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ِه  ِبْسِم  ْحمِن  الل َّ ح  الر َّ  ِم ی الر َّ
ْمد   مِ  اْلح  ال  ِبَّ اْلع  ِه ر  ل َّ  و   ن  یِلل َّ ل   یص  ه  ع  د ِدناِیَّ س   یالل َّ م َّ ح  اِهرِ  آِلِه  و   م  ص ن  یالط َّ ل یو  والنا یما ع   و   نیاالرض یالله ف هیبق م 

ل ع یاللعن  داِئم ع   نیالد وِم ی   یِال نیأعداِئهم أجم 
م َّ  ه  للَّ ِلَّ ع   ا  ب یلص  ه و  ا  ن هایفاِطم  ْعِلها و  ب  ِع ف هایو  ب  ْود  ْست  ک   هایو  ِسِرَّ اْلم  اط  ِبِه ِعْلم  ح  ِد ما ا  د   ِبع 

 

 زانیسالم خدمت همه عز عرض

در سلسله   یدیو سپس به طرح موضوع جد  میپرداز  یم  نیشیموضوع پ   لیبه تکم  ابتدا هیفاطم  شبهات ادامه سلسله مباحث پاسخ به  در

 پرداخت. میخواه هیات فاطممباحث شبه

 

 آنکه رابطه   یبودند برا  یدر صدد ارائه شواهد  طاهره قهیصد  حضرت  شهادت  منکران بود که  نیبخش موضوع صحبت بر سر ا  نیاول  در

رت که شهادت حض  رندیبگ  جهینت  ن یرابطه دوستانه، چن  نیاکنند و از رهگذر    میبا خلفا ترس  تیآن حضرت و اهل ب  انیرا م  یدوستانه ا

ماهواره   یها ت یکه در سا  مینیب یم  گاه یشود و گاه و ب یبررس  دی که با یمورد نیرسد آخر ی است. به نظر م وستهیبه وقوع نپ قهیصد

 غمبریاصحاب پ   ه،یآ  نی، آخردر سوره مبارکه محمد   می: قرآن کرندیگو ینکته است که م نیپردازند، ا یبه آن م شانیو کتاب ها  یا

ح  »را با عنوان   میب    ماء  ر  ه  ماء  ب  »کرده است.    یمعرف  «ن  ح  میر  ه  که   میدان  یو مهربان هستند. م   میرح  گریکه به همد  یکسان   یعنی  «ن 

پ   طاهره  قهیقاتالن حضرت صد  دیمعتقد هست  ان یعیکه شما ش  ییخلفا از اصحاب  از   قهی. خود حضرت صدغمبرندیهستند،  هم 

 دییگو  یبا هم مهربان بوده اند و امکان ندارد که آنچه شما م   نهایا  هیآ  نیا  قیبر ط  نیااست. بنابر  غمبریدختر پ   .است  غمبریاصحاب پ 

 : میکن  یط د یباشد. در پاسخ دو مرحله را با وستهیبه وقوع پ 

 ان یخصمانه م  یارائه کرده است و بر طبق آنها رابطه ا  یو سن  عهیمسلم ش  خیکه تار  میبپرداز  ینقض  یبه ارائه مثال ها  که  نیا  اول  گام

 کرد. میخواه یرا بررس هیآ ی معنا زیشده است. در گام دوم ن میترس غمبریاصحاب پ 

ماء  ب  »به شبهه    ی پاسخ نقض  در ح  میر  ه   غمبریاصحاب پ   انیکه م  م ینیب  یم   ،م یکن  ی را مالحظه م  خیتار  یشود که وقت   یعرض م   «ن 

 دی ترد  نیدر ا  یا  عهیش  چیو ه  یسن  چیقتل عثمان باشد. هه آن  نمون  نیبارزتر  دی رخ داده است. شا  یقیو عم  د یشد   اریبس  یها  یریدرگ

از قاتالن او  یبوده اند. برخ غمبریبزرگان اصحاب پ  و همه معتقدند که قاتالن عثمان از اصحاب، بلکه  ستندارد که عثمان کشته شده ا

رضوان نشان دهنده عدالت   عتیب  هی آ  ای که آ  م یرضوان شرکت داشته اند. در بحث عدالت صحابه بحث کرده ا  عتیبوده اند که در ب  ی کسان

 ر؟یخ ایصحابه است 

که   دیریپذ  یو عدالت صحابه است، چگونه م  ی رضوان نشان دهنده پاک  عتیب  هیکه آ  دی : اگر شما معتقدمیپرس  یرا م  سؤال  نیآنجا ا  در

پس چگونه او   ،اگر به حق کشته شده است  عثمان به حق کشته شده است؟  ایکنندگان رضوان، قاتالن عثمان باشند؟ آ  عتیاز ب  یتعداد

 دی شمار یرضوان، عادل م  عتیب هی آ قیبر طبه ناحق کشته شده است؟ پس چگونه قاتالن او را  ا یآ د؟یدان یم غمبریبه حق پ  فهیرا خل

 د؟ یدان ی و آنها را پاک و منزه م

با محبت و لطف برخورد کرده    هیآ ن یبوده اند و بر طبق ا  یان و مهرب  م ی: اگر قاتالن عثمان افراد رحمیپرس یرا م  سؤال  نیهم هم  نجایا  در

عثمان    دییگو  یو اگر نه، م  د؟یدان  یاست که او را بکشند! پس چگونه عثمان را مظلوم م  نیمحبت و لطف با عثمان ا  یاند و مقتضا

م«»ر  قاتالن عثمان را  دیخواه یپس چگونه م ده، مظلومانه کشته ش ه  ین  ماء  ب   ؟ دیکن ی معرف ح 

بزرگ اهل سنت راجع به   یاعلم  می کن  یمشاهده م  ،میکن  یمراجعه م  ی. جالب است وقتدیشو  یدچار تناقض م  دیریرا که بگ  یطرف  هر

  یکرده اند و آنها را لعنت کرده اند. مثال شخص  ی دارند. قاتالن عثمان را فاسق، محارب و سافک الدم معرف  یعثمان سخنان تند  ن یقاتل

 »:  دی گو  یم  ۱۲۳، جلد چهار، صفحه  الفصلاست در    ی گزرکه فرد بابن حزم  مثل  
َ

وُه َو ال خ
ُ
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َ
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َ
َحد ریف

َ
  غمبری: اصحاب پ «ِمن ذِلَک ِعنَد ا

َتله»:  د یگو  ی. سپس مستین  یریخ  چیکار ه  نیعثمان را کشتند و در ا
َ

َعَن الله َمن ق
َ
َو ».  که او را کشتند  ی: خدا لعنت کند کسان «ل

 نمونه. ک ی نیبه قتل عثمان بودند. ا یرا که راض یکسان د: خدا لعنت کن«ِبقتله َن یراض
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کل هؤالِء »:  دیگو  یم  ۶۵۴خود در جلد سوم، صفحه  االسالم    خیتاردارد. در    یبزرگ است و آثار فراوان  اریبس  یذهب  نیشمس الد   یآقا
َ
ف

بغضهُم فِ 
َ
برُء ِمنُهم َو ن

َ
مورُهم ِال».  میا را دارخدا بغض آنهو به خاطر    مییجو   ی: از تمام قاتالن عثمان برائت م«الله ین

ُ
الله َعَز  یَو نکلوا ا

 . میگذار ی و امر آنها را به خدا وا م :  «َو َجل

م«  غمبریاصحاب پ   دیکه معتقد   ی ابن حزم! کسان  ی! آقا یذهب  یاست: آقا  نیما ا  سؤال ه  ین  ماء  ب  ح   نیرحمت ا  یبوده اند! چگونه مقتضا  »ر 

م«اگر    د؟ یلعن بکن  آن وقت شما  را بکشند و   غمبریپ   فهیاست که خل ه  ین  ماء  ب  ح    ا یملعون شما واقع بشوند؟ آ  دی بودند، پس چرا با  »ر 

م«  هید به استناد آیتوان  یم ه  ین  ماء  ب  ح   قهیپس چگونه است که درباره صد  ،د یبکن  دیتوان  ی کار را نم  نیو اگر ا  د؟یقتل عثمان را انکار کن  »ر 

 د؟ یشو ی م مرتکب یفاحش یخطا نیبه چن طاهره

قصه،   ن یندارد. ا  یدی کس در آن تردچیمتواتراً نقل کرده است و ه  ،یچه سن  عهیچه ش  خ، یتار  است که باز هم در  ینمونه ا  گر،ید  نمونه

 له یدر قب  غمبریو از سمت پ   ده ی را د  غمبریاست. پ   غمبریو از اصحاب بزرگ پ   لهیبزرگ قب  رهیاست. مالک بن نو  رهیمالک بن نوقصه  

قاتل مالک   دیندارد که خالد بن ول  دیکس تردچیاست. و ه غمبریهم که جزء اصحاب پ  د یخالد بن ولاست.   تهداش  ییها تی لاش مسئو

م«شود    یاست که چگونه م  نیا  سؤالبوده است.   ه  ین  ماء  ب  ح  ماء  شود با استناد به    یم   ای قصه گرفت؟ آ  ن یبر انکار ا  لیرا دل  »ر  ح  »ر 
م« ه  ین    ه،یآ نیو با استناد به ا  دیکن یکار را م نیا یکبر قهیچگونه راجع به صدپس  ، شود یاگر نم کرد؟را انکار  رهیقتل ملک بن نو ب 

 د؟یکن  یشهادت آن حضرت را انکار م

  نیمؤمنرالیحکومت ام  ی سالها  نیهمه معتقدند که جنگ جمل در آغاز  ،یچه سن  عهیباشد. چه ش  ی جنگ جمل م  یی سوم برپا  نمونه

از اصحاب بزرگ و معروف    ریطلحه و زب  ،غمبریهمسر پ   شهیطرف عا  ک یمشخص است. در    زیجنگ جمل ن  نیطرف  رخ داده است. 

م«توان با استناد به    یم  ای. آغمبریهمراه با صحابه پ   نیمؤمنرالیو در طرف مقابل ام  غمبریپ  ه  ین  ماء  ب  ح  جنگ جمل را انکار   »ر 

است! اگر   افتاده یمهربانند، پس جنگ جمل اتفاق ن  گریکدیهم که با    غمبریو اصحاب پ   غمبرندیهمه از اصحاب پ   نهایا  م ییکرد؟ بگو

 ؟! دیکن یرا انکار م قهیاستناد شهادت حضرت صد نیبا ا گونهپس چ .معنا و خنده دار است یب یانکار نیچن

اهل سنت  انیاست و به قول آقا  غمبریپ از اصحاب  هیباشد که معاو  ی م نیآن هم جنگ صف گریوجود دارد. نمونه د اریموارد بس نیا از

توان با    یم   ا یباشد. آ  یم  شانیو هم از اصحاب ا  غمبریاست. که هم داماد پ   نیمؤمنال  ریاست. در طرف مقابل هم ام  !ی کاتب وح

م« ه  ین  ماء  ب  ح   ...  ی سست و واه اریاست بس ی استدالل، استدالل نیکه ا مینیب ی انکار کرد؟ مرا  نی جنگ صف »ر 

خواهند با    ی که م  یکه اهل سنت و کسان  مینشان ده  میتوان  یبخش به آن پرداخته شد، م  نیکه در ا  ینقض  یبا توجه به مثالها  نیبرابنا

باشد که آنان مطرح    نیا  هیآ  یاگر معنا  رایاند. ز  دهیرا درست نفهم  هی آ  یرا انکار کنند، معنا  قهیشهادت حضرت صد  ه،یآ  نیاستناد به ا

 پاک کرد. خیرا از کتب تار یخیاز مسلمات تار یاریسب دی کنند، با یم

 غمبریتمام اصحاب پ   دیگو  ینم  هی. اوال، خود آستین  غمبریصفات همه اصحاب پ   انیدر مقام ب  هیآ  نی ا  م،ییگو  یم  یبخش پاسخ حَل  در

ذ» : دی فرما  یهستند. م نیچن ل   ن  ی ال  ِشداء  ع  ه  ا  ع  ماء  ب   ی م  ح  فار ر  میالک  ه  م  ن  راه  عا س  ت  ک  دار   ؟یبخش  ایگونه هستند نیهمه ا  ایآ «ج 

الله  الذ  »: د یفرما  یم هیآ ی انیبخش پا ه،یادامه آ در د  ع  ظ ن  یو  ا ع  غِفره و  اجر  م م  ِملوا الصاِلحات ِمنه  وا و  ع  ن   « مایآم 

ذ»:  د ی فرما  ی که م  یی در بخش ابتدا  ما  ال  ل    ن  یو  ِشداء  ع  ه  ا  ع  ماء  ب    ی م  ح  فار ر  ه  یالک  دا  من  ج  عا س  ک  م ر  راه  اصحاب   همه  ا ی. آمیمردد  «ت 

: آن دسته از دی فرما  یم  هیآ  انیکند. در پا  یرا مشخص م فیقرآن تکل  ان،ی در پا  ؟یبرخ  ایهستند    ییکویصفات ن  نیچن یدارا  غمبریپ 

  یدهد که پس صحاب ینشان م  نی و عمل صالح انجام بدهند. ا  اورندی ب مانیخدا هستند که ا میمورد مغفرت و اجر عظ غمبریاصحاب پ 

 شود.  یم  میمورد مغفرت و اجر عظ  ،بود نها یگر ا. عمل صالح. ا۲الزم است. و  مانی. ا۱. ستی ن ی کاف یی به تنها ،غمبریبودن پ 

  ی شما م  اوقات  یچه؟ گاه  ی عنیاصال در مقام اِخبار نباشد، بلکه در مقام انشاء باشد.    هیآ  ن یا  دیکه: شا   میکن یدوم عرض م   ی پاسخ حلّ  در

  یچقدر فرزند من خوب برخورد م»:  دییگو  ی . مدیبرخورد و رفتار او را اصالح کن  دیخواه  یندارد. م  یکه فرزندتان برخورد مناسب  دینیب

  ی . بلکه م دیاز رفتار او گزارش بده  دیخواه  ی. نمدیاِخبار کن  دیخواه  ینم  «!نیدب و خوش اخالق است، آفرؤمن م  فرزندکند. چقدر  

 . د یکن یرا در قالب گزارش مطرح مو دستور خود   دیبه او دستور بده دیخواه  ی . مدیموزش بدهاو آبه  دیخواه
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امر در قالب گزارش.   یعنی: انشاء در قالب اِخبار،  ندیگو  یشود. م   یم  انیدر قالب اِخبار ب  یاز اوامر اله  یعلم اصول مطرح است که بعض   در

انشاء در قالب   لیاز قب  د یمواجه نشود، با  ، مطرح شد  یکه در بخش پاسخ نقض  بیو غر  بیعج  یآنکه با آن تناقض ها  یهم برا  هیآ  نیا

: آن دسته از اصحاب دیفرما   ی که م  ه یآ  انیپا   نهیبه قر  نه؟ی. به کدام قرست ین  غمبریاصحاب پ نه، منظور همه    مییبگو  نکهیا  ای اِخبار باشد.  

م». آن دسته از اصحاب را، با  اورندیو عمل صالح ب  مانیاند که ا  م یمورد مغفرت و اجر عظ . از عبارت دیشود فهم  یآمده، م   هیکه در آ   «ِمنه 

ن    ن  یالذ  » م  واآم  ِملوا الصاِلحاِت ِمنه   است.   هیضیمِن تبع  «ِمن». اصطالحا  ستندیکه پس همه اصحاب مورد نظر ن  دیتوان فهم   یم  «و  ع 

 غمبریکند: که چون اصحاب پ   یشبهه را دفع م   نیهر دو ا  ، یسخ حَلّو چه پا  ی که چه پاسخ نقض  مینک  ی عرض م  یدر جمع بند  ن،یبنابرا

کدام چیه  ، یاسالم   یِقطع   خِ یتار  یو نه گزارش ها  هی. نه مفهوم آستین  نینچنیا  ر،یاست! خ  افتادهی پس شهادت اتفاق ن  ، مهربان بوده اند

 کند.   ید نمییأ را ت یسخن نیچن

اگر  نکهیو آن ا م ینکته مهم اشاره کن کیخوب است به  م،یپرداخت ت یخلفا و اهل ب انیدوستانه م یبخش که به رابطه ا ن یا انیپا  در

موضوع   ی و قطع  میکه به صورت مستق   ی آن نکات  یعنیرسد. منظور از شاهد    یوقت نوبت به شاهد نم   چیه  ،میداشت  لیموضوع دل  کیما در  

 ن ی قی. اگر من  میبا احتماالت کار کن  م،یگذار  یرا کنار نم  لیدل  چوقتیو احتمال است. ما ه  نهیقر  کیکند، بلکه    یاثبات نم  رامورد نظر  

سالم کردم و جواب سالم مرا نداد،   یمجلس  ا یمناسبت    ک یمن است، حال اگر در    رخواهیدارم، قطع دارم و مطمئنم که برادرم دوست و خ

 ی کار  نیچن  مییگو  یرا نداده است. مسالم مچون جواب    .ستیت و دوست ناو با من دشمن اس  نکهی بر ا  رمیبگ  لیتوانم دل  یرا نم  نیا

که او با شما رفاقت دارد، دوست شماست    د یعلم دار  شی و از پ   دیتواند باشد. شما که مطمئن  ی شاهد م  ک یو فقط    ستین  لیدل  ن یا  د،ینکن

  دیاست. دقت کن  ده یشنن  د ی شا  ا یحواسش نبوده   د ی. شاد یریبگ  یبر دشمن  ل یرا دل  ندادنجواب سالم    کی شود    ی و به شما محبت دارد نم

 ... 

 دیا یب  یحاال اگر کس  دهند،   یها گزارش م  نیو تمام دورب  دیدار  yرا از خانه شخص    xشخص    یدزد  لمیمثال ف   یشما برا  ی وقت  گر، ید  مثال

 ی د تواند سراغ دز  ی نم  نیپس ا  .خوب است  ست،یاش بد ن  ی است که وضع مال  نیا  ،ستیشخص دزد ن  نیا  نکهینه، شاهد من بر ا  د یو بگو

شاهد    ک یروشن ما    لیدل  یبرا  دیخواه  ی . شما چگونه ممیروشن دار  لیما دل  م ییگو  ی برود. در پاسخ م  ی دزد  اغمعنا ندارد که سر  .برود

 ؟...  دیروشن ما را انکار کن  لیدل  «برود  یسراغ دزد  د یشخص وضعش خوب است، پس قاعدتا نبا  نیا»و احتمال که    نهیقر  کیو با   دیاوریب

 

واقعه اتفاق افتاده است.  نیکه ا نیبر ا میدار یروشن و قطع  لی. ما دالمیدار یتیوضع نیهم ما چن قه یدت حضرت صدموضوع شها در

 ی و سن عهیش ی . وقتمیکن دیخودمان ترد یقطع  لیدر دل میتوان یما نم د،یو احتمال ارائه کن نهیشما هرچقدر هم که شاهد و قر نیبنابرا

و با صرف  م یشواهد تن بده نیبه ا م یتوان ی قصه را مطرح کرده اند، ما چگونه م ن یمختلف، ا  یشکل ها نقل، در ده ها نقل به  ک ی درنه 

 .میخود چشم بپوش یقطع لیاحتماالت از دل یسر کی

 حیصح،  مسلم  حیصح  ی نبوده است. وقت  یرابطه، رابطه خوب  ن یکه ا  میدار  ی قطع   ل یبا خلفا، ما دل  تی در مورد رابطه خود اهل ب  یحت

به صراحت  نهایا  ی وقت  (، می بر  ینزد عامه را نام م   حیدو کتاب معروف و مستند و صح  نیما هم  . یو سن  عهیکتب ش  هیگذشته از بق)  یربخا

ِضبَت فاِطَم »:  که  ندیگو  یم
َ

 الله   ة غ
ُ

َوَجَدت فاِطَمه َعل »:  ندیگو  ی به صراحت م  یو وقت   «ِبنت َرسول
َ
ب  ی ف

َ
دختر رسول   ،فاطمه  «َبکر  یا

  نیبه ا  نها یا  یوقت(  ۱۵۳مسلم در جلد پنج، صفحه    حیصح  .۴۲در جلد چهار، صفحه    یبخار  حیصح)  کرد   شد و غضبخشمناک    خدا

 ن یتواند ا  یشواهد نم   نیباشد، ا  انیهرچقدر هم که شاهد در م  م؟یکن   یرابطه را دوستانه معرف  میتوان  یما چگونه م   ند،یگو  یصراحت م

 را جا به جا بکند. ی اسناد محکم و قطع

 انتکاریبوده است که او را دروغگو، گناهکار، خ  ن ینظرشان راجع به ابوبکر ا  نیمؤمنرالیامکه:    د یگو  ی مسلم به صراحت م  حیکه صح  ی وقت

 م؟یدست بردار  حیو صر ی قطع ل یدال نیشواهد از ا یسر ک یبا  میتوان یدانسته اند، ما چگونه م یم  بکاریو فر

نزد عمر    نیمؤمنرالیاماست که عباس و    نیکشد. خالصه اش ا  یطول م   ی لیخ  ،میشوآن  وارد    میاست و اگر بخواه  یقصه مفصل  قصه،

بود که او را کاذب   نیاول ا فهیکه شما نظرتان راجع به خل د یگو  یترافع و تحاکم آورده اند. عمر م یرا برا ی موضوع  . ندیآ ی بن خطاب م

  فهیرفت. من خل  ا یاو از دن  .   . ..انتکاریو خ  بکار ی: دروغگو، گناهکار، فر«خائناکاذبا آثما غادرا  تماهیرأ».  دیدانست  ی و آثم و غادر و خائن م

. د یدان  یو خائن م   بکاریباز هم شما من را دروغگو، گناهکار، فر  ،ام  دهیابوبکر شدم. حاال هم که من به خالفت رس  نیو جانش  رسول خدا
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عبارات چهارگانه:  نیا  یبه جا  یهم نقل کرده است ول  یبخار  حی. صحمسلم است  حیصح  حیتصر  نی. ا«خائناکاذبا آثما غادرا  یتمانیفرا»

 ن یچن  ی است که: وقت  نیدارد. ما عرضمان ا  ینیبار سنگ  یلیدانسته که خ  یرا آورده، چون م »کذا و کذا«کاذبا، آثما، غادرا، خائنا، عبارت  

 ی کار نی! چن؟میکن  میو خلفا ترس تیاهل ب یرا برا ی شواهد رابطه دوستانه ا یسر کی  اب  م یتوان یچگونه م  م،یدار یروشن حاتیتصر

 .ستین  یو عقل یمنطق

اظهار   ، یو سن  عهیش  ینهج البالغه، در نقل ها  ریخودشان بارها و بارها در مواقع مختلف، در نهج البالغه، در غ   نیمؤمنرالیام  یوقت

 یکرده اند، ما چگونه م  یاول و دوم را غاصب معرف  یاحق خودشان را مغصوب دانسته اند، خلف  کرده اند،  تیکرده اند، شکا  تیمظلوم

شبهه    ی. اگر ما براحیدر مقابل حرف محکم و صر  یشود شبهه ا   ی ! حداکثر مم؟یتن بده  ،دیکن  یکه شما ارائه م   یشواهد  به  میتوان

 نی به تک تک ا  م یا  کرده   یگذشته سع  ی شود. گرچه ما در بخش ها  یجا به جا نم  حیباز هم حرف محکم و صر  ،م ینداشته باش  یپاسخ

باز شبهه  ، می داد ی پاسخ هم نم  یاست که اگر ما حت  ن یبحث ا نیعرض مان در ا  ی. ول میبدهشبهات و شواهد و احتماالت و قرائن پاسخ 

ود،  را جا به جا کند. شاهد ب لیتواند دل ینم نهیبود و قر نهیجا به جا کند. باز قر را حیتواند حرف محکم و صر ی نم چوقتیبود و شبهه ه

 ما را جا به جا کند.  نانیو اطم نیقیتواند علم و قطع و  یاحتمال بود. احتمال و شاهد نم کی

: من  ندیگو  ی م  نیمؤمن رالیامکه    ۸۳کند در جلد پنج، صفحه    ینقل م   یبخار  حیاست که صح  یو تار  رهیرابطه چنان رابطه ت  ؛دینیبب

)عمر را    اوریکس را با خودت نچیو ه   ایکه نزد ما ب  ندیفرما   یم   ،دهند  یکه به ابوبکر م  یامیدوست ندارم عمر نزد من باشد. حضرت در پ 

ر عمر ة  یِکراه»(. چرا؟ اورین تبا خود  مورد در کتب معتبر خودشان. ک ی نیکه عمر کنار من باشد. ا دی آ ی: من بدم م«ِلمحض 

ا ِزْلت   »:  ند یفرما  یم   ۶حق من غصب شده است. در خطبه  ه  ک  ند یفرما  ی آن طرف در نهج البالغه: بارها و بارها حضرت م  از ِه م  و اللَّ
ق   ْن ح  وعا  ع  ْدف  ل  »از حقم دور مانده شدم، محروم بودم.    شهیبخدا قسم من هم « یم  را  ع  ْأث  ْست  گرفته اند. حق من   ی م   ی شی: بر من پ «یَّ م 

بِ »ربوده اند.    یم  ار ه  ن  ض  اللَّ ب  ْنذ  ق  ی ا  ه  یَّ م  لَّ ه  ع  ص  ی    ِه یْ ل  للَّ تَّ ا  ْوِم ی  و  اله ح  ذ  اِس ه   نیتا هم  ،رفته اند  ایاز دن  غمبریکه پ   ی: از روز«النَّ

 امروز حق من را از من گرفته اند. 

:  ند یفرما  ی . در خطبه سوم نهج البالغه حضرت به صراحت ممیریبگ  ده یصراحتها را ناد  ن یا میتوان  یهستند، ما چگونه م  ح یصر نهایا خب

اللَّ » ق  و  بیِه ل  ا اْبن  ا  ه  ص  مَّ ق  ه   ْد ت  حاف    گاه،ی دانست جا  یکه او م   ی تن کرد، در حال  قُحافه، ابوبکر، لباس خالفت را به  یاب  پسر  قسم   بخدا:  «ق 

ه  ل  »من است.  گاه یجا م  ی  و  ِانَّ ی ِمْنها ْعل  لَّ ح  نَّ م  ل   ا  ح  ْطِب  م  حی، ِمن   اْلق  ِدر  ی   الرَّ ی السَّ  ْنح  ن  ،یْ ع  یَّ  ْرقی ی  و  ال   ل   « ر  یْ الطَّ  ِال 

 کیبا    میتوان  یدارند. ما نم  یو تند  حیصر  اریعثمان عبارات بسدر خطبه سوم نهج البالغه مفصل است. راجع به عمر و راجع به    عبارات

همه پاسخ   یته براکه الب)  میپاسخ بده  میو ما نتوان  دیرا ارائه کن  ی. اگر هم شما شواهد مینصوص محکم دست بکش  نیشواهد از ا  یسر

 شما قابل اثبات نبود.  ی باز هم ادعا م، یپاسخ بده میتوانست ی بر فرض که نم ی ول (میو مطرح کرد  میدادو پاسخ هم   میدار

را   قهیها خواسته اند که شهادت حضرت صد  یژگیاستناد شده و بر طبق آن و  ریحضرت ام  یها  یژگیبه موضوع و  دیبخش جد  در

 انکار کنند. 

 

،  نیمؤمنرالیدوم و همراهانش به خانه ام  فهیاست که با وقوع هجوم خل  نیااست. ادعا    نیمؤمنرالیشجاعت ام  یژگیو  ،یژگیو  نیاول

 زهراگار است؟ چرا حضرت  ازس  شانیکارشان با شجاعت ا  ن یا  ایبر ضد مهاجمان دست نزدند؟ آ  یبه اقدام نظام   ریچرا حضرت ام

 شدند؟   رو در روپشت در رفتند و با آنها 

 نان یو جانش  امبرانیپ   نکهیو آن ا  می تذکر ده  دیرا با  یکرد. در بخش اول نکته ا  میاشاره خواهپاسخ به چند بخش مهم از عملکرد امام    در

خدا،    تیکنند. چون هم علم دارند به رضا  یم  میو فرمان خدا تنظ  تی دارند، عملکرد خود را بر طبق رضا  یآنها چون علم و عصمت اله

را   نی، ما ااز امام معصوم سر زده   یعمل ا یکنند. اگر ثابت شد که سخن   یخدا عمل نم  ت یبر خالف رضا  یزیچ  نیدارند. بنابرا  متعصهم  

 است.  یمهم یلیخ هنکت.  میراز و رمز آن را کشف کن می. هرچند نتوانم یدان یم  حیو صح م یریپذ  یم

آب و علف،    یب   یابانیخدا، همسر و فرزند خود را در ب  امبریپ   ،می: حضرت ابراهدیفرما   ی م  میقرآن کر  یعنی  ،یقطع   خیمثال: تار  یبرا

  م،یکن  لیآن را با عقلمان تحل  میکه ما بتوان  ستین  ی. کارستین  یکار، کار متداول   نیا  گردند. خب  یکنند و خودشان بازم   یتنها رها م

است که خداوند   نیرها کند و خودش بازگردد. پاسخ ا  ابانینها در برا ت   شیخدا همسر و فرزند خو  امبریندارد که پ   یینا ما مع  یاصال برا
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مورند دستور خداوند را انجام دهند.  أ م  امبریپ   رایرا انجام دهند؟ ز  یکار  نیچن  دیبا  امبریداده است. خب چرا پ   امبریدستور را به پ   نیا

بدارد،    یهم مخف  میکار را از خود حضرت ابراه  نیخداوند حکمت ا  یحت  د یو شا  میرا ندان  میابراه  ضرتکار ح  نیحکمت ا  هرچند ما

 . میواقعه را انکار کن نیاصل ا میتوان ی نم یول

  ؟یده   یم  یردستو   نیچرا چن  ایخدا  ؟ذبح بشود. خب چرا  دی خدا، به دستور خدا با  امبریفرزند برومند پ   لی: حضرت اسماع گرید  مثال

انکارش    میتوان  ی نم  یول   میفهممی  کار را ن  نیما حکمت ا  دیچشم خود سر ببرد؟ شا  ینده جلوخودش پسرش را زنده ز  میابراه  دیچرا با

حکمت    دیاست. شا  دهیچراها را نپرس  نیهم ا  میابراه  ،خدا  امبری. قرآن نقل کرده است و پ میداشته باش دیترددر آن    میتوان  ی. نممیبکن

 اطاعت شود.  دی چون دستور خداست با یول  مانده دهیهم پوش  مید ابراهبر خوکار  نیا

به بعد    ۶۵  اتیداشته اند و گزارش آن در سوره کهف، در آ  خود با خضر  یدر همراه  یکه حضرت موس  یا  ژهیو  تیمورأ : مگرید  مثال

کارها  ببرد. خداوند علم و حکمت آن    ی آنها پ تواند به حکمت    ی خدا نم  غمبریپ  یدهد که موس  ی را انجا م  یی کارها   آمده است. خضر

آن    انیاست؟ اگر خداوند حکمتش را در پا  افتاده ین  ی اتفاقات  نیچن  مییو بگو  میانکار بکن  میتوان  یم   ما  ای پوشانده است. آ  یرا از موس

را   نها یاگر ا  ؛ه قتل آن جوانچ  و  واری چه ساختن د   ،یکه اتفاق افتاد، چه سوراخ کردن کشت  یکرد، در مورد هر سه قصه ا  ی نم  ان یب  ع یوقا

و ائمه   اء یاز کارها و افعال انب  یبعض  م ییبگو  میخواه  ی م  ریدروغ است؟ خ  م ییو بگو  م یانکار کن  میتوانست  ی م  ،کرد   ی نم  انیخود قرآن ب

 دا یو به حکمت آنها دست پ   م یعلتشان را کشف کن  می. نتوانم یببر  یبه رمز و راز آنها پ  م یما نتوان  د یاست که شا  ی به شکل  نیمعصوم

 . میمثل قرآن دار  یو مسلم ی. اگر گزارش قطعمیکار را ندار نی. حق ام یآنها را انکار کن دی. اما نبا میکن

 قهیندارد که چرا حضرت صد  نیا  یبرا  یجواب  چ یه  عهیکه ش میکن  ی است. فرض م  نیچن  نیهم ا  قهیشهادت حضرت صد  هیقض  در

 میما نتوان  دی نبردند و اقدام مسلحانه انجام ندادند؟ شا  ری دست به شمش  رینرفتند؟ چرا حضرت ام  ر ی تند و خود حضرت امپشت در رف

دو   ای کینه در  یو سن عهیش یوقت م؟یاصل آن را هم انکار کن میتوان یم  ایاما آ م،یداشته باش یسبها پاسخ مناسؤال  نیاز ا کی چیه یبرا

 ن ی. بنابرامیرا ندار  یکار  نیو حق چن  میبه انکار آن دست بزن  میتوان  ی پس نم  .ده اندارش کررا گز  نی ما ا  ینقل، بلکه در ده ها نقل برا

 .ستیبر انکارش ن  یلیدل زین ، شود و اگر کشف نشد یکشف نم یبه راحت عصوماست که حکمت عملکرد امام م ن یپاسخ اول ما ا

. میکن  دایدست پ   نیمؤمنالریاز عملکرد خاص ام  ییمتهاحک  به  میتوان  یم  ،یو سن  عهیش  اتیو روا  خیتار  لیتحلپاسخ دوم بر اساس    در

به حکمت   میتوان  یدهند. حال گاه ما م  یو اشتباه انجام نم  هودهیاند و کار لغو و ب  میما حک  تیاست، اهل ب  میکه خداوند حک  میدان یما م

به   خیتار حیصح لیو با تحل یخیتار یبر طبق گزارش ها  میتوان یقصه و موضوع خاص م نی. در امیتوان ینم گاه  .چه بهتر م، یببر ی پ  هاآن

را پشت در   طاهره  قهیاقدام مسلحانه نکردند و حضرت صد  ری چرا حضرت ام  نکهیا  ی عنی  ،نی مؤمن رالیحکمت عملکرد خاص ام

خوب است   م،یکن  انیتان ب  عملکرد حضرت را خدمت  نیاز ا  ییو حکمتها  مینکات بپرداز  نیبه ا  نکهی اقبل از    ی. ول میببر  یفرستادند، پ 

  ن یمؤمنرالیاز ام  خدا  غمبریکه پ   میدار  یات یروا  ،و چه در منابع اهل سنت  عهیچه در منابع ش  نکهی و آن ا  م یاشاره کن  یکه به نکته ا

 داشته باشند.  اری  یبه تعداد کاف نکهینبرند، اقدام مسلحانه نکنند، مگر ا ریشمش هعهد گرفته اند که بعد از آن حضرت دست ب

به آن   غمبریکه پ   نیکار را کردند و سکوت کردند، هم  نیا  ریچرا حضرت ام  نکهیا  یبرا  مینداشته باش  یحیتوض  چیاگر ه  مییگو  یم

به    یچنانکه راجع به دستورات اله  . میریمسلحانه آن حضرت را بپذ   امیاست که سکوت آن حضرت و عدم ق   ی حضرت دستور داده اند، کاف

را کشف   نی مؤمنرالیبه ام  غمبریپ  ژهیدستور و  نیحکمت ا  میتوان یما م   م ی . اما معتقدمیو چون و چرا نکن می ریبپذ  د ی، با گذشته  اءیانب

عمل   نیچن  نیمؤمن رالیبود که چرا ام نیاول ا  سؤالداده اند؟    یدستور  نیچن  ربغمیاست که چرا پ   ن یا  ی اساس  سؤال. در واقع  میکن

به   میتوان  یما م   ایدادند؟ آ  یدستور   نیچن  غمبریاست که چرا پ   ن یدوم ا  سؤالدادند.    یوردست  نیچن  رغمبیکردند؟ پاسخ: چون پ 

 .میتوان  یبله، م   م؟یچرا پاسخ بده نیا

شجاعت آن حضرت را    ،نیمؤمنرالیخواهند با عدم اقدام مسلحانه ام  یم  نیچون مخالف  م،یشو  سؤال  نیوارد پاسخ به ا  نکهیاز ا  قبل

  ست،یو دفاع نکرد؟ و اگر شجاع ن  دینکش   ریاگر شجاع است، پس چرا شمش   ندیبگذارند و بگو  یدو راه  کیسر    را بر  که ما  نیا  ایانکار کنند  

  یبگذارند. ما در پاسخ م   یدو راه  نیخواهند ما را بر سر ا  ی! مدیپاک کن  خیاز تار  ،دیکن  یم  میترس  را که شما  یب طالیبن اب  یپس عل

بدهد؟ و اگر   بیترت  یاست که انسان اقدام بکند و حرکت نظام  نیا  ی شجاعت به معنا  ای . آدینک  یمعنا نم  حیشما شجاعت را صح  مییگو

 ؟ . چطوردی اشتباه عمل کرده ا اریباشد، بس نیشما از شجاعت ا فیاگر تعر ست؟یشجاع ن گریکار را نکرد د  نیا
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  یمسامح یکرد. به معنا ینم  یبرد و اقدام نظام ینم ری دست به شمش غمبریکه پ  غمبریخود پ  اتیح خیدر تار میدار یینمونه ها  ما

در    غمبریسال مدت نبوت پ   ۱۳کرده اند.   ی سال در مکه زندگ    ۱۳غمبریشجاع نبود؟ پ   غمبریپ   ا ی کند. آ  ی کند، صلح م یسکوت م

 .ریکردند؟ خ  یاقدام نظام نیکترکوچ غمبریمدت پ   نیدر امکه بود. 

در   ی ابن حجر عسقالناست.    یفراوان  ی . نقل هادند ی د  ی هستند؟ چرا، م  شیقر  نیرکو شکنجه مش  تی مسلمانان تحت اذ  دند ی د  ی نم  ایآ

 زه ی با ن  ش یقر  نیکه مشرک  دند ید   یگذشتند و م   یها م   ابانیدر ب  غمبریاسالم است. پ   دهیشه  نیاول  هی: سمدیگو  ی خود م اِصابه  کتاب  

آل    ایصبرا  »فرمودند:    ی گذشتند و م  یجان او م  مهین ناز کنار بد  غمبریمسلمان شده است. پ   نکهیا  رمزنند. به ج  یم  هیبر بدن سم
آ   د،یصبر کن   «موعدکم الجنه  اسر،ی بهشت است.  پ   مییبگو  میتوان  یم  ایوعده گاه شما   ر ینکردند، شمش  یاقدام نظام   غمبر یچون 

 نیچن  ر،ید؟ خنکردند، پس شجاع نبودن  ی و مقابله نظام  دند یخواستند مسلمان ها را شکنجه بدهند، نجنگ  ی که م  یکسان   یبه رو  دندینکش

را هم   نیاست؟! ا  وستهیبه وقوع نپ  شیاز سمت قر  ی اتیجنا  نینکرده اند، پس چن  یکار  نیچن  غمبریچون پ   ا یشود زد. آ  ینم  یحرف

سلمانها م  دند،یشکنجه د  ار یمکه بود، بس  رکه مدت رسالتشان د  یسال   ۱۳در    غمبریرا انکار کرد. پ   خیشود تار  ینم  .توان گفت  ینم

و   ستین  یحیصح  فیشما از شجاعت تعر  فیشود تعر  ی نکردند. پس معلوم م  یاقدام نظام   نیکوچکتر  غمبریو پ   دند یشکنجه د  اریبس

 . دیآن را اشتباه معنا کرده ا

،  بردن  ریاقدام کردن، دست به شمش   یشیبدون عاقبت اند  یعنیتهور است. تهور    ست،یشجاعت ن  دیآنچه که شما گفت  ست؟یچ  شجاعت

 م ینیبب  نکهیاست. ا  ریو تدب  یشیدور اند  ، یشیشجاعت، عاقبت اند   یاس . رکن اسستین  نیشجاعت ا  یدادن. ول   بیرا ترت  یحرکات نظام 

انجام   هیبیصلح حد   ی. وقتنهیبعد از هجرتشان به مد  یکردند. حت  یصلح م  غمبریپ   .ریخ  اینفع است    هب  ایشود، آ  یاقدام چه م  جهینت

 اسلمُت.»:  د یگو  یکند و م   یبرخورد م  یبه تند  غمبریآمده است که عمر به شدت با پ   یبخار  حیشد، در صح
ُ

 «والله ما شککُت منذ

  نها یبا ا  یمثل امروز من در رسالت تو شک نکردم. چرا حاضر شد  ،یشد  وثو مبع  یدیکه تو به نبوت و رسالت رس  یبخدا قسم از وقت

  دی کرده است. با  ینیکند، شکست خورده است، عقب نشصلح    غمبریاگر پ   منطق، منطق عمر است که  نیا  ؟یدیو نجنگ  یصلح بکن

خ بجنگد.  اند  غمبریپ   ،ریحتما  تحل  ش یعاقبت  بب  ی م  لیاست،  مسل  کیکدام    ندیکند  جامعه  نفع  است.    مانانبه  اسالم  عاقبت  و 

  ا یاست    حیصح  نیمهاجم  هیعل  ی اماقدام نظ   ای آ  ندیب  یهم ماست. او    شان یا  سیو نفس نف  غمبریپ   نی جانش  قا یهم دق  نیمؤمنرالیام

  رتعهد گرفتند که اگ  نیمؤمنرالیاز ام  غمبریچرا پ   :نجاستیا  سؤالکند.    یاسالم، اقدام نم   ینداشته باشد برا  یاگر عاقبت خوب  ر؟یخ

 اقدام نکن.  ، ینداشت اری

  ، بکند  یاقدام نظام  نیمؤمن رالی منهفته است که اگر ا  نیمؤمنرال ی. کدام حکمت در سکوت اممیکن   یتکرار م  نجایرا دوباره ا  سؤال

انجام شد و عاقبت کار بهتر   یبهتر  ی شیچاره اند  ،نیمؤمن رالیمعتقد است که با سکوت ام  عهینخواهد بود؟ چگونه ش  ریعاقبت اسالم بخ

 داد.  میپاسخ خواه سؤال نیاشد؟ در بخش بعد به  ده ید

اقدام    نیمؤمنرالیچه بود؟ و چرا ام  نیمؤمنرالیحکمت سکوت ام  نکهی. امیبپرداز  ی و اساس  ی به پاسخ اصل  میخواه  ی بخش م   نیا  در

است که   نیا  سؤالندارد.    یی اقتضا  نینه، شجاعت چن  م یکنند؟ پاسخ دادکرد که اقدام  یشجاعت آن حضرت اقتضا نم  ای نکردند؟ آ  ی نظام

 غمبریچرا پ   گر،ی به عبارت د  ایشد.    انا به نفع مسلمانسکوت اتفاق  نیااست    یمدع   عهیکار حضرت نهفته است که ش  نیدر ا  یچه حکمت

 نداشتند، اقدام نکنند.  اریکه حضرت اگر  ی گرفتند؟ آن عهد اله یعهد نی چن نیمؤمنرالیاز ام

 اش برکن، بکن ساقش درو  شهیر          شو  ریدرگ  ،یداشت  یاری که    گر

 بساز   هم   و  بسوز   هم   و  باش   شمع           ساز  شه یپ  یو صبور  نیبنش  ورنه

 نیمؤمنرالیکه در مقابل ام  یتنها راه  که  میکن  ی در پاسخ عرض م  ست؟ی چ  نیمؤمنرالیبه ام  غمبر یدستور خدا و پ   نیا  حکمت

  ی م  هی)که توص است، هی شِقشِق خطبه در خطبه سوم نهج البالغه که معروف به ریمانده بود، صبر بود. حضرت ام ی باق غمبریبعد از پ 

ئی»:  ندیفرما   ی( مکنندمطالعه    انزیشود عز ْرت  ِفْقت  ا  ول  بِ   نیب و  ط  ص  ْن ا  لی ِطْخ   دی  ا  ْصِبر  ع  ْو ا  اٍء، ا  ذَّ مْ   هی  ج   دمیشی: با خودم اند«اء  یع 
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ا  »صبر کنم.    یک یظلمت و تار  نیبر ا  ای   آنها را برکنم  شهیکنم، رشده اقدام    دهی با دست بر  ایکه آ ر 
 
ْبر  عل  ت  یْ ف نَّ الصَّ ْح   ی ا    جی،هاتا ا 

ْرت  و  ِفی اْلع   ب  ص 
 
ى،  ِن یْ ف ذ  ْلِق  ِفی و   ق  جا   اْلح   صبر خردمندانه تر است. دمید: «!ش 

 : میاشاره کن دی در پاسخ به چند نکته با نند؟یب  یصبر را خردمندانه تر م نی مؤمنرالیام چرا

که  میرس یم جهینت نیبه ا ،دو بعد از آن اتفاق افتا فهیدر سقکه  یع یوقا لیچون با تحل .اندک بود اریبس نی مؤمنرالیام ارانی  تعداد -۱

جدا کنند و به خودشان   نیمؤمنرالیکردند آنها را از ام  یو سع   مردم را تحت فشار قرار دادند  هیبودند که از سه زاو  یگروه غصب کسان 

زور که استفاده کردند،   یژگیشود. ما فقط در مورد ابزار و و  یبررس  دیخود با  یبه جا  نهایاز ا  کی. که هر  ری: ابزار زر، زور و تزوددعوت کنن

 . می ده یم حیرا توض  یخالصه ا

 ُعمُر الناَس »:  د یگو  یمعتبر، م  اریاست بس  یکه کتاب  یبخار  حیصح
َ

ف وَّ
َ

د خ
َ

ق
َ
(: عمر مردم را ترساند تا توانست از آنها شهی. )به نقل از عا« ل

  ینصبم  چیابوبکر ه  یبرا  ،: اگر عمر نبودد یگو  ی که م  میدار  یمثل نقل طبر  یگری د  ی. در نقل هاردیبگ   عتیببا پدرم ابوبکر    عتیب  یبرا

خوب  ،هستند قیکه اهل تحق ی کسان  نجایکند. در ا تیابوبکر را تثب تیمردم، توانست موقع  دی عمر بود که با ارعاب و تهد شد.  ی اقامه نم

به کتاب   ا  .مراجه کنند  یعالمه عسگر  فهیسقاست  آنجا  تدب  .پردازند  یم  یمتفاوت  یبه نقل ها  شانیدر  که   یریاز آن جمله: آن 

 عت یابوبکر ب  یمردم، برا  دی که انجام دادند تا بتوانند با ارعاب و تهد  یو اقدامات خاص   نهیاسلم در شهر مد   یبن  لهیبا آوردن قب  دندیشیندا

ارندیبگ اصلقاطبه    ن،یبنابرا...    طرف   ک یاز    نی.  بدنه  ا  ی جامعه،  با  خال   دانیم  دی تهد  ن یجامعه،  ا  یرا  از  و  از    نکهیکردند  بخواهند 

نکته اشاره   نیفرمودند، به هم رادی در مسجد ا طاهره قهیکه حضرت صد یکنند، سر باز زدند. بعدها در خِطابه ادفاع  نیمؤمنرالیام

را تنها    ابیطالب بن    ی . چرا همسرم علدی کرد  ی م  یاری را  پدر م  د،ی کرد  یم   یاری ه ما را  ک  دی بود  یشما انصار، کسان »کردند. فرمودند:  

م»  د؟یکن  ی م  ی چشم پوش. چرا  د یبود  ن ید  ی . عضدها و بازوهادی اعضاد ملت بود  شما   د؟یگذاشت ق   ۀ زیما هِذه الغ  ن ح  همه   نهایا  «یع 

 . طرف کیاز  نیکردند. ا ی غصب مقابله م  انیبا جر دی اندک با اریبس یارانی با  نیمؤمن رالی را تنها گذاشتند و ام تیاهل ب

 اران یتعداد اندک از    نیکنند تا هم  جاد یا  یطیکنند، به فکر افتادند که شرا  تیخواستند قدرت خود را تثب  یکه م   ی کسان  گریدطرف    از

 ۱۲آورد که:    یم  ینقل  احتجاجدر    یطبرسند. مرحوم  آنها را از سر راه بردار  ییهم خودشان را نشان دهند و با بهانه ها  نیمؤمنرالیام

که با    رند یگ  ی م  م یکنند و تصم  یروند، با ابوبکر محاجه م   ی نفر از انصار، به مسجد م  ۱۲از مهاجر و    ن یمؤمنرالیام  اصنفر از اصحاب خ

 لیکنند. دل  ی م  ی نه  یریآنها را از درگ  نیمؤمنرالیگذارند. ام  یم   ان یالسالم در م  هیعل  نیمؤمن رالیرا با ام  مشانیبشوند. تصم  ریاو درگ

اندک است. شما به    اری: شما تعدادتان بسند یفرما  ی .( حضرت ممیهست  نیمؤمنرالیحکمت سکوت ام  نبال )ما به د  .دینیحضرت را بب

 . اه بردارند ا از سر رتوانند شما ر  یراحت م  نکهیا  ،یداری . نمک در طعام چقدر کم است؟ و به لحاظ ناپادی مانند نمکِ در طعام  ،ی لحاظ اندک

شما  ،  د یکنرود. فرمودند: اگر اقدام    یم  نیاشک از ب  کیبا    ه،یگر  کیآب خوردن، با    کیبا    مدر چش. سرمه  دیدر چشم هست  مانند سرمه

 شان کردند.  یبرند. حضرت نه یم نیرا از ب

حفظ جان اصحاب   یگرفت که حضرت برا  جهیشود نت  یم  نیند. از همنرو  نیبمانند و از ب  یکنند تا اصحاب شان باق   یم   یحضرت نه  پس

اصحابشان را فرا خواندند و   ریآورند که: حضرت ام  یم  ۳۳، صفحه  ۸جلد    ، یکافدر    ینیکلمرحوم    ی نقل  کیشان سکوت کردند. در  

 عتینفر با حضرت ب  ۳۶۰.(  میز سر راهمان بردارابوبکر را ا  یعن ی. )می پسر آکله الذباب را از سر راه بردار  نکهیا  یبرا  دیشوفرمودند: آماده  

آنجا    .بود(  نهیشهر مد  هیدر حاش  ی)منطقه ا  دییایب  تیبه احجار الز  دهیبا سر تراش  یهمگ  صبح  فردا  .بخ  اریکردند. حضرت فرمودند: بس

  فه، ینفر فقط ابوذر، مقداد، حُذ   ۳۶۰. روز بعد از  میحمله که ابوبکر را از سر راهمان بردار  یبرا میکن یو شروع م  م یشو  ی با هم هماهنگ م

 یمردم مرا تنها گذاشتند. همانطور که بن  نیا  ا ی فرمودند: خدا  دند، یرا د  تیوضع  نیا  ی نفر. حضرت وقت  ۵  ی عنی.  عمار و سلمان آمدند. تمام 

 به کوه طور رفت، هارون تنها ماند.  ی که حضرت موس یقعه ا. در آن وااشتندهارون را تنها گذ ل،یاسرائ

َم    اْبَن ی»گفت:    رونها
ُ
ْوَم   ِإَن   أ

َ
ق

ْ
ونِ   ال

ُ
ِن یَ کاُدوا    َو  یاْسَتْضَعف

َ
ون

ُ
ُتل

ْ
تو   ا،یخدا»به خدا عرضه داشتند:    ریشمردند. حضرت ام  فی: مرا ضع«یق

به    کهسوگند به خانه کعبه و آن»فرمودند:    «.ستین  دهیبر تو پوش  نی در آسمان و زم  یزی. چی آشکار کن  ا یآنچه را پنهان    ی دان  ی خود م

و باران برق دار مرگ را   ختمیر  یمرگ م یایرا به در  نیبه من فرموده در کار نبود، مخالف  خدا  امبریکه پ یکعبه رود، اگر سفارش  یسو

 است. ییبایز اری. خطبه بسهیالطالوت است معروف به خطبه یخطبه، خطبه ا نیا «.ختمیر ی بر سرشان فرو م
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  ی را از دست م   ارانشانیکردند،    یم  ی مواجه بودند و اگر اقدام نظام   اری  یکه حضرت با کمرا بگیریم    جهینت  نیا  م یخواه  یم   مورد  نیا  از

که    ی خواستند بر مردم حکومت کنند؟ آن حاکم  ی حکومت و کسب قدرت، چگونه م  لیبعد از تشک ،داشتند  ی نم  اری دادند و آن وقت اگر  

را بر سر کار بگذارد؟   یحکومت کند؟ چه کس ییتواند خودش به تنها ی، م ها بگمارد تیتا آنها را بر سر مسئول دنداشته باش یخاص ارانی

و   فهی)سلمان و ابوذر و حُذچند نفر    نیهم  یوقت  ؟!بگذارد  یحکومت  یها و پست ها  تیمسئول   سر  بر  را  ...  و  دیخالد بن ول  ره،یعمر، مغ

آن   د، یشو  ی کشته م  ، میکنو اگر اقدام   دیر طعام هست، مثل نمک د: شما تعدادتان کم استند یفرما یو حضرت م  ند یآ  ی عمار و مقداد( م

خواهند حکومت را    ی بروند، چگونه م  ن یاز ب  نها یو سپس ا شوندکنند و بر فرض که حضرت خودشان به قدرت برسند و حاکم  وقت اقدام 

 است. یمهم ارینکته، نکته بس نیا ؟اداره کنند

رفتند،   ی م  نیاز ب  ارانشانی   نیبمانند و اگر ا  ی باق  ارانشانیخواستند    یبود که م   نیا  ،نیمؤمن رالیوجه از وجوه حکمت سکوت ام  کی  پس

باشد که مورد   یبا عمال و کارگزاران  د یکنند. حکومت باتوانستند حکومت    ی نم  دند، یرس  ی آن وقت بر فرض هم که به حکومت هم م

 خاص حضرت باشند. ابو از اصح دهیقبول، سنج

که در قسمت   یاری  یآن حضرت با توجه به کم  است که  نیا  ،توان برشمرد  یم  نیمؤمن رالیسکوت ام  که در مورد حکمت  یدوم  وجه

خواهد شد.   نیمنجر به شهادت هر دو فرزندشان، امام حسن و امام حس  یگونه اقدام نظام دانستند که هر  یم   داده شد،  حیقبل توض

ا  جادیا  یریبودند که درگ  نیا  که مخالفان درصدد  می معتقداصال ما   را به   نیامام حسن و امام حس  یریدرگ  نیبکنند و در خالل 

 . راحت است  الشان یبه حکومت برسد، خ  ابیطالببن    ی منقطع بشود. آن وقت بر فرض هم که عل  غمبریشهادت برسانند تا نسل پ 

نهج   ۲۶در خطبه    ری . حضرت امرند یوانند بگت  یم   گرید  رند،یرا بگ  استیر  (غلط خودشان  ریبه تعب)خواستند از او    یکه م  یغمبریپ 

ا ل  »:  ندیفرما  یالبالغه م ِإذ  ْرت  ف  ظ  ن  ِع   یلِ   س  یْ ف  ْهل  ب    ن  یم 
 
ِنْنت  ».  تمیندارم مگر اهل ب  یار ی  دم ید  ، : نگاه کردم به دور و برم« یتِ یْ ِإالَّ أ ض  ف 

ِن ِبِهْم   ْوِت   ع  نکته   نیعبارت پرده از هم  نیآنها را به مرگ بسپارم.( ا  نکهیخست به خرج دادم از ا  یعنی ندادم. )  تیآنها رضا: به مرگ  «اْلم 

انقطاع    یعنی  نیشد و ا  یم  نی منجر به شهادت امام حسن و امام حس  ار،ی  یبا توجه به کم  نیمؤمنرالیام  یدارد که اقدام نظام   یبرم

 امامت.  نسل

 ش یبهتر در پ   اریبس  یدانستند عاقبت  ینکردند، چون م  یاقدام نظام   نیمؤمنرالیام  میکه اثبات کن  ن یا  یدر پ   م؟یهستچه    یدر پ   ما

کنند و به   یاقدام نظام  نیمؤمنرالیام  است. بر فرض که  یشیو دوراند  ریخالف تدب  یدر ظاهر جالب باشد ول   دی شا  ی اقدام نظاماست.  

.  دند یرفتند و به شهادت رس  نی. دو فرزند خردسال که از بستندین  گر ید  نیآن زمان امام حسن و امام حس  ی برسند، ول  هم حکومت  

ا  »:  ندیفرما   ی آن وقت عاقبت امامت چه خواهد شد؟ لذا حضرت م  ر  ل ت  یْ ف  ْبر  ع  نَّ الصَّ ْحجی ی ا  صبر خردمندانه تر است.    دمی : د«هاتا ا 

 شود.  ی فظ منسل امامت ح نچرا؟ چو 

است که    نیکند. شجاعت به ا  یم   دایتازه معنا پ   نیمؤمنرالینهج البالغه است، شجاعت ام  حیکه تصر  میریوجه را بپذ  نیاگر ا  ؛خب

 در انتظار اسالم بود.  یعاقبت تلخ ،بردند  یم رینبرند. چرا که اگر دست به شمش ریکنند و دست به شمش یشیحضرت دور اند

ا  میاشاره کن  ینکته مهم  به  دیپاسخ سوم با  در ا  تی پر اهم  اریاست بس  ی پاسخ، پاسخ  نیو  ا  نیدر کنار پاسخ دوم. و آن  اقدام   نیکه 

 ی م   یاقدام نظام  نیمؤمنرالیام  اگر   ؟ل رسوا شود. چگونهو باطحضرت موجب شد که حق روشن    ژهیعملکرد و  نیا  ،نیمؤمنرالیام

 نی مؤمنرالیام  تیراجع به شخص   یچه قضاوت   خیدادند. آن وقت تار  یرا از دست م  ارانشانیفرزندان و    که   میبخش قبل گفت  دوکردند، در  

گفت   ینم  ایکرد؟ آ  ینم  ریت را راجع به حضرت امرا که درباره پادشاهان و خودکامگان دارد، همان قضاو  ی همان قضاوت  ا یکرد؟ آ  یم

  یرا به کام مرگ سپرد، بلکه حت  شیاز مخالفان خو  یادیز  تی، نه فقط جمعاستقرار حکومت خود  وکسب قدرت    یبرا  ابیطالببن    یعل

 غمبریبعد از پ   غمبریگفت اصحاب پ   ی نم  خ یتار  ای زد؟ آ  یحرف را نم  ن یا  ای رحم نکرد. آ  زیخود را هم به کشتن داد و به آنان ن  کانینزد

به   نهایاست که ا  د یمحل ترد  ن،ید   نیشود اصل ا  ی م مداشتند؟ اصال معلو  لو همه با هم مشک  دند؟ ی جنگ  یم  گریکدیبا    استیبر سر ر

 جان هم افتادند. 

  ی توانستند حکومت اله یم  ا یکردند، آ  یو شهر را هم آرام م  دندیرس یهمه تلفات به حکومت م  نیبا ا  ر ی فرض که حضرت به زور شمش  بر

بود که   نیآمد؟ مشکل ا  ی م  شیپ   یمگر چه مشکل:  ند یگو  یخداست. م  غمبریپ   یواقع  فهیخل  ستهیکه شا  ی؟ آن حکومترا مستقر کنند

آمد   یم  شیکه در شهر پ   یریشد. درگ  یم  ختهیخون مظلوم ر  یکل  دی به حکومت برسند، آن وقت با  یتخواستند به هر صور  یاگر م
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دادند. از همه مهمتر    ی م خاطر در معرض هالکت قرار    نیبه ا  د یرا هم با  ارانشانی  ن یداد. عالوه بر ا  ی از افراد مظلوم را به کشتن م  یاریبس

کند. اگر   یکار را نم  نیبشود؟ هرگز حضرت ا  ختهیخون مظلوم ر  نکهیا  متیبه ق  برسند؟حضرت به حکومت    یمتی ق  چه  به.  فرزندانشان را

 ی لیخنکته  .  میحضرت را اثبات کن  تیحقان  نیمؤمنرالیام  تیمظلوم نهیدر آ  میتوانست  ی امروز من و شما نم  گری کردند، د  ی کار را م  نیا

است که با  یکس ابیطالببن  یعل  مییگو  یشود. ما م یم باتحضرت اث تیامروز حقان نیمؤمن رالی ام تیمظلوم نهیاست. در آ یمهم

اسالم   یاسالم را نشان دهد. چهره واقع  یتا بتواند چهره واقع  صبر کرد  یشگیغصب و ظلم و ستم پ   نی در برابر ا  یآنکه حق با او بود ول

گونه  نیا  تیسلف داعش است. اهل ب  سته یشا  نیاست. ا  فهیابناء سق  ستهیشا  نیکند. اانسان کسب قدرت    یمتی هر ق  که به  ستین  نیا

 نبوده اند. 

ْل  »:  ند یفرما  یرا م  یبیعج  ارینهج البالغه عبارات بس  ۵در خطبه    ری ام  حضرت ق 
 
ِإْن أ

 
وای  ف ول  ْلِک   ق  ی اْلم  ل  ص  ع  ر  : اگر من حرف «ح 

ْت »و ملک و سلطنت شده.  یبر پادشاه  صیحر ندیگو یم  ،بزنم ْسک 
 
ول  ی  و  ِإْن أ ْوِت  واق  ِزع  ِمن  اْلم   یکنم، م وت: اگر حرف نزنم، سک«ج 

ات  یْ ه  »ترسد، شجاعتش را از دست داده.    یاز مرگ م  ندیگو ت    ه  ْعد  اللَّ تِ   ایَّ ب  ها  بعد از آن همه شجاعت    ای. آستیگونه ننی: هرگز ا«یو  الَّ

 د؟یکن یها مرا متهم به ترس و سلب شجاعت م  یها و رزم آور یو دالور

: اگر  ند یگو  ی م  ،دلند   مار یکه ب  یکسان   ی عنی.  د یای ب  ش یممکن است پ   ریکه امروز هم راجع به حضرت ام  ی قضاوت  نیهم  قا یدق  دینیبب

ْس »:  ند یفرما  ی کرد. حضرت م  یاقدام م   د یشجاعت داشت که با  ابیطالببن    ی عل
 
ْت  ِإْن أ وای  ک  ول  ْوِت   ق  ِزع  ِمن  اْلم   نیهم  قایدق  «ج 

ْلِک »چه؟  ندیسخن بگو ریها. اگر حضرت ام  یامروز وهاب جمله ی اْلم  ل  ص  ع  ر   بر سلطنت شده.  صی: حر«ح 

آن   مینیب  یم  یبه خوب ،میکن  یبه آن توجه م  یکه امروز من و شما وقت  یا  نهیرا انتخاب کردند. گز  نهیگز   نیبهتر  ری حضرت ام  نیبنابرا

آن که اصال   یبماند، برا  یآنکه نسل امامت باق  ینشود، برا  ختهیگناه ر  یآن که خون ب  یآن که اسالم حفظ بشود، برا  یحضرت برا 

 شود، اقدام نکردند. بتواند مستقر  یحی صح قیحکومتشان به طر

  خ یدادند، قضاوت تار  ی ز دست مادند، فرزندانشان را اد  ی کردند، اصحابشان را از دست م  ی که اگر اقدام م  میشو  ی باز هم متذکر م  فلذا

بکنند؟   یخواستند با دست بسته کار  یم  ،دند یرس  ی بود که او هم طالب قدرت بود و اقدام کرد، اگر به حکومت م  نیراجع به حضرت ا

به جان    اهم به حضرت وارد بود ر که آن روز    یاتهامات  نیحضرت سکوت کردند و ا  نیبنابرا  .بکنند  یتوانستند کار  ینم  اور؟ی و    اریبدون  

که دست   ستین  نیکه شجاعت به ا  م یو نشان ده  میقضاوت کن  میتوان  یم   یحال حق را روشن کردند. امروز ما به خوب  نی. در ع دندیخر

 یه خوبب  خ یبرهه از تار  نیدر ا  ن یمؤمنرالیاست که در رفتار ام  یش یو دوراند  ریتدب  ان شجاعت هم  ی و در واقع معن  میببر  ریبه شمش

 .داستیهو

   که چرا حضرت زهرا  میرس  یم  یو به پاسخ پرسش  م یکن  ی اشاره م  یباشد، به نکته مهم  ی پاسخ م  نی ا  یانیبخش چهارم که بخش پا  در

دمندانه و خر اریبس یریکار تدب نیکه ا  م یداد حینکردند و توض ی اقدام نظام ریکه چرا حضرت ام  میپشت در رفتند؟ تا کنون ما گفته ا

 اسالم بود.  ن یاسالم و د مسلمانها و جامعه ندهیبه دنبال داشت و صبر و شجاعت آن حضرت به نفع آ شمندانهیاند

پاسخ    نیدارد. ا  وند یپ   ی که با همان موضوعات قبل  میاشاره کن  قهیبه حکمت پشت در رفتن حضرت صد  میخواه  ی بخش م  نیا  در

هم نکردند؟    یپشت در نرفتند و اقدام نظام   ریپشت در رفتند؟ چرا حضرت ام  قهیت صدحضر. چرا  میکن  یاست که عرض م  یچهارم

  ی نکردند. در بخش ها  عتیاول با خلفا ب  یدر روزها  ریندارد که حضرت ام  دیترد  چکسیه  ؟کنند. چگونه  سواباطل را ر  نکهیا  لیبه دل

نکرد. )در آن   عتیدر آن مدت با ابوبکر ب یعل   .تلک األشهر  یعل   عی بای  کنیو لم  ه است که:  نوشت  یبخار   حیصح  یحت  م،یگفته ا  یقبل

 یدیترد  چیاست و در آن ه  یمسلم و قطع  نینکرده است. ا  عتیب  یبخار   یبنابر نقل آقا  ،یطوالنمدت    کی  نیمؤمنرالیماه(. پس ام  ۶

از طرفستین بداند که    ی حاکمه و گروه غصب م  تأ یه  ی.  استقرار و    یها  هیپا   رد،ینگ  را ابیطالببن    ی عل عتیتا  به آن  حکومتش 

  ابیطالب بن   ینکرده است. عل عتیب یاست که عل  دهیچیپ  ،که مرکز حکومت است نهیرسد. همچنان در مد ینم  دیکه با  یاستحکام

و    تیکند، مشروع است و اگر او مخالفت    غمبریپ   یاست، پسرعمو  غمبریاست، برادر پ   غمبری. داماد پستین  ی کم  تیهم شخص

  ن یمؤمنرالیاماز    ، شده  یاست که به هر شکل  ن یحاکمه به شدت دنبال ا  ت أ یه  نیخواهد بود. بنابرا  سؤال  ریتمام وجاهت حکومت ز

نبودند   یراض  نیغاصب  نیباطل اند. حضرت به حکومت ا  نهایمعلوم شود ا  نکهیا  یکردند؟ برا  ینم  عتیچرا ب  نیمؤمنرالی. امردیبگ  عتیب

 کنند.   عتیمعنا نداشت ب نیکردند. بنابرا یم  انیشمردند و ب یا حق خودشان مو خالفت ر
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  م یدیآخر عمرش شن   یدر روزها  غمبرینقشه گفتند که: ما از پ   نی. بر اساس ابیپر فر  ای  نقشهو    یطانیش  یفکرآنها شروع کردند به    لذا

 ک ی آمده است.( نبوت و خالفت در    یعبارت در کتب فراوان  نی)مضمون ا  «واحد  تیب اهل  یف  الخالفه  و النبوه  تجتمع  ال»  که فرمود:

 هاشم نخواهد بود.  ی خالفت در بن گریبودم و د  یهاشم بودم، نب ی . من از بندشو یخانواده جمع نم

ا  شروع پ  ن یا  ی . چه کسنهیمد   در جامعه   ی ساختگ  تیروا  ن یکردند به منتشر کردن  سخن را   ن یا  یچه کس  غمبریسخن را گفته؟ 

 .غمبریآخر عمر پ  ی ؟ در روزها  ی. چه زمانغمبریما اصحاب پ  ؟دهیشن

 ی تیروا  نیآخر عمرش، با ا  یدر روزها  یکرد، ول  یرا معرف  ی عل  ریدر غد  غمبریکردند. گفتند بله، پ   ی تلق  ریرا ناسخ غد  تیروا  نیا  خب

،  نیمؤمنرالیام  گریاساس اکنون د  نیشر شد. بر امردم منت  نیدروغ ب  نیشد منسوخ. ا  ریشد ناسخ، غد  نیرا نسخ کرد. ا  ریکه فرمود، غد

  دی با  ، خدا بود  ی. اگر براستیرسول خدا ن  ینیو جانش  غمبریپ بخاطر    گریاست. د  استشیبخاطر حُب ر دیکند، مردم! بدان ینم  عتیب  گرا

  ی طلب  استیچون دنبال ر  ،کند   ینم   عتیبا ما ب دینیب  ی. اگر مستین  غمبریپ   غمبریپ   فهیخل  گرید  ی داد به خالفت ما. اصال عل  یتن م

را    قیاز حقا   یلیبود. خ  یخوب  بانهی نقشه عوام فر  ی لیخ  خوب  اریکند. بسهم مخالفت    غمبریپ   غمبریخواهد با کالم پ  ی خودش است. م

ه»که    ییاز آنجا  ی رد. ولک  یخدعه مخف  نینقاب ا  ریشد ز  ی م ه الباِلغ  ج  لله الح  کست از آن خداست و خدا ش  شهیحجت بالغه هم  « و 

ه ِان  »است.    ریناپذ ه   اِلعز َّ سوِله  و   للَّ نمچیه  «نیِمنِللمؤ   و    ِلر  فر  یکس  را  خدا  خ  » .  بدهد  بیتواند  الله   و  الِله  ر  ک  م  و   کروا  م   ر  ی و  
ر  ، گوهر دردانه خدا پشت دطاهره قهیصد کرد. آن نقشه چه بود؟ حضور  یفراتر و باالتر از نقشه آنها طراح یخدا نقشه ا «نیالماِکر 

 ...  یخانه وح

کردند    ی اصال فکر نم  .غمبریواجه شدند با دختر پ م  کدفعهی  رند،یبگ  عت یب  ابیطالببن    ی آمدند که از عل   نیگروه غصب و مهاجم  یوقت

 . ی، پرده عصمت و عفت الهطاهره قهیشوند با حضرت صدو رودر رو بخواهند مقابله کنند، مواجه  نهایا یو روزگار یکه روز

 

ا  «د؟یکنچه کار    دیآمده ا»  بخ عل   «؟یاز چه کس ».  میریبگ  عت یب  م یآمده  کند.   ینم  عتیب   ابیطالببن    یعل ».  ابیطالببن    ی از 

 شه، یهم  یبرا  یبود که به خوب  یی دوم گفت، همان جا  فهیکه خل  یجمله ا  نیا  «. میکش  ی به خدا قسم خانه را با اهلش به آتش م».  «دیبرگرد

روشن کمال  د   ضوح، وو    یدر  و  کرد  امضاء  را  خودش  تارچیه  گر یبطالن  دامنه  تا  دن  خیکس  تا  حقان  ی دیترد  ، استیدن  ایو   ت یدر 

 است یحب ر  ابیطالببن    یبودند که عل   ی مدع   ن یا  از  قبل  تا  اگر  چون  ؟نخواهد کرد. چرا  فهیغصب و سق  ان یو بطالن جر  نیمؤمنرالیام

 حضرت ...  زهرا  حضرت مواجه شده اند با  گریکند، حاال د  ینم  عتیب  استیرو بخاطر حب    ردیگ  ی م  ده ی ناسخ را ناد  ثیدارد و حد

نما»همه است.    دییأ از او گذشت. عصمت او مورد ت  یکه بتوان به راحت  ستین  یکس  زهرا م ِذهب  یالله لِ   دی  ر ی    ا  نک  هل   ع  الِرجس ا 
مد  «تیالب   مردم  د  نهیرا  ماه  پ   دهیشش  که  ا  غمبریاند  در  زهرا  نیبر  حضرت  است.  خوانده  که    یسک  خانه  ه  إنَّ »است   الل َّ

ضِب یِ  ِب  غ  ض   «ِلِرضاها  رضی یفاِطمه و    ِلغ 
است که بتوان او را متهم کرد؟ بتوان به او برچسب   یمگر شخص عاد  فاطمه زهرا  یدارد، ول   استیحُب ر  ابیطالببن    ی عل  دییگو  یم

  دهن یالکبر  اهلل  عصمت . بخواهند باشونداجه  مو  با حضرت زهرا  یروزرا نکرده بودند که    نیفکر ا  یرا کرده بودند. ول   زیچ  همه  فکر  ؟زد

 بر مال شد.  شانیهمه معادالت و بافته ها ، مواجه شدند یوقت . را نکرده بودند نیبه دهن بشوند. اصال فکر ا

به    د یرا تهد  قدرت خودش، دختر رسول خداحکومت و    تیتثب  یشود برا  ی که حاضر م  یکه آن کس  میندار  یدی امروز ما ترد  گرید

کنند،    ی حق را مخف  ینقشه اخواستند با    ی م  ...  م یندار  دی اصال ترد  گریندارد. د   یبهره ا  تیو حقان  تی هرگز از مشروع کند،  آتش زدن  

پشت در   ریحضرت ام ا رو کرد. ر حضرت زهرا ی عنیخدا برگ برنده خود،  ی ول  خدعه ها بپوشانند  نیا ب باطل خودشان را پشت نقا

ِللِه  »حق تمام شد.   را پشت در فرستاد و با حضرت زهرا  کنند. خدا حضرت زهرا  فایتوانستند نقش ا  ینم  گرید  شانیچون ا  امد،ین
ه ه الباِلغ  ج   ت یرضاشود،    یراض  او  اگر  .کند، غضبش غضب خداستکرد. اگر او غضب    یشوخ  وکه بشود با ا  ستین  یکس  گرید  ایشان  « الح 

 خداست. تیرضااو 
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 42آموزشی شماره   کارگاه
 سوم جلسه   -  شبهات پیرامون شهادت حضرت صدیقه طاهره

 

کرد که به کار او تمام   یکرد که به کار او، آدم تا خاتم زنده شد. کار   یکار  فاطمه زهرا»:  ند یفرما  ی م)حفظه اهلل(    دیاهلل وح  تیآ  حضرت

آمدند، اگر تقابل   یپشت در نم  که پشت در آمدند. اگر حضرت زهرا   نیهم  !نیاست؟ هم  یچه کار  ،آن کار  «شد.  ایخدا اح  سینوام

 بکند.  ییو خودنما دی ایحق ب بماند و باطل با چهره یحق مخف شهیهم یرفت که برا یم  اد،د  یباطل رخ نم حق با

 عه یشخص از اهل سنت بوده، ش  نی شدم. ا  تیهدا  : با نور فاطمه« تیِبنوِر فاِطمه ِاهَتَد »دارد به نام    ی و کتاب   یاست سودان  یا  سندهینو

  ی حق در خانه عل  تمام دمیرا نگاه کردم، د  خیتار  یوقت:  دیگو  یدارد. م  یکتاب جمله جالب  نیکتاب را نوشته است. در ا  نیشده و ا

تمام حق است   تمام باطل است. اگر فاطمه زهرا  ستاده،یدر، در کوچه در مقابل او ا  یآن سو  که  یآن کس  دمیفهم  .ستادهیپشت در ا

به مرگ و احراق و آتش    د یو او را تهد  ستادهیکه در مقابل او ا  یکس  ندارد، پس آن  د یترد  ن یدر ا  یو سن  عهیش  چیه  ،ی مسلمان  چیکه ه

 کند، او تمام باطل است. یم یسوز

  ن یمؤمنرالیبود که ام  نیراه ا  نیو بهتر  ند یایپشت در ب  رت زهرابود که حض  نیراه هم  نی: بهترمییگو  یم   ، که داده شد  یحاتیتوض  ن یا  با

  یگرفت، روشن شد و معلوم شد که معنا  نیمؤمنرالیاز ام  غمبریکه پ   یاال وجه عهدنکنند و ح  یاقدام نظام   اری   ی با توجه به کم

 فرموده اند.  لیصبر خردمندانه تر است، به چه دل دم ی: دندیفرما  یم نیمؤمنرالیکه ام نیو ا ستیشجاعت چ

 

 «ىمن تبع الهد یعل والسالم»


