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 شبهه قتل حضرت زهرا)س(

مخالفالن برای رسیدن به اهداف پست و ذاللت آمیز خود مانع بزرگی را سر 

 راه خود می دیدند وآن هم کسی نبود جز غیرت اهلل علی بن ابی طالب)ع( .

علی سه پشتوانه گرانبها و عظیم داشت که با وجود آنها کسی جلودار آن 

 حضرت نبود ؛

بعد از خداوند اولین پشتوانه،علی بن ابی طالب،پیامبر بود و بعد از پیامبر 

 حورای انسیه و در نهایت یاران آن حضرت بودند.

مخالفان برای آنکه علی )ع( را از سر راه خود بردارند طبق چاره اندیشی 

خودشان تصمیم به از پای در آوردن او گرفتند و آن هم ممکن نبود مگر 

 اینکه سه گنج علی را از زندگی او خارج کنند.

اول نفر پیامبر بود که با بی شرمی تمام دست به شهادت ایشان زدند.

/بها  887،ص2/منتهی المطلب،عالمه حلی،ج456) المقنعه،شیخ مفید،ص

(514،ص22االنوار،ج  

بعد از پیامبر با بی شرمی و ذاللت تمام دست به برداشتن فاطمه)س( زدند. 

ودر نهایت با افکار احمقانه خود  دست به پراکندگی و کم رنگ شدن یاران 

 زدند.

 حال بعد از تحریر مقدمه فوق به شبهه ای خواهیم پرداخت تحت عنوان :

امام علی )ع( با آنکه شجاعانه و دلیرانه مرد نبرد بودند چرا به دفاع از 

همسرشان در برابر ظلم عده ای نادان دفاع نکردند و همچنان دست به 

 افترا بستن و نسبت بی غیرتی ) نعوذ باهلل( به محضر بزرگوارشان میزنند.

 در پاسخ و رفع و دفع شبهه باید به چند مورد اشاره کرد:

 مورد اول: دستور دادن پیامبر به همسرانش برای باز کردن در ؛

پیامبر )ص( در خانه نشسته بود که به عائشه دستور داد تا در را باز کند و 

بار دیگر به ام سلمه دستور داد تا اقدام به باز کردن در کند.

(197،ص1) االحتجاج،طبرسی،ج  

 مورد دوم: گفته میشود علی سکوت کرد و هیچ اقدامی نکرد؛

 به هیچ عنوان چنین چیزی نیست.

در ابتدا باید اثبات شود که آتش کشیدن خانه وحی به دست خلفا بوده 

 است؛

 برای اثبات امر مذکور استناد میکنیم به کتب و راویان معتبر سنی و شیعه

کتب و راویان : عقد الفرید،تاریخ ابوالفداء،اعالم النساء،االمامه و 

السیایه،ابی الهجاء سبل الدوله حنفی، روایت سلیم بن قیس که از سلمان 

 فارسی نقل میکند و ...

که تمامیه مولفان کتب فوق و راویانی که اسامی آنان ذکر شد متفق القول 

 نظر بر این دارند که:

دشمنان به سوی خانه علی حرکت کردند و  دستور دادند که اگر در برابر 

فرمان آنها سر فرود نیاوردند با آنان پیکار کنند. شخصی با شعله ای از 

آتش حرکت کرد تا خانه وحی را به آتش بکشد. فاطمه در حالی که مشعلی 

را در دست آن شخص دید از او پرسید : آیا میخواهی خانه مارا به آتش 

 بکشی؟ آن شخص گفت: بله!!

حال بعد از اثبات امر مذکور به پاسخ اجمالی سوال 

 بپردازیم...

 علی هرگز سکوت نکرد...

سلیم بن قیس در کتابش برخورد علی را با یکی از مهاجمان نقل کرده و 

 اشاره میکند که 

حضرت او را به شدت کشید و بر زمین زد و بر بینی و گردنش کوبید و 

 خواست اورا بکشد ولی به یاد سخن پیامبر )ص( و وصیتش  افتاد و فرمود:

ای پسر صهاک ! قسم به آنکه محمد را به پیامبری مبعوث نمود ، اگر 

مقدرات الهی و عهدی که پیامبر با من بسته بود ، نبود ، میدانستی که تو 

 نمی توانستی به خانه من وارد شوی.

حال سوال پیش می آید که سفارش پیامبر چه بود که علی دست از نبرد 

 کشید؟

از علی )ع( نقل شده که پیامبر در واپسین لحظات حیات مبارکشان به علی 

 فرمودند:

ای برادرم!... تو را به بردباری در برابر آنچه که از این گروه به تو و فاطمه 

 خواهد رسید سفارش میکنم،صبر کن تا بر من وارد شوی.

و نیز سلیم بن قیس هاللی از سلمان فارسی نقل میکند که رسول خدا 

فرمود: اما علی به زودی پس از من ، از قریش و متحدانشان علیه خودت و 

از ستمشان سختی خواهی کشید.اگر یارانی یافتی با آنان جهاد کن و اگر 

کمک کار و یاوری نیافتی صبر کن و دست نگهدار و با دست خویش خود را 

 به نابودی مینداز.

سومین خطبه نهج البالغه خود  –و همچنین است در خطبه شقشقیه  

 حضرت علت سکوتش را بیان می نماید.

 که به علت وسیع بودن شرح،دست از قلم باز میکشیم. 

 

 آدم که عاشق می شود فکر خطر نیست

.در عاشقی اصالً ضرر مدّ نظر نیست  

 در به دری دارد به دنبال خودش عشق

 عاشق نبوده آن کسی که در به در نیست

 پشت سر پروانه دریا هم بریزی

 .پروانه برگشتی ندارد تا سحر نیست

 پروانه را دیدم که خاکستر نشین شد

.پروانه یادم داده عاشق فکر پر نیست  

 قدر جوانی را بدان و گریه کن باش

.من شک ندارم وقت پیری بی اثر نیست  

 من گریه کردم هر کجا ، قلبم شکسته

.پس گریه های من کم از شق القمر نیست  

! گریه برای این تبار محترم بود  

.سر تا سرش سود است و اصالً هم ضرر نیست  

 غیر از تو خرج هر که شد خونش هدر رفت

 م.محمودی

http://www.kheyme.blog.ir/
http://kheyme.net/%d8%a2%d8%af%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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 فدک ندای هل من ناصر فاطمه)س(

در طول تاریخ فدک به عنوان شاهدی محکم در دست شیعیان حضرت زهرا

)س( بوده و هست،که با پیمودن قرنها خود را به مسجد پیامبر)ص(

میرسانند،وندای جانسوز و آه دل شکسته یادگار وحی را پاسخ مثبت 

میدهند. فاطمه)س( این مدرک قوی را به دست دوستان خود سپرده،تا در 

هر کجا و هر زمان نشان دهند که نسبت به مقام عصمت کبری بی تفاوت 

 نیستند.

فدک در واقع میدان دفاع از حریم عصمت است و ندای بر حق فاطمه)س(

برای همیشه در گوش شیعه طنین انداز است،از اینجاست که شیعه برای 

همیشه تاریخ مسئله فدک را زنده نگه می دارد و این را وظیفه خود میداند 

که، اگر مسئله فدک امروز در حضور شیعه اتفاق می افتاد،آنان به استناد 

مقام عصمت کبری، بطور قطع و بدون توجه به هر سخن و دلیلی ، کالم 

آنحضرت را بر روی چشم میگذاردند و بدان یقین داشتند،ودر مقابل امضای 

 پروردگار هر سخنی را یاوه میدانستند

آنچه بعنوان مسئله فدک مطرح است، نه برسر بخشوده پیامبر)ص(است، و 

نه ارث. وقتی که کالمی و عملی از معصوم صادر میشود حجت تمام عیار 

است و کسی حق اعتراض بر او را ندارد. اشکال بر سر بی توجهی و کوتاهی 

مردم در مقابل عصمت کبری است و دفاع شیعه از حریم چنین مقام واالیی 

 است 

 تاریخچه فدک
فدک سرزمینی است با باغ های بسیار زیاد که در شمال مدینه واقع شده 

است و چون این سرزمین توسط شخص پیامبر اکرم)ص( و حضرت علی )ع( 

فتح شده و مسلمانان در ان دخالتی نداشتند، طبق آیات یک الی سه سوره 

 حشر مِلک شخصی پیامبر)ص(است

پس از فتح فدک آیه }وّآتِ ذّا القُربی حقُه{یعنی:}حق خویشان را به آنان 

بده{پیامبر از جبرئیل پرسید منظور چه کسانی هستند؟ و این حق کدام 

 است؟ جبرئیل  از طرف خداوند عرضه داشت: فدک را به فاطمه عطا کن

 غصب فدک
یکی از پیش بینی های دشمنان و غاصبین فدک،ساختن مدرک جعلی برای 

هدف شومشان بود. برای این منظور از مطرح کردن جنبه های معنوی 

استفاده کردند مانند}اّلنبی ال یورث{پیامبران درهم ودیناری باقی نمی 

گذارند و فقط علم و حکمت از خود به یادگار می گذارند و ادعا داشتند که 

هر چیزی از اموال دنیا از پیامبر باقی بماند قابل تملک نیست و صدقه است 

 آنان این حدیث جعلی را مطرح کردند که ظاهر بسیار فریبنده داشت.

حضرت زهرا)س(در خطبه فدکیه که درمسجد پیامبر)ص( ایراد شد با 

استناد به آیات شریفه قرآن و کلمات پیامبر)ص(به این حدیث جعلی پاسخ 

دادند، غاصبین تنها یک حدیث جعلی مطرح نمودند که کسی جز خودشان 

و دو دخترشان مدعی وشاهد آن نبود، و این خود شدیدترین ضربه بر پیکر 

 رفتار و گفتار دشمن بود.

حضرت زهرا)س(استدالل بر مسئله ارث را بصورت تمام عیار با استناد آیات 

به قرآن و خواندن آیات ارث در حضور مهاجر و انصار چنین بیان فرمودند:

}خداوند درباره انبیا در قرآن ارث را مطرح کرده 

است و آیات ارث درباره عموم مردم نیز در قرآن 

 صریح است،

به چه دلیل من که فاطمه دختر پیامبرتان هستم باید از این اصول کلی 

قرآن درباره ارث مستثنی باشم؟آیا نسبت من و پدرم را انکار می کنید؟ آیا 

آیات قرآن مخصوص شماست و درباره پیامبر جاری نیست؟ آیا من و پدرم 

دو مذهب جداگانه داشتیم و لذا نمیتوانیم از یکدیگر ارث ببریم؟ آیا شما 

عموم و خصوص قران را بهتر از پدر من و پسرعمویم علی)ع(می 

دانید؟اکنون که حق را نادیده می گیرید سخن ما بماند تا روز قیامت خداوند 

 بین ما حکم کند و پیامبر )ص( به مخاصمه شما برخیزد{

ودر آخر حضرت زهرا)س( در موضوع حدیث ساختگی و جعلی}پیامبر ارث 

نمی گذارد{فرودند:}این دروغی است که در اسالم آورده اید،مطلب به این 

بزرگی را احدی از اصحاب پیامبر)ص(از آنحضرت نشنیده و فقط این عایشه 

 و حفصه و یک عرب بیابانی شنیده اند{

و از سویی دیگر پیامبر مخالف قرآن سخن نمیگوید، خداوند در قرآن 

صریحا ارث بردن و ارث گذاشتن انبیا را مطرح کرده است، چطور میشود که 

 نعوذباهلل پیامبر مطلبی بر خالف قرآن بفرماید. 

غاصبین برای آنکه مِلکیت فدک را زیر سوال ببرند مطرح کردند که فدک 

ارث پیامبر)ص( است که به حضرت زهرا )س( رسیده است حضرت زهرا 

)س( در این باره می فرمایند :}اصال فدک اعطایی پیامبر)ص( به من  است 

که چهار سال قبل به من بخشیده ومن آنرا تصرف کرده ام و ربطی به ارث 

 ندارد تا مراحل قانونی ارث را طی کند{

آنچه در خطابه حضرت زهرا )س( مشهود است حساب شده بودن کلمات و 

جمالت و مطالب است که جز از مقام عصمت کبری ساخته نیست، حضرت 

در این خطبه چند بار مسلمانان را مورد خطاب قرار میدهند. ودر هر بار 

مطلب تازه ای از نقاط ضعفشان را مطرح میکردند، و گاهی خطاب را متوجه 

 انصار می نمودند

سیطره ابهت فاطمی)س( در آن مجلس بعنوان مقام عصمت و دختر وحی، و 

سخنان بلندی که از لسان آنحضرت ادا می شد، دهان یاوه گویان را به کلی 

 قفل کرده بود 
از سوی دیگر منظره ای که از آن عزیز پیامبر )ص( در ذهن ها مجسم شد و 

دیدن که یارای راه رفتن ندارد و آه از دل پر درد بر می آورد چنان مردم را 

منقلب کرده بود که همه اشک میریختند و مجال سخن برای آنحضرت نبود. 

یک آهِ فاطمه )س( کافی بود تا مجلس دگرگون شود. واین برندگی آه ، دل 

 .دشمن غاصب را می لرزانید

توبیخ و عتاب مردم از سوی حضرت زهرا )س( نیز حالت عجیبی را حاکم 

کرده بود. در حالیکه ابوبکر در غصب فدک اجماع مردم را سند خود قرار 

می داد ، حضرت خطاب به مسلمانان و در حضورشان، آنان را روی آورندگان 

به باطل معرفی می کرد و می فرمود:))چرا به جنگ این امامان کفر بر نمی 

 خیزید((؟

 ع.ملکی زاده
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 نشریــه تحلیلی مذهبی هیئت محبان روح ا...

 7931، مهر 17حدیث عشق ، شماره 

 مدیر مسئول و سردبیر:محمدحسین عرب سرخی

 همکاران : سجاد یوسفی، سیدعلی موسوی

آنقدر از وجود تو می ترسیدند که در دل سیاهی شب آن هم نه از راه زمین، 

بلکه از آسمان تو را پر پر کردند. این را بدان در ایران غیور مردانی به مانند 

تو زیاد هستند. تفکر سردار سلیمانی هر روز در دل و ذهن مردم زاده می 

شود و این دشمن خونخوار باید بداند که با هر بار کشتن یک سردار 

 .سلیمانی، صدها سردار سلیمانی دیگر متولد خواهند شد

این خوی خبیثانه دشمن را نمی توان عوض کرد. تو با درایتت و با نقشی که 

برای کشور می آفریدی، در وجود آنها ترس ایجاد کردی. از ترسشان از راه 

آسمان به تو حمله بردند و تو را آسمانی کردند. آسمانی شدنت مبارک 

سردار راه خدا. این را بدان که یاد تو برای همیشه زنده است و زنده خواهد 

 .ماند

 8931سردار سلیمانی جان داد و پر کشید. این خبریست که صبح دی سال 

ایران را در غم و اندوه فرو برد. اما دشمن شاد نباشد؛ هیچوقت این شادی او 

ادامه دار نخواهد بود. در گذشته ما فقط یک سردار سلیمانی داشتیم، اما با 

میلیون سردار سلیمانی وجود  27این کار غیر انسانی او، اکنون بیش از 

 .دارند که حاضرند جانشان را در راه کشورشان فدا کنند

سردار سلیمانی شهید شد؛ در راه ایران رفت و پرکشید. او آسمانی شد و راه 

آیا فکر کرده ای که او نمی  .و مسیر خودش را برای جوانان به جای گذاشته

دانست که قرار است به شهادت برسد؟ آیا او نمی دانست که دشمن به 

خونش تشنه است؟ با این همه ی این دانسته ها، قدم در مسیر حق نهاد. اما 

دشمن حق شناس نیست، دشمن فقط خوی خبیث خود را می شناسد و به 

آن عمل می کند. مسیر حقی که سردار سلیمانی به جا گذاشت، برای 

 .همیشه مسیر اصلی جوانان این مرز و بود خواهد بود

خون سردار سلیمانی را ریختند؛ پنداشته اند که ضربه ای بزرگ به ایران 

وارد کرده اند. اما نمی دانند که در اصل شاهرگ اصلی کشور خودشان را با 

این کار زده اند. خون جوانان ایرانی به جوش آمده و این کار آنها، غیرت 

مردان و زنان این سرزمین را چندین برابر کرده. آمریکا با این کار خود، 

ضربه ای بزرگ بر قلب خویش وارد کرد و احساس می کند که این ضربه را 

 .به ایران زده

 سردار دل ها
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اهلل شد اما بقا دارد سلیمانی فنا فی  

 مقام قدس در قُرب خدا دارد سلیمانی

 شهید فی سبیل اهلل، عزیز جان روح اهلل

 بلی در قلب حزب اهلل جا دارد سلیمانی

 ز جان باید سالمش کرد اطاعت از امامش کرد

 مرام عاشقی چون اولیا دارد سلیمانی

 به رضوان کرد کاشانه به دنیا بود بیگانه

 که میثاق وفا با آشنا دارد سلیمانی

 بحق تسلیم موال بود بلی سردار دلها بود

 ارادت بر علی المرتضیا دارد سلیمانی

 همای رحمت ایزد به اوج آسمان پر زد

 خوش آوازه چو پرواز هما دارد سلیمانی

ی توحید همیشه زنده و جاوید د آن کشته َبُو  

 به گوش جان سرود دلربا دارد سلیمانی

 سپاه قدس را فرمانده الیق، بلی عاشق

 نشان باشکوه مرحبا دارد سلیمانی

 عراق وشام از او ایمن نشد تسلیم اهریمن

 پیام نور بر اهل وفا دارد سلیمانی

ی مردان حق باشد برادر استقامت پیشه  

 که ثابت کرد شور کربال دارد سلیمانی

 نشریــه مذهبی هیئت محبان روح ا...
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