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 م ی بسم الله الرحمن الرح 

 . میکن یم  یو موضوع را جمع بند میپرداز یمختصر م سؤالادامه مباحث به دو سه  در

 بود: نیمانده بود ا یکه باق  یتسؤاال از

 ؟ریخ ای دارد  منافات امیرالمؤمنینحضرت  یرتمندیبا غ در پشت در  طاهره قهیحضور حضرت صد ایآ

  م یرا تقد  ییمنافات دارد؟ که پاسخ ها  امیرالمؤمنینحضور با شجاعت    نیا  ایبود که آ  نیا  سؤال  ،ت عرض شدبحث شجاع در    چنانکه

غ   .میکرد بحث  با  رتیدر  کن  د یهم  کسان  میعرض  م  یکه  ادعا  صد  کنند  یکه  حضرت  غ   قهی حضور  با  دارد   یرتمندیمنافات 

  رت یغ   ی معنا  ایآ  ست؟یچ  رتیغ   ی معنا  . شده اند  یاشتباه بزرگ  نیچار چنلذا د  .ارائه نکرده اند  رتیاز غ   یحیصح  فیتعر  ،نیمؤمنرالیام

 ؟ امیرالمؤمنین  رتیدارد با غ   یدر پشت در منافات  حضور حضرت زهرا  ایمواجه نشود؟ آ  یمردان اجنب  گریبا د  یاست که همسر آدم  نیا

کند    ی م   فیرا تعر  داستان قوم حضرت لوط  ۷۴ا  ت  ۶۷  اتیسوره مبارکه ح  ر د  م ی: قرآن کرمیکن  یقرآن را بررس  ات یآ  د یپاسخ با   یبرا

چنان که در بحث شجاعت هم    .بودند   حضرت لوط  ،یاله  امبریبودند که خواستار تعرض به مهمانان پ   یکسان  که قوم حضرت لوط

د به در آمد و قوم خودش را دعوت کر  به پشت  ،گر و فاسق خودش را منصرف کند  یقوم تعد  نکهیا  ی برا   حضرت لوط  میعرض کرد

با دختران   د ییایب  :دیگو  یخدا م  امبر یو پ   کنند  یتعد  هستند که آمده اند به مهمانان لوط  یکنند، مردانکه با دختران او ازدواج    نیا

ان کنتم    یاتقال هوالء بن»  :فرمود  است که حضرت لوط  نیقرآن چن  ری. تعبدیو دست از سر مهمانان من بردار  دیکنمن ازدواج  
منافات    حضرت لوط  رتیبا غ   ی شنهادیپ   نیچن  ایها دختران من هستند. آ  نیا  دییای ب  ،دیدهانجام    یکار  دیهواخ  یماگر    «نیاعلف

 دارد؟

 ی ا  هیبه قر . با همسر خودش ساره در سفر هستند میکتاب اهل سنت دارد: حضرت ابراه نیمعتبرتر  ،یبخار حیصحکه  ی نقل اساس بر

شده و همسر   هیقر نیوارد ا یبا زن  م یرسد که ابراه  یاست. به او خبر م   یمرد جبار و ستمگر  هیفرمانروا و پادشاه آن قر  . شوند  ی وارد م

  م یابراه  ست؟یک  ،همراه توست  که یزن   نیا  میفرستد که ابراه  یم   غام یپ  میحضرت ابراه  یاست. پادشاه برا  نزنا  نیباتریاو هم از ز

را خواهد کشت تا به همسرش دست   م یپادشاه ابراه ،همسر من است  ن یا  د یشود که پادشاه به همسرش طمع کرده و اگر بگو  یمتوجه م

 یو به او م  دیآ  یمهمسرش ساره    شیپ   میکه خواهرم هست. ابراه  دیگو  یم  ،ندکه جان خودش را حفظ  نکیا  یبرا  نیکند. بنابرا  دایپ 

 نکه یبخاطر ا .یکه تو خواهر من هست  نها گفتممن به آ .ینکن بیرا تکذتو مراقب باش که حرف م .دادم  یامیپ  نیمن به پادشاه چن :دیگو

ض نخواهند به جان من تعر  گرید  نهایا  ،یگفتم تو خواهر من  ه. حاال ککنند  دایکشتند تا به تو دست پ   یمرا م   ،یگفتم تو همسر من  یاگر م

. بعد ستین یمؤمن  چ یجز من و تو ه  نیزم  یرا گفتم؟ چون بر رو  نیچرا ا  . ازدواج خواهند کرد  ،یخواهرم هست  نکهیا  ال یکرد و با تو به خ

  نیا  .پادشاه ستمگر  نیسمت ا  تادهمسر خودش ساره را فرس  می( حضرت ابراههیاست که )فارسل بها ال  نیا  یبخار  حیصح  ریهم تعب

 ن یچن  ، دهند  یارائه م  رتیاز غ   انیو وهاب  نیکه مخالف  یفیکند. تعر  یدر کتاب البوت نقل م  ۳۸صفحه    ۳در جلد    یبخار  حی قصه را صح

 رتمندانه یغ   یبخار  حیبنابر نقل صح  میبنا بر نقل قرآن و نه رفتار حضرت ابراه  نه رفتار حضرت لوط  ،باشد  ی پست و نازل  فیتعر

را    یبرزگ اله  امبریدو پ   نیا  رتیاگر بخواهند غ  .ستین  نی؟ قطعاً چنکنندرا انکار    یبزرگ اله  امبریدو پ   نیا  رتیحاضرند غ   ای. آستین

 امبریدو پ   نیکه رفتار ا  میری، اگر بپذکنند  حیرا تصح   رتیخودشان از غ   فیتعر  دیبا   نیشوند. بنابرا  یاسالم خارج م  طهیحز  ا  ،کنندانکار  

جا حضرت   نیندارد. ا  رتیبا غ   یبه پشت در هم منافات   طاهره  قهیآمدن حضرت صد  یاول  قیقطعاً به طر  ، ندارد  ی منافات  رتیغ   با   یاله

 ی دهد با مردان متعد  ی ازدواج دخترانش را م  شنهادیپ   آن پادشاه، در قرآن حضرت لوط  یتد به سورسف  ی همسر خودش را م  میابراه

پشت در  طاهره قهیحضرت صد .زهای طور چنیانه بحث   ،هرگز نه بحث از ازدواج است اهرهط قهیو تجاوزگر، در موضوع حضرت صد 

خودشان فراهم   یحضرت حجاب کامل برا  ، یعیش  ی از نقل ها  یاساس برخ  لذا بر  . هم ندارند که در را باز کنند  میقرار گرفتند و تصم

رفتار هرگز    ن ی. اکننداتمام حجت    نیو با مخالف  ندیخواستند سخن بگو  یفقط م   .در هم نداشتند  بازکردنبه    میچون اصالً تصم  .نکردند

خود رسول مکرم   یزندگ  رهیو آن س  دیاضافه کنا  ر  یمورد سوم  ،اشاره شد  اءیکه از انب  یدو مورد  نی منافات ندارد. شما به ا  رتیبا غ 

فرستادند.   ی بازکردن در به پشت در م   یخود اهل سنت همسرانشان را برا  ی هم بارها و بارها بنا به نقل ها  اسالم  امبریاست. پ   ماسال

  امبریپ   .در زدند   . دندحاضر ش  پشت در خانه رسول خدا  نی مؤمنرالیکند که ام  ی نقل مدمشق    نهیمد  خیتاردر  اب عساکر  مثالً  
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باز کن.    ابیطالبابن    یعل  یبرا  رادر    بلند شو و  (ففتح الباب یقوم )  :و فرمودند  فرستادندمتوجه شدند و همسر خودشان ام سلمه را  

باز   یفرستادن همسر به پشت در برا  نی. بنابرامیهم دار  غمبریپ   گریهمسر د  شهیدرباره عا  یگرینقل را در واقعه د  نیمشابه هم  یحت

ندارد. همانطور که خود اهل    رتیبا غ  ی پادشاه ستمگر منافات  یحفظ جان به سو  یندارد. فرستادن همسر برا  رتیبا غ   یکردن در منافات 

توان  ی چگونه م ،باشد نیچن نیندارد. اگر ا رتیبا غ  ی هم منافات خدا امبریدادن ازدواج با دختران پ   شنهادیسنت نقل کرده اند و هم پ 

به   یسه پاسخ نقض میکرد یسع نجایتا ا .دانست رتیبا غ  ریو مغا فمخال یاز پشت در را امر نیبا مهاجم قه یحضرت صدسخن گفتن 

 کرد. میخواه یرا بررس ی در ادامه پاسخ حل .می بده نیمخالف یادعا نیا

ال امام هم که حجت خداست فعا ،ستیما ن یلزوماً قابل کشف برا شی حکمت ها یچنان که افعال اله: هممیکن  یعرض م ی پاسخ حل در

امام  (  فعلیاما    سئل ی)ال  خداوند متعال و  (فعلی اما   سئلی)ال   ستیما ن یلزوماً قابل کشف برا ،است ن یزم یبر رو ی و دست فعال اله

  یول  چه بهتر  ،میبرس  یلیبه تحل  خی تار  یو با بررس  تیبا استفاده از کلمات خود اهل ب  حیو توض  لیبا تحل   میاگر ما بتوان  ل. حامعصوم

 . میبهانه که ما حکمتش را کشف نکرد  نی. به اکنیمنگرانه خودمان فعل امام را انکار    یبه بهانه استبعادات سطح  میتوان  ینم  ،میدیاگر نرس

  یاله   ژهیو  مأموراز افعال فرستاده خاص خدا و    یتواند حکمت بعض  ینم   یحضرت موس  ، یاله  امبریدر بحث شجاعت که پ   م یکردعرض  

خاص   هیخدا علم آن قض  ،ی. در مورد حضرت موسمیما نتوان  دیشا  .است که انکار نکند  مأمورحال    نی با ا  .را کشف کند  خضرحضرت  

و غالم  د یآ ی کند. م  ی را سوراخ م یکشت حضرت خضر یکه به چه حکمت کند ف  کش ند توا ی نم یرا از او گرفته است. حضرت موس

کند.   ینداده بودند را مرمت م   یزیها طلب رزق کرده بودند و اهل روستا به آنها چرا که آن  ییتاروس  واریکشد و د  ی بود را م  یکه نوجوان

ان   یهل اتبعک عل »اش عرض کرد که    یهمراه  ی. لذا در ابتداکنداتباع    کهاست    مأمور  یداند، ول   یفهمد و نم  یها را نم  نیحکمت ا

به من   ،یاست و تو آموخته ا   تیتا از آنچه که رشد و هدا  میایشم؟ دنبالت بکه من همراهت با  یده   یاجازه م  ایآ  «تعلمن ما علمت رشدا

. خوشبختانه چنان که در بحث  کنیمانکار  میتوان ینم یول  مینبر ین پ از افعال امام، ما ممکن است به حکمت آ   یاریدر بس ؟یاموزیهم ب

کار حضرت با شجاعت   نیرا پشت در فرستادند و ا  قهیحضرت صد  نیمؤمنرالیکه چرا ام  نیا  یبرا  ییحکمت ها  ، شجاعت عرض شد

توانند    یم  ،اند  دهیآن بحث را نشن یصوت  یها  لیکه فا  یعرض شد. بزرگواران  ،راه بود  نیتر  حیراه و صح  نیشان منافات نداشت، بلکه بهتر

 رت ینه تنها با غ   قهید. حضور حضرت صمیعرض کن  دیاز همان حکمت ها را با   یجا هم برخ  نیمراجعه کنند و مجددا گوش دهند. ا

اگر    ،آمدند   یبه پشت در نم  قهیصد  تود. اگر حضرحق ب  تیتثب  یبلکه تنها راه برا  م، یعرض کرد  ینقض  ی در پاسخ ها  ،نداشت یمنافات

که   یچرا؟ چون نقشه ا  . ماند یم   یمخف  شهیهم یحق برا  ، خواستند به مسجد ببرند  ی را م  ریحضرت ام  نیشدند و مهاجم  یمواجه نم

از حضور در مسجد و  ،کنندرا اثبات  یی ادعا یو غاصب بودن خلفا کنندکه ابراز مخالفت  نیا یبرا ر یبود حضرت ام نیا ،بودند  هدیکش

  یحرکت حضرت عمالً مخالفت  نی. اگری د  یکردند و نه در برنامه ها  ینه در نماز جماعت آنها شرکت م  .زدند   یخلفا سر باز م   یبرنامه ها

حضرت را   ،کنند   داینجات پ   نیمؤمنرالیسخت و تند عملکرد ام  امدی پ   نیکه از ا  نیا  یآنها برا  .خلفا  تیشروع به م  یو جد  حیبود صر

کند و    ی تفرقه افکن  یامت اسالم  انیکس بخواهد در مفرموده بودند هر  خدا  امبریامت اسالم. پ   انی در م  ی متهم کردند به تفرقه افکن

  اما نقل کردند.    ی سنو    عهیش  اتیدانستند. روا  یبود و همه م   امبری دستور پ   ن یا  .دیردارسر راه ب  او را از  ، فرا بخواند یامت را به دو دستگ 

باطل. آنها خودشان  ریحق نه در مس ریدر مس ی باشد. تفرقه افکن ابیطالببن  ی اگر آن شخص عل ینبود که حت ن یا تیروا ن یا یمعنا

را تفرقه افکن و مخالف با اتحاد جامعه    نیمؤمنرالیام  عتاًیکرده بودند و طب  ی فجا زده بودند و معر  رسول خدا  نیحق و راست  فهیرا خل

 : فرمودند  قهیدر خطبه فدک ائمه کفر بودند و حضرت صد  طاهره  قهیحضرت صد  ریحال آنکه آنها به تعب  .کردند   ی معرف  یاسالم

  نیبه ا  ،درا تفرقه افکن خطاب کنن  نی مؤمنرالید امنستنتوا  یاول. چگونه م  فهیکردند با خل  قیرا تطب  اتیآ  نیو ا  قاتلوا ائمه الکفر

کند و در نماز   یکه بخواهد تفرقه افکن  ی کس  .ب حکم مشخص استخ  اریکنند. بس  یواسطه که حضرت در نماز جماعت شرکت نم

 .هجوم آورده بودند  ری به سمت حضرت ام  یمواجه  یحکم شرع   کی لذا با    .از سر راه مسلمان ها برداشته شود  دیبا   ،جماعت شرکت نکند

تفرقه    . یکن   ی شق عس  ی خواه  یتو م ( نیالمسلم یس)اردت ان تشق عگفت که    یم  نیمؤمنرالیهم چنان که بعدها ابوبکر به ام

 بود. یمشخص بود نقشه ا ن یمسلمان ها، خب ا نیب یندازیب
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حضرت   ،آن حضرت را نکشند  ینیقابل قبول د  هیتوج  کیبا    یروکش شرع   کیمظلومانه هدر نرود و با    امیرالمؤمنینکه خون    نیا  یبرا

کار خودشان شق   نینبودند که بخواهند در نماز جماعت شرکت نکنند و با ا  یکس  قهیشدند. حضرت صد  یمواجه م  دیبا  قهیصد

 کنند.  یکن، بخواهند تفرقه افکنند نیمسلم یعس

 نیبنابرا (یو حجابک حجاب  ی)بابک بابوده است ا فرمباره امبریپ .او در خانه است گاهیناموس خداست و جا قهیحضرت صد ریخ

تواند آن حضرت را متهم کند که  ینم  ی کس . در منزل باشد د ی با  .کجا باشد د یدارد، با  ی گاه یچه جا قه یمشخص است که حضرت صد

حرکت   نیدر، با ا  آمدند پشت  قه یلذا حضرت صد  کند.  ی کارش تفرقه افکن  نیخواهد با ا  ی کند و م  ی چرا در نماز جماعت شرکت نم

تا هجوم   ختندیکه ر  یبه دنبالش هستند و نقشه ا  نینشان دادند که آن چه مهاجم  یی ادعا  فهیخودشان و با اظهار مخالفت خودشان با خل

 .ستین  شیب ی بیو فر ریتزو  . دهندجلوه  یخودشان را شرع 

  چیها ه نیشود که ا  یمعلوم م  ،دهندخودشان ادامه  حال به هجوم    ن یو با ا  نندیرا بب  قهیشوند حضرت صد  ی حاضر م  نیمهاجم یوقت

 ایح چیه  ،رندیگ  یدر برابر دختر او، در برابر پاره تن او قرار م یندارند. چرا که وقت به خدا و رسول خدا  یمانیا چیندارند. ه یتیمشروع 

  ستند، یها مشروع ننیشود که ا  ی م  دهند. معلوم  یکشند و هم چنان به عمل خودشان ادامه م  یکار خودشان نم  زکنند و دست ا  ینم

 . دهند بیرا ترت یحمله ا نیچن یبخواهند با استدالل و مجوز شرع  نکهینه ا .بهانه است واقعاً  ، اند دهیآنچه بهانه تراش

لغضب   غضبیان اهلل  )دانستند و به حکم    ی که همه م  ریتطه  هیبه حکم آ  قهیکه حضرت صد  میکن  یعرض م   نیچن  ی در پاسخ حل  لذا

 مانیا  به خدا و رسول  نیبا حضور خودشان در پشت در اثبات کردند که مهاجم  ، بودند  دهیکه همه شن  لرضها(  یرضی طمه و  الفا

خانه را با اهلش به آتش  نیا یخواه یبازم م  ایآ .است خانه فاطمه نیدر ا فاطمه( های)ان فدوم گفت  فهیخل به ی کس یندارند و وقت

خود و صاحب خودش زد و خودش   ی شانیتا ابد مهر ابطال بر پ   ،که گفت  یجمله ا  ن یبا ا  . باشد  طمهاگر فا   ی حت  )وان(او گفت    ؟یبکش

 را تا ابد رسوا کرد. 

و    رندیبگ  عتیبه زور از او ب  د یرض متخلف است و بر فرض که باکه بر ف  ابیطالببن    ی گرفتن از عل  عت یب  یکه حاضر است برا  نیا  چه

را به آتش بکشد    و خانه دختر رسول خدا  کند هم اهانت    امبریکار به دختر پ   نیا  یر است برااضح  یول   ،بر فرض که تفرقه افکن است

الزم و واجب بود و آن حضرت با حضور خودشان نشان   قهیحضور حضرت صد  نینکند. بنابرا  ییابا  چی و ه  بکشدو خود او را هم به آتش  

 . باشند رسول خدا یواقع فهیخل نکهیها بهانه جو هستند و نه ا نیدادند که ا

 

 دوم  شبهه

 داشتند؟ ی خانه ها در چوب نیمؤمنرالیاصالً در زمان ام ایاست که آ نیا ، شود یکه مطرح م یگرید شبهه

لذا اصالً امکان شکستن در    .انداختند  ی در م  یبوده که جلو  یپارچه ا کی  ا ی بوده    ریاز حص  ا یآن زمان    ی کنند که درها  ی ادعا م  نیمخالف

 به در وجود نداشته است.و لگد زدن 

  ، آشنا باشد  خ یرکه با تا  ی است و اال کس  یاز فرط غرض ورز  ا یاز فرط جهالت است    ا یشبهه    نیو ا  سؤال نیکه ا میعرض کن  د یپاسخ با   در

جعفر   د یس  ،آورد. خدا حفظ کند عالمه بزرگوار  ی به زبان نم  یسخن  نی چن  ،که با قرآن آشنا باشد  ی. بلکه باالتر کسدی گو  ی نم  نیچن  چیه

به نام   یدر پاسخ به شخص منحرف  ،ترجمه شده است  «حضرت زهرا  یها  بتیمص»به نام  که    «معصات الزهرا»  ابدر کت یعامل  یمرتض

آن زمان در داشته    ی که خانه ها  ن یدر ا  . را ارائه کرده اند  یفراوان  اریمدارک بس  ،را زده بود  یحرف  نیکه چن فضل اهلل    نیحسمحمددیس

بوده   یاز چه جنس  ،بوده است  ینه درهم در داشته است و چگو  قه یحضرت صد  هکه خان  نیچگونه بوده است و ا  است و جنس درها

 مفصل در کتاب خودشان آورده اند.  شانیها را ا نیاست. ا

 

 :میکن ی بحث اشاره م  نیدر ا حیمختصر به چند سند محکم و صر یلیخ

حرج و ال   ضیالمر  یاالعرج حرج وال عل   یحرج و ال عل   یاالعم  ی عل   سی)ل  که  د یفرما  یباره م   نیدر ا  میاز همه خود قرآن کر  اول

  دیپدرانتان بخور  یاز خانه ها  ایخودتان    یکه از خانه ها  ستین  یبر شما حرج   ابائکم(  وتیاو ب  وتکمیب  انفسکم ان تاکلوا من  یعل 

 عایان تاکلوا جمجناح    کمیعل   سی )ل  د ی فرما  ی ر که مآخ  تا   ...   دیآن خانه ها را مالک هست  ی ها  د یکه کل  ی ا  هاز خان  ا ی(  دیبردار  یزی)چ
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آن خانه    یها  دیکه کل  ییخانه ها  دیفرما   یقرآن م  )او ما ملکتم مفاتحه(شاهد بحث ما عبارت    ۶۱  هی آ  ،در سوره مبارکه نور  او اشتاتا(

داشته باشد؟    یدی کل  باشد؟ که آن قفل   تواند قفل داشته  یم  یریدر حص  ا ی  یاست که مگر در پارچه ا  نیا  سؤال.  دیها را شما مالک هست

 ؟ کند  یخانه بر زبان جار دیکه آن وقت قرآن بخواهد سخن از کل

  د ینصب کرد و آن قفل ها کل یآن قفل یبشود بر رو بیبه هر ترت  .باشد یفلز  ای  ی باشد. چوب  یدر، در محکم د یحتماً با . امکان ندارد ریخ

اشکال   ،یخانه را دار  دیکه شما که کل  د یباشد. آن وقت قرآن بفرما  یگری کس د  ایخانه  حب  صا  اریدر اخت  دهایداشته باشد. آن وقت آن کل

شود که   یمعلوم م  د،یآ  یخانه م   دیسخن از کل  ی . پس وقتیبخور  یز یاز آن خانه چ  ای  یبردار  یزیو از آن خانه چ  یبشو  خانهندارد وارد  

  نیدکبه نام  یشخص د ی. مثالً فرض کناست سخن از در آمده یو سن عهیاز ش ی فراوان اتیکه در روا نی خانه ها در داشته است. عالوه بر ا

ها    نیبه ا  حضرت به عمر فرمودند که برو  .می غذا کرد  یتقاضا  .میرفت  غمبریخدمت پ   دیگو  یم  .است  غمبریاز اصحاب پ   ،دیابن سع

 ۵۲۷صفحه  ،  ۲جلد    ،خودشسنن  در  داوود    یعبرا    نیا  .را از کمربندش درآورد و در را باز کرد  دیکل  . عمر ما را به اتاق باال برد  .غذا بده

 « ففتح».  خودش در آورد  بیاز ج  ی عنی  ،مفتاح را از حجزه  (فاخذ مفتاح بالحجزته ففتح  تنیعل   یعل   نافرتقا ب)  می گوید:   .است  آورده

به ما امر   امبریکه پ   د یگو  ی م   دیحمابوبه نام    غمبریاز اصحاب پ   ی : شخصدیگو یکند و م   ی نقل ممسلم    حیصحمثالً    ا ی.  اباز کرد در ر

و من  الیان توک ل ه ی)انما امره باالسق می و دستور داد که شب هنگام درها را ببند میبگذار یکرد که شب ها ظروف آبمان را در گوشه ا

صفحه   ، ۳مسلم در جلد    حیرا قفل کرد. صح  یریدر حص  ای  یشود در پارچه ا  یخب مگر م   شود. قفل    ا شب ها دره (  الیابواب ان تقل ل

آمده که از تنه    ی تیدر روا  امبریمثالً جنس چوب در خانه پ است.  آمده   ات یجنس در در روا  یحت  است.  را نقل کرده   موضوع  نیا  ۱۵۹۳

 کیه خانه متشکل از فقط ک خدا ولرس ی خانه ها ی عنی ، رسول خدا ی اتاق ها می گوید:  یدمشق  ریابن کث. است درخت عرعر بوده 

  ی م  ده یدرخت را تراش  یساختند، تنه ها  یشکل درها را م   نیها به انیمو بافته شده بود. ا  لهیاز شاخه و چوب عرعر به وس  ، اتاق بوده

تنه   نیا  اف خرمایمثل ال  یدرختان محکم  افیبا ال  ایمثل بز    یواناتیبافته شده ح   یگذاشتند، با مو  یکنار هم م  ،کردند  یکردند، صاف م 

را با   امبریکردند. در خانه پ   ی شد و به عنوان در استفاده م  ی مستحکم درست م  یچوب  وارید  ک یبستند و    یکنار هم م   رادرخت    یها

را  نی. ااست نداشته امبریبر در خانه پ   ندیکوب یبرا یی دارد که حلقه ها ن یداللت بر ا ن ی: ادیگو ی م ریابن کثزدند و  ی سر انگشتان م

پرسد  ی م  . دهد ی م ی حاتیاز درخت سرو بوده و توض شهیکند که جنس خانه عا ی نقل م شهیمثالً عا   ای.  کند ی م نقل «هیو النها هیادب»در 

ساج بوده )که   ایبوده؟ از چوب درخت عرعر    یاز چه جنس  .نداشته  شتریلنگه ب  کینه    دیگو  یدو لنگه داشته؟ م  ایلنگه داشته    کیکه  

خصوصاً آمده است که   ی سن  خیدر تار  ،و در قرآن  خیدر تار  یئکنم که به صورت جز  ی را عرض م  نیا  الصهخ  .شود(  ی همان درخت سرو م

ت و جنسش از هم آمده است که در داشته اس نیمؤمن رالیدر خانه ام یکه حت نیبوده است. جالب ا یخانه ها در داشته و از چه جنس

را   ابیطالببن    یعل   نقل شده که رسول خدا  ،است  نیمؤمنرالیو ام  ازهرکه مربوط به ازدواج حضرت    یچه بوده است. در داستان 

و حضرت   ریخوانده بودند. بعد حضرت ام  قهیحضرت صد  یخواندند که همان دعا را برا  نیمؤمن رالی ام  یرا برا  یی احضار فرمودند و دعا 

  گریکدیخدا شما را نسبت به  . دیخانه خود رو یبه سو دیزیفرمودند: برخ ریو حضرت ام قهیبه حضرت صد . تندعرضه داش قهیصد

  نیبعد از ا  خواهم عرض کنم که رسول خدا  یم  جمله را  ن ی. ادینما  ریت شما را بخمهربان قرار دهد و به نسل شما برکت دهد و عاقب

د و در را قفل کردند. در  برخواستن  بابه(  هی)ثم قام فاقلق عل  :است  یالمصنف صنعانعبارت    .کردند دعا بر خواستند و در خانه را قفل  

ست که آمده است که عمر به همراه  ا  ح یصر  اریبس  یی هم عبارت ها، عبارت ها  ،شده است  قهیکه به خانه حضرت صد  یمورد هجوم

 به یابن قط  «اسهیاالمامه و س »که    یبعد عبارت  قهیصدبه خانه حضرت    دندیرس  .بردند  ورشی  قهیبه خانه حضرت صد  یگروه  کی

شود به پارچه دق   یم   ایآ  :است  نیا  سؤال  .عمر اول دق الباب کرد  )فدق الباب(  گوید:  می  ۱۶صفحه    ،۱در جلد    ، کند  ینقل م  ینورید

 و دق الباب کرد؟   دیرا کوب یریشود در حص یم  د؟یشود پارچه را کوب ی الباب کرد؟ م

که جنس در آمده    اتیاست که در روا  ن یالب اباشد که دق الباب ممکن باشد و ج  یجنس محکم  د یچوب باشد. حتماً با  د یحتماً با  ریخ

که مرحوم   قهی. جنس در منزل حضرت صدبندند یم   اف یکه با ال ی شده و مرتب  ده یتراش  یهمان چوب ها یعنی   دهیجر  .بوده   دهیاز جر

  یی ها گفتگو .د آمده ان پشت دربوده و   ده یآمده است که جنس از جر ، د کنن ی نقل م ۲۲۷صفحه  ،۲۸جلد  ،فیدر بحار شر یعالمه مجلس

عمر با پا  )فضرب عمر الباب(  است که  نیپشت در قرار داشتند. حضرت در را قفل کرده بودند. عبارت ا قهیشده است و حضرت صد

  یسپس م ()فضرب عمر باب برجله و کثره .توان لگد زد یهم نم  یریبه در حص . توان لگد زد ینمبه پارچه    است که معلوم .زدبه در 
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 ار یبسشبهه    ،شبهه  ن یا  نیبنابرا  )وکان من صعف(از درخت خرما بوده است.    یی ها  ده یدر از جنس جر  نیا  من صعف( )وکان  :  د یفرما

آورند به   ی پناه م  ،شیبکل حش  تشبثیبنا بر قاعده الغرق    می شود،کوتاه    یاز همه چ  نیدست مخالف  ی است. در واقع وقت  یبچگانه ا

 قت یبنشانند. حال آن که حق  یبه کرس  ،توانند  یکه م  یقیمطلوب باطل خودشان را به هر طرکه    یده و بچگانه اپا افتا   شیسخنان پ   نیچن

  ی خواست اله   رتواند در براب  یکس نمچیه  ،کندو باطل را رسوا    کندخدا بخواهد نور خودش را روشن    یشود و وقت  ینم  یمخف  چگاهیه

 . کندقد راست 

 

 سوم  شبهه

  ی عیش  ی ها  میکه چرا در تقو  نیبه آن دامن زده اند و آن ا  ریاخ  یاست که در سال ها   یشبهه ا  ،میعرض کن  د یکه با  یشبهه ا  نیآخر

قبالً وفات حضرت   .کرد  دایپ   رییها تغ  میموضوع مورد توجه قرار گرفت و تقو  نینبوده است و بعدها ا  ۷۱سخن از شهادت تا قبل از سال  

که مورد قبول خود    ستیا  هیقض  ه، یقض  ن یشود که ا  ی د. معلوم مشهادت ثبت کردن  ۷۱بعد از سال    ی بودند ول   کردهثبت  را    قهیصد

 هم نبوده است.  عهیش

  ی متوجه م ،داشته باشد یقیتحق یو بررس یعلم هیروح  نیکه کوچکتر یکساست که هر یو اساس هیپا ی هم از آن سخنان گزاف و ب نیا

همه    نیاست؟ مگر ا  میتقو  قی. اوالً مگر راه کشف حقاهیپا  یو ب  فیسخ   اریاست بس  یندارد و سخن  یاعتبار علم   چیحرف ه  نیشود که ا

چقدر شما    ؟ کنیماستناد    میکنار برود و بر اساس تقو  د یها همه با  ن یا  ، میکه در دست دار  ییروا  منابعهمه    نیا  ، یخیتار  یکتاب ها

هجوم    هیراجع به قض  یو سن  عهیش  اتیروا  ی . وقتدیکن  ی استناد م  ها  میتقو  اساس  برو    میبه تقو  دیشده است که رو آورد  یدستتان خال

ثبت   عهیش  اتیدر روا  یماند؟ وقت  ی م   یباق   دیترد  یبرا  ییچه جا  گری د  ،اند  آوردهمستحکم و مستدل    یمطالب  قه یبه خانه حضرت صد

 ن یا  حیبا سند صح  دهیالشه  قهی آورد که فاطمه صد  ی م  ی در کاف  ی نیمرحوم کل  ، فیشر  یکاف به نقل    شده است که حضرت کاظم

)ان فاطمه   میدار  اتیروا  ی باز هم وقت  ،وفات  سندیعه هم بنویش  یها  م یدارد؟ در تمام تقو  د یترد  یچه جا  عهیکند، ش  ی را نقل م  تیروا

 ن یفرائض الست  در  مثال  .که در کتب اهل سنت هم آمده است  نیماند. عالوه بر ا  ی حرف ها نم  نیا  یبرا   ییجا  رگید  (دهیالشه  قه یصد

 ن یرا خواهند کشت و جن  وت  ؛دخترم فاطمه جان  .شد   یکنند که تو مقتوله و مضروبه خواه  ی م  ریتعب  خداآمده است که رسول    ینیجو

هم در  نیامه است. بنابراخودش مورد قبول ع   یهم برا  ینیجو  نیفرائض الست  . دارد  یهم سند معتبر  تی روا  ن یتو را سقط خواهند کرد. ا

 ی که اصالً وفات به چه معناست؟ کس ن یا است، مده و نکته سوم که از همه مهم ترمطلب آ نیا انیعیش  اتی اهل سنت هم در روا اتیروا

  یکلمات   .که در قرآن آمده است  یمثل توف   یندارد. کلمات  ییشود که با فرهنگ لغات قرآن هم آشنا  ی معلوم م  ،شبهه را مطرح کرده  نیا  هک

  .اعم از شهادت دارد  یکه اصالً وفات به چه معناست؟ وفات معنا  مین ک  یبررس  دی ها را با  نیا  ،که در قرآن فراوان آمده است  تییمثل وفا 

و جان جان دادن    ن یشود وفات. ا  ی شود، جان دادن م   ی م  ی شود. جان ستاندن توف  ی هر دو وفات اطالق م   ، و به شهادت  ی به مرگ عاد

  ییاست در کتب روا  نیشاهدش هم اشود.    یوفات گفته مدو    هربه   ،چه به صورت شهادت باشد  ،باشد  یستاندن چه به صورت مرگ عاد

 مثالً در  ،ی فراوان  یکتاب ها  .دیکنمراجعه    ستیبد ن  .به وفات شده است  ریتعب  امیرالمؤمنینراجع به شهادت حضرت    یو سن  عهیش

معتقدند که   که همه اهل سنت  نی با ا  ، دیکن  یدومشان را که بررس  فهیخل  خ یتار  ، خود اهل سنت  خیدر تار  ایر آشوب  ابن شه  «مناقب»

شود که وفات از   یکرده اند. معلوم م  ریاز مرگ او به وفات تعب  الح  نیبا ا  .نرفته است  ایاز دن  یدوم را کشته اند و او به مرگ عاد  فهیخل

که   ی شود. لذا کس یاطالق م  یشهادت و هم بر مرگ عاد ی عام از شهادت دارد. هم معنا ی هر دو معنا ، و به لحاظ استعمال یلحاظ لغو

هم از استعماالت   ، آشناستنا  یقرآن  گانهم با واژ  .بهره است  ی هم ب  یاصول لغت شناس  نیتر  ییاز ابتدا  ،کند  یشبهه را مطرح م  نیا

 است. گانهیب یو سن عهیش  ی ثیواژه در کتب حد نیا یخیتار

به شهادت کرده است و   ریخودش تعب  هعیمعتبر ش  اتیدر روا  ،میندارد. چنانکه عرض کرد  یمنافات   ،استوفات نقل کرده    عهیهم ش  اگر

مطالب نگاشته اند و شهادت   .کرده اند   یاشعار سروده اند، سخران  قهیحضرت صد  هیده ها و صدها سال است که در مرث  عهیش  یعلما

 ،نکرده بودند  حیرها تص  میکه چرا تقو  نی. حاال امیاستناد کن  میبه تقو  میبخواهماند که    ینم  ییجا  گری اند. د  دهکر  ادیآن حضرت را فر

  رشان یتعب  نیا ،داشته است یلیداشته است، هر دل یاستیسهر  ستیکه مهم ن کردند یرا دنبال م یخاص استیس دیشا ایاست  یاشتباه

انکار  یاباشد بر لیدل کیمدرک و  کیتوانست  ی نم ،بر فرض که منافات هم داشت  اًیبا شهادت ندارد و ثان  یفاتاست که منا یریتعباوالً 
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  ق ی )الغر  ستین  شیجز تشبث به حش  یزیسخنان چ  نیا  میو اثبات کرد  م یا  افتهیدر  یکه ما آنها را بر اساس ادله قطع  یمسلم  قیحقا

 (شیبکل حش ثیتشی

 یبرا یی و چه در کتب اهل سنت جا عهیچه در کتب ش ،وجود دارد قهیکه در مورد شهادت حضرت صد یمختلف  یتوجه به نقل ها با

 ماند.  ی نم ی اقب  دیترد

دستور  دوم    فهیابوبکر به خلاز نقل ها که    یدسته ا  .میت هم سه دسته نقل داردر کتب اهل سن  .فراوان است  ارینقل ها بس  عهیکتب ش  در

 از خانه  یرا با وضع نامناسب  امیرالمؤمنینکه حضرت    نیدسته دوم ا  .هجوم برده شود  قهیکه به سمت خانه حضرت صددهد    یم

را کشف کرده    قهیکه چرا خانه حضرت صد  ن یکند از ا  ی عمرش اظهار تأسف م  انی که ابوبکر در پا  نیو دسته سوم ا  د آورن  ی م  رونیب

که قطعاً هجوم اتفاق  کرد    دا یپ   نیقی  ن یبه اتوان    ی م  ، سه دسته نقل در کنار هم  ن یا  دنیاست )باز کرده است( و وارد شده است. با چ

به وقوع   میدان  یکه همه م   یجانسوز و تلخ  عیو وقا   شده است  یعمل  دهایبلکه تهد   .است  نشده  دیمنجر به تهدهجوم فقط    نیافتاده و ا

 است.  وستهیپ 

است   «یطبر»دوم نقل    ،   ۵۸۷صفحه    ،۱جلد    یبالذر «انساب االشراف»چند نقل است: اول نقل    ،میکن یبررساول را    دسته  میاگر بخواه

خر هم نقل آو نقل    ۵۷۲صفحه    ،۸جلد    ،خودش  «المصنف»است در    بهیش  یابن ابقل  سوم ن  ،  ۴۴۳صفحه    ،۲جلد    ،خودش  خیدر تار

 یعل ی)بعث ابوبکر عمر بن الخطاب الاست که    نیا  مضمون این موارد  .دیدر العقد الفر  بهر  عبد  ابن  .۷۳  صفحه  ،۲  جلد  «دیالعقد الفر»

به    ،ابوبکر بانفه االنف( یبه یو قال ائتن عتهیقعد ان ب نیح را  عل  یسوعمر بن خطاب  ب  یرستاد و وقت ف  ی خانه  از  او   عتیکه 

و عمر به خانه حضرت هجوم آورد و    اوریمن ب  شیشکل ممکن پ   نی را به سخت تر  یعل  که  داد  دستور  عمر  به  کرد و   یم  یخوددار

 از خانه خارج   عتیب  یکه برا  نیمگر ا  ؛ کشم  ی به خدا قسم خانه را بر شما به آتش م   (عهیالب یاو لتخرجن ال کمی)والله الحرقن علگفت  

ادامه داد    دیشو به خدا قسم حضور   (تیبال همیعل حرقیان اجتمع هوالء نفر عندک ان امرتهم ان  ی)و الله ماذاک بمانعو بعد 

مانع من نخواهد شد و خانه را  ،نکنند عتیو با ابوبکر ب  ند یای ن  رونیب  ،هستند ی که در خانه عل  ی اگر آنان  . د شدمانع من نخواه  فاطمه

 ت عمر درخواس   )فدعا بالحطب(که    نیدارد به ا  حیکه تصر  ییبه نقل ها  میکن  یعبارات را اضافه م  نی . اد یبه آتش خواهم کشبا اهلش  

فاقبل )ت  از آتش بدست گرف  یشعله ا  د یگو  ی که م  ییبه آن نقل ها  دیو اضافه کنآورده شود    زمیهپشت در  که  کرد و خواست    زمیه

جا همه نقل   نیتا ا  .قهیاز آتش بدست گرفت و آمد به سمت خانه حضرت صد  یشعله ادار( ال همیعل ضرمیان  یبقبثا من نار عل

نشان دهنده   چکدامیه  . است  دیها تهدنیا  ندیگو  یاست که م   ن یا  ،کنند  یم   ی شانه خال  آن  از  نیآنچه که مخالف  .ار معتبریاست بس  یی ها

 . ستیحادثه ن نیوقوع ا

قطعاً خودشان   ر؟یخ  ای آمدند    رونیاز خانه ب  نیمؤمنرالیام  ای دسته دو و سه مراجعه کرد: آ  یبه نقل ها  د یباکه    م یکن  ی پاسخ عرض م  در

خودش   اریبه اخت  ابیطالب  یب  یهم گفته اند عل   گرانیو د  یبخار  حیصح  ،می. چنان که بارها گفته اامدند ین  رونیخودشان ب  اریبه اخت

 نه قسم  ای کند    ی م  اد یقسم را دروغ    ایآ ،(تیالب کمی)والله الحرقن علکند که    یم   اد یقسم    یوقت  فهیخل  ا یآ  نکهیا  دوم  سؤالنکرد.    عتیب

قسمش    نیبه ا  دی پس با  ،د یگو  یاگر قسم راست م  .خالفت ندارد  یستگیو شا  ستیکه عادل ن  دیدروغ بگو  قسم  فهی اگر خل  ؟استراست  

 رونیبه اجبار ب  خیتار  حیبه نقل صر  را  ریکه حضرت ام  مینیب  یم  یقتکه و   نیوفادار بوده باشد و مفاد قسم را اجرا کرده باشد. سوم ا

ها همه    نیو باز کرده است. ارا کشف    ریکه خانه حضرت ام  نیکند از ا  یم   ی مانیاظهار پش  در آخر عمر  اول  فهیآورند و بعد خود خل  یم

  یشخص  ی وقت  دینینمانده است. بب  ی باق  د یست و در مرحله تهدنبوده ا  د یتهد  کیصرفاً    دها یهاست و تهددی تهد  ن ینشان دهنده تحقق ا

آمد و آن حضرت و  امیرالمؤمنین شیعمر پ  عمر و جاء بهما تعبا(  همی)فنطلق علکه   دیگو  یم ۴۴۴صفحه  ،۲در جلد  یطبرمثل 

 « اسهیاالمامه و الس»  یوقت  .است  شده   یعمل  دیتهد  نیا  نیابراابوبکر برد. بن  یبه سو  ،کرد  یکه بر آنها وارد م  یرو فشا  یرا با سخت  ریزب

ابوبکر بردند،    یآوردند و به سو  رونیرا ب  ریحضرت ام  بکر(  ی اب  یفمضئوا بها ال  ی )فاخرجوا عل  دیگو  یم   ۲۰صفحه    ۱جلد    بهیابن قط

ند اظهار بلکه در ده ها س  ،سند  کی   درابوبکر نه    نکهیتر ا  حیاست و از همه صر  دهیخودش رس  ییشود که هجوم به مرحله نها  یمعلوم م

 قهیکاش من خانه صد الحرب( هیو ان کان قد قلقوها عل یالفاطمه ان ش تیلم اکشف ب ی)وددت ان  :و گفته استکرده    یمانیپش

که با من بجنگند.    دها خانه را بسته بودنچند که آناو هجوم نبرده بودم و هتک حرمت نکرده بودم. هر  را باز نکرده بودم و به خانه  طاهره
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 یطبر  خیتار  .دینیبب  دیتوان  ی م  یفراوان  اریبس  یرا در نقل ها  نیا  یکند که خانه را بستند که با من بجنگند، ول  ی است که او م  ییعااد  نیا

 ۶۱۹صفحه  ،۲جلد  .هم آورده است

تمام   نی. بنابر انمانده است یباق  دیکرده است و در مرحله تهد دایشود که هجوم تحقق پ  یمعلوم م گری کدینقل ها در کنار  نیا دنیچ با

،  کنند   میترس  ی خواستند روابط دوستانه ا  م،یآنها پرداخته ا  یکه ما در سه جلسه گذشته به بررس  کنند  ی م   نیکه مخالف  یی تالش ها

 میو تقو  یبه در پارچه ا  خ،یخر سر هم به تارآ،  کنندو آن ها استناد    ندیتمسک بجو  امیرالمؤمنین  یها  یژگیاز و  یبرخ  بهخواستند  

 .کندرا انکار  هیقض نیا یو فراوان و متواتر معنو یقطع  خیتواند تار یها نم  نیکدام از ا  چیپناه بردند. ه

اهل  یمظلومانه زندگ   قیو حقا میبا معارف آن خاندان آشنا بشو شتری هر چه ب طاهره قهیلطف حضرت صدکه به  م یدواریشاءاهلل ام ان

 . میدفاع کن رتریتر و فراگ یو قو شتریو ب میرا بهتر بشناس تیب

 

 ن یمحمد و آله الطاهر  یالله عل یوصل


