
 

 

  شعله هاي همیشه 
  

   بر خلفا علیهاالسالمزهراحضرت  استناد به اَسناد غضب یمبان

  

  

  علی لباف: به اهتمام

  

  مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر : ناشر 

  

  

  

  



 

 

  لبادورنماي مط ٭

  بر ابوبکر  علیهاالسالمبا اسناد غضب حضرت زهرا یآشنای: گفتار یکم

  مقدمه

  )2و  1 سند شماره

  )4و  3 سند شماره

  )6و  5 شماره سند

  )7 سند شماره

  )8 سند شماره

  )9 سند شماره

  )10 سند شماره

  )11 سند شماره

  )13و  12 سند شماره

  )16و  15و  14 سند شماره

  )17 سند شماره

  

  کنندگان اسناد غضب با اهداف ناقالن و ثبت یآشنای: گفتار دوم

  ؟او از نقل این حقایق چه بود هدف عایشه و اتباع )الف

  کپاسخ ی



 

 

  پاسخ دو

  پاسخ سه

  پاسخ چهار

  

  اهل سنّت از ثبت این حقایق چیست؟نگاران هدف حدیث )ب

  تحلیل و تفسیر يبرا یچینمقدمه

  یگوی و پاسخ يبند جمع

  

  استناد به اَسناد غضب یبا شیوه علم یآشنای: گفتار سوم

  مقدمه

  تمهیدات هوادارانِ ابوبکر يدورنما

  کند؟یتمهیدات، چگونه عمل مشیعه در مقام مواجهه با این 

  کند؟یمکتب خلفا، چگونه عمل م متعارض يهاشیعه در مقام قضاوت میان نقل

  

  آن يسازیبا تمهید عایشه و راه خنث یآشنای: گفتار چهارم

  تمهید عایشه چه بود؟

  معاصر يهایافکننفوذ تمهید عایشه در شبهه

  با ابوبکر، از زبان عایشه السالم علیه یدروغین بیعت حضرت عل يماجرا



 

 

  سازد؟یوارد م اسناد غضب یبر داللت واقع يابیعت مختارانه، چه لطمه يماجرا

  کثیراز نقل عایشه در تصریحات ابن یانعکاس برداشت انحراف

  ینقد و بررس

  توطئه عایشه يسازینحوه خنث

  

  هاآن يسازیخنثي هانگاران اهل سنّت و شیوهبا تمهیدات حدیث یآشنای: گفتار پنجم

  تمهید یکم

  از دختر ابوجهل السالم علیه یحضرت عل يخواستگاري ماجرا

  از دختر ابوجهل يخواستگار ينوین از ماجرا يگیربهره

  یکم ینقد و بررس

  از دختر ابوجهل يشبهه خواستگار يسازینحوه خنث

  تمهید دوم

  از ابوبکر علیهاالسالمحضرت زهرا شدن یراض یساختگ يماجرا

  دوم ینقد و بررس

  از ابوبکر علیهاالسالمشدن حضرت زهرا یشبهه راض يسازینحوه خنث

  و کتاب او »قُتیبهابن«آشنایی با 

  »و السیاسه ۀاالمام«درباره کتاب  یاندک

  سند نقض



 

 

  از ابوبکر علیهاالسالمحضرت زهرا قُتیبه به عدم رضایتتصریح ابن

  تمهید سوم

  علیهاالسالمراسم تدفین حضرت زهراحضور ابوبکر در م یساختگ يادعا

  سوم ینقد و بررس

  علیهاالسالمزهراشبهه حضور ابوبکر در تدفین حضرت يسازینحوه خنث

  اسناد نقض

  علیهاالسالمتدفین حضرت زهرا نّت به عدم حضور ابوبکر در مراسمتصریحات منابع معتبر اهل س

  )1 سند شماره

  )2 سند شماره

  )3 شمارهسند 

  )4 سند شماره

  )5 سند شماره

  )6 سند شماره

  )8و  7 سند شماره

  )9 سند شماره

  )10 سند شماره

  درباره وصیت به دفن شبانه یالحدید معتزلیابتصریحات ابن

  )1 سند شماره



 

 

  )2 سند شماره

  )3 سند شماره

  دیگر از اسناد وصیت به دفن شبانه یبا برخ یآشنای

  تمهید چهارم

  بعدم تحقّق خشم و غض یواه يادعا

  چهارم ینقد و بررس

  شبهه عدم تحقّق خشم و غضب يسازینحوه خنث

  اسناد غضب  یبازخوان

  خشم و غضب یتحقّق قطعسنّت به تصریحات منابع معتبر اهل

  )1 سند شماره

  )3و  2 سند شماره

  )4 سند شماره

  )5 سند شماره

  )6 سند شماره

  )7 سند شماره

  تمهید پنجم

  علیهاالسالمحضرت زهرا یعدم تحقّق غصب حقوق مال یواه يادعا

  پنجم ینقد و بررس



 

 

  علیهاالسالمشبهه عدم غصب اموال حضرت زهرا يساز ینحوه خنث

  اسناد نقض

  علیهاالسالمحضرت زهرای تصریحات منابع معتبر اهل سنّت به عدم احقاق حقوق مال

  )1 سند شماره

  )2 سند شماره

  )3 سند شماره

  )4 شمارهسند 

  )5 سند شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  لبامط آغاز ٭

  مکیگفتار 

  رکبر ابوب علیهاالسالمبا اسناد غضب حضرت زهرا ییآشنا

  مقدمه

زهیسپس، اهداف و انگ. میینمایر را از منابع اهل سنّت، مرور مکبر ابوب علیهاالسالماز غضب حضرت زهرا یکابتدا اسناد حا سردن یدر ا

  .مینکیل میو تحل یرا بررس یخیق تارین حقایان و نگارندگان ایراو يها

ه جهت کم پرداخت یخواه یداتیو نقد تمه یاستناد به اَسناد غضب اشاره نموده و به دنبال آن، به بررس یوه علمیدر گفتار سوم، به ش

   1.اندشده یطرّاح »یخیق مهم تارین حقایان به ایعیاستناد ش«ممانعت از 

    

  :ۀَعائشَ عنْ وةَعرْ شَهابٍ عنْ نِاب عنْ

   2)2و  1 سند شماره

تدجۀُ فَومل فاطیباَ یعکْبرَتْ یرٍ فجفَه ،کفَلَذل هکَتُ متّلِّمح فِّ یهتُوی3...ت  

                                                             

 حسین محمد سید: تألیف( »علیهاالسالمالزهراء احراقُ بیت« هايکتاب از فرمایید،می مالحظه فصل این گفتارهاي در که را مدارکی و اسناد ـ 1

 .ایمبرگرفته )ناصر عبداهللا شیخ: تألیف( »علیهاالسالمفاطمه محنَۀُ« و) سجاد

 منابع«؛ )معارف مجید دکتر: تألیف( »سنّت حدیثی اهل جوامع« هايکتاب به اند،نموده نقل را غضب اسناد که منابعی با آشنایی جهت ـ 2

 .نمایید رجوع) عبدالحمید صائب: تألیف( »المورخین مناهج و علم التاریخ« ؛)جعفریان رسول: تألیف( »اسالم تاریخ

 مالحظه 74 صفحه در را عایشه سخن ادامه. 3304 شماره حدیث مسلم، صحیح:] مشابه نقل [؛3913 شماره حدیث بخاري، صحیح ـ 3



 

 

به [رد و کن شد، پس با او قطع رابطه یر خشمگکفاطمه بر ابوب ]فهیالعمل ناعادالنه خلسکو مواجهه با ع یاختالفات مال يدر ماجرا[

  .ا رفتیبا او سخن نگفت تا از دن ]رکبرگرداندن از ابوب ينشانه اعراض و رو

  

  )4و  3 سند شماره

تبۀُ فَغَضمبِنْ فاطرَتجولِ اهللاِ، فَهسر اَ تکْبابتَزَلْ رٍ فَلَم ح هاجِرَتُهفِّ یتّمتُوی4.ت   

  .افتیتا وفاتش ادامه  يو ن قطع رابطه و قهریرد و اکشد و با او قطع رابطه  كغضبنار کفاطمه بر ابوب

  

  )6و  5 سند شماره

   5.ماتَت یه حتّلِّمکَتُ ، فَلَمفاطمۀُ هفَهجرَتْ

  .ا رفتیر سخن نگفت تا از دنکرد؛ پس با ابوبکر قطع رابطه کفاطمه با ابوب ]غصب اموال يدر ماجرا[

  

  )7 سند شماره

تدجۀُ فَومل فاطیباَ یعکْبیرٍ ف ک6.ذل   
                                                                                                                                                                                                                      

 .فرمایید

 . 25 حدیث شماره حنبل، احمدبن مسند:] مشابه نقل [؛2862 شماره حدیث بخاري، صحیح ـ 4

 . 197 ص ،1 ، ج)شُبهابن: تألیف( المدینه تاریخ:] مشابه نقل [؛6230 شماره حدیث بخاري، صحیح ـ 5

 . 52 شماره حدیث حنبل، احمدبن مسند ـ 6



 

 

ن و یر خشمگکفاطمه بر ابوب ]بریخمس خ یو مابق كء، فدیراث، فیدادخواست استرداد م: یعنی، یمطالبه حقوق مال يدر ماجرا[

  .شد كغضبنا

  

  )8 سند شماره

تبفَغَض مرَتْ ۀُفاطجفَهفَلَم تّ تَزَلْ هح کفِّ یبِذلتُوی7.ت   

وسته ادامه داشت تا ین قطع رابطه، پینمود و ا كر را ترکرد و ابوبکفاطمه خشم گرفت و غضب  ]رکاز ابوب یدادخواست مال يدر ماجرا[

  .ا رفتیاز دن

  

  )9 سند شماره

تبفَغَض رَتجه اَ وتّکْبابفِّ یرٍ حتُوی8.ت   

  .ا رفتیرد تا از دنکر غضب نمود و با او قطع رابطه کبر ابوب] علیهاالسالمفاطمهو مطالبه آن،  یحقوق مال يدر ماجرا[

  

  )10 سند شماره

   9.تیتُوفِّ یمهاجِرَتُه حتّذلک، فَهجرَته فَلَم تَزَل یرٍ فکبیاب یفَوجدت فاطمه عل
                                                             

 . 386 ص ،10 ج ،)اثیرابن: تألیف( االصول جامع ـ 7

 . 21 ص ،)ذهبی: تألیف( االسالم تاریخ ـ 8

 . 173 ص ،2 ج ،)بکري دیار: تألیف( الخمیس تاریخ ـ 9



 

 

  .ا رفتینمود تا از دنرد و با او قطع رابطه کر غضب کفاطمه بر ابوب ]غصب اموال يدر ماجرا[

  

  )11 سند شماره

تدجفَو مل ۀُفاطیباَ یعرَتْ یرٍ فکْبجفَه کذلفَلَم ،کَتُ هلِّمح فِّ یتّهتُوی10.ت   

  .ا رفتیرد و با او سخن نگفت تا از دنکن شد و با او قطع رابطه یر خشمگکفاطمه بر ابوب ]غصب اموال يدر ماجرا[

  

  )13و  12 سند شماره

تدجفَو مل ۀُفاطیباَ یعنْکْبرٍ م ک11.ذل  

  .شد كن و غضبنایر خشمگکن جهت فاطمه بر ابوبیو بد ]ردکر از استرداد اموالِ غصب شده امتناع کابوب[

  

  )16و  15و  14 سند شماره

تبفَغَض مۀُفاط رَتجاَ فَهکْبابهاجِرَ تَزَلْ رٍ فَلَمتّ ةٌمح فِّ یلَهتُوی12.ت  

  .ا رفتیوسته ادامه داشت تا از دنین قطع رابطه، پینمود و ا كر را ترکرد و ابوبکفاطمه غضب  ]یحقوق مال يدر ماجرا[

  
                                                             

 . 48 ـ 47 ص ،1 ، ج)طحاوي: تألیف( اآلثار مشکل ـ 10

 . 153 ـ 152 ص ،11 ج حبان،ابن صحیح:] مشابه نقل [؛300 ص ،6 ج بیهقی، سنن ـ 11

 . 251 ص ،4 ج عوانه،ابی مسند ؛472 ، ص5 ، ج)صنعانی: تألیف( المصنّف:] مشابه هاينقل [؛300 ص ،6 ج بیهقی، سنن ـ 12



 

 

  )17 سند شماره

تبفَغَض مرَتْ ۀُفاطجه وفَلَم کَتُ هلِّمتّ هیح 13.ماتَت  

  .ا رفتیرد و با او سخن نگفت تا از دنک كشد و او را تر كفاطمه غضبنا ]رکغصب اموال توسط ابوب يدر ماجرا[

  

  گفتار دوم

  نندگان اسناد غضبکبا اهداف ناقالن و ثبت ییآشنا

  

  ق چه بود؟ین حقایاو از نقل ا شه و اتباعیهدف عا )الف

لذا باشد؛ یم 14شهیر، عاکبر ابوب علیهاالسالماز غضب حضرت زهرا یکحا كاسناد و مدار یاصل يد، راویه مالحظه فرمودکهمان طور 

  :هکشود ین پرسش مطرح میدر نگاه اول، ا

  رد؟یشه صورت گیعا ياز سو ین اعترافید چنیچرا با

   15.شودیخالفت پدرش محسوب م يهاهیت پایتثب ياز تالشگران برا یکیر بوده و کشه، دختر ابوبیعا: میدانیه مک یدر حال

                                                             

 . 300 ص ،6 ج بیهقی، سنن ـ 13

 ،»السالم علیهعلی امام دانشنامه« کتاب در ، مندرج)میانجی ملکی علی: تألیف( »ناکثین« مقاله به او، نامهزندگی با مختصر آشنایی جهت ـ 14

 .نمایید مراجعه 89 ـ 88 ص ،9 ج

 و 233 ـ 225 ص ،4 ج ؛140 ـ 113 ، ص1 ، ج)عسکري مرتضی سید علّامه: تألیف( اسالم احادیث و تاریخ در عایشه نقش: ك.ر ـ 15

 . 241 ـ 240 ص



 

 

  :توان پاسخ گفتیم »وستهیبه هم پ لیچهار تحل«ن پرسش، با ارائه یبه ا

  

  کیپاسخ 

ط ام يخالفت ظاهر يپس از تصدالم علیهعلیر مؤمنان یتوسالم علیهان فراهم شد تا آن حضرتکن امی، االسث یحد يایبه اح الس

  .بپردازند 17از خلفا یفراتر از آن ـ به انتقاد علن یو ـ حتّ 16ریغد

 »غضب ياستناد به ماجرا«جاد نگردد؛ یا »مکمستح یمانع«نده یآ يهابه نسل ین فرهنگیمقابل انتقال چنه اگر در کرفت یم آن میلذا، ب

  .ر شودیج فراگیز به تدرین

 السالم علیهعلیعت مختارانه حضرت یب« نیدروغ يآن با ماجرا و همراه ساختن »غضب يماجرا«شه با نقل یعا: توان گفتین رو میاز ا

ه نقل ک ياد؛ به گونهیجاد نمایا یناگسستن يوندی، پ»نیعت مختارانه دروغیب«و  »غضب یقیحق يماجرا«ان یتوانست تا م، 18»رکبا ابوب

  .اندازد »عت مختارانهیب« ياد ماجرای، همواره مخاطب را به »غضب يماجرا«

شه، از یهم ي، اذهان مسلمانان را برایکریبا زرد و کمعطوف  »عت مختارانهین بیدروغ يماجرا«را به  یار عمومکد، افین تمهیشه با ایعا

   19.منحرف ساخت »علیهاالسالمفاطمهت یهجوم به ب غضب و حوادث تلخ يماجرا یواقع يمعنا«توجه به 

                                                             

 .57 ـ 50 ، ص)انصاري باقر محمد: تألیف( غدیر با قرن چهارده: ك.ر ـ 16

 . 84 ـ 55 ، ص)الهامی داود: تألیف( البالغه نهج دیدگاه از صحابه: ك.ر ـ 17

 151 ـ 85 ص بخش دوم، ،)لباف علی: تألیف( »با خلفا السالم علیهدانشنامه روابط سیاسی حضرت علی «کتاب  به مختارانه، بیعت درباره ـ 18

 .فرمایید مراجعه

 و جعل با و شتافتند عایشه یاري به زمینه این آن، در هوادارانِ و زبیر آل حزب فرمود، خواهید مالحظه بعد صفحات در که طور همان ـ 19

ماجراي  از گیريبهره با زمانهم تا بستند کار به را خود تالش تمام »ابوجهل دختر از خواستگاري«نام  به دیگري ساختگی ماجراي ترویج



 

 

مواجهه  در مقام( السالم علیهعلیو حضرت  علیهاالسالمحضرت زهرا يهاالعملسکان عین میدروغ یتعارض يجاد و القاین با ایاو همچن

 السالم علیهعلیسو حضرت  کیـ توانست تا از  20السالم علیهرید خالفت پدرش ـ آن هم از زبان حضرت امییضمن تأ )رکبا خالفت ابوب

شان را خدشه دار ین نموده و مقام عصمت اینش تلقیرا به مخاطب علیهاالسالمحضرت فاطمهگر، مذمت ید يو از سو 21ندکر یرا تحق

   22.سازد

  .اندردهکیقت دنبال مین حقیرا در نقل ا ياتوزانهنهیکشه و اتباعش، اهداف و مقاصد مزورانه و یعا: توان گفتیمجموع مدر 

  

  پاسخ دو

                                                                                                                                                                                                                      
نقل از بسیاري ترویج و جعل خاستگاه .تخریب نمایند و تحریف نیز را »علیهاالسالمفاطمه ایذاي حرمت احادیث«، »مختارانه بیعت« دروغین

 .نمود تحلیل جستجو همین در باید را رانندمی سخن »علیهاالسالمزهرا حضرت و السالم علیهمیان امیرالمؤمنین خانوادگی اختالفات« از که هایی

 »علیهاالسالمزهرا حضرت بر وآله علیه اهللا صلّیغضبِ پیامبر و عتاب« از حاکی هایینقل شوم، اهداف این به دستیابی راستاي در که است جالب

  .است شده جعل نیز

 . 179 ـ 157 ، ص)طبسی جواد محمد شیخ: تألیف( تحلیل و دراسۀ ،علیهاالسالمفاطمه الصدیقۀ حیاة: ك.ر

 . 33 ص ،1 ، ج)قُتیبهابن: تألیف( السیاسه و االمامۀ: ك.ر ـ 20

 الی ضَرَع« همچون ايتحقیرکننده هاياز واژه »ابوبکر با السالم علیهعلی حضرت مختارانه بیعت« دروغین ماجراي توضیح در عایشه ـ 21

 صحیح ؛3913 شماره حدیث بخاري، صحیح( »مبایعتَه و رٍبکْاَبی مصالَحۀَ تَمسفَالْ«یا  و ،)447 ص ،2 ج طبري، تاریخ( »بکْرٍاَبی مصالَحۀِ

روانی  فشارهاي کاهش عبارات، گونه این کارگیري به از او اصلی هدف که رسدمی نظر به. (است کرده استفاده )3304 حدیث شماره مسلم،

 .)باشد جمل جنگ در شکستش از ناشی

 .کنیممی اشاره باره، این در کثیرابن گستاخانه تصریحات به بعد، صفحات در ـ 22



 

 

، یاسیس يهاشیو گرا یحزب يهالیه بر اساس تماکهستند  یسانک ) 23ریزبآل یاسیجناح س(شه یان و هوادارانِ عایان، اطرافکینزد

  !پندارندین میفه بر حقّ مسلمیغمبر و خلیپ نیر را جانشکابوب

وهش و مذمت کجه، نیر و در نتکد ابوبییند، تأکیشه خطور میعا »ن خاصیمخاطب« ه به ذهنک ین مطلبیماجرا، اولنیدن ایلذا، هنگام شن

   24!است علیهاالسالمحضرت زهرا

ر کابوب ییه بخواهد موجبات رسواکباشد؛ قبل از آن یشه میسرسپرده عاه مخاطب ک ییقت، آن هم در فضاین حقیگر، نقل ایبه عبارت د

  .شه قرار داشته استینه عایکه همواره مورد حسادت و کاست  یتیدنِ شخصیوبکرا فراهم آورد، باعث در هم 

   25.نمودیب میشه، همواره آن را تعقیه عاکاست  يگرین، هدف دیو ا

 السالم علیهمتیاز اهل ب یلی، شاهد نقل فضا 26دییگرا یرگیبه ت يشه با ویه روابط عاکه یمعاوومت کاز دوران ح یوتاهکتنها در مقطع 

   27.میباشیشه میتوسط عا

                                                             
 به »نبوي سیره منابع بررسی و نقد« کتاب که در) پناهشریعت رضا محمد: تألیف( »نبوي سیره تدوین در زبیر خاندان نقش« مقاله: ك.ر ـ 23

 .است رسیده چاپ

 ص ،5 ، ج)عاملی مرتضی جعفر سید استاد: تألیف(» االعظم النبی سیرة من الصحیح« کتاب به تحلیل، این صحت قرائن با آشنایی براي ـ 24

 .نمایید مراجعه 243 ـ 241

 نقل السالم علیهعلی براي عایشه از کالمی...«: نویسدمعتزلی می الحدیدابیابن که بود عمیق چنانآن عایشه هايتوزيکینه: مثال براي ـ 25

 )198 ص ،9 ج حدیدي، شرح(» .بود علیهاالسالمفاطمه مرگ عایشه از شادمانی اظهار از حاکی که کردند

 . 208 ـ 197 ص ،3 ، ج)عسکري علّامه: تألیف( اسالم تاریخ در عایشه نقش: ك.ر ـ 26

 هايشیوه از ها،روایت قبیل این نقل برد؛کار می به السالم علیهمبیت اهل فضایل نابودي براي را خود سعی تمام معاویه که فضایی در ـ 27

بود معاویه با عایشه فرهنگی رویارویی پرقدرت. 



 

 

  :توان گفتیفوق، م ياز استثنا نظرصرف

پس از  نینخست يهاه ظهور آن به سالکـ  علیهاالسالماو نسبت به حضرت زهرا يهايتوزنهیکشه و یدار عاد و سابقهیشد يهاحسادت

  .قت استین حقینقل ا يهازهیگر از انگید یکیگردد ـ ، یهجرت بازم

ر یر و به منظور زکه بر خالفت ابوبیکداد تا با تیان را مکن امی، به او ا)ریحزبِ آل زب(شه یعا ن مخصوصیمخاطب یذهن يدر واقع، فضا

  .قت بپردازدین حقیا ، به نقلعلیهاالسالمصدیقه طاهره یوتکت ملیسؤال بردنِ شخص

  !ر نخواهد بودکابوب ییرسوا يچ رو به معنایقت، به هین حقیاز ا ی، آگاهینین مخاطبیه در نگاه چنکاست  یعیطب

  

  پاسخ سه

  28.باشدیم »نین نبرد خونیست او در اکجنگ جمل و ش ییبرپا«شه را مورد هدف قرار داده، یه همواره عاک ییهااز سرزنش یکی

حضرت  یعنین یفه چهارم مسلمیخل مقابل شه را دریشد؛ عا یو طرّاح كر تداریطلحه و زب یاو و با همراه یفرمانده ه بهکجنگ جمل 

  .قرار داد السالم علیهعلی

اسالم،  خین بار در تارینخست يخت و براین ریاز مسلمانان را بر زم ياریشه برافروخت و خون بسیه آتش آن را عاکبود  ياجمل، فتنه

  .گر واداشتیدکیدو گروه مسلمان را به جنگ با 

  .است السالم علیهعلین یرالمؤمنیام یعنین یفه مسلمیشه با خلیباشد، مقابله مسلّحانه عایم اهمیتل نبرد جمل حائز یه در تحلک ياتهکن

ز، یت نید و در نهایشکر کلش وآله علیه اهللا صلّیامبرین پیز با جانشیست يرد و براکن خروج یفه مسلمیه خلیشه علیار، عاکین پیدر ا یعنی

  .خورد یست سختکش
                                                             

 علّامه: تألیف( نص مقابل در اجتهاد ؛266 ـ 255 ، ص]جدید بتحقیق) [فیروزآبادي مرتضی سید علّامه: تألیف( السلف من سبعۀٌ: ك.ر ـ 28

 . 447 ـ 415 ، ص)دوانی علی: ترجمه ـ الدینشرف



 

 

ن ید تا هم ایآفریانه مکریز يدید تمهیشه بایبرد؛ لذا عایر سؤال میز یمختلف يهاشه را به گونهیت عایحوادث ناگوار جنگ جمل، هو

  .به نفع خود ببردن بهره را یشترید و هم از وضع موجود، بیل نمایان تعدکفضا را تا حد ام

فه ینه چندان دور، در مقابلِ خل يز روزگاریه او نکند ک یانش معرّفیرا به اطراف يگریه از زبان خود، فرد دکرد کشه خطور یبه ذهن عا

  !ستاده بودیغمبر ایپ

وجود  السالم علیهعلیر و خالفت حضرت کانِ خالفت ابوبیم یعموم مسلمانانِ آن زمان، چندان فرق يرکف يه در فضاک ییاز آن جا

بر  علیهاالسالمغضب حضرت زهرا ي؛ نقل ماجرا 29شدندیامبر محسوب میفه برحقّ پیزان، خلیم کی، هر دو به ین تلقّینداشت و در ا

ن یـ به نشر ا )ق 94 یمتوفّ( 31ریبن زبةاش عروژه خواهرزادهیوبه 30شه ـ به واسطه هوادارانشیلذا، عا. ل بودکن چاره مشیر، بهترکابوب

  :هکند کن شبهه را القا یا یرد تا در اذهان عمومکقت اقدام یحق

 يد، چندان جایجنگ يستاد و با ویا یحضرت عل یعنین یفه چهارم مسلمیامبر ـ در مقابل خلیفه اول و همسر پیشه ـ دختر خلیاگر عا

                                                             
 گرفته صورت السالم علیهامیرالمؤمنین از خالفت زمان آن مردم تلقّی اساس بر تحلیل این فضاسازي فرمایید،می مالحظه که طورهمان ـ 29

 .باشدشیعی نمی خالص عقیده کنندهمنعکس و است

 عایشه »فرهنگی ـ سیاسی« اهداف از حامیان و شدمی اداره )ق 73 متوفّی( زبیر بنعبداهللا توسط که باشدمی »زبیرآل جناح« منظور ـ 30

  .بود

 ، ج)عسکري علّامه: تألیف( اسالم تاریخ در عایشه ؛ نقش109 ـ 108 ص ،1 ، ج)نجمی صادق محمد استاد: تألیف( صحیحین در سیري: ك.ر

 . 268 ـ 261 ص ،2

 ،»السالم علیهعلی امام دانشنامه« کتاب در مندرج، )میانجی ملکی علی: تألیف( »ناکثین« مقاله به او، نامهزندگی با مختصر آشنایی جهت ـ 31

مراجعه  302 ـ 296 ، ص)هرساوي غالمی غیب حسین استاد: تألیف( »البخاري االمام« به کتاب تفصیلی، آشنایی جهت نیز، و 119 ص ،9 ج

 .نمایید



 

 

وسته یز پین غضبش نیستاد و بر او غضب نمود و این ایمسلمفه اولِ یغمبر ـ هم در مقابل خلیه فاطمه ـ دختر پکرا یسرزنش ندارد؛ ز

  !!دییشه سرزنش نمایز همانند عایا فاطمه را نیو  !دینکشه را تبرئه یا عای: لذا!! ا رفتیادامه داشت تا از دن

  !اهداف او قرار داشت يشه و در راستایو هر دو حالت فوق، به نفع عا

  

  پاسخ چهار

ر یبن زبةعرون ماجرا را به واسطه یه اک 32است )ق 124 یمتوفّ( يشهاب زهربه نام ابن ين ماجرا، فردیا یمروج اصلتگر و ین روایآخر

  .رده استکج یشه ترویو به نقل از عا

به شدت ه، ین معاویغات دروغیجامعه، به دنبال تبل يه فضاکنقل نموده  یطیقت را در شراین حقیا يشهاب زهره ابنکد توجه داشت یبا

  33.ده استیثالثه مسموم گرد يبه نفع خلفا

ن یه نقل اکاست  یهیباشد؛ بدیآلوده م )ثالثه يخلفا يبرا یتراشلتیفض به منظور( یفراوان نیو دروغ یث ساختگیه به احادک ییدر فضا

هاشم و آل یبر بن ینیار سنگیضربه بس، )ز به همراه خود داردیرا ن »عت مختارانهیب« یه داستان ساختگک(شه یقت، آن هم از زبان عایحق

  .محسوب شود السالم علیهمیعل

ابن يان را براکن امیشه، ایاتباع عا یآنان از اهداف فرهنگ يهاتیو حما السالم علیهمتیه نسبت به اهل بیامیبن يهايتوزنهیکن، یهمچن

  .دین نمایر را تأمیشه و آل زبیه، عایامیچندگانه بن قت، اهدافین حقیساخت تا با نقل ایفراهم م يشهاب زهر

                                                             

 .فرمایید مراجعه 347 ـ 308 ، ص)هرساويغالمی  غیب حسین استاد: تألیف( »البخاري االمام« کتاب به او، با کامل آشنایی جهت ـ 32

 صادق محمد استاد: تألیف( صحیحین در ؛ سیري291 ـ 249 ص ،3 ، ج)عسکري علّامه: تألیف( اسالم تاریخ در عایشه نقش: ك.ر ـ 33

 ـ 325 ص ،9 ج ،»السالم علیهعلی امام دانشنامه« کتاب در ، مندرج)جاودان محمد علی :تألیف( »سب« مقاله ؛54 ـ 50 ص ،1 ، ج)نجمی

328. 



 

 

  

  ست؟یق چین حقاینگاران اهل سنّت از ثبت اثیهدف حد )ب

  ریل و تفسیتحل يبرا ینیچمقدمه

  

  )الفمقدمه 

ت یحفظ موقع ينگاران اهل سنّت، براثیسان و حدینوخیه تارکد ین به نظر آیتب خلفا، چنکتوب مکبه منابع م یینگاه ابتدا کید در یشا

  .اند، نداشته)باشدیتب خلفا مکه میه علک( یخیتار یق قطعیع مسلّم و حقایوقا یجز نقل برخ ياخود، چاره یو اعتبار علم

  .ته جستجو نمودکن نیتوان در همیرا م »رکبر ابوب علیهاالسالمفاطمهغضب حضرت «همانند  ییهالذا علّت ثبت نقل

  :مییگویدر پاسخ م

  :توان گفتیمها ه بر اساس آنک 34ار استیدر اخت يریارناپذکا و انیشواهد گو

امل ک ها، به صراحت و وضوحآن یه معنا و داللت واقعکاند پرداخته یقین اهل سنّت تنها در دو حالت به نقل حقاین و مورخیمحدث

  .باشدیم »تب خلفاکرسواگرِ م«

  

ها، توسط ل نقلین قبیجهت حذف ا يات خزندهکه حرکر است کالزم به ذ(. اندغافل مانده قین حقایا یاز معنا و داللت واقع: حالت اول

                                                             

 رویکرد: ك.ر .السنّه کتب فی التصرّفات و ، التحریفات2 ، ج)میالنی حسینی علی سید استاد: تألیف( االعتقادات فی محاضرات: ك.ر ـ 34

: ك.ر). عباسی اهللاروح: تألیف( سنّت اهل کتب در علوي و مناقب فضایل روایات تحریف از الغدیر هايگزارش در پژوهشی تحریف، به الغدیر

 ، ج)عسکري علّامه: تألیف( المدرستینمعالم : ك.ر. 482ـ  467 ، ص)مهدي عبدالزهراء شیخ استاد: تألیف( علیهاالسالمفاطمه بیت علی الهجوم

 . 293 ـ 243 ص ،1



 

 

   35).است يریگلکن اهل سنّت در حال شیناشر

  

  .ق را مخدوش سازندین حقایا یمعنا و داللت واقع »یبه نوع«اند توانسته: حالت دوم

  :هکن یهمانند ا

  .برسانندن بسازند و به ثبت یو دروغ یجعل ییها»مشابه«، یخیتار قت مسلّمیآن حق ياند براتوانسته )1

ف یتحر(. سازند »ل و دگرواریتأو«را  یخیتار قت مسلّمی، داللت آن حقيدیلک يهاواژه یبرخ ير در معناییجاد تغیاند با اتوانسته )2

  )يمعنو

را از  یخیتار قت مسلّمی، آن حق»مخاطب ياعتقاد يبسترها«ه بر یکا با تی یساختگ »ا منفصلیمتّصل « يهااند با درج نقلتوانسته )3

حجالم علیهمتیه اهل بیبه نفع خلفا و عل )ا ناقصیامل کطور به(آن را  يا معنایند و یت و اعتبار ساقط نمایر دهندییتغ الس.  

  .ل سازندکع را مشیبه آن وقا یدسترس 36»ابوابِ نامتناسب«ل یدر ذ یخیتار قت مسلّمیاند با درج آن حقتوانسته )4

را گُنگ  یخیتار قت مسلّمیآن حق یواقع يعبارات نامتناسب، معنا یبرخ »الحاق«ا ی يدیلک يهااز واژه یبرخ »حذف«اند با توانسته )5

  .و نامفهوم گردانند

ج و یگ« یخیتار قت مسلّمیرا در شناخت آن حقه خواننده کنند کم یهم تنظ نارکدر  ياگونهرا به یو ساختگ یواقع يهااند نقلتوانسته )6

                                                             

 و التاریخ فی بحوث و دراسات« در کتاب مندرج، )عاملی مرتضی جعفر سید علّامه: تألیف( »المحرّفه الکتب إعرف« مقاله: ك.ر ـ 35

 . 1 ج ،»االسالم

  :است گرفته صورت شکل دو به اقدام این ـ 36

  .اندنکرده انتخاب خود کتاب ابواب براي روشنی و واضح عناوین )الف

 !»باشدنمی موجود کتاب این در هانقل از بسیاري«: پنداردمی خواننده که ايگونهبه اند؛نیاورده خود مناسب موضع در را هانقل )ب



 

 

  .ندینما »سرگردان

را به نفع خلفا  یخیتار قت مسلّمیآن حق یواقع يه معناکنند کم ینار هم تنظکدر  ياگونهرا به یو ساختگ یواقع يهااند نقلتوانسته )7

  .نندک »هیتوج«رده و کف یتحر

ق، یف حقایاند و حذف و تحرنداشته یخیتار یع قطعیاز حذف وقا ییچ ابایاهل سنّت، هن ین و مورخیور، محدثکخارج از دو حالت مذ

  :د گفتیمال تعجب باکه با کها وارد نساخته، بلآن یبه شهرت و اعتبار علم ياچ لطمهینه تنها ه

   37!ده استیج آثار آنان هم گردیموجب ترو

گران بپردازند؛ با یپنهان با د یا به رقابتیبه دست آورند  یخود شهرت يق، برایحقا یاند تا با ثبت برخه خواستهک ینگارانثین حدیهمچن

یم )ق 405 یمتوفّ( يشابوریم نکن نمونه آن، حایه بهترکاند؛ شان مواجه شدهیت مذهبیو هو یت علمیدرباره شخص يفات جدیتضع

  38.باشد

 ییچ ابای، هيو مسلّم نبو یاز اعالن مخالفت خود با سنّت قطع یخلفا، حتّتب کر دفاع از میه، بزرگان اهل سنّت در مسکتر آن جالب

   39.اندردهکن مخالفت، اذعان و اعتراف یا قیاز مصاد ينداشته و با صراحت، به موارد

   

  يریگجهینت

 »رکبر ابوب علیهاالسالمغضب حضرت زهرا« یخیرا در نقل اسناد تار ینگاران اهل سنّت، اهداف و مقاصد سوئثیسان و حدینوخیتار

                                                             

 مراجعه 82 ـ 71 ص ،1 ، ج)نجمی صادق استاد محمد: تألیف( »صحیحین در سیري« کتاب به ها،ترویج این از برخی با آشنایی جهت ـ 37

 .نمایید

 . 124 ـ 120 ، ص)معارف مجید دکتر: تألیف( سنّتاهل حدیثی جوامع: ك.ر ـ 38

 . 667 ـ 666 ، ص2 ، ج)میالنی حسینی علی سید استاد: تألیف( االعتقادات فی محاضرات: ك.ر ـ 39



 

 

  .اندردهکیدنبال م

  

  )بمقدمه 

ز به یتب خلفا نکم يرکره فکی، پ 40)ق 261 یمتوفّ(و مسلم ) ق 256 یمتوفّ( يات بخاریشدن به دوران ح کیبا گذشت زمان و نزد

  41.گرفتیل مکج شیتدر

یهمه جانبه از آن م دفاع ير و تالش براکت خالفت ابوبیده به حقّانیت اهل سنّت، عقیهو یط، شاخصه اصلین شرایه در اکروشن است 

   42.باشد

  :توان گفتیدر واقع م

شه یر و اندکه در فیشه و معاویسازانه عافرهنگ يهانه شدنِ تالشی، با نهاد)ق 99سال (ان اهل سنّت یدر م ينگارثیدوران حد

   43.بردیاز آن م یفراوان یاسیس يهاتب خلفا، بهرهکمسلمانان همراه شده بود و م

غات گسترده یه شوم تبلینار ساکر صورت گرفته بود ـ در یه توسط آل زبکشه ـ یعا يهايسازد مسلمانان از فرهنگیعقا يریپذرنگ

                                                             

 ص ،1 ، ج)نجمی صادق محمد استاد: تألیف(» صحیحین در سیري« کتاب به سنّت، اهل محدث دو این شدید تعصب با آشنایی جهت ـ 40

 .فرمایید مراجعه 120 ـ 112

 . 197 ـ 155 ، ص)هرساوي غالمی غیب حسین استاد: تألیف( البخاري االمام: ك.ر ـ 41

 حدیث و السالم علیهطالبابی بنعلی« و »حدیث تربیع و السالم علیهطالبابی بنعلی« کتاب دو به ها،نمونه برخی با آشنایی جهت ـ 42

 .فرمایید مراجعه) غالمی هرساوي غیب حسین استاد: تألیف( »استخالف

 . 141 ـ 140 ص ،2 و ج 59 ـ 57 ص ،1 ، ج)حسنی اکبر علی دکتر: تألیف( اسالم سیاسی و تحلیلی تاریخ: ك.ر ـ 43



 

 

خود، اسناد و  يهاتابکقت در ین حقیتا با درج ا 44ساختیو مسلم فراهم م يامثال بخار يان را براکن امیه به نفع خلفا، ایامیبن

  !را به ثبت برسانند »رکت خالفت ابوبیحقّان« كمدار

ر را به کجه، خالفت ابوبیگفت و در نتیز سخن مین »عت مختارانهیب«ن یدروغ يل از ماجرایغضب، به تفص يشه از ماجرایرا نقل عایز

  .نمودید مییشدت، تأ

ه در نگاه اول، کافته بود یل کش يا، به گونه»و مسلم يح بخاریصح«همانند  ییهاتابک در زمان نگارش یو فرهنگ يرکف يفضا! يآر

! ردندکیاستنباط نم علیهاالسالمجز مذمت و سرزنش حضرت زهرا »غضب یقیحق يماجرا«را از  ییچ معنایها، هتابکن یخوانندگانِ ا

اهل سنّت  يرکاز دستگاه ف ی، جزئ»!امبریپن برحقّ ین جانشیبه عنوان اول«ر کت خالفت ابوبیده راسخ به حقّانیرا با گذشت زمان، عقیز

  !دادندینه به خود راه نمین زمیدر ا يدیچ تردیه آنان هک يده بود؛ به نحویگرد

  .ردکاشاره  45»یابوعبدالرحمان نسائ«، در مواجهه با يهجر 303سال تب خلفا در کروان میتند پ يهاالعملسکتوان به عیمثال م يبرا

، سرانجام به قتل او السالم علیهيل علویاز فضا یو ضرب و شتم او به جرم نقل برخ »ینسائ«ز هواداران خلفا با یآمخشونت يبرخوردها

   46.دیانجام

  

  ییو پاسخ گو يجمع بند

و هدف  »رکد خالفت ابوبییتأ« یعنیها، سندگانِ آنینو یهدف اصل يتب خلفا، در راستاکم یخیو تار یثیق در منابع حدین حقایثبت ا

                                                             

 .است رسیده ثبت به زبیر بنازعروة حدیث 812 تعداد و زهري شهابابن از حدیث 1205 تعداد »بخاري صحیح« کتاب در ـ 44

 .آیدمی شمار به سنّت اهل حدیثی منابع از »الکبري السنن« نام به او کتاب ـ 45

 . 149 ـ 148 ص، )معارف مجید دکتر: تألیف( سنّت اهل حدیثی جوامع: ك.ر ـ 46



 

 

   47.قرار داشت »ندگانیشه و انتقال آن به آیاذب عاک يپردازتیشخص« یعنیها، آن يثانو

  .نمودین میم تأمیامل و مستقکطور ها را بهن آنی، هدف نخست»عت مختارانهیب« يماجرا

  :رایشد؛ زیبرآورده م »میر مستقیطور غبه«ز یدوم ن هدف

ن هدف یق، عالوه بر تأمین حقایو ثبت ا 48بود علیهاالسالمفاطمهوهمند حضرت کبرجسته و شت یر شخصیشه، تحقیعا یینماالزمه بزرگ

   49.ساختیوارد م علیهاالسالمطاهرهصدیقه  یت آسمانیز بر شخصین ینخست، ضربه بزرگ

  رکّذت

ل اسناد اقدام ین قبیل به ثبت ایبه چند دل اند؛ف آثار خود پرداختهین و تألیبه تدو »ن نسلیپس از ا«ه ک یسانینوخینگاران و تارثیحد

  :اندنموده

  .د خودیآگاهانه از اهداف شوم اسات يرویپ )الف

  .د خودیوه نگارش اساتید ناآگاهانه از شیتقل )ب

  .ر را رسوا سازدکتوانست ابوبیآورد و میها به دنبالِ خود مل نقلین قبیه ثبت اک یجیلوحانه از نتاغفلت ساده )ج

  .انددهیها اجتناب ورزگران از درج آنیه دک ییهال ثبت نقلیشهرت به دل سبک )د

                                                             

 تعداد »مسلم و بخاري صحیح« هايکتاب در. 154 ـ 151 ص ،2 ، ج)نجمی صادق محمد استاد: تألیف( صحیحین در سیري: ك.ر ـ 47

 .است شده نقل عایشه از حدیث 1511 و 1135

 ، ص)طبسی جواد محمد شیخ: تألیف( »تحلیل و ، دراسۀعلیهاالسالمفاطمه الصدیقۀ حیاة« کتاب به دیگر، هاينمونه برخی با آشنایی براي ـ 48

 .فرمایید مراجعه 179 ـ 157

 ، ص)هرساوي غالمی غیب حسین استاد: تألیف( البخاري االمام: ك.ر .دادمی او به را حقایقی چنین ثبت اجازه بخاري، مذهبی تمایالت ـ 49

 . 280 ـ 275 و ص 197 ـ 192



 

 

  

  گفتار سوم

  استناد به اَسناد غضب یوه علمیبا ش ییآشنا

  

  مقدمه

ار کاف ژه،منحرف ساختنیون اهداف خود و بهیر تأمیر، در مسکبر ابوب علیهاالسالمغضب حضرت زهرا يناقالن و نگارندگانِ ماجرا

  :ه عبارتند ازکاند دهیشیرا اند يدات متعددی، تمهیخیتار قین حقایا یاز داللت واقع یعموم

  

  شهید عایتمه

  .علیهاالسالمفاطمهر، بالفاصله پس از درگذشت حضرت کبا ابوب السالم علیهنیرالمؤمنیعت مختارانه امیب یواه يادعا

  

  تب خلفاکنگاران مثیدات حدیتمه

  .از دخترِ ابوجهل السالم علیهعلیحضرت  يخواستگارافسانه : مکید یتمه

  .رکاز ابوب علیهاالسالمشدن حضرت زهرا یراض یساختگ يماجرا: د دومیتمه

  .علیهاالسالمحضرت زهرا نیر در مراسم تدفکن حضور ابوبیدروغ يادعا: د سومیتمه

  .یر حقوق مالیو سا كمطالبه فد ير، در ماجراکنسبت به ابوب علیهاالسالمفاطمهعدم تحقّق خشم حضرت  یواه يادعا: د چهارمیتمه

  .رکتوسط ابوب علیهاالسالمعدم تحقّق غصب و مصادره اموالِ حضرت زهرا یواه يادعا: د پنجمیتمه

  ٭ ٭ ٭



 

 

یمسدود م »رکابوب يجهت رسواساز«غضب را  يدات، راه هرگونه استفاده از ماجراین تمهیاز ا کیهر يرش محتوایه پذکروشن است 

حضرت  یخشم و غضب اله«ر دفاع از یرو، در مسنیاز ا. سازدیق محروم مین حقایح ایصح يمعنا را از فهم یار عمومکد و افینما

ها، ضرورت داشته و از ن توطئهیا يسازیخنث یعلم يهابا روش ییدات و آشناین تمهیا ياز محتوا یآگاه »رکبر ابوب علیهاالسالمزهرا

  .باشدیبرخوردار م ياژهیو اهمیت

  

   50ند؟کیدات، چگونه عمل مین تمهیعه در مقام مواجهه با ایش

 يهااست تا نقل یافکباشند ـ ، یم یکز متّیسنّت نتب اهلکبرگرفته از  ییهاه اغلب به نقلکاد شده ـ یدات یدر مقام مواجهه با تمه

   51.میتب خلفا برشمرکها را از منابع ممعارض با آن

را در  »هااز داللت آن يریگجهینت«توان اعتبار ی، م»داتیل تمهین قبیمرتبط با ا يهانقل«متعارض با  يهاگر، با ارائه نقلیعبارت دبه 

  .ت خارج ساختید را از قطعیاز ابهام فرو برد و تمه ياهاله

                                                             
 مقدمه ویژهبه ـ »االعظم النبی سیرة من الصحیح«کتاب  نگارش در عاملی مرتضی جعفر سید استاد علمی شیوه از گیريبهره با روش این ـ 50

 .است گردیده استخراج ـ اثر این آغاز در ایشان

 مکتب این از معین و محدود هاییکتاب یا به و خلفا مکتب نگارانِحدیث و مورخان از خاص افرادي به بخواهیم اگر مرحله، این در ـ 51

 احتمال این زیرا. دهیممی دست از را اندرسیده ثبت به غیرمعروف افراد وسیله به مختلف و جاهاي در که مهمی اسناد از بسیاري کنیم؛ اکتفا

  :دلیل به تنها مهم، اسناد که برخی دارد وجود

  )کتاب نگارش حین( نگارندگان غفلت )الف

  )تکثیر و استنساخ حین( کتابشان یا و آنان شهرت عدم )ب

 .باشند مانده محفوظ و مصون تحریف و حذف تیررس از



 

 

ت ینان را به شدت تقوکافشبهه يهايریگجهیدر نت »احتمالِ وقوع خطا و لغزش«م یا، توانستهین تقابل و تعارضیجاد چنیه با اکچرا 

  .میینما

مندرج در منابع  يهاان نقلیار مکح و تضادّ آشیصر ن تعارضیم تا در مرحله نخست، ایدسازان بخواهیاست تا از تمه یافکن جا، یدر ا

  .مورد قبول خودشان را برطرف سازند

از منابع  ياریبس ین صورت بر اعتبار علمیه در اکند؛ کیقلمداد م یمورد استناد ما را جعل يهان نقلکافا شبههی، یطین شرایدر چن

  .ل آثار را مخدوش ساخته استین قبین ایت مؤلّفیده و هویشکتب خلفا، خطّ بطالن کم

  .دینما نظرصرفاش، بر طرح شبهه ياز پافشار یستیا بایو 

  

  هیدر حاش يرکّتذ

ز یها مطرح سازد؛ ما نن دسته از نقلیرا در اطراف ا يدیا شبهات جدیرده و کف یمورد استناد ما را تضع يهانقلن بخواهد کافاگر شبهه

ره و پسین مرحله، ذخیا يرا برا یات نابکد نیشه بایلذا، هم. میوشکم، بیاه ارائه نمودهک ییهانقل یت صحت و اعتبار علمید در تقویبا

یها استناد من بدانکافه شبههک ییهانقل 52»يسند یبررس«، )متداول بر خالف نظم(ه در هنگام مناظره کرو، بهتر است نیاز ا. انداز نمود

  .ر انداختید را به تأخیجو

  

  ند؟کیتب خلفا، چگونه عمل مکم متعارض يهاان نقلیعه در مقام قضاوت میش

  .میازمندین یرونیم و معتبر بکگر، به قرائن محیذ بطالنِ دسته دیاهل سنّت و تنف يهادسته از نقل کیاثبات اعتبار  ين مقام، برایدر ا

قت ماجرا روشن نشود؛ محقّق یه حقک ياگونهبه )هاان نقلیوجود تناقض م(باشند  یاختالفات فراوان يواقعه، دارا کیاگر اخبار در شرح 
                                                             

 .آنان سیاسی عالیق در دقّت و راویان طبقات به توجه: همانند ـ 52



 

 

  .ندکار داشته باشد تا بتواند اسناد متضاد را به آن عرضه یدر اخت »یزانیم« یستیبا

ر قابل یم و غکمح ییهاهیپا«قت ماجرا، نخست به یدن به حقیها و رسان نقلیجهت خروج از تقابل م یستیگر، محقّق بایبه عبارت د

  .دیمتعارض، اقدام نما يهانقل یابد و سپس به بررسیدست  »دیترد

  .ندیگویم »یرونیم و معتبر بکقرائن مح« ياهیپا زان وین میق چنیبه مصاد

   53:ن قرائن عبارتند ازیاز ا یرخب

   

  .السالم علیهمتیده به عصمت اهل بیعق: ه؛ همانندید مسلّم امامیعقا )الف

  

  .انهیبه دفن شبانه و مخف علیهاالسالمفاطمهت حضرت یوص: خاص؛ همانند در آن موضوع السالم علیهمتیبث معتبر اهلیاحاد )ب

  

  .علیهاالسالمپنهان بودن قبر حضرت زهرا: ؛ هماننديعشریع اثنیدر مذهب تش یخیتار يهاضرورت )ج

  

   54.هاف در نقلیتوجه به عدم حضور عوامل تحر )د

   55.گردندیاعالم م یو ساختگ یناموافق، جعل يهااعتبار شده و نقل ين قرائن، از نو دارایموافق با ا يهاب، نقلین ترتیبد 

                                                             

 رسول سیره به »الصحیح« رویکرد«عنوانِ  تحت که عاملی مرتضی جعفر سید علّامه نکوداشت مقاالت مجموعه: ك.ر ـ 53

 .است رسیده چاپ به »وآله علیه اهللا صلّیخدا

 پیچیده هايبنديجناح از آگاهی ویژهبه احادیث اسالم، و تاریخ در تحریف عوامل از دقیقی و عمیق شناخت مستلزم معیار، این رعایت ـ 54

 .نماید شناسایی دقّت به نیز را »تحریف عوامل پاي رد محوترین«بتواند  محقّق تا باشدمی اولیه قرون در سیاسی



 

 

  

ز، به عنوان یافته را نیاعتبار  يهاتوان آن دسته از نقلیخاص، م یاهل سنّت در موضوع يهاان نقلیالبتّه، پس از حلّ تعارض م )هـ 

  .ار بستکبه  یرونیم بکنه محیقر

نه معتبر یقر«، به عنوان يگریتوانند در موضوع دیاند، مافتهیتناقض، صحت و اعتبارِ خود را باز کیه در ک ییهاگر، نقلیبه عبارت د

  .اربرد داشته باشندک »یرونیب

ها و شتر در پژوهشیه چهار مورد نخست، بک یشبهات دارند؛ در حال ها و دفعاربرد را در مناظرهکن یشترین دسته از قرائن، بیالبتّه ا

  .رندیگیمورد استفاده محقّق قرار م  56»یعیدرون ش« يهالیتحل

                                                                                                                                                                                                                      
 که شوندمی اعتبار واجد صورتی در تنها و اندبه بطالن محکوم خلفا، مکتب منابع در مندرج هاينقل همه: گفت توانمی مجموع در ـ 55

 سنّت اهل ساختن ملتزم« منظور به تنها ها،نقل این به شیعه استناد فضا، این از خارج در .تأییدنمایند را هاآن »بیرونی معتبر و محکم قرائن«

 .اعتباربخشی است نوع هر فاقد و گیردمی صورت »خودشان تأیید مورد منابع در مندرج اسناد داللت به قبولِ

 در چگونه دارند، شیعی درون مبناي که قرائن معتبري از یافته اعتبار هاينقل«: که شود مطرح گرامی خواننده ذهن در سؤال این شاید ـ 56

  »دارد؟ کاربرد مخالفان با مناظره

  :گوییممی پاسخ در

  :که باشدمی مبنا این بر متّکی ها،نقل قبیل این به ما استناد

  .باشندعلمی می اعتبار و صحت داراي سنّت، اهل نظر از که اندرسیده ثبت به منابعی در اسناد این

  .باشند نیز ملتزم هاآن داللت و معنا پذیرش به و بدانند معتبر را هانقل این بایستی خلفا مکتب پیروان لذا،

 را هاآن خواهیممی که باشدمی هایینقل براي انتخاب »شیعیان ما مالك«، )دال تا الف ردیف( بیرونی معتبر قرائن به توجه دیگر، عبارت به

  .نماییم ساقط علمی اعتبار از را افکنانشبهه تمهیدات وسیله تا بدین دهیم ارائه مخالفین به »تعارض ایجاد جهت«



 

 

   

  گفتار چهارم

  آن يسازیشه و راه خنثید عایبا تمه ییآشنا

  شه چه بود؟ید عایتمه

  .ده استیشیژه اندیو يدی، تمه»رکبر ابوب علیهاالسالمغضبِ حضرت زهرا« یخیقت تاریننده حقکشه، به عنوان نقلیعا

 ين دو ماجراید تا ایگویر سخن مکبا ابوب السالم علیهعلین یرالمؤمنیعت مختارانه امی، از بیخیقت تارین حقیاو، بالفاصله پس از نقل ا

  !!نقل شوند »همراه و همزمان با هم«راست و دروغ، همواره 

و  علیهاالسالمفاطمهه بالفاصله پس از درگذشت حضرت کد یگوین سخن میدروغ یعتیغضب، از ب يشه، به دنبالِ نقل ماجرایعا! يآر

  !!رخ داده است السالم علیهعلیبنا به خواهش و درخواست عاجزانه حضرت 

گر بر ین همه اهدافش، بار دی، ضمن تأم»غضب یقیحق يماجرا«ن دروغ، توانسته است تا با طرح یانه اکریشه با ابداع زیدر واقع، عا

  !د ورزدیکز تأیت خالفت پدرش نیحقّان

  :چنانچه اظهار شده

   57!».نشده است ینامشروع تلق) ع(یدگاه علیشان از دیومت اکه حکن یز داللت دارد بر ایآن حضرت با خلفا ن عتیت و بیرضا«

ن یشه تأمی، همه اهداف عا»رکبر ابوب علیهاالسالمخشم حضرت زهرا« یقیحق يانِ ماجرایدر پا یعت ساختگین بیب، با نقل این ترتیبه ا

                                                                                                                                                                                                                      

  .شودمی تأکید مناظره در هنگام هاآن طرح لزوم عدم بر و دارد »آموزشی« جنبه تنها »معیارها« این برشمردنِ بنابراین،

  :گرددمی خاطرنشان دیگر بار

 .باشدمی سنّت اهل قبول منابع مورد در هاآن درج ها،نقل قبیل این به استناد در شیعه منطق مخالفان، با مواجهه هنگام در

 . 176 ص اسالمی، وحدت بسوي راهی: طباطبایی حسینی مصطفی ـ 57



 

 

  .گرددیم

ر، مسدود ساخته و کابوب يجهت رسواساز یخیقت تارین حقیهرگونه استفاده از ا ي، راه را برایداستان ساختگن یژه، با نقل ایاو به و

  .منحرف گردانده است »اشیر اصلیاز مس«غضب را  يداللت ماجرا

  :ر مشاهده نمودیتوان در اظهارات زیشه را میوسعت نفوذ و عمق توطئه عا

  58!».ردکعت یموافقت و ب يسرانجام با و یفرمود، ول ير خوددارکعت با ابوبیاز ب یوتاهکمدت ) ص(پس از رحلت رسولخدا) ع(یعل«

  59!».ردکعت یب يه داشت با وک يسرانجام با نظر بلند یفرمود ول ير خوددارکعت با ابوبیاز ب یوتاهکر مدت یحضرت ام«

نمودند، اما  يه از طرف آنها انتخاب شده بود خوددارک يافهیعت با خلیاز ب) ص(غمبریاران پیاز بزرگان اصحاب و  یو جماعت) ع(یعل«

  60!».عت در دادندیتن به ب... یبعد از مدت

  61!».عت فرمودیمنتخب ب ي، با خلفايخوددار یپس از مدت«

  62!».رفتار آن دو تن را ستوده است... رده وکعت یر بکار خود با ابوبیبدون اجبار و با اخت«

  

  شهیر، از زبان عاکبا ابوب السالم علیهعلیعت حضرت ین بیدروغ يماجرا

  :دیگویند و مکیح میتصر یساختگ یعتیغضب، مزورانه به وقوع ب یقیحق يماجرا شه، بالفاصله پس از نقلیعا

                                                             

 . 163 ص اسالمی، وحدت بسوي راهی: طباطبایی حسینی مصطفی ـ 58

 . 20 ص اتحاد، مشعل: شیرازي آزاربی عبدالکریم ـ 59

 . 14 ص ،6 ج پیامبر، پاره: شیرازي آزاربی عبدالکریم ـ 60

 . 70 ص ،1 ج ،»السالم علیهعلی المللی امامبین کنگره مقاالت مجموعه« در مندرج مقاله: شیرازي آزاربی عبدالکریم ـ 61

 . 181 ، ص5و  4 پیاپی شماره البالغه،نهج فصلنامه با مصاحبه: خراسانی زاده واعظ محمد ـ 62



 

 

  ...عتَهیرٍ و مباکْبیباَ ۀَتَمس مصالَحوجوه النّاسِ فَالْ یرَ علکَتَنْاس تیفَلَما تُوفِّ... 

راً یک خَیعلَ فَسنَنْ طاك اهللاُ و لَـملَک و ما اَعنا فَضْعرَفْ فَقالَ انّا قَد یرٍ فَتَشَهد علکْبوباَ هِمیفَدخَلَ علَ

   63...کیساقَه اهللاُ الَ

  .گردان شدند يرو یا رفت، مردم از علیاز دن ]فاطمه[ه ک یهنگام

 ].دیایب يه نزد وکغام داد یر پکابوب يرو، برانیاز ا[. ر را درخواست نمودکابوب عت بایو انجام ب یپس او، آشت

  :تشهد گفته و ابراز نمود یر داخل شد و علکپس ابوب

  .میدانیرده است، مکه خدا به تو عطا کچه را تو را و آن يما برتر

   64...م ویردکه خداوند به جانب تو رانده است، حسادت نک يریما به خ

  

  سازد؟یاسناد غضب وارد م یبر داللت واقع ياعت مختارانه، چه لطمهیب يماجرا

 ه نقلکچرا . دینمایساقط م »ت و اعتباریحج«ر را از کابوب ییبر رسوا علیهاالسالم، داللت غضب حضرت زهرایساختگ ين ماجرایا

  :هکخواهد رساند  یجه انحرافین نتیشه، مخاطب را به ایعا

ر کابوب یعنیغمبر، یفه پید، به ناحق بر خلینترل نماکاش را ه نتوانست احساسات زنانهکبود و او  يبشر یدورتکغضب حضرت فاطمه، 

  !!باشدیم یر، فاقد هر گونه اعتبار الهکلذا غضب او بر ابوب!! ن شدیخشمگ
                                                             

 . 3304 شماره حدیث مسلم، صحیح:] مشابه نقل[؛3913 شماره حدیث بخاري، صحیح ـ 63

: قلمداران حیدرعلی :نمود مشاهده زیر هايدرکتاب توانمی را »معاصر نماهايشیعه برخی هايافکنیشبهه« در فوق، فرازهاي انعکاس ـ 64

 . 22 ـ 21 ص ،5 ج متّقین، امام سیماي: شیرازي آزاربی عبدالکریم. 21 ـ 20 ص اتحاد، شاهراه



 

 

  :سدینویگستاخانه مرده و کح یتصر ین برداشت انحرافی، به ا)ق 744 یمتوفّ(ر یثکه ابنکچنان

منَّ فاطۀَا ه لَ لَها ـ وصحی نَ الْ ةٌرَاَامشَرِ لَمبیتبِراجِ سالْ ۀِیصع65ۀِم لَم و تَغَضُّب و تَبکَتُ ـ علِّم 

دتّیالصیقَ ح 66!ماتَت  

 یعنی[ق یحاصل شد و تا زنده بود با صد یو غضب ر افراد بشر بوده و معصوم نبوده است ـ خشمیهمانند سا یه زنکفاطمه ـ  يهمانا برا

  !سخن نگفت] رکابوب

ه وی نْ ةٌرَاَامم تَاْب مآد نات فما کَسلَاْی فُونَ وسیتس الْ ۀِبِواجِبصعۀِم  ولِ اهللاِ وسر نَص ودجو عم

  67!قِیرٍ الصدکْبیباَ ۀِمخالَفَ

ق، فاقد یر صدکامبر و مخالفت با ابوبیح پیگردد و با وجود تصریگران دچار غم و اندوه میزنان است؛ همانند در یمانند سا یفاطمه زن

  !باشدیعصمت م

  

  ینقد و بررس

  شهیتوطئه عا يسازینحوه خنث

                                                             

  .رودنمی وي عصمت به امیدي یعنی ـ 65

 .باشدیکسان می »مۀِعصالْ بِواجِبۀِ ستلَی« عبارت معناي با شود،می گرفته »مۀِعصالْ بِراجِیۀِ ستلَی«عبارت  از که اينتیجه: است ذکر به الزم

 . 249 ص ،5 ، ج)کثیرابن: تألیف( النهایه و البدایۀ ـ 66

 . 289 ص ،5 ، ج)کثیرابن: تألیف( النهایه و البدایۀ ـ 67



 

 

 ياسخنش را به گونه، ادامه »رکبر ابوب علیهاالسالمغضب حضرت زهرا« یقیحق يشه پس از نقل ماجرایه مالحظه شد، عاکهمان طور 

  .نمانَد یباق علیهاالسالمر و مذمت و سرزنش حضرت زهراکد خالفت ابوبییجز تأ یچ راهیمخاطبش، ه يه براکرده است ک یطرّاح

  :چنانچه اظهار شده

  68!».ن شده استیعت و موافقت قریه بکبوده  ين به نحویآنحضرت با خلفاء راشد یو اوالد گرام) ع(یرفتار عل«

  :هکن است یا »رکبر ابوب علیهاالسالمحضرت زهرا خشم و غضب« يهااستناد به نقل ين، شرط الزم برایبنابرا

  .میی، جدا نماكق تابنایشه را از آن حقایعا یساختگ يت نموده و فرازهایدر حج کیکها را تفن نقلیدر مرحله نخست، ا

امل ک یرا به نقد و بررس »با خلفا السالم علیه روابط سیاسی حضرت علی انشنامهد« کتاباز  بخش دومن، یش از ایه پکن یبا توجه به ا

  .مینکیتفا مکسند نقض ا کید، تنها به ارائه یم گردیه ترسک یم، مطابق روشیااختصاص داده »عت مختارانهیب یساختگ يماجرا«

  

، به وآله علیه اهللا صلّیامبریپ يو عباس عمو السالم علیهعلی، خطاب به حضرت یخیتار يایوتاه و گوکسند  کیعمربن خطّاب در 

  :دیگویصراحت م

  .رسولِ اهللاِ یرٍ اَنَا ولکْبوبرسولُ اهللاِ قالَ اَ یفَلَما تُوفِّ

  .هایاَب رَاَته منْراثَ امیلُب هذا مک و تَطْینِ اَخاب راثَک منْیلُب متُما تَطْفَجِئْ

  .ۀٌصدقَ ]ه[ناکْقالَ رسولُ اهللاِ مانُورثُ، ما تَرَ: رٍکْبوبفَقالَ اَ

  69.اذباً آثماً غادراً خائناًکتُماه یفَرَاَ

                                                             

 . 163 ص اسالمی، وحدت بسوي راهی: طباطبایی حسینی مصطفی ـ 68



 

 

  :ر گفتکا رفت، ابوبیامبر از دنیه پک یهنگام

  .ن رسول خدا هستمیمن جانش

  .دیردکراث خود را طلب ید و مینفر آمد شما دو

  .راث همسرش از پدرش را طلب نمودیم ]یعل[ن یو ا ]رسول خدا یعنی[راثت را از پسر برادرت یم ]عباس[تو 

  .م، صدقه استیگذاریم يه به جاک یبرَد و اموالیاز ما ارث نم یسک: امبر فرموده استیپ: ر گفتکپس ابوب

   70.دیشه دانستیپانتیگر و خار، خدعهکر را دروغگو، گناهکشما دو نفر، ابوب یول

    

دروغگو،  ير را فردکابوب السالم علیهعلیحضرت  )ابح عمربن خطّیبه تصر(ه کا معنا داشت یرخ داده بود، آ یعتیاگر چنان ب یبه راست

  گر و خائن به شمار آورد؟لهیار، حکگناه

  

  گفتار پنجم

  هاآن يسازیخنث يهاوهیو شنگاران اهل سنّت ثیدات حدیبا تمه ییآشنا

  مکید یتمه

  ابوجهل از دختر السالم علیهعلیحضرت  يخواستگار يماجرا

در  كقت تابنایو ثبت و درج آن حق »رکبر ابوب علیهاالسالمحضرت زهرا غضب« ياز نقل ماجرا یه گفته شد، هدف اصلکهمان طور 
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می السالم علیهعلی حضرت مذمت حقیقت، ثبت این از نیشابوري حجاج بنمسلم اصلی هدف هرچند که گرددمی نشان خاطر جا،این در ـ 70

 .دارد قرار ابوبکر با السالم علیهامیرالمؤمنین مختارانه بیعت هايبا نقل شدید تعارض در نقل این محتواي اما باشد؛



 

 

  .بود علیهاالسالمفاطمهتب خلفا، مذمت حضرت کمنابع م

ز ین يگرین دینه، به نقل داستان دروغین زمیدر ا يدیهرگونه تردجاد یاز ا يرین مذمت و جلوگیج ایت و ترویهواداران خلفا، جهت تثب

  .ده استیتب خلفا به ثبت رسکدر منابع م ياه به طور گستردهکاند دهیازیدست 

ر را کتوان ابوبیم یگر، به راحتیدکینار کدر  »اسناد غضب«و  »علیهاالسالمفاطمه يذایث حرمت ایاحاد«ه با قرار دادن ک ییاز آن جا

ز ین »علیهاالسالمفاطمه يذایث حرمت ایاحاد«مقابله با داللت  ي، برا»اسناد غضب«وم نمود، الزم بود تا قبل از ثبت و نگارش کمح

  .شود یشوم طرّاح ياتوطئه

 ضبطد و به ثبت و یانتخاب گرد 72جعل شده بود، 71)هین و هواداران معاویرالمؤمنیتوسط دشمنانِ ام(رباز یه از دک یب، داستانین ترتیبد

                                                             
 به را السالم علیهامیر حضرت شخصیت مسموم خود، تبلیغات با که اندهاییگروه ترینبرجسته از یکی آن، هوادارانِ و زبیر آل حزبِ ـ 71

  .اندداده قرار فرهنگی هجوم مورد شدت

  .باشدمی ابن زبیرعبداهللا یارانِ ترینصمیمی از یکی دروغین، خواستگاري این اصلی راوي که است جالب

 به معاویه متعصب هوادارانِ از دیگر، سوي از و داشته خوارج مراوده با سو یک از دارد؛ نام )ق 73 متوفّی( »نوفل بنمخرَمۀ وربنمس« که او

  .آیدمی شمار

  .انددانسته نیز عمر مالزمان از را ورمس همچنین

: تألیف( دمشق مدینۀ تاریخ ؛137 ص ،10 ، ج)حجرابن :تألیف( التهذیب تهذیب ؛394 ـ 391 ص ،3 ، ج)ذهبی: تألیف( النبالء اعالم سیر: ك.ر

  .است رسیده ثبت به او از حدیث 40 تعداد »بخاري صحیح« کتاب در که شودمی خاطرنشان. 175 ص ،58 ، ج)عساکرابن

  .)فرمایید مراجعه 284 ـ 280 ، ص)غالمی هرساوي غیب حسین استاد: تألیف( »البخاري االمام« کتاب به او، با تفصیلی آشنایی جهت(

 افکار ساختن منحرف جهت زبیرآل جناح مسور با همگامی خواستگاري، این ترویج و جعل به آغاز اصلی اهداف از یکی: گفت توانمی لذا

 .است بوده »علیهاالسالمایذاي فاطمه حرمت احادیث« واقعی داللت از عمومی



 

 

  .تب خلفا اقدام شدکگسترده آن در منابع م

ج یله، به تروین وسین را به ثبت رساندند و بدین نقل دروغیتوانستند، ایه مکخود  يهاتابکاز  یتب خلفا، در هر ورقکنگارانِ مثیحد

  .دوباره آن در سطح جامعه پرداختند

ث حرمت یه بر احادک ینیل ضربات سهمگین ساخته و پرداخته شده بود، به دلیرالمؤمنیوهش امکه از روز نخست با هدف نکن داستان یا

تب خلفا قرار گرفت و کنگارانِ مثیگر حدی، مسلم و ديچون بخار يد افرادیساخت، مورد استقبال شدیوارد م علیهاالسالمفاطمه يذایا

   73.افتیتوب اهل سنّت نفوذ کاز منابع م ياف گستردهیدر ط

    

  :ین داستان واهیبر طبق ا

  !ندینمایم ياز دختر ابوجهل خواستگار السالم علیهعلیحضرت 

  !آوردیشان را فراهم مید ایشد یرسد، موجبات ناراحتیم علیهاالسالمفاطمهبه حضرت  ين خواستگاریچون خبر ا

  !زدیخیت از دختر خود برمیز به حمایشان نیده و ایرس وآله علیه اهللا صلّیامبریبه پ علیهاالسالمفاطمهت، خبر اندوه حضرت یدر نها

  !!شودیشان صادر میا ياز سو علیهاالسالمفاطمه يذایث حرمت ایه حدکن فضا است یدر ا

ث را فراهم ساخت ـ شوهرِ فاطمه، ین حدیه با رفتارش موجبات صدور اکـ  علیهاالسالمفاطمه يذایث حرمت این مصداق حدیلذا، نخست

  !!باشدیم السالم علیهعلیحضرت  یعنی

                                                                                                                                                                                                                      

 . 327 ـ 315 ، ص5 ، ج)عاملی مرتضی جعفر سید استاد: تألیف( االعظم النبی سیرة من الصحیح: ك.ر ـ 72

 را باشندمی »علیهاالسالمزهرا حضرت و السالم علیهامیرالمؤمنین«میان  خانوادگی اختالفات از حاکی که دروغینی هاينقل ثبت از هدف ـ 73

 .جستجو نمود تحلیل همین در باید



 

 

و مورد پسند  74شان جعل شده بود،یخورده او توسط دشمنانِ قسم السالم علیهعلین یرالمؤمنیه از ابتدا با هدف مذمت امک یداستان! يآر

  .د شدییت و تأیاهل سنّت، تثب یثیدر آثار حدع آن یوس و مسلم قرار گرفت و با درج يچون بخار ینگارانثیرغبت حد

  

  از دختر ابوجهل السالم علیهعلیحضرت  يخواستگار ياز ماجرا يریگاهل سنّت در بهره نیوه نویش

از دختر  ين خواستگاریشود، هواداران خلفا با وام گرفتن از داستان دروغیم يریگیاهل سنّت پ ياز سو یه به تازگک ياوهیدر ش

  .اندردهکآغاز  ییر از رسواکابوب يرهاساز يرا برا ياابوجهل، تالش تازه

یو زنانه م يبشر یرا خشم علیهاالسالماستوار بوده و غضب آن حضرت علیهاالسالمعصمت حضرت زهرا یه بر نفکد یوه جدین شیا

ه الزمه کاذب ک ییصلح و صفا! و خلفا دارد السالم علیهمیخاندان وحان یم یساختگ ییوجود صلح و صفا يدر القا یانگارد، سع

  !باشدیم علیهاالسالمارِ عصمت حضرت زهراکرش آن، انیپذ

از دختر ابوجهل،  يخواستگار يده، ابتدا با استناد به ماجرایگرد یطرّاح »ر و دفاع از اوکتبرئه ابوب«ه با هدف کل شبهات ین قبیا

  !ندکیم یمعرّف علیهاالسالمرا مشمول خشم و غضب حضرت زهرا السالم علیهعلیحضرت 

  .دینمایم ینف السالم علیهنیرالمؤمنین گونه از غضب را نسبت به امیاء خدا، وقوع اینسبت به اول یاله ن دانستن تحقّق خشمکسپس با نامم

  !!سازدیخارج م یز از حصار خشم و غضب الهینشانده و او را ن السالم علیهعلینار حضرت کر را هم در ک، ابوبياانهکریگاه به طرز زآن

  :چنانچه اظهار شده

از  ینسبت به بعض یا خشم الهید و یگر سبب تنقیدکیاء اهللا را نسبت به یبزرگان و اول يو رنجش ظاهر يتوان فقط ناخشنودیالبته نم«

  .آنها قرار داد
                                                             

فاطمۀ  ؛)زنجانی انصاري ابراهیم استاد: تألیف(» جهلابی بنت السالم علیهعلی تزوج اسطورة« مقاله ،22 شماره الهادي، مجلّه: ك.ر ـ 74

 . 453 ـ 432 ص الرد، و االفتراء: جهلابی ابنۀ ، خطبۀ)فاخر شعاع محمد سید :تألیف( محاضرات فی دراسۀ ،علیهاالسالمالزهرا



 

 

 ز هم سوءیو عز یمیان دوستان صمیمتفاوت در م يقه و برداشتهایوه و سلیو بنابر اختالف ش يعت بشریبنابر سرشت و طب یرا گاهیز

  .شودیم یه سبب رنجش و ناراحتکد یآیش میپ ییتفاهمها

  .شودیبرقرار م یقبل یت و دوستیمیان آنان همان صمیرود و در مین میدورت و رنجش هم از بکاما با رفع آن سوء تفاهم آثار 

بوجود آمد اما  ییهایو حضرت فاطمه ناراحت یان حضرت علیه در موارد مختلف در مکنقل شده  يات متعددین روایقیفر يتابهاکدر 

   75!».ن آن بزرگان برقرار شده استیب یت قبلیمین رفت و همان صمیدورت از بکتوسط رسول خدا آن رنجش و 

  

  .رد مالحظه نمودندکیداللت م یحضرت فاطمه از حضرت عل يه بر ناخشنودک را یاتیخوانندگان محترم روا«

ان بزرگان بر اثر یدر م یه گاهکاست  یعیرا طبینشده و نخواهد شد ز یو رنجش هرگز موجب انتقاد از حضرت عل ين ناخشنودیاما ا

   76!».دیآیش میپ ين مواردیسوء تفاهم چن

  

  مکی ینقد و بررس

  از دختر ابوجهل يشبهه خواستگار يسازینحوه خنث

فاطمه يذایث حرمت ایاحاد«، به علیهاالسالمغضب حضرت زهرا ينار استناد به ماجراکر، در کابوب يسازرسوا يه براک ییاز آن جا

در  کیکباشند را تفیم علیهاالسالمفاطمه يذایث حرمت ایاحاد يه حاوک ییهام؛ الزم است تا ابتدا، نقلیازمند هستیز نین »علیهاالسالم

حجمیاز دختر ابوجهل جدا ساز يخواستگار نیدروغ يها را از ماجرات نموده و آنی.  

  .برخوردار است يادیز اهمیتر، از کبر ابوب علیهاالسالمحضرت زهرا خشم و غضب ير استناد به ماجرای، در مسيسازکن پایا
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 یر رنگ الهکشان بر ابوبی، به غضب اعلیهاالسالممطلقه حضرت زهراد عصمت ییضمن تأ علیهاالسالمفاطمه يذایث حرمت ایه احادکچرا 

  .سازندیخارج م »يجنبه بشر«زده و آن را از 

  .واقع شده است یر مورد خشم و غضب الهکابوب: توان ثابت نمودیه مکاست  علیهاالسالمفاطمه يذایث حرمت ایبا استناد به احاد

و ته داش يمختصر ییآشنا  77یساختگ ين خواستگاریا ينده با ماجرای، گوياگریغ و احیاز تبلن مرحله ین، الزم است تا در ایبنابرا

  .بشناسد ین دروغ را به خوبینقد ا یروش نقض

ز یگذارد؛ اما جهت پرهینم ین ماجرا باقیبودن ا یرا در ساختگ يدیچ تردیه يجا »وربن مخرَمهمس«ن ماجرا توسط یه نقل اکهرچند 

ه به اتّفاق کـ  79نیث ثَقَلَیو حد 78ریه تطهیبر آ ين خواستگاریمربوط به ا يهاتوان با عرضه نقلی، میشناسيراو يهابه بحثاز ورود 

نیانِ معصومیم یوقوع هرگونه اختالف يشوند ـ ، ادعایم علیهاالسالمقه زهرایو صد السالم علیهعلین یرالمؤمنیشامل ام یعه و سنّیش

  .را از اساس، مردود شمرد السالم علیهم

  .باشدیم ين ضروریث ثَقَلَیا حدیر یه تطهی، توجه به آعلیهاالسالمفاطمه يذایث حرمت ایلذا، قبل از شروع به گفتگو درباره احاد

 يمتواتر نبو، معتبر و یو سنّت قطع )ریه تطهیآ(م یرکاز دختر ابوجهل به قرآن  السالم علیهعلیحضرت  يخواستگار يهاعرضه نقل

از  »علیهاالسالمفاطمه يذایث حرمت ایاحاد«مربوط به  يهانقل يسازکت و پایدر حج کیکتف ين راه برایترعیسر )نیث ثَقَلَیحد(

  .باشدین قبل و بعد از آن میدروغ يفرازها

                                                             

 بنت علی خطبۀ حدیث فی ، رسالۀ)میالنی علی حسینی سید استاد: تألیف( السنّه کتب فی الموضوعۀ االحادیث فی العشر الرسائل: ك.ر ـ 77

 .جهلابی

: تألیف( قرآن در امامان عصمت و امامت ؛71 ـ 51 ، ص1 ، ج)میالنی حسینی علی سید استاد: تألیف( االعتقادات فی محاضرات: ك.ر ـ 78

 ).تطهیر آیه( 2 ، ج)کاردان رضا استاد

 ).قزوینی محمدحسینی سید استاد: تألیف( عنه الجواب و الثقلین حدیث علی ۀتیمیابن اشکال: ك.ر ـ 79



 

 

  

  د دومیتمه

  رکاز ابوب علیهاالسالمشدن حضرت زهرا یراض یساختگ يماجرا

 ینیدروغ يهااز نقل علیهاالسالمفاطمه يذایث حرمت ایاحاد ير و جداسازکبر ابوب علیهاالسالمغضب حضرت زهرا يماجرا يسازکپا

  .بخشدیان میعیرا به ش یخاص یعلم ياند، توانمندردهکرا احاطه  یخین اسناد معتبر تاریه اطراف اک

از سوره مجادله، مصداق  23ه یز آین از سوره احزاب و 57ه یآ ي، برایبحث استدالل کیسازد تا در یان را قادر میعیبرتر، ش ن منطقیا

  .ندین نماییتع یو خارج ینیع

 قیو دق یمنطق يریگجهیو نت علیهاالسالمفاطمه يذایث حرمت ایر و احادکبر ابوب علیهاالسالمان اسناد غضب حضرت زهرایم يبندجمع

  .انجامدیر مکابوبر یدناپذیترد ییان از آن، سرانجام به رسوایعیش

ده یچیپ لکن مشیح درباره وجود ایصر یه جامعه اهل سنّت را به اعترافکافته ی، تا آن جا گسترش یین رسوایه دامنه اکجالب آن 

  .واداشته است

  :چنانچه اظهار شده

و خمس  كراث پدرش ـ فدیق آمد و میر صدکفاطمه نزد ابوب یه وقتکت شده یاهل سنّت روا يتابهاکه در کاعتراض دارند  ياعده«

   80».رد و تا آخر عمر با او سخن نگفتک كر را ترکن شد و ابوبیفاطمه خشمگ...ردکبر ـ را مطالبه یخ

  

را جهت هدم  يگریدات دیت ننشسته و تمهکان، سایعیش یعلم يریگجهیق و نتیدق يبنده هواداران خلفا در مقابل جمعکاست  یهیبد

  .انددهیشیر اندکبر ابوب علیهاالسالمحضرت زهرا یغضب اله
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  .باشندیبرخوردار نم يگر از استوارین گروه، دیا یقبل يهاه توطئهکدات، خود نشانگر آن است ین تمهیابداع ا

غضب  دنیوبکدرهم  يز براین یچ تالشیتب خلفا از انجام هکه طرفداران مکاز آن است  یکحا ییهان توطئهیچن ین حال، طرّاحیدر ع

  .مورد حمله آنان قرار خواهد گرفت ین غضب، همواره و از هر راهیرد و اکنخواهند  یوتاهکر کبر ابوب علیهاالسالمحضرت زهرا

 علیهاالسالمر از حضرت زهراکدنِ ابوبیت طلبین را با مضمون حاللیدروغ ییر، خبرهاکهواداران ابوب یه برخکاست  یین فضایدر چن

  .اندجعل نموده

  !!اندشده یر راضکاز ابوب علیهاالسالمفاطمهت، حضرت یه در نهاکاند شده یها، جسورانه مدعن نقلیدر ضمن ا آنان

رقابل استناد یارافتاده و غکرا از  »رکبر ابوب علیهاالسالمحضرت زهرا خشم  و غضب«قت جاودانه یاند تا حقن بهانه، خواستهیسپس بد

  !جلوه دهند

  :چنانچه اظهار شده

بوجود آمده باشد همانطور  یدورتکق رنجش و یر صدکدر دل حضرت فاطمه نسبت به حضرت ابوب يعت بشریاگر بالفرض و بنابر طب«

ه کا رحلت نموده است ین دنیاز ا یدورت رفع شده است و حضرت فاطمه در حالکت آن رنجش و یدند، در نهایرنج یه از حضرت علک

   81!».بوده است یق خشنود و راضیامالً از حضرت صدک

  

  دوم ینقد و بررس

  رکاز ابوب علیهاالسالمشدن حضرت زهرا یشبهه راض يسازینحوه خنث

گردد؛ مطابق یمطرح م یساختگ يهانقل یر، با استناد به برخکاز ابوب علیهاالسالمشدنِ حضرت زهرا ین راضیدروغ يه ادعاک ییاز آنجا

  .مینکیتفا مکار مهم ایبس سند نقض کیم، به ارائه یاگرفتهیتاب پکن یه در اک یبا روش
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مربوط به  يهابا نقل يارکد و آشیباشد، در تعارض شدیمندرج م )بهیقُتابن: فیتأل( »اسهیو الس ۀاالمام«تاب ک ه درکن سند افشاگر یا

  .ر قرار داردکاز ابوب علیهاالسالمشدن حضرت زهرا یراض

د یاز ابهام و ترد يانان در هالهکافشبهه يان دو دسته از اسناد مندرج در منابع اهل سنّت، صحت ادعایجاد تعارض میب، با این ترتیبه ا

ن یش، ابتدا ایخو يبر صحت ادعا يه قبل از هرگونه پافشارکنان مجبور خواهند شد کافن سند نقض، شبههیبا ارائه ا. ردیگیقرار م

  .ندیمآخذ مورد قبول خودشان را حلّ و فصل نما ان اسناد مندرج در منابع ویار مکتعارض آش

هواداران  د دومیتمه يسازیدرخنث ين تعارض برخوردار بوده و نقش مؤثّریجاد ایدر ا ياژهیگاه ویبه، از جایقُته نقل ابنکن یبا توجه به ا

  .ار داشته باشدیدر اخت یاهل سنّت، اطّالعات انیتاب او در مکبه و اعتبار یقُتد؛ الزم است تا مبلّغ، درباره ابنینمایفا میخلفا ا

یها ماز مطالب مندرج در آن ییتب خلفا، جهت رهاکتوب مکاز منابع م یار اعتبار برخکنان، انکافن شبههینو ياز شگردها یکیه کچرا 

  .باشد

  :چنانچه اظهار شده

   82!».د دارندیبه تردیقُتانتساب آن به ابنباشد و علما در ینم ينوریبه دیقُتف ابنیاسه تألیو الس ۀتاب االمامک«

  

   83تاب اوکو » بهیقُتابن«با  ییآشنا

  .است »ينوریبه دیقُتابن«به  »اسهیو الس ۀاالمام«تابِ کدر صحت انتساب  کیکاز شبهات مطرح شده، تش یکی

یخ میزان در طولِ تاریگرمعمولِ حق يهاروش، مسبوق به سابقه است و از ییو روا یخیتار كن روش برخورد با منابع و مداریالبتّه ا

  .باشد
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و  ک، شيسنده و راویت نویست، ابتدا در وثاقت و شخصیند نیقه و مذاقشان خوشایه به سلکع، آن جا یتمان وقاکار و کان يها براآن

  .نندکید میترد

قت، مبادرت یم در برابر حقین و تسلیکتم ير است، به جایناپذار قابل اعتماد و خدشهیبس »بهیقُتابن« یعنیتاب کسنده یه نوکن جا یاما، ا

  .اندنموده »اسهیو الس ۀاالمام«تاب کار اصل کبه ان

شمندانِ اهل سنّت یان علما و اندیدر م »ينوریبه دیقُتابن«ت یگاه و شخصیجا ین شبهه، ابتدا به صورت اختصار، به معرّفیرفع ا يما برا

  .میپردازیم

  .ردکم یارائه خواه »بهیقُتابن«به  »اسهیو الس ۀاالمام«تاب کر درمورد صحت انتساب یدناپذیمسلّم و ترد یلیدالسپس، شواهد و 

  .است يقرن سوم هجردر  یسنده بزرگ اسالمیدانشمند و نو )ق 276 یمتوفّ( ينوریبه دیبن قُتبن مسلمعبداهللا

  .مهم و معتبر است یفاتیتأل يمتبحر بوده و دارا یث و علوم قرآنیخ، فقه، حدیات، تاریدر ادب يو

   84.ان علم ادب دانسته استکرا از جمله اصول و ار »بهیقُتابن«ف یتأل »اتبکادب ال« تابک »خلدونابن«

   85.اندگسترده قرار داده یشعر و ادب او را مورد توجه و بررس يهاتابک، یپژوهشگران غرب

 یعرب يشورهاکبارها در  ...و »القرآن لکل مشیتأو«، »المعارف«، »اسهیو الس ۀاالمام«ر ینظ يو یقرآنخ اسالم و علوم یتار يهاتابک

  .ده استیه و لبنان به چاپ رسیاز جمله مصر، سور

  :سدینویمورد او م در »الفهرست«تاب کدر  »میندابن«

                                                             

 . 553 ص خلدون،ابن مقدمه ـ 84

ابن« آثار ترجمه و شرح و شخصیت معرّفی غرب، به معاصر محقّقان از »گودفروا« و »لوکنت« ،»بروکلمان« ،»فلوگل«: چون افرادي ـ 85

 .اندکرده مبادرت »قُتیبه



 

 

   86».ه و الشعر و الفقهیب القرآن و معانیو النحو و غر ۀه، عالماً باللغیرویما یان صادقاً فک«

  :درباره او نوشته است »يب بغدادیخط«

   87».ناً و فاضالًید ۀان ثقکو «

  :نوشته است »یحجر عسقالنابن«

  :دیافزایم »حزمابن«و به نقل از  ».ف، صدوقٌی، ابومحمد، صاحب التصانۀبیبن قُتبن مسلمعبداهللا«

   88».نهید یف ۀان ثقک«

  .اد نموده استی 90»االمام الورع«و  89»ریبکال ۀمالعلّا«از او به عنوان  »ین ذهبیالدشمس«

  

  »اسهیو الس ۀاالمام«تاب کدرباره  یکاند

  .شورها چاپ شده استکر یدر مصر و سا »ينوریبه دیقُتابن« یعنیتاب، بارها با نام مؤلّف آن کن یا

  .ه و هند موجود استیکس، لندن، تریمصر، پار يهاتابخانهکا از جمله در یتاب در سراسر دنکن یاز ا ین نسخه خطّیچند

                                                             

 . 123 ، ص)ندیمابن: تألیف( الفهرست ـ 86

 . 168 ص ،10 ، ج)بغدادي خطیب: تألیف( بغداد تاریخ ـ 87

 .358 ص ،3 ، ج)عسقالنی حجرابن: تألیف( المیزان لسان ـ 88

 . 625 ص ،10 ، ج)ذهبی: تألیف( النبالء اعالم سیر ـ 89

 .248 ص ،1 ، ج)ذهبی: تألیف( العبر ـ 90



 

 

 یخیات تاریح داشته و در نقل روایتصر »بهیقُتابن«تاب و صحت انتساب آن به کن یف ایاهل سنّت به تأل ياز علما يارین، بسیعالوه بر ا

  .اندردهکبه آن استناد 

  .خ اسالم استیها در موضوع تارتابکن یترآن نگاشته شده از معروفط و حوادث یخ خالفت اسالم و شرایه درباره تارکتاب کن یا

 »بهیقُتابن«تاب، به صحت انتساب آن به کن یاز ا یضمن نقل مطالب »العواصم من القواصم«تاب کدر  )ق 543 یمتوفّ( »یعربابن«ـ 

  91.ح داردیتصر

  

  :سدینویم ق 93سال ر حوادث کدر ذ »يالقرباخبار ام ياتحاف الور«تابِ کدر  »فهدابن«مشهور به  »یکّن عمربن محمد مینجم الد«ـ 

 يریت دستگیاکو سپس ح 92»...اسهیو الس ۀتاب االمامک یف ۀبیبن قُتبن مسلمو قال ابومحمد عبداهللا«

  .ندکیر مکتاب، ذکرا به نقل از آن  »ریدبن جبیسع«

  

   93.»هیالسمط ۀالصل«تابِ کدر  »شباطابن«معروف به  »يابوعبداهللا تنوز یقاض«ـ 

  

   94.»ر الجنان و اللسانیتطه«تاب کدر  »یثمیحجر هابن«ـ 

                                                             

 .248 ، ص)عربیابن: تألیف( القواصم من العواصم ـ 91

 .ق 93 سال ، حوادث)فهدابن: تألیف(القري ام باخبار الوري اتحاف ـ 92

 .34 باب دوم، ، فصل)شباطابن: تألیف( السمطیه الصلۀ ـ 93

 .72 ، ص)هیثمی حجرابن: تألیف( اللسان و الجنان تطهیر ـ 94



 

 

  

   95.»خلدونخ ابنیتار«معروف به  »وان المبتدا و الخبریالعبر و د«تاب کدر  »خلدونابن«ـ 

  

   96.»نیالعقد الثم«تاب کدر  »یکّم ین فاسیالد یتق«ـ 

  

   97.»راءاآل ۀکمعر«تاب کدر  »اهللا ۀشاه سالم«ـ 

  

  .است »بهیقُتابن«به  »اسهیو الس ۀاالمام«تابِ کد صحت انتساب یر، مؤکالذفوق يهاتیاظهارات شخص

  :ح دارند؛ از جملهیتصر »بهیقُتابن«تاب به کن یز به تعلّق ایشمندان و محقّقان معاصر عرب نیاز اند ياریبس

  

  :سدینویم »نیالمعارف القرن العشر ةدائر«تاب کدر  »يد وجدیفر«ـ 

   98»...اسهیو الس ۀتابه االمامک یف ينوریالد ۀماورد العلّا«

  :سدینویگر مید ییو باز در جا

                                                             

 . 166 ص ،2 ج خلدون،ابن تاریخ ـ 95

 .72 ص ،6 ، ج)مکّی فاسی الدین تقی: تألیف( الثمین العقد ـ 96

 . 126 ، ص)اهللا سالمۀ شاه: تألیف( اآلراء معرکۀ ـ 97

 .754 ص ،2 ، ج)وجدي فرید: تألیف( العشرین القرن المعارف دائرة ـ 98



 

 

   99». ـه 270 ۀسن یالمتوفّ ينوریبن مسلم الدمحمد عبداهللایالب ۀاسیو الس ۀتاب االمامک...«

  

   100.رده استکر کفات او ذیتاب را در فهرست تألکن یبه، ایقُتابن یضمن معرّف »نیمعجم المؤلّف«تاب کدر  »حالهکعمر رضا «ـ 

  

   101.تاب او نام برده استکن یاز ا »بهیقُتابن« یضمن ارائه شرح زندگ »هیمعجم المطبوعات العرب«تاب کدر  »سیکان سریلإوسف ی«ـ 

  

  سند نقض

  رکاز ابوب علیهاالسالمت حضرت زهرایبه به عدم رضایقُتح ابنیتصر

رُ لمیباَفَقالَ عنْ: رٍکْبقْال طَلیبِنا ا مۀَفاط نّا قَداَغْ فَاناهاضَب...لتَاْفَاسیذَنا ع مۀَفاطما، فَاَتَ ذَنْتَاْ ، فَلَما یلَه

لعکَاً فَیفَاَد ،لَلَّماهما عخَلَههای.  

  .حائطالْ یهها الَوج دها، حولَتفَلَما قَعدا عنْ

  .هِما السالمیتَرُد علَ فَلَمها، یفَسلَّما علَ

                                                             

 .749 ص منبع، همان ـ 99

 . 297 ص ،2 ، ج)کحاله عمر رضا: تألیف( المؤلّفین معجم ـ 100

 إلیان یوسف: تألیف( العربیه المطبوعات معجم :از نقل به ؛337 ص ،1 ، ج)عسکري علّامه: تألیف( اخري اساطیر و سبا بنعبداهللا ـ 101

 ).سرکیس



 

 

...نـّ: قالَتاُشْ یفَاالئم اهللاَ و اَنـَّکَهِد کُتَهیتُمانخَطْما اَس ما اَر ضَونْ یتُمانیلَئ النَّبِیلَق و تکُشْاََلَ ی و

  .هیما الَکُنَّ

...ه واهللاِ: تَقُولُ یاََلَ! ولَدنَّ اهللاَ عوعفی الکُ یکلِّ ةٍلِّ ص102.هایاُص   

  .میارا به خشم آورده يه وکرا یم زیا نزد فاطمه برویب: ر گفتکعمر به ابوب

  .به آن دو اجازه ورود نداد يو یاز فاطمه اجازه ورود خواستند، ول

  .رفته و با او سخن گفتند یآن گاه نزد عل

  .شان را نزد فاطمه بردیا يو

  .وار برگرداندید يسوش را بهیچون نزد فاطمه نشستند، فاطمه رو

  .فاطمه جواب سالم آن دو را نداد یردند، ولکسالم  يبر و

  .دیردکن  ید و مرا راضیه شما دو نفر، مرا به غضب آوردکرم یگیه را شاهد مکخدا و مالئ: فاطمه گفت

   103.ردکن خواهم یه بخوانم تو را نفرک يدر هر نماز! به خدا سوگند: ر گفتکفاطمه خطاب به ابوب... 

  

                                                             

 . 13 ـ 12 ص ،1 ، ج)قُتیبهابن: تألیف( السیاسه و االمامۀ ـ 102

 نمایش و ابوبکر از دفاع ،علیهاالسالمزهرا مذمت حضرت حقیقت، این ثبت از قُتیبهابن اصلی هدف که گرددمی خاطرنشان نیز جااین در ـ 103

مختارانه امیرالمؤمنین بیعت درباره تفصیل به عیادت، ماجراي نقل از پس صفحاتی و همین کتاب در او که ویژه به باشد؛می او مظلومیت

 نقل در این محتواي روي، هر به اما )33 ص ،1 ، ج)قُتیبهابن: تألیف( السیاسه و االمامۀ: ك.ر. (است کرده فرساییقلم ابوبکر، با السالم علیه

 .باشدمی برخوردار ايویژه کاربرد از ایجاد تناقض، مقام در و دارد قرار ابوبکر از علیهاالسالمزهرا حضرت رضایت هاينقل با شدید تعارض



 

 

  د سومیتمه

  علیهاالسالمن حضرت زهرایر در مراسم تدفکحضور ابوب یساختگ يادعا

ن، یشیدات پیتمه یو مقاومت در مقابل فروپاش علیهاالسالمحضرت زهرا یآزاد ساختن او از خشم و غضب اله ير، براکهواداران ابوب

ر قرار دارد؛ در کاز ابوب علیهاالسالمشدن حضرت زهرا یراض یواه يامتداد ادعاه در کد ین تمهیا. انددهید كرا تدار يدیتوطئه جد

  .دهدیارافتاده جلوه مکق را از یرده و آن حقاکر قابل استناد یت، اَسناد غضب را غینها

جنازه حضرت ر بر کگزاردن ابوباز نماز  یکه حاکگردد یممطرح  104یجعل يهانقل يبا استناد به تعداد یواه ين ادعایا

  :باشد؛ چنانچه اظهار شدهیم علیهاالسالمزهرا

گر ید یو برخ یاند حضرت علگفته یت وجود دارد برخیبر حضرت فاطمه نماز جنازه خواند، اختالف روا یسکه چه کن باره یدر ا«

  105!».رکحضرت ابوب: اندگفته

  

  سوم ینقد و بررس

  علیهاالسالمزهرا حضرت نیر در تدفکابوب شبهه حضور يسازینحوه خنث

  .مینکیتفا مکن شبهه، تنها به ارائه چند سند نقض ایا یجهت نقد و بررس

گزاردن  مربوط به نماز يهابا نقل يارکر قابل انیاند، در تعارض مسلّم و غدهیتب خلفا به ثبت رسکه در منابع معتبر مکن اسناد افشاگر یا

  .قرار دارند علیهاالسالمر بر جنازه حضرت زهراکابوب

از ابهام و  ياز در هالهینان نکافشبهه يتب عامه، صحت ادعاکمندرج در  كان اسناد و مداریار مکتعارض آش کیجاد یب، با این ترتیبه ا
                                                             

 .دارد ها تصریحنقل این بودن دروغ به ،334 ص ،3 ج ،»المیزان لسان« درکتاب عسقالنی حجرابن ـ 104

 .نسخه 5000 تیراژ ،68 ص ،1379 ،3 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله ـ 105



 

 

  .رودید فرو میترد

ان یار مکن تعارض آشیابتدا اش، یخو يبر صحت ادعا يه قبل از هر نوع پافشارکنان وادار خواهند شد کافن اسناد نقض، شبههیبا ارائه ا

  .ندیمندرج در منابع خودشان را حلّ و فصل نما يهادو دسته از نقل

  

  اسناد نقض

  علیهاالسالمن حضرت زهرایر در مراسم تدفکحات منابع معتبر اهل سنّت به عدم حضور ابوبیتصر

  )1 سند شماره

   106.یها علیعلَ یرٍ و صلّکْباببِها اَ ذِّنْؤَی الً و لَمیطالبٍ لَینُ اَبب یجها علدفَنَها زو تیفَلَما تُوفِّ

نماز  يمراسم باخبر ننمود و خودش بر و ير را براکرد و ابوبکرا شبانه دفن  يطالب، ویبن ابیا رفت، شوهرش علیچون فاطمه از دن

   107.خواند

  

  )2 سند شماره

                                                             

 . 3304 شماره حدیث مسلم، صحیح ـ 106

 علیهاالسالمزهرا حضرت مذمت حقایقی، کنندگان چنینثبت اصلی هدف موارد، اغلب در چند هر که گرددمی خاطرنشان نیز جااین در ـ 107

 بر قَدحی را، ایشان تدفین مراسم در ـ !)؟(خدا رسول خلیفه عنوانِبه ـ ابوبکر حضور تاعدم اندخواسته خلفا، مکتب نگارانحدیث و باشدمی

 حضرت رضایت« هايبا نقل شدید تعارض در هانقل این محتواي اما نمایند؛ محسوب علیهاالسالمفاطمه حضرت شخصیت باشکوه

 .دارند قرار »جنازه وي بر ابوبکر نماز گزاردن« نیز و »ابوبکر از علیهاالسالمزهرا



 

 

   108.رٍکْباببِها اََ ؤَذِّنْی الً و لَمیلَ یجها علدفَنَها زو تیفَلَما تُوفِّ

  .ر را آگاه نساختکرا شبانه دفن نمود و ابوب ي، ویا رفت، شوهرش علیاز دن ]فاطمه[چون 

  

  )3 سند شماره

لفَنَها عفَدلَ ییلَم الً، و بِها اَ ؤَذِّنْی109.رٍکْباب   

  .را مطّلع ننمودر کسپرد و ابوب كرا شبانه به خا يو یعل

  

  )4 سند شماره

منَّ فاطۀَا نَتفلَ دالًی...لنَّ عا ویمفَنَ فاطلَ ۀَاً دالًی...لَم و یعاَ لَمکْبوبورُ بِممع هارٍ و110.ت   

  .باخبر نشدند ير و عمر از مرگ وکو ابوب... ، فاطمه را شبانه دفن نمودیعل... فاطمه شبانه دفن شد

  

  )5 سند شماره

وفَنَها زدلها عجی بٍ لَینُ اَببطالیلَم الً و بِها اَ ؤَذِّنْیلّکْبابص لَ یرٍ وعیلها ع111.ی   

                                                             

 . 3913 شماره حدیث بخاري، صحیح ـ 108

 . 448 ص ،2 ج طبري، تاریخ ـ 109

 . 405 ص ،1 ، ج)بالذري: تألیف( االشراف انساب ـ 110



 

 

  .نماز خواند ير را آگاه ننمود و خودش بر وکرد و ابوبکرا شبانه دفن  يطالب، ویبن ابیشوهرش عل

  

  )6 سند شماره

نَتفد ملَ ۀُفاطیلفَنَها عالً، دی لَم و رْشْیبِها اَ عتّکْبوبیرٍ ح نَتف112.د  

  .ان امور قرار نگرفتیشان، در جریر، تا هنگام دفن اکسپرد و ابوب كرا به خا يو یفاطمه شبانه دفن شد؛ عل

  

  )8و  7 سند شماره

لفَنَها عفَدلَ ییلَم الً و بِها اَ ؤَذِّنْی113.رٍکْباب  

  .ر را آگاه ننمودکرد و ابوبکرا شبانه دفن  يو یعل

  

  )9 سند شماره

لنَّ عایمفَنَ فاطلَ ۀَاً دیلَم الً و بِها اَ ؤَذِّنْی114.رٍکْباب   

  .ر را باخبر نساختک، فاطمه را شبانه دفن نمود و ابوبیعل
                                                                                                                                                                                                                      

 . 48 ـ 47 ص ،1 ، ج)طحاوي: تألیف( اآلثار مشکل ـ 111

 . 154 ، ص3 ج ،»الصحیحین علی المستدرك« کتاب حاشیه در ، چاپ)ذهبی: تألیف( التلخیص ـ 112

 . 482 ، ص4 ، ج)اثیرابن: تألیف( االصول جامع:] مشابه نقل[؛ 300 ص ،6 ج بیهقی، سنن ـ 113

 . 521 ص ،3 ، ج)شیبه ابیابن: تألیف( المصنّف ـ 114



 

 

  

  )10 سند شماره

ولَها زغَس ولها عجلّ یص لَ یوعی فَنَها لَها ود115.الًی   

  .ش سپردکرا غسل داد، بر او نماز خواند و شبانه به خا ي، ویشوهرش عل

  

  ت به دفن شبانهیدرباره وص ید معتزلیالحدیابحات ابنیتصر

  :سدینویم »به دفن شبانه علیهاالسالمت حضرت زهرایوص« يهانقل یابیدر ارز )ق 656 یمتوفّ( ید معتزلیالحدیابابن

  )1 شمارهسند 

   116...هایا علَیصلِّی اَلّا صتاَو رٍ و عمرَ و اَنـَّهاکْبیاَب یعل ةٌواجِد یه و اَنـَّها ماتَت يح عندیو الصح

  :هکن است یباشد ایح میآنچه از نظر من صح

  ...نماز نخوانند يدو بر جنازه وه آن کت نمود یبود و وص كر و عمر غضبناکه بر ابوبک یا رفت در حالیفاطمه از دن

  

  )2 سند شماره

التَّواتُر، اَنـَّها کَ یه یالَّت ةُالظّاهرَ ۀُضَیتَفمسات الْیبِه الرِّوا ما وردت یعل تجاج بـِذلکاحقَع الْی بلْ

                                                             

 . 15 ، ص)سیوطی: تألیف( الباسمه الثغور ـ 115

 . 50 ص ،6 ج حدیدي، شرح ـ 116



 

 

اَوتبِاَنْ ص فَنَ لَتُدتّیال یالً حلّیلَ یصالنِ عالرَّجی ها وترَّحص کبِذل تهِدع یف و117...ه   

ر کابوب[ه آن دو مرد کآن  ينند؛ براکرا شبانه دفن  يه وکت نمود یشان وصیه اکند کیه در حد تواتر است، داللت مکضه یات مستفیروا... 

  .بر او نماز نخوانند ]و عمر

  ...گرفتمان ید فرمود و بر انجام آن، پیکح و تأیاش تصرن خواستهیو به ا

  

  )3 سند شماره

   118.الًیلَ ها، فَدفنَتیعلَ یصلّی اَلّا صتاَو ةُها الوفاحضَرَتْفَلَما 

  .شبانه دفن شُد ]ن جهتیبد[نماز نخوانند و  يبر و ]عموم مردمان[ه کرد کت ید، وصیچون لحظات احتضار فاطمه فرا رس

  

  :افتیل یتوان در منابع ذیرا م »ت به دفن شبانهیوص«گر از اسناد ید یبرخ

  )4 سند شماره

  . 300، ص )بهیقُتابن: فیتأل(ث یل مختلف الحدیتأو

  )5 سند شماره

  . 1898، ص  4، ج )عبدالبرابن: فیتأل(عاب یاالست

  )6 سند شماره

                                                             

 . 281 ص ،16 ج حدیدي، شرح ـ 117

 . 102 ، ص)جوهري ابوبکر: تألیف( فدك و السقیفۀ: از نقل به ؛214 ص ،16 ج حدیدي، شرح ـ 118



 

 

  . 521، ص  3، ج )یصنعان: فیتأل(المصنّف 

  )7 سند شماره

  . 34، ص  2، ج )يبالذر: فیتأل(انساب االشراف 

  

  د چهارمیتمه

  عدم تحقّق خشم و غضب یواه يادعا

 يسازیو خنث علیهاالسالمفاطمه يذایث حرمت ایر با احادکبر ابوب علیهاالسالمان اسناد غضب حضرت زهرایان میعیش يبندجمع

 عدم تحقّق خشم و غضب« يد، به طرح ادعایجد ين غضب، آنان را واداشته است تا در شگردیهدم ا يدات هواداران خلفا برایتمه

  .بپردازند »رکبر ابوب علیهاالسالمحضرت زهرا

حضرت  خشم و غضب يهان، نقلینو يادارد تا در توطئه یده، سعیمطرح گرد »وتکس«بنده یه تحت عنوان فرک یواه ين ادعایا

   119!ندکرا نامعتبر و باطل اعالم  »دیشه جاویقت همیحق«ن یاز ا یکحا يهارده و نقلکر را از اعتبار ساقط کبر ابوب علیهاالسالمزهرا

  

آن را از  يدیلک يشانده و فرازهاکن ماجرا را به انحراف ین ایاند تا فهم مخاطبار بستهکد، همه تالش خود را به ین توطئه جدیآنان در ا

  .ندیاعتبار ساقط نما

  :چنانچه اظهار شده

ان نمود، یرم را بکا یرسول خدا در جواب خواسته فاطمه قول پدرش نب ن بر حقیفه و جانشین خلیق اولیر صدکحضرت ابوب یوقت«
                                                             

 طبري، تاریخ ؛1534 شماره حدیث ترمذي، سنن: ك.ر. (است مشاهده قابل نیز سنّت اهل قدیمی منابع در تالش نوع این ردپاي البتّه، ـ 119

 )448 ص ،2 ج



 

 

ق یاز صد يچگونه اعتراض و اظهار ناخشنودیرد و هکوت کح مسئله، سیم درست و صحکحضرت فاطمه پس از مطلع شدن از ح

   120!».ننمود

  

د، یشن يانندهکق پاسخ قانع یر صدکحضرت فاطمه زهرا در مقابل خواسته خود از جانب حضرت ابوب یه وقتکن است یت چنیواقع«

   121!».ردکرده و اعتراض نکار یوت اختکس

  

  چهارم ینقد و بررس

  شبهه عدم تحقّق خشم و غضب يسازینحوه خنث

  .باشدیم ین شبهه در اذهان عمومیج ایاهتمام هواداران خلفا به ترو ، نشانگريامقاله چند صفحه کیفوق، آن هم در  يرار ادعاکت

وارد ساخته و وقوع هرگونه خشم و غضب  »غضب يماجرا«ره کین ضربه را بر پیترمکن شبهه در ذهن مخاطب، محیا يریگيرا، جایز

  .گرددیر مکرا از اساس، من

ف را بر آن داشته است تا ین طیتوبشان، اکدر آثار م یقتین حقیدن چنیتب خلفا از به ثبت رسکروان میو ندامت پ یدات قبلیست تمهکش

  !نندکخ محو ید، تحقّق هرگونه غضب را از صفحه تاریجد ياتوطئهدر 

در داللت  ید، آنان را واداشته است تا بدون هرگونه دقّت علمید جدین تمهیا یهواداران خلفا پس از طرّاح یزدگه ذوقکرسد یبه نظر م

  .خود بپردازند يگسترده ادعا جیها، به ترون نقلیمندرج در ا يهااَسناد غضب و عبارت

  .میینمایها آغاز مو تعمق دوباره در داللت اسناد غضب و عبارات مندرج در آن يد را از بازنگرین تمهیا ین، نقد و بررسیبنابرا
                                                             

 .نسخه 9000 تیراژ ،21 ص ،1381 ،11 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله ـ 120

 .نسخه 9000 تیراژ ،21 ص ،1381 ،11 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله ـ 121



 

 

  

  اسناد غضب یبازخوان

  غضب یحات منابع معتبر اهل سنّت به تحقّق قطعیتصر

  )1 سند شماره

  )6230ث شماره یحد( يح بخاریدر نقل صح يبندبیو ترت کیکجاد تفیا

  

  :مرحله اول

  .ۀُه فاطمفَهجرَتْ

  .ردکر قطع رابطه کفاطمه با ابوب

  

  :مرحله دوم

کَتُ فَلَملِّمه.  

  .لذا با او سخن نگفت

  

  :مرحله سوم

  .تیتُوفِّ یحتّ

  .ن سخن نگفتن ادامه داشتیتا زنده بود، ا



 

 

  توجه

  .آمده است هفَهجرَتْ از عبارت پس هلِّمکَتُـ فَلَم ن نقل، عبارتیدر ا

 يرا به معنا هلِّمکَتُـ فَلَم توان عبارتیل نمین دلیو به هم 122باشدیم هفَهجرَتْ جه و محصولینت هلِّمکَتُـ فَلَم گر،یبه سخن د

   123.دانست »از قانع شدن یوت ناشکس«

  

  )3و  2 سند شماره

  )3304ث شماره یحد(ح مسلم یو نقل صح )3913ث شماره یحد( يح بخاریدر نقل صح يبندبیو ترت کیکجاد تفیا

  

  :مرحله اول

تدجفَو مل ۀُفاطیباَ یعرٍکْب.  

  .شد كر غضبناکفاطمه بر ابوب

  

  :مرحله دوم

  .هفَهجرَتْ

                                                             

 .فرمایید توجه عرب ادبیات در »تفریع فاء« معناي به ـ 122

 .دارد تصریح نکته همین بر 139 ص ،6 ج ،»الباريفتح« کتاب در عسقالنی حجرابن ـ 123



 

 

  .ردکلذا با او قطع رابطه 

  

  :مرحله سوم

کَتُ فَلَملِّمه.  

  .لذا با او سخن نگفت

  

  :مرحله چهارم

  .تیتُوفِّ یحتّ

  .ا رفتین سخن نگفتن استمرار داشت، تا از دنیا

  

  توجه

  .قرار دارد رٍکْبیباَ یعل فَوجدت پس از عبارت هفَهجرَتْ ن نقل، عبارتیدر ا

و  »غضب«دو فعل  جه و محصولِینت هلِّمکَتُـ فَلَم و فعل رٍکْبیباَ یعل فَوجدت جه و محصولینت هفَهجرَتْ گر،یبه عبارت د

  .ردکر یتفس »از قانع شدن یوت ناشکس«توان آن را به یل نمین دالیباشد و به همیم »قطع رابطه«

ن دو یجه ایمحصول و نت هلِّمکَتُـ فَلَم ه فعلک »رکقطع رابطه با ابوب«و  »رکخشم و غضب بر ابوب«: یعنیه دو فعل فوق، کتر آن جالب

  .قابل مشاهده است يمتعددباشد در نصوص یفعل م



 

 

  

  )4 سند شماره

تبفَغَض مرَتْ ۀُفاطجفَهفَلَم تّ تَزَلْ هح کفِّ یبِذلتُوی124.ت   

   125.ن حالت استمرار داشتیرد و تا زنده بود اکر غضب نمود و با او قطع رابطه کفاطمه بر ابوب

    

  )5 سند شماره

تبفَغَض رَتجه اَ وتّکْبابفِّ یرٍ حتُوی126.ت   

  .استمرار داشت ]رکبر ابوب[رد و تا زنده بود با او قطع رابطه نمود و غضبش کر غضب کبر ابوب ]فاطمه[

  

  )6 سند شماره

تّ تَزَلْ فَلَمح هاجِرَتُهفِّ یمتُوی127.ت   

                                                             

 . 386 ص ،10 ، ج)اثیرابن: تألیف( االصول جامع ـ 124

 حضرت مذمت حقایق، قبیل این ودرج ثبت از اصلی هدف موارد، اغلب در چند هر که گرددمی نشان خاطر دیگر بار جا،این در ـ 125

 ابوبکر با علیهاالسالمزهرا حضرت رابطه قطع عدم و غضب عدم هاينقل با تعارض شدید در هانقل این محتواي اما باشد؛می علیهاالسالمزهرا

 .دارند قرار

 . 21 ، ص)ذهبی: تألیف( االسالم تاریخ ـ 126

 . 173 ص ،2 ، ج)بکري دیار: تألیف( الخمیس تاریخ ـ 127



 

 

  .ر استمرار و تداوم داشتکاش با ابوبزنده بود، قطع رابطه ]فاطمه[تا 

  

  )7 سند شماره

هاجِرَ تَزَلْ فَلَمتّ ةٌمح فِّ یلَهتُوی128.ت   

  .ر همواره ادامه داشتکاش با ابوبزنده بود، قطع رابطه ]فاطمه[تا 

  

  يبندجمع

ه فعل کت دارند، ابلهانه است یاکح »رکقطع رابطه با ابوب«و  »رکخشم و غضب بر ابوب«ه از تحقّق دو فعل ک يبا توجه به نصوص متعدد

کَتُـ فَلَملِّميهاو به دنبال فعل »عیفاء تفر«ه با ک ه تدجل فَویباَیعرَتْ و رٍکْبجفَهاز قانع  یوت ناشکس«آمده است را به  ه

  .مییمعنا نما »شدن

  

  رکّتذ

  .بر عدم اعراض محسوب شود یلیه آن سخن، دلکاز سخن گفتن است  یهر نوع ك، ترهلِّمکَتُ فَلَم منظور از عبارت

  

  د پنجمیتمه

                                                             

 . 300 ص ،6 ج بیهقی، سنن ـ 128



 

 

  علیهاالسالمحضرت زهرا یعدم تحقّق غصب حقوق مال یواه يادعا

ن موضوع مهم و یر، به اکبر ابوب علیهاالسالماز خشم و غضب حضرت زهرا یکحا كاَسناد و مدار یتمام يمنابع اهل سنّت، در ابتدا

  :هکاند ردهکح یتصر يدیلک

ه نظام کش ـ یهاییدارا پس گرفتن يبرا علیهاالسالمشانیا یفه و دادخواست مالیاز خل علیهاالسالمحضرت زهرا یدر بستر مطالبات مال

ر مواجه شد و لذا بر او خشم کاز جانب ابوب ياناعادالنه يبا رفتارها علیهاالسالمفاطمهرده بود ـ ، حضرت کها را مصادره خالفت آن

  .گرفت و غضب فرمود

ن غضبِ رسواگر و یا« يریگلکنمودن بستر و مقدمه ش كر، پاکتبرئه ابوب يد هواداران خلفا برایجد يگر از شگردهاید یکین رو، یاز ا

  .باشدیخ میاز صفحه تار »ریارناپذکقت انین حقیا

  

  :چنانچه اظهار شده

   129!».شاوندان رسول را تلف ننمودیق، حقوق خویحضرت صد«

  

   130!».دیرسیامل به آنان مکامبر بطور یق و فاروق حقوق خاندان پیدر عصر صد«

  

  :هکن شبهه است یا يگر، عبارات فوق خواستار القایبه عبارت د

  !!واقع شود یل آن، غضبیصورت نگرفت تا به دل یاساساً غصب
                                                             

 .نسخه 10000 تیراژ ،33 ص ،1380 ،5 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله ـ 129

 .نسخه 10000 تیراژ ،35 ص ،1380 ،5 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله ـ 130



 

 

  

  پنجم ینقد و بررس

  علیهاالسالمشبهه عدم غصب اموال حضرت زهرا يسازینحوه خنث

 131»یکیعبور از تار«تاب کرا به مطالعه  یم و خوانندگان گرامینکیتفا مکسند نقض ان شبهه، تنها به ارائه چند یا یجهت نقد و بررس

  .میینمایدعوت م

 »علیهاالسالمحضرت زهرا یحقوق مال احقاق«بر  ینان مبنکافف از شبههین طیا يق با ادعایعم ين اسناد افشاگر، در تعارض و تضادیا

  .قرار دارد

  .رودیر سؤال میز به شدت زینان نکافشبهه ي، صحت ادعاهایتعارضن یجاد چنیب، با این ترتیبه ا

  .ندیرا حلّ و فصل نما ين تناقض جدیش، ابتدا ایخو يبر صحت ادعا ين توطئه ناچارند تا قبل از هرگونه پافشاریرو، طرّاحان انیاز ا

  

  اسناد نقض

  علیهاالسالمحضرت زهرا یحات منابع معتبر اهل سنّت به عدم احقاق حقوق مالیتصر

  )1 سند شماره

منَّ فاطالنَّبِبِنْ ۀَا تی اَرلَتل سیباَ یاکْبماَلـُرٍ تَس نْیهلَ راثَها ماهللاُ ع ا اَفاءمولِ اهللاِ مسربِالْی دهۀِنَیم  و

فـَد قما ب و كنْ یم سِ خَخُمرَیب...  

                                                             

 .هاي فاطمیه، بخش دوم، علی لباف، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر درسنامه ـ 131



 

 

   132.ئاًیها شَمنْ ۀَفاطم یفَع الدی رٍ اَنْکْبوباَ یفَاَب

  .راث خود از رسول خدا را، از او طلب نمودیر فرستاد و مکرا نزد ابوب يهمانا فاطمه دختر رسول خدا فرد

  ...بر بودیمانده خمس خیو باق كء، فدیف: ن مطالبه شاملیا

   133.دیورز يپس بدهد، خوددار ين اموال را به ویاز ا يزیه چکن یر از اکاما ابوب

     

  )2 سند شماره

منَّ فاطبِنْ ۀَاولِ اهللاِ اَرسر تلَتل سیباَ یاکْبدیرٍ الصماَلـُقِ تَس نْیهاهللاُ  راثَها م ا اَفاءمولِ اهللاِ مسر

  ...برَیسِ خَخُم منْ یبق ك و ما و فَد ۀِنََیمده بِالْیعلَ

   134.ئاًیها شَمنْ فاطمۀَ یفَع الدی رٍ اَنْکْبوباَ یفَاَب

  .راث خود از رسول خدا را، از او طلب نمودیر فرستاد و مکرا نزد ابوب يهمانا فاطمه دختر رسول خدا فرد

  ...بر بودیمانده خمس خیو باق كء، فدیف: ن مطالبه شاملیا

                                                             

 . 3913 شماره حدیث بخاري، صحیح ـ 132

 و بوده علیهاالسالمزهرا حضرت مذمت این حقایق  درج از اصلی هدف موارد، اغلب در هرچند که گرددمی خاطرنشان نیز جا این در ـ 133

نقل با شدید تعارض در هانقل این محتواي اما اند؛فرموده مطرح را باطلی ادعاي ایشان دهند که نشان تا اندخواسته خلفا، مکتب نگارانِحدیث

 .دارند قرار علیهاالسالمزهرا حضرت اموال عدم غصب هاي

 . 52 شماره حدیث حنبل، احمدبن مسند ـ 134



 

 

  .دیپس بدهد، اجتناب ورز ين اموال را به ویاز ا يزیه چکن یر از اکاما ابوب

  

  )3 سند شماره

منَّ فاطبِنْ ۀَاولِ اهللاِ اَرسر تلَتل سیباَ یاکْبدیرٍ الصماَلـُقِ تَس نْیهاهللاُ  راثَها م ا اَفاءمولِ اهللاِ مسر

  ...برَیسِ خَخُم منْ یك و ما بق و فَد ۀِنَیمده بِالْیعلَ

   135.ئاًیشَ ۀَفاطم یفَع الدی رٍ اَنْکْبوباَ یفَاَب

  .راث خود از رسول خدا را، از او طلب نمودیر فرستاد و مکرا نزد ابوب يهمانا فاطمه دختر رسول خدا فرد

  ...بر بودیمانده خمس خیو باق كء، فدیف: ن مطالبه شاملیا

  .دیغ ورزیپس بدهد، در ين اموال را به ویاز ا يزیه چکن یر از اکاما ابوب

  

  )4 سند شماره

 کوانَت مۀُفاط اَلُ اَتَسنْیرٍ نَصکْبابولُ اهللاِ مسر ا تَرَكمها مخَ بیفَد رَ وبِالْ ب هقَتدص و دكیفَاَب ۀِنَیم 

   136.ها ذلکیرٍ علَکْبوباَ
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را  137)نهیو صدقات مد كمانده بود، فد یغمبر باقیپ يبر برایآنچه از سهم خ: یعنی(امبر یراث پیاز م يه سهم وکر خواست کفاطمه از ابوب

  .پس بدهد يبه و

  .دین اموال امتناع ورزیر از پس دادن اکابوب یول

  

  )5 سند شماره

 کوانَت مۀُفاط اَلُ اَتَسنْیرٍ نَصکْبابولُ اهللاِ مسر ا تَرَكمها مخَ بیفَد رَ وبِالْ ب هقَتدص و دكیفَاَب ۀِنَیم 

   138.ها ذلکیرٍ علَکْبوباَ

را به ) نهیو صدقات مد كمانده بود، فد یغمبر باقیپ يبر برایآنچه از سهم خ: یعنی(امبر یراث پیاز م يه سهم وکر خواست کفاطمه از ابوب

  .پس بدهد يو

  .دین اموال امتناع ورزیر از پس دادن اکابوب یول

                                                             

، )علی لباف :تألیف( »هاي فاطمیه درسنامه« به کتاب علیهاالسالمزهرا حضرت مالی مطالبات انواع از صحیح تحلیل با دقیق آشنایی جهت ـ 137

 .فرمایید مراجعه) مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر( بخش دوم،
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