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  لبامط آغاز ٭

  گفتارپیش

  :جریان به روشنی شکل گرفت، دو وآله علیه اهللا صلّی پس از رحلت پیامبر اکرم

  .السالم علیه، به امامت امیرمؤمنان علی)تشیع= (ـ اسالم واقعی و مورد رضایت خداوند 1

  .)اسالم خلفا= (ـ اسالم ظاهري، براي تثبیت قدرت و حفظ مقام اجتماعی، به امامت ائمه گمراهی 2

بود که در مقام دفاع از حریم امامت امیرمؤمنان علی علیهاالسالمه زهرااولین مدافع اسالم واقعی و راستین، حضرت صدیقه کبري فاطم

  :ندا سرداد السالم علیه

  )12/ توبه (  1رِفْکُالْ أئمۀَ فَقاتلُوا

  .بجنگید ]ایمانیو بی[پس با امامان کفر 

را صادر  ) علیهاالسالمبیت فاطمه= ( وآله علیه اهللا صلّیخلیفه اول، براي خاموش کردن این فریاد، دستور هجوم به خانه دختر رسول خدا

  .کرد و خطاب به مهاجمان، فرمانِ حمله داد

  2.فعنْالْ نَفبِأع بِه یتنائْ: قالَ

                                                             

 از پس رخدادهاي و وقایع به اعتراض در علیهاالسالمبانوي بهشتی آن که باشدمی »هفدکی« به مشهور خطبه از فرازي کریمه، آیه این ـ 1

  .فرمودند ایراد نبوي درمسجد ،وآله علیه اهللا صلّیخدا رسول رحلت

 احمد ابوبکر سنّی مورخ تألیف ،»فدك و السقیفۀ«کتاب  از نقل به) 692 متوفّاي( اربلی ابوالحسن شیعی بزرگوار عالم را خطبه از قسمت این

 )497 – 492 ، ص1 ج الغمه، کشف: خطبه کامل متن: ك.ر. (است آورده) 323 متوفّاي( جوهري عبدالعزیز بن

 .)بیروت دارالفکر، چاپ( 269 ، ص2 ج و 587 ص ،1 ، ج)289 متوفّاي( بالذري یحیی بن احمد األشراف، أنساب ـ 2



 

 

  3.همفَقاتلْ أبوا إنْ

  .به نزد من بیاور ]بیعتو به هر صورت، به جهت اخذ [را به شدیدترین نحو ممکن )  السالم علیهطالبعلی بن ابی(او : گفت

  .امتناع کردند، پس با آنان به نبرد بپرداز ] براي بیعت کردن از خانه خارج نشدند و[اگر 

  :کندتاریخ، نحوه اجراي این دستور را چنین بازگو می

  .هایف منْ یعل رِقَنَّهالَاُح أو رُجنَّلَتَخْ دهیبِ عمرَ سنَفْ يالَّذ و: قالَ و حطَبِبِالْ فَدعا

لَیفَق فْ ای: لَهإنَّ! صٍأباح ۀَ هایفمفاط!  

  4.إنْ و: قالَ

 ]خانه[که حتماً آن شوي، یا اینبه خدایی که جان عمر در دست اوست، یا قطعاً خارج می: هیزم طلب کرد و گفت ]رهبر مهاجمان[پس 

  .کشمبر سر هرکه در آن است، به آتش می را

  !در این خانه، فاطمه است 5!اباحفصاي : پس به او گفتند

  .حتّی اگر او باشد: پاسخ گفت

 دیدند رهبر اسالم واقعی ـ، سرکردگان این اسالم ظاهري را شادمان کرد؛ چرا که میعلیهاالسالم سرانجام، شهادت آن بانوي مظلومه

  .ـ بی یار و یاور مانده است السالم علیهامیرمؤمنان علی

                                                             

 ؛)هالمصری النهضۀ مکتبۀ چاپ( 259 ، ص4 و ج) العربی دارالکتاب چاپ(، 242ص  ،4 ، ج)328 متوفّاي( اندلسی ربه عبد ابن الفرید، العقد ـ 3

 . 116 ـ115 ، ص4 ، ج) م 1984 متوفّاي( کحاله رضا عمر النساء، أعالم ؛156 ، ص1، ج)732 متوفّاي( ابوالفداء الفداء،أبی تاریخ

نهج شرح :او از نقل به و )323 متوفّاي( جوهري ابوبکر فدك، و السقیفۀ ؛18 ص ،)276 متوفّاي( نَوريدی بهقُتَیابن السیاسه، و اإلمامۀ ـ 4

 . 597 ـ 595 ص ،2 ج ،)9 قرن متوفّاي(میرخواند  الصفا، روضۀ ؛12 ـ 11 ص ،6 ، ج)656 متوفّاي( الحدیدابیابن البالغه،

 .دوم خلیفه کنیه ـ 5



 

 

ۀُ، ماتَتمفاط فَجاء ساءولِ نسنَّکُ وآله علیه اهللا صلّیاهللاِ ریإل لُّه نـمٍیبهاش الْ یفزاءشَۀَ، إلّا عفَإنَّها عائ تَاْ لَمت أظْ ورَترَضاً هم لَ ویإل نُق 

لعالم علیهینْ السکَ هاعالم لُّیل درُورِیع6.الس   

هاشم ملحق شدند جز عایشه؛ پس براي عزاداري به بنی وآله علیه اهللا صلّیاز دنیا رفت، پس تمامی زنان رسول خدا ] علیهاالسالم[فاطمه 

  .او نیامد و بیماري را بهانه کرد

  .داشت ] علیهاالسالماز شهادت حضرت زهرا[از عایشه خبري رسید که داللت بر شادي او  السالم علیهعلی ]امیرمؤمنان[و به 

  ٭ ٭ ٭
که خانه  »آتشی«و  »شمشیرها«، به جاي )پیروان مکتب خلفا= (با گذر ایام و ورق خوردن صفحات تاریخ، پیروان ائمه کفر و گمراهی 

اي در غربت آن یادگار را نشاندند و این، آغاز فصل تازه »بمرکّ«و  »قلم«را احاطه کرده بود،  علیهاالسالمیادگار نبوت

هایی از جعل و تحریف و تندبادهایی از تهمت و افترا، خاندان نبوت را شد و اینک، طوفان السالم علیهمو سالله پاك او علیهاالسالمپیامبر

  .هدف گرفته است

 علیهاالسالمت صدیقه طاهرهاي از ابعاد مظلومیرا معرّفی کند تا گوشه »قلم نااهالن«هایی از ترفند این نوشتار، در تالش است نمونه

  .مایان گرددن

  

  گفتار یکم

  حذف و سانسور حقایق

  

یابند، حذف کنند و چه را مخالف خود میاند که هر آنگروهی ناآشنا با فرهنگ امامت، با پیروي از امیال نفسانی خویش، درصدد برآمده

                                                             

 . 198 ص ،9 ج ،)656 متوفّاي( الحدیدابیابن البالغه،نهج شرح ـ 6



 

 

اي به همراه نخواهد هیچ نتیجهعملی که جز گمراهی . با سرپوش نهادن بر حقایق، باطل را زینت بخشند و آن را بر جاي حق نشانند

  :نیز راه یافته است »تورات و انجیل«هاي آسمانی حتّی به کتاب »حذف و کتمان«ترفند شیطانی . داشت

  الالعنُونَ عنُهملْی و اهللاُ عنُهملْی اُولئک... يهدالْ و ناتیبالْ منْ نازَلْأنْ ما تُمونَکْی نَیالَّذ إنَّ

  )159 /بقره (

...  ]دارندو پنهان و مخفی می[کنند فرستادیم، کتمان می که آیات و دالیل روشن و وسیله هدایتی را که ]از اهل کتاب[همانا آن گروه 

  .کنندآنان را لعن می ] از جنّ و انس و ملک نیز[کنندگان کند و لعنتها را لعن میخداوند آن

  

  تحریف در کتاب مروج الذهب) 1نمونه 

تألیف مسعودي  »مروج الذهب«به نقل از کتاب  »البالغهشرح نهج«در کتاب معروف خویش به نام  )656متوفّاي (الحدید معتزلی ابیابن

   :نویسدچنین می )346متوفّاي (

 أراد إنَّما: قُولُی و رِقَهمحیل حطَبالْ عهجم و بِالشع یف هاشـمٍ یبنـ رِحص یف داهللاِعب أخاه عذِّری رِیالزُب نُب وةُعرْ کانَ و: يعودمسالْ قالَ

کرَتَنْ ألّا بِذلۀُکَالْ تَشمل ال وخْیفالْ تَلسونَممل أنْ و یخُلُواد ۀِ یفۀُکَالْ ونَفَتَکُ الطاعمةً، لدلَ ماکَ واحفَع رُبمخَطّابِالْ نُع نمٍ یبِبا هاشلَم 

   7.الدار هِمیعلَ رِقَحیل حطَبالْ ضَرَأح فَإنَّه رٍ،بکْ یأبِ عـۀِیب عنْ تَأخَّرُوا

آوري کردن او و جمع] هدر مکّ[اي هاشم در دره را در محاصره بنی]  بن زبیر بن عوام[عروة بن زبیر برادرش عبداهللا : گویدمسعودي می

معذور  ]که آل زبیر به دنبال کسب حکومت بودند هاي دهه ششم و هفتم هجريسالدر وقایع مربوط به [هیزم را براي آتش زدن آنان 

  :گفتدانست و میمی

نیز به اطاعت او درآیند )  هاشمبنی(او این کار را براي آن کرد که تفرقه و پراکندگی ایجاد نشود و مسلمانان با هم اختالف نکنند و آنان 
                                                             

 ). ابراهیم ابوالفضل محمد: تحقیق اسماعیلیان، به چاپ( 147 ص ،20 ج ،)656 متوفّاي( الحدیدابیابن البالغه،نهج شرح ـ 7



 

 

و صدیقه طاهره السالم علیهامیرمؤمنان(هاشم کرد، وقتی آنان طور که عمربن خطّاب این کار را با بنیو در نتیجه با هم متّحد شوند؛ همان

  .ها بسوزاندپس همانا او هیزم فراهم کرد تا خانه را بر آن. از بیعت با ابوبکر درنگ کردند)  علیهاالسالم

اصلی  دي، نام خلیفه دوم به عنوان عامل، در کتاب مسعوقرن ششمکند که در الحدید معتزلی اذعان میابیگونه که مشاهده شد، ابنهمان

 »مروج الذهب«هاي امروزین کتاب و تهدید به آتش زدن آن، آمده است؛ اما در برخی چاپ علیهاالسالمماجراي هجوم به بیت فاطمه

  :ردیده و ماجرا با صیغه فعل مجهول آمده استاین نام حذف گ

 بِذلک أراد إنَّما: قُولُی و قهِمیرِلتَح حطَبالْ لَهم عهجم و بِالشع یف اهمیإ رِهحص و هاشمٍیبن رُذکْ يجر إذا أخاه عذِّری رِیالزُب نُب وةُعرْ کانَ

إرمههاب لیخُلُواد یف ،هتماکَ طاع اُربمٍ هنُوهاشب و ـعمج مالْ لَهطَبح إحلهِمإذْ راق موا هالْ أببۀَیع مایف لَف8.س   

آوري کردن او هیزم را براي آتش هاشم و محاصره کردن او آنان را در دره و جمععروة بن زبیر برادرش را وقتی صحبت از ماجراي بنی

او این کار را کرد تا آنان را با ترساندن، به اطاعت از خود وادار کند؛ همان گونه : گفتدانست و میآمد، معذور میمیان می ها بهزدن آن

آوري شد؛ آن هنگام که آنان از بیعت با پیشینیان امتناع هاشم ترسانیده شدند و براي آتش زدنشان هیزم فراهم و جمعکه در قبل نیز بنی

  .کردند

نقل قول، نه تنها نامی از خلیفه دوم نیامده است، بلکه نام خلیفه اول نیز که این وقایع به جهت بیعت با او اتّفاق افتاده، حذف در این 

قسمت آخر روایت تاریخی فوق،  »مروج الذهب«هاي کتاب چاپ ایان ماجرا نیست؛ چرا که در سایراین حذف و تغییر، پ. گردیده است

  ؟!سانسور شده است »طور کاملبه«

در راه دفاع از امام راستین، علی علیهاالسالمهاي دخت پیامبرآري، کوردالنی که روشنگري تاریخ با عقایدشان سازگار نبوده است، رنج

   :اندرا نادیده گرفته و حکایت فوق را چنین نقل کرده السالم علیه
                                                             

 ،3 ج و ) هـ 1303 ه،األزهری چاپ( 72 ، ص2 ج و ) هـ 1283 بوالق، چاپ( 79 ص ،2 ج ،)346 متوفّاي( مسعودي الذهب، مروج ـ 8

 ).هینمیم چاپ( 86 ص ،3 ج و )قم دارالهجره، چاپ( 77 ،ص3 ج و) 1357 قاهره، مصر، دارالرجاء، چاپ( 24 ص



 

 

 بِذلک أراد إنَّما: قُولُی و قهِمیرِلتَح حطَبالْ لَهم عهجم و بِالشع یف اهمیإ رِهحص و هاشمٍیبن رُذکْ يجر إذا أخاه عذِّری رِیالزُب نُب وةُعرْ کانَ

إرمههاب لیخُلُواد ؛ یفهتإذْ طاع موا هالْ أببۀَیع مایف لَف9.س  

هاشم و محاصره کردن او آنان را در دره و جمع کردن او هیزم را براي آتش زدن ماجراي بنیعروة بن زبیر برادرش را وقتی صحبت از 

ها او این کار را کرد تا آنان را با ترساندن، به اطاعت از خود وادار کند؛ هنگامی که آن: گفتدانست و میآمد، معذور میها به میان میآن

  .از بیعت با گذشتگان امتناع کردند

  

  رتذکّ

مروج «بسیار دور از ذهن است که او در هنگام نقل از کتاب  10باشد؛الحدید معتزلی که مبتنی بر تبرئه خلفا میابیا توجه به شیوه ابنب

چاپ: افزوده باشد؛ بلکه باید گفت »مروج الذهب«، به شرح نوشته مسعودي دست یازیده و توضیحاتی را بر متن مندرج در »الذهب

الحدید آن را در کتاب ابیاند و متن اصلی نوشتار مسعودي، عیناً همان متنی است که ابن، تحریف شده»مروج الذهب«هاي فعلی کتاب 

  .خود نقل کرده است

  :درباره مسعودي

  :نویسدمی او درباره )748 متوفّاي( ذهبی

کانَ و عتَزِلماًی.  

  .بود معتزلی او

  )857 ص ،3 ج الحفّاظ، تذکرة ؛ 569 ص ،15 ج النبالء، أعالم سیر(
                                                             

 .)بیروت دارالفکر، چاپ( 86 ، ص3 ج و) بیروت داراالندلس، چاپ( 77 ص ،3 ، ج)346 متوفّاي( مسعودي الذهب، مروج ـ 9

 .گفتار سوم، نمونه یکم: ك.ر ـ 10



 

 

  .نمایدمی قلمداد شافعی را مسعودي )771 متوفّاي( سبکی: که است توجه جالب

  )457 ـ 456 ص ،3 ج الکبري، ۀالشافعی الطبقات: ك.ر(

  

  نشانه تحریف در نوشتار بالذري) 2نمونه 

 »الصراط المستقیم«از علماي بزرگ شیعه، در کتاب ارزشمند خویش  )877متوفّاي ( سرّه قدس علّامه شیخ زین الدین عاملی بیاضی

  :نویسدچنین می

نْ وما هام واهالذُرِالْ ربي رَاشْ وتَه یف ۀِیالشع رَ أنـَّهصۀَ حمفاط تّ بابِالْ یفیح أسـقَطَت حناًم11.س   

نقل کرده و در  ]279 متوفّاياز علماي سنّی مذهب و [آن مطلبی است که بالذري  ] و اعمال ناشایست خلیفه دوم[از جمله آن موارد 

، علیهاالسالمفاطمه[را آن چنان بین در و دیوار قرار داد، که  ] علیهاالسالم[فاطمه) عمر بن خطّاب(میان شیعیان نیز مشهور است که او 

  .محسن را سقط نمود] فرزندش

  .توان به روشنی دید که چنین مضمونی، در این آثار به چاپ نرسیده استاز بالذري، می هاي چاپ شدهبا جستجو در کتاب

، از دسترس محقّقان خارج گردیده و به دست ما السالم علیهبدین ترتیب، نه تنها مدرکی بسیار مهم در موضوع شهادت حضرت محسن

  :نرسیده است؛ بلکه با کمال تأسف باید گفت

باشد که حاکی از درگذشت وي در سنّ کودکی در آثار بالذري، حدیثی جعلی می السالم علیهدرباره حضرت محسنتنها متن موجود 

   12!است

  
                                                             

 ).هالمرتضوی المکتبۀ چاپ( 12 ص ،3 ج ،)877 متوفّاي( بیاضی المستقیم، الصراط ـ 11

 ).بیروت اَعلمی، چاپ( 144 ص ،3 ج ،)279 متوفّاي( بالذري األشراف، أنساب ـ 12



 

 

  :کتمانی در پی کتمان

  السالم علیهسکوت در ماجراي سقط حضرت محسن

  :کندچنین نقل می 13»جعفر النقیب ]یحیی[ ابو«از استادش  )656متوفّاي (الحدید معتزلی ابیابن

 منْ دم لَأباح اًیح کانَ لَو أنَّه حالُالْ فَظَهرَ نها،بطْ ذا قَتفَألْ نَبیز روع لأنَّه ود،أسالْ نِب هبارِ دم أباح وآله علیه اهللا صلّیاهللاِ رسولُ کانَ إذا 

عوۀَ رمتّ فاطألْ یحطْ ذا قَتهابن.  

  :مقَو قُولُهیما کعنْ يوِأر: تفَقُلْ

  ؟».سنَمحالْ قَتفَألْ روعت فاطمۀَ إنَّ«

   14.ضـعِالمو هذا یف متَوقِّف یفَإنِّ النَه،بطْ یعنِّ وِتَرْ ال و یعنِّ وِهالتَرْ: فَقالَ

دختر خوانده [سبب آن که وي، زینب اجازه داده بود؛ بهبار بن اسود ـبه کشتن ه وآله علیه اهللا صلّیرسول خدا ]هدر فتح مکّ[هنگامی که 
                                                             

 از و نداشته امامی مذهب معتزلی، الحدیدابیتصریح ابن به او :)644 از قبل متوفّاي( علوي زید ابو بن محمد بن یحیی ابوجعفر نقیب، ـ 13

  .است زدهمی دم عمر و ابوبکر فضائل

 رسول الهی فرمان به وي از ریشخند شاهکاري سقیفه، ماجراي در او توجیهات. کندمی تأیید را او زمان فتوحات و عثمان وي

  .است وآله علیه اهللا صلّیخدا

  :است چنین )656 متوفّاي( معتزلی الحدیدابیابن قلم به او توصیفات برخی

  .نِیخَیالشَ یعل ینثْی و الصحابۀِ بِفَضائلِ تَرِفعی کانَ و ـ اًیعلَوِ کانَ إنْ و ـ هبِمذْللْ متَعصبٍ رُیغَ الف ـ

  .عهیالش منْ نَیرِفمسالْ لَقَو یتَضرْیال و السلَف منْ رَاُبی کانَ ال و هبِمذْالْ یإمام نْکُیلَم و ـ ب

 )90ـ  82 ، ص12 ج و 223 ـ 222 ص ،10 ج ،)656 متوفّاي( الحدیدابیابن البالغه،نهج شرح: ك.ر(

 .193 ص ،14 ج ،)656 متوفّاي( معتزلی الحدیدابیابن البالغه،نهج شرح ـ 14



 

 

را ترسانید، به صورتی که زینب فرزندي را که در شکم خود داشت، سقط کرد؛ پس  15]و از زنان مسلمان وآله علیه اهللا صلّیرسول خدا

جا که فرزندي را که را ترساند تا آن ] علیهاالسالم[کرد خون کسی را که فاطمهروشن است که اگر آن حضرت زنده بود، حتماً مباح می

  .در بطنش داشت، سقط نمود

  :گفتم ]:گویدالحدید میابیابن[

  :گویندآیا از تو روایت کنم قول آن گروه را که می

  ؟».ترسانده شد پس محسن را سقط کرد ] علیهاالسالم[فاطمه «

  :گویدپاسخ می ]استاد[پس 

  .]!کنمو سکوت اختیار می[ام را نیز از قول من نقل ننما؛ چرا که من در این موضوع توقّف کردهاز من روایت نکن و بطالن این ماجرا 

  

                                                             
  :نویسدمی »زینب« درباره العاملی مرتضی جعفر ارجمند، استاد ـ 15

 داشت دختر دو دیگرش، همسر از »ابوهند« .است شده یاد »ابوهند« به او از که تَمیمبنی از داشت شوهري ـ کبري خدیجه خواهر ـ »هاله«

  .»رقیه« و »زینب« هاينام به

  .ماند تنها »ابوهند« دختران با »هاله« و گفتند وداع را فانی دار دختر، دو این مادر و »ابوهند«

  .گرفت عهده بر را دختر دو این سرپرستی ـ هاله خواهر ـ »کبري خدیجه«

 یافت انتقال وآله علیه اهللا صلّیخدا رسول به دو دختر این سرپرستی ،»کبري خدیجه« با وآله علیه اهللا صلّیخدا رسول ازدواج و »هاله« درگذشت با

  .گرفتند نام وآله علیه اهللا صلّیخدا رسول ، دختران»عرب رسم به« دختر دو این روز، آن از و

 بن عبدالعزّي بن ربیع بن ابوالعاص« با »زینب« بعدها،) 126 ـ 125 ص ،2 ج ،وآله علیه اهللا صلّیاألعظم النبی سیرة من الصحیح: ك.ر(

 .اندخوانده وآله علیه اهللا صلّیخدا رسول داماد را »ابوالعاص« نتیجه، در کرد و ازدواج »مناف عبد بن عبدشمس



 

 

  در منابع اهل سنّت علیهاالسالمهاي شهادت حضرت زهرانشانه

  .نموداي ترساند که فرزندش را سقط به زینب حمله کرد و او را به گونه سال دوم هجريدر  »باربن اسودـه«طبق نقل مورخین، 

از دنیا  سال هشتم هجرياي مبتال شد و به دلیل همین عارضه، شش سال بعد، یعنی در هاي ناپیوستهزینب بر اثر این ماجرا، به خونریزي

به وقوع پیوست ـ خون سال هشتم هجري ه ـ که در رمضان در ماجراي فتح مکّ وآله علیه اهللا صلّیدر ادامه همین رویداد، پیامبر 16.رفت

»ارـهرا مباح دانستند »ب.  

  :جالب است که

و سقط فرزند آن  علیهاالسالمبیند و مهاجمین را در برخورد با صدیقه طاهرهجعفر النقیب، این دو ماجرا را مشابه یکدیگر می ]یحیی[ ابو

نیز به نیکی دریافته است که علّت نماید؛ چرا که او محکوم به مرگ می »بارـه«همانند  ) السالم علیهحضرت محسن(بانوي بزرگوار 

در اثر ایجاد هراس و تولید وحشت توسط مردان مهاجم  »سقط فرزندشان«و زینب یکسان بوده و  علیهاالسالمدرگذشت صدیقه طاهره

  .باشدمی

  17کنید این هراس از سوي چه کسی ایجاد شد؟به راستی فکر می

                                                             

 ).العربی التراث إحیاء چاپ دار( 312 ص ،3 ج اإلصابه، کتاب حاشیه در ،)463 متوفّاي( البر عبدابن اإلستیعاب، ـ 16

  :گویدصراحت می به ماجرا این در )231 متوفّاي( نَظّام به ملقّب معتزلی، بصري سیار بن ابراهیم ـ 17

  .نهابطْ منْ نَیجنالْ قَتألْ یحتّ عۀِیبالْ موی ]علیهاالسالم[ فاطمۀَ نَبطْ ضَرَب عمرَ إنَّ

  .نمود سقط خود درشکم را جنین وي، که چنانآن کرد مضروب بیعت روز در را ] علیهاالسالم[فاطمه عمر، همانا

 عبدالکریم بن محمد ؛)بیروت چاپ دارالمعرفه،( 141 ـ 140 ص ،»الفرَق بین قُالفَرْ« کتاب در )429 متوفّاي( بغدادي طاهر بن القادر عبد

 ص ،6 ج ،»بالوفیات الوافی« کتاب در )764 متوفّاي( صفَدي ؛)بیروت( 57 ص ،1 ، ج»النحل و الملل« کتاب در )548 متوفّاي( شهرستانی

 .اندکرده نقل» نَظّام« قول از را عقیده این ؛346ص  ،2 ج ،) اإلعتبار و المواعظ( »الخطط« کتاب در )845 متوفّاي(مقریزي  ؛17



 

 

  :نماییمبا کمال تعجب مشاهده می

ورزد و به شاگرد خویش اجازه اجتناب می علیهاالسالمزهرا جعفر النقیب از ترویج دیدگاه خود درباره قاتل حضرت فاطمه ]یحیی[ ابو

  !دهدنقل آن را نمی

  :کهتر آنجالب

  :نویسدزینب میدرباره  18از قول صحابهاز علماي متعصب سنّی،  )774متوفّاي (کثیر ابن

هیشَهِ ماتَت19.د  

د؛ ولی علیرغم تشابهی که میان ندانمی »شهادت«، درگذشت زینب پس از گذشت شش سال از حادثه سقط فرزندش را صحابهآري، 

  !آیدسخن به میان می علیهاالسالماز مرگ طبیعی صدیقه طاهرهاین روزها وجود دارد،  علیهاالسالمدالیل درگذشت زینب و حضرت زهرا

  :چنانچه اظهار شده

اش از همه زنان عالم و شهدا برتر است، ولی رحلتش به صورت طبیعی رضی اهللا عنها با آن که درجه و رتبهحضرت فاطمه زهرا «

  20!»...بوده

                                                             

بن عروة عن اَبیه اَنّها لما هاجرت دفعها رجل فوقعت علی صخرة فاَسقطت  و ذکر حمادبن سلمۀ عن هشام« ـ 18

 ».وجِعۀ حتّی ماتت، فکانوا یرونها ماتت شهیدةتزل  حملها، ثم لم

مؤسسۀ التاریخ  چاپ( 216 ص، 5ج  و) 1966ریاض، ،مکتبۀ النصر چاپ( 308 ص ،5 ج ،)774 متوفّاي( کثیرابن النهایه، و البدایۀ ـ 19

 .)بیروت ،العربی

 دارالعلوم حوزه نظر زیر( اسالم نداي فصلنامه در مندرج ،»شهادت افسانه تا والدت از زهرا فاطمه« مقاله چاپ درباره توضیحی ـ 20

 . 3 ص ،7 ، شماره)زاهدان



 

 

در بستر خویش ) رضی اهللا عنها(شود مورد قبول ما نیست و طبق عقیده ما حضرت فاطمه شود و یا نوشته میآنچه امروز مطرح می«

  21!».نرسانده است وفات نموده و کسی ایشان را به شهادت

دانست؛  »شهادت«توان به واسطه بیماري زینب، مرگ او را به هجرتش در شش سالِ قبل وصل کرد و درگذشت او را  به راستی، اگر می

اش بر حاکمانِ وقت اتّصالی  که به واکنش خداپسندانه ـنیز  علیهاالسالمرت زهراحضتوان از درگذشت  شک، در منطق صحابه، می بی

  22 .یاد کرد »شهادت«با عنوانِ  ـکامل داشت 

  

  :حکایتی دیگر از کتمان

  نزد اهل تسنّن» احراق«پیشینه ماجراي 

اي نمیاشاره علیهاالسالمبه خانه صدیقه طاهره »هجوم اصلی«افروزي در ماجراي و آتش »احراق«مدارك امروزین اهل تسنّن، به وقوع 

ثبت شده  »آوري هیزم جهت اجراي این تهدیدتهدیدهاي جدي عمربن خطّاب براي به آتش کشیدن خانه و جمع«در این منابع تنها . کند

   23.است

                                                             

 اسالم، نداي فصلنامه در مندرج ،2/6/1380تاریخ زاهدان،به تسنّن اهل جمعه امام عبدالحمید، مولوي جمعه نماز هايخطبه از فرازي ـ 21

 . 70 ص ،6 شماره

 .علی لباف، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر: ، تألیف)در منطق صحابه علیهاالسالماثبات شهادت حضرت زهرا(ارغوان : ك.ر ـ 22

 چاپ( 572 ص ،8 ، ج)235 متوفّاي( شیبهابیالمصنَّف،ابن ؛) قم دارالهجره، چاپ( 77 ص ،3 ج ،)346 متوفّاي( مسعودي الذهب، مروج ـ 23

، 586 ص ،1 ج ،)289 متوفّاي( بالذري األشراف، أنساب ؛20 ـ 17 ص ،1 ج ،)276 متوفّاي( نَوريدی بهقُتَیابن السیاسه، و اإلمامۀ ؛) دارالفکر

نهج شرح ؛443 ص ،2 ج ،)310 متوفّاي(طبري  جریر بن محمد طبري، تاریخ ؛) دارالفکر چاپ( 268 ص ،2 ج و )قاهره چاپ دارالمعارف،(

 دارالکتاب چاپ( 242 ، ص4 ج ،)328 متوفّاي( اندلسی ربه عبدابن الفرید، العقد ؛48، ص 6 ج ،)656 متوفّاي( معتزلی الحدیدابیابن البالغه،



 

 

  ؟!نیز سرپوش گذاشته شود »افروزيبار عمربن خطّاب به آتشتهدیدهاي خشونت«در مواردي حتّی تالش شده است بر ماجراي 

  :براي مثال

تبدیل شده و تحریف  »دهمحتماً انجام می :علَنَّلَاَفْ«به  »سوزانمحتماً می :رِقَنَّلَاُح«یعنی واژه  »تهدید به احراق«در برخی مدارك، 

   24.گردیده است

تغییر  »!آن کار را انجام می دهم«کرد، به جمالتی مانند افروزي تهدید میکه اهل خانه را به آتش »عمربن خطّاب«به این ترتیب، سخن 

  ؟!یافته است

، برخی شواهد و قرائن، حاکی از آن »علیهاالسالماحراق بیت فاطمه«اي بر حوادث تلخ و ناگوار هاي گستردهبا وجود چنین سرپوش

وقوع احراق و «ر صریح ادعاي شیعیان مبنی بر ، بعضی از بزرگان اهل تسنّن، به انکاهاي هشتم و نهم هجري قمريقرناست که در 

هنوز منابع  )سال پیش 500نزدیک به (گردید که در آن زمان جا ناشی میشاید این سکوت از آن. انداقدام ننموده »افروزيتحقّق آتش

توانستند با استناد به برخی مدارك اهل تسنّن، طور کامل پاکسازي نشده بود و شیعیان میافروزي، بهاهل تسنّن از اسناد وقوع این آتش

  .را به اثبات برسانند »وقوع احراق«

                                                                                                                                                                                                                      

 ،)732 متوفّاي( ابوالفداء الفداء،أبی ؛ تاریخ)الدینشریف خلیل: تحقیق( 87 ص ،4 ج و) هالمصری النهضۀ مکتبۀ چاپ( 259 ص ،4 و ج) العربی

 . 156 ص ،1 ج

 نهایۀ ؛)دارالجلیل چاپ( 975 ص ،3 و ج) اإلصابه کتاب حاشیه در چاپ( 254 ص ،2 ج ،)463 متوفّاي( البر عبدابن اإلستیعاب، ـ 24

 بیروت، چاپ( 311 ص ،17 ج ،)764 متوفّاي( صفَدي بالوفیات، ؛ الوافی)1395قاهره،  چاپ( 40 ص ،19 ج ،)733 متوفّاي( نویري اإلرب،

1401(.  

 مدرك این در را تحریف دیگر نمونه .نمود توان مشاهدهمی را »علیهاالسالمفاطمه بیت« احراق به تهدید در تحریف پاي رد فوق، کتب تمام در

 . 364 ص ،1 ج ،)241 متوفّاي(حنبل  بن احمد الصحابه، فضائل: کنید مشاهده



 

 

 سرّه قدسکه با شرح علّامه حلّی »تجرید اإلعتقاد«از علماي بزرگ شیعه، در کتاب  )672متوفّاي ( سرّه قدسخواجه نصیرالدین طوسی

  :نویسدبه چاپ رسیده است، چنین می )726متوفّاي (

ثَ وعیإل ب بیت ؤْرِالْیأممنالم علیه نَیما السلَم امنْ تَنَعالْ عبۀِیفَأضْ عرَم یفه النار و یفۀَ همالم فاط25.علیهاالس   

پس خانه را به . امتناع کردند ] با ابوبکر[فرستاد، آن هنگام که ایشان از بیعت  السالم علیه سوي خانه امیرمؤمنانبه ]ابوبکر، گروهی را[

  .در آن بود علیهاالسالمآتش کشید در حالی که فاطمه

هستند ـ هر دو، بر هاي هشتم و نهم هجري قرنـ که از علماي سرشناس اهل تسنّن در  27و عالءالدین قوشچی 26الدین اسفراینیشمس

  .انده نوشتهردی سرّه قدسکتاب خواجه نصیرالدین طوسی

اند، بلکه در را منکر نشده سرّه قدساند، نه تنها کالم محقّق طوسیرسیده »احراق«هاي فوق و ماجراي دو، زمانی که به جمله اما این

  .انداند و آن را ضعیف هم نشمردهصحت روایت فوق، شک نیز نکرده

سه این دو، انکار سخنان محقّق طوسیجالب آن است که رویب اهل سنّت می سرّه قدکه باشند؛ چنانبوده است و هر دو از علماي متعص

   28.توان استنباط کرداین موضوع را از نقد آنان بر آثار شیعه می

  .سبب وجود برخی مدارك، مشکل بوده است، انکار این ماجرا بهقرن نهم هجرياین موضوع، نشانگر آن است که تا 

  

                                                             

 . 377ـ  376 ص ،)726 متوفّاي( سرّه قدسحلّی علّامه اإلعتقاد، تجرید شرح فی المراد کشف ـ 25

 .»القواعد تجرید شرح فی العقائد تسدید« کتاب در )826 متوفّاي( اسفراینی الدینشمس ـ 26

 .)سنگی چاپ( »التجرید شرح« کتاب در )779 متوفّاي( قوشچی عالءالدین ـ 27

 خواجوئی ه،اإلعتقادی الرسائل: ك.ر. کنندمی معرّفی» جوستیزه عنود متعصبِ« را او شیعه علماي برخی که است حدي به قوشچی تعصب ـ 28

 . 409 ص ،1 ج ،)1173 متوفّاي(



 

 

  گفتار دوم

  جایی حقایقتحریف و جابه

  

  .ـ تحریف حقایق است وآله علیه اهللا صلّیناپذیر پیامبرهاي شیطان، براي دوري مردم از قرآن و عترت ـ دو یادگار جداییاز دیگر حربه

هاي گوینده یا نویسنده تا منظور اصلی وي روشن نشود و جا کردن و دست بردن در عبارتحروف و کلمات را جابه«: تحریف یعنی

  ».او تغییر کندمعناي سخن و کالم 

گران، دوري از رحمت سرنوشت تحریف. جا کردن کلمات و بازي با لغات، آن را کتمان نمودتوان با جابهآري، حق روشن است؛ اما می

  :خداوند است

  )46/ نساء (  الًیقَل إلّا منُونَؤْی فَال رِهمفْبِکُ اهللاُ لَعنَهم... مواضعه عنْ لمکَالْ حرِّفُونَی هادوا نَیالَّذ من

و از رحمت خویش دور [خداوند آنان را به سبب کفرشان لعنت کرد ... دهندگروهی از یهود، کلمات خدا را از جاي خود تغییر می

  .آورند مگر گروهی اندك؛ پس ایمان نمی]ساخت

  

  تحریف در کتاب المعارف) 1نمونه 

یا بنا به ( »محسن« وآله علیه اهللا صلّیدر جان خود داشتند و از سوي رسول خدا علیهاالسالمماجراي شهادت فرزندي که صدیقه طاهره

  .باشد که تحریف در آن صورت گرفته استبارزترین مواردي می از 29گذاري شده بود،نام )»سنمح« قرائت مشهور

 علیهاالسالمدر قسمتی که نام فرزندان صدیقه طاهره »طالبأبیمناقب آل «در کتاب  )588متوفّاي (شهرآشوب مازندرانی عالم شیعی ابن

  :کندبازگو می )276متوفّاي (نَوري به دیقُتَیاي را از قول دانشمند سنّی ابنآورد، جملهرا می
                                                             

 . 55 ص ،2 ج ،)817 متوفّاي( فیروزآبادي المحیط، القاموس ـ 29



 

 

و هاأونُالْ: الدسح الْ وسحنُی الْ وحنُمقْ سطٌ؛س و یف عارِفقُتَالْ مبِیإنَّ: ی حناًمس دنْ فَسخْ مقُنْ  30مِزوِالْ فُذدع31... ي   

  .حسن، حسین و محسن که سقط گردید: ] علیهاالسالم[و فرزندان آن حضرت

  .از بین رفت ]غالم عمر بن خطّاب[فُذ عدوي به آمده است که محسن بر اثر ضربه شدید قُنْقُتَیمعارف ابن ]کتاب[و در 

  

  : نویسداز علماي اهل تسنّن در تأیید این مطلب چنین می )658متوفّاي (محمد بن یوسف گنجی شافعی 

و ل زادالْ یعمورِجه ۀَ إنَّ: قالَ ومالمفاطعلیهاالس ـأسقَطَت عبالنَبِ دکانَ راًذَکَ ی اهمولُ سسوآله علیه اهللا صلّیاهللاِ ر حناًمس شَ هذا ویء لَم 

یدنْ وجعد دنْ أحم نْ إلّا لِالنَقْ لِأهعد قُتَنِابهی32.ب   

  :گویدکند و میعلما چنین مطلبی را اضافه می ت و جمهوربر قول اکثری) شیخ مفید از علماي شیعه(او 

نام او را محسن  وآله علیه اهللا صلّیفرزند پسري را سقط نمود که رسول خدا علیهاالسالم، فاطمه]وآله علیه اهللا صلّی[پیامبر  ]رحلت[پس از 

  .بهقُتَییافت نشد مگر ابن] و حدیث[این مطلب نزد هیچ کدام از اهل نقل  ]:دهدگنجی شافعی ادامه می[. نهاده بود

بر  السالم علیهبر سقط شدن حضرت محسن »المعارف«به به نام قُتَیهاي ابنشود که در یکی از کتاببا توجه به مدارك فوق، مشخّص می

  .تصریح شده است »فُذقُنْ«اثر اقدام 

از علماي اهل تسنّن تأییداتی دارند و  )658متوفّاي (از علماي شیعه و نیز گنجی شافعی  )588متوفّاي (شهرآشوب بر این مطلب، ابن

  .وجود داشته است »المعارف«در کتاب  قرن هفتمروشن است که جمله فوق تا 

                                                             

 )32 ، ص6 ج ،)711 متوفّاي( منظورابن العرب، لسان( .داًیشَد عاًدفْ دفَعه: ماًزخْ خَمهزْی زخَمه ـ 30

  ).یوسف البقاعی: ، تحقیق1421چاپ ذوي القربی، ( 407 ص ،3 ج ،)588 متوفّاي( شهرآشوبابن طالب،أبی آل مناقب ـ 31

 . 413 ص ،)658 متوفّاي( شافعی گنجی الطالب، کفایۀ ـ 32



 

 

  : کنیمهاي امروزین این کتاب، با کمال تعجب، تنها جمله زیر را مشاهده میاما در چاپ

)حنُمس نُب لعی بٍیأبِ نِبطال ضنْ یتَعال اهللاُ یرماعه (ا وأم حنُمس نُب لعی لَکفَه و وه غ33.رٌیص   

  .فرزند ابوطالب است که خداوند از هر دوي آنان راضی باد]  السالم علیه[محسن، فرزند علی  ] السالم علیهامیرمؤمناناز جمله فرزندان [

  .اما محسن بن علی، هالك شد در حالی که کوچک بود

سقط نمود و نیز نام یکی از قاتالن آن  34،»هجوم اصلی«در جریان  علیهاالسالمبدین ترتیب ماجراي فرزندي که حضرت صدیقه طاهره

وفات کرد در حالی که  :رٌیصغ هو و فَهلَک«تحریف گردیده و با عبارت  علیهاالسالمفرزند و حادثه اصابت ضربه شدید به صدیقه طاهره

  35.شودجا میجابه »!کوچک بود

                                                             

ثروت : چاپ دارالمعارف، مصر، تحقیق( 211و ص  )بیروت العربی، التراث إحیاء دار چاپ( 92 ص ،)276 متوفّاي( بهقُتَیابن المعارف، ـ 33

  ).عکاشه

 . 489 ص عبدالزهراء مهدي، شیخ استاد ،علیهاالسالمفاطمه بیت علی الهجوم حول تحلیل و دراسۀ: ك.ر ـ 34

  .می باشد )806 متوفّاي( ]ابوالفضل العراقی[، گزارش عبدالرحیم بن الحسین العراقی "المعارف"دیگر نشانه هاي وقوع تحریف در کتاب از  ـ 35

به چاپ رسیده است،  "بدر عبداهللا البدر"که با تحقیقِ ) 1413، چاپ دار ابن حزم، بیروت، 174صفحه ( "األربعین العشاریه"وي در کتابش با نام 

است؛  بوده لسالما علیه، در جنگ جمل، به همراه حضرت علی عکراش بن ذُؤیب: نقل کرده است "المعارف"تصریح می کند که ابن قُتَیبه در کتاب 

می خوانیم که عکراش بن ) دکتر ثروت عکاشه، چاپ دار المعارف،مصر: ، تحقیق310صفحه ( "المعارف"در حالی که در چاپ هاي فعلی از کتاب 

  ! بوده است؟ عایشهذُؤیب در جنگ جمل از همراهان 

  : از کتابش می نویسد 174ابوالفضل العراقی در صفحه 

  ".رضی اهللا عنه وقعۀ الجمل علیفذکر ابن قتیبه أنّه حضر مع "

  :وي در چند سطر بعد، در همان صفحه از کتابش می نویسد



 

 

 ت عالم شیعی، ابن شهرآشوب مازندرانیبه تجلیل از شخصی »بالوفیاتالوافی «در کتاب  )764متوفّاي (جالب است بدانیم که صفَدي 

   36.ستوده است »جهلَهالْ وقُصد«پرداخته و وي را با اوصافی همچون ) 588 متوفّاي(

  

  تحریف در کتاب صحیح بخاري) 2نمونه 

توسط  علیهاالسالم دوسرا، صدیقه کبريهاي روشنگر در مسیر تاریخ اسالم، ماجراي مصادره و غصب اموال بانوي از جمله بحث

    37.باشدحکومت وقت است که نقطه عطفی در مباحث فاطمیه می

  .ه سیاهی در تاریخ حکمرانی خلیفه اول و دوم است را تحریف کننداند تا این ماجرا  که لکّبرخی دشمنانِ حق، تالش کرده

  :نویسدشهرت دارد، می »صحیح مسلم«در کتاب خود که به  )261متوفّاي (مسلم بن حجاج نیشابوري 

 منْ راثَکیم لـُبتَطْ تُمافَجِئْ سلَّم و هیعلَ اهللاُ یصلَّ اهللاِ رسولِ یول أنا: رٍأبوبکْ قالَ سلَّم و هیعلَ اهللاُ یصلَّ اهللاِ رسولُ یتُوفِّ فَلَما... عمرُ فَقالَ

نِاب یأخ،ک و طْیهـذا لُب راثَیم امهنْ رَأتکْ فَقالَ. هایأبِ موبولُ قالَ: رٍأبسلَّ اهللاِ رلَ اهللاُ یصعیه و لَّمثُ، ما«: ستَرَکْ ما نُورناه دقَه ص«.  

  .حقِّللْ تابِـع راشد بار لَصادقٌ أنَّه لَمعی اهللاُ و خائناً، غادراً آثماً کاذباً تُماهیفَرَأ

فِّ ثُمتُوکْ یوبأنا و رٍ،أب لوولِ یسلَّ اهللاِ رلَ اهللاُ یصعیه و لَّمس و لوکْ یأبِ یرٍب.  

  38.خائناً غادراً آثماً کاذباً یتُمانیفَرَأ

  :چنین گفت ]را مخاطب قرار داده وآله علیه اهللا صلّیو عباس عموي پیامبر السالم علیهامیرمؤمنان علی[پس عمر 

                                                                                                                                                                                                                      

  ".وقعۀ الجمل علیفإنّه حکی فی کتاب المعارف أن عکراشاً حضر مع "

 . 146 ص ،4 ج ،)764 متوفّاي( صفَدي بالوفیات، الوافی: ك.ر ـ 36

 .فرهنگی انتشاراتی منیر بخش دوم، علی لباف، مرکز هاي فاطمیه، درسنامه: ك.ر ـ 37

 . 3302 حدیث ،»حکم الفیء« باب ،»السیر و الجهاد« کتاب ،)261 متوفّاي( حجاج بن مسلم مسلم، صحیح ـ 38



 

 

  :آن هنگام که رسول خدا وفات یافت، ابوبکر گفت... 

میراث خودت ) عباس(به نزد او آمدید؛ در حالی که تو ) و عباس السالم علیهامیرمؤمنان(من جانشین رسول خدا هستم، پس شما دو نفر 

را از پدرش ]  علیهاالسالمحضرت زهرا[ارث همسرش )  السالم علیهامیرمؤمنان علیاشاره به (و این  39کرديرا از پسر برادرت طلب می

  .کردطلب می ]وآله علیه اهللا صلّیرسول خدا[

  .»گذاریم، صدقه استچه ما باقی میشود، آناز ما پیامبران ارث برده نمی«: گفت که پیامبر گفته است ] ادعا کرد و[پس ابوبکر 

رفتار و کردار، درستداند که او راستگو، نیکگر و خائن دانستید، در حالی که خدا میدروغگو، گناهکار، حیله پس شما دو نفر او را

  .پیرو حق بود

  .گر و خائن دانستیدسپس ابوبکر مرد و من جانشین رسول خدا و ابوبکر هستم؛ پس شما دو نفر، من را دروغگو، گناهکار، حیله

  .کندرا نسبت به ابوبکر و عمر ـ آن هم به اعتراف خلیفه دوم ـ بیان می السالم علیهامیرمؤمنان علیماجراي فوق به روشنی نظر 

  ؟!کندهاي دیگر از همین روایت، تغییر میاین مطلب، چون خوشایند برخی نبوده است، در نقل

را به  »گر و خائندروغگو، گناهکار، حیله :خائناً غادراً آثماً کاذباً«اکثر مورخان، چه قبل از مسلم نیشابوري و چه بعد از وي، عبارت 

  .اندعبارات دیگري تبدیل کرده

  

  :براي نمونه

  :نویسدمی »صحیح بخاري«مشهور کتاب  صاحب )256متوفّاي (محمد بن اسماعیل بخاري 

 عملَ بِما هایف فَعملَ رٍأبوبکْ فَقَبضَها سلَّم و هیعلَ اهللاُ یصلَّ اهللاِ رسولِ یول أنا: رٍأبوبکْ فَقالَ سلَّم، و هیعلَ اهللاُ یصلَّ هینَبِ اهللاُ یتَوفَّ... عمرُ قالَ
                                                             

  .طلبیدمی را خیبر غنائم خمس از هاشمبنی سهم عباس که است آن صحیح ـ 39

 . 9 ص ،10 ج ،)310 متوفّاي( شافعی طبري البیان، جامع: ك.ر



 

 

بِه ولُ هایفسلَّ اهللاِ رلَ اهللاُ یصعیه و لَّمس تُماأنْ و یحذـ نَئ لَأقْ ول بیع لعی اسٍ وبمانِتَزْ ـ عکْ أنَّ عکَذا رٍأباب 40.کَذا و   

من جانشین رسول خدا هستم، پس آن اموال را در اختیار گرفت و : خداوند جان نبی خود را گرفت، پس ابوبکر گفت: ... عمر گفت

و در آن )  ]:و گفت[و عباس کرد ]  السالم علیه[علی  ]امیرمؤمنان[رو به  ] در این هنگام[عمر (ها رفتار کرد همانند رسول خدا درباره آن

  .کردید که ابوبکر چنین و چنان استهنگام، شما دو نفر گمان می

اي را که بازگو کننده نظر امیرمؤمنان علیکند و در هیچ یک، جملهدر چهار قسمت از کتاب خویش به ماجراي فوق اشاره می »بخاري«

  .کنددرباره خلیفه اول و دوم است حکایت نمی السالم علیه

  :اند ازکه به این ماجرا اشاره نموده عبارت »صحیح بخاري«سه قسمت دیگر از کتاب 

  .2863رقم : ۀو فی طبع 3094، باب اول، حدیث »سخُمض الْفَرْ«کتاب 

  .6231رقم : ۀو فی طبع 6728، حدیث »النُورث: یلُ النَبِقَو«، باب »الفَرائض«کتاب 

  .6761رقم : ۀطبع و فی 7305، حدیث »و التَنازع التَعمقِ رَه منْکْما ی«، باب »السنَّه تابِ وکتصام بالْاإلع«کتاب 

  

  گفتار سوم

  توجیه با هدف کتمان حقایق

  

دار میاي را جریحهشوند که روح هر انسان آزادهها و تفسیرهایی میبرخی حقایق که قابل انکار و کتمان نیستند، دستخوش چنان توجیه

                                                             

 5358 ، حدیث»... سنَه  قُوت الرَجلِ سحب«باب  ،»النَفَقات« کتاب ،)256 متوفّاي( بخاري اسماعیل بن محمد بخاري، صحیح ـ 40

 . 4939 رقم: ۀطبع فی و



 

 

  .سازد

نهند و سعی در درست جلوه دادن اعمال ناپسند گرانی که به جاي نقد ظلم حاکمان ظالم، بر اعمال زشت آنان سرپوش میتوجیه

  :فرمایدها میاند که قرآن کریم خطاب به آننمایند؛ همچون کسانیستمگران می

  )71/ عمران آل (  لَمونَتَع تُمأنْ و حقَّالْ تُمونَتَکْ و باطلِبِالْ حقَّالْ بِسونَتَلْ لم کتابِالْ لَأه ای

  آگاهید؟ ]ت آنبه حقّانی[کنید در حالی که پوشانید و حق را کتمان میچرا حق را به وسیله باطل می! اي اهل کتاب

  

  الحدید براي تبرئه خلفا ابیتالش ابن) 1نمونه 

و همچنین غصب اموال آن  علیهاالسالمپس از اشاره به ماجراي یورش به خانه صدیقه طاهره )656متوفّاي (الحدید معتزلی ابیابن

  :نویسدگیري میدر مقام نتیجه 41توسط خلیفه وقت، علیهاالسالمحضرت

و حیالصنْ حعأنـَّها يد ماتَت و هةٌ یل واجِدکْ یأبِ یعرٍب رَ، ومأنـَّها و ع أوتألّا ص لِّیلَ ایصعهای.  

و کنْ ذلعد نْ حابِناأصورِالْ مغْالْ اُمةِمما فُورلَه .الْ کانَ وهاإکْ بِهِما یلأورام و احرامنْ تها،مما زِلنَّهقَۀَفُرْالْ خافا لک نْ فَقاأشْ وتْالْ مال نَۀِ،فما فَفَع 

والْ هأصبِ لَحسظَنِّهِما بِح...  

 بابِ منْ کانَ  بلْ رَةً،یکَبِ کُنْی لَم خَطَاٌ، أنـَّه ثَبت لَو هذا فَإنَّ وِ؛عفْالْ و فرَةِمغْالْ یول اهللاُ و يجر بِما هِمایف تقادإعالْ نِحس عنْ عدولُالْ جوزی فَال

   42.الصغائرِ

  :باشد، این است کهچه نزد من درست میآن

ت کرد که آن دو بر جنازه او نماز وفات یافت در حالی که از ابوبکر و عمر ناراحت و غضبناك بود و وصی)  علیهاالسالمحضرت زهرا(او 
                                                             

 . 50 ص ،6 ج ،)656 متوفّاي( الحدیدابیابن البالغه،نهج شرح ـ 41

 . 50 ص ،6 ج ،)656 متوفّاي( الحدیدابیابن البالغه،نهج شرح ـ 42



 

 

  .نخوانند

  .باشددو بخشیده شده میبراي آن  ]اعتقادان ما،کیشان و همو هم[این از اموري است که نزد اطرافیان ما  ]البتّه[و 

داشتند؛ اما نگران تفرقه بودند و از کردند و احترام خانه وي را نگه میرا تکریم می)  علیهاالسالمحضرت زهرا(و بهتر بود که آن دو، او 

  ...کردند بهتر است، انجام دادندچه را که گمان میدر نتیجه، آن. ترسیدندفتنه می

ند بخشنده و عفو کننده است و بر فرض، اگر ثابت شود که پس جایز نیست که در این ماجرا، به آن دو نگاه بدبینانه داشته باشیم؛ و خداو

  43.شوداز جمله گناهان صغیره محسوب می ]فقط[خطا و اشتباهی بوده است؛ گناه کبیره نبوده و 

در کتاب  )505متوفّاي (جا پیش رفته است که امام محمد غزالی گرایش بزرگان اهل سنّت در پاکسازي چهره ابوبکر و عمر، تا آن

  ؟!راندسخن می »منع لعن فرستادن بر یزید«است، از  ]!![که در زمینه اخالق  »إحیاء علوم الدین«

، توجیه جنایات ابوبکر »منع لعن فرستادن بر یزید«هدف امثال غزالی از . توان در منابع اهل تسنّن جستجو کرددلیل چنین توجیهی را می

  .هاستو عمر و جلوگیري از شیوع لعن آن

  

  :نویسددر همین زمینه می »شرح المقاصد«در کتاب  )793متوفّاي (سعدالدین تفتازانی 

   د؟یزِی و ذلک یعل بو رْی ما تَحقُّسی بِأنـَّه مهِمعلْ مع دیزِی یعل نَاللَع جوزی لَم منْ هبِمذْالْ علَماء فَمنْ: لَیق فَإنْ

   44.یلأعفَالْ یلأعالْ یإل یتَقرْی أنْ عنْ اًیتَحام: ناقُلْ

  شمارند؟دانند یزید مستحقّ لعن و بیش از آن است، چرا لعن او را جایز نمیکه میبرخی از علماي مذهب با این: اگر گفته شود

                                                             

 ص ،3 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج(» شهادت افسانه تا والدت از زهرا فاطمه« مقاله در نعمانی عبدالعزیز که است جالب ـ 43

 ؟!نمایدمی معرّفی شیعه را الحدیدابیابن ،)69

 . 311 ص ،5 ج ،)793 متوفّاي( تفتازانی المقاصد، شرح ـ 44



 

 

  :گوییمدر پاسخ می

  .ها کشیده نشودآن که از لعن افراد باالتر از یزید جلوگیري کرده باشند و لعن کردن بهبه خاطر این


