
را بطـور   » اش  اذيت كردن حضرت فاطمه و آتش زدن خانه       «لطفا ماجراي   

 .اختصار جهت آگاهي عموم مسلمانان توضيح دهيد

 
يعني بعد از رحلت . گردد ي بيعت حضرت علي با حضرت ابوبكر برمي اصل ماجرا به قضيه

س ي بنـي سـاعده مجلـ     مهاجرين و انصار در سقيفه- صلي اهللا عليه وسلم –حضرت محمد   
 را بـه عنـوان      – رضي اهللا عنـه      –سرانجام به اتّفاق ، حضرت ابوبكر       . شورايي تشكيل دادند  

در اينجا . سپس ساير مسلمانان نيز با وي بيعت كردند      . خليفه برگزيدند و با او بيعت كردند      
گوييم حضرت علي بعد از مدتي تأخير به ميل و اختيار خود و از  ما مسلمانان اهل سنّت مي

ا بعضـي از آخونـدهاي شـيعه مـي          .  خواهي با حضرت ابوبكر بيعت كرد      سر خير  گوينـد    امـ
اش رفـت و   حضرت علي حاضر به بيعت با ابوبكر نبود بلكه عمر با چنـد تـن جلـو درخانـه              

گفت براي بيعت بيرون بيايد اما او خود را در خانه مخفي كرده بـود و حاضـر نبـود بيـرون       
زننـد و در روايتـي    اش را آتـش مـي   ر بيرون نيايد خانـه عمر وي را تهديد كرد كه اگ    . بيايد

اش شدند و طنابي بـه گـردن علـي     گويند سپس به زور وارد خانه       هايشان مي   ديگر از كتاب  
ــوبكر    ــد و بــه زور دســتش را در دســت اب ــه مســجد بردن آويختنــد و كشــان كشــان او را ب

 .گذاشتند 
 

 :دانيم  ها را دروغ و باطل مي وانهاي مورد قبول روضه خ ما بنا به داليلي اين روايت
 

ي مهـاجر   ي صحابه هم چنان كه عرض كردم هر حديث و خبر و روايتي درباره  : دليل اول   
هاي تاريخ باشد، اما با آياتي كه در مدح آن محبوبان نازل شده است       و انصار كه در كتاب    

 .مخالفت داشته باشد حتماً جعلي و باطل است 
 

ي مهاجر و انصار را با اوصافي واال و بسيار  ل در قرآن كريم صحابهآري چون خداوند متعا
مؤمنان حقيقي، داراي واالترين درجه نزد خـدا، الگوهـا و شـاهدان عينـي         « ارزشمند چون   

سـتوده اسـت   » ...ها راضي بـوده و  دين براي مسلمانان، بهترين امت و كساني كه خدا از آن   
- محبوب ترين محبوب پيامبر- ص -ت رسول ي حضر   محال است آن ياران دست پرورده     

به عالوه خدا در قرآن كريم آيـه  .  يعني حضرت فاطمه را مورد اذيت قرار داده باشند   -ص
دارنـد   اگر به مهاجرين قدرت و تمكين دهيم نماز برپا مي       « : ي حج مي فرمايد      سوره 40ي  
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 پـس قـرآن بـه صـراحت     »دارند  كنند و از بدي باز مي     پردازند به نيكي امر مي      و زكات مي  
ونيـز  . فرمايد شخصـيت و اخـالق آن بزرگـواران كـامالً مـورد تأييـد خـدا بـوده اسـت                 مي
امـا طبـق آن روايـت    . فرمايد اگر به حكومت برسند بسيار صالح و نيكوكار خواهند بود   مي

حال مـا  .  ظالم وستمكار شدند– معاذاهللا –جعلي، آن بزرگواران وقتي به حكومت رسيدند  
ي ما اين روايت ضد آيات صـريح      به عقيده . يات قرآن باور داريم نه اين روايت جعلي       به آ 

 -كه از پيامبر ) يهود و منافقين ( پس حتماً ساختگي است يعني دشمنان اسالم       . قرآن است 
انـد و همـين دليـل بـراي       و ياران پاكش كينه به دل داشتند، اين دروغ را سرهم كرده           -ص

 باشـد و بـراي سـخن خـدا ارزش       با قرآن مأنوس و پرورده شـده       مسلماني كه ذهن و دلش    
قائل باشد، نه براي روايات دروغين و جعلي؛ كافي است كه به طـور قطـع و مسـلّم بپـذيرد      

 .دروغ محض است» اذيت كردن حضرت فاطمه « روايت 
 

ا  اعاذنـ –دليل دوم براي اثبات دروغ بودن روايت مذكور اين است كه معنـي و مفهـوم آن     
 و حضرت عمر و حضرت علي و ساير مهـاجرين و  - ص - توهين به حضرت رسول      –اللّه  

 .باشد كه اين معني و مفهوم مورد تأييد هيچ مسلمانِ آگاه و متعهدي نيست  انصار مي
 

اساس را ساخته است، خواسته است بگويد بر خالف باور         كسي كه اين سخنان واهي و بي      
ي  منطق بوده است و بر خالف عقيده كار و زورگو و بيمسلمانان حضرت عمر انساني ستم   

غيـرت بـوده اسـت و بـر خـالف آيـات        مسلمانان حضرت علي نيز فردي بسيار ترسو و بـي      
د     ت را تربيـت نكـرد              -ص-قرآن، حضـرت محمـ از ميـان ملّـت گمـراه عـرب بهتـرين امـ  .

يـن ظلـم را   اصحاب مهاجر و انصار هم اهل عدل و انصاف و مخالف سـتم نبودنـد، زيـرا ا         
 .ديدند و هيچ عكس العملي جز سكوت از خود نشان ندانند 

 
 –كنيم بـه حضـرت علـي كـه از سـوي پيـامبر        ما مسلمانان اهل سنّت به هيچ وجه باور نمي    

آيا جـز  . بود، آن همه خفّت و خواري تحميل شده باشد) شير خدا  (  ملقب به اسداهللا     -ص
ي ايـن   و هيچ عكس العملي نشان ندهد نشـانه اين است اگر كسي به ناموسش توهين كنند        

است كه فردِ بسيار زبون و بزدلي است؟ ولي حاشا و كلّا كه صحابي جليل القدر و بسيار با          
مـا از  . شهامت و شجاعي چون حضرت علي در برابر سـتمي بـزرگ سـكوت كـرده باشـد           



ن بزرگتـرين   انـد كـه معنـي آ        آخوندهاي شيعي گاليه داريم كه چرا به روايتي بـاور كـرده           
 توهين به خود حضرت علي است ؟

 
ت و سـتم سـكوت                  : دليل سوم    طبق روايت مزبور حضرت علي در برابـر آن تـوهين و اذيـ

نموده و اقدامي نكرده است اما اين معني و مفهوم با سخنان حضرت علـي در نهـج البالغـه     
 :خواني و سازگاري ندارد؛ مثالً  هم
 
بارزه با ستم را ترك كند خداوند لبـاس ذلّـت و گرفتـاري     هر كس جهاد و م    « : فرمايد    مي

شـود و از حـق    گردد و از رحمت خدا دور مـي  كند و حقير و پست و زبون مي     به تن او مي   
گردد  گذارد و از عدل و انصاف محروم مي شود و با بيچارگي قدم در باطل مي منحرف مي

« 
 ] نهج البالغه 27ي   خطبه[ 
 

 به جان خودم سوگند در جنگيدن با كسي كـه بـرخالف حـق رفتـار                «: فرمايد    همچنين مي 
 » كنم  اي سستي و مسامحه نمي كند و قدم در مسير ظلم و گمراهي نهد ذره

 ] نهج البالغه 24ي  خطبه[ 
 

ي   بخدا سوگند اگر تنهاي تنها باشم در جنگيدن با دشمنانم اگرچـه همـه             « :فرمايد  و باز مي  
 »  باكي و هراسي ندارمروي زمين را پر كرده باشند

 ] نهج البالغه 62ي  خطبه[ 
 

ي خودش فرموده اسـت   ما حضرت علي را با اين اوصافي كه خودش درباره ! آري دوستان 
شناسيم و قبول داريم و معتقد هستيم آن محبوب بزرگوار هرگز در برابر سـتم سـكوت           مي

ما براي آن دسته از برادران اي ظلم و خواري را نپذيرفته است و براستي  نكرده است و ذره   
ي حضـرت   شيعي كه با اعتقاد به صحت روايت مذكور تلويحـاً بـدترين تـوهين را شايسـته         

 .دانند، بسيار متأسفيم علي مي
 



 نه ضعيف و زبون، بلكـه شـير      - كرَّم اهللاُ وجهه الشَّريف    –بخدا قسم حضرت علي     !  برادران
 .خدا بود 

 
فرمايـد ميـان    قـرآن مـي  . ي دشـمنان اسـالم اسـت     سـاخته بخـدا ايـن روايـت   !  برادران عزيز 

ي اخوت و برادري ايماني بود و آنها با هـم بسـيار خـوب و            ي مهاجر و انصار رابطه      صحابه
طبق روايات موثّقي، حضرت عمر واقعـاً       . »أَشِدّاء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم      « . مهربان بودند 

 .ضرت فاطمه و اوالدشان داشتمحبت خاصي نسبت به حضرت علي و ح
 

ديد با محبت و احترام بسياري با آنان رفتار  هر وقت حضرت حسن و حضرت حسين را مي     
 شـباهت  -ص-فرمود اين دو محبوب، از نظر سيما و چهره هـم بـا رسـول اهللا                كرد و مي    مي

ت نسـبت بـه ايـن خـانواده بـود كـه از حضـرت علــي              دارنـد و در اثـر همـين عشـق و محبـ
است نمود وي را به دامادي خود بپذيرد و طبـق مـدارك شـيعي از جملـه در كتـاب                 درخو

حضرت علي دخترش ام كلثوم را  ] 186جلد اول ص [ منتهي اآلمال حاج شيخ عباس قمي 
به همسري حضرت عمر درآورد و بدين وسيله عمربن خطاب افتخاري عظيم نصيبش شـد       

 .ادرزن حضرت عمر بودند ي زهرا م يعني حضرت علي پدرزن و حضرت فاطمه
 

هاي خود شيعيان حضرت علي به ميل و اختيار     طبق مدارك معتبري از كتاب    : دليل چهارم   
. كننـد  خود با حضرت ابوبكر بيعت كرد و اين روايات معتبر، آن روايت جعلي را ابطال مي 

 :براي نمونه 
 

» نهـج البالغـه   «  و »مستدرك نهـج البالغـه   «و»الغارات«و» وقعه صفين «هاي    در كتاب -الف
مدتي از بيعت با ابوبكر خودداري كردم زيرا خود را « :آمده كه حضرت علي فرموده است

اي از مردم از دين برگشتند  دانستم تا اينكه ديدم عده از ديگران به مقام محمد سزاوارتر مي 
نشـتابم سـبب   ، ترسيدم اگر به يـاري اسـالم و مسـلمين      و قصدِ از بين بردن اسالم را داشتند       

؛ لذا در آن هنگـام نـزد ابـوبكر رفـتم و بـا او           ايجاد شكاف و تفرقه در ميان مسلمانان گردم       
كرد از وي فرمانبرداري كردم  بيعت كردم و از سر خير خواهي در آنچه خدا را اطاعت مي   

 مستدرك نهج البالغه هادي كاشف – 91 وقعه صفين ص– 306 ص 1الغارات ثقفي ج [» 
 ]62 نهج البالغه نامه ي شماره – 120الغطاء ص 



 
مالحظه مي كنيد حضرت علي مشخّصاً ابوبكر صديق و پيروانش را اهل اسالم دانسته و نه            
 .از سر زور و اجبار، بلكه از سر خير خواهي و اختيار با حضرت ابوبكر بيعت كرده است 

 
ساني كـه بـا ابـوبكر و      همان ك « : فرمايد    ي ششم نهج البالغه نيز مي        در مكتوب شماره   -ب

شورا حق مهـاجرين و انصـار اسـت اگـر     .  عمر و عثمان بيعت كردند با من نيز بيعت كردند    
و حتـي  » ها به اتفاق فردي را به عنوان خليفه برگزيدند خدا از آن انتخاب راضي اسـت       آن

كند اگر كسي از رأي شوراي مهاجرين و انصار سرپيچي          « : فرمايد    در پايان همين نامه مي    
 »قدم در راه غير مؤمنان گذاشته است 

 
بينيم كه حضرت علي پيروي از انتخاب شورا را واجـب دينـي دانسـته          طبق اين سند نيز مي    

اي بـا انتخـاب حضـرت ابـوبكر و عمـر و عثمـان        است در نتيجه محـال اسـت خـودش ذره         
 . باشد ها بيعت نكرده  ي ديني با آن مخالفت كرده باشد و يا به عنوان يك وظيفه

 
ها و   خوان اي را هم به عرض برسانم و آن اين است كه تنها روضه    در اينجا الزم است نكته    

آخوندها و افراد مقام پرست كه نگران جيـب و جـاه خـود هسـتند، بـراي عـوام فريبـي بـه             
روايت جعلي مورد بحث نياز دارند كه آن را تبليغ كنند اما اهل تحقيق و اشخاص فهميـده         

ها يـك روز را بـه    شما خبر داريد كه در تقويم. ز برادران شيعي به آن باور ندارند   و فاضل ا  
يكـي از  . انـد  رحلت و يك روز را به اصطالح به شـهادت حضـرت فاطمـه اختصـاص داده        

) استاد معارف اسالمي كه شـيعي بـوده اسـت           ( دانشجويان علّت اين تناقض را از استادش        
.  اسـت » يكـي بـه نعـل و يكـي بـه مـيخ          « اين سياسـتِ    : پرسد او هم در پاسخ گفته بود          مي

رسد بـراي عـوام فريبـي روزي را بـه نـام        مسؤوالن حكومتي زورشان به روضه خوانان نمي      
خورد و براي  كه اين روز فقط براي بازارگرمي روضه خوانان به درد مي     . اند  شهادت ناميده 
اگـر از مـن بپرسـي       . انـد   اميـده هم روزي را به نام رحلـت ن       » وحدت اسالمي   « توجيه شعار   

 خـودش را بـراي جانشـيني پيـامبر از ديگـران        - عليـه السـالم    –، علـي      معتقدم اميرالمؤمنين 
دانست اما بخاطر حفظ اسالم و حفظ وحدت ميـان مسـلمانان از ايـن رياسـت      سزاوارتر مي 

 است دنيوي چشم پوشي كرده و با اختيار خودش با خليفه ي اول و ديگر خلفا بيعت كرده    
ت كـردن فاطمـه     و من به هيچ وجه روايت آتش زدن خانـه      ي زهـرا را قبـول    ي علـي و اذيـ



اي تـن بـه    ي ايمـان و شـهامت و شـجاعت ذره       آن اسوه  - ع –ندارم، زيرا محال است علي      
خورد تا اشـك مـردم    ها مي ها فقط به درد روضه خوان  اين دروغ .  خفّت و زبوني داده باشد    

  .عوام را دربياورند 
 

هـا   اما جالب است بدانيد وقتي بعد از توضيحي كوتاه از رئيس مـدارس و ادارات و بانـك              
ي عـزاداري بـا عنـوان شـهادت      حاال متوجه شديد كه نصب پارچـه « : پرسيده مي شود كه     

بـا ايـن   : گوييم  مي» ما مأموريم و معذور «:گويند مي»فاطمه، توهين به حضرت علي است ؟ 
كردنـد؟   كنيد كه به اهل بيت اهانت مـي  سرزنش و لعن و نفرين مي     وصف چرا يزيديان را     

گوينـد دوسـت نـداريم پسـت و مقـام       در واقع مي» آيد  كاري از دست ما برنمي    «:گويند  مي
خود را از دست دهيم،اين ها در قيامت جز شرمندگي و سرافكندگي چيزي نصيبشان نمي             

 .شود
 

شـما در ايـن روز بـه اصـطالح     . ا برسـانم در خاتمه مطلبي ديگر هم مانده كه به عرض شـم          
دهند  را نشان مي» فاطمه بضعه منّي « بينيد كه مرتب عبارت      شهادت فاطمه در تلويزيون مي    

ي تن من است هر كس او را بيازارد من را آزرده است       فاطمه پاره « و آخوندها هم عبارت     
مهـاجر و انصـار اهانـت    دهند و با اشاره وكنايه، به حضرت عمر و اصحاب         را توضيح مي  » 
اما واقعيت اين است كه در صحيح بخاري و صحيح مسلم و ترمـذي و نسـائي از   . كنند    مي

مسوره بن مخرمه نقل شده كه حضرت علـي از دختـر ابوجهـل كـه نـامش جويريـه بـود و              
حضرت فاطمه هم نزد رسول . كند اسالم آورده و با پيامبر بيعت كرده بود خواستگاري مي         

گوينـد   كند، قوم تـو مـي   ود و ضمن شكايت از شوهرش حضرت علي عرض مي        ر  خدا مي 
شوي در حالي كه علي از دختر ابوجهل خواستگاري نمـوده         براي دخترانت خشمگين نمي   

» فاطمه بضعه منّي و من اغضبها اغضـبني         « : است و سپس پيامبر طي يك سخنراني فرمود         
بـه خشـم آورد مـن را بـه خشـم آورده      فاطمه پاره ي تن مـن اسـت هـركس او را           : ( يعني  
 -اگر اين ماجرا واقعيت داشته باشد بايد پذيرفت كه هم حضرت فاطمه و هم پيامبر) است 
ها و  اند و اما جالب اين است كه روضه خوان  از حضرت علي آزرده و خشمگين بوده-ص

متوجـه  كننـد و    آخوندهاي بي سوادِ عوام فريب، فقط قسمت آخر اين حديث را ذكر مـي             
 .نيستند حديث مزبور عليه حضرت علي است 

 



ت شـدن       دوستان گرامي فكر مي    كنم اين اندازه بحث براي اثبات باطـل بـودن روايـت اذيـ
 .حضرت فاطمه كافي باشد

 :خالصه ي سخن اين است كه 
نويسـند فـالن روز ، روز شـهادت فاطمـه اسـت، وقتـي        ها بجـاي وفـات مـي     وقتي در تقويم  

سـواد و عـوام فريـب در     هـاي بـي    هاي دين به دنيا فروش و روضـه خـوان         شنويم آخوند   مي
گويند همواره اين سؤال براي  هاي تلويزيوني از اذيت شدن حضرت فاطمه سخن مي  برنامه

آيد قبول خفّت و خواري را به حضرت علي  ها چگونه دلشان مي ما تداعي مي شود كه اين  
  نسبت دهند؟- رضي اهللا عنه–

 ماننـد شـيعيان   –اي شـعور و انصـاف داشـتند           ها ذره    آخوندها و روضه خوان    بخدا اگر اين  
هـاي معتبـر خودشـان آمـده       اين روايت را كه در كتـاب  -تقوا    تحصيل كرده و فهميده و با     

ي  ي عزّت و شهامت بـه ميـل و اراده   شير خدا علي مرتضي آن اسوه   « : كردند كه     قبول مي 
كردنـد   پسند را بـاور نمـي   و هرگز اين روايت يهود» ي مسلمين بيعت كرد       خودش با خليفه  

ي علي را آتش زدند ، به ناموسش توهين كردند اما او نه تنهـا جـرأت نكـرد از           خانه« : كه  
ناموسش دفاع كند بلكه با ذلّت و خواري و با تسليم در برابر ظلم و سـتم وادار بـه بيعـت و      

 »!فرمانبرداري هم شد؟
خفّـت و خـواري را   ) بچه شير حمله برنده (رّارآيا حضرت علي آن حيدر ك  

 پذيرفته است؟

با سكوت ذلت بار در يك ستم عظيم ) شير خدا(آيا حضرت علي آن اسداهللا   

 شريك شده است؟

حاشا و كلّا حيدر كرّار شـير خـدا   : در اين مورد تكيه كالم علماي اهل سنّت اين است كه           
آخر انصافتان كجا رفـت؟ چـرا روايـات         .  اشداي ستم و ذلّت را پذيرفته ب        علي مرتضي ذره  
هاي معتبر خودتان مانند نهج البالغه و مسـتدرك نهـج البالغـه و الغـارات و            معتبر از كتاب  

كنيد در عوض براي گرم كردن مجلس روضـه خـواني روايتـي را               وقعه صفين را پنهان مي    
 .ي آن توهين به حضرت علي است كنيد كه كلمه به كلمه تبليغ مي
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