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  ٣            علی شیر خدا بود 

  

دا  ر    ودعی 

  
ی سخنان استاد ربیعی است که بـه طـور خالصـه و  ی حاضر متن پیاده شده جزوه

را مورد نقد و بررسی قرار » -عنها الله رضی –اذیت کردن حضرت فاطمه «مفید روایت 
امید است این اثر برای نوجوانان و جوانانی که به تحقیق و مطالعـه عالقـه . داده است

 .باشددارند مفید 

  
ها کـه خوان ی سخن برخی از روضـه سؤال : لطفًا اگر امکان دارد درباره

ی زهـرا را  ی علی را آتش زدند و فاطمـه گویند : عمر دستور داد خانه می
  آزردند، نظر علمای خودمان (اهل سّنت) را برایمان بیان کنید.

  
ی و نسلِّم علـی رسـول ِهللا و تبارک و تعالی و نُصلّ  بسم ِهللا الرَّحمن الرَّحیم : نحمدهللا

  علی اصحابه االوفیاء . اّما بعد :
 »– رضی الله عنهـا –  ت شدن حضرت فاطمهاذیّ «گمان روایت  بی! برادران گرامی 

مختصـر  به طوردروغ محض است برای اثبات ساختگی بودن آن، نخست الزم است 
مطلبـی را بـه عـرض  ،ی روش علمی و درست استناد به اخبار و روایات تـاریخ درباره
  .برسانم

ی حــوادث و رویــدادهای  الزم اســت بدانیــد کــه در روزگــار قــدیم مــردم دربــاره
ت شفاهی برای یکدیگر نقل به صور ،شنیدند هایی را که می اجتماعی، اخبار و گزارش
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توان تردید داشت که مـردم  و البته نمی ،شد کردند و از نسلی به نسل بعد منتقل می می
یعنـی گـزارش رویـدادی اجتمـاعی یـا  .کردند خبار دخل و تصّرف هم میدر نقل آن ا

هـای متنـوع نقـل  رفتار و گفتار یک نفر را با عبـاراتی مختلـف و بـا کـم و زیـاد کردن
روایات گوناگونی  ،کردند در نتیجه پیرامون یک رویداد اجتماعی و یا رفتار یک فرد می

آمد و گاهی حادثه و یا سخن و رفتاری که اصًال رخ نداده بود و بیـان نشـده  بوجود می
توسط افرادی مزدور و دروغگو و خائن برای ایجاد تفّرق و کینـه و عـداوت میـان  ،بود

کردنـد و از  شد و مردم ساده و عـوام نیـز آن را بـاور می مسلمانان ساخته و پرداخته می
  .  ورزیدند دریغ هم نمی نقل آن

همچنین نبایـد تصـور کـرد کـه تـاریخ اسـالم در زمـان حیـات مبـارک حضـرت 
 .و دوران خلفای راشدین توسط شاهدانی امین و صادق نوشته شده است )ص(محمد

و سـوم و چهـارم توسـط  دّومهـای تـاریخ اسـالم در قـرن  کتاب واقعیت این است که
 ١۴٠ی ابن اسـحاق در سـال  مده است؛ مثًال سیرهموّرخان اسالمی به رشته تحریر درآ

هجـری  ٣٠٠هجری و تاریخ طبری در سال  ٢٠٠ی ابن هشام در سال  هجری و سیره
و ناگفته پیداست وقتی اخبار و روایات تاریخی چند قرن در میان مـردم  اند نوشته شده
ی اگـر کسـ. شـود ت شفاهی گزارش شود چه تغییرات زیادی در آن ایجـاد میبه صور

ی تحقیق داشته باشد و برای نمونه تاریخ طبری را مطالعه کند با اخبـار  توان و حوصله
ی یـک حادثـه گـاهی چنـدین  بینـد مـثًال دربـاره شود و می عجیب و غریبی روبرو می
  .کدام مانند هم نیستند روایت نقل شده که هیچ

ببرد یعنی برخی  آن پیتواند به دروغ بودن  بیند به آسانی می یا اخبار و روایاتی را می
های تاریخ وجود دارد که هیچ انسان عاقل و خردمندی به صـحت آن  روایات در کتاب

ما «: اند که  کند، و جالب این است که موّرخان اسالمی هم به صراحت گفته باور نمی
 ،ایم ایم یعنی آنچـه را از مـردم شـنیده اخبار و روایات را بدون نقد و بررسی ثبت کرده

هـا و روایـات مختلـف  که در میـان گزارش پس طبیعی است .ایم تا از بین نرود نوشته
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ی آن روایـات را بـه  اخباری دروغ و جعلی وجود داشته باشد؛ بنـابراین صـحت همـه
 »توانند برای تحقیق و نقد و بررسی اقدام نمایند آیندگان خودشان می .گیریم عهده نمی

آوری اخبار بوده نه نقـد و بررسـی  اند کار ما فقط جمع هدر واقع گفت  این که یعنی این و
توانید عین این اعتراف را برای نمونه از قول ابو جعفر محمـد طبـری در  شما می. ها  آن

  .ی تاریخ طبری بخوانید مقدمه
هایی از روایات راست و دروغ هستند، هم  های تاریخ مجموعه بنابراین چون کتاب

ی روایات آن را واقعـی و درسـت  چنان اعتماد کرد که همه آنهای تاریخ  نباید به کتاب
مطلق سلب اعتماد نمود، بلکه باید  به طورهای تاریخ  توان از کتاب دانست و هم نمی

منابعی که شایسته است قبل از استناد مستقیم  .ها نگاه کرد به عنوان منابع تحقیق به آن
هـا  بعـدًا بـه آن ،مراحل تحقیق و نقد و بررسی را طـی نمـود ،ها نخست به روایات آن

نظر داشـت کـه  استشهاد کـرد و عبـارت مشـهور میـان دانشـمندان و محققـان را مـد
  .»های تاریخ منابع تحقیق هستند نه مراجع تقلید کتاب«: اند  فرموده

سـت، ی رویدادهای تاریخی کـار آسـانی نی البته این را هم بدانید که تحقیق درباره
ی هر یک از  فرد محقق باید واقعًا بر مجموع روایات اشراف کامل داشته باشد و درباره

ی استنباط هم باشد تا بتواند با اسـتدالل  آن اخبار و روایات بسیار بیندیشد و دارای قّوه
ی دوران حیات  ها بپردازد و صد البته درباره عقلی به نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل آن

ی آیات قرآن  و خلفای راشدین با علم و اطالع الزم درباره )ص(رت محمدمبارک حض
و اصـحاب کـرام را بـا قـرآن  )ص(کریم، اخبار و روایات مربوط بـه حضـرت رسـول

  .بسنجد
این مطلب بسیار مهم و اساسی است و هیچ مسلمانی حق ندارد ! برادران ارجمندم

صـحیح بـرای  انـه محـک معتبـر وقرآن کـریم یگ: که  ،از پذیرفتن آن شانه خالی کند
 .و نیز شناخت شخصّیت اصحاب کرام است )ص(شناخت شخصّیت حضرت رسول
و  )ص(ی آیـات قـرآن بـه شخصـّیت پیـامبر اکـرم یعنی ما مسلمانان موظفیم از زاویه
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 ی پیـامبر محبـوب و اصـحاب مهـاجر و یارانش بنگریم و لذا هر روایتی را که دربـاره
پذیریم که با قرآن کریم مغایرت نداشته  به شرطی می ،باشد های تاریخ انصار در کتاب

  .باشد
عرض کردم  )ص(ی شخصّیت حضرت محمد دربارهآنچه برای تحقیق به هر حال 

ی  ی صـحابه مانـد دربـاره می .قبول دارند یی و شیعاعم از سنّ  علمای اسالمی ی همه
  .مهاجر و انصار

نیـز معتقـدیم بـه  (ص)ی یاران پیامبر به اصل مزبور درباره اهل سّنتما مسلمانان 
خداوند متعال در قرآن کریم اصحاب مهـاجر و انصـار را سـتوده اسـت؛   این کهدلیل 

ُ : فرماید  مثًال می مُ   لئكَ وا ومِنُونَ   ُ ، )مؤمنان حقیقی آنـان هسـتند: (یعنی ًحقّا  المُ
 ُم ةً   أَْعظَ جَ رَ ِ   عِندَ   دَ ّ رَِضَی «ترین درجه هستند)،  آنان نزد خدا دارای عظیم: (یعنی  الل

ِكَ ،  خدا از آنان راضی است): ( »ُهللا َعنُهم ل ذَ اكُْم   كَ لْنَ عَ ً   جَ ُمَّ ً   أ طا سَ ونُـواْ   وَ كُ اء  لتَ َدَ ـ   شُ
َى َّاسِ   عَ   تا بـرای مـردم  ی معتدل و میانه قرار دادیمچنین شما را امتّ  و این: (یعنی  الن

ْم   ، باشید)  شاهد و الگو ْرَ   كُنتُ ُمَّة خَ ْت   �ٍ أ ُْخرِجَ ّـَاسِ   أ ِلن مهـاجرین  - شما( : یعنی  ل
ها آیات صـریح قـرآن  این. اید) ت هستید که برای مردم ظاهر شدهبهترین امّ  -و انصار

هیچ مسلمانی حـق نـدارد ایـن  .است ی مهاجرین و انصار نازل شده هستند که درباره
  .حقایق را نپذیرد

ت اسـت کـه این سخن، تکیه کالم و موضع قاطع ما مسلمانان اهـل سـنّ ! دوستان
های تـاریخ اخبـار و روایـات جعلـی و سـاختگی  وقتی از طرفی در کتاب: گوییم  می

ه ی مهاجر و انصار را بـ وجود دارد و از طرفی هم خداوند متعال در قرآن کریم صحابه
کّرات ستوده است ، هیچ مسلمانی حق ندارد آیات قرآن را پشت سـر بینـدازد و طبـق 

  .ی آن بزرگواران بیندیشد و قضاوت کند  اخبار و روایات جعلی و ساختگی درباره
و  )ص(ی حضـرت محمـد دشمنان و مخالفان اسالم وقتـی دربـاره!  برادران خوبم
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تنها بـه روایـات جعلـی  ،نمایند ألیف میآورند و یا کتابی ت یارانش صحبت به میان می
و یارانش  (ص)سپس براساس همان روایات دروغین شخصیت پیامبر .کنند استناد می

ی تـاریخ آشـنایی  برند و ممکن است افرادی که به روش تحقیق درباره را زیر سؤال می
م ف فراوان بعضی از نویسندگان شـیعی هـفریب هم بخورند ، و با تأّس  ،نداشته باشند
. . . ی حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و حضرت عایشـه و  وقتی درباره

کننـد ،  انـد صـحبت می که از سابقین اولین مهاجرین بوده رضی الله عنهم اجمعین)(
دهنـد  تمسک قرار میساندازند و اخبار و روایات جعلی را م آیات قرآن را پشت سر می

رسـت و دناپسـند و تحلیـل و تفسـیرهایی نا   ت و خداو علیه آن بزرگواران سخنانی زش
ی کسانی که خدا  و خالصه براساس روایات ساختگی درباره .دهند پسند ارائه می یهود

و ما روش  .نمایند از آنان راضی است و تعریف و تمجیدشان فرموده است قضاوت می
  .دانیم  آنان را باطل و مردود می

یادتان باشد هر وقـت در دانشـگاه یـا هـر محفلـی برای همیشه !  پس برادران عزیر
ی مهاجر و انصار صحبت به میان آمـد، بگوییـد مـا مسـلمانان اهـل  ی صحابه درباره

روایاتی را قبـول داریـم کـه بـا  اخبار و فقط (ص)ی یاران پاک رسول خدا ت دربارهسنّ 
ی مهاجرین و انصـار بـا  یعنی اگر معنی و مفهوم روایتی درباره .قرآن کریم موافق باشد

مخالفـت داشـته  ،اسـت  آیاتی که در وصف و تعریف و تمجید آن بزرگواران نازل شده
پیرو قـرآنیم  اهل سّنتزیرا ما مسلمانان  .دانیم ما آن روایت را باطل و مردود می ،باشد

  .رو روایات جعلی و دروغین  نه دنباله
ی  کنـد کـه چـرا دربـاره خداونـد متعـال در قیامـت مـا را مؤاخـذه نمی بدون شک

روایات ضد قرآنی را مردود و باطل دانستیم و براساس آیـات  (ص)اصحاب رسول الله
ی آن محبوبان قضاوت کردیم اما حتمًا آن دسته از شیعیانی که آیات قـرآن  قرآن درباره
اساس و ساختگی  و براساس روایات بی اندازند گیرند و آن را پشت سر می را نادیده می

در قیامـت مـورد  ،کننـد و قضـاوت می گوینـد ی مهاجرین و انصـار سـخن می درباره
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  .د داشتندر پیشگاه باری تعالی هیچ عذری هم نخواه البتهودهد  میبازخواست قرار 
 بـه طـوررا  »اش ت کـردن حضـرت فاطمـه و آتـش زدن خانـهاذیّ «ی  اکنون افسانه

  :کنیم  مختصر ارزیابی می
یعنی بعد  .گردد ی بیعت حضرت علی با حضرت ابوبکر برمی اصل ماجرا به قضیه

مجلـس  ،سـاعده ی بنـی مهاجرین و انصار در سـقیفه (ص)داز رحلت حضرت محّم 
را بـه  –رضـی اللـه عنـه  –فاق ، حضرت ابوبکر سرانجام به اتّ . شورایی تشکیل دادند

سـپس سـایر مسـلمانان نیـز بـا وی بیعـت . عنوان خلیفه برگزیدند و با او بیعت کردند
تی تأخیر به گوییم حضرت علی بعد از مّد  ت میدر اینجا ما مسلمانان اهل سنّ . کردند

ا بعضـی از اّمـ .میل و اختیار خود و از سر خیر خواهی با حضرت ابوبکر بیعـت کـرد
ند حضرت علی حاضر به بیعت بـا ابـوبکر نبـود بلکـه گوی می خوان روضهآخوندهای 

اش رفت و گفت برای بیعت بیرون بیاید اما او خـود را در  خانه عمر با چند تن جلو در
عمر وی را تهدید کرد کـه اگـر بیـرون . خانه مخفی کرده بود و حاضر نبود بیرون بیاید

گوینـد سـپس بـه  یشـان میها زنند و در روایتی دیگر از کتاب اش را آتش می نیاید خانه
طنابی به گردن علـی آویختنـد و  همسرش را اذیت کردند و اش شدند و زور وارد خانه

  .کشان کشان او را به مسجد بردند و به زور دستش را در دست ابوبکر گذاشتند 
  :دانیم  ها را دروغ و باطل می خوان روضهباب طبع  تاما بنابه دالیلی این روای

ی مهاجر و  ی صحابه درباره گزارشیهم چنان که عرض کردم هر خبر و :  اّولدلیل 
ا با آیاتی که در مـدح آن محبوبـان نـازل شـده امّ  ،های تاریخ باشد انصار که در کتاب

  .است مخالفت داشته باشد حتمًا جعلی و باطل است 
ی مهـاجر و انصـار را بـا  چون خداوند متعال در قرآن کـریم صـحابه گوئیم میلذا 

، مؤمنان حقیقی، دارای واالترین درجه نزد خـدا«وصافی واال و بسیار ارزشمند چون ا
هـا  ت و کسانی کـه خـدا از آنالگوها و شاهدان عینی دین برای مسلمانان، بهترین امّ 

ــوده ــرورده ...»و راضــی ب ــاران دســت پ ی حضــرت  ســتوده اســت محــال اســت آن ی
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ت قرار حضرت فاطمه را مورد اذیّ یعنی  (ص)محبوب ترین محبوب پیامبر (ص)رسول
   .داده باشند

اگـر بـه مهـاجرین «: فرمایـد ی حج می سوره ۴٠ی  ه عالوه خدا در قرآن کریم آیهب
کننـد و از  پردازند به نیکی امـر می دارند و زکات می قدرت و تمکین دهیم نماز برپا می

ن بزرگـواران فرماید شخصّیت و اخـالق آ پس قرآن به صراحت می »دارند بدی باز می
فرماید اگر به حکومت برسند بسیار صالح و  نیز می و .کامًال مورد تأیید خدا بوده است

آن بزرگـواران وقتـی بـه حکومـت  ،ا طبـق آن روایـت جعلـیاّمـ .نیکوکار خواهند بود
بـه آیـات قـرآن بـاور گوییم مـا  میحال  .ستمکار شدند ظالم و –معاذالله  –رسیدند 

پس  .ی ما این روایت ضد آیات صریح قرآن است به عقیده. جعلیداریم نه این روایت 
و یـاران  )ص (که از پیامبر یهود و منافقین)(حتمًا ساختگی است یعنی دشمنان اسالم 

اند و همین دلیل برای مسـلمانی کـه  این دروغ را سرهم کرده ،پاکش کینه به دل داشتند
نه  ،برای سخن خدا ارزش قائل باشدباشد و   ذهن و دلش با قرآن مأنوس و پرورده شده

کافی است که به طـور قطـع و مسـّلم بپـذیرد روایـت  ؛برای روایات دروغین و جعلی
  .دروغ محض است »اذّیت کردن حضرت فاطمه«

 –برای اثبات دروغ بودن روایت مذکور این است کـه معنـی و مفهـوم آن  دّومدلیل 
حضرت عمر و حضـرت علـی و سـایر و  )ص (توهین به حضرت رسول –اعاذنا الّله 

جعـل اسـاس را  کسـی کـه ایـن سـخنان واهـی و بی یعنی باشد مهاجرین و انصار می
، خواسته است بگوید بر خالف باور مسلمانان حضرت عمر انسانی سـتمکار و نموده

ی مسلمانان حضـرت علـی نیـز فـردی  منطق بوده است و بر خالف عقیده زورگو و بی
از  (ص)دحضـرت محّمـ ،بوده است و بر خالف آیـات قـرآن غیرت بسیار ترسو و بی

اصحاب مهاجر و انصار هـم اهـل . ت را تربیت نکردت گمراه عرب بهترین امّ میان ملّ 
العملی جـز  زیرا این ظلم را دیدند و هیچ عکس ،عدل و انصاف و مخالف ستم نبودند

و  خردمند مسلماِن  مورد تأیید هیچ، و این معانی و مفاهیم سکوت از خود نشان ندانند
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  .متعهدی نیست
کنیم به حضـرت علـی کـه از سـوی  ت به هیچ وجه باور نمیما مسلمانان اهل سنّ 

ت و خـواری تحمیـل شـده بود، آن همه خّف  شیر خدا)(ملقب به اسدالله  (ص)پیامبر
العملـی نشـان  آیا جز این است اگر کسی به ناموسش توهین کنند و هیچ عکس. باشد

ین است که فرِد بسـیار زبـون و بزدلـی اسـت؟ ولـی حاشـا و کـّال کـه ی ا ندهد نشانه
صحابی جلیل القدر و بسیار با شهامت و شجاعی چون حضرت علی در برابر سـتمی 

  .بزرگ سکوت کرده باشد
ت و سـتم طبق روایت مزبور حضـرت علـی در برابـر آن تـوهین و اذّیـ: دلیل سوم 

عنی و مفهوم با سخنان حضرت علـی در سکوت نموده و اقدامی نکرده است اّما این م
هر کس جهاد و مبارزه بـا «: فرماید  می :خوانی و سازگاری ندارد؛ مثًال  هم البالغه نهج

کند و حقیر و پست و زبون  ت و گرفتاری به تن او میستم را ترک کند خداوند لباس ذلّ 
بیچارگی قـدم در شود و با  شود و از حق منحرف می گردد و از رحمت خدا دور می می

  ]البالغه نهج ٢٧ی   خطبه[ .»گردد گذارد و از عدل و انصاف محروم می باطل می
به جان خودم سوگند در جنگیدن با کسی که برخالف حـق «: فرماید  همچنین می

 .»کنم ای سسـتی و مسـامحه نمـی رفتار کند و قدم در مسیر ظلـم و گمراهـی نهـد ذره
  ]البالغه نهج ٢۴ی  خطبه[

خدا سوگند اگر تنهـای تنهـا باشـم در جنگیـدن بـا دشـمنانم ه ب«: فرماید  می و باز
 ۶٢ی  خطبـه[ »ی روی زمـین را پـر کـرده باشـند بـاکی و هراسـی نـدارم اگرچه همـه

  ]البالغه نهج
ی خودش فرموده  ما حضرت علی را با این اوصافی که خودش درباره! آری دوستان

هستیم آن محبوب بزرگوار هرگز در برابـر سـتم شناسیم و قبول داریم و معتقد  است می
کسـانی  ای ظلم و خواری را نپذیرفته است و براستی ما برای سکوت نکرده است و ذره

ی حضـرت علـی  تلویحًا بدترین تـوهین را شایسـته ،روایت مذکورکه با باور کردن به 
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  .دانند، بسیار متأسفیم می
 ،نـه ضـعیف و زبـون -ریفالشَّ  وجههُ  اللهُ  مَ کرَّ  –بخدا قسم حضرت علی !  برادران

  .بلکه شیر خدا بود 
فرماید میان  قرآن می. ی دشمنان اسالم است بخدا این روایت ساخته!  برادران عزیز

ایمانی بود و آنها با هم بسیار خوب  یی اخّوت و برادر ی مهاجر و انصار رابطه صحابه
اء .و مهربان بودند َى  أَشِدَّ َّارِ   عَ ف حماءُ   اْلكُ ُم  رُ حضـرت  ،قیطبق روایات مـوثّ . بين
. ت خاصی نسبت به حضرت علی و حضرت فاطمه و اوالدشان داشتعمر واقعًا محبّ 

ت و احترام بسیاری با آنـان دید با محبّ  هر وقت حضرت حسن و حضرت حسین را می
 )(صاز نظر سیما و چهره هم با رسـول اللـه ،فرمود این دو محبوب کرد و می رفتار می

ت نسبت به این خانواده بود کـه از حضـرت شباهت دارند و در اثر همین عشق و محبّ 
علی درخواست نمود وی را به دامادی خود بپذیرد و طبق مـدارک شـیعی از جملـه در 

حضرت علی دخترش ]  ٨۶ص اّولجلد [ کتاب منتهی اآلمال حاج شیخ عباس قمی 
بـن خطـاب افتخـاری  ن وسیله عمرام کلثوم را به همسری حضرت عمر درآورد و بدی

زن  ی زهـرا مـادر عظیم نصیبش شد یعنی حضـرت علـی پـدرزن و حضـرت فاطمـه
  .حضرت عمر بودند 

های خود شیعیان حضرت علی به میـل  طبق مدارک معتبری از کتاب: دلیل چهارم 
که  آن روایت جعلی را ،و اختیار خود با حضرت ابوبکر بیعت کرد و این روایات معتبر

کننـد.  مـیحضرت علی را با زور و کتک برای بیعت به مسجد بردند ابطـال  گویند می
  :برای نمونه 
و  »البالغـه نهجمسـتدرک «و  »الغـارات«و  »صـفین هوقعـ«هـای  در کتاب -الف

تی از بیعـت بـا ابـوبکر مـّد «: آمده کـه حضـرت علـی فرمـوده اسـت  »البالغه نهج«
  ایـن کـهدانسـتم تـا  خودداری کردم زیرا خود را از دیگران به مقام محّمد سـزاوارتر می

، ترسیدم اگـر  ای از مردم از دین برگشتند و قصِد از بین بردن اسالم را داشتند دیدم عده
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؛  مبه یاری اسالم و مسلمین نشتابم سبب ایجاد شکاف و تفرقه در میان مسلمانان گـرد
لذا در آن هنگام نزد ابوبکر رفتم و با او بیعت کردم و از سر خیر خواهی در آنچه خـدا 

صفين  ةوقعـ – 306ص  1الغارات ثقفي ج [ »کرد از وی فرمانبرداری کردم را اطاعت می
ي شـماره   نامه البالغه نهج – 120هادي كاشف الغطاء ص  البالغه نهجمستدرك  – 91ص
62[  

یق و پیـروانش را اهـل اسـالم صًا ابوبکر صّد حضرت علی مشّخ  کنید میمالحظه 
بلکه از سر خیرخـواهی و اختیـار بـا حضـرت ابـوبکر  ،دانسته و نه از سر زور و اجبار

  .بیعت کرده است 
همـان کسـانی کـه بـا «: فرماید  نیز می البالغه نهجی ششم  در مکتوب شماره -ب

شـورا حـق مهـاجرین و .  بیعـت کردنـد ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من نیـز
ها به اتفاق فردی را به عنوان خلیفـه برگزیدنـد خـدا از آن انتخـاب  انصار است اگر آن

اگـر کسـی از رأی شـورای «:  فرمایـد و حتـی در پایـان همـین نامـه می »راضی است
  »مهاجرین و انصار سرپیچی کند قدم در راه غیر مؤمنان گذاشته است

بینیم که حضرت علی پیروی از انتخاب شورا را واجب دینـی  میطبق این سند نیز 
ای با انتخاب حضرت ابوبکر و عمـر و  هدانسته است در نتیجه محال است خودش ذّر 

  . ها بیعت نکرده باشد  ی دینی با آن عثمان مخالفت کرده باشد و یا به عنوان یک وظیفه
آن ایـن اسـت کـه تنهـا ای را هـم بـه عـرض برسـانم و  در اینجا الزم اسـت نکتـه

بـرای  ،ست که نگران جیب و جاه خود هسـتندرپ ها و آخوندها و افراد مقام خوان  روضه
فریبی به روایت جعلی مورد بحث نیاز دارند که آن را تبلیغ کنند اّما اهل تحقیق و  عوام

شـما خبـر داریـد کـه در . اشخاص فهمیده و فاضل از برادران شیعی به آن باور ندارند
ها یک روز را به رحلت و یک روز را به اصـطالح بـه شـهادت حضـرت فاطمـه  تقویم

استاد معـارف (ت این تناقض را از استادش یکی از دانشجویان علّ . اند اختصاص داده
یکـی «این سیاسِت : پرسد او هم در پاسخ گفته بود  می اسالمی که شیعی بوده است)
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رسـد  خوانـان نمی متی زورشان به روضـهمسؤوالن حکو.  است »به نعل و یکی به میخ
گرمـی  که این روز فقط بـرای بـازار .اند فریبی روزی را به نام شهادت نامیده برای عوام

هـم روزی را بـه  »وحدت اسالمی«خورد و برای توجیه شعار  خوانان به درد می روضه
 -السـالم علیـه –، علـی  اگر از من بپرسی معتقدم امیرالمـؤمنین. اند نام رحلت نامیده

دانست اّما بخاطر حفظ اسـالم  خودش را برای جانشینی پیامبر از دیگران سزاوارتر می
پوشـی کـرده و بـا اختیـار  و حفظ وحدت میان مسلمانان از این ریاست دنیوی چشـم

و دیگر خلفا بیعت کرده است و من به هیچ وجه روایـت آتـش  اّولی  خودش با خلیفه
 )ع(ا قبول ندارم، زیرا محال است علـیی زهرا ر فاطمه ت کردنی علی و اذیّ  زدن خانه
ایـن .  ت و زبـونی داده باشـدای تن بـه خّفـ هی ایمان و شهامت و شجاعت ذّر  آن اسوه
  . خورد تا اشک مردم عوام را دربیاورند  ها می خوان ها فقط به درد روضه دروغ

اّما جالب است بدانید وقتی بعد از توضـیحی کوتـاه از رئـیس مـدارس و ادارات و 
ی عزاداری با عنـوان  حاال متوجه شدید که نصب پارچه«: شود که  میها پرسیده  بانک

 .»ما مأموریم و معـذور«: گویند  می »توهین به حضرت علی است ؟ ،فاطمهشهادت 
کنیـد کـه بـه اهـل  با این وصف چرا یزیدیان را سرزنش و لعن و نفرین می: گوییم  می

گوینـد  در واقـع می »آیـد کاری از دست ما برنمی«: گویند  کردند؟ می بیت اهانت می
و  شـرمندگیدر قیامت جـز  ها ایندوست نداریم پست و مقام خود را از دست دهیم، 

  .شود سرافکندگی چیزی نصیبشان نمی
شـما در ایـن روز بـه . ی دیگر هم مانده که به عـرض شـما برسـانمدر خاتمه مطلب

را  »مّنی ةبضع ةفاطم«بینید که مرتب عبارت  اصطالح شهادت فاطمه در تلویزیون می
ی تن من است هر کس او را بیـازارد  فاطمه پاره«دهند و آخوندها هم عبارت  نشان می

کنایه، به حضرت عمـر و اصـحاب  دهند و با اشاره و را توضیح می »من را آزرده است
اّما واقعیت این است که در صحیح بخاری و صحیح . کنند  مهاجر و انصار اهانت می

نقـل شـده کـه حضـرت علـی از دختـر  هبن مخرم همسلم و ترمذی و نسائی از مسور
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ابوجهل که نامش جویریه بود و اسالم آورده و با پیامبر بیعت کـرده بـود خواسـتگاری 
رود و ضـمن شـکایت از شـوهرش  فاطمه هم نـزد رسـول خـدا مـی حضرت .کند می

شـوی در  گویند برای دخترانت خشمگین نمی قوم تو می ،کند حضرت علی عرض می
حالی که علی از دختر ابوجهل خواستگاری نمـوده اسـت و سـپس پیـامبر طـی یـک 

تن من  ی فاطمه پاره: (یعنی »مّنی و من اغضبها اغضبنیفاطمة بضعة : سخنرانی فرمود 
اگـر ایـن مـاجرا واقعیـت  )است هرکس او را به خشم آورد من را به خشم آورده اسـت

از حضـرت علـی  (ص)داشته باشد باید پذیرفت که هم حضرت فاطمه و هـم پیـامبر
ها و آخونـدهای بـی  خوان اند و اّما جالب این است کـه روضـه آزرده و خشمگین بوده

 که قبول کنند و متوجه نیستند یث را ذکر میفقط قسمت آخر این حد ،سواِد عوام فریب
  .حدیث مزبور علیه حضرت علی است 

ت کنم این اندازه بحث برای اثبات باطل بـودن روایـت اذّیـ دوستان گرامی فکر می
  .شدن حضرت فاطمه کافی باشد 

  :ی سخن این است که  خالصه
فاطمـه اسـت، نویسند فالن روز ، روز شهادت  جای وفات میه ها ب وقتی در تقویم

فریـب  سواد و عوام های بی خوان شنویم آخوندهای دین به دنیا فروش و روضه وقتی می
گوینـد همـواره ایـن  ت شدن حضرت فاطمه سـخن میهای تلویزیونی از اذیّ  در برنامه

آید قبول خّفت و خواری را به  ها چگونه دلشان می شود که این میسؤال برای ما تداعی 
  ؟نسبت دهند -ه عنهرضی الل –حضرت علی 

ماننـد شـیعیان تحصـیل کـرده و  –ای شعور و انصاف داشتند  هذّر  هاخدا اگر اینه ب
کردنـد  های معتبر خودشان آمده قبـول می این روایت را که در کتاب - تقوا  فهمیده و با

ی خـودش بـا  ی عّزت و شهامت بـه میـل و اراده شیر خدا علی مرتضی آن اسوه«: که 
: کردنـد کـه  پسـند را بـاور نمی و هرگز این روایـت یهود »ن بیعت کردی مسلمی خلیفه

ی علی را آتش زدند ، به ناموسش توهین کردند اّمـا او نـه تنهـا جـرأت نکـرد از  خانه«
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ت و خواری و با تسلیم در برابر ظلم و ستم وادار به بیعت ناموسش دفاع کند بلکه با ذلّ 
  !»و فرمانبرداری هم شد؟

ت و خـواری را پذیرفتـه خّف  بچه شیر حمله برنده)(آیا حضرت علی آن حیدر کّرار 
  است؟

با سکوت ذلـت بـار در یـک سـتم عظـیم  شیر خدا)(آیا حضرت علی آن اسدالله 
  شریک شده است؟

حاشـا و کـّال حیـدر کـّرار : در این مورد تکیه کالم علمای اهل سّنت این است که 
آخر انصـافتان کجـا رفـت؟ .  ت را پذیرفته باشدستم و ذلّ ای  هشیر خدا علی مرتضی ذرّ 

ــر از کتاب ــات معتب ــد  چــرا روای ــان مانن ــر خودت و مســتدرک  البالغــه نهجهــای معتب
کنید در عوض برای گرم کردن مجلس  را پنهان می صفینوقعة و و الغارات  البالغه نهج

ی آن تـوهین بـه حضـرت علـی  کنید که کلمه به کلمه خوانی روایتی را تبلیغ می روضه
  . است 
  .بود  خدا حضرت علی ضعیف و زبون و ذلیل نبود ، علی شیر خداه ب

  
الُم َعلَیکُم َو َرحَمُه ِهللا َو برکاتُهُ    و السَّ


