس

تالش وسیعى براى ایجاد وحدت بین مسلمانان آغاز كرده بود  ؛ خصوصاً پس از آن كه كاشف الغطاكرد وى را تحریك مى

 داد. و به آن بسیار اهمیت مى

که در آن شیعیان و برادران اهل  یک نماز جماعتدر مورد مرحوم کاشف الغطا الزم به ذکر است که ایشان با برگزاری (

 افتاد( عقبسنت حضور داشتند پروژه تشکیل اسرائیل چندین دهه 

 



 وجود نداردحریك عواطف طرف مقابل این دانشمند بزرگ در جایى دیگر بدون هیچ گونه ابهام و توجیهى كه در آن ت -4

ِر علیهما السالم را سقط كردند و د زند كه محسن فرزند حضرت زهرا كند و با صداى بلند فریاد مى اش را بازگو مى عقیده

كند و شهادت فرزندش  هاى زهراى اطهر سخن سرایى مى او در اشعارش با سوزو گداز از مصیبت ؛اش را آتش زدند خانه

 .رساند محسن را به اثبات مى

_____________________ 

 پی روشت:

، ناشر: منشورات قسم الدراسات اإلسالمیة، طهران، 411ص  هـ(0410توفايمقتل الحسین، الموسوي المقرم، سید عبد الرزاق)م (0)

 إیران

 

 

نظر دارند داند كه همه بر آن اتفاق ِر خانه را موضوعى مى له هجوم به خانه وحى و آتش زدن دمسأ مرحوم كاشف الغطا -3

 نویسد:و لذا مى 

ه تا بلك فرادى كه پس از او تا قرن یازدهمهاى شیعه از آغاز اسالم و از نخستن قرن آن مانند كتاب سلیم بن قیس و ا كتاب

هایى كه متعرض حوادث زندگى ائمه علیهم السالم و پدر بزرگوارشان آیت و نشانه اند و همه كتاب  زمان ما آثارى را نوشته

اند و یا افرادى كه شرح حال آنان را نوشته و به صورت خاص كتابش ى و مادرشان حضرت صدیقه سالم هللا علیها شده اله

 علیه و آله و كبود شدن را به آنان اختصاص داده اند همه این اشخاص سیلى خوردن زهرا را پس از فوت پیامبر صلى هللا

افتادن گوشواره بر اثر آن ضربه و همچنین شكسته شدن پهلوى زهرا را پشت َدر و سقط شدن  ،ها سرخ شدن چشم ،چهره

بیت علیهم السالم این  اند. پس از مؤلفان و نویسندگان شیعه شاعران اهلو شرح داده  جنین و ورم كردن بازو را نوشته

ید حمیري، دعبل خزاعي، سالمى و دیك الجن و اند؛ همانند كمیت، سو رنج ها را در اشعارشان بیان كرده  ها مصیبت

 خطي، عه در قرن سیزده و چهاردهم ماننداند حتى شاعران زمان ما خصوصا شاعران شیشاعرانى كه پس از آنان آمده

 كعبي، كوازین، آل سید مهدى حلّى و غیر آنان كه نام بردن از همه مشكل است.

ه ناگر چه این فجایع، دردناك و ستمگرا اند بر حضرت زهرا را بازگو كردهارده این افراد اعم از نویسندگان فجایع دردناك و

پذیرد؛ زیرا همه این حوادث تلخ در پى مسأله پندارد و اندیشه آزاد آن را مى ولى عقل و وجدان آن را واقع شده مى  است

 است. نصب از طرف نااهالن اتفاق افتادخالفت و جانشینى و غصب این م

_____________________ 

 پی روشت:

 ، ناشر: دار اْلضواء، بیروت13و  14 و  10تا  61 ص هـ(0464، الشیخ محمد حسین)متوفايجنة المأوى، كاشف الغطاء (0)

 

 

 پاسخ بخش دوم

 و در توجیه آن گفته است غیر قابل قبول است؛ زیرا: در بعید دانستن كتك خوردن زن آن چه كه كاشف الغطا

به معناى محال بودن چنین عملى نیست  ا عار و ننگ براى عرب دانسته استكه كتك زدن زن ر امیرالمومنینفرمایش  -0

زند؛ بلكه گاهى براى رسیدن به اهدافى مانند خالفت و حكومت بدترین و كه گفته شود اصوالً عرب زن را كتك نمى 

گسترش قدرت و نفوذ در  ،این منصب ثروت فراوانرسیدن به  شوند؛ مخصوصاً اگر در ترین فجایع را مرتكب مىزشت 

 بین مردم و شهرت وجود داشته باشد.



ونه ؟ آیا این اعمال عارگنیستكشى براى رسیدن به دنیا ننگ  آیا برادر ؟نیستور كردن دختران عار و ننگ آیا زنده به گ -2

و ریاست كشت، مأمون برادرش امین را  اش را براى به دست آوردن قدرت ؟ خیزران بچهنبودمربوط به دوران جاهلیت 

 است كه: عربیرد و این ضرب المثل كه مزاحم حكومتش بود از پا در آو

 الملك عقیم ال رحم له.

 خالفت و سیاست بى رحم است.

_____________________ 

 پی روشت:

  43، ص 2هـ( ج 432مروج الذهب، المسعودي، أبو الحسن على بن الحسین بن على)متوفاى( 0)

 بیروت -، ناشر: دار الكتب العلمیة 522، ص 4ج  (400تاریخ الطبري، الطبري، أبي جعفر محمد بن جریر)متوفاي (2)

 
 

 گوید: بوهالل عسكرى در توضیح این ضرب المثل مىا

ونه گ شود و اینالملك عقیم؛ یعنى اگر فرزند حاكم و یا پادشاه با ریاست و حكومتش مخالفت كند به دست پدر كشته مى 

 اندیشد كه گویا هیچگاه فرزندى نداشته است.مى 

_____________________ 

 پی روشت:

 م0111 -هـ 0301بیروت -، ناشر: دار الفكر 0226، رقم: 236، ص 2هالل، ج العسكري، الشیخ اْلدیب أبوجمهرة اْلمثال،  (0)

 

 

در نهج البالغه اشكال  امیرالمومنینكنند خود در صحت سخنان استناد و استدالل مى  هایى كه به سخن كاشف الغطا آن -4

 جهت روحى و بدنى و نقصان در عقل هم از د معرفى زن به عنوان موجودى ضعیفانو بارها گفته  کردهو ایراد وارد 

داده و بر  ه استدالل خویش قرارشود در جایى دیگر همین سخن را پای چگونه مى حال؛ *سخنى است غیر علمى و ناپسند

 زنند؟ یید مىاصحت آن مهر ت

 

 پس از مطالعه تمام اسنادی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفت یقین داریم تمام عزیزان به خودی خود توانایی  -3

_____________________ 

 پی روشت:

 العقول معرفی می کنند. در توضیح این کالم باید بگوییم:امیرالمومنین مردان را نواقص االحساسات و زنان را نواقص *

مردان منطقی تر، جدی تر، خشن  یم؛اف خود نگاه کنیم پاسخ را در می یابه تفسیر ندارد و هنگامی که به اطردرک این مطالب نیاز ب

سلطه عقل کمرنگ شده و از طرفی زنان مهربان تر، حساس تر، زود باور تر و... بوده زیرا  علتتر و... بوده زیرا احساسات آنان به 

 سلطه احساسات کمرنگ شده و در حوزه جسمی نیز که نیازی به توضیح نیست. علتعقل آنان به 

مطابقت داده که خداوند می فرماید: نواقص به معنای کامل نبودن چیزی است نه نبود آن و هنگامی که این سخن امیرالمومنین را با قرآن 

این ر و درک کالم آسان می شود و زن و مرد را لباس یکدیگر قرار دادیم و یا، شما را مایه آرامش یکدیگر قرار دادیم و... تفسی

مند بوده، ر نیازموضوع نشانه ای است از بزرگی خداوند که مردها در احساسات و زنان در تفکر کامل نباشند تا به این وسیله به یکدیگ

 کاستی هم را کامل و زندگی را بر هم شیرین کنند و اگر این کاستی ها نبود چرا باید ازدواج می کردند؟ 



 !ها ساختند و خود او را كشتندحجت اإلسالمي كه وهابي، افسانه مرتضي رادمهر

" روى یك شخصیت موهوم و ساختگى به نام "مرتضى رادمهر ها سالها است كه وهابى

طلبه ممتاز حوزه علمیه  زنند كه مرتضى رادمهر، اند و تا امروز نیز فریاد مى مانور داده

مچنین ه .سپس در كشور بیگانه كشته شده استو  پس از تحقیقات گسترده سنى وقم بوده 

 كند كه حتما این كتاب و به مردم توصیه مى اند هاي وهابى تبلیغ كتاب او را آغاز كرده شبكه

آن شدیم تا به صورت گذرا این كتاب را مرور  بر از این رو بخوانند و از او الگو بگیرند.را 

 .قضاوت خوانندگان عزیز قرار دهیم اى از مطالب این كتاب را در معرض و شمه

تى یكبار ح حتى نویسنده این كتاب نیز ،جود خارجى نداشتهچنین شخصیتى هرگز و بدون شك

ب به لابراى اثبات این مط ؛نحوه تحصیل در آن آشنا نبوده استو با حوزه علمیه قم را ندیده 

 .از كتاب او اشاره خواهیم كرد موضوعچند 

 

 

 ادله عدم آشنایي رادمهر با سیر تحصیلي حوزه علمیه

 سپري كردن دوره سطح و خارج در مدارس مربوط به دوره مقدماتي حوزه!

 نویسد: كتاب مى 02ایشان در صفحه 

 دبیرستان نیز به همین ترتیب در كنار گذراندن دروس حوزوي به پایان رسید. تحصیالت دورهباالخره 

 علمیه رضویه" سپري كردم. "حوزهسطح و خارج علوم حوزوي را در  دوره

 

. همه كسانى كه با حوزه علمیه اى براى دروس خارج ندارند اصال برنامه اركه رضویه و مدارس همانند اومدرسه مب -0

دانند كه دروس خارج به صورت آزاد در مسجد اعظم، مدرسه فیضیه، مدرسه حضرت آیت هللا گلپایگانى و  نا هستند مىآش

  .شود ... خوانده مى

 

ایشان چگونه  كشد تا بیست سال طول مى 05اقل ده سال و دوره خارج فقه و اصول بیش از ، حددوره مقدمات و سطوح -2

 این راه طوالنى و سخت را بگذراند؟ 21تا  24از سال  سالاند در مدت پنج  توانسته

 



 



 هم بعد از شركت در درس خارج در مدرسه رضویه! ثبت نام در درس خارج)درسي كه ثبت نام ندارد!( آن

علمیه  براي گذراندن سال ششم حوزوي)اول خارج( در حوزه 0421در سال  مدعى شده است كه 06یشان در صفحه ا

 .هنام كرد "فیضیه" قم ثبت

 

گوید كه براى  اند، در این جا مى ایشان در صفحه قبل گفتند كه دوره سطح و خارج را در مدرسه رضویه سپرى كرده -0

 اند؟ كدام را باور كنیم؟ سال اول خارج ثبت نام كرده

ى شركت در درس خارج فقه و اصول نیاز داریم؟كى تا به حال دروس دوره خارج در قم ثبت نامى بود كه ما خبر ن از -2

 شود. ار مىزبه ثبت نام ندارد بلكه به صورت آزاد برگ

هاي یك تا ده  هم اگر كسى در امتحانات پایه آن شود بلكه بعد از ده سال از سال ششم حوزوى شروع نمى درس خارج -4

هم بدون ثبت نام! سال ششم حوزوى كتاب  . آنخارج بشودتواند وارد درس  مى شود و شبانه روز درس خوانده باشدموفق 

 شود. رسائل و مكاسب آغاز مى

 هاى خارج شركت نماید. تواند در درس اما كسى در سال ششم نمى ه اآلن متون درسى تفاوت كرده استالبت

 

 

 گاه شهریه ندادند! گرفتن شهریه از علمایي كه هیچ

ها از آیت هللا امیني، آیت هللا مشكینى و آیت هللا وحید خراسانى  است كه در آن سالنویسنده وهابى ادعا كرده  01صفحه 

 ته است. گرف شهریه مى

هاي تحصیلي طالب كه رقمي معادل شش تا هفت هزار  علمیه قم روال بر این بود كه كمك هزینه توضیحا اینكه در حوزه

 گانه و تحت نظارت شخصیت مرجع روحاني بود.  توسط دفاتر سهبود تومان 

 شد. كمك هزینه تحصیلي من زیر نظر آیت هللا امیني، آیت هللا مشكیني، آیت هللا وحید خراساني پرداخت مي

 

اى كه طالب  اكثر شهریهر تومانى آن هم براى یك شخص مجرد دروغى بیش نیست. حدهفت هزا ،شهریه شش 21سال  -0

هم در درس خارج دو هزار تومان  چیزى در حدود هزار و سقف شهریه براي متاهلین آن گرفتند ها مى مجرد در آن سال

 .هفت هزار تومان تابوده است نه شش 

دهند  اند. در حوزه علمیه كسانى شهریه مى آیت هللا امینى و آیت هللا مشكینى در طول تاریخ حوزه علمیه قم شهریه نداده -2

ها چنین كارى انجام  و مقلد دارند؛ در حالى كه این دو شخصیت هیچگاه و به ویژه در آن سال کردهتهاد كه رسما اعالم اج

 نداده اند.

بلكه شهریه ایشان به صورت رسمى  دادند ها شهریه نمى آیت هللا وحید خراسانى مد ظله العالى نیز در آن سال حضرت

ر اند به خصوص د اما شهریه رسمى نداشته ندددا مىانجام آن گاهى تقسیمى  تقریبا از ده سال پیش آغاز شده است و پیش از

 .ي، گلپایگاني، مرعشى نجفى، اراكى و..یها شهریه توسط حضرات آیات عظام خو در آن سال .هجرى شمسى 20ده 

 اند. ماى حوزه علمیه قم بودهلع زاشد و این بزرگواران  پرداخت مى

 

 



 



 



 خارج!!!پایان ترم اول 

 .كند كند كه دروغگو بودن نویسنده را بیش از پیش روشن مى ادعاى مضحك دیگرى را مطرح مى ایشان 21در صفحه 

مشكل جدیدي كه مانع ادامه تحصیل  ام بود زمان با پایان ترم اول خارج دروس حوزوي در شروع سال سوم دانشگاه كه هم

 بایست در بیمارستان حضور مي در دانشگاه به صورت عملي بود و مي در حوزه شد این بود كه بیشتر دروس این سال

 اي در دروس حوزوي ایجاد شد. یافتم. به همین دلیل وقفه
 

چه رسد به دروس خارج كه حتى  شد هاى مقدمات و سطح نیز به صورت ترمى برگزار نمى ها حتى درس در آن سال  -0

هاى  ز در درساین دروغگوى وهابى اگر یك رو .شود نه به صورت ترمى واحدى امروزه نیز به صورت آزاد برگزار مى

 .كرد را مطرح نمى یچنین ادعاى خنده دار خارج شركت كرده بود

كى و سیزده ترم پزش دانشجوى رشته پزشكى بوده كه در دانشگاه شهید بهشتى تهران اند ایشان در همین كتاب مدعى شده -2

در حوزه  من سیزده ترم پزشكى خواند و هزمان هم در دانشگاه شهید بهشتى تهرا شود كه هم چگونه مى ؛ امااست نیز خوانده

 دروس خارج شد؟!! !هاى علمیه قم مشغول گذراندن ترم

 ؟!!اند كردهمی شاید از قدرت طى اْلرض استفاده 

 

 شركت در مناظره با علماي تركمن صحرا و پیروزي در این مناظره

سوى حوزه علمیه شود كه در یك مناظره كه از  مدعى مى كه ثابت كند چه طلبه ممتازى بودهبراى این  40و  21صفحه در 

 .طقه تركمن صحرا را شكست داده استشركت و علماى سنى من قم طراحى شده بود

هایي  برنامه ریزي علمیه فیضیه قم احضار شدم. گویا دفعه به حوزه بودم كه یك وقت مشغول بودن به دروس دانشگاهيدر 

انجام شده بود تا جلسه مباحثه و مناظره پیرامون اصول و مباني اعتقادي مذهب شیعي و مذاهب چهارگانه اهل سنت در قم 

برگزار شود و مرا خواسته بودند تا در این جلسه شركت داشته باشم. البته انتخاب در گزینش من و شركت در این مناظره 

هاي موفق و ممتاز قرار گرفته بودم. به اتفاق چند طلبه دیگر جهت مباحثه و  ویا در شمار طلبهعلمي به نحوي بود كه گ

 صحرا قرار گرفتیم. مناظره در مقابل تعدادي از روحانیون سني منطقه تركمن

 

 اند؟ احضار شده رى از مدرسه حوزه علمیه فیضیه قمچطو اند ایشان گفتند كه طلبه مدرسه قدیریه و بعد رضویه بوده -0

 اند؟ اند؟ چرا بزرگان فن مناظره و علم كالم در این مناظره حاضر نبوده چرا شما را خواسته با وجود این همه استاد -2

شهادت  توانند این جا علماى تركمن صحرا مى .اى برگزار نشده است چنین مناظره زه علمیه قمهیچگاه در تاریخ حو -4

اند و از این  برد كه چه كسانى از علماى سنى در این مناظره حاضر بوده . البته ایشان نام نمىمایندنو از خود دفاع  ادهد

 ال كرد.وآن را س عالم مورد نظر صحتشد از  نه به راحتى مىاند و گر طلبه شكست خورده



 



 



 او!ها همراه با عكس  خبر شكست علماي اهل سنت از رادمهر در روزنامه انتشار

 ادعاى جالب دیگرى را مطرح كرده است: 40صفحه در 

ها همراه عكسهایي از من به  خبر موفقیت ما و شكست دادن و محكوم كردن علماي سني در روزنامه با خاتمه یافتن جلسه

 .رسید پچا

دست در براى دروغ بودن این مطلب همین بس كه هیچ عكسى از حجت اإلسالم مرتضى رادمهر در مجامع عمومى شیعى 

 ى و در جمع مردم دیده مىگتنها عكسى كه از ایشان در زمان طلب ؛دادند حتما آن را نشان مى نیست و اگر چنین عكسى بود

ایشان عكسى  اگرکرد و خواهیم  بررسیا به صورت كامل اند كه در ادامه آن ر عكسى است كه با فتوشاپ درست كرده شود

 .هاى تقلبى نشان بدهند كنند و عكسین همه از فتوشاپ استفاده شدند ا مجبور نمى در روزنامه داشتند

 و روزنامهاز آرشی ما بتوانیم به سرعت تا ریخ دقیق این قضیه چه زمانى بودهتا گویند فرض مى كنیم كه ایشان راست مىحال 

 ؟پیدا كنیم آن را

 

 !دعاي كمیل و شركیات

 !!!دارى كردیم از خواندن آن خود آلود بود دعاى كمیل مطالب شرك كند كه چون در ادعا مى از این كتاب 56در صفحه 

نه تنها چنان  د كه ظرف مدت یك هفته اقامتبه هر حال همنشیني و مجالست با شیخ عبدهللا آن چنان ما را مشغول كرده بو

 ؛آن نیز اكراه داشتیم ي مثل زیارت قبور و غیره نداشتیم بلكه ازهاي مذهبي شیع رغبت به حضور در مجالس و مناسبت

اما به حسب معتقدات اهل سنت كه  م "حضرت زینب" توسط من قرائت شودخصوصا اینكه قرار بود دعاي كمیل در حر

ها و الگوهاي دیني تحت هر شكل و عنوان نادرست و  جز از ذات پاك خداوند از شخصیت قاضاي رفع حاجتخواستن و ت

 .دعاي كمیل نیز امتناع نمودیم ندنلذا از خوا باشد قریب به شرك مي

 

چنین ادعا مضحك و دور از واقعیت را  یا خوانده بود دعاى كمیل را شنیده و یكبارنویسنده این افسانه اگر در عمر خودش 

كه آن را به كمیل بن زیاد یاد  با خداوند است رالمومنینامی مناجاتدعا، دانند كه این  كرد. تمام شیعیان عالم مى مطرح نمى

 داده و به نام او مشهور شده است.

 !؟این چه حجة اإلسالمى است كه در تمام عمر خودش یكبار هم دعاى كمیل نخوانده استحال 

از طرفی توسل در نزد اهل سنت موضوعی است پذیرفته؛ وهابیون این کار را جایز نمی دانند و طرح این مطلب دلیل 

 ر اینکه نویسنده کتاب وهابی می باشد.دیگری است ب

 سوره یوسف چه نظری دارند؟ 11و  16وارد کنندگان این شبهات درباره آیات  می خواهیم بدانیم همچنین

پدر  .که همانا ما خطاکار بودیم برای گناهان ما از خداوند آمرزش بخواهای پدر  آن حال برادران یوسف عرضه داشتنددر 

 گفت: به زودی از درگاه خدا برای شما آمرزش می طلبم که او بسیار آمرزنده و مهربان است.

 

 !سوره یوسف و کسانی که می گویند تبرک حرام است 12و  14و درباره آیات 

و  همه اهل بیتا دیدگانش باز بینا شود آن گاه )او و( ( برده و به روی او افکنید تاین پیراهن مرا نزد پدرم )یعقوباکنون 

( پیراهن او را به رخسارش پس از آنکه بشیر آمد )و بشارت یوسف آورد .( نزد من آریدخویشان خود را )از کنعان به مصر

 ( خدا به چیزی آگاهم که شما آگه نیستید؟گفت: به شما نگفتم که از )لطف بینا گردید وافکند 

 



 



 هاي خود بعد از سني شدن این در مورد یكي از سخنراني دروني خویشده برداري از واقعیت با پر نویسنده در كتاب خود

 :گوید چنین مي

 .پس از حضور در كردستان در چهار جاي مختلف با لباس روحاني شیعي به ایراد سخن پرداختیم

یعیان ضد ش عقیده خود بربه تبلیغ  حاضر است با تغییر چهره و ظاهر نشانگر باطن نویسنده است كه در واقع این سخنان

یله ا همین حكتاب را نیز ب اهل سنت كردیمگوید با ظاهر شیعه تبلیغ  حال از كجا مشخص این شخصي كه خود مي ؛بپردازد

 ؟و نیرنگ ننوشته باشد

 

 

 

 



 !رسیدن به رتبه حجت اإلسالم

 !به رتبه "حجت اإلسالم" رسیده استكند كه در حوزه علمیه  ادعا مى 11در صفحه 

میدان علوم حوزوي تا رسیدن به رتبه "حجت االسالم" شدن و معمم شدن و در حوزه علمیه فیضیه قم و به در عرصه و 

 ام... . هاي تربیتي و عقیدتي نیز قرار داشته طور همزمان تحت شدیدترین بمباران

 حوزه علمیه به كسى رتبه داده است؟ از كى تا به حال ؛آور نیز دروغى است آشكار و خنده این

 وزه علمیه آن را به كسى اعطا كنداإلسالم، استاد، آیت هللا و ... القاب رسمى نیست كه ح القابى همچون حجت اإلسالم، ثقة

شود. یعنى این طور نیست كه مثال شخصى پنج سال درس  بلكه القابى است كه براى احترام به هر روحانى معممى گفته مى

 سال درس بخواند آیت هللا شود و ... بخواند به رتبه حجت اإلسالم برسد، ده

 

 هجری شمسی! 0324ربیع اْلول  26

نوشته  هجرى شمسى! 0324ربیع اْلول  26و  01/4/0410این كتاب را در  گوید پایان مى و در 12صفحه  نویسنده در

 است.

 

 .هاى هجرى قمرى است نه هجرى شمسى ماه ربیع اْلول از ماه -0

 .ه یكسال و یازده روز اختالف دارداین دو تاریخ با یكدیگر مصادف نیست؛ بلك -2

 .چه تاریخى به شما خواهد داد و ببینید کنیدرا تبدیل  01/4/0410 رفته تاریخ به سایت های تبدیلبراى آگاهى 





 وسط عمویش كشته شده یا با آمپول زهر در زندان؟ت

هاى از  شدن این حجت اإلسالم توسط دوست و رفیق او بازگو شده است كه بخشكتاب نحوه كشته  002تا  000از صفحه 

 .كنیم آن را مرور مى

ي آرام گفتم: برادران، مرتض ازیر شد. بغض گلویم را بشدت فشردهایم سر اشکهایي که در چشمهایم جمع شده بود روي گونه

 او بیشتر از چند روز مهمان این دنیا نیست! اند اند. به او زهري بسیار خطرناک تزریق کرده را بشهادت رسانده

مرتضي رادمهر چند روز پس از آخرین دیدارم با او در کویته جام شیرین شهادتي که در زندان کرمان بدست او داده بودند 

 را سر کشید.

 

از آزادى و چند روز س پ زندان كرمان به او تزریق شده بوددر این جا ادعا شده است كه ایشان توسط آمپول زهرى كه در 

گوید  مى ندك در حالى كه كارشناس وهابى شبكه كلمه كه این كتاب را تبلیغ مى كویته پاكستان از دنیا رفته است بعد از آن در

 .ترین وضع ممكن كشته شده است ترین و فجیع كه او توسط عموى خودش با شدید

 ؟اس وهابى راكدام را باور كنیم متن كتاب را یا ادعاى این كارشن

 هاى كارشناس وهابيدانلود كلیپ حرف
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 ها توضیح عكس

برای مشخص شدن هر چه بیشتر حقیقت و جلوگیری از پنهان کردن حقایق)ممکن است در آینده بخواهند اشتباهات ذکر 

 نمایند( تنها به متن بسنده نکردیم و تصاویر مربوطه را نیز قرار دادیم.شده را اصالح 

اسالمي)جا دارد توجه عزیزان را به متنی که در کنار عکس مهر در مجلس شوراى عكس سایت ناجى كرد و سخنرانى راد

یه و آله ازدواج موقت را رادمهر دروغین نوشته شده جلب نماییم که در آن ادعا می شود عمر از جانب پیامبر صلی هللا عل

 تحریم کرده است و ما به این شبهه پرداخته ایم. سوال ما این است چرا سایت ناجی کرد عوام فریبی کرده؟(

 

 

 رادمهر به جاى او سرن و گذاشتن یس جمهور سابق ایرایفتوشاپ عكس ر



 

 



 

 

 .كند محافظ رئیس جمهور كه از رادمهر تقلبى حفاظت مى

 .اند اند و به جاي سر رادمهر تقلبي گذاشته تقلب عكس این سر را بریدهدر این 

 .به جاى سر رئیس جمهور گذاشته شدهشخصى كه رادمهر معرفى شده و از سر او 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .كند وزیر دفاع سابق ایران كه رامهر تقلبى را همراهى مى مخانيعلى ش

 .تقلبي را همراهى كرده استمهندس جهانگري، وزیر آن دوران كه رادمهر 

 . كند وزیر كشور سابق كه رادمهر تقلبى را همراهى مى حجت اإلسالم موسوى الرى



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كتاب چگونه هدایت شدمدانلود 

  هادانلود فایل پاور پوینت و توضیح كامل عكس
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 بررسی های تاریخی
 

 رگاهی اجمالی به مردگی یمر
 

 مخالفت مردم با انتخاب عمر

خویش سازد مردم اعتراض كردند و گفتند ا فرستاد تا وي را جانشین مابوبكر لحظه وفاتش كسي را نزد عمر رضی هللا عنه

آیا كسي را كه درشتخو و بد اخالق است را مي خواهي بر ما حاكم كني؟ او اگر بر ما حاكم شود بد اخالق تر و خشن تر 

 خواهد شد؛ چه جوابي فرداي قیامت براي پروردگارت هنگام مالقات آماده كرده اي؟

 
_____________________ 

 پی روشت: 

 60، ص 0اآلداب الشرعیه، مفلح المقدسی، ج  (0)

 ، باب أقوال الناس عن تو لیة عمر ...260، ص 2تاریخ المدینة، ابن شبة النمیري، ج  (2)

 ، ما جاء في خالفة عمر بن الخطاب33، باب 60، ص 0المصنف، ابن ابي شیبة، ج  (4)
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 مخالفت مهاجرین و انصار با انتخاب عمر

ز شنیدن خبر جانشیني عمر نزد ابوبكر رفتند و گفتند شنیده ایم عمر را جانشینت قرار داده اي و انصار پس ا مهاجران و

را جانشینت قرار داده اي؟ تو كه بزودي  حال آنكه تو او را خوب مي شناسي و از شرارتهایش در بین ما آگاهي؛ پس چرا او

 ي آماده كرده اي؟خدای عزوجل را مالقات مي كني آیا در برابر پرسش خداوند پاسخ

 
_____________________ 

 پی روشت: 

 ، باب مرض أبي بکر و استخالفه عمر)بتحقیق الزیني(23، ص 0)بتحقیق الشیري( / ج 46، ص 0السیاسة، ابن قتیبه، ج  و اإلمامة( 3)
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 طلحه و زبیرامیرالمومنین، مخالفت 

وعبد الرحمن و على بن ابي طالب)علیه السالم( پس گفتند برای داخل شدند بر ابي بكر طلحة و الزبیر و عثمان و سعد 

 پروردگار چه جوابی داری که عمر را جانشین خود کرده ای؟

 
_____________________ 

 پی روشت: 

 ، ذیل ترجمه عمر بن الخطاب بن نفیل ... 231، ص 33تاریخ مدینة دمشق، ج  (5)

 ، باب ذكر عهد أبي بكر " إلى عمر " واستخالفه إیاه ووصیته إیاه.222، ص 2تاریخ المدینة، البن شبة النمیري، ج  (2)
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 عمر در زمان خالفت

 در قضیه ابوموسي اشعري أبي بن کعب مي گوید: عمر مایه عذاب براي اصحاب رسول خدا صلی هللا علیه و آله بود و

 .. ..علیه و آله شنیدم كه فرمودند: اي پسر خطاب بر یارانم عذاب مباش...از رسول خدا صلي هللا 

 
_____________________ 

 پی روشت: 

 015، ص 4التمهید، ابن عبدالبر، ج ( 0)

 361، ص 1اإلستذکار، ابن عبدالبر، ج  (2)

 042، ص 03شرح صحیح مسلم، نووي، ج  (4)

 440اْلذکار النوویة، یحیي بن شرف النووي، ص ( 3)

 ، کتاب اآلداب باب اإلستئذان 010، ص 2صحیح مسلم، ج  (5)

 ، کتاب اآلداب باب اإلستئذان25و  23، ص 00فتح الباري، ج  (2)

 ، باب جواز التعجب بلفظ التسبیح والتهلیل و نحوهما0001اذکار المتفرقة، ح  (6)

 إبطال التقلید ، باب الباب السادس و الثالثون في105، ص 2االحکام، ابن حزم، ج ( 1)

 ، کتاب اإلستئذان باب التسلیم و اإلستئذان ثالثا 232، ص 22عمدة القاري، عیني، ج  (1)

 كم مرة یسلم الرجل في االستئذان  041، کتاب اْلدب باب 503، ص 2سنن ابي داود، ج ( 00)

 ن هذا الحرف ـ أي حرف الهمزة   ، باب فصل في المحلى بأل م221، ص 4فیض القدیر شرح جامع الصغیر، المناوي، ج  (00)
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 تازیانه عمر و رعب و وحشت مردم

 تر ازشمشیر حجاج بود. شعبي مي گوید دره)تازیانه( عمر ترسناك
 

 
_____________________ 

 پی روشت: 

 03، ص 4وفیات اْلعیان، ابن خلكان، ج  (2)

 15ثمار القلوب، اسماعیل النیسابوری، ص  (0)

  410، ص 3مغني المحتاج، لمحمد بن الشربیني، ج  (4)

  043، ص 00حواشي الشرواني على تحفة المحتاج، ج  (3)
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تعجب این است كه طرفداران خلیفه  در توضیح این سخن باید گفت داستان وحشتناک بودن تازیانه عمر بسیار مشهور است و

امتیازي را  و بلكه بدتر بودن آن افتخار تشبیه آن به شمشیر حجاج وگویا توجه ندارند كه  را با افتخار نقل مي كنند و آن

 .ریختن خون افراشته نشده است ستم و براي عمر ثابت نمي كند؛ زیرا شمشیر حجاج جز براي

_____________________ 

 پی روشت: 

 21، پاورقى ص 40بحار اْلنوار، ج ( 0)

 

 ابوهریره و کتمان حدیث از ترس تازیانه عمر

آله شنیده بود را در بین مردم رواج داد زیرا از تهدید  ابوهریره فقط بخشي از احادیثي را كه از رسول خدا صلي هللا علیه و

 د.سكوت می كر عمر ترسیده و

از خود او نقل است كه گفت دو ظرف)كنایه از تعداد زیاد( از احادیث رسول خدا صلي هللا علیه و سلم پر نموده و حفظ 

 ي از آن دو را بین مردم پخش كردم و اما آن دیگري را اگر براي مردم بازگو كنم حنجره ام قطع خواهد شد.كردم؛ یك
 

 
_____________________ 

 پی روشت: 

 ، كتاب العلم، باب حفظ العلم32یا  41، ص 0صحیح البخاري، ج  (5)
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اینگونه حدیث نقل مي كردي؟ گفت اگر در زمان او این ابو سلمه مي گوید از ابوهریره سوال كردم آیا تو زمان عمر هم 

 چنین حدیث نقل مي كردم از شكنجه و تازیانه او در امان نبودم.

 
_____________________ 

 پی روشت: 

  6، ص 0تذكرة الحّفاظ، الذهبی، ج  (2)
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را نقل مي كردم از دره عمر بن خطاب ابوهریره مي گوید احادیثي كه امروز براي شما نقل مي كنم اگر در زمان عمر آن 

 بي بهره نمي ماندم.

 
_____________________ 

 پی روشت: 

 020، ص 2/ ج 0213 ، ح431، ص 2جامع بیان العلم، ابن عبدالبر، ج  (6)

 

 

م بگوییم نداشتیابن عساكر و ابن كثیر از ابوهریرة نقل مي کنند که گفت از ترس بازداشت شدن توسط عمر ما قدرت و جرات 

قال رسول هللا؛ پرسیدم چرا؟ گفت از ترس تازیانه عمر؛ سپس به پشتش اشاره كرد كنایه از شالقهایي كه بر پشت و پهلو 

 زده مي شد.

_____________________ 

 پی روشت: 

  433، ص 26تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر، ج  (1)

 فی من دون كالم أبي سلمة 005، ص 1البدایة و النهایة، ابن كثیر، ج  (1)
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 و نیز ابوهریره مي گفت امروز احادیثي نقل مي كنم كه اگر در زمان عمر آن را نقل مي كردم سرم شكسته مي شد.

_____________________ 

 پی روشت: 

  005، ص 1البدایة و النهایة، ابن کثیر، ج  (00)

 
 

 ترس ابن عباس از اظهار نظر در زمان عمر

كه پس از مرگ عمر نظرش را درباره عول)زیاد آمدن میراث بر سهام( بیان كرده بود سوال كردند كه چرا از ابن عباس 

 در زمان عمر نگفتي؟ گفت از عمر ترسیدم.

_____________________ 

 پی روشت: 

 063و  064، ص 0شرح نهج البالغة، ج  (00)

 

 

 ترس ابن عباس از پرسیدن حکم شرعى

عبید بن حنین و او از ابن عباس نقل مي كند كه از ابن عباس شنیدم كه گفت مدت یك سال منتظر بودم بخاري به سندش از 

تا درباره آیه اي از قرآن از عمر مطالبي بپرسم ولي مي ترسیدم تا اینكه براي زیارت خانه خدا به طرف مكه حركت كرد و 

راه براي انجام كاري از راه كناره گرفت و به طرف درخت من نیز با وي همراه شدم؛ در وقت بازگشت از سفر حج در بین 

اراك رفت تا وقت بازگشتنش به انتظار ماندم وقتي كه بازگشت گفتم آن دو زن كه بر آزار و اذیت رسول خدا صلي هللا علیه 

آیه  درباره این و سلم هم پیمان شدند چه كساني بودند؟ گفت حفصه وعایشه؛ گفتم به خدا سوگند دو سال است كه مي خواهم

 از تو بپرسم ولي از ترس چیزي نگفتم.

_____________________ 

 پی روشت: 

 ، كتاب التفسیر باب َتْبَتِغي َمْرَضاَة أَْزَواِجكَ 3104، ح 21، ص 2صحیح بخاري، ج  (02)

 

 

 مشابه حدیث قبل را نیز ابن عبد البّر از ابن عباس نقل كرده است.

_____________________ 

 روشت:  پی

  0تفسیر القرطبي، ج  (04)

 002، ص 0جامع بیان العلم و فضله، ج  (03)

 22، ص 03، ص 0فتح القدیر، ابن حجر، ج ( 05)

 

 



 خشونت عمر و ارتداد جبلة بن أیهم

 جبله بن ایهم از جمله كساني است كه سختگیري ها و سیلي خوردنش از عمر او را وادار به فرار از سرزمین اسالم، خارج

شدن از دین اسالم و نصراني شدن نمود و به اصطالح مرتد شد و همواره پس از ارتدادش با ندامت و پشیماني مي گفت 

بزرگان به جهت یك سیلي ترك مذهب نموده و نصرانیت را بر مي گزیدند كه اگر در برابر آن صبر مي كردند ضرري 

 را قبول مي كردم. نداشت ایكاش مادر مرا نمي زایید و ایكاش آنکه عمر گفت

_____________________ 

 پی روشت: 

 014، ص 0شرح نهج البالغة، ج ( 0)

 

 زني از ترس عمر به خود ادرار کرد

عمر در بین صفهاي زنان عبور مي كرد و بوي خوشي از یكي از آنان به مشامش رسید و گفت اگر مي دانستم كه كدام زن 

چنان مي كردم؛ شما زنان باید خودتان را براي همسرتان خوشبو كنید و هنگام خودش را خوشبو كرده است با وي چنین و 

 بیرون آمدن از منزل لباسهاي كهنه بپوشید.

 راوي مي گوید شنیدم زني كه خودش را خوشبو كرده بود از ترس خودش را نجس كرده بود.

_____________________ 

 پی روشت: 

، باب من أفزعه السلطان، تحقیق 1006، ح 463، ص 3ج  هـ(200الرزاق بن همام )متوفايالمصنف، الصنعاني، أبو بكر عبد  (0)

 هـ0304بیروت، الطبعة: الثانیة،  -حبیب الرحمن اْلعظمي، ناشر: المكتب اإلسالمي 

 

 

 زناني که از ترس عمر سقط جنین کردند

جنینش را سقط كرد. از فقیهان و بزرگان عمر زني باردار را احضار كرد تا از وي چیزي بپرسد؛ آن زن از ترس عمر 

دین درباره این موضوع پرسش نمود گفتند چیزي بر تو نیست زیرا تو پرسشگر و آموزگاري. علي رضی هللا فرمود اگر 

اشد باند پس تو را گمراه ساخته اند و اگر آنچه فتوا داده اند نتیجه اجتهاد آنان این فقیهان موقعیت و جایگاه تو را رعایت كرده

 به خطا رفته اند پس باید یك بنده آزاد كني؛ عمر و اصحاب فتوا، سخن و فتواي علي را پذیرفته و در برابر آن تسلیم شدند.

_____________________ 

 پی روشت: 

  006یا   025سیرة عمر، البن الجوزي، ص ( 0)

 0546، ح 402جامع بیان العلم، ابن عبد البر، ص  (2)

  400، ص 6مع كما في ترتیبه، السیوطي، ج جمع الجوا (4)

 

 

 



عمر زني را احضار كرد؛ آن زن پس از شنیدن خبر فریاد زد واي بر من مرا با عمر چكار؟ در بین راه كه مي آمد ناگهان 

با  درد زایمان او را فرا گرفت. وارد خانه اي شد و فرزندش را به دنیا آورد اما آن كودك دو بار فریاد زد و مرد؛ عمر

اصحاب پیامبر مشورت كرد گفتند بر تو چیزي نیست چون تو والي و آموزگار مردم هستي. علي رضی هللا نیز ساكت نشسته 

بود؛ عمر از علي پرسید و او گفت اگر آنچه گفتند راي و نظر آنان باشد به خطا رفته اند و اگر از روي ترس باشد راي آنان 

ت كه دیه این كودك بر عهده تو است چون تو سبب ترس و وحشت زن و سقط و مرگ دوستانه نخواهد بود. نظر من این اس

 ای. بچه اش شده

_____________________ 

 پی روشت: 

 01000، ح 351، ص 1المصنف، ج  (3)

 30200، ح 13، ص 05كنز العمال، ج  (5)

 

 

اشایستي مرتكب مي شود؛ دنبال وي فرستاد تا زن بیهقي مي گوید نقل است كه به عمر رضی هللا عنه خبر دادند زني اعمال ن

خبر دار شد جنینش را سقط كرد. عمر مشورت كرد گفتند بر تو چیزي نیست چون تو قصدت تربیت افراد است. علي فرمود 

 این حكم اجتهادي و اشتباه است و اگر با هدف اجتهاد نیست خیانت به تو است؛ تو باید دیه این بچه را به پردازي.

_____________________ 

 پی روشت: 

 024، ص 2السنن الكبرى، بیهقي، ج ( 6)

 

ابن ابي الحدید مي نویسد عمر زني حامله را كه اخباري درباره او شنیده بود را احضار كرد تا از وي پرس و جو نماید. آن 

جرمي مرتكب نشده اي هدف تو زن از ترس عمر بچه اش سقط شد. عمر از بزرگان صحابه حكم مساله را پرسید گفتند تو 

تادیب آن زن بوده است. علي علیه السالم فرمود اگر به جهت خوش آیند تو این چنین فتوا داده اند یقین بدان كه تو را گمراه 

كرده اند و اگر واقعا فتواي علمي آنان است اشتباه كرده اند، وظیفه تو دیه دادن و آزاد نمودن یك برده است. عمر و صحابه 

 تواي او را قبول كردند.ف

_____________________ 

 پی روشت: 

 4، خطبة 063، ص 0شرح نهج البالغة، ابن ابي الحدید، ج  (1)

 

حال سوالی که پیش می آید این است که عمر چه طور جانشین رسول خدا صلی هللا علیه و آله می باشد که ذره ای اخالق و 

رفتارش به رسول خدا صلی هللا علیه و آله شباهت ندارد؟ تازیانه عمر، ترس از عمر در حد ادرار، سقط جنین و ....و از 

 طرفی به احکام الهی آگاه نیست؟؟! 

 

 

 



 کتک زدن اهل و عیال رسول خدا صلی هللا علیه و آلهو  عمر

ابن عباس نقل می کند زماني که زینب دختر رسول خدا صلى هللا علیه و سلم از دنیا رفت رسول خدا صلى هللا علیه و سلم 

م عمر با فرمودند: خداوند او را به سلف خیر و نیکوي ما عثمان بن مظعون ملحق نمود و زنان گریستند. در این هنگا

اش شروع به زدن زنان کرد)!!!( رسول خدا صلی هللا علیه و سلم تازیانه را از او گرفتند و فرمودند آرام باش تو را تازیانه 

 بر حذر باشید. 0با این زنها چه کار؟ بگذار گریه کنند و اي زنان شما هم از ناله هاي شیطاني

 علیه و سلم کنار قبر زینب نشستند و فاطمه)سالم هللا علیها( در کنار پدر تا آنجا که ابن عباس مي گوید رسول خدا صلي هللا

هاي فاطمه)سالم هللا علیها( را با لباس مبارکش بر مصیبت خواهرش زینب مي گریست و پیامبر صلی هللا علیه و سلم اشک 

 پاک مي نمود.

_____________________ 

 پی روشت: 

  450مسند أبي داود، الطیالسي، ص  (0)

 445و  246، ص 0مسند أحمد، ج  (2)

  06، ص 4مجمع الزوائد، هیثمی، ج  (4)

 60، ص 3السنن الكبرى، البیهقي، ج  (3)

 312، ص 2االستیعاب، ترجمة عثمان بن مظعون، ج  (5)

 )صححه و قال الذهبي في تلخیص المستدرك سنده صالح( 010، ص 4مستدرك علی صحیحین حاكم نیشابوری، ج ( 2)

 

 ناله هایي که با گناه و اعتراض به خداوند همراه است. -0

 

 

ابن عباس نقل می کند هنگامی که رقیه)دختر رسول خدا( رضی هللا عنها از دنیا رفت زنان گریستند؛ در این هنگام عمر 

رضی هللا عنه آنها را نهي کرد. رسول خدا صلی هللا علیه و سلم فرمودند: اي عمر آرام باش؛ سپس فرمودند: شما هم از ناله 

هاي شیطاني بر حذر باشید زیرا هنگامی که در مصیبت فردي قلب محزون شود و اشک از چشم جاري شود این عمل 

از شیطان است. ابن عباس در ادامه مي گوید  0صورت بگیرد رحمت است و عملي که در مصیبت فردي با دست و زبان

فاطمه رضی هللا عنها کنار قبر رقیه نشسته بود و مي گریست و رسول خدا صلی هللا علیه و سلم اشک هاي ایشان را از 

 صورتش پاک مي نمود.

 مؤلف مي گوید شاید اشکها را با لباسشان پاک مي نمودند.

_____________________ 

 پی روشت: 

 کنایه از صورت خراشیدن و اعتراض به خداوند -0

 

 

 

 



نسایي و ابن ماجة از ابي هریرة نقل کرده اند که گفت شخصي از خاندان رسول خدا صلي هللا علیه و سلم از دنیا رفت. زنان 

کنده نمودن آنان کرد. در این جمع شدند و بر او گریستند؛ در این هنگام عمر بلند شد و آنها را از گریه منع و شروع به پرا

هنگام رسول خدا صلي هللا علیه و سلم فرمودند: اي عمر آنها را رها کن، چشمها گریان است و قلبها مصیبت زده و این 

 شخص نیز تازه از میان آنها رفته است.

_____________________ 

 پی روشت: 

 16، ص 3عمدة القاري، شرح صحیح بخاری، عینی، ج  (6)

 

 

اني که خالد بن ولید مرد زنان در خانه میمونة جمع شدند و براي او گریستند. در این هنگام عمر به همراه ابن عباس از زم

راه رسید و گفت یا أبا عبدهللا! بر ام المومنین وارد شو و او را امر به حجاب کن و به آنان بگو خارج شده پیش من بیایند. 

و عمر آنها را با تازیانه زد. در این میان پوشش از روي سر یکي از آنان افتاد. گفتند  ابن عباس مي گوید زنان خارج شدند

 ای امیرالمومنین پوشش از سرش افتاد. گفت شما را با او چکار؟ او احترامي ندارد.

_____________________ 

 پی روشت: 

 32105، باب النیاحة، حدیث 640، ص 05کنز العمال، متقی هندی، ج  (1)

  2210، باب الصبر و البكاء و النیاحة، حدیث 556، ص 4المصنف، عبد الرزاق، ج  (1)

 

ي شبي در مدینه صداعبدالرزاق از ابراهیم بن محمد و او از عبد الکریم نقل می کند که گفت شنیدم از نصر بن عاصم که 

صدا از آنجا بیرون مي آمد و شروع به نوحه به گوش عمر بن خطاب رسید به دنبال صدا رفت و داخل خانه اي شد که آن 

پراکنده نمودن زنان کرد همین که به زن نوحه خوان رسید شروع به تازیانه زدن او کرد؛ در این هنگام روپوش از سرش 

 افتاد. گفتند روپوش از سرش افتاد ای امیرالمومنین؛ گفت آري ولیکن این زن احترامي ندارد.

_____________________ 

  پی روشت:

 32102، باب النیاحة، حدیث 640، ص 05کنز العمال، ج  (00)

  2212، باب الصبر و البكاء و النیاحة، حدیث 551، ص 4المصنف، عبد الرزاق، ج  (00)

 

 

 

 

 

 

 

 



 عمر و کتک زدن خواهر ابوبکر

عمر چندین مرتبه آنان را نهي كرد ولي گوش نمي دادند تا آنكه ام فروه  ؛پس از مرگ ابوبكر زنها بر او گریه مي كردند

اش او را كتك زد؛ در نتیجه بقیه زنان فرار كرده و  دختر ابوقحافه خواهر ابوبكر را از بین زنان بیرون آورد و با تازیانه

 متفرق شدند و او اولین كسي بود كه عمر او را با تازیانه زد.

انه عمر از شمشیر حجاج وحشتناك تر بود و در خبر صحیح است كه زنان در خدمت رسول خدا صلی هللا گفته مي شود تازی

علیه و آله صدایشان بلند بود و همهمه مي كردند تا عمر وارد مي شد از ترس عمر فرار مي كردند؛ به آنان مي گفت اي 

رسول خدا نمی ترسید؟ گفتند آري چون تو خشن و بي كساني كه به جان خودتان رحم نمي كنید آیا از من مي ترسید و از 

 رحم هستي.

_____________________ 

 پی روشت: 

 010، ص 0شرح نهج البالغة، ج  (0)

 

 

 چند نکته:

جالب است با اینکه پیامبر صلي هللا علیه و آله در زمان حیاتش او را از این کارها نهي کرد باز هم در دوران حکومتش  -0

 دست از این کار برنداشت؛ آن هم نسبت به زنان نامحرم! 

محرم بدون از بین رفتن حرمت زنان به واسطه نوحه خوانی!! تا جایی که آشکار شدن موی سر و غیره در حضور نا -2

 مشکل شرعی است؟!

 سعی و تالش برخی از مورخین برای پنهان کردن برخورد فیزیکی عمر بن خطاب با زنان. -4

 در این قسمت بخشی از اسناد ارائه شد؛ در سایر بخش های کتاب شاهد اسناد بسیار دیگری خواهید بود. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 همسراو پیامبر صهی هللا یهیه و  لهمشخصات 

 خدیجه

سال  05 درپیامبر صلی هللا علیه و آله خویلد است كه  خدیجه بنت صلی هللا علیه و آله همسر پیامبرترین  و محبوبنخستین 

ه و پیش سال داشت 30 سالم هللا علیها خدیجه حضرتدر حالى كه  ندسالگى با وى ازدواج كرد 25در سن  و از بعثت پیش

 نی بهسود فراواسالم هللا علیها خدیجه حضرت در سفری تجاری برای صلی هللا علیه و آله یامبر پ .کرده بودندنازدواج تر 

داری  ویژه صداقت و امانت به صلی هللا علیه و آله از رفتار و حرکات پیامبر اوارمغان آورد. نقل مشاهدات میسره غالم 

های  تمام گزارش تقریبا .پیشنهاد ازدواج دهد انایشبه سالم هللا علیها خدیجه حضرت موجب گردید که  ای سفراو در اثن

 انجام پذیرفت، زنیسالم هللا علیها خدیجه  حضرت تاریخی حاکی از آن است که این ازدواج به درخواست و تمایل ابتدایی

کرده یک از مردان قریش سر تسلیم فرود نیاورده و درخواست همه آنان را برای ازدواج با صراحت رد  که در مقابل هیچ

بلکه عزم کرده بود با همه وجود  زده بگیرد گذر تصمیمی شتاب شک او در سنی نبود که براساس احساسات زود بود. بی

 .ها را با شعار عبودیت هللا درهم شکند خواهد زنجیر بردگی انسان از مردی حمایت کند که می

در آن زمان  صلی هللا علیه و آله و پیامبر ندسالگی فوت کرد 25در سال دهم بعثت و در سن  سالم هللا علیها خدیجهحضرت 

او را به  پیوسته تا پایان عمر شریفشانه و ازدواج نکرد ندزنده بود سالم هللا علیها خدیجه حضرت تا ایشان. ندسال داشت 50

 به یاد می خواست از خانه خارج شودهللا علیه و آله  صلیهر گاه پیامبر  . از عایشه روایت است کهندنیکی یاد می کرد

ز دیگری چی یا او غیر از زنی پیرآاد و او را به نیکویی یاد می کرد. روزی از ایام حسادتم تحریک شد و گفتم خدیجه می افت

ای جلو که موه به طوریند غضبناک شد صلی هللا علیه و سلم . پیامبرجای او بهترش را نصیبت کرده است ؟ خداوند بهودب

او به من ایمان آورد در حالی که  ؛بهتر از او را به من نداد نه، به خدا سوگند»سرش از شدت غضب می لرزید و می گفت 

در حالی که مردم  مال خودش مرا یاری و همراهی کرد ؛ بابم کردندتکذی که در حالی مردم کفر ورزیدند؛ مرا تصدیق کرد

 ساخته است.از فرزندان زنان دیگر محروم  در حالی که مرا هایی روزی من کرده فرزند ند از اومحرومم کردند و خداو

 نمایید. کلیکجهت بررسی بیشتر 

 

 سوده

تا یك سال براى خود همسرى برنگزید تا آن كه به  صلی هللا علیه و آله پیامبر سالم هللا علیهاحضرت خدیجه  پس از رحلت

 ازدواج پیش تر یک بار ازدواج کرده بودکه عبد شمس  بنی قبیله ازشنهاد خوله همسر عثمان بن مظعون با سوده بنت زمعه پی

سال داشت؛ پیامبر صلی هللا علیه  55بر انگیخت زیرا او اى تعجب مكیان را  ن زن سالخوردهیبا چنایشان ازدواج نمودند. 

 .نکردندسالگی برای خود همسر دیگری انتخاب  55سال یعنی تا  3و آله به مدت 

  

 عایشه

 20و خبر ساز ترین همسر پیامبر صلی هللا علیه و آله است. سن او در زمان ازدواج  ابى بكر بن ابى قحافهایشه دختر ع

سال بوده و او نیز پیش تر یک بار ازدواج کرده بود؛ همچنین به خاطر نازا بودن همواره به حضرت خدیجه سالم هللا علیها 

ر صلی هللا علیه و آله با او ناشی از میل و رغبت نبود تا جایی که می و ماریه قبطیه حسادت ویژه ای می برد. ازدواج پیامب

اي عایشه چه مي شد اگر قبل از من مي مردي و من کارهاي تو را به عهده مي گرفتم و بر تو نماز مي گذاشتم و فرمودند: 

 لی هللا علیه و آله پرداخته ایم.. همچنین ما در بخشی جداگانه به سن او در هنگام ازدواج با پیامبر صتو را دفن مي کردم
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 حفصه

در شعبان سال و رد کردن درخواست عمر به ابوبکر و عثمان برای ازدواج با او  پس از ازدواج اولشحفصه دختر عمر 

 ایشاندر آن زمان سوده و عایشه نیز همسر سالگی با پیامبر صلی هللا علیه و آله ازدواج کرد و  01و در سن  سوم هجرت

های  جهت تحکیم پایه بلکه به ندعالقه و محبت ازدواج نکرد با عایشه و حفصه از رویپیامبر صلی هللا علیه و آله . بودند

هنگام آزار  است که روزی خطاب به حفصه به واه این مدعا کالم خود عمرگ .نداجتماع نوپای اسالم با آنان ازدواج نمود

گر من دارد و ا تو را دوست نمی صلی هللا علیه و سلم دانی که پیامبر خدا سوگند میگفت به  پیامبر صلی هللا علیه و آله

 اد و ما به اسناد این گفته ها در بخش ویژه ها پرداخته ایم.د آینه تو را طالق می هر نبودم

 
 خزیمه زینب بنت

گردید ولی در آخر عمر خود فقیر مشهور المساکین  به ام در دوران جوانی ثروتمند بود و آنقدر به فقرا کمک نمود که وی

در سال سوم هجری از وی خواستگاری کرد و او نیز و تهی دست گردید؛ پیامبر صلی هللا علیه و آله برای حفظ آبروی او 

 دو بار شوهر کرده بود ترپیش  درآمد ایشانوانهاد. زینب در حالی به ازدواج  صلی هللا علیه و آلهخدا  امر خود را به رسول

  .از دنیا رفت صلی هللا علیه و آله از ازدواج با پیامبر پسماه تا سه دو  حدود رو این از ،ای سالخورده بود بیوه و

 

 ام سلمه

ام سلمه را به همسرى  سالگى 56 در سن در سال چهارم هجرى صلی هللا علیه و سلم پیامبر .ودبام سلمه هند دختر ابى امیه 

 50ند. ام سلمه در هنگام ازدواج حدودا جاى داد خزیمه بود اى كه قبال در اختیار زینب بنت خود برگزید و او را در خانه

 سال داشت و پیش تر یک بار ازدواج کرده بود.

 

 زینب بنت جحش

. صورت گرفت ایشانسالگى  51در  و م هجرىاین ازدواج در سال پنجاو دختر عمه پیامبر صلی هللا علیه و آله بود و 

سال داشت و پیامبر صلی هللا علیه و آله ابتدا او را برای فرزند خوانده خویش خواستگاری و به عقد  45 زینب در آن زمان

 او درآورد ولی پس از طالق و امر الهی با او ازدواج کرد و ما در بخش جداگانه ای به آن پرداخته ایم.

 
 هصفی

 در جنگ خیبر رفتار توام با متانت بود. پس از به اسرارت در آمدن دختر حى بن اخطب سر كرده یهودیان بنى نضیرصفیه 

اى خود دلجویى رد که برای را بر آن داشت صلی هللا علیه و آله پیامبر )کشته ها(به هنگام عبور از كنار عرصه نبردصفیه 

 . نمایدران از كنار صحنه نبرد توبیخ ن اسیمسلمانان را براى عبور داد تارا بر او افكند 

م وادار تو را به اسال ر بر دین یهودیت خود پایبند باشی: اگنداو را به اسالم دعوت کرد و فرمود صلی هللا علیه و آله پیامبر

ا به ز آنکه مرپیش ا: وی نیز در پاسخ گفت ؛پذیرم تو را به همسری خود می ا اگر خدا و رسولش را انتخاب کنیام کنم نمی

پس چگونه اكنون كه به  كردم آرزو مى آن گاه كه یهودى بودم رامن چنین افتخارى ، ام به آن ایمان آورده اسالم بخوانی

صورت صلی هللا علیه و آله سالگى پیامبر  20این ازدواج در سال هفتم هجرى در سن  نباشم؟آن ام مشتاق  اسالم گرویده

 سال داشت. 01بار ازدواج کرده بود و در آن هنگام پیش تر دو  . صفیهپذیرفت

 

 



  جویریه

ن بن قیس ب وى از اسیران غزوه بود كه سهم ثابتبود.  ضرار سر كرده یهودیان بنى مصطلقجویریه دختر حارث بن ابى 

صلی  یامبرپ .ى گرددن نباید اسیر و كنیز تلقهمانند دختر م آمد و گفت صلی هللا علیه و آله پدرش نزد پیامبر .شماس گردید

و  برادر دو ،پدر اوبا  و پس از ازدواج پیامبر صلی هللا علیه و آلهبن قیس پرداخت  بهاى وى را به ثابتنیز  هللا علیه و آله

 برودى را خویشاوندان پیاممردم دیگر اسیران یه با انتشار خبر این پیوند. جمعى از خویشاوندان وى نیز به اسالم گرویدند

. او پیش تر یک بار ازدواج کرده بود مصطلق را آزاد كردند سیران بنىبیش از صد نفر از ا و خوانده صلی هللا علیه و آله

 سال داشت. 20و در هنگام ازدواج با پیامبر صلی هللا علیه و آله 

 

  میمونه

چون به خانه آمد شوهرش را  مان گشتشاد ه اسالم در خیبراز خبر پیروزى سپابود.  حارث خواهر ام الفضل میمونه دختر

)سال ششم هجرى( هجرى پس از صلح حدیبیه در 6ل . در سامانى را بر نتافت و از وى جدا شداین شاد او ،محزون یافت

عباس را واسطه قرار داد  وى از طریق خواهرش ند؛سه روز به مكه آمد براى اداى مناسك حج صلی هللا علیه و آله پیامبر

امراة مؤمنه ان وهبت ش نموده است: ورازد . قرآن اقدام میمونه را چنین گبخشی صلی هللا علیه و آله و خود را به پیامبر

الفاصله ب ماند و دل مشركان را به دست آوردكه منتظر فرصتى بود تا بیشتر در مكه بصلی هللا علیه و آله . پیامبر نفسها للنبى

سه روزه قرارداد  ولى مشركان به استناد مهلت اى داده شود ولیمه و واست كرد تا جشن عروسى بر پافت و در خپذیر

میمونه پیش . دننیز به ناچار مكه را ترك گفت صلی هللا علیه و آله پیامبر و ند ما را به غذاى تو نیازى نیستنپذیرفتند و گفت

 سال داشت. 42زدواج با پیامبر صلی هللا علیه و آله تر دو بار ازدواج کرده بود و در هنگام ا

 
  ام حبیبه

 بن به همسرى عبیدهللا. وى نخست ساى مكه بودویكى از سران قریش و ر( رئیس بنى امیه)ام حبیبه )رمله( دختر ابوسفیان

آن دو به اسالم گرویدند و به حبشه مهاجرت  رغم آن كه پدر و شوهر این زن از سر كردگان كفر بودند جحش در آمد و به

ا نیز به حبیبه ر عبیدهللا بن حجش مرتد گردید و كوشید تا ام شه صاحب دخترى به نام حبیبه شدند. در حبشهكردند و در حب

امكان نه  ،باقى ماند وى به ناچار با تنها دخترش در دیار غربت پایدارى ورزید. با مرگ همسرش وارتداد بكشاند ولى ا

اى  نماینده صلی هللا علیه و سلم پیامبر ت و نه پناهگاهى از خانواده همسر. در این هنگامبازگشت نزد خانواده خویش داش

نجاشى به وكالت  ،ضور مسلمانان مهاجر حبشهاى با ح . در جلسهاز طریق وى او را خواستگارى نمودنزد نجاشى فرستاد و 

 .کردندجارى  را كالت از ام حبیبه عقدو خالد بن سعید بن عاص به و صلی هللا علیه و آله از پیامبر

 قامتاایشان ز به مدینه آمد و در خانه در سال ششم یا هفتم هجرت وى نی یبر كه مهاجرین از حبشه بازگشتندپس از فتح خ

پیامبر صلی هللا علیه و سالگی در نزد  41سال فاصله افتاد، او رد سن  2بین جاری شدن عقد تا زمان برگشت وی  .یافت

 آله قرار گرفت.

 

 ماریه

صلی هللا علیه و  در پاسخ به نامه فراخوان پیامبر (مقوقس)سال ششم هجرت فرمانرواى مصر در عالوه بر همسران فوق

را یافت  آلهصلی هللا علیه و  وى نیز افتخار همسرى پیامبر ایشان هدیه کرد.یزى به نام ماریه به اما كن تاسالم را نپذیرفآله 

از زندگی . محزون ساختبسیار را  ایشانماه از دنیا رفت و  01س از به دنیا آورد كه پبرای ایشان و فرزندى به نام ابراهیم 

 پیشین او اطالعاتی در دست نیست ولی همگان بر باکره نبودن او اجماع دارند. 

 



 چرد تذکر

 اقوام با هم و برای برای همبستگیدر بسیاری از موارد  صلی هللا علیه و آله های پیامبر دهد ازدواج قرائن زیادی نشان می

گری جزو خصلت ثانوی آنان ریزی و غارت به تعبیر ابن خلدون، جنگ، خون .استجلوگیری از کشته شدن خود آنها بوده 

ها و عامل  دارنده از جنگبهترین عامل باز سال سر یک شتر جنگیدند!! و 30به طوری که قبیله اوس و خزرج  شده بود

شد و داماد  رابطه خویشاوندی محسوب می ترین رابطه در میان عرب جاهلی زیرا محکم .پیوند زناشویی بود وحدت و اُلفت

آله  صلی هللا علیه وپیامبر راستا این در ؛ دانستند و دفاع از او را الزم و تنها گذاشتن او را گناه قبیله را همواره از خود می

میه، ام سلمه از ا بنی ام حبیبه دختر ابوسفیان از ، باا عایشه دختر ابوبکر از قبیله تیم، با حفصه دختر عمر از قبیله عدیب

 اسرائیل پیوند زناشویی برقرار کرد.  هالل و صفیه از بنی اسد، میمونه از بنی بنی مخزوم، سوده از بنی

ان تنها از میان مهاجر ایشانبریم که همسران  به این نکته پی می  علیه و آلهپیامبر صلی هللاای ه با دقت در ازدواجهمچنین 

ای نیاز نبود؛ اما بین حضرت و قبایل  ، برای اینکه اتحاد و همدلی بین حضرت و انصار وجود داشته و به واسطهبودند

 کرد.  دوستی و وحدت تبدیل میهایی اتفاق افتاده بود که عقد ازدواج آنها را به عقد  مهاجر، کدورت و دشمنی

 

 :نویسد گیورگیو نویسنده مسیحی می

ام حبیبه را به ازدواج خود در آورد تا بدین ترتیب داماد ابوسفیان شود و از دشمنی قریش نسبت  )صلی هللا علیه و آله(محمد

بیبه اوند شد و ام حبه خود بکاهد. در نتیجه پیامبر با خاندان بنی امیه و هند زن ابوسفیان و سایر دشمنان خونین خود خویش

 .ی شدهای مک ثری برای تبلیغ اسالم در خانوادهوعامل بسیار م

در آن زمان شرایط به گونه ای بود که زن نداشتن مردی حتی میان زنان نیز ننگ به شمار می آمد تا جایی که می بینیم 

هنگامی که امر ازدواج امیرالمومنین با حضرت فاطمه سالم هللا علیها توسط جبرئل به پیامبر صلی هللا علیه و آله ابالغ می 

 ید با علی ازدواج کند که قبال زنی نداشته؟شود برخی از زنان گفتند چرا با

در آن زمان بیشتر مردم عرب و همه اشراف از همسران متعدد برخوردار بودند و تنها در مورد جناب ابوطالب آمده است 

 رفت که شاید علت این قضیه فقر مالی ایشان بودهکه ایشان همسران متعدد نداشت در حالی که از اشراف عرب به شمار می 

امیرالمومنین هم در مورد  .است؛ چون در مورد ابوطالب گفته شده است در حالی که فقیر بود سروری و سیادت داشت

 فرماید: پدرم در عین ناداری سروری کرد و پیش از او فقیری سروری نیافت.  پدرشان می

جاهلی در آن زمان در بخش های بعدی همچنین بررسی برخی از ازدواج های پیامبر صلی هللا علیه و آله و شرایط اعراب 

 آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سن عایشه هنگام ازدواج با پیامبر صلی هللا علیه و آله

 انایشآمد و در نه سالگي وارد خانه  آله در شه در شش سالگي به عقد رسول خدا صلي هللا علیه ویاهل سنت اصرار دارند عا

لب ما آیا حقیقت مطدانند؛ ا مي رسول خدا صلی هللا علیه آلهشه بر دیگر همسران یو این مطلب را دلیل بر برتري عا گردید

 ؛ بخاری ازجود داردهاي متفاوتي و شه دیدگاهیآله با عا ول خدا صلي هللا علیه وباره تاریخ ازدواج رسدر؟ نیز همین است

 عایشه نقل کرده:

 خدا رسول)چون(  به هیچ زني به اندازه خدیجه حسادت نكردم گفته ك رضی هللا عنهاشه یعا ... ازازحدیث کرد بر ما قتیبه 

 یلجبرئبه  پروردگار عزوجل و با من ازدواج كرداو  )مرگ( سه سال بعد ازو  كرد مي بسیار او را یاد صلی هللا علیه و سلم

 و مروارید بشارت دهد. اي در بهشت از طال او را به خانهدستور داد  علیه السالم

_____________________ 

 پی روشت:

كتاب فضائل الصحابة، ، 4202 ، ح4202 ، ص4ج  هـ(252)متوفايالبخاري الجعفي، محمد بن إسماعیل ابوعبدهللا ،صحیح البخاري (0)

: الثالثة، بیروت، الطبعة -الیمامة َخِدیَجَة َوَفْضلَِها رضي هللا عنها، تحقیق د. مصطفي دیب البغا، ناشر: دار ابن كثیر،  َباب َتْزِویِج النبي

0306 - 0116 

 

 صلی هللا اند؛ پس زمان ازدواج رسول خدا با توجه به این كه حضرت خدیجه سالم هللا علیها در سال دهم بعثت از دنیا رفته

 شه در سال سیزدهم بعثت بوده است.یبا عاعلیه و آله 

 

 :گوید مي از نقل روایت بخاري و استدالل به آن پسابن ملقن 

 آورد. مدینهرا به  او (هجري)سال دوم شوال در 
_____________________ 

 پی روشت:

اْلنصاري الشافعي، سراج الدین أبي حفص عمر بن علي بن أحمد المعروف  ،غایة السول في خصائص الرسول صلى هللا علیه وسلم (0)

 م0114 -هـ 0303 بیروت ،: دار البشائر اإلسالمیة، ناشرهللا بحر الدین عبد هللا ، تحقیق: عبد242 ، ص0ج  هـ( 103ايبابن الملقن)متوف

 

ي آورده و در سال دوم هجر شه را به عقد خود دریدر سال سیزدهم بعثت عاصلی هللا علیه و آله رسول خدا طبق این نقل 

  با او عروسي كرده است. رسما

 

 

 

 

 

 

 



 بكربي اشه با سن اسما بنت یمقایسه سن عا

با  رساند مقایسه سن او به اثبات مي پیامبر صلی هللا علیه و آلهه را در هنگام ازدواج با شییكي از مسائلي كه سن دقیق عا

 بكر است. ي ابخواهرش اسما بنت 

 نویسد: ابونعیم اصفهاني مي

بیست و هفت سال قبل از  اسما و تر بود شه و از او بزرگیاز جانب پدر خواهر عا صدیق... بكری اسماء دختر اب

 به دنیا آمد. )هجرت(تاریخ

_____________________ 

 پی روشت:

 طبق برنامه الجامع الكبیر ،4621ش ، 4254 ، ص2هـ( ج 340اْلصبهاني، ابونعیم أحمد بن عبد هللا)متوفاي ،معرفة الصحابة (0)

 

 

 نویسد: طبراني مي

 رگشمسما در هنگام از دنیا رفت. ادر شبی هللا بن زبیر از پسرش عبد پسدر سال هفتاد و سه و صدیق بكر ی اسما دختر اب

 ا آمده بود.ینه دبیست و هفت سال قبل از تاریخ بو  صد سال داشت

_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق: حمدي بن عبدالمجید السلفي، 66 ، ص23ج  هـ(420)متوفايالطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب ابوالقاسم ،المعجم الكبیر( 2)

 م0114 –هـ 0303الموصل، الطبعة: الثانیة،  -ناشر: مكتبة الزهراء 

 

 

 نویسد: ابن عساكر مي

 بیست و هفت سال قبل از تاریخ به دنیا آمده بود. و تر بزرگاز نظر سنی از عایشه شه و یاز جانب پدر خواهر عا

_____________________ 

 پی روشت:

تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلها وتسمیة من حلها من اْلماثل، ابن عساكر الدمشقي الشافعي، أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة هللا  (4)

 0115 -بیروت  -، تحقیق: محب الدین أبي سعید عمر بن غرامة العمري، ناشر: دار الفكر 1 ، ص21ج  هـ(560بن عبد هللا)متوفاي

 

 نویسد: ميابن اثیر 

 .بودال قبل از تاریخ به دنیا آمده بیست و هفت س ابو نعیم گفته

_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق عادل 00 ، ص6ج  هـ(240الجزري، عز الدین بن اْلثیر أبي الحسن علي بن محمد)متوفاي أسد الغابة في معرفة الصحابة،( 3)

 م 0112 -هـ  0306بیروت / لبنان، الطبعة: اْلولى،  -العربي أحمد الرفاعي، ناشر: دار إحیاء التراث 

 



 نویسد: نووي مي

 نیا آمد.به درسول خدا صلی هللا علیه و سلم بیست و هفت سال قبل از هجرت  نعیم نقل شده است كه گفت اسمای بااز حافظ 

_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق: مكتب البحوث 511ـ  516 ، ص2هـ( ج  262ابوزكریا یحیي بن شرف بن مري)متوفايتهذیب اْلسماء واللغات، النووي،  (5)

 م0112اْلولى،  :بیروت، الطبعة -دار النشر: دار الفكر  ،والدراسات

 

 نویسد: هیثمي مي

ك او بیست و یبكر در هنگام والدت ی فت سال قبل از تاریخ به دنیا آمد و ابصد سال داشت، بیست و ه مرگاسما در هنگام 

 سال داشت.

_____________________ 

 پی روشت:

دار  ناشر: دار الریان للتراث/ ،220 ، ص1ج  هـ( 106الهیثمي، ابوالحسن علي بن أبي بكر)متوفاي  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، (2)

 هـ0306 –القاهرة، بیروت  -الكتاب العربي 

 

 نویسد: بدرالدین عیني مي

جمادی بیست و هفت سال قبل از هجرت به دنیا آمد، هفدهمین فردي بود كه ایمان آورد، در  صدیق... بكری اسما دختر اب

فت. از دنیا ردر مکه هللا بن زبیر و در حالي كه صد ساله شده بود سه و بعد از كشته شدن فرزندش عبدسال هفتاد و اْلول 

 .رضی هللا تعالی عنها اختالل نشده بودهاي او نیفتاده بود و عقلش نیز دچار  هیچ یك از دندان

_____________________ 

 پی روشت:

، 14 ، ص2ج  هـ(155د الغیتابي الحنفي)متوفاي العیني، بدر الدین ابومحمد محمود بن أحم ،عمدة القاري شرح صحیح البخاري (6)

 بیروت –ناشر: دار إحیاء التراث العربي 

 

 گوید: ابن حجر عسقالني مي

و  ههمسر زبیر بن عوام كه از بزرگان صحابه بود، صد سال زندگي كرد و در سال هفتاد و س صدیق بكری دختر اباسماء 

 .یا هفتاد و چهار از دنیا رفت

_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق: محمد عوامة، ناشر: 634 ، ص0هـ( ج 152العسقالني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل)متوفاي تقریب التهذیب، (1)

 0112 – 0302سوریا، الطبعة: اْلولى،  -دار الرشید 

، تحقیق: علي 316 ، ص6هـ( ج 152العسقالني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل)متوفاي ،اإلصابة في تمییز الصحابة (1)

 م0112 -هـ 0302بیروت، الطبعة: اْلولى،  -محمد البجاوي، ناشر: دار الجیل 



 نویسد: ابن عبدالبر مي

فته ابن اسحاق گ ..هللا بن زبیر از دنیا رفت.كه و بعد از كشته شدن فرزندش عبداسماء در جمادي اْلول سال هفتاد و سه در م

 در حالي از دنیا رفت كه صد سال سن داشت. ...نفر اسالم آوردبكر بعد از هفده ی اسما دختر اب

_____________________ 

 پی روشت:

ـ  0614 ، ص3ج  هـ(324النمري القرطبي، ابوعمر یوسف بن عبد هللا بن عبد البر)متوفاي  ،االستیعاب في معرفة اْلصحاب (00)

 هـ0302الطبعة: اْلولى،  بیروت، -، تحقیق: علي محمد البجاوي، ناشر: دار الجیل 0612

 

 

 نویسد: صفدي مي

پدر، پسر و همسر او صحابي بودند و  در سال هفتاد و سه از دنیا رفت. (هللا بن زبیرعبد)مرگ بعد از گذشت مدت كوتاهي 

 گفته شده است كه او صد سال زندگي كرد.

_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق أحمد اْلرناؤوط وتركي مصطفى، 42 ، ص1هـ( ج 623الدین خلیل بن أیبك)متوفايالصفدي، صالح  الوافي بالوفیات، (00)

 م2000 -هـ0320 -بیروت  -ناشر: دار إحیاء التراث 

 
 

 بیهقی می نویسد:

 تر بوده است. شه بزرگیبكر ده سال از عای لزناد نقل كرده است كه اسما دختر اببي اامنده از ابن  ابو عبدهللا بن

_____________________ 

 پی روشت:

مكة  -، ناشر: مكتبة دار الباز 203 ، ص2هـ( ج 351سنن الكبرى، البیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسي ابوبكر)متوفاي  (02)

 0113 - 0303المكرمة، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، 

 

 

 می نویسند:ساكر ذهبي و ابن ع

 .تر بود شه بزرگیده سال از عا گفت اسما بي الزناداعبد الرحمن بن 

_____________________ 

 پی روشت:

تحقیق: شعیب اْلرناؤوط، محمد  ،211 ، ص2ج  هـ(631سیر أعالم النبالء، الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان)متوفاي (04)

  هـ0304بیروت، الطبعة: التاسعة،  -نعیم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة 

ابن عساكر الدمشقي الشافعي، أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة هللا  تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلها وتسمیة من حلها من اْلماثل، (03)

  0115 –بیروت  -، تحقیق: محب الدین أبي سعید عمر بن غرامة العمري، ناشر: دار الفكر 1 ، ص21هـ( ج 560بن عبد هللا)متوفاي

 



 نویسد: ميکثیر ابن 

 هفتاد و سه در مكه از دنیا رفتند...بن زبیر در سال ا (هللاعبد) عد از قتلساني كه بك

در حالي از دنیا رفت كه صد  ...تر بود شه ده سال بزرگی بن زبیر... او از خواهرش عاهللابكر مادر عبدی اسما دختر اب

 هاي او نیفتاده و عقلش نیز دچار اختالل نشده بود.ساله بود و هیچ یك از دندان

_____________________ 

 پی روشت:

 بیروت –، ناشر: مكتبة المعارف 432ـ  435 ، ص1ج  ،البدایة والنهایة، ابن كثیر الدمشقي، إسماعیل بن عمر القرشي ابوالفداء (05)

 

 نویسد: مال علي قاري مي

 ا رفت، در هنگام مرگ صد سال داشتده روز بعد از كشته شدن پسرش از دنی ،تر بود شه ده سال بزرگیاز خواهرش عااو 

 اده و عقلش دچار اختالل نشده بود، وفات او در سال هفتاد و سه در مكه اتفاق افتاد.تدندانهایش نیف

_____________________ 

 پی روشت:

تحقیق: جمال عیتاني،  ،440 ، ص0ج ، مال علي القاري، علي بن سلطان محمد الهروي مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، (02)

  م2000 -هـ 0322لبنان/ بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: دار الكتب العلمیة 

 

 نویسد: امیر صنعاني مي

در حالي كه صد سال سن  از كشته شدن پسرش از دنیا رفت پسك ماه تر بود و در مكه كمتر از ی گرشه بزیده سال از عا

 .و سه اتفاق افتادداشت. این مطلب در سال هفتاد 

_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق: محمد 41 ، ص0هـ( ج 152سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة اْلحكام، الصنعاني اْلمیر، محمد بن إسماعیل)متوفاي  (06)

 هـ0461بیروت، الطبعة: الرابعة،  -دار إحیاء التراث العربي  عبد العزیز الخولي، ناشر:

 

 نتیجه گیری
ساله و در  3 ول بعثتشه در سال ایپس عا ؛تر بوده است شه بزرگیل از عاسا 00 ساله و 03 در سال اول بعثت اسما

 )سال ازدواج رسمي با پیامبردر شوال سال دوم هجرت ساله و 06 (پیامبر صلی هللا علیه و آله)سال عقد با بعثت 04 سال

 ساله بوده است. 01 (صلی هللا علیه و آله

از طرفی  سال داشته است 26 ر سال اول هجرتد در صورت کم کردن مشخص می شود صد ساله بوده، 64 اسما در سال

صلی هللا علیه  ثابت كردیم كه پیامبر ترپیش سال می شود؛  06پس سن عایشه برابر  هتر بود سال بزرگ 00 شهیاسما از عا

 سال داشته است. 01 اجشه در هنگام ازدویعاپس  ؛شه ازدواج كرده استیدر شوال سال دوم هجري رسما با عا و آله

 

 



 سال ایمان آوردن عایشه

 كند.  روشن ميآله مشخص و  سن او را در هنگام ازدواج با رسول خدا صلي هللا علیه و شه نیزیسال اسالم آوردن عا

 

 نویسد: مينووي 

 ابن خیثمیه در تاریخش از ابن اسحاق نقل كرده است كه عاشه در كودكي و بعد از هیجده نفر ایمان آورد.

_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق: مكتب البحوث 205 ص ،2هـ( ج  262تهذیب اْلسماء واللغات، النووي، ابوزكریا یحیي بن شرف بن مري)متوفاي (0)

 م0112بیروت، الطبعة: اْلولى ،  -والدراسات، دار النشر: دار الفكر 

 
 

 گوید: مقدسي مي

مسر ه الخثعمیه دختر بنت عمیس و از زنان اسما  ...اح ویگران سبقت گرفتند: ابوعبیده جركساني كه در اسالم آوردن بر د

سه سال اول بعثت كه رسول  بود. این افراد در سالش نشده بوده( 1صغیر)ن زمان شه كه در آیعاو  و... بي طالباجعفر بن 

 بي اْلرقم بشوند.ارقم بن اوارد خانه  از آن كه پیشكرد اسالم آوردند  خدا مخفیانه مردم را به ایمان دعوت مي

_____________________ 

 پی روشت:

 بورسعید. –، ناشر: مكتبة الثقافة الدینیة 032 ، ص3هـ( ج  506طاهر)متوفايالبدء والتاریخ، المقدسي، مطهر بن ( 2)

 

 

 در حالي كه هنوز كودك بوده است.در سال اول بعثت ایمان آورده آورد كه  كساني مي شه را جزیابن هشام نیز نام عا

_____________________ 

 پی روشت:

طه عبد الرءوف  :، تحقیق12 ، ص2هـ( ج 204بن هشام بن أیوب ابومحمد)متوفاي السیرة النبویة، الحمیري المعافري، عبد الملك (4)

 هـ0300 –سعد، ناشر: دار الجیل، الطبعة: اْلولى، بیروت 

 

 

 نویسد: آله مي رسول خدا صلي هللا علیه و دومین همسرشرح حال سوده  بالذري دراز طرفی 

او نخستین  ازدواج كرد و قیسچند ماه قبل از هجرت با سوده بنت زمعه و  بعد از خدیجه صلی هللا علیه و سلم رسول خدا

 ود.در مدینه ب شانهمسر

_____________________ 

 پی روشت:

 ، طبق برنامه الجامع الكبیر010 ، ص0هـ( ج 261أنساب اْلشراف، البالذري، أحمد بن یحیي بن جابر)متوفاي (0)

 

 



 .بوده استصلی هللا علیه و آله چهار سال تنها همسر رسول خدا همچنین بر اساس تصریح ذهبی سوده طی 

ي كنیز وهیچ زن  و بود پیامبر صلی هللا علیه و سلمسوده در سال آخر خالفت عمر از دنیا رفت، او چهار سال تنها همسر 

 شه ازدواج كرد.یبا عا پیامبر ، سپسندشریك نبود مدت با اودر آن 

_____________________ 

 روشت:پی 

 :، تحقیق211 ، ص4هـ( ج 631تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واْلعالم، الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان)متوفاي (0)

 م0116 -هـ 0306لبنان/ بیروت، الطبعة: اْلولى،  -د. عمر عبد السالم تدمرى، ناشر: دار الكتاب العربي 

 

 ازدواج كرده است. پیامبر صلی هللا علیه و آلهبا شه در سال چهارم هجرت یدر نتیجه عا

 

 

 نتیجه گیری

)سال ازدواج رسمي با رسول ساله بوده باشد در سال دوم هجري شششه در زمان اسالم آوردنش)سال اول بعثت( یاگر عا

 ساله خواهد شد. 20 (صلی هللا علیه وآله خدا

آن  شه دریازدواج كرده است سن عا پیامبر صلی هللا علیه و آلههجري با چهارم  اوبالذري را بپذیریم كه و  ذهبی اگر سخن

 .بودسال خواهد  23هنگام 

 

در سن  صلی هللا علیه و آله شه با رسول خدایازدواج عا بنابراینسال می باشد؛  20در انتها باید بگوییم صحیح ترین قول 

 هاي تاریخي سازگاري ندارد.شده است و با واقعیتهایي است كه در زمان بني امیه ساخته  شش و یا ُنه سالگي از دروغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زینب بنت جحشماجرای ازدواج پیامبر صلی هللا علیه و آله با 

به امر الهی و به منظور اثبات یک حکم دینی یا برداشتن سنت جاهلی بود  صلی هللا علیه و آله های پیامبر بعضی از ازدواج

 .اشاره کرد« زینب بنت جحش»ازدواج با توان به  اینجا می در که

او  اما وی را در خانه نیافت. در خانه زید رفت و او را صدا زد به خانه محمدروزی برخی در کمال بی شرمی گفته اند 

حمد مای بیش نبود و باد وزید و پرده كنار رفت و زینب از پشت آن دیده شد. وی زنی زیبا و دل ربا بود كه مانندش را  پرده

ر حالی كه در د از پشت پرده با زینب سخنانی گفت سپس برگشت تر ندیده بود. از این رو از زیبایش شگفت زده شد و پیش

عاشق زینب شده از  محمدرا را بدو گفت و زید دانست زینب ماج هنگامی كه زید به خانه برگشت. دل عشق زینب را داشت

 .ا او ازدواج كردآن گاه محمد ب و این رو وی را طالق داده

س وی دختر پ است صلی هللا علیه و آله هللا عمه رسول نب دختر امیمه دختر عبدالمطلبزی باره این شبهه باید بگوییمابتدا در

و  نددید پیوسته وی را می ایشان بود وصلی هللا علیه و آله و كنار پیامبر زینب در كودكی و جوانی نزدیك  ایشان بوده! عمه

در این صورت چرا در آن زمان جمال و زیبایی  ند،كرد زینب را مشاهده می كه حجاب بر زنان واجب شود از آن پیش

  !را مسحور و جادو نكرد؟ صلی هللا علیه و آله پیامبر زینب

 مشان بودغالاو که براى  به زید مبذول داشت آن بود که تصمیم گرفت نسبتصلی هللا علیه و آله از محبتهایى که رسول خدا 

مبر ادیکانش که در آغاز خیال کردند پیزینب و نز ؛کند و به همین منظور به نزد زینب خواستگارى فرستادهمسرى اختیار 

اما وقتى فهمیدند این  خوشحال شدند و جواب مساعد دادند خواستگار فرستاده اوبراى ازدواج با صلی هللا علیه و آله 

لى بر خالف شئون فامی که این ازدواج فرستادند پیام براى آن حضرت و هوده پشیمان شداى زید بن حارثه بخواستگارى بر

 .ماست و بدین ترتیب حاضر به آن وصلت نشدند

 یاختیار رش امری را الزم بدانندهیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی كه خدا و پیامبخداوند در این باره آیه نازل کرد: 

 42أحزاب      خدا و رسولش را نافرمانی کند به درستی در گمراهی آشکاری استو هر کس  دنداشته باش
 

  .خود را با این ازدواج اعالم کرد و بدین ترتیب به همسرى زید در آمدسرزنش شد و رضایت  کارزینب از این 

 نتوانست از نخوت و خود ولی صلی هللا علیه و آله راضی به ازدواج شده بود خداهر چند زینب برای خشنودی رسول 

ر بود و تنزدیك  پیامبر صلی هللا علیه و آلهنسب عرب را داشت و از همه به ترین  بكشد. وی شریف اش دستبزرگ بینی 

لیه تافت و به پیامبر صلی هللا عرا بر نمی  زینب گزار بود ولی مومن و فروتن و این بزرگ بینی ایشان خدمت زید در خانه

به که زید جهت درخواست طالق می آمد هر بار و خواند او را به شكیبایی فرا می  ایشانمی برد اما هر بار  یتو آله شكا

 : همسرت را داشته باش.ندفرمودزید می 

 شد تا جایی که وحی رسید و به پیامبر صلی هللا علیه و آلهتر می  گذشت و وضع میان زید و همسرش بحرانیروزها می 

و در این هنگام زید آمد و به ایشان خبر داد روابط میان او و زینب به حد غیر قابل تحمل  داد كه در دل داشت خبر از آن

 آیه نازل شده:اما  ؛صیغه طالق را جاری کرد صلی هللا علیه و آله اند و پیامبر طالق رسیده هر دو به نتیجه رسیده و

 رمی گفتی برو زن خود را نگه دا تو نیز به او نعمت دادیالم بخشید و ( وقتی که با آن کس که خدایش نعمت اسو )یاد کن

( ا می خواست آشکار سازد و تو از )مخالفت و سرزنشو آنچه در دل پنهان می داشتی خد )و طالقش مده( و از خدا بترس

را ما به ( او طالقش داد)و نیازش را از آن زن به سر آورد پس چون زید  یدی و از خدا سزاوارتر بود بترسیخلق می ترس

و فرمان خدا انجام شدنی  بر خویش حرج و گناهی نپندارندخوانده خود  منان در نکاح زنان پسرونکاح تو در آوردیم تا م

 46أحزاب      است

 ازدواج کرد تا حکم «ید بن حارثهز»همسر مطلقه « زینب بنت جحش»به دستور خدا با صلی هللا علیه و آله پیامبر پس 

 از آن جمله زن پسر و دادند خوانده سرایت می در جاهلیت احکام پسر واقعی را بر پسرزیرا لی را در عمل باطل کند جاه

می شد. همچنین اگر این امر انجام نمی شد ممکن بود پس از مرگ ایشان زید به عنوان پسر خوانده محرم  خوانده بر پدر

 هللا علیه و آله به کلی تغییر می کرد.ایشان معرفی و مسیر نسل و خالفت پیامبر صلی 



 است؟؟ پیامبرآیا این صفت شایسته 

َل ِبِهنَّ ِمْن أَْزَواٍج َولَْو أَْعَجَبَك ُحْسُنُهنَّ إاِلَّ َما َملَ  قِیًبااَل َیِحلُّ لََك النَِّساء ِمن َبْعُد َواَل أَن َتَبدَّ ُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء رَّ  َكْت َیِمیُنَك َوَكاَن هللاَّ

 وبعضی را طالق دهی ) ت را به همسران دیگری مبدل کنیو نمی توانی همسرانز این دیگر زنی بر تو حالل نیست ابعد 

 دیصورت کنیز در ملک تو درآه مگر آنچه که ب ،از زیبایی آنان به شگفت آییهر چند  (همسر دیگری به جای او برگزینی

 52أحزاب      خداوند ناظر و مراقب هر چیز استو 

 

 پیش از پاسخ دادن به این شبهه باید چند آیه را مورد بررسی قرار دهیم.

ا َیِصفُونَ  لَو   ِ َربِّ اْلَعْرِش َعمَّ ُ لََفَسَدتا َفُسْبحاَن هللاَّ   22انبیا      کاَن فیِهما آلَِهة  إاِلَّ هللاَّ

منزه است خداوند  ،آسمان و زمین راه می یافتهمانا خلل و فساد در ایان دیگری بود خد« هللاَّ »جز  اگر در آسمان و زمین

 .می کنند انپروردگار عرش از توصیفی که آن

 

َل َعلَْینا َبْعَض اْْلَقاویلِ  َو لَو    32-35-33الحاقه      َفما ِمْنکُْم ِمْن أََحٍد َعْنُه حاِجزینَ  ُثمَّ لََقَطْعنا ِمْنُه اْلَوتینَ  َْلََخْذنا ِمْنُه بِاْلَیمینِ  َتَقوَّ

می س از شما نو هیچ ک سپس رگ قلبش را قطع می کردیم ما او را با قدرت می گرفتیم، اگر او سخنی دروغ بر ما می بست

  .توانست از )مجازات( او مانع شود

 

ُهْم أَْحَرَص النَّاِس َعلي َر  لَو  َحیاٍة َو ِمَن الَّذیَن أَْشَرُکوا َیَودُّ أََحُدُهْم  َو لََتِجَدنَّ ُر أَْلَف َسَنٍة َو ما ُهَو ِبُمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعذاِب أَْن ُیَعمَّ ُیَعمَّ

ُ َبصیر  ِبما َیْعَملُونَ   12بقره      َو هللاَّ

هودی و از این رو هر ی ، حتی از مشرکانستیات مادی حریص تر از همه خلق ا( پیداست که یهود به حبر تو )و بر همه 

 .بیناست هارا از عذاب خدا نرهاند و خدا به کردار ناپسند آن آنهاال هم ولی عمر هزار س کندآرزوی هزار سال عمر می 

 
 

 :منظور خداوند این استپس . ی امتناعیه است«لو» آمده اتکه در این آی« ول»

 ممکن نیست در آسمان ها و زمین خدایی دیگر وجود داشته باشد؛ به ما دروغ ببندد، هزار سال عمر کنند و... 

یعنی هیچ گاه ممکن نیست تو از زیبایی کسی خوشت بیاید و به خاطر  ...أَْعَجَبَك ُحْسُنُهنَّ  َولَوْ  پس منظور خداوند از آیه: ...

آن بخواهی با او ازدواج کنی؛ پس خداوند با این آیه در دفاع از پیامبرش در مقابل هزاران دلیلی که ما از آنها بی خبریم بر 

اگر بخواهیم در مورد شان نزول آن صحبت کنیم باید بگوییم پیامبر صلی هللا علیه و آله به خاطر جایگاهی اما  خاسته است.

که داشتند از طرف سران قبایل بسیار تحت فشار بودند و خداوند با این آیه از پیامبرش دفاع کرده و سخنی که او نمی توانست 

 نیز چنین کرده بود. به زبان بیاورد را نازل کرد همان طور که پیش تر

 

 

 

 



هنگامی که پیامبر صلی هللا علیه و آله در خانه با همسرانشان به سر می بردند برخی بدون اجازه و خبر دادن وارد خانه می 

شدند!!! و مشکالتشان را با ایشان در میان می گذاشتند و چون ایشان پیامبر مهربانی بودند حیا می کردند به آنان چیزی 

 خداوند در دفاع از پیامبر برخاسته و فرمودند: بگویند که

ِبيِّ إاِلَّ أَْن ُیْؤَذَن لَکُْم إِلي َها الَّذیَن آَمُنوا ال َتْدُخلُوا ُبُیوَت النَّ َطعاٍم َغْیَر ناِظریَن إِناهُ َو لکِْن إِذا ُدعیُتْم َفاْدُخلُوا َفإِذا َطِعْمُتْم َفاْنَتِشُروا  یا أَیُّ

ِبيَّ َفَیْسَتْحیيَو ال ُمْسَتأِْنسی ُ ال َیْسَتْحیي َن لَِحدیٍث إِنَّ ذلِکُْم کاَن ُیْؤِذي النَّ ُهنَّ ِمْن ِمَن اْلَحقِّ َو إِذا َسأَْلُتُموُهنَّ َمتاعاً َفْسَئلُو ِمْنکُْم َو هللاَّ

ِ َو ال أَْن َتْنکُِحوا أَْزواَجُه ِمْن َبْعِدِه أََبداً إِنَّ ذلِکُْم کاَن َوراِء ِحجاٍب ذلِکُْم أَْطَهُر لِقُلُوِبکُْم َو قُلُوِبِهنَّ َو ما کاَن لَکُْم أَْن ُتْؤذُ  وا َرُسوَل هللاَّ

ِ َعظیماً   54أحزاب      ِعْنَد هللاَّ

در حالی که  ،ما برای صرف غذا اجازه داده شودای کسانی که ایمان آورده اید! در خانه های پیامبر داخل نشوید مگر به ش

د وقتی غذا خوردید پراکنده شوی ا هنگامی که دعوت شدید داخل شوید وید و( در انتظار وقت غذا ننشینید ام)قبل از موعد نیای

به بحث و صحبت ننشینید این عمل پیامبر را ناراحت می نماید ولی از شما شرم می کند )و چیزی  (د از صرف غذابع) و

همسران )ه چیزی از وسایل زندگی را )بعنوان عاریت( از آنان امی کو هنگ اما خداوند از )بیان( حق شرم ندارد (نمی گوید

ق ندارید رسول خدا را و شما ح پاکی دلهای شما و آنها بهتر است می خواهید از پشت پرده بخواهید این کار برای (پیامبر

 .بزرگ است)گناهی( بسیار و نه هرگز همسران او را بعد از او به همسری خود درآورید که این کار نزد خدا آزار دهید 

 

شبهه ای اصلی پاسخ دادیم زیرا این کتاب برای کسانی است که به آن حضرت ایمان آورده اند و اگر  4بخش به  ما در این

قرار باشد ما نیز مانند بسیاری دیگر به ایشان شک کنیم چگونه ادعای ایمان و تبعیت از ایشان را داریم؟؟ پیامبر صلی هللا 

سال بزرگ تر بودند زندگی نمودند و  05سالگی با حضرت خدیجه سالم هللا علیها که از ایشان  50تا  25ه از سن علیه و آل

سال از ایشان بزرگتر بودند ازدواج کردند و در عمل  3پس از ایشان یک سال را بدون همسر سپری و سپس با سوده که 

 ن داشتند.سالگی تنها یک ز 55پیامبر صلی هللا علیه و آله تا سن 

اگر ایشان پیروی هوای نفس خود بودند چرا در زمان جوانی و در دوران جاهلیت دست به ازدواج نزدند؟ چرا با کسانی که 

پیش تر ازدواج نکرده بودند ازدواج نکردند؟ عزیزان هنگامی که ما زندگی ایشان را بررسی می کنیم آیا جز زیبایی چیز 

ل ازدواج های ایشان بر ما روشن است؟ آیا ایشان ذره ای در ازدواج دادن مومنین و مومنات دیگری می بینیم؟؟ آیا تمام دالی

از خود سهل انگاری نشان داده اند؟ هنگامی که اعراب جاهلی به خاطر جنگ های طوالنی مدت خویش باعث شدند نسبت 

شتند پیامبر صلی هللا علیه و آله جامعه برابر مردان شود و بسیاری از زنان فاحشگی کرده و هیچ حقی ندا 3جمعیت زنان 

را از این کار منع و به همه دستور ازدواج دادند و برای کسانی که پیش تر ارث می رفتند، ارث و نفقه و... تایین کردند. 

ن زعزیزان فشار زایمان برای زن به حدی است که اگر در این حین از دنیا برود شهیده است ولی در تاریخ آمده آنان پای 

در هنگام وضع حمل را گرفته! و در کنار گودالی می کشاندند و پس از تولد اگر نوزاد دختر بود آن را داخل گودال انداخته 

و می رفتند!! مردان زنانشان را در دوران جاهلی به یک دیگر می دادند تا مثال از مردی تنومند آن زن چنین فرزندی به 

یست نام انتخاب کرده بودند! در چنین جامعه ای ایشان فرمودند: از دنیای شما سه چیز را دنیا آورد! و برای این اعمال ناشا

 خداوندبهترین مردان در نزد برگزیدم، زنان، بوی خوش و نماز؛ این جمله در آن زمان بی همتا بوده است همچنین فرمودند: 

ا اینکه زند ب کسی که همسرش را می در شگفتم ازد: و یا فرمودن کسی است که بهترین رفتار را با زنان خود داشته باشند

پرسید زن را بر  ایشانخود او به کتک خوردن سزاوارتر است، زن را با چوب مزنید که موجب قصاص است. حوال از 

: برادرم جبرئیل آنقدر سفارش زن ها را کرد که تصور کردم مرد حق ندارد اف به او بگوید. ندمرد چه حقی است؟ فرمود

 امام صادق .امیرالمومنین فرمود: زنان در دست شما امانت هستند، بر آنان سخت نگیرید و بالتکلیفشان مگذاریدهمچنین 

فرمود: مرد باید در برنامه خانه و خانواده سه چیز را بر خود تحمیل کند هر چند خالف میلش باشد: خوشرفتاری، توسعه 

: آنچه را مسلمان به ندصلی هللا علیه و آله و سلم فرمود پیامبرای دیگر و در ج ف، و غیرت ناموسیدر معاش بدون اسرا

البته در تمام این موارد باید رضای خدا مد نظر باشد و کسی نمی تواند  .خرد ثواب صدقه دارد خاطر خدا برای همسرش می

 به خاطر همسرش دیگری را مسخره کند، دزدی کند و... .



 سوالیک طرح 

جاُل  ُ َبْعَضُهْم َعليالرِّ َل هللاَّ اُموَن َعلَي النِّساِء ِبما َفضَّ الِحاُت قاِنتات  حافِظات  لِْلَغْیِب بِما  َقوَّ َبْعٍض َو ِبما أَْنَفقُوا ِمْن أَْموالِِهْم َفالصَّ

ُ َو الالَّتي َ َتخافُوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َو اْهُجُروُهنَّ فِي اْلَمضاِجِع  َحفَِظ هللاَّ َو اْضِرُبوُهنَّ َفإِْن أََطْعَنُکْم َفال َتْبُغوا َعلَْیِهنَّ َسبیالً إِنَّ هللاَّ

 43نسا      کاَن َعلِّیًا َکبیراً 

مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا برای بعضی بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه 

یع شوهران و در غیبت آنان حافظ )حقوق آنها( باشند از آن رو که پس زنان شایسته مط نکه مردان از مال خود نفقه دهندآ

اید نخست آنان را ( بیمناکید بوق همسریدر حقخدا هم )حقوق زنان را( حفظ فرموده است و زنانی که از نافرمانی آنان )

چنانچه  ،آنان را به زدن تنبیه کنید( طیع نشدنداز خوابگاه آنان دوری گزینید و )اگر باز م( موعظه کنید و )اگر مطیع نشدند

 که همانا خدا بزرگوار و عظیم الشأن است. کردند دیگر راهی بر آنها مجوییداطاعت 
 

پس همانطور که مشخص شد خداوند جواز زدن زن را به مردان داده است! برای درک این آیه باید ابتدا ساختار کلی آیات 

 قرآن می فرماید:قرآن را بشناسیم؛ خداوند در 

ا الَّذینَ  ِبُعوَن ما َتشاَبَه   فيُهَو الَّذي أَْنَزَل َعلَْیکَ اْلکِتاَب ِمْنُه آیات  ُمْحکَمات  ُهنَّ أُمُّ اْلکِتاِب َو أَُخُر ُمَتشابِهات  َفأَمَّ قُلُوِبِهْم َزْیغ  َفَیتَّ

کَّ ِمْنُه اْبِتغاَء اْلفِْتَنِة َو اْبتِغاَء َتأْویلِِه َو ما َیعْ  ا ِبِه ُکلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنا َو ما َیذَّ اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم َیقُولُوَن آَمنَّ ُ َو الرَّ ُر إاِلَّ لَُم َتأْویلَُه إاِلَّ هللاَّ

 6آل عمران        أُولُوا اْْلَْلبابِ 

است که اساس این کتاب ]صریح و روشن[ « محکم»را بر تو نازل کرد که قسمتی از آن آیات  او کسی است که این کتاب

[ اما آنها که در قلوبشان انحراف است به دنبال متشابهاتند نیازمند تفسیر می باشنداست ]« متشابه»می باشد و قسمتی از آن 

ز خدا و جتا فتنه انگیزی کنند )و مردم را گمراه سازند( و تفسیر )نادرستی( برای آن می طلبند در حالی که تفسیر آنها را 

ما به همه آن ایمان آوردیم همه از طرف پروردگاِر  می گویند هستند(آنها که به دنبال فهم و درِک )نمی دانند.  ر علمراسخان د

 .ماست و جز صاحبان عقل متذکر نمی شوند

 

ید رهنگامی که این آیه نازل شد برخی خدمت ایشان رسیده و گفتند یا رسول هللا چگونه آنان را بزنیم؟ فرمودند: برگ گل بگی

 بر شاخه ریحان و آنان را بزنید!! یا امام باقر علیه السالم فرمود: یکبار به آرامی با انگشتانت او را بزن. 

 

 کالم آخر
پیامبری که لحظه جان دادن نیز به فکر امت خود بودند تا جایی که جبرئیل نازل شد و گفت خداوند سالمت می رساند و می 

بخشم که راضی شوی یا فرمودند: هر پیامبری را دعایی)مخصوص( هست و من دعای گوید در قیانت آنقدر به تو می 

خویش را در قیامت برای امتم قرار داده ام یا در قیامت پس از آنکه جهنم نمایان می شود همگان)جر معصومین و خاصان( 

 ل ما باید به ایشان شک کنیم؟؟می گویند وای به ما ولی پیامبر صلی هللا علیه و آله میفرماید: امتی، امتی و... حا

 ای عزیزان به خود شک کنیم ولی به خدا، رسولش و جانشینان به حقش هرگز.

 

 

 

 

 



 شرسول بهو امر خدا  سالم هللا یهیها حضرت فاطمه خواستگاراو
 

 حضرت فاطمه سالم هللا علیهاامر ازدواج 
 

داني كه خداوند عزوجل بر سراسر زمین نظر افكند و از میان تمام خالیق پدرت را به رسالت برگزید؛ اي محبوب من آیا نمي 

ای فاطمه...  ؛سپس نگاه دیگري به خالیق انداخت و علي را انتخاب كرد و به من وحي كرد كه تو را به عقد او در بیاورم

ترین پیامبران در نزد خدا و محبوب ترین مخلوق در نزد خدای عزوجل هستم و من پدر تو و من خاتم پیامبران و گرامي 

 جانشین من بهترین جانشینان و محبوبترین نزد خداست و او همسر تو است.

_____________________ 
 

 پی نوشت:

  24كفایة اْلثر، ص  (0)

   042 ذخائر العقبي، ص (2)

  56، ص 4معجم كبیر، طبراني، ج  (4)

  426، ص 2معجم أوسط، طبراني، ج  (3)

 025، ص 1مجمع الزوائد، هیثمی، ج  (5)

  040، ص 32تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر، ج ( 2)

 
 

 همچنین در سایر کتب به نقل از  پیامبر صلی هللا علیه و آله آورده اند که فرمودند:
 

 از آسمان به من امر شد که او را به تزویج تو در آورم.

 خداوند به من امر كرد تا فاطمه را به ازدواج علي در آورم.

  چنین كردم. خدا به من امر كرد تا فاطمه را به ازدواج علي در آورم و من این

 تو را به ازدواج فاطمه در آورم. هدستور داد خداوند گفتجبرئیل به من علي ای 

_____________________ 
 

 پی نوشت:
 

  54نور اْلبصار، ص  (6)

  262تذكرة الخواص، ص  (1)

  40و  40ذخائر العقبى، ص  (1)

 064 یا 032 الصواعق المحرقة، ص (00)

 46، ح 50فضائل فاطمة، ابن شاهین، ص  (00)

 030 مناقب اإلمام علي من الریاض النضرة، ص( 02)

 025، ص 32ابن عساكر، ج تاریخ مدینة دمشق، ( 04)

 0020، ح 306، ص 22المعجم الكبیر، الطبرانی، ج  (03)
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 به دست خداوند است. امر ازدواج فاطمهپیامبر صلی هللا علیه و سلم فرمودند: 
_____________________ 

 

 پی نوشت:
 

  32، ص 2تاریخ الیعقوبي، یعقوبی، ج  (02)

 022، ص 32تاریخ مدینة دمشق، ابن عساكر، ج  (06)

 

ولي  گویند او شیعه است گویند كه او سني و اهل سنت مي گر چه در شیعه یا سني بودن یعقوبي اختالف است و شیعیان مي

  نظرات او را به عنوان یك مورخ قبول دارند؛ چون غالب مطالب را به صورت ُمسند آورده است. هر دو

 

 

 ز أنس بن مالك نقل می کند:متقي هندي ا

 من نزد پیامبر صلی هللا علیه و سلم بودم كه وحي آمد و پس از رفتن جبرئیل پیامبر صلي هللا علیه و سلم فرمودند:

داني جبرئیل چه پیامي را از طرف صاحب عرش برایم آورده بود؟ فرمودند: خداوند به من دستور داد تا اي أنس آیا مي 

 ج علي در بیاورم.فاطمه را به ازدوا

_____________________ 
 

 پی نوشت:
 

 44121، ح 202، ص 00كنز العمال، متقی الهندی، ج  (01)

 

 

قل نسند خواستگاری شیخین را یا  فاطمه سالم هللا علیها را کم اهمیت نشان دهندحضرت برای اینکه ازدواج امیرالمومنین با 

نکرده اند یا آورده اند که ابوبکر و عمر واسطه ازدواج شدند و ... . ولی واقعیت این است که ابوبکر و عمر ایشان را برای 

خود خواستگاری کردند که با پاسخ سرد پیامبر صلی هللا علیه و آله رو برو شدند، حال چگونه ممکن است ایشان وساطت 

 .ست که شیخین لیاقت ازدواج با دختر رسول خدا صلی هللا علیه و آله را نداشتندواقعیت این اآن دو را قبول کنند؟ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ابابکر رضی هللا عنه فاطمه را از پیامبر صلی هللا علیه و سلم خواستگاری کرد و ایشان فرمودند: منتظر فرمان الهی هستم. 

منتظر فرمان الهی هستم. سپس علی برای خواستگاری آمد عمر رضی هللا عنه نیز برای خواستگاری آمد و ایشان فرمودند: 

 و او را به ازدواجش در آورد.
 

 
_____________________ 

 پی روشت:

 36فضائل فاطمه، البن شاهین، ص  (01)
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پس او را به ازدواج علی در آورد. پس رسول خدا در این باره  تعدادي از مهاجرین به خواستگاري دختر رسول خدا آمدند.

 من او را )به عقد علي( در نیاوردم؛ خداوند بود که او را )به عقد علي( در آورد.گفتند: 

 
_____________________ 

 پی روشت:

  30، ص 0تاریخ یعقوبي، ج  (20)

 022، ص 32تاریخ مدینه دمشق، إبن عساکر، ج  (20)
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 و ه مرا در اسالم می دانی و منینپیش شما خیر خواهی وآمد و گفت ای رسول خدا صلی هللا علیه و سلم ابوبکر نزد پیامبر 

پس ابوبکر نزد  دند.گردانخود را باز روی  ساکت شده وفرمودند: چه می خواهی؟ گفت مرا به ازدواج فاطمه در آور.  من،

؟ گفت فاطمه را از پیامبر صلی هللا علیه و سلم خواستگاری کردم از من روی بدبخت شدم، گفت برای چیعمر آمده و گفت 

برگرداندند، گفت در جای خویش بنشین تا من نیز همان چیزی را که از پیامبر صلی هللا علیه و سلم خواستی را طلب کنم 

 در اسالم می دانی ومن و من، فرمودند:به نزد پیامبر صلی هللا علیه و سلم آمد و گفت شما خیر خواهی و پیشینه مرا  پس عمر

عمر به نزد ابوبکر بازگشت و گفت  ، پس روی خود را باز گرداندند پسمرا به ازدواج فاطمه در آورچه می خواهی؟ 

 بیا با هم به نزد علی برویم تا به او بگوییم تو نیز از پیامبر صلی هللا علیه و سلم همان ...و درباره فاطمه منتظر امر خداست

چیزی را بخواه که ما خواستیم. علی می گوید آن دو به نزد من آمدند و گفتند آیا دختر عمویت را خواستگاری نمی کنی؟ پس 

من برخاسته و عبای خود را به دوش انداختم در حالی که سر آن بر دوشم بود و طرف دیگر  )!(مرا متوجه این کار نمودند

شما  سول خدای راد پیامبر صلی هللا علیه و سلم رسیدم و مقابل ایشان نشستم. گفتم: تا آنکه به نز )!(به زمین کشیده می شد

فرمودند: ای علی چه می خواهی؟ گفتم: مرا به ازدواج فاطمه در  و من و من ده مرا در اسالم می دانیینپیش خیر خواهی و

 . آور. فرمودند: چه چیزی داری؟ گفتم: اسب و زره ...

 
_____________________ 

 پی روشت:

 ؟؟به توهین ها دقت شد)!( 

  300الی  301، ص 22المعجم الکبیر، الطبرانی، ج ( 22)

  0اتحاف السائل بما لفاطمة من الفضائل، المناوی، ص  (24)

 
تگاری خواس ؛ سپس عليندعمر هم آمد از او نیز روي گرداندو ندروي گرداند سلمابابكر به خواستگاري آمد و صلي هللا علیه و 

 را زوجه او ساخت. فاطمهکرد و 
 

 گوید:حاكم نیشابوري پس از نقل روایت مي 

 هذا حدیث صحیح علي شرط الشیخین
_____________________ 

 

 پی نوشت:
 

  022الصواعق المحرقه، ابن حجر مكي، ص  (25) 22، ص 2سنن نسائي، ج  (23)

   021، ص 2مستدرك علی صحیحین، حاكم نیشابوري، ج  (26)  411، ص 05صحیح ابن حبان، ج ( 22)

http://sonnat.net/upload/article/9DB113C6.66F3.447F/WTDDUFFD_pic.gif?rnd=


از أبوداود سجستانی)صاحب سنن داود( آمده أبا بکر خواستگاری کرد پس صلی هللا علیه و سلم روی خود را باز گرداندند 

سلم  و سپس عمر )خواستگاری کرد( پس روی خود را برگرداندند پس علی آمد و خواستگاری کرد فرمودند صلی هللا علیه

 چه داری؟ گفت: اسب و زره گفتند اما اسبت... .

  

_____________________ 

 پی روشت:

 ( ص20قوله تعالی )و انه لعلم الساعه( الزخرف  -االیه الثانیه عشره  -)االیات وارده فیهم 00الصواعق المحرقه، هیثمی، باب  (21)

  مکتبه الحقیقه، افست استانبول، ناشر: 226
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  ند.در برخي از منابع آمده كه پیامبر صلي هللا علیه و آله به خواستگاري امیرالمومنین رفت حتي

ابوبكر و عمر رضی هللا عنهما فاطمه رضی هللا عنها را خواستگاري كردند. پیامبر صلي هللا علیه و سلم فرمودند: ای علی 

 او برای توست.

_____________________ 
 

 پی نوشت:
 

 43، ص 3معجم كبیر طبراني، ج  (21)

 203، ص 1مجمع الزوائد هیثمي، ج ( 40)

 410، ص 0اسد الغابة، ابن اثیر جزري، ج ( 40)
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 اسراد وجود محسو یهیه السالم

 پردازد: علیها می هللا سالمفاطمه به ذکر فرزندان حضرت « طالب ابی مناقب آل»( در کتاب 2 قرن ورخ)مآشوب شهر ابن

  ثوم.و زینب و ام کل رفت بین ازعدوی قتیبه محسن از زخم قنفذ  ابن به نقل از معارف و حسن، حسین و محسن که سقط شد

____________________ 

 :پی روشت

 451یا  044ص  ،4ج  ،ابن شهر آشوب ،مناقب آل أبی طالب(0) 

 

 اهل سنت وي را توثیق نموده اند. ست ولیکن جمعي از بزرگان رجالیینابن شهر آشوب هر چند از علماي بزرگ شیعه ا

____________________ 

 :پی روشت

 (ابن ابي طي را در توثیق ایشان نقل کرده است کالم)511تاریخ االسالم، ذهبی، حوادث سال  (0)

  (ابن ابي طي را در توثیق ایشان نقل کرده است )کالم6111شرح حال شماره  ،ابن حجر عسقالني ،لسان المیزان( 2)
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 :نویسدمي  صفدي همچنین

 أثنى علیه ابن أبي طي في ة والتهجد ال یكون إال على وضوءصدوق اللهجة ملیح المحاورة واسع العلم كثیر الخشوع والعباد

 .خمس مائة ین ووفي سنة ثمان وثمانت تاریخه ثناء كثیر.

____________________ 

 :پی روشت

 ،الثانیة سین مهملة، سوبآرشید الدین المازندراني الشیعي محمد بن علي بن شهر ، ذیل ترجمه6، ص 2 ج ،صفدي ،الوافي بالوفیات( 4)

 أبو جعفر السروري المازندراني

 

 .کند می قتیبه اشاره ابن ازعلی  بن محسنشدن به نقل حکایت سقط ( نیز 6 قرن ورخ)مشافعی نجیگ

سن مح را رسول خدا صلی هللا علیه و آله و سلمفرزند پسري را سقط نموده است كه آن  بعد از پیامبر علیه السالمفاطمه 

 نیاورده اند. (اإلمامة والسیاسةاهل نقل جز ابن قتیبیه)صاحب کتاب یك از  اما این مطلب را دیگر هیچ .نامیده بود

 
____________________ 

 :پی روشت

   باب في ذكر عدد أوالده علیه السالم ،ط الحیدریة النجف اْلشرف، 304ص  ،الكنجي الشافعي ،كفایة الطالب (0)
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 گونه آمده: در قاهره این« دارالمعارف»های کنونی این کتاب از جمله چاپ  ا در چاپام

 .کوچک بود کهحالی  در رفتن علی از بی بن ا محسنامو 
 

 

 

 چه کسانی و با چه هدفی دست به این تحریف زده حال عمدی است. یروشن است که این تغییر سهوی نیست بلکه تحریف

 آیا دلیل این نیست که اشخاص پس از متوجه شدن از خود می پرسند چرا فرزندش را سقط کرد؟؟ اند؟

____________________ 

 :پی روشت

  330 ص ،0كشف الغمه، ج  (0)

 22ص  ،00الفصل  ،سلم آله و هللا علیه ومطالب السؤول في مناقب آل الرسول صلى  (2)

  22و  25ص  ،الرد، الملطي شافعي التنبیه و (3) 01 ص ،أنساب الطالبیین، العمري نسابه (4)

  قاهره – دارالمعارف ناشر:، 200ص  ،ابن قتیبة ،المعارف( 2) 361 ، ص20ج  مزی، تهذیب الكمال،( 5)

  20، ص2ج  معتزلی، ابن أبي الحدید شرح نهج البالغه، (1) 21علیها السالم و الفاطمیون، ص  فاطمة الزهراء (6)
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 اما سایر علمایی که به سقط شدن محسن علیه السالم اشاره کرده اند:

 گفته است: (هـ ق 142)الحسني فاسي مكي متوفاى

 زیرا محسن سقط گردید.فرزنداني بعد از محسن به دنیا نیامدند، 

____________________ 

 :پی روشت

  204، ص 2العقد الثمین في أخبار البلد اْلمین، ج  (0)

 

 گفته است: (هـ ق 130)ابراهیم طرابلسي حنفي متوفاى

او در خردسالي از دنیا رفته است. اما صحیح آن است  اند و بعضي گفته مه علیهما السالم سقط گردیده استمحسن فرزند فاط

 كه فاطمه او را سقط نموده است.

____________________ 

 :پی روشت

  الشجرة التي صنعها للناصر واستنسخت لخزانة صالح الدین اْلیوبي (2)

 
 گفته است: (هـ ق 113)شافعي متوفاىصفوري 

 و زینب و ام کلثوم. محسن كه سقط گردیده استسین و فرندان فاطمه پنج تن هستند: حسن و ح

____________________ 

 :پی روشت

 دار الجیل ، ناشر:561ص  یا 013 ، ص2نزهة المجالس، ج ( 4)

 

 گفته است: (هـ ق 101)متوفاى امام جمال الدین یوسف مقدسي

در خرد سالي از دنیا رفته است، اما قول صحیح آن است كه فاطمه  اند سقط شده و قولي هم گفته است باره محسن گفتهدر

 او را سقط نموده است. معلیها السال

____________________ 

 :پی روشت

 ، چاپ دمشق20الشجرة النبویة في نسب خیر البریة، ص ( 3)

 

 گفته است: (هـ ق0202)محمد الصبان متوفاى

 اما محسن سقط گردید و...فرزندان فاطمه علیها السالم ... و محسن، 

____________________ 

 :پی روشت

 14إسعاف الراغبین، با حاشیه نور االبصار، ص ( 5)

 



 مهک غصب شده)بررسی فدک(

از ه کمیراث خود را  تادر پي ابوبكر فرستاد  سلمكند كه فاطمه دختر رسول خدا صلي هللا علیه و  عروه از عایشه نقل مي

آنچه از خمس خیبر باقي  به همراه فرموده بودعطا  اوآنچه خداوند در مدینه و فدك به  و سلمصلي هللا علیه و  خدارسول 

ماند  ما مي آنچه از گذاریم فرموده است: ما میراثي باقي نمي سلمصلي هللا علیه و  رسول خدا . ابوبكر گفترا بستاندمانده بود 

صلي هللا علیه و  خواستم از صدقه رسول خدا من به خدا قسم نمي توانند بخورند و يصدقه است. فقط آل محمد از این مال م

تغییر دهم و به تحقیق  یا کرده چیزي كم و زیاد بوده است سلمصلي هللا علیه و لي كه در زمان رسول خدا از همان حا سلم

مه پس فاط امتناع کرد. به فاطمهاز پرداختن كر سان ابوب بدین .كرده است كنم كه پیامبر عمل مي آن به طوري عمل ميدر 

و فاطمه بیش از شش ماه پس از  با وی سخن نگفت تا روزي كه از دنیا رفت قهر كرد و ویبر ابوبكر خشمگین شد و با 

دار  را خبرهمسرش علي او را شبانه دفن كرد و ابوبكر  از دنیا رفت هنگامی کهزنده نبود. صلی هللا علیه و سلم پیامبر 

 داشت ولي وقتي فاطمه از دنیا رفتخواند و همانا علي در زمان حیات فاطمه پیرواني چند از مردم او نماز  نکرد و خود بر

 .   بیعت نكرده بود مدتدر آن  هر چندمصالحه و بیعت کرد با ابوبكر  ندیدیاوري براي خود  و

_____________________ 

 :پی نوشت

 قاهره  –، ناشر: مکتبه السلفیه 034و  032، ص 4البخاری، ج الجامع الصحیح،  (0)
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لی پس از وفات پیامبر ص سلمفاطمه دختر رسول خدا صلي هللا علیه و  فتگمی  همسر پیامبر صلی هللا علیه و سلمعایشه 

 ذاشتهجاي گ ایشان برای او بهو بود  خداوند به پیامبرش هدیه فرموده کهمیراث خود را تا خواست  از ابوبكر هللا علیه و سلم

آنچه  و گذاریم فرموده است: ما میراث نمي سلمرسول خدا صلي هللا علیه و  گفتبه او پرداخت كند. ابوبكر به او  بودند را

 ردکبا او تا روزي كه از دنیا رفت قهر و  برگرداندفاطمه خشمگین شد و از ابوبكر روي  .ماند صدقه است از ما باقي مي

فاطمه از ابوبكر سهمیه خود را از ماترك  گوید می عایشه .ندشش ماه زنده بود صلی هللا علیه و سلم پس از پیامبر او و

ن م ولي ابوبكر از او نپذیرفت و گفت اش در مدینه درخواست كرد صدقه از خیبر و فدك و سلمصلي هللا علیه و  خدارسول 

 .منحرف گردم مگذار ترسم اگر چیزي از اوامرش را فرو هم زیرا ميد انجام مي هر كاري را كه پیامبر انجام داده

ر آن را نزد خود گرفته است و اش در مدینه كه عمر آن را به علي و عباس داده است و اما خیبر و فدك كه عم اما صدقه

براي كسي است كه والیت شد و امر آن  بود كه براي حقوقش پرداخت مي خدا صلی هللا علیه و سلماینها صدقه رسول  گفت

 می ماند. است و لذا در جاي خود باقي  امر را به عهده گرفته

_____________________ 

 :پی نوشت

 052و  055، ص 5، ج مسلمالجامع الصحیح،  (2)

 

 

اند تا حقیقت براي حق جویان كشف نشود و این  ها را فشرده نقل و خالصه نموده هر چند شیخین بخاري و مسلم این روایت

مین ه ولي با این حال دست به این گونه اقدامات می زدندكه به خاطر حفظ آبروي خلفاي سه گانه  بودهآنان همیشگی شیوه 

 تا بتوان به دو نتیجه رسید:ها كافي است  روایت

وبكر اب پاسخشاهدیم پس از  فاطمه سالم هللا علیهاادعای دروغین ابوبکر: با در نظر گرفتن عصمت و جایگاه حضرت  -0

 میشبانه دفن او را همسرش  طبق وصیتش و گویدمی سخن ن اوبا  می رودكه از دنیا شود و تا روزي می او خشمگین از 

   دهد.می ن و به ابوبكر هم خبر کند
 

با  حضرت فاطمه سالم هللا علیهادر طول شش ماه زنده بودن  امیرالمومنینكه  برداشت می شودچنین  از این روایات -2

 .ناچار به بیعت و صلح با ابوبكر شد دیدابوبكر بیعت نكرد و پس از آن چون مردم را از خود دور 
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دك را ف زیرا پیامبر صلی هللا علیه و آله .است حضرت فاطمه سالم هللا علیهااند ادعاي  آنچه بخاري و مسلم آن را تغییر داده

 بخشیده بود.  ایشانبه  اندر زمان حیاتش

 

 .بود چون با لشگركشي فتح نشد صلی هللا علیه و سلم متعلق به همه مسلمانان بود ولي فدك مخصوص رسول خدا خیبر

 
_____________________ 

 :پی نوشت

، چاپ 05، ص 4/ ج  بیروت –العلمیة  ، ناشر: دار الكتب041، ص 2ي جعفر محمد بن جریر، ج تاریخ الطبري، الطبري، أب( 0)

 مصر -دارالمعارف 

، تحقیق د. عمر عبد السالم 322، ص 2تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واْلعالم، الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان، ج ( 2)

 م0116 -هـ 0306لبنان/ بیروت، الطبعة: اْلولى،  -تدمرى، ناشر: دار الكتاب العربي 
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 .ندو فدك را به وي بخشیدطلبید فاطمه را صلی هللا علیه و سلم نازل شد رسول خدا « وآت ذا القربى حقه»وقتي آیه 

 

_____________________ 

 :پی نوشت

، 5 ج/  دار الفكر، ناشر: 066ص ، 3ج  ،ذیل آیه و آت ذا القربي حقه ،السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین ،در المنثور( 4)

 ، ناشر: هجر البحوث420، ص 1/ ج  0114 –بیروت  -، ناشر: دار الفكر 264ص 
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و ابو یعلی گفت... ابی سعید )خدری( رضی هللا عنه گفت وقتی }َوآِت َذا اْلقُْرَبى َحقَُّه{ نازل گردید رسول خدا صلی هللا علیه 

 شید.و سلم فاطمه رضی هللا عنها را دعوت نمودند و فدک را به او بخ
 

 
_____________________ 

  پی روشت:

 560و ص  334تا  341، ص 0حاكم حسكاني، ج  شواهد التنزیل، (3)

، ص 05هـ( ج 152المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، أبوالفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني)المتوفى: ( 5)

لجامعة اإلمام محمد بن سعود، تنسیق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشثري، الناشر: دار العاصمة، ، المحقق: رسالة، علمیة قدمت 012

 01هـ، عدد اْلجزاء: 0301السعودیة، الطبعة: اْلولى،  -دار الغیث 

 

ی همان هر چند برخی از علمای اهل سنت با وارد کردن مشکالت متعدد سعی در مردود نشان دادن این روایات کرده اند ول

 طور که در آخر مشخص می شود این روایات صحیح هستند.

 

 

http://sonnat.net/upload/article/28D6DACF.1FEC.4AA3/LMR1GI5E_pic.png?rnd=


و ابو سعید در جمع الفوائد گفت هنگامی که }وآت َذا اْلقربى حقَّه{ نازل شد پیامبر صلی هللا علیه و سلم فاطمه)سالم هللا علیها( 

 را دعوت کرد و فدک را به او بخشید. در کبیرش.

الرضا آمده هنگامی که }وآت َذا اْلقربى حقَّه{ نازل شد پیامبر صلی هللا علیه و سلم به فاطمه و در عیون االخبار از امام علی 

 علیه السالم: این فدک است و آن را برای تو قرار دادم.

 

_____________________ 

  پی روشت:

                                                                                         626، ص 4كنز العمال، كتاب اْلخالق باب اْلول الفصل الثاني، ج  (2)

 ، ناشر: موسسه االعلمی المطبوعات032، ص 0نابیع الموده، قندوزی، ج ی( 6)

 443، ص 2هـ( ج 406مسند أبي یعلى، أبو یعلى أحمد بن علي بن المُثنى بن یحیى بن عیسى بن هالل التمیمي، الموصلي)المتوفى:  (1)

 04، عدد اْلجزاء: 0113 - 0303دمشق، الطبعة: اْلولى،  -، المحقق: حسین سلیم أسد، الناشر: دار المأمون للتراث 543و 

 

 .ا به شبهه ای بپردازیمبرای بررسی بیشتر جا دارد ابتد
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  ؟؟!یرالمومنینبه ام سالم هللا علیها فاطمه حضرت اعتراض

زهرا رضى هللا عنها پس از بازگشت از مسجد و ایراد خطبه در آنجا به علي رضى هللا عنه عتاب  طبق روایت شیعیان

نیستید كه فاطمه زهرا  مگر شما معتقد ؛ها حق من و تو را غصب كردند اى و آن نمودند كه شما مانند جنین در خانه نشسته

 كند؟ آیا یك معصوم با معصوم دیگر دعوا مي ؟معصوم است

 

 اصل روایت

چون سالم بر تو، هم : اى پسر ابوطالبندمنین علیه السالم فرمودوس هنگامى كه حضرت به خانه بازگشت خطاب به امیرالمپ

اى  همانند آدم هاى ظنین و متهم به گوشه اى؟ كنج خانه نشسته در بغل گرفته كودكى كه در شكم مادر جمع شده و زانو

 ؟!اند سالحان به تو خیانت كرده را در هم كوبیدى، حال بى (شجاعان عرب)هاى باز شكارى تو كسى بودى كه بال ؟اى نشسته

كوشش كرد كه با من  همانا اورباید.  عطیه پدرم و وسیله زندگى ساده فرزندانم را از من مى (ابوبكر)قحافة این پسر ابى

ها یافتم تا آن جا كه انصار یارى خود را از  دشمن( ترین و لجبازترین دشمن)اى كه با وى داشتم دشمنى كند و در مكالمه

را روى هم نهادند  چشم خود (حاضر در مسجد)را با من نادیده گرفتند و جماعتارتباط خویش  مهاجرین ،من دریغ داشتند

شد. در حالى به سوى مسجد رفتم كه بغض گلویم را  (از ستم)كند و نه كسى مانع كه دفاع (از من)نه كسى بود ؛تا مرا نبینند

خفیف و خوار شده  (به علت عدم یارى مسلمانان)ته و درد دل خود را پوشانده بودم و در حالتى به منزل بازگشتم كهگرف

دریدى و امروز  روزى گرگ ها را مى ؛خود را ذلیل نمودىصورت  دى شمشیرت را از بین بردىى كه تنبودم. از روز

در جهت  ثرىوگیرى و هیچ كار م اى را نمى جلوى هیچ گویندهو  (اى اى نشسته و گوشه)اى خاك را فرش خود قرار داده

 من ُمرده بودم نشینى ش از این حالت سكون و گوشهیاى و من هم هیچ اختیارى ندارم. اى كاش پ انجام نداده دفع فتنه موجود

از جهت  َبل من عذر خواه من باشد از شمااز قِ  بیفتم ُمرده بودم. خداوند (ظاهرى)یش از این كه به این حالت ذلّتِ و اى كاش پ

هر صبحدمى، این كه شما در مواردى ستم هایى را از من دفع نمودى و در مواردى از من حمایت كردى و واى بر من در 

 پدرم و عرض حالم را به پروردگار شكایتم را به ؛سست شد (ى ما)ُمرد و بازو (ما)من در هر شبانگاهى و تكیه گاهِ  واى بر

 .كنم و عذاب و انتقام او از دیگران شدیدتر خواهد بود ارائه مى

_____________________ 

 :پی نوشت

  م0152هـ ـ 0462 ناشر: المكتبة والمطبعة الحیدریة، تحقیق: لجنة من أساتذة النجف اْلشرف، 50، ص 2مناقب آل أبي طالب، ج  (0)

مالحظات: السید محمد  ، تحقیق: تعلیق و035، ص 0ج  هـ(531االحتجاج، الطبرسي، أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب) (2)

 م 0122 - 0412 رفالنجف اْلش -ر باقر الخرسان، ناشر: دار النعمان للطباعة والنش

 

 

 نقد و بررسي

اند  عالمه مجلسي رضوان هللا تعالي علیه و دیگر دانشمندان شیعه به این شبهه جواب داده عالوه بر مرسل بودن این روایت

 .اشاره خواهیم كرد كه ما به اختصار به آن

 

 

 

 

 



 تبیین قبح اعمال ابوبكر -0

ایى ه كارهاى زشت غاصبان حكومت را مجسم كنند و بفهمانند كه این ها چه ستمخواستند  مىعلیها  فاطمه سالم هللاحضرت 

عظمت مطلبى را به  خواهد زیرا گاهى انسان مى حضرت به خاطر این مصلحت بوده استدر حقیقت تندى  .اند روا داشته

به طور مثال نیست؛  در حالى كه مقصودش تندى به آن شخص دهد او را مورد خطاب و عتاب قرار مى كسى بفهماند

 هارون اند پرست شده اسرائیل گوساله كه حضرت موسى علیه السالم از كوه طور بازگشت و مشاهده كرد كه بنى هنگامى

گفت: ای فرزند مادرم!  هارون چه كردى؟  ریشش را گرفت و گفت و ورد عتاب قرار داده و توبیخ نمودعلیه السالم را م

 13ه ط    و سفارش مرا به کار نبستی  میان بنی اسرائیل تفرقه انداختیمن ترسیدم بگویی تو  ،ریش و سر مرا مگیر

م یل را مجساسرائ خواهد زشتى كار بنى ولى مى هارون علیه السالم تقصیرى ندارد داند كه حضرت موسى علیه السالم مى

 .كند مى له را برساند و لذا در ظاهر با برادرش دعواانماید و اهمیت این مس

له كند تا به این وسی خواست عظمت ستم وارده را منعكس كند و لذا با این لحن صحبت مى مى سالم هللا علیهاحضرت فاطمه 

 .بیت علیهم السالم وارد شده است هایى بر اهل به مردم آن زمان و به تاریخ بفهماند كه چه ستم

هایي كه دیده است  آله را در ستم گرامى رسول خدا صلي هللا علیه وپس دعوایى در كار نیست؛ بلكه اوج هیجان دخت 

و از طرفى براى ثبت در تاریخ از این روش استفاده كرده است تا دشمنانش را سر در گم نموده و آیندگان را از  رساند مى

 .آنچه گذشته است با خبر نماید

_____________________ 

 :پی نوشت

 -بیروت  -، تحقیق: محمد الباقر البهبودي، ناشر: مؤسسة الوفاء 243، ص 21ج  هـ(0000المجلسي، محمد باقر) بحار اْلنوار، (0)

 م 0114 - 0304 لبنان، الطبعة: الثانیة المصححة

 

 اثبات غصب حقوق شخصي خود -2

 ند:فرمای مي امیرالمومنین با انسالم هللا علیها در این سخن فاطمهحضرت 

ِني َنِحیلََة أَِبي َوُبْلَغَة اْبَنيَّ َهَذا اْبُن   ... .أَِبي قَُحاَفَة َیْبَتزُّ

 ید... .ربا پدرم و وسیله زندگى ساده فرزندانم را از من مي ، هدیهفرزند ابی قحافه)ابوبکر(

 

 :اند در این جمله حضرت به سه نكته اساسي اشاره فرموده

 آله فدك هدیه پیامبر اكرم صلي هللا علیه و الف:

ه آن و همان طور که پیش تر ببوده است  ایشانله به آ صلي هللا علیه وكه فدك هدیه پیامبر  كند اثبات مي« َنِحیلََة أَِبي»جمله 

فدك ملك شخصي پیامبر اكرم صلي هللا  اند كه نیز با صراحت گفته و ذهبيمانند طبري علماي بزرگ اهل سنت پرداختیم 

 ند.علیها السالم هدیه نمود به فاطمه که هآله بود علیه و

 

 فاطمه سالم هللا علیهاب: فدك تنها محل درآمد فرزندان حضرت 
 

ز نی ومنینمالهست كه امیرحضرت فاطمه سالم هللا علیها دهد كه فدك تنها محل درآمد خانواده  نشان مي« َوُبْلَغَة اْبَنيَّ »جمله 

 فرموده است: ي كه به عثمان بن حنیف نوشته استا در نامه
 



ر سخاوتمندانه و مردمى دیگ ا بود كه مردمى بر آن بخل ورزیدهدر دست م« فدك»آرى از آنچه آسمان بر آن سایه افكنده، 

 .و بهترین داور خداست از آن چشم پوشیدند

_____________________ 
 

 :پی نوشت

  35نهج البالغه، صبحي صالح، نامه ( 0)

، تحقیق: إحسان عباس، بكر عباس، 11ص  ،0ج ، هـ(201ن محمد بن علي) حمدون، محمد بن الحسن ب ابنلتذكرة الحمدونیة، ا (2)

 م0112 الطبعة: اْلولى بیروت، -دار صادر  ناشر:

 
 

 ج: ابوبكر غاصب حقوق فاطمه علیها السالم
 

نِي»جمله   .را غصب كرده است سالم هللا علیهافاطمه حضرت كند كه ابوبكر حقوق مسلّم  داللت مي« َهَذا اْبُن أَِبي قَُحاَفَة َیْبَتزُّ

 .صلي هللا علیه وسلم او را به من بخشید رسول خدا :گفت رضی هللا عنهااین فدك همان است كه فاطمه 
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رگرداند بفدك را به عنوان ملك شخصي  ابوبكر به هیچ قیمتي حاضر نیست ندوقتي احساس نمود سالم هللا علیهاحضرت فاطمه 

 علیه خدا صلي هللا ؛ ولي متاسفانه این بار ابوبكر به حدیث جعلي از رسولندعنوان ارث پدري مطالبه نمود فدك را بهگاه  آن

 .ماند صدقه است گذاریم و آن چه بعد از ما مي ما پیامبران از خود ارث نمي آله استناد كرد كه فرموده است و
 

 :كند داند؛ همان طوري كه ذهبي نقل مي ین حدیث را باطل ميعلماي بزرگ اهل سنت همانند ابن خراش ا از طرفی

اطل ب چگون حدیثى است؟ گفت« ما تركناه صدقه»به ابن خراش گفتم حدیث  که می گفت عبدان که شنیدم ازابن عدى گفت 

 .است مالك بن اوسدر )رجالی( آن چون  است؛

 
_____________________ 

 

 :پی نوشت

 ، ناشر: دارصادر، بیروت241، ص 3البغدادی، ج معجم البلدان، ( 0)

، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط، محمد 500، ص 04ج هـ( 631)متوفايشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمانسیر أعالم النبالء، الذهبي، ( 2)

 هـ0304بیروت، الطبعة: التاسعة،  -نعیم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة 
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 د.نپیگیر قضیه بود ت ابوبكر در زمان خالفت عمر نیزو فو فاطمه سالم هللا علیها از شهادت حضرت بعد امیرالمومنین
 

 :نویسد بخاري از قول عمر بن خطاب مي

را از پدرش سهم همسرش  -علی-او آمد و  رث پسر برادرت را از من طلب كردياى عباس تو نزد من آمدى و سهم ا... 

 .. ..طلب کرد

_____________________ 

 :پی نوشت

واب الخمس، باب َفْرِض ، أب2126، ح0022، ص 4هـ( ج 252صحیح البخاري، البخاري الجعفي، محمد بن إسماعیل ابوعبدهللا)( 4)

 412، ص 2/ ج   0116 - 0306 عة: الثالثةبیروت، الطب -، تحقیق د. مصطفي دیب البغا، ناشر: دار ابن كثیر، الیمامة اْلُخُمسِ 

 

  

 بازگردان... .ما  به صدا گفتید حق ما را یك آمدید و (علي)و این  (عباس)تو... 

_____________________ 
 

 :پی نوشت

َیِر، َباب ، ِكَتاب اْلِجَهاِد َوا0656، ح 0461، ص 4ج  هـ(220الحجاج ابوالحسین القشیري)صحیح مسلم، النیسابوري، مسلم بن ( 3) لسِّ

  بیروت –، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحیاء التراث العربي اْلَفْيءِ ُحْكِم 
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 پس گرفتن برخی از حقوق خویشدر  امیرالمومنینموفقیت 

 :برگرداندا رآله  صلي هللا علیه و اموال پیامبرعمر برخی از تیجه داد و به تصریح بخاري ن امیرالمومنینهاي  عاقبت پیگیري

 ...اما صدقات مدینه که عمر آنها را به علی و عباس باز گرداند، اما خیبر و فدک را پس نداد و عمر گفت اینها صدقات... .

 
_____________________ 

 

 :پی نوشت

َفْرِض اب الخمس، باب ، أبو2122 ، ح0022، ص 4ج  هـ(252مد بن إسماعیل ابوعبدهللا)صحیح البخاري، البخاري الجعفي، مح( 0)

 412، ص 2/ ج  0116 – 0306 بیروت، الطبعة: الثالثة -لیمامة د. مصطفي دیب البغا، ناشر: دار ابن كثیر، ا :، تحقیقاْلُخُمسِ 
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ل رسورا به وارثان  (فدك)و رفاه مسلمانان اجتهاد عمر اقتضا كرد كه  ىیز كشور گشادر زمان خالفت عمر بن خطاب پس ا

 .سلم باز گرداندصلي هللا علیه و خدا

 
_____________________ 

 

 :پی نوشت

 بیروت –، ناشر: دار الفكر 241، ص 3ج  هـ(222هللا)معجم البلدان، الحموي، ابوعبد هللا یاقوت بن عبد  (2)
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 !مروان بخشید خود فدك را به داماد عزیز س از آن كه عثمان به خالفت رسیدالبته پ

ضی ربكر ی را از اب آن رضی هللا عنها سلم بود كه فاطمه صلي هللا علیه و رسول خداصدقه  آنروان بخشید و فدك را به م

 .مطالبه نمودهللا عنه 

_____________________ 

 

 :پی نوشت

 035، ص 0الوردي، ج  تاریخ ابن الوردي، عمر بن مظفر (4)

 ، طبق برنامه الجامع الكبیر002، ص 0ج  هـ(642علي)ماد الدین إسماعیل بن المختصر في أخبار البشر، أبو الفداء ع( 3)

 

چرا عمر بر خالف  د و تمام اموال آنان صدقه است؛گذارن ال مطرح است كه اگر پیامبران از خود ارث نميوحال این س

 ان بخشید؟آن را به مرو خلفای پیشینا عثمان بر خالف چر گرداند؟ازب صلی هللا علیه و آله نظر ابوبكر آن را به وارثان پیامبر

 
ی هللا علیه صل با هم تناقض بخاري را در مورد میراث پیامبر ییدبیا ثابت شود خواننده گرامي بر درستي سخن مابراي اینكه 
 (منینومادران م)لبه میراثش كرد و زنهاي پیامبر مطا سالم هللا علیها فاطمه حضرت كه آمدهدر بخاري  ؛بخوانیم و آله را

 نمودند.نیز در پي ابوبكر فرستاده میراث خود را مطالبه 
____________________ 

 :  پی روشت

 23، ص 5ج  ،صحیح بخاري( 5)

 
 

 د ميخود را رگفته گوید و  آورد ولي در جاي دیگر تناقض مي بخاري این را براي استدالل بر میراث نداشتن پیامبران مي

 ه است.را بر همسرانش تقسیم كردصلی هللا علیه و آله میراث پیامبر  بن خطابنماید كه عمر  كند و ثابت مي

 

داد بست كه مقداري از محصول و  با اهل خیبر قرار صلی هللا علیه و سلم كه رسول خدا كند نافع از عبدهللا بن عمر نقل مي

ر خیب و همچنین عمر باشد جواز ت وسق و بیس را بردارد و به همسرانش صد وسق بخشد كه هشتاد وسق از خرمامیوه آنجا 

را مخیر كرد كه مقداري از آب و زمین به آنها بدهد یا همان برنامه صلی هللا علیه و سلم را تقسیم كرد و همسران پیامبر 

 يرا اجرا كند؛ برخي از آنها زمین را اختیار كردند و برخي وسق را ولي عایشه زمین را برا صلی هللا علیه و سلم پیامبر

 .خود برگزید

____________________ 

 :  پی روشت

 كتاب الوكاله، باب المزارعة بالشطر ،21، ص 4ج  ،صحیح بخاري( 2)

 
 

 كه مقدار میراث از ابوبكر مطالبه كرد فاطمه سالم هللا علیهاارد بر اینكه خیبر كه حضرت این روایت به روشني داللت د

را گذاریم  ما میراث نمي گفته است صلی هللا علیه و سلم پذیرفت و گفت كه پیامبرنبدهد و ابوبكر ادعایش را خود را از آن 

گذارد  میراث باقي نميصلی هللا علیه و آله پس اگر پیامبر  .سیم كردتق ایشانعمر بن خطاب در ایام خالفتش بر همسران 

 !برد؟ میراث نمي برد ولي دخترش میراث مي شانچگونه همسر

 .اسخمان بدهید! اجر شما با خداشما را به خدا پ منصفان عالم،و  اي خردمندان



راث پیامبران میاین گفته ابوبکر که فدک جز میراث است و  ؛ اماو هیچ ربطي به ارث نداردبوده هدیه پس مشخص شد فدک 

      فرماید: ميخداوند گذارند با نص صریح قرآن كه  باقي نمي
 

 02نمل      َو َوِرَث ُسلَْیَماُن َداُوودَ 
 

شكى نیست كه مقصود از آیه این است كه سلیمان مال و سلطنت را از در تضاد بوده و  ؛و همانا داود از سلیمان ارث برد

 :                                     :   از دو نظر مردود است باشدعلم در این آیه وراثت در  د به ارث برد و تصور اینكه مقصودداو

ظاهر  است و تفسیر آن به وراثت در علم تفسیر به خالفهمان ارث بردن از اموال  در اصطالح همگان( ورث)لفظ  -0

 .     قطعى صحیح نخواهد بود است كه بدون قرینه
 

مجاز صحیح است كه گفته شود فالنى وارث  تورصتاد به شاگرد منتقل مى شود و به چون علوم اكتسابى از طریق اس -2

كسى بخواهد آن را  و خداوند به هر موروثى بوده نهولى از آنجا كه مقام نبوت و علوم الهى موهبتى  علوم استاد خود است

زیرا  .نباشد صحیح نخواهد بود قطعى در كار مقامات و مناصب تا قرینه ،معارف ،مى بخشد تفسیر وراثت به این نوع علوم

ن مى داود و سلیمان چنی خداوند درباره یقبل در آیه گذشته از اینو  پیامبر بعدى نبوت و علم را از خدا گرفته است نه از پدر

   ::                                                     فرماید
 

ْن َولََقْد آَتْیَنا َداُووَد َوُسلَْیَماَن ِعْلًما  لََنا َعلَى َكِثیٍر مِّ ِ الَِّذي َفضَّ    05 نمل     ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنینَوَقااَل اْلَحْمُد لِِلَّ
 

یمانش ا آن دو گفتند ستایش خدایى را كه ما را بر بسیارى از بندگان با کهداوود و سلیمان دانشى عطا كردیم و به راستى به 

                             عطا فرمود.                                                                                                                   برترى فضیلت و 
 

     ؟؟               موروثىلیمان موهبتى بوده است نه آیا ظاهر آیه این نیست كه خداوند به هر دو نفر علم و دانش عطا كرد و علم س
 

 و در آیه ای دیگر می فرماید:
 

 2مریم      َیِرُثِني َوَیِرُث ِمْن آِل َیْعقُوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضّیًا
 

  او)یحیی( را وارث من)زکریا( و همه آل یعقوب گردان و تو ای خدا او را وارثی پسندیده و صالح مقرر فرما.
 

 

پیامبران پیشین این نبوده كه فرزندان آنان از كه شریعت الهى درباره  شودبه روشنى ثابت مى  شده با توجه به مطالب یاد

به جهت صراحت آیات مربوط به وراثت و  ایشان ارث نبرند بلكه اوالد آنان نیز همچون فرزندان دیگران ارث مى بردند

امبر پیكه پس از درگذشت  تشین خودآدر خطبه  علیهافاطمه سالم هللا حضرت حیى و سلیمان از اموال پدرانشان یحضرت 

 :ندرمودو ف هبا استناد به این دو آیه بر بى پایه بودن این اندیشه استدالل كرد فرمودنددر مسجد ایراد  صلی هللا علیه و آله
 

               د                                        د   یرثنى و یرث من آل یعقوب و ورث سلیمان داو ،هذا كتاب هللا حكما و عدال و ناطقا و فصال یقول
 

همانا داود او را وارث من و همه آل یعقوب گردان و ی فرماید: كه م است گویا و فیصله بخش ،گرداد ،این كتاب خدا حاكم

 .از سلیمان ارث برد

است  فدك ملكشادعا كرد كه  فاطمه سالم هللا علیهاحضرت كنند كه  مفسرین و محدثین نقل مي ،بینیم كه تمام مورخین لذا مي

ا و ام ایمن ر امیرالمومنین فاطمه سالم هللا علیهاحضرت  و شاهد بر مدعایش خواست ایشانابوبكر تكذیبش نمود و از  ولي

 ولي ابوبكر شهادت آن دو را نپذیرفت و كافي ندانست!!  ندبه عنوان دو شاهد معرفي كرد

و ام ایمن  همسرش جز است و هدیه فدكادعا كرد كه  سالم هللا علیها حضرت فاطمه ده است كهراقرار كابن حجر ولی 

 .  شاهدي نیاورد و این شاهدان كافي نبودند



 
_____________________ 

 :پی نوشت

 50المحرقة، هیثمی، ص  الصواعق (0)
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 باید بگوییم: همچنین در مورد قبول نکردن شهادت امیرالمومنین و ام ایمن

داي متعال یم مي کرد. خخواستند فيء را در بین آنها تقسیم کند چنانچه غنائم را تقس سلم صلّي هللا علیه و صحابه از پیامبر

یل فيء که در تحص خته و بدان اسب و شتر تاختید امامانند عنائم نیست چرا که در غنائم خود را به زحمت اندا : فيندفرمود

 .. ..نشده اید اختیارش با شخص رسول هللا بوده و هر کاري که خواست مي کندآن زحمتي متحمل 

 تو در فقر هدیه كرده است. ابوبكر به او گفتادعا كرد كه پدرش فدك را به او علیه السالم فاطمه  نداز دنیا رفت وقتي

 توانم سخنت تردید دارم، پس نمي ي ولي با این حال من در صحتیعزیزترین مردم نزد من و در بي نیازي محبوب ترین آنها

 واشهادت دادند ولي ابوبكر از  اوبه نفع  رسول علیه السالمبه نفع تو داوري كنم. راوي گوید ام ایمن و یكي از بردگان 

 و... . ا بپذیرد و او چنین شاهدي نداشتآن ر بیاورد كه شرع یخواست شاهد
 

 
_____________________ 

 :پی نوشت

 215، ص 21الفخر الرازی، الرازی، ج تفسیر ( 2)
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 :كه به زید بن علي گفتم كند هـ( در تاریخ مدینه از نمیري فرزند حسان نقل مي222)ابن ُشبَّه

 رضی هللا عنها نابود كرد ... فاطمهرا  رضی هللا عنهارا تقبیح كنم كه حق فاطمه رضی هللا عنها بكر اخواهم كار اب من مي

ه رضی هللا عنآیا شاهدي بر ادعاي خود داري؟ علي  گفتفدك را به من داده است.  صلی هللا علیه و سلم كه رسول خدا گفت

گواهي  گفت ،آري گفتاهل بهشت هستم؟ از دهي كه من  آیا گواهي مي و گفت آورد ام ایمن را گاه آن را آورد و شهادت داد

 .بخشید (به فاطمه)فدك را  پیامبردهم كه  مي

 حق خود را بگیري؟ با شهادت یك مرد و زنخواهي  ميگفت آیا  ضی هللا عنهر ابوبكر

 
_____________________ 

 

 :پی نوشت

علي محمد دندل ویاسین سعد الدین  :، تحقیق553 ، ح023، ص 0ج ، تاریخ المدینة المنورة، النمیري البصري، ابوزید عمر بن شبة (4)

 م0112 - هـ0306 -بیروت  -بیان، ناشر: دار الكتب العلمیة 

، 056، ص 0ج ، الصواعق المحرقة علي أهل الرفض والضالل والزندقة، الهیثمي، ابوالعباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر (3)

 م0116 -هـ 0306 لبنان، الطبعة: اْلولى -الرسالة ناشر: مؤسسة كامل محمد الخراط،  - عبد الرحمن بن عبد هللا التركي :تحقیق
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در زمان حیاتش به او هدیه داده است  صلی هللا علیه و آله كه فدك را پیامبر فاطمه سالم هللا علیها حال گفته حضرتبه هر 

بن ا نزد مورخین معروف است وقبول نكرد نیز و ام ایمن را  امیرالمومنینو اینكه ابوبكر ادعایش را نپذیرفته و شهادت 

ي یولي بخاري و مسلم آن را خالصه گواند.  تیمیه و نویسنده سیره حلبیه و ابن القیم الجوزیه و دیگران نیز آن را ذكر كرده

 الم هللافاطمه ستا به خواننده چنین تفهیم كنند كه غضب  ه اندآور شد را یاد فاطمه سالم هللا علیهاكرده و فقط مسئله میراث 

ظالم  یشاناشنیده بود انجام نداده پس  صلی هللا علیه و آله بر ابوبكر بي مورد است و ابوبكر كاري جز آنچه از پیامبر علیها

و بدینسان دروغهاي امویان و انصار خالفت جایگزین  ها به خاطر حفظ آبروي ابوبكر استاست و ابوبكر مظلوم!! و همه این

مام ت فاطمه سالم هللا علیها حضرت و پاره تنشصلی هللا علیه و آله قیمت آبروي شخص پیامبر شود هر چند به  ها مي حقیقت

مورد را  اند در كتابهایشان آورده فاطمه سالم هللا علیهابا این حال ما همین مقدار كمي كه بخاري و مسلم در فضائل  شود.

 که با علم بر جایگاه فاطمه سالم هللا علیهابكر كافي است تا معلوم شود همین مقدار براي محكومیت ابو دادیمبررسي قرار 

 صلی هللاكه رسول خدا  کسی؛ ه استهمسرش را نیز نپذیرفت شهادت شهادت خودش بلکه و نه تنها هرا تكذیب كرد ایشان

 ه: دوفرماش  دربارهعلیه و آله 

 حق با او است و او با حق، یعنی علی. 

 
_____________________ 

 :نوشتپی 

 44001ح  ،220ص  ،00کنز العمال، المتقی الهندی، ج ( 0)
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_____________________ 

 پی روشت:

 043، باب الحق مع على رضى هللا عنه، ص 1ج /  245، باب فیما كان فى الجمل و صفین و غیرهما، ص 6 مجمع الزوائد، ج( 2)

 
رس برای بررسی بیشتر به آددر ارتباط نمی باشد با عرض پوزش، لطفا  کتاببه این جهت که این مطلب با موضوع اصلی 

 زیر مراجعه فرمایید.

 

 علي مع الحق والحق مع علي

 

 

 

 

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=13523
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 حال ببینیم آیا ابوبکر با همه این گونه برخورد کرده است:

عالء بن  از سوي از دنیا رفت سلمهللا علیه و  صلي پیامبروقتي  كنند كه گفت نقل مي رضی هللا عنهم عبدهللااز جابر بن 

لب كند. د بیاید از ما طپولي طلب دار پیامبر صلی هللا علیه و سلمهر كه از  بكر گفتابكر رسید. ابالي براي ابحضرمي پو

وعده داده بود كه این و این و این به من بدهد و او هم سه بار دستش را به من  سلمجابر گفت رسول خدا صلي هللا علیه و 

 .پانصد و پانصد و پانصد درهم به من داد د. جابر گویدپر كر

 

 
 

____________________ 

 :  پی روشت

 كتاب الفضائل باب ما سئل رسول هللا صلي هللا علیه و آله شیئا قط فقال الصحیح مسلم، ( 0)

 2214، ح 222، ص 2/ ج  كتاب الشهادات، باب من أمر بانجاز الوعد، 024، ص 4صحیح بخاری، ج  (2)

 

 
كند  سه بار دستش را پر از پول ميكند و  چطور جابر را در ادعایش تصدیق مي اي نیست از ابوبكر بپرسد ال كنندهوآیا س

  علیهاسالم هللا فاطمه حضرت تر و با ایمان تر از عبدهللا با تقواآیا جابر بن ؟ كه شاهد و گواهي بر ادعایش بطلبدینبدون ا

 سرور زنان جهانیان است؟
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لمین واجب بر همه مسرا بر او  درود و صلواترا كه خداوند  امیرالمومنینانگیزتر اینكه گواهي همسرش  از آن شگفت

 !!!پذیرد نمي را نفاق اعالم نموده است نیش رادوستیش را ایمان و دشمپیامبر صلی هللا علیه و آله  گردانیده و

 

 
____________________ 

 :  پی روشت

 باب الدلیل علي ان حب االنصار و علي من االیمانکتاب اْلیمان،  ،040ح  ،20، ص 0ج  ،صحیح مسلم (0)

 
 

 و حضرت فاطمه سالم هللا علیها كه صورتي روشن تر از ظلم به اي دیگر را نقل كرده از آن باالتر كه خود بخاري، حادثه

 .نماید مشخص مي اهل بیت را
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 ا به صهیب بخشیده است. مروان گفتدو منزل و یك اطاق ر صلی هللا علیه و سلم قوم بني صهیب ادعا كردند كه رسول خدا

 دا صلی هللا علیه و سلمرسول خدهد؟ گفتند ابن عمر. پس او را طلبید و او هم گواهي داد كه به نفع شما گواهي مي چه كسي

 .آنگاه مروان بر این گواهي صحه گذاشت و به آنان بخشید منزل و یك اطاق به صهیب داده است دو

 

____________________ 

 :  پی روشت

 2223، ح 232، ص2/ ج  034، ص 4ج  ،صحیح بخاري( 0)

 

 

ن عمر كند با اینكه فقط اب مسلمین به نفع ادعا كنندگان حكم ميچگونه خلیفه ید که ها بنگر ها و داوري به این حكم اي مسلمان

در حالي كه یك  شود چرا گواهي علي بن ابي طالب و ام ایمن با هم رد مي ال كندونیست س شهادت داده است؟ هیچ مسلماني

 راستگوب قرآن او این در صورتي است كه طبق نص ي استیقوي تر از شهادت یك مرد به تنها مرد و یك زن محكم تر و

  و امیرالمومنین نیست.تر از دختر گرامي رسول خدا صلي هللا علیه و آله 
 

توانند تشكیك كنند  به هیج وجه نمي ند در صحت این احادیث تشكیك كنندهر قدر سرسختان و بد اندیشان و متعصبان بخواه

است و نماز ابوبكر و عمر و عثمان  ی هللا علیه و آلهصل ي از درود بر پیامبرید فرستادن بر علي و فاطمه، جزدر اینكه درو

شود جز اینكه در آن بر محمد و آل محمد صلوات و  و تمام مبشرین به بهشت و همه اصحاب و جمیع مسلمانان پذیرفته نمي

 نانآ صحیح بخاري و صحیح مسلم و دیگر صحاح اهل سنت آمده است و امام شافعي درباره شان درود بفرستند چنانكه در

 .نمازش درست نیست درود نفرستد( اهل بیت) هر كه بر شما گفته است

____________________ 

 :  پی روشت

 62ص  ،دیوان شافعي( 0)

 ... ، باب ان هللا و مالئكته یصلون26، ص 2ج  ،صحیح بخاري (2)
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 ارصاف استاد در ماجرای فدک

 وراستگ (در ماجرای فدک) آیا فاطمه در ادعای خویش بغداد پرسیدماز علی بن فارقی مدرس و استاد مدرسه غربیه در شهر 

بخندی ل پس چگونه است که ابوبکر فدک را پس نداد در حالی که می دانست او راستگو می باشد؟ گفتم آری. پاسخ داد بود؟

آمد و خالفت همسرش  روزی میفردا فدک را مسترد می ساخت خواستن اگر آن روز به محض که  زد و سخن لطیفی گفت

ل گفتار او عذر و بهانه ای نداشت زیرا خودش از نیز در عدم قبو اورا از مقامش دور می کرد و  اورا مطرح می کرد و 

 و ... . و بینه ادعای وی را پذیرفته بود اعتراف کرده بود و بدون گواه اوبه صداقت  قبل

 .کالم  صحیح   و َهذا: ویسدن ابی الحدید در انتهای این داستان می

 

____________________ 

 :  پی روشت

 213 ، ص02 ابن ابی الحدید، ج ،شرح نهج البالغه( 0)
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 نمودند:بیان  در حضور ابوبكر و اصحاب که در مسجد سالم هللا علیها فاطمهاز خطبه حضرت  بخشی
 

داوود از سلیمان ارث : رمایدف نه قرآن است كه ميآیا شما عمدا كتاب خدا را رها كردید و آن را پشت سر گذاردید؟ مگر 

به من عطا كن كه از من ارث ببرد و از آل یعقوب ارث ببرد و جانشینی است از پیش خود و در داستان زكریا آمده  برد

 .خداوندا او را وارثي پسندیده و خوب قرار بده

 .ارنداولویت د : و خویشان برخي، بر برخي دیگر در كتاب خداندفرمودو 

 .هر یك مانند سهمیه دو دختر است ان ذكوركند كه سهمیه فرزند خداوند در فرزندانتان، شما را سفارش مي :ندفرمودو 

ه وصیت كند ك لي باقي گذاشته بودواگر مرگ یكي از شما مردم فرا رسید و ام: خداوند بر شما مقرر فرموده كه اندفرمودو 

 .به پدر و مادرش و خویشانش به طور عادالنه بپردازند و این وصیت براي تقوا پیشگان سزاوار است

آیا خداوند آیاتي را براي شما قرار داده و پدرم را از آنها خارج ساخته؟! یا اینكه شما عموم و خصوص قرآن را بیش از 

یعني مرا خارج از دین  ،برند د اهل دو ملت و دو دین از یكدیگر ارث نميییگو فهمید؟ یا اینكه مي عمویم مي پدرم و پسر

د و در آن روز بهترین كر مانا روز قیامت با تو مالقات خواهكه هم یر این فدك را بي هیچ مانعدانید؟ پس بگی پدرم مي

زیان  در خسران و اطل پیشگاندر آن روز كژروان و ب محمد و وقت مالقات، قیامت است و داوران خدا و بهترین رهبران

 .خواهند بود

____________________ 

 :  پی روشت

  06ص  ،احمد بن ابي طاهر ،بالغات النسا (0)
 

 

سالگی پدرش برترین  01ای عزیزان به اتفاقاتی که رخ داده و ما آنها را اثبات کردیم فکر کنید؛ برترین بانوی عالم در سن 

خلق را از دست می دهد، پس از فراموش کردن وصیت ایشان و غصب خالفت همسرش به خانه اش حمله می کنند درب 

ند، همسرش را به زور بیرون می آورند و وقتی با مقاومت امیرالمومنین را به آتش می کشند، با لگد جنین او را سقط می کن

هنگامی  مباید بگوییو برای عزیزانی که مطلع نیستند  تازیانه)یا غالف شمشیر( به دست ایشان می زنندروبرو می شوند با 

ردند و ه یکباره هر چقدر سعی ککردند ک رد تنومند شروع به بیرون کشیدن ایشانرا بستند چندین م امیرالمومنین که دستان

تکان نمی خورد وقتی دقت کردند دیدند حضرت فاطمه سالم هللا علیها  امیرالمومنین دیگران نیز به آنها کمک کردند دیدند

که عمر به قنفذ می گوید دست فاطمه را کوتاه کن که او آنقدر با تازیانه به  اند حلقه کرده ایشان دستان خود را دور کمر

ورم می کند. هنگامی که امیرالمومنین را به سمت مسجد می بردند ایشان با  سیاه و ایشان می زند که بازوی ایشان بازوی

آنها کار را به جایی رسانده  وضعیتی که داشتند)سقط جنین کرده بودند( با برخی از زنان بنی هاشم به مسجد می روند و

تصمیم داري شوهرم را بقتل رساني و کودکانم را یتیم نمایي؟ اگر او را رها  :ندو فرمود هرو به ابوبکر نمود بودند که ایشان

حسن و حسین امام و دست  ندگفتاین را  .و بر سر قبر پدرم نزد خدا استغاثه مي نمایم !!نسازي موهایم را پریشان مي کنم

 به سلمان فارسيکه امیرالمومنین  ندحرکت نمود صلی هللا علیه و آله و به سوي قبر رسول خدا هالسالم را گرفت علیهما

مبر پدرت ارسید و عرض کرد: اي دختر پی ایشان سلمان خدمت .: دختر پیغمبر را دریاب و از نفرین منصرفش سازندفرمود

عرض  .: اي سلمان بگذار تا داد خودم را از این بیدادگران بگیرمندفرمود .براي جهانیان رحمت بود از نفرین منصرف شو

وقتي  سالم هللا علیها فاطمهحضرت  .گردیدازو امر کرده که به منزل ب مرا خدمت شما فرستادهدختر پیامبر علي کرد: اي 

ر و به روایتي دیگ : چون او دستور داده اطاعت مي کنم و شکیبایي را پیشه مي سازمندفرمود ندرا شنیدامیرالمومنین امر 

فقط خداوند می داند در آن لحظات به غیرت هللا امیرالمومنین چه  .تندرا گرفت و به خانه برگش امیرالمومنیندست  ایشان

 گذشت.

ُ لَِرُجٍل ِمْن َقْلَبْیِن فِی َجْوفِِه؛ خداوند برای هیچ کس در شخصی خدمت ا مام صادق علیه السالم رسید و گفت تفسیر َما َجَعَل هللاَّ

( چیست؟ فرمودند: یعنی نمی شود هم غاصبان حق امیرالمومنین را دوست داشت 3درونش دو قلب قرار نداده است )أحزاب 

  را.هم خود ایشان 



 شرکت کرد؟امیرالمومنین در جنگ با ایرانیان  آیا

موضوع حمله اعراب به ایران همواره موضوعی مورد بحث بوده که سعی شده در این بخش به صورت اجمالی به آن 

پرداخته و به برخی موضوعات پاسخ داده شود. وحشی گری اعراب)عربستان فعلی( موضوعی است که بر همگان روشن 

 توسط آنان بر کسانی که با تاریخ آشنا باشند پوشیده نیست. اما گوشه ای از تاریخ: و جنایات انجام شده

 

 فرمانده فتح گرگان این چنین می گفت:

با خدا پیمان بسته ام كه اگر بر اهل جرجان دست یافتم آن قدر خون ریزى كنم كه با آن خون آسیاب را به گردش در آورده، 

 كرده و بخورم. گندم آرد نمایم و از آن نان تهیه

_____________________ 

 پی روشت:

 400، ص 5تاریخ الطبري، ج  (0)

 

البته آنان هر جا رسیدند این چنین کردند! مثال در فتح ارمنستان، مردم شهر حیزان)در نزدیکی شهر شیروان است( پس از 

قسم خورد كه از ایشان هیچ مردى قبول نکردن صلح هنگامی که شکست خود را نزدیک دیدند خواستار صلح شده و فرمانده 

داشتند؛ پس همه ایشان را جز یك سگ و یك مرد كشت و او چنین تصور و حیوانى)سگى( را نكشد و آنان از جنگ دست بر

 مى كرد كه این كار جایز است و جنگ بر نیرنگ استوار است.   

_____________________ 

 پی روشت:

 ، باب حوادث سنة ثالث عشرة و مائة401، ص 6تاریخ اسالم، ذهبی، ج  (2)

 

 اصلی منحرف شویم البته به برخی از آنان در حین مناظره پرداخته ایم. موارد بسیار است و ما نمی خواهیم از موضوع

 

مالک و میزان حق برای ما امیرالمومنین می باشند. ایشان حجت خداوند بر روی زمین بوده و رفتار و کردار ایشان یعنی 

ا هیچ گاه شرکت نکردند و به عمل مورد رضایت خداوند و رسول خدا صلی هللا علیه و آله؛ امیرالمومنین در جنگ های خلف

امام حسن و حسین علیه السالم نیز این چنین دستور دادند و این امر تا حدی برای خلفا سنگین بود که طبری، به جعل روایت 

 پرداخته و گفت حسن و حسین در جنگ های فتح شمال ایران شرکت کردند آن هم شهر هایی که هیچ گاه فتح نشدند!

ومنین در حد نرفتن عمر به جنگ بود و در سایر موارد دخالتی نداشتند که ما در بخش پاسخ به شبهات مشاوره های امیرالم

 به صورت کامل به آن پرداخته ایم. 

 

 

 

 

 

 



 پیش از نتیجه گیری ابتدا باید گوشه ای از تاریخ را بازبینی کنیم:

هزار سرباز ورزیده  000،000 او با حدود .کردرا فتح  هندوستان نادرشاه افشار نام نبردی است که طی آن جنگ کرنال

نفر از  2500در این جنگ حدود  .تصرف خود در آوردبه یورش خود را به هند آغاز و پس از چند نبرد خونین دهلی را 

 شتاو با غنائم فراوان که از هند به چنگ آورده بود به ایران بازگهزار نفر از هندی ها کشته شدند.  40ایران و نزدیک به 

و تاج پادشاه هند را بر سر محمد شاه گذاشت. غنائمی که نادر به ایران آورد ده برابر بیشترین درآمد ساالنه دوران صفویه 

  .شهرت جهانی دارند تخت طاووس و دریای نور کوه نور، است. در میان این غنائم جواهراتی چونبرآورد شده 

 _____________________ 

Resources: 

0- Jaques, Tony (2002), "Karnal-0641-Nader Shah#Invasion of India", Dictionary of Battles and Sieges: A 

Guide to 1،500 Battles from Antiquity through the Twenty-first Century, Westport, CT: Greenwood, p. 502 

2- ^ Jump up to:a b Axworthy, Michael(2001). The Sword of Persia: Nader Shah, from tribal warrior to 

conquering tyrant,p. 253. I. B. Tauris 

 

  

به کرمان حمله برد با شکست لطفعلی خان کرمان را تسخیر کرد و به کشتار و  همچنین هنگامی که آقا محمد خان قاجار

ای عام مردم آن دیار پرداخت. بسیاری از مردم را کور و عده زیادی را به طرز فجیعی به قتل رساند و به دستور او تپه قتل 

او سربازانش را در  اند؛هزار نفر ذکر کرده  60هزار و برخی  20ها را  ای تعداد کور شدهعده  .از چشمان مردم ساختند

 تجاوز به زنان شهر و غارت اموال آنها آزاد گذاشت.

_____________________ 

 پی روشت:
 

 تمام کتب تاریخی که شرح حال بر اندازی حکومت زندیه و قدرت گرفتن قاجار را نقل کرده اند. (0)

 

فرض کنید شخصی هندی به خانه حمله، شما را مضروب و دارایی و ناموس شما را با خود ببرد و در پاسخ به پرسش شما 

بگیرم! به نظر شما چند درصد می گویند جنگ کرنال که چرا این کار را انجام می دهی بگوید آمده ام انتقام جنگ کرنال را 

دیگر چیست؟ حال سوال ما این است چرا برخی تا صحبت از اسالم می شود آن را به جنگ اعراب به ایران مرتبط می 

کنند؟ بله جنایات انجام شده با بسیاری از کشور گشایی های ما قابل مقایسه نیست ولی جنگ کرنال قدرت درکی به ما می 

هد. همچنین اگر بخواهیم واقعا به ابعاد جنگ بپردازیم باید به نقش موبدان زرتشتی که حکم تکفیر بسیاری از مردم را به د

مرد  یا وضعیت جامعه زرتشتی که یا سربازانی که به سپاه اعراب پیوستندین)باطل( مانوی گراییده بودند دلیل اینکه به د

 .را نیز بررسی کنیمو...  یگری در می آورد و فرزندان به وجود آمده را می فروختبدون اجازه زن او را به ازدواج مرد د

 

 نتیجه گیری

 ما نیز در طول تاریخ در کشور گشایی هایمان کارهایی از این قبیل انجام داده ایم و گاهی خودمان بر علیه خودمان! -0

اما برای ما میزان عدالت، امیرالمومنین است که ایشان نیز  هر گاه جنایات انجام شده را می خوانیم قلبمان به درد می آید -2

 نارضایتی خود را با این نوع کشور گشایی ها با شرکت نکردن در جنگ نشان داده اند.

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Karnal#cite_ref-Axworthy254_5-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Karnal#cite_ref-Axworthy254_5-1


 ویژه ها
 

 خدا در اهل سرت
 به چند نمونه از احادیث آنها اشاره می کنیم: ؛خداوند متعال می باشند دیدناهل سنت عموما معتقد به 

 .بینند میرا  03بینند چنانچه ماه را در شب  شود و او را می خداوند سبحان در برابر بندگانش نمایان می

 
____________________ 

 :پی روشت

 0، ح 023 ، ص0 ج باب معرفه طریق الرویه، ،صحیح مسلم( 0)

 3101، ح 405، ص 4/ ج  0، ح 036 ، ص1 صحیح بخاری باب الصراط جسر جهنم، ج (2)

 

 

http://www.sonnat.net/upload/article/KVNWYLKF_pic.png?rnd=


  .پایش را نمایش می دهد تا مومنین او را بشناسند

____________________ 

 :پی روشت

   3، ح 021 ص ،0 ج صحیح مسلم،( 4)

 5، ح 051 ص ،1 ج صحیح بخاری،( 3)

 

 .جهنم می گذارد پس جهنم پر می شودخداوند پایش را در 

____________________ 

 :پی روشت

 2 ح ،034 ص ،1 ج صحیح بخاری،( 5)

 

 ،ومگشت دبر ان زمینها ،دو پا و پنج انگشت دارد که آسمانها را بر انگشت اول ،کند و دو دست خندد و تعجب می خداوند می

  .گذارد بر چهارم و سایر آفریدگان را بر انگشت پنجم می آب و خاک ،درختان بر سوم

____________________ 

 :پی روشت

 010و  050ص ،1 ج/  02و  2 ح ،056 ص ،2 ج ،صحیح بخاری( 2)

 

 داند: ایات این موضوع را ممنوع میشیعه بر اساس آیات و رو

 (00چیزی مانند او نیست )سوره شوری آیه 

 (004دیدگان توان ادراک او را ندارند )سوره انعام آیه 

 .برند کرد و زیرکان به حقیقتش پی نمی وانبلند همتان او را درک نت فرمایند می امیرالمومنین

 

 

 

 

 

 

 

 



 !ساق یریاو خدا در آیامت

  كنیم: نقل مىرا بحث مربوط است  به این حدیث اندكى طوالنى است كه ما آن قسمت را كه

ا ر آنانجویند و چون آنان را یافتند با بالهایشان  روند و اهل ذكر را مى براى خدا فرشتگانى است كه در میان مردم مى... 

فته و به حمد دارند كه آنان تو را تسبیح گ گویند؟ در جواب اظهار مى كه بندگان من چه مىپرسد  مى خدا ؛كنند احاطه مى

ه كه چگونه خواهند بود آنگا فرماید: را ندیدند. مىو ت قسم)به تو( گویند نه پرسد آیا مرا دیدند؟ مى مى ؛و تمجید تو مشغولند

 نمایند... كنند و هم بیشتر تسبیح و تمجید مى ت مىرا ببینند هم بهتر عبادو اگر ت گویند مرا ببینند؟ مى

___________________ 

 :پی روشت
 

  040كتاب الدعوات، باب ، 4200، ح 530، ص 5ج  ،سنن ترمذي( 0)

 ، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر هللّا عز وجل006ح  ،1، ص 1صحیح بخارى، ج ( 2)

 

 

را ببینند  واگر ت گویند پس اینكه فرشتگان به خدا مى اعمال است و نه محل عملاداش یا كیفر پ قیامت محلبا توجه به اینكه 

 را در دنیا ببینند.و د یعنى اگر تكنن بهتر عبادت مى

ولى چون خدا از ما خیلى دور است گیریم این است كه دیدن خدا در دنیا نیز ممكن است  اى كه از این روایت مى نتیجه

 تواند او را در این دنیا ببیند. بشر نمى آمدچنانچه به زودى خواهد 

 

  كنیم كه: نظر مى از اشكال دیگرى كه در آخر این حدیث طوالنى نقل شده صرف

یان میك نفر در گوید خدایا  اى مى فرشته ؛گیرم كه آنان را آمرزیدم فرماید: من شما را شاهد مى ... خداوند به فرشتگان مى

انى ینفرماید: اینان همنش مى ؛)یعنى اهل ذكر و عبادت نیست( بلكه براى كارى نزدشان آمدهیستآنان است كه جز ایشان ن

 ..... شود شقى نمى اشدهستند كه هر كس با آنها ب

  گذاریم. مى ما قضاوت را به خوانندگان محترم وا

 
 

 !در این حدیث عالوه بر دیده شدن خدا شكل خدا نیز مورد نظر است

از  دگوینمن پروردگارتان هستم.  :گوید آید و مى مى آنانشناسند نزد  قیامت به صورتى غیر از صورتى كه مىخداوند در 

شناسیم. آنگاه خدا به صورتى كه  چون بیاید ما او را مى مانیم تا پروردگارمان بیاید جا مى ما همین ،بریم تو به خدا پناه مى

 ى.یگویند كه تو پروردگار ما ؟ا هستمپروردگار شم گوید كه من آید و مى شناسند مى مى

 فرماید: و در روایتى دیگر خداوند مى

 كند. را آشكار مى پایش آرى، ساق و خدا ساق ه وسیله آن او را بشناسید؟ گوینداى است كه ب آیا بین شما و او نشانه

___________________ 

 :پی روشت
 

 معرفة طریق الرؤیةكتاب االیمان، باب ، 10باب  ،402و  211 ، ح021و  023، ص 0صحیح مسلم، ج ( 4)

 ، كتاب التوحید، باب وكان عرشه على الماء051و  052، ص 1ج /  ، تفسیر سوره نآ والقلم011، ص 2صحیح بخارى، ج ( 3)



تا او را به همان صورت بشناسیم كه اگر با صورتى دیگر نزد ما حاضر  ه ایماستى آیا ما خدا را به صورتى خاص دیدر

 «اقس» شناسیم؟ از این گذشته مى چگونه از او صورتى خاص ر دیدیم كى و كجا؟ اگر ندیدیماگحال شود او را انكار كنیم؟ 

 !باشد؟ چه كسى گفته است كه بین ما و خدا ساق او نشانه مى !اى است؟ چه نشانه دیگر

 این دیگراصال اند؟! نمای ت خود را به ما مىحال چگونه خدا شد! «شدت»یعنى « ساق»اند كه  از شارحین گفته رخیبحال 

 «!!ت خداشد»چگونه عالمتى است 

 

را نقل  هاآن به صرف اعتماد به راویان یولو بى معن حدیث كه نسنجیده هر روایتى را ب است از راویان و ناقالنتعج

شناسیم! اینها  او را مى باشد كه با آن اى مى آید، خدا ساق دارد، بین ما و خدا نشانه شود، خدا مى ا دیده مىخد ؛كنند مى

 السالم است. همه نتیجه دور شدن از اهل بیت پیامبر علیهم

  

 

و  (آن است ظروف آن و آنچه كه در)و دو بهشت از طال است (آن استظروف آن و آنچه كه در (دو بهشت از نقره است

 یست مگر آنكه بر چهره خداوند ردا)مانعى( نى دارند( و بین دیدن پروردگارشان)یعنى آنانكه در آن دو بهشت جابین قوم

 .باشد( )كه مانع دیدن چهره او مىباشد كبریایى در بهشت عدن مى

___________________ 

 :پی روشت
 

  4الجنة، باب كتاب صفة ، 2521، ح 510، ص 3ج  ،سنن ترمذي( 5)

  مقدمه، باب فیما انكرت الجهمّیة، 012، ح 22، ص 0سنن ابن ماجه، ج ( 2)

 ة المؤمنین رّبهم سبحانه و تعالىكتاب االیمان، باب اثبات رؤی، 10باب ، 212، ح 024، ص 0صحیح مسلم، ج  (6)

 

 

 خواهید بیفزایم؟ فرماید: آیا چیزى مى وقتى اهل بهشت داخل بهشت شدند خداى تبارك و تعالى مى

 .به پروردگارشان داده نشده است تر از نظر چیزى به آنها محبوب و زند ... آنگاه خداوند حجاب را كنار مى

___________________ 

 :پی روشت
 

   مقدمه، باب فیما انكرت الجهمّیة، 016، ح 26، ص 0سنن ابن ماجه، ج ( 1)

  تفسیر سوره یونس)مشابه روایت مسلم(، 4005، ح 226، ص 5ج  ،سنن ترمذي (1)

 ة المؤمنین رّبهم سبحانه و تعالىكتاب االیمان، باب اثبات رؤی، 10باب ، 216، ح 024، ص 0صحیح مسلم، ج  (00)

 

 

 

 

 



  پیامبر صهی هللا یهیه و  له کشتوسه گاره برای  یاسراد تالش خهفا

 رد. اگرخو می چشم فراوانی بهط گروهی از منافقین به آله توس و علیه هللا یرسول خدا صل مدارک کشتن سنت اهل کتبدر 

 .این اسناد خبری از اسامی این منافقین نیستبرخی از چه در 

 
___________________ 

 :)بدوو ذکر رام مرافقیو(پی روشت

 416ص  ،2ج  ،کثیر ابنتفسیر ( 0)

  410 و 410ص  ،5ج مسند احمد، ( 2)

 44ص  ،1ج  ،بیهقی ،السنن الکبری (4)

 000ص  ،0ج ، هیثمی ،مجمع الزوائد( 3)

 کتاب صفات منافقین و احکامهم، 024، ص 1، مسلم نیشابوری، ج صحیح مسلم( 5)

 

 

 

http://www.sonnat.net/upload/article/28BFB4AC.9DEE.4A16/QK872ODR_pic.gif?rnd=


 :استبرده  که از ایشان بدین شرح نام حدیثی را به نقل از حذیفه آوردهحزم  تنها ابن

 اصوق ابی بکر، عمر، عثمان، طلحه و سعدبنو اما حدیث حذیفه که ساقط است زیرا در طریق آن ولید بن جمیع و... أبا

و این  رسانندقتل را به  لیه و سلمپیامبر صلی هللا عی تبوک  داشتند در عقبه از جمله کسانی بودند که قصدرضی هللا عنهم 

 موضوعی دروغ است و...

 

___________________ 

 :پی روشت

  223 ص ،00ج  ،ابن حزم ،المحلّی (2)

 

 

http://www.sonnat.net/upload/article/28BFB4AC.9DEE.4A16/namaye.png?rnd=


که  آن داند. حال آن را ساقط می باشد می حدیثُجمیع در سلسله روات این  حزم با ذکر این دلیل که ولیدبن جالب است که ابن

است. ه شد ه توثیقشناسان عام ی کثیری از رجالهجمیع فردی است که توسط عد بینیم که ولیدبن شگفتی میدر نهایت 

از رجال حجر در مورد او تعبیر به صدوق کرده و  الحدیث خوانده و ابن معین و ابوحاتم او را صالح همچون عجلی، ابن

 است.بخاری و مسلم بوده 

 

___________________ 

 :روشت پی

  1422 ، ح446ص  ،3ج ، ذهبی، میزان االعتدال( 0)

  وسألته عن الولید بن جمیع فقال: ثقة ،222، ح 141ص ، الدارمی ،تاریخ ابن معین، یحیى بن معین( 2)

 الولید بن عبد هللا بن جمیع الزهری مکی ثقة وقال مرة حجازی ،0134 ، ح432ص  ،2ج  ،العجلی ،معرفة الثقات( 4)

الولید بن عبد هللا بن جمیع الزهری المکی نزیل الکوفة صدوق یهم ورمی  ،6351 ، ح212ص  ،2ج ، ابن حجر، تقریب التهذیب( 3)

  بالتشیع من الخامسة / بخ م د ت س

http://www.sonnat.net/upload/article/28BFB4AC.9DEE.4A16/DLQLTPVW_pic.gif?rnd=


هو ابن عبد هللا بن جمیع الزهری الکوفی. عن أبی الطفیل وأبى سلمة بن عبد الرحمن وعنه یحیى ]ابن  ؛الولید بن جمیع ]د، ت، س، م[

( القطان، وأبو أحمد الزبیری، وجماعة. وثقه ابن معین، والعجلی. وقال أحمد وأبو زرعة: لیس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح 0سعید[ )

حتجاج به. وقال الحاکم: لو لم یذکره مسلم فی صحیحه لکان أولى. وقال الفالس: الولید ابن الحدیث. وقال ابن حبان: فحش تفرده فبطل اال

عبد هللا بن جمیع الزهری من أنفسهم، کوفی، کان یحیى ال یحدثنا عنه، فلما کان قبل موته بقلیل أخذتها من على الصائغ، فحدثنی بها، 

( جمیع، حدثنی أبو الطفیل، سمعت أبا هریرة یقول: شکوت 2د هللا بن ]أبى سلمة[ )وکانت ستة أحادیث. معاویة بن هشام، عن الولید بن عب

  افتح کساءک ففتحت. ثم قال: اجمعه، فجمعته، فما نسیت شیئا سمعته منه :إلى رسول هللا صلى هللا علیه وسلم سوء الحفظ، فقال

 

 

آله  و علیه هللا یپیامبر صل ماجرای کشتنه از نقل احادیثی که به ذکر نام منافقین در ست چرا علمای عاماج ال اینوسحال 

حزم این دست اخبار از حذیفه این صحابی بزرگوار  حالی است که به تصریح ابن ند؟ این دره اخودداری نمود اند پرداخته

 ؟حزم را خواهند بخشید احش ابناشتباه فبا وجود این  هکه آیا دانشمندان عام و دیگر این فراوان موجود است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صهی هللا یهیه و  له حذف رام پیامبر
 پیامبران ممنوع و حرام است؟ مهاییکى از نا یا آله(صلى هللا علیه و )آیا نامگذارى به نام محمد

نام گذارى به نام پیامبران را ممنوع کرده و در مدینه نیز دستور داد هر کس به  عمر طى بخشنامه اى به کوفه چرا اگر نه

 را تغییر دهد؟ است باید آن« محمد»نام 
 

مکمل « محمد»عمر در ممانعت از نامگذارى به نام  و کار امیرالمومنینراستى کار بنى امیه در کشتن افراد هم نام به 

 از بین بردن نام و یاد پیامبر صلی هللا علیه و آله و جانشین او نیست؟براى  احدو ر برگیرنده یک پیام و گامیکدیگر و د

 

_____________________ 

 پی روشت:

 41 ، ص0۵ شرح صحیح بخاری، عینی، ج عمده القاری( 0)

 



 !و شک در رمامهاصهی هللا یهیه و  له  پیامبر

  ند!!!كرد در نماز شك مي ایشاناست كه آن  می دهند نسبتصلي هللا علیه و آله پیامبر كه به  دروغ هایی یکی از

 

 ند!خواند ركعت مي 5ركعتي را  3نماز 

 .ندو پس از نماز دو سجده سهو به جا آورد ندركعت خواند 5نماز ظهر را  كه پیامبر ه اندنوشت اجماع بهصاحبان صحاح 

_____________________ 

 پی روشت:

 كتاب الصالة، باب اذا صلي خمسا، 221، ص 0داود، ج  سنن ابي( 0)

 ، كتاب السهو، باب ما یفعل من صلّي خمسا43تا  42، ص 4سنن نسائي، ج  (2)

 ، ابواب الصالة، باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السالم و الكالم241، ص 2سنن ترمذي، ج  (4)

 صلي الظهر خمسا و هو ساه، كتاب اقامة الصالة و الّسنة فیها، باب من 410، ص 0سنن ابن ماجه، ج ( 3)

 كتاب المساجد و مواضع الصالة، باب الّسهو في الصالة و الّسجود له، 304تا  300، ص 0صحیح مسلم، ج ( 5)

 ، باب ما جاء في الّسهو، باب اذا 15، ص 2ج  / الصالة، باب ما جاء في القبلة...، كتاب 002و  000، ص 0صحیح بخاري، ج ( 2)

 كتاب االحكام، باب ما جاء في اجازة خبر الواحد... 001، ص 1ج  / صلّي خمسا

 
 

ه ود كه در صحاح فقط ببن مسع )یعني عبد هللاگوید عبد هللا كه مي« علقمه»راوي همه آن روایات فقط یك نفر است به نام 

نماز دو سجده سهو به جا ز ركعت خواند و پس ا 5نماز ظهر را  صلی هللا علیه و سلم آمده است( گفت كه پیامبر نام عبدهللا

 حدیث روشن شود. كنیم تا علت جعل ي رجوع ميیبه صحیح مسلم و سنن نسا فهمید؟چه شد كه فقط علقمه آن را  حال؛ آورد

 

به او  .ركعت خواند 5علقمه نماز ظهر را  اند كه روزي ي در ضمن دو حدیث آوردهیسلم در یكي از احادیِث باب و نسام

 (راوي حدیث)ابراهیم بن ُسَوید ؛ین طور استهم گفتند آري چنین نیست. گفت خیر ،ركعت خواندي 5كه نمازت را  گفتند

گویي اي یك چشم؟  تو هم مي ركعت خواندي. گفت 5ي قرار داشتم گفتم آري همانا و در گوشه ا من جواني بودم گوید مي

لم س وافزود كه پیامبر صلي هللا علیه نقل كرد و  عبدهللاجا آورد و این حدیث را از به )سهو( آن گاه دو سجده آري. گفتم

 كنم. من هم فراموش مي كنید طور كه شما فراموش مي همان و شما مانندمن بشري هستم  :ندفرمود
 

 ماز اشتباه نكردم و چون نتوانستكند كه این عیب را از خود دور كند و بگوید كه من در ن ببینید چگونه علقمه تالش مي

 !ه استهر دو ظهر بود رت كه نماز علقمه و نماز پیامبجالب اس و را جعل كردصلی هللا علیه و آله  یث اشتباه پیامبرحد

 

 

 

 

 

 



 ند!خواند ركعتي را دو ركعتي مي 3نماز 

 كنند كه: این جا نیز صاحبان صحاح متفقا روایت مي

در  هسپس به چوبي ك ند وعصر( را دو ركعتي تمام كرد وایاتر ی)و در بعضنماز ظهر صلی هللا علیه و سلم روزي پیامبر

و انگشتها را در هم فرو  ته( و دست راست را روي دست چپ گذاش)!ندگویا عصباني بود ه وطرف قبله مسجد بود تكیه داد

هور مش« اقِخرب»ت نكردند چیزي بگویند. مردي به نام اهم حاضر بودند و جر رضی هللا عنها ... . ابوبكر و عمره بودندبرد

 سپس بود؛ن: نه فراموش كردم و نماز شكسته ندآیا فراموش كردي یا نماز شكسته شد؟ فرمود گفت یا رسول هللاّ « ذوالیدین»به 

 و... هاردزو دو ركعت نماز گ اند رخاستسپس ب ؛گوید؟ مردم گفتند آري : آیا ذوالیدین درست ميندپرسید

_____________________ 

 پی روشت:

 كتاب الصالة، باب السهو في السجدتین، 226تا  223، ص 0داود، ج  سنن ابي (0)

 ، ابواب الصالة، باب ما جاء في الرجل یسلّم في الركعتین236، ص 2سنن ترمذي، ج  (2)

 ، كتاب السهو، باب ما یفعل من سلّم من ركعتین ناسیا و تكلم25تا  20، ص 4سنن نسائي، ج  (4)

  ، كتاب اقامة الصالة و السنة فیها، باب في من سلّم من ثنتین او ثالث ساهیا414، ص 0سنن ابن ماجه، ج  (3)

 ، كتاب المساجد و مواضع الصالة، باب السهو في الصالة و السجود له303و  304، ص 0صحیح مسلم، ج ( 5)

، 2ج  / المام اذا شك بقول الناس، باب هل یأخذ ا014ص  و، كتاب الصالة، باب تشبیك االصابع 021، ص 0صحیح بخاري، ج  (2)

، كتاب االدب، باب ما یجوز 20، ص 1ج  /، باب ما جاء في السهو...، باب اذا سلم في ركعتین او في ثالث و دو باب بعد از آن 12ص 

 ، باب ما جاء في اجازة خبر الواحد001 ، ص1 ج /من ذكر الناس... 

 
 

 .ندو ابن عمر( نقل كرده ا، ماجه به نقل ابن )وهاین داستان را از میان اصحاب تنها ابوهریر

 صلی هللا علیه و آلهآید كه غیر از شخص رسول خدا  چنین بر مي این است كه از مجموع همه روایات نكته جالب توجه

 !بوده است ي حواس پیروان آن بزرگوار جمعپرت ول یعني حواس آن حضرت كامال ه؛احدي از نمازگزاران دچار اشتباه نشد

 دانیم! را هم نمي تا تعقیبات نماز را بخواندند ننشستو  ندچرا به چوب تكیه داد ند،چرا عصباني بوددیگر ل حا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ند!ركعتي خواند 4ركعتي را  3نماز 

 هنماز عصر را س صلی هللا علیه و سلم كند كه پیامبر )راوي منحصر به فرد این دسته روایات( نقل ميعمران بن ُحَصین

)كه همان ذوالیدین باشد( به او تذكر داد. حضرت در حالیكه مردي به نام ِخرباق و ركعتي تمام كرد و داخل منزلش شد

 . گاه یك ركعت دیگر را خواند و... آري. آن گوید؟ گفتند : آیا درست ميندو پرسید هغضبناك بود بیرون آمد

_____________________ 

 پی روشت:

 ، كتاب الصالة، باب السهو في السجدتین226، ص 0ج داود،  سنن ابي (0)

 ، كتاب السهو، باب ذكر االختالف علي ابي هریرة في السجدتین26، ص 4سنن نسائي، ج  (2)

 ، كتاب اقامة الصالة و السنة فیها، باب في من سلّم من ثنتین أو ثالث ساهیا413، ص 0سنن ابن ماجه، ج  (4)

 ، كتاب المساجد و مواضع الصالة، باب السهو في الصالة و السجود له305و  303، ص 0صحیح مسلم، ج  (3)

 

 لهصلی هللا علیه و آ ین دو روایت بیان شده پیامبرطور كه در ا این است كه همان داشتاي كه در اینجا باید بدان توجه  نكته

گاه  د ما هم باید هرنباش انان ميچون آن حضرت الگوي همه مسلم ند وغضب كرد ندرا صحیح نخواندنمازي ه ك آناز  پس

الیدین ذو شویم! البته علت این غضب در هیچ یك از روایات موجود نیست.عصباني  را صحیح نخواندیمكه فهمیدیم نمازمان 

از غزوه خیبر پس سال بعد از آن یعني  5 هسید و ابوهریردر جنگ بدر به شهادت ر ره یكي از راویان آن استكه ابوهری

سال در کنار پیامبر  2ابوهریره از زمان اسالم آوردن تنها تواند از ذوالیدین چیزي نقل كند؟!  چطور ميحال  و آورداسالم 

روایات از این شخص نقل کرده اند؟!! مثال در کتاب صحیح بخاری  5000صلی هللا علیه و آله بود بعد اهل سنت نزدیک 

 یت از امیرالمومنین نقل شده است؛ ای منصفان شما به ما بگویید چرا؟ روا 46یا  26روایت از ابوهریره و  300بیش از 

اند كه  در جواب آن گفته شود حرف زد؟ نكته دیگري كه صاحبان صحاح از آن غفلت نمودند این است كه مگر بین نماز مي

 !ین واقعه قبل از نسخ آن بوده استا

 

 

 :او می گوید ؛حاشیه زده استي را شرح و بر آن ییكي از كساني كه سنن نسا سندي

  سال بعد از آن واقعه اسالم آورد.هریرة چند قبل از واقعه بدر بوده است و ابو این نسخ

 دهد: چنین ادامه ميآن گاه 

 خوبي براي این اشكال پیدا نكردم.گوید كه من جواب  مي( علماي حنفیهاز )صاحب البحر

_____________________ 

 پی روشت:

 0220، ذیل حدیث شماره «سندي»، حاشیه 22، ص 4نسائي، ج سنن  (0)

 

 

 



 دهند كه:  تذكر مي ندي حاشیه زده ایبر سنن نسا اوقبل از كه  سندي و سیوطي

این  لذااو در جنگ بدر كشته شد و  ه است؛ذوالیدین كه ابوهریره راوي آن است در قید حیات نبود، زمان صدور حدیث

كه حدیث مذكور را  و نیز احدي از اهل علم را سراغ نداریم قبول نداریمرا نقل شده « ُزهري»ریق روایت را كه از ط

 د.نپذیرفته باش

_____________________ 

 پی روشت:

 0221و  0222، ذیل حدیث شماره 22و  25، ص 4سنن نسائي، ج ( 2)

 
 

آن را نوشته و به عنوان حدیثي صحیح  صاحبان صحاحت روایاتي را كه همه ببینید چگونه این دو عالم معروف اهل سنحال 

 را قبول ندارد. آنهانیز  گویند احدي از علما اند مردود دانسته و مي به خورد عوام داده

 
 

 باز هم حدیثي از علقمه!

 در نمازي كم یا زیاد كرد.صلی هللا علیه و سلم پیامبر كند كه  علقمه از ابن مسعود نقل مي
_____________________ 

 پی روشت:

 ، كتاب السهو، باب التحّري40و  21، ص 4سنن نسائي، ج ( 0)

 ، كتاب الصالة، باب اذا صلي خمسا221، ص 0داود، ج  سنن ابي( 2)

 ، كتاب االیمان و النذور، باب اذا حنث ناسیا في االیمان060، ص 1 صحیح بخاري، ج( 4)

 ، كتاب المساجد و مواضع الصالة، باب السهو في الصالة و السجود له304و  300، ص 0صحیح مسلم، ج ( 3)

في من شك في ، باب ما جاء 412ص  / ، كتاب اقامة الصالة و السنة فیها، باب السهو في الصالة410، ص 0سنن ابن ماجه، ج ( 5)

 (044)باب صالته فتحّري الصواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ند!یك ركعت از نمازي را جا انداختپیامبر 

سالم نمازي را داد در حالي كه یك ركعت از نماز مانده  صلی هللا علیه و سلم گوید كه روزي پیامبر معاویه بن ُحَدیج مي

ل به بالداخل مسجد شد صلی هللا علیه و سلم  پیامبر ؛مردي به او رسید و گفت یك ركعت از نماز را فراموش كردي .دبو

 یك ركعت نماز را به جماعت خواند.ن گاه آ دستور داد براي نماز اقامه بگوید

_____________________ 

 پی روشت:

 كتاب االذان، باب االقامة لمن نسي ركعة من صالة 20ص  ،2ج  ،نسائيسنن ( 0)

  
 

 !تشهد ركعت دوم را فراموش كرد پیامبر

در ركعت دوم نماز  هللا علیه و سلما صلی اند كه روزي رسول خد بن مالك روایت كرده هللاّ صاحبان صحاح متفقا از عبد

 آورد آنگاه سالم نماز را داد. ظهر یا عصر تشهد را فراموش كرد و برخاست و در آخر نماز قبل از سالم سجده سهو به جا

_____________________ 

 پی روشت:

 ، كتاب الصالة، باب من قام من ثنتین و لم یتشهد260، ص 0داود، ج  سنن ابي (0)

 ، ابواب الصالة، باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسلیم245، ص 2ترمذي، ج سنن ( 2)

 ، كتاب المساجد و مواضع الصالة، باب السهو في الصالة و السجود له 411، ص 0صحیح مسلم، ج ( 4)

 یاباب ما جاء في من قام من اثنتین ساهتاب اقامة الصالة و السنة فیها، ، ك410، ص 0سنن ابن ماجه، ج  (3)

، كتاب السهو، باب ما یفعل من 45و  20، ص 4ج  اْلول /التطبیق، باب ترك التشهد  ، كتاب220 و 251، ص 2سنن نسائي، ج  (5)

  قام من اثنتین ناسیا و لم یتشهد و باب التكبیر في سجدتي السهو
 

، باب ما 15، ص 2ج  /التشهد في االولي  واجبا و باب، كتاب الصالة، باب من لم یر التشهد االول 200، ص 0صحیح بخاري، ج ( 2)

 االیمان، كتاب االیمان و النذور، باب اذا حنث ناسیا في 060، ص 1ج  /سهو اذا قام من ركعتي الفریضة جاء في ال

 

 

خواندند و راویان  در بررسي حدیث فوق باید گفت كه یا در مدینه چند نفر انگشت شمار پشت سر آن حضرت نماز مي

را  آن هبود صلی هللا علیه و سلم ند چند صباحي در خدمت رسول خداگوی كه ميدیث حاضر نبودند و ابن ُبحْینه معروف ح

 براي توجیه اشتباهات خود رسول خدابه هر عنواني می خواهند كه  ني این گونه روایات را نقل كردندو یا كسا هنقل كرد

 را متهم كنند.صلی هللا علیه و آله 

 

 

 

 

 



 !در نمازمبر پیا سهو 

 د.نو بعد از آن تشهد و سالم را گفت هآن گاه دو سجده سهو به جا آورد ند؛در نماز سهو كرد صلی هللا علیه و سلم رسول خدا
_____________________ 

 پی روشت:

 ، كتاب الصالة، باب سجدتي السهو فیهما تشهد و تسلیم264، ص 0داود، ج  سنن ابي( 0)

 ء في التشهد في سجدتي السهو، ابواب الصالة، باب ما جا230ص ، 2سنن ترمذي، ج  (2)

 

 

 شك در نماز از شیطان است

جبرئیل را دید كه نزدش حاضر شده و  كرد آنگاه كه با كودكان بازي مي صلی هللا علیه و سلم گوید كه رسول خدا انس مي

 بیرون آورد )پاره خون بسته(ياز آن علقه ااش را شكافت و قلبش را خارج كرد و  او را گرفت و بر زمین انداخت و سینه

یش سپس آن را در طشتي از طال با آب زمزم شست و آن گاه آن را جمع كرد و سر جا و گفت این بهره شیطان است از تو

زدش رفتند او را رنگ پریده ي ناش حلیمه( رفته و گفتند محمد كشته شد ولي وقت )یعني دایهگذاشت. كودكان نزد مادرش

 .دیدند

 اش دوخته شد را مالحظه كردم. گوید كه من اثر سوزني كه با آن سینه انس مي

_____________________ 

 پی روشت:

  كتاب االیمان، 63 باب، 03 ص ،0ج  ،مسلمصحیح  (0)

 

 

كه  تیجه بگیریمخواهیم ن كاري نداریم. فقط مي ینظر سند آن از درست بودناه شیعه و ما درباره صحت حدیث فوق از دیدگ

 .اشته استاي از آن حضرت ند یحش نقل كرده پس صحیح است شیطان بهرهچون مسلم در صحو  مطابق این حدیث

 

 افكنیم: نظري مي داند حال به روایاتي كه در آن شك در نماز را از شیطان مي

 ه است.اندازد كه در غیر نماز به یاد نداشت و مسائلي را به یاد او مياندازد  انسان را به شك مي شیطان هنگام نماز

_____________________ 

 پی روشت:

، باب استعانة الید في الصالة 13، ص 2ج  / ، باب بدء االذان از كتاب الصالة، باب فضل التأذین051، ص 0صحیح بخاري، ج ( 2)

 اذا كان من امر الصالة از كتاب الجمعه، باب یفّكر الّرجل الشي في الصالة 

 

 

 

 



از پیامبر صلي هللا  كنم و من در نماز تجهیز لشگر مي نویسد كه جالب است بدانید كه در عنوان این باب از قول عمر مي

 در سول خدا صلي هللا علیه و آلهوقتي ر آري نماز به یادش آمد كه نزدش اندكي طال است!كند كه در  سلم نقل ميعلیه و 

 .د در نماز به فكر لشگر كشي باشدعهده دار امور مردم است بای هشد كسي كنماز به یاد غیر خدا با

_____________________ 

 پی روشت:

همان كتاب، باب  63ص  /، كتاب السهو، باب الّتحّري 42، ص 4ج  /، كتاب االذان، باب فضل التأذین 23، ص 2سنن نسائي، ج ( 4)

 عدد التسبیح بعد التسلیم

از همان  16ص /  في سجدتي السهو قبل السالم، ، كتاب اقامة الصالة و السنة فیها، باب ما جاء413، ص 0سنن ابن ماجه، ج  (3)

 كتاب بدء الخلق، باب صفة ابلیس و جنوده، 050، ص 3ج  /باب اذا لم یدر كم صلي... كتاب، 

، كتاب المساجد و 411-1ص / ، كتاب الصالة، باب فضل االذان و هرب الشیطان عند سماعه 210-2، ص 0صحیح مسلم، ج ( 5)

 م، باب التعّوذ من شیطان الوسوسه في الصالة، كتاب السال0621-1، ص 3ج  /مواضع الصالة، باب السهو في الصالة و السجود له 

 

 

دیث شق صدر كه از مسلم نقل كردیم با ح با عبارات مختلف در صحاح نقل شدهروایت فوق را كه به صورت گسترده و 

 انآیا رسول خدا صلي هللا علیه و آله همچون دیگران هنگام نماز از شیطان پیروي كرده و آن چنان حواسش .مقایسه كنید

را صحیح خوانده و بقیه نمازگزاران حواسشان به نمازشان است؟ مرحبا به این  اند نمازشنكن شود كه یقین مي پرت مي

توضیحات و دقت در آن  با توجه به اینای برادران و خواهران اهل سنت  پیامبر كه در مدت كمي پیروانش از او جلو زدند!

 كه همه اینها براي توجیه سهوهاي امثال معاویه است؟ كند آیا انسان یقین پیدا نمي چه كه گذشت

 

 معاویه در نمازي سهو كرد و جایي كه باید بنشیند برخاست.

_____________________ 

 پی روشت:

 كتاب السهو، باب ما یفعل من نسي شیئا من صالته ،45، ص 4ج  ،نسائيسنن  (0)

 

 

 .نیز چنین كرد صلی هللا علیه و سلممغیرة بن شعبه در ركعت دوم برخاست و بعد از نماز گفت كه پیامبر 

 آري او این جریان را موقعي به یاد آورد كه خود اشتباه كرده بود!

_____________________ 

 پی روشت:

 ابواب الصالة، باب ما جاء في االمام ینهض في الركعتین ناسیا 011ص  ،2ج  ،ترمذيسنن  (2)

 

 

 



سلم  كند كه رسول خدا صلي هللا علیه و كند كه ابن مسعود در نماز سهو كرد و سپس از قول او روایت مي علقمه نقل مي

 نیز سهو كرده بود.

_____________________ 

 پی روشت:

  كتاب اقامة الصالة و السنة فیها، 042باب ، 415ص  ،0ج ، ابن ماجهسنن  (4)

 

 

 نظر شیعهحال 
 

  ....و نه ند؟ فرموده اندهو به جا آوردسجده س صلی هللا علیه و آله پرسیده شد آیا رسول خدا علیه السالماز امام باقر

_____________________ 

 پی روشت:

 201، ص 11 بحاراالنوار، ج( 0)

 ، باب احكام السهو466، ص 2تهذیب االحكام، ج ( 2)

 

 

كند؟  خواهد و خود را معاف مي از آنها خشوع مي گزاران بر من مخفي نیست ع نمازگوید نماز و خشو پیامبري كه ميحال 

رود كه غسل كند و با حالت جنابت  یادش ميبلکه  د نه تنها در نماز حواسش پرت استكنن پیامبري كه اینان معرفي مي آري

كبیرة ت پیامبر كند! و بنا به نقلي رود غسل مي آید و مي شود سپس قبل از گفتن تكبیرة االحرام یادش مي وارد مسجد مي

 . ا اشاره كرد كه صبر كنید و...االحرام را گفت آن گاه به آنه

_____________________ 

 پی روشت:

 23و  03 ، صكتاب االمامة، بابهي( 0)

  ، كتاب القبله باب الرخصة في الصالة في خمیصة لها اعالم16و 11و  61، ص 2سنن نسائي، ج  (2)

 ، كتاب اللباس0062، ص 2ج  / ، كتاب اقامة الصالة و السنة فیها باب ما جاء في البناء علي الصالة415، ص 0، ج سنن ابن ماجه (4)

 باب اول

، كتاب 322-4، ص 0ج  / هة اللباس في ثوب له اعالم، كتاب المساجد و مواضع الصالة باب كرا410-2، ص 0صحیح مسلم، ج ( 3)

  المساجد و مواضع الصالة باب متي یقوم الناس للصالة

، كتاب الصالة باب 230، ص 0ج / ، كتاب الطهارة باب في الجنب یصلّي بالقوم و هو ناس 20و  20، ص 0داود، ج  سنن ابي( 5)

 من كرهه، كتاب اللباس باب 31، ص 3ج / النظر في الصالة 

، كتاب 003، ص 0ج  / ، كتاب الغسل باب اذا ذكر في المسجد انه جنب یخرج كما هو و ال یتیمم66، ص 0صحیح بخاري، ج ( 2)

، 010، ص 6ج /  ، كتاب الصالة باب هل یخرج من المسجد لعلّة023ص  / الصالة باب عظة االمام الناس في اتمام الصالة و ذكر القبلة

 االلبسه و الخمائصلباس باب لكتاب ا

 



 خود کشی پیامبر صهی هللا یهیه و  له!

ت اای زیاد شد که به کر اندازه اندوه او به غم و و قطع شد)دوران فترت وحی(صلی هللا علیه و سلم  تی وحی بر پیامبرمد

 خود را از آن به پایین رسید تا گاه باالی کوه می ولی هر کند های کوه به پایین پرتاب گرفت خود را از بلندی تصمیم

 و .... ی خدایی تو فرستاده ای محمد گفت داد و می می جیرائیل او را دلداری کند پرت

 
____________________ 

 :  پی روشت
 

دار الناشر:  المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، ،21ص  1ج  صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، (0)

، ص 3/ ج  1هـ،عدد اْلجزاء: 0322الطبعة: اْلولى،  طوق النجاة)مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(،

 ، ناشر: المکته السلفیه، قاهره215

 
حب از صا زند پس آیا سزاوار است که نمی چنین حرکاتی از فرد عاقل سر ؟هآیا پیامبر خدا از حرمت قتل نفس آگاه نبود

 !شود؟ صحیح خواندهدر موردشان که چنین وهمی صلی هللا علیه و آله است ن رسول خدا اش در آیا این زند؟ عقل کامل سر
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 و رامحرم!صهی هللا یهیه و  له پیامبر 

 نقل شده است که: صلی هللا علیه و آله پیامبراز انس بن مالك صحابي و غالم 

ل خدا صلی هللا بن صامت بود و رسو ر عبادةهمس دختر ملحان ام حرام در خانه ام حرام خدا صلی هللا علیه و سلمرسول 

سر خود را گذاشتند  خداروزي رسول  ند؛مي خورد ایشانو  هكردو ام حرام غذا درست می رفتند منزل او  داخل علیه و سلم

 نمود)!!!!!!!( را جدا مي یشاني كرد و شپش هاي سر ارا تفتیش م خدازانوي ام حرام و او سر رسول  روي

___________________ 

 :پی روشت

 دارالفکر  ، ناشر:باب فضل الغزو فی البحر، 31ص ، 2ج  ،صحیح مسلم( 0)

 دارالفکرناشر:  ،باب التعبیر ،کتاب الحیل، 64ص ، 1ج دارالفکر  ، ناشر:کتاب الجهاد و السیر، 200ص  ،4ج  ،صحیح البخاري (2)
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 صهی هللا یهیه و  له جرگ با رسول خدا
من در جنگم با هر کسی که با شما در فرمودند:  و سلم به علی و فاطمه و حسن و حسین نگاه کردند و ی هللا علیهصل پیامبر

 جنگ است و در صلحم با هر کسی که با شما در صلح است. 

 
_____________________ 

 پی روشت:

 كتاب معرفة الصحابه، 3603و  3604، ح 020یا  031ص ، 4ج  ،الحاکم النیسابوری علی الصحیحین، المستدرک (0)
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_____________________ 

 پی روشت:

 00ص  ،4ج ، ابن اْلثیر ،سد الغابةا( 2)

   4ص  ،2ج  ،الطبرانی ،المعجم الصغیر (4)

  30ص  ،4ج  ،الطبرانی ،الکبیر المعجم( 3)

 061ص  ،4ج ، الطبرانی ،المعجم اْلوسط (5)

  332ص  ،2ج  ،اإلمام احمد بن حنبل، مسند احمد (2)

 056ص  ،03ج ، ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق( 6)

 43023، ح 16ص ، 02ج  ،المتقی الهندی، کنز العمال( 1)

 

 هللا علیه و آله می جنگند؟ منافقین و کفارسوال ما این است چه کسانی با رسول خدا صلی 

 معاویه و سایر کسانی که با امیرالمومنین جنگیدند منافق هستند یا کافر؟  عایشه،حال امثال 
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 ولی هر مومو پس ام او
اد کنند انتقچهار نفر از اصحاب رسول خدا صلی هللا علیه و سلم با یکدیگر هم پیمان شدند بر اینکه از علی کرم هللا وجهه 

وقتی به خدمت پیامبر صلی هللا علیه و سلم رسیدند یک از آن چهار نفر به پا خواست و گفت یا رسول هللا مشاهده می کنی 

علی اقدام به این کار نمود؟ )جاریه ایی تملک کرد( رسول خدا صلی هللا علیه و سلم از او روی برگرداند؛ نفر دوم به پا 

لی سخن گفت؛ سپس نفر سوم و او نیز مانند نفر دوم صحبت کرد پس نفر چهارم برخواست و خواست و مانند اولی از ع

 آنگاه رسول خدا صلی هللا علیه و سلم در حالی که عصبانیت در چهرشان مشخص بود و فرمودند: مانند آن سه نفر انتقاد کرد.

 .یم و او بعد از من ولی هر مومنی استخواهید؟ سه مرتبه، سپس فرمودند: علی از من و من از او از علی چه می

____________________ 

 :  پی روشت
 

 213ص  ،2ج  اصفهانی، ،حلیه االولیا( 0)
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____________________ 

 :  پی روشت
 

  425ص  ،5ج  ،مسند احمد( 2)

  61ص  ،02ج  ،ابن ابی شیبه ،المصنف( 4)

 4602، ح 242، ص 5ج  ،صحیح ترمذي (3)

 

 

ست پس چرا خلفای سه گانه بعد امیرالمومنین اصلی هللا علیه و آله سوال ما این است اگر ولی هر مومن پس از رسول خدا 

 از ایشان به مسند قدرت نشستند؟
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 مرافق مالک پیامبر صهی هللا یهیه و  له برای شراخت مومو ام

ی را سب)لعن( کند مرا سب کرد و هر کس مرا سب کند شنیدم از رسول خدا صلی هللا علیه و سلم که فرمودند: هر کس عل

 خداوند تعالی را سب کرده است.

رسول خدا صلی هللا علیه و سلم فرمودند: هر کس مرا اطاعت کند خداوند را اطاعت کرده و هر کس مرا نافرمانی کند 

علی را نافرمانی کند مرا نافرمانی خداوند را نافرمانی کرده است و هر کس علی را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر کس 

 کرده است.

 حاکم نیشابوری پس از نقل حدیث می گوید اسناد این حدیث صحیح است ولی نقل نکرده اند)بخاری و مسلم(.

 

____________________ 

 :  پی روشت

بیروت، الطبعة: اْلولى،  -العلمیة  تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب، 040 ص ،4 ج ،المستدرك على الصحیحین (0)

 3، عدد اْلجزاء: 0110 - 0300
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 رمگکسی تو را دشمن نمی دارد  علی کسی تو را دوست نمی دارد مگر مومن و یاپیامبر صلی هللا علیه و سلم فرمودند: 

 .منافق

 

____________________ 

 :  پی روشت

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،  ،12 ص ،0 ج هـ(220النیسابوري)المتوفى:  اج أبو الحسن القشیريمسلم بن الحج ،صحیح مسلم (2)

 5بیروت، عدد اْلجزاء:  -الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

 

هزار منبر امیرالمومنین را لعن کنند تا حدی که هنگامی که خبر شهادت امیرالمومنین  60آیا معاویه نبود که دستور داد باالی 

 ید با تعجب گفتند مگر علی نماز می خوانده؟!! پس چگونه به او خال المومنین می گویند؟به مردم شام رس

خواهش ما این است که عزیزان این روایات را که در صحت آنان شکی نیست را با رفتار ابوبکر، عمر، عثمان، عایشه، 

 معاویه و .... مقایسه کرده و خود به دور از تعصب نتیجه گیری کنند. 
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 !ارکار حدیث یهي مع الحق

على مع الحق و الحق مع على یدور  :گفته است (ص)این حدیث كه گویند رسول خدا ابن تیمیه در کتاب منهاج السنة می گوید

علی با حق است و حق با علی و از هم جدا نمی شوند تا در حوض)کوثر(  "معه حیث دار، و لن یفترقا حتى یراد على الحوض

 !!روایت نكرده اند از صحابه و علمارا هیچ یک  شوند؛بر من وارد 
 

و  ند: علی با حق استفرمود سلم شنیدم رسول خدا صلی هللا علیه و محمد بن ابى بكر از عایشه روایت كرده اند كه او گفت

 حق با علی و از هم جدا نمی شوند تا در حوض)کوثر( بر من وارد شوند.

سالمش كرد و  بصره وارد شد محمد بن ابى بكر نزدش آمده های عایشه به یكى از خانهوقتى شتر عایشه را پى كردند و 

ترا بخدا سوگند مى دهم آیا آن روز را بخاطر داراى كه تو خود مرا حدیث كردى از  محمد گفت ؛عایشه با او حرف نزد

 و مى كنندنبا هم خالف  ههیچ گا و سته على است و على با حق همراه احق همرا :ندكه فرمود صلی هللا علیه و سلم پیامبر

 .آرى گفت نه از هم جدا مى شوند؟

 

____________________ 

 :پی روشت

 005و  003ص  ،حافظ ابن مردویهمناقب علی بن ابی طالب، ( 0)

  

 

 

  

 

http://sonnat.net/upload/article/68521776.78BF.44B0/HX2L437L_pic.gif?rnd=


ی صلخدا  رسوله رضى هللا عنها وارد شد به او گفت آیا نشنیدى او به خواهرش عایش كه ندمحمد بن ابى بكر آورده ا... از 

 خونخواهی عثمان با او خارج شدی... .آنگاه به علی با حق است و حق با علی؟  فرمودند:مى  هللا علیه و سلم

 

____________________ 

 :پی روشت

 11یا  10یا  20ص  ،0 ج ،بن قتیبها ،االمامه و السیاسه( 2)
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ى دلها وقتآیا و گفت خوش آمدى ابا ثابت  ام سلمه گفت ؛اجازه خواستبراى ورود بر ام سلمه رضی هللا عنه ابو ثابت مولى 

ه قدرت انم در قبضخدایى كه جه سوگند ب گفت ،: به دنبال علىمگفت ؟پر كشید به هر سو پرواز مى كرد تو دلت به كدام سو

 و قرآن است و حق و قرآن همراه على على همراه حق و :ندمى فرمودکه شنیدم  صلی هللا علیه و سلماوست از رسول خدا 

 .من بازگردنده ب نخواهند بود تا در حوض جدااز هم 

 

____________________ 

 :پی روشت

الطبعة:  بیروت،، الناشر: مؤسسة اْلعلمي، 064ص، 2 ج( هـ 514 المتوفی)جار هللا الزمخشري ،نصوص اْلخیار ربیع اْلبرار و( 4)

 5عدد اْلجزاء:  هـ، 0302اْلولى، 
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 و حق با علی، در باشد حق مي اعلى ب از رسول خدا صلی هللا علیه و سلم شنیدم که فرمودند: روایت كرده اند كه گفت... 

  ...در خانه ام سلمه و مجایی که بودم. پس پرسیدم کجا آن را شنیدی گفت

____________________ 

 :روشتپی 

الناشر: مكتبة  ق: حسام الدین القدسي،یحقت ،02040، ح 441، ص 6ج  (هـ106 الهیثمي)المتوفى منبع الفوائد، مجمع الزوائد و( 3)

 00عدد اْلجزاء:  م، 0113هـ،  0303عام النشر:  القدسي، القاهرة،
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 کررده بهشت و جهرم تقسیم

ش من قسمت كننده آت گوید على  درباره این حدیث كه روایت شدههللاما نزد احمد بن حنبل بودیم مردى به او گفت یا ابا عبد

على  بهامبر)ص( كرده اند كه پیا روایت ست كه براى منی مگر چه چیز این حدیث را منكرید؟ آیا این ى؟ گفتیام چه مى گو

 : هیچ کس تو را دوست نمی دارد مگر مومن و هیچ کس از تو غضبناک نیست مگر منافق؟دنفرمو

سمت كننده پس على ق. در آتش گفت و منافق در كجا؟ گفتیم ؛پس مومن در كجا خواهد بود؟ گفتیم در بهشت ؛ گفتبلى گفتیم

 .آمده استحمه هللا ر آتش است و چنین در طبقات اصحاب احمد

____________________ 

 :پی روشت

  60، ص شافعی نجىگحافظ کفایه، ( 0)

  200، ص 0، ج ابن ابى الحدیدشرح نهج البالغه، ( 2)
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____________________ 

 :پی روشت

  20، ص 3ج  ،ابن اْلثیر النهایه، (4)

 331، ص 20، ج ابن ابى الحدیدشرح نهج البالغه، ( 3)
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 ابوبکر و یمرر ر امیرالمومریو و ابو یباس درباره 
 

ابوبکر گفت رسول خدا صلی هللا علیه و سلم فرمودند: ما میراث نمی گذاریم و آنچه از ما می ماند صدقه است. شما او را 

و خائن می دانستید... پس من جانشین رسول خدا صلی هللا علیه و سلم و ابی بکر شدم و  دروغگو و گنهکار و نیرنگ باز

 .. .و خائن دانستید. دروغگو و گنهکار و نیرنگ بازشما مرا 

 

 

 شما راست می گویید یا عمر!؟حال 
____________________ 

 :پی روشت

 فرایتماه کاذباً آثماً غادراً خائناً  ،الفیء کتاب الجهاد و السیر، باب حکم، 0461، ص 4صحیح مسلم، ج  (0)
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 ... .ی هاشمنب حتی یک نفر از ،پاسخ داد نه !شش ماه با ابوبکر بیعت نکرد پس آیا علی مردی از زهری پرسید ...

 

 

 شما؟ راست می گویید یا علما و مورخینآیا شما 
____________________ 

 :پی روشت

  ، حدیث السقیفه00حوادث سنه ، 201، ص 4ج تاریخ الطبری،  (0)
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 یک سوال از برادران اهل سنت:  حال

 شود؟ارج نمی از مسیر هدایت خ که او ید: از علی پیروی کنندنفرمودصلی هللا علیه و آله مگر پیامبر 

 
___________________ 

 :پی روشت

 02ص  ،2ج ، ابن الجوزي، الموضوعات (0)

 362ص  ،32ج ، ابن عساكر، دمشقتاریخ مدینة  (2)

 

 

ه صلی هللا علیصحابی رسول خدا  نانآاه در مورد شیخین صحیح نیست چون گ اهل سنت می گویند این کلمات هیچعلمای 

 از طرفی همان طور که مشاهده کردید پیامبر صلی هللا علیه و آله فرمودند: علی با حق است و حق با علی. ؛اندبوده و سلم 

بن ابیطالب به خلفا تهمت زده الجرم کار حرامی انجام ت زدن به مومنین و مسلمین حرام نیست؟ حال اگر علی خب مگر تهم

بلکه دیگر حق نیز همراه او نیست پس یا  شودمی مسیر هدایت خارج  نه تنها ازانجام دهد  و زمانی که کار حرام داده است

، پذیریمرا ب سخن کدام حال شما بگوییدباید قبول کرد که امیرالمومنین بر حق نیست یا اینکه ابوبکر، عمر، عایشه و... . 

 سخن پیامبر صلی هللا علیه و آله یا سخن علما و بزرگان شما را؟
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 تهخیص()با سوالی که امیرالمومریو ام یایشه پرسید 7

 : شه نوشته استیپیش از جنگ جمل در نزدیكى بصره به طلحه و زبیر و عایرالمومنین كه ام است اى این متن نامه

 !شهیتو اى عا

 .ات بیرون آمدى تو با سر پیچى از دستور خدا و پیامبرش از خانه -0

 آمده ای؛ ات واگذار نشده است نجامش نیستى و بعهدهه اه موظف بدنبال كارى كه ب -2

 خواهى جامعه مسلمین را اصالح كنى!؟ كنى كه مي آنگاه ادعا مي -4

 من جواب بده كه زنان را با فرماندهى سپاه و رزم آورى با مردان چكار؟ه ب -3

 !؟چکار ناحقه خون ب )مسلمانان( و ریختنبا جنگ انداختن میان اهل قبله -5

این به تو چه ربطى دارد؟ عثمان از قبیله بنى امیه است و تو از  ؛خواهى عثمان را دارى ین ادعاى خونتو عالوه بر ا  -2

 قبیله تیمى؟

 او كافر شده ،خدا او را بكشد ،گفتى نعثل را بكشید مي رسول خداوانگهى تو همانى كه دیروز در میان انبوه اصحاب  -6

 اى؟ خونخواهى او برخاستهه است و اكنون ب

 

 .و السالم ؛ات بر گرد و حجاب بر خویشتن فرو آویز خانهه این از خدا بترس و ببنابر
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 تراب دشرام رمي دهي؟چرا به ابو

و او کسي بود که جسارت به علي  داشت معاویه بن ابي سفیان بود منینوکه عداوت عجیبي نسبت به امیرالم یکي از کساني

 معاویه به بزرگ بن ابیطالب علیه السالم را در منابر رسم نمود! رخ دادي که در ذیل به آن مي پردازیم گوشه اي از جسارت

 واز صحاح معتبر اهل سنت مي باشد که که به نقل از کتاب صحیح مسلم  علیه و آله استصلي هللا خدا صحابي رسول 

 ار دارند که معاویه پسر ابوسفیانحالي که خالف کاري هاي معاویه بر دوست و دشمن مخفي نیست هنوز اصردر  متاسفانه

 است!” خال المؤمنین“همچنان  بزرگ مکه و کفار

 آن که سه خصلت به دلیل سازى؟ سعد گفت را آماج ناسزا و دشنام نمى ابوترابچرا  اویه از سعد ابن ابي وقاص پرسیدمع

اه کنم و هر گ اقدام نمى او گاه به سب و دشنام شنیدم که با توجه به آن ها هیچ ان اودر ش سلم ا صلّى هللّا علیه وز رسول خدا

 .آورم به شمارو  دنکه در اختیار من باشبود ان سرخ مو تر از شتر بهتر و ارزنده آن ها براى من بود یکى از

را به م سول هللار گفت ای قرار دادند؛ را جانشینى خود ی بن ابی طالبعل سلمرسول خدا صلى هللّا علیه و  غزوه تبوکدر 

با  ؟موسى است بههارون  مانند به من تو ى که نسبتنیست راضی: آیا ندفرمود ؟دارى بر زنان و کودکان موّظف مىخالفت 

 نیست. پیامبریاین تفاوت که پس از من 

دارد و خدا و رسول  که خدا و رسول را دوستعطا می کنم  مردی به: پرچم را ندفرمود که شنیدمخیبر  (جنگ)در روز 

 به ی آمد کهحالاو در  و : على را به حضورم بیاوریددندفرمو که اى بودیم هعطی ینچنمنتظر ما  ؛دارند او را دوست مى هم

 . به دست او سپردو پرچم را  ش شفا یافتدیدگان ایشاني با دعاو درد چشم دچار بود 

، على سلمو  رسول خدا صلّى هللّا علیه ( نازل شد20 -آل عمران  ،آیه مباهله) «مْ َفقُْل َتعالَْوا َنْدُع أَْبناَءنا َو أَْبناَءکُ »که هنگامى 

 .من هستند (بیت): پروردگارا اینان اهل ندو فرموددعا کرده را  حسن و حسین )سالم هللا علیها(،فاطمه )حضرت(



____________________ 

 :  شتپی رو
 

  400، ص 5سنن الترمذي، ج ( 0)

 ، کتاب فضائل الصحابه، ناشر: دارالحدیث، قاهره 3، باب 0160، ص 3/ ج  020 و 020ص  ،6صحیح مسلم، ج  (2)

 

 

سوال ما این است چرا پیامبر صلی هللا علیه و آله نه تنها در جنگ تبوک بلکه هر گاه الزم می شد امیرالمومنین را به عنوان 

 جانشین خود انتخاب می کردند؟ به نظر شما ایشان می خواستند با این کار چه چیز را به عموم مسلمین بفهمانند؟؟؟؟ 
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 و  له جارشیراو پیامبر صهی هللا یهیه
را  آنان و علیهم السالمکتاب خدا و اهل بیت  ند؛ن بها پس از خویش خبر دادآله از دو یادگار گرا صلی هللا علیه و پیامبر

گمراهی و ضاللت پدید نخواهد آمد. این  که تا قیامت همراه یکدیگر هستند و اگر از آن دو پیروی شود برشمردند ثقلینی

 وضوح آشکار است که طبق این بیان اگر مسلمانان به برترین کتب اهل سنت نقل شده استمطلب به بیان های مختلف در معت

 .نتیجه اش گمراهی از راه حق خواهد بود کنندجدایی افاجمعین بیت پیامبر صلوات هللا علیهم قرآن و اهل  بین

 

____________________ 

 :پی روشت

  ضایل علی بن ابیطالب علیه السالمباب ف، 024 ص، 6 صحیح مسلم، ج (0)

 

ود ها از وجنه تن برای هدایت امت پس از خویشآله  پیامبر صلی هللا علیه وسته صحاح کتب نقل  راز سوی دیگر بنا ب

 را نیز بیان کرده اند. انف آناوصو ا بلکه تعداد ،خبر داده جانشینانی
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 د... .هستناینکه دوازده خلیفه بر شما خالفت کنند که همه آنها از قریش  پا شود و دین همچنان پا بر جاست تا قیامت بر...

 

____________________ 

 :پی روشت

 4، ص 2صحیح مسلم، ج  (2)
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 وز قیامتتا رمنقضی نمی شود) (دین اسالمامر) جابر بن سمره گفت شنیدم از پیامبر صلی هللا علیه و سلم که فرمودند: این

 )جانشین( من شوند... همگی آنها از قریش هستند.خلیفهکه دوازده نفر  ( مگرهبرجا بود پا

 

____________________ 

 :پی روشت

  قاهره ،حدیثناشر: دارالکتاب االماره، کتاب االمارة، ، 0 ، باب0354 ، ص4 صحیح مسلم، ج( 4)
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 آله صلی هللا علیه وو عترت پیامبر  ای که از دو حدیث صحیح فوق به دست می آید این است که تا روز قیامت قرآن نتیجه

 .دوازده نفر می باشد آله ر صلی هللا علیه وبرای هدایت مردم همراه یکدیگر هستند و تعداد جانشینان پیامب

سخن  ماش یدر معتبرترین کتب مذهب؛ قرار می گیرد این استح در برابر اهل سنت سوالی که پس از نقل این دو حدیث صحی

 آیا شما که مدعی پیروی اما ده نفر کامال مشخص و معلوم هستنداست. در نظر شیعه این دواز شدهاز دوازده خلیفه ی قریشی 

ی شما را بر فرض که مبنامی توانید این دوازده نفر را به ما معرفی کنید؟  هستید و سلم آله مبر صلی هللا علیه واز سنت پیا

لطفا بدون حاشیه رفتن هشت نام در مورد چهار خلیفه ی نخست بپذیریم، خلیفه ی پنجم تا دوازدهم را چه کسانی می دانید؟ 

 .سلم هستند و مهم ترین کتب مذهب شما از آنان خبر داده اند آله و صلی هللا علیه و کسانی که خلیفه ی پیامبر ،را ذکر کنید

ر صلی سنت پیامب بسیار زیاد دیگر این مورد نیز مانند موارد ن داریم اهل سنت پاسخی برای این سوال ندارند و درگرچه یقی

تاملی کنند و در اعتقادشان تجدید  اهل سنت عزیزانکردیم تا برخی از اما این سوال را مطرح   علیه وآله را وانهاده اندهللا

هللا  صلی خداعمل کننده ی واقعی به سنت رسول  رسند باشند که مذهب تشیعن شیعه خنظر نمایند. از طرف دیگر دوستا

 .آله استو  علیه

____________________ 

 :پی روشت

   500، صفحه 3مستدرک حاکم، جلد ( 3)

  002، صفحه 3صحیح ابی داود، جلد ( 5)

 کتاب االحکام ، 25 ، ص2 بخاری، جصحیح ( 2)

  ناشر: موسسة الرسالة، 34 ، ص05 صحیح ابن حبان، ج( 6)

 ، ناشر: دارالمامون للتراث352 ، ص04مسند ابی یعلی، ج ( 1)

 ، ناشر: دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان410 مسند ابن الجعد، ص( 1)

  ، ناشر: دار صادر، بیروت، لبنان12و  11 ، ص5مسند احمد حنبل، ج ( 00)

 ، ناشر: دارالجیل، بیروت، لبنان252 ، ص2االستیعاب، ابن عبدالبر، ج ( 00)

 اهل بیت النبی علیهم السالم باب مناقب  ،011 ص، 4 صحیح ترمذی، ج( 02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امیرالمومریوکشتو کودکاو هم رام 

  می شد. ع و هر كس نامش علي بود كشتهممنوایشان تا جایي ادامه یافت كه نامگذاري به نام  امیرالمومنیندشمني با 

یر ، پس اسم فرزندش را تغیادی نامش علی است او را می کشتند؛ این خبر به رباح رسیدبنی امیه وقتی می شنیدند که نوز

 داد.

 
___________________ 

 :پی روشت

  210، ص 6ج  تهذیب التهذیب، ابن حجر، (0)

 ، ترجمة علي بن رباح 321ص  ،20 جمزی، تهذیب الكمال، ( 2)

 310، ص 30تاریخ مدینه دمشق، ابن عساكر، ج  (3) 302 ، ص6 ج / 002 ، ص5 سیر أعالم النبالء، ج( 4)
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  .كشید از نامش خجالت ميبود « علي»ه یافت كه هر كس نامش این سنت زشت تا جایي ادام

 :نویسد مي ابن حجر عسقالني

و پدر خودش را  بر علی و اهل بیت خورده می گرفتو بسیار  مشهور به دشمنی با اهل بیت است علي بن جهم سلمي...

 . نفرین می کرد که چرا او را علی نامگذاری کرده است

 
___________________ 

 :پی روشت

 501، ص 5/ ج  200، ص 3 ج ابن حجر، لسان المیزان، (0)

 
 

 !پیامبر صلی هللا علیه و آلهبت های خال المومنین به اهل بیت از محاین هم 
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 تا مماو یمر بو یبد العمیم امیرالمومریوسب 
 شد تا زمان عمر بن عبد العزیز ادامه داشت. عمل میبه آن و در تمام منابر جهان اسالم  ردستور آن را صاد لعنی که معاویه

 : نویسند محمد بن سعد و ذهبي مي

 .و وقتی که عمر به والیت رسید از این کار دست کشید ی امیه قبل از عمر بن عبد العزیز، به علی دشنام می دادندحاکمان بن

___________________ 

 :پی روشت

  036 ، ص5 ج ذهبی، سیر اعالم النبالء، (0)

  صادر دارناشر:  ،414 ص یا العلمیهدار  ناشر: 406 ، ص5 الطبقات الكبري، محمد بن سعد، ج( 2)
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 :نویسد و نیز ذهبي در توصیف حاكمان بني مروان مي

 .مروانیان غیر از عمربن عبد العزیز دشمن علي بودند

___________________ 

 :پی روشت

  004 ، ص5ج  ذهبی، سیر اعالم النبالء،( 0)

 

 

از خالفت بود تا سال نود و نه آخرین روزهاي حكومت سلیمان بن عبد  یك كه سال خلع حسن خلفاي بني امیه از سال چهل و

 .. ..كردند لعن مي را سب و رضی هللا عنهالملك و آغاز حكومت عمر بن عبد العزیز علي 

 

___________________ 

 :پی روشت

 فصل في ذكر إبطال عمر بن عبد العزیز سب علي بن أبي طالب علي المنابر ، 216یا  200 ص ،0 تاریخ أبي الفداء، ج( 4)
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َ َیأْ : در تفسیر آیهوهابی آور  مفسر نام آلوسي  :نویسد مي) 10 –النحل  (…ُمُر ِباْلَعْدِل َواإْلِْحَسانإِنَّ هللاَّ

ني ب ؛زنده كرد قرار داد و اواحسان و نیكوكاري را به جاي ناسزاگویي به  عمر بن عبد العزیز زماني كه به خالفت رسید

تا زمان عمر بن عبد العزیز به علي كرم هللا تعالى وجهه  ها ها باد در پایان خطبه آن همه بر تعالی امیه كه غضب خداوند

 . رود ثار و افتخار عمر بن عبد العزیز به شمار مياین از بهترین آ .گفتند ناسزا مي

 

___________________ 

 :پی روشت

  هـ 0322 ْلولي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ا352 ، ص6 روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم، آلوسي، ج (3)
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  :كند ابن خلدون در تاریخش تصریح مي

  .ها نامه نوشت و دستور به ترك آن داد گفتند تا این كه عمر به تمام سرزمین بني امیه به علي ناسزا مي

 

___________________ 

 :پی روشت

 ، ناشر: دارالفکر13 ، ص4 تاریخ ابن خلدون، ج( 5)
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  :نویسد شیخ محمد بن علي مشهور به ابن العمراني مي

تا زماني كه عمر بن عبد العزیز به  كردند يرا بر فراز منبرها لعن مسالمه ـ  علیه و ]هللا[تمامي بني امیه علي ـ صلوات 

 .حكومت رسید و دستور به ترك آن داد

___________________ 

 :پی روشت

  هـ 0301، ط اْلولي، دار اآلفاق العربیة، مصر 50اإلنباء في تاریخ الخلفاء، ابن العمراني، ص( 2)
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 :نویسد الوهاب ميشهاب الدین احمد بن عبد 

از منبرها را بر فر رضی هللا عنهبي طالب اگویي به علي بن  بن عبد العزیز انجام داد این بود كه ناسزاخستین كاري كه عمرن

 .؛ اما هنگامي كه عمر خلیفه شد آن را ترك كرددادند مي او را دشنامدر زمان بني امیه زیرا ترك كرد 

  

___________________ 

 :روشتپی 

أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التیمي البكري، شهاب الدین النویري)المتوفى: ، نهایة اْلرب في فنون اْلدب (6)

 44عدد اْلجزاء:  - هـ 0324الطبعة: اْلولى، ، الناشر: دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة، 451 یا 202 ، ص20 ج هـ(644
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 :الدین سیوطي مي گویدحافظ جالل 

دادند اما هنگامي كه عمر بن عبد العزیز به خالفت رسید این  هاي نماز دشنام مي بي طالب در خطبها بني امیه به علي بن

 .و به فرماندارانش دستور ترك آن را داد رهاعمل را 

___________________ 

 :پی روشت

الناشر: ، المحقق: حمدي الدمرداش ،012 ص ،0 هـ( ج100جالل الدین السیوطي)المتوفى: عبد الرحمن بن أبي بكر، ، تاریخ الخلفاء( 1)

 م2003-هـ0325الطبعة: الطبعة اْلولى: ، مكتبة نزار مصطفى الباز

 

 

 :نویسد ثیر مياابن  همچنین

؛ دهعبد العزیز به حکومت رسیمر بن بي طالب علیه السالم دشنام می دادند تا زمانی که عامنین علي بن ومیرالمابني امیه به 

 .این کار را ترک کنند تاکار را ترک نمود و به نقاط مختلف بخشنامه کرد  او این

 

___________________ 

 :پی روشت

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن اْلثیر  ،الكامل في التاریخ (1)

، الطبعة: اْلولى لبنان/ -الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت ، تحقیق: عمر عبد السالم تدمري، 403یا  11 ، ص3 هـ( ج240)المتوفى: 

 00م/عدد اْلجزاء: 0116هـ / 0306



 :نویسد خیر الدین زركلي در ترجمه عمر بن عبد العزیز مي

 و در مسجد دمشق با وي بیعت كردند مردم ؛از سلیمان خالفت را به دست گرفتهـ بعد  11در سال  عمر بن عبد العزیز

بر فراز  امیهبي طالب كه حاكمان پیش از وي از بني ان از ناسزاگویي به علي ب اوپس  ؛مردم در زمان وي آرام بودند

 .جلوگیري كرد منبرها انجام مي دادند

 

___________________ 

 :پی روشت

 50 ، ص5، خیر الدین الزركلي، ج اْلعالم( 00)
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 امیرالمومریو لعو هرگاملکرت مباو 

 :نویسند هللا مي بالذري به نقل از عبدهللا بن عبید ثیر واابن 

ا در چرپدر پرسیدم ؛ گرفت زبانش مي بدگویي كندرضی هللا عنه خواند و در آن مي خواست از علي  پدرم هر گاه خطبه مي

 ؟شود بگویي كالم و سخنت نارسا مي ناسزا علي بهخواهي ات وقتي كه  خطبه

ا راف منند از اطبدا (این مردم)دانیم علي ما ميچه از  اگر آن اي؟ گفتم آري، گفت فرزندم گفت تو این موضوع را فهمیده

 رد... .روي خواهند آوش پراكنده شده و به فرزندان

___________________ 

 :پی روشت

  015 ، ص1 ج بالذری، انساب اْلشراف، (0)

 هـ  000حوادث سال  ،405، ص 3ج /  32 ، ص5 جابن اثیر،  ،الكامل في التاریخ( 2)
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 ابوبکر ام فراریاو جرگ خیبر

ند. بکر دادند و او را همراه جمعي به سمت خیبر فرستادابه خیبر رسیدند پرچم را به دست اب سلمپیامبر صلي هللا علیه و  وقتي

 عمر را به همراه جمعي به خیبر فرستادند ولي او نیز فرار کرد.  مرتبه دوم ؛ولي او ایستادگي نکرد و فرار کرد

 
___________________ 

 :پی روشت

  20 ،3ج ، الغابةسد ا( 0)

  41 ، ص0ج  ،الغدیر( 2)

  454 ، ص2ج  ،حمدامسند  (4)

   012 ، ص3ج  ،البدایة والنهایة( 3)

   031ص  ،2ج  ،بن اثیرا ،الكامل( 5)

 مسند البزاز  ،0تذكرة الخواص، ج ( 2)
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   053ص  ،2ج  ،بى شیبةا ،مصنف( 6)

  52ص  ،بن طولونا ،شذرات الذهبیة( 1)

  023 و 022 ، ص1ج  ،الزوائدمجمع  (1)

  54و  52ص  ،نسائي ،میر المؤمنیناخصائص ( 00)

  212 ، ص4ج  اْلعظم،الصحیح من سیرة النبي ( 00)

 0ط  ،206ح  ،010ص  ،مغازلى ،بى طالب البنامناقب على بن ( 02)

 222و  220 ،236 ،234تا  230 - 230 و 242تا  244ح  ،066یا  021 ، ص0ج  ،ابن عساكر ،تاریخ دمشق( 04)

  عمر روز خیبر: ترجمة االمام على بن أبى طالب ذهبى با تصریح به صحت آن در تلخیص مستدرك آورده است. فرار أبى بكر و( 03)

ولی این حدیث با سند صحیح نقل شده است ، پس از نقل می گوید 41یا  26ص  ،4ج  ،حاكم نیشابورىمستدرک علی صحیحین ( 05)

 اند)مسلم و بخاری(نقل نکرده 

 

 

 گوید: ابن ابي الحدید راجع به فرار عمر و ابابكر از جنگ خیبر مي
 

فرار كردند و حال آن كه  (از جهاد)تقدم جستند و  (در جنگ كنم كه آن دو)ابوبكر و عمر فراموش نمي آنچه را فراموش كنم

  دانستند فرار از گناهان بزرگ است. مي

___________________ 

 :وشتپی ر

 بخش مربوط به جنگ خیبر( 0)

 

 

مبر امبر را دوست دارد و خدا و پیاه سوى قلعه مى فرستم كه خدا و پیفردا مردى را ب :ندفرمودصلی هللا علیه و سلم  پیامبر

 كهسربازان هر كدام امید داشتند ؛ خداوند قلعه را به دست او بگشایدو  نمى تابد ت دارند و از جنگ روى برهم او را دوس

 .حركت كن :ندبه او فرمود سلم مبر صلى هللّا علیه وادر آن روز مبتال به درِد چشم بود. پی رضی هللا عنهح باشند. على آن فات

م را كشید و پرچم اسالاو  د را به چشمآب دهان مبارك خو سلم مبر صلى هللّا علیه واپی گفت یا رسول هللا جایى را نمى بینم

 اینكه بگویند اشهد ان الاله اال: به ندفرمود؟ عرض كرد یا رسول هللا به چه چیز جنگ كنم هللا عنهرضی على  به دستش داد.

الشان از طرف من محترم است مگر اینكه حق آن را ادا خون و م وقتى كه این را گفتند ؛رسول هللاّ  هللّا و اشهد ان محمدا

 فتح كرد.خیبر را رفت و  القات یهودیانبه م رضی هللا عنه على ؛حساب آنها هم با خداستکه  نكنند



 
___________________ 

 :پی روشت

 این حدیث در بسیاري از کتب روایي و تاریخي آمده است که ما در اینجا فقط به گوشه اي از آنها اشاره مي کنیم:

  042ص  ،2ج  اْلثر،عیون ( 0)

  22 ، ص5ج  ،صحیح البخاري( 2)

  002 ، ص1ج  ،بیهقي ،السنن الكبرى( 4)

 ( اسالمبول)چاپ 31ص  ،ینابیع المودة( 3)

  22 ، ص0ج  ، اصبهانی،حلیة االولیاء( 5)

  000 ، ص2ج  ،طبراني ،المعجم صغیر( 2)

 ( الحیدریة)چاپ 55ص  ،خصائص النسائي( 6)

  200ح  ،251ص  ،0ج  ، جوینی،فرائد السمطین( 1)

 050ص  ،2ج  و منبع الفوائد، هیثمی، مجمع الزوائد (1)

 (  العامرة بمصر)چاپ 020ص  ،6ج  ،صحیح مسلم( 00)

 41 ، ص4ج  نیشابوری، حاكمعلی صحیحین، المستدرك ( 00)

 (الحیدریة)چاپ 23ص  ،سبط بن الجوزى ،تذكرة الخواص( 02)

   240تا  226ح  ،024 ، ص0ج  ،بن عساكرا ،ة دمشقمدین تاریخ( 04)
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 رفاق ابوبکر اثبات

فاق و مساله ي وجود ن شماري در قرآن و سنت مي باشد میان مسلمین که داراي مدارک و اسناد بيیکي از مسائل قطعي 

د صلي هللا علیه و آله بر اساس رفتار خوپیامبر کي از صحابه ي معروف نفاق ی بخش. در این منافقین در میان صحابه است

 !صحابه اثبات مي شود

 :رمایددر مورد وي مي ف امیرالمومنین؛ بود و نام منافقین را مي دانسته و آله صلي هللا علی حذیفه بن یمان صاحب سر پیامبر

 .وي را بر آنها عالم خواهید یافت ال نمایید زیرا اگر از وي بپرسیددر مورد مشکالت از وي سو ؛او منافقان را مي شناسد

 
_____________________ 

 پی روشت:

  424ص  ،2ج ذهبی،  ،سیر اعالم النبالء (0)
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 حاکم نیشابوري نیز از قول امیرالمومنین در مورد حذیفه نقل مي کند:

 .وي داناترین مردم به منافقین بودعلی رضی هللا عنه گفت... و از حذیفه سوال شد او گفت 

 

 
_____________________ 

 پی روشت:

 321یا  410 ص ،4ج  علی صحیحین،المستدرک ( 2)

 

 

ن به معني این بود که آ بر جنازه کسي اوا نماز نخواندن لذ نازه منافقین نماز نمي خواندکه بر ج سیره ي حذیفه چنین بود

 که حذیفه بر آن نماز اي این مساله به حذیفه اقتدا مي کرد؛ یعني بر جنازهعمر بن خطاب نیز در  بوده است.منافق شخص 

 !و آن میت را منافق مي دانست نماز نمي گزارد نمي خواند
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 :دنمي گویو دیگران بن اثیر ا

هم بر عمر  حذیفه بر آن میت نماز مي خواند پس اگر ؛خواست مي کردعمر از حذیفه در کسي فوت مي کردهر وقت ... 

ند و بر سر جنازه عمر نیز بر وي نماز نمي خوا بر سر جنازه آن شخص حاضر نمي شد و اگر حذیفه وي نماز مي خواند

 .اش حاضر نمي شد

 
_____________________ 

 پی روشت:

 602یا  410ص  ،0ج  ،اسد الغابه( 0)
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_____________________ 

 پی روشت:

 02ص  ،2ج  ،عمده القاري( 2)

  445ص  ،0ج  ،ابن عبدالبر ،االستیعاب (4)
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 !خواندند یا نهجنازه ابوبکر نماز یعني جناب حذیفه و عمر بن خطاب بر  اکنون ببینیم آیا این دو تن

ه عمر ک است از مرگ ابوبکر عاقالنه پس .ه عنوان جانشین وي انتخاب شدب ربنابر وصیت ابوبکر)و شاید هم عثمان!( عم

ولي نکته جالب این است که عمر بن ارد و مراسم تشییع را انجام دهد بر جنازه اش نماز بگز هبن خطاب که جانشین وي بود

 !!!ز نخواندب بر جنازه ي ابوبکر نماخطا

 

 :ابن سعد مي گوید

 .تکبیر بر وي گفت 3نماز خواند و  عمرو بن عاص بر ابي بکر

 
_____________________ 

 پی روشت:

  روایه شبابه بن سوار( -)ذکر وصیه ابي بکر 202یا  053 ص ،4ج  ،الطبقات الکبري (0)
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ر این باره . دحذیفه تبعیت کرده استنشان دهنده ي آن است که وي در این مورد از  ضور عمر در نماز ابي بکرعدم ح

 :روایتي نیز موجود است

 

 :مي نویسندچنین ابن عساکر و ابن منظور 

پس به من گفت فالني)!( مرده است بر جنازه م؛ در حالي که من در مسجد بود به نزد من آمدبن خطاب حذیفه مي گوید عمر 

 دید در حالیکه هنوز نشسته بودم مدتي گذشت تا اینکه عمر خواست از مسجد خارج شود که مرا مي گوید ؛وي حاضر شو

و  نه به خدا گفتسم مي دهم که آیا من از آن قوم)منافقین( هستم؟ تو را به خدا ق به سوي من آمد و گفت اي حذیفه پس فهمید

 .بعد از تو نیز هرگز کسي را مطلع نخواهم کرد

 
_____________________ 

 پی روشت:

 262 ص 02ج  ،ابن عساکر ،تاریخ دمشق( 0)

 0222، ح 421، ص 23کنز العمال، ج ( 4)  254ص  ،2ج  ،ابن منظور ،مختصر تاریخ دمشق (2)
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گان حال خوانند .یاد شده است او" فالني " از  نام وي حذف و با عنوان بکروه مي شود جهت حفظ آبروي ابچنان که مالحظ

 .دنکنبکر را تحلیل وبر جنازه اب (از نخواندن جناب حذیفه بن یمان)منافق شناس عصر نبوينم محترم

 .ن نبوده استئیمان خویش مطماز ا از انتهاي روایت باال معلوم است عمرکه  همان طورالبته 

 !السالم طلب مي کند ز قول ام المومنین ام سلمه علیهابرائت از نفاق را ا چنان که در جریان مشابه دیگري

 

_____________________ 

 پی روشت:

  406ص  ،33ج  ،تاریخ ابن عساکر (3)
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 یا نه؟ عاجزانه مى خواست كه به او بگوید آیا جز منافقان هستكه عمر از حذیفة بن الیمان  اندآورده همچنین 
 

 
_____________________ 

 پی روشت:

 02، ص 00، ج جامع البیان( 5)

 25، ص 5، ج البدایة والنهایة (2)

  313 ص ، ذهبی،)الخلفاء(تاریخ االسالم( 6)

 

 همه نگراني عمر براي چه بوده است؟؟؟به راستي این 

 طمئن نبوده که مومن است یا منافق؟؟!!از خود م خلیفه رسول خدا صلی هللا علیه و آله می شود آیا
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! اء َیهى ال کفَّاِر ُرحَماء بیرهم   أَِشدَّ

 ت و غیظ دارند.اند و با کفار شد فرماید: یاوران پیامبر با یکدیگر مهربان خداي متعال مي

ًدا یَ  ًعا ُسجَّ اء َعلَى اْلکُفَّاِر ُرَحَماء َبْیَنُهْم َتَراُهْم ُرکَّ ِ َوالَِّذیَن َمَعُه أَِشدَّ ُسوُل هللاَّ د  رَّ َحمَّ ِ َوِرْضَواًنا مُّ َن هللاَّ ي ِسیَماُهْم فِ ْبَتُغوَن َفْضاًل مِّ

ْوَراِة َوَمَثلُُهْم فِي اإْلِنِجیلِ  ُجوِد َذلَِک َمَثلُُهْم فِي التَّ ْن أََثِر السُّ َکَزْرٍع أَْخَرَج َشْطأَهُ َفآَزَرهُ َفاْسَتْغلََظ َفاْسَتَوى َعلَى ُسوِقِه  ُوُجوِهِهم مِّ

ُ ا اَع لَِیِغیَظ ِبِهُم اْلکُفَّاَر َوَعَد هللاَّ رَّ الَِحاِت ِمْنُهمُیْعِجُب الزُّ ْغفَِرًة َوأَْجًرا َعِظیًما لَِّذیَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ  21فتح       مَّ

( و اگر 0را با شدیدترین صورت براي بیعت به نزد وي بیاورد) امیرالمومنیندهد که  که ابوبکر به عمر دستورمي دیگر این

 (2)کند کرد با وي جنگابا 

 

 ؟استغیظ با یاورترین یار پیامبر  شدت وصلی هللا علیه آله  از صفات همراهان پیامبر کنیم که چگونه باور اینک
____________________ 

 :  پی روشت
 

 أخبار أبي بکر الصدیق وخالفته رضي هللا عنه()023، ص 0 ، جتاریخ أبي الفداء (0)

قال: ائتني به  إلى علي)رض( حین قعد عن بیعته، وبکر عمر بن الخطاب بعث أبو / 0011، ح 516 ، ص0 ج أنساب اْلشراف،( 2)

 بأعنف العنف.
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 ر ر ابوبکر و یمر در مورد خود

اضى ها ر به طور قطع بهشتى هستند و خداوند براى همیشه از آن كه پیشى گیرندگان مهاجر و انصار كنند اهل سنت ادعا مى

بیم كه خود آنان از آیه مورد مى یا در آنان شنیدن سخناناست؛ اما با سیرى كوتاه در گذشته و زندگى برخى از اصحاب و 

 .اند و به بهشتى بودن و رضایت خداوند از اعمال و كردارشان اطمینان نداشته این مطلب را استفاده نكرده نظر

ولى در طول اند؛  بوده« السابقون اْلولون» طور كه مستشكل گفته خلیفه اول و دوم به طور قطع جز به عنوان مثال همان

د ان دهد از آینده خویش نگران بوده اند كه نشان مى دوران زندگى مخصوصا در واپسین لحظات زندگیشان آرزوهایى كرده

 .اند و اطمینانى به بهشتى بودن خودشان نداشته

خویش خرج  آن را براى نجات خدای عزوجلپیش از دیدن عذاب  اگر براى من زمین پر از طال شود به خدا گفت (عمر)

 .كردم مى

 

____________________ 

 :پی روشت

، كتاب فضائل الصحابة، 4212 ، ح200، ص 3ج  هـ(252سماعیل أبو عبدهللا)متوفايصحیح البخاري، البخاري الجعفي محمد بن إ( 0)

اِب، تحقیق د. مصطفى دیب البغا، ناشر: دار ابن كثیر، 2ب   –هـ  0306 بیروت، الطبعة: الثالثة -لیمامة ا، باب َمَناقُِب ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ

 القاهره -مکتبه سلفیه  ، ناشر:4212، ح 06، ص 4/ ج  م0116
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 :نویسد ابن حجر عسقالنى در توضیح این روایت مى
 

 .ها در بر آوردن حقوق مردم و هنگامى كه ترس بر او غلبه كرده بود گفته است این سخن را به خاطر كوتاهي

 
____________________ 

 :پی روشت

، 52یا  34، ص 6ج  هـ(152ي بن حجر أبو الفضل)متوفايفتح الباري شرح صحیح البخاري، لعسقالني الشافعي، أحمد بن عل( 0)

 بیروت –تحقیق: محب الدین الخطیب، ناشر: دار المعرفة 

 

 

رد یبگ چه نیازى بود كه خلیفه دوم ترس تمام وجودش را فرا ،كنند صحت داشت آن چه كه اهل سنت ادعا مى اگر واقعاحال 

مگر خداوند در قرآن نمی فرماید: ما هیچ کس را بیش از حد توانش تکلیف  فدیه بدهد؟ و براى خالصى از عذاب خداوند

 نمی کنیم؟ 
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رسم ت مى بهشتى هستید جز یك نفرما اى مردم همه ش اگر فریادگرى از آسمان فریاد زنداز عمر بن خطاب آمده که می گفت 

 .امیدوارم آن یك نفر من باشم اى بگوید همه شما جهنمى هستید جز یك نفر و اگر فریاد كننده آن یك نفر من باشم

____________________ 

 :پی روشت

 0230، ح 401، ص 04جامع االحادیث السیوطي، جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، ج ( 2)

 هـ0305 بیروت، الطبعة: الرابعة -العربي ، ناشر: دار الكتاب 54، ص 0ج  هـ(340ْلولیاء، اْلصبهاني)متوفايحلیة ا( 4)

 هـ0411 دمشق، الطبعة: اْلولى -ر البیان ، ناشر: مكتبة دا05، ص 0ج  هـ( 615، إبن رجب الحنبلي)متوفايالتخویف من النار( 3)

، 45102، ح 266، ص 02ج  هـ(165متقي بن حسام الدین)متوفايلهندي، عالء الدین علي الا ،كنز العمال في سنن اْلقوال واْلفعال( 5)

 م0111 -هـ 0301 بیروت، الطبعة: اْلولى -تحقیق: محمود عمر الدمیاطي، ناشر: دار الكتب العلمیة 

 

قبول  را دارنددر مورد او « السابقون اْلولون»ز آیه دهد كه خلیفه دوم استنباطى كه عالمان اهل سنت ا نشان مىحرف این 

 نداشته و گرنه چرا باید چنین جمله ای بگوید؟؟نداشته و به بهشتى بودن خود اطمینان 
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ت گف ؛ پسویم بودروى زان كه در همان بیمارى از دنیا رفت سر پدرم در وقت بیماري که می گفتفرزند عمر شندیم از 

 .بر من رحم نكندپروردگار)عزوجل(اگر  بر مادرمسپس گفت واى بر من و  ....سرم را روى زمین بگذار

 

____________________ 

 :پی روشت

  002، ص 0هـ( ج 541)متوفاىمحمود بن عمرو بن أحمد جار هللا ربیع اْلبرار، الزمخشري، أبو القاسم( 2)

 -العربي ، ناشر: دار الكتاب 52، ص 0ج  هـ(340، أبو نعیم أحمد بن عبد هللا)متوفايحلیة اْلولیاء وطبقات اْلصفیاء، اْلصبهاني (6)

   هـ0305 بیروت، الطبعة: الرابعة

محمد زهیر الشاویش، ناشر:  -، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط 464، ص 03ج  هـ(502البغوي، الحسین بن مسعود)متوفايشرح السنة،  (1)

  م0114 -هـ 0304 دمشق _ بیروت، الطبعة: الثانیة -المكتب اإلسالمي 

تحقیق: عامر أحمد حیدر،  ،042، ص 0ج هـ( 240)متوفايعلي بن الجعد بن عبید أبو الحسن ابن الجعد، الجوهري البغدادي، مسند (1)

 362/ تحقیق عبد الهدی، ص  م0110 –هـ 0300 بیروت، الطبعة: اْلولى -ناشر: مؤسسة نادر 

، 41 و 46، ص 0ج  هـ(461هللا بن أحمد بن زبر)متوفايمحمد بن عبد وصایا العلماء عند حضور الموت، الربعي، أبو سلیمان  (00)

 م0112 –هـ 0302 بیروت، الطبعة: اْلولى -ق دمش -تحقیق: صالح محمد الخیمي والشیخ عبد القادر اْلرناؤوط، ناشر: دار ابن كثیر 
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 :نویسد ضحاك مىكه از راویان بخاري، مسلم و بقیه صحاح سته است در كتاب الزهد به نقل از  (هـ 234)هناد بن سرى

 بر شاخه درخت مى گفت خوشا به حالت بود.اى را دید كه بر شاخه درختى نشسته  پرنده که گذشت بكر از جایى مىابو

 به خدا سوگند ،اى كاش من هم مثل تو بودم ؛كنى و هیچ حساب و كتابى نداري پرواز مى خوري از میوه درخت مى نشیني

گرفت و  گذشت و مرا در دهانش مى آفرید تا شترى از كنار من مى مى یراه درختى بر كنارمرا بسان دوست داشتم خدا 

 . ولى انسان نبودم كرد بلعید سپس به صورت پشگل از شكمش خارج مى جوید و مى مى

 شدم. شود و بشر آفریده نمى اى كاش همانند درختى بودم كه قطع مى گوید ابو الدرداء مى

____________________ 

 :پی روشت

  406، ص 04السیوطي، جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، ج  ،الصغیر وزوائده والجامع الكبیر( جامع االحادیث)الجامع( 0)

 -العربي ، ناشر: دار الكتاب 52، ص 0ج  هـ(340أحمد بن عبد هللا)متوفاي حلیة اْلولیاء وطبقات اْلصفیاء، اْلصبهاني، أبو نعیم (2)

   هـ0305 بیروت، الطبعة: الرابعة

، تحقیق: محمد السعید 616، ح 315، ص 0هـ( ج 351)متوفاين الحسین بن علي بن موسى أبو بكرشعب اإلیمان، البیهقي، أحمد ب (4)

   هـ0300 بیروت، الطبعة: اْلولى -العلمیة بسیوني زغلول، ناشر: دار الكتب 

، باب من قال لیتني لم أخلق، تحقیق: عبد الرحمن عبد 331، ح 251، ص 0ج  هـ(234السري)متوفايالزهد، الكوفي، هناد بن ( 3)

  هـ0302 لكویت، الطبعة: اْلولىا -الجبار الفریوائي، ناشر: دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي 

 

كردند و بعضى از بدنم را كباب و بعضى را  اى كاش قوچ خاندانم بودم تا در حد توانشان چاقم مى...  :عمر نیز گفته است

 .. ..شدم كردند و انسان آفریده نمى سپس به صورت عذره دفع مى و خوردند و مى کردهخشك 
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 :نویسد همچنین محمد بن سعد به نقل از عبد هللا بن عامر بن ربیعه مى

اى كاش من این پر كاه بودم،  از زمین برداشت و گفترا دید و پر كاهى  بن خطاب عمر گوید عبد هللا بن عامر بن ربیعه مى

 .اى كاش فراموش شده بودم و دیزای ودم، اى كاش مادرم مرا نمىآمدم، اى كاش هیچ نب اى كاش به دنیا نمى

 

____________________ 

 :پی روشت

  330، ص 4هـ( ج 261 أنساب اْلشراف، البالذري، أحمد بن یحیى بن جابر)متوفاي (00)

 بیروت -، ناشر: دار صادر 420 یا 263 ، ص4ج  هـ(240 أبو عبدهللا البصري)متوفايالطبقات الكبرى، الزهري، محمد بن سعد  (02)

، تحقیق: محمد السعید بسیوني 312، ص 0هـ( ج 351 بكر)متوفايمد بن الحسین بن علي بن موسى أبوشعب اإلیمان، البیهقي، أح (04)

   هـ0300 بیروت، الطبعة: اْلولى -علمیة الزغلول، ناشر: دار الكتب 

، تحقیق: 11، ص 6ج  هـ( 245 عبد هللا بن محمد)متوفاي بكرآلثار، إبن أبي شیبة الكوفي، أبوالكتاب المصنف في اْلحادیث وا (03)

 هـ0301 الریاض، الطبعة: اْلولى -الرشد  كمال یوسف الحوت، ناشر: مكتبة

محمد زهیر الشاویش،  -، تحقیق: شعیب اْلرناؤوط 464، ص 03هـ( ج 502 بن مسعود)متوفايشرح السنة، البغوي، الحسین  (05)

  م0114 -هـ 0304 بیروت، الطبعة: الثانیة –ناشر: المكتب اإلسالمي 
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ر: ، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید، ناش021، ص 0ج  هـ(100 الرحمن بن أبي بكر)متوفاي تاریخ الخلفاء، السیوطي، عبد( 02)

  م0152 -هـ 0460 مصر، الطبعة: اْلولى -ة السعادة مطبع

، تحقیق 260، ص 4ج  هـ(631 د بن أحمد بن عثمان)متوفايتاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واْلعالم، الذهبي، شمس الدین محم( 06)

 م0116 -هـ 0306 بیروت، الطبعة: اْلولى – د. عمر عبد السالم تدمرى، ناشر: دار الكتاب العربي

 

 

كرد  توان به اعتراف خلیفه اول اشاره كرد كه در واپسین لحظات عمرش از بسیارى از اعمالش اظهار پشیمانى مى و نیز مى

 که در فصل اول به صورت مفصل به آن پرداختیم. فاطمه سالم هللا علیها است حضرت ها حمله به خانه كه یكى از آن

 چرا چنین سخنانى را بر زبان جارى رضایت دائمى خداوند مطمئن بودند بكر و عمر از بهشتى بودن وبنابراین اگر واقعاً ابو

بى مناسبت نخواهد بود اگر نگاهى  از اعترافات و آرزوهاى دو خلیفه پس از مطالعه برخى هایى كرده اند؟زوو چنین آر

 .نیز داشته باشیم رالمومنینخنان امیمقایسه آمیز به آخرین س

 

 :نویسد اثیر مى ابن

اى ج ینمنومالامیر یاگفتم  ؛دیدم سرش را بسته است و هنگامى كه علي ضربت خورد نزد وى رفتم دگوی عمرو ذى مر مى

كلثوم كه  ام .روم من از جمع شما مى گفتگفتم زخم كوچكى است  ؛كرد دستمال سرش را باز ،ضربه را به من نشان بده

 لمومنیناامیر یاگفتم  ؛كردي دیدى گریه نمى بینم تو مى اگر آنچه من مى اشاكت و آرام بس گفتپشت پرده بود گریه كرد 

ماید: فر است كه مىصلی هللا علیه و سلم  اند و این هم محمد گروهى از فرشتگان و پیامبران جمع شده بینى؟ فرمود چه مى

 .علي بشارتت باد، آنچه در انتظار تو است بهتر از چیزى است كه هم اكنون داري یا

____________________ 

 :پی روشت

، تحقیق عادل 040، ص 3ج  هـ(240 الحسن علي بن محمد)متوفاي أسد الغابة في معرفة الصحابة، الجزري عز الدین بن اْلثیر أبي( 0)

 201 ص ،4/ ج  م 0112 -هـ  0306 بیروت / لبنان، الطبعة: اْلولى -أحمد الرفاعي، ناشر: دار إحیاء التراث العربي 

http://sonnat.net/upload/article/DD09E56A.B645.4EC7/6YUFXCXJ_pic.gif?rnd=


 :نویسد زمخشرى مى

 ریادیفگهان نا که بودم اوه ابن ملجم ضربت خورد نزد به وسیل بن ابی طالبگوید پس از آنكه علي  اسماء دختر عمیس مى

بود و ما را وارث  خوش آمدید، خوش آمدید، سپاس خدا را كه وعده اش راست گفت سپس به هوش آمد و ؛زد و بیهوش شد

این هم برادرم جعفر و عمویم حمزه، درهاى آسمان باز  است و رسول خدا این گفتبینى؟  چه مى ال شدوس .بهشت قرار داد

 العین او را در بر گرفتهدهند و این هم فاطمه است كه حور كنند و بشارت مى شوند و به من سالم مى و فرشتگان نازل مى

  .ى چنین پاداشى كوشندگان باید بكوشندبرا .من در بهشت است منزل هایاند و این هم 

 

____________________ 

 :پی روشت

( طبق برنامه الجامع الكبیر)341، ص 0هـ( ج 541هللا)متوفاىار ربیع اْلبرار، الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ج( 2)

 موسسه االعلمی للمطبوعات ، ناشر:052، ص 5/ ج 
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 ابوبکر اولیو  دم سوم اسالم

جام آن سخت اظهار پشیمانی می کرد کشتن یکي از جنایاتی که ابوبکر مرتکب شد و در آخرین لحظات زندگي اش از ان

معروف به فجائه بود که به طرز بسیار فجیعي او را زنده زنده در آتش سوزاندند در حالی که ذکر  «ایاس بن عبد هللا»

 .شهادتین بر لب داشت

نوشته اند فجائه به جاي جنگ با مرتدین)شیعیانی که حاضر به پذیرفتن خالفت ابوبکر نبودند و حاضر نشدند زکات مالشان 

؛ اما کافر و مرتد نشده بود که این خود جاي بحث و بررسي دارد ي مشغول شده بودبدهند( به راهزن را به نماینده ی ابوبکر

ه نشان دهنده این است ک تن فجیع او احساس پشیمان مي کندو این که ابوبکر در آخرین لحظات عمرش از زنده سوزی و کش

دستور شرع حد  رسیدگي و بر طبق. خلیفه وظیفه داشت به جرم هاي او توي در این حادثه عمل خالفي را انجام داده اس

را قطع و اگر مرتکب قتل شده بود قصاصش مي کرد نه این که بدون جرم او سرقت بود، دستش کند اگر را بر او جاري 

 !او را زنده زنده در آتش بسوزاند محاکمه

سلمانی را به آتش یانه فرد مال ما از علماي اهل سنت این است که آیا امکان دارد که خداوند به آمدن چنین فردي که وحشوس

  باشد؟« أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنینَ »آیا چنین کسي مي تواند مصداق  بشارت داده باشد؟ مي کشد در قرآن

 

_____________________ 

 پی روشت:

المحقق: علي ، 452 ص، 2 هـ( ج663أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي)المتوفى:  ،البدایة والنهایة (0)

قام بفهرسته الفقیر إلى ، للمطبوع[]ترقیم الكتاب موافق ، م 0111 -، هـ 0301الطبعة: اْلولى ، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، شیري

 ، ناشر: دار هجر352، ص 1/ ج  ط احیاءالتراث، ویسألكم الدعاءالشامي، ، د الرحمنهللا: عب
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_____________________ 

 پی روشت:

  00، سنه 225، 4تاریخ طبری، ج ( 2)

 

 !ر بوده استکبعضي نیز مانند مقدس اردبیلی رحمه هللا آورده اند که علت سوزاندن فجائه توسط ابوبکر عدم بیعت وی با ابوب

 .در قانون اسالم نیست و مخالف قرآن و سنت نبوي استاین نوع مجازات 
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إّنما جزاء الذین یحاربون هللا و رسوله و یسعون في اْلرض فساداً أن یقتلو أو یصلبوا أو ُتقطَع أیدیهم  :فرماید خداي متعال مي

 44مائده    و أرجلهم من خالف أو ینفوا من االرض، ذلك لهم خزي في الدنیا و لهم في االخرة عذاب عظیم

این است كه اعدام شوند؛ یا به دار  كنند و بر روي زمین فساد مي خیزند دا و پیامبرش به جنگ بر ميكیفر آنان كه با خ

پ( آنها به عكس یكدیگر بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید آویخته گردند یا )چهار انگشت( دست )راست( و پاي )چ

 .است و در آخرت مجازات عظیمي دارنداین رسوایي آنها در دنی گردند

جز پروردگار با آتش هیچ كس  :پیامبر اكرم صلي هللا علیه و آله نیز به صراحت از این نوع مجازات منع اكید فرموده است

 .كند عذاب نمي

_____________________ 

 پی روشت:

  422، ص 2االصابه، ج ( 0)

  200، ص 2کامل ابن اثیر، ج  (2)

 02043ح  ،320، ص 25ج  احمد،مسند  (4)
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این مجازات بدعتي بود  در نتیجه با توجه به قرآن و سنت رود؛ ن روایت از نظر اهل سنت از روایات صحیح به شمار ميای

 .كه ابوبكر گذاشت

 یم:یجو یاری آندر این جا مناسب است به پیشگاه قرآن كریم رفته و از 

 .جزو ظالمان بر شمرده است را كنند نهند و بر اساس آن داوري نمي نميكساني را كه به احكام الهي گردن قرآن 
 

و در تورات بر بنی اسرائیل حکم کردیم که َنْفس را در مقابل َنْفس قصاص کنید و چشم را مقابل چشم و بینی را به بینی و 

حق قصاص را ببخشد)نیکی  پس هر گاه کسی و هر زخمی را قصاص خواهد بود. را به گوش و دندان را به دندان گوش

  .هر کس به خالف آنچه خدا فرستاده حکم کند چنین کس از ستمکاران خواهد بودو  کرده و( کفاره)گناه( او خواهد شد

_____________________ 

 پی روشت:

 35آیه  ،سوره مائده( 0)

 

آنچه خدا فرستاده حکم کند چنین کس از هر کس به خالف و  خدا در آن کتاب فرستاد حکم کنند و اهل انجیل باید به آنچه

 .فاسقان خواهد بود

_____________________ 

 پی روشت:

 36 آیه ،سوره مائده( 2)

 

 حال سوال ما این است جایگاه ستمکاران و فاسقان کجاست؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مسئول و باری اختالف امت
 از کجا و توسط چه کسانی آغاز شد؟ از دستورات رسول خدا صلی هللا علیه و آله  نافرمانی اسر منش

 نافرمانی کردند.پیامبر صلي هللا علیه و آله دستورات  از قضیه جیش اسامه کسانی كه درتوسط 

 جهزوا جیش أسامة، لعن هللا من تخلف عنه

 تجهیز کنید سپاه اسامه را، لعنت خدا بر کسانی که از او تخلف کنند.
 

 دند؟ پاسخ با شما.حال چه کسانی به سپاه اسامه ملحق نش

____________________ 

 :  پی روشت
 

 40 ، ص0 شهرستاني، ج ،ملل و نحل( 0)

   52 ، ص2 ابن أبي الحدید، ج ،شرح نهج البالغة (2)
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  ؟و امت اسالمي را دچار تشتت كردندرا رواج  و درگیرياختالف چه کسانی 

حالي که به نزاع پرداختند در ؛نشوید تا چیزي بنویسم که هرگز گمراهکاغذي بیاورید پیامبر صلی هللا علیه و سلم فرمودند: 

ش من : از پیندفرمود پس گفت؛هذیان صلی هللا علیه و سلم رسول خدا  نزد پیامبر نزاع کردن سزاوار نیست پس گفتند

 .... بروید

 

____________________ 

 :  پی روشت
 

 65 ، ص5 صحیح مسلم، ج (0)

  46 ، ص0 صحیح بخاري، ج (2)
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هرگز  از آن پسدوات و قلم بیاورید تا چیزی برایتان بنویسم  :ه و سلم در بستر بیماری فرمودندپیامبر صلی هللا علیه و آل

 ... ما را بس استنزد ماست و کتاب خدا   استبر او غلبه کرده  بر پیامبر صلی هللا علیه و سلم درد عمر گفت ؛گمراه نشوید

____________________ 

 :پی روشت

كتاب المغازي، باب  ،046ص  ،5ج /  العلم باب کتابه العلمکتاب ، 41باب ، 020یا  56 یا 42 یا 22 ، ص0، ج صحیح البخاری( 4)

 ووفاته( سلم صلى هللّا علیه و)مرض النبي
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 فت:گ عمر شمشیر بدست گرفته و مي د؛نیا رفت و اختالف در مدینه افتااز د پیامبر صلي هللا علیه و آله

 )!(.كنم نم و سرش را به هوا پرتاب ميز با این شمشیر گردنش را مي لي هللا علیه و سلم مرده استسیكه بگوید پیامبر صک

 

____________________ 

 :  پی روشت
 

 ، ناشر: المکتبه السلفیه2140ح  ،40، باب 256یا  013 ، ص3 صحیح بخاري، ج( 0)

 

  این اختالف نیست؟
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  :به عمر گفتند !برودسعد بن عباده نزدیك بود كه زیر دست و پا از بین 

 سعد مرد، گفت خدا سعد را بکشد، او منافق است.

 

___________________ 

 :  پی روشت
 

 202، ص 4تاریخ طبری، ج ( 0)

  26 ، ص1 صحیح بخاري، ج( 2)

 

 

ا نشان اختالف در اسالم ر سر منشأ اینكه تاریخ و روایات معتبر حال رفتند سقیفه و اختالف كردند؟اینها شیعیان بودند كه 

 .دهد مي
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  پیامبر صهی هللا یهیه و  لهآر و و  ام دستوریمر  رافرماری

ندگان میراثی برای بازماگفتند که  سخن بها آله در اواخر عمر شریف خویش بارها از دو ثقل گران و علیه هللا یرسول خدا صل

، اهل و آن دو قرآن و عترت نخواهند شدو گمراه  فتهیا به هدایت دست چنگ زنندبود و مادامی که مردم به آن دو  خواهد

 .آله هستند و علیه هللا یرسول خدا صل بیت

____________________ 

 :  پی روشت
  

  024، ص 1مجمع الزوائد، ج  (0)

  43 و 44، ص 3المعجم اْلوسط، ج ( 2)

  342 و 340، ص 2سنن الدارمی، ج  (4)

  031و   000 و 001، ص 4المستدرک، ج ( 3)

 4162ح  ،421 و 421، ص 5سنن الترمذی، ج ( 5)

  022ص  ،3124 ، ح053، ص 5ج  المعجم الکبیر،( 2)

  230 و 230، ص 21، ج 01، ص 30تاریخ مدینة دمشق، ج ( 6)

 010 و 011، 012 ،010، ص 5ج /  51 و 22، 06، 03، ص 4حمد، ج مسند ا (1)

 

 

به یدگانش ریگها را تر كرد. پس گفتم روز پنجشناى سپس گریست تا آب د روز پنجشنبه، چه روز پنجشنبه ابن عباس گفت

ز سم كه بعد ابنوی چیزی: بیاورید تا براى شما ندپس فرمود شدید گشت صلی هللا علیه و سلم رسول خدا بیمارى چیست؟ گفت

ز او ا )!(گوید یان مىذنزاع در نزد پیامبر سزاوار نیست و گفتند او را چه شده است ه و من گمراه نشوید. پس نزاع كردند

 ... .رها كنیدمرا  ند:فرمود ؟شویم جویا

____________________ 

 :  پی روشت
 

 65، ص 5/ ج الوقف  5كتاب الوصّیه باب ، 22ح ، 355، ص 4صحیح مسلم، ج  (0)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



حجیت  و بوده مسلم که صد درصد نزد اهل سنت معتبر جمله در صحیح بخاري و از صحیح السند در روایات متواتر و

 .استشده ت نقل ااین روای نددارد

گفت   عمر گمراه نشوید. پس آن هرگز زا که بعد بنویسمچیزي برایتان  : کاغذي بیاوریدندفرمودصلی هللا علیه و سلم  پیامبر

فت گ پس ابن عباس... بس است را ما کتاب خدادرد بر پیامبر صلی هللا علیه و سلم او غلبه کرده است، قرآن نزد ماست و 

ائل ح چیزی که در کتاب می خواست بنویسد و رسول هللا صلی هللا علیه و سلممصیبت، تمام مصیبت آنگاه رخ داد كه بین 

 .و اختالف کردند شدند

 

 

____________________ 

 :  پی روشت
 

 ، كتاب المرضى باب قول المریض قوموا عّنى1ص  ،6ج /  06، کتاب المرضی، باب 0341 ص ،03 ج ،صحیح بخاري (2)
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نویسم كه اى ب براى شما نوشته در آن بیاورید تا کتابی: ندفرمود شدید گردید صلی هللا علیه و سلمچون بیمارى رسول خدا 

س اب خدا در دست ماست ما را بكت بیمارى چیره گردیده صلی هللا علیه و سلم آن گمراه نشوید. عمر گفت بر پیامبربعد از 

 .: از نزد من بر خیزید درگیرى در حضور من سزاوار نیستندفرمود جنجال باال گرفت. پس اختالف كردند و است

نوشتارش  و صلی هللا علیه و سلم خدارسول مى گفت مصیبت، تمام مصیبت آنگاه رخ داد كه بین  پس ابن عباس بیرون رفت و

 .حائل گردیدند

____________________ 

 :پی روشت

، 4ج / 002 كتابة العلم، ح 12باب یا  العلم باب کتابه العلم، کتاب 41، باب 020یا  56یا  42یا  22، ص 0، ج صحیح البخاری( 4)

كتاب المرض و الطب، باب  ،563 ، ح225، ص 3ج /  الّنبي)ص( و وفاته مرض ،011باب  ،162 كتاب المغازى، ح، 401ص 

 كراهیة الخالف 0010ام، باب كتاب االعتص، 2021 ، ح663 و صقول المریض قوموا عنى 456
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____________________ 

 :پی روشت

 ووفاته( سلم صلى هللّا علیه و)كتاب المغازي، باب مرض النبي ،046 یا 62 ص ،5ج ، صحیح البخاری( 3)
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 که: صحیح بخاري است در درعبارت دیگر

بر نزاع کردن زد پیامبه نزاع پرداختند درحالي که ن (حاضرین) ؛نشوید کاغذي بیاورید تا چیزي بنویسم که هرگز گمراهگفتند 

 .. ..: از پیش من برویدندفرمود گفت؛ پسهذیان صلی هللا علیه و سلم رسول خدا  پس گفتند سزاوار نیست

____________________ 

 :  پی روشت
 

 ، کتاب جهاد و سیر 062، باب 652ص  ،1ج صحیح بخاري ( 5)
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بنوسیم که  برایتاندر محضر رسول خدا صلی هللا علیه و سلم... پیامبر صلی هللا علیه و سلم فرمودند: قلم بیاورید تا چیزی 

پس از آن گمراه نشوید پس عمر گفت درد بر رسول خدا صلی هللا علیه و سلم غلبه کرده است و قرآن در نزد ماست و کتاب 

 خدا ما را بس است... .

____________________ 

 :  پی روشت
 

  2112 ح، 425 و 423 ص ،0 ج حنبل، بن احمد اإلمام احمد، مسند( 2)

 باب ترک الوصیه لمن لیس له ، کتاب الوصیه،0246، ح 260ص  ،مسلمصحیح ( 6)

 

فت نگو عمر را به عنوان جانشین خود انتخاب کند عمر هنگامی که ابوبکر خواست وصیت بنویسد سوال ما این است چرا 

ا می خواسته چه کسی رشاید عمر می دانسته پیامبر صلی هللا علیه و آله  کتاب خدا ما را بس است؟و درد بر او غلبه کرده 

 به عنوان جانشین بعد خود قرار بدهد.
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 نفر از حاضران گفت: در آن حال یک ابن سعد آمده است که ی ازدر روایت دیگر

 !... .همانا پیامبر خدا هذیان مي گوید؛ ان نبي هللا لیهجر... 

 
____________________ 

 :  پی روشت
 

 باب من ترک الوصیه ، 62، ص 5ج صحیح مسلم،  (1)

  ان رسول هللا صلي هللا علیه و سلم یهجر :آمده است صورتبدین  ،014، ص 4، ج تاریخ طبري( 1)

 (تچاپ بیرو)فیه مات الذی مرضه فی المته یکتبه ان هللا رسول اراد الذی الکتاب ذکر، 232 یا 016 ، ص2، ج طبقات ابن سعد (00)

باب  کتاب جزیره العرب، ،0055 ص ،4 جیا  042، ص 2/ ج  کتاب الجهاد، جوائز الوفدباب ، 020، ص 2ج صحیح بخاري، ( 00)

  هجر رسول هللا صلي هللا علیه و سلم فقالوا بدین لفظ آمده است:که اخراج الیهود 
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اد آن مي عباس به ی ه به قدرى درد آور بود كه وقتى ابنت " حسبنا کتاب هللا " و این قضیکه گف ه استگوینده سخن همان بود

 سرازیر مي گشت.  د دانه هاى مروارید از گونه هایشاشك چشمانش همانن افتاد

 
____________________ 

 :  پی روشت
 

  السیر  كتاب الجهاد و ،40ص  ،3ج  ،صحیح البخارى( 02)

 ة باب ترك الوصیة لمن لیس عنده شيءكتاب الوصی ،62، ص 5صحیح مسلم، ج ( 04)

 
اشت که میم دتص صلی هللا علیه و سلم پیامبر که میان ابن عباس و عمر در گرفت عمر گفتیک روز طي مباحثه اي مفصل 

  .زرده گشتآ صلی هللا علیه و سلم پیامبر و به هنگام بیماري اش تصریح به نام او)علي ابن ابیطالب( کند ولي من نگذاشتم

____________________ 

 :  پی روشت
 

 چاپ بیروت، 232، ص 2، ج طبقات ابن سعد (0)

  16، ص 4شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج ( 2)
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 ند.كرد اعتراض به اونیز  صلی هللا علیه و آلهى زنان پیامبر مر آن قدر زشت و زننده بود که حتاین سخنان و حرکات ع

ان شما همانند دلباختگ ؟ گفت علیه و سلم چه می گویدرسول خدا صلی هللا نمي شنوید زنان از پشت پرده صدا زدند مگر... 

شما جارى و به وقت سالمتى برگردن او سوار  کاش رسول خدا صلی هللا علیه و سلمیوسف هستید كه به هنگام مریضى 

ر طبرانی د. روایت از شما بهتر هستند که آنها دنشویآنان ض : متعرندفرمود رسول خدا صلی هللا علیه و سلم .مي شوید

 اوسط است... .

 
____________________ 

 :  پی روشت
 

  43ص  ،1هیثمى، ج  ،الزوائد مجمع (03)

  211ص  ،5طبراني، ج  ،المعجم اْلوسط( 05)

  233، ص 2 بن سعد، جا ،الطبقات الكبرى( 02)

 03044، ح 233ص  ،5ج  متقی هندی، كنز العمال،( 06)
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 حال بررسی رفتار و کردار عمر:

ُسولَ أَِطیُعوْا هللّاَ ... د:ایفرممی قرآن   51آیه  ،نساءو اولی االمر منکم     و َأَِطیُعوْا الرَّ

 و اولیای امر خود را را رسولاطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید 

 ه است.داگر فرض کنیم عمر اولی االمر باشد این برای زمانی است که به مسند خالفت نشسته باشد نه هنگامی که پیامبر زن

 

َ إِنَّ  د:ایفرممی و باز  قُوا هللاَّ ُسوُل َفُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا َواتَّ َ َشِدیُد اْلِعَقابِ  َوَما آَتاُكُم الرَّ  6آیه  ،حشر   هللاَّ

خدا بپرهیزید که )مخالفت( از آنچه نهى کرده خوددارى نمایید و ازو  شما آورده بگیرید)و اجرا کنید( آنچه را رسول براى

 .تخداوند کیفرش شدید اس

 

ُسوِل إِن ُكنُتْم ُتْؤِمُنو: ...ه استباز فرمود و وهُ إِلَى هللّاِ َوالرَّ  51آیه  ،نساء َن ِبالِّلِ َواْلَیْوِم اآلِخرِ َفإِن َتَناَزْعُتْم فِي َشْيٍء َفُردُّ

مان خیز ایاز آنها داورى بطلبید( اگر به خدا و روز رستا)و ن را به خدا و پیامبر بازگردانیدآ هرگاه در چیزى نزاع داشتید

    دارید

 

 3 و 4 آیه ،نجم   ْن ُهَو إاِلَّ َوْحي  ُیوَحى: َوَما َینِطُق َعِن اْلَهَوى اهفرمود و در جایی دیگر

 .ى جز وحى که بر او نازل شده نیستگوید چیز آنچه مى گوید گز از روى هواى نفس سخن نمىو هر

 

عمربن خطاب صریحا از امر خدا و رسولش عصیان  مسلم ت و سنت نقل شده از بخاري ون با توجه به نص این آیابرایبنا

 است. به مخالفت برخاسته نموده و

 

که همراه اطاعت از کالم ن به این مطلب اشاره شده است آدر حالیکه بارها در خود قر ؛عمر گفت "حسبنا کتاب هللا"همچنین 

و حتي خداوند کساني را که مي خواهند بین هللا و  نیز اطاعت کرد صلی هللا علیه و آلهن( باید از دستورات پیامبر آهللا)قر

 50نسا، آیه    رسول فرق اندازند و یکي را قبول کنند و دیگري را ترک کنند را کافران حقیقي شمارده است

 
 : هسرپیچي کنند فرمودش صلی هللا علیه و آله رسول که از دستور درباره کساني و در انتها باید گفت خداوند

َ و َم َخالِِدیَن فِیَها أََبًداَرُسولَُه َفإِنَّ لَُه َناَر َجهَ  ََوَمن َیْعِص هللاَّ  24آیه  ،جن   نَّ

 .ماند در آن مى آتش دوزخ از آن اوست و همیشه کند را فرمانى خدا و رسولشو هر کس نا

 
 

 

 نتیجه گیری با شما.

 



 بررسی شورای شش رفره

را بنا نهاد در حالیکه خود اصال به آن  یکی از بدعتهایی که در اسالم سابقه نداشت شورای شش نفره است که خلیفه دوم آن

 .را از خالفت دور سازد امیرالمومنینتوانست  میکه با نحوه چینش افراد شورا تنها راهی بود  اما ،اعتقاد نداشت

 .كردم نمي شورا (خالفت)وجه من به هیچ أبي حذیفه( زنده بود سالم)مولياگر  عمر گفت

 

_____________________ 

 پی روشت:

 012، ص 2حلبي، ج  ،السیرة الحلبیة (0)

  51، ص 05صفدي، ج  ،الوافي بالوفیات (2)

   64، ص 4لخیر الدین زركلي، ج  ،اْلعالم (4)

   460، ص 2بن كثیر الدمشقي، ج ا ،البدایة و النهایة (3)

 521، ص 2بن عبد البر، ج ا ،اإلستیعاب في معرفة اْلصحاب( 5)

  232، ص 2الجزري، ج  ،ثیرابن ا ،أسد الغابة في معرفة الصحابة( 2)

 26، باب 441یا  235، ص 02عیني، ج  ،عمدة القاري شرح صحیح البخاري( 6)
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 .می کردمخلیفه  ااو رابا عبیده را درک می کردم)زنده بود(  اگرعمر رضی هللا گفت 

  .می کردمخلیفه  ااو رسالم مولی ابی حذیفه را درک می کردم  اگرگفت 

  .می کردمخلیفه  ااو ر معاذ بن جبل را درک می کردماگر گفت 

_____________________ 

 پی روشت:

    462، ص 0ذهبي، ج  ،عالم النبالءاسیر  (1)

  202، ص 04متقي هندي، ج  ،كنز العمال (1)

   112، ص 4بن شبة نمیري، ج ا ،تاریخ المدینة المنورة( 00)

   221، ص 4حاكم نیشابوري، ج  ،المستدرك علي صحیحین (00)

  510، ص 4/ ج  304، ص 4بن سعد، ج ا الكبرى،الطبقات ( 02)

 (تحقیق الزیني)21، ص 0بن قتیبة دینوري، ج ا ،اإلمامة و السیاسة( 04)

 304، ص 51/ ج  230، ص 02بن عساكر، ج ا ،تاریخ مدینة دمشق (03)
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 گفت اگر ابا عبیده را درک می کردم او را جانشین خود قرار می دادم.

 او را جانشین خود قرار می دادم. را درک می کردماگر خالد بن ولید 

_____________________ 

 پی روشت:

   22، ص 2ضحاك، ج  ،اآلحاد و المثاني( 05)

  266 ص ،4 ج ، ذهبی،سیر أعالم النبالء( 02)

  641، ص 5كنز العمال للمتقي الهندي، ج ( 06)

  116، ص 4بن شبة نمیري، ج ا ،تاریخ المدینة المنورة( 01)
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 .كنم همان است كه عمر قسم خورد به خاطر تجاوز به همسر مالك بن نویره سنگسارش مي الد بن ولیدخحال 

هادش در اجت او چرا او را شالق بزنم گفت ،شالقش بزنى او را خالد زنا كرده است باید گفترضی هللا عنه عمر به ابوبكر 

 ... .او در اجتهادش خطا كرده است چرا او را بکشمگفت  پس او را بکشگفت او مسلمانى را كشته،  ،خطا كرده است

 
_____________________ 

 پی روشت:

 05، ص 2ج خلکان، وفایات االعیان،  (0)

 222، ص 0تاریخ ابى الفداء المسمى المختصر فى اخبار البشر، تعلیق محمود دّیوب، ج  (2)

 

مگر آنها جانشینان به حق پیامبر  راي ابوبکر درست بود یا عمر؟؟ در موضوع مالک بن نویرههمچنین سوال ما این است 

   ؟برای چه بوداین تناقض در راي  صلی هللا علیه و آله نبودند پس علت



 شناخت خالد بن ولید

 مده استبرخی روایت آدر  به لقب سیف هللا مفتخر ساخته وخالد بن ولید را  آله صلي هللا علیه و پیامبراهل سنت می گویند 

 " یعني شمشیري از شمشیر هاي خدا است. " سیف من سیوف هللااو

_____________________ 

 پی روشت:

 3003، ح 0553، ص 3ج /  4536، ح 0462، ص 4صحیح البخاري، ج  (0)

 

 

 بن ولید را بهالرحمن بن عوف شكایت خالد از طرفی نقل می کنند در جنگ بدر خالد آنقدر بدریون را اذیت کرد که عبد

 ؟شخصي از اهل بدر را اذیت مي کني : اي خالد چرارسول خدا صلی هللا علیه و آله کرد؛ پس فرمودند

_____________________ 

 پی روشت:

 6010، ح 525، ص 05صحیح ابن حبان، ج  (0)

 

 دهي؟ چرا زكات نمي می گوید اگر چنانچه مسلمان هستي گردن مسلمانان را می زند و... خالدپس از ماجرایی طوالنی که 

دستور داده است كه زكات را به نائب و خلیفه واقعي برسانیم و از این گونه سخنان مالك گفت پیامبر صلی هللا علیه و سلم 

م. مالك به همسرش نگاه كرد و گفت هیچ راهي ندارم جز اینكه تو را بكش گفتو بدل شد تا اینكه خالد  ردبین مالك و خالد 

 شي تا بعد از من او را تصاحب كني؟خواهي مرا بك به خاطر این زنم مي
 

 كشم)چون زکات را به نماینده ابوبکر نداد از دین خارج شد؟؟!( تو را من به خاطر رجوعت از اسالم مي د گفت نه،خال

 

 ذهبي در مورد ماجرای مالک بن نویره می گوید:

 ي بود.یكرد ... و همسرش در نهایت زیبا گردن او را بزن، مالك به همسرش نگاه مي ... خالد به ضرار بن ازور گفت

قومش بود براي  یده مالك بن نویره را كه از اشرافرا كشت و همان شب به همسر مالك بن نویره تجاوز كرد و سر براو 

 پختن طعام در زیر دیگ قرار داد.

_____________________ 

 پی روشت:

 44، ص 4تاریخ اسالم، ذهبی، ج  (0)

 

 

 

 

 



دستور داد كه خالد به مدینه بیاید و وقتي كه عمر چشمش به  سریعات كه وقتي این خبر به مدینه رسید ابوبكر جالب این اس

 خالد افتاد گفت:
 

 

 امرأته، وهللا ْلرجمّنك باحجاركقتلَت امرًء مسلماً ثّم نزوَت علي 

 كنم و تو را سنگسار خواهم نمود. در حق تو حد جاري مي به خدا قسم كني، كشي و بر همسر او تجاوز مي مسلمي را مي

 
 

)مجتهد م و در این اجتهاد خود خطا نمودممن اجتهادي كرد د كه دید اوضاع خیلي خوب نیست نزد ابوبكر رفت و گفتخال

 اگر خطا نكند دو اجر خواهد داشت( ابوبكر به عمر گفت:اگر خطا كند یك اجر و 

 تأّول فأخطأإّن خالد 

 كرده و خطا نموده است.خالد تاویل 

 

كرد و از طرف او خاطر ابوبكر مالقات  با جالب این است كه وقتي خالد ولید صرف نظر كردند!!بن لذا از حد زدن به خالد 

 خیلي تند زد و گفت: گشت و به عمر یك طعنهجمع شد به مسجد باز

  یكلّمه و دخل بیته شملة، فعرف عمر أّن أبابكر قد رضي عنه فلم هلّم الّي یا بن أمّ 

 رفته از ترجمه معذوریم. به كار به خاطر عبارات بسیار زشت

    

در حال حاظر مقبره خالد بن ولید ملعون در سوریه قرار دارد و مخالفان بشار اسد که تمام مقبرها را نابود می کردند در 

 برخورد با قبر او گفتند اینجا مسجد خالد بن ولید است!! اما چرا؟

ح ایران به عمر نامه نوشت و خواستار روش برخورد با زیرا خالد به ایرانی کشی معروف بود و کسی بود که پس از فت

 کتاب خانه ها را طلب کرد و جناب عمر در پاسخ همان را گفتند که به رسول خدا صلی هللا علیه و آله گفتند.

 کتاب خدا ما را بس است.

رخورد نمی کنیم چون کار از زمانی که از کتب ما به عنوان سوخت حمام استفاده می شد فقط خدا اطالع دارد، ما نژادی ب

لي درد آور در تاریخ است از قضایاي خی ماجرااین ابلیس است؛ من از او بهترم، مرا از آتش و او را از گل آفریدی؛ اما 

 .ه عقالني براي آن پیدا کندتواند هیچ توجی انسان نمي كه واقعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :كند چنین احمد بن حنبل نقل مي هم

 رد وثوق من بودند: موبرای این امر)خالفت( قرار می دادم زیرا آنها را  را درک می کردمعمر گفت اگر این دو نفر 

 .عبیدة بن جراحبوابوحذیفة و اسالم مولي 

 
_____________________ 

 پی روشت:

   422، ص 3رازي، ج  ،المحصول (01)

  52، ص 4ذهبي، ج  ،تاریخ اإلسالم( 20)

   642، ص 5متقي هندي، ج  ،العمالكنز ( 20)

   060، ص 0ذهبي، ج  ،سیر أعالم النبالء( 22)

  005بن قتیبة، ص ا ،تأویل مختلف الحدیث( 24)

   434، ص 4بن سعد، ج ا الكبرى،الطبقات ( 23)

 210 ص ،0 ج ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل( 25)

   326، ص 33بن عساكر، ج ا ،تاریخ مدینة دمشق( 22)

  220، ص 3هیثمي، ج  ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد( 26)
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 های رد و بدل شده در شوراگفت و گو 
 

 شهاب الدین زهری نقل می کند:

عمر بن خطاب به اهل شوری نگاه کرد و گفت همه شما طمع در خالفت دارید، گفتند بلی چرا خلیفه نشویم؟ چه چیزی ما 

چه چیزی کمتر داریم؟ آیا سوابق اسالمی ما کمتر از توست؟ آیا قرابت ما به پیامبر را از خالفت دور می کند؟ ما از تو 

صلی هللا علیه و سلم کمتر از توست؟ عمر گفت آیا شما را از خودتان و اعمالتان آگاه کنم؟ گفتند بگو اگر ما هم نخواهیم تو 

ل و خبیث هستی و روزی که حالت خوب است چهره ما را معرفی خواهی کرد؛ عمر گفت اما تو ای زبیر تو یک آدم جاه

مومنی و روزی که در غضب هستی کافر، روزی انسان و روزی شیطان و اگر خالفت به تو رسد به خاطر مقداری گندم 

تمام حجاز را زیر و رو می کنی؛ اگر خالفت به تو رسد روزی که شیطان باشی و غضبناک چه کسی می خواهد خلیفه 

 نیست که روزی مومن و خوب باشی و روزی کافر و شیطان و خداوند امر امت را به تو واگذار کند.مردم باشد؟ این طور 

سپس رو کرد به طلحه و گفت بگویم یا ساکت شوم؟ طلحه گفت بگو من می دانم که هیچ خبری نسبت به من از دهان تو 

شدی و رسول خدا صلی هللا علیه و سلم خارج نمی شود؛ گفت روزی که انگشت تو در جنگ احد از بین رفت دچار تکبر 

زمانی که از دنیا رفت به خاطر حرفی که تو درباره )آیه(حجاب)در این آیه خداوند ازدواج با زنان پیامبر صلی هللا علیه و 

گر ا گفتی از تو غضبناک بود، گفتی رسول خدا صلی هللا علیه و سلم با دختران ما ازدواج می کند و آله را حرام اعالم کرد(

از دنیا برود من با عایشه ازدواج می کنم و این کار باعث ناراحتی رسول خدا صلی هللا علیه و سلم شد؛ سپس عمر گفت باز 

 هم بگویم یا ساکت شوم؟ گفت تو رو به خدا قسم ساکت شو و دیگر چیزی نگو. 

هره و تیر اندازی هستی و قبیله بنی ز سپس رو کرد به سعد ابن ابی وقاص و گفت کار تو قتل و کشتار است و اهل صیادی

 کجا و خالفت و امور مردم کجا؟

سپس رو کرد به عبد رحمان بن اوف گفت اگر ایمان همه مسلمین در یک کفه ترازو و ایمان تو در کفه دیگر ایمان تو سنگین 

ه کجا و قبیله بنی زهر تر است؛ ولی تو ضعیف هستی و امر خالفت برای کسی که مانند تو ضعیف باشد شایسته نیست و

 خالفت و امور مردم کجا؟

سپس رو کرد به علی و گفت اگر تو آدم شوخ طبعی نمی بودی هیچ عیبی در تو نبود؛ به خدا قسم اگر تو خلیفه شوی مردم 

 را به راه حق و آشکار هدایت می کنی.

 معیت را بر گردن مردم سوار و تحمیل و بیتسپس رو کرد به عثمان و گفت اگر تو خلیفه شوی می دانم که بنی امیه و بنی 

المال را حیف می کنی. اگر این کار را کردی بدان که گرگ های عرب جمع می شوند و تو را در رخت خواب ضبح می 

کنند؛ به خدا قسم اگه تو این کار را بکنی عرب هم همچین کاری را با تو خواهند کرد و وقتی جمع شدند و تو را در رخت 

 بح کردند به یاد این حرف من باش.خوابت ض

 ...اگر علی را خلیفه کنید او را هدایت شده و هدایت گر خواهید یافت که شما را به راه راست هدایت می کند... .

_____________________ 

 پی روشت:

  010، ص 0مسند احمد ابن حنبل، ج ( 0)

 500تمهید العقائد فی تلخیص دالئل، باقالنی، ص  (2)

 44، ص 2نثرالدر، البی سعد بن منصور حسین، ج  (4)

 ، او پس از نقل حدیث می گوید سندش صحیح است ولی نقل نکرده اند.032، ص 4مستدرک علی صحیحین حاکم نیشابوری، ج ( 3)

 



 نقد رفتار عمر
 

راح بوعبیدة بن جاو  سالم ،معاذ بن جبل ،اگر خالد بن ولیدمعنی سخنان او که  ؛معتقد به شورا نبوداصال ن خطاب عمر ب -0

 .مجبور هستم خالفت را شورایي كنم چون اینها زنده نیستند یعنیكردم  خالفت را شورایي نمي زنده بودند

همگی از قریش هستند؟ حال کدام یک از افراد معرفی شده  مگر پیامبر صلی هللا علیه و آله نفرمودند که جانشینان من از -2

 توسط عمر از قریش هستند؟ چرا عمر به سنت پیامبر صلی هللا علیه و آله عمل نکرده است؟
 

چرا عمر دستور می دهد هر کس از رای شورا تخلف یا در آن شرکت نکند را گردن بزنند؟ تا جایی که عبدالرحمن بن  -4

ت به امیرالمومنین می گوید مواظب باش گردنت نرود؟ مگر این افراد از صحابه پیامبر صلی هللا علیه اوف به عنوان نصیح

 و آله نیستند؟ آیا این سنت پیامبر صلی هللا علیه و آله است؟
 

 اگر عمر شخص با ایمانی بود چرا در شورایی که قرار است جانشین رسول خدا صلی هللا علیه و آله را انتخاب کنند -3

 چنین افرادی را دعوت می کند؟ 
 

ی مکسی همچون خالد بن ولید را به عنوان جانشین رسول خدا صلی هللا علیه و آله  نامآیا یک انسان منصف نه مسلمان!  -5

آورد که عمر می گفت اگر زنده بود او را جانشین خویش قرار می دادم در حالی که می دانست مرتکب چه جنایاتی شده 

این جمله عمر که مسلمانی را می کشی و... تو را سنگسار می کنم؛ ربطی به عادل بودن او ندارد بدین ی است؟ از طرف

جهت که اگر عمر به آن باور داشت در زمانی که خلیفه شد چرا حد را جاری نکرد؟ زمانی که عمر توسط ابولولو کشته شد 

هدید و حتى ت هرمزان، جفینه و دختر ابولولو كه عبارت اند از عمر، چند مسلمان را بجاى وى به قتل رساند عبیدهللا فرزند

غالمان مدینه شدند اما . مسلمین به وى اعتراض كردند و مانع از قتل سایر مام برده هاى مدینه را خواهد كشتكرد كه ت

ند ولین کاری که انجام داد. هنگامی که امیرالمومنین خلیفه شد ا برخى از سران مهاجرین و انصار را نیز تهدید نمودعبیدهللا

دستور دستگیری عبیدهللا بود زیرا خون کسانی را ریخته بود که در قتل عمر هیچ دخالتی نداشتند؛ عبیدهللا نیز به حکومت 

 معاویه در شام گریخت.

ت و عبد رحمان بن اوف عشیره ای برخورد می کند؟ قبیله بنی زهره کجا و خالفو سعد ابن ابی وقاص چرا عمر با  -2

امور مردم کجا؟ یعنی کسانی که از قبایل و شهرهای کوچک هستند آدم نیستند؟ مگر خداوند در قرآن نفرموده کسانی که 

 عشیره ای برخورد می کنند فاسق هستند؟
 

عثمان چنین آدمی است و بنی امیه و بنی معیت را بر گردن مردم سوار می کند و چنین و چنان را عمر که می دانست  -6

 به عنوان جانشین رسول خدا صلی هللا علیه و آله انتخاب کرد؟  چرا
 

 اگر تو آدم شوخ طبعی نمی بودی هیچ عیبی در تو نبود؟ این جمله عمر به امیرالمومنین یعنی چه:  -1

یسته اآیا خوش اخالق و شوخ طبع بودن اخالق پیامبر صلی هللا علیه و آله نبود؟ بله امیرالمومنین چون شوخ طبع بودند ش

خالفت نبوده اند! خلیفه باید آنقدر بد اخالق باشد که مردم به خلیفه وقت بگویند با انتخاب او برای فردای قیامت چه جوابی 

آماده کرده ای، تازیانه اش را با شمشیر مقایسه و افراد از ترس آن جرات پرسیدن سوال و نقل مطالب را نداشته باشند، زنان 

 ر و سقط جنین کنند و... که ما به بخشی از آنها در نگاهی اجمالی به زندگی عمر پرداختیم.از ترس او به خود ادرا
 

 قضاوت با وجدان های بیدار. -1

 

 

 

 

 

 

 



 ام جرگ حریو یمرفرار 

بروى ه دو لشكر روهنگامى ك ؛بودم صلی هللا علیه و سلمهمراه رسول خدا  گوید سالى كه جنگ حنین اتفاق افتاد ابوقتاده مى

ن دو آ جنگید مردى از مشركان را دیدم كه با یك مسلمان مى گشتند. سپس بر مى كردند مسلمانان فرار مى هم قرار گرفتند

و مرا به خودش چسپاند و فشار آن مرد مشرك برگشت  ؛وارد كردماش  را دور زدم تا از پشت شمشیرى بین گردن و شانه

 پرسیدم در میان مردم )دیدم( ورا  بن خطاب افتاد و مرد. عمرو بر زمین مرا رها كرد  بوى مرگ را احساس كردم ؛داد

 .... گفت دستور خداوند این است ؟كنند چرا مردم فرار مى

 
____________________ 

 :  پی روشت
 

، كتاب فرض الخمس، ب 4032 ، ح51ص  ،3ج  هـ(252سماعیل أبو عبدهللا)متوفايصحیح البخاري، البخاري الجعفي محمد بن إ (0)

ِس اْلَْسالََب 01 ِ َتَعالَى)َوَیْوَم ُحَنْین...، تحقیق: د. ، 3420، ح 53 اب، كتاب المغازى، ب000ص ، 5ج  /، باب َمْن لَْم ُیَخمِّ باب َقْوِل هللاَّ

، ناشر: 3422، ح 052، ص 4/ ج  م0116 –هـ 0306 بیروت، الطبعة: الثالثة -لیمامة مصطفى دیب البغا، ناشر: دار ابن كثیر، ا

 المکتبه السلفیه
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 :نویسد صالحى شامى مى

 علیه صلی هللارسول خدا  ؛گشتندازها تا مكه رسیده بودند سپس ب در جنگ حنین مسلمانان گریختند تا جایى كه برخى از آن

مجسار نام داشت گرفته بود و حارث انصارى افسار شتر همسرش حارث را كه  براى هر كدام سهمى تعیین كرد. امو سلم 

را رها  اواما  ارى؟ مردم همه در حال فرار بودندگذ را تنها مى صلی هللا علیه و سلم آیا رسول خدا گفت اى حارث مى

 .استتعالی فرمان خدا گفت مر این چه كارى است؟ اى ع گفتم )در حال فرار بود(بن خطابعمر  گفت .كرد نمى

____________________ 

 :  پی روشت
 

، تحقیق: عادل أحمد 440، ص 5ج  هـ(132لشامي محمد بن یوسف)متوفايسبل الهدى والرشاد في سیرة خیر العباد، الصالحي ا (2)

 ، تحقیق فهیم محمد شلتوت 316/ ص  هـ0303 لطبعة: اْلولىبیروت، ا -عبد الموجود وعلي محمد معوض، ناشر: دار الكتب العلمیة 
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 :نویسند در توجیه این سخن عمر كه فرارش را به خداوند نسبت داده است مى عظیم آبادى و عینى، ابن حجر

 .( أي حكم هللا وما قضى به)أمر هللا قوله

 .این است كه قضا و قدر الهى این است كه ما فرار كنیم« امر هللا»یعنى مقصود عمر از این كه گفته 
 

توانند  باید گفت كه هیچ گناهكارى در عالم باقى نخواهد ماند؛ زیرا همه گناهكاران مى ین توجیه عمر را بتوان قبول كرداگر ا

 .اعمال بدشان را به این صورت توجیه كنند

____________________ 

 :  پی روشت
 

 جوزی جهاد و السیر، ناشر: دار ابنالکتاب  ،30باب ، 055، ص 03نیل الوطار من اسرار منتهی االخبار، شوکانی، ج  (0)

، ناشر: دار إحیاء التراث 211، ص 06ج  هـ(155لدین محمود بن أحمد)متوفايالعیني بدر ا عمدة القاري شرح صحیح البخاري،( 2)

 بیروت –العربي 

 -، ناشر: دار الكتب العلمیة 265ص  6ج  هـ(0421ادي محمد شمس الحق)متوفايعون المعبود شرح سنن أبي داود، العظیم آب (4)

 م0115بیروت، الطبعة: الثانیة، 

، تحقیق: 21، ص 1ج  )هـ152فتح الباري شرح صحیح البخاري، العسقالني الشافعي أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل)متوفاي( 3)

 بیروت -محب الدین الخطیب، ناشر: دار المعرفة 
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 ن جنگ را رها كرده و فرار نماییماشد كه دستور خداوند این است كه در این لحظه میداالبته احتمال دارد منظور عمر این ب

 :نویسد القارى مى چنانچه عینى در جایى دیگر از عمدة

 .قال: أمر هللا، أي: قال عمر: جاء أمر هللا تعالى

____________________ 

 :  پی روشت
 

، ناشر: دار إحیاء التراث 14یا  21 ، ص05ج  هـ(155لدین محمود بن أحمد)متوفايا عمدة القاري شرح صحیح البخاري، لعیني بدر (5)

 بیروت –العربي 

 

فرار خود را به خداوند نسبت  بلکهكند  نه تنها فرار مى ترى خواهد داشت؛ زیرا جناب خلیفهكه در این صورت عوارض بد

 داند!!! دهد و آن را امر الهى مى مى
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 :نهی کرده استفرار  ازجنگ است كه  درخداوند این سخن خالف دستور  -0

َها الَِّذیَن َءاَمُنوْا إَِذا لَقِیُتُم الَِّذیَن َكَفُروْا َزْحًفا َفال ُتَولُّوُهُم اْْلَْدَبار  .َیأَیُّ

 ید(.)و فرار ننمایها پشت نكنیده آنو به رو شوید باید! هنگامى كه با انبوه كافران در میدان نبرد ر اى افرادى كه ایمان آورده
 

 :دانددر آیه دیگر هر گونه فرار از جنگ را روبرو شدن با خشم و غضب الهى و گرفتار شدن در آتش مى  -2

ا إِلىَ  ًفا لِّقَِتاٍل أَْو ُمَتَحیزِّ نَ  َو َمن ُیَولِِّهْم َیْوَمئٍذ ُدُبَرهُ إاِل ُمَتَحرِّ ُم َو ِبْئَس الْمِصیر. فَِئٍة َفَقْد َباَء ِبَغَضٍب مِّ ِ َو َمأَْوئُه َجَهنَّ  هللاَّ

جدد و یا به قصد پیوستن به گیرى از میدان براى حمله م ها پشت كند مگر آنكه هدفش كناره و هر كس در آن هنگام به آن

  .یگاهى است)از مجاهدان( بوده باشد )چنین كسى( به غضب خدا گرفتار خواهد شد و جایگاه او جهنم و چه بد جاگروهى

 

 :دادنداین چنین تفكرى یاد آور سخن مشركان است كه عدم ایمان خود را به مشیت خداوند نسبت مى  -4

َب  ْمَنا ِمْن َشْيء َكَذلَِك َكذَّ  َحتَّى َذاقُوا َبأَْسَنا قُْل َهلْ الَِّذیَن ِمْن َقْبلِِهْم َسَیقُوُل الَِّذیَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَء هللاُ َما أَْشَرْكَنا َوالَ آَباُؤَنا َوالَ َحرَّ

نَّ َوإِْن أَْنُتْم إاِلَّ َتْخُرُصون ِبُعوَن إاِلَّ الظَّ  .ِعْنَدُكْم ِمْن ِعْلم َفُتْخِرُجوهُ لََنا إِْن َتتَّ

ما و نه چیزى را نه ما مشرك مى شدیم و نه پدران  مى گویند: اگر خدا مى خواست( )براى تبرئه خویشبه زودى مشركان

گو: را چشیدند. ب )طعم( كیفر ماین گونه دروغ مى گفتند و سرانجامهم ها بودند نیز فرادى كه پیش از آنا مى كردیم! تحریم

تخمین  و پندارهاى بى اساس پیروى مى كنید )بر این موضوع( دارید؟ پس آن را به ما نشان دهید؟ شما فقط ازآیا دلیل روشنى

 .هاى نابجا مى زنید

____________________ 

 :  پی روشت
 

  456 ، ص2ج  ،دالئل الصدق( 0)

  16ص  ،شبلنجى ،نور االبصار (2)

 312ص  ،قوشجى ،شرح التجرید (4)

  (لم یثبت في أحد غیر على علیه السالم)201ص  ،لهاشم معروف ،سیرة المصطفى (3)

 422ص  ،0ق  ،4ج  ،دالئل الصدق / كتاب التفسیر باب قوله تعالى: ویوم حنین إذ أعجبتكم كثرتكم ،صحیح البخاري( 5)

 031 ، آیهانعام/ سوره  02و  05، آیه انفالسوره ( 2)

 

 

 

 

 

 

 



 : ندکه خداوند در این باره فرمود کمي تعداد خویش غلبه نخواهیم کردما با  ابوبکر در جنگ حنین مي گفت

 25 –توبه  ؟ ت دشمن شما را شگفت زده کرده بودآیا در روز حنین زیادي نفرا

 .علماي اهل سنت نقل کرده اند ابوبکر و عمر در جنگ حنین پا به فرار گذاشتندکه 

 

فرزند  یمناماندند که نه تن آنان هاشمي و دهمي صلی هللا علیه و آله به روایت ارشاد شیخ مفید تنها ده نفر در کنار پیامبر 

عثمان و دیگر دست اندرکاران سقیفه و خالفت همه پا به  ،عمر ،م شد. اما دیگران از جمله ابوبکرام ایمن بود که شهید ه

 محمد بن عبدهللا را تنها نگذارید ،فریاد زد: اینک من رسول خدا هستمله آچه پیامبر اکرم صلي هللا علیه و  فرار نهادند و هر

  یعقوبي در تاریخش به روایت مفید تاکید دارد. و کسي اعتنا نکردکه 

____________________ 

 :  روشت پی
 

  002ص  ،تاریخ الخمیس( 4)

 463ص  ،3ج  ،البدایه و النهایه (3)

   201ص  ،0ج  ،تاریخ ابي الفدا( 5)

  030، ص 0، جشیخ مفید ،االرشاد (2)

 001ص  ،4ج  ،السیره الحلبیه شافعي (6)

 103و  110ص  ،2ج  ،مغازي واقدي( 1)

 251ص  ،2ج  ،زمخشري ،تفسیر الکشاف( 1)

 

 اس نقل مى كند.وایتى را با سند صحیح از ابن عبنیشابورى درباره جنگ حنین رحاكم 

علیهما  بن ابى طالب ماند و استقامت كرد علىسلم  تنها كسى كه در جنگ حنین با رسول خدا صلى هللّا علیه و ابن عباس گوید

 السالم بود و همه پا به فرار گذاشتند.

____________________ 

 :  پی روشت
 

 000ص ، 4ج ، حاکم نیشابوری، المستدرك على الصحیحین( 0)

 

 

 

 

 

 

 



 ! ب ریست؟ رمام رخواو

یست نگوید آب ن کنند وال میمانی که از وی در خصوص تیمم سبود جناب خلیفه به یادگیری احکام می پرداخت که زنبهتر 

 !؟!نماز نخوان

 

____________________ 

 :  پی روشت
 

 ، ناشر: مکتب المطبوعات االسالمیه402، ح 021ص  ،0ج  ،سنن النسائي( 0)
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____________________ 

 :  پی روشت
 

 ، ناشر: دارالفکر01، ص 3عمده قاری شرح صحیح بخاری، عینی، ج  (2)
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____________________ 

 :  پی روشت
 

 دارالثقافه العربیه، ناشر: 010ص  ،4ج  ،أبو یعلى الموصلي ،مسند أبي یعلى (4)
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____________________ 

 :  پی روشت
 

 241 و 241ص  ،0ج  ،عبد الرزاق الصنعاني، المصنف (3)
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____________________ 

 :  پی روشت
 

 511ص  ،1ج  ،المتقي الهندي ،كنز العمال (5)
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____________________ 

 :  پی روشت
 

 264ص  ،01ج  ،ابن عبد البر ،التمهید (2)

 

____________________ 

 :  سایر مرابع
 

  044ص  ،0ج  ،نسائي ،سنن الكبرى (6)

  403ص  ،1ج  ،الطبراني ،المعجم الكبیر (1)

  051ص  ،5ج  ،إبن جریر الطبري ،جامع البیان (1)

 10ص  ،0ج  ،ابن اْلشعث سجستاني ،سنن أبي داود( 00)
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 ربوت شک کردمامروم در 
شک می کرد. از جمله شک های وی در روز حدیبه بود که حمیدی  صلی هللا علیه و آلهعمر مکرر در نبوت رسول خدا 

 :در جمع بین الصحیحین اعتراف به آن کرده که عمر گفت

  ما شککت فی نبوة محمد قط کشکی یوم الحدیبیة

 .شک نکرده بودم محمدروز حدیبیه در نبوت  هرگز به اندازه شک
 

ز در رو اوولی شک ؛ له شک می کرده استآ نشان دهنده آن است که وی همیشه در نبوت پیامبر صلی هللا علیه و این کالم

 .حدیبیه با بقیه شک ها فرق می کرده است

ه و ب ادم خواهیم دعلت شک عمر آن بود که پیامبر صلی هللا علیه و اله فرموده بودند که به مکه می رویم و اعمال حج انجا

همین منظور به همراه جمع کثیری از اصحاب به سوی مکه به راه افتادند. ولی مشرکان که از طرفی نمی خواستند مسلمانان 

هللا علیه آله  صلینمی دانستند تصمیم گرفتند که با پیامبر  آنانبه حج بیایند و از طرفی هم خود را قادر به مقابله و جنگ با 

ح دیدند که صالایشان  و فرستادند صلی هللا علیه و آله رای همین مشرکان چندی از بزرگان خود را پیش پیامبرب صلح کنند.

برای مسلمانان  ها د و به حج نروند و با ایشان صلح کنند. که البته مفاد و شروط این صلح منافع بسیاری بعدنبه مدینه برگردن

ثل رسید و م لی هللا علیه و آلهه خمشگین شده بود به محضر پیامبر اکرم صبه وجود آورد. ولی عمر که از شروط صلح نام

 .همیشه با تندی و توهین با ایشان سخن گفت

  .نقل مى كند مر را در آخر كتاب شروط صحیح خودبخارى ماجراي توهین ع

 ؟بر حق خدا نیستى پیامبرآیا تو  گفتم پیامبرعمر مى گوید به 

 .: چرا هستمندفرمود

 و دشمن ما بر باطل نیستند؟ یا ما بر حقگفتم آ

 .: چراندفرمود

 ؟در دین خود پستى و خفت نشان دهیمپس چرا  گفتم

و خدا هم یاور من  هستم و نافرمانى او را نخواهم كردپیامبر خدا : من ندفرمود آله هللّا علیه و پیامبر صلیدر این هنگام 

 .است

 ؟دا مى رسیم و آن را طواف مى كنیممگر تو نمى گفتى كه ما بزودى به خانه خ گفتم

 : چرا، ولى آیا گفتم امسال چنین خواهد شد؟ندفرمود

 .: نهگفتم

 .: پس این را بدان كه به خانه خدا مى آیى و آن را طواف مى كنىندفرمود

 

 



 

____________________ 

 :پی روشت

 440 ، ص3ج  ،مسند أحمد (0)

چاپ  210یا  دار الكتب العربیة بحاشیة السندي ، ناشر:022 ، ص2ج  ،الشروط باب الشروط في الجهاد تابك ،صحیح البخاري( 2)

 مطابع الشعب، ناشر: 252 ، ص4ج /  قاهره

 

 

عزیزانی  ایشان وبر عدم اعتقاد وی به نبوت  له خود دلیل روشنی استآبا پیامبر صلی هللا علیه و  عمراین نوع سخن گفتن 

فاطمه)س( و شهادت حضرت لگد عمر بر حضرت که مایل به بررسی بیشتر این موضوع هستند به قسمت بررسی رجالی )

 .نمایندمحسن)ع(( مراجعه 
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 !ضرب و شتم به خاطر یک سوال

فت و گیا امیرالمومنین ر آیاتى از قرآن را پرسید ضبیع تمیمى ما را مالقات كرد و از ما تفسی آمد و گفت عمرمردى نزد  

 .كارى كن كه من بتوانم قرآن را تفسیر كنما خداوند

سر رسید. او هم جلو  ع كه لباس و عمامه اى پوشیده بودضبی شسته بود و با مردم نهار مى خوردروزى در اثنایى كه عمر ن

 ؟واً َفاْلحاِمالِت ِوْقراً چیست: َوالّذاِریاِت َذرْ منین معناى آیهورالمامی با حضار غذا خورد تا فراغت یافت. سپس گفت یا آمد و

 !؟خواهى تفسیر قرآن بدانى تو هستى كه مى !عمر گفت واى بر تو

ا بافته و به دو سوى آویخته دید كه او موى سرش ر زد كه عمامه از سرش افتاد. سپس ان تازیانهآنگاه او را برهنه كرد و چن

ه اى سرت را از بدنت جدا مى اگر دیدم سرت را تراشید ه خدایى كه جان عمر در دست اوستب هت گفتاست به همین ج

یرون مى آورد و صد تازیانه مى زد و چون هر روز او را از خانه ب ؛ر داد او را در خانه اى حبس كنندسپس دستو. كنم

موسى روانه بصره نمود و به فرماندار خود ابوسوار شترى كرد و آنگاه او را  ؛حالش خوب مى شد صد تاى دیگر مى زد

علم ضبیع طلب  به مردم اعالم كند كه اشعرى نوشت كه نشست و برخاست مردم را با وى ممنوع كند و به منبر برود و

بدرود گفت در صورتى كه  را پست و خوار شد تا حیاتگونه میان مردم و قوم خود  بدین ضبیع .نموده ولى به آن نرسید

)هر چند در منابع مختلف ماجرا با قدری اختالف نقل شده ولی در همه آنها عمر ضبیع را به خاطر بزرگ قوم خود بود قبال

 سوال پرسیدن کتک می زند! و ما متن شرح نهج البالغه را انتخاب کردیم(.
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____________________ 

 :  پی روشت

   06 ص، 1 ج ،فتح الباري( 0)

  5 ص، 2 ج ،سیوطي ،اتقان (2)

  242 ص ،3 ج ،تفسیر ابن کثیر( 4)

  001 ص ،ابن جوزي ر،سیره عم( 3)

  53 و 55 ص، 0 ج ،سنن دارمي( 5)

   413 ص، 2 ج ،تاریخ ابن عساکر( 2)

   221 و 221 ص، 0 ج ، متقی هندی،کنز العمال( 6)

 223، ص 04یا ج  000 ص، 2 ج ،الدر المنثور (1)

 بتحقیق أبو الفضل ،مصر ط ،002، ص 02ج  / مصر چاپ، 022ص  ،4 ج ،في أحوال عمر ،ابن أبى الحدید ،شرح نهج البالغه (1)



 دختر امیرالمومریو؟! امدواج یمر با ام کهثوم

  ت زیرا:از اكاذیب و اساطیر اسامیرالمومنین  منسوب به جریان ازدواج عمربن الخطاب با ام كلثوم دختر

 .در هیچ یك از صحاح ستة تفصیل جریان نیامده است -0

سالم هللا علیها بلكه كنیه حضرت زینب ( 0دخترى به نام ام كلثوم نداشته)امیرالمومنین  به گفته بعضى از محققان اسالمى -2

 است.عبدهللا بن جعفر ازدواج كرده  بوده است و ایشان هم با

س ولى پبا ام كلثوم دختر ابوبكر را كرده بود كه آن هم در ابتدا مورد موافقت تشابه اسمى شده و عمر درخواست ازدواج  -4

 (2گردید و انجام نشد)و برشه رویاز آن با مخالفت عا

( و ربطى به دختر 4ازدواج عمر با زنى به نام ام كلثوم محقق شده ولى او دختر جرول مادر عبیدهللا بن عمر است) -3

 .نداردامیرالمومنین 

حقایق تاریخى دروغ بودن این جریان را به اثبات مى رساند آنجا كه مى گویند پس از مردن عمر، محمد بن جعفر و پس  -5

( تصریح دارد كه این دو برادر در جنگ 3از مرگ او برادرش عون بن جعفر با او ازدواج كرد. در حالیكه خود تاریخ)

 .تستر كه در زمان عمر بود كشته شدند

ند پس از این دو برادر عبدهللا بن جعفر، برادر سوم با او ازدواج كرد در حالیكه او با زینب ازدواج كرده بود مدعى هست -2

 (5)؟و او را داشت آیا او جمع بین االختین كرده است

____________________ 

 :  پی روشت
 

  004 ، ص02 ، جاْلغاني( 2)

   204ص  ،3 ، جتاریخ طبرى( 3)

  322 ، ص1ج  ،الكبرىالطبقات ( 5)

 16 ص ، ذهبی،سیر اعالم النبالء (4)

   324و  405 ، ص4ج  ،استیعاب( 3)

  532 ، ص2 ، جالكامل في التاریخ( 3)

 و  012 ، ص0ج  ،و در بعضى از كتابهاى رافضه مانند علل الشرائع 201 ص ،باقر شریف قرشى رافضى، حیاة فاطمة الزهراء (0)

 .آمده كه ظاهرش این است كه ام كلثوم همان زینب است علیه السالم جعفر صادقامام حدیثى از  031، ص 2ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 با در نظر گرفتن تمام استنادات و استدالل های باال بد نبوده و جا دارد به نکته ای اشاره کنیم:
 

و ام كلثوم از این كار  و بوسید و او را در بغل گرفت کرداز ازدواج با ام كلثوم ساق پایش را لمس  پیشعمر بن خطاب 

 )ترجمه سایر منابع(.ت را كور مي كردمانچشم و عصباني شد و به وي گفت اگر تو خلیفه نبودي دماغت را مي شكستم

_____________________ 

 پی روشت:

  323، ص 1، ج االصابه، ابن حجر (0)

  500، ص 4، ج سیر أعالم النبالء، ذهبي (2)

 010، ص 2الخطیب البغدادي، ج تاریخ بغداد، ( 4)

 



 جالب است که سبط ابن جوزی در مقابل این نقل می گوید:

محرم( وجود ندارد؛ پس چگونه این کار را به مسلمانان اجازه لمس بدن خارجی)نابه خدا قسم زشت است؛ به اجماع تمام 

 عمر نسبت می دهند؟

_____________________ 

 پی روشت:

  420 ص سبط ابن جوزی، ،تذكرة خواص اْلمة( 0)

 

 چند سوال
 

نکته ای که از سخن سبط ابن جوزی به دست می آید این است که این ماجرا بسیار مشهور بوده وگرنه چه علتی داشت  -0

 به شبهات پیش پا افتاده و فاقد سند معتبر توجه کند؟؟ 
 

مانند خالد بن ولید را به دوستی بر می گزیند تا جایی سوال ما این است کسی که به زور با زنی ازدواج می کند و کسانی  -2

که می گوید اگر خالد بن ولید زنده بود او را جانشین خویش قرار می دادم چه طور بر دست کشیدن به ساق پا و بوسیدن 

 دختر بچه ای توانا نیست؟
 

را به زنی او در آورد و ایشان پذیرفتند!  از طرفی در برخی کتب آمده که عمر، امیرالمومنین را تهدید کرد که ام کلثوم -4

 پاسخ به این شبهه را بر عهده کسانی می گذاریم که این کتاب را مطالعه کرده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 یاتکه با یمر  اجباریامدواج 
 

ذیرفت. او نیز پ نكندى بخشید كه پس از وى ازدواج به او مال فراوان عاتكه بنت زید همسر عبدهللا بن ابى بكر بود. عبدهللا

 .ولى وى بر سر پیمانش بود و به آنها جواب منفى داد نى به خواستگارى آن زن آمدندپس از مرگ عبدهللا مردا

 .او را براى من خواستگارى كن عمر بن خطاب به ولى آن زن گفت

عمر بر آن زن و او را به ازدواجش در آورد و  او را به ازدواج من درآور گفتعمر  پس ؛نیز جواب رد داد عمر بهعاتكه 

 . تا بر او غلبه كرد و با او همبستر شد درگیر شد اوبا  به او نداشتمیلی و چون  وارد شد

او نیامد تا آنكه خدمتكار آن زن سپس از آنجا خارج شد و به نزد اُف بر تو.  اُف ،اُّف، اُّف، اُفّ گفت  عمر پس از پایان کار

 .من او را براى تو آماده مى كنم ام فرستاد كه بیابراى عمر پی

____________________ 

 :  پی روشت

 201، ص 1الطبقات الكبرى، ج  (0)
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____________________ 

 :  پی روشت

 46۳0۳، ح ۳44ص  ،04ج متقی الهندی، ال، كنز العم( 2)
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 جاههیت یمر پس ام اسالم

مي گوید از امور جاهلیت چیزي در من باقي نمانده اال اینکه هنوز براي من فرق نمي کند که کسي مرا بکند  بن خطاب عمر

 )با عرض پوزش از ترجمه صریح متن عربی(.یا من کسي را بکنم

____________________ 

 :  پی روشت

 4 هـ( ج240المعروف بابن سعد)المتوفى:  ،أبوعبد هللا محمد بن سعد بن منیع الهاشمي بالوالء البصري البغدادي ،الطبقات الكبرى( 0)

 م 0110 -هـ  0300بیروت/الطبعة: اْلولى،  -الناشر: دار الكتب العلمیة ، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، 201 ص

 

مام ؛ االسالم علیک یا امیرالمومنین علیه السالم وارد شد و گفت شخصي بر امام صادق نین در التنزیل و التحریف آمدهچهم

راضي نمي گردد او را به این لقب نااست و هیچکس  علیه السالم ب تنها خاص جدم امیرالمومنین عليهمانا این لق گفتند:

 گردد.کنند مگر اینکه مابون)ابنه( باشد و اگر نباشد به آن مبتال خطاب 
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 اش تراسهي  لت بایمر  رابطه رمام
فت صبر كنید به مردم گ نماز را قطع كرد و ؛تناسلیش زد آلتبه  را دستش بن الخطاب نماز جماعت مي خواند وروزي عمر

  برای بقیه نماز بازگشت. ورفت وضو گرفت و تا من بیایم 

 
____________________ 

 :  پی روشت
 

ح ، 201 ص ،0 ج هـ(351أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البیهقي)المتوفى:  ،سنن الكبرى( 0)

 لبنات  -الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت  ،المحقق: محمد عبد القادر عطا، 242
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 یمر و مقعد شتر
گویا بجهت این عمل ناشایست دیگران  و)داخل مي کرد دستش را در مقعد شترعمر  م بن عبد هللا نقل مي کند که گفتسال

اخذه شوم که چرا به مشکالت و( مي ترسم مند و لذا براي توجیه کارش مي گفتوي را سرزنش و از او انتقاد مي کرد

 .حیوانات رسیدگي نمي کردي

____________________ 

 :  پی روشت
 

، 206 ص ،4 ج هـ(351أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البیهقي)المتوفى:  ،سنن الكبرى( 0)

  م 0110 -هـ  0300الطبعة: اْلولى، ، لبنات –ار الكتب العلمیة، بیروت الناشر: د ،المحقق: محمد عبد القادر عطا
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 شراب خواری یمر
به )لهی در موضوع نهی از شرب مسکراتو با وجود این که آیات ا خمر داشتخطاب از زمان جاهلیت شرب  جناب عمربن

تواند  با این حال او نمی( 0و...) کند که این پایان نوشیدن اوست میوی علنا اعالم دد گر می ن وی نازلادر ش( هایی نقل

 .کند این عادت دیرینه خود را ترک

لحظات احتضار پر  در ی پیمانه او را نیزکه حت(2) نظیرش به نوشیدن مسکرات است شده اهتمام بی گزارشچه بسیار  آن

جا  ننوشد تا آ طلبد و می های تاریخی نبیذ همان نوشیدنی است که جناب خلیفه در بستر مرگ آن را می د و به نقلنکن می

 ...(4) شود ش سرریز میا که از محل جراحت

 ت. سصلی هللا علیه و آله ا مین خلیفه مسلمین پس از رسول خداار بسته از زندگی فردی است که دوای بسی ویهاین زا

از همین زاویه آیا او با کسی که در دامان رسول خدا صلّی هللا علیه و آله پرورش یافته و خود را به نجاسات دوران جاهلی 

 کند؟تواند برابری  می هرگز نیالوده

 

 

____________________ 

 :  پی روشت
 

 216 و 212ص  ،1 ج ،نسائی ،سنن النسائی( 0)

 54ص  ،0ج  ،اإلمام احمد بن حنبل، مسند احمد (2)

 5032 ، ح420 و 401ص  ،3ج  ،ترمذی ،سنن الترمذی (2)
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____________________ 

 :  پی روشت
 

  502ص  ،5ج  ،ابن أبی شیبة الکوفی، لمصنفا( 2)
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____________________ 

 :  پی روشت
 

 113ص  ،2ج ، اإلمام مالک، کتاب الموطأ (2)
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____________________ 

 :  پی روشت
 

 453ص  ،4ج  ،محمد بن سعد ،الطبقات الکبرى (4)

 340ص  ،33ج ، ابن عساکر ،تاریخ مدینة دمشق (4)
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 مرگ یمر و ماجرای ابولولو

سوال و مساله ای را از وی شکل سرپوشیده حکم به مضروب نمودن عمر ضمن نامه اي  از پیش)قاتل عمر( مدتي ابولولو

 می کند.او  تند به حکماقدام آینده خود را مس

را مورد اذیت  اوهمسر  و ملک موالیش را غصب ،نماید ابولولو به عمر نامه نوشت که جزاي کسي که عصیان موالیش را

 و ضرب و شتم قرار دهد چیست؟

 .بدرستي که قتل چنین کسي واجب است گفت عمر نیز در پاسخ

الیت چرا عصیان مواشاره کرد و گفت برساند به مکتوبه او  قتلکه ابولولو خود را به عمر رسانید تا او را به  فلذا هنگامي

مورد ظلم خویش قرار دادي و فرزندش را سقط نمودي؟ آنگاه در  امیرالمومنین علیه السالم را نمودي؟ چرا همسر او را

 (. 0)هاي پي در پي بر او وارد کردحالیکه او را لعن مي نمود ضربه 

 

که تا این ه آن در وسط قرار داشت تهیه نمودهنر و حرفه آهنگري خود را به خدمت گرفت و خنجري دو سر که قبض ابولولو

هجري در حالیکه عمر بن خطاب  24ربیع االول سال  1د شیعه در سحرگاه روز دوشنبه بنابر قول صحیح و مشهور در نز

ووا صفوفکم( خود را ( )استووا است2)صفوف خود را منظم نمایند ه اینکهب تازیانه به دست در حال امر کردن نمازگزاران

در حالیکه عده اي از نزدیکان و )سه بنده( شکافت و رهرا تا خاص خلیفه( و با سه ضربه کاري شکم 4)به وي رسانده

( و عمر بعد از آنکه 3)از محل حادثه گریختنفر  04قصد دستگیري و حمله به او را داشتند با زخمي کردن  عمراطرافیان 

 .سالگي از دنیا رفت 55سه روز در بستر افتاده بود در سن 

 

_____________________ 

 پی روشت:

 261 ص، 02 ج ،کنزالعمال( 3)
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____________________ 

 :  پی روشت

  352ص  ،طریق االرشاد( 0)

   31 ص، 6 ج ،فتح الباري (4)

 430 ص، 4 ج ،طبقات الکبري( 2)

  300، ص 33تاریخ مدینه الدمشق، ابن عساکر، ج  (5)
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سعي نموده اند این مطلب را در کتابهاي خود ثابت  سنتاهل برادران گر چه م است این نکته را متذکر شویم در این جا الز

قرار  سرزنشمر در مسجد مورد کنند که عمر به هنگام مضروب گردیدن در مسجد بوده و اقدام ابولولو را به خاطر قتل ع

عالمه  قلن به مجوس و یا نصراني بوده است، گویند ابولولو کافر که مي ییصحیح باشد در رد قول آنها اینکهفرض  با دهند

ورود  آله صلی هللا علیه و ه در حالیکه از زمان حیات پیامبرابولولو کافر بود که گفتند چگونه کرده استناد مجلسي رحمه هللا

و اساسا اگر ابولولو کافر بوده در  ؟کرد چگونه در شهر مدینه زندگي ميابولولو  ؟ر به شهر مدینه ممنوع گردیده بودکفا

 ؟؟است هنماز جماعت چه کار مي کردمسجد و آن هم در صف اول 

 

 قرار داشته است.پشت سر خلیفه  آن همدر صف اول نماز جماعت  ابولولو منابعی که در آنها
____________________ 

 :  پی روشت

   62 ص، 3 ج ،اسدالغابه (0)

   546 ص ،الظمآن موارد( 2)

  020 ص، 2 ج ،نیل االطار (4)

   112 ص، 4 ج ،تاریخ المدینه (3)

  540ص  ،21 ج ،بحاراالنوار (5)

   300 ص، 33 ج ،تاریخ دمشق (2)

 002 ص، 5 ج ،مسند ابي یعلي (6)

  430 ص، 4 ج ،طبقات الکبري( 1)

 442 ص، 0 ج، صحیح ابن حبان( 1)

 

 سندیت است.ضمنا جا دارد اشاره کنیم قبر ابولولو در مدینه قرار داشته و قبر منتسب به او در کاشان فاقد هرگونه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 احدجرگ فراریاو 
 سوره انفال مي فرماید: 02و  05براى افراد مسلمان در نكوهش فرار از جنگ كافى است كه بگوییم خداوند متعال در آیات 

 ار نماییدفرکرده و به آنها پشت مبادا  ان در میدان نبرد رو به رو شویدهنگامی که با انبوه کافر ای کسانی که ایمان آورده اید

جدد و یا به قصد پیوستن به گیرى از میدان براى حمله م ها پشت كند مگر آنكه هدفش كناره و هر كس در آن هنگام به آن

  .بوده باشد )چنین كسى( به غضب خدا گرفتار خواهد شد و جایگاه او جهنم و چه بد جایگاهى است گروهى

ر آتش د : از هفت چیز كه سبب ورود و بقاندفرمودکه كند  نقل مى پیامبر صلی هللا علیه و سلم ازرضی هللا عنه ابوهریره 

كشتن انسانى كه  سحر و جادو کردن، : شرك به خداوند،ندكدامند؟ فرمود آنان پرسیدم ای رسول خداشود بپرهیزید.  مى

ار از جبهه جنگ و تهمت به زنان مال یتیم، فر ، خوردنخوردن ربامگر به حق،  ند ریختن خونش را حرام كرده استخداو

 .من كه دامن آنان از آلودگى پاك استوم

 
_____________________ 

 پی روشت:

، كتاب اإلیمان، َباب َبَیاِن 11 ، ح12، ص 0ج  هـ(220أبو الحسین القشیري)متوفايلنیسابوري مسلم بن الحجاج اصحیح مسلم،  (0)

 بیروت -َوأَْكَبِرَها، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحیاء التراث العربي اْلَكَباِئِر 

، كتاب الوصایا، ب 2205، ح 0006، ص 4هـ(، ج 252البخاري الجعفي محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا)متوفاي صحیح البخاري، (2)

ِ َتَعالَى)، باب 24 ، باب َرْمِى اْلمْحَصَناِت، تحقیق د. 33، كتاب الحدود، ب 2325، ح 2505، ص 2ج  / إِنَّ الَِّذیَن َیأُْكلُوَن...َقْوِل هللاَّ

 )چاپ مصر(2621، ح 215، ص 2/ ج 0116 – 0306بیروت، الطبعة: الثالثة،  -مصطفى دیب البغا، ناشر: دار ابن كثیر، الیمامة 
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ت آن گف كرد و مى گریه مى افتاد د مىیاد روز احرضی هللا عنه گاه ابوبكر هر فتگ مىرضی هللا عنها شه یعاام المومنین 

 صلی هللا علیه و رسول خدا دممن بو ه در آن روز)پس از فرار( بازگشتنخستین كسى ك روز روز طلحه بود. سپس گفت

ردى م ؛ام من چیزهایى را از دست دادههمان جایى كه هستى باش كه  جنگید به طلحه گفتم را دیدم كه با یكى از كفار مى سلم

صلی هللا علیه و سلم تمام آن چه بین مشرق و مغرب است و من به رسول خدا  از خویشان من است كه عزیزتر است از

ا خودمان ر نزدیك شد دیدم ابوعبیده جراح استهنگامى كه  آمد شناختم به طرف رسول خدا كسى را كه نمىو  نزدیكتر بودم

 هاى جلوى آن حضرت شكسته شده و صورتش شكافته و دو حلقه از حلقه م دیدم دندانرساندیصلی هللا علیه و سلم به پیامبر 

 .هاى زره در صورتش فرو رفته بود

 
_____________________ 

 پی روشت:

   340ص  ،0ج  ،تاریخ الخمیس (0)

 201یا ص  055ص  ،4ج  ،طبقات ابن سعد (2)

 –، ناشر: دار المعرفة 4، ص 0ج  هـ(203)متوفايسلیمان بن داود أبو داود الفارسي الطیالسي البصريمسند أبي داود الطیالسي،  (4)

 هجرناشر: دار ، 1، ص 0/ ج  بیروت

 

 

 هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه گوید حاكم نیشابورى پس از نقل این روایت مى

_____________________ 

 پی روشت:

، تحقیق: مصطفى عبد 211، ص 4ج  هـ( 305م)متوفايلنیسابوري محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاكاالمستدرك على الصحیحین، ( 3)

 خیص الذهبي للمستدرك نفستل، 26، ص 4/ ج  م0110 -هـ 0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -القادر عطا، ناشر: دار الكتب العلمیة 
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 .داردر فرار ابوبکر از جنگ احد داللت ب احادیثی که سایر

_____________________ 

 :پی روشت

 061ص  ،باب االداب( 5)

    555 ص، 5 ج ،اسداالغابة( 2)

   31ص  ،مفیدشیخ  ،االرشاد( 6)

  003 ، ص0ج  ،تفسیر القمى( 1)

  225ص  ،لهیكل ،حیاة محمد( 1)

   26 ، ص1ج  ،تفسیر الرازي( 00)

   21 ص ،3ج  ،لنهایةالبدایة وا( 00)

  201 ، ص2ج  ،واقدي ،المغازى( 02)

 001 ، ص2ج  ،الكامل في التاریخ (04)

  221و  221 ، ص00ج  ،كنز العمال (03)

  002 ، ص2ج هیثمی،  د،مجمع الزوائ (05)

 451و  451 ، ص2ج  ،دالئل الصدق (02)

 54و  23 ، ص20ج ، مجلسی، البحار( 06)

  51 ص ،4ج  ،ابن كثیر ،یرة النبویةالس( 01)

    232 ، ص2ج متقی هندی،  ،العمالكنز ( 01)

  11و  10 ، ص2ج سیوطی،  ،الدر المنثور (20)

 316، ص 4/ ج  262 ، ص0ج  ،حیاة الصحابة( 20)

 303و  300ص  ،هاشم معروف ،سیرة المصطفى( 22)

   11 ، ص2ج  ،ي تهذیبعن منحة المعبود ف ،مسند الطیالسي( 24)

  232و  233 و 234 ، ص3ج  اْلعظم،الصحیح من سیرة النبي ( 23)

  25تا  20 ، ص05ج /  262 و 225، ص 03ج  ،معتزلي البالغه، ابن ابی الحدید شرح نهج( 25)

 ، تحقیق: أحمد اْلرناؤوط وتركي مصطفى، ناشر: دار إحیاء التراث20، ص 20الوافي بالوفیات، ج  (22)

 

 

 

 

 



طلحه و گروهى از مردان  ،نضر عموى انس بن مالك به عمر بنطبرى و ابن اثیر در تاریخ خود آورده اند كه انس  همچنین

 مبر كشته شد.اگفتند پیچرا نمى جنگید؟  دید دست از جنگ كشیده اند؛ پرسیدمهاجر برخورد و 

 شما هم بمیرید. مبر ُمردار چه مى كنید؟ به همانگونه كه پیمبابعد از پی پرسید

در بدن وى هفتاد جاى زخم یافتند و جز خواهرش  از مرگش  و پس ه شدد و چندان پیكار نمود تا كشتسپس به دشمن حمله كر

 .ا به وسیله انگشتان زیبایش شناختكسى او را نشناخت و او نیز برادرش ر
 

لى مبر صاشنیدند پی هنگامی کهر و طلحه در میان آنها بودند انس شنید عده اى از مسلمانان كه عم نوشته اندمورخین سایر 

وى )رئیس منافقین كه از این جنگ راى كاش كسى از سوى ما نزد عبدهللا ابن ابى سلو كشته شده است گفتندعلیه و سلم  هللا

 .براى ما مى گرفت (پیش از آنكه كشته شویم)رفت و امان نامه اى از ابوسفیانبرتافته بود( مى 

ه ب كشته شده است خداى محمد كه كشته نشده صلی هللا علیه و سلم مبراانس بن نضر گفت اى مردم اگر راست باشد كه پی

ى طلبم و از آنچه اینها كرده اند بیزارى جنگ كنید. خدایا! من از گفته اینان از تو پوزش م همان نیت كه محمد جهاد مى كرد

 (بركاته رضوان هللّا علیه و)مى جویم سپس جنگید تا به شهادت رسید

_____________________ 

 پی روشت:

 .ماجرای انس بن نضیر در کتبی که به جنگ احد پرداخته اند موجود است( 0)

 

 

ال اینجاست که وسگفته و پیامبر صلی هللا علیه و آله را تنها گذاشتند حال که به نداي شیطان لبیک  خلفا احسن به ایندر کل 

 ! ؟از این افتخار فرار کردند آنان کهصلی هللا علیه و آله است  پیامبرای اسالم در رکاب چه افتخاری باالتر از شهادت بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بوده است. محمد  احد اعتراف كرده است كه یكى از فرار كنندگان از جنگ آناى خوانده و در  در زمان خالفتش خطبه عمر

 :نویسد بن جریر طبرى در تفسیرش مى

لشكر به شما آنان كه روز برخورد دو »خواند تا رسید به این آیه:  عمران را مىسوره آل ر در روز جمعه هنگام خطبه عم

 رفتم به طورى من فرار كردم و از كوه باال مى سپس گفت روز احد پس از آن كه شكست خوردیم «پشت كرده و گریختند

فتم گ ،گفت محمد كشته شد مى شنیدم مردى ؛یزش دارم و به شدت تشنه شده بودمكه احساس كردم همانند بزكوهى پرش و خ

در این هنگام بود كه این آیه  آورده و همه باالى كوه جمع شدیم به كوه پناه ؛كشم او را مى هر كس بگوید محمد كشته شد

 .نازل شد

 
_____________________ 

 پی روشت:

 521، ص 03ج  ،الدین السیوطيالجامع الكبیر(، الحافظ جالل  زوائده و جامع االحادیث)الجامع الصغیر و (0)

، 426، ص 6ج  هـ(400أبو جعفر الطبري)المتوفى: الطبري محمد بن جریر  ،جامع البیان عن تأویل آي القرآن تفسیر طبری،( 2)

 م  2000 -هـ  0320الطبعة: اْلولى،  الناشر: مؤسسة الرسالة، المحقق: أحمد محمد شاكر،

 
 

 .روز احد اعتراف کرده استجاحظ نیز به فرار عمر بن خطاب در 
_____________________ 

 پی روشت:

 021ص  ،العثمانیه (4)
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وت می نمود و می گفت این سوره احدی سوره آل عمران تال واند وبرای ما خطبه می خ در روز جمعه کلیب می گوید عمر

 یداز مر ومن به باالی کوه رفتم  کردیم وفرار ا در روز احد از م گفت آن گاه. یعنی راجع به جنگ احد بحث می کند()است

 ... محمد کشته شده شنیدم که می گفت

 

____________________ 

 :  پی روشت
 

  411ص  ،0ج  ،فتح القدیر (3)

  10ص  ،3ج  سیوطی، ،در المنثور( 5)
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 .وستها پیهم به آن صلی هللا علیه و سلم باالى كوه ماند تا پیامبر .از فراریان عمر بود البته جز نخستین فراریان نبود
 

 
_____________________ 

 پی روشت:

   55، ص 4هـ( ج 663السیرة النبویة، القرشي الدمشقي إسماعیل بن عمر بن كثیر أبو الفداء)متوفاي( 2)

، 035، ص 3ج /  بیروت –، ناشر: دار الكتب العلمیة 21، ص 2ج  هـ(400)متوفاي ري، محمد بن جریرتاریخ الطبري، الطب( 6)

 ناشر: دار الفكر

 -، ناشر: دار الكتاب العربي 16، ص 0ج  هـ(340م أحمد بن عبد هللا)متوفايحلیة اْلولیاء وطبقات اْلصفیاء، اْلصبهاني أبو نعی( 1)

  هـ0305بیروت، الطبعة: الرابعة، 

أحمد اْلرناؤوط وتركي مصطفى،  :، تحقیق264، ص 02ج  هـ(623الدین خلیل بن أیبك)متوفايالح الوافي بالوفیات، الصفدي ص( 1)

  م2000 -هـ0320 -بیروت  -ناشر: دار إحیاء التراث 

 لرازي خطیبلقب بفخر الدین اأبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الم التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب، (00)

 هـ 0320 -بیروت،الطبعة: الثالثة  -الناشر: دار إحیاء التراث العربي  ،411 یا 52 ، ص1ج  هـ(202الري)المتوفى: 

د. وصي هللا محمد عباس، ناشر:  :، تحقیق222، ص 0ج  هـ(230حنبل أبو عبد هللا)متوفاي فضائل الصحابة، الشیباني أحمد بن( 00)

 م0114 –هـ 0304ولى، بیروت، الطبعة: اْل -مؤسسة الرسالة 
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، تحقیق: د. بشار عواد معروف، 306، ص 04ج  هـ(632دالرحمن أبو الحجاج)متوفايتهذیب الكمال، المزي یوسف بن الزكي عب( 02)

 م0110 –هـ 0300بیروت، الطبعة: اْلولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة 

عادل  :، تحقیق24، ص 3ج  هـ(240الحسن علي بن محمد)متوفاي أسد الغابة في معرفة الصحابة، الجزري عز الدین بن اْلثیر أبي( 04)

  م 0112 -هـ  0306بیروت / لبنان، الطبعة: اْلولى،  -أحمد الرفاعي، ناشر: دار إحیاء التراث العربي 

 :، تحقیق010، ص 2ج  هـ(631د بن أحمد بن عثمان)متوفايتاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واْلعالم، الذهبي شمس الدین محم( 03)

  م0116 -هـ 0306لبنان/ بیروت، الطبعة: اْلولى،  -د. عمر عبد السالم تدمرى، ناشر: دار الكتاب العربي 

، 436، ص 06هـ( ج 152المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، العسقالني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل)متوفاي( 05)

   هـ0301 -اصر بن عبد العزیز الشتري، ناشر: دار العاصمة/ دار الغیث، الطبعة: اْلولى، السعودیة تحقیق: د. سعد بن ن

 –، ناشر: مكتبة المعارف 21، ص 3ج  هـ(663بن كثیر أبو الفداء)متوفايالبدایة والنهایة، القرشي الدمشقي، إسماعیل بن عمر  (02)

 م2000 -هـ0320 -بیروت  -كي مصطفى، ناشر: دار إحیاء التراث ، تحقیق: أحمد اْلرناؤوط وتر20، ص 20ج /  بیروت

 
 

 :از واقدي نقل مي کندابن ابي الحدید 

 .کنندگان عمر وعثمان بودند هنگامي که شیطان بانگ زد که محمد کشته شد مردم پراکنده شدند ... و از جمله فرار

 
_____________________ 

 پی روشت:

  23ص ، 05ج  ،ابن ابي الحدیدنهج البالغه،  شرح ( 06)

  004ص  ،3ج  ،غرائب القرآن در حاشیه جامع البیان( 01)
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ا رصلی هللا علیه و آله روز جنگ احد بود كه ابن قمئه به مصعب بن عمیر حمله كرد و او را كشت و پنداشت كه پیامبر 

ر را كشته است و مشركان نیز به یكدیگو آله  صلی هللا علیهکشته است؛ ابن قمئه نزد قریش بازگشت و مژده داد كه پیامبر 

ابن قمئه او را كشت. با این خبر دلهاى مسلمانان از جا كنده شد  ،محمد كشته شد ،ى دادند و مى گفتند محمد كشته شدمژده م

  و به كلى پراكنده شدند و با بى نظمى روى به فرار نهادند. 

 

 چنانكه خداوند حكایت مى كند:

شما را به یاری  پیامبردست می گریختید و توجه به احدی نداشتید در حالی که  هنگامی که به مکانهای دوربه یاد آرید( )

دیگران در صف کارزار می خواند پس خداوند)به کیفر این بی ثباتی( غمی بر غم شما افزود تا از این پس بر آنچه از دست 

 .وید و خدا به هر چه کنید آگاه استرفت یا برای رنج و المی که به شما می رسد اندوهناک نش

_____________________ 

 پی روشت:

 054سورة آل عمران، آیه ( 0)

  001، ص 2بن االثیر ج الكامل ا( 2)

 

 

در آن روز پیامبر صلى هللا علیه و آله آنها را ندا مى داد و مى فرمودند: بندگان خدا! بندگان خدا! بیایید من پیامبر هستم، هر 

ثابت ماند بهشت از آِن اوست با این صدا و نظیر آن آنان را مى خواند با اینكه در آخر آنها قرار داشت ولى آنها طورى  كس 

 .سى توجه نداشتندمى كردند كه به كفرار 

 

ه بودند؛ آنها ب آنانو دیگران در میان  )خلیفه سوم(فرار به وسیله گروهى از مسلمانان به پایان رسید كه عثمان بن عفان

لى هللا علیه مبر صاپی هنگامی که مبر صلى هللا علیه و سلم باز گشتند.ادر آنجا ماندند سپس نزد پی )!(اعوص رفتند و سه روز

 .رمودند: شما از جنگ روى برتافتیدا دید فو سلم آنها ر

_____________________ 

 پی روشت:

   226، ص 2ج  ،السیرة الحلبیة (0)

  000 ، ص2ج  ،ابن االثیر ،الكامل (2)

   523 و 31، ص 2ج  ،مجمع البیان( 4)

  11 ، ص2ج  ، سیوطی،المنثورالدر (3)

 55 ، ص4ج  ،ابن كثیر، السیرة النبویة (5)

 204 ، ص2ج  ، طبری،تاریخ الطبري( 2)

  21 ، ص3ج  ، ابن کثیر،النهایة البدایة و (6)

  300ص  ،هاشم معروف ،سیرة المصطفى (1)

  و ... 422ص  ،0ق  ،4ج  ،دالئل الصدق (1)

 20و  20، ص 05ج  ،معتزلي البالغه، ابن ابی الحدید شرح نهج( 00)



 ... تولوا منکم یوم التقی الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبواان الذین  آیه ابن عباس و دیگران می گویند

( فرار کردند شیطان آنها را بر اثر بعضی از گناهانی روبرو شدن دو جمعیت با یکدیگر)جنگ احد کسانی از شما که در روز

  .باره فرار عثمان از احد نازل شددر ...که مرتکب شده بودند به لغزش انداخت

____________________ 

 :  پی روشت
 

 055آل عمران، آیه ( 0)

  063ص  ،2ج  ،کامل ابن اثیر (00)

 

نی عثمان را بوسیله آن مذمت کردند حال با خواندن چنین داستا صلی هللا علیه و آله یباترین کنایه ای باشد که پیامبرشاید این ز

 !!که مقام خالفت نبوی را به همچون شجاعی واگذاریم؟ وار استهم به نقل خود عمریون آیا سزا آن

 
_____________________ 

 پی روشت:

 داراالحیا العربی، بیروت ، ناشر:20، 20الوافی بالوافیات، صفدی، ج ( 02)
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هاى عقبة بن عثمان و سعد بن عثمان و افرادى از بنى زریق گریختند تا به كوه  عثمان بن عفان و دو نفر از انصار به نام

 . ...بازگشتند صلی هللا علیه و سلم رسول خداجلعب در اطراف مدینه رسیدند و سه شبانه روز در آن جا ماندند، سپس نزد 

 

_____________________ 

 پی روشت:

ج  هـ(324القرطبي)المتوفى:  عبد البر بن عاصم النمريأبو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن  ،االستیعاب في معرفة اْلصحاب( 04)

 م 0112 -هـ  0302الطبعة: اْلولى،  الناشر: دار الجیل، بیروت، المحقق: علي محمد البجاوي،، 0063، ص 4
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 :نویسد فخر رازى از بزرگترین عالمان اهل سنت مى

)كوهى در اطراف ( آن قدر گریختند كه به كوه جلعب)دو نفر از انصارعثمان و سعد بن عثمان ن، عقبة بنعثمان بن عفا

: ندمودها فر صلى هللا علیه وسلم به آنپیامبر مدینه از طرف اعوض( رسیدند و سه روز در آن جا ماندند و سپس بازگشتند. 

 .به چه سر زمین دورى رفته بودید

 
_____________________ 

 روشت:پی 

لرازي خطیب لقب بفخر الدین اأبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الم التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب، (03)

 هـ 0320 -الطبعة: الثالثة  بیروت، -الناشر: دار إحیاء التراث العربي  ،411 یا 52 ، ص1ج  هـ(202الري)المتوفى: 
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تصمیم به فرار و پناهندگى  )از سرشناسان(صحابه رسول خداحد هنگامیكه كار بر مسلمانان سخت گردید دو نفر از در جنگ ا

 مانند بغوى آن را نقل مى كنند. چنانچه مفسرانى ه به یهود و نصارى داشتند و خداوند این آیه را نازل گردانید

 50 المائدة     أولیاءیا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا الیهود والنصارى 

 ای کسانی که ایمان آورده اید یهود و نصاری را دوستان خود نگیرید و... .

 
_____________________ 

 پی روشت:

 240یا  21 ، ص2 ، جتفسیر أبى الفداء ،ر البغوى المسمى بمعالم التنزیلتفسی( 05)

 

 

 این دو نفر كه بودند؟ به نظر شما راستى

 

 

 



 ام شیخیوتر  و رسیبه شجاعبار

 تا سر حد بذل جان بیعت کردند.صلی هللا علیه و سلم روز احد هشت نفر با پیامبر  واقدي مي نویسد

و جز این هشت نفر همگي در لحظه خطرناک پا به فرار  بودند زبیر( و پنج نفر از انصار، طلحه، سه نفر از مهاجرین)علي

 گذاردند.
 

 ابن ابي الحدید مي نویسد: 

گامیکه مطلب به این نقطه در بغداد کتاب مغازي واقدي را نزد محمد بن علوي مي خواندم. هن 201ال در مجلسي در س

من در روز احد با چشمهاي خود دیدم که مسلمانان از کوه باال مي رفتند و  مد بن مسلمه صریحا نقل مي کندمح رسید که

 امکدیا فالن و هیچ  : الي یا فالن اليندزد و مي فرمود آنها را به نامهاي مخصوص صدا ميصلی هللا علیه و آله  رسول خدا

ابوبکر ). استاد به من گفت منظور از فالن و فالن همان کساني هستند که مقام و منصب به دست آوردندندجواب مثبت نمي داد

 .آنها را بیاورد نامریحا صنخواسته راوي از ترسي که از تصریح به نام آنها داشت و  و عمر(

 
_____________________ 

 پی روشت:

 24، ص 05شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج  (0)
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له در جنگ احد از بانویي بسیار فداکار به نام نسیبه آفعان رسول هللا صلي هللا علیه و جالب اینجاست که مورخان در میان مدا

 هللا علیه و سلم که در آن هنگام فرمودند:واقدی می گفت از... شندیم از رسول خدا صلی نام برده اند. 

 .باالتر است فالنامروز از فالن و  نسیبه دختر کعبمقام 

 
_____________________ 

 پی روشت:

 222، ص 05شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج  (2)

 

 به نظر شما فالن و فالن چه کسانی هستند؟
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 کفر یثماو ام مباو خودش

ن جماعت علیه تو اجتماع کرده اند بنابراین ای یرالمومنینای ام پیش عثمان که در محاصره بود آمده و گفت عبهمغیرة بن ش

ه و در آنجا معاوی کنیم تا از آنجا به شام بروی خواهی از دیوار خانه ات دری برایت باز می یا اگر میبرو  اگر مایلی به مکه

یم و اختالفمان را آی یک از اینها را نمی پسندی تو و ما بیرون می و هر گاه هیچ ارانی که از مردم شام داری هستندو طرفد

  .داریم با این جماعت به قرآن عرضه می

ریش : در مکه یکی از قندشنیدم که فرمودسلم خدا صلی هللا علیه و  رسول من از مکه عثمان گفت در مورد پیشنهاد رفتن به

خواهم من آن شخص  بنابراین نمی ؛اعم از انس و جن نصیبش خواهد شد ذاب این امتشود که نیمی از ع کافر و مدفون می

 . و ... باشم

 

____________________ 

 :  پی روشت

 .گفته رجال آن همه ثقه هستند و این کالم با سندهای متفاوتی نقل شده است ،240 ص ،6 ج ،مجمع الزوائد( 0)
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 بررسی گفتار عثمان

ه ک مطمئن بودو از قلب خویش اطالع داشت  شناسد عثمان نیز که هر کس باطن خویش را بهتر از بقیه میاز آنجایی  -0

 .خواهد بودصلی هللا علیه و آله وعده داده شده در کالم رسول خدا  اگر به مکه برود همان کافر

ه ده داده شدوعبه بهشت  علیه و آلهصلی هللا  نفر توسط پیامبر 00که  کرده اندحدیثی جعلی ادعا طی  علمای اهل سنت -2

خواهیم فهمید که اگر واقعا این حدیث از  که از عثمان صادر شده حدیثبا دقت در متن این  ؛نها استآیکی از عثمان ند که ا

  اگر واقعا جزو عشره مبشره بوده است؟ ،ن از رفتن به مکه هراس داشتعثما چراصادر شده بود صلی هللا علیه و آله پیامبر 

 کافر کسی که به عثمان توهین کند گفته انددر فضل و مقام عثمان نقل شده تا جایی که  احادیث بسیاری اهل سنتدر کتب  -4

است و مستوجب عذاب حال سوال ما این است اگر واقعا این احادیث صحیح بوده و جعلی نیست چگونه است که خود عثمان 

نشانگر  آیا این کالم ری در مکه پیدا کرده است؟ا رها و یقین به حدیث دفن کافتمام این احادیث که داللت بر فضیلت اوست ر

  ؟ته و پرداخته جماعت عمریه است؟این مطلب نیست که خود عثمان هم از این احادیث جعلی خبر نداشته و تمام اینها ساخ

وارد شده است و مرحوم  سنتمعتبر اهل  در پایان ذکر این نکته الزم است که این کالم عثمان در بیش از ده منبع مهم و -3

ته و منابع پرداخ رجالی اهل سنتاز به بررسی سندی این کالم  053تا  052ص  ،1 عالمه امینی در کتاب شریف الغدیر ج

 .ستن را نیز ذکر کرده اآ

____________________ 

 :  پی روشت
 

 234 ص ،2 ج ،زالة الخفاا (0)

 22ص  ،الصواعق المحرقه( 2)

  011 ص ،0 ج ،السیرة الحلبیة( 4)

  224 ص ،2 ج ،تاریخ الخمیس( 3)

  001ص  ،سیوطی ،تاریخ الخلفا (5)

 200 ص ،6 ج ،اریخ ابن کثیرت( 2)

 012 ص ،2 ج ،الریاض النضرة( 6)

 262ص  ،03 ج ،تاریخ الخطیب( 1)

 45ص  ،البن قتیبة ،االمامة والسیاسة( 1)

 .گوید همه رجال آن ثقه هستند پس از ذکر کالم می ،26 ص ،0 ج ،مسند الحرم( 00)

 .گفته رجال آن همه ثقه هستند و این کالم با سندهای متفاوتی نقل شده است ،240 ص ،6 ج ،مجمع الزوائد( 00)

 

 

 

 

 

 



  راسما گویی یثماو به یایشه
 

سپس  بشنوید و اي مردم خویش ایستاده و گفت ؛ در این هنگام زني از حجرهشد و عثمان جلو رفته و تکبیر گفتپا  نماز بر

وت و... سپس سک مر خدا را ترک و با رسولش مخالفت کردیدسخن گفته و گفت ا صلی هللا علیه و سلم در مورد رسول خدا

و رکه عثمان سالم نماز را داد  ؛ وقتيري ایستاده و همین سخنان را گفت و آن دو زن عائشه و حفصه بودندسپس دیگ .کرد

مردم را در نماز به فتنه انداختند و اگر از این کار دست برندارند هر دشنامي که به  این دو زن فتنه گر مردم کرد و گفت به

 . خواهم داد آنانذهنم برسد به 

 
_____________________ 

 پی روشت:

الناشر: المجلس العلمي بباكستان وتوزیع المكتب  ،المحقق: حبیب الرحمن اْلعظمي ،453 ص، 00 جالمصنف، عبدالرزاق صنعانی،  (0)

 (من المصنف 00، 00)اْلجزاء  2عدد اْلجزاء: ، هـ 0304الطبعة: الثانیة،  ،اإلسالمي ببیروت
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 رقش یایشه در آتل یثماو

 گوید: مي ابو الفدا از مورخان بنام و مورد اعتماد اهل سنت

 صلی هللا رسول خدا اي از موي همگام بود. پیراهن و تکهدر برابر عثمان قیام کرده  انقالبیون و با افرادي که عایشه جز

 دند.را پوساندند و از بین بر شهنوز پوسیده نشده ولي دین شموی پیراهن و گفت را به دستش گرفته بود و ميعلیه و سلم 

 
____________________ 

 :  پی روشت
 

  062 ، ص0 ج ابی الفدا، المختصر في أخبار البشر،( 0)
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 گفت: را به دستش گرفته بود و خطاب به عثمان مي صلي هللا علیه و سلم رسول خدانعلین  عایشه

که  يبطور عثمان خیلي عصباني شد و کنار گذاشتیدرا  شدینشما ولی از بین نرفته است ش ش و مویکف ،هنوز پیراهن

 گوید. دانست چه مي نمي

 
____________________ 

 :  پی روشت
 

 3 ، ص0 عثم، جابن االفتوح ( 2)

 31 ، ص4 بي الحدید، جابن ا ،شرح نهج البالغة (4)

 )نرم افزار المکتبة الشاملة( 262 ، ص2 بالذري، ج ،نساب اْلشرافا (3)
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 گفت: صراحت به مسلمانان ميبا اند که عایشه  حتي آورده

 خدا پیر احمق را بکشد.، پیر احمق را بکشید... 

 
____________________ 

 :  پی روشت
 

  434 ، ص3 رازي، ج ،المحصول( 5)

  00 ، ص22 لوسي، جآ ،روح المعاني (2)

 320 ، ص2 عثم، جابن ا ،كتاب الفتوح( 6)

 (تحقیق الزیني)50 ، ص0 بن قتیبة الدینوري، جا ،اإلمامة و السیاسة( 1)
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 ببینند: میمنظور و ماده نعثل را پیدا کنند  و ت مراجعهالغ کتبسنت به اگر عزیزان اهل 

غضبناک شد و به مکه  شاز دست و مقصودش عثمان بود "این پیر احمق را بکشید، خدا او را بکشد"در حدیث عایشه 

 مسافرت کرد.

 
____________________ 

 :  پی روشت
 

  635 ، ص05 زبیدي، ج ،تاج العروس( 1)

 221 ، ص00 بن منظور، جا ،لسان العرب (00)

 10 ، ص5 بن اْلثیر، ج، االنهایة في غریب الحدیث( 00)

 

 

« ثلنع»به ماده  هر چاپي که دارید .وف الفبا استبر مبناي حر تالغ کتب زیرا این مسائل چیزي نیست که آدرسي باشد

که بر مبنای روایی اهل سنت کسانی که . از طرفی سوال ما این است و این عبارات در آن کامال موجود است کردهمراجعه 

 به خلیفه سوم توهین کنند چه جزایی دارند؟
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 یاآبت جرامه یثماو
دانی انداخته بودند. شب چهارم دوازده نفر  تا سه روز جسدش را در زباله شد کشته که عثمانزمانی  ز امام مالک نقل شدها

 اطب وحویطب بن عبدالعزی، حکیم بن حزام، عبدهللا بن زبیر، محمد بن ح :که در میان آنان این افراد بودندجمع شدند 

 روهی از قبیله بنی مازن صدا زدندگ ا برداشتند و به قبرستان رساندندزمانی که این اشخاص جسد عثمان ر ؛مروان بن حکم

فردا ما به مردم خبر می دهیم که او را از قبر بیرون آورند. پس بار دیگر جسد  سم که اگر او در این جا دفن کنیدبه خدا ق

 سد را میسر جسد به آن تخته می خورد و صدای تق تق می کرد. همچنان ج و ته ی دری نهادندعثمان را برداشتند و بر تخ

نان بود همراه آ دختر عثمان به نام عایشه ؛ند. آن گاه گودالی برای او کندند( رسیدبردند تا به حّش کوکب) گورستان یهودیان

 هنگام عبدهللا بن زبیر به اودر این  آن دختر فریاد کشید و چراغی به دست داشت. زمانی که خواستند عثمان را دفن کنند

 .پس او ساکت شد و عثمان را دفن کردند  اگر ساکت نشوی گردنت را می زنموهللا گفت

 

____________________ 

 :  پی روشت

 ، ناشر مکتبه ابن تیمیه، قاهره، مصر61، ص 0المعجم الکبیر، ج ( 0)

 ، ناشر: داراحیاءالتراث العربی، بیروت، لبنان10 ، ص4االستیعاب، ج  (2)

 ناشر: دارالفکر، بیروت، لبنان ،262 ، ص02 مختصر تاریخ دمشق، ج (4)

 

سایر صحابه رسول خدا صلی هللا  چرادفن مسلمان واجب نیست؟  مگر؟ کاری نکردعثمان هیچ  برای دفن چرا امیرالمومنین

 در این مورد پیشنهاد یا اعتراضی نکردند؟  امیرالمومنینبه خلیفه وقت  یا و وی اقدامی انجام ندادند برای دفن علیه و آله
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 وبرداشت را  یهودیان بودو دیواری را که حایل میان قبرستان مسلمانان  د زمانی که معاویه به خالفت رسیدسال ها بع... 

 .قبر عثمان در کنار قبور مسلمانان قرار گرفت

 

____________________ 

 :  پی روشت

  321 و 341 ص 4ج  ، طبری،تاریخ طبري (3)

 ، ناشر: دارصادر، بیروت، لبنان010 ، ص4کامل ابن اثیر، ج ( 5)

 ، ناشر: داراحیاءالتراث العربی، بیروت، لبنان203 ، ص6البدایة و النهایة، ج ( 2)

 ، ناشر: داراحیاءالتراث العربی، بیروت، لبنان051 ، ص2شرح ابن ابی الحدید، ج  (6)
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 بر یایشه و حفصه صهی هللا یهیه و  له پیامبرخشم 

دن ب اسالم آوربا اینکه پیامبر رحمت و مهرباني بودند و اخالق حسنه و زیباي ایشان موج آله رسول اکرم صلي هللا علیه و

فرستاده خداست و یاران و همراهانش بر كافران بسیار قویدل  مدولي همانطور که خداوند مي فرماید: مح بسیاري از کفار شد

بلکه آنها  نداشتهگونه مهر و محبتي  و دشمنان خدا هیچایشان به کفار  (2 -بسیار مشفق و مهربانند)فتح  و سخت و با یكدیگر

و  دكن خدا در دنیا و آخرت لعنتشان مى آزارندن كه خدا و پیامبرش را مى قطعاً آنادستور خدا لعن و نفرین مي کنند: را به 

 (56 -احزاب براى آنان عذابى خواركننده آماده كرده است)

لي هللا پیامبر ص از جمله کساني بودند که واني که در کتب فریقین وجود داردفرا عایشه و حفصه نیز طبق روایات و احادیث

 متنفر بودند. علیه و آله را آزار رسانده و پیامبر صلی هللا علیه و آله از آنان

 (پیامبر نهمسرا)اگر شما یه نازل شد که "آ( و 0اتفاق کرده بودند) صلی هللا علیه و آلهرسول خدا  براي آزارعایشه  حفصه و

ى از كار)و اگر بر ضد او دست به دست هم دهید از حق منحرف گشته دلهایتان (زیرا به نفع شماست)از كار خود توبه كنید

 (2)شتگان بعد از آنان پشتیبان اویندو فر منان صالحوو همچنین جبرئیل و م زیرا خداوند یاور اوست (پیش نخواهید برد

 (4ند)کرد روز را خشمگین سپري مي م آنرا آزار مي دادند که تما صلی هللا علیه و سلم عایشه و حفصه آنقدر رسول خدا

 (3)تو را دوست نداردصلی هللا علیه و سلم ني که رسول خدا دا مي عمربن خطاب به دخترش حفصه گفتبه طوری که 

یان م صلی هللا علیه و آله به پیامبر ست که خبر آزار رساندن آن دوا کند بیانگر آن اینکه بخاري به این مساله اعتراف مي

مخالفت  یشانله با اآیماري رسول خدا صلي هللا علیه و همچنین عایشه و حفصه در زمان ب .مردم شایع و متواتر شده بود

 وله به آن دآو   علیهکرده و هر کدام خواستند تا پدر خود را براي امامت نماز جماعت دعوت کنند که پیامبر اکرم صلي هللا

 (5)اطراف یوسف علیه السالم هستیدشما چون زنان فتنه گر  :فرمودند

 ؛نهاني آن دو مدتي به طول انجامیدبا علي قدم زنان گفتگو مي کرد و سخنان پ رسول خدا صلی هللا علیه و آلهو روزي 

ضوع مهمي است که شما دو نفر چه مو آن دو انداخت و گفتخود را غفلتاً در میان  ه بي خبر به دنبالشان افتاده بودعایشه ک

له از این آمي گویند رسول خدا صلي هللا علیه و  را تا به این حد به خود مشغول داشته و مدت زماني وقت گرفته است؟

 (2)یشه در آن روز سخت خشمگین شدبرخورد ناگهاني عا
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 پیامبر صهی هللا یهیه و  له رموي مرگ یایشه توسط 

گفت: دوست داشتم تا زنده هستم پیش بیاید که  مي وآرزومند مرگ من بود صلی هللا علیه و سلم رسول خدا  گوید عایشه مي

بر من وارد شد  سلمگوید رسول خدا صلي هللا علیه و  در روایتي دیگر عایشه ميو  (6)تو نماز بخوانم و تو را دفن کنم بر

دند: فرموصلی هللا علیه و سلم اي واي سرم. پیامبر  نیز از سر درد شکایت کردم و گفتمدر حالي که سر درد داشت و من 

سپس فرمود: چه مي شد اي عایشه اگر قبل از من مي مردي و من ؛ بلکه به خدا این من هستم که باید بگویم اي واي سرم

 (.1کارهاي تو را به عهده مي گرفتم و بر تو نماز مي گذاشتم و تو را دفن مي کردم)

 

 فتره ایرجاست

 سه مرتبه()به منزل عایشه اشاره کردند و فرمودند: فتنه اینجاست سلم صلي هللا علیه وپیامبراري آمده است که در صحیح بخ

 (1)از اینجا قوم شیطان بیرون مي آید

_____________________ 

 پی روشت:

 ، ناشر: مطبعه السلفیه410، ص 2ب ما جاء في بیوت أزواج النبي / ج با ،كتاب الجهاد والسیر ،025ص، 2 ج ،صحیح بخاري( 1)
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 شدند و فرمودند: راس کفر اینجاست؛از منزل عایشه خارج  که رسول خدا صلی هللا علیه و سلمدر صحیح مسلم آمده است 

 ( 00از اینجا قوم شیطان بیرون مي آید)

 

_____________________ 

 پی روشت:

 ، ناشر: دارالحدیث2221، ص 3/ ج  02و اشراط الساعة، باب ، کتاب الفتن 2221، ص 3یا ج  504، ص 2صحیح مسلم، ج ( 00)
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آیا شیطانت تو را تسخیر به عایشه فرمودند:  وزي رسول خدا صلي هللا علیه و سلمهمچنین احمد بن حنبل آورده است که ر

 رسول تی با شماح مگفت بله؛: ندگفت ؟انسانی هر با و گفتم بله؛ :ندگفت ؟است من با شیطان یاآ خدا رسول ای مگفت کرده است؟

 (00)کرد کمک من به پروردگار عزوجل اما بله ندگفت خدا؟

_____________________ 

 پی روشت:

 ، ناشر: موسسه الرساله432، ص 30یا  220، ص 2مسند احمد حنبل، ج  (00)
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 طالق یایشه و حفصه

مسلم نزول و  (02)صه را ذکر کرده استاز زنانش یعني طالق عایشه و حف لی هللا علیه و آلهبخاري دوري جستن پیامبر ص

ایمان باشند" را با که همه تسلیم و  خدا به جاي شما زناني بهتر به او بدهد دهداست که اگر پیامبر شما را طالق  آیه "امید

الق عایشه و حفصه را ط هللا علیه و سلملی پیامبر ص حاکم نیشابوري نیز گفته استو  (04)رباره این حادثه تایید کرده استد

 ناسازگاري و عدم محبت این دو را نسبت به پیامبر ،این از چیزهایي است که بداخالقي؛ (03)نداد اما دوباره رجوع فرمودد

 .تاس علیه السالم چون همسران نوح و لوطهمنسبت به آن دو  لی هللا علیه و آلهرسول خدا ص خشم و نیز مبین نشان می دهد

 
____________________ 

 :  پی روشت
 

  21، ص 2صحیح بخاري، ج ( 0)

  011 ص، 3 ج ،مسلمصحیح  (04)

 202 ص، 2 ج ،الطبقات ابن سعد (6)

 010تا  011، ص 3یا ج  60 ص، 2 ج ،صحیح بخاري (02)

 02 ص، 3 جحاکم نیشابوری،  علی صحیحین، المستدرک (03)

  52، ص 1/ طبقات ابن سعد، ج  21، ص 2صحیح بخاري، ج  (4)

  400، ص 3/ سیره ابن هشام، ج  341، ص 2تاریخ الطبري، ج  (5)

  233، ص 5، ج ابن کثیر ،البدایة و النهایة / 332، ص 3، ج ابن کثیر دمشقي ،السیرة النبویة (1)

 400، ص 3، ج ره ابن هشامسی / 341، ص 2، ج تاریخ الطبري/  011، ص 3صحیح مسلم، ج  (3)

 024، ص 4/ صحیح بخاري، ج  243، ص 3سوره تحریم /  تفسیر ابن کثیر، ج  5و  3تفسیر الثعلبي ذیل آیه  (2)
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 صهی هللا یهیه و  له هرجار یایشه بر پیامبرفریاد را

ا مکشید چنان که ب او فریاد بر صدا بلند مکنید و برفوق صوت پیغمبر  ای اهل ایمان :خداوند متعال در قرآن می فرماید

 2حجرات      ( محو و باطل شود و شما فهم نکنیدسخن می گویید که اعمال نیکتان)در اثر بی ادبییکدیگر 

کمتر خود را مقید به این آیات می دانستند و بی اعتنا به آن صلی هللا علیه و آله  گویا بعضی از صحابه و حتی زنان پیامبر

 ذکر می کندصلی هللا علیه و آله  بکر و عمر را در حضور رسول خدااسماعیل بخاری داستان مشاجره ابومحمد بن  بودند.

 !که نزدیک بود آن دو هالک شوند

مشخص است که درگیری آنها بعد از نزول آیه شریفه بوده که حبط اعمال را منوط به ارتکاب این عمل ناشایست دانسته 

در عین حال اگر دفاعیات و پرده پوشی ها و تدلیس های بخاری را بپذیریم  وجود نداشت...اال دلیلی بر آن مدعا  است و

 ؟دچه توجیهی داریصلی هللا علیه و آله شه بر پیامبر یفریادهای عابرای رفع صوت و 

 

____________________ 

 :پی روشت

 ناشر: المکتبه السلفیه، 3135، ح 215، ص 4، ج صحیح البخاري( 0)
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ر راتک او سه بارفریاد  وهللا قسم می دانم که علی نزد تو از من و پدرم محبوب تر است و شه فریاد می زد و می گفتیعا

 فریاد می کشی؟صلی هللا علیه و سلم  آیا بر رسول خدا گفتبه او و شد تا آنکه به گوش ابوبکر رسید 

____________________ 

 :پی روشت

المحقق:  ،41ح  ،65، ص 0ج  هـ(230أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشیباني)المتوفى:  ،فضائل الصحابة (0)

 0114 - 0304 الطبعة: اْلولى، بیروت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، د. وصي هللا محمد عباس

 

 .خونین شد اوشه کوبید و صورت و دهان یتی در احادیثی دیده شده که ابوبکر بر دهان عاح
0 

با ذکر این حدیث تکلیف تمام احادیثی که در محبوبیت عایشه به عنوان محبوب ترین همسر و ابوبکر به عنوان محبوب ترین 

 .دوشمی روشن  خدا صلی هللا علیه و آله گفته شده استرسول د فرد نز
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 اتهام یایشه به خداورد
و هر کدام را که خواهی بپذیر و نگه دار و  ام را که می خواهی از خود دور کنهنگامی که آیه: از همسران خویش هر کد

 50احزاب      ...بر تو گناهی نیست تا از آنها که بر کنارشان داشته ای دیگر بارش بخود بخوانی

 ای دلت رویله کرد و گفت می بینم که خدا هم در بر آوردن خواسته هآنازل شد عایشه روی به رسول خدا صلی هللا علیه و 

 !!موافق نشان می دهد

 
____________________ 

 :پی روشت

 31، ص 00صحیح مسلم، ج  (0)
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____________________ 

 :پی روشت

 612، ص 2 ، جاالستیعاب (2)

  023، ص 3ج  ،سنن بخاری (4)

   220و  043، 2 ، جمسند احمد (3)

  613 و 422، ص 3 اإلصابة، ج( 5)

 451،  ص 4ج  ،نسائی ،سنن الکبری (2)

 052و  053،  ص 6 ، جطبقات ابن سعد (6)

 

ا قبول ر خداوندکه نشان دهنده آن است که عایشه حتی  متعالاین توهین و تهمتی است بسیار بزرگ توسط عایشه به خداوند 

 .بیهوده و بدون حکمت انجام نمی دهدعادل و حکیم است و هرگز کار زیرا خداوند  ؛نداشته است
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 کفر یایشه ام مباو خودش
 عطا می گوید از عایشه در مورد علی سوال شد و گفت: او بهترین بشر بود، کسی به آن شک نمی کند مگر کافر!

 علی علیه السالم: ای علی! تو بهترین بشر هستی، کسی به تو شک نمی کند مگر کافر!

 علی علیه السالم: بغض)کینه( علی کفر است و بغض بنی هاشم نفاق

 علی علیه السالم: هیچ کس علی را دوست نمی دارد مگر مومن، و هیچ کس بغض از او ندارد مگر کافر!

 ب)لعن( کند مرا سب کرده، و کسی که مرا سب کند خدا را سب کرده است!علی علیه السالم: هر کس علی را س

ش جهنم و در آت شدهکرد که هر کس بر علی خروج کند کافر  خداوند با من عهدکه کند  عایشه با سند مرفوع روایت می

فراموش کرده بودم تا در روز جمل من این حدیث را گفت  ؟خواهد بود. به او گفته شد پس برای چه بر ضد او قیام کردی

 .کنم اینکه در بصره به یادم آمد و من از این عملم استغفار می

 

____________________ 

 :پی روشت

 ، ناشر: موسسه االعلمی للمطبوعات213یا  210 ص ،0ج  ینابیع المودة، باب مودة الثالثة، (0)
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ر را بامیرالمومنین  با جنگفرماندهی علت معروف شدن این جنگ به " جمل " از این باب بود که عایشه سوار بر شتري 

 عهده گرفته بود.

در مقابل  هایشان: اگر دو مسلمان با شمشیربا جعل حدیثی دروغین گفته اند که پیامبر صلی هللا علیه و آله فرمودهاهل سنت 

 .در جهنم خواهند بود )در برخی روایات آمده هم قاتل و هم مقتول(آنهایکدیگر بایستند هر دوي 

____________________ 

 :پی روشت

 : محب الدین الخطیببیروت، تحقیق -المعرفة  دار ، ناشر:016ص  02عسقالنی، ج  فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر (0)

، ، الطبعة: الثالثة(0116 – 0306)بیروت –دار ابن كثیر، الیمامة ، ناشر: 2513ص  2ج  و 20ص  0جامع الصحیح، بخاری، ج  (2)

 : د. مصطفى دیب البغاتحقیق

 

 نتیجه:

 بر اساس روایت جعلی منسوب به پیامبر صلی هللا علیه و آله بزرگان اهل سنت شامل: -0

 یکي مبشره، عایشه مادر اهل سنت و وهابیت، طلحهت و وهابیت و یکي از عشره خلیفه چهارم اهل سن علي بن ابي طالب

ه و از جمله صحابي عدول، عبدالرحمن بن عبیدهللا، یکي از عشره مبشره و از جمله صحابي عدول، زبیر از عشره مبشر

 ،مانلیمجالد بن مسعو السمشاجع بن مسعود السلیمان،  ،المحزر بن حارثه بن ربیعهبن عبدهللا بن ابي قبیس بن عامر، عمرو 

ز کشته ادیگر بسیاري و ابوالجعد الضمري و  هالل بن وکیع بن بشر التمیمي ،عبدهللا بن حکیم بن حزام االسدي القرشي

ن ایشا چگونه است که اهل سنت و وهابیت پس جهنم مي باشند؛شدگان جنگ جمل که از اصحاب بوده اند هم اکنون در آتش 

 انند؟قبول داشته و آن ها را عدول مي د %000را 

 

ای منصفان! تا به اینجای کار چند روایت در باب کافر و منافق بودن کسانی که با امیرالمومنین جنگ کنند را بررسی  -2

 کردیم؟ ما جزای کسانی که با امیرالمومنین جنگیدند را بر عهده شما قرار می دهیم.
 

مسلمان کشته  200000ند که در جنگ جمل همچنین خود عایشه اقرار دار 460، ص 2مسعودی در مروج الذهب، ج  -4

یا رضایت مقتولین رو به دست نبایستی دیه و عایشه پس از به یاد آوری یا آ نفر را نقل می کند(، 650000)طبری شدند

 ؟ اصال چنین کاری امکان پذیر است؟کرد ا؟ آیا چنین کاری روردبیا
 

 ود؟!!ش استغفار بخشیده میبا اصال این گناه  د بر فرض که فراموش کرده باشحاال -3

 

 

 

 

 

 



 دومخی بودو یایشه ام مباو خودش

جبله  نمانند حکیم ب عبدیه)که از قبیله عبدالقیس بود و از قبیله وی صدها مرد با شهرتپس از جنگ جمل روزی ام اوفی 

 خردسال خویش را به قتلدرباره مادری که فرزند  بودند( به نزد عایشه رفت و گفت ای مادر مومنانشه کشته یرا لشکر عا

 !آتش بر او الزم است گفت چه می گویی؟ برساند

ه از کنای) هزار نفر را به خاک و خون بکشاند چه می گویی؟بیست  مادری که از فرزندان بزرگسال خوددرباره  گفت پس

 !دشمن خدا را بیرون کنید این فریاد برآورد( در جنگ جمل کشته شدندتعداد مسلمانانی که 

 

___________________ 

 :پی روشت

، ناشر: دارالکتاب 61، 5/ ج  کتاب العسجدة الثانیه فی الخلفا، باب من حدیث جمل، 001ص  ،2ج ، ابن عبدربه اندلسی ،العقد الفرید (0)

 العلمیه
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 حق با کیست؟
رم، اما هر دو را محترا بكشند از همدیگر دیگر شمشیر بكشند، هزاران نفر  یك متضاد با دو لشكر علیهچطور دو شخصیت 

 : الحقُّ مع علّی و علّی مع الحقندبارها نفرمودصلی هللا علیه و آله مقدس، صحابى بزرگوار و اهل بهشت بدانیم؟ آیا پیامبر 

 ؟َیُدور الحق حیث مادار

 

_____________________ 

 پی روشت:

 043، باب الحق مع على رضى هللا عنه، ص 1ج  مجمع الزوائد، (0)

  245 یا 244 ، باب فیما كان فى الجمل و صفین و غیرهما، ص6 مجمع الزوائد، ج( 2)
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 یعنی علی. –حق با او است، حق با اوست 

 

_____________________ 

 پی روشت:

 233ابى طالب)ع(، ص مناقب على بن  (4)

  420، ص 03تاریخ بغداد، خطیب بغدادى، ج ( 3)

 44001، ح 220، ص00ج  متقی الهندی، كنزل العمال، (5)

 001 ، ص4ج ، كتاب معرفة الصحابهالصحیحین، حاكم نیشابورى،  علی مستدرك( 2)

 

 ه اند.کردطل را معرفی با ازبرای ما وسیله تشخیص حق  خدا صلی هللا علیه و آلهرسول 

  !هر چه بگویند درست است هستند و معتقد ندقبول دار را دو گروه متضاد با هم اهل سنت که مسئله اینجاستاما 

 تند؟؟ابه رضی هللا هسقاتلین صح چگونه؟؟ پس مشرک و کافر گانه است و اهانت کنندمگر نمی گویید اهانت به صحابه گنا

  ید؟؟یهمه تضاد کنار می آ ا اینچطور ب
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 ایشه و رفریو معاویهی

 .)محمد بن ابى بکر( به دستور معاویه کشته شد بعد از هر نماز معاویه را نفرین مى کردعایشه پس از آنکه برادرش

 مگر توهین کنندگان به صحابه مرتد نیستند؟! ؟مگر معاویه صحابي نیستحال 

 

_____________________ 

 پی روشت:

 41سنة الکامل فی التاریخ، حوادث  (0)

 250، ص 5المنتظم، ابن جوزی، ج  (2)

 456 ، ص4 ج ذکر ملک عمرو بن العاص،( 4)
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 خوشحالی و سجده شکر یایشه ام شهادت امیرالمومریو 

 :رده استبا سند معتبر نقل ك آوازه اهل سنت صفهانى دانشمند پرابه حدى بود كه ابوالفرج  امیرالمومنینشه نسبت به یكینه عا

 .سجده كرد على علیه السالم به عائشه رسید قتلوقتى خبر  بوالبخترى گفتها

 
____________________ 

 :پی روشت

 55( یا ص الكبیر طبق برنامه الجامع)00 ، ص0 هـ(، ج452االصفهاني أبو الفرج علي بن الحسین)متوفاى، مقاتل الطالبیین( 0)

 

 

 



 پس گفت: ،مردی از قبیله مراد اشعار را به پایان رسانید پرسید قاتل علی کیست؟ گفتند پس از اینکه شهیعا

 .مان ساختوراو اگر چه در موقع مرگ از ما دور بود ولی زنده باد جوانی که مژده مرگ او را به ما داد و مسر

 به من تذکر دهید.من فراموش کار شده ام یی؟ گفت درباره علی این چنین می گوآیا  :گفت به اوزینب دختر ام سلمه 

 :شه در پاسخ زینب شعری بدین مضمون خواندیبنا به نقل ابوالفرج پس از این گفتگو عا

 در مدح آنان قصائد و و در میان ما نیز معمول بود که دوستان را با القاب و اوصاف فراوان تعریف و تمجید می نمودیم

اشعار می سرودیم. ولی آن دوران گذشت و آن زمان سپری شد و دیگر مدح و تعریف تو درباره آنان به صدای مگس می 

 .ماند که کوچکترین اثر و سودی ندارد

 
 

 

 است. دوران مدح و تعریف وی نیز سپری گردید امیرالمومنینشه این بود که با کشته شدن یمنظور عا
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 عه هم باشدحتى اگر شی ؛ثبات نیستولى این مطلب قابل ا كنند كه ابوالفرج اصفهانى شیعه بوده است مىالبته تعدادى اشكال 

 :اند چرا كه شمس الدین ذهبى و ابن حجر او را راستگو دانسته شود هم در قبول روایت او ضررى وارد نمى باز

____________________ 

 :پی روشت

، تحقیق: دائرة المعرف النظامیة 220 ، ص3 ج هـ( 152 ي بن حجر ابوالفضل)متوفاىالشافعي أحمد بن عللسان المیزان، العسقالني ( 0)

 م0112 –هـ 0302بیروت، الطبعة: الثالثة،  -الهند، ناشر: مؤسسة اْلعلمي للمطبوعات  -

، 050 ، ص5 ج هـ( 631بن عثمان)متوفاى بن أحمد میزان االعتدال في نقد الرجال، الذهبي الشافعي شمس الدین ابوعبد هللا محمد ( 2)

 م0115 بیروت، الطبعة: اْلولى -لعلمیة تحقیق: الشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود، ناشر: دار الكتب ا
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 :اند نقل كرده عالوه بر این تعدادى از علماى اهل سنت

 گفت: شه رسیدیاین خبر به عا ورا به حجاز برد  به قتل رسیدن علی علیه السالمخبر  میهاكه سفیان بن هنگامی 

 .شود ها در هنگام بازگشت مسافر روشن مى همچنان كه چشم ش آرام گرفتیعصایش را انداخت و سرجاى خو
____________________ 

 :پی روشت

 (برنامه الجامع الكبیرطبق )00 ، ص0 ج هـ(452 لفرج علي بن الحسین)متوفاىمقاتل الطالبیین، االصفهاني أبو ا (0)

 بیروت –، ناشر: دار صادر 30 ، ص4 ج هـ(240 ابوعبدهللا البصري)متوفاى الطبقات الكبرى، الزهري محمد بن سعد بن منیع( 2)

طبق )34 ، ص0 ج هـ(416 بن إسماعیل بن عنبس)متوفاىأمالي ابن سمعون، ابن سمعون البغدادي أبو الحسین محمد بن أحمد ( 4)

  (الجامع الكبیربرنامه 

، ناشر: دار الكتب 051 ، ص4 ج (هـ400 یزید بن كثیر بن غالب)متوفاىتاریخ الطبري، الطبري أبو جعفر محمد بن جریر بن  (3)

 دارالمعارف، مصر ناشر:، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، 050، ص 5/ ج  بیروت –العلمیة 

تحقیق: سهیل زكار وریاض الزركلي،  ،505 ص ،2 ج هـ(261 داود الَباَلُذري)المتوفىابر بن حیى بن جأحمد بن ی ،أنساب اْلشراف (5)

  04م، عدد اْلجزاء:  0112 -هـ  0306بیروت، الطبعة: اْلولى  -ناشر: دار الفكر 

تحقیق:  ،65 ، ص0 ج هـ( 101 د بن موسى بن عیسى)متوفاىحیاة الحیوان الكبرى، الدمیري المصري الشافعي كمال الدین محم( 2)

 م2004 -هـ  0323 بیروت / لبنان، الطبعة: الثانیة -أحمد حسن بسج، ناشر: دار الكتب العلمیة 

 لدین محمد بن أحمد)متوفاىالدمشقي الباعوني الشافعي أبو البركات شمس ا، جواهر المطالب في مناقب اإلمام علي بن أبي طالب)ع(( 6)

 هـ0302ر المحمودي، ناشر: مجمع إحیاء الثقافة االسالمیة ـ قم، الطبعة: اْلولي، ، تحقیق: الشیخ محمد باق003 ص ،2 ج هـ(160

عبد  :، تحقیق251 ، ص4 هـ( ج240 الكامل في التاریخ، ابن أثیر الجزري عز الدین بن اْلثیر أبي الحسن علي بن محمد)متوفاى (1)

السالم تدمري، الناشر: دار  تحقیق: عمر عبد، 634 ص ،2 ج/  هـ0305 بیروت، الطبعة الثانیة -العلمیة هللا القاضي، ناشر: دار الكتب 

 00م، عدد اْلجزاء: 0116 -هـ 0306لبنان، الطبعة: اْلولى  -، بیروت الكتاب العربي

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 و اندوه و مشكالت زیاد گشایش ،از سختى پسشد كه  زمانى استفاده مى بود و از زمان جاهلیت بر جاى ماندهاین بیت 

 یدر مكان ب و آسودگى خاطر است كه وقتى شخصكنایه از اطمینان قل« انداختن عصا»خود  .شودمی نصیب انسان  راحتى

 ".القى عصاهمی گوید " عین قلبش آرام و فكرش آسوده شدم

 ؛دفكرم راحت شام باز و  و سینه ى خیالم آسوده شد، دلم آرام گرفتمقصود عایشه از گفتن این شعر آن بود كه از بابت عل

نین چ منتظر گردد هایش روشن و قلبش آرام به آمدن مسافر چشم و دمسافرى را داشته باشمانند كسى كه انتظار چون همیشه 

 م.خبرى بود

را نادیده  که این همه فضائلحسد داشته باشه  کینه وانسان می تواند یک چقدر  ؟تفکر کنیداتی در این روایات ظلطفا برای لح

امیرالمومنین علی ابن ابی طالب  ،المحجلینقائد الغر ،یعسوب الدین ،اسد هللا الغالب ،و در شهادت مولی الموحدین دبگیر

 ؟این است ام المومنین اهل سنت صلوات هللا علیه شادمانی کند؟
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 حسد یایشه به حضرت خدیجه کبری سالم هللا یهیها
یامبر صلی هللا علیه و سلم به قدر خدیجه حسد نبردم؛ پیش از ازدواج بر هیچ یک از زنان پ مى گویدرضی هللا عنها  شهیعا

بشارت داده بود و هر گاه و مروارید  او را به خانه اى از طال كرد و خداوند او را بیشتر یاد مى ولی هالک شده بودمن 

 .فرستاد هدیه مىش نمود براى دوستان گوسفندى را ذبح مى

 
_____________________ 

 روشت:پی 

ناشر: مکتبه السلفیه، ، 4102ح ، 36ص  ،4ج  هـ(252إسماعیل ابوعبدهللا)متوفايصحیح البخاري، البخاري الجعفي محمد بن  (0)

 مصر
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 توسط یایشه غسل به رامحرم و  مومش وضو

 و علیه هللا عایشه به من نشان داد كه رسول خدا صلى گوید مى داریش عایشه او را اجیر كرده بودسالم سبالن كه به خاطر امانت

صورتش را شست سپس سه بار دست راستش و سه بار دست چپش را شست و  ... سه بار)!(گرفت چگونه وضو مى سلم

 اش كشید. سپس دستش را جلو سرش قرار داد و آن را به تمام سرش كشید و گوشهایش را مسح كرد و بر دو گونه

نشست و با  پوشاند بلكه مقابل من مى رفتم. او خود را از من نمى بودم نزد او مى 0گوید من آنگاه كه عبد مكاتب سالم مى

 كرد... . من گفتگو مى

 
 

 
 !باشد ناگفته پیداست که الزمه تعلیم وضو به شخص دیگر توسط عایشه كنار رفتن روسرى و معلوم شدن دستها تا آرنج مى

_____________________ 

 پی روشت:

 000، ح 14، كتاب الطهارة، باب 64، ص 0سنن نسائى، ج  (0)

خودش را به تدریج از او بخرد یا خودش كار كند یا دیگرى قیمت آن را به  هگویند كه با اربابش قرار كرد اى مى به بنده مكاتب -0

دهد كه عایشه آنقدر پیر  كرد و این نشان مى آزاد شود. در این جریان عایشه بعد از آزاد شدن سالم از او حجاب مى تا بپردازدصاحبش 

نبود كه مجاز به بى حجابى باشد آن هم در حدى كه بتواند در مقابل نامحرمى وضو بگیرد كه الزمه آن كنار رفتن روسرى و معلوم 

اگر چنین است چرا مملوك بودن را دلیل  ه؛ایشه بعد از حجاب كردن اجازه دادن است گفته شود كه عممك و باشد شدن دستها تا آرنج مى

 ؟«داخل شو كه تو مملوكى»ت؟ اگر او حجاب كرده بود چرا گفت بر جواز دخول دانسته اس
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و كه یمانى؟ داخل شسل گفت ازه گرفتم. صداى مرا شناخت وبراى اینكه نزد عایشه بروم از او اج گوید سلیمان بن یسار مى

 بر تو چیزی نیست. تو مملوكى و

 
_____________________ 

 پی روشت:

 ...شهادة اْلعمى و ، باب252، ص 2/ ج ...، كتاب الشهادات، باب شهادة اْلعمى و225ص  4صحیح بخارى، ج ( 2)

 

رساند كه عایشه به حجابش بى اعتنا  نمىاندكى تفكر در این روایت به ما صال مگر مکاتب بودن موجب محرمیت است؟ ا

 ؟است بوده
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 رسول خدا صلی هللا علیه و سلمش از او درباره غسل برادر ؛ن و برادر عایشه بر او وارد شدیمم گوید بو سلمة مىاهمچنین 

 . ..ریخت و بین ما و او حجاب بود. داشت طلبید و بر سرش آب او ظرفى كه تقریبا گنجایش یك صاع پرسید

 
 

 

 که این استدالل نادرست است زیرا: كرد ال از مقدار آبى بود كه پیامبر با آن غسل مىوممكن است گفته شود كه س

  .پرسیدند نه از مقدار آب غسل ایشاناز غسل  -0

 ه یك صاع آب در آن بود بیاورد. نه آنكه ظرفى ك ى بود عایشه بگوید تقریبا یك صاعال از مقدار آب بود كافواگر س -2

ال آنها این را فهمید وشود او نیز از س معلوم مى و ریختن آب روى سرش آن را شروع كردعایشه عمال غسل كرد و با  -4

لي و وي مي گوید بین ما و او حجاب بودنکته قابل توجه دیگر این است که راو  عمال غسل كند تا آنها یاد بگیرندكه باید 

)مرد نامحرم( قابل دیدن بوده ي از آن براي راويحولو شب بوده است که بدن عایشهاست که این حجاب باز به نحوي معلوم 

 توانست میو  ایشه در مقابل آنها عمال غسل کنداست. زیرا اگر بدن عایشه اصال قابل رویت نبوده دیگر معنایي نداشته که ع

 .هدغسل را لفظا براي آنها شرح د

 

ینجاست که کدام زن پاکدامن و صالحه اي حاضر مي شود براي مردان نامحرم غسل عملي بجا آورد و یا اینکه حال سوال ا

 !؟ وضو را به نامحرمان تعلیم دهدعمال

_____________________ 

 پی روشت:

 226، ح 033، كتاب الطهارة، باب 054، ص 0سنن نسائى، ج  (0)

 الغسل، باب الغسل بالصاع، كتاب 62، ص 0صحیح بخارى، ج  (2)

 26، ح 4، باب 0122، ص 3/ ج  32، ح 00، كتاب الحیض، باب 252، ص 0صحیح مسلم، ج  (4)
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 محرمیت به روش ام المومریو یایشه

د؛ اگر نیر دهبار ش پنج ها را ببیند و بر او وارد شوند داد به مردانى كه او دوست دارد آن به خواهرانش دستور مى شهیعا

بودند  فبا این كار مخالصلی هللا علیه و سلم سلمه و سایر زنان پیامبر  سپس بر او وارد شوند؛ اما ام مردان بزرگ باشندچه 

 .مگر این كه در گهواره شیرخورده باشند ها وارد شود احدى بر آن كه با این نوع شیر خوردن

 

_____________________ 

 پی روشت:

 بیروت –، ناشر: دار المعرفة 022 ، ص4 ج هـ(402انة یعقوب بن إسحاق)متوفاياالسفرائني، أبو عو مسند أبي عوانة، (0)

 –، ناشر: مؤسسة قرطبة 22464 ، ح260 ص ،2 ج هـ(230هللا أحمد بن حنبل)متوفاي مسند أحمد بن حنبل، الشیباني، ابوعبد( 2)
 مصر

، 032 ، ص1 ج هـ(220 بن أحمد بن قدامة)متوفايدسي الحنبلي، ابومحمد عبد هللاالمغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني، المق( 4)

 هـ 0305 ر الفكر ـ بیروت، الطبعة: اْلولىناشر: دا

، تحقیق: حمدي بن عبدالمجید السلفي، 012 ، ص3 ج هـ(420ن بن أحمد بن أیوب)متوفايمسند الشامیین، الطبراني، ابوالقاسم سلیما( 3)

 م0113 –هـ 0305 الة ـ بیروت، الطبعة: اْلولىالرسناشر: مؤسسة 

، تحقیق د. علي حسین البواب، 012 ، ص3ج  هـ(311میدي، محمد بن فتوح)متوفايالح مسلم، الجمع بین الصحیحین البخاري و( 5)

 م2002هـ ـ 0324 ـ لبنان/ بیروت، الطبعة: الثانیةناشر: دار ابن حزم 

، ِكَتاب النَِّكاِح، َباب فِیَمْن 2020 ، ح224 ، ص2 ج هـ(265سلیمان بن اْلشعث)متوفاي  ابوداودسنن أبي داود، السجستاني اْلزدي، ( 2)

َم ِبِه، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، ناشر: دار الفكر  بیروت -، ناشر: الریان 1، باب 2053، ح 00، ص 4/ ج  َحرَّ
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بر او وارد  دارد ى را كه او دوستدانداد مر ن برادرش دستور مىو دخترا دختر ابی بکر شه به خواهرش ام كلثومیعا... 

ارد ها و خوردن كسى بر آن دادند با این نوع شیر اجازه نمىرسول خدا صلی هللا علیه و سلم  د؛ اما سایر زناننشیر ده شوند

 .. ..دشو

 

_____________________ 

 پی روشت:

  هـ0414، ناشر: دار المعرفة ـ بیروت، الطبعة: الثانیة، 21 ، ص5 ج هـ(203دریس)متوفاي إاْلم، الشافعي، ابوعبد هللا محمد بن  (6)

، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحیاء 205 ، ص2 ج (061موطأ اإلمام مالك، مالك بن أنس ابوعبدهللا اْلصبحي)متوفاي( 1)

 التراث العربي ـ مصر

، تحقیق: شعیب 21 ، ص00 ج هـ( 453ن بن أحمد ابوحاتم)متوفاين، التمیمي البستي، محمد بن حباصحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبا( 1)

 م0114هـ ـ 0303اْلرنؤوط، ناشر:مؤسسة الرسالة ـ بیروت، الطبعة: الثانیة، 

 

شیر دهد تا داد به این مردان بزرگ سال  مردان نامحرم به حدى بود كه به خواهرش دستور مىبرای ورود شه یآیا عالقه عا

شه بر او خشمگین شده یاز ورود برادر رضاعى عاصلی هللا علیه و آله كه رسول خدا با این  دنشه محرم شویها به عا آن

آله بر خالف گفته آن حضرت عمل  شه بعد از رسول خدا صلى هللا علیه ویچرا عا ؟بودرا از این كار باز داشته  اوبود و 

اند؟ چرا  چرا ائمه و بزرگان اهل سنت آن را با آب و تاب فراوان نقل كرده اقعیت ندارداگر این مطلب وحال  كرده است؟

 شود؟ آله عمل نمي رسول خدا صلى هللا علیه و انبه نظر دیگر همسر
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 شه و شکار جواراو آریشییا
 .جوانان قریش را شكار كنیم آرایش كرده و او را چرخاند و گفت شاید بتوانیم با این كنیزروزى كنیزى را  شهیعا

 
_____________________ 

 پی روشت:

  ، ناشر: دار صادر ـ بیروت، الطبعة: اْلولى015 ، ص1 لسان العرب، ج( 0)

  ، تحقیق: مجموعة من المحققین، ناشر: دار الهدایة543 ، ص24 تاج العروس من جواهر القاموس، ج (2)

محمود محمد الطناحي، ناشر: المكتبة العلمیة ـ بیروت  ،، تحقیق طاهر أحمد الزاوي501 ، ص2 النهایة في غریب الحدیث واْلثر، ج (4)
، تحقیق: كمال یوسف الحوت، ناشر: مكتبة 06223 ، ح31 ، ص3 الكتاب المصنف في اْلحادیث واآلثار، ج (3)/  م0161هـ ـ 0411ـ 

 هـ0301الریاض، الطبعة: اْلولى،  الرشد ـ

 
این است هنگامی که این روایت را در کتب خویش نقل می نمودید برایتان سوال نشد که  اهل سنتحال سوال ما از علمای 

د فی اعمل عایشه گناه کبیره و مصداق فسبرایتان سوال نشد این  ؟کرده استچرا عایشه به نص شریف قران بی اعتنایی 

 مجرد را شوهر بدهد؟!!البته شاید عایشه می خواسته دختران  االرض است؟
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 یایشه و کتک مدو یتیماو

 ینسبت به یتیمان رفتار عایشه هخوریم ك مي به مواردي بر كند در میان روایاتي كه سیره و روش عملي عایشه را بیان مي

ور پر این روش را براي دیگر زنان یتیم اوشده و  حال افتادن آنها مي زدن و بي كتكاي كه منجر به  به گونه خشن داشته

 !!كرده است توصیه و سفارش مي

وي زنم كه بر ر من یتیم را آن قدر کتک مي گفت ؛بحث ادب یتیم پیش آمد رضی هللا عنه در نزد عایشه گوید شمیسه مي

 .زمین پهن شود

 

____________________ 

 :پی روشت

تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي، ، 22یا  36، ص0 ج هـ(252متوفاى)البخاري الجعفي ابوعبدهللا محمد بن إسماعیل اْلدب المفرد،( 0)

 م0111هـ ـ 0301بیروت، الطبعة: الثالثة،  -ناشر: دار البشائر اإلسالمیة 
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 بررسي سند روایت

 براهیمامسلم بن 

 :نویسد باره او مير درابن حجو  است صحاح ستهاز روات صحیح بخاري، مسلم و سایر 

مسلم بن إبراهیم اْلزدي الفراهیدي بالفاء أبو عمرو البصري ثقة مأمون مكثر عمي بأخرة من صغار التاسعة مات سنة اثنتین 

 وعشرین وهو أكبر شیخ ْلبي داود ع

____________________ 

 :پی روشت

 2202، رقم 521 ص ،0 ج ، ابن حجر،تقریب التهذیب( 0)

 

 

 شعبة بن الحجاج

 :ستاید از برترین روات تاریخ اهل سنت است. ابن حجر او را این گونه مي

شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي موالهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن كان الثوري یقول هو أمیر المؤمنین 

  وذب عن السنة وكان عابدا من السابعة مات سنة ستین عفي الحدیث وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال 

____________________ 

 :پی روشت

 2610، رقم 222 ص ،0 ج ، ابن حجر،تقریب التهذیب( 0)

 

 شمیسة بالتصغیر

 بنت عزیز العتكیة البصریة مقبولة من الثالثة بخ

____________________ 

 :پی روشت

 1201، رقم 631 ص ،0 ج ، ابن حجر،تقریب التهذیب( 0)

 

 

 معناي روایت

كنیم تا ببینیم لغویان مفردات این روایت را چگونه  لغوي مراجعه مي کتببه  كه معناي روایت فوق روشن شود براي این

 .اند معني كرده

 .در آن قابل بررسي لغوي است (ینبسط) اي را كه عایشه بیان كرده معنایش روشن است؛ اما تنها كلمه جمله

 .روي زمین دراز افتاده باشد اند كه از شدت كتك خوردن را به فردي معنا كرده« ینبسط»است و « سبط»كلمه از ریشه  این
 
 
 

 

 



 :نویسد مي ازهري

یعني بر روي زمین دراز  افتاد؛ زمین مي اي كه بر زد به گونه مي عایشه یتیمي را كه در كنارش بود روایت شده است كه

 .زماني كه بر اثر كتك زدن روي زمین دراز شود د؛گوید شخصي افتا اموي نقل كرده كه مي عبید ازابو شود.
 

____________________ 

 :پی روشت

، تحقیق: محمد عوض مرعب، ناشر: دار إحیاء 230 ، ص02 ج هـ(460منصور محمد بن أحمد)متوفاىاْلزهري ابو ،تهذیب اللغة( 2)

 م 2000اْلولى بیروت، الطبعة: -التراث العربي 

 

 :است آورده و آن را معنا كرده« یتلبط»اي دیگر  ازهري در همان كتاب روایت را با واژه

 .شد زد تا حدي كه روي زمین دراز مي در روایت آمده است كه عایشه یتیم را مي

___________________ 

 :پی روشت

تحقیق: محمد عوض مرعب، ناشر: دار إحیاء  ،241 ، ص04 ج هـ(460أحمد)متوفاىمنصور محمد بن اْلزهري ابو ،تهذیب اللغة (4)

 م2000بیروت، الطبعة: اْلولى -التراث العربي 
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 :است گونه معنا كرده زمخشري نیز روایت عایشه را آورده آنگاه این واژه این

تاد. اف سبط یعني دراز به زمین مي ؛افتاد ه زمین ميكه ب زد تا این یتیمي را كه در كنارش بود ميرضی هللا عنها عایشه 

 .كرد گفت و نه حركتي مي شود وارد بر مریض شدم و او را در حالي ترك كردم كه نه سخن مي گفته مي

 

___________________ 

 :پی روشت

تحقیق: علي  (،برنامه الجامع الكبیرطبق )052 ، ص2 ج هـ(541مخشري محمود بن عمر)متوفايالفائق في غریب الحدیث، الز (3)

  لبنان، الطبعة: الثانیة -لمعرفة شر: دار اانمحمد أبو الفضل إبراهیم،  -محمد البجاوي 

 
 

 :است گونه معنا كرده را ذكر كرده و آن را این« تلبطه»، واژه «ینبسط»به جاي واژه  زمخشري در جاي دیگر همین كتاب

زد و او را بر زمین  روایت شده كه او یتیم را ميرضی هللا عنه لبط یعني بر زمین افتادن و به خاك مالیدن. از عایشه 

 .انداخت مي

___________________ 

 :پی روشت

تحقیق: علي  (،طبق برنامه الجامع الكبیر)216 ، ص4 ج هـ(541خشري، محمود بن عمر)متوفايالفائق في غریب الحدیث، الزم (5)

  لبنان، الطبعة: الثانیة -لمعرفة دار ا ناشر:محمد أبو الفضل إبراهیم، - محمد البجاوي
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 :كند را در روایت ذكر كرده و معنا مي« تلبطه»رضي الدین قرشي نیز واژه 

زد و او را بر زمین  یتیم را مي . نقل شده عایشه رضی هللا عنهالبط به معناي بر زمین افتاده و مالیده شدن به خاك است

 .انداخت مي

___________________ 

 :پی روشت

طبق برنامه الجامع )401 ، ص0 جهـ( 250القرشي الصغاني، رضي الدین الحسن بن محمد بن الحسن)متوفاي العباب الزاخر،( 2)

 (الكبیر

 

 

 :است گونه معنا كرده ابن جزري نیز روایت عایشه را این

شود خود را بر زمین كشیده كرد یك نوع  افتاد. گفته مي زمین مي زد تا آنكه بر كنارش بود ميعایشه یتیمي را كه در 

 .كشیدني، این زماني است كه از فرط زدن بر زمین كشیده شود

___________________ 

 :پی روشت

، تحقیق: طاهر 352 ص ،0 هـ(، ج202)متوفاىدات المبارك بن محمدابن أثیر الجزري، ابوالسعاالنهایة في غریب الحدیث واْلثر،  (6)

 م0161 -هـ 0411 -بیروت  -محمود محمد الطناحي، ناشر: المكتبة العلمیة  -أحمد الزاوي 

 
 

 :است ابن منظور نیز آورده

 نو در روایت عایشه است كه او یتیمي را كه در كنارش بود آ رسیدن ماه زایمان بر زمین انداختشتر، بچه اش را پیش از 

در صورتي است كه از فرط زدن و یا  شود كه بر زمین افتاده است افتاد. گفته مي زد تا این كه دراز بر زمین مي قدر مي

 ... .مریضي بر زمین دراز افتاده باشد

___________________ 

 :پی روشت

بیروت،  -ناشر: دار صادر  ،400 ، ص6 ج هـ(600مال الدین محمد بن مكرم بن منظور)متوفاىج اْلفریقي المصريلسان العرب، ( 1)

 الطبعة: اْلولى

 

 

شده  كشیده حال و زد كه بي شود كه عایشه یتیم را آن قدر مي معنایش این مي« یبسط»واژه  با توجه به سخن لغت شناسان

 آمده است.« منینوام الم»سیره و روش  بخشو این روایت در صحیح بخاري  افتاد بر زمین مي

ه گون د پناهگاهي ندارند اینبا این قشر مظلوم و زجر دیده جامعه كه جز خداون« منینوام الم»ال این است اگر رفتار واما س

مود و به آیات قرآن توجه نباید یا  هآیا تكلیف همان است كه عایشه به زنان مراجعه كننده یاد داد تكلیف دیگران چیست؟ باشد

 تنظیم كرد؟ یامبر صلی هللا علیه و آلهو پرفتار خود را مطابق دستور قرآن 

 نمی شده است؟!!شامل حال آنها « منانوم مادر»كه مهر و عطوفت  شده اندمنان خارج ویتمیان از زمره م یا شاید

 



 !سر یتیم را بشكن
 

 .است زنان تعلیم داده به رسمارا نسبت به یتیمان به نمایش گذاشته و  هایش دیگري از شكنجه نوععایشه  در روایات دیگر

  یند.د نمارو خ ستهیتیم را همانند مار افعي شك سر ه استدستور داد زنان به« منینوام الم»

 

 

 :است كرده نقلگونه  ابو جعفر اسدي روایتش را این

 تو گف هآمدوی  زني را دید كه نزد رضی هللا عنها بود وكند كه نزد عایشه  نقل مي ام عوانهحبیب رقاشي از مادر بزرگش 

مار سر  که طور همان ت ندارم او را بزنم. گفت سرش را بشكنولي من دوس كند در نزد من یتیمي است كه مرا اذیت مي

 .كستن از افعي استش شود؛ زیرا یتیم سزاوار تر به سر افعي شكسته مي

___________________ 

 :پی روشت

، 24 ، ص0 ج هـ(232ان بن حبیب بن جبیر)متوفاياْلسدي، أبو جعفر محمد بن سلیمجزء فیه حدیث المصیصي لوین، المصیصي ( 1)

   م0116 -هـ 0301الریاض، الطبعة: اْلولى –تحقیق: أبو عبد الرحمن مسعد بن عبد الحمید السعدني، دار النشر: أضواء السلف 

   

 

 .است آورده خودابن ابي الدنیا بغدادي نیز این روایت را در كتاب 

___________________ 

 :پی روشت

، تحقیق: د نجم عبد 145 ص ،2 ج هـ(210ابوبكر عبد هللا بن محمد بن عبید)متوفاىالعیال، إبن أبي الدنیا القرشي البغدادي، ( 00)

 م0110 -هـ 0300الدمام ، الطبعة: اْلولى -السعودیة  -الرحمن خلف، ناشر: دار ابن القیم 

 

 

 !سنگ له كنید دختران یتیم را در میان
 

 :نویسد ميتمیمي حنبلي 

كندند و آنان را  شد. در زمان جاهلیت رسم این بود كه زمین را براي دختران مي موؤدة دختري است كه زنده زنده دفن مي

 .ریختند ها را روي آنها مي انداختند؛ سپس خاك در میان حفره مي

___________________ 

 :پی روشت

 ،1 ج هـ(0225بن عثمان آل معمر)متوفاى التمیمي الحنبلي حمد بن ناصر  العذاب في الرد علي من لم یحكم السنة والكتاب،الفواكه ( 0)

 (طبق برنامه الجامع الكبیر)10 ص

 

 

 

 



رسوم جاهلیت از جمله این رسم غیر انساني و ضد عاطفي را برچید و به جاي آن براي زنان و  كه دین اسالم آمدآن از  پس

 .مشخص کردرا در  آنان و حق و حقوق هختران اهمیت قائل شدد

و در مورد آنان  ههمانند یتیمان و فقیران احترام قائل شد براي ضعیفان جامعهكه دین اسالم  جالب این است در همان زماني

كه همسر آن حضرت آله عایشه  رسول خدا صلي هللا علیه و شهادتاز  پسنمود می اسالمي به رفتار نیك سفارش  به امت

گر دیزد و هم این سیره خود را به  آله هم خودش یتیم را مي بر خالف دستور قرآن و سیره رسول خدا صلي هللا علیه و بود

 !داد زنان آموزش مي

 

 :نویسد ابن ابي الدینا مي

سر یتیم پ یمي است. عایشه گفتدختر و پسر یتهمراه من  گوید براي عایشه گفتم )نام جایي در شام است( ميزني از فرادیس

 .را نزن ولي دختر یتیم را در میان دو سنگ بگذار و هر دو سنگ را به فهم فشار بده تا له شود

___________________ 

 :پی روشت

تحقیق: د نجم ، 143 و 142 ، ص2 ج هـ(210متوفاىالعیال، إبن أبي الدنیا القرشي البغدادي ابوبكر عبد هللا بن محمد بن عبید)( 00)

  م0110 -هـ 0300 الدمام ، الطبعة: اْلولى -السعودیة  -عبد الرحمن خلف، ناشر: دار ابن القیم 

 

 

ر ر احسان بآله مبني ب هاي رسول خدا صلي هللا علیه و نتیجه این است كه عایشه بر خالف دستور قرآن كریم و سفارش

ش را به زنان یتیم نواز یروش خشونت آمیزي نسبت به این قشر جامعه اتخاذ كرده بود و سیره خو یتمیان و كمك به آنها

 داد. جامعه صدر اسالم نیز تعلیم مي

___________________ 

 :مرابع بیشتر

، دار 335 ص ،0 هـ( ج430معجم ابن اْلعرابي، البصري الصوفي، أبو سعید أحمد بن محمد بن زیاد بن بشر بن درهم)متوفاي (02)

   النشر: طبق برنامه الجامع الكبیر

، ناشر: 02353 ، ح215 ، ص2 ج هـ(351لي بن موسي ابوبكر)متوفاى أحمد بن الحسین بن ع لبیهقيسنن البیهقي الكبرى، ا (04)

  0113 – 0303مكة المكرمة، تحقیق: محمد عبد القادر عطا،  -مكتبة دار الباز 

 ، ص0 ج هـ(400د بن جریر بن یزید)متوفايثابت عن رسول هللا من اْلخبار، الطبري، أبي جعفر محمتهذیب اآلثار وتفصیل ال( 03)

  القاهرة، طبق برنامه الجامع الكبیر -، تحقیق: محمود محمد شاكر، دار النشر: مطبعة المدني 215و  213  ، ح320

 

 

 

 

 

 

 



  شهاییبه صهی هللا یهیه و  له راسماي میرب برت جحش همسر رسول خدا 

 واهندخ از تو مي تو افزود كه زنان آمده و به درشتي سخن گفت پیامبر صلی هللا علیه و سلمبه نزد  ... زینب دختر جحش

ه كرده در حالي كه شه متوجیاجرا كني و صداي خویش را باال برد و سپس سخن خود را به سوي عاشان كه عدالت را بین

 .... شه دشنام دادیبه عا او نشسته بود

 

_____________________ 

 پی روشت:

ناشر: دار  ،المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، 052 ص ،4 ج ،محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،صحیح بخاری (0)

، ص 2/ ج  1عدد اْلجزاء:  ،هـ0322الطبعة: اْلولى،  ،طوق النجاة)مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(

 ، ناشر: المطبعه السلفیه2510، ح 240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sonnat.net/upload/article/FED2B0FC.8102.46DE/namaye.png?rnd=


 .همین روایت را مسلم با كمي اختالف در مضمون ذكر كرده است

او گفت  د...فرستادن ایشانزد را به ن صلی هللا علیه و سلم همسر پیامبر زینب دختر جحشصلی هللا علیه و سلم  زنان پیامبر

را كني و سپس عدالت را اج (شهیعا)افةَ حقابی  خواهند كه در مورد اند و از تو مي ن تو مرا فرستادههمسرا اي رسول خدا

 .و مدتي طوالني چنین كرد به من دشنام داد
 

_____________________ 

 پی روشت:

 ،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي ،0110 ص ،3 هـ( ج220مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري)المتوفى:  ،صحیح مسلم( 2)

  5عدد اْلجزاء:  ،بیروت –ناشر: دار إحیاء التراث العربي 
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 شهیبه یاصهی هللا یهیه و  له راسماي صفیه همسر رسول خدا 

ول خدا رس .من به پدر او دشنام دادم او نیز به پدر من دشنام داد .دادیم شه گفته است كه من و صفیه به یكدیگر دشنام ميیعا

 !دهي بكر دشنام ميااي صفیه به اب !دهي بكر دشنام ميااي صفیه به اب :سخن او را شنید و فرمودند -سلم صلی هللا علیه و -
 

 

_____________________ 

 پی روشت:

 هـ( ج240أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منیع الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد)المتوفى:  ،الطبقات الكبرى (0)

 1عدد اْلجزاء:  ،م 0110 -هـ  0300الطبعة: اْلولى،  ،بیروت –ناشر: دار الكتب العلمیة  ،تحقیق: محمد عبد القادر عطا، 23 ص ،1

 

 اسزا گفتن زنان پیامبر صلی هللا علیه و آله به عایشه چه دلیلی دارد؟به نظر شما خواسته اجرای عدالت و ن
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 صهی هللا یهیه و  له همسر یایشه پیش ام امدواج با پیامبر

از  بعد باز پس وابوبکر او را  و نام همسرش جبیر بود. بود شوهر کرده صلی هللا علیه و آلهشه قبل از ازدواج با پیامبر یعا

 کر بودمکه من بِ شه بر اینیکید فراوان عااعلت تاست. شاید  آورده در صلی هللا علیه و آله گرفتن طالق او را به عقد پیامبر

 .دفع این احتمال باشد

____________________ 

 :پی روشت

ناشر: دار  ،321 ص ،4 ج هـ(631الذهبي)المتوفى: سیر أعالم النبالء، شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز ( 0)

  م2002 - هـ0326الطبعة:  القاهرة، -الحدیث

 ،1 ج هـ(240أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منیع الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد)المتوفى ، الطبقات الكبرى( 2)

 م 0110 -هـ  0300بیروت،الطبعة: اْلولى،  -كتب العلمیة ناشر: دار ال تحقیق: محمد عبد القادر عطا،، 36 ص
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 رسب معاویه
 

 :معاویه به چهار مرد نسبت داده مى شود محمد بن سائب كلبى مى گوید

هند از بدكاران صاحب  اواو را برده اند و مادر نام  صباحکه ابوسفیان و به شخصى  ،بى عمرواعمارة بن ولید، مسافربن 

 .پرچم بوده و از مردان سیاه بسیار خوشش مى آمد

 

 می گوید:امام زمخشرى نیز این مطلب را آورده و 

 و نام آنها را ذكر مى كند. اویه فرزند چهار پدر بزرگوار بودمع
 

 

_____________________ 

 پی روشت:

   31 ، ص1 ، جاالغانى( 0)

   531 ، ص4 ، جربیع االبرار( 2)

  11 تا 12 ، ص2 ، جالعقد الفرید (4)

 52، ح 10و عجم، ص  مثالب العرب( 3)
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 توسط پیامبر صهی هللا یهیه و  له سرگسار و آتل معاویهدستور 

عاویة بن گاه دیدید م هرند: فرمود صلی هللا علیه و سلم است که پیامبرنصر بن مزاحم با ذکر سند از عبدهللا بن مسعود آورده 

 خطبه می خواند گردنش را بزنید.ابی سفیان بر منبر من 

ر دیدن معاویه بر فراز منب )باو اضافه می کند که گفت پس مردم همچنین این حدیث را با ذکر سند دیگر از حسن نقل کرده

 روی رستگاری ندیدند. و( عمل نکردند ایشانبه دستور صلی هللا علیه و آله پیامبر 

 .در روایت دیگر ابوسعید خدری نیز این سخن را گفته است

 

___________________ 

 :پی روشت

  بیروت –، ناشر: دارالجیل 220یا  202 ص ،وقعة صفین( 0)
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 .کردید سنگسارش کنید گاه معاویه را بر باالی منبر من مشاهده هر: به روایت ابن عدی از ابن عیینه

 .گاه معاویه را بر فراز منبر یا بر فراز چوبها دیدید او را بکشید هر :نیز آمده است صورتاین روایت به این 

 
___________________ 

 :پی روشت

  1 ص ،مناوی ،الدقائق کنوز (2)

   021 و 06 ص، 2 ج ،ذهبی ،میزان االعتدال (4)

 010 ص، 02 ج البغدادی، خطیب ،تاریخ بغداد( 3)

  0052 و 031 ص، 4 ج ،ذهبی ،سیر اعالم النبالء (5)

ترجمه  262، 6/ ج  (چاپ حیدر آباد)000یا  ترجمه عباد بن یعقوب الواجنی ،16، ص 5/ ج  321، ص 2ج  تهذیب التهذیب،( 2)
 ترجمه عمرو بن عبید بن باب ،20، ص 1ج /  423یا ص  علی بن زید بن عبدهللا
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 .به قتل برسانید که بر منبر من خطبه می خواند دیدید را او هر گاه: فرمودند سلمصلی هللا علیه و  خدا رسول

 

___________________ 

 :پی روشت

 456 ص، 00 ج ،تاریخ طبری( 6)

  0650 و 226 ص ،ابن عدی ،الکامل( 1)

   325 و 323 ص، 0 ج ،سیوطی ،لئالی المصنوعة( 1)

 062 ص، 05 ج ،ابن ابی الحدید ،البالغهشرح نهج ( 00)

  024و  022 ص، 2 ج ،ابن ابی حاتم بستی ،کتاب المجروحین( 00)

 ، ناشر: دارالفکر055، ص 51تاریخ مدینه الدمشق، ابن عساکر، ج  (02)

 460و  421 ح ،021 ص، اول جز 3بخش  ،بالذری ،انساب االشراف( 04)
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 رسوایی های معاویه

 .خداوند شکم او را سیر نکند :فرمودندپیامبر صلی هللا علیه و سلم 

___________________ 

 :پی روشت

  412، ص 3، ج اسد الغابه، ترجمه معاویه بن صخر( 0)

 داب کتاب البر و الصله و اآل، 45، باب 2000، ص 3، ج صحیح مسلم( 2)
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ورد و میوه فراوان می خ شد که معاویه روزی هفت بار غذا از گوشت و حلوا نتیجه نفرین رسول هللا صلی هللا علیه و آله این

 .خسته شدم اما سیر نشدم و می گفت

 

___________________ 

 :پی روشت

  20حوادث سنه ، 063یا  021، ص 1ابن کثیر، ج البدایه و النهایه، ( 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sonnat.net/upload/article/F9F1F90D.EB43.45A5/GJTRK88I_pic.gif?rnd=


 : شنیدم که فرمودند بن العاص معاویه و عمر ودرباره سلم پیامبر صلی هللا علیه و از 

 .جمع نمی شوند مگر برای نیرنگ مع هستند آنها را جدا کنید زیرابا هم ج که هر وقت این دو را دیدید

 

___________________ 

 :پی روشت

  40624ح  ،454، ص 0ج  کنز العمال، کتاب الفتن، وقعه الصفین،( 3)

 کتاب الفتن، باب ماجاء فی الصلح 231، ص 6ج  مجمع الزواید و منبع الفوائد،( 5)
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: گروهی از اهل عذرا بزودی کشته می شوند که خداوند فرمودندصلی هللا علیه و سلم که رسول خدا می گفت شنیدم از عایشه 

شهادت ن جا به دست گروه معاویه به آه خاطر شهادت آنان غضب می نمایند)حجر بن عدی و یارانش در و اهل آسمان ب

 (.رسیدند

 

___________________ 

 :پی روشت

 باب فی الفضائل الصحابه ، 46501ح  ،516، ص 04ج  العمال، کنز( 2)
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ار مسجد بنا می کرد به عمو سلم زمانی که پیامبر خدا صلی هللا علیه  آیا ای امیرالمومنینعمر و بن العاص به معاویه گفت 

 ؟ تو را گروه سرکش و ظالم می کشند و تو بر جهاد حریصی و تو اهل بهشتی نفرمود

 (.شتندکن معاویه در جنگ صفی سپاهعمار را )گفت به خدا...  پس چرا او را نکشتی؟بله؛ گفت گفت 

 
___________________ 

 :پی روشت

 کتاب المناقب، باب منه فی فضل عمار  ،216، ص 1ج  مجمع الزواید،( 6)
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 است؟ معاویه بود جنایاتی که یزید در مدینه مرتکب شد به سفارش یندمردم نمی گو علمای اهل سنت به چرا

 مردم مدینه روزی با تو وارد جنگ ر وقت مرگش به پسر خود یزید گفتمعاویه د جویریه می گوید بزرگان مدینه می گفتند

 ه ام.هی او را شناختداز که من خیر خوانمسلم عقبه را به جان آنها بی ؛می شوند

مسلم عقبه و لشگرش در واقعه حره هزاران صحابی و تابعی را کشتند و به هزاران زن و دختر مسلمان در مدینه تجاوز 

و تا سالها هنگامی که به خواستگاری زنی از اهل مدینه می رفتند از  کردند و صدها فرزند نامشروع از آنان به وجود آمد

 ه می پرسیدند.سرگذشت او در واقعه حر

___________________ 

 :پی روشت

 فی سبب نقمه یزید بن معاویه علی اهل المدینه ، 042الی  040ص ،05وفاء الوفاء، فصل ( 1)

 

 جالب است اهل سنت با وجود تمام این اتفاقات باز هم به او خال المومنین می گویند! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کفر معاویهاثبات 
 

 مطلبي بیان شده است که خالي از لطف نیست اینجا بیانش کنیم. بروایه اسحاق بن ابراهیم احمد بن حنبلر کتاب مسائل د
 

 گفت معاویه مرد در حالي که دینش غیر از اسالم بود. علي بن جعد مي

 
____________________ 

 :پی روشت

 0122ح ، 053 ص ،2ج  إبراهیم،المسائل بروایه اسحاق بن  (0)

 

 

خص ش او رانمي توان ر پس دیگ ،چندین روایات از او بیان شده استعلي بن الجعد کسي است که در اکثر کتب اهل سنت 

 ایي از این کتب:هنمونه . غیر ثقه معرفي نمود

تح الباري ف، مجمع الزوائد هیثمي ،سنن کبري بیهقي، مستدرک حاکم نیشابوري، سنن ابي داود، سنن ابن ماجه، صحیح بخاري

 ،معیار و موازنه اسکافي، مصنف عبدالرزاق صنعاني، عون المعبود عظیم آبادي، عمده القاري عیني، ابن حجر عسقالني

عجم الماْلوسط، المعجم ، لمعجم الصغیر ،صحیح ابن حبان، مسند ابي یعلي، االدب المفرد بخاري ،مصنف ابن ابي شیبه

 .نصب الرایه التمهید ،االستذکار لسنن و آالثارمعرفه ا، سنن الدار قطني ،مسند الشامیین ،الکبیر
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 دیدگاه روه معاویه در مورد او

ادامه  برایکه الح و شایسته و همواره بیمار بود پسر جوان او كه مردي ص ؛هـ به هالكت رسید 23ویه در سال یزید بن معا

قدمي پیش ننهاد و از آن استقبال نكرد و در هیچ امري مداخله ننمود. او حدود چهل روز و به قولي دو یا سه ماه  خالفت

ود كرد خ است كه جدم معاویه به ناحق از آنخالفت ریسمان الهي  ن بیست سالگي به منبر رفت و گفت:در ساو خلیفه بود. 

 هپدرم خالفت را غاصبانه عهد میداكه جدم با گناهانش در قبر آر . هنگاميعلي بن ابي طالب بود و حال آن كه این حق از آن

ناهان نون در قبر خود با گبود و پدرم نیز هم اكصلی هللا علیه و سلم خدا  حالي كه خالفت حق پسر دختر پیامبر در دار گردید

 :او پس از این اعترافات گریست و گفت .دست به گریبان است بسیارش

ب ي و تخریروي آوردن به میگسار و سلم،ین عمل پدرم قتل عترت رسول خدا صلي هللا علیه وحشتناك ترعظیم ترین و 

ر جهان مداري و اگ ؛و اختیار شما مردم با خود شماست من راه آنان را ادامه نخواهم داد و مقلّد آنان نیستم ؛خانه خدا است

 ه ابي سفیان را كافي است. است به این مقدار كه رسیدیم ذریبد ما به قدر الزم به آن رسیدیم و اگر  داري خوب است دنیا

 .سپس از انظار مردم پنهان شد و بعد از چهل روز در گذشت

 

___________________ 

 :پی روشت

 باب الخاتمه في بیان اعتقاى اهل السنه و الجماع ،230یا  404، ص 2، ج ابن حجر ،صواعق المحرقة (0)
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 جهرمي!اصحاب 

نها نفر آ 1که  منافق وجود دارد نفر 02میان اصحاب من  درحذیفه خبر داد از پیامبر صلی هللا علیه و سلم که فرمودند: 

 .از سوراخ سوزن خیاطي عبور کند نکه شترمي شوند مگر آهرگز وارد بهشت ن

 
 

 

 كه همه صحابه وارد بهشت مي شوند!  مي گویند جالب است كه اهل سنت
_____________________ 

 پی روشت:

  220، ص 5دالیل النبوه، ج ( 0)

  435، ص 21مسند احمد، ج ( 4) 5106مشکاه المصابیح، ص  (2)

  231، ص تاریخ اإلسالم، المغازي( 5) 20، ص 5البدایة و النهایة، ابن کثیر، ج ( 3)

 ، ناشر: دارالفکر024، ص 3تفسیر ابن کثیر، ج ( 6)2661، ص 1/ ج  022، ص 1صحیح مسلم، ج ( 2)
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 :فرماید مي صلی هللا علیه و سلمبخاري از ابوهریره نقل مي كند كه پیامبر اكرم 

ولي آنها را از طرف حوض بر مي  ز صحابه مي خواهند نزد من بیایندفرداي قیامت در كنار حوض مي آیم و تعدادي ا من

ار نها چه ك: مگر آمی گویم ؛جهنم ه سویب گویند: به خدا قسم اینها را كجا مي برید؟ مي می گویم:گردانند به سوي دیگر. 

گونه نبرگشتند. سپس گروه دیگري را ای گذشتهها گذاشتند و به دوران  تو مرتد شدند و بدعتآنها پس از : می گویندكرده اند؟ 

 .0مگر به اندازه َهَمل نعم نمي كند هیچكس از آتش نجات پیدا و از اینها به سمت آتش مي برند و ...

 

____________________ 

 :  پی روشت

المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، الناشر: دار  ،020 ص ،1 ج/  ، كتاب الرقاق2516 ، ح206 ، ص3 صحیح بخاري، ج( 1)

 1هـ، عدد اْلجزاء: 0322 اْلولى ؤاد عبد الباقي(، الطبعة:طوق النجاة)مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد ف

 

شوند و این نشان  و سرگردان مي بوده مشغول بازیگوشيبه و شده کنایه از چهارپایان بازیگوشي كه معموال از گله جدا  َمل نعمه 0

 .كمي تعداد آنهاست

  

  ؟گناهشان چیستحال به نظر شما  ؛شوند وارد آتش جهنم مي ر آناناز این صحابه اكث ودند:فرم پیامبر صلی هللا علیه و آله
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 :صحیح بخاري آمده استاز در روایت دیگر 

یم: كنند و ... . مي گو : من پیشاپیش شما در حوض هستم و بخشي از شما را جدا ميمی فرماید پیامبر صلی هللا علیه و سلم

 .هایي گذاشتند از تو چه بدعت پسخدایا اینها صحابه من هستند جواب مي آید: تو نمي داني كه اینها 

 

___________________ 

 :پی روشت
 

المحقق: محمد زهیر بن  ،32 ص ،1 ج/  قاهره –، ناشر: المکتبه السلفیه فتن، كتاب ال6050 ، ح402 ، ص3 صحیح بخاري، ج( 1)

هـ، 0322ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: اْلولى، 

 1عدد اْلجزاء: 
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م: ... مي گوی و شناسمض مي آیند و من آنها را مي در حو متعدادي از صحابه من كنارپیامبر صلی هللا علیه و سلم فرمودند: 

 .هایي گذاشتند چه بدعت از تو پستو نمي داني كه اینها  شود: گفته مي م،اصحاب

 

___________________ 

 :پی روشت
 

حمد زهیر بن ناصر المحقق: م ،020 ص ،1 جقاهره /  –، ناشر: المکتبه السلفیه 2512 ، ح202 ، ص3 صحیح بخاري، ج( 00)

هـ، عدد اْلجزاء: 0322 ؤاد عبد الباقي(، الطبعة: اْلولى)مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فالنجاة الناصر، ناشر: دار طوق

1 
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 :در بسیاري از روایات حوض آمده كه

ْعَماِن، .......  َثَنا ُشْعَبُة، َعِن الُمِغیَرةِ ْبِن النُّ َثَنا ُسلَْیَماُن ْبُن َحْرٍب، َحدَّ یَن َعلَى أَْعَقاِبِهْم ُمْنُذ َفاَرْقَتُهمْ َحدَّ   َفُیَقاُل: إِنَّ َهُؤالَِء لَْم َیَزالُوا ُمْرَتدِّ
 

 .آنان به ارتداد خود برگشتند ن لحظه اي كه تو از آنها جدا شدياز آ.... 

 

___________________ 

 :پی روشت
 

قق: محمد زهیر بن ناصر المح ،16 ص ،2 جقاهره /  –ناشر: المکتبه السلفیه ، 3630 ، ح220 ، ص4 صحیح بخاري، ج( 00)

هـ، عدد اْلجزاء: 0322 ؤاد عبد الباقي(، الطبعة: اْلولى)مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فالناصر، ناشر: دار طوق النجاة

1 

 

 .ارتداد از ایمان نیست البته مراد از ارتداد در اینجا
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 :گوید لیكه ميبي مابن ا می گویند؛آله این حدیث را خطاب به صحابه  صلی هللا علیه و پیامبر

وید و از حوض كوثر بهره نمي ش تعدادي از شما وارد آتش مي فرداي قیامتند: فرمود سلم صلي هللا علیه و وقتي پیامبر

 .پناه مي بریم به خداي عالمگفتیم  برید

 

___________________ 

 :پی روشت
 

قق: محمد زهیر بن المح، 32 ص ،1 جقاهره /  –، ناشر: المکتبه السلفیه فتن، كتاب ال6031 ، ح402 ، ص3 صحیح بخاري، ج( 02)

هـ، عدد 0322ناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: اْلولى، ناصر الناصر، 

 1اْلجزاء: 

 

 !بي ملیكه چه معنایي دارد؟ابن اپس دعاي  ه استله صحابه نبودآ صلی هللا علیه و اگر مراد پیامبرحال 

 ودش است نه كسي دیگر و تمام صحابه را شامل مي آله صلی هللا علیه و اصحاب پیامبر منظور از صحابه در حدیث حوض

 .این اعترافي است كه بعضي از صحابه كرده اند و
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اصحاب بیعت رضوان » ست، جزا« السابقون اْلولون» ایشان جز ؛نزد اهل سنت است عازب از صحابه جلیل القدرراء بن ب

 نیز می شود.شامل ایشان  هر فضیلتي كه براي صحابه بیاوریداست و « و اصحاب بدر

ودي و ب سلم هللا علیه وصلي  صحابه پیامبرکه الت تو خوشا به ح را مالقات كردم و گفتم رضی هللا عنهما براء بن عازب

چه بدعت هایي  شعدب براء بن عازب گفت اي برادر زاده ام تو نمي داني ما ؛بیعت كردي (انرضو)ی در زیر شجره

 .گذاشتیم

 

___________________ 

 :پی روشت
 

المحقق: محمد زهیر بن ناصر  ،32 ص ،1 جقاهره /  –ناشر: المکتبه السلفیه ، 3060 ، ح040 ، ص4 صحیح بخاري، ج( 04)

هـ، عدد 0322الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: اْلولى، 

 1اْلجزاء: 

 

 اتببه مر اعتراف به بدعت ؛شكسته نفسي نیستاین  ه دیگر واز طرف صحاب هم از طرف خودش است و هماین اعتراف 

 است. بدتر از گناهان دیگر
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 .جایگاه ویژه اي دارد است كه در میان صحابه یسعید ُخدراعتراف دوم از ابو 

 را دیدي و صحابه او سلم هللا علیه و رسول خدا صلیگوارا باد بر تو كه  با ابو سعید خدري مالقات داشتم و گفتم یروز

 .چه بدعت هایي گذاشتیم شعدب ماتو نمي داني كه ای برادر  گفت ی؛بود

 

___________________ 

 :پی روشت
 

ناشر: دار الكتب د عبد الموجود وعلى محمد معوض، تحقیق: عادل أحم، 26 ، ص4 ج هـ(152إلبن حجر)المتوفى:  ،اإلصابة( 03)

 212، ص 3/ ج  1هـ، عدد اْلجزاء:  0305 -بیروت، الطبعة: اْلولى  -العلمیة 

علي محمد معوض، شارك في تحقیقه: عبد -تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود ،504 ، ص4 ج هـ(425عدي)المتوفى: بن ا ،الكامل( 05)

 م0116هـ0301 لبنان، الطبعة: اْلولى-بیروت -ة الفتاح أبو سنة، الناشر: الكتب العلمی
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___________________ 

 :پی روشت
 

ناشر: دار الفكر للطباعة المحقق: عمرو بن غرامة العمروي،  ،410 ، ص20 ج هـ(560بن عساكر)المتوفى: ا ،تاریخ مدینة دمشق( 02)

 مجلدات فهارس(  2و  63) 10م، عدد اْلجزاء:  0115 -هـ  0305النشر والتوزیع، عام النشر:  و
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ري كه شما را در كنار آیا دوست دا گفتند (زندگي خود كه در حال احتضار بود در روزهاي پایانيبه عایشه رضی هللا عنها)

 ؛گذاشتم چه بدعت هایي سلم صلي هللا علیه و رسول خدامن بعد از  دفن كنیم؟ گفتسلم و ابی بکر صلي هللا علیه و رسول خدا

 .او را در بقیع دفن كردند پس دفن كنید شمرا كنار همسران

 

___________________ 

 :پی روشت
 

الناشر: دار الكتب  تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا،، 6 ص ،3 هـ( ج305)المتوفى: نیشابوری، حاکم المستدرك على الصحیحین (06)

  3، عدد اْلجزاء: 0110 - 0300 بیروت، الطبعة: اْلولى -العلمیة 
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___________________ 

 :پی روشت
 

 المحققین بإشراف الشیخ شعیب اْلرناؤوط،: مجموعة من المحقق ،014 ص ،2 ج هـ(631ذهبي)المتوفى :  ،سیر أعالم النبالء (01)

 مجلدان فهارس 24و  25: م، عدد اْلجزاء 0115 -هـ  0305، : الثالثة الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة

 

کرده ولی نقل ن را دارد (مسلمو  بخاريشیخین) شرایطو صحیح است گوید این حدیث  ميپس از نقل حدیث حاكم نیشابوري 

  حدیث را تصحیح كرده است.ذهبي هم این و  اند

  .صحیح بخاري است بهبه منزله ورود  یشابوري و ذهبي تصحیح كرده باشندگویند اگر روایتي را حاكم ن اهل سنت مي
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 :گویند پس اینكه مي

یده شما هم عق شیعه نیست مختصفقط  وي است با اعتقاد بر خیانت صحابهمسا امیرالمومنینعقیده شیعه مبني بر وصایت 

 .کرده اندشما هم این عبارت را تصریح  کتبهمین است و 

 

 :در قرآن آیاتي داریمو توبیخ صحابه درباره مدح صحابه 

 َوال َیْرَتاَب الَِّذیَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َواْلُمْؤِمُنوَن َولَِیقُوَل الَِّذیَن فِي قُلُوِبِهْم َمَرض  

 نماند و تا آنکه دلهایشان مریض است در دل اهل کتاب و مومنان به اسالم هیچ شک و ریبی

___________________ 

 :پی روشت
 

 40سوره مدثر، آیه ( 0)

 

نفاق در  قطعا منافقین نیستند چون آیه مكي است و در مكه چه كساني هستند؟ وجود داردمرض  دلهایشانكساني كه در حال 

لی هللا ص بود در حالیكه پیامبر به وجود آمده لهآ هللا علیه وصلی  ر اثر ترس از قدرت و شوكت پیامبرنفاق د زیرا هكار نبود

 .ی نداشتندله در مكه قدرتآ علیه و

 

 :تفسیر كرده انداین صورت اهل سنت این آیه را به 

 .ولي شك داشتند ن آورده و جز صحابه بودندكساني كه ایما

 

 :صحابه هستند و قرآن صراحت دارد منافقین كساني هستند كه جز ؛یك سوم قرآن درباره منافقین است

بعضی از اعراب اطراف مدینه منافقند و بعضی از اهل مدینه هم منافقند و بر نفاق ماهر و ثابتند و شما از نفاقشان آگاه نیستید 

 و ما بر سیرت ناپاک آنان آگاهیم و آنان را دو بار عذاب می کنیم و عاقبت به عذاب سخت ابدی دورخ باز می گردند.

___________________ 

 :پی روشت
 

 000 آیه، سوره توبه( 2)

 

تنها کسانی از تو اجازه می خواهند)به جهاد نروند( که به خدا و روز جزا ایمان ندارند و دلهایشان به شک افتاده و در شک 

 خود سرگرداند.

___________________ 

 :پی روشت
 

 35 آیه، سوره توبه( 4)

 

 

 

 



 هستند که پیامبر را آزار می دهند و می گویند او زود باور است و ....و از ایشان کسانی 

___________________ 

 :پی روشت
 

 20 آیه، سوره توبه( 3)

 
 ... و درباره خدا گمان های ناروا همچون گمان های جاهلیت می بردند و می گفتند .....

___________________ 

 :پی روشت
 

 053 آیه، آل عمرانسوره ( 5)

 

ای کسانی که ایمان آورده اید اگر شخص فاسقی خبری برایتان آورد درباره آن تحقیق کنید که مبادا نادانسته به قومی زیان 

 برسانید و )بعد( از آنچه کرده اید پشیمان شوید.

___________________ 

 :پی روشت
 

 2 آیه، حجراتسوره ( 2)

 

  شما به ما بگویید كه اینها چه كساني هستند؟

، «رضي هللا عنهم»، «و السابقون االولون» دنكه در مدح صحابه است را مي خوان چرا فقط آیاتي حال برادران اهل سنت

 ؟و ... « بینهمرحماء »

 

 

 نتیجه:

 .بد نیست و روایات آیات قرآن کریمتفکر در این 

 

 

 

 

 

 

 



 در حج الوداع صهی هللا یهیه و  له به پیامبرصحابه توهیو 
در میان صحابه حاضر شد و به ما دستور داد از  صلي هللا علیه و سلمپیامبر گوید در صبح روز چهارم ذي الحجه  جابر مي

 رد. احرام خارج شویم و حتي گفت نزدیكي با زنان اشكالي ندا

زدیكي كنیم و دستور مي دهد با زنانمان ن به ماروز بیشتر به عرفات نمانده است حال آنكه  5 صحابه)با حالت تمسخر( گفتند

 .. .انگشتشان را به نشانه آلت تكان دادند مردم هم با حالت تمسخر ؛ازیر استوارد عرفه شویم در حالیكه از آلت ما مني سر

 

_____________________ 

 پی روشت:

 ، كتاب الحج، باب بیان وجوه اإلحرام4002 ، ح46 ، ص3 صحیح مسلم، ج (0)

 
صحابه پیامبر صلی هللا علیه و آله نامیده می شود دستورات ایشان را این گونه اطاعت چقدر زشت و قبیج است کسانی که 

 می کنند.
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 !َو َذَكُر أََحِدَنا َیْقُطر این است: َنْنَطلُِق إِلَى ِمًنىتعبیر صحیح بخاري هم 

 

_____________________ 

 پی روشت:

ْنِعیمِ ، كتاب 0104 ، ح200 ، ص2 صحیح بخاري، ج (2)  العمرة، باب ُعْمَرِة التَّ

َواَف ِباْلَبْیِت 10اب ، ب0250، ح 502، ص 0ج  صحیح بخاری، (4)  ، َتْقِضي اْلَحاِئُض اْلَمَناِسَك ُكلََّها إاِلَّ الطَّ

 َواَف ِباْلَبْیِت ، َتْقِضي اْلَحاِئُض اْلَمَناِسَك ُكلََّها إاِلَّ الطَّ 10، كتاب الحج، باب 0266 ، ح060 ، ص2 صحیح بخاري، ج (3)
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 َو َذَكُرهُ َیْقُطُر َمِنًیّا َفَیُروُح أََحُدَنا إِلَى ِمًنى :گوید دیگر مي جاییدر 

 

_____________________ 

 پی روشت:

  2532 ، ح003 ، ص4 صحیح بخاري، ج( 5)

 ، باب االشتراک فی الهدی و البدن2505، ح 201، ص 2صحیح بخاری، ج ( 2)

 

 

 گوید ما صحابه درباره دستور پیامبر اكرم صلي هللا بلكه مي را گفتند نمي گوید یك نفر یا دو نفر از صحابه این جملهبخاری 

 .این گونه برخورد كردیم سلمعلیه و 

ما بیاییم براي آنها یك قداستي قائل بشویم  اطاعت و تمرد در این مرحله هستند ،ه است صحابه اي كه از نظر فرهنگآیا زیبند

 گویند صحیح است؟ و بگوییم هر آنچه را كه صحابه مي
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 ارتداد ام المومریو آتیهه

ر دار می خبشان از اینکه از وفات پساشعث قتیله بنت  آلهاز داود بن ابی هند آمده که پس از فوت پیامبر صلی هللا علیه و 

مقام همسرى مرتد و از  عمر نیز او راو ...  شود به همراه قبیله اش مرتد و چندی بعد با عکرمه بن ابی جهل ازدواج می کند

 ه است.را نداشتبودن منین وبا این ارتداد صالحیت ام الم ازل می کند؛ زیرا پیامبر

 

___________________ 

 :روشتپی 

 مؤسسة الرسالة، ناشر: 601ص  ،04ج  ،المتقي الهندي ،كنز العمال (0)

 دار إحیاء التراث العربي، ناشر: 021 و 026ص  ،03ج ، القرطبي ،تفسیر القرطبي( 2)
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___________________ 

 :پی روشت

   دار الفكر، ناشر: 226ص  ،4ج  ،ابن عساكر ،تاریخ مدینة دمشق( 4)

 دار صادر، ناشر: 036ص  ،1ج ، محمد بن سعد ،الكبرىالطبقات ( 3)

  دار الفكر ، ناشر:420و  401ص ، 5ج  ،ابن كثیر ،البدایة والنهایة (5)

  دار الكتب العلمیة ، ناشر:000ص  ،2ج  ،المقریزي ،إمتاع اْلسماع (2)

 

همه صحابه صد در صد  شما چرا می گوییدحاال ه؛ مرتد شد المومنین هم صحابه بود هم امکه قتیله  خانمت اطبق این روای

  ؟استبهشت می شوند؟ آیا این ادعای شما مطابق عقل  وارد
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 رسب امام شافعی و مالکی

هري حرام زاده و گفته امام ز بنا بر هستند ني که مورد اعتماد در مذهبو محدثین سلف و کسا فقها أئمة، ،برخي از رهبران

 نقل شده است.اب المحلي امام ابن حزم در کت لبااین مط ؛اوالد زنا هستند
 

به نقل از امام زهري مي گوید: و  ده امامت او را جایز مي شماردجماعت ولد الزنا به میان آور مامسخن از اهنگامی که 

 .عن الزهري قال: کان أئمة من ذلک العمل، قال وکیع: یعني من الزنا

 

____________________ 

 :  پی روشت
 

 204یا  004 ، ص3 ج، المحلي (0)
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امام شافعي پس از چهار سال از  و مالک بیش از سه سال (امام) ،هرم بن حسان پس از چهار سال ،و شعبة پس از دو سال

 ند.متولد شد مرگ پدر

____________________ 

 :  پی روشت
 

  206 ، صخزائن (0)

  513 ، صالمعارف( 2)

 042 ، ص1 ج ذهبی، ،سیر اعالم النبالء (4)
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 امیرالمومریوي به خاطر رقل فضائل یكشتو رسا

رود.  وي یكي از صحاح سته اهل سنت به شمار مي« سنن»ترین علما و محدثین اهل تسنن است كه كتاب  سائي از برجستهن

 .او یكي از پیشوایان برجسته و حافظان استوار و بزرگان مشهور بود :گوید مزي در ترجمه وي مي

 

____________________ 

 :پی روشت

  421 ، ص0ج  مزی، تهذیب الكمال، (0)

 

نظران و بزرگان زمان خویش  هم ،شغالن گوید: پیشوای زمان خویش و کسی که بر هم ابن كثیر درباره او ميهمچنین 

 .پیشی گرفت و به شهر های مختلف مسافرت کرد

____________________ 

 :پی روشت

 024 ص ،00 ج ابن کثیر، والنهایة،البدایة  (2)



 وارا نقل كرده است. انگیزه منین والمبي طالب كه در آن فضائل امیرابن منین علي والمكتابي دارد به نام خصائص امیر او

ویي بدگ ایشانمتنفر هستند و از  امیرالمومنینلیف این كتاب این بوده است كه وقتي وارد دمشق شد دید كه مردم از ااز ت

 :نویسد شروع به نوشتن این كتاب كرد؛ چنانچه ابن كثیر سلفي ميبنابراین كنند  مي

دید که از علی نفرت  402؛ زیرا او مردمان دمشق را در سال در برتری علی و اهل بیت او نوشت او کتاب خصائص را

از بی اساس بودن سوال( پس به دارند و از او درباره )فضائل( معاویه سوال پرسیدند گفت چه کسی این را گفت؟ )کنایه 

 اثر آن( مرد. همچنین ابن یونس و ابو جعفر... . بیضه او زدند و )در

 

____________________ 

 :پی روشت

  615، ص 03یا ج  030 ، ص00 ج ابن کثیر، النهایة، و البدایة( 0)
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 :گوید مي عالمه ابن جوزي و بسیار دیگر از بزرگان اهل تسنن در سبب كشته شدن نسائي

نسایی در آخر عمر خویش از مصر به دمشق رفت؛ پس در آنجا از او در مورد معاویه و فضیلت های او سوال کردند گفت 

 ا از مسجد بیرون کردند؛ اواو ر وپس به بیضه او زدند ؟ دانستید راضی نشدید (علیاز )و برتر آیا به این که او را هم شان 

 برخی گفتند به رمله. ،از دنیا رفتمکه بردند و در آنجا  را به

 

____________________ 

 :پی روشت

  040 ، ص2 جذهبی، المنتظم،  (2)

   042 ، ص0تهذیب الكمال، مزي، ج ( 4)

   600 ، ص2 تذكرة الحفاظ، ذهبي، ج( 3)

  042 ، ص03 سیر أعالم النبالء، ذهبي، ج( 5)

 



 ؛ گفت آیا براینقل کنددر مورد فضیلت های معاویه برای ایشان چیزی از او خواستند که آنجا پس اهل  ... داخل دمشق شد

پس به او هجوم آورده آن قدر به بیضه  ؟نیز نقل کنند فضائلشد حال می خواهد برای او  (علی) هم شانمعاویه بس نبود که 

 . ...بیرونش کردند جامع او زدند تا از مسجد

 

____________________ 

 :پی روشت

 613، ص 03/ ج  030، ص 00 البدایة والنهایة، ابن كثیر، ج (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



و گفتند او را به مکه  جامع کتک زدند(مسجد)ذا او را در داری کرد ل خود پسشد وال در مورد فضایل معاویه س اواز ... 

  .کشته و شهید شدپس او  بود حالی که علیل اخراج کنید و اخراج شد در

 

____________________ 

 :پی روشت

   41 ، ص0، مزي، ج تهذیبتهذیب ال( 6)
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هر چند نسایی از مدح معاویه خودداری کرده و طعن هایی نیز نسبت به وی دارد اما روشن است که این موضوع ربطی به 

برای پی بردن به شخصیت نسایی همین کافی است که وی با نقل روایت از عمر بن سعد  ؛حقیقت گویی او ندارد انصاف و

ق ابن تراض به توثیعا او را توثیق کرده است و یحیی بن معین که در عصر خود رئیس المحدثین به شمار می رفته است در

 ؟رضی هللا عنه ثقه باشدبن علی حسین  ممکن است قاتل هچگون سعد می گوید

 

____________________ 

 :پی روشت

   002 ، ص4 ، جالرازی، الجرح و االتعدیل( 0)
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 شکستو مربر حاکم ریشابوری

د و از در خانه خویش بو حاکم نیشابوری رفتم در حالیکه هللاشنیدم که می گفت به نزد ابو عبد از ابا عبد الرحمن سلمی... 

و او را ممنوع الخروج کرده  را شکسته شمنبر آنها زیرا ،ترس یاران ابی عبد هللا بن کرام نمی توانست به مسجد برود

را می گفتی تا از این مشکل آسوده گردی؛ گفت  بودند؛ پس به او گفتم ای کاش بیرون می آمدی و فضیلت های این شخص

 یعنی معاویه... . قلبم اجازه این کار را نمی دهد، نمی دهدقلبم اجازه این کار را 

 

____________________ 

 :پی روشت

  042، ص 21تاریخ االسالم ذهبي، ج ( 0)

  065، ص 06ج ذهبی،  سیر أعالم النبالء، (2)
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 تحریف صحیح بخاري 

کند که چون خداوند از آفرینش فارغ شد َرِحم برخاست و  نقل مىصلی هللا علیه و سلم از پیامبر رضی هللا عنه هریره  یبا

د. ن)قطع رحم( به تو پناه آورن جایى است که باید از بریده شدنگفت این مکا ،گفت: دست بردار وندخدا ؛کمر خدا را گرفت

م؟ کن و هر که تو را قطع کرد من با او قطع نمه با تو وصل کرد من با او وصل کشوى هر ک گفت: آیا راضى نمى وندخدا

 گفت بلى اى پروردگار من.
 

 .تحریف کرده استروایت را  اما متاسفانه دست وهابیت اینجا هم وارد شد و
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 .شدهنتحریف  روایتاما 

 
_____________________ 

                                              :                                                                                                                            پی روشت

 هدار المعرف ناشر: ،05ص ، 4ج ، البغوي، تفسیر البغوي (0)

 المعرفه دار ناشر: ،332ص  ،1 ج ،ابن حجر، فتح الباري( 2)

  دار المعرفة ناشر: ،564ص  ،2ج  ،الذهبي ،میزان االعتدال( 4)

 دار المعرفة ناشر:، 012ص ، 3ج ، ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر( 3)

  دار إحیاء التراث العربي ناشر: ،062ص  ،01ج ، العیني ،عمدة القاري( 5)

 مصر -، ناشر: مکتبه السلفیه 212، ص 4/ ج  الفکر دار، 34و  32ص ، 2 ج، البخاري، صحیح البخاري (2)

 دار اإلمام النووي ،240 فحهپاورقى ص ،أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي ،دفع شبه التشبیه بأکف التنزیه( 6)

 

 

 



 صحیح مسهم تحریف
 وجود ندارد؟!دیگر  مهدی، پسر فاطمه استحدیث چرا در صحیح مسلم 

 (أم سلمة از، م  )د المهدی من عترتی من ولد فاطمة می گوید: قی هندیمت

 

 

 

لیکن این روایت در حال حاضر در کتاب « صحیح مسلم» یعنی« م»کرده که منظور از رمز  وی در ابتدای کتابش بیان

 .است شده موجود نیست و بر اساس این شواهد روایت فوق از کتاب صحیح مسلم حذف صحیح مسلم

 ما چرا؟!!به نظر ش

____________________ 

 :پی روشت

 41222 ،223ص  ،03ج ، المتقی الهندی ،کنز العمال( 0)
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 تحریف تاریخ الخهفا

 :از تحریف چنین بوده است پیش خ الخلفا سیوطيکتاب تاری متن

پیامبر مي گویند  اهل سنت است. این متن حذف شده ولي در چاپ هاي بعدي؛ متعه را حرام کردد که عمر اولین کسي بو

  .ده کساني که نمي دانستند گوشزد کرمتعه را حرام و عمر این تحریم را ب صلی هللا علیه و آله

http://www.sonnat.net/article.asp?id=617&cat=88


 

 

 

 جزای کسانی که به خدا و رسولش نسبت دروغ در قرآن آیا این کار نسبت دروغ به پیامبر صلی هللا علیه و آله نیست؟ خداوند

 ؟ است می دهند را چه معرفی کرده

 

 

 

 

 

 



 تحریف تفسیر طبری

صلی هللا علیه و آله در یوم الدار یا یوم االنذار تمام خویشان خود را جمع کرد و به آیین  د که پیامبرنی مردم نمی گویچرا برا

کون ی و قد امرنی هللا تعالی ان ادعوکم الیه فایکم یوازرنی علی هذا االمر علی ان :ندمقدس اسالم دعوت نمود و سپس فرمود

ن انا یا نبی هللا اکو ند:و عرضه داشت هپذیرفتدعوت را  امیرالمومنین تنها میان همهاز ؛ و اخی و وصیی و خلیفتی فیکم

 ؟وزیرک عله

____________________ 

 :پی روشت

 ذکر الخبر عما کان من امر نبی هللا صلی هللا علیه و آله و سلم، 420یا  24، ص 2ج تاریخ الطبری،  (0)
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ین کما ا ؟!ذف نموده اندح دو یا کامال از مجامع روایی خو گان این خبر را تحریفو بزر چرا نمی گویید که بسیاری از علما

مر علی ان یکون فایکم یوازرنی علی هذا اال :می گوید ست به تحریف زده ودشعراء  203در ذیل آیه  در تفسیرش طبریکه 

 .اخی و کذا و کذا

 
 

____________________ 

 :پی روشت

 224، ص 06، ج جامع البیان، طبری (2)

 

میان تمام کسانی که بعدا صحابه نام گرفتند تنها امیرالمومنین  از بفهمندبه نظر شما چرا عالمان اهل سنت نمی خواهند مردم 

که دعوت پیامبر صلی هللا علیه و آله در زمانی که نهال اسالم تازه جوانه زد بود و قدرتی بود  علی بن ابی طالب علیه السالم

 اجابت کرد؟ نداشت را
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 تحریف مسرد طیالسی

 شب هنگام عمر از خواب ؛رفتمرضی هللا عنه ن مهمان به نزد عمر بن خطاب عنواه اشعث بن قیس بیان می کند که یکبار ب

ش برگشت و دراز . من خود را میان او همسرش قرار دادم وقتی عمر به بسترد و نزد همسرش رفت تا او را بزندبلند ش

 بسپار.یاد  به را شنیده ام سلمه و از رسول خدا صلی هللا علی که سه چیزیاین  م بله؛ گفت، گفتای اشعث کشید به من گفت

 و.... : از مرد نباید پرسید به چه علتی زن خودت را می زنیندشنیدم که می فرمود رسول خدا صلی هللا علیه و آلهاز 

 

 

 .االسناد و لم یخرجاه ا حدیث صحیحهذ :حاکم نیشابوری بعد از نقل این روایت چنین می گوید

 .و هو حدیث صحیح :سفارینی حنبلی نیز چنین می گوید محمد بن احمد

 .صحیح :ذیل این روایت چنین می گویدذهبی نیز در 
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 بسپار.به یاد  را شنیده ام سلمه و از رسول خدا صلی هللا علی که سه چیزیاین  گفت ...

ر ، نماز وت: از مرد نباید پرسید به چه علتی زن خودت را می زنیندشنیدم که می فرمود رسول خدا صلی هللا علیه و آلهاز 

 را ترک نکن و سومی را فراموش کردم)!(

___________________ 

 :پی روشت

بیروت، تحقیق: محمد  -دار الفكر  ناشر:، 0112 ح ،241ص  0ج  (265الوفاة )نيسنن ابن ماجه، محمد بن یزید أبو عبدهللا القزوی (0)

    فؤاد عبد الباقي

دار الكتب  ناشر:، (هـ0011الوفاة )، محمد بن أحمد بن سالم السفاریني الحنبلي405ص  2غذاء اْللباب شرح منظومة اْلداب، ج  (2)

  خالدي: محمد عبد العزیز الم ، الطبعة: الثانیة ، تحقیق2002 -هـ 0324 -بیروت / لبنان  -  العلمیة

ص  ،3ج ( هـ 305الوفاة ) أبو عبدهللا الحاكم النیسابوريالمستدرك على الصحیحین و بذیله التلخیص للحافظ الذهبي، محمد بن عبدهللا (4)

 ، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطام، الطبعة: اْلولى0110 -هـ 0300 -بیروت  -دار الكتب العلمیة  ناشر:، 6432رقم  ،013
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 :این روایت را به سند از طیالسی چنین نقل می کنداحمد بن حنبل 

ِ حدثني أبي ثنا ُسلَْیَماُن بن َداُود یعني أََبا َداُوَد الطیالسي قال ثنا أبو َعَواَنَة عن َداُوَد اْلودي عن  من المسلي عبد الرححدثنا عبد هللاَّ

الَ َتْسأَِل  اً َحفِْظُتُهنَّ عن رسول هللاَّ وقال یا أَْشَعُث اْحَفْظ عني َثالَث اْمَرأََتُه َفَضَرَبَهاَفَتَناَوَل َعِن اْلَْشَعِث بن َقْیٍس قال ِضْفُت ُعَمَر 

الَِثةَ  ُجَل فِیَم َضَرَب اْمَرأََتُه َوالَ َتَنْم إاِلَّ على ِوْتٍر َوَنِسیُت الثَّ  .الرَّ

___________________ 

 :پی روشت

 –، دار النشر: مؤسسة قرطبة 022رقم  ،20ص  ،0ج  (230الوفاة )أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشیبانيمسند اإلمام أحمد بن حنبل، ( 3)

 مصر
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 !!در مسند طیالسی فعلی حذف شده است " ، نزد همسرش رفت تا او را بزندَفَتَناَوَل اْمَرأََتُه َفَضَرَبَها "  ولی عبارت

بن عبد هللا اْلودي عن عبد الرحمن السلمي عن اْلشعث بن قیس قال ضفت عمر  حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن داود

ال تسأل الرجل فیما ضرب امرأته وال تنامن إال  بن الخطاب ) .... ؟؟ ( فقال یا أشعث إحفظ عني ثالثا حفظتهن عن رسول هللا

 .على وضوء ونسیت الثالثة

 
___________________ 

 :پی روشت

، 20ص  ،0ج  / 36 ح ،00ص  ،0ج  (203الوفاة )بو داود الفارسي البصري الطیالسيالطیالسي، سلیمان بن داود أ مسند أبي داود( 0)

  بیروت –دار المعرفة  ناشر: ،36 ، ح52، ص 0/ ج  045 ح

 

 

 کهآیا علت این امر جز این نیست  !دو جای مسند طیالسی حذف شده است همچنان که معلوم است عبارت فوق الذکر از هر

یت و این داستان مشکل داشته باشد چرا باید تحریف واقعا اگر سند روا ؟عمل عمر بن خطاب را مخفی نمایند می خواهند این

 ؟کتاب انجام شود
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 به جای علی علیه السالم از لقب امیرالمومنین استفاده کرده ایم؟چرا 

واجب  شمااني نبوت بر چه زم عرض شدصلی هللا علیه و سلم  رده است كه خدمت رسول خدانقل ك حدیثي را قندوری

ه ي بني آدم : زماني كه خداوند ذریندفرمود باز ؛: قبل از این كه خداوند آدم را خلق كند و در آن روح بدمدندفرمودگردید؟ 

: آیا من پروردگار ههمگي آنان شهادت دادند بر خویشتن در جواب جمله اي كه خداوند فرمود و را از ُسلب بني آدم گرفت

میر اروردگار شما محمد نبي شما و علي من پ ند:خداوند فرمود سپس ،يیپروردگار ما یشما نیستم؟ ارواح همگي گفتند بل

 .شما است

 .منین نامیده شد كه آدم بین روح و جسد بودو... علي زماني امیرالمدر همین كتاب دارد كه همچنین

_____________________ 

 پی روشت:
 

 قم - انتشارات شریف رضي، ناشر: 212، 212 ،215ص  ،2و  0ج  ینابیع المودة، قندوزي، حافظ سلیمان بن ابراهیم، (0)

 

 

درباره علي سه عنوان به  ند:فرمود سلم عبدهللا اسعد بن زراره از پدرش روایت كرده كه گفت رسول خدا صلي هللا علیه و

وای پیش)لینالمحج غرالاو قائد  سوم اینكه و دوم اینكه امام متقیان است ؛من وحي شده است اول اینكه او سید مسلمانان است

 .است عالم( سپید رویان

_____________________ 

 پی روشت:
 

 بیروت -المعرفة دار، ناشر: 046، ص 4 ج حاکم نیشابوری،المستدرك علي الصحیحین،  (2)

 

 

در همین حال علي وارد شد چون دحیه ي كلبي او را  ندسر در دامن دحیه كلبي گذارده بودصلی هللا علیه و سلم رسول خدا 

نگاه علي آ ؛دحیه گفت حال پیامبر خوب است اي برادر پیامبرو دید بر وي سالم فرستاد. علي احوال پیامبر را از او پرسید 

ي ه اب ما اهل بیت به تو پاداش نیك عطا فرماید. دحیه گفت من تو را دوست دارم و درباره ي تو مدیحگفت خداوند از جان

روز قیامت پرچم احمد در دست توست و تو با پیروانت به سوي بهشت حركت مي  ؛منین هستيودارم و آن اینكه تو امیرالم

شمني تو بست خسارت دید. اي برگزیده خداوند نزدیك بیا كنید هر كه به تو دوستي ورزید رستگار گردید و آن كه كمر به د

سر مبارك پیامبر را گرفت و در دامان خویش  كه تو از من بدو سزاوارتري. علي و سر پسر عمویت را روي زانویت بگیر

این همهمه براي چه بود؟ علي ماجرا را براي پیامبر باز گفت.  ندو پرسید ندبیدار شد و سلمصلی هللا علیه گذاشت. پیامبر 

 : این دحیه كلبي نبود بلكه جبریل بود كه تو را به نامي خواند كه خداوند تو را بدان خوانده بود.ندفرمود امبرپی

_____________________ 

 پی روشت:
 

 منشورات المكتبة الحیدریة و مطبعتها في النجف، ناشر: 24خوارزمی، ص  احمد بن محمد الحنفي، المناقب خوارزمي (4)

 

 

 



اع از حجة الود سلم صلي هللا علیه و از آنكه رسول خدا پساز ابي الطفیل از زید بن ارقم روایت كرده كه نیشابوری حاكم 

ري كه یكي بزرگتر از دیگ ه امگذاشت ر جای: من در میان شما دو یادگار بزرگ بندآنگاه فرمود ندبه غدیر خم رسید ازگشتب

آن ها از یكدیگر جدا شدني نیستند تا در  ؛نمایید می پس مواظب باشید چگونه با آن ها رفتار .كتاب خدا و عترت خودم ،است

 كنار حوض كوثر به من برسند.

 :ندمنینم سپس دست علي را گرفت و فرمودوداوند موالي من است و من موالي م: خندآنگاه فرمود

 .علي موالي اوست اویمهر كه من موالي 

 

 .دارد را ط صحت را كه مسلم و بخاري در حدیث قائلندیهمه شرا حاكم مي گوید این حدیث
_____________________ 

 پی روشت:
 

 بیروت - دار المعرفة، ناشر: 001، ص 4 ج ، حاکم نیشابوری،المستدرك علي الصحیحین (3)

 

 

« خم»ابان بینام آن  که در بیاباني فرود آمدیم سلمرسول خدا صلي هللا علیه و  که با روزي درزید بن ارقم مي گفت من شنیدم 

در حالیكه باالي  فرمودندو خطبه اي ایراد  ندروز گرمي بود نماز را خواند ؛تا همه براي نماز جمع شوند نددستور داد بود

اختیار  نمي دانستید كه من از هر مومني : آیاندانداخته بودند تا سایه شود. حضرت فرمودجامه اي روي درخت ایشان سر 

 . علي موالي اوست.. ویم: پس هر كه من موالي اندبله، فرمود خود اویم؟ همه گفتنده دارتر ب

_____________________ 

 پی روشت:
 

 بیروت – دارالفكر، ناشر: 462 ، ص3 احمد بن حنبل، ج مسند( 5)

 

 

 )یا ایها الرسول بلغ...( مي گوید این آیه در روز غدیر خم بر پیامبرذیل این آیهابن ابي حاتم از مفسرین بزرگ اهل سنت در 

 .نازل شده استهللا  رضیدر مورد علي  سلم صلي هللا علیه و

_____________________ 

 پی روشت:
 

مكتبة العصریه بیروت، ناشر: تحقیق اسعد محمد الطیب،  ،، ذیل آیه فوق0062 ، ص3 رازي ابن ابي حاتم، ج ،تفسیر القرآن العظیم (2)

 هـ ق 0301چاپ دوم، 

 

 

 

 

 

 



 المهرا)یمر کشاو(ائات مراجع شیعه در رابطه با ییداستفت

 حکم برپایی این گونه مجالس چیست؟ -0

 شرکت در این مجالس چه حکمی دارد؟ -2

 شود چیست؟ مجوز انجام گناهان و مناهی در این ایام میکه « رفع القلم»نظر حضرت عالی درباره  -4

 

 د: نویسای در پاسخ به این استفتا می  هللا خامنهآیت

  گونه گفتار یا رفتارى که در زمان حاضر بهانه به دست دشمن بدهد و یا موجب اختالف و تفرقه بین مسلمین شود شرعا هر

 .حرام اکید است

 

 نویسد: هللا نوری همدانی در پاسخ به این استفتا می آیت

چیزی به عنوان رفع قلم در روز به خصوصی نداریم و مسلمانان باید از تفرقه و هر چیزی که موجب سستی مذهب می 

 .شود جداً اجتناب نمایند

 

 هللا مکارم شیرازی در پاسخ به این استفتا می نویسد:آیت

 اوالً: روایتی با عنوان رفع قلم در آن ایام مخصوص در منابع معتبر نداریم. 

ثانیاً: بر فرض چنین چیزی باشد که نیست، مخالف کتاب و سنت است و چنین روایاتی )برای کسب مجوز( قابل پذیرفتن 

 کارهای زشت نیز می شود. نیست و حرام و گناه بوده و در هیچ زمانی جایز نمی باشد و این حکم شامل سخنان رکیک و

 .های خالف های صحیحی دارد نه این راه ثالثاً: تولّی و تبّری راه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کریه های حضرت فاطمه سالم هللا یهیها
 

 سّیدة: بانوـ 0

 انسّیة حوراء: انسان بهشتیـ  2

 نورّیة: موجودی از حقیقت نوریـ  4

 حانّیة: دلسوز فرزندانـ  ۳

 دوشیزهُعذراء: ـ  ۵

 کریمة: بزرگوارـ  ۳

 رحیمة: با محبت و مهربانـ  6

 شهیدة: شهید شدهـ  1

 عفیفة: پاکدامنـ  1

 قانعة: کم توقع ـ 00

 رشیدة: کاملـ  00

 شریفة: شرافتمندـ  02

 حبیبة: دوست و با محبتـ  04

 محّرمة: گرامی و مورد احترامـ  0۳

 صابرة: پایدارـ  0۵

 سازش؛ بی عیب و نقصسلیمة: سالم؛ اهل  ـ 0۳

 مکرمة: بزگوار و گرامی ـ 06

 صفّیة: برگزیده ـ 01

 عالمة: دانشمندـ  01

 علیمة: دانا ـ 20

 معصومة: نگهداشته شده؛ بی گناهـ  20

 مغضوبة: ربوده شده؛ کسی که حقش غصب شدهـ  22

 مظلومة: ستمدیدهـ  24

 میمونة: خوش یمن و با برکتـ  2۳

 خداوند او را یاری کرده استمنصورة: یاری شده؛  ـ 2۵

 محتشمة: با حشمت و احترام ـ 2۳

 جمیلة: زیباـ  26

 جلیلة: بزرگـ  21

 معّظمة: احترام گذاشته شده؛ گرامی ـ 21

 حاملة البلوی بغیر شکوی: بال کش نستوه بی شکوه و شکایتـ  40



 حلیفة العبادة و التقوی: قسم خورده ی پرستش و پرهیزکاریـ  40

 هللا: محبوب خدا حبیبةـ  42

 بنت الّصفوة: دختِر برگزیدهـ  44

 رکن الهدی: پایه ی هدایتـ  4۳

 آیة الّنبّوة: نشان نبّوتـ  4۵

 شفیعة العصاة: شفاعت کننده ی گناهکارانـ  4۳

 اُّم الخیرة: مادر نیکوکارانـ  46

 تّفاحة الجّنة: سیب بهشتی ـ 41

 مطهرة: پاکیزه شدنـ  41

 بزرگ بانوی زنانسیدة النساء: ـ  ۳0

 بنت المصطفی: دختر حضرت مصطفی)ص( ـ ۳0

 صفوة الّرّبها: برگزیده ی پروردگارـ  ۳2

 موطن الهدی: جایگاه هدایتـ  ۳4

 قّرة العین المصطفی: نور چشم مصطفی)ص(ـ  ۳۳

 بضعة المصطفی: پاره ی تن مصطفی)ص( ـ ۳۵

 ر قلب که موجب ادامه ی حیات استمهجة المصطفی: خون قلب مصطفی)ص(؛ آخرین قطرات خون دـ  ۳۳

 بقّیة المصطفی: بازمانده ی مصطفی)ص(ـ ۳6

 حکیمة: با حکمت و دارای فهم و ادراک حکیمانهـ  ۳1

 فهیمة: با فهمـ  ۳1

 عقیلة: خردمندـ  ۵0

 محزونة: غمگینـ  ۵0

 مکروبة: دل شکستهـ  ۵2

 علیلة: بیمار و مریضـ  ۵4

 عابدة: پرستندهـ  ۵۳

 پارسازاهدة: ـ  ۵۵

 قّوامة: شب زنده دارـ  ۵۳

 باکیة: گریه کنندهـ  ۵6

 بقّیة الّنبّوة: باز مانده ی پیامبریـ  ۵1

 صّوامة: بسیار روزه گیرـ  ۵1

 عطوفة: با عاطفه و محّبتـ  ۳0

 رئوفة: دلسوز و مهربانـ  ۳0



 حّنانة: غمخوار و با محبتـ  ۳2

 ِبّرة: نیکوکارـ  ۳4

 شفیقة: دلسوز و مهربانـ  ۳۳

 إنانة: دردمندـ  ۳۵

 والدة الّصبتین: مادر دو نواده ی پیامبر)ص(ـ  ۳۳

 دوحة الّنبی: شاخسار پیامبرـ  ۳6

 نور سماوی: نور آسمانیـ  ۳1

 زوجة الوصّی: همسر جانشین پیامبرـ  ۳1

 : ماه شب چهاردهبدر تمامـ  60

 غّرة غراء: سپید روِی نورانی ـ 60

 دّرة بیضاء: گوهر تابناکـ  62

 روح أبیها: روان پدر بزرگوارش پیامبر)ص(ـ  64

 واسطة قاّلدة الوجود: حلقه ی اتصال زنجیر هستیـ  6۳

 دّرة البحر الّشرف و الجود: در دریای شرافت و سخاوتـ  6۵

 ولّیة هللا: دوست خدا و کسی که خدا او را ولی قرار دادهـ  6۳

 سّر هللا: راز نهانی خداـ  66

 امین وحی الهیامینة الوحی: ـ  61

 عین هللا: دیده ی خداییـ  61

 مکینة فی عالم الّسماء: دارنده ی جایگاه در عالم آسمانـ  10

 جمال اآلباء: موجب زیبایی پدرانـ  10

 شرف اْلبناء: افتخار برای فرزندانـ  12

 دّرة البحر العلم و الکمال: گوهر دریای دانش و کمال ـ 14

 گوهر تابناک عّزت و بزرگوارجوهرة العّز و الجالل: ـ  1۳

 مجموعة الماصر العلّّیة: گرد آورنده ی یادگارهای برینـ  1۳

 مشکوة نور هللا: چراغدان نور الهیـ  16

 زجاجة: شیشه و چراغ دان نور الهی ـ 11

 کعبة اآلمال ْلهل الحاجة: کعبه آرزوهای نیازمندان ـ 11

 فاطمه سالم هللا علیها است لیلة القدر: مقصود از لیلة القدر در قرآن ـ 10

 لیلة مبارکة: شب با برکتـ  10

 ابنة من صلّت به المالئکة: دختر آن کس که فرشتگان به او اقتدا کرده و نماز خواندندـ  12

 قرار قلب اّمها المعّظمة: آسایش بخش دل مادر بزگوارشـ  14



 عالیة المحّل: بلند جایگاهـ  1۳

 بزگواریـ سّر العظمة: راز بزگی و  1۵

 مسکورة الظلع: پهلو شکستهـ  1۳

 رضیض الّصدر: سینه شکستهـ  16

 مغضوبة الحق: کسی که حقش غصب شده استـ  11

 خفی القبر: کسی که قبرش پنهان استـ  11

 مجهولة القدر: قدر ناشناختهـ  000

 ممتحنة: آزمایش شدهـ 000

 المظلوم زوجها: کسی که هسرش ستم دیده استـ  002

 المقتول ولدها: فرزند کشته شدهـ  004

  کوثر: صاحب خیر فراوان، صاحب فرزندان بسیارـ  00۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سری( –رگاهی اجمالی به مرابع)شیعی 
 

 فاطمه سالم هللا علیهاحضرت خانه  آتش زدن درمنابع 
_____________________ 

 پی روشت:

 االنوار مصباح (0)

 االنوار النعمانیه  (2)

   410، ص 2الغدیر، ج  (4)

 43 و 21الطرف، ص  (3)

   012الدهور، ص  نوائب (5)

  034اثبات الوصیه، ص ( 2)

 55 و 33المحتضر، ص  (6)

   302تجرید االعتقاد، ص ( 1)

  020المنتخب طریحى، ص  (1)

  262 و 260الحق، ص  نهج (00)

 252، ص 2االبرار، ج  حلیة( 00)

 62، ص 4تلخیص الشافى، ج  (02)

 33 و 32االنوار القدسیه، ص  (04)

 304 و 302المراد، ص  كشف (03)

 62 و 36خصائص االئمه، ص  (05)

  04، ص 4الصراط المستقیم، ج  (02)

 011مخدوم، ص  الباب، ابن مفتاح (06)

  230، ص 4الشافى فى االمامه، ج  (01)

 (بحاراالنواربه نقل از )ارشاد القلوب( 01)

 046 و 045مؤتمر علماء بغداد، ص ( 20)

 121 و 124 و 515سلیم بن قیس، ص  (20)

  10)خطى(، ص سعد جزایرى االمامه، ابن (22)

 402اللوامع االلهیة فى المباحث الكالمیة، ص ( 24)

 542، ص 2فاطمة الزهرا بهجة قلب المصطفى، ج  (23)

 334 و 330 و 303 و 300، ص 00العلوم، ج  عوالم (25)

 306 و 301 و 306 و 061 و 024الهدایة الكبرى، ص  (22)

 52الصوارم الماضیه، ص  (21)  تشیید المطاعن 333الرسائل االعتقادیه، ص  (26)

 (الغطاء نقل از كاشفبه  )411مقتل الحسین مقرم، ص  (40)  01الغطاء، ص  كشف (21)

 431، ص 40ج /  300 و 410 و 401 و 402 و 211 و 261 و 221، ص 21ج  / 315 و 313، ص 22بحاراالنوار، ج  (40)
 24 و 03، ص 54ج  / 453 و 450، ص 15ج  / 016، ص 34ج  / 022، ص 40ج /  450 و

 



 فاطمه سالم هللا علیهازدن حضرت 
_____________________ 

  پی روشت:

 االنوار النعمانیة  (0)

  31غایة المرام، ص ( 2)

 023االحزان، ص بیت ( 4)

  215ارشاد القلوب، ص  (3)

  014نوادر االخبار، ص  (5)

  013الدهور، ص  نوائب (2)

   031الفرق بین الفرق، ص  (6)

  )قرن ششم(االنوار مصباح( 1)

     56، ص 0النحل، ج  الملل و (1)

 05، ص 5الصباغه، ج  بهج( 00)

 252، ص 2حلیة االبرار، ج ( 00)

 211و  212الیقین، ص  علم( 02)

 015و  013االختصاص، ص  (04)

  445، ص 0، ق 20المغنى، ج ( 03)

   00و  1شاذان، ص الفضائل ابن  (05)

  001و  55و  33المحتضر، ص ( 02)

 445و  442كامل الزیارات، ص ( 06)

 200و  016بشارة المصطفى، ص  (01)

  210و  210، ص 0اثبات الهداة، ج ( 01)

 201، ص 2طالب، ج مناقب آل ابى  (20)

 61و  20وفاة الصدیقة الزهراء، ص  (20)

 046و  045مؤتمر علماء بغداد، ص ( 22)

 001و  000و  11امالى صدوق، ص ( 24)

 401و  406، ص 2تفسیر عیاشى، ج  (23)

  042، ص 0سیرة ائمة االثنى عشر، ج ( 25)

 343، ص 2البرهان فى تفسیر القرآن، ج  (22)

 020و  000، ص 3الشافى فى االمامه، ج ( 26)

 214و  046و  042المنتخب طریحى، ص  (21)

 306و  301و  306و  061الهدایة الكبرى، ص ( 21)

 542، ص 2فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى، ج ( 40)

 



 003، ص 3اعالم النساء، ج  (40)

 33و  32االنوار القدسیه، ص  (42)

 06، ص 2الوافى بالوفیات، ج  (44)

 04، ص 4الصراط المستقیم، ج  (43)

 432، ص 2الخطط و اآلثار، ج  (45)

 12و  11االرجوزة المختاره، ص  (42)

 45و  43، ص 2فرائد السمطین، ج  (46)

  420و  401، ص 5مرآة العقول، ج  (41)

 421و  426، ص 2دیوان مهیار، ج  (41)

  303و  022و  020، ص 0االحتجاج، ج  (30)

  23و  20، ص 4، ق 2ضیاء العالمین، ج  (30)

 406و  402، ص 2تراجم اعالم النساء، ج  (32)

 404و  402و  402، ص 0كامل بهایى، ج  (34)

 03و  04الرجوزة فى التاریخ النبى و االئمه، ص  (33)

 013و  014و  011و  013، ص 0جالء العیون، ج  (35)

 242و  260و  245، ص 02/ ج  20، ص 2، ج البالغه شرح نهج (32)

 106و  265و  263و  516و  512و  515، ص 2سلیم بن قیس، ج  (36)

 334و  330و  302و  303و  304و  303و  300و  416و  412و  410، ص 00العلوم، ج عوالم  (31)

/  211و  216و  210یا  260و پاورقى ص  260و  221و  220و  23و  22و  50و  41و  46، ص 21بحاراالنوار، ج  (31)

/ ج  450و  431و  404و  402و  215و  214، ص 40/ ج  453  450، ص 15/ ج  200و  016و  064و  062، ص 34ج 

 012و  21و  24و  03، ص 54/ ج  031/ ج  031، ص 33

 

 

 فاطمه سالم هللا علیهاشكستن پهلوى حضرت 
_____________________ 

  پی روشت:

 600الیقین، ص  علم (0)

  215القلوب، ص  ارشاد (2)

 225اقبال االعمال، ص ( 4)

   325طریق االرشاد، ص  (3)

  554مصباح كفعمى، ص  (5)

 52الصوارم الماضیه، ص  (2)

  552 و 550االمین، ص  بلد (6)

  400الرسائل االعتقادیه، ص  (1)

  555 و 554البالء، ص  رشح (1)



  000 و 11امالى صدوق، ص  (00)

  33 و 32ص االنوار القدسیه،  (00)

  00 و 1شاذان، ص  فضائل ابن( 02)

  202 و 200، ص 0االحتجاج، ج  (04)

  200 و 016بشارة المصطفى، ص ( 03)

 45 و 43، ص 2فرائد السمطین، ج  (05)

 210 و 210، ص 0الهداة، ج  اثبات (02)

    420 و 401، ص 5العقول، ج  مرآة (06)

 011 و 012، ص 0العیون، ج  جالء (01)

 106 و 513 و 512سلیم بن قیس، ص  (01)

 23 و 24، ص 4، ق 2العالمین، ج  ضیاء (20)

 303 و 300 و 412 و 410، ص 00العلوم، ج  عوالم (20)

  (به نقل از مصباح شیخ ابومنصور ،یدبه نقل از خط شه)شیخ محمد على جبعى( 22)

  (شعر صالح فتونى)421، ص 5ج /  (شعر على بن مقرب)42، ص 3ادب الطف، ج  (24)

 011، ص 16ج  / 220، ص 12ج  / 064 و 062، ص 34ج  / 260 و 221 و 220 و 41 و 46، ص 21بحاراالنوار، ج  (23)

 33ص  ،11ج /  200 و

 

 فاطمه سالم هللا علیهامجروح شدن چشم حضرت 

_____________________ 

  پی روشت:

 042، ص 0االثنى عشر، ج  ،سیرة االئمة( 0)

 33 و 32االنوار القدسیه، ص  (2)

 

 علیه السالم شهادت محسن
_____________________ 

  پی روشت:

 تلخیص المستدرك (0)

 020المفرد، ص  االدب( 2)

  201الطالب، ص  كفایة (4)

  360، ص 4االصابه، ج ( 3)

   252الروضة الفیحاء، ص  (5)

  421، ص 0االستیعاب، ج  (2)

   220، ص 2العمال، ج  كنز (6)



   43نزل االبرار، ص  (1)

 44اتحاف السائل، ص  (1)

  200ینابیع المودة، ص  (00)

 036االبصار، ص  نور (00)

   550موارد الظمان، ص  (02)

 020، ص 4دالئل النبوه، ج  (04)

  210، ص 2االثر، ج  عیون (03)

 01، ص 0التحفة اللطیفه، ج ( 05)

 324، ص 0السیر، ج  حبیب( 02)

 43ترجمة االمام الحسن، ص ( 06)

  214الریاض المستطابه، ص  (01)

  411، ص 4العروس، ج  تاج( 01)

 65، ص 5التاریخ، ج  البدء و (20)

 441، ص 3ج المواهب،  شرح (20)

  442، ص 6النهایة، ج  البدایة و (22)

 033، ص 4االشراف، ج  انساب (24)

 001 و 11، ص 0مسند احمد، ج  (23)

 422 و 014الخواص، ص  تذكرة (25)

 416، ص 4الكامل فى التاریخ، ج  (22)

 02، ص 0طالب، ج  مناقب آل ابى( 26)

 001، ص 5العمال، ج  منتخب كنز (21)

  203، ص 3تاریخ دمشق، ج  تذهیب (21)

 054، ص 5الملوك، ج  تاریخ االمم و (40)

  055 و 16 و 10الذریة الطاهره، ص  (40)

 001 و 002 و 55ص  العقبى، ذخائر( 42)

 301 و 261، ص 0تاریخ الخمیس، ج  (44)

  066، 6، ص 6مختصر تاریخ دمشق، ج  (43)

 401، ص 3ج  / 01، ص 2الغابه، ج  اسد (45)

 01ص  تاریخ دمشق)ترجمة االمام الحسین( (42)

 24، ص 00ج  / 22، ص 2السنن الكبرى، ج  (46)

 022 و 025، ص 4المستدرك على الصحیحین، ج ( 41)

  51، ص 3ج  / 52 و 25، ص 1الزوائد، ج  مجمع (41)

 012 و 044 و 12 و  10التبیین فى انساب القرشین، ص ( 30)

 



 02جمهرة نساب العرب، ص  (30)

  51تاریخ الهجرة النبویه، ص ( 32)

   446، ص 0باب االنساب، ج  (34)

 1یا  5، ص 2صفة الصفه، ج  (33)

  204، ص 2تاریخ یعقوبى، ج  (35)

 302، ص 2كشف االستار، ج ( 32)

    212، ص 4السیرة الحلبیه، ج ( 36)

 541، ص 00العلوم، ج  عوالم (31)

   52، ص 0الحدائق الوردیة، ج ( 31)

 330، ص 2ارشاد السارى، ج ( 50)

 011، ص 0المواهب اللدنیه، ج  (50)

 241، ص 2ج نضره، الریاض ال( 52)

 200 و 200 و 034 المعارف، ص( 54)

 214 و 212ستطابه، ص الریاض الم (53)

 01الجوهرة فى نسب االمام على، ص ( 55)

 220 و 201، ص 0البحر الزخار، ج  (52)

 16 و 12 و 21 ، ص4 الكبیر، ج المعجم( 56)

 010، ص 0المختصر فى اخبار البشر، ج ( 51)

 442، ص 6ج  / 432، ص 4النهایة، ج  البدایة و (51)

 300، ص 05ان، ج یح ابن ،االحسان فى تقریب صحیح (20)

  224 و 220 ، ص20ج  / 204، ص 01االرب، ج  نهایة (20)

 

 اند را بدون ذكر سقط یا عدم سقط آورده علیه السالم منابع زیر نام محسن

   55العقبى، ص  ذخائر (0)

 203، ص 2الثقات، ج  (2)

  004االبصار، ص  نور( 4)

   062الهدایة الكبرى، ص ( 3)

   360، ص 4االصابه، ج  (5)

   51االئمة االثنى عشر، ص ( 2)

 022، ص 4النبوه، ج  دالئل( 6)

    000، ص 0مآثر االنافه، ج ( 1)

 14، ص 0مقتل للحسین، ج  (1)

  411، ص 4العروس، ج  تاج( 00)

  55، ص 2ج  ،قاموس المحیط( 00)



 14هللا، ص  فاطمة بنت رسول (02)

  030، ص 2ارشاد السارى، ج  (04)

 414، ص 3العرب، ص  لسان (03)

 214، ص 5البدایة والنهایة، ج  (05)

    431، ص 0تذهیب االسماء، ج ( 02)

 015، ص 6المناظر، ج  روضة (06)

  001، ص 2سیر اعالم النبالء، ج  (01)

 042، ص 4طالب، ج مناقب آل ابى (01)

 00 و 1، ص 02االصول، ج  جامع (20)

 041، ص 2شرح بهجة المحافل، ج ( 20)

   224، ص 0ازهار بستان الناظرین، ج  (22)

 261 و 261، ص 0تاریخ الخمیس، ج  (24)

   00 و 2، ص 4، ق 2ین، ج العالم ضیاء (23)

   241 و 204 و 06 و 02، ص 34االنوار، ج  بحار (25)

  541 و 310 و 262 و 21ص ، 00العلوم، ج  عوالم (22)

 

  بدون ذكر سبب علیه السالم سقط محسن

 40العمده، ص  (0)

  2الشجره، ص  (2)

  030المستجاد، ص ( 4)

 01، ص 2كافى، ج ( 3)

  02تاریخ االئمه، ص ( 5)

 35مطالب السؤل، ص ( 2)

 21اربعین هروى، ص ( 6)

   204الورى، ص  اعالم( 1)

 042االنوار، ص  مشارق( 1)

  32اوالد االمام على، ص  (00)

  14تاریخ اهل البیت، ص  (00)

   12اسعاف الراغبین، ص ( 02)

 26، ص 2الغمه، ج  كشف (04)

 12، ص 4تنقیح المقال، ج  (03)

 021، ص 0ج  تفسیر قمى، (05)

      300، ص 00العلوم، ج  عوالم (02)

 243یا  343ص ، 2خصال، ج  (06)



  431، ص 0الثقلین، ج  نور (01)

 455، ص 0المفید، ج  ارشاد (01)

 323، ص 2الشرایع، ج  علل (20)

 222، ص 0العیون، ج  جالء( 20)

 421 و 421، ص 0البرهان، ج  (22)

 045یا  022ص لفصول المهمه،  (24)

 23 و 24 و 01الموالید، ص  تاج( 23)

 013یا  013ص ، 2المجالس، ج  نزهة (25)

 

  با ذكر سبب علیه السالم سقط محسن

  211النقض، ص  (0)

  31المرام، ص  غایة (2)

 001المحتضر، ص ( 4)

  401كامل بهایى، ص  (3)

  023االحزان، ص  بیت (5)

 034اثبات الوصیه، ص  (2)

   215القلوب، ص  ارشاد( 6)

  225اقبال االعمال، ص ( 1)

 402اللوامع االلهیه، ص  (1)

 040نفحات الالهوت، ص ( 00)

 52الصوارم الماضیه، ص ( 00)

  463، ص 2الحق، ج  احقاق( 02)

   56، ص 0الملل والنحل، ج  (04)

  400الرسائل االعتقادیه، ص ( 03)

 05، ص 5الصباغه، ج  بهج (05)

 33 و 32القدسیه، ص  االنوار( 02)

  06، ص 2الوافى بالوفیات، ج ( 06)

 02 و 1فضائل ابن شاذان، ص ( 01)

 03 و 04ارجوزة العاملى، ص  (01)

  12 و 11االرجوزة المختاره، ص  (20)

 214 و 042المنتخب طریحى، ص  (20)

 014، ص 03ج  / 20ص  ،2البالغه، ج  شرح نهج (22)

/  10، ص 32ج  / 040 و 040ص  ،24ج  / 6 و 2، ص 02ج  / 002، ص 00ج  / 421 و 421، ص 6بحاراالنوار، ج  (24)

 001 و 002ص  ،000ج  / 015 و 035ص  ،34ج 



 304كفایة الطالب، ص  (23)

  552 و 550االمین، ص  بلد( 25)

 411مقتل الحسین مقرم، ص  (22)

 252، ص 2االبرار، ج  حلیة( 26)

  20، ص 5البدء والتاریخ، ج  (21)

 13، ص هللا فاطمة بنت رسول( 21)

 420تراجم اعالم النساء، ص  (40)

 221، ص 0المیزان، ج  لسان (40)

 61وفاة الصدیقة الزهراء، ص ( 42)

 432، ص 5المتقین، ج  روضة( 44)

 222 و 225قة الشیعه، ص حدی (43)

 221، ص 0میزان االعتدال، ج  (45)

 45التتمة فى تواریخ االئمه، ص ( 42)

 02، ص 4الصراط المستقیم، ج  (46)

  21التتمة فى تواریخ االئمه، ص ( 41)

 251 و 256الدعوات، ص  مهج (41)

 000 و 11امالى صدوق، صص ( 30)

  010، ص 5الحدائق الناضره، ج ( 30)

 451، ص 0روضات الجنات، ج ( 32)

 25، ص 2مسند االمام الرضا، ج ( 34)

  35 و 26 و 22دالئل االمامه، ص  (33)

  200 و 016بشارة المصطفى، ص  (35)

  (صفحات زیاد)0تشیید المطاعن، ج  (32)

 45 و 43، ص 2لسمطین، ج فرائد ا( 36)

 056 و 052، ص 4تلخیص الشافى، ج  (31)

 042، ص 4االئمة االثنى عشر، ج  سیرة( 31)

  10)خطى(، ص سعد جزایرىاالمامة ابن( 50)

 31 و 36الهروى، ص  مناظره الغروى و (50)

 325 و 332 و 333رشاد، ص طریق اال( 52)

 553 و 554 و 522مصباح كفعمى، ص  (54)

 23 و 22، ص 2، ق 2العالمین، ج  ضیاء( 53)

 406 و 402، ص 2النساء، ج  تراجم اعالم( 55)

 014 و 011 و 013ص ، 0العیون، ج  جالء (52)

 



 013 و 012الدهور، ص  نوائب (52)

 206 و 205االخبار، ص  معانى( 56)

 02المجدى فى انساب الطالبین، ص ( 51)

 561، ص 05سیر اعالم النبالء، ج  (51)

    303 و 202 و 200االحتجاج، ص ( 20)

 306، ص 4طالب، ج  ابى مناقب آل( 20)

 224، 200ص ، 0منتهى اآلمال، ج ( 22)

  600 و 211 و 212الیقین، ص  علم( 24)

 046 و 045علماء بغداد، ص مؤتمر ( 23)

 420 و 401، ص 5العقول، ج  مرآة( 25)

 510 و 515كتاب سلیم بن قیس، ص ( 22)

 22 و 25الرد على اهل االهواء، ص  التنبیه و( 26)

  433 و 434 و 015 و 013اختصاص، ص  (21)

 306 و 301 و 010 و 061الكبرى، ص  الهدایة (21)

 445 و 442 و 426 و 422كامل الزیارات، ص ( 60)

 542، ص 2فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى، ج  (60)

 410 و 410 و 460 و 420 و 441 و 446، ص 2اثبات الهداة، ج 014االخبار، ص  نوادر (62)

  210یا  260 و 260 و 221 و 223 و 200 و 201 و 41 و 46ص  ،26ج  / 464، ص 25ج  / 414، ص 4بحاراالنوار، ج 

ص ، 34ج  ،10، ص 32ج /  32 و 30، ص 41ج  / 450 و 431 و 215 و 213، ص 40، ج 012، ص 21ج  / 424 و 401

 200 و 011، ص 16ج  / 224ص  ،14ج  / 220، ص 12ج  / 23 و 22 و 246 و 244 و  200 و 016 و064 و 060

 541 و 503 و 334 و 30 و 302 و 303 و 300 و 300 و 411 و 412 و 410، ص 00العلوم، ج  عوالم

 

 فاطمه سالم هللا علیهاشهادت حضرت 
_____________________ 

  پی روشت:

 052مزار مفید، ص  (0)

 351مقنعه مفید، ص  (2)

 351، ص 0كافى، ج  (4)

 522مصباح كفعمى، ص ( 3)

  253المتهجد، ص  مصباح (5)

 25، ص 1مالذ االخیار، ج  (2)

 030شاذان، ص  فضائل ابن (6)

 403، ص 0بهایى، ج كامل ( 1)

 00، ص 2تهذیب االحكام، ج  (1)



 22 و 25الزائر، ص  مصباح (00)

 216یا  011االمین، ص  البلد (02)

 61وفاة الصدیقة الزهراء، ص ( 04)

  222 و 225الشیعه، ص  حدیقة (03)

 225 و 223اقبال االعمال، ص ( 03)

 012، ص 2روضات الجنات، ج  (05)

 12 و 11المختاره، ص االرجوزة  (02)

 35 و 26 و 22االمامه، ص  دالئل (06)

 050 و 031، ص 0الفوائد، ج  كنز( 01)

  0460 و 0460، ص 03الوافى، ج  (01)

  563، ص 2من ال یحضره الفقیه، ج  (20)

 402 و 400الرسائل االعتقادیه، ص ( 20)

 420 و 405ص  ،5ج  ،العقول مرآة (22)

 046 و 045بغداد، ص مؤتمر علماء  (24)

   34 و 41القاب الرسول و عترته، ص ( 23)

  45 و 21التتمة فى تواریخ االئمه، ص  (25)

    434 و 015 و 013االختصاص، ص  (22)

  435 و 432، ص 5المتقین، ج  روضة( 26)

   23 و 24، ص 4، ق 2العالمین، ج  ضیاء (21)

 223 و 220، ص 02جامع االحادیث الشیعه، ج ( 21)

  445 و 442 و 426 و 422ص  كامل الزیارت، (40)

 013 و 014 و 012 و 013، ص 0العیون، ج  جالء( 40)

 105 و 106 و 164 و 510و 512، ص 2كتاب سلیم بن قیس، ج ( 42)

 503 و 300 و 300 و 303 و 411و  220، ص 00العلوم، ج  عوالم (44)

 و 060، ص 34ج  / 021، ص 21ج  / 260 و 221 و 222 و 64 و 23 و 22ص ، 21ج  / 464، ص 25بحاراالنوار، ج  (43)

 220، ص 11ج  / 200 و 025، ص 16ج  / 24، ص 54ج  / 200 و 016

 

 

 

 

 

 

 

 



سالم  فاطمهپیرامون شهادت حضرت  «المستقلة»با شبكه وهابي  مناظره دكتر سید محمد حسیني قزویني

 هللا علیها)قسمت اول(

 و اولین شب حضور دكتر سید محمد حسیني قزویني چهارمین شب مناظره
 

 هاشمي مدیر شبكهال سخن

ها و براهین و آرا و روایات مختلف شیعه در  عزیزان بیننده در این قسمت از برنامه نوبت به بحث و مناقشه در استدالل

داریم تا مقدار اعتبار  رسد. در این قسمت قصد مي )سالم هللا علیها(فاطمه زهرا )حضرت(موضوع تعرض و هجوم به

كند را بررسي كنیم و ببینیم این مدارك و مستندات تا چه اندازه از صحت و اعتبار  روایاتي كه شیعه در این باره استناد مي

هاي عمر بن خطاب منجر به شكستن پهلو و سقط جنین  هاي ابوبكر و حمایت برخوردار است. موضوعي كه بر اثر دشمني

 شده است. )سالم هللا علیها(فاطمه زهرا )حضرت(خانه و به آتش كشیدن

گوي آزاد و نقد و  اي كه بر اساس بحث و گفت كند. مناظره این مناظره تاریخ اسالم را در قرون ابتدایي آن باز خواني مي

بر  سرزمین سعي این گرفته است. در فرهنگهاي اروپایي در نقد و بررسي الهام جسورانه پا گرفته و از تجربیات كشور

و گوي آزاد و صریح، ترویج داده و فرهنگ آن است تا میراث دیني خود را بر اساس جسارت و عقالنیت، اما در كانال گفت 

د تا منطقي را كه از راه نتسامح، تساهل، صلح و آشتي را در جوامع عربي و اسالمي گسترش دهند و با این روش سعي ك

 شود را نفي و با آن برخورد نمایند.دیگر منتهي مي تتنفر از یك تعصب، جمود به زور، خشونت و 
 

 خوش آمد به مهمانان

اي از  هاي خود هستند و به همین علت ممكن است پارهها و كاغذمهمانان ما در این برنامه هم اكنون سرگرم انبوه برگه 

 ها پیش آید.مشكالت در گیرندگي میكروفون 

مدار  سیاست»شیخ محمد الخزاعي  بحرین، از كشور «جمعیت اآلل واْلصحاب» از حسن الحسیني جناب آقایان

محمد  آیة هللا شیخ و «رئیس بخش زبان عربي دانشكده پرورش دانشگاه اسكندریه» دكتر محمد مصطفى ابوشوارب ،«عراقي

 «.علماء شیعه عراق» از على جناحي

)سالم هللا هجوم به خانه خانم فاطمه زهرا ر به نقد و بررسي حادثهتاي  در برنامه امروز سعى داریم تا به صورت ریشه

 علیها( بپردازیم تا از این طریق به نظر نهایي مهمانان برنامه مناظره برسیم.

اجازه دهید برویم سراغ موضوع اصلي برنامه یعني مناقشه در موضوعي كه مورد ادعاي شیعه است و همواره از آن سخن 

)سالم هللا علیها( به عنوان میراث خود و موضع آن خانم در قبال لبه نمودن فدك از سوي)حضرت( زهراگوید و آن مطا مي

 بیعت با ابوبكر خلیفه مسلمانان است.

اند باید عرض كنم ها موفق به همراهي برنامه مناظره ما نشده دسته از بینندگاني كه تا این قسمت از برنامهبراي اطالع آن 

چنان به دنبال یك دلیل از  ت كننده شیعه ما در این مناظره یعني آقایان شیخ خزاعي و شیخ جناحي همكه برادران شرك

ه هجوم ( حادث( و احادیث او در این زمینه هستند تا بتوانند ثابت كنند كه امام علي)علیه السالمهاي امام علي)علیه السالمخطبه

هاي اهل سنت هستند تا بتوانند واقعه هجوم و و جوي یك مصدر از كتاب  تاند و نیز در جس به همسرشان را یاد آور شده

 مباحث اساسي در این موضوع را یعني آتش زدن خانه، شكستن پهلو و سقط جنین را ثابت كنند.

 

 

 



 اي كه داللت برهجوم دارداشكال در استناد شیعه به نامه 

 .نبع مدرك خواسته شده بودمدرك از نهج البالغه نبوده در حالي كه از این م -0

( را به عنوان سند مورد بحث ارائه نمودند منسوب به امام علي)علیه السالم دیروز آیة هللا جناحي و شیخ محمد الخزاعي نامه

خطاب به خلیفه اول در موضوع و پرونده فدك صادر گردیده است در حالي  کهاین نامه از نهج البالغه است  و اظهار داشتند

 باشد.خص شد این نامه از نهج البالغه نمي كه مش

ها را اهل ضاللت و گمراهي  ابوبكر و عمربن خطاب بود و آن به هجوم شدید حاویاین نامه كه مورد قبول قرار نگرفت 

 .  بودخواهي از جنگ اُحد نموده هاي بدر و خون  دانسته و متهم به در سینه داشتن كینه

هاي مینو خلیفه دومي كه فاتح سرز سلم در غار بود)و آله( و راه پیامبر صلى هللا علیه نشین و همهم خلیفه اول یعني ابوبكر كه 

ود دو به نوبه خالمقدس و لیبي و بخش وسیعي از آسیاي میانه بود دو شخصیتي كه هر  عراق و فارس و شام و مصر و بیت

صف مقابل پیامبر  دو نفر در آن مقطع زماني درند و اصال آن در تالش براي خون خواهي كشته شدگان جنگ بدر و اُحد بود

 )و آله( وسلم در جنگ قرار نداشتند.صلي هللا علیه

این نامه به طور ناگهاني به قسمت سوم برنامه رسید و دكتر ابوشوارب آن را به علت جعلي بودن و مورد تحریف قرار 

 گرفتن باطل و مردود دانست.

 .اي به جزئیات هجوم نشده استو یا اشاره در این نامه تصریح  -2

اي به این حادثه و هجوم به  گونه بوده است در این نامه نیز حتي یك مورد تصریح و یا اشاره اینهم طور كه همیشه همان 

شده نخانه خانم فاطمه)سالم هللا علیها( و موضوعات اساسي مطرح در آن یعني آتش گرفتن خانه، شكستن پهلو و سقط جنین 

 است.

 

 .پیرامون وجود نداشتن نص واضحي براي موضوع هجوم« اْلبحاث العقائدیة»اعالم مركز  -4

كتاب منتشر شده از سوي مركز  به شیخ محمد الخزاعي و بینندگان عزیز وعده نمودم تا در این برنامه طور كههمان 

حاضر یعني آیة هللا العظمى سید على سیستاني پیرامون  وابسته به مرجع اعالى اكثر شیعیان در زمان« اْلبحاث العقائدیة»

 گونه نص واضح و آشكاري در موضوع مورد بحث را قرائت نمایم.علت وجود نداشتن هر 

مركز نكاتي بیان شده است كه الزم است  )شیخ الخزاعي( نكته قابل توجه این است كه در كتاب منتشر شده از سوي این

د و شما بینندگان عزیز در تونس و تهران هم خوب به این نكته دقت كنید كه این مركز درباره علت ها توجه نمایی خوب به آن

)سالم هللا علیها( و شكسته شدن پهلویش موضوع هجوم به همسرش زهرا( و عدم ذكر احتجاج ننمودن امام علي)علیه السالم

 و سقط جنینش)در این كتاب( چه گفته است.

ابتداي  در ست. نویسنده این كتاب در جلد اولتألیف سید جعفر مرتضى عاملي ا« لزهراء علیها السالممأساة ا»اسم این كتاب 

 گوید:مي  203صفحه 

 بي طالب داشته باشد.اعلي بن این امر بر كسي مخفي نبوده تا نیاز به تبیین 

احتجاجات خود با دیگران، در حالي كه با توجه به سوال بعضي درباره علت عدم استناد علي علیه السالم به این واقعه در 

)عمر و ابوبكر( به كار رود و عواطف عمومي را از ها توانست به عنوان حجتي قوي و مهم بر علیه آناین موضوع مي 

 گوییم:در توضیح این ابهام مي  ،ها بشوراند جهات مختلف بر ضد آن

 ها خبر دهد و الزم نبود را براي دیگران بیان نموده و به آن هد آنعلي علیه السالم بخوا ـ این امر بر كسي مخفي نبوده تا 0

 در احتجاجات آن حضرت همه اتفاقات و وقایع شرح داده شود؛ به خصوص مسائلي كه براي همه واضح و آشكار بوده است.

 



چه كه بیش از آن  ـ وضعیت و شرایط آن زمان قدرت تحمل برانگیختن عواطف و احساسات را نداشت بلكه در آن شرایط2

نجامد كه در آن صورت با امر از سر نگذشته و به سیل نی فضاي متشنج بود تا آب و آرام سازي جوهر چیز الزم بود مدارا 

گرفت و این خود موجب  رسول هللا صلى هللا علیه و آله مبني بر لزوم سكوت و عدم قیام مسلحانه مخالفت صورت مي

منین علیه السالم نیز در نهج والماي كه خود امیرگردید؛ نكته  شرایط براي هجوم به اسالم ميتضعیف دین و فراهم شدن 

 هاي دیگر به آن تصریح نموده است.البالغه و جا

 امام علي علیه السالم واقعه را به شكل آرام بیان نموده است

گویید این موضوع ذكر نشده است؟ در حالي مي گوید چرا ـ جناب شیخ محمد الخزاعي دقت كنید! ایشان)در كتابشان( مي 4

داشتند، منتها با بیاني نرم و آرام؛ دیدند آن را بیان مي  كه امام علیه السالم هر گاه كه مانعي براي بیان این موضوع نمي

 چون خالفت امر شخصي نبود كه با یك عذر خواهي و پوزش قابل اغماض و بخشش باشد.
 

 بي طالب مبني بر صبر و مداراا علیه و آله به علي بن دستور رسول خدا صلى هللا

بكر و عمر( با اوامر خداوند و ابوهاي) گوید براي آن حضرت بیان و تذكر مخالفت مي«( مأساة الزهراء»ـ وي)در كتاب 3

ار و ت؛ زیرا معیرسولش صلى هللا علیه و آله بیش از بیان وقایع و حوادث اتفاق افتاده براي همسرش اهمیت و اولویت داش

 ( و رنجشسالم هللا علیهافاطمه  حضرت هاي شخصي)منظور هجوم به خانه خانم مقیاس حق و باطل همین است. آزردگي

تا براي  قابل رفع و جبران بود هاي روحي با بعضي كلمات شیرین و محبت آمیز و خضوع ظاهري و اظهار عذر و ندامت

 اي براي سكوت وجود نداشته است.و بهانه  مردم آشكار شود كه در این خصوص عذر

مطالبي كه در خصوص تالش عمر و ابوبكر براي جلب رضایت خانم فاطمه زهرا سالم هللا علیها قبل از وفات آن حضرت 

 گردد بهترین دلیل بر این مدعاست. ذكر مي

 «پایان كالم سید جعفر مرتضى عاملي»
 

ه آیة هللا وابسته ب« االبحاث العقائدیه»جعفر مرتضى عاملي( در مقام اعالم نظر مركز عزیزان دقت كنید! ببینید این آقا)سید 

) اق افتاده براي خانم فاطمه زهرگوید مستدل خواستار كالمي است كه در آن علت پرده برنداشتن از وقایع اتفا سیستاني مي

اشد. در حالي كه همین حضور عمر و ابوبكر قبل ( بیان شده بعلي)علیه السالم ضرب و شتم و سقط جنین( از سوي اعم از

 دو در این ماجراست. ار بودن آنکاز وفات فاطمه)سالم هللا علیها( و طلب حاللیت و رضایت از او دلیل بر گناه 
 

حضرت( فاطمه)سالم هللا علیها( ماجراي فدك را بیان كرده ولي ماجراي ) هاشمي که چراالتكمیل اشكال روایت از سوي 

 م و نیز غصب خالفت را اشاره نكرده است؟هجو

ها در میان  رسیدند تا رضایت او را جلب كنند این مسائل را با آن كه ابوبكر و عمر خدمت زهراهاشمي: چرا هنگامي ال

 گوییم: گویند ما خواستار جواب هستیم؛ ما در جواب مي ؟ برادران به ما ميشتنگذا

م به خانه را طرح نكردند قضیه غصب فدك و نیز غصب خالفت را كه مستدل به ـ اگر حضرت در آن جلسه قضیه هجو 0

 ترین گناهان اي كه)غصب خالفت( نزد آن حضرت به عنوان بزرگ ها استدالل كرده است را نیز طرح نفرمودند. مسئله آن

انه حضرت و ...( سخني گونه كه آن حضرت در رابطه با این موضوع)هجوم به خ رود. در نتیجه همان شمار ميبه 

سالم ) )حضرت( زهرا نفرمودند در خصوص غصب خالفت نیز سخني نفرمودند پس ممكن است كسي با همین دیدگاه بگوید

 اند. ها مطرح نكرده آن اند كه در آن جلسه بادانسته هللا علیها( غصب خالفت را غصب نمي 
 

 

 

 



 عاملي تكمیل مطالب نقل شده از كالم سید جعفر مرتضي

اي براي ذكر  دو باید بر اساس غرض و انگیزه مشخصي باشد و آن حضرت در آن زمان انگیزهـ ذكر این امر براي آن 2

ها جا كه این جلسه براي محاكمه و یا عتاب و عقاب اعمال سر زده از آن دیدند بلكه از آن این موضوع در آن جلسه نمي 

اقامه و اتمام حجت در خصوص  حقیقت تنها قصد و انگیزه آن حضرتشد. یعني در  نمي اي هم در این كار دیدهنبود فایده 

 دو بر این مطلبدو به آن اقرار كنند و تا آن  روایاتي بود كه از زبان پدر بزرگوارش درباره او شنیده بودند و الزم بود آن

كار خود موضع قاطع و جدي خود را در برابر آنان  زد و با اینها نمي  حرف دیگري با آن كردند حضرت هیچاقرار نمي 

طرح هیچ موضوع دیگري را نداد تا  ها مجال هاي متمادي در معرض مشاهده قرار داد و به آن ها و عصر براي قرن

ي بوده كه بر های گونه توجیه كنند كه این اتفاقات لغزشيها پدید آمده عذر بیاورند و این  بتوانند درباره اتفاقاتي كه توسط آن

هاي غیر قابل كنترل به وجود آمده و ...، پس در حقیقت نظر  اثر شرایط و ظروف زماني ملتهب از هیجانات و عصبانیت

ایشان)سید جعفر مرتضي عاملي( این است كه آن حضرت از روي حكمتي خاص كه بهترین راه هم همین بود اصال اجازه 

خواهي خود این مسئله را خاتمه یافته جلوه دهند و از ها نتوانند با عذرشود تا آن نداد این موضوعات در آن جلسه طرح 

رو است كه شاهدیم آن حضرت این جلسه را به اختصار برگزار كرده و از طوالني شدن آن جلوگیري نمودند. همین 

 «آزار و اذیت قرار دادند. دو نفر مرا موردخدایا تو شاهد باش كه این »فرماید: حضرت در آن جلسه فقط ميآن 
 

 اند هجوم را ذكر نكرده ماجرایچیزي از  امیرالمومنین و حضرت فاطمه سالم هللا علیهاتكرار ادعا مبني بر این كه 

)سالم هللا علیها( با كساني كه ما قرار دادم، خانم فاطمه زهراها را در معرض دید و قضاوت شبینندگان عزیز! من این گفته 

 كند!اند احتجاج)دلیل و برهان( نمي را در حق او مرتكب شده این جنایت

آن حضرت از  گویندوجه این احتجاجات را طرح نكرده است و برادران)طرف شیعه در مناظره( مي  همسر او هم به هیچ

است كه اكنون  این مطالب سخن به میان نیاورده چون مشغول رتق و فتق امور امت اسالمي بوده است و بر این عقیده بوده

هایي در برابر او قرار دارد كه اهمیتش از پرداختن به این  زمان پرداختن به این موضوعات نیست و در حقیقت اولویت

 امور شخصي بیشتر است.

ین ارسد؟ آن خانم با  ها معقول به نظر ميها فكر كنید و به من پاسخ دهید آیا این گفته  تان روي این گفتهخود شما با عقل

 ه هللا جناحيكارش جایگاه خود را در اعلي علیین رفعت بخشیده و در خصوص این موضوع مشكوك كه شیخ الخزاعي و آی

ه هم از این موضوع سخني ب فته است و علماكید ورزیدند، هیچ سخني نگفته و همسرش نیز سخني نگادیشب بر وقوع آن ت

 !حال با این وجود ما روي چه چیزي بحث و مناقشه كنیم؟ بسیار خوب !اند میان نیاورده

 داده و نكتهو گو در اختیار میهمانان شركت كننده در مناظره قرار همین مطالب را من با هدف عمق بخشیدن به این گفت 

سعي و تالش خود را  اي را اضافه كنم كه)با وجود تمام سخناني كه گفته شد( اهتمام ما در این برنامه بر این است كه تمام

هاي  واریم كه این بحثبراي شناخت حقیقت به كار گیریم و به نظرات مختلف پیرامون این مسئله اجازه طرح دهیم و امید

 .خواهي و تنفر و تعصب منجر شود ي خوننقش در آزاد سازي عقل عربي از خرافه و جمود و محاصره  علمي به ایفا

بیایید تا همه در ترویج فرهنگ حرّیت و تسامح و چند صدایي در  هاي مشترك همه ماست ها هدف خوب دقت كنید! این

 جوامع عربي نقش داشته باشیم.
 

 تذکر

 و ... . آزاد سازي عقل عربي از خرافه و جموداعتقادات شیعیان دقت شد؟  در رابطه بابه نوع ادبیات به کار رفته 

 

 

 



 محمد حسیني قزوینيگویي به دكتر سید معرفي و خوش آمد

بینندگان عزیز! اضافه بر میهمانان بزرگواري كه در این برنامه داریم میهمان دیگري این قسمت از برنامه ما را شرافت 

 بخشید و او كسي نیست جز جناب دكتر سید محمد حسیني قزویني.

هیئت علمي دانشگاه جهاني آل البیت دكتر سید محمد حسیني قزویني استاد در حوزه علمیه قم و رئیس گروه حدیث و عضو 

و داراي درجه اجتهاد از مراجع تقلید و مشخصاتي كه از ایشان ارائه شد شایستگي كامل ایشان را براي اظهار نظر در این 

 رساند.موضوعات را مي 

ه دریافت كردیم ك دو ساعت قبل از آغاز برنامه تماسي از برادر بزرگوار جناب دكتر سید محمد حسیني قزویني با برنامه

 و گویي صریح و بي هاي دیگر به ما اعالم نمودند تا در گفتایشان تمایلشان را در همراهي این برنامه و بعضي قسمت 

اركت در این برنامه مشاند كه د و ایشان به ما اطالع دادند كه یكي از مراجع تقلید از ایشان خواسته نپرده با ما به بحث بنشین

 اره بعضي از نقطه نظرات این برنامه توضیحاتي داشته باشند.بداشته و در

 چنین الزم به ذكر است ایشان منتسب به)حضرت( فاطمهگوییم؛ هم  به جناب دكتر سید محمد حسیني قزویني خوش آمد مي

همه برادراني كه بي طالب)سالم هللا علیهما( هستند. من به ایشان عرض كردم من امروز از شما و او )امام( علي بن  زهرا

هاي آزادشان در صددند تا ارتباط بین عرب و ایران را بر اساس مباني و گو اند و در خالل گفت در ایران به عزت رسیده

 كنم.هاي نفاق و كذب و تقیه تعمیق بخشند تشكر ميصحیح و متین و نه بر اساس پایه 
 

 تذکر

هاشمي بر ضد شیعه به كار رفت خوب دقت كنید؛ پس آن همه ادعاي ال به این عبارات سراپا اهانت و توهین كه در الفاظ

 حریت و آزادگي كجا رفت؟ 
 

كه بر ما دارید در عزیز هستید به همین خاطر و شرافتي « المستقله»و امروز شما در ایران هم براي من و هم براي شبكه 

ن تریدهیم تا در مورد موضوع برنامه صحبت نمایید و این طوالني  از وقت برنامه را به شما اختصاص مي هدقیق 20ابتدا 

هاي قبلي به خود اختصاص داده است؛ سپس بعد از این مدت مدتي است كه تاكنون میهماني از میهمانان برنامه در قسمت

بو شوارب و برادر حسیني بر سخنان شما دارند به شما اختصاص دقیقه دیگر بعد از تعلیقاتي كه شیخ الخزاعي و برادر ا 00

آییم و با برادر نجفي  رفته و در آخر به سراغ میهمانان در استودیو ميبه سراغ میهمانان برنامه  دهیم. سپس مجددا مي

وقت اصلي برنامه ساعت هم در  كنم تا به هر ترتیبي شده و لو نصف كنیم و امروز من سعي مي مطالبي را عنوان مي

ایم را بشنویم و حداقل اسامي افرادي كه براي ما  گویند ما فراموش شده بعضي از بینندگان برنامه كه مي تا اضافه كنیم

 ها اطمینان یابند. اند را بخوانیم تا از واصل شدن آنهاي فراوان ارسال داشته  ها و فكس ها، ایمیلنامه 
 

 كنیم. رویم و به جناب دكتر سید محمد حسیني قزویني سالم عرض مي ایران مي به قم و به جمهوري اسالمي

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاته.
 

 هاشمي بر قطع نكردن كالم دكتر حسیني در بین سخنان ويالوعده دادن 

دهد و نیز در ان مي هاشمي: جناب آقاي حسیني قزویني خداوند شما را حفظ كند مقابل بنده ساعتي هست كه وقت را نشال

 20طور كه وعده دادیم به شما كنیم و همان  مقابل شیخ محمد الخزاعي هم این ساعت هست پس از همین اآلن شروع مي

سرا پاگوش و شنونده سخنان شما  ین لحظه شما شروع بفرمایید. مادهیم. پس با توكل به خدا از هم دقیقه كامل وقت مي

 هستیم. بفرمایید.

 

 



 دكتر قزوینيكالم 

دكتر قزویني: أعوذ بالِل من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمد لِل و الصالة 

 على رسول هللا و على آله آل هللا.

ل بر زبان عربي هایي كه ناشي از عدم تسلط كامخواهي خود را به علت وجود برخي از خطاوالً در ابتدا الزم است عذر ا

رغم عالقه شدیدي كه به این زبان دارم و زبان آبا و اجدادي ما هم همین  است را تقدیم نمایم؛ چون طبیعي است كه علي

اي از موارد نتوانم به راحتي سخن گفته و با مشكالتي در بیان شیواي مطالب مواجه زبان بوده است اما ممكن است در پاره 

 كنم. هاي گفتاري عذر خواهي مي برنامه از عزیزان بیننده نسبت بعضي از خطا گردم لذا از همین اول

مل خواهم كه با كمي صبر و تح هاشمي ميالداشته باشم و از برادر عزیز آقاي « المستقله»ثانیاً اجازه بدهید انتقادي به شبكه 

ا كه حدیث فرمود: خداوند رحمت كند كسي ر و سعه صدر تحمل شنیدن انتقاد را داشته و آن را از من قبول نماید كه در

 )فرحم هللا امرءاً أهدى إلي عیوبي(عیوب مرا به من هدیه نماید
.. 

 بعضي از عیوب شبكه المستقلة!!! هاشمي به خاطر تذكر جناب دكتر بهالاولین قطع كالم دكتر حسیني قزویني از سوي 

دقیقه كامل در برنامه  20كنم اگر چه وعده داده بودم شما  قطع ميجا سخن شما را  هاشمي: من پیشنهادي دارم. من اینال

صحبت كنید. اگر چه من آمادگي كامل براي شنیدن انتقاداتتان را دارم و البته قبال هم نیم ساعت به صورت تلفني با هم 

 گذارید.توانید مالحظاتتان را به صورت تلفني با ما در میان ب ایم و اگر الزم باشد مي صحبت كرده

تان پیرامون موضوع اصلي برنامه به پایان رسید روي خط بمانم و مطالب شما را گوش توانم بعد از این كه سخن  ثانیا مي

ه نمایم و بترین اخالق برخورد نكنیم؟ من شما را اكرام و احترام مي دهم. چرا پاداش احسان به غیراحسان باشد؟ چرا با زیبا

دهم اما شما مرا مجازات كرده و با انتقاد از شبكه المستقله كه به شما این فرصت را داده تا با مي  شما نیم ساعت كامل وقت

میلیون عرب در سراسر دنیا صحبت كنید آغاز سخن كردید. دوست عزیز و برادر من! از طریق تلفن همراه با من تماس  50

دهم تا همه بینندگان هم آن را بشنوند. اما یادم  را به شما ميبگیرید و با من صحبت كنید. من اآلن شماره تلفن همراه خود 

دهم. خدا خیرتان دهد و عزت و رفعت به آمد كه شماره همراهم را شما دارید و نیم ساعت دیگر دوباره آن را به شما مي 

 ها را شاد كند. اآلن شروع بفرمایید.ایراني شما عنایت كرده و قلب شما و همه 
 

 فاطمه سالم هللا علیها ویني در رابطه با قدمت و سابقه عزاداري براي حضرتكالم دكتر قز

شود  در شبكه المستقله مطرح ميسالم هللا علیها كه چند شبي است  ضرت زهراحسیني قزویني: در رابطه با قضیه ح دكتر

هاي ساخته ب شیعه و از دست باید عرض كنم كه اعتقاد به شهادت آن بانوي بزرگوار مطلب جدیدي كه مولود امروز مذه

 دار در تاریخ. اي است ریشهخرین باشد نیست بلكه این قضیه اآنان و یا اختراعات مت

و به همین سبب از  سالم هللا علیها مظلومه و شهیده از دنیا رفته است ان معتقد بوده است كه فاطمه زهراشیعه از دیر زم

وجه است و به هیچ  نموده هاي خود اقامه عزا مي دت آن بانو در مساجد و حسینیهروز شهازمان با سال  هم ها سال قبلصد

 اند.پرداخته ثناء اقامه مآتم براي حضرت فاطمه سالم هللا علیها به شتم و سب صحابه نمي اشیعه در 

هاي تلویزیون ایران كه در حقیقت همه مجالس عزاي  هاي شبكه خواهم تا به برنامه از برادران عزیز و بینندگان محترم مي

مجالسي كه  مخصوصا ؛را مشاهده كنندگیرد توجه داشته باشند و آن  حضرت فاطمه سالم هللا علیها در ایران را در بر مي

ها هیچ اثري از سب و شتم صحابه  بینید در آنكه مي  ؛شوداي حفظه هللا پخش مي  منهدر بیت مقام معظم رهبري آیت هللا خا

نیست و حتي این كه قاتل حضرت فاطمه سالم هللا علیها چه كسي بوده و چه كسي به آن حضرت اهانت كرده است ذكري 

ت بي طالب سالم هللا علیه اساز امام علي بن ه از میراث شیعه اشود و در منابر ما فقط با تكیه بر روایاتي كه بر گرفت نمي

بي طالب در نهج البالغه را ذكر ان شاء هللا كالم علي بن اكه پردازند  به بیان مظلومیت حضرت فاطمه سالم هللا علیها مي

دت حضرت فاطمه خواهم كرد و یا به ذكر كلمات امام حسین سالم هللا علیه در كافي و یا امام كاظم سالم هللا علیه درباره شها

 شود. بدون آن كه بنا باشد روي قاتل آن حضرت و یا سبب شهادت تكیه مپردازسالم هللا علیها مي 



منین ونكته از كالم امام امیر الم شنوند تقاضا دارم به اینمن از همه برادران شیعه در سراسر جهان كه اآلن صداي مرا مي 

 صحیح در كتاب كافي و نهج البالغه توجه الزم را داشته باشند.و امام كاظم سالم هللا علیهما با سند 

هاشمي در رابطه با قضیه شهادت الچه كه جناب دكتر بیان روایت وارد شده در نهج البالغه دال بر هجوم اما نسبت به آن 

در نهج البالغه بي طالب احضرت فاطمه سالم هللا علیها یا مظلومیت آن حضرت گفتند كه آیا از زبان حضرت علي بن 

 كالمي صادر شده یا نه؟ باید به عرض برسانم:

بعضي از برادران عزیز حاضر در استودیو گفتند این قضیه در كتاب نهج البالغه نیست. در حالي كه این كالم حضرت در 

وجود دارد كه  202خطبه اي خانه  هاي دنیا در هر كتابالبالغه هاي گذارده شده در اینترنت و در تمام نهج نهج البالغه 

 گونه فرموده است: سالم هللا علیها این  باره وفات فاطمه زهرامنین سالم هللا علیه دروامیر الم
 

 علیه امبر صلّي هللاو خطاب به پی یشان، به هنگام دفن اهللا علیها سالم فاطمهحضرت در كنار قبر  امیرالمومنیناین سخن را )

 . (اند بیان نموده و آله

 فأحفها السؤال واستخبرها الحال دفلقد استرجعت الودیعة وأخذت الرهینة، أما حزني فسرمد و اما لیلي فمسهّ 

)اى پیامبر!( امانتى كه به من سپرده بودید هم اكنون باز گردانده و گروگان باز پس گرفته شد، اما اندوهم همیشگى است و 

 . و چگونگى آن را از وى خبر گیر...پرده بپرس  سر گذشت وى را از او بى ؛شبهایم همراه بیدارى
 

كه شبهایم تا زماني  و این این حزن به چه معناست؟ یعني حزن من به خاطر وفات یا شهادت حضرت فاطمه سالم هللا علیها

است.  خطاب به رسول خدا صلى هللا علیه و آله صادر شده كه خداوند مرا به تو ملحق كند همراه بیدارى است. این كلمات

به زودى دخترت تو را آگاه خواهد ساخت كه امتت در ستم كردن به وى اجتماع كرده بودند، سر  كندبعد از آن عرض مي 

با  اىپرده بپرس و چگونگى آن را از وى خبر گیر؛ وضع این چنین است در حالى كه هنوز فاصله  گذشت وى را از او بى

 ردیده.زمان حیات تو نیفتاده و یادت فراموش نگ

فأحفها السؤال واستخبرها الحال)سر گذشت وى را از  این یعني اجتماع امت بر ظلم حضرت فاطمه و به شهادت رساندن او

یفتاده و یادت اى با زمان حیات تو ندر حالى كه هنوز فاصله  پرده بپرس و چگونگى آن را از وى خبر گیر( ایناو بى 

 است. فراموش نگردیده

 است. 202در نهج البالغه خطبه  منین علیه السالموالممیراها كلمات  این

 351منین سالم هللا علیه در كتاب كافي، جلد اول، ص وضیه را از پدر بزرگوارش امیرالماین قنیز امام حسین سالم هللا علیه 

 كند. نقل مي
 

در كتاب  ، و شیخ مفید041المامه، ص چنین این قضیه را محمد بن جریر طبري از امام حسین علیه السالم در دالئل ا هم

 كنند. نقل مي 212مالي، ص ا

 

 

 

 

 

 



 هل سنتاهاي كتاب فاطمه زهراء علیها السالم در قضیه شهادت

 روایت جویني داللت بر شكسته شدن پهلو و سقط جنین دارد -0

ها را به آن جلب كنم  توجه آن نكته مهمي كه الزم است به عنوان تذكر به برادران عزیز حاضر در استودیو عرض كرده و

شود بلكه بعضي از علما اهل سنت این است كه قضیه شهادت حضرت فاطمه سالم هللا علیها مختص به مصادر شیعه نمي 

 .ستنقل كرده ا آن را هـ كه استاد ذهبي كه از اركان علم رجال است نیز 640مانند جویني متوفاى سال 
 

 معرفي شخصیت جویني

حدثین ترین م ترین و كاملاو امام و از ممتاز؛ دث اْلوحد اْلكمل فخر اإلسالماإلمام المح» گویدذهبي درباره استاد خود مي 

 0505، ص 3كتاب تذكرة الحفاظ، ج در  ویني استاین عبارت ذهبي در حق استادش ج .و مایه افتخار اسالم بود

 كند:له و سلم نقل مي آو جویني در كتابش از رسول هللا صلى هللا علیه 

بینم به یاد اتفاقاتي كه بعد كه او را مي هنگامي  نداش شد فرمود رسول خدا صلّي هللا علیه و آله چون دیدند فاطمه وارد خانه

 ارده و حرمتش مورد هتك قراش وارد شكه ذلت به خانه  بینم افتم، گویي او را با چشم خود مي افتد مياز من براي او مي 

دهد یامحمداه!  در حالي است كه او ندا مي و شده است جنینش سقط لویش شكسته وپه ،از ارثش منع ،حقش غصب ،گرفته

 رسد. او اولین نفر از خاندان من است كه به من ملحق مي زند اما كسي به فریادش نميشنود و فریاد مي اما جواب نمي 

 مهموم است و حقش غصب گردیده و به شهادت رسیده است. و خسته ،حزونآید در حالي كه م او به سوي من مي ،شود

 است. 43، ص 2این عبارت جویني استاد ذهبي در كتاب فرائد السمطین، ج 

 هاي شیعهبیان همین روایت در كتاب

 همین عبارت را در كتاب امالي و كتاب كافي و كتاب سلیم بن قیس نیز نقل كرده است.

هاي شیعه نیست و ما از همه برادران عزیز  خانه حضرت فاطمه سالم هللا علیها نیز مختص به كتابو اما قضیه هجوم به 

شود هاي برادران اهل سنت ما پیرامون این قضیه نقل مي  خواهیم كه براي مطالبي كه در كتابحاضر در استودیو مي 

 فكري بكنند.
 

 كالم ابن تیمیه پیرامون قضیه هجوم -2

 حتى ابن تیمیه حراني، امام وهابیت نیز نقل نموده است. قضیه هجوم را

برد تا  به خانه فاطمه هجوم یعني «كبس البیت» عمر بن خطاب یعني او گوید مي 220، ص 3او در كتابش منهاج السنه ج 

 ؟قسمت كرده و به مستحقین برسانند جا چیزي از بیت المال هست تا آن را بردارند و ببیند آیا در آن

اي است كه حتى ابن تیمیه نیز نتوانسته آن را سالم هللا علیها مسئله ثابت شده  یه هجوم به خانه حضرت فاطمه زهراقضپس 

 كند. انكار

 

 روایت طبري -4

 كند: با اسنادش از زیاد بن كلیب روایت مي 334، ص 2طبري در تاریخش ج 

و جمعي از مهاجرین نیز در خانه بودند عمر گفت به خدا عمربن خطاب به سوي منزل علي آمد در حالي كه طلحه و زبیر 

كشم یا این كه باید براي بیعت از خانه خارج شوید در این حال زبیر با شمشیري برهنه و از نیام قسم یا شما را به آتش مي 

 ا گرفتند.كشیده از منزل خارج شد و پایش لغزید و شمشیرش از دست افتاد. دیگران آمدند و به سرعت شمشیر او ر
 

 



و اما درباره مطلبي كه شب گذشته برادر عزیز جناب ابو شوارب و یا برادر الحسیني كه به این روایت اشكال كردند كه این 

 توان وقت دیگري هاشمي مایل باشند ميالو اگر برادر  روایت به علت وجود ضعف در سند آن از نظر سند مشكل دارد

یكي پس از دیگري بحث كرده تا ثابت كنیم روایات مورد بحث ما در كتاب تاریخ طبري باره راویان و سند این روایت در

 صحیح هستند.
 

 پاسخ به اشكال اهل سنت در بعضي از راویان این روایت مثل ابن حمید

 گو بوده است باید عرض كنم این نظر بعضي از اما درباره ابن حمید كه برادر الحسیني گفتند او شخصي كذاب و دروغ

 علماي علم رجال اهل سنت است. اما باید دید نظر دیگران درباره او چیست؟

 یحیى بن معین درباره او گفته است او ثقه است هیچ اشكالي به او وارد نیست؛ راوي بسیار خوبي است.

ترین )كه از معتبر 325، ص 02و تاریخ اسالم ذهبي، ج  000، ص 25این توثیقات در كتاب تهذیب الكمال مّزي، ج 

 رود( ذكر شده است. هاي رجالي اهل سنت به شمار ميكتاب

وارد شده درباره ابن حمید تاب مقاومت در برابر توثیقات او را ندارند. اما درباره ضعف این راوي باید بگویم  تضعیفات

یید ال اهل سنت باشد تآگاه به علم رجادرباره بسیاري از راویان اهل سنت حتي بخاري هم تضعیف ذكر شده است و كسي كه 

كه درباره او تضعیفي وارد شده باشد و حتي اگر توثیقاتي هم براي او باشد حتماً شود مگر این  كند كه راوي یافت نميمي 

كه درباره او تضعیفاتي ذكر شده رها كرده و قول در برابر تضعیفاتي هم دارد پس اگر بنا باشد هر راوي را به خاطر این 

كه ذهبي درباره ریم الزم خواهد آمد تا همه راویان حتي محمد بن اسماعیل بخاري صاحب صحیح را به خاطر این او را نپذی

كار و مدلس بوده و او را در زمره ضعفا آورده است ترك كرده و از او هیچ روایتي نپذیریم.  گوید او شخصي فریباو مي 

 مراجعه كنید. 556، ص 2و المغني في الضعفاء ج  315، ص 4ذهبي ج توانید به كتاب میزان االعتدال  در این باره مي
 

 روایات دیگري كه داللت بر هجوم و سقط جنین دارد

نقل شده است  563، ص 1حضرت فاطمه سالم هللا علیها در كتاب المصنف ابن ابي شیبه ج  چنین قضیه هجوم به خانه هم

 همین قضیه هجوم را ذكر كرده است.065، ص 4كتاب االستیعاب ج  ابن عبد البر قرطبي در باشد.و روایت صحیح مي 

 گوید:نقل كرده و مي  436، ص5صفدي از بزرگان اهل سنت است و این قضیه را در كتاب الوافي بالوفیات ج 

 عمر در روز بیعت به شكم فاطمه ضربه وارد نمود تا این كه محسن از شكم فاطمه سقط گردید.

 كند. نقل مي 221، ص 0ج ن قضیه را در كتاب لسان المیزان ابن حجر عسقالني همی
 

 :گویدگونه مي كند و این  شهرستاني از علماي بزرگ اهل سنت و از اعالم قرن ششم هجري این قضیه را از جاحظ نقل مي

 انهكشید خ و فریاد ميعمر در روز بیعت به شكم فاطمه ضربه وارد نمود تا این كه جنین او از شكمش افتاد و در حالي كه ا

 ، چاپ بیروت دار المعرفه.0، ج  56الملل والنحل ص ؛ علي، فاطمه، و حسن به آتش كشید اش را به همراه ساكنان آن،
 

 شواهدي بر وجود اختالفات فراوان بین صحابه

برادران شیعه و اهل سنت را اند و ما توجه  ها این قضیه را نقل كرده آن چنین بسیاري از عزیزان اهل سنت و علمايهم 

 كنیم.به اختالفاتي كه بین صحابه وجود داشته است جلب مي 

توان از اتفاقات به وجود آمده بین  با صرف نظر از قضیه حضرت فاطمه سالم هللا علیها با خلیفه اول و دوم چگونه مي

 پوشي كرد؟صحابه در قضیه جنگ جمل، صفین و قضیه قتل عثمان بن عفان خلیفه سوم چشم 

كنند در مورد رویداد اجتماع صحابه براي عثمان و  اهل سنت كه رخداد میان فاطمه سالم هللا علیها و عمر را تكذیب مي

 خواهند بگویند؟جلوگیري از دفن او در قبرستان مسلمانان و در نهایت دفن او در قبرستان یهود چه مي



 گناه كشته شد؟نفر بي  3000و یا در مورد جنگ جمل كه در آن بنا به قولي 

و معاویه  نفر از مسلمانان از دو طرف سپاه امیرالمومنین علي علیه السالم 000،000كه در جنگ صفین كه بیش از و این 

 كشته شدند؟
 

 دعوت به وحدت و عدم ذكر مسائل اختالف برانگیز

است توجه برادران عزیز را به این نكته جلب نمایم اگر چه این قضایا در تاریخ ثابت شده و غیر قابل انكار است لكن الزم 

یر قضایا را بدون بیان مسائلي كه نستج دهیم بلكه فقط اینكه ما با ذكر این قضایا به صحابه پیامبر اكرم سب و دشنام نمي 

 كنیم. بالِل موجب بغض و تفرقه بین امت اسالمي شود ذكر مي

 كنیم كه  علیها داخل و یا خارج از ایران نیز ما به برادران عزیز توصیه ميدر قضیه اقامه عزاي حضرت فاطمه سالم هللا

هر زمان خواستند مسائل مربوط به قضیه صحابه را ذكر كنند به شكلي بیان كنند كه موجب ناراحتي و اذیت برادران اهل 

ب و گونه س ایم كه هرو گفته  ا تذكر دادهها مانند شبكه سالم یا غیر آن همواره این نكته رسنت نشود. ما در برخي از شبكه 

 دشنام صحابه یا اهانت به اعتقادات برادران اهل سنت در این زمان گناهي است نا بخشودني.

چند شب قبل سه نفر از بزرگان اهل سنت شهر زاهدان ایران به منزل ما آمدند و حدود چهار ساعت با این خواسته مشترك 

هاي تلویزیوني هاي علمي و در شبكه ها، نشست ها، كنفرانسهاي علمیه، دانشگاه ما در حوزه دیگر صحبت كردیم. با یك 

و اما به جناب دكتر ابو شوارب كه شب گذشته عبارتي از كتاب  كنیم نیز برادران عزیز شیعه را به همین امور توصیه مي

 اید عرض كنم:جالء العیون عالمه مجلسي رضوان هللا تعالى علیه قرائت كردند ب

از برادران عزیز  كند.اي در این زمان از او تقلید نمي سال است كه از دنیا رفته و هیچ شیعه  300عالمه مجلسي بیش از 

هاي مقام معظم خواهم كه به آرا و فتاواى مراجع عظام تقلید خود در نجف، قم، مشهد و تهران و مخصوصاً به سخنرانيمي 

لیه و منین سالم هللا عوكرده و ببینند ایشان چگونه قضایاي تاریخي را نقل كرده و حقانیت امیرالمرهبري حفظه هللا توجه 

یك از صحابه برخوردي پیدا كند را نقل  كه به حریم هیچ امامت قطعي و مورد تصریح قرار گرفته آن حضرت را بدون این

تقاضا داریم كه این مسائل را به این شكل در شبكه المستقله جناب دكتر الهاشمي! برادران عزیز! ما از محضرتان  د.نكنمي 

اختالف و برانگیختن برادران اهل سنت ما بر علیه شیعیان در  قضایا موجب تفرقه و مطرح نكنید چرا كه طرح مثل این

ناب دكتر مان خواستارم. اآلن من در خدمت جشود. این تنها چیزي است كه من از برادران عزیزهاي مختلف مي كشور

 ال و یا مطلبي در باقي مانده وقت من دارند بفرمایند تا من هم به آن پاسخ دهم.والهاشمي هستم كه اگر ایشان س

 هاشمي: خداوند به شما طول عمر داده و شما را حفظ فرماید؛ از شرح و توضیحاتي كه فرمودید كمال سپاس را دارم.ال

ري از گذارم؛ چون از بسیا صراحت بگویم از بابت توضیحاتتان متشكر و سپاستوانم به  ولي اگر حقیقت را بخواهید نمي

گویم الحمد لِل كه این فرصت دست داد تا طبق  ام ولي با این وجود مي مطالبي كه شما بیان داشتید متعجب و حیرت زده شده

طالبتان بپردازید. من سخنان شما را مستقیماً بدون قطع سخنانتان به ذكر م اي كه شما داشتیدواي كه داده بودم و خواستهوعده

گونه تعلیق مختصري  دهم تا هر به برادر السید حسن الحسیني)از شركت كنندگان اهل سنت( و برادران دیگر ارجاع مي

 به استودیو باز خواهیم گشت. و بعد از آن مجددا درباره آن دارند بیان كنند
 

 سخنان الحسیني

 م والصالة والسالم على أشرف الخلق أجمعین سیدنا وحبیبنا محمد صلى هللا علیه و آله و سلم.بسم هللا الرحمن الرحی

 إسالمي.هاي و سني در سراسر كشور مسلمانان شیعه

 السالم علیكم و رحمة هللا وبركاته.
 

 

 



 بر روایات تسلط ندارند!!!پس نیست  ایشان خوببه دكتر حسیني قزویني چون عربي  اشكال الحسیني

قزویني در ابتداي سخنانشان به خاطر عدم تسلط كامل به زبان عربي عذر خواهي كردند و شكي نیست كه  اّوالً جناب دكتر

قدیمي بودن قضیه شهادت)حضرت( زهرا  ؛ر باشداین مطلب در فهم ایشان نسبت به بعضي متون و نصوص عربي تأثیر گذا

یه داللت بر صحت آن ندارد بلكه مطالب بسیاري هست كه وجود دارد و ثانیاً قدیمي بودن قض كند.داللت بر صحت آن نمي 

 باشد. اي است كه خطا و غلط ميها آمده ولي از مطالب به جا مانده  در كتاب
 

 تذكر

ا از رتوان از كالم خود ایشان در تعریضي كه به جناب دكتر حسیني قزویني داشتند این اقرار ضمني  جا ميپس تا همین 

 .سالم هللا علیها از قضایاي تازه و جدید نیست و ریشه در تاریخ دارد فاطمه ت كه قضیه حضرتوي گرف
 

دكتر حسیني  شود.كنید در حالي كه ذكر این مطالب سب صحابه محسوب مي شما ادعا نمودید كه صحابه را سب نمي 

مطالبي كه اآلن بیان كردند سب و دشنام به دانم اگر كنیم، نمي  گوید در مجالس حسیني صحابه را سب نميقزویني مي 

 ها چه چیز دیگري هست كه سب صحابه به حساب آید؟ صحابه نیست پس باالتر از این

 ،(رفس)با پا لگد زد ،شما اآلن دلیل عملي بر سب و دشنام صحابه یعني ابوبكر یا عمر ارائه كردید. فعل)این كار را كرد(

ها همه سب و دشنام است سپس شما آمدید و بخاري را در مال  الجنین)جنین او را سقط نمود( این)او را كشت( و اسقط قتل

ها یعني جلوگیري برادر سید من! این  هاي ما.عام مورد سب و دشنام قرار دادید. یعني این دلیلي است عملي بر اثبات ادعا

 د.زن از وحدت و این روش و اسلوب شما به وحدت اسالمي ضربه مي
 

 تذكر

ان هاي شیعه بیهاي اهل سنت بود و حتى یك روایت هم از كتاب  چه كه دكتر حسیني قزویني بیان داشتند از كتاب تمام آن

 ها این روایات را در كتاب علماي آن آید پس چگونه مطالب و روایات دشنام صحابه به حساب مي نفرمودند پس اگر این

 .ال را پاسخ گویندواند؟ الزم است اهل سنت این س حیح ذكر كردههاي صهم با سند هایشان آن
 

 چنان آنان دنبال یك روایت صحیحند ادعا بر این كه تمام روایاتي كه نقل كردید ضعیفند و هم

سپس با  وبا تأسف شدید باید بگویم كه روز اول با آیة هللا جناحي بعد از ایشان با آیة هللا خزاعي  كه برادرم نكته دیگر این

ا چه كه م كه ما احتیاجي به فراواني تعداد نفرات و اسامي نداریم بلكه آنشّمري و اآلن هم با قزویني بحث كردیم در حالي 

واهیم. خخواهیم بلكه فقط یك روایت صحیح مي  به آن احتیاج داریم فقط یك روایت صحیح است. ما حتي چند روایت هم نمي

توانید حتي یك روایت با سند صحیح بیاورید؟ آقاي قزویني من ه من صعب و مشكل است كه شما نمي دانم آیا این خواست نمي

 اید. هایي كه از آن نقل روایت نمودید مراجعه نكرده یقین دارم كه شما به كتاب
 

 تذكر

براي  تعبیراتي كه ذهبيجناب دكتر حسیني قزویني یك روایت صحیح از تاریخ طبري و روایتي از جویني استاد ذهبي با 

چنین شهادت علماي اهل سنت مثل ابن تیمیه بر چون امام، المحدث اْلوحد اْلكمل، فخر اإلسالم، و هم استادش آورده هم 

 وقوع هجوم بر خانه فاطمه سالم هللا علیها
 

 

 

 

 



 است است ایراد وارد نمودهلف ملل و نحل به نظام كه راوي قضیه هجوم وحسیني راجع به این كه شهرستاني مسخن ال

هاي اهل سنت نقل كردید و من همه را از اینترنت گرفتم و همین روایات را دیروز آیة مشكل تمام روایاتي كه شما از كتاب 

 ها و دالیل در ردو به آن  ها را نخوانده شود شما آنها را رد كردیم و معلوم مي هللا جناحي هم ذكر كرد و ما هم تمام آن 

روایات در كتاب ملل و نحل ذكر نشده است بلكه كتاب ملل  اید به اختصار این است كه در حقیقت این ها مراجعه نكردهآن 

 كه این مطالب گمراه كننده را مطرح كرده« نظامیه»روایت را بیان كرده و رد نموده است و نیز بر و نحل شهرستاني این 

 ستاني این مطلب را نقل كرده است.گویي كه شهرآیی و مي  مياند ایراد وارد كرده است اما شما 

 الهاشمي: ببخشید! یك لحظه، یك لحظه، یعني شهرستاني این روایات را رد كرده است؟!
 

 الهاشمي به شیعه در عدم رعایت تقوا براي متهم نمودن دیگران اتهام

وید گكند و مي  كننده آنان را ذكر ميید و مطالب باطل و گمراه نماها را رد مي  شهرستاني بر فرقه نظامیه ایراد گرفته و آن

و نیرنگ بازان در حدیث آمدند و این روایت را  كرد چنینچنین و این عمر این  ،گویندچنین مي  چنین و این كه نظامیه این

 اند تا به اینگونه گفته  گوید ابن شیبه گفته است فالني و فالني و غیره این گونه كردند. طبري مي از باب جعل احادیث این

 ها ضعیف و جعلي هستند. وسیله ادله را زیاد جلوه دهند در حالي كه تمام آن

كنند؟ به نفع او به هر روایتي  كار ميدانید كه چه  خواهند كسي را باال ببرند به خوبي مي قتي ميمثالً امروز و حسینی:ال

بت طور نسنامند و همین ن بیاورند او را شیطان شیاطین میشوند و زماني كه بخواهند مثالً مقتدى صدر را پاییمتمسك مي 

 كنند. ب جو و شرایط اقدام ميیعني بر حس ؛كنند به هر كس دیگر به همین شكل عمل مي
 

 تذكر

 گوید بلكه تصریح كردند كه شهرستاني از نظام نقل ميگونه مي جناب دكتر حسیني قزویني ادعا نكردند كه شهرستاني این 

 پرداخته ایم. رسی صحت آنبه بر (اثبات صحت روایاترجالی)؛ از طرفی ما در بخش كند
 

 كه ذهبي درباره او گفته است او حاطب لیل استاین اشكال الحسیني به جویني مبني بر 

گوید جویني، جویني. در حالي كه اسم حقیقي او محمد بن  الحسیني نكته خیلي عجیب این است كه آقاي قزویني همواره مي

چه گفته استاد ذهبي است؛ ذهبي درباره استاد خود  او !استاد ذهبي است گوید اومي  مؤید ابن حمویه جویني است ایشان

 بوده است.« حاطب لیل»است؟ گفته است او 

او  ،كرده گانه را از بین روایات باطل و دروغ جمع ميگانه و چهارگانه و سه اي سید او حاطب لیل بوده است احادیث دو

 و... . كرده است روایات كذب را جمع مي

 كنید؟ روایات غیر صحیح نقل مي ت كذب و دروغ نقل ميها بیننده هستیم روایاما در برابر میلیون  از خدا بترس اي شیخ

اي بر ترین دلیل دهیم! خود شما بزرگ گویید ما به صحابه دشنام نمي آیید و ميدهید؟ سپس مي كنید و در بین مردم نشر مي 

 و دشنام به صحابه هستید. سب

 الهاشمي: مطالب واضح است.

ید و بعد دو دقیقه وقت براي رد گفتار ابو شوارب و بعد دو دقیقه براي رد سخنان جناب دكتر قزویني شما دو دقیقه وقت دار

 شیخ الخزاعي خواهید داشت. از دو دقیقه خود استفاده كنید و سخنان آقاي الحسیني را رد كنید.
 

 

 



 رد دكتر حسیني قزویني بر سخنان الحسیني

 كند ادعاي الحسیني تكرار مياستاد دكتر قزویني بار دیگر كالم ذهبي را راجع به رد 

 گوید این روایت جعلي و دروغ است.دكتر قزویني: برادر الحسیني مي 

 طورچه « اإلمام»گوید  كه ذهبي درباره استاد خود)جویني( ميادعا چیزي است و ثابت كردن چیز دیگر. نكته دیگر این 

سو بخواند؟ از یك « حاطب لیل»ته باشد و از سوي دیگر او را سو تعبیر امام درباره استاد خود داش تواند ذهبي از یكمي 

 بخواند و از سوي دیگر او را حاطب لیل؟ 0505، ص 3در كتاب تذكرة الحفاظ، ج « المحدث اْلوحد اْلكمل»او را 
 

 تصحیح سند روایات شهادت حضرت زهراء سالم هللا علیها

ند روایات صحیح زیادي داریم به عنوان نمونه به روایت طبري و عزیز)الحسیني( از من روایت صحیح مطالبه نمود برادر

 روایت ابن ابي شیبه اشاره كردیم.
 

 بیان بعضي از توثیقات رجال سند روایت طبري

گوید او كوفي و ثقه است و ابن سعد در عجلي درباره او مي ؛ جریر بن عبد الحمید است راوي اول در روایت تاریخ طبري

 گوید او ثقه و با علم فراوان بود. الطبقات الكبري درباره او مي 

 ،او فرزند میثم و ثقه است و این را ابن حجر عسقالني در تهذیب التهذیب و مزي در تهذیب الكمال ؛مغیره است مراوي دو

 گفته اند. 300، ص 20و ج  2ج 

 هللا حافظ است كه قبالً بیان كردم و او را یحیى بن معین توثیق نموده است.حمید و او محمد بن حمید ابو عبد اوي سوم ابنر

ذكر  220، ص 0توثیق او را ابن حجر عسقالني در تقریب التذهیب، ج  .او نیز موثق است است راوي چهارم زیاد بن كلیب

 نموده است.
 

 روایت ابن ابي شیبهبعضي از توثیقات رجال سند 

جا كه در دو دقیقه وقت براي من امكان  باشد و هیچ شكي در سند آن نیست ولي از آن و روایت ابن ابي شیبه نیز صحیح مي

 اشم.اشاراتي داشته ب اجمالینقل تمام مطالبي كه در توثیقات راویان سند ذكر شده وجود ندارد فقط به این مطالب به صورت 

 چنین رازي در الجرح و التعدیل همین را گفته است. وي او به شهادت ابن حبان ثقه است و هممحمد بن بشر را

 ي او را توثیق نموده است.یعبید هللا بن عمر او نیز ثقه است و نسا

 زید بن اسلم نیز ثقه است كه ذهبي او را در سیر أعالم النبالء توثیق نموده است.

 اند. و ابو زرعه توثیق نمودهاسلم القریشي العدوي را نیز عجلي 

 پس این روایت بر اساس مباني علماي علم رجال اهل سنت صحیح السند است.

 اند عالج كنند.كه روایات را به شكلي كه علماي رجال اهل سنت ذكر كرده اي ندارند جز این جناب الحسیني چاره

 هاشمي: جناب دكتر قزویني ببخشید یك لحظه!ال

 بلهدكتر قزویني: 

 هاشمي: در همین جا تعلیق و توضیح سریعي از دكتر ابو شوارب داریم.ال
 

 



 سخن دكتر ابو شوارب

ابو شوارب: بسم هللا الرحمن الرحیم والحمد لِل رب العالمین والصالة والسالم على اشرف المرسلین سیدنا محمد علیه وعلى 

 ى سالم.آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى یوم الدین خیر صالة وأزك
 

 وحدت كلمه مسلمانان ضرورت

اي است كه آیة هللا حسیني قزویني به آن اشاره كردند و آن این  كید ورزم و آن همان نكتهادر ابتدا الزم است بر این مطلب ت

اي كه بین ما هست اما الزم است بر ضرورت وحدت كلمه میان مسلمانان در هر كه با وجود همه اختالف مسلك و رویه 

هاي گذشته را كه بر اثر اهداف سیاسي و  ان و مكان اتفاق نظر داشته باشیم. براي وحدت مسلمانان الزم است كینهزم

 اقتصادي به وجود آمده است را فراموش كنیم)!!!(.

 اي است كه جناب دكتروحدت كلمه مسلمانان الزم است از این مسائل خالصي بجوییم و این همان هدف و برنامه  به خاطر

هاي گذشته كه یاد آور خاطرات گذشته است  یعني از كینه ،اندورزیده ها بر آن تاكید مي الهاشمي در هر قسمت از برنامه 

اي از اباطیلي باشد كه تاریخ در  مل كنیم مجموعهات خالصي بجوییم. افكاري كه امكان دارد اگر روي آن به دقت و عمق

وردن برخي مطامع سیاسي و اقتصادي جعل كرده باشد. البته طبیعي است كه نتوان مراحل و مقاطع معیني براي به دست آ

 ها سال قبل.اي است پیچیده در سخنان مرده صد  افكار را فراموش كرد افكاري كه پشت سر آن پیشینه باره همه آنیك 
 

 تذكر

ها را  اند و آندانیم آیا منظور ایشان علماي اهل سنت است كه این مطالب را علیه ابوبكر و عمربن خطاب و... ساخته نمي 

 هاست كه این مطالب را در كتابآن  شاگردان اند و یا منظور هایشان قرار داده از روي مقاصد سیاسي و اقتصادي در كتاب

هاي هاي شیعه نقل شود در كتاب  كه در كتاباز این  پیشند؟! چون هر یك از این روایات اهاي اساتید خود اضافه كرده 

 علماي اهل سنت نقل شده است.
 

ترین چیزي  ساده امروز دیگر طرح مساله والیت در ایران بدون فایده است چون مراجع نباید در حكومت دخالت كنند)!!!(.

گوییم و قضیه اساسي كه مذهب براي آن مشاجرات و اختالفات و آن سخن مي كه امروز در مسأله والیت و حكومت از 

اي است كه به طور كلي خاتمه یافته و والیت به خاندان پیامبر و یا حتى مراجع نرسیده است  به صحابه شنیده قضیه طعن

ي كه امروز در مذهب شیعه امامیه هم كنند. همان چیز ها را اداره ميبلكه اآلن این سیاسیون هستند كه شئون و امور دولت 

 سان شده است. بدین
 

 تذكر

اند  له فتوا دادهاشیعه در قدیم و جدید به این مس گیریم چون وي به این موضوع آگاه نیست كه فقهاما به ایشان خورده نمي 

نین حكومت از او پیروي كنند و سیس حكومت اسالمي قیام نمود بر سایر فقها الزم است كه در قواابه ت كه اگر یكي از فقها

 كند؟  داند و یا فراموش كرده كه اشكال وهابیت علیه شیعه این است كه چرا در ایران حكومت را یك فقیه اداره مي او نمي
 

 هجوم ساختگي است!!! كه روایات ادعا بر این

خ چه كه شیتوان گفت بله آن  به اجمال ميپس ما در قضیه)هجوم( بر این اعتقادیم كه نیاز به تجدید نظر اساسي داریم و 

 خرینااع متهاي شیعه و اخترمحمد قزویني در قضیه هجوم بیان نمودند مبني بر این كه این روایات هجوم از دست ساخته 

 كه منبع اصلي همه این روایات ها از اختراعات قدما است. ادعا بر این گوییم ایننیست درست و صحیح است ولي ما مي 

كتاب سلیم بن قیس است و این كتاب حتي تا قرن چهارم بدون سند است. از این قضیه تا زمان ظهور كتاب سلیم بن قیس 

هـ است ولي اساتید آن قرن  10عامري هاللي هیچ اثري نیست. كتابي كه منسوب به مولف قرن اول هجري و متوفاي سال 

 چهارم آشكار شده اند.



 هاي ساده و عوام به خلفا تعرض و اهانت صورت ميسیاري از مراجع و علما در برابر انسان ادعا بر این كه در مجالس ب

د. بله گردگیرد و قاتل در قضیه هجوم معین نمي  چنین شما گفتید در مجالس سب و دشنام به صحابه صورت نمي گیرد هم

ظه هللا مثال زدید و در مجلس ارزشمند او بنا به اي حفاین در مجالس رسمي است كه شما به مجلس السید القائد الخامنه 

شود ولي مراجع و علما در مجالس عمومي خود افراد ها بیان نمي  مسولیت و جایگاه و مقام رفیعي كه دارد این سب و دشنام

 كنند)!!!(.ساده و عوام و فرزندان كوچك را تشویق به این كار مي 

 

 كند!!!نمي به حضرت فاطمه سالم هللا علیها  لت بر هجومالبالغه دال المومنین در نهجخطبه امیر

نهج البالغه امام علي علیه السالم كه تاكنون  202هایي كه در این متن زیبا از خطبه  چنان ما با وجود همه زیبایيهم 

وع مورد ین خطبه شامل موضكید داریم كه اان را قرائت نمودید بر این نكته تبودیم و شما جناب استاد حسیني قزویني آنشنیده 

امانتى كه به من سپرده بودید هم اكنون باز « لقد استرجعت الودیعة وأما حزني علیك فسرمد» فرمایدشود. مي بحث نمي 

 گردانده شد و اندوهم همیشگى است.

ت؟ این كالم را هر كند كه او شهید شده اس كند كه او كشته شده است؟ كجاي این متن داللت ميكجاي این متن داللت مي 

فاطمه )حضرت(گوید. اما این چه ارتباطي به از دست دادن شخصي كه همسرش را از دست داده و براي او محزون باشد مي 

 ؟محمد علیه الصالة والسالم دارد ()حضرتدختر)سالم هللا علیها( 
 

 )اولین عوام فریبی مناظره کنندگان اهل سنت(تذكر

بقیه كالم امیرالمومنین را فراموش نموده یا خود را به فراموشي زده است؟! و آیا این كالم حضرت دانیم آیا ایشان  نمي

در سالم هللا علیها توسط صحابه بعد از وفات پ فاطمهبر حفظ كرامت حضرت  «فستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها»

خواهند بگویند این كفار از بالد روم و تاتار بودند كه  ميكه  بوبكر داللت دارد یا خیر؟! یا اینابزرگوارش در زمان خالفت 

هاي اسالمي به او ظلم و ستم روا داشتند و ابوبكر،  هجوم برده و در مركز سرزمین سالم هللا علیها فاطمهحضرت به خانه 

 اند؟!!  عمر و سایر صحابه هم از این واقعه بي اطالع مانده
 

 شبهه علیه كتاب كافي و روایات آن

اعتقاد شخصي من  در حقیقتو از )امام(حسین نقل كردید.  351، ص 0چنین روایت دیگري كه شما از كتاب كافي، ج هم 

كتابي است مملو از امور متعارض و متناقض؛ مثالً اگر دكتر  ،درباره كتاب كافي چیز دیگري است و آن این كه این كتاب

 زنم. یك مثال كوچك مي محمد)جناب دكتر حسیني قزویني( اجازه دهند من 

 گوید من نمي هللا علیه السالم )امام(جعفر صادق به دروغ به او نسبت داده و ميابا عبد از 220، ص0در اصول كافي، ج 

 گذرد نفي ميها، زمین، بهشت، جهنم و در عالم مكان مي چه در آسمان  دانم. ببینید او خود علم غیب را از خود درباره آن

 روایت در باب علم ائمه به عالم كون و مكان و این كه هیچ چیز بر آنان مخفى نیست ذكر شده است. كند. این

ار و داود بن زخوانیم از سدیر روایت شده كه گفت من و ابوبصیر و یحیاى بمي  231، ص 25چنین در این كتاب ج هم 

كه غضبناك بود به سوي ما آمد و چون در جاي خود كثیر در مجلس اباعبد هللا امام صادق بودیم كه آن حضرت در حالي 

 خواستمداند. من مي  دانیم كسي جز خداي عزوجل غیب نمي پندارند ما غیب مي نشست فرمود شگفت است از مردمي كه مي

 فالن كنیزم را بزنم او از من گریخت و من ندانستم كه در كدام اطاق منزل پنهان شده است.

 ود.شجایگاه و منزلت و شاني كه نزد شیعه دارد اما شامل بسیاري از امور متناقض و متعارض مي پس كتاب كافي علي رغم

 دكتر الهاشمي: وقتتان تمام شد.

 



 تذكر

ي كاف هایي كه در كالم ابو شوارب راجع به روایات متعارضبه زودي در آخر مناظره شب چهارم به حذف و تقطیع و تحریف 

 مود.وجود دارد اشاره خواهیم ن
 

 ایراد به ادله دكتر قزویني

 ثانیه به من وقت بدهید. 40ابو شوارب: فقط 

ها به عنوان رد ذكر شده است.  كتاب تمام اخباري كه شیخ قزویني از مصادر اهل سنت نقل كردند در حقیقت در آن تقریبا

وان روایات مورد قبول صاحب كتاب ها این روایات به عن )یعني به ادعا و زعم ابوالشوارب در هیچ یك از این كتاب

لل یعني الم گونه كه این سخن را برادرمان شیخ حسن)الحسیني( در رد مطلب نقل شده از كتاب شهرستانياند!( همان نیامده

 آن مطلب« منهاج الكرامة في منهاج السنة»چنین ابن تیمیه هم در مقام رد بر عالمه حلي در كتابش هم و النحل نقل كردند. 

كند پس  كند و بعد رد مي ا آورده است یعني او هم بر اساس زعم و گمان عالمه حلي در منهاج الكرامه مطلبي را ذكر مير

 اند. هاي اهل سنت دلیل بر این نیست كه این گروه از علما به این روایات استشهاد و یا اعتراف نموده آمدن روایتي در كتاب
 

 کنندگان اهل سنت()دومین عوام فریبی مناظره تذكر

یحي شود كه روایت صحیابد كه حقیقت و مقصود ابن تیمیه چیست و متوجه مي هر كس به كتاب ابن تیمیه مراجعه كند در مي 

اند و ما در وجود ندارد و از این جهت حاضران در مناظره به این جواب عجیب و غریب پناه برده  است كه امكان رد آن

ه ایم تا شبهه ای برای خوانندگان عزیز پیش نیاید و از این موضوع که بگذریم فصل اول اسکن صفحه مورد نظر را قرار داد

یعنی بر اساس استدالل ایشان عالمه حلی بر عصمت اهل بیت و شان نزول آیات فراوان برای آنان مانند تطهیر و غیره آگاه 

  !!!؟در کتابش نقل کردهه او آن را که ابن تیمیه در جواب ب می زنندنبوده و به امامان خویش نسبت دزدی 

 .جا چیزي از بیت المال هست تا آن را بردارد و در میان مستحقین قسمت كند برد تا ببیند آیا در آن به خانه هجوم
 

 شیبه ابیمصنف ابن  بر كتاب ایراد

حسنه  ار صحیحه وآثبلكه  احادیث نه تنهادر این كتاب  كندروایات صحیح را ذكر نمي فقط بي شیبه اكتاب مصنف ابن  اوال

چنین این خبر اگر در كتاب مصنف ابن  كند. هم روایت این كتاب فقط تهدید به احراق را ثابت مي مده است.آ نیز و ضعیفه

پیوندد بلكه در آن كتاب فقط  اي ندارد كه این واقعه دیر یا زود به وقوع ميابي شیبه هم صحیح باشد به این مطلب اشاره 

 سوزاندن دارد.اشاره به تهدید 

ثانیا نكته بسیار مهم دیگر این است كه راوي اصلي این خبر یعني اسلم غالم عمر بن خطاب خود شاهد واقعه نبوده است 

چون عمربن خطاب او را به مكه فرستاده بوده است. یعني او وقت بیعت ابوبكر و وقت نزاع بر سر ماجراي فدك در مكه 

 بوده است.
 

 تذکر

روایت ابن ابی شیبه توسط دکتر قزوینی اثبات شده و این گفته که اسلم در آن زمان در  رجالیدر ابتدا باید بگوییم صحت 

مکه بوده نادرست است اما بر فرض که شخص مورد نظر در آن زمان در مکه بوده دلیل قانع کننده ای برای مردود کردن 

که ما دیگر اخبار در زمینه های گوناگون را از تلویزیون، اینترنت و غیره روایت نیست؛ این استدالل به مانند این است 

دنبال نکنیم چون خودمان در محل واقعه نبودیم و چون خبر با چند دست واسطه به ما رسیده پس دروغ است! ما به کسانی 

ر فرقی نمی کند در محل بوده ایم که خبر را نقل کرده اند)رجالی( مراجعه و هنگامی که از راستگویی آنان مطمئن شدیم دیگ

یا نه خبر درست است و می توانیم به دیگران انتقال دهیم. از طرفی ما بر اساس گفته پیامبر صلی هللا علیه و آله اثبات کردیم 

 کسانی که اراده ترساندن اهالی مدینه را داشته باشند جهنمی هستند. 

 دكتر الهاشمي: آقاي قزویني بفرمایید!



 ر حسیني قزویني پاسخ دكت

هاي اهل سنت را كنم؛ لكن این تعبیر او كه مطالب ذكر شده در كتاب دكتر قزویني: از جناب دكتر ابو شوارب تشكر مي 

 خواهیم كه براي ما بیان كند كه این اباطیل چیست؟داند ادعایي بدون دلیل است و از ایشان مي  اباطیلي بیش نمي
 

 جع به قضیه هجومنظر علماي معاصر اهل سنت را

 سخن محمد حسنین هیكل

یكي از علماي اهل سنت در زمان حاضر كه اسمشان محمد حسنین هیكل است و از بزرگان علماي مصر است در كتابش 

 .«فبلغ أبا بكر وعمر اجتماعهم بدار فاطمة فاتیا في جماعة حتى هجموا على الدار...» گوید:مي  25ص « بوبكراالصدیق »

جا كه به خانه  دو نفر هم آمدند تا آنرو آن  اند از اینابوبكر خبر رسید كه مردم در كنار خانه فاطمه اجتماع كردهبه عمر و 

 هجوم بردند...
 

 سخن عبد الفتاح عبد المقصود

إن » د:یگو چنین عبد الفتاح عبد المقصود كه از بزرگان علماي اهل سنت در مصر و از معاصرین هستند در كتاب خود مي هم

عمر قال: والذي نفسي بیده لیخرجن أو ْلحرقنها على من فیها ... قالت طائفة خافت هللا ورعت الرسول في عقبه: یا أبا حفص 

إن فیها فاطمة فقال ال أبالي، وهل على ألسنة الناس عقال تمنعها من أن تروي قصة حطب أمر به ابن الخطاب فأحاط بدار 

 «نوا عدة اإلقناع أو عدة االیقاعفاطمة وفیها علي وصحبه لیكو

خانه را با همه ساكنانش به آتش  ها از خانه خارج شوند و االعمر گفت قسم به آن خدایي كه جانم در دست اوست باید آن 

داشته بودند گفتند اي أبا حفص! فاطمه در این ترسیدند و حرمت پیامبر را در نسل او نگه كشم. گروهي كه از خدا مي  مي

ها قفل زده شده است كه داستان هیزم را بازگو نكنند؟ مگر دهان مردم بسته و بر زبان. و او فریاد زد باكي ندارم نه استخا

آري زاده خطاب اطراف خانه را که علي و  بود که درب خانه فاطمه جمع کنند.قصه هیزمي که عمر بن خطاب دستور داده 

 .تازدرا قانع سازد و یا بر آنان ب ن وسیله یا آنانای اصحابش در آن بودند محاصره کرد تا به

 .اند اهل سنت معاصر نیز نقل نمودهآري! این عبارات را حتى برادران 
 

 كنند همه علماي شیعه كتاب سلیم بن قیس را رد مي این ادعا کهرامون پاسخ جناب دكتر قزویني پی

دكتر الهاشمي راجع به كتاب سلیم بن قیس بیان شد و گفته شد این در رابطه با عباراتي كه شب گذشته و نیز امشب توسط 

كتاب جعلي و دروغ است و حتى نزد علماي شیعه اعتباري ندارد باید عرض كنم كالم شیخ نعماني در كتاب الغیبه درباره 

 كتاب سلیم گه می گوید:

 002 ص« الغیبه»شیخ نعماني در كتابش  است.اب سلیم بن قیس كتاب معتبري اند كه كتهمه علماي شیعه بر این عقیده 

 نمایند.كرده و به آن اعتماد مي گوید كتاب سلیم از اصولي است كه شیعه به آن مراجعه مي 
 

 كالم سید بن طاووس

 دهد.گوید خود این كتاب شهادت به صحت و ارزش آن مي  مي 042سید بن طاووس در كتابش تحریر طاووسي ص 
 

 كالم عالمه حلي

گوید نظر من درباره سلیم و كتاب او این است كه خود حدیث شماره یك مي   14عالمه حلي در كتابش خالصة اْلقوال ص 

 سلیم بن قیس را معتبر بدانیم؛ ولي درباره مطالب وارد شده در كتابش توقف نماییم.

 كلمات سایر علماء

 گویند راوي كتاب سلیم ثقه و جلیل و .... است.مي عالمه مجلسي، شیخ حّر عاملي، محقق مامقاني، آیة هللا خوئي 
 



دكتر الهاشمي: ببخشید! یك لحظه! یك لحظه! پس به نظر شما كتاب سلیم بن قیس عامري كتاب مورد اعتمادي نزد شیعه به 

خواهم كرد هایي از آن را برایتان نقل  در حالي كه در این كتاب بعضي از مطالب عجیب كه به زودي نمونه .آیدحساب مي 

 وجود دارد.
 

 نظر دكتر قزویني راجع به كتاب سلیم بن قیس كه اكنون نزد شیعه است

سال است كه در حوزه و دانشگاه در موضوع علم رجال  20دكتر قزویني: اما به اعتقاد من به عنوان شخصي كه مدت 

المدخل إلى علم الرجال »و حتى كتاب  شوم و به عنوان یكي از متخصصین علم رجال و درایه شناخته مي تدریس نموده

 آید باید بگویم:جانب به عنوان كتاب درسي حوزه و دانشگاه به حساب مي این « والدرایه

ي دانیم كه آیا این كتاباند ما نمي  ي هم فرمودهیگونه كه آیة هللا خوعقیده شخصي من این است كه كتاب سلیم بن قیس همان 

ش داده اان بن ابي ایسلیم بن قیس در دسترس ماست همان كتابي است كه سلیم بن قیس آن را به ابكه امروز به عنوان كتاب 

 است یا نه؟ و آیا با مرور زمان چیزي به آن اضافه و یا كم شده است یا نه؟

 .ري استش رسیده است كتاب معتبابان بن ابي ایادانیم كه اصل آن كتابي كه از سلیم بن قیس به قدر مي ولي ما این 
 

 د!!!(نصحیح باش پیرامون عدم قبول روایات جعلي)حتى اگر سندا سخن دكتر الهاشمي

 دكتر الهاشمي: جناب شیخ قزویني یك لحظه به من گوش بدهید! اآلن نوبت شیخ الخزاعي است.

 ایستند و كمه ميجا یعني در انگلیس، مملكت عدالت و آزادي و دموكراسي وقتي مردم در برابر قاضي مح باور كنید این

اند مورد شك و شبهه بوده است مطلقاً به او اعتماد نكرده و او شود كه مصدر و منبعي كه از آن خبري را گرفته  ثابت مي

كنند و اگر شاهد یك بار دروغ بگوید و بفهمند كه او فقط یك بار دو روایت مختلف ولي در موضوع واحد نقل را طرد مي 

 گونه پیدا كنید. اي اینكنند. یعني امكان ندارد كه در انگلیس قضیه  و طرد ميكرده است او را حذف 

هایي كه بر اساس مزاج فالن رئیس و یا فالن مسئول  هاي عربي چه بسیارند محكمهداند كه در بعضي از كشور خدا بهتر مي

یده من در این كتاب است و این جمله را در گویي این عقهاي دموكراتیك وقتي شما مي كنند. اما در كشورحكم صادر مي 

ا دكتر چون شیخ الخزاعي ی با این كتاب علیه كس دیگري همتواني  كني دیگر نميبرابر یك قاضي كشور انگلیس بیان مي 

الهاشمي استناد كني. )چون این نظر شخصي شماست و براي خودتان محترم است( تا چه رسد كه بخواهي با این جمالت 

كسي استناد كني كه باعث تابش نور اسالم به سرزمینت شده است)منظور عمر بن خطاب است( و در این راه با توفیق  علیه

 الهي روبرو بوده است.

 

 تذكر

چه كه ایشان درباره كتاب سلیم بن قیس بیان نمودند  یابد آنجناب دكتر حسیني قزویني دقت كند در مي  جمالتكسي كه به 

دانیم چرا دكتر الهاشمي این كلمات را گفته و به سایر روایات جناب دكتر هاي اهل سنت بود و ما نمي در حقیقت در رد ادعا 

 مانند کالم بزرگان معاصر اهل سنت درباره هجوم.  كند هم نمي ايحسیني قزویني در موضوع مورد بحث اصال اشاره 
 

 سخن الهاشمي پیرامون فتوحات عمر

سالم به كه خداوند شما را حفظ كرده و از شما خشنود گردد عمربن خطاب كسي است كه فقط به انتقال ا جناب سید مهمان

جا نكرد بلكه آن را به سرزمین الخزاعي)عراق( و بعد از آن به شام و بعد از آن بیت المقدس و از آن  سرزمین فارس اكتفا

 به لیبي صادر كرد.

دانید آیا مي  ؟را بشناسید توانید آنهر چیز مي  اید كه حضرت مسیح علیه السالم فرموده است از محصول و میوه آیا شنیده

 )حضرت( آید؟ به همین علت اگر این شخص)عمر( قاتل شود و خار در انگور به عمل نمي كه انگور از خار برداشت نمي

و اسالم آوردند داشتند؟ همه این محبت از سوي مردمي كه به دست ابود آیا مردم او را دوست مي فاطمه)سالم هللا علیها( مي 

 ها را فتح نمود.ند و خداوند به دست او كشورورز بشر به او محبت مي سازد و یك میلیاردب مي او را به خدا مقر



 تذكر

ن گشایي بدواگر كشور چرا الهاشمی به جنایات سپاهیان عمر در کشور گشایی که شهره خاص و عام است اشاره نمی کند؟ 

تند كه فتوحات بیشتري داش هخان و غیرشود پس باید امثال تیمور و چنگیز می سبب تقرب به خداوند  ینشر فرهنگ اسالم

نیم ك از برادران اهل سنت سوال مي استها  تر باشند و اگر ارزش فتوحات به نشر اسالم در این سرزمینبه خداوند نزدیك 

چرا سیره و روش عملي خود او بر خالف روح اسالم بود؟! شما  بلیها اسالم را نشر داد؟ اگر آیا خلیفه در این سرزمین 

اید عمر اولین كسي بود كه بین عرب و عجم فرق گذاشت؛ او اولین كسي بود كه عرب را از هایتان گفته كتاب خودتان در 

ازدواج با غیر عرب منع كرد و نیز غیر عرب را از تصدي پست و منصب بلند پایه منع نمود؛ او اولین كسي بود كه بین 

إن » :ندودور مخالف با سخن خداوند متعال در قرآن نیست كه فرممردم در سهامشان از بیت المال فرق گذارد و آیا این ام

ه ك صلی هللا علیه و آله ترین شماست؟ و سخن رسول خداترین شما نزد خداوند با تقوا با ارزش؛ أكرمكم عند هللا أتقاكم

ر م بب بر عجم و از عجهیچ فخري از عر؛ على العرب إال بالزهد والتقوي ال فخر للعرب على العجم وال للعجم» :ندفرمود

صلی  اي كه در زمان رسول خداطور سخن عمر بن خطاب در حرام نمودن دو متعه همین  ؟عرب نیست مگر به زهد و تقوا

 نشر اسالم بود یا تغییر اسالم؟ آیا مقصود و منظور او از این كارها.  و نماز و... تغییر در اذان ،حالل بود هللا علیه و آله

 کردیم در این کتاب به گوشه ای از آنان بپردازیم. هر چند ما سعی
 

نس بن مالك را در دمشق مالقات نمودم در حالي كه به اگوید  كه زهري ميبود چه اتفاقي در زمان خلفا افتاده از طرفی 

ه بودیم همین اد گرفتچه كه ی گریست به او گفتم چه چیز تو را به گریه انداخته است؟ گفت از تمام آنتنهایي نشسته بود و مي 

 )تغییر در قرائت اجزای نماز و بستن دست و...(.اقي مانده بود كه این هم ضایع شدنماز ب

_____________________ 

 پی روشت:

  540الزهد و الرقائق، ص ( 0)

 402، ص 4سنن ترمذي، ج ( 2)

  233، ص 2جامع بیان العلم، ج ( 4)

 

كند با على رضی هللا در بصره نماز گذارد بعد از نماز گفت این نماز مرا  مي همچنین بخاري از عمران بن حصین روایت

ر نشست هللا اكب خاست و مي مي خواندیم انداخت كه هر بار كه بر هایي كه با رسول خدا صلّي هللا علیه و سلم ميبه یاد نماز

 گفت.مي 

_____________________ 

 پی روشت:

 613، ح 010، ص 0صحیح بخاري، ج ( 3)

 

شناخت؛ ما از گروه های به اصطالح را  توانید آنهر چیز مي  از محصول و میوهولی باید بگوییم بله ما هم قبول داریم که 

 جهادی مانند داعش و نوع کشور گشایی آنان خیلی چیزها می فهمیم.

 

 

 



 كنید و شما را به خدا قسم روي آن فكر كنید! آقاي سید قزویني قبل از این كه شیخ الخزاعي صحبت كنند به این عبارت دقت

شود؟ او در حالي  سخني صادر مي كنید چنین)سالم هللا علیها( متهم مي ( زهراضرتشخصي كه شما او را به قتل)حاز  اآی

بي وقاص را به عنوان فرمانده سپاه براي آزاد سازي منطقه شرقي سرزمین عربي و اسالمي از حكومت اكه سعد ابن 

گوید جناب دكتر ابو شوارب خوب به این جمله دقت كنید! این از نصوص عجیب و  كند مي یكتاتوري ظالمانه امر ميد

 منحصر به فرد در تاریخ امت اسالم است.

 كه شیعه تا اآلن هیچ دلیلي براي ادعاي خود در ماجراي هجوم نیاورده است)!!!( ادعا بر این

تا این لحظه حتي یك دلیل مشخص  و آنان یعه ما متهم به تهمت بزرگي گردیده استعمربن خطاب كه از طرف برادران ش

 اند. و نه از علي بن ابي طالب نیاورده )سالم هللا علیها(فاطمه زهراء)حضرت( براي اثبات ادعاي خود نه از 

جا فرستد تا آن  ایران( مياین شخص)عمر( كه سعد)ابن ابي وقاص( را به عنوان فرمانده انتخاب كرده و به سرزمین شما)

گوید اي سعد فرزندان وهیب به سعادت ها را براي آزادي از دیكتاتوري یاري برساند به سعد مي را آزاد سازد و عراقي 

نشین رسول خدا صلى هللا علیه )و آله( و سلم دادند مبادا چیزي در درونت خلجان كرده و رسیدند. اگر به تو لقب دایي و هم 

در جنگ اُحد وقتي نبرد شدت یافت و مشركان به رسول خدا صلى  پدر و مادرم فدایت. گردي. اي سعد! تیر بیاندازمغرور 

ول رسو و به محافظت از پیامبر مشغول بود  ز كساني بود كه مقاومت ورزیدهسعد هم ا سلم نزدیك شدندهللا علیه )و آله( و 

آري خداوند عزوجل هیچ عمل نیك )!(. ماید: اي سعد پدر و مادرم فداي تو بادفر خدا صلي هللا علیه )وآله( و سلّم به او مي

 دهد. و بدي را بي پاداش نگذارده و جزا مي
 

 )سومین عوام فریبی مناظره کنندگان اهل سنت(تذكر

در ابتدا باید بگوییم که خوانندگان عزیز دقت کردند چگونه الهاشمی فضای منطقی مناظره را با طرح این موضوعات از 

مسیر اصلی خارج کرد؟ از طرفی رفتار اشخاص برای ما مالک است نه گفتار منسوب به آنان؛ در جنگ احد چه اتفاقاتی 

نام چه کسانی آمده بود؟ عزیزان به بخش مربوطه   یامبر صلی هللا علیه و آلهپ کشتنسه گانه برای  یتالش خلفاافتاد؟ در اسناد 

 مراجعه و خود پاسخ الهاشمی را بدهند.

 

. ویدكالم بسیار مهم را بشنو این  و سلم خوب گوش كنید اهل بیت رسول خدا صلي هللا علیهآقاي حسیني و همه منتسبین به 

فرماید: بین هیچ كس نسب و حسبي  آن حضرت در حالي كه این حدیث به او وحي شده است به قریش و سعد و بني هاشم مي

 شود مگر به طاعت و بندگي خداوند. باعث ارج و قرب نمي

 یكي از حاضران در برنامه: هللا اكبر

اوند یكسان و برابرند. خداوند پروردگار همه و همه بندگان پروردگارند و فقط در شان در مقابل خدپس مردم از فقیر و غني 

 یابند.دیگر فضیلت مي  عاقبت به خیري از یك

 ؛كنند؟ هرگز كنند؟ نه؛ با زیارت قبر سیده نفیسه)در مصر( فضیلت پیدا مي آیا با حضور در مراسم عزاداري فضیلت پیدا مي

هاي بزرگ؟ با ندبه و لطمه و سینه خیز رفتن؟ نه، بلكه فقط با طاعت و ز؛ با كاخ و قصربا پول و ثروت فراوان؟ هرگ

 بندگي.
 

 

 

 

 

 



 تذكر

الهاشمي سعي دارد با این مطالب و روایتي كه با آن همه شور و هیاهو كه انگار كشف جدیدي كرده است و هیچ ارتباطي با 

كه با این مطالب  م را ضد شیعه تحریك نماید. اما غافل از اینموضوع بحث نداشت تاییدي براي مذهب خود آورده و مرد

كند كه هیچ  ها سخن به میان آورده چون كالم عمر داللت مي بر ضرر اعتقادات خودشان در عدالت صحابه و قداست آن

گویند  این که می فرقي بین صحابه و غیر صحابه نیست و همه مردم در برابر خداوند یكسانند مگر به عمل صالح و تقوا پس

صحابی بهشتی هستند کالمی دروغین است زیرا صد رد صد در میان آنان منافق هم بوده و ما در بخش اثبات نفاق ابوبکر 

انی همچنین جا دارد به عزیزدیدیم که حذیفه بر منافقین نماز نمی خواند پس عمل هر کس مالک بهشتی بودن و نبودنش است. 

ند آگاه بر هر چ ندسعد بن ابی وقاص با ایشان بیعت نکرد ندانی که امیرالمومنین به خالفت رسیدزم بگوییمکه مطلع نبوده 

و او کسی بود که در جواب سوال امیرالمومنین  )در بخش ویژه چرا به ابوتراب دشنام نمی دهی؟ به آن پرداختیم(حق ایشان بود

از اشد ب دا قسم هر مطلبی که برایتان سوالگر مرا نیابید؛ به خچه می خواهید بپرسید قبل از اینکه دی که فرمودند از من هر

دانی که در سر و ریش من چند مو هست؟ فرمود از من سوالی کردی  بلند شد و گفت آیا می گذشته و آینده پاسخ خواهم داد

 تو شیطانی نشسته و در مرا از این سوال تو خبر داده بود و بدان که به پای هر مویی از سر و ریش مبرکه به خدا قسم پیا

 نقل امیرالمومنینهمین  خانه تو بزغاله ای است که فرزندم حسین را خواهد کشت)عمر بن سعد آن روز کودکی نوپا بود( و

 کند. آن پیامبر از او به نیکی یاد می دردلیلی بر جعلی بودن روایتی است که صلی هللا علیه و آله از پیامبر 
 

 هاي احد و بدر انتقام بگیرد.شخص)عمر( خواسته است تا از پیامبر اكرم در جنگ  الهاشمي: دیشب گفتند این

شوي ها رهسپار مي هایي كه براي آزادي آن فرماید: اگر خواستي در آزادي خود و دیگر ملت  آن حضرت به سعد مي

م. و به صراط مستقی به نجات، به هدایت نينماید ملزم ساز! یع چه پیامبر اكرم تو را امر ميسهمي داشته باشي خود را به آن 

 كاران نباشید این موعظه مرا گوش كنید.خواهید عملتان از بین نرفته و از زیان  اگر مي
 

 تذكر

 ونماید و فرصت زیادي از برنامه را به آن اختصاص داده از روي كمي بضاعت  این روایتي كه الهاشمي به آن استناد مي

وید سري گ ت گرفته است. چون این روایت را طبري با سند بسیار ضعیف نقل نموده است زیرا طبري مياتوشه علمي او نش

و واضح است كه روایت از سیف بن عمر  3، ص 4كند که... تاریخ طبري ج  از شعیب از سیف از محمد و طلحه نقل مي

كند هر چند در سند این روایت اشخاص ضعیف مي  طساقكه تمام علما بر تضعیف او اجماع دارند روایت را از درجه اعتبار 

سازد و از طرفی برای محققان تاریخ برترین سند است تا درجه اعتبار به کل ساقط مي از  روایت را دیگري نیز هستند كه

 ببینند سپاهیان عمر با مردان، زنان و کودکان چگونه رفتار کردند.

 

 معذرت خواهي او از عمر به خاطر طرح این سخنان در شبكه المستقلهسخن الهاشمي خطاب به عمر بن خطاب و 

اي كه ما تو را در شبكه خواهم اي آقا و سید من اي عمر از این  خداوند از عمر بن خطاب راضي شود؛ از تو معذرت مي

قضایا بهتر از این است كه  دانم طرح اینطلبم ولي مي ایم پوزش مي كه متعلق به خودتان است در معرض اتهام قرار داده 

اي كه دیشب محمد الخزاعي نیز آن را لعن و نفرین نمود و به مطلبي چنان باقي بماند. فتنه  این مطالب طرح نشود و فتنه هم

 خود حتما و كند اشاره نمود كه من به ایشان توضیح دادم چرا شبكه المستقله این مطالب خزنده را در این شبكه طرح مي

اند كه چگونه عمر و  اي دیده هاي ماهواره اند و یا دو هفته قبل در یكي از شبكه در مجالس عزاداري شركت كردهایشان 

اند كه چگونه به فرزندان كوچك دهند و دیده نشین رسول خدا صلى هللا علیه)و آله( و سلم را مورد دشنام قرار مي ابوبكر هم 

سالي را دارم كه جا در كامپیوتري كه دارم فرزند ایراني خرد شنام دهند. من در ایندو را ددهند كه آن  خود آموزش مي

 اي مملو از حقد كینه به صحابه پیامبر دارد و در حالي كه مردم پیرامون او را گرفته سنش بیش از نه سال نیست ولي سینه

 است. زهراء به وقوع پیوسته هایي است كه براي)حضرت(اند مشغول بیان ماجرا

 .نشین رسول خدا در غاراي آقا و سید من اي عمر بن خطاب، اي آقا و سید من اي ابوبكر اي هم 
 



 دهند؟شنوند و به تو گوش مي  الخزاعي: آیا عمر و ابوبكر كالم تو را مي

نشین رسول خدا در م گویم. اي آقا و سید من اي ه اند سخن مي الهاشمي: من ادیب بوده و به نحو مجازي كه ادبا سخن گفته

تا اهل فتنه از ترویج فتنه خودداري كرده و اعمالشان براي  دهیم براي از بین بردن فتنه است چه كه ما انجام ميغار آن 

اره تو بن این مطالب درها هنوز كساني هستند كه مقدار حیایي برایشان باقي مانده تا از گفت آن چه بینمردم آشكار شود اگر 

 ت)عمر( خودداري كنند.و دوست
 

 تذكر

انت كند؛ آیا بیش از این اه ها را اهل فتنه معرفي مي كند و آنبه سخنان الهاشمي دقت كنید ببینید چگونه به شیعه اهانت مي 

 و دشنام نسبت به شیعه امكان دارد؟! 
 

مردم آن را بفهمند و مبغضان و متعصبان را كنند الاقل ما به سهم خود حق را بیان كرده تا  كار را نميها این  و اگر آن

خواهي، دین تسامح و تساهل است نه دین حقد و كینه، بشناسند و بدانند كه دین اسالم دین محبت است نه دین خون و خون 

در این ق سازي آن به ساكنان مكه فرمود: بروید كه شما آزادید؛ ببینید چهدین عفو است كه پیامبر آن در روز فتح مكه و آزاد

گوید اگر عمر را لعن نكني خود ملعون هستي؟ نصوص عجیب و غریبي كه مي  كند؟ كجاست آن دین با آن دین تفاوت مي

 و اگر در لعن او تردید كني خود ملعون هستی؟!
 

 تذكر

ودن و مجازي بودن كند و بعد از اشكال به او در برنامه فقط با توجیه ادیب بگان صدا مي چون زندالهاشمي عمر را هم 

كه رسول خدا صلى هللا علیه و  كه شیعه را به طور مطلق و به خاطر اعتقاد به اینسعي در فرار از اشكال دارد و حال آن 

آله و اهل بیت گرامیشان را بنا بر آیات قرآن زنده می دانند)هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار بلکه 

ها بیننده  كند ولي خود در برابر میلیون ( را تكفیر مي021آل عمران  -زد پروردگارشان روزی داده می شوند زنده اند و ن

كنند و در پاسخ به این کالمش که دین اسالم را دین محبت یاد می  در سراسر دنیا با ابوبكر و عمر سخن گفته و مناجات مي

شات را برای مردم نمی گوید جنایاتی که یزید در مدینه مرتکب شد به سفاکند باید بگوییم بله و شکی در آن نیست اما چر

یا قتل عام در فتح ارمنستان توسط سپاه تحت امر عمر یا قطع دست و پای مردم در جنگ  معاویه خال المومنین بوده؟!

خی ا اعدام چهار فرسفلسطین توسط سپاه تحت امر عمر یا پختن گوشت انسان در فتح آندلوس توسط سپاه تحت امر عمر ی

در طالقان ایران توسط سپاه تحت امر عمر یا مصالحه در جنگ با پرداخت کنیز در جنوب مصر توسط سپاه تحت امر عمر 

؛ کدام یک از این اعمال به سیره پیامبر صلی  ا توسط سپاه تحت امر عمر و...یا کشور گشایی و غنائم جنگی در فتح آفریق

 ارد؟هللا علیه و آله شباهت د

 

 علي بن ابي طالب علیه السالم با آن شجاعتش كجا بود؟

با شجاعت آقاي قهرمان و شجاع ما علي بن ابي طالب مناسبت  سالم هللا علیها( فاطمهكجاي این ماجرا)هجوم به خانه حضرت 

رفتند و او براي  ها صحابه همراه او به جنگ با دشمن ميدارد كه در زندگي خود همواره بر دیگران مسلط بود و در جنگ 

 كرد؟گي مي سرش رسیدها و امور هم گفت و به امور آنها سخن مي شد و با آن  دشمن تهدید محسوب مي

كسي نیست كه شب هجرت و در جنگ اُحد و خیبر و در همه مواقع خطر با گرفتن جان در كف دست  گویا این شخص آن

 خود رسول خدا صلّي هللا علیه )و آله( و سلم را یاري رساند.

 

 

 



 تذكر

مفصل داده ایم اما یک سوال و اینکه چرا  حتوضی به این شبهاتدر ابتدا باید بگوییم ما در بخش پاسخ به شبهات پرداخته 

وسیله جدال بین او و  زند و به این هاي امیرالمومنین با عایشه، طلحه، زبیر و معاویه را مثال نميدكتر الهاشمي جنگ 

ها نیز دروغ و كذب است؟ اگر شجاعت و قهرماني شمارد؟ آیا قتال و نبرد با آن  ابوبكر و عمر را كذب و دروغ مي

دهید چرا آن حضرت با آن همه شجاعت و قهرماني هرگز در فتوحات ابوبكر و عمر شركت امیرالمومنین را مالك قرار مي 

خواهند ادعا كنند نستجیر بالِل آن حضرت شجاعتش را بعد از رسول خدا صلي هللا علیه و آله از دست نكردند؟ یا شاید مي 

یفه الهی خود منبی بر مشخص کردن حق از باطل نارضایتی خدا، ظستند بر حسب ومیرالمومنین می خواداده بود؟!! یا شاید ا

 رسول و خود را با خون ریزی ها و جنایات سپاهیان ابوبکر و عمر در کشور گشایی را به این وسیله مشخص کنند؟
 

 خواهي شده است؟)منظورشان اسالم شیعه است( چرا اسالم دین حقد و فتنه و خون

صحابه پیامبر اكرم صلى هللا علیه )و آله( و سلم تنها تالش ما از بین بردن فتنه و گسترش فرهنگ تسامح و تساهل آقایان اي 

 خواهي و حقد و كینه است.اسالمي بین مسلمانان و محدود ساختن فرهنگ خون و خون 

ال كردم آیا در دین شما و( از یهود س!خواهي در دینشان باشد)قدر خون و خون ام كه این  من در هیچ امتي از دنیا ندیده

 خواهي شعارتان قرار گرفته است؟ گفتند: نه)!( چنین چیزي نیست. خون

 جویید؟ گفتند هرگز)!( مسیح به سوي ما آمد تاال كردم آیا شما با چنین كاري به خدایتان تقرب مي واز مسیحیان انگلستان س

 ها رهایي بخشد....ما را از این كار

بینیم و... و همواره خوب پس چرا فقط نزد ما مسلمانان و در اسالم خدا را در حقد و كینه و بر سر و كله هم زدن مي بسیار 

 خواهیمان بلند است؟ چرا؟ اي خونصد
 

 تذكر
 بشدگان بي گناه در جنگ عراق كه توسط غردهند كه بیش از هشتاد درصد از گشته  ها مي دانیم طبق آماري كه دولتنمي 

طور در بحرین، سوریه، شوند؟! و همین و اروپا آغاز شده است از شیعیان هستند آیا اینان به دست خود شیعیان كشته مي 

خواهي  گونه مطالب در مثل این شبكه بهترین نمونه حقد و كینه و تنفر و خونفغانستان و... آیا طرح و انتشار این البنان، 

در حال حاظر در سوریه و عراق چه خبر انگیزد؟  نمي خواهي را بر قد و كینه را و خوننیست؟ آیا سخنان الهاشمي آتش ح

 یا احترام و بزرگداشت آنان؟ استخواهي  آیا برگزاري مراسم عزاداري براي اهل بیت علیهما السالم خوناست؟ از طرفی 
 

زدتان هایي كه نبه كتاب  ،ترسید و تقوا داشته باشیدز خدا باي مدعیان علم در سراسر دنیا ا ،اي علما از خدا بترسید تا كي؟

 نماییم؟گویي كتابي نوشته و در جلدي قرار داده و ما به آن اعتقاد پیدا كرده و احتجاج مي  هست بنگرید كه هر دروغ

 .قزویني بفرماییدو اما اشكاالت شیخ محمد الخزاعي بر سخنان آقاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سخنان شیخ محمد الخزاعي

 الخزاعي: بسم هللا الرحمن الرحیم

د كنم و به جناب سی به تمام ملت عزیز عراق و همه برادران عزیز بیینده عرب و مسلمانم در شبكه المستقله سالم عرض مي

قزویني سالم عرض كرده و از ایشان كه به عنوان متخصص این موضوع كه قضیه بسیار مهمي هم هست دعوت این شبكه 

 كنم. د تشكر و قدرداني ميرا اجابت نمودن

خواهد باشد و بر  چه مي ولي با این وجود آمدم حال نتیجه هرمن از ابتدا هم گفتم این علوم در حوزه تخصص من نیست؛ 

ها را اضافه حسب معلومات و اطالعاتي كه جناب دكتر حسیني قزویني بیان نمودند فقط دو مطلب فراموش شد كه من آن 

 كنم.مي 

 كه هجوم اتفاق نیافتاد: كند در حالي روایاتي كه داللت بر تهدید به هجوم مي

 گوید: مي 236، ص 3در كتاب العقد الفرید ج 

كساني كه از بیعت با ابوبكر سر پیچي نمودند علي و عباس و زبیر و سعد بن عباده بودند. علي و عباس و زبیر در خانه 

 ها را از خانه ها فرستاد تا آن كه ابوبكر عمر بن خطاب را به سوي آن ستند تا ایننش )سالم هللا علیها(فاطمه)حضرت( 

رو عمر در حالي كه همراه خود  جنگ از اینه ها ب ها از این كار امتناع ورزیدند با آنخارج سازد و به او گفت اگر آن 

ا آمد. ت )سالم هللا علیها(فاطمه)حضرت( سوي خانه ها خانه را به آتش بكشد به مقداري آتش داشت تا در صورت امتناع آن 

اي تا خانه ما را به آتش اي فرزند خطاب آیا آمده  ند:به او فرمود برخورد كرد )سالم هللا علیها(فاطمه)حضرت( كه با  این

ارج شد و با جا بود كه علي از خانه خ كه مانند دیگر مردم براي بیعت حاضر شوید اینبكشي؟ عمر گفت آري مگر این 

  ابوبكر بیعت نمود.

 ابو شوارب: یعني در حقیقت اتفاقي نیافتاد.

 الخزاعي: نه هیچ اتفاقي نیافتاد.
 

 كند.در كتاب اإلمامه والسیاسه از امام فقیه ابن محمد عبد هللا بن مسلم بن قتیبه دینوري روایت مي 

را  رو عمرند و نزد علي اجتماع كرده بودند جویا شد. از این اگوید ابوبكر از گروهي كه براي بیعت با او حاضر نشده مي 

ها از  ها در خانه علي جمع شده بودند را صدا زد. اما آن ها آمد و در حالي كه آن ها فرستاد. او هم به سوي آن به سوي آن

گند به خدایي كه جان عمر به دست رو دستور داد تا هیزم بیاورند. عمر گفت سو خارج شدن از خانه امتناع ورزیدند از این

)حضرت( كشم. به او گفتند اي ابا حفص حتي اگر  اوست یا از خانه خارج شوید یا خانه را با همه ساكنانش به آتش مي

رو همه براي بیعت خارج شدند مگر علي كه در خانه ماند. علي  . از اینباشددر خانه باشد؟ عمر  )سالم هللا علیها(فاطمه

 كه قرآن را جمع آوري نمایم.ام كه از خانه خارج نشوم و لباس بر تن نكنم تا این  داوند قسم یاد كردهگفت به خ

 گوید...ها خانه را آتش زدند و روایاتي هم هست كه مي  گوید آن روایات فراواني هست كه مي ببینیدبرادران 

 

 قطع سخنان الخزاعي از سوي الهاشمي و ممانعت از تكمیل آن

 اند... الهاشمي: چه كسي خانه را آتش زد؟ شما به ما گفتید مشخص كرده

 الخزاعي: ببخشید یك لحظه، یك لحظه.

البته با رعایت  آورمگویند خانه آتش زده شد را مي  اند اول روایاتي كه مي... روایاتي كه شما دارید مشخص كرده  الهاشمي:

 رده باشیم.احتیاط تا موارد باطل و دروغ را ترویج نك

 اي را از آقاي قزویني بشنویم.الهاشمي: اجازه بدهید نكته 

 الخزاعي: اجازه بدهید كالم من به پایان برسد.



 .دقیقه دادم 4الهاشمي: مثل سایرین به شما 

 دقیقه دادید ولي به من كمتر دادید. 4الخزاعي: به همه 

 ازه بدهید...الهاشمي: اجازه بدهید تا برادر قزویني صحبت كنند... اج

شود و چون شبكه  الخزاعي: برادران عزیزم! برادران مشكل این شبكه این است كه در این موضوع رعایت حقوق نمي

 كند.كند. این شبكه حق ما را رعایت نمي  متعلق به خودشان است آقاي الهاشمي به هر شكلي بخواهد صحبت مي

الهاشمي: یوسف، یوسف)الهاشمي قصد دارد سخنان الخزاعي و دكتر قزویني را قطع کند و با شلوغ كردن و صدا زدن تهیه 

تقله كس فرصت پیدا نكند در شبكه المس االن یك فرصت تبلیغاتي سریع بدهید تا هیچ كننده او را به قطع برنامه فرا خواند(

ترین رهبران جامعه بشریت  كنند و یكي از بزرگ نند و همه بحث و مناقشه ميك و همه صحبت مي ددهفرصت كامل مي  که

 آقا یك فرصت بدهید. ؛كنند وقت با این وجود مرا سرزنش ميآن  كنند)منظور عمر است( را بدون دلیل متهم مي
 

 تذكر

خنش دهد تا س كند و اجازه نمي را قطع مياو و كالم  كندمنفعالنه برخورد مي  عالم )مثال( شیعی)!!(ببینید چگونه الهاشمي با 

اي كه جناب دكتر حسیني قزویني از  جا ادلهگوید عمر بدون دلیل متهم شده است؟! آیا تا همین را تمام كند و چگونه مي 

  هاي اهل سنت آوردند كفایت نمي كند؟ كتاب

 

 )چهارمین عوام فریبی مناظره کنندگان اهل سنت(تذكر

 به این شرح است: حذف نمودها بیان آن قسمتي كه دكتر ابوشوارب اصل روایت ب

سدیر گوید من و ابوبصیر و یحیاى بزاز و داود بن كثیر در مجلس نشسته بودیم كه امام صادق علیه السالم با حالت خشم 

انیم كسى جز د كنند ما غیب ميشگفت است از مردمى كه گمان مي  :وارد شد چون در مكان خویش قرار گرفت فرمود

خواستم فالن كنیزم را بزنم او از من گریخت و من ندانستم كه در كدام اطاق منزل  داند. من مي خداى عزوجل غیب نمي

سدیر گوید چون حضرت از مجلس برخاست و به منزلش رفت من و ابوبصیر و میسر خدمتش رفتیم و  پنهان شده است.

دارید و علم غیب را به  دانیم كه شما علم زیادى نیزت فرمودى شنیدیم و ما ميچه درباره كعرض كردیم قربانت گردیم آن 

چه از كتاب خداى عزوجل در آن  :خوانى؟ عرض كردم چرا، فرموداى سدیر مگر تو قرآن نمي  :شما نسبت ندهیم؟! فرمود

كه چشم بر هم زنى نزد تو  از آن مردي كه به كتاب دانشى داشت گفت من آن را پیش»اى را دیده  اى؟ این آیهخوانده 

آن مرد را شناختى و فهمیدى چه اندازه از  :ام. فرمود سوره نمل( عرض كردم قربانت گردم این آیه را خوانده 30؟ )«آورم

. عرض كردم قربانت دریاعلم كتاب نزد او بود؟ عرض كردم شما به من خبر دهید. فرمود به اندازه یك قطره آب نسبت به 

فرمود: اى سدیر چه بسیار است آن مقدارى كه خداى عزوجل نسبت داده است به علمى كه اكنون به تو خبر  ه كم.گردم چ

بگو)اى محمد( گواه بودن خدا و  اى؟اى این آیه را دیده چه از كتاب خداى عزوجل خوانده اى سدیر باز در آن  دهم.مي 

 عرض كردم قربانت گردم این آیه را هم خوانده ؛سوره رعد( 34)كسى كه علم كتاب نزد اوست میان من و شما بس است 

داند؟ عرض كردم كسى كه  تر است یا كسى كه بعضى از آن را ميداند با فهم آیا كسى كه تمام علم كتاب را مي  :ام. فرمود

اش نمود و فرمود به خدا تمام علم كتاب نزد ماست، به اي به سینه  گاه حضرت با دست اشارهداند؛ آن  تمام علم كتاب را مي

 . خدا تمام علم كتاب نزد ماست

___________________ 

 پی روشت:

 256، ص 0الكافي، ج ( 0)

 

 چهارمین شب مناظره و اولین شب حضور دكتر سید محمد حسیني قزوینيپایان 



سالم هللا  فاطمهپیراموو شهادت حضرت  «المستقهة»وهابي با شبكه  مرا ره دكتر سید محمد حسیري آمویري

 یهیها)آسمت دوم(

 و دومین شب حضور دكتر سید محمد حسیني قزویني ششمین شب مناظره
  

 سخنان الهاشمي مدیر شبكه

 بركاته رحمة هللا و گان گرامي السالم علیكم والهاشمي: بینند

گاني خانم )حضرت(فاطمه زهرا گویم و با قسمت ششم از مناظره پیرامون زند آمد مي ها به شما خوش ترین سالم با گرم

)سالم هللا علیها( كه خداوند از او راضي گشته و درود و صلوات و بركات خود را بر پدر و خاندان طیب و طاهر و اصحاب 

 فرستد در خدمت بینندگان عزیز هستیم.كنند تا روز قیامت فرو  ها به نیكي تبعیت مي آنهایي كه از آن با كرامت او و همه

این مناظره درصدد اثبات میزان اعتبار روایاتي است كه علماي شیعه در خصوص مورد تعرض قرار گرفتن)حضرت( 

فاطمه)سالم هللا علیها( توسط دشمنانش به امر ابوبكر و مباشرت عمربن خطاب كه منجر به شكستن پهلو و سقط جنین آن 

 باشیم. انه او گردید ميحضرت و آتش گرفتن خ

اي كه بر بحث آزاد و نقدي جسورانه استوار گشته كند؛ مناظره  این مناظره تاریخ اسالم را در قرون اولیه آن بازخواني مي

هاي اروپا در نقد علمي جسورانه همراه با عقالنیت میراث دیني را به چالش  اي كه با الهام از تجارب ملت است. مناظره

 خواند. مي هاي فكري و دیني خود با روح عقالنیت فرا صاحب نظران و محققان عرب را براي نقد یافته و علما كشیده و

هاي پرده فرهنگ تسامح و تساهل، آزادي و حریت را در كشور گوي آزاد و بيكند از خالل گفت  اي كه سعي ميمناظره 

گونه زور و خشونت را  خشن كه با فكر و ترقي دشمني داشته و هر عربي و اسالمي ترویج داده و با افكار قومي تند و

 كند مقابله نماید.  تجویز مي 

 تذكر

الهاشمي قصد دارد با این بخش از سخنان خود این نكته را القا نماید كه شیعیان همان گروهي هستند كه در دنیا دست به انجام 

 نظر سخنانگونه هاي مختلف مناظره سعي نموده با این  در قسمت زنند؛ وي تاكنوناعمال خشونت بار و متعصبانه مي 

  نسبت به شیعیان عوض کند و آنان را کسانی نشان دهد که اهل تفکر و منطق نیستند. راو شنوندگان بینندگان 

 

 مناسبت یادشوم كه مناسبت طرح این مباحث برگزاري مجالس عزاداري است كه در آغاز این ماه به به همه یاد آور مي 

باشد. در این مجالس روایاتي مطرح  كه خداوند از او راضي گردد مي )سالم هللا علیها( فاطمه زهرا (بود شهادت )حضرت

)سالم هللا  زهرا (باشند )حضرت گردد كه در آن ادعا شده گروهي كه منظور از آن گروه بعضي از بزرگان صحابه مي مي

 اند. پهلوي او را شكسته و جنین او را سقط نموده ،خانه او را به آتش كشیده ،دادهي قرار علیها( را مورد تعد

نمایند كه مناسب است در این موضوع نظري  اي شیعه، مجالسي از شیعیان را پخش ميهاي ماهواره  به همین مناسبت شبكه

هایي كه در جهت تصحیح و اصالح تفكر  الشداشته و با بررسي و مناقشه علمي پیرامون آن آثاري كه از این مجالس بر ت

 شود را مورد توجه قرار دهیم.هاي جوان و ارتباطات بین مذاهب اسالمي گذارده مي  اسالمي و توجهات نسل

 

 معرفي میهمانان

 از كشور بحرین، و دكتر محمد« جمعیة اآلل واْلصحاب»میهمانان ما در این قسمت از مناظره آقایان حسن الحسیني از 

 مدرس ریاضیات»و صباح الخزاعي « رئیس گروه زبان عربي دانشكده تربیت دانشگاه اسكندریه»مصطفى ابوشوارب 

چنین در این برنامه به صورت تلفني با دكتر سید محمد قزویني استاد حوزه علمیه باشند. هم  مي« دانشكده بیستول انگلستان

ایم. از ابتداي این مناظرات آیة هللا لمیه قم در ایران ارتباط برقرار كرده قم و داراي درجه اجتهاد از مراجع تقلید حوزه ع

نهاده و تالش شیخ محمد على الجناحي از علماي شیعه عراق با ما همراهي داشتند كه مشاركت و همراهي ایشان را ارج 



ت امیدواریم عذر ما را به علت خواهیم نمود در صورت وجود وقت با ایشان نیز ارتباط برقرار كنیم و در غیر این صور

 آمده پذیرا باشند.اي از مشكالت كه در تقسیم وقت برنامه پیش  پاره

 هاي گذشته خالصه نتایج برنامه

هاي گذشته شركت كنندگان شیعه سعي نمودند به شكل عمومي از روایات مورد نظرشان بینندگان عزیز در طول برنامه 

فاطمه )سالم هللا علیها( و شكستن پهلو و سقط جنین ایشان كه این  ن درب خانه )حضرت(دفاع كنند روایاتي درباره شكست

چون میهمان دانشگاهي عراقي، صباح الخزاعي تكذیب و رد نموده و آن را از روایات را شركت كنندگان اهل سنت ما هم 

یرامون گیریم كه حقایق بیشتري پآرزو پي ميو گو را با این  نظر تاریخي و منطقي غیر صحیح دانستند. در این برنامه گفت

 این موضوع حساس براي ما آشكار گردد.

 

 تذكر

اظره كنندگان در من سخن الهاشمي مبني بر این كه اهل سنت این روایات را رد كردند نه تنها دروغي بیش نیست بلكه شركت

در انتها هم که  یكي از روایات طرح شده از سوي جناب دكتر حسیني قزویني هم نشدند.به مناقشه صحیح در  موفقحتي 

 الهاشمی عمال شروع به حماسه سرایی کرده و زمان برنامه را به پایان رساندند.

 

 خوش آمد به جناب دكتر حسیني قزویني

گو  و رتباط ایشان از قم با ما برقرار شد مستقیما با ایشان گفتبه محض این كه ا آیا ارتباط قزویني با ما برقرار است؟

در غیاب (برنامه از سوي میهمانان برنامه خواهیم كرد و به ایشان فرصت خواهیم داد تا نسبت به مطالبي كه در قسمت قبلي

  مطرح شده است را بررسي كنند. )جناب دكتر حسیني قزویني

 مطالبتان را بفرمایید.قزویني با عرض خوش آمد به شما؛ 
 

 سخنان جناب دكتر حسیني قزویني

 بركاته. دكتر قزویني: آقاي دكتر هاشمي السالم علیكم ورحمة هللا و

 بركاته. رحمة هللا و الهاشمي: وعلیك السالم و

له الطیبین على محمد و آ قزویني: أعوذ بالِل من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد لِل رب العالمین و صلى هللادکتر 

 الطاهرین

 كنم.خدمت برادران حاضر در برنامه و بینندگان برنامه شبكه المستقله در سرتاسر جهان سالم عرض مي

 

 عذرخواهي از عدم مشارکت در برنامه گذشته

ت شدند تا در برنامه مشارككه جناب دكتر الهاشمي با من تماس گرفته و خواستار  دكتر قزویني: در برنامه قبل با وجود این

زماني این برنامه با سخنراني كه حدود دو سال است هر شب جمعه در شبكه سالم برگزار داشته باشم اما بنده به سبب هم 

به وقت ایران از سخنان  5كنیم توفیق مشاركت در این برنامه را نداشتم؛ لذا امروز از طریق تكرار این برنامه در ساعت مي 

 عزیز حاضر در برنامه مطلع گردیدم.برادران 

 

 



 گالیه جناب دكتر حسیني قزویني از اتهام الحسیني مبني بر کذب و تدلیس

دكتر قزویني: متاسفانه بسیاري از مطالبي كه توسط بعضي از شركت كنندگان در برنامه گذشته مطرح شد مخصوصا مطالبي 

به كذب و تدلیس و تقطیع)نقل بخشي از روایت به صورت گزینشي( كه از سوي برادر عزیز الحسیني مطرح شد و مرا متهم 

کردند مرا به شدت ناراحت کرد؛ به نظر من این)نحوه برخورد( خالف ادب مناظره و خلق نیكویي است كه هر شخص 

 مسلمان باید به آن آراسته باشد.
 

 الحسیني در سخن خود تدلیس كرده

ارتي از شهرستاني مقداري از كالم او را تقطیع نمود و بعد قسمتي از آن را دكتر قزویني: این برادر عزیز خودش در عب

 آید او خود نیز تدلیس نموده.نقل و قسمتي از آن را حذف نمود؛ پس اگر تقطیع در كالم صاحب كتاب تدلیس به حساب مي 

و من  برادر عزیز مسلماني باشدكنم الیق  جاي بسي تاسف است كه الحسیني با عبارات تند و خشني سخن گفت كه فكر نمي

حث كه فقط بگویم: سالماً، سالماً. ب كنم و آن اینقصد ندارم به او پاسخ بدهم بلكه فقط به پاسخي كه قرآن كریم داده بسنده مي 

 و سخن در این موضوع را طوالني نكنم و وارد اصل موضوع شوم.

 

 شد بودن جویني طرح« حاطب لیل»پاسخ به اتهامي كه درباره 

حاطب »دكتر قزویني: قبل از بیان بعضي مطالب در مورد بحث الزم است بگویم برادر عزیز الحسیني كه گفتند جویني 

 بوده است براي سخن خود هیچ منبعي ذكر نكردند تا ببینیم این عبارت از كجا و در چه كتابي آمده است؟ اضافه بر این« لیل

ابن جریج همه بر وثاقت او اجماع ست؛ چون با وجود حاطب لیل بودن بودن دال بر ضعف كسي نی« حاطب لیل»كه 

، ص 2گوید ابن جریج حاطب لیل بوده است سیر أعالم النبال، ج  و ذهبي درباره او مي 215، ص 2كتاب الثقات، ج  دارند،

 و این نسبت به مطالب مطرح شده در قسمت قبل. 440
 

 اشمي مبني بر تغییر زیر نویس برنامهدر خواست جناب دكتر حسیني قزویني از اله

 هللا بعد از آن كه بعضي از روایات صحیح را در این برنامه قرائت كردم از جناب دكتر الهاشمي مي شا ناقزویني:  دكتر

 رافاطمه زه ه هجوم به خانه حضرتخواهم كه دیگر در زیرنویس برنامه ننویسند كه شیعه حتي یك روایت صحیح در قضی

خواهم كه بنویسند شیعه چهار روایت در مورد این قضیه ذكر  اند بلكه از جناب دكتر الهاشمي مي نیاورده  علیها()سالم هللا

ه ب چه از شهرستاني گانه مناقشه كنند. اما راجع به آنچهاراند كه باید برادران عزیز اهل سنت در اعتبار این روایات نموده 

  به زودي درباره آن مطالبي عرض خواهم کرد.شا هللا نقل شد ان« نّظام»نقل از 

 

 بي شیبهاتحقیق پیرامون سند روایت ابن 

دكتر قزویني: روایت اول در قسمت گذشته به روایت ابن ابي شیبه اشاره و گفته شد تمام راویان این حدیث ثقه هستند. غیر 

عمر این قضیه را روایت كرده باشد چون عمر بن  غالم« اسلم»چه برادر عزیز ابوشوارب گفتند كه امكان نداشته از آن 

 سالم هللا علیها او را از مكه خریده بوده است. فاطمه خطاب شش ماه بعد از ماجراي خانه حضرت

گوید اسلم غالم عمر زمان پیامبر اكرم صلي هللا  كه از اركان رجالي علماي اهل سنت است مي« مّزي»اّوالً برادر عزیز 

 540، ص 2سلم را درك نموده است؛ تهذیب الكمال، مّزي، ج علیه و آله و 

 كند كههراء سالم هللا علیها بر این مطلب داللت نمي ز خریده شدن او بعد از گذشت شش ماه از ماجراي خانه حضرت ثانیاً 

ر مدینه بوده باشد و اسلم غالم عمر شاهد این قضیه نبوده است. چون امكان دارد در زمان واقعه او همراه با صاحب خود د

، ص 1بعداً به ملكیت عمربن خطاب در آمده باشد. در برنامه گذشته این روایت یعني روایت ابن ابي شیبه در المصنف، ج 

 توانم وثاقتش را تكرار كنم. را با وثاقت تمام راویانش ذكر نمودم كه در صورت لزوم مي 562

 



 بحث پیرامون سند روایت بالذري

 گوید:هـ است كه مي  260روایت دوم روایت بالذري متوفاى سال  دكتر قزویني:

ا ر )سالم هللا علیها( فاطمه )حضرت( اي به همراه داشتابوبكر جهت بیعت دنبال علي فرستاد. عمر در حالي كه تازیانه 

خانه مرا به آتش  دربخواهي  : اي فرزند خطاب آیا تو مي)سالم هللا علیها( فاطمه )حضرت(درب خانه مالقات نمود؛ 

كتبة الم»و این متون از برنامه  512، ص2تر است انساب االشراف، ج  چه پدرت آورد قوي این از آن ؛گفت آري بكشي؟

 :اما بحث در سند روایت ؛استبرگرفته شده « الشاملة

 وو در روایاتش بوده است گ ثابت و راست ،حافظ ،او شخصي عالمه گویدذهبي درباره او مي  که اولین راوي مدائني است

 300، ص 00سیر أعالم النبالء، ذهبي، ج  ؛باره او گفته است ثقة، ثقة، ثقةیحیى بن معین در

 310، ص 6الثقات، ج  ؛كندمسلمة بن محارب است كه ابن حبان در كتابش او را توثیق مي  مراوي دو

یامبر گاه از پو هر گویي سلیمان تیمي ندیدمكسي را به راست  ست؛ مزي از شعبه روایت كرده استسلیمان تیمي ا راوي سوم

و عبدهللا بن  شرح حال سلیمان بن طرخان تیمي 1، ص 02تهذیب الكمال، ج ؛ شدر مي كرد رنگش متغی اكرم روایت مي

و ابن معین و  340 ، ص0معرفة الثقات، ج ؛ او تابعي و ثقه است ي گفته استاو ثقه است. عجل كند احمد از پدرش نقل مي

  062 ، ص3تهذیب التهذیب، ابن حجر عسقالني، ج ؛ اند او ثقه استنسائي هم گفته 

 

 شرح حال عبدهللا بن عون و جواب از اشکال درباره او

 او پیامبر اكرم صلي هللا علیه و آله را درك نكرده است. گوینددكتر قزویني: نكته مهم درباره عبدهللا بن عون است كه مي 

مود كه ابن براي ما روایت ن گفته است بكار بن محمد 011، ص 6ج  ابن سعد در الطبقات الكبرى این باره باید بگویمر د

را ندید مگر اندكي قبل از  حضرت او همواره آرزو داشت رسول خدا صلّي هللا علیه و آله را ببیند؛ اما آن عون گفته است

 وفاتش كه به این خاطر بسیار خشنود شد.

باره رولي با این وجود علي بن المدیني د هللا بن عون از صحابه بوده است احتیاج به توثیق نداردرو وقتي ثابت شد عبداز این 

 عرفضل و و ،گوید او از حیث عبادت شود و ابن حبان ميچون ابن عون و ایوب یافت نمي  در بین قوم ما هم او گفته است

 024، ص 5تاریخ البخاري الكبیر، ج  و 4، ص 6تاب الثقات، ج ك؛ از سادات زمان خود بوده است

 

 روایت طبري در تهدید به آتش زدن

 اند.دكتر قزویني: روایت سوم روایت محمد بن جریر طبري است؛ این روایت را به عنوان تهدید به آتش زدن ذكر كرده 

 ؛كشم یا این كه باید از خانه براي بیعت خارج شوید ميبه خدا سوگند یا خانه را با همه ساكنانش به آتش  بن خطاب گفت عمر

 334، ص 2تاریخ طبري، ج 

 

 شرح حال راویان حدیث

از یحیى بن معین  گویدحمید بن محمد است؛ مزي مي  اولین راوي این روایت دكتر قزویني: در قسمت گذشته بیان كردم

 000، ص 25ذیب الكمال، ج ته؛ او ثقه است تاو گف ال شدوجع به محمد بن حمید رازي سرا

محمد بن سعد در  است كه از راویان صحیح بخاري و صحیح مسلماو اضافه بر این  جریر بن عبدالحمید القرط الضبي

 533، ص3تهذیب الكمال، ج ؛ او ثقه و با دانشي فراوان است تالطبقات درباره او گفته اس

او نیز از راویان بخاري و مسلم است. برادران اهل سنت در بسیاري از موارد براي اثبات وثاقت  مغیرة بن مقسم الضبي

ة بن مغیر كنند كه او از رجال بخاري و مسلم است. اضافه بر این یحیى بن معین گفته استراوي به این مطلب استناد مي 

 300، ص 21الكمال، ج تهذیب ؛ مغیره ثقه است ي گفته استیو نسامون است امقسم ثقه و م



ر او د او گفته استزیاد بن كلیب یكي دیگر از راویان این روایت است؛ عجلي از بزرگان علماي رجال اهل سنت درباره 

او حافظ و متقن  و گفته استذهبي درباره او  502، ص 1تهذیب الكمال، ج ؛ او ثقه است ي گفته استینسا حدیث ثقه است و

تریب التهذیب، ؛ او ثقة است ابن حجر گفته استو  302، ص 0من له راویة في الكتب الستة، ج الكاشف في معرفة ؛ است

 220، ص 0ج 

 

 روایت ندامت ابوبكر از هجوم به خانه فاطمه سالم هللا علیها

 اند: گونه روایت كردهدو این دكتر قزویني: روایت چهارم پشیماني ابوبكر از هجوم را طبري و ذهبي و غیر این 

خورم مگر براي سه كاري كه مرتكب من بر چیزي افسوس نمي  شده كه هنگام فرا رسیدن مرگش گفتاز ابوبكر روایت 

، 2 این روایت در تاریخ طبري، ج ها نجنگیده بودم. خانه فاطمه را نگشوده بودم و با آن جا كه گفت اي كاشآن شدم. تا آن 

، ص 5و مجمع الزوائد، هیثمي، ج  22، ص0المعجم الكبیر، طبراني، ج ، 001، ص 4ج ، تاریخ اإلسالم، ذهبي، 201ص 
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كر این حدیث از ابوب ویدگالدین مقدسي حنبلي از بزرگان علماي اهل سنت مي  كند كه ضیا در صحت این روایت كفایت مي

اركان اساسي علم رجال و جرح و تعدیل الدین مقدسي است كه از  این ضیا. 10، ص 0اْلحادیث المختارة، ج ؛ حسن است

تذكرة ؛ او امام، عالم، حافظ، حجت، محّدث شام، و شیخ السنة... است گوید باره او مياهل سنت است كه عالمه ذهبي در

 0305، ص 3الحفاظ، ج 
 

 بحثي پیرامون علوان بن داود، راویي كه مورد اشكال در این روایت است

، 1ات، ج الثق؛ ن حبان در كتابش توثیق كرده استبجلي در این روایت قرار گرفته كه او را ابدكتر قزویني: علوان بن داود 

 521ص 
 

 رد اتهام سهل انگاري بر ابن حبان

ه راحتي ب یعني ،بگویند او متساهل در توثیق بوده دكتر قزویني: ممكن است بعضي از برادران اهل سنت درباره ابن حبان

این در حالي است که این ادعا پذیرفته نیست؛ چرا كه ذهبي در كتابش الموقظة في علم  و است كردههر كسي را توثیق مي 

گوید ي م نیز سیوطي. ابن ابي حاتم و ابن حبان هستند چشمه معرفت ثقات، تاریخ بخاري و گویدمي  61مصطلح الحدیث، ص 

، 0كتاب تدریب الراوي، ج ؛ خنش صحیح نیستر حدیث بوده است سابن حبان متساهل د هر كس درباره ابن حبان بگوید

 001ص 
 

 :مشكل منكر الحدیث بودن علوان بن داود بجلي در روایات منقول از او حل

ر پاسخ ؛ د)لذا نمي توان روایات او را قبول نمود(لي( منكر الحدیث بوده)علوان بن داود بجگویند او دكتر قزویني: بعضي مي

كند؛ ابن حجر عسقالني در شرح حال حسین بن داللت بر عدم اعتبار روایات او نمي  منكر الحدیث بودن باید عرض كنم

ر هیچ دیگ بدانیم كند در زمره ضعفاكه روایت منكر نقل مي اگر بنا باشد هر كسي را به صرف این  گوید فضل بجلي مي

گونه نیست كه هر كس حدیث منكر  این گویدذهبي نیز مي . 401، ص 2كتاب لسان المیزان، ج  ؛كس سالم نخواهد ماند

 001، ص 0میزان االعتدال، ج ؛ ند مورد تضعیف قرار گیردروایت ك

هاي برادران اهل  فاطمه سالم هللا علیها است كه در كتاب روایت در قضیه هجوم به خانه حضرت چهار ها جمعاپس این 

 سنت ذكر شده است.

 

 



 و خودداري از اهانت كید بر لزوم رعایت احترام اهل سنتات

 بنا و رویه ما بر این مگونه كه در برنامه قبل هم تذكر داد همان ن عزیز و حاضران محترم در برنامهقزویني: بینندگا دكتر

است كه نستجیر بالِل مطالبي را بیان نكنیم كه موجب اهانت به صحابه شود و در طول این مدت دو سالي كه هر هفته در 

ها را گونه اهانت به اهل سنت و عقائد آن ایم كه هر  كید ورزیدهابرنامه بر این نكته تایم قبل از هر ه داشته شبكه سالم برنام

اي سهوا یا از روي خطا بر زبان  حتي اگر كلمه» كنم كه دانیم و من همواره این عبارت را تكرار ميگناه نابخشودني مي 

 «.خواهم شود من از برادران اهل سنت عذر ميمن جاري گشت و از آن بوي اهانت استشمام مي 

 

 فرق میان نقل قضایاي تاریخي و اهانت به خلفا

ه مثالً ك ما همیشه وقایع تاریخي را بدون این ؛یخي چیز دیگردكتر قزویني: اما اهانت چیزي است و نقل اخبار و وقایع تار

دیگر  ااین قضایكنیم. با توجه به این وقایع چنین و چنان است و یا این كه ما به آن اعتقاد داریم یا نداریم نقل مي  بگوییم

شحالي ب خواین سببرادر عزیزم ابوشوارب كه در برنامه قبل بر خالف برادر عزیز الحسیني با بیاني زیبا سخن گفتند و به 

اي اند. حال اگر ایشان مناقشه  برادران شیعه ما حتى یك روایت صحیح در قضیه هجوم نیاورده مرا برانگیختند دیگر نگوید

 در این چهار روایتي كه ذکر نمودم دارند من در خدمت ایشان هستم.

رد نمودند. اگر تقطیع عبارت تدلیس به حساب اما راجع به برادر عزیز الحسیني كه اتهام كذب و دروغ و تدلیس به من وا

مطلبي كه بیان كرده مسئول است. به این آید الحسیني هم تدلیس نموده است. الحسیني بین خود و خداي خود نسبت به آن  مي

 پس او خود نیز تدلیس نموده است؛ چون وي از الملل و النحل كنم اگر تقطیع کالم عالمت تدلیس است برادر عرض مي

د اهانتي به خلیفه را شاه كه تمام عبارت او را بیان كند و از عباراتي كه حذف نمود هیچشهرستاني عبارت نظام را بدون این 

عناى چون تدلیس م گویمولي من این را تدلیس نمي  ت را به صورت تقطیع شده ذكر نمودبلكه فقط بعضي از عبارا نیاورد

 دیگري دارد.

نامه شده بربرادران عزیز و بییندگان گرامي! نوار ضبط  ،اممطلب نقل كرده « شهرستاني»من از  اما برادر عزیزم گفتند

 تممد كه من سهوا به جاي نظام گفنموده است؛ فقط یك اشتباه لفظي پیش آ« نقل»شهرستاني از نظام  موجود است كه من گفتم

 من عبارت تضعیف شهرستاني بر نظام را بیان ننمودم. در حقیقت واسط بین من و بین نظام، شهرستاني است و یعني جاحظ،

 

 نظام نزد علماي اهل سنت اهل سنت مدح

مود كه ن مي ظام را بگویند، ادب مناظره اقتضااند كه تضعیف شهرستاني به ندكتر قزویني: اگر برادر الحسیني خواسته 

سپس به مرحله نتیجه گیري برسند؛ نظامي كه شهرستاني  شخص هم مطالب مدح و هم مطالب ذم را طرح كنند درباره این

، 2صفدي از بزرگان علماي اهل سنت در کتابش الوافي بالوفیات، ج  كنند مي گر او را با اتهام کذب و غیره ردو بعضي دی

 نظام است( شخصي با زكاوت بوده است. ابراهیم)منظور گوید درباره او مي 04ص 

یخ تار اسحاق النظام وارد بغداد شد و یكي از قهرمانان اهل نظر و کالم بود...؛بوااهیم بن سیار گوید ابرخطیب بغدادي مي 

اما نظام... یكي از قهرمانان عرصه  گویدمي  456، ص 6إکمال الکمال، ج ابن ماکوال در کتابش  ؛13، ص 2بغداد، ج 

 م و صاحب اشعار ملیح و رقیق است.كال

 كه درباره او جرحي وارد نشده باشد و فقط پیدا کنیماگر بخواهیم یك راوي  و بینندگان گرامي: برادران عزیز دكتر قزویني

نشد كه  گوید كنم حتي یك راوي به این شکل بیابیم. ذهبي حتي درباره صحابه مي وثاقت براي او ذکر شده باشد فكر نمي

عیف ضاري او به میان نیاید و اگر بنا باشد باب تكه سخن از بي اعتب درباره شخص معتبري سخن به میان آید و حال آن

)منظور كساني هستند كه در مذهب اهل سنت لقب امام و ائمه عده زیادي از صحابه و تابعین راوي را به روي خود بگشاییم

 .24م فیهم بما ال یوجب رّدهم، ص مقدمه کتاب الرواة الثقات المتکل؛ گیرند( در آن داخل خواهند شد مي



صي شخ گویندكنند و مي و نیز ابن حجر عسقالني کالمي از شعبه كه از بزرگان علماي اهل سنت است نقل مي ( هبيذ)همو 

یب تهذو  016، ص 5ج  ،عالم النبالاسیر  هل تدلیس باشد مگر عمرو بن مّرة.كه ااز اصحاب حدیث را ندیدیم مگر این 

 .10، ص 1التهذیب، ابن حجر، ج 

راجع به اتهام به تدلیس از ذهبي و ابن حجر ذكر شد باید برادر الحسیني یا جواب دهند و یا در مطالبي درباره مطالبي كه 

 كه از ذهبي و ابن حجر در این موضوع ذكر شد مناقشه كنند.

 

 كند وجود تضعیف و توثیق درباره یك نفر او را حسن مي

این است كه اگر شخصي را هم  یمسیني را به آن متوجه سازبرادر الح باره آندكتر قزویني: نكته دیگري كه الزم است در

« حسن»تعدیل به درجه  تضعیف و هم توثیق نموده باشند این شخص بنا بر مبناي علم رجال علماي اهل سنت در جرح و

 لاز بضعة بن سوید بن خجیر باهلي بصري، عبارتي از رجال اه« القول المسدد»رسد؛ ابن حجر عسقالني در کتابش مي 

كند كه او در حدیث به درجه گیرد و حكم مي كند و در آخر نتیجه مي  سنت در ضعف او و عبارتي در وثاقت او ذكر مي

 .50حمد، ص القول المسدد في مسند ا؛ رسد حسن مي

كند ي م هللا بن صالح کاتب اللیث عباراتي مختلف در تضعیف و توثیق او نقلدر تهذیب التهذیب در شرح حال عبدچنین هم 

چنین درباره هشام بن سعد، هاني بن شود و هم  چون درباره او اختالف وجود دارد حدیث او حسن مي گوید و در آخر مي

 این گویندها هم تضعیف و هم توثیق وارد شده است مي خراش، صلیح بن سلیمان و راویان متعدد دیگري كه درباره آن 

اختالف در وثاقت و ضعف وجود دارد از این رو به درجه حسن رسیده و روایت  درباره او راوي مختلف فیه است یعني

چه كه از شهرستاني در تکذیب نظام ذكر شده درباره غیر نظام راوي حسن نزد برادران اهل سنت مورد قبول است. تمام آن 

ادر الحسیني در قضیه تکذیب چه كه براما آن  از كساني كه روایاتشان نزد اهل سنت مورد قبول است وارد شده است.

چه شهرستاني در تضعیف نظام بیان داشته آن و  جا نكات متعددي قابل ذكر استشهرستاني نسبت به نظام ذكر كرد در این 

است كه او چه و چه نوشته است و چه و چه انجام داده است، تمام این عباراتي كه شهرستاني از نظام نقل كرده همین عبارات 

ونه گ هللا این شا ناشود؛ كه اگر وقت اقتضا كند  هاي دیگر نیز وجود دارد و این مطالب منحصر به نظام نمي ابدرباره كت

 كنم. قضایا را ذكر مي

 

 از سینه زني به هنگام مصیبت نهي نموده است امیرالمومنینچه گفته شد پاسخ به آن 

 030در نهج البالغه، ص الممنین علیه السوالمابوشوارب درباره این كالم امیرچه كه برادر  دكتر قزویني: اما در رابطه با آن

بعد از این و  پاي خود بزند اجرش ضایع شده هر كس به هنگام مصیبت به روي فرموده است كر كردند كه آن حضرتذ

برادر عزیز  خ باید عرض كنمدر پاسزند و چه و چه...؛ كند كه چرا شیعه به سر و سینه خود مي جمله به شیعه حمله مي 

 جزع نمودن براي اندفرموده  الممنین علیه السوالمعبارتي كه خواندید در نهج البالغه آمده و ما منكر وجود آن نیستیم. امیر

خطاب به رسول  منین علیه السالموالماز امیر 60، ص 3ولي در همان نهج البالغه ج  مردگان قبیح است مگر بر رسول خدا

جزع نمودن در  پسیح است مگر براي مصیبت شما؛ اي رسول خدا جزع در مصیبت قب آله آمده استي هللا علیه و لخدا ص

ن علي ب سالم هللا علیها یا فاطمه زهرا)حضرت(  مثل رسول خدا و یا اشخاصی بیح است ولي نسبت بهمورد افراد عادي ق

 عادي نیست.لسالم بي طالب علیه اا
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ا یشان در مرگ همسرشان یبینیم ا می زیرامنظور امیرالمومنین از این گفته این نیست که در مرگ دیگران عزاداری نکنیم 

این است که ارزش و جایگاه شما آنقدر رفیع است که شایسته است همواره در منظور ایشان  ؛ریختند اشک می پیروانشان

 این واقعه در زمان پیامبر صلی هللا علیه و آله نیز رخ داده است. هر غمی برای شما نیز اشک بریزم همان گونه که

صلي هللا علیه  كردند و كسي نبود كه بر حمزه سید الشهدا بگرید و رسول اكرمدر آن موقع مردم بر شهداي خود گریه مي 

را شنیدند گریه بر  آله صلي هللا علیه و خدازنان انصار سخن رسول  هنگامی کهحمزه گریه كننده ندارد؛  فرمودند: آله و

بن عبدالبر و احمد بن حنبل ا شده بود کهو این موضوع به صورتی  بر حمزه سید الشهدا گریه كردند شهداي خود را رها و

از و پس  اول بر حمزه سید الشهدارا از دست می داد  یدر مدینه عزیزکسی اگر  ماجراها از این مدت  تاكه  نقل کرده اند

   كرد.خود گریه مي آن بر عزیز 

_____________________ 

 پی روشت:

   30، ص 2ج  ،احمد بن حنبلمسند  (0)

  265، ص 0ج  ،بن عبدالبرا ،فی معرفه االصحاب اإلستیعاب (2)

 
 

اشک ریختن و شیون کردن در عزای از دست دادن عزیزان ایراد شرعی ندارد بلکه رفتار هایی که ممکن است بنابراین 

همان طوری که عزیزی  مشکل دارداز اشخاص سر بزند پس از آن مانند کفر گویی، ناراضی بودن به رضای خدا و ... 

شروع کفر گویی به خدا و ناسزا گویی به اهل تعریف می کرد مردم فالن کشور)در حال حاظر( سر کوچکترین موضوعات 

 .جزع نمودن در مورد افراد عادي قبیح استبیت می کنند. پس جواب ما به آنان و امثالشان همان گفته امیرالمومنین است که 

 

ین در المومنشه ام یچنین برادر عزیز الحسیني الزم است به این نكته توجه داشته باشند كه احمد بن حنبل درباره عمل عاهم 

خواستم و همراه با دیگر زنان بر  من به پا گوید روایت نموده است كه او مي و سلم وفات رسول خدا صلّي هللا علیه و آله

شود پاسخ این برادر عزیز در قضیه سینه زني و زدیم. اگر ضربه بر پا موجب حبط عمل مي هاي خود مي سینه و صورت

 ، 24، ص 1بي یعلى، ج امسند ، 263، ص 2حمد، ج ااین موضوع در مسند  واند باشد؟ت بر صورت زدن عایشه چه مي

 آمده است. 366، ص 3السیرة النبویة، ابن کثیر دمشقي سلفي، ج  ،330، ص 2تاریخ طبري، ج 

 

 (سنت)پنجمین عوام فریبی مناظره کنندگان اهل میرالمومنین در نهي اصحاب درباره دشنام گویياپاسخ راجع به کالم 

المومنین علیه السالم به باره نهي امیرچه كه برادر عزیز در و اما درباره آن اسخ راجع به این موضوعدكتر قزویني: این پ

این عبارت به این  رادر عزیزم برایشان سهوي رخ دادهكنم بكننده و لعن كننده باشند؛ گمان مي  ه سبكیاران خود از این 

 015، ص 2؛ بلكه عبارت در نهج البالغه ج «نهي عن أن یکونوا سبابین أو شتامین أو لعانین» شكل در نهج البالغه نیامده

  «.قد سمع قوما من أصحابه یسبون أهل الشام قال إني أکره لکم أن تکونوا سبابین»گونه آمده است:این 

كه  من اكراه دارم از این :فرمودایشان  دهند شنیدند كه گروهي از یارانش اهل شام را دشنام مي الممنین علیه السوالمامیر

 پس عبارت سبابین در این متن هست ولي کلمه شتامین و لعانین وجود ندارد. ؛اهل دشنام باشید

ولي اگر : فرماید بي طالب مياولي در همین خطبه علي بن براي این برادر عزیز سهوي رخ داده است.  رو ظاهرااز این 

پس امیرالمومنین علیه السالم اصحاب خود را از سب و دشنام دیگران . را بیان كنید بهتر است ها شما اعمال و رفتار آن

كه را  خالف شریعت و خالف كتاب خداي ،شرع خالف ،ه جنایات و اعمال خالف سنتها را امر فرمود ك نهي فرمود و آن

 بر فرض كه دشنام حرام باشد و این صورت استهج البالغه آمده به چیزي كه در ن ؛زند را بیان كنند ها سر مي از آن

خواهم اگر  گویید؟ من از این برادر عزیز مي مي چه« ان معاویة امر بسب علي» گوید درباره روایت صحیح مسلم كه مي

چه را  نكنند چرا آ به اصحاب خود از دشنام اهل شام را ذكر مي در نهي آن حضرت الممنین علیه السوالمعبارتي از امیر



چه چیز تو را  سفیان سعد وقاص را امر كرد و گفتبي امعاویة بن  كند؟ كه مسلم در صحیح خود نقل كرده است را نقل نمي

ذكر شده  400، ص 5و سنن الترمذي، ج  020، ص 6این عبارت در صحیح مسلم، ج  از دشنام ابوتراب نهي نموده است؟

 سنتي كه معاویه گذارد علي را در بیش از هفتاد هزار منبر لعن نمودند.بني امیه به خاطر  گویدزمخشري مي  است.

نیم ساعت تمام به شما وقت دادم. خداوند  ر قزویني خدا به شما طول عمر بده من تا این لحظه از برنامه حدودادکت الهاشمي:

 این صورت ثلث برنامه براي شما بوده به شما جزاي خیر بدهد. شما یك دقیقه دیگر وقت دارید تا بحثتان را جمع كنید كه در

یك  سخنتان را در سخنان شما را حاشیه بزنند. لطفا كنم این رویه معقولي است تا دیگر برادران هم بتواننداست؛ گمان مي 

 (!)خداوند از شما راضي باشد و ما و شما را به راه حق هدایت كند دقیقه تمام كنید

ون كنم كه بد دكتر قزویني: خداوند به شما جزاي خیر بدهد. من هم از شما بابت این برنامه و قسمت قبلي برنامه تشكر مي

هللا من شنونده مناقشه  شا من سخن دیگري ندارم؛ انكه كالم مرا قطع كنید به من اجازه دادید تا مطالبم را مطرح كنم.  این

 ستم.برادران عزیز حاضر در استودیو ه

خدا به شما طول عمر بدهد، اآلن شما به تعلیقات و مطالب برادران عزیز حاضر در برنامه گوش  الهاشمي: بسیار خوب

دهیم به سخنان كنم. گوش فرا مي  ترین حاضران در برنامه دکتر محمد مصطفى ابوشوارب آغاز ميبدهید. من از نزدیك 

علمیه  ویني از حوزهنشكده تربیت دانشگاه اسکندریه در رابطه با سخنان قزدانشگاهي مصري، رئیس گروه زبان عربي در دا

 .قم؛ بفرمایید

 شواربسخن ابو

بسم هللا الرحمن الرحیم والحمد لِل رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین سیدنا محمد علیه وعلى آله وصحبه 

 من هللا. ومن اتبعه بإحسان إلى یوم الدین خیر صالة وأزکى سالم

نان ایشان چ قزویني براي نكاتي كه در این برنامه بیان داشتند. ولي هم كنم از آیة هللا محمد برادران عزیز در ابتدا تشکر مي

 حضرت() خانمها به صحابه پیامبر اكرم دارند و آن تهمت تعدي و هجوم به  ترین تهمت بینم كه اصرار بر اثبات شنیع را مي

ر و همه صحابه پیامبر فرو كه خداوند از او راضي گردد و درود و سالم خود را بر او و پد الم هللا علیها()س فاطمه زهرا

این تهمت كه به طور ( !!!)اند كند توسط دشمنان او جعل شدهاي كه عمر را متهم مي  باشد. روایات طرح شدهمي  فرستد

ردد گ اي بر مي این اتهام به حقد و كینه كنند سر ه خوبي درك مياز اشخاص ب خیلي مستقیم متوجه عمر بن خطاب گردیده

ها را فتح ها را عمربن خطاب خاموش كرده و سرزمین آن كه از سوي منافقین آتش پرست متظاهر به اسالمي كه آتش آن 

 فارسي به قتل رسید. وها به نام ابولؤل جا كه در نهایت توسط یكي از متعصبین آنتا آن  گردد نموده است طرح مي
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ات مطرح شده از روایات بحث نژادی را مطرح کرد تا افکار عمومی را از موضوعب عزیزان توجه کردند چگونه ابوشوار

 منحرف کند؟ گرفته تا لعن امیرالمومنین

 

 كند روایات مطرح شده داللتي بر وقوع جنایت نمي

ید دارد كاجود دارد كه بر وقوع این حادثه تدارند كه بگویند چهار روایت و ابوشوارب: آیة هللا قزویني اصرار عجیبي بر این

خواهد تا زیرنویس برنامه را تغییر داده و بگوید چهار روایت صحیح در اثبات این اتهام وجود دارد؛  و از دکتر الهاشمي مي

 در تمام این روایات وقوع جنایت ثابت نشده است. شوم ولي در یك جمله باید گفتمن به تفصیل وارد رجال این روایات نمي 
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؟ آیا علت این نیست در این شوممن به تفصیل وارد رجال این روایات نمي سوال ما این است چرا جناب ابوشوارب می گوید 

 صورت خودشان هم مجبور می شوند به صحت آنان اعتراف کنند؟ 

 

 )به ادله دقت كنید(ندا ر این كه تمام این روایات ضعیفب ادعا

كنیم. ولي  ذن خدا ضعف همه را ثابت ميابینید كه تمام این روایات ضعیفند و ما به ابوشوارب: اگر همراه ما باشید مي 

 این روایات قوي نیستند. یعني به صورت صد در صد صحیح نیستند. تر این است كه بگوییمتعبیر صحیح 

 

 گیرد!!! روایات خود مد نظر نميبي شیبه شرط صحت را در اابن 

 ومصنف ابن ابي شیبه است  روایاتدر آن مورد اعتماد  ابوشوارب: بهتر این است كه درباره این روایات كه تنها مصدر

 یعني .)چون نقل نکرده اند(ورد این روایت داشته باشیمتوانیم اعتماد صحت در مایم كه نمي كراراً در مورد این مصدر گفته 

 همه صحیح هستند. توان گفتورد روایت این كتاب نمي در م
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چنین باشد الزم است بگویند آیا نزد برادران اهل سنت شرط نشدن صحت در روایتي داللت بر عدم صحت دارد؟! اگر این 

صحیح بخاري و ي ضعیف هستند چون مانند یابن ماجه و نسا ،ترمذي ،بي داوداسنن  ،موطا مالک ،همه روایات مسند احمد

 .ها شرط نشده است مسلم صحت در آن

 

 تکرار این سخن كه این روایات فقط داللت بر تهدید دارند!!!

ابوشوارب: متن روایت مجرد تهدید است. عین مطلبي كه در دو كتاب بالذري و ابن جریر طبري آمده؛ همه این روایات كه 

بلكه فقط اشاره به این مطلب دارد كه عمربن خطاب  قعه داللتي نداردبر اصل وقوع وا حضرت آیة هللا قزویني بیان كردند

)سالم هللا  فاطمه)حضرت( كه طبق روایت بالذري خانم تهدید به آتش زدن درب خانه نموده است. پس همه قصه این است 

شود نه كمتر و زني؟ این نهایت آن تهمتي است كه متوجه عمربن خطاب مي آیا درب خانه مرا آتش مي  گویدعلیها( كه مي 

 ر.تنه بیش

 

 !اند!را در روایاتشان شرط نكردهاند صحت  هایي كه روایات مورد بحث را ذكر كرده کتاب لفوم

قزویني از علما رجال و به این كه جناب  رغم ضعف و غیر قابل اثبات بودن این روایات و با توجه ابوشوارب: علي

ها  دانند كه فرق زیادي بین محدثین منهج روایت و منهج درایت وجود دارد. علمایي كه از آن این فن هستند مي متخصصان

 رطها ش آن اند یعني لیفات خود گرفتهایي هستند كه روایات را بر اساس تاند همه از آن دسته از علما روایت نقل كرده

كند  قزویني عبارتي را نقل مي كنم لیف ميامن كتابي ت اند كه بر اساس صحت نقل روایت كنند نه صحت منقول. مثالكرده 

ته ي داشام لكن تا زماني كه من درباره آن شك و گمان یعني من آن را از آیة هللا قزویني نقل كرده كنم و من او را تصدیق مي

گونه كه گفتم روایاتي است كه از بقعه كراهت از صحابه پیامبر اكرم علیه الصالة تمام این روایات آن  باشم به آن اعتقاد ندارم

یة هللا چنین آ و السالم و مخصوصاً امام عمربن خطاب كه خدا از او راضي شود و او را راضي گرداند صادر شده است. هم

كنند و علمایي كه در این مناظرات با ما یید مي اموضوع را تو مراجعي كه این  یعهفاضل ش قزویني و غیر او از علما

بي ار صحیح كه منسوب به امام علي بن مشاركت داشتند مطلقا عاجز بودند از این كه حتي یك روایت صحیح و یا حتي غی

كستن و ش  علیها()سالم هللا طمهفا)حضرت( طالب باشد بیاورند كه در آن از این جنایت یعني جنایت تعدي و تجاوز به خانم 

ن حتي آیعني براي  درد ایجاد شدهاي است كه از سر كینه و  لهاه مسالسخن گفته باشد. بله این مسایشان پهلوي و سقط جنین 

ها در این زمان و رجال شیعه در قرن سوم  اند. یعني آیا شما ن و شناخته شده نقل نكردهایك روایت از اصحاب صاحب ش



اي مفقوده در این قضیه وجود  تر از صاحب اصلي قضیه هستید؟! به اعتقاد من حلقه از آن حریص و چهارم هجري و بعد

 دارد.
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 تهدید اشاره می کند؟؟کجای روایت جوینی تنها به  اول ابوشوارب به ما بگوید

بینم ذلت وارد خانه او ویا مي اي افتادم كه پس از من براي او رخ خواهد داد. گ ... زماني كه فاطمه را دیدم به یاد صحنه

حرمتش پایمال، حقش غصب و از ارث خود ممنوع گشته است. پهلوي او شكسته و فرزندي كه در رحم دارد سقط  شده،

کمک مي خواهد اما كسي به فریادش  ؛دهدگردیده؛ در حالي كه پیوسته فریاد مي زند وا محمداه، ولي كسي به او پاسخ نمي 

حقش ، غمگین، نگران، پریشانشود و در حالی که است که به من ملحق می من کسی از اهل بیت  لیناواو رسد... نمي 

خدایا لعنت كن هر كه به او ظلم می گویند: در اینجا  ]مصلی هللا علیه و آله و سل[و رسول خدا  شده است غصب شده و کشته

كرده و در دوزخ مخلد كن هر كه به پهلویش زده تا  كرده، كیفر ده هر كه حقش را غصب كرده، خوار كن هر كه خوارش

 ؛ از طرفی آیا جوینی صاحب شان نیست؟؟!فرزندش را سقط کند و مالئكه در این هنگام آمین می گویند
 

این سخن که این روایات صحیح نیستند دروغی بیش نیست؛ صحت روایت با رجالی آن مشخص می شود و صحت دوما 

روایات ذکر شده هم توسط دکتر قزوینی به صورت اجمالی هم توسط ما به صورت کامل بررسی شده است. پس ما یک 

 ، غصبشدن حرمت پایمال ه وخان به ذلت معادله ساده داریم، از یک طرف روایت جوینی که خالصه آن می شود وارد شدن

سقط جنین حضرت فاطمه سالم هللا علیها و از طرفی با آتش آمدن عمر و شدن پهلو  شكسته شدن از ارث، ممنوع شدن حق،

و تهدید خانه، لگد عمر، بیعت اجباری، طلب کردن فدک، نفرین حضرت فاطمه سالم هللا علیها، ندامت ابوبکر و عمر و 

حظه مرگ و موضوعات بسیاری که ما پیشتر در کتاب به آنان پرداخته ایم در طرف دیگر ماجرا واقعا نتیجه عایشه در ل

 گیری و حل معادله آنقدر سخت است؟؟؟!!
 

اندوهم همیشگى است و شبهایم همراه  اى پیامبر :سوم ما خطبه ای از امیرالمومنین در نهج البالغه آوردیم که ایشان فرمودند

؛ این جمله یعنی چه؟ سرگذشت چه چیزی پرده بپرس و چگونگى آن را از وى خبر گیر سرگذشت وى را از او بى بیدارى

 را پیامبر از دخترشان بپرسند؟ مگر چند اتفاق پس از مرگ پیامبر صلی هللا علیه و آله برای ایشان افتاده است؟؟

چهارم ای منصفان! ما در ابتدای کتاب چند صفحه را به ذکر فضائل حضرت فاطمه سالم هللا علیها اختصاص دادیم؟ مگر 

پیامبر صلی هللا علیه و آله نفرمودند فاطمه پاره تن من است، هر چه او را بیازارد مرا آزرده، هر چه مرا بیازارد خدا را 

ت تو راضی و با غضبت غضبناک می شود و صد ها روایت دیگر؟؟ حال سوال آزرده؟ مگر نفرمودند فاطمه خدا با رضای

شی بگو من هیچ پاداما این است عمر به چه جراتی تنها یادگار پیامبر را تهدید می کند؟ مگر خداوند به پیامبر نمی فرماید 

ر خدا و رسول؟؟؟؟ مگر ؟ این است عمل به دستو(24شوری ) نزدیکانمخواهم، جز دوست داشتن  در ازای رسالتم نمی

 پیامبر نفرمودند هیچ کس بغض علی ندارد را مگر منافق؟ تهدید همسر، شکستن در، بیعت اجباری و.. جز نفاق نیست؟؟؟؟؟؟

 صفحه سند صحیح بر علیه خلفای سه گانه و برخی صحابه کافی نیست؟؟ از رسول هللا حیا کنید. 200پنجم آیا بیش از 
 

 

 !!مدح شده است! در آن از خلفا اتي از اهل بیت كهروای

 حسن )امام(، بي طالباسنت و شیعه از علي بن  هاي اهل چنین چرا این دسته از روایات صحیح كه در كتابابوشوارب: هم 

)امام( رضا سالم هللا علیهم اجمعین را ذكر  ،)امام( جعفر صادق ،)امام( محمد باقر ،)امام( زین العابدین ،و )امام( حسین

( محمد هستند صادر شده است مورد امامان بزرگوار كه فرزندان )حضرت كنند؟! چرا این روایات صریحي كه از آننمي 

كه اگر جناب دكتر الهاشمي به من  ؟ز از ابوبكر و عمر تمجید شده استها از صحابه و نی گیرد كه در آن تجاهل قرار مي

 كنم. ها را بیان مياجازه دهند بعضي از آن

 



 روایت: طوبي لمن رآني...

بي طالب از پیامبر اكرم صلى هللا علیه احدیثي را از علي بن  400و  004، ص 22ابوشوارب: در بحار اْلنوار مجلسي، ج 

أو رأى من رآني أو رأى من  )؟( رآنيطوبى لمن »و )آله( و سلم روایت كرده است كه امام علي از رسول خدا شنیده است: 

ا هبینند؛ و یا كساني را كه آن اند را مي اند؛ و یا كساني را كه مرا دیده  مژده باد بر كساني كه مرا دیده «)؟( رأى من رآني

 بینند. اند مي كساني را كه مرا دیده

 )ششمین عوام فریبی مناظره کنندگان اهل سنت(تذكر

عنواني را كه ابوشوارب بیان كردند صحیح نبود شوارب كتاب بحار عالمه مجلسي را نخوانده است. چون شكي نیست كه ابو

 .400و 004ص  در باشد نه مي 404و 405در ص  روایت این اضمن

 را دیده و به آن حضرت ابوشوارب در نقل روایت تدلیس كرده است چون كالم آن حضرت درباره كسي است كه آن حضرت

لی ص نیز از جمله كساني هستند كه رسول خدا ز منافقین و کفارو بسیاری ا ابولهب و عبدهللا بن ابي ،ابوجهل. ایمان آورد

 شوند؟ ها هم شامل این روایت مي آن توان گفت آیا مي اند را دیده هللا علیه و آله

 كنیم تا ارزش سخن ابوشوارب مشخص شود: االنوار آمده نقل ميوایت بحار را آن گونه كه در بحارحال ما ر

أبي العباس الحمادي، عن أبي جعفر الحضرمي عن هدبة بن خالد، عن همام بن یحیى، عن قتادة، عن الخصال: ابن بندار، عن 

، وطوبى ثم طوبى یقولها سبع مرات وآمن بيطوبى لمن رآني  أیمن، عن أبي أمامة قال: قال رسول هللا )صلى هللا علیه وآله(:

 405ص  ،22ج  ،بحار اْلنوار؛ وآمن بيلمن لم یرني 

 

 مدح همه اصحاب پیامبر در نهج البالغهروایت 

كدام از شما  اما هیچ ام من اصحاب محمد را دیده فرماید امام علي بن ابي طالب مي 034ص  ابوشوارب: در نهج البالغه

ه صبح ى غبار آلوده داشتند شب تا بیها ى پراكنده و چهرهیر تنگناى مشكالت صدر اسالم( موها)دبینم آنها را مانند آنان نمى

گذاردند، از وحشت رستاخیز  ها را در پیشگاه خدا به خاك مى گاه پیشانى و گاه گونه حال سجده و قیام به عبادت بودند در

شد آن  و هنگامى كه نام خدا برده مى هاى طوالنى پینه بسته بود هاى آتش لرزان بودند. پیشانى آنها از سجده چون شعله هم

لرزیدند  لرزد، مى چون بید كه از شدت تند باد به خود مى و هم گردید شد كه گریبان آنها تر مى چنان چشمشان اشكبار مى

 ئولیت و امید به پاداش الهى.از ترس مس

 ي در همه سرزمینكند اي مسلمانان اعم از شیعه و سن توصیف مي بي طالباچنین علي بن  این 034در نهج البالغة ص 

 )آله و(بي طالب براي صحابه پیامبر اكرم صلى هللا علیه اعالم این توصیفي است كه علي بن  غرب هاي اسالمي از شرق و

چنین با ما تا روز قیامت پیدا  ت دارند كساني كه ادعاي تبعیت از علي را دارند اختالفي ایناسلم دارد. پس چگونه جر و

اگر این حرف  ر صحیح باشد حق علي را غصب كردنداماند و این به سبب این است كه نسلي از صحابه اگر این  كرده

 صحیح باشد.

 
 

 )هفتمین عوام فریبی مناظره کنندگان اهل سنت(تذكر

حالي كه فراموش كرده است كند در  كند امیرالمومنین همه صحابه را مدح مي چگونه ادعا ميابوشراب تعجب است كه 

به ابتداي این  ؟!نماید تشویق مي اوبه با تصریح بر باطل بودن معاویه اصحابش را بر جنگ با در صدر همین خط یشانا

 خطبه دقت كنید:

أما والذي نفسي بیده لیظهرن هؤالء القوم علیكم، لیس ْلنهم أولى بالحق منكم، ولكن إلسراعهم إلى باطل صاحبهم وإبطائكم 

 .. وأحثكم على جهاد أهل البغيعن حقي.

 



 )معاویه و اطرافیانش( سرانجام بر شما پیروز مىها باشید سوگند به خدایى كه جانم در دست قدرت او است كه اینآگاه 

رود سریع و  بلكه به این جهت كه در راه باطلى كه زمامدارشان مى از شما پیشى دارند ها در حق شوند. اما نه این كه آن

. همچنین در فقط در جنگ جمل دو تن از صحابی عدول، طلحه و زبیر كنم ن ميكوشایند... و بر مبارزه با سركشان ترغیبتا

 و بسیاری دیگر از صحابه کشته شدند جواب ابوشوارب به این موضوع چیست؟ 

 

 به سرعت بیعت نمودامیرالمومنین ادعا بر این كه 

ها  قزویني ایرادي وارد نساخت و آن ها روایت صحیح ذكر كردم كه به هیچ یك از آن پنج ابوشوارب: من در برنامه قبل

 علي با ابوبكر كه با سرعت و میل و رغبت صورت گرفت. روایاتي بودند پیرامون بیعت

 ترین آن بوده این روایت است: یكي از آن روایات كه مهم

كن بایع كر ومبایعته ولم ی...كان لعلى من الناس وجهة حیاة فاطمة فلما توفیت استنكر على وجوه الناس فالتمس مصالحة أبى ب

  محضر عمربن الخطاب تلك اْلشهر فأرسل إلى أبى بكر أن ائتنا وال یأتنا معك أحد كراهیة

مردم از او روي گرداندند و این جا بود كه  از دنیا رفت اودر میان مردم احترام داشت؛ اما وقتي  تا فاطمه زنده بود علي

رو  با ابوبكر بیعت نكرده بود. از این در این شش ماه كه فاطمه زنده بودند. علي خواستند علي با ابوبكر مصالحه و بیعت ك

به خاطر كراهتي  و گفت: كس دیگري را به همراه خود نیاور، یایدبعلي كسي را به دنبال ابوبكر فرستاد و به او پیغام داد به 

 .داشتندبن خطاب ر كه از حضور عم

 

 کنندگان اهل سنت()هشتمین عوام فریبی مناظره تذكر

 سمتق ابوشوارب آنما به تمامی این روایات پرداخته ایم و کسانی که کتاب را مطالعه کرده باشند متوجه می شوند که  والً ا

 برای نمونه:ست خواه خود را آورده او مورد دل  حذف را از روایت را كه با عقیده او سازگار نبوده

قهر كرد و تا  فاطمه بر ابوبكر غضب نمود و با وى ك فهجرته فلم تكلمه حتى توفیت:بي بكر في ذلافوجدت فاطمة على  - 0

 پایان عمر سخنى با او نگفت.

انه دفن شب علی او را شوهرش وقتي از دنیا رفت فلما توفیت دفنها زوجها علي لیال ولم یؤذن بها أبا بكر وصلى علیها: - 2

 ز خواند.بكر را خبر نساخت و خود بر او نمااكرد و اب

نرى لقرابتنا من رسول هللا صلى هللا علیه و سلم نصیبا حتى فاضت عینا أبى بكر: نخن ولكنك استبددت علینا باْلمر وكنا  – 4

 سلم داشتیمو  ما با رسول خدا صلي هللا علیه تو )ابوبكر( در حق من با استبداد برخورد نمودي و به خاطر جایگاهي كه

 ( قطرات اشك ابوبكر سرازیر گشت.آنقدر ادامه دادند تا و)ما بودخالفت حق 

؛ از محضر عمربن الخطاب كراهیة ثانیا اگر امیرالمومنین با عمر رابطه خوبی داشت چرا در صحیح مسلم و بخاری آمده:

  حضور عمر بن خطاب بدش می آمد؟؟؟

 

 !در مدح ابو بکر و عمر روایاتي از ائمه علیهم السالم

)ابوبكر و عمر( روایتي به صحابه داشت اما آیا در خصوص دو متهم نصوص و روایات به طور كلي اشارهالهاشمي: این 

 وارد شده است؟

 .شوارب: بله، بله، اجازه بدهیدابو

 .دو نفر استو گو و مناظره راجع به این  الهاشمي: بهتر است توجه بیشتر در روایات روي ابوبكر و عمر باشد كه گفت

 



 مبني بر این كه تو پشت و پناه اسالم و مسلمانان هستي... بن أبي طالب خطاب به عمرالم علي ك

الم را در سرزمین فارس كه عمر بن خطاب كه خداوند از او راضي شود و او را راضي گرداند اس شوارب: بعد از آنبوا

ضوع تصمیم داشت تا خود فرماندهي و به خاطر اهمیت مو را در سرزمین روم نیز منتشر سازدبنا شد اسالم  گسترش داد

 ترین اصحاب و بهترین مستشارانش رو یاران و مستشاران و علي بن ابي طالب را كه از بزرگسپاه را به عهده گیرد. از این 

كه  به عمر چه بود؟ فرض را بر این بگیریم كه علي به خاطر این دانید پاسخ مشورت علي رفت فرا خواند. ميبه شمار مي 

رو بین او و عمر كدورت و ین ااست و از اش را به آتش كشیده و با مساعدت ابوبكر خالفت را غصب نموده  مر خانهع

همگین شاید كه تیري س اندهي سپاه را خود به عهده بگیردپس علي باید پیش خود بگوید چه بهتر كه عمر فرم داردتنفر وجود 

 ...گویدبه او چه مي  ما ببینید امام عليقرار دهد و سر از تنش جدا كند. او مهلك و یا شمشیري كشنده او را مورد هدف 
 

دوست دارم مطلبي را كه یكي از محققان معاصر در توصیف خروج مسلمانان  ل از این كه روایت را قرائت كنیدالهاشمي: قب

ها  و آزاد سازي مردم و سرزمین آن در آن برهه از زمان با فرمان خلیفه به سوي شام براي نشر دین اسالم در آن سرزمین

ها را سلب نموده است را قرائت كنم. بسیاري از محققان  از حكومت دیكتاتوري بیزانس كه آزادي دیني و شخصي آن

 در حقیقت این لشگركشي براي آزاد سازي بود نه براي جنگ و نبرد. قصد داشتم همین را بگویم، بفرمایید صحبت گویندمي 

 ادامه دهید.هایتان را 
 

تواند باشد ولي همه مسلمانان به خوبي اهمیت این موضوع را به شكل  این توضیح مهمي از جانب شما مي... ابوشوارب: 

راي ما توضیح دهد پذیرند و محقق هم این مطلب را بو حتي غیر مسلمانان نیز این مطلب را از ما مي  كنند واضح درك مي

تو اگر شخصا  فرمایدبه عمر مي  بي طالبا علي بن آمده است؛ 043ه نهج البالغة خطبه شماراین كالم در  اشكالي ندارد.

علي به عمربن  این كالم از ،ماند به سوى دشمن حركت كنى و مغلوب گردى براى شهرهاى دور دست مسلمانان پناهى نمى

م اسالمي. كز اسالمي، تو حصن و دژ مستحكاي عمر! تو مر .ماند براي مسلمانان مركز پناهي نمي ؛خطاب صادر شده است

راي دیگر ب یا كشته شويتو قلعه و حصن اسالم هستي، اگر تو مغلوب و  ي عمرا گویدگونه به عمر بن خطاب مي این  علي

ر دیگ ماند،ماند، براي مسلمانان در مناطق دور دست پناهي باقي نمي اي كه در آن محفوظ بمانند باقي نمي  مسلمانان قلعه

اى را به سوى آنها مسلمانان است. مرد جنگ آزموده  اعمر ملج ماند، و پناهي كه به او پناه ببرند باقي نمي ابعد از تو ملج

 ها را دیده باشد و خیر هاى جنگ ها داشته و مشكالت و سختيها و نبرد  یعني شخصي كه سابقه فراواني در جنگ ؛بفرست

خواهى و اگر پیروزي میسر نگشت، یعني شكست گر خداوند پیروزى داد همان است كه تو مى خواه و نصیحت پذیر باشد. ا

ها خواهى بود، یعني ملجأ مردم و مسلمانان خواهي بود. علي بن ابي طالب اعتقاد دارد  خوردي تو مدافع مردم یعني پناه آن

 عمر عمود خیمه اسالم است.
 

 اهل سنت()نهمین عوام فریبی مناظره کنندگان تذكر

بر اساس تمایالت خود  یدیگر و بخشي از آن را حذف و مطالبکرده  دخل و تصرفمنین والمكالم امیر ابوشوارب در -0

كنیم تا خواننده نسبت به اصل كالم  حضرت را از نهج البالغه نقل مي اضافه نموده است. لذا ما متن اصلي كالم آنبه آن 

 بدون هیچ كم و كاستي آگاهي یابد:

ُ ِْلَهْ » َل هللاَّ وم، َو َقْد َتَوكَّ اَلُم َو َقْد َشاَوَرهُ ُعَمُر فِي اْلُخُروِج إلى الرُّ یِن ِبإِْعَزاِز اْلَحْوَزِة َو َسْتِر َو ِمْن َكاَلٍم لَُه َعلَْیِه السَّ ِل َهَذا الدِّ

ُهْم َو ُهْم َقلِیل  اَل َیْمَتِنُعوَن َحيٌّ اَل َیُموُت، إِنََّك َمَتى َتِسْر إلى َهَذا اْلَعُدوِّ ِبَنْفِسَك اْلَعْوَرِة َو الَِّذي َنَصَرُهْم َو ُهْم َقلِیل  اَل َیْنَتِصُروَن َو َمَنعَ 

 اْحفِْز َمَعُه َرُجاًل ِمْحَرباً وَ لیه َفاْبَعْث إلیهم َفَتْلَقُهْم َفُتْنَكْب اَل َتُكْن لِْلُمْسلِِمیَن َكاِنَفة  ُدوَن أَْقَصى ِباَلِدِهْم لَْیَس َبْعَدَك َمْرِجع  َیْرِجُعوَن إ

ُ َفَذاَك َما ُتِحبُّ َو إِْن َتُكِن اْلخرى ُكْنَت ِرْدءاً لِلنَّاِس َو   «َمَثاَبًة لِْلُمْسلِِمینَ أهل اْلَباَلِء َو النَِّصیَحِة َفإِْن أَْظَهَر هللاَّ

 

 



خداوند به پیروان این دین ، وم مشورت نمودرالم زماني كه عمر با او درباره حركت به سوي سرزمین ه السعلیاز سخنان 

ها را بر طرف سازد. آن كس كه آنان را به هنگام  وعده داده و بر عهده گرفته است تا اسالم را سر بلند و نقاط ضعف آن

رگز و زنده است و هحی  .توانستند از خود دفاع كنند از آنها دفاع نمود كمي جمعیت یارى كرد و در اثر كمى نفرات نمى

 میرد ولى تو اگر شخصا به سوى دشمن حركت كنى و مغلوب گردى براى شهرهاى دور دست مسلمانان پناهى نمى نمى

اگر تو در میدان جنگ كشته شوى، پیش از آن كه مردم با دیگرى بیعت كنند( كسى نیست كه به او مراجعه كنند. پس )و ماند

اند و خیر خواه و ها را دیده  هاى جنگ گروهى كه مشكالت و سختي ها بفرست و اى را به سوى آن مرد جنگ آزموده

ر نگشت، خواهى و اگر پیروزي میساگر خداوند پیروزى داد همان است كه تو مى  ؛یحت پذیر است را با او همراه سازنص

 .تو مدافع مردم و پناه آنها خواهى بود

در مشاوره عمر داده به  منینوپاسخي كه امیرالمو  واجب است كه بر هر مسلماني اخالقي بودهمشاوره امري دیني و  -2

آمد لذا در آن هنگام عمربن خطاب ولو غاصبانه حاكم مسلمانان به حساب مي . گردد اصل اسالم و مصالح مسلمانان باز مي

حاكم مسلمانان  و به عبارت دیگر اگر عمر به عنوان بوددر حقیقت متوجه مسلمانان گشته  می شد اگر ضرري متوجه او

رسید جامعه  بعید هم به نظر نمي شعدم شجاعت و مهارت ودر جنگ او د كه این احتمال در فرض شركت شمی كشته 

كت قدرت و شو ،باعث تقویت روحیهموضوع شده و این بر با خ امردشمنان نیز از این  و طبعا یدگرد مي اسالمي بدون حاکم

و سرزمین اسالمي را مورد تاخت و  ندبرد به اسالم و مسلمانان حمله مي آنانو در این صورت  می شد بیشتر سپاه دشمن

منین عمر را از خروج از مدینه نهي والماز این رو امیر ندگردیدو چه بسا باعث نابودي اصل اسالم مي  دادهتاز خود قرار 

ا نیز شاهد این ماجرفرعون  هبعلیه السالم ه یوسف مشاور در قضیه کند و این اتفاق برای بار اول نبوده که رخ می دهدمي 

کافر بود از طرفی ما در بخش پاسخ به شبهات به بررسی تمامی مشاوره های امیرالمومنین به در حالي كه فرعون  هستیم

 خلفا و در بخش ویژه به فرار خلفای سه گانه از میادین جنگ پرداختیم.

ن ب فرماید و آن عدم صالحیت عمرنكته دیگري را ثابت مي  «َفاْبَعْث إلیهم َرُجاًل ِمْحَرباً » منین با این سخن خودوالمامیر -4

 ت.خطاب براي فرماندهي جنگ اس

 در صحیح بخاري روایت شده است كه رسول خدا صلى هللا علیه و آله فرمودند: -3

 . لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجروان هللا

 .كند ید ميایفاجر تند این دین را توسط شخصي خداو

_____________________ 

 پی روشت:

 43، ص 3صحیح بخاري، ج ( 0)

 

 كند:و نیز احمد بن حنبل از پیامبر اكرم صلى هللا علیه و آله روایت مي 

 إن هللا تبارك وتعالى سیؤید هذا الدین بأقوام ال خالق لهم

 رساند. گونه شایستگي هستند یاري ميكه فاقد هر خداوند تبارك و تعالى به زودي این دین را توسط اقوامي 

_____________________ 

 پی روشت:

 35، ص 5مسند احمد بن حنبل، ج ( 2)

 034، ص 2دقائق التفسیر، ابن تیمیه، ج  (4)

 



 در روایتي دیگر رسول خدا صلي هللا علیه و آله فرمودند:

 أهله.إن هللا عز وجل لیؤید هذا الدین برجال ما هم من 

 یید خواهد نمود.ااهلیت براي این كار را ندارند ت خداوند عزوجل این دین را توسط مرداني كه

_____________________ 

 پی روشت:

 402، ص 5مجمع الزوائد، الهیثمي، ج  (3)

 

و از سوي  كار و خیانت ازب نیرنگ كار، گو، گناه دروغ از طرفی را عمرامیرالمومنین  ه طور امکان داردچهمچنین  -5

  قلعه محكم اسالم بداند؟ دیگر

_____________________ 

 پی روشت:

 052، ص 5صحیح مسلم، ج ( 0)

 

كه گیرند و حال آن ابوشوارب: آري این همان عمربن خطابي است كه بعضي از برادران شیعه ما در روز قتلش جشن مي 

 خبرند. یو منزلتش نزد علي بن ابي طالب ب از قدر

 

 عمر، مبني بر این كه او ولي مسلمانان است... در رابطه با امیرالمومنینسخن 

 گوید: باره عمربن خطاب ميدر 001، ص 3البالغه، ج شرح نهج  چنین علي در ابوشوارب: هم

 ولیهم وال فأقام واستقام حتى ضرب الدین بجرانه. و

دین گلوگاه خود را جا كه داشت تا آن  مى حق را بر پا داشت و خود بر جاده حق گام بر که بر آنها حكومت كرد پرستىسر

 بر زمین نهاد.

 

 )دهمین عوام فریبی مناظره کنندگان اهل سنت(تذكر

ه ك كند همه ضعیف هستند را بنگرید نمود روایاتي كه شیعه ذكر مي آقاي ابوشوارب كه لحظاتي قبل بدون دلیل ادعا مي -0

در نهج البالغه مشخص نفرموده كه منظورش از این والي كیست و  امیرالمومنینكند كه  خود چگونه به روایتي استناد مي

 است نه عمربن خطاب! آله در برخي شروح تصریح شده كه منظور از این والي رسول خدا صلي هللا علیه و

 تولى أمورهم وسیاسة الشریعة فیهم. وقال قائل یرید به عمر بن الخطاب و الوالي یرید به النبي صلى هللا علیه وسلم، وولیهم أي

_____________________ 

 پی روشت:

  640نهج البالغه صبحي صالح، ص  (0)

 562، ص 4شرح نهج البالغه، المجلسي، ج  (2)
 

 

 كه شخصي سني بوده براي ما حجیت ندارد. اومنظور از والي، عمر بوده است كه ادعاي تنها ابن ابي الحدید گفته 



همین روایت را از ثعلبة بن یزید حماني « الضعفاء»عقیلي در كتاب خود  ر بپذیریم كه منظور عمر بوده استحتي اگ -2

دیث در ح و این روایت قابل تبعیت نیستاست  بخاري گفته ؛البخاري: ال یتابع، في حدیثه نظرقال  گوید كند و بعد مينقل مي 

 كالم نهج البالغه را به این شرح آورده است: و بعد از آن او نظر است

حدثنا محمد بن إسماعیل قال حدثنا الحسن بن على الحلواني قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفیان الثوري عن اْلسود بن قیس 

م فقال إن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم لالعبدي عن سعید بن عمرو بن سفیان عن أبیه قال خطب علي رضي هللا تعالى عنه 

یعهد إلینا في االمارة عهدا فأخذ به ولكنه رأى رأیناه واستخلف أبو بكر فأقام واستقام ثم استخلف عمر فأقام واستقام حتى ضرب 

 الدین بجرانه ثم أن أقواما طلبوا الدنیا یعفوا هللا عمن یشاء ویعذب من یشاء.

اي خواند و در آن فرمود رسول هللا صلى هللا علیه و سلم درباره امیر و فرمانده براي ما خطبه روزي  رضی هللا تعالی علي

ي و نظري داشت كه ما آن را پیروي و متابعت كردیم و آن اتبعیتي براي ما بیان نكرد ولي ر بعد از خود هیچ مطلب قابل

 اشت تا این كه بعد از او نیز عمرخود بر جاده حق گام بردكه ابوبكر را به جاي خود گمارد و او حق را به پا داشت و این 

ها اقوامي جا كه دین گلوي خود را بر زمین نهاد. تا این كه بعد داشت تا آن حق را به پا داشت و خود بر جاده حق گام بر

 .نماید ب ميكند و هر كس را بخواهد عذا آمدند كه در طلب دنیا بودند و خداوند هر كس را كه بخواهد عفو مي

_____________________ 

 پی روشت:

 061، ص 0العقیلي، ج  ،ضعفاءال (0)

 

 

در سند آن سعید بن عمرو بن سفیان وجود دارد كه او شخصي  باید گفتگذشت چه كه قبالً اما از حیث سند اضافه بر آن 

 .گیرد روایات او مورد تبعیت قرار نمي باره او گفته استمجهول است كه رازي در

_____________________ 

 پی روشت:

 54، ص 3الجرح و التعدیل، ج  (2)

 

ن آ روایت به خاطر راوي گویدمي  لسه سند واقع شده استو نیز ابن حجر درباره پدرش یعني عمرو بن سفیان كه در س

 .یعني عمرو بن سفیان ضعیف است

_____________________ 

 پی روشت:

 46، ص 1تهذیب التهذیب، ج ( 4)

 

ین است ! حال سوال ما انفری که در سلسله سند این روایت وجود دارند سه نفر ضعیف و غیر قابل تبعیت هستند هفتپس از 

چگونه ابوشوارب روایاتی که دکتر قزوینی مطرح و راویان آنها کامال مورد اعتماد هستند را ضعیف می شمارد ولی خود 

    به این گونه روایات استناد می کند؟

 

 



 اما از حیث مناقشات داللي

در نهج البالغه و غیر آن ایشان هاي  ها سخن دیگر از كلمات و خطبه منین آمده با دهوالمچه كه در صدر كالم امیرآن 

 .منافات دارد

 والیة و وصایت مختص آل محمد است -0

ها است،  هاى والیت و حكومت برازنده آن ویژگي احدى از این امت را با آل محمد صلّي هللا علیه و آله مقایسه نتوان كرد.

 ى كه از آنیها جمع گردیده است. هم اكنون حق به اهلش برگشته و دوباره به جاو وصیت پیغمبر و وراثت او در میان آن 

 جا منتقل شده بود باز گردیده است.

_____________________ 

 پی روشت:

  40، ص 0نهج البالغة عبده، ج  (0)

  331، ص 4قندوزي حنفي، ج  ،ینابیع المودة( 2)

 36، ص 2صبحي صالح، خطبه  ،نهج البالغة( 4)

  041، ص 0ابن أبي الحدید، ج  ،شرح نهج البالغة( 3)

 

 :فرمایدمي  033در خطبه همچنین 

اید و نب دیگران نیستت )این مقام( سزاوار از قریش هستند، درخت وجودشان در خاندان هاشم غرس شده اس ائمه و پیشوایان

 .غیر از آنها كسى رهبر و والى باشد

 

 خالفت غصب گردیده است -2

آورم( آنها پیوند خویشاوندیم را قطع )و به تو شكایت مىجویمدستانشان از تو استمداد مى من در برابر قریش و هم بار خدایا

و همگى براى مبارزه با من در مورد حقى كه از همه به آن سزاوارتر بودم متفق  د، پیمانه حقم را واژگونه ساختندكردن

 گشتند.

_____________________ 

 پی روشت:

 003، ص3شرح نهج البالغه ابن ابي الحدید، ج  (0)

 

  خالفت را از ما اهل بیت غصب نمودید.

_____________________ 

 پی روشت:

 (تحقیق الزیني) 01، ص 0، ج یاسةاإلمامة والس( 2)

 



از زماني كه جد بزرگوارت از دنیا رفت همواره من  قسم به خدا اي فرزندمگفت:  به فرزندش حسن علی رضی هللا عنه

 ام. مورد ظلم و ستم بوده

_____________________ 

 پی روشت:

 (تحقیق زیني)31ص  ( یاتحقیق شیري)21، ص 0اإلمامة والسیاسة، ج  (4)

 

 ستدان شرار ميامنین خلفا را وامیرالم

و وسیله هوسرانى و دنیا طلبى گروهى  این دین اسیر دست اشرار نویسد الم در نامه خود به مالك ميمنین علیه السوامیرالم

 بوده است.

_____________________ 

 پی روشت:

  15، ص 4نهج البالغه شیخ محمد عبده، ج ( 0)

 51، ص06الحدید، ج  أبي شرح نهج البالغه، ابن( 2)

 

 ستدان ئمه ضاللت و دعوت كنندگان بر آتش ميامنین خلفا را وامیرالم

داعیان  و به پیشوایان گمراه آله یامبر صلي هللا علیه وپس از پ: فرماید گونه مي در كالمش راجع به منافقان اینمنین وامیرالم

ند و بر تو آنان را حاكم ساخ ها والیت و ریاست بخشیدند دوزخ با دروغ و بهتان تقرب جستند، پیشوایان گمراه نیز به این

 ها به خوردن دنیا مشغول شدند. و به وسیله این ُگرده مردم سوار نمودند

_____________________ 

  پی روشت:

  402اسكافي، ص ابوجعفر  الموازنه، المعیار و (0)

 41، ص 00ابن أبي الحدید، ج نهج البالغه،  شرح (2)

 200، خطبه 011، ص 2محمد عبده، ج  ،نهج البالغه( 4)

 

 له سیره آل فرعون استآسیره مردم بعد از پیامبر صلى هللا علیه و

تا آن كه خداوند پیامبرش را به سوى خویش فرا خواند. گروهى به قهقرا بازگشتند  :فرماید منین در جاي دیگر ميوامیرالم

 دیت( پیوند بر قرار نمودن)اهل بر خدا كردند و با غیر خویشاوندانها را هالك ساخت و تكیه بر غی و اختالف و پراكندگى آن

)والیت( و رهبرى جامعه اسالمى را از محل و اساسد به آن مودت ورزند كناره گرفتند و بنا اى كه فرمان داشتن و از وسیله

ها  آن ،مندان باطلند خویش برداشته در غیر آن نصب كردند. )اینان( مركز تمام خطاهایند و درهاى همه گمراهان و عقیده

ه تنها بگروهى  ،فرو رفتند« آل فرعون»وار بر روش  ور شدند و در مستى و نادانى، دیوانه در حیرت و سرگردانى غوطه

 دنیا پرداختند و به آن تكیه كردند و یا آشكارا از دین جدا گشتند.

 

 



_____________________ 

  پی روشت:

  042، ص 1شرح نهج البالغه، ج  (0)

  050، خطبه 45، ص 2نهج البالغه شیخ محمد عبده، ج ( 2)

 

 پایان قسمت تذكر و بازگشت به ادامه مناظره

 

 !!!علیه السالمامام باقر توسط مدح عمر بن خطاب 

 پاسخ دادال شد واي از سنگ معادن زینت نمود س ها را به قطعهتوان شمشیر باره این كه آیا ميز محمد باقر درشوارب: اابو

ما هم ش پرسید داد دشنام مي بكر و عمری شخصي از شیعیان كه گاهي به اب .دنموی شمشیر خود را تزیین م صدیق ابوبكر

دیق بله صدیق، بله ص گفتاز جاي خود با عصبایت و غضب برخاست و  باقربرید؟!  به كار مي اوباره تعبیر صدیق را در

 ص ،2كشف الغمه ج  این روایت در ؛كند صدیق خداوند هیچ گفتاري از او را در دنیا و آخرت تصدیق نمي یدو هركس نگو

 است آمده.هاي مراجع شیعه  كه از جمله كتاب 036

 

 )یازدهمین عوام فریبی مناظره کنندگان اهل سنت(تذكر

ه ن استاست؛ بلكه این كتاب از علماي شیعه  محض دروغ دیناممراجع شیعه  بسخن ابوشوارب كه این كتاب را از كت -0

 دو تفاوت فراوان است. از مراجع شیعه كه بین این

ست ا نقل کرده كه از علماي اهل سنت است (كتاب صفوة الصفوة)جوزي در كتاب خود این روایت را از ابوالفرجاربلي  -2

 و هر چند همین دو دلیل برای رد روایت کافی است اما سایر دالیل: براي ما حجیت نیست یک سنی در مدح خلفا سخن که

در این میان را ذكر  سطهاو این روایت را به صورت مرسل از عروة بن عبد هللا از امام سجاد علیه السالم نقل كرده و وا -4

 یعنی سند روایت ناقص است. استننموده 

 ول بوده و ازمحمد بن علي بن حبیش قرار دارد كه مجه در سندش کهذكر شده ذهبی نیز این روایت در سیر اعالم النبال  -3

 شیعه نامي برده نشده است. ب رجالیاو در كت

ز روایت ا كه این داریمدر آن صورت یقین  ه باشدداشتصحت  ه السالمبر فرض كه صدور این روایت از ناحیه امام علی -5

 ایجاب مي شانو سایر شیعیان برای حفظ جان خود وزیسته  در زمان بني امیه مي ایشانچون  ؛روي تقیه صادر شده است

 گونه بفرمایند. نمود كه این

على  هالك أمتي» در تعلیقي بر حدیثرا گذشته است  ظلم و اسارت ،كه بر اهل بیت نبوت اعم از قتل وقایعیقرطبي شرح 

 :نویسد گونه مي این «ید غلمة من قریش

تلف نمودن اموال و هالك نمودن مردم حجاز و  ،ها خون شامل ریختن هاي حكومتشان گذشت چه از بني امیه در سال آن

 و بني امیه با وصیت رسول خدا صلي هللا علیه راق و غیر این دو سرزمین بر كسي مخفي و پوشیده نیست و در یك جملهع

ها و  ها را به زمین ریختند و زن و خون آن هلفت و آزار و اذیت برخورد نمودم در مورد اهل بیت او و امتش با مخاسل

ا مباح ها ر و اسارت و دشنام آن هها به نزاع برخاست فرزندانشان را به اسارت گرفتند و دیارشان را خراب و با شرف آن

پس  ،رزوي آن حضرت به مقابله برخاستندسلم در وصیتش به مخالفت و با قصد و آ و با رسول هللا صلى هللا علیه و شمردند

زماني كه اعمالشان  ها خواهد بود گیرند و چه افتضاحي براي آن بسیار خجالت بكشند زماني كه نزد آن حضرت قرار مي

 گردد. به آن حضرت عرضه مي
 



 :گوید مي كند كه گفتار قرطبي را نقل مي بعد از آنمناوي 

 .باشد از معجزات مي (از آینده)ن گونه خبر داد این؛ وهذا الخبر من المعجزات
 

لي به روي فرزندان خود ظلم بني امیه نسبت به شیعیان به قدري شدید بود كه در آن زمان حتي از گذاردن اسم عاز طرفی 

به را د نگذار را روي خود مي نامكه این  ياننمود كس حكومت سعي مي و نمودند داري مي و از این كار خود هترس داشت

 و ما در بخش ویژه ها به آن پرداخته ایم. قتل برساند

 

 !!در مدح عمر و ابوبكرزید بن علی بن الحسین روایت 

  گوید: گونه مي بكر و عمر اینباره ابوبن علي بن الحسین علیه السالم درشوارب: و نیز امام زید واب

 .دو سخني بگوید مگر به نیكي یك از اهل بیت خود را ندیدم كه از آن هیچ؛ ل بیتي یذكرهما إال بخیرما سمعت أحدا من أه

 آمده است. 010 ص ،6تاریخ طبري ج  این خبر در
 

 )دوازدهمین عوام فریبی مناظره کنندگان اهل سنت(تذكر

 . شود و آن بي سند بودن روایات است جا نیز تكرار مي این لي كه در ضمن روایات سابق ذكر شداوهمان اشکال 

 چنین است: سند این روایت این
 

 ذكر هشام عن أبي مخنف

___________________ 

 :پی روشت

 316، ص 5تاریخ طبري، ج ( 0)

 

 !!!دارند ضعف او اجماععلماي اهل سنت بر همه ابو مخنف از كساني است كه 

اتم باشد * ابو ح لوط بن یحیى ابو مخنف شخصي است اخباري كه اخبار را از بین برده است * و مورد وثوق و اطمینان نمي

ه او تباره او گفته است او شخصي ضعیف است * و یحیى بن معین گفاند * و دارقطني در و غیر ابو حاتم او را ترك نموده

 .نمی باشداخبار او قابل ارزش  درباره او گفته استمورد وثوق نیست * و مرة 

___________________ 

 :پی روشت

 0521، ش 312، ص 3ج ذهبی، لسان المیزان، ( 0)

 

را ذکر طبري در روایات خود شرط صحت  گوید یك سو ميابوشوارب از كه  داردجاي تعجب هم جالب است و هم  همچنین

فی و از طرنماید  را رد نمودند اند از تاریخ طبري نقل جناب دکتر قزوینیكه  یصحیحین وسیله روایت اكرده تا به  نمي

از تاریخ  (نموده است شخصي كه روایات فراواني را جعل مي)خود به روایتي از شخصي وضاعباطل هاي  براي ادعا

  كند!!! روایت نقل ميطبری استناد کرده و از او 
 



رو  از این و اهل سنت نقل شده است بزشي ندارد چون این روایت در کتنیز براي شیعه اراین روایت باید گفت  و در آخر

 گیرد. در مناظرات مورد قبول قرار نمي
 

 من منکر فضلیت عمر نیستم!!! علیه السالم: امام باقر

 گوید: چنین باقر در روایتي كه در كتاب احتجاج طبرسي آمده است مي شوارب: همابو

 ضل أبي ولست بمنكر فضل عمر ولكن أبا بكر أفضل من عمر.ولست بمنكر ف

 تر بوده است.بكر از عمر با فضیلت ات پدرم و فضلیت عمر نیستم ولي ابمن منكر فضلی

 

 )سیزدهمین عوام فریبی مناظره کنندگان اهل سنت(تذكر

ناي تدلیس ایت دقت كنید تا معبه اصل رو !كنیماغ نداریم تا از آن استفاده تعبیري بهتر از تدلیس براي این كار ابو شوارب سر

 شوارب را دریابید:ابو

 یروزى در مجلس درآورد (المامام جواد علیه السابا جعفر)الفضل را به ازدواج  كه دخترش ام مون پس از آنعنقل است م

 و یحیى بن أكثم و گروه زیادى جمع بود. ابو جعفر علیه السالمبا حضور 

 :رسول خدا نظر شما درباره این خبر چیست فرزند ىكثم گفت اایحیى بن 

سالمت رسانده و  اى محمد خداوند عزوجل گفتعلیه و آله نازل شد و  بر رسول خدا صلّى هللاَّ  علیه السالم روزى جبرئیل

 .ن خشنود است چون من از او خشنودمبكر بپرس آیا از مرماید: از ابوف مى

دیگرى  با حدیث ولى بر راوى این خبر واجب است كه حدیثش را بكر نیستم یفضل ابمن منكر گفت جعفر علیه السالم بوا

 س از منو پ روغ بر من بسیار شدهد: ندفرمودالوداع  علیه و آله نقل شده مقابله كند كه در حج كه از آن حضرت صلى هللا

پس چون حدیثى از من  هداآتش قرار دپس هر كه از روى عمد بر من دروغى ببندد جایگاه خود را در  نیز زیاد خواهد شد

و سنت من بود آن را بگیرید و مخالف  کتاب خداشما رسید آن را بر كتاب خدا و سنت من عرضه كنید پس هر چه موافق به 

م یا و همانا ما آدمى را آفریدهخواند خداوند متعال فرموده:  نمى کتاب خداو این خبرى كه تو نقل كردى با  ؛آن دو را نگیرید

س بنا بر مفاد حدیث بر خداوند پ ؛02 - تریم ق او از رگ گردن نزدیكو ما به  دانیم كند مى چه را نفس او وسوسه مى و آن

 است.  عقلاین مطلب محال  ؟بپرسدخود  بوبكر مخفى بوده تا از مكنون سررضا و سخط أ عزوجل

 .برئیل و میكائیل است در آسمانج بكر و عمر در زمین مثلی بامثل  یحیى گفت و در خبر است كه

روردگار هستند كه هرگز معصیت پ پروردگار جبرئیل و میكائیل دو فرشته مقّربزیرا  مل استاو این مطلب نیز قابل ت گفتند

ند هر چند پس از مشرك بود وند عزوجلتى به خدامد آنهااند،  اى از طاعت خداوند فارق نشده ى براى لحظهترا نكرده و ح

 اند، پس تشبیه آن دو به آن دو محال است. بیشتر عمرشان مشرك بوده ولی اسالم آوردندآن 

 باره این حدیث چیست؟ا درنظر شم« هل بهشتندان دو سید و سرور پیران آفقط »حدیث است كه دوباره یحیى گفت و 

اى میانشان نیست و  خورده و سال و پیر یرا اهل بهشت همگى برنا و جوانندز این حدیث نیز محال است گفت علیه السالم

ما السالم هباره حسن و حسین علیل خدا صلّى هللاَّ علیه و آله دریت با حدیثى است كه رسواین خبر از جعلیات بنى امیه در ضد

 .باشند آن دو سرور و آقاى اهل بهشت مى فرمودند:

 .عمر بن خّطاب چراغ اهل بهشت استتنها یحیى گفت و نقل است كه 

یا آ آدم و محمد و تمام انبیا و مرسلین است و ب الهىو آن نیز محال است زیرا بهشت مكان فرشتگان مقر ت علیه السالمگف

 ؟یابد تا به نور عمر روشن گردد بهشت به نور ایشان روشنایى نمى

 



 «.گوید سكینه و آرامش بر لسان عمر سخن مى» یحیى گفت و نقل است

را شیطانى است م با این حال بر منبر گفت از او بود با فضیلت تربكر اعمر نیستم، ولى اب یلتضمن منكر ف گفت علیه السالم

 .ف شدم مرا به راه آوریدگاه منحرود هرش كه بر من عارض مى

 .شد شدم عمر مبعوث مى مبعوث نمى اگر منله فرموده: آصلّى هللاَّ علیه و پیامبر  یحیى گفت نقل است

گاه كه از پیامبران پیمان  و یاد كن آن فرموده: در کتابش تر از این حدیث است، خدا كتاب خدا صادق علیه السالم فرمود

گرفته چطور امكان دارد آن را عوض كرده یا  ن اخذ میثاقى كه خداوند از انبیابا ای ؛6/ أحزاب  گرفتیم و از تو و از نوح

سى پس چگونه ك به خداوند شرك نورزیدند چشم به هم زدنیى براى حت پیامبران علیهما السالمتبدیل نماید؟ و هیچ كدام از 

دم ش من به پیامبرى برگزیده :ا صلّى هللاَّ علیه و آله فرمودهو رسول خد شتر عمرش مشرك بوده مبعوث به نبوت شودكه بی

 ؟و آدم میان روح و جسد بود

بردم كه بر آل  شد گمان مى هر وقت وحى از من قطع مىصلّى هللاَّ علیه و آله فرموده: نقل است كه رسول خدا  یحیى گفت

 .خّطاب نازل شده

د از خداونخداوند متعال فرموده:  ؛ت خود شك كندزیرا جایز نیست كه پیامبر در نبو علیه السالم این نیز محال استگفت 

برگزیده خدا به مشرك منتقل ت از پس چگونه ممكن است كه نبو ؛65/  گزیند الحج تگان و مردم رسوالنى بر مىمیان فرش

 شود؟

 .نجات خواهد یافت اگر عذاب نازل شود فقط عمر صلّى هللاَّ علیه و آله فرموده:نقل شده كه رسول خدا  یحیى گفت

 ند در حالىان را عذاب كو خدا بر آن نیست كه ایشفرماید:  زیرا خداوند متعال مى و این نیز محال است فرمود علیه السالم

یه خداوند خبر داده با این آ ؛44خواهند انفال/  كننده آنان نیست در حالى كه آمرزش مى و خدا عذاب كه تو در میان ایشانى

 خواهند. كند و تا زمانى كه آمرزش مى در میان ایشان باشد كسى را عذاب نمى پیامبر كه تا

___________________ 

 :پی روشت

 235، ص 2االحتجاج، ج  (0)

 

درباره جمله امام علیه السالم که فرمودند من منکر فضیلت عمر نیستم و... باید بگوییم ایشان می خواهند در نهایت ادب و 

احترام شخصی که سوال پرسیده را دعوت به فکر کردن نماید و حال سوال ما این است که ابوشوارب این روایت را ناقص 

کنیه او م محمد بن على الجواد است كه اما واقع گردیدهامامي كه این ماجرا بین او و یحیي بن اکثم  ندر ضم!! ؟دیده اند

 ! گونه آمده جعفر است و نه محمد بن علي الباقر كه در كالم ابو شوارب اینابو

 

 !!ابوبکر و عمر دو امام عادل و قاسط و بر طریق حق بودندامام صادق علیه السالم: 

 :گفتال شد وصادق درباره شیخین ابوبكر و عمر سابوشوارب: از 

و رحمت خداوند  یق تا آخر مانده و از دنیا رفتندو بر همین طر قاسطي بودند كه بر طریق حق بودنددو نفر دو امام عادل  آن

 دو باد. تا روز قیامت بر آن

 این روایت در احقاق الحق شوشتري آمده است.

 

 



 عوام فریبی مناظره کنندگان اهل سنت( )چهاردهمینتذكر

 ابوشوارب مشخص شود تدلیس همچنین و باطل اهل حق تا به اصل روایت دقت كنید

نظر شما  خدارسول  ای فرزندال كرد و گفت وصادق علیه السالم ساز امام ( اهل سنت)روایت شده شخصي از مخالفان

كه بر همین  كه بر طریق حق بودند هقاسطي بوددو نفر دو امام عادل  آن گفت علیه السالمدرباره ابوبكر و عمر چیست؟ 

نگامي كه آن شخص از مجلس خارج شد ه .دو باد و رحمت خداوند تا روز قیامت بر آن یق تا آخر مانده و از دنیا رفتندطر

! کردمدید خیلي تعجب كر و عمر فرموباره ابوبچه كه در از آن خدارسول  ای فرزندال نمود وس ایشان شخصي از خواص

ارَو َجَعْلناُهْم أَئِ » فرماید: گونه كه خداوند سبحان مي دو امام اهل دوزخند همان آري، آن گفت ًة َیْدُعوَن إِلَى النَّ و آنان را  «مَّ

 متعال ميدو قاسط بودند خداوند  كه آن و اما این (30 - القصص)خوانند قرار دادیم كه به آتش دوزخ فرا مي امامانی

ا اْلقاِسُطونَ » فرماید: َم َحَطباً  َو أَمَّ دو نفر عادل هستند  كه آن و اما این( 05 - الجن)هیزم دوزخندا ظالمان و ام «َفكاُنوا لَِجَهنَّ

ِهْم َیْعِدلُ ُثمَّ الَّذیَن َكفَ » :فرماید گونه كه خداوند در قرآن مي همان ندا یعني از حق عدول كرده اما كافران براى  «ونُروا ِبَربِّ

منین علیه السالم است كه ومراد از حق كه بر آن ماندند امیرالمو ( 0 - االنعام)دهند شریك و شبیه قرار مى روردگار خودپ

راه باقي ماندند و از دنیا رفتند این است دو تا آخر بر این  و مراد از این كه آن کردندذیت نموده و حق او را غصب او را ا

 نادم و پشیمان از كار خود باشند و مراد از رحمت خداوند كه دو تا آخر بر عداوت و دشمني خود باقي ماندند بدون این آن كه

 ها دو و انتقام گیرنده از آن دشمن آن بود و آن حضرت در آن دنیا« لمینرحمة للعا»آله است كه  رسول هللا صلى هللا علیه و

 خواهد بود.

___________________ 

 :پی روشت

 21، ص 0حقاق الحق، ج اشرح ( 0)

 

 پاسخ ابوشوارب با شما.

 

 روایات دیگر!!!

ه ك آمده كه پایان ندارد. مانند صحیفه سجادیه (ابوبكر و عمر)ایات دیگري هست كه در تمجید ائمهچنین رو ابوشوارب: هم

سلم قطع  و پیامبر اكرم صلى هللا علیهو تمجید از صحابه  كنم شیخ قزویني آن را از حفظ باشد ثنا كه فكر مي در این صحیفه

 )!!!(.نگردیده است

سلم  و ابه پیامبر صلي هللا علیهكه ایشان صح چه كه آیة هللا قزویني كه خداوند او را حفظ نماید فرمودند ابوشوارب: اما آن

ام و دشن ت ناروا به ابوبكر و عمر نوعي سبتهم آیا اثبات این كنم ال ميومن س ،كنند و دشنام نمي را در هیچ مجالسي سب

شود؟ چه  و دشنام صحابه مي ه چیز باعث امتناع شخص شما از سبچ مطلب دیگر این كه آید؟ به صحابه به حساب نمي

 ید بگوییدواهخ كه مي یا این سلم پیامبر اكرم صلى هللا علیه وچیز باعث این رشد و تعالي شده است؟ آیا اعتقاد شما به صحابه 

وي همه در این رابطه الزم است از س دهند؟ كار را انجام مي دهم ولي غیر من این و دشنام نمي یك نفر به تنهایي سبمن 

و این همان چیزي است كه ما خواستار آن هستیم و اگر بنا باشد اصالحي و یا اتحادي بین  علماي شیعه موضع گیري شود

 همین است.مانان صورت بگیرد راهش مسل

 متوني از مجلسي و كلیني و ؛خواندم خر و معاصر را مياي بزرگان و علماي شیعه اعم از متمن دیروز مطالبي از برخ

بود و تمام این متون اصرار بر سب و دشنام میالني كه از معاصرین هستند و بعضي از متوني كه از آیة هللا العظمى خمیني 

كنید؟ شما از رهبر آیة هللا العظمى  مي اهل سنت؛ آیا شما این كالم را ردتمام  بلكه سبصحابه داشت و نه فقط سب صحابه، 

 و نماید كه صحابه را در مجالس عزاداري سب او بر این نكته پافشاري مي اي سخن به میان آوردید و گفتید سید علي خامنه



یا آ ؛كند مي هایش سب و تمامي اهل سنت را در كتاب خمیني صحابه اي از شاگردان خمیني است و علي خامنه دشنام نكنید.

 كنید؟ مي شما آیة هللا قزویني این كالم را رد
 

 تذكر

 .دهند پاسخ ميبه این ادعا ها پایاني این مناظرات در قسمت جناب دکتر قزویني 
 

اي است كامالً  ها مساله صحابه و خدشه در عدالت آن كه سب ابوشوارب: اجازه بدهید مطلب دیگري را عرض كنم و آن این

 ها خدشه وارد نمودیم خطر ها را برگزیده است متهم نمودیم و بر آن اي را كه خداوند آن خطرناك. اگر آن دسته از صحابه

تعال محمد ر كه خداوند سبحان و مطو بر هر مسلماني واجب است كه بداند همان بزرگي در كمین ماست؛ دوست عزیزم

طور اصحابي را برگزید تا او را نصرت و  همین تا صاحب آخرین رسالت و نبوت باشدوسلم را برگزید  صلى هللا علیه

 یاري بخشند.

 

 جا رسیده است اسالم با وجود صحابه به این

الم اس رساند ار یاري نميسلم را توسط مهاجران و انص و كنید اگر خداوند محمد صلى هللا علیه ابوشوارب: آیا شما فكر مي

ت؟ یاف آیا اسالم استمرار مي داشت این موضع سرسختانه را در برابر مرتدان نمي اگر ابوبكرو  ؟نمود قوام و دوام پیدا مي

هاي شرق و غرب عالم از یوق دیكتاتوري بیزانس و اوهام  سازي ملت آزاد و اگر عمر بن خطاب را به نشر رسالت اسالم و

 گردید؟ آیا اسالم در جهان منتشر مي ساخت آتش پرستي موفق نميشرك و 

م الكفایة في عل»خطیب بغدادي در كتابش  خرین نكته خود را به عرض برسانم.اجازه دهند من آ دكتر محمد ابوشوارب: اگر

 كند: در روایتي از امام ابو زرعه رازي نقل مي« الراویة

كند بدان كه  جویي مي وسلم را منقصت و عیب هللا علیهاصحاب رسول خدا صلى زماني كه مشاهده نمودي شخصي یكي از 

د ما كه رسول خدا و این نز سوم هجري به معناي كافر بوده استقرن دوم و  او زندیق است و كلمه زندیق در آن زمان یعني

اصحاب او سنت را براي وسلم قرآن و  قرآن را حق مي دانیم یعني این كه رسول خدا صلى هللا علیهوسلّم و  صلي هللا علیه

رم پیامبر اكآیا شریعت ما قائم به نص قرآن و احادیث  قرآن و سنت پیامبر اكرم از كجا به دست ما رسیده است؟ ما آوردند.

ها از كجا آمده است؟ چه كسي قرآن و سنت را براي ما آورده است؟ آیا این ها اصحاب  وسلم نیست؟ این صلى هللا علیه

پیامبر قرآن و سنت را اصحاب  ؛قرآن حق است ؛محمد حق است ؛صالة والسالم نبودند؟ خدا حق استمبر اكرم علیه الپیا

ها دشمنان اسالم هستند  خواهند به شهود ما خدشه وارد سازند؛ این ها مي وسلم به دست ما رساندند. این اكرم صلى هللا علیه

 ؛ها مسلمان نیستند گیرند. این ابوبكر و عمر عیب و نقص و خورده مي یعنيو زعما صحابه  كه به صحابه و به رهبران

و كسي كه  كنند تا كتاب و سنت را باطل كنند ها به شهود ما خدشه وارد مي این ها دشمنان اسالم هستند؛ چرا؟ چون این

 تر است كه او را زندیق و كافر بنامیم.كند سزاوار جرح به صحابه وارد مي
 

 تذكر

سي بود كه هاي اهل سنت اولین كسي كه طعن در کتاب خدا وارد نمود عمر بن خطاب بود؛ او اولین ك به اقرار کتاب -0

 ایم. ما این موضوع را به طور مبسوط در سایت اینترنتي خود بررسي نمودهو  نمود را مطرح ادعاي تحریف قرآن
 

ن خطاب بود؛ او همان كسي بود كه به اي فراوان ایجاد نمود عمر به اولین كسي كه سنت را تغییر داد و در آن بدعت -2

دعتي است این ب به تصریح بخاري در مورد نماز تراویح گفتباز و او كسي بود كه « بنا کتاب هللاحس» تصرح بخاري گفت

 که ما تمامی آنان را در کتاب بررسی کردیم. «ونعمت البدعة هذه و...» من گذاردم ولي این خوب بدعتي استكه 
 

 و ما به صحابه کاری نداریم. لیهم السالم به دست ما رسیده استهاي صحیح از طریق اهل بیت ع سنت -4



تواند صحیح باشد كه شخصي با تمام صحابه  زرعه در صورتي ميبه بغض و دشمني نداریم؛ کالم ابوما با همه صحا -3

ها را مورد بغض و دشمني قرار دهد در باالترین  گر كسي صحابه با ایمان را مورد دوستي و منافقان آندشمني ورزد. اما ا

صحابه به شمار  ت از صحابه دارند منافقان نیز جزمدارج حب و بغض قرار گرفته است؛ چون طبق تعریفي كه اهل سن

 گوید: روند. بخاري در صحیح خود مي مي

 ود.ر از صحابه به شمار مي را ببیند و یا با او مصاحبت داشته باشد صلی هللا علیه و سلمر هر كس از مسلمانان پیامب

___________________ 

 :پی روشت

 ، ابتداي کتاب فضائل الصحابه011، ص 3صحیح بخاري، ج  (0)

 

 تو با ایشان مصاحب را مشاهد صلی هللا علیه و آله بي رئیس منافقان مدینه هم از مسلماناني بوده كه رسول خدااعبدهللا بن 

از طرفی واقعا یعنی هر کس پیامبر صلی هللا علیه و  واجب است او را نیز دوست بداریم؟ توان گفت حال آیا مي نموده است

 آله ببیند بهشتی است؟!!! 
 

در این کتاب نه تنها درباره جنگیدن با آنها چه نظری دارید؟؟ ما آید  به حساب ميها کفر  اگر بغض صحابه و سب آن -5

 به دشنام دادن صحابه سرشناس به یکدیگر بلکه به جنگیدن آنان نیز پرداخته ایم.
 

 كسي كه جرح به صحابه وارد مي ...ها مسلمان نیستند . این..ها دشمنان اسالم هستند اینبه ادبیات ابوشوارب دقت شد؟  -2

این جمالت و این گونه استدالل ها امروزه چقدر در سوریه و عراق و...  ؛ست كه او را زندیق و كافر بنامیمتر اكند سزاوار

 شنیده و استفاده می شود؟ چه نتیجه ای در پی داشته؟ نتیجه گیری با شما.

 

 آتش پرستان بودها كینه  منشا سب و دشنام

ن اند با این كارشا و خواسته ابوشوارب: این همان حقد و كینه قدیمي است كه بعضي آتش پرستان از ابوبكر و عمر داشته

و ر و چون راهي دیگر براي این كار ندیدند از این مر یاري شده است را خراب نمایندبكر و عوجهه دیني را كه به دست ابو

 اي بودند تا اسالم به دست ما برسد. ها وسیله السالم را هدف قرار دادند چون آن صحابه پیامبر اكرم علیه الصالة و
 

 تذكر

را بگوید؟ حتما آن و تمام جنگ هایی که پس از  منینوامیرالم سب امر معاویه به علت به ماتواند  شوارب ميآیا برادر ابو

مانند صفین و جمل و... به وجود آمد نیز نیز به دست  پیامبر صلی هللا علیه و آله بر سر جانشینی ایشان و سایر جنگ ها

رسی تاریخ مشخص می شود چه ملتی)عربستان فعلی( نسبت به سایر ملل حقد و کینه همچنین با بر آتش پرستان بوده است!

داشتند تا جایی که دستور دادند تمدن آن ملل را ویران و کتب آنان را آتش و زنانشان را به بردگی ببرند و هم اکنون نیز 

د و در آخر به قومیتی کشیدن بحث نیز پیروان و عوامل آنان به اسم دین در سوریه و عراق و یمن دست به جنایت می زنن

 دقت شود.

 

 .وقت براي برادر صباح الخزاعي است. استاد صباح بفرمایید ؛كند... وقت براي دیگران است كفایت مي الهاشمي: دكتر

 

 



 کالم صباح الخزاعي

 صباح الخزاعي: بسم هللا الرحمن الرحیم السالم علیكم ورحمة هللا وبركاته

 فهم و تحلیل مطالب هستم.ولي قادر به  اسالمي،دانشگاهي هستم و نه فقیهي كنم كه من شخصي  تكرار ميمن به صراحت 

 .چه دو خلیفه آوردند باطل است نتیجه سخن دكتر قزویني این است كه آن

وبكر و اب حقیقتاالم ایشان رهنمون ساخت كه مطالبي كه دكتر سید محمد قزویني بیان نمودند مرا به این نتیجه گیري از ك

 من به است. یعني آنان به دست ما رسیده است باطل و غیر صحیح اسالمي كه توسط . در نتیجهاندعمر از گمراهان بوده 

 و طعن ندارد، بلكه این نتیجه به گیرم كه ربطي به سب كنم فقط یك نتیجه مي عنوان مسلماني كه در این عصر زندگي مي

 اند. هاي بر باطل و ظالمي بوده انسان با ارتكاب این عمل و جنایت شنیع و دوم كه خلیفه اول آید دست مي
 

 سرایي به عنوان شاهد بر ادعا داستان

 اي را به عنوان مثال بیان كنم. الخزاعي: دوست دارم حادثه ساده

وز و شب مشغول كار و ر این ماشین منبع درآمد اوست. یعني این شخصاي سوار تاكسي مشغول رانندگي است؛  راننده

اشته د و بعد ازدواج كند و تشكیل خانواده داده و فرزنداني اي بخرد تالش و زحمت است تا بتواند ناني به دست آورده و خانه

 يا مندانهن و شئونات خود زندگي آبروابه خدا ایمان دارد و به اندازه شگیرد و  خواند و روزه مي این شخص نماز مي .باشد

دهد. در مكاني دیگر زني داراي دختري زیباست كه  اي ناگوار براي او رخ مي تا این كه ناگهان حادثه ل داده استتشكی

مادر به  ؛و مادرش متوجه این موضوع شده است و بعد از سه ماه شكمش باال آمده مورد تعدي و تجاوز قرار گرفته است

این افتضاح بزرگي است. مادر به  !دانم نمي گوید تو آورده است؟ او ميبه سر چه كسي این بال را  گوید دخترم دخترش مي

كند؟  صبر داشته باش دخترم. من فكري به سرم زده كه خالص و رهایي تو در آن است. این زن چه كار مي گوید او مي

 سوار تاكسي ایستند اكسي ميهاي ت روند و در یكي از ایستگاه روزي به همراه دخترش از خانه خارج شده و به خیابان مي

این مادر و دختر به مركز  شوند. دو هفته بعد كنند و بعد از رسیدن به مقصد از تاكسي پیاده مي شده و مسیري را طي مي

یر رود و این راننده تاكسي را دستگ نیروي پلیس هم مي ،كنند پلیس رفته و راننده تاكسي را متهم به تجاوز به این دختر مي

شود دلیلي  در دعواهایي كه در محاكمه این شخص برپا مي. كنند مي شه و بعد از بازپرسي و تحقیق محكوم به زندانكرد

كند  و این زن براي خالصي و رهایي خود از این مشكل به شكلي ادعا مي كند زن ادعا مي چه كه این وجود ندارد مگر آن

 رود خود را متهم سازد. از سوي دیگر آن شخص فریاد مي چ شخص آزادي نميپذیرند. البته طبیعي است كه هی كه همه مي

دهد تا تحقیق پزشكي به عمل آید تا ببینیم چیزي داخل شده است  گناه است. قاضي دستور ميخورد كه او بي  زند و قسم مي

شود و وكیلي از جانب آن زن  هم آماده ميآید و بعد از چند ماه نتیجه معاینات پزشكي  یا نه؟ معاینات پزشكي هم به عمل مي

خواند و حیرت  رسد و قاضي آن را مي شوند؛ گزارش پزشكي از راه مي و وكیلي از جانب آن مرد در دادگاه حاضر مي

 گوید آقاي قاضي براي ما بگویید تا این كه آن شخص مي تواند سخني بگوید دقیقه او ساكت مانده و نمي 00 ،شود زده مي

شود. مردم فریاد  ختم جلسه اعالم مي و گناه است این شخص بي ،گناه است گوید این شخص بي ه شده است؟ قاضي ميچ

اند و مردم  وكیل هر دو نفر در اطاقي دیگر نشسته ونه شد این مرد تبرئه شد؟ یعني از كجا به این نتیجه رسیدید؟چگ ندزن مي

دار شدن نیست! این راننده تاكسي متوجه  بوده و قادر به بچهگویند اصالً این شخص عقیم  ها هستند. مي هم در نزدیكي آن

 كند در حالي كه او زن و بچه و خانواده دارد. از این خبر خودكشي مي ؛شوددار  تواند بچه شود كه او عقیم است و نمي مي

عمر  بكر وخواهید من را قانع كنید كه ابو شما مي یعني ؛یدگو قزویني ميشبیه آن چیزي است كه دكتر محمد  این داستان هم

سال كشف شده است كه این اسالم بزرگي كه به دست ما رسیده و به  0300و در نتیجه بعد از  هر كاري خواستند كردند

ن ظالمان به ای ان وترین مجرم اسالمي است كه با تكیه بر دو نفر از بزرگ !عالم رسیده است اسالم باطلي است تمام نقاط

یح ها صح غزوات و جنگ ،احادیث صحیح نیست ،این به آن معناست كه بگوییم حتى قرآن صحیح نیست ؟جا رسیده است

معي ید به طور دست جگونه باشد ما همه با اگر این رسد؟ یعني تاریخ صحیح نبوده است. آیا این معقول به نظر مي ،اند نبوده

 غیر معقولي است.چون این امر  خود كشي كنیم
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هاي پزشكي كه هیچ جاي شكي  داد؟ آیا باید نتیجه آزمایش كاري باید انجام مي راننده تاكسي در این قصه چه گوییم ما مي

ندان از آن فرز گفت ام مال من نیستند؟ یا این كه مي این فرزنداني كه از قبل هم داشته گفت و مي پذیرفت در آن نبود را مي

چه شما براي اثبات ادعاي خود آوردید  آن گوییم ما به خزاعي مي ؟توانم بپذیرم من هستند ولي من نتیجه آزمایش شما را نمي

كه این فرزند در شكم این دختر از من  كرد چیزي است كه در صدد اثبات آن هستید. چون اگر این شخص ادعا مي ضد آن

را انکار كرده است؛ ما  (گونه ارتباط نامشروع عدم هر)و آن چیزي را كه به آن علم داردده است است به خود خیانت كر

م ادله با علمي تما د چه كار باید بكنیم؟ آیا بگوییمان هم وقتي با دلیل صحیح برایمان ثابت شد كه ابوبکر و عمر بر حق نبوده

 كه به صحت آن داریم باطل هستند؟ یا این كه حکم به باطل بودن آن دو نفر كنیم؟ جواب واضح و روشن است.

نه بي نشا استسخن شما مبني بر این كه اگر این دو نفر باطل باشند به این معناسست كه قرآن باطل  گوییم چنین مي هم

كه این دو نفر باعث اعتبار قرآن باشند؛  نه این دو نفر است ن است كه سبب اعتبار آناعتقادي شما به قرآن است؛ چون قرآ

 قرآن معجزه جاویدي است كه نیاز به احدي ندارد كه دلیل بر صحت آن قرار گیرد.

سال کشف شده اسالمی که به دست ما رسیده باطل است ناشی از ضعف تاریخی  0300از طرفی این کالم که پس از 

و گرنه همه مخصوصا عزیزانی که این کتاب را مطالعه کرده باشند می توانند به وجود شیعه از ابتدا و درگیری ها  شماست

باطل بودن تمام  دو نفر به معناي و نیز در رابطه با این قسمت از سخن شما كه باطل بودن آنو اختالفات و... گواهی دهند 

نند باطل ك دو نفر به آن استناد مي و سنتي كه اهل سنت براي اثبات حقانیت آنآري آن تاریخ  گوییم مي تاریخ و سنت است

ه ب تمطور كه در قسمت هف دلیل بر این است كه شما شیعه نیستید. همان (الخزاعي)و صدور این سخنان از سوي شما است

 كنید. این موضوع تصریح مي
 

 هاي شکسپیر تانادعا بر این كه سخن شیعه بدون سند است!!! مانند داس

ما هایي را كه ش قصه یعني ؛كنم شنوم و تجزیه و تحلیل مي كنم. من فقط به عنوان یك شاهد مي الخزاعي: من قضاوتي نمي

كنم.  سنجم و برداشت مي من به عنوان یك شخص دانشگاهي با عقل خود مي نيیع ؛كنم نقل نمودید را من تجزیه و تحلیل مي

ها  هاست ولي هیچ سند صحیحي براي آن نقل نمودید از البالي كتاب (جناب دكتر حسیني قزویني)شما هایي كه تمام قصه

مندانه هایي كه در نوع خود بسیار هنر داستان .اندازد هاي شكسپیر مي نامه و این موضوع مرا به یاد نمایش وجود ندارد

هاي شكسپیر را هنرمندان  داستان یعني ؛ون بي نظیر بوده استنویسي تاكن نامه گیري نمایش طرح شده و از زمان شكل

در حالي كه داستان همان  كنند هاي مختلف استخراج مي با رنگ و لعاب ي زیبا در بغداد و پاریس و غیرهها دیگر به شكل

هاي  گیرد ولي در كتاب جا الهام مي اي كه از یك قصه .هاي مختلف ها و طرح و مدل داستان است ولي در شكل و قالب

 و طبیعي است كه قانع گردد هاي گوناگون طراحي مي دیگران توسط اشخاص مختلف به شكل دیگر به قصد اقناع و ارضا

 گیرد. اي است كه بر طبق میل اكثریت موجود در یك جامعه صورت مي ساختن دیگران هم رویه

 

 نمایید يشما و دیگر مراجع مردم را به سب و دشنام تحریك م

كنند؟ توده مردم كه اكثریت  مي دهید اما دیگران چرا سب و دشنامي نمي اي در مجالستان سب خامنه وشما  الخزاعي: طبعا

كنید و توده مردم هم كه اشخاصي امثال من هستند گول خورده  ها تحریك مي دهند. شما و دشنام مي دهند سب را تشكیل مي

سب و دشنام است؟ شما اآلن گفتید امام علي در خطبه خود در صفین  آیا دین اسالم دین آوریم, بسیار خوب و به دشنام رو مي

ر این غی كنیم كنیم و... دیگران را هم لعن مي دهیم ولي لعن مي ما دشنام نمي همین و بس, یعني ،هیددشنام ند فرمودند كه

 معقول است. 
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نام امیرالمومنین شم و... در مورد امر معاویه به سب و دچه كه قبال از صحیح مسل فقط به آن خواهیم تا از برادران مي

و پس از آن نظر خود را در مورد تحریک مردم توسط عایشه برای قتل عثمان نیز بیان کنند و هر جا كردیم پاسخ مطرح 

شیعه هیچ سند صحیحی نیاورده است؟؟! پس این که الزم بود به بخش ویژه مراجعه کنند. از طرفی چرا مکررا می گویند 

 روایاتی که بررسی کردیم چه هستند؟؟

 

 به معناي اعتراض به قضا و قدر الهي است عنجواز ل

دهد  اسالم به من تعلیم مي ؛از لطمه وارد ساختن بر خود داریمشما بیان داشتید كه روایاتي در جو الخزاعي: اضافه بر این

و قدر الهي بوده است به خود  سازم؟ من براي مصیبتي كه از قضا براي چه به خود لطمه وارد ؟سازمكه به خود لطمه وارد 

كه به مصیبتي  : زمانيفرماید خداوند مي ؛ام ست خداوند سبحان اعتراض نمودهلطمه وارد كنم؟! در این صورت من به خوا

 انا لِل و انا لیه راجعون. مبتال شدید بگویید
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 همچنین عزیزان .ستا ال نشنیدهوپاسخ به این سبرادر خزاعي خواب بوده و سخنان جناب دکتر حسیني قزویني در  ظاهرا

 دقت دارند چگونه زمان برنامه به واسطه شخصی که مثال شیعه است در حال تلف شدن است؟ واقعا شیعه غریب نیست؟؟

 

 داستاني دیگر از دکتر خزاعي

ها نام گرفت و در یكي از مراحل آن كه جنگ شهر سال به طول انجامید 1ران كه مدت الخزاعي: در جنگ عراق و ای

ولي  رسید ها به بغداد نمي هاي آن ولي موشك زدیم ها را با موشك مي ها ما را و ما هم آن آن ها آن را به یاد دارند عراقي

توانستند بغداد را  ها نمي اما آن اواني در بمباران داشتندمهارت فرهاي عراقي  هواپیما د،رسی هاي ما به تهران مي موشك

جه صداي انفجار ها ناگهان ساكنان شهر بغداد متوروزي از روز .زدند هاي مرزي را ميرو شهر از این با موشك بزنند

جا را  ها آن كه عراقي« الرشید»ترین ساختمان بغداد بود بانك مركزي رافدین در خیابان انفجار در بلند ؛بسیار مهیبي شدند

فاقي دانستیم چه ات نمي ،بار حكومت را فرا گرفت سكوتي مرگ ؛ین ساختمان به طور كامل ویران شدشناسند و ا به خوبي مي

صادر  ها گزارشهچه اتفاقي افتاده است؟!! د كردند ال ميوگرفتند و س س ميدیگر تما یك ااست؟ مردم عراق با تلفن ب افتاده

جا بمب بزرگي ساخته و بعد آن را  كردند آمده و رفته باالي ساختمان و در آن كه با باروت كار مي شد كه گروهي سري

در رابطه با این حادثه كه اآلن هم  نيیع ؛اند گارد ویژه عراق نقشه این عملیات را كشیده اند و نیز گفتند منفجر ساخته

تا این كه در این اواخر متوجه شدیم  غیر متعارفي پیرامون آن گفته شد هاي شایعات و قصه آورند ها آن را به یاد مي عراقي

دف هموشكي از ایران آمده و بانك مركزي رافدین بغداد را به شكل تصادفي مورد  .حادثه یك عملیات موشكي بوده است این

وان رداخته شد فراكه پیرامون این حادثه بافته و به هم پ هایي ولي شایعات و قصه داده و موضوع به پایان رسیده استقرار 

 كنم به... من به دكتر الهاشمي مراجعه مي ال كنموخواهم س من فقط مي ؛و غیر عادي بود

 

 اشکال در قضیه فدک

 ياي قرار م شما وقتي به تنهایي در یك قضیه دانید مي یعني، كردم فكر مي دیشب من راجع به قضیه فدك... الخزاعي: 

فدك و امامت و سوزاندن درب خانه و سقط جنین و  این موضوع مثلثي وجود دارد و آن در من گفتم ؛گیرید مثل یك قمار...

 اذیت و آزار و ضرب و شتم...

 

 

 



 داد؟ ر فرزندان و همسرانش چه ميبخشید به سای اگر رسول خدا فدک را به فاطمه مي

سالم هللا علیها بخشیده بود چه  فاطمه زهرا)حضرت( ر رسول خدا فدك را به اگ كنم ال ميوالخزاعي: بسیار خوب من س

 كنده باشد؟ منطق همین را حكم ميتا عدالت را در تقسیم اموال رعایت كرد رسید چیزي به بقیه خواهران و همسرانش مي

د گویی رسول خدا در تقسیم اموالش ظالم بوده است؟ مي خواهید بگویید مي ؛شد و االّ این خود قضیه خطرناك دیگري مي

سالم ) هفاطم)حضرت( را باطل كنید كه پیامبر اكرم اسم  خواهید این مي ؛گذارند چیزي به ارث نمي ابوبكر گفته است انبیا

 آیا جایز است؟ ،فهمم ؟ من نمي(سالم هللا علیها) فاطمه)حضرت( ت؟ چرا را ثبت كرده بوده اس (هللا علیها
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ي گونه كه بسیار دختر دیگري نداشته است؛ همان سالم هللا علیها فاطمه حضرت غیر از صلی هللا علیه و آله رسول خدا -0

ري و اما آن دو دخت ایم پیرامون آن بحث كردهاز محققان شیعه و سني بر این عقیده هستند و ما نیز در سایت اینترنتي خود 

رسول خدا  (خوانده دختر)اند در حقیقت هر دو ربیبه بودهصلی هللا علیه و آله كه شهرت یافته كه از دختران رسول خدا 

 اند. بودهسالم هللا علیها دختران هاله بنت خویلد خواهر حضرت خدیجه و  صلی هللا علیه و آله

اند؛  دو قبل از وفات آن حضرت از دنیا رفته آن ،آله بوده باشند هللا علیه ودو دختران رسول خدا صلي  بر فرض كه آن -2

فدک را در اواخر زندگاني خود به حضرت فاطمه سالم هللا علیها هبه نمودند؛ حال چگونه  صلی هللا علیه و آله و رسول خدا

 ها بدهند. دو دختر چیزي را به آن وفات آن بعد ازصلی هللا علیه آله امکان دارد كه رسول خدا 

هایي هبه نموده بودند؛ پس با این  به همسران خود اراضي و خانه صلی هللا علیه و آله به اقرار اهل سنت رسول خدا -4

 ؟داشحق دیگر همسرانش ظلم نكرده ب رسول خدا به این علت چیزي به فاطمه نداد تا در گوید وجود چگونه جناب خزاعي مي

كه به دیگر همسرانش  با این آله سول خدا صلي هللا علیه وچگونه رکه  شود ال بالعكس مطرح ميواین س باید لي كهدر حا

؟ و استداد نستجیر بالِل در حق او ظلم نموده  زمین و خانه بخشیده است اگر به حضرت فاطمه سالم هللا علیها چیزي نمي

 پرداختیم.ما در بخش بررسی فدک به آن 

 

 باز هم داستاني دیگر از الخزاعي

پدرم با زن دیگري ازدواج نمود. برادران  مادرم كه از دنیا رفت ؛خانه داریم 4ما براي خود  .بگویماي دیگر  لخزاعي: قصها

ه را ب زرگخانه ب پدرم را راضي نمود تا نده خود و فرزندانش را تضمین كنداین زن براي این كه آی خردسال بودندمن همه 

یك  و ین خبر را شنیدند قیامتي برپا شدوقتي برادران و خواهران من ا .ثبت كند (كه از پدر من آورده بود)اسم فرزندانش

كه من فرزند بزرگ خانواده هستم  تا این كه روزي نزد من آمد و به اعتبار این ایي بین همه ایجاد شد دشمني ناخواسته

من به او  ؛رادران و خواهرانت به من كمك كنيدوست دارم علیه ب اشت. به من گفت فرزندمبا من در میان گذ مشكلش را

در حالي كه به اسم سایر  اي ها ثبت كرده را به اسم آن« العقاري»اید؟ خانه در  این چه كاري است كه شما كرده گفتم بابا

 كاري است كه )و( بیني همین است كه مي اید؟ او گفت این چه كاري است كه شما كرده !اید فرزندانتان چیزي ثبت نكرده

رو  ناز ای ام نه به خدا قسم من چنین كاري نكرده اید. گفت شما با این كار خود خالف شرع مرتكب شده شده؛ من به او گفتم

 ما جایز نبوده استم به یكي از مفتیان مراجعه كرد كه خدا جزاي خیر به او عطا كند او در جواب پدرم گفت این كار شپدر

خواهي چیزي را بین فرزندانت تقسیم كني به تساوي تقسیم كن.  كند. اگر هم مي كسي در زمان حیاتش چیزي را تقسیم نمي

 حاال چه كار كنیم؟ من به او چنان شده چنین و آن این ست. پدرم برگشت و به من گفت بابااي جایز نی كاري كه تو انجام داده

هاي دیگر را به نام دیگر فرزندانت كني. او هم به خدا سوگند یاد كرد كه حتماً این كار را انجام دهد و این  نهباید خا گفتم

كار را نیز انجام داد و با این كارش عدالت را بین فرزندانش رعایت كرد. بسیار خوب! اگر رسول خدا هم فدك را به اسم 

 ؟ این كار غیر معقولي است.استد آیا به عدالت رفتار كرده بو ثبت كرده )سالم هللا علیها( فاطمه)حضرت( 

 

 



 بكر فدک را براي خودش گرفت یا براي مسلمانان؟آیا ابو

سالم هللا علیها از فدك محروم  فاطمه زهرا )حضرت( كه زماني خواهم بفهمم این است كه الخزاعي: مطلب دیگري كه مي

این كار خیلي مهمي است. آیا این كار  ؟به بیت المال مسلمانان برگرداند آن را خواست یا آیا ابوبكر آن را براي خود مي شد

كرد.  را براي شخص خود انجام داد یا در جهت مصلحت اسالم و مسلمانان؟ پیامبر اكرم هم به مصلحت مسلمانان عمل مي

آن را صرف حسن و حسین كند؟ خیر، كند آیا براي این است كه فاطمه  اگر او فدك را در زمان حیاتش به فاطمه عطا مي

تند آله از دنیا رف وو زماني كه پیامبر اكرم صلى هللا علیه  كرده و به مردم محتاج صدقه بدهد بلكه براي این كه با آن احسان

در ه بلك قیقت ابوبكر و عمر آن را نگرفتنددر ح گردد و این امري منطقي است. یعني مي این مال به بیت المال بر طبعا

جا یعني در بریطانیا مال عمومي وجود دارد تا همه از آن  كه به صالح همه است. حتى در این اختیار بیت المال قرار دادند

 برندمه مسلمانان از آن استفاده بمنتفع گردند و اختصاص به یك نفر ندارد. پس فدك هم به بیت المال مسلمانان بازگشت تا ه

 كر نرفت چون دو سال و اندي بعد از دنیا رفت و با خداي خود مالقات نمود.و یك لاير آن هم به جیب ابوب
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ا از برادر مدر ابتدا باید بگوییم این جمالت یعنی تایید و اعتراف به آنچه که ما به اسناد آن پرداختیم یعنی غصب فدک؛ حال 

اده بود آن را براي خود استف ميسالم هللا علیها  فاطمهحضرت اد شما اگر فدک در دست یعني به اعتق كنیم ال ميوالخزاعي س

 سول خدا صلي هللا علیه وو ابوبكر براي جلوگیري از این امر فدك را غصب نمود؟ آیا به نظر ایشان ابوبكر از ر ندكرد مي

كر آن را غصب كرد؟ هدیه نمود و ابوب سالم هللا علیها فاطمهحضرت است كه آن حضرت فدك را به دخترش داناتر بوده  آله

ت در جهت حفظ و حراست بی سالم هللا علیها فاطمهحضرت  از جانب صلی هللا علیه و آلهكه ابوبکر بر خالف پیامبر  یا این

ما در ابتدای کتاب به گوشه ای از جایگاه حضرت فاطمه سالم هللا علیها پرداختیم،  !كرد؟ المال مسلمانان احساس امنیت نمي

ر بخش ها به ناراحتی ایشان از ابوبکر به خاطر پس ندادن فدک؛ اما سوال ما این است که آیا حضرت فاطمه همچنین در سای

سالم هللا علیها برترین و محبوبترین صحابه نبودند؟ فاطمه پاره تن من است هر چه او را بیازارد مرا آزرده و دها روایت 

هللا علیه و آله صادر شده است؟؟ حال ابوبکر به چه حق و جراتی این این چنینی در مورد کدام صحابه از زبان پیامبر صلی 

 رفتار را با ایشان کردند؟ آیا سزای این شخص جهنم نیست؟؟

ای برادران و خواهران محترم می بینید هنگامی که امری الهی نبوده از هر طریق که سعی در پوشاندن و توجیه آن می 

خداوند که همیشه حق بر باطل پیروز می شود و باطل را مانند کف روی آب مثال کنند موفق نمی شوند؟؟ این است وعده 

 می زنند که پس از مدتی از بین می رود. 

 

دوست دارم تا  ابت مي خواهم كه عذر مرا بپذیرندالخزاعي: حال كه در سخنان من ربط و ارتباطي وجود ندارد و از این ب

 یگر نیز سخن بگویم.باره موضوعي دستفاده كرده و دراز فرصت ا

بي طالب برادر امام علي سالم هللا علیه بود و زماني كه جعفر اخانمي است به نام اسما دختر عمیس كه قبال همسر جعفر بن 

ي داران عل از دنیا رفت ابوبكر با او ازدواج كرد و براي ابوبكر فرزندي آورد كه اسمش محمد بن ابوبكر است كه از دوست

و چون ابوبكر از دنیا بي طالب بود ااو یكي از ارادتمندان علي بن  ؛د و به فرمانراویي مصر گمارده شدبي طالب بوا بن

بینید گوشت و خون با هم قاطي  طور كه مي همان یعني .فرزندي به نام یحیى براي او آوردازدواج نمود و  رفت على با اسما

 ین برود؟شود این اختالط از ب و ممزوج شده است. حال آیا مي

 اي را خواهم به من اجازه بدهید تا نكته كنم معذرت مي كه سخنانتان را قطع مي ابوشوارب: برادر صباح الخزاعي! از این

در ایام بیماریش  )سالم هللا علیها( فاطمه زهرا)حضرت(  زن كسي است كه ابنت عمیس هما در این جا اضافه كنم. خانم اسما

تواني بكني همسر ابوبكر همان كسي است كه پرستاري  كند. فكرش را مي او را غسل و كفن مي بعدانماید و  پرستاري مي

 به این ارتباط تنگاتنگ دقت كنید. ؟و دفن و كفن او را به عهده دارد فاطمه را در ایام آخر عمر به عهده دارد و غسل
 



 تذكر

ر اهل سنت در قتل عثمان شركت بکر همان كسي است كه به اقرابوره كنیم و آن این كه محمد بن ااي اشا الزم است به نكته

را از نقشه  منینواو كسي است كه به عثمان خطاب كرد اي نعثل! و اسما بنت عمیس همان كسي است كه امیرالمو  جست

مشاركت  عثمان اي كه در قتل صحابه»ماجراي محمد بن ابوبکر تحت عنوان . بكر و عمر براي او با خبر ساختقتل ابو

 در سایت تحقیقاتي خود« هاي عدم قیام امیر المومنین علي علیه السالم علت»در باب  و ماجراي اسما بنت عمیس« داشتند

 ایم. دادهپاسخ 

 اسما بنت عمیسخانم زندگی نگاهی اجمالی به 

بنت عمیس، در مکه و قبل از استقرار رسول خدا صلی هللا علیه و آله در خانه ارقم ایمان آورد و با ایشان بیعت نمود؛  سماا

بود و پس از شهادت او  علیه السالم طالب جعفر بن ابی همسر رسول خدا صلی هللا علیه و آله و همسر میمونه او خواهر

غذا تهیه کنند و به مدت سه روز  دستور دادند برای اسما علیها م هللاسالطمه فاحضرت  به صلی هللا علیه و آله رسول خدا

ز . پس اگشتاز آن موقع سنت  از او پذیرایی نمایند و به او تسلیت دهند و این عمل)اطعام افراد مصیبت زده تا سه روز(

احادیثی از او به یادگار مانده است از  .آمدبدنیا  بن ابی بکر محمد ازدواج کرد و از او ابوبکر طالب با شهادت جعفر بن ابی

در زمانی که زوجه ابوبکر بود بعضی از خبرهای  اند. را نقل کرده که راویان زیادی آن« رد شمس»جمله حدیث معروف 

رساند)نقشه به قتل رساندنشان توسط ابوبکر و عمر( و نیز در جریان زندگی حضرت فاطمه منین میوه امیرالمسری را ب

سالم هللا علیها  خدیجهحضرت  هنگامی که کرد. هللا علیها نقش مهمی داشت و گویی همیشه با آن بزرگواران زندگی می سالم

ست. ام هنوز کوچک ا کنید؟ فرمود فاطمه گوید به آن مخدره گفتم چرا گریه می می . اسماکردند در بستر وفات بود گریه می

عرض کردم  . گفتندارد و هر دختری در شب عروسی به کمک احتیاج داردمن ناراحت شب عروسی او هستم که مادر 

کنم اگر زنده باشم به جای شما به او کمک کنم. در شب عروسی حضرت فاطمه سالم هللا علیها رسول خدا صلی  من عهد می

دا رسول خ س از نقل ماجراپ ندنرفتنش را جویا می شو هللا علیه و آله دستور دادند که همه بروند و هنگامی که ایشان علت

له زایمان حضرت فاطمه سالم هللا علیها مسئولیت ادر مس. همچنین می کننداو را دعا ند افتمی صلی هللا علیه و آله به گریه 

منین آمده رسول خدا صلی هللا علیه وامیرالماز علیهما السالم را به عهده داشته و در روایتی  امام حسین و امام حسن قابلگی

ر اش متولد شد د حاضر باشید. وقتی که بچه هللا علیها سالم د و در موقع زایمان فاطمهفرمودند بروی ام سلمه و به اسماله و آ

ماند. از این روایت  از شیطان محفوظ می نندای را چنین ک بگویید که هر بچه اقامه و در گوش چپ او اذان گوش راست او

وقتی که شهادت حضرت فاطمه سالم هللا علیها نزدیک شد از  .خوبی آشکار است بهجاللت و قدر این دو بانوی محترمه 

فاطمه سالم هللا علیها حضرت . همچنین رساند ایشان مراقبت می نمودند و خبر شهادت مادر را به فرزندان و امیرالمومنین

اى ویژه در بین  بوبكر چهرهو اسما. انتساب او به ا همسرششرکت نکند مگر  شکس در غسل ند که هیچوصیت فرمود

نان در و وضعیت ز ز اعتبار سیاسى او استفاده كنندطرفداران دستگاه حكومتى از وى ساخته بود و افراد زیادى مایل بودند ا

آن زمان)که در دوران جاهلیت پس از مرگ همسر ارث رفته و اجبار آنان با مانند ازدواج اجباری عمر با عاتکه( او را در 

 .طلبان نجات داد بنت عمیس را از دام قدرت اسما المومنیناضاى ازدواج از سوى امیرتقطیری قرار داده بود که شرایط خ

در نتیجه این که چون زن ابوبکر بود به نگهداری از حضرت فاطمه سالم هللا علیها مشغول بود دروغی بیش نیست و گذشته 

 ن برتر عالم هست و همسر فرعون بود ولی ارتباطی با او نداشت.ز 3او نمایان کنند همه چیز است همچنین آسیه جزو 

 

 دارند آیاتي كه داللت بر مدح خلفا

ها  از آن توانم بگویم خواهم به مطلبي كه در بعضي از آیات قرآن به آن اشاره شده و من با اطمینان كامل مي الخزاعي: مي

بیند  از خدا ترس داشته و خداوند را به عنوان ناظري كه مرا ميمدح و ستایش به عمل آمده است. من به عنوان شخصي كه 

شدم تا در این  رو باید حرف حق را بر زبان جاري كنم و از اول كه از خانه خارج مي شنود و از این و سخنان مرا مي

اگر نخواهم  خدایا مرتكب معصیت خداوند نشوم و گفتم ام كه مرا موفق ساخته و نشست شركت كنم از خداي خود خواسته



آمدي حادث كن تا در این برنامه شركت نكنم. من از خداوند و حساب و كتاب  توانست تا این گونه باشم خدایا براي من پیش

 و مؤاخذه او در روز قیامت ترس دارم.

 آیاتي كه در آن مدح صحابه ذكر گردیده است:

َبُعوُهْم ِبإِْحساٍن » اعوذ بالِل من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم لُوَن ِمَن اْلُمهاِجریَن َو اْْلَْنصاِر َو الَّذیَن اتَّ اِبقُوَن اْْلَوَّ َو السَّ

اٍت َتْجري َتْحَتَها اْْلَْنهاُر خالِدیَن فیها أََبداً ذلَِك  ُ َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنُه َو أََعدَّ لَُهْم َجنَّ  000 -التوبه  «ُز اْلَعظیماْلَفوْ َرِضَي هللاَّ

خشنود است و آنها از خدا از آنها  ن كردندو آنان كه به نیكى پیروى آنا ه ایمان گرفتند از مهاجر و انصارو آنان كه سبقت ب

در آن بهشت تا ابد  هایى كه از زیر درختان آنها نهرها جارى است مهیا ساخته كه و خدا براى همه آنها بهشت خدا خشنودند

 ت سعادت بزرگ است.متنعم باشند این به حقیق

ها  معناى این سخن كه آن ؛اند ها نیز از خداوند راضي شده ها راضي شده و آن از آن فرماید در این آیه شریفه خداوند مي

د است. معناى صمد است چیست؟ اند كه خداوند واحد و احد و صم به این راضي شده اند چیست؟ یعني از خداوند راضي شده

 شود و نه به هیچ كس و هیچ امام دیگري. ت به سوي او عرضه ميتمام حاجا یعني

َجَرةِ » ُ َعِن اْلُمْؤِمنیَن إِْذ ُیباِیُعوَنَك َتْحَت الشَّ    01  -الفتح  «لََقْد َرِضَي هللاَّ

  .و بیعت كردند به حقیقت خشنود گشت)معهود حدیبیه( با تمنانى كه زیر درختوخدا از م

 62 -التوبه  « أَْكَبرَو ِرْضوان  ِمَن هللاَِّ »

  .رضاى خدا)از همه اینها( برتر است و

 010 -الصافات  «َو َسالم  َعلَى اْلُمْرَسلین»

 .و سالم بر رسوالن

  05 -مریم  ...«َو َسالم  َعلَْیِه َیْوَم ُولَِد َو َیْوَم »

 حقیقتاً. یعني سالم بر همه انبیا ...« میرد و آن روز كه و آن روز كه مى الم بر او، آن روز كه تولد یافتس
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ایم و عدم داللت آن را بر مدعاي اهل سنت  سسه تحقیقاتي حضرت ولي عصر پاسخ دادهوتمام این آیات در سایت م بهما 

د نقل می کن شدها با خبر با الزم به ذکر است كه برادر الخزاعي كه آیات را بدون این كه از واقعیت آن اماایم؛  ثابت نموده

اي كه در مقابلش  در ورقه« وسالم على المرسلین» آن و بعد از« رضي هللا عن المومنین» آیهداند چرا  نمي خودش هم

 قرار دارد ذكر شده است؟!!

 

 اي هستند!!! هاي طائفه مراجع عراق سبب مهاجرت مردم به خارج از كشور و جنگ

اي دیگر بخواهم شركت  رنامه شما شركت داشته باشم چون ممكن است در برنامهدر ب توانم الخزاعي: من بیش از این نمي

! آیا قوم گرایي و اي مردم! اي علما خدا!كنم ولي یك كلمه به عنوان سخن پایاني عرض كنم و آن این كه شما را به 

ها نفر از آنان خارج صد ؛آواره دارد میلیون 3است؟! عراق  بینید در عراق چه اتفاقي افتاده گرایي بس نیست؟ آیا نمي مذهب

 احزاب .شوند گرایي كشته مي ها در روز روشن به اسم قوم در خیابان .از عراق و دو میلیون نفر از آنها داخل عراق هستند

این كار حرام است. حرام است كه از  ؛متي ندارند مگر با طائفه گرایيگرا راهي دیگر براي رسیدن به مناسب حكو طائفه

 دیگر استفاده كنیم. و كشتار یك گرایي و مذهب در راه قتل و كشت طائفه
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 ،كساني كه فتوا به وجوب قتل شیعه؟ ونشیعه یا علماي وهابیعلمای  دنده هاي دیگر مي ي حکم به وجوب قتل فرقهانچه كس

ها ضد اسرائیل براي پیروزي آن حتي حرمت دعا و هاوشت حیوانات ذبح شده آنردن گحرمت خو ،ها حرمت ازدواج با آن

 اتفاقات موجود در سوریه و عراق خود گواه بر باطل بودن این ادعاست. ؟كساني هستند دهند چه مي

 

 هاي جعلي هستند تمام این روایات قصه

دانم شیعه یعني چه؟  شیعیان عزیز! اي اهل سنت! من نميالخزاعي: اي مردم عراق! اي شیعیان! اي اهل و خانواده من! اي 

ها گوش فرا ندهید! این  چه؟ به خدا قسم همه شما به خیر هستید. به این حرف دانم یعني ي یعني چه؟ به خدا قسم نميسن

ك شخص ساده در و من به عنوان ی دانند كه چه اتفاقي افتاده است علمایي كه اهل تحقیق هستند مي ؛ها دروغ است قصه

 دار است شاخ ها دروغ اي كه داشتم این مطلب را كشف كردم كه به خدا قسم این برابر شما با تحصیالت دانشگاهي ساده

 خالد بن مطلبم تا بگوی ها را به مبارزه مي من آن .هاي اسالم را از بین ببرند ها رموز و سنبل خواهند با این حرف كه مي

 اند. دین ایوبي بر خیر بودهولید و صالح ال

 

 به خاطر فتوحاتش باید او را مدح كرد!!! ،بودن صالح الدین ایوبي مهم نیست مجرم

صالح  چون ما احتیاج به شخصي هم به او گفتم ،كردم باره قضیه فلسطین بحث ميخزاعي: من با شخصي شیعه عراقي درال

فتم نظرت در این باره چیست؟ گفت او فقط یك به او گ .من ساكت شد جب و حیرت از این حرفالدین ایوبي داریم او با تع

هستیم و او  همه ما از كوچك تا بزرگمان تربیت شده صالح الدین ایوبي من حقیقتاً از حرف او خشكم زد .مجرم بوده است

ي كن را مشاهده مي هاي انگلیسي شما وقتي فیلم یعني كردي مسلمان از تكریت عراق بود. بلكه اتفاقاً عرب هم نیست

 تقیه و طبیب بوده كه به دین مسیحیت و یهودیطور كه شیخ گفتند به او حق بدهید چون او شخصي شجاع و قهرمان و ف همین

 گذاشت. طور جدي و عالي به آن احترام ميگذاشت. به  و اسالم احترام مي

و در ا به او گفتم چرا؟ گفت .زده شدم من حقیقتاً شگفت ؛معامله خوبي دارند همردم با هم ؟بینید هاي انگلیسي... را مي فیلم

فهمم كه چون او بر دولت فاطمي اسماعیلي  كنم مي و وقتي من تاریخ را بررسي مي ان خودش فقط كشتار به راه انداختزم

 در مصر تسلط یافت از او اكراه و تنفر دارند.
 

 تذکر

را بررسی کردیم اما صالح الدین؛ بله او به همه احترم می گذاشت! اگر باور نمی کنید بررسی در مورد خالد که پیش تر او 

کنید و لیست بلند از کشتار شیعیان را مالحظه کنید تا شما هم به این نتیجه برسید. از طرفی ما نمی دانیم در مورد موضوعات 

 داستان می گویند یا نقل فیلم سینمایی می کنند!تاریخی بحث می کنیم یا در مورد رمان و سینما! که ایشان یا 

 

 مقداري دفاع از شیعه!!!و خاتمه سخن 

رود  كه برهه بسیار خطیري در تاریخ به شمار مي د كه ظاهرا در قرن سوم و چهارمشو الخزاعي: به همین سبب معلوم مي

ت ولي كساني بودند كه باعث سس اند ها بد بوده آنگوییم همه  دولت فاطمي كه نمي ؛دییبط بین مسلمانان رو به سردي گراروا

خشي ه در ایران شكل گرفت بوقتي حكومت صفویو نكته دیگر این كه  پیكره مسلمانان شدند این یك نكتهشدن و تزلزل در 

راق االن اگر دولتي شیعي در ع .ها و مصیبت امروز عراق هم همین است شروع كرد به ساختن این قصهاز این دولت 

آیا مقاومت را هم مانند صالح الدین  ؛ق و مردم عراق ما را آزاد ساختو مقاومت عرا حكومت كند چیز خیلي خوبي است

ولي تا زماني كه این نظر و هدف شما  ؟در صدد تثبیت اسالم در عراق باشددانید؟ آیا معقول است كه آمریكا  كار مي گناه

 برد. باشد این هدف ره به جایي نمي

 الم علیكم.الس و



 سخن الهاشمي در دعوت از الحسیني براي شروع سخن

 الهاشمي: و علیك السالم

 فاطمه زهراء هم هستند. (حضرت)ل واْلصحاب بحرین كه از فرزندان ت اآلجمعیجناب استاد سید حسن الحسیني از 

 .بفرمایید سخنانتان را آغاز كنید

اي براي  كنید چنین محاكمه ت مياها جر شما طور چه او به من گفت ؛از برادران با حرفش مرا تكان دادیكي الحسینی: 

 دنیا چنین مكانت و اهلیتي دارد كه بتواند این دو نفر را محاكمه كند؟ به من گفت آیا اساسا ؟ر و عمر به راه بیندازیدابوبك

و دشنام  ها سب و محتواي این عزاداري شود پا مي كار كنیم این مجالس عزاداري هر سال بر چه الهاشمي: برادر بزرگوارم

ي ها توانیم انجام دهیم؟ غرض اصلي از این جو سازي كار مي ما چه ؛ن دو نفر بزرگ تاریخ انسانیت استایبه و اتهام 

نشین رسول خدا  كار كنیم؟ بعضي دارند با سب و دشنام هم ما چه جدید شیعه حمله و خدشه به شخصیت این دو نفر است

 خورند. سلم در غار نان مي و  علیههللاصلى 

 هال را در ذهنم داشتوگویم همواره این س مي ي حقیقتاام ول ام و سكوت كرده قزویني و دیگر برادران شنیده ها از سیدبار من

گونه با  تواند این طور مي تواند راحت بخوابد؟ چه طور مي تواند مطمئن باشد؟ چه قدر مي طور یك مسلمان این چه ام

و یكي از كساني است كه قرآن وسلم در غار بازي كند؟! در حالي كه ا ین رسول خدا صلى هللا علیهنش آبروي هم عرض و

 ن او نازل شده است؟ادر ش
 

 تذكر

 گونه كه صحیح بخاري روایت كرده عایشه گفته است: آن الزم است بگوییم

 لته( شیئا من القرآن إال أن هللا انزل عذري)أي أبو بكر وعائما انزل هللا فینا

مقداري كه براي اثبات بي گناهي من  اي از قرآن نازل نكرده است مگر آن اش( هیچ آیه)ابوبكر و خانوادهخداوند درباره ما

 نازل شد.

_____________________ 

 پی روشت:

 32، ص 2صحیح بخاري، ج  (0)

 

آل عمران  055مائده یا  50از طرفی بله ما منکر این موضوع نیستیم که آیه در مورد این عزیزان نازل شده است! مانند آیه 

 که در مورد فرار خلفای سه گانه از جنگ احد نازل شد و ما پیش تر به آن پرداختیم. 

 

گوید این شخص مجرم بوده  ها نفر از مردم مي میلیونتواند آرام و راحت بخوابد در حالي كه در برابر  طور او مي چه

 یا چگونه از اهانت به عمر بن خطاب نان بخورد تواند اطمینان داشته باشد و راحت بخوابد و با طور یك نفر مي چه است؟

سرزمین عراقي دهد كه عمر بن خطاب نور اسالم را به  به عقل من قد نمي ها صادر شود؟ حرف تواند این یك عراقي مي

باره او ها را در حرف وقت كسي از آن سرزمین بتواند این آن كرده است تابانده باشد و كه دیكتاتوري در آن حكومت مي

اي راه پیدا كنند. دنیاي توحید، دنیاي عبادت  هاي جدیدي باز كرد تا بتوانند به دنیاي تازهها درایراني بزند؟ عمري كه براي 

و یكتا، دنیاي كرامت كامل اصیل انساني تا دیگر براي مخلوقات عبادت نكند و فقط سر در برابر خداوند عزوجل خداوند واحد 

تواند شب بخوابد در  فرو آورد و بعد از آن سر را بلند كرده و در برابر هیچ كس سر فرو نیاورد. یك ایراني چگونه مي

كنون مورد هجوم و طعنه قرار ها را به دست آورد اما اایراني قلوب  حالي كه به این رهبر بزرگي كه توانست در زمان خود

ه ها را ك تي كه توانست مصريراحت بخوابد در حالي كه به شخصی تواند چگونه مي مصریو بعد از ایران یك  گیردمی 



و زبان عربي قرآن كریم  ها را به اسالم قانع ساخت سال آن 00 ها در تاریخ تمدن هستند در طول ترین ملتاز ریشه دار

 كار را بكنند؟ من در تعجب هستم نتوانند ای مي چگونه ؛ها محبوب ساخت مورد طعنه و هجوم قرار دهد را براي آن

بدهیم  كه ما فرصت كدام یك بهتر است؟ این هاي عربي دیگر از من غضبناك هستند بینندگاني در الجزائر و در بعضي دولت

وایات مختلف ما ر گونه كه یكي از برادران گفت آن نوید و ثانیا رد بر این سخنان را بشنوید و ثالثاان را بشتا شما هم این سخن

 ها دوري و اجتناب كنید. خوانیم تا شما به طور كلي از این را مي
 

 تذکر

از ابتدای برنامه شاهدیم شبهات یکسان با بیان گوناگون از یک سو و موضوع قومیتی از سوی دیگر همواره مطرح می 

... را به کشور های مختلف از جمله ایران واحد و  یخدا، عبادت دنیاي توحید،شود. اما در مورد این که عمر کسی بود که 

ان ایرانی برای مقابله با رومی ها دین مسیحیت بود که قائل به سه خدا بودند برد باید بگوییم یکی از مهمترین دالیل پادشاه

یا هنگامی که اسالم وارد ایران شد نزدیکی تعالم آن دو باعث پذیرش سریع آن گردید مانند بحث حجاب زنان تا جایی که 

ند این موضوع نادرست است اما در ویل دورانت تاریخ نویس مشهور نوشته پوشش از ایران به اسالم راه پیدا کرد و هر چ

بر دارنده نکتاتی ارزشمند است. ولی تحریفات گسترده مانند خدای خوبی ها و بدی ها و احکام نادرست مانند زمانی که زن 

به عادت ماهانه وارد می شد او را از جامعه طرد می کردند و... نشان گر به پایان رسیدن اعتبار این دین بود. پس این گفته 

ه به واسطه عمر ایرانیان یگانه پرست شدند نادرست است. از طرفی ایرانیان در رشد و تعالی اسالم فعالیت های بسیاری ک

انجام دادند مانند نگارش دستور زبان عربی که از سه نفر نگارنده آن دو نفر ایرانی بودند و... ولی جنایات انجام شده نیز 

 ن در بخش مربوطه پرداختیم.غیر قابل انکار است و ما پیشتر به آ
 

 

 سخن الهاشمي علیه حزب هللا لبنان

ها به  طرفداران همین گویند ها را بشناسیم. بعضي از بینندگان به من مي بهتر است كه ما این گویند اي مي الهاشمي: عده

آمدیم به ما گفتند ما انصار  (الجزائرچون مراكش و  هم)هاي مغرب عربينند. ما به كشورك عمر و ابوبكر طعنه وارد مي

خواهیم همه با هم علیه اسرائیل و آمریكا به مبارزه بر  ما مي ما انصار وحدت اسالمي هستیم و به ما گفتند ،صحابه هستیم

 عجبیمت در جهاد با شیطان بزرگ به پاخاسته است اما از یك چیز در حسن نصر هللا بودیم كه این نتیجه رسیده خیزیم و ما به

ر از و اگ گرفته است ها بر پایه اجتناب و دوري از ابوبكر و عمر بن خطاب شكل دانستیم اساس اعتقاد آن و آن این كه نمي

 ها بر این عقیده هستند... دانستیم این اول مي

م عتقاد او بر ظلم و ستكند ا )فارس حّسون( روایتي خواندید كه مشخص مي« اْلبحاث العقائدّیة»شب قبل شما از مدیر مركز 

این شخص الجزائري و مراكشي  .ها بر این است عمر و ابوبكر در حق خانم فاطمه است. اصل مذهب و عقائد مذهبي آن

یرات بر اثر فشارها و تأث« الخزاعي»دانستم و فهمیده بودم كه این اعتقاد طبق گفته  اگر من این مطلب را از اول مي گوید مي

 ..گرایي پدید آمده است. قومي و طائفه

ما  .ترین آرا و عقاید است و اعتقاد شما بهترین و با فضیلت رایرو اي برادران! هر جا باشید و به هر شكلي باشید  از این

هللا خداوند براي ما قول و  شا نادهیم و  ي و عقیده مياهترین ركنیم و گوش به ب ل ميفهمیم و آن را تحم حقیقت را مي

 ناقت و معرفت صحیح در آن باشد و سخن محكم را ثبت كند به شكلي كه به آن چیزي برسیم كه نفع و خیر جویندگان حقی

دیگر اختالف را فراموش كرده و در سخنان خود  آزادي چند صدایي و قبول نظرات یك ر نشر و ترویج فرهنگهللا د شا

مه فاط (حضرت)نده وقتي مجالس عزاداري چه تعداد شیعه در سال آی ال كنیدوشما از خود س ذارند.بغض و تنفر را كنار گ

ال وكنند؟ چه بسیارند شیعیاني كه مردد شده و از خود س شود در این مجالس شركت مي برگزار مي )سالم هللا علیها( زهراء

الب بي طاجنایتي گریه كنم كه هرگز علي بن ضر شوم و بر رسد كه در مجالسي حا آیا معقول و منطقي به نظر مي كند مي

 از آن سخن نگفته است.

 



 كند!!! بر وقوع جنایت از سوي ابوبکر و عمر داللت نمي امیرالمومنینسخن 

 آیم وقت براي شما به اندازه كافي هست. من سراغ شما هم مي الهاشمي: برادر

عبارتي از امام علي در موضوع مورد بحث وارد شده است من از ایشان  گفتندالي از من پرسیدند. به من وبرادر قزویني س

گوید: سّیدنا علي  خواهم تا این جمله را به رئیس پارلمان در تهران و یا به هر یك از مراجع نشان دهند؛ عبارتي كه مي مي

گونه  وسلم این رسول خدا صلى هللا علیه بادر مناجاتش )سالم هللا علیها( فاطمه زهراء )حضرت( بن أبي طالب بعد از دفن 

 ستنبئك ابنتك بتظافر أّمتك على هضمها فأحفها الّسؤال واستخبرها الحال هذا ولم یطل العهد. گفته است:

 به زودى دخترت تو را آگاه خواهد ساخت كه امتت در ستم كردن به وى اجتماع كرده بودند، سر گذشت وى را از او بى

اى با زمان حیات تو نیفتاده و  گى را از وى خبر گیر وضع این چنین است در حالى كه هنوز فاصلهپرده بپرس و چگون

 است. یادت فراموش نگردیده

اند و پهلوي خانم فاطمه را شكسته و جنینش را  ابوبكر و عمر آمده باید از این جمله نتیجه بگیري كهشما  گویند برادران مي

هاي عربي هم بگذریم به هر شما را به خدا از تهران و شیراز و تبریز و كشور اند. آتش كشیده اش را به سقط كرده و خانه

آیا این عبارت دلیل بر این  ت را به او بدهید و از او بپرسیدخواهید در شهر قم مراجعه كنید و این عبار قاضي كه مي

 اند؟ شود كه فالني یا فالني قاتل بوده مي

 فاطمه زهرا)حضرت( ن كه فالني قاتل خانم این دلیلي است بر ای دنگوی ارت نهج البالغه است و مياین عب اي برادران

تا  توان شیره مالید با این عبارت حتي سر یك مجنون و دیوانه را نمي وده و جنین او را سقط نموده است؟ب )سالم هللا علیها(

جاي دیگر چنین ادعایي  در تهران و در تونس در لندن و نه هیچ چه رسد به یك عاقل. اصال امكان ندارد یك قاضي در وین

این دلیل است بر این كه فالني پهلوي آن زن را شكسته است و خانه او را  اي و به حاكم بگوید كند. یك نفر بیاید در محكمه

 آتش زده است غیر ممكن است كه قاضي از او بپذیرد.

از  يكنون هیچ كس دلیلگویم تا اوند شما را حفظ نماید براي همین است كه من ميبزرگوارم! آقاي قزویني كه خدپس برادر 

 بر این كه پهلوي او شكسته و جنینش سقط شده باشد نیاورده است.)سالم هللا علیها(  فاطمه زهرا)حضرت( امام علي و خانم 

 

 )پانزدهمین عوام فریبی مناظره کنندگان اهل سنت(تذكر

و  كند؟ آیا اذیت هجوم به آن حضرت را ثابت نمي «فستنبئک ابنتک بتظافر أمتک على هضمها» تآیا این قسمت از روای

ه از طرفی چرا برساند؟  را نمي الي ایشان در زمان خالفت ابوبکر در پایتخت خالفتتوجهي به جایگاه وا آزار بر او و بي

برنامه آمد و صحت آنان بررسی شد اشاره نمی کند؟  تمامی اسنادی که از کتب خود اهل سنت در باب این جسارت در همین

مگر ما از زبان پیامبر صلی هللا علیه و آله هجوم را اثبات نکردیم)روایت جوینی(؟ مگر در این کتاب قهر حضرت فاطمه 

ه فرمودند کسالم هللا علیها با ابوبکر و عمر را بررسی نکردیم؟ مگر ما لگد عمر بر ایشان را بررسی نکردیم؟ گفته ایشان 

پس از هر نماز شما را نفرین می کنم را بررسی نکردیم؟ مگر از زبان نوه معاویه، عمربن عبدالعزیز و... ماجرا را بررسی 

یم؟ مگر بررسی نکرد نکردیم؟ مگر گفته عمر در هنگامی وفات پیامبر صلی هللا علیه و آله که گفت )حسبنا کتاب هللا( را

بدعت ها و فرار آنان از جنگ را بررسی نکردیم؟ مگر سخنان آنان را دم مرگ بررسی نکردیم؟ مگر رفتار صحابه را 

امتت در ستم كردن به  به زودى دخترت تو را آگاه خواهد ساخت كهاز یک طرف امیرالمومنین می گوید بررسی نکردیم؟ 

ان با ابوبکر و عمر سخن نمی ی حضرت فاطمه سالم هللا علیها تا آخرین روز عمرشاز طرف ... ووى اجتماع كرده بودند

خواب مگر جز مجرم بودن آن دو گزینه دیگری هم باقی می ماند؟  این چه معنی می دهد؟؟؟ گوید و آن دو را نفرین می کند

از زبان امامان شیعه دلیل بر عوام همین تدلیس های ابوشوراب در موضوع نقل فضائل ابوبکر و عمر  غفلت تا کی؟؟؟ اصال

 مگر اسناد یکی و دوتا هست که بشود از آن چشم پوشاند؟؟فریبی مجریان برنامه ندارد؟ 

 
 

 



 !اند بینیم مقدار شرکت كنندگان شیعه در مجالس عزاداري كم شده تکرار این سخن كه ما در سال آینده مي

شود تا بسیاري از برادران ما  كنم این كه چه بسا همین مباحث ما باعث ميخواهم بیان  اي كه مي الهاشمي: و آخرین نكته

كنند آیا اقامه عزا ال وبینند س اند وقتي برنامه ما را مي كه به مشاركت در مجالس عزاداري در سال قبل دعوت شده

س قائل كهیچ  ؟ش سقط شده باشدپهلویش شكسته باشد و جنین اوجایز است؟ و این كه  (سالم هللا علیها)زهرا  (حضرت)براي

 با عقل خود روي این موضوع فكر كنید. ال كنیدواز خودتان س ت)!(ن نشده اسبه آ

 بفرمایید. خوش آمدید ؛دهیم حال به سراغ برادر الحسیني رفته و به سخنان ایشان گوش فرا مي
 

 تذكر

 كنند؛ چون شناسیم كه در این مجالس شركت مي ما بسیاري از برادران اهل سنت را به خوبي مي گوییم به آقاي هاشمي مي

یانات كه جرما از این  گویند ها از نقاط مختلف دنیا با جناب دكتر حسیني قزویني تماس گرفته و مي تاكنون بسیاري از آن

 رو ما نیز در مجالس رخ داده اطالع نداشتیم؛ از این و شهادت مظلومانه آن حضرت سالم هللا علیهابراي حضرت فاطمه 

 .سنت تا چه رسد به برادران شیعه این نسبت به برادران اهل؛ كردماتم آن حضرت شركت خواهیم 

 

 سخنان الحسیني

جناحي ال قزویني وه شیعیان و آیة هللا كه حال ك شنهادي دارم و آن ایناین كه سخنان خود را آغاز كنم پیالحسیني: من قبل از 

م سال) زهرا (حضرت)ساله در ایام عزاداري الزم است كه هر )!(ت صحیح براي ادعاي خود بیاورندنتوانستند حتي یك روای

 گیري به عمل آید.ها جلو دروغ ها باطل شده و از گسترش این هاي آن ثیر شبكهااین مناظرات پخش شود تا ت (هللا علیها

 بسیار خوب!

 علیه هللا الرحمن الرحیم الحمد لِل رب العالمین والصالة والسالم على اشرف الخلق أجمعین سیدنا وحبیبنا محمد صلىبسم هللا 

 ,وعلى آله وصحبه وسلّم

ایران  )!!!(در تونس و مغرب و لیبي و الجزائر و مصر و سودان و سعودي و دمشق و اهواز و برادران من در سراسر دنیا

 السالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. ویمگ و عراق و در هر مكاني كه هستید با سالم اسالمي به شما مي

 یك از آنان نداریم. اي از هیچ و در قلوبمان هیچ كینه ت صحابه و اهل بیت را دوست داریمما اهل سنت و جماع

كنیم. خداوند  باره مهاجرین و انصار نازل شده است تمسك مير دردر قرآن كریم كه در سوره حش ما به این سخن خداوند

َنا اْغفِْر لََنا َو اِلْخَواِنَنا الَِّذیَن َسَبقُوَنا ِبااْلیَمانِ » فرماید: در این باره مي كسانى » 00 - لحشرا «َو الَِّذیَن َجاُءو ِمن َبْعِدِهْم َیقُولُوَن َربَّ

ایمان بر ما پیشى گرفتند  ما و برادرانمان را كه در پروردگارا گویند آمدند و مى (ارو انصبعد از مهاجران )ها كه بعد از آن

 .«منان قرار مدهواى نسبت به م و در دلهایمان حسد و كینه بیامرز

 دكه در ایمان بر شما سبقت گرفتن قزویني موضع شما در رابطه با این آیه چیست؟ آیا شما هم براي كساني جناب آیة هللا

اي آن خواني و معن شما این آیه را مي كنید؟ آیا اصال گانه استغفار مي راشدین چهار كنید؟ آیا شما هم براي خلفا استغفار مي

َنا اْغفِْر لََنا َو اِلْخَواِنَنا الَِّذیَن َسَبقُوَنا ِبااْل » ها آمدند؟ باره كساني كه بعد از آنفهمي؟ و نیز در را مي َعْل تجَ  یَماِن َو اَل َیقُولُوَن َربَّ

آن مطالب را ذكر كردید در  كه طعن و خدشه بر ابوبكر و عمر وارد كرده و آن آیا شما بعد از «َءاَمُنواْ  فِى قُلُوِبَنا ِغالًّ لِّلَِّذینَ 

ارید؟ این ن ندن ایماآیا شما به ثقلی ؛كنید وجل مخالفت ميها دارید؟ شما با كالم خداوند عز اي نسبت به آن قلبتان حسد و كینه

َو الَِّذیَن َجاُءو ِمن َبْعِدِهْم » فرمود: چون آیه مي ول كه هیچ التزامي به آن نداشتیدشما نسبت به ثقل ا ،همان ثقل اكبر است

َنا اْغفِْر لََنا َو اِلْخَواِنَنا الَِّذیَن َسبَ  َنا إِنََّك َرءُ َعْل فِى قُلُوِبنَ قُوَنا ِبااْلیَماِن َو اَل تجَ َیقُولُوَن َربَّ ِحیا ِغالًّ لِّلَِّذیَن َءاَمُنوْا َربَّ  .«موف  رَّ

 
 



 تذكر

را  توانید همین حرف به دشمني و قتال پرداختند هم مي امیرالمومنینكساني كه با آیا شما نسبت به  می پرسیمما از ایشان 

ا خلفا مگر امیرالمومنین ب علي ال یبغضک إال منافق؟یا  فرمودند:ن ایشانآله درباره  رسول خدا صلي هللا علیه و؟ مگر بزنید

مشکل نداشت؟ مگر با عایشه و معاویه و بسیاری از صحابه نجنگید؟ از آن جایی که که هیچ گاه در جبهه حق اختالف پیش 

 منین؟؟ ونمی آید پس باید برای یک گروه استعفار کنیم؛ خب شما بگویید برای کدام یک استغفار کنیم؟ عایشه یا امیرالم

جا  چون سخن در اینم؟ ت كنیباثا یاتنسبت به آ انشمول آن مر و عمر را ثابت كردید كه بخواهیآیا شما ایمان ابوبک اصال

 .مبر صلی هللا علیه و آله پرداخته ایمالبته ما پیش تر به شک عمر به پیا روي ایمان است و نه اسالم؟

 

 .آرامي سخن بگویم چون همه فكر و مشاعر مرا به هم ریخته استتوانم با دكتر حسیني قزویني به  من نمي

قد دانم سخنان و ن كنم تا با مالطفت و عبارات مالیم با شما سخن بگویم چون مي من خیلي تالش مي قزوینيجناب آیة هللا 

خیلي  شوم لي موفق نميكنم تا الفاظ خود را به این شكل عادت دهم و كند و من خیلي سعي مي من ذهن شما را مخدوش مي

م یابوبكر و عمر طعنه زده و این جراخود ایشان به  ،شنوند سخن زشت مي ،شنوند عجیب است. ایشان از ما ناخوشنود مي

وقت  شا هللا هیچ صحبت نكنیم بسیار خوب! ان لفاظ تند با ایشاناخواهند كه با  سپس از ما مي دهند ها نسبت مي را به این

ولي الزم است شما هم بدانید كه مشاعر و افكار همه اهل سنت و جماعت را خراب كرده و به هم  تند نخواهد بودلفاظ ما ا

بلكه حتى بعضي از شیعیان از سخنان شما كه در  ،ما نقل كردید دلیل بر این مدعاستتمام مطالبي كه شما براي  و اید ریخته

 !(.)اند هاي قبل بیان داشتید بیزاري جسته قسمت

 

 !!جویند از كساني كه از ابوبکر و عمر بیزاري مي علیه السالم بیزاري امام صادق

 :است روایت شده استهاي مصدر و مورد اعتماد شیعه و متعلق به مجلسي  اْلنوار كه از كتابباید بگویم در بحار

 از كوفه به مدینه كوچ نمود ،كنند مي )لعن(وفه در قرن دوم هجري صحابه را سبابو حنیفه در كوفه بود كه دید مردم ك

 وقتي داخل شد عرض كرد )!!!(القات كندآن امام بزرگ را م جعفر صادق بي طالب یعنيارا؟ تا نوه ابوبكر و نوه علي بن چ

 هزار نفر صحابه را سب 00آن شهر  شدم در حالي كه درمن از آن شهر خارج  ام از اصحابت در كوفه جلوگیري كناي ام

داند او صحابه را دوست  كه مي رود؟ به خاطر این چرا ابو حنیفه این امام بزرگ اهل سنت نزد امام جعفر مي .ردندك مي

دانید  آیا مي ؟دهد اما جعفر صادق چگونه جواب مي از احواالت كوفه در قرن دوم هجريكند شكایت كردن  شروع مي ؛دارد

 مراجعه كنید. 00به بحار اْلنوار جلد  ؛پذیرند ها از من نمي آن شنود؟ فقط یك كلمه فرمود چه جوابي مي

   

 )شانزدهمین عوام فریبی مناظره کنندگان اهل سنت(تذكر

ها مخالف باشد را قبول  اي كه با مدعاي آن روش شرکت كنندگان اهل سنت در این مناظره همین است كه روایات صحیحه

كه امام جعفر بن  سند صحیحي یافت نشود؛ مانند این ادعانكنند و از طرف دیگر ادعاهایي مطرح كنند كه براي آن هیچ 

 ایم. را در سایت اینترنتي خود پاسخ داده و ما این ادعا !ق نوه ابوبكر استمحمد صاد

 روایت كه در بحار اْلنوار آمده توجه كنید: اصلبه روایات است؛ در ها تدلیس و تقطیع  روش آن همچنین

ن ابو حنیفه نعمان ب افتم كه گفتی که خداوند درجاتش را باال برداز افاضل به نقل از خط شهید  به خط بعضي دگوی مي

بنشین  لهبو رو به ق گفت سمت راست سرت را جلو بیاور ؛ى نزد كسي رفتم تا سرم را بتراشددر من گفت )امام حنفی(ثابت

ي؟ اي یا آزاد؟ گفت بنده، گفتم براي چه كس بنده گرفتم كه در من نبود. به او گفتم از او سه خصلت فرا ،و نام خداوند را بیاور

رو  این حاضر است. از گفتم آیا حاضر است یا غائب؟ گفت ،)امام صادق علیه السالم(علیه السالم جعفر بن محمد العلوي گفت

 هاجازه داد ،تا این كه گروهي از اهل كوفه آمدند و اجازه خواستند دادنده ورود خواستم اما اجازه ناو اجازپشت در رفتم و از 

اگر مرا به سوي اهل كوفه بفرستي  (آله صلى هللا علیه و)رسول هللا ای فرزندشدم. عرض كردم ها وارد  و من هم همراه آن

كنم. من آن شهر را ترك گفتم در حالي كه بیش از  نهي مي (آله علیه وصلى هللا محمد)اصحاب  ها را از شتم و سب من آن



در  ندك چه كسي از شما قبول نمي كنند. گفتم از من قبول نمي گفتكردند.  و شتم مي ده هزار نفر از مردم به صحابه سب

 ؛كني هاي مرا قبول نمي تي كه حرفتو از جمله كساني هس هستید؟ گفت (آله صلى هللا علیه و)حالي كه شما فرزند رسول هللا

وارد خانه من شدي در حالي كه به تو اجازه ورود نداده بودم و نشستي در حالي كه به تو اجازه نداده بودم و سخن گفتي در 

 ر تو ايواي ب گفت ؛گفتم آري اي؟ و به من خبر رسیده است كه تو قائل به قیاس گشته ي و نظر من بر این نبوداالي كه رح

مرا » مود در جواب گفتاولین كسي كه قیاس نمود ابلیس بود كه وقتي خداوند او را امر به سجود به آدم علیه السالم ن نعمان

 فرمود پس چرا خداوند براي ؛ترند قتل یا زنا؟ گفتم قتل دو بزرگ یك از این كدام اي نعمان «از آتش آفریدی و او را از گل

 تر است بول یا بزرگ كدام گفت ؛جا هم قیاس كني؟ گفتم نه تواني این خواسته اما براي زنا چهار شاهد؟ مي قتل دو شاهد

تواني  جا هم مي ولي در مني امر به غسل كرده است؟ آیا این س چرا خداوند در بول امر به وضوپ گفت ؛مني؟ گفتم بول

چرا در حائض واجب نمود كه روزه خود را ؛ گفت نماز ا روزه؟ گفتمتر است نماز ی كدام بزرگ گفت ؛نه قیاس كني؟ گفتم

 گفت ؛ترند زن یا مرد؟ گفتم زن یك ضعیفكدام  گفت ؛ني؟ گفتم نهتواني قیاس ك قضا كند ولي نماز او قضا ندارد؟ آیا مي

 ؛ گفتا هم قیاس كني؟ گفتم نهج تواني در این چرا خداوند براي مرد در میراث دو سهم و در زن یك سهم قرار داد؟ آیا مي

ولي اگر كسي دست مردي را قطع كرد دیه  رهم سرقت كرده است دستش قطع گرددچرا خداوند حكم فرموده كسي كه ده د

ذ عن ثم لتسئلن یومئ»به من خبر رسیده است كه آیه  فرمود ؛تواني قیاس كني؟ گفتم نه او را به پنج هزار درهم بدهد؟ آیا مي

ت شخصي تو را دعو گفت ؛اي؟ گفتم بله ه طعام طیب و آب سرد و گوارا در روز گرم و آفتابي تفسیر كردهرا ب« النعیم

ي كه كرده است بر تو منت گذارد؛ به كار ب سرد و گوارا نوشانده است و سپسنموده و به تو طعام طیب داده و تو را از آ

 ورزد؟! گفتم پس آن چیز آیا خداوند بر كسي بخل مي . فرموددهم نسبت بخل به او مي دهي؟ گفتم تو چه نسبتي به او مي

 محبت ما اهل بیت. :چیست؟ فرمود

_____________________ 

 پی روشت:

 20، رقم 220، ص00ج مجلسی، بحار اْلنوار،  (0)

 

همچنین الزم به ذکر است که منظور امام صادق علیه السالم از اینکه از من قبول نمی کنند، ترک آشکار لعن است؛ زیرا 

به توهین کنندگان به باور ها و مقدساتش گوش فرا نمی دهد  هر کسیاز هدایت اهل سنت جلوگیری به عمل می آورد چون 

 که در حال حاظر نیز شاهد این گونه اقدامات و اشخاص هستیم.و بهانه به دست تفرقه اندازان می دهد همچنان 

 

 او سخنان ضد صفویه و عراقي وخوش آیند الهاشمي از این روایت 

گشتم چون من مطمئن  شنوم و همیشه دنبال چنین دلیلي مي الهاشمي: این دلیلي كه شما آوردید من اولین باري است كه مي

دا از ها از ابت ایراني ؛از دولت صفویه به این جا رسیدند ها ایراني .ا باشده هاي فارس فتهنیستم كه تمام این روایات از با

اند اما این دولت صفویه بود كه مرتكب زور و جبر و قهر و  السالم بوده داران صحابه پیامبر اكرم علیه الصالة و دوست

و اگر  ها در این زمینه انجام دادند این هیتلر در آلمان كردچه  شبیه آن ،ي براي تغییر دین و مذهب مردم شدغضب شدید

بن  هاي عثمان ها و شكایت برادر خزاعي مرا ببخشند باید بگویم كه زمینه اصلي این افكار عراق بوده است و شما اگر نامه

.. و یا اگر به كلمات امام هاي همه فرمانراویان از مردم عراق است. هاي او شكایت عفان از عراق را بخوانید كه شكایت

كه برادر عزیز الخزاعي مرا ببخشند  م عراق در زبان عربي نظیر ندارددر شكایت از مرد بي طالب علیه السالماعلي بن 

ولي تاریخ این مطالب را از علي بن ابي  ها قائلم ت و احترام را براي آنها را دوست داشته و نهایت عز من خیلي عراقي

ه هیچ ادیبي ي و نادیبي در دنیا نگفته است نه متنبامام علي سخني گفته است كه هیچ  ده است. آقاي استاد صباحب نقل كرطال

 دیگر.

 



 ؟الخزاعي: آیا شما مطمئن هستي
 

مألتم قلبي » گویند باطل است. چه كه خیلي از اهل سنت مي مگر این كه بگوییم نهج البالغه شبیه آن ؛الهاشمي: بله

 كس دیگر سراغ ندارم. من كالمي به این زیبایي نه از متنّبي و نه از هیچ )سینه مرا مملو از خشم ساختید( «قیحا
 

است كه مملو از شعر شود كه رسول خدا آن را مذمت نموده  بو شوارب: اگر قلب یكي از شما مملو از خشم شود بهتر از آنا

 است.

ها اسالم را قبول كرده  آن هیچ صناعتي به كار نرفته باشد. پس بسیاري از فارس ه درخواهید ك الهاشمي:... از ما چیزي مي

دار ابوبكر و عمر  قزویني از جمله همین اكثریت دوست داشتند. حتي ممكن است جد جد مي بودند و صحابه را نیز دوست

هاي حكومتي به كار  آغاز شد و اهرم سال قبل یك نوع زور و اجباري از سوي دولت 450باشد ولي از  بن خطاب بوده

 ه قتل رسانند كاريدهند ب كساني را كه مذهب خود را تغییر نمي ي مختلف و با قهر و غلبه بر مردمها گرفته شد تا با راه

د كن نقل ميها را داریم كه زمینه این مسائل را براي ما  جا مقابلمان عراقي فوي انجام داد. البته ما چون اینكه اسماعیل ص

 به هر حال این مسئله نیاز به كار زیاد دارد... ها را بعید شمرد. توان آن شود كه به راحتي نمي و براي ما مطالبي روشن مي
 

 ها را نزده است. چنان بر این عقیده هستم كه امام علي این حرف الخزاعي: نه، نه، من با شما موافقم... ولي هم

 

 موضوع سب صحابه الحسیني و بازگشت به

هاي اهل سنت نقل  و ما آن را از كتاب گاه امام جعفر صادق بودین دیدا .گردیم صحابه باز مي ع سبالحسیني: به موضو

امام صادق این را ذكر نموده است تا بفهماند  .نقل كردیم 220، صفحه 00لسي، جلد مج لكه از كتاب بحار اْلنوارب نكردیم

كنند كه او را دوست دارند اما با  مي ها گمان آن، دهند او را دوست دارند به سخن او گوش فرا نمي كنند آنان كه گمان مي

 كنند. مي كنند كه او را دوست دارند اما جد او یعني ابوبكر را سب گمان مي ،پردازند او به مخالفت مي

 

 تذکر

ردد گ لب ناراویي باشد هرگز به این امر راضي نميباره جدش سخني گفته شود و در این سخن كمترین مطاگر شخصي در

كند  يم چگونه حكمت خداوند متعال اقتضا ؟نیست ب و پاكیزهآیا او از نسل طی علیه السالم؛ جعفر صادقامام تا چه رسد به 

انی ها دن ایرهمچنین درباره افسانه شیعه ش ین قضیه احتیاج به كمي منطق داردكه نسب او با نسب ابوبكر مختلط گردد؟ ا

 توسط دولت صفویه در نرم افزار خود به آن و صد ها روایت، شبهه، موضوعات مرتبط با اصحاب و... پرداخته ایم.  

 

 «إذا ذکر أصحابي فأمسکوا»روایت 

چه مجلسي در بحاراالنوار كه از  بر اساس آن (!)آقاي قزویني خوب گوش بده و آن را براي خود یادداشت كن الحسیني:

غلق أ إذا ذكر أصحابي فأمسكوا» ه است:فرمودسلم  آله و پیامبر اكرم صلى هللا علیه و که كند نقل مي مصادر شیعه است

 «النبي صلى هللا علیه وآله وسلّم فمك إذا جاء ذكر صحابة

 

 

 

 

 

 



 تذكر

مذهب شیعه و سني دیده است و  هاي دو کتاب این روایت را عالمه مجلسي در ردیف روایاتي كه آن را در گوییم ما مي -0

 .ذكر كرده است براي آن سند شیعي نیافته است

از این رو این  كند هاي دیگر نقل مي بحار اْلنوار از مصادر دست اول راویي نیست و تمام روایات خود را از کتاب -2

 المنثور سیوطي به این شكل آورده است.روایت را از الدر

 

موش باشید، چون نام قدر چون نام اصحابم برده شود خا ند:فرمود سلماز ابن مسعود نقل شده كه رسول خدا صلى هللاَّ علیه و 

 و چون نجوم یاد شود خاموش باشید. برده شود خاموش باشید

_____________________ 

 پی روشت:

 63، رقم 262، ص 55بحار اْلنوار، ج  (0)

 

مگر همان جوابي كه جناب دكتر  شود او داده گوید كه صحیح نیست جوابي در رد به شکلي سخن مي (الحسیني)این شخص 

ها را مخاطب  هنگامى كه جاهالن آن «خاطبهم الجاهلون قالوا سالما. اذا» حسیني قزویني از قول خداوند به ایشان دادند:

 22  - سوره الفرقان ؛گویند سازند به آنها سالم مى

 

 آید!!! این مطلب به مخاطبان كه از كالم ایشان بوي تدلیس مي به تدلیس و القادد الحسیني به جناب دكتر حسیني اتهام مج

آن  و كنم تذكري را به طور عمومي ذكر مي اید را ذكر كنم آورده كه شما كه تضعیف روایاتي را قبل از این الحسیني: طبعا

 )!(یدخوان كنید و روایات را ابتر و دم بریده مي ورزم كه شما در روایات تدلیس مي ميچنان من به این نكته اصرار  كه هم این

یة هللا خطا و اشتباه داشته باشد او هم بشر است و معصوم آ ؟یك مرجع خطا و اشتباه داشته باشدبرادران این عیب نیست كه 

ها هم مثل سایرین بشر هستند. پس  آن ت خطا كنند، چوناند و مراجع ممكن اس به اعتقاد شیعه فقط ائمه معصوم بوده .نیست

ك ی خواهد باشد كس مي اآلن سخن ما در معرض هر براي خود قائلند براي چیست؟ یعنياین قداستي كه آیة هللا قزویني 

شمارد و  يمگیرد و  این روایت را مي (دكتر حسیني قزویني)یت با سند صحیح بیاورید و بگویید این سخن ماست. آقاي روا

شما برادران  ؛گوید در این كتاب روایتي وجود دارد رسد به كتاب الملل والنحل و مي كه مي شمارد تا این شمارد و مي مي

هیچ اهمیتي  كند كه براي او فهمید كه این شخص دارد از شخص دیگري روایت مي فهمید؟ آیا مي از این روایت چه مي

ایم  این روایت صحیح و با سند است كه در این كتاب وجود دارد و حال ما از ایشان خواسته فهمید كه مي و یا این ندارد

ل در كتاب الملل و النحل این قصه تكذیب شده حا گوید زده و مي روایتي با سند صحیح بیاورند اما ایشان به شهرستاني افترا

م هم اصال اهل سنت محسوب شدي كه نظام را جاحظ گفتي و نظاجا یك خطا مرتكب  چه نظام باشد یا جاحظ. كه طبعاً این

 زني؟! مي گونه حتى اگر نظام هم باشد افترا است پس چه (كفر)شود و متهم به زندقه  نمي

 بو شوارب: نظام معتزلي است.ا

خاطر ذکر شاهد مثال  تقطیع من به كنید؟ چرا این نكات را مخفي مي ؛ر او را به زندقه متهم نموده استالحسیني: ابن حج

 در جمله است ولي تقطیع شما تدلیس است!!!

 آورم؛ این خیلي من روایات را ابتر و دم بریده مي گویید به من مي (جناب دكتر حسیني قزویني) كه شما نكته دیگر این

 عجیب است.



 !خوانم گونه روایات را مي من این گویید خوانید و شما به من مي این شما هستید كه به این شكل روایت مي گویم من مي

من  .شود آورم كه نزد دانشگاهیان به آن شاهد مثال گفته مي ولي من كالمي را مي خواني شما فقط مقداري از كالم را مي

 وچه زدن چه و  به افترا كند گوید. شروع مي چیزي مي (جناب دكتر حسیني قزویني) خوانم ولي ایشان شاهد مثال را مي

چه شما آوردید تدلیس و  چه كه من آوردم شاهد مثال بود ولي آن پس خیلي فرق است بین تدلیس و بین شاهد مثال. آن چه...

 باره موضوع كتاب الملل والنحل.این در و دروغ بود كه خدا از شما بگذرد.كذب 

 

 تذكر

ا فراموشي ی لسالم هم به عنوان شاهد مثال بودعفر صادق علیه احنیفه با امام جضیه ابودانیم آیا تقطیع او نسبت به روایت ق نمي

گونه كه از ذکر مطاعن و  همان از بیان بقیه روایت است؟!! و یا ترس از ذکر مشکالت ابوحنیفه با امام صادق علیه السالم

بررسی  ؟!!ترس دارند شوند ها با خبر مبادا مردم از آن و اینکهمعایب عمر بن خطاب كه شهرستاني آن را از نظام آورده 

 رجالی روایت شهرستانی و صحت آن در این کتاب در بخش رجالی قرار گرفته است.

 

 پخش كرد!!! ولواي را در فضائل ابول شبكه سالم تي وي برنامه

د ز موارهاي شما الزم است مطرح كنم این است كه شما در خیلي ا دیگري را كه قبل از پرداختن به جواب هالحسیني: قضی

 فارسي را به ما معرفي كنید. SALAAM TV خواهم شبكه ميگوید من از شما  سخن مي SALAAM TV از شبكه

 الهاشمي: بهتر است در این موضوع كه مورد بحث ما نیست صحبت نكنیم.

 ولودرباره فضائل ابولهایي  اي كه درآن برنامه شود. شبكه اي است كه مربوط به صحابه مي الحسیني: نه طبعاً این شبكه

و ما چون عرب هستیم و فارسي  دعوت به دوستي و مسالمت مي نمایداین شبكه  گوید مجوسي پخش كرده است. ایشان مي

كند. با  هاي فارسي تبعیت مي فهمیم كه این شبكه از شبكه فهمیم ولي از روي حركات این شبكه مي كنیم و نمي صحبت نمي

صاص اخت صحابه هاي مخصوصي را به سب این شبكه برنامه گویند مي فهمیم رب هستیم و فارسي نميتوجه به این كه ما ع

 قزویني است... بله این را گفتم جهت اطالع. دائمي این شبكهو میهمان  كند مجوسي را ذكر مي ولودهد و بعد فضائل ابول مي

 

 درباره شبكه سالم سخن الهاشمي و درخواست توضیح از جناب دکتر حسیني قزویني

 اند ایشان نیز  اند و از آن به نیكي یاد كرده برده SALAAM TV الهاشمي: به هر حال با توجه به این كه قزویني نامي از

قزویني لطف كنند و آن را به  دبود برادر سی و اگر مطلب جدیدي ع را ذكر كردند. پس این به آن دردر این جا این موضو

ایمیل ما بفرستند، البته اگر شما قصد دفاع بیشتر از این شبكه را دارید. عكس اولي كه براي ما فرستادي به دست ما نرسید 

بیشتر بدانیم تا اگر الزم  SALAAM TV عكس دوم را با توضیحات بیشتر براي ما بفرستید تا از آن استفاده كنیم و از شبكه

 كرد مطرح كنیم. رنامه اقتضاوضیحات الزم را اگر بشد ت

 ه همین است.الحسیني: طبعا قص

چه كه برادر حسن  باره آنما تماس بگیرد و توضیحاتي را در تواند با بخواهد مي SALAAM TV الهاشمي: اگر شبكه

 نویس شده و حق جواب براي آن باره این شبكه مطرح كرده است بدهند. شماره ایمیل و فاكس به رنگ سبز زیرالحسیني در

 بفرمایید. ،ها محفوظ است

 

 

 



الحسیني: بسیار خوب! همین اآلن، همین اآلن، او صحابه را مورد دشنام قرار داد و به ابوبكر و عمر با انواع شتم برخورد 

 در ،كفر و زندقه است د؟ در این روایتگوی این روایت چه مي ما خواهان وحدت اسالمي هستیم یعني گوید نمود و بعد مي

را  )سالم هللا علیها( فاطمه)حضرت( آن ضاللت و گمراهي وجود دارد، در آن ظلم وجود دارد. چون عمر بن خطاب خانه 

ا سقط نموده و پهلوي سوزانده است. درب خانه را سوزانده و با لگد به او زده است و بر او ضربه وارد كرده و جنین او ر

بي طالب را كشاندند و در حالي كه او را بسته بودند اگوید علي بن  و غیره و غیره. سپس در تكمیل روایت مي او را شكسته

 اند؟ ها آن كاري است كه ابوبكر و عمركرده این؛ ر او را براي بیعت مجبور ساختندبا غالف شمشی

ر تند و تیز است؟ بسیار خوب! آیة هللا قزویني اگ چرا كالم شما گوید به من مي (جناب دكتر حسیني قزویني)الحسیني: سپس 

ن شود. معناى ای جي است كه بر این قصه بار ميیها نتا وازمي دارد كه از جمله آنشما این روایت را تصدیق كنید توابع و ل

 و ن اهل بیتزند مگر از دشم و شكي نیست كه این كار از كسي سر نمي اند ابوبكر و عمر دشمنان اهل بیت بوده یعني

ا همین مطلب را اآلن شم ؟اند ها كافر بوده آن خواهید بگویید معناى دشمني با اهل بیت یعني كفر پس در نتیجه شما مي

ودند بكر و عمر كافر بآیا ابو ال را پاسخ بدهیدوهمین ساند یا مسلمان؟ شما اآلن فقط  دو نفر كافر بوده آیا آن توضیح بدهید

افر ك دو نفر اگر آن دو نفر به نظر شما کافر هستند؟ ه علي با ابوبکر و عمر بیعت كرد در حالي كه آنچگون یا مسلمان؟

ن؟ كند؟ براي وحدت مسلمانا آیندي ندارد با او بیعت مي ؟ چگونه كسي كه از كسي خوشند چگونه با آن دو نفر بیعت كردبود

ي است؟ این چه وحدتي است كه این چه وحدت ؟ها بیعت كردند مسلمانان هم كافرند. دشمنان اهل بیت چگونه با آن یعني

كه  میشه این قصه را براي ما بخوانیدخواهید مثل ه جا هم مي نای طالب براي آن تالش مي كند؟ البد منین علي بن ابيوالمامیر

كسي با تو بغض  یا عليم به علي علیه السالم فرمودند: ي هللا علیه وسلكه رسول خدا صلدر صحیح بخاري آمده است 

 و منافق هم مسلمان است و کافر نیست. ورزد مگر منافق نمي

 

 سخن الهاشمي پیرامون انتشار مطلبي در مرکز اْلبحاث العقائدیة

ولي ما هم جهت اطالع ایشان و  صباح الخزاعي این موضوع را نداندصباح الخزاعي، مهندس  الهاشمي: ممكن است برادر

ستاني نشر مى سید على سیزیر نظر آیة هللا العظ« اْلبحاث العقائدّیه»كتابي از سوي مركز  گوییم نیز همه بینندگان برنامه مي

رحلت  زبعد ا (سالم هللا علیها)زهراء  (حضرت)هایي كه  ها و ظلم نویسنده آن آیة هللا عقیلي است و در آن از سختي یافته كه

هایي كه شامل سلب حق والیت  پدر بزرگوارش صلوات هللا علیهما از سوي قوم ظالم كشیده سخن به میان آمده است. ستم

اي  ها ادله این چنین در این كتاب آمده است شود. هم همسرش و هجوم به او و سوزاندن خانه و شكستن پهلویش و... مي

خواهد به واسطه نور الهي كه متجلي در نور آل محمد علیهم السالم است برداشته  مياست تا پرده از پیش روي كسي كه 

 ها و ها و تبعیت كنندگان آن شود و حكم به كفر همه آن ظالمان نماید. لعنت خداوند و ذلت و خواري او تا روز قیامت بر آن

 ها شدند. كساني كه راضي به فعل آن

زیر نظر مرجع اعالي « اْلبحاث العقائدّیة»این افراد دفاع كنید؟ این مطالب از سوي مركز  خواهید از گونه شما مي حال چه

 شیعیان معاصر منتشر شده است.

 

 

 

 

 

 



 تذکر

همان طور که شاهد هستیم الحسینی از ابتدای برنامه سعی می کند با شلوغ کردن عواطف بینندگان و شنوندگان را تحریک 

یر دهد. بگذریم! پس الحسینی هم قبول دارد دشمنان اهل بیت کافر هستند؟ پس کسی که قلب و فضای منطقی برنامه را تغی

فاطمه دختر رسول خدا صلي هللا پاره تن پیامبر صلی هللا علیه و آله را به حدی شکست که در صحیح بخاری و مسلم آمده: 

صلي  ارسول خد ابوبكر گفت سلم...صلي هللا علیه و  خدااز رسول که میراث خود را  تادر پي ابوبكر فرستاد  سلمعلیه و 

وزي قهر كرد و تا ر ویپس فاطمه بر ابوبكر خشمگین شد و با  ...مگذاری فرموده است: ما میراثي باقي نمي سلمهللا علیه و 

ن قی نماند و در ای؛ و ما در این کتاب به تمام اسناد آن پرداختیم تا جای هیچ شبهه ای بابا وی سخن نگفتكه از دنیا رفت 

موضوع باید بپذیریم که یا سید زنان عالم، پاره تن پیامبر و کسی که خداوند از غضب او غضبناک می شود دروغ می گوید! 

 پس عایشه و معاویه و سایر کسانی که با امیرالمومنین جنگیدند نیز کافرند و... یا ابوبکر؛ همچنین 

له با کفار پیمان نبستند؟ همانطور که پیشتر عرض کردم هنگامی که کاری الهی نباشد از طرفی مگر پیامبر صلی هللا علیه و آ

 هیچ راهی برای توجیه آن وجود ندارد.  

 

 هذا حدیث صحیح االسناد ولم یخرجاه؛ اسناد این حدیث صحیح است ولی شرح نداده اند)مسلم و بخاری(

http://sonnat.net/upload/article/7DCA40BB.40FD.42C9/T0N772NH_pic.gif?rnd=


 االت طرح شدهوت پاسخ از سوي الحسیني نسبت به سدرخواس

 الحسیني: قزویني باید نظرشان را براي ما در این رابطه مشخص كنند كه آیا با این مطالبي كه گفته شد موافقند یا مخالف؟

 الخزاعي: ایشان جوابي كه شما را مجاب كند نخواهند داد.

 

 آیا ابوبكر و عمر کافرند یا مسلمان؟

 ي دارند دردهند و اگر مخالف هستند و یا رد االت ما پاسخوبراي ایشان واضح و صریح است به سالحسیني: اگر سخن ما 

اري از راویان اهل سنت و بعد از آن چون اآلن راجع به بسی دارند« ابوبكر و عمر»و مسلمین هاي اسالم  حقیقت به اسوه

و یت از كالم اعاي تبعیرامون یك روایت با سند صحیح است از كالم معصومي كه اآلن ادالمان از شما پوسخن گفتید ما س

 این ؟هاي اهل سنت هستید كه شما تابع كتاب زنید؟! یا این را كردید. كو و كجاست آن كالم معصوم كه شما از آن دم مي

 یك عالم اهل سنت یافت نمي ؟كنید ها تعویل و توجیه مي پس چرا احادیث را با این كتاب ها كه نزد شما باطل هستند كتاب

 شما اآلن مورد مطالبه هستید تا در این موضوع روایتي از فته باشد و یا آن را تصحیح كرده باشدرا گ كه این روایت شود

 توانید بیاورید. دانم كه نمي كالم معصوم بیاورید و مي

 كنیمما آن را از شما مطالبه مي ،وم داشته باشد به ما جواب دهیدبا یك روایت صحیح از شیعه كه داللت بر هج
 

 فدهمین عوام فریبی مناظره کنندگان اهل سنت()هتذكر

 در مورد یک روایت از شیعه باید بگوییم انتخاب یک روایت بسیار سخت است!!! و ما به این روایت بسنده می کنیم.

 .صدیقة شهیدة إّن فاطمة موسى بن جعفرقال 
_____________________ 

 پی روشت:

 2، ح 410، ص 0اصول كافي، ج  (0)
 
 

هاي اهل سنت ذكر گردید پاسخ  روایاتي كه از کتاببه كنون و حتى تا آخر مناظره ها تا كه آندر حالی است  ادعا همهاین 

 خانهروایت ندامت و پشیماني ابوبکر از هجوم به  مخصوصا اند نداده و با طرح مطالب دیگر از پاسخ به آن طفره رفته

و سوال مهم تر ما این است که اگر حق با شماست چرا به تدلیس روایات امامان شیعه در مدح  سالم هللا علیها فاطمه حضرت

همچنین آوردن روایت از کتب اهل سنت بیانگر این است که اهل سنت هم نتوانستد ماجرا را کتمان  ابوبکر و عمر پرداختید؟

 نمی دانیم. را این موضوع را کتمان می کندکنند و این بهترین دلیل برای اثبات این ماجراست حال چرا الحسینی 

 

 چرا شما فضل هللا را تكفیر كردید؟ چون این روایات را انكار كرده است؟

ال بسیار مهمي هم هست؛ چرا شما آیة هللا سید محمد حسین فضل هللا را تكفیر كردید؟ چرا او را والحسیني: مطلب دوم كه س

 چون او در این روایات تشكیك كرده بود؛ هللا اكبر. كافر دانستند دانید چرا او را كافر دانستید؟ شما مي

رید االهاشمي: نه این كه شیعه او را تكفیر كرده باشد، بلكه شاید مشروعیت و جایگاه او را تنقیص كردند. ولي به هر حال بگذ

م تا مقداري گیری دوباره با شما تماس ميكنید ما  قزویني بشنویم. شما روي خط تلفن باقي بمانید یا اگر قطع هم مي تا از سید

 قبل از پایان این قسمت از برنامه وقت پاسخ به شما بدهیم.

و حوزه علمیه  اند اند و در آن فتاوا گذارده ایجاد كرده ZALAAL.NET ها یك سایت اینترنتي به نام الحسیني: یا شیخ! این

 او منحرف است. ه و انحراف او را ثابت كرده یعنيكتابي منتشر ساخت

 اند. او را كافر دانسته چون شما گفتید ،الهاشمي: منحرف غیر از كافر است



دارند كه حتي  ZALAAL.NET آنها فتاوایي در پایگاه اینترنتي ظر از كافر و یا منحرف دانستن اوالحسیني: با صرف ن

له ضاللت و حكم به امس اند؟ چرا او را منحرف دانسته خواهیم بدانیم اند. ما مي كافر او را منحرف دانسته اگر نگوییم

ر باره ابوبكبا این وضع دیگر شما چه توقعي درچرا؟ او فقط در روایات تشكیك كرده است.  ال این استوس، انحراف است

 ،یعه را داردت. او مقام مرجعیت شاو یك مرجع شیعه اس ه از توي خیابان آمده باشد نیستو عمر دارید؟ او یك آدم معمولي ك

من در این  ین مسأله اجتهاد كرده و گفته است با نظر به بحث و تحلیل تاریخياو یك عالم است و حق اجتهاد دارد. در ا

 ام. روایت شك نموده

یا  ه حكم به انحراف وال دیگر این است چرا حوزه علمیوس شما باید براي ما توضیح دهید نظرتان درباره فضل هللا چیست؟

 بودن او نموده است؟گمراه 

 

 )هجدهمین عوام فریبی مناظره کنندگان اهل سنت(تذكر

 داند ولي مي واضح است؛ او اصل قضیه هجوم را ثابت ميخوانده اند هاي او را  ي كه كتابانادعاى سید فضل هللا براي كس

حال برخی از نظرات او را  د؛سند صحیح یافت نش مانند آتش زدن، سقط جنین و...بعضي از مطالب فرعي برای  گوید

 بررسی کرده تا شخصیت ضال مضل، منحرف منحرف کننده او برای اهل سنت نیز ثابت شود. 

 حضرت فاطمه سالم هللا علیها از شیخین راضی شد!

 انکار خصوصیات غیر عادی در حضرت فاطمه سالم هللا علیها!

 خلف است!برتری حضرت فاطمه سالم هللا علیها بر مریم علیه السالم ت

 پیامبر صلی هللا علیه و آله پای ایشان را تکان می دادند تا برای نماز بیدارشان کنند! 

 مباهله بر فضل حضرت فاطمه سالم هللا علیها داللت ندارد، بلکه داللت دارد که پدرش او را دوست داشته است!
 

الم هللا علیها از شیخین راضی شد و ما در بخش از اهل سنت آورده که حضرت فاطمه س بیهقي تنهادر جواب باید بگوییم 

( به آن پرداخته و ادعای دروغ او را ثابت کردیم و حضرت فاطمه سالم هللا علیها از شیخین اضی شدنرپاسخ به شبهات)

 در پاسخ اجمالی باید بگوییم طبق صحیح بخاری و مسلم ایشان تا لحظه مرگشان از آن دو ناراضی بودند و همین دو کتاب

 برای رد این ادعا کافی است. حال برای ما جالب است که ایشان کاسه داغ تر از آش شده اند!

، خمس، مودت، مباهله، اسرا ذالقربیهمچنین نمی دانیم آیا نازل شدن سوره کوثر از یک سو و آیات: تطهیر، عطا، ایثار، 

و رضایت ایشان، پاره تن رسول خدا صلی هللا  از سوی دیگر، خشم و رضایت خداوند با خشم 2، فاتحه 000، مومنون 56

 علیه و آله بودن و... خصوصیت غیر عادی نمی باشد؟! بله خب این ویژگی ها در هر کسی پیدا می شود!

ه نماز قدر ب نآ کسی که از طرفیهمچنین در ابتدای کتاب ما چند روایت آوردیم که ایشان از تمامی زنان عالم برتر هستند؟؟ 

  چگونه به چنین جایگاهی رفیعی رسیده اند!!! کردندده که پیامبر صلی هللا علیه و آله او را بیدار می بو توجهبی 

اما مباهله! پس از آنکه مسیحیان در مناظره از پیامبر صلی هللا علیه و آله شکست خورده ولی تن به پذیرش آن ندادند قرار 

آله  صلی هللا علیه و ن کنند تا خداوند میان آنان حکم کند. پیامبرشد هر طرف عزیزانشان را بیاورند و بر یکدیگر نفری

علیهما السالم را با خود بردند و هنگامی که مسیحیان آثار  حسن و حسین امیرالمومنین، امام حضرت فاطمه سالم هللا علیها،

عاقلی اهل بیتش را چون دوست عذاب را دیدند پذیرفتن که جزیه دهند؛ حال سوال ما این است در چنین شرایطی کدام شخص 

دارد می برد؟؟ پیامبر صلی هللا علیه و آله اهل بیت خودشان را بردند تا مردم جایگاه آنان را درک کنند که چقدر هم درک 

به اسناد آن از اهل سنت  کتاب )حسین بر سر نی(کردند!! اوج این ارادت و شناخت هم در واقعه کربال مشخص شد که در 

مرجع طول تاریخ تشیع تنها ایشان چنین حرفی زده اند؟  200بیش از میان چرا از ز طرفی سوال ما این است ا پرداختیم.

 به رحمت خدا رفتند. 0411ایشان در تیر 



 شوید!!! شما با تصحیح روایات هجوم موجب سب و دشنام صحابه مي

یعه را ش دهیم؛ شما با بیان این مطالب و دشنام نمي سبدیگر این كه شما آیة هللا قزویني گفتید ما صحابه را الحسیني: نكته 

كنید و آن را به شیعه تحویل  دهید. شما روایاتي را تصحیح مي لعن آنها سوق مي و گمراه دانستن صحابه و سب وبه كافر 

 زهرا )حضرت( ه عمر چنین و چنان كرد و بهشنود ك كه وقتي یك شیعه در مجلس عزاداري و یا در حسینیه مي دهید مي

آن ها را  د خدایانگوی ضربه وارد ساخت و جنین او را سقط نمود و سیلي به صورت او زد و ... آیا مي)سالم هللا علیها( 

آنها را مورد لعن و نفرین خود قرار بده؟ و این در حالي است كه با  گوید خدایا مورد آمرزش و رحمت قرار بده؟ یا مي

 خواهیم. ما از شما پاسخ مي ؛جویند ب مىعال تقركارشان به خداوند مت این

یح این قضیه صح گویید چون اآلن شما مي اید تري مرتكب شده اگر شما این جرم را ثابت كنید گناه بزرگ از سوي دیگر

 دهم. و دشنام نمي گویید من به صحابه سب بوده و... و در نهایت هم مي

 

 تذكر

وم كه در هجاست  اي در این صورت طعن متوجه صحابه همین استكه حق هم  گونه هماناگر روایات صحیح وجود دارد 

 اهل سنت علیه چه كسي است؟ روایات علما دوم اینکهشركت داشتند و 

اهل سنت عمر بن عبد العزیز وقتي فدک را به ذریه حضرت فاطمه سالم هللا علیها برگرداند بر  گونه كه حاکم عادل همان

 .كردي تو با این كار به ابوبكر و عمر طعنه وارد تصریح نمود؛ به او گفتندین نكته ا

 اند. ها با این كارشان خود طعنه بر خود وارد نموده آن او در پاسخ گفت

_____________________ 

 پی روشت:

 504محمد بن جریر طبري، ص  ،المسترشد (0)

 

 خواهم... من مي عنوان نمودید آلن مطالب زیادي راالهاشمي: بسیار خوب! شما تا ا

 آخرین چیزي كه در این روایات ذكر كردند...الحسیني: یا شیخ! 

 الهاشمي: وقت شما تقریباً تمام شد.

 WEEK END ،الخزاعي: امروز جمعه است

 هاي دیگري هم داریم. الهاشمي: بله ولي ما برنامه

 

 بازگشت به سخنان جناب دکتر حسیني قزویني

 قزویني روي خط هستند؟ آیا شما روي خط هستید؟ سید هاشمي: آیاال

 قزویني: بله من روي خط هستم.دکتر 

در الحسیني مطرح شده ال از شما دارم كه چندان ربطي به موضوع اصلي برنامه نداشته و از سوي براو: من یك سالهاشمي

هفتگي دارد كه در آن به هاي  رنامهكه شما از آن نام بردید ب« SALAAM TV»آیا صحت دارد كه شبكه  و آن این كه

 شود؟ و ناسزا گفته مي صحابه سب



كه این برادر گفتند من میهمان دائم این  SALAAM TV اما راجع به شبكه ،دهم دكتر قزویني: اآلن من به شما پاسخ مي

شهد یا خارج ، تهران و ماساتید آن از قم کههاي دانشگاهي  نفر از شخصیت 30بیش از .شبكه هستم این كذب و افترا است

 4من هر هفته در این شبكه فقط حدود  ؛اند همه از میهمانان این شبكه (غیر دانشگاهي)هاي دیگر از ایران و نیز شخصیت 

 ساعت برنامه دارم. 2ـ 

 الحسیني: پس من دروغ نگفتم. شما در این شبكه به عنوان میهمان برنامه دارید.

 ولونها در این شبكه برنامه مدح ابوللحظه، یا شیخ! سخن من را قطع نكن! دیگر این كه گفتي آقزویني: یك لحظه، یك دکتر 

WWW.VALIASR- توانید در سایت اینترنتي ما هاي من موجود است و اآلن شما مي نوار كنند صحابه مي دارند و سب

AJ.COM قاتل عمر  ولومشاهده كنید. وقتي برادران درباره ابولآن ده هم به صورت متن پیاده ش هم به صورت صوتي و

ن كه عمر بن خطاب بعد از ای ولوگوید ابول مي 44، ص 44عالمه مجلسي در بحار االنوار ج  ال كردند من گفتمواز من س

ود موج ولوه اسم ابولبري هم كه در كاشان بخودش هم كشته شد او را به بقیع بردند و دفن نمودند و این ق را مجروح ساخت

 ه حقیقت ندارد.نیست؛ بلكه این قضی ولواست آن ابول

 ام و نوار آن هم موجود است. زني! این تمام چیزي است كه من در آن شبكه گفته و تهمت مي آقاي الحسیني! كه افترا

 

 تاکید الهاشمي بر این كه معلومات الحسیني معلومات باطلي است

نسبت به خودتان من موضعتان را  ؛اً یك ثانیه فقط به من وقت بدهیدالهاشمي: بسیار خوب! ولي یك لحظه، یك لحظه! لطف

خواستم حتي یك دقیقه  مرا وارد اسامي و اشخاصي كرد كه من نمي برادر الحسیني كه خداوند او را ببخشد ،امالً متوجه شدمك

براي همه درس عبرت شود آیا شما توضیح دیگري در این رابطه دارید؟ در این وارد این مباحث شوم ولي براي این كه 

 كند آیا این اطالعاتي هم كه داده شد غلط است؟ صحابه پخش مي اي در سب رابطه كه این شبكه برنامه

سال  4یشان رزند اط آیة هللا شیرازي تاسیس شده است و فاین شبكه توس ا راجع به سب صحابه باید بگویمدكتر قزویني: و ام

از اولین روز تاسیس بر رعایت حرمت برادران  SALAAM TV اساس شبكه به منزل ما در شهر قم آمد و گفت روزي قبل

ز و نی بخشودني استها گناه نا هر نوع اهانت به اهل سنت و عقائد آن مای چنین ایشان گفت ما اعالم كرده اهل سنت است هم

اي از این  ورزیم كه هیچ برنامه ما بر این مطلب اصرار مي یشان را زیارت كردم ایشان گفتج اسال پیش هم كه در ح 2

 ها پخش نشود. شبكه ضد برادران اهل سنت و عقائد آن

كردند صحیح  SALAAM TV پس صحبتي كه آقاي الحسیني راجع به شبكه لهاشمي: بسیار خوب! یك لحظه آقاي قزوینيا

 نیست.

 صحیح نیست.دكتر قزویني: بله 

و این موضوع هم بحمد هللا گذشت و تمام  كنید كنید و از این شبكه دفاع مي مي بسیار خوب و شما این نكات را رد الهاشمي:

شود. برادر  مطالبي كه به موضوعات فكري مربوط مي ه قصد ندارد از غائبان سخن بگوید مخصوصاشد؛ چون این برنام

 دارند صحبت كنند.ثانیه فقط وقت  40ابوشوارب در
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 عجیب از ابو شواربسوال 

ا ما صداقت شم داشتید یعني شما در حقیقت اشاراتي هللا قزویني خداوند شما را حفظ كند ،یةآ ثانیه 40بو شوارب: كمتر ازا

صحابه پیامبر اكرم  كنید و از سب مي شود را رد هایي را كه متوجه صحابه مي كند در این كه شما این تهمت را قانع مي

اي هم كه شما  كند و شبكه كید ميامطلب را تبیان داشتید این   SALAAM TV باره شبكهاي هم كه در كنید و نكته منع مي

امي كه شما به عنوان یكي از علما با مق خواهم من از شما مي كند مي ارید به طور كلي این موضوع را ردبا آن تعامل د

هاي  كنید تا براي تغییر قالب خطابه چرا شما حوزه علمیه شیعه و مراجع بزرگ شیعه را جمع نمي دارید معتبر حوزه علمیه

 هاست. این تمام هدف ما از این صحبت دیني شیعه فكري بكنند

 

 قزویني شوارب به جاي جناب دكترال ابووپاسخ الهاشمي به س

و قزویني و د هم براي برادر است. با تمام احترامي كه هم براي شما وال شما غیر منطقي والهاشمي: باید صراحتا بگویم س

ن قزویني در ای رابطه با این موضوع باید عرض كنم آقايمیهمان بزرگوار دیگر برنامه كه در این نشست شركت دارند در 

خواسته را از ایشان مطرح  گونه این ورزیدند آن وقت شما چه نشست حدود نیم ساعت بر اتهام بر ابوبكر و عمر اصرار مي

من قصد دارم این مطالب را بر او  تها وارد اس این اتهام بر آن گوید ال شما غیر منطقي است او ميویعني س ؟كنید مي

شود كه گویي ایشان منكر این تهمت  گونه برداشت مي كنید كه از سخنانتان این عرضه كنم... اما شما سخناني مطرح مي

را جمع كنید تا بر این نكته تاكید كنند... الزم است كه قبول كنید  گویي علما كنند و شما به ایشان مي ا نفي ميهستند و آن ر

 ابوشوارب در برنامه با ما نبود. الي مطرح نكنید كه مردم بگویندوین نظر با شما مخالف هستند. پس سكه ایشان در ا

 زند. ت حرف ميالخزاعي: از روي حسن نی

 صرار دارند كه در اظهارات حسن نیت داشته باشیم.ارب: دكتر آیة هللا قزویني اابو شو

و در د شو ها ضبط مي شناسند... این برنامه هر دانشجویي او را مي الهاشمي: باید با علم و یقین صحبت كنیم... در دانشگاه

و باید  داریم كنیم كه تعدد آرا... باید قبول با نظر شما مخالف است شود كه یقینا قزویني داشتند مشخص مي تصریحي كه

 ر ایشان بود كه به بینندگان القاال شما همان اعتراض من در این موضوع بو. اما ستوان آن را عالج كنیم ببینیم چگونه مي

 كه شما دو نفر در طرف مقابل بودید. اید در حالي كند كه شما در پایان قسمت با او به توافق رسیده مي

 ییدي است.او شوارب: طبعا، این مطلب مورد تبا

 خواهید علماي شیعه جمع شوند و این كار را بكنند؟ الهاشمي: چرا؟ به چه علت شما مي

 )دکتردكتر محمد ،ضع خود در این قضیه را بیان كنندشیعه مراجعه كند تا مو خواهم تا به علما بو شوارب: من از او ميا

 ند...اجازه به من بده (قزویني

 فرصتي دارند تا نظرشان را تغییر دهند. شمي: مگر این كه به ایشان بگوییدالها

 خواهیم. بو شوارب: این همان چیزي است كه ما از او ميا

 گویید نه از... و دشنام صحابه سخن مي الهاشمي: شما از سب

 ین تهمت تعلق دارد...و دشنام صحابه است كه به ا بو شوارب: سب و دشنام صحابه جز بزرگي از سبا

 نماید. كید ميادقیقه برنامه بر این مطلب ت 40در (دكتر قزویني)الهاشمي: و او 

 نمایند همان... الحسیني: وحدت اسالمي كه او و غیر او به آن دعوت مي

 بو شوارب: پس در این صورت هدف از این برنامه چیست؟ا

 خواهید از اتهامتان به ابوبکر و عمر بازگردید؟ الهاشمي: جناب دکتر حسیني قزویني آیا شما مي



فرصتي  ،هایي كه مطرح شد هال منطقي در سایه این ردیوجناب استاد قزویني یك س ،ال شودوهدف این است كه از وي س

میدي هست كه شخص حضرتعالي و اند تا ببینند آیا ا دكتر ابوشوارب و سید حسن الحسیني و مهندس صباح الخزاعي داده

 ال ماست.وگردید؟ این سو از این نظرتان برحوزه علمیه از اتهام ابوبكر و عمر به ارتكاب این جرم دست برداشته  لماع

تواند كسي را متهم  قاضي زماني مي گونه است كه نظام حقوقي ما در انگیس این گویم اي را خیلي مختصر مي من نكته

ئت رئیسه دادگاه وجود گونه شكي براي هی نباشد وجود داشته باشد... و اگر هرسازد كه ادله قاطعي كه هیچ جاي شكي در آن 

با توجه به تشكیكاتي كه از سوي برادران مطرح  ال من از شما این استوس .شود گناهي او صادر مي حكم به بي داشته باشد

ن بعد از تمام این مناقشاتي كه شما در گونه نصي از امام علي بن ابي طالب آیا شما اآل گردید و نیز در دست نبودن هر

ا ها شما ر هاي قبل از آن دفاع كردید آیا باز هم مطمئن هستید كه موضعتان صحیح است یا این كه این شك و تردید قسمت

 گردانده است؟ از اتهام به عمر و ابوبكر از ارتكاب این جرم باز

 بماند براي بعد. ثانیه چیست؟ تفاصیل آن 40طور مختصر در جواب شما به

دانند  اند مي ها با من آشنایي داشته سال چه در حوزه و یا دانشگاه 20 تمام كساني كه در طول این دكتر قزویني: آقاي دكتر

سال  20 ورزم كه در طول این كید ميادر برابر همه بر این ادعاي خود تجا با این سخن خود تحدي كرده و  و من در این

 جلسات خصوصي و یا جلسات عمومي كسي اهانتي از من نسبت به صحابه نشنیده است.تدریس چه در 

 

 ال از سوي الهاشميوتکرار س

ال ویید هستید، من از شما ساوق و تكنم شما براي من مورد وث شما را تصدیق مي الهاشمي: ولي یا سید قزویني من شخصا

این برنامه در ثابت كردن روایاتي كه ابوبكر و عمر را در ارتكاب ي و نظري كه در برنامه قبل و اكنم با توجه به ر مي

 كند آیا شما به عنوان و شكستن پهلوي او و سقط جنین او متهم مي)سالم هللا علیها( فاطمه )حضرت( جرم دشمني علیه خانم 

كید و اصرار اوجود ندارد تا از ت ي شك در ادلهچنان به دالیل خود اعتقاد دارید؟ و آیا هیچ جایي برا عالم و محقق علمي هم

 بر ادله دست بردارید؟

 تموضوع حضر گو یعني و عالي با من در برگزاري این مناظره و موضوع این گفت قزویني: آقاي دكتر! اگر جناب دكتر

ایجاد عداوت و داشتید نظر من در این مورد موافق نبود؛ چون طرح این موضوع موجب  فاطمه سالم هللا علیها مشورت مي

 گو را آغاز كردید. و شود ولي شما با اجتهاد خود این قضیه را انتخاب كرده و این گفت دشمني بین امت اسالمي مي

 شما هر شب این؛ دیم چه رسد به شیعهوراز اهل سنت آروایت صحیحي وجود ندارد و ما چهار روایت صحیح  ا گفتیدشم

دیث صحیح در این قضیه تي یك حدیث در این موضوع ندارد و نیاورده است؛ یك حكردید كه شیعه ح جمله را تكرار مي

اهل سنت وجود دارد كه  وایت، بلكه روایات صحیحي از علمامن خواستم فقط این را ثابت كنم كه نه تنها یك ر .وجود ندارد

 ها را نقل كردم و از علماي شیعه یك روایت هم نیاوردم. من آن

 ؛كنند هاخذوبي شیبه و بالذري و... را ماابن  كند اهل سنت باید طبري و ت مشاعر شما را مخدوش مياگر نقل این روایا

 شاعر اهل سنت را مجروح ساختهسید قزویني م كند و گفت گونه كه جناب الحسیني ادعا مي اگر نقل این قضایا جرم است آن

 .اند چرا این روایات را نقل كرده اخذه كنند كهوبي شیبه را ماي و بالذري یا ابن الزم است ایشان طبر است

 

 سخن الهاشمي در توجیه علت برگزاري این مناظرات

 (یوندر تلویز)كه من به عنوان یك شخص تبلیغاتي  لهاشمي: سید قزویني خدا از شما راضي شود من این را قبال هم گفتما

 سالم هللا)ضور در مجلس عزاداري خانم فاطمه اي براي ح نامه وقتي شب از محل كار برگشته و به منزل رفتم دیدم دعوت

ها  ها همین احادیث را در شبكه اي شیعه را روشن كردم دیدم آن ههاي ماهوار شبكه ،اند در لندن به منزل ما داده (یهاعل

 د دیگري دارد و ما از آن بيها بر حقند و یا ما جاهل به موضوع هستیم و یا این كه قضیه ابعا یا آن كنند. گفتم پخش مي

 كید داشته باشیم.اشود ت دعوت كردیم تا بر این موضوع كه هر سال تكرار مي رو از علما خبریم. از این



باره متني است كه آن را قرائت كردم بدون این كه دوباره تكرار كنم و آن متن نوشته شده از ال من از شما دروالهاشمي: س

ني امتعلق به آیة هللا سیستاني در وجوب لعن بر این دو خلیفه و كس« اْلبحاث العقائدیه»توسط مركز است كه « العقیلي»سوي 

 یدشما س ،علمیه ي حوزهاتان به تنهایي و با صرف نظر از رال من این است آیا شما خودوس .كه در این واقعه شركت داشتند

قزویني بعد از سخناني كه برادران ذكر كردند چند درصد احتمال براي شما وجود دارد كه در این روایت شك كنید و بگویید 

 این روایت باطل است.

 ت صحیحي در مورد هجوم وجود نداردروای شما گفتید که یر آن موضوع استقزویني: نسبت به شك در روایت و غ دكتر

 ها را طبق مباني برادران اهل سنت تصحیح نمودم. م و آنكه من روایاتي را ذكر كرد

ولي سید قزویني به من گوش بدهید شما در برابر . كند الهاشمي: سخن امیرالمومنین داللت بر شكستن پهلو و سقط جنین نمي

ط جنین ندارد. من اي به شكستن پهلو و سق ال من جواب ندادید كه در آن هیچ اشارهوبینندگان درباره روایت صحیح به س

تواند از آن  متني را در برنامه قبل قرائت كردم و واضح است كه امكان ندارد براي من و هر محقق منصف دیگري نمي

جنیني در كار باشد. او هرگز نگفت فرزندم را كشتد یا این كه بگوید همسرم! پهلویم را نتیجه بگیرد كه شكستن پهلو و سقط 

در سخنانانش با ابوبكر در متون اهل سنت و )سالم هللا علیها(  زهرا)حضرت( و خانم  بول نیستمورد قاین متن  ،شكستند

هم از امام علي و  ال من از شما این است كه در پرتو این مناقشات كه نصيواین موارد هیچ سخني نگفته است. سشیعه از 

ها را  ایه روایاتي كه شما آن را تصحیح كردید و آنو در س درباره آن وجود نداشت )سالم هللا علیها( زهرا)حضرت( خانم 

ها شد آیا احتمال دارد كه شما  هاي برنامه و مناقشاتي كه در این برنامه آیا اعتقاد دارید از نتایج این قسمت صحیح دانستید

نید ك چنان فكر مي كه هم یا این دانست تجدید نظر كنید به عنوان یك عالم شیعه در روایاتي كه عمر و ابوبكر را مجرم مي

 ها به مردم تعامل داشته باشیم. اي است در این صورت الزم است كه با هم در نحوه عرضه آن این امر ثابت شده

ما  و ولي خبر احتمال صدق و كذب دارد قزویني: آقاي دكتر الهاشمي این قضیه نزد شیعه و اهل سنت ثابت شده است دكتر

 محفوظ صادق هستند یا غیر صادقند علم غیب نداریم كه بدانیم آیا این روایات واقعاً صادر شده است و یا در واقع و در لوح

 كنیم. ما به این روایات بر اساس منهج و رویه برادران اهل سنت در علم رجال نگاه مي

بسیار خوب! ولي ما  .در این روایات هست تهدید است الهاشمي: ما صحت این روایات را قبول نداریم و نهایت چیزي كه

 ...باره روایت ابو شیبهاند كه اوالً در اهل سنتي كه در برابر شما در برنامه حضور دارند و به شما گفته

 بو شوارب: مصنف ابن ابي شیبها

از شكسته شدن پهلو و سقط جنین  وجه این روایت به هیچ اند گفته بي شیبهامصنف ابن در رابطه با روایت ...  الهاشمي:

توان گفت موضوع تهدید  و نهایت چیزي كه مي اي به این موضوع نكرده اند سخن نگفته است. طبري و بالذري هم اشاره

 و پدرش رسول خدا آمده است. )سالم هللا علیها( زهرا)حضرت( فاطمه ایت ابن ابي شیبه مدح و در رو بوده است

 

 تذكر

تر گفتیم اصال ایشان به چه حقی آتش به دم خانه بردند؟ گفتیم ترسانندگان اهل مدینه را خداوند در آتش  همان طور که پیش

سالم هللا علیها در مسجد و نارضایتی ایشان از آن دو را، گفتیم بیعت نکردن  جهنم ذوب می کند، گفتیم سخنان حضرت فاطمه

ي خودداررا که الهاشمی از آن بیان آنها ابوبکر  ندامتجوینی و روایت  هامیرالمومنین را، گفتیم زدن لگد را و مهم تر از هم

، گفتیم جنگ های صحابه را، گفتیم گفته های دم مرگشان را، گفتیم و گفتیم و اثبات کردیم و بیش از این دیگر صالح كند مي

 .خوانندگان کتاب تمام شده استحجت بر نیست بر روی حق پا فشاری کنیم؛ دیگر به این شبهات پاسخ نمی دهیم زیرا 

 



گونه كه چند  كنم همان ال ميوپس با این وجود اآلن من از شما س باره قضیه هجوم چیست؟الهاشمي: نظر شخصي شما در

ان در ت گیرم و من شما و اسلوب گویم با شما نتیجه مي و من از گفت الي اساسي است. یعنيوام لكن این س ال كردهوبار س

 ال را از شما خواستارند.ودگان بزرگوار ما تكرار طرح این سنهم. چه بسا بینن را ارج ميمناقشه 

ردید و از بمند شدید و از برادر حسن الحسیني بهره  قزویني بهره بردید و قبل از ایشان از آیة هللا الجناحي بهره شما از سید

 بو شوارب بهره بردید.ادكتر محمد مصطفى 

 هاي ت و اخوت را بر پایههاي محب خواهیم رشته و از خداوند مي گوییم ت ميدیگر علما قم درود و تحیبه سید قزویني و 

به دور از لعن و بغض و هللا خطابه برادران  شا ناو رسول او از ما راضي گردند و  صداقت و محبت بنا گذارند تا خداوند

دكتر محمد مصطفى ابو شوارب رئیس گروه زبان عربي دانشكده تربیت فرستیم به  گونه كه درود و تحیت مي همان تنفر باشد

 در دانشگاه اسكندرّیة مصر.

چنان تا  ها و ابراز محبت خالص به این سرزمین عزیز كه بسیار مشتاق دیدن آن هستم و هم سالم به مصر و همه مصري

جمعّیة اآلل و »برادر عزیزم آقاي حسن الحسیني از فرستم به  و درود مي ام این ساعت موفق به دیدن آن از نزدیك نشده

ران وقت به ها به لندن آمدند و ممكن است كمتر از دیگ در بحرین كه از آن كشور براي شركت در این نشست« اْلصحاب

بهترین  به يگوی هللا با صبرشان و اخالق اهل بیت پیامبر اكرم علیه الصالة والسالم كه در پاسخ شا ناایشان رسیده باشد كه 

 اسوه هر مسلمان در صبر بودند تحمل كرده باشند. وجه با كلمات نرم

 ندگاني كه بافرستم به ابن خزاعه عربي عراقي االصل مهندس صباح الخزاعي و سالم بسیاري از بین چنین درود مي هم

ها این  هاي مردم متوجه شدم كه آن نامه از رسانیم... كس و تلفني و... تماس گرفته بودند را به او ميپست الكترونیكي و ف

ر و عمر را از این تهمت خواهند كه ابوبك فهمیدم كه یك میلیارد سني از برادران شیعه خود مي ،كنند مباحث را دنبال مي

این را به  ها بداند چون آن امر و ابوبكر را از این تهمت مبراي كه ع و خوشحال خواهند شد از هر شیعه شنیع مبرا بدانند

 تواند محبت حقیقي را بین ایشان ایجاد كند. دانند كه مي معناي دوري از آن چیزي مي

ي ال كني چه كسوها س از مردم در مراكش اگر از آنبسیاري  گویم كه شما بیشتر بدانید مي براي این برادر صباح الخراعي

ال كني چه كسي براي تو عزیزتر است وها وقتي س و از مصري گویند ابوبكر تر است ابوبكر یا پدرت؟ ميبراي شما عزیز

گونه است  همه جا این ن خطاب براي ما عزیزتر است. یعنيعمر ب گویند عمر بن خطاب یا پدر و مادر و یا برادرت؟ مي

، مثل گانديدین با ما اختالف دارند...  هاي معاصري كه حتى در ها محترمند حتي شخصیت كه براي مردم بعضي شخصیت

هایي كه تاریخ و هویت ذاتي  هایي كه در مراكش و مغرب عربي در مصر و سودان به عنوان سنبل تا چه رسد به آن ماندال

 ها ساخته شده است. آن توسط آن

تواند بین تاریخ و هویت عربیش كه از صمیم جان آن را دوست دارد بدون عمر بن خطاب  گونه ميیعني یك نفر مصري چ

 ها را آزاد سازد از... ها هم قسم گردید كه آن ها به ارمغان آورد و با مصري شد؟ كسي كه آزادي را براي آنبا

 بو شوارب: از روم.ا

 و نسبت تواند به یك دشمن براي او مبدل گردد گونه مياستعمار بیزانس و روم آزاد سازد حال چنین كسي چ الهاشمي: از

 پردازم. اند فردا به آن اشاره مي اي نوشته كه از ایران براي من نامهبه برادر عزیز و بزرگواري 

ش و این شخص كه اسم دهد استاد دانشگاه است و به شبهات مذهبي و شبهات شبكه المستقلّه وهابي پاسخ مي گوید ان ميایش

دات در تاد ادبیات عرب و اعتقادكتر حسین قدمي با كنیه ابو حنانه اس برادر دكتر حسین قدمي ،،ام را فراموش كرده

باور كن من  ،كاریم. برادرم به خدا قسم من وهابي نیستم داشتن ادب هم من و شما در دوست إسالمي،،هاي ایران  دانشگاه

ل را ورزش و فوتبا ما شیعه امام علي هستیم و بعد از علم و مبحث علمي ،من وهابي نیستم ،من تونسي هستم ،وهابي نیستم

 شناسم هم وهابي نیست. و برادر صباح الخزاعي هم وهابي نیست و برادر عزیزي كه او را نمي هم دوست داریم

 



 آخرین دفاع الهاشمي از وهابیت در پایان برنامه

هل م السالم و برادران ادفاع از ابوبكر و عمر اختالف حقیقي بین پیروان اهل بیت علیه اید گفتهتان  الهاشمي: شما در نامه

 ؛تیم و آن تفكر وهابیت اسكن سنت ایدهم هللا نیست بلكه ما تیر اعتراض خود را به سوي مشكل اصلي اسالم پرتاب مي

 مشكل امروز فقط وهابیت است.

 زائر و ازدر الج یا (منظورش كشور زادگاهش است)جا در تونس نزد ما  عزیز من آقاي دكتر حسین شما بیا این به خدا قسم

 گوید دو نفر هستند. هر كس را ببیني مي بیني كه هر تونسي آماده و داوطلب براي دفاع از این ال كن ميوعمر و ابوبكر س

مر گردم تا از ع دنبال فرصتي مي ،ار رسول خدا صلى هللا علیه وسلم در غار دفاع كنمگردم تا از ی من دنبال فرصتي مي

 آید دفاع كنم. ترین سنبل عدالت در تاریخ انسانیت به حساب مي شخصیتي كه بعد از پیامبر اكرم بزرگ یعني

 ها هم عمر را دوست دارند. ها دارد كه آن عزیز من باور كن! یعني... شما... اما گروه القاعده اختصاص به سعودي

 الخزاعي:.. به خاطر سیاست.

ي البته هر محقق ؛به خدا قسم شما در اشتباهي (نان به استاد دكتر حسین قدمي استچ او همخطاب )الهاشمي: شما در اشتباهي

 وبكركنند راجع به عمر و اب ها كه بر این كشور حكومت مي ممكن است دچار اشتباه گردد... در كشور مراكش شما از علوي

 شان دارند.وستال كن حتما... در همه دوس

 ددر حالي كه باید با وهابیت با انصاف برخور اید اید به بدي یاد كرده هر چه از وهابیت حرف زده (در نامه)جا  شما در این

بد ع ما گروهي هستیم كه محمد بن گویند ها شما چه كساني هستید؟ مي اي وهابي كنید الوكنیم. شما اگر از اهل وهابیت س

كنیم و  ایم... كه این درختي كه ما نزدش نذر مي گونه یافته اینبه سوي ما آمده و ما او را  الوهاب عالمي از علماي ماست

ه بهتر آن است ك ها گفته شویم محمد بن عبد الوهاب به آن كنیم و یا دعا كرده و متوسل به او مي جا ذبح و قرباني مي یا آن

كنید متوجه به سوي  اگر دعا مي بخواهیدشده متوسل شوید و از او  د صلى هللا علیه و سلم متوسل ميچیزي كه محم به آن

 او باشید و دعا كنید اگر نفع و ضرر خواستید فقط از خدا بخواهید و از غیر او روي بگردانید.

شود حركت وهابیت را داخل پرانتز حركت  براي همین در دانشگاه تونس در دروس فرهنگ اسالمي وهابیت تدریس مي

 اسالمي در عصر جدید بوده است. هاي اصالح و احیا د كه آغاز كننده حركتدانن شیخ محمد بن عبد الوهاب مي

 د.داننرا در امتداد حركت شیخ محمد بن عبد الوهاب مي (ور سید جمال الدین اسد آبادي استمنظ)و حركت جمال الدین افغاني 

ي علما مغرب اكه با شما از نظر و ر نیدال كوحمد الرسولي رابط علما مغرب دور ستوانید از دكتر ا اگر هم خواستید مي

دانند كه  دانند و این شخص را كسي مي او را بد نمي ها ابدا د الوهاب صحبت كند كه آنو دعوت شیخ محمد بن عب دور

 خداوند به دست او خیر كثیر جاري ساخته است.

 

 تذکر

یاتی و چه خون ریزی هایی وهابی ها پس از به هر کس که ذره ای از تاریخ وهابیت اطالع داشته باشد می داند که چه جنا

قدرت رسیدن در عربستان کردند و از آن با افتخار در کتاب تاریخ المدینه الحجاز یاد می کنند! از قتل ها در مکه، یمن، 

سین مام حعراق و افغانستان گرفته تا سرقت تمام جواهرات اهدایی به حرم رسول هللا صلی هللا علیه و آله و طالهای گنبد ا

علیه السالم. همچنین از کی تا به حال توسل در وهابیت آزاد بوده که ما خبر نداشتیم؟! خداوند در جای جای قرآن امر به 

توسل می کند مانند برادران حضرت یوسف علیه السالم که از پدر می خواهند برای آنان از خدا استغقار کند، حال چرا 

د؟ و... همچنین این موضوع و کارنامه عملی وهابیون در سوریه و عراق آنقدر مشخص پدرشان نگفت خودتان استغفار کنی

 هستند که نیازی به بررسی بیشتر نیست.

 



اند  گوید؟ چون مردم در عالم عربي او را درك كرده ... طه حسین لیبرالیست چرا از دعوت محمد بن عبد الوهاب سخن مي

 ء زیادبه جاي این كه بروم و به آقاي عبد القادر و آقاي صالح و آقاها و اولیا گوید مياند كه  و او را بر این عقیده یافته

چیزي كه در زمان پیامبر اكرم به سوي  چرا نروم به سوي آن م و قرباني كنم و به او نگاه كنمدیگري كه هستند از او بخواه

امن یجیب » ـ «ني فاني قریب أجیب دعوة الداعي إذا دعانوإذا سالك عبادي ع» اند خواسته اند و از او مي رفته او مي

 پس این دعوت او بوده است. «ه ویكشف الّسوءالمظطر إذا دعا

هایش سخن اشتباهي بگوید ما آن را  بن عبد الوهاب در كتاب دگفت اگر محم الم وهابي سعودي شنیدم كه ميو من از یك ع

 ارتباط دیگري بین ما با او نیست.اساسي هیچ  و جز در یك مساله كنیم رد مي

 ساكن این كره خاكي جا گرفته است صحابه در دل بیش از یك میلیارد مسلمان شما توضیح دادم كه در حال حاضرحببراي 

گوي صریح در شبكه  و خوت و صراحت سخن بگوییم و به همین دلیل گفتاو به همین دلیل سزاوارتر این است كه با 

خواهم تا این شبكه را محل ارتباط بین همه قرار دهد و این  است. من آرزو دارم و از خداوند مي المستقلّه آرزوي من

سعه صدر به دو طرف بدهد تا غبار ظلمات  ،گوي بین شیعه و سني قرار دهد و هاي مناظره را به عنوان گفت قسمت

 و بدیگر الفت گیرد و از لعن و س تو آن قلوب با یكدیگر را بیشتر بشناسیم و حق آشكار گردد و در پر برداشته شود و یك

ي آن اهللا یك خانواده گشته و با هم در ساخت تمدن انساني سهم داشته باشیم اما نه بر شا نادیگر دست برداشته و  تنفر از یك

ا جا ت ي كه از اینبراي این كه هواپیمایي با سرعت بیشتر بسازیم چون من از هواپیماهای ،كه دیگران را از بین ببریم

ساعت طي كند و با راحتي كامل  2المبور را در هواپیمایي بسازیم تا كواال ؛ترسم كنند مي ساعته طي مي02كواالالمبور را 

و در ساخت داروي ماالریا سهم داشته باشیم تا حتى یك نفر در  ان تا مصر را در یك ساعت بپیمایده عربستاز شهر جد

 سودان بر اثر ماالریا از بین نرود.

ردا ها با شما بماند ف بقیه صحبت س جنگ نكنیمكاري عمومي با آمریكا بجنگیم و با رو اي باشیم كه با كمك و هم ت واحدهام

 هللا تعالى. خسته نباشید. شا نا

 ثانیه وقت به من بدهید. 40الخزاعي: ممكن است

 ثانیه وقت خواستند. 40الهاشمي: صباح الخزاعي 

 

 آخرین اهانت الخزاعي در این قسمت به شیعیان

سال قبل با خانمش كه شیعه تندروي است بحث  3شوهر دخترش كه سني مذهب است  كرد الخزاعي: خواهرم تعریف مي

بیند كه مقدار قیمت زكات در مذهب شیعه  خواهد زكات بپردازد اما مي ميرسد و  كه وقت زكات فرا مي كردند تا این مي

 كنم. من مذهب سني را اختیار مي گوید رو مي از این ؛شود مي گران

 به من اجازه این كار را داده استاسالم  گوید كني؟ تو كه شیعه هستي. خانمش مي كار مي تو چه گوید شوهرش به او مي

 ت.این یعني چه؟ یعني محب چه مشكلي دارد؟

روي آن بحث كنیم و ببینیم  اما الزم است به عنوان نمونه ها را شما داریدهستند. این چیز تان عراقي الهاشمي: شما... خانواده

 اگر امكان دارد انتشار پیدا كند.

 ریم.ما سني و شیعه ندا ؛ها محبت استالخزاعي: برادر من! محبت بین عراقي

دیدم.  channel 3من فیلمي را كه شبكه در این موضوع با شما مخالفت كنم الهاشمي: استاد صباح الخزاعي! اجازه بدهید

روند و در روز روشن و در وسط خیابان مردم  كنند و به بیمارستان ميمردمي كه هر روز را با خوف و ترس سپري مي

 كشند. را مي



ي تا اساس ها همین باشد گو و هاي این گفت هللا از فضیلت شا نازند.  ها ميدست به این كار هاي شیعیانالقاعده در بازار

ها  هللا خانه محبت را بر اساس حق و نه بر اساس ضاللت شا را خراب كنیم و به جاي آن انرا كه بر كراهت بنا گردیده است 

 ها بنا كنیم. و گمراهي

 هللا. شا ناالخزاعي: 

هللا فردا در قسمت دیگري از این برنامه با همه شما بینندگان گرامي و  شا ناشما  وعده ما با ؛د دیدار تا فرداالهاشمي: به امی

اظرات را خواهیم داشت تا هللا قسمت هشتم این من شا ناقسمت و بعد از این روز یك شنبه  هاي شما در هر ها و تلفن با نامه

 صادر شود. ي در این موضوعیحكم نها

 دوستان گرامي صبح خوبي داشته باشید.

  

 شب حضور دكتر سید محمد حسیني قزویني دومینشب مناظره و  پایان ششمین

 

 

 خالصه مناظره

در بسیاری از لحظات شاهد آن بودیم که با مطرح کردن موضوعات  :بازی با کلمات برای تحریک عواطف بیننده و شنوندگان

جایی که در قومیتی یا داستان های حماسی مانند آنچه الهاشمی انجام داد عواطف مردم را تحریک کردند و مشخص است 

 عواطف غالب شود منطق به کنار می رود. 

رح شدن این موضوع بودیم و جالب است بار اول روایت را در ابتدا شاهد مط :تاکیید بر نیاوردن یک سند از نهج البالغه

ناقص خواندند و در انتها به عدم ربط آن به موضوع مطرح شده اشاره کردند در حالی که برای ناراحتی حضرت فاطمه 

 سالم هللا علیها یک دلیل هم نیاوردند. 

ن رابطه باید بگوییم در اصل آنان هیچ گاه به در ای اهل سنت در رابطه با هجوم و سقط: نیاوردن یک سند صحیح از کتب

 اثبات این موضوع نپرداختند و دالیلی که آوردن مانند حاطب لیل بودن جوینی ضرری به روایت وارد نمی کرد.

مکن سایر مناظره کنندگان در هر زمان م به همراهکسی که در ظاهر عالم شیعه بود شاهد بودیم  :خارج شدن عمدی از بحث

 اصلی خارج و در صورت امکان به شیعیان توهین می کردند. از موضوع

آنان با تدلیس روایات شیعی سعی کردند به مخاطبین القا کنند که امامان شیعه با خلفا  م فریبی مناظره کنند گان اهل سنت:عوا

 رابطه خوبی داشتند.

 

 چرا متن مناظره را در کتاب قرار دادیم 
 ببینند که مناظره کنندگان اهل سنتو  از معلومات خود آزمونی بگیرنددر عمل خواستیم کسانی که کتاب را مطالعه کرده اند 

طمینان هستند با ا تمام و کسانی که جویای حق و حقیقتخوانندگان کتاب  د می کنند و حجت برچگونه با این موضوع برخور

 ی منصفان بررسی همین دو شب کافی است. خاطر در راه مستقیم گام بردارند و برا

 

 

 



 حدیث شریف کسا

 

الُم ِبْنِت َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْیهِ  ْهراَِّء َعلَْیَها السَّ  آلِِه قاَل َسِمْعُت فاِطَمَة اَنَّها قالَتْ  وَ  َعْن فاِطَمَة الزَّ

 :كه فرمود )س(فاطمه از د شنیدمگوی (جابر)و آله،  رسول خدا صلى هللا علیه دختر زهرا علیه السالمفاطمه  از

 

المُ َخَل َعلَىَّ اَبى َرُسوُل هللاِ دَ  الُم َعلَْیِك یا فاِطَمُة َفقُْلُت َعلَْیَك السَّ   فى َبْعِض ااْلّیاِم َفقاَل السَّ

 بر تو باد سالم پس عرض کردم ،فاطمه باد ایفرمود: سالم بر تو  پسبعضى از روزها  در پدرم رسول خدا نزل منم هوارد شد ب

 

ْعفِ   قاَل ِاّنى اَِجُد فى َبَدنى ُضْعفاً َفقُْلُت لَُه اُعیُذَك ِبالَِلِ یا اََبتاهُ ِمَن الضُّ

 سستى و ضعفجان از  : پناه مى دهم تو را به خدا اى پدرگفتم پس ،مى كنم ی احساسضعفدر بدنم  من فرمود:

 

َِّء  ْیُتهُ  اْلَیمانى َفَغّطینى ِبِه َفاََتْیُتُه ِباْلِكساَّءِ َفَقاَل یا فاِطَمُة ایتینى ِباْلِكسا  اْلَیمانى َفَغطَّ

 او را به آن دمیپوشان و كساء یمانى را آوردم . پسبیاور برایم كساء یمانى را و بپوشان مرا بدان فاطمه فرمود: اىپس 

 

ُه اْلَبْدرُ ِاذا َوْجُهُه َیَتالَلَُؤ  ِبِه َوِصْرُت اَْنُظُر ِالَْیِه وَ و   فى لَْیلَِة َتماِمهِ  َكاَنَّ

  شب چهارده تمام در مانند ماهمى درخشید  صورتش دیدم و و نظر کردم به او

 

الُم َعلَْیِك یا اُّماهُ َفقُْلُت َوَعلَْیَك  اَْقَبَل وَ  ِاذا ِبَوَلِدَى اْلَحَسِن َقدْ  َكمالِِه َفما كاَنْت ِاالّ ساَعًة وَ  وَ  َة َعْینىقاَل السَّ الُم یا قُرَّ  السَّ

 : بر تو باد سالم اى نور دیده امگفتم سالم بر تو، اى مادر کرد و گفت سالم بر من وارد شد و حسن فرزندم كهپس نگذشت ساعتى 
 

َبًة َكاَنَّها راَّئَِحةُ  َثَمَرَة فُؤ وَ   ُسوِل هللاِ َجّدى رَ  ادى َفقاَل یا اُّماهُ ِاّنى اََشمُّ ِعْنَدِك راَِّئَحًة َطیِّ

 است رسول خدا جدم جان من در نزد تو بوى خوشى استشمام مى كنم گویا بوى : مادرو میوه دلم گفت

 

َك َتْحَت اْلِكساَِّء َفاَْقَبَل اْلَحَسُن َنْحَو اْلِكساَِّء وَ  الُم َعلَ  َفقُْلُت َنَعْم ِانَّ َجدَّ  ْیَك یا َجّداهُ یا َرُسوَل هللاِ قاَل السَّ

 رسول خدا اى و گفت: سالم بر تو اى جد بزرگوار آمدكساء رف در زیر كساء است پس حسن بط تجد بدرستی که بلیگفتم: 
 

الُم یا َولَدى وَ   یا صاِحَب َحْوضى اََتاَْذُن لى اَْن اَْدُخَل َمَعَك َتْحَت اْلِكساَِّء َفقاَل َوَعلَْیَك السَّ

 فرمود: بر تو باد سالم اى فرزندم و اى صاحب حوض منپس در زیر كساء؟  شماشوم با  داخلكه  آیا به من اذن مى دهى

 

 ِاذا ِبَولَِدَى اْلُحَسْیِن َقْد اَْقَبلَ  َقْد اَِذْنُت لََك َفَدَخَل َمَعُه َتْحَت اْلِكساَِّء َفما كاَنْت ِاالّ ساَعًة وَ 

 وارد شد حسین كه فرزندم ىساعت نگذشتزیر كساء  حضرتبا آن  داخل شد پس تو را دادم اذنبه تحقیق 

 

الُم یا َولَدى وَ  وَ  الُم َعلَْیِك یا اُّماهُ َفقُْلُت َوَعلَْیَك السَّ َة َعْینى َوَثَمَرَة فُؤ ادى َفقالَ  قاَل السَّ  یا قُرَّ

 :گفتاى نور دیده ام و میوه دلم  گفتم: بر تو باد سالم اى فرزند من و اى مادرباد سالم بر تو  و گفت

 



َبًة َكاَنَّها راَّئَِحُة َجّدى َرُسوِل  ُ َعلَْیِه وَ هللاِ لى یا اُّماهُ ِاّنىَّ اََشمُّ ِعْنَدِك راَِّئَحًة َطیِّ  آلِهِ   َصلَّى هللاَّ

 له استآو  رسول خدا صلى هللا علیه مادر جان من در نزد تو بوى خوشى استشمام مى كنم گویا بوى جدم

َك  الُم َعلَْیَك یا َجّداهُ َواَخاَك َتْحَت اْلِكساَِّء َفَدَنى اْلُحَسْیُن َنْحَو اْلِكساَِّء وَ َفقُْلُت َنَعْم ِانَّ َجدَّ  قاَل السَّ

 : سالم بر تو اى جد بزرگوارگفت آمد وكساء  به طرف نحسیپس  و برادرت در زیر كساء هستند تجد بلی به درستیگفتم 

 

الُم عَ   َتاَْذُن لى اَْن اَُكوَن َمَعُكما َتْحَت اْلِكساَّءِ  اَ لَْیَك یا َمِن اْختاَرهُ هللاُ اَلسَّ

 آیا به من اذن مى دهى كه داخل شوم با شما در زیر كساء اختیار کردهبر تو اى كسى كه خدا او را  سالم

 

الُم یا َولَدى وَ  تى َقْد اَِذْنُت لََك َفَدَخلَ  َفقاَل َوَعلَْیَك السَّ  اْلِكساَّءِ َمَعُهما َتْحَت  یا شافَِع اُمَّ

 با آن دو زیر كساء  تو را پس داخل شداذن دادم  تحقیق فرمود: و بر تو باد سالم اى فرزندم و اى شفاعت كننده امتم بهپس 

 

الُم عَ  قالَ  َفاَْقَبَل ِعْنَد ذلَِك اَُبواْلَحَسِن َعلِىُّ ْبُن اَبى طالٍِب وَ   لَْیِك یا ِبْنَت َرُسوِل هللاِ السَّ

 رسول خدا اى دختر باد و فرمود سالم بر تو وارد شد والحسن على بن ابیطالباب در این هنگام

 

الُم یا اََبا اْلَحَسِن َو یا اَمیَراْلُمْؤِمنیَن َفقاَل یا فاِطَمُة ِاّنى اََشمُّ ِعْنَدِك راِئَحةً  َبةً  َفقُْلُت َوَعلَْیَك السَّ  َطیِّ

 استشمام مى كنم بوى خوشىدر نزد تو  فاطمه من فرمود: اىپس ن یمؤمنالو اى امیر الحسنأبا  : و بر تو باد سالم اىگفتم

 

  َفقُْلُت َنَعْم ها ُهَو َمَع َولََدْیَك َتْحَت اْلِكساَّءِ اْبِن َعّمى َرُسوِل هللاِ َكاَنَّها راَِّئَحُة اَخى وَ 

 ر زیر كساء هستند: آرى این او است كه با دو فرزندت داست گفتم رسول خدا برادرم و پسر عمویمگویا بوى 

 

ِ اََتاَْذُن لى اَْن اَُكوَن َمَعُكْم َتْحتَ  الُم َعلَْیَك یا َرُسوَل هللاَّ  اْلِكساَّءِ  َفاَْقَبَل َعلِىُّ َنْحَو اْلِكساَِّء َوقاَل السَّ

 زیر كساءبا شما در داخل شوم اذن مى دهى كه به من آیا  رسول خدا سالم بر تو اى :و گفت آمد طرف كساءه نیز ب على پس

 

الُم یا اَخى یا َوِصّیى َوَخلیَفتى َوصاِحَب لِواَّئى َقْد اَِذْنُت لَكَ  قاَل لَُه َوَعلَْیكَ   السَّ

 تو را اذن دادم تحقیق به من (پرچمدارصاحب لوای)و  جانشیناى برادرم و اى وصى و باد  بر تو سالمبه او فرمود:  رسول خدا

 

ِ  َاْلِكساَِّء ُثمَّ اََتْیُت َنْحَو اْلِكساَِّء وَفَدَخَل َعلِىُّ َتْحَت  الُم َعلَْیَك یا اََبتاهُ یا َرُسوَل هللاَّ  قُْلُت اَلسَّ

 دارسول خ جان اى سالم بر تو اى پدرگفتم زیر كساء شد، در این هنگام من نیز بطرف كساء رفتم و  داخل گردید درنیز  على پس

 

الُم یا ِبْنتى َویا َبْضَعتى َقْد اَِذْنُت لَكِ  اََتاَْذُن لى اَن اَُكوَن َمَعُكمْ   َتْحَت اْلِكساَِّء قاَل َوَعلَْیِك السَّ

تو  اذن دادم به تحقیقفرمود: و بر تو باد سالم اى دخترم و اى پاره تنم  با شما در زیر كساءداخل شوم آیا به من هم اذن مى دهى كه 
 را

 



ا    ِبَطَرَفِى اْلِكساَّءِ اَِّء اََخَذ اَبى َرُسوُل هللاِ اْكَتَمْلنا َجمیعاً َتْحَت اْلِكسَفَدَخْلُت َتْحَت اْلِكساَِّء َفلَمَّ

 رسول خدا دو طرف كساء را گرفت در زیر كساء جمع شدیم پدرم ما پس زمانی کهزیر كساء  داخل گردیدم درپس من نیز 

 

ماَِّء َوقاَل اَللُّهمَّ  تي، لَْحُمُهْم لَْحميِانَّ هُؤالَِّء اَْهُل َبْیتى  َواَْوَمَئ ِبَیِدِه اْلُیْمنى ِالَى السَّ تي َوحآمَّ  َوخآصَّ

 گوشتشان گوشت من من هستند، نزدیكان واص وخاندان من و خ اینان : خدایاگفتاست بسوى آسمان اشاره كرد و و با دست ر

 

 ُیْؤلُِمنى ما ُیْؤلُِمُهْم َوَیْحُزُننى ما َیْحُزُنُهمْ  َوَدُمُهْم َدمي

 اندازدرا به اندوه  آنهاچه  هر به اندوه مى اندازد مرا را بیازارد و آنهاچه  خونشان خون من است مى آزارد مرا هرو 

 

 اََنا َحْرب  لَِمْن حاَرَبُهْم َوِسْلم  لَِمْن سالََمُهْم َوَعُدوُّ لَِمْن عاداُهمْ 

 دشمنى كند آنهاكس كه با  هر دشمنم با صلح است و در آنهاهر كه با  با و در صلحم است جنگدر  آنهاجنگم با هر كه با در 

 

ُهْم  ُهْم ِانَّ  َنا ِمْنُهْم َفاْجَعْل َصلَواِتَك َوَبَركاِتكَ ِمّنى َواَ َوُمِحبُّ لَِمْن اََحبَّ

 پس بفرست درودهاى خود و بركتهایت آنهایماز منند و من از  آنها ،بداردرا دوست  آنهاهر كس كه  و دوستم با

 

ْجَس َوَطهِّْرُهْم َتْطهیراً َوَرْحمَ   َتَك َوُغْفراَنَك َوِرْضواَنَك َعلَىَّ َوَعلَْیِهْم َواَْذِهْب َعْنُهُم الرِّ

 و آنان را کامال پاک گردانپلیدى را  آنهاو دور كن از  آنهاو مهرت و آمرزشت و خوشنودیت را بر من و بر 

 

َوَجلَّ یا َمالَّئَِكتى َویا ُسكّ  عَ َفقاَل هللاُ  ًة َوال اَْرضاً َمْدِحیَّةً  تى ِاّنى ما َخلَْقتُ وااَن َسمازَّ  َسماًَّء َمْبِنیَّ

 پس خداى عزوجل فرمود: اى فرشتگان من و اى ساكنان آسمانهایم براستى كه من نیافریدم آسمان بنا شده و نه زمین گسترده

 

َئًة َوال َفلَكاً َیُدوُر وَ  ِة هُؤالَّءِ َوال َقَمراً ُمنیراً َوال َشْمساً ُمِضیَّ  ال َبْحراً َیْجرى َوال فُْلكاً َیْسرى ِاالّ فى َمَحبَّ

 فلك چرخان و نه دریاى روان و نه كشتى در جریان را مگر بخاطر دوستى و نه ماه تابان و نه مهر درخشان و نه

 

 ْن َتْحَت اْلِكساَّءِ اْلَخْمَسِة الَّذیَن ُهْم َتْحَت اْلِكساَِّء َفقاَل ااْلمیُن ِجْبراَّئیُل یا َربِّ َومَ 

 در زیر كساء؟ کیستندعرض كرد: پروردگارا  جبرئیل امین این پنج تن كه در زیر كسایند پس

 

سالَِة ُهْم  ِة َوَمْعِدُن الرِّ ُبوَّ َوَجلَّ ُهْم اَْهُل َبْیِت النُّ  َواَُبوها َوَبْعلُها َوَبُنوها فاِطَمةُ َفقاَل َعزَّ

 هستند و پدرش و شوهر و دو فرزندش فاطمهرسالتند: آنان  معدنخداى عزوجل فرمود: آنان خاندان نبوت و 

 

 َفقاَل ِجْبراَّئیُل یا َربِّ اََتاَْذُن لى اَْن اَْهِبَط ِالَى ااْلْرِض الُِكوَن َمَعُهْم ساِدساً 

 ود آیم تا ششمین آنها باشماذن مى دهى كه به زمین فر عرض كرد: پروردگارا آیا به من هم جبرئیل

 



الُم َعلَْیكَ    اْلَعلِىُّ یا َرُسوَل هللاِ  َفقاَل هللاُ َنَعْم َقْد اَِذْنُت لََك َفَهَبَط ااْلمیُن ِجْبراَّئیُل َوقاَل السَّ

 )پروردگار( علىّ  رسول خدا، به زمین آمد و گفت: سالم بر تو اى جبرئیل امین پس خدا فرمود: آرى به تو اذن دادم

 

تى َوَجاللى ِة َوااْلْكراِم َوَیقُوُل لََك َوِعزَّ ِحیَّ َك بِالتَّ الَم َوَیُخصُّ  ااْلْعلى ُیْقِرُئَك السَّ

 به عزت و جاللم سوگند اعلى سالمت مى رساند و تو را به تحیت و اكرام مخصوص داشته و مى فرماید:

 

ًة َوال اَْرضاً َمْدِحیَّ  یَئًة َوال َفلَكاً َیُدورُ ِاّنى ما َخلَْقُت َسماًَّء َمْبِنیَّ  ًة َوال َقَمراً ُمنیراً َوال َشْمساً ُمضَّ

  كه من نیافریدم آسمان بنا شده و نه زمین گسترده و نه ماه تابان و نه مهر درخشان و نه فلك چرخان

 

ِتُكمْ   َوال َبْحراً َیْجرى َوال فُْلكاً َیْسرى ِاالّ الِْجلُِكْم َوَمَحبَّ

 شمان را مگر براى خاطر شما و محبت نه كشتى در جریاو نه دریاى روان و 

 

 ِ ِ َفقاَل َرُسوُل هللاَّ  َوَقْد اَِذَن لى اَْن اَْدُخَل َمَعُكْم َفَهْل َتاَْذُن لى یا َرُسوَل هللاَّ

  ؟هم اى رسول خدا اذنم مى دهى شماا و به من نیز اذن داده است كه با شما در زیر كساء باشم پس آی

 

ُه َنَعْم َقْد اَِذْنُت لَكَ َوَعلَْیَك ا ِ ِانَّ الُم یا اَمیَن َوْحِى هللاَّ  لسَّ

 و بر تو باد سالم اى امین وحى خدا آرى به تو هم اذن دادم :فرمود ارسول خد

 

َ َقْد اَْوحى ِالَْیُكْم َیقُولُ   َفَدَخَل ِجْبراَّئیُل َمَعنا َتْحَت اْلِكساَِّء َفقاَل الِبى ِانَّ هللاَّ

 : همانا خداوند بسوى شما وحى كرده و مى فرماید:كساء شد و به پدرم گفتبا ما وارد در زیر  جبرئیل پس

 

ْجَس اَْهَل اْلَبْیِت َوُیَطهَِّرُكْم َتْطهیراً  ُ لُِیْذِهَب َعْنُكُم الرِّ  (44)أحزاب ِانَّما ُیریُد هللاَّ

 گرداند پاک کامالرا  شما و سازد دور را ناپاکي گونه هر بیت اهل شما از کرده اراده خداوند

 

ِ اَْخبِْرنى ما لُِجلُوِسنا هذا َتْحَت اْلِكساَِّء ِمَن اْلَفْضِل ِعْندَ   هللاَِّ  َفقاَل َعلِىُّ الِبى یا َرُسوَل هللاَّ

  خدا دارد؟ نزدزیر كساء چه فضیلتى نشستن ما در  به من بگو این خدارسول  على به پدرم گفت: اى 

 

سالَِة َنِجّیاً َفقاَل  ِبىُّ َوالَّذى َبَعَثنى بِاْلَحقِّ َنِبّیاً َواْصَطفانى ِبالرِّ  النَّ

 ى كه مرا به حق به پیامبرى برانگیخت و به رسالت و نجات دادن )خلق(یفرمود: سوگند بدان خدا امبرپی

 

 ِمنْ  ْرِض َوفیِه َجْمع  فٍِل ِمْن َمحافِِل اَْهِل االْ ما ُذِكَر َخَبُرنا هذا فى َمحْ 

 برگزید كه ذكر نشود این خبر )و سرگذشت( ما در انجمن و محفلى از محافل مردم زمین كه در آن گروهى از



ْحَمُة َوَحفَّْت ِبِهُم اْلَمالَِّئَكةُ   َشیَعِتنا َوُمِحّبینا ِاالّ َوَنَزلَْت َعلَْیِهُم الرَّ

 و فرا گیرند ایشان را فرشتگان آنكه نازل شود بر ایشان رحمتما باشند جز دوستان و  شیعیان

 

ِ فُْزنا َوفاَز شیَعُتنا قُوا َفقاَل َعلِىُّ ِاذاً َوهللاَّ  َواْسَتْغَفَرْت لَُهْم ِالى اَْن َیَتَفرَّ

 این ترتیب به خدا سوگند هفرمود: ب على اكنده شوند،و براى آنها آمرزش خواهند تا آنگاه كه از دور هم پر

 

ِبىُّ ثاِنیاً یا َعلِىُّ َوالَّذى َبَعَثنى ِباْلَحقِّ  َوَربِّ اْلَكْعَبِة َفقالَ   النَّ

 سوگند بدانكه مرا بحق  على مبر فرمود: اىاسوگند به پروردگار كعبه، دوباره پیما شیعیان رستگار شدیم و رستگار شدند 

 

سالَِة َنِجّیاً ما ُذِكَر َخَبُرنا هذا فى َمْحفٍِل ِمنْ   َمحافِلِ  َنِبّیاً َواْصَطفانى ِبالرِّ

 محفلى از محافل به نبوت برانگیخت و به رسالت و نجات دادن )خلق( برگزید ذكر نشود این خبر )و سرگذشت( ما در

 

 اَْهِل ااْلْرِض َوفیِه َجْمع  ِمْن شیَعتِنا َوُمِحّبینا َوفیِهْم َمْهُموم  ِاالّ 

 آنها اندوهناكى باشد جز ما باشند و در میاندوستان  وشیعیان مردم زمین كه در آن گروهى از 

 

ُه َوال طالُِب حاَجٍة ِاالّ  ُ َغمَّ ُه َوال َمْغُموم  ِاالّ َوَكَشَف هللاَّ ُ َهمَّ َج هللاَّ  َوَفرَّ

 خواهى باشد جز آنكه آنكه خدا اندوهش را برطرف كند و نه غمناكى جز آنكه خدا غمش را بگشاید و نه حاجت

 

ِ فُْزنا َوُسِعْدنا َوَكذلِكَ َوَقَضى هللّاُ حاَجَتُه َفقاَل   َعلِىُّ ِاذاً َوهللاَّ

 و سعادتمند شدیم و هم چنینرستگار ترتیب به خدا سوگند  ه اینگفت: ب على آورد،خدا حاجتش را بر

 

ْنیا َوااْلِخَرِة َوَربِّ اْلَكْعَبة  شیَعُتنا فاُزوا َوُسِعُدوا فِى الدُّ

 و آخرت سوگند به پروردگار کعبهما در دنیا  شیعیانمند شدند رستگار و سعادت

 

 

 

 

 

 

 

 



 اهل سنت کتب ازکسا شریف حدیث منابع 
_____________________ 

 پی روشت:

   00، ص 22، ج جامع البیان( 0)

    011، ص 5، ج الدر المنثور (2)

 235، ص 04، ج كنز العمال (4)

  022، ص 1، ج مجمع الزوائد (3)

    03، ص 22، ج تفسیر اآللوسي( 5)

    314، ص 4، ج تفسیر ابن كثیر (2)

    424یا  212، ص  2، ج مسند أحمد( 6)

  005و  16، ص 2، ج شواهد التنزیل (1)

   500، ص 6، ج بن أبي شیبةا ،المصنف (1)

     431، ص 5، ج جصاص ،معاني القرآن (00)

  41، ص 2ج  ،الحسكاني ،شواهد التنزیل (00)

   352و  433، ص 02، ج مسند أبي یعلى( 02)

  35 - 33 - 30 ، صابن البطریق في العمدة( 04)

 02، ص 00، ج صالحي الشامي ،سبل الهدى والرشاد (03)

  035، ص 03ج  / 204، ص 02، ج تاریخ مدینة دمشق( 05)

  361ح  ،400 ، صبن مردویها ،مناقب علي بن أبي طالب (02)

  440، ص 24/ ج 55و  54، ص 4، ج طبرانى، المعجم الكبیر (06)

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



ِل الَجرِّة در جهرم ِسیدة خریو استدالل،    !!؟رِساِء أه 

 مرگ جاهلی
  .او همانند مردگان دوران جاهلیت است ههر كس بدون امام از دنیا برود مردپیامبر صلی هللا علیه و سلم فرمودند: 

 

____________________ 

 :پی روشت

  12، ص 3مسند أحمد، ج ( 0)

 31 ص ،6 ج ،صحیح ابن حبان (2)

   201، ص 5هیثمى، ج  ،مجمع الزوائد( 4)

  411، ص 01ج  ،طبرانى ،المعجم الكبیر (3)

 «وأصحابنا كاّفة قائلون بصّحة هذه القضّیة»وى گفته  055، ص 1 بن أبي الحدید، جا ،شرح نهج البالغه( 5)
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مقدار یك وجب دور شده هر كس از جامعه اسالمى به  ند:نقل كرده است كه فرمود هللا علیه و سلمپیامبر صلی ابن عباس از 

  .مرگ او همانند مرگ جاهلیت است گرددو جدا 

 

____________________ 

 :پی روشت

 المکتبه السلفیه، ناشر: 421، ص 6ج  / ، باب السمع والطاعة لإلمام، كتاب اْلحكام005ص  ،1، ج صحیح البخاري( 2)

 

 

   .به مرگ جاهلي مرده است هر كس بدون امام بمیرد

_____________________ 

                    :                                              :                                                                                                                            پی روشت

  215 مسند الطیالسي، ص (6)

   22 ص ،4حلیة اْلولیاء، ج  (1)
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سرپیچى نموده و از )حاکم(  اطاعتكسى كه از  ند:كه فرمود می کند نقل پیامبر صلی هللا علیه و سلمهریره از ابو

 .جدا شود همانند مردگان زمان جاهلیت از دنیا خواهد رفت ماعت)جامعه مسلمانان(ج

 

____________________ 

 :پی روشت

 بلزوم الجماعة ، كتاب اإلمارة، باب اْلمر20ص ، 2صحیح مسلم، ج ( 1)

 

 

 .                                                                        .به مرگ جاهلي مرده است بر گردن او بیعت با امامي نباشد هر كس بمیرد و

_____________________ 

                                                                                                                                                                               پی روشت:

  0361 ، ص4 صحیح مسلم، ج (00)

  0011 ، ص2 مشكاة المصابیح، ج (00)

  052 ، ص1 السنن الكبرى، البیهقي، ج (02)

  605 ، ص2 سلسلة اْلحادیث الصحیحة، ج( 04)
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شنیدم از رسول خدا صلی هللا علیه و سلم که فرمودند: از طاعت خدا خارج شده و برای او حجتی در روز قیامت نیست هر 

 .است به مرگ جاهلیت مرده)او(  نباشد،که بیعت بر گردن او  حالی کسی که بمیرد در

 

____________________ 

 :پی روشت

 اإلمارة، باب اْلمر بلزوم الجماعة، كتاب 22ص ، 2صحیح مسلم، ج ( 03)

 

  . به مرگ جاهلي مرده است هر كس بمیرد و امام نداشته باشد

_____________________ 

  :پی روشت
 

   250 ، ص2 مسند أبي یعلى، ج (05)

  211 ص ،00طبراني، ج المعجم الكبیر، ( 02)

    311 ص ،2 كتاب السنة، ابن أبي عاصم، ج( 06)

  225 و 223 ، ص5 هیثمي، جمجمع الزوائد، ( 01)

  242 ، ص3 ج / 406 ، ص2 ج طبرانی، المعجم اْلوسط، (01)
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 از طرفی همان طور که در ابتدای کتاب به آن شاره کردیم:

 بهشت است.اهل  زناندة فاطمة سیپیامبر صلی هللا علیه و سلم فرمودند: 

 پاره تن من است، هر چه او را غضبناک کند مرا غضبناک کرده است.پیامبر صلی هللا علیه و سلم فرمودند: فاطمه 

 

 

 ... .غضبناک شد و تا آخرین لحظه عمرش با او سخن نگفت از دست ابوبکر فاطمه

_____________________ 

 :پی روشت

   66ص  ،02شرح صحیح مسلم، ج ( 20)

 053، ص 5/ ج  0410، ص 4صحیح مسلم، ج  (20)

   020، پاورقى ص 2النبالء، الذهبي، ج سیر أعالم  (22)

 2۵1 ص ،06عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ج  (24)

 4 اب، كتاب الفرائض، ب2622، ح 4، ص 1ج /  باب َفْرِض اْلُخُمسِ ، 0 ابب ،4014، ح 32 ، ص3 صحیح البخاري، ج (23)

 

 و آیات و روایات بسیاری که در رابطه با موضوعات فوق پیش تر بررسی کردیم. 
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ی میید اات را نقل و صحت آن را تاهل سنت از طرفي این روایبرادران قابل اعتماد نیست؟ « مات میتة جاهلّیة»آیا روایات 

حال سوال ما این است وظیفه ما در قبال ! همگي باإلتفاق از او تبعیت كنندهیچ امامي ندارند كه  و از طرف دیگر عمال کنند

ن یمنومالامیر آیاسوال ما این است  ؛؟ کامال مشخص است بیعت و پیروی از اوچیست صلی هللا علیه و آله جانشین رسول خدا

هر چند بر اساس احادیث  کند؟ ت خدای متعال را مالقاتبه مرگ جاهلی و شده روح قبض که در آن شش ماه نداشتهراسی 

خن و سنت به س فاطمه سالم هللا علیهاحضرت  شاید نستجیر بالِلّ  شیعی این بیعت هیچ گاه صورت نگرفته است و از طرفی

ستجیر بالِل به ن اهل عالم زنانسیده كه  بپذیریمیا باید  ؟نددانست ابوبكر را شایسته جانشینى نمىشاید یا  !؟ندعمل ننمود درشانپ

و  وده استنب صلی هللا علیه و آله حق پیامبره كه ابوبكر خلیفه ب کنیمجاهلي از دنیا رفته و اهل آتش است و یا قبول مرگ 

فضیلت هایی که از ایشان در بخش ابتدایی از قرآن و روایات مطرح کردیم با  سالم هللا علیهافاطمه حضرت جهنمی بودن 

گزینه قرار داشت، ابوبکر یا علی. امر واضح این است که ایشان  2پیش روی حضرت فاطمه سالم هللا علیها  سازگار نیست.

و عمر به علت غضب فدک، تعرض به خانه، بی حرمتی به خود همسر و ...  او بلكه از ندبیعت نكردابوبکر نه تنها با 

 ند.كردصحبت نبا آن دو  نددنیا رفتتا هنگامي كه از  و ندراضي بودنا
                                                                 .                                                                                                                 

پیامبر  این چگونه ممکن است در حالی که ؟رگ جاهلي بمیرد وارد بهشت مي شودآیا كسي كه به ماصال  سوال اینجاست

لیه صلی هللا ع جانشین رسول خدا خلیفه و اما سوال اصلی؛ ؟نامیده اند سرور زنان اهل بهشت صلی هللا علیه و آله ایشان را

 از دنیا نروند؟ تا به مرگ جاهلي  ندبا وي بیعت كرد فاطمه سالم هللا علیهاچه كسي بوده است كه حضرت و آله 

 
   ؟

 

 «الموحدین امیرالمومنین علی ابن ابی طالب مولی» 

 



 سخو پایاری
 

اهل بیت  و نظر پیش از هر چیزي خداوند را شاكرم كه سعادت این كار را بر عهده من قرار داد، كاري كه بدون دعاي خیر

پیش تر نیز خداوند و اهل بیت سعادتي مشابه این كتاب را . علیه السالم به ویژه مادر بزرگورار آنان هیچ گاه اتفاق نمي افتاد

سناد احسین بر سر نی) کتاب توانند مشتاقان مي ؛داده بودنددر مورد سید الشهدا امام حسین علیه السالم بر عهده من قرار 

 . همچنین جهت تحقیق و بررسي بیشتر مانند آنچه در این كتاب آمدنماینددانلود  نیز را ((واقعه عاشورا از كتب اهل سنت

 حقیقاتي حضرت ولیعصرموسسه تو  سنترا دانلود و یا به سایت ما  (سنت نبوي، از ادعا تا اثبات)نرم افزار می توانید

  .دفرماییمراجعه 

امام زمان)عج( به محمود مرعشي نجفي در جواب مكان  بگوییمدر باب زیارت حضرت فاطمه سالم هللا علیها باید همچنین 

 دفن ایشان فرمودند: خداوند اراده كرده قبر مادرم تا زمان ظهور مخفي بماند، بر تو باد به زیارت فاطمه معصومه)در قم(. 

 .كتاب "مفاتیح الحیاة" آیت هللا جوادي آملي را پیشنهاد مي كنیم ترهاكه مایل به خرید كتاب روایي هستند به کسانی  از طرفی

سال با یافتن کسانی که امیرالمومنین را در مکاشفه  20درباره تمثال صفحه بعد باید بگوییم نگارند ادعا کرده آن را طی 

 .( اعلموهللازیارت کرده اند کشیده است)
 

  .نیستچندي پس از قطعي شدن نگارش كتاب فوق در عالم رویا خواب عجیبي دیدم كه اشاره به آن خالي از لطف 

جاده اي را دیدم كه سراسر آن را آتش فرا گرفته و به واسطه پیچي به سمت چپ انتهاي آن ناپیدا بود، سپس جاده به كتابي 

كه آتش در آن محدود و حبس گردیده بود. سپس كتاب از قسمت شیرازه  به اندازه  تبدیل و از روبرو در برابر من گشوده شد

خواب را براي خود این چنین تعبیر كردم كه  دو بند انگشت از باال و پایین خالي و من انگشت خود را در آن داخل كردم.

گذارد كه به واسطه آن من نیز سهمي  خداوند به واسطه نظر اهل بیت علیه السالم سعادت نوشتن كتابي را بر عهده من مي

 در مشخص شدن حق از باطل خواهم داشت.

كتاب به صورت كامل و  026سال پیش آغاز گردید و در این مدت  2شروع كتاب "پشت در، كوچه بني هاشم" در حدود 

جلد داشتند. ما  30 كتاب مورد بررسي قرار گرفت و این در حالي بود كه برخي از آنها بیش از 226 نظر بخش هاي مورد

ی و علت این کار دسترسی به روایاتگردد  تمام سعي خود را كردیم تا از كتبي استفاده كنیم كه چاپ آنها به دهه هاي پیش باز

تها در ان .فرماییدو از شما عزیزان خواهش می کنیم ما را در گسترش و نشر دادن کتاب یاری  بود که تحریف نشده بودند

مرا ر مسیاز شما نیز متشکرم که در این که منابع خود را در اختیار بنده قرار دادند کمال تشکر را دارم و از تمامی کسانی 

صلي هللا  شا هللا شما را در آخرت در جوار رسول اکرم باشد با نظر رحمت خداوند و شفاعت اهل بیت ان ؛همراهی کردید

 .آله و اهل بیت گرامیشان دیدار کنم علیه و
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