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ِالّرحیمِِالّرحمِنِِاللِهِِِِبسِمِ

َِاجَمعینَِاعداِئِهمَِعلیِاللِهَِِلعَنهُِِوِِالّطاهرینِِآِلِهِِوِمحّمدَِِنبّیناِوَِسّیِدناَِعلیِاللهَُِِصّلیِوِِالعاَلمینِِرّبِِالَحمُدِلله
 ،شروع از پیش .هستیم خدمتتان در فاطمیه شبهات آموزشی کارگاه برنامه  با  .آقایان و ها خانم  گرامی  حضار خدمت ادب  و  سالم  عرض

 :کنیم می زمزمه را  عصر  امام سالمتی و فرج دعای  بحث

ِالّرحیمِالّرحمِنِِاللِهِِِبسِمِ
ِ َِِالّلُهَمّ َكُِِكن  ِةِِِِلَوِلِیّ ُحَجّ ِنِِال  َحَسِنِِب  ِهَِِصَلواُتَكِِِال  ِِِفيَِوِِالّساَعِةِِِهِذهِِِِفيِآباِئِهَِِعلیَِِوَِِعَلی  ُِِكِلّ ِِوِِقاِئداِ َِوِِِحاِفظاِ َِِوَِِِوِلّیاِ ِِساَعة 

ناِ َِوَِِِدلیلِ َِوِِِناِصراِ  ِكَنهَُِِِحّتیَِِعی  َضَكُِِتس  ر 
َ
عاِ ِِأ َعهَُِِوَِِِطو  َمِتّ َِطویلِ ِِفیهاُِت

 کنند  می ادعا  که کسانی  .نشینیم می گفتگو  به  ،نه  یا بوده برقرار ای حسنه رابطه خلفا  با ینمؤمنامیرال  میان آیا  که سؤال  این با امشب

 میان رابطه  حُسن  اثبات هااین جمله  از که کنند می  مطرح  را ددیمتع  دالیل  خودشان ادعای  برای ،نرسیده  شهادت  به  زهرا حضرت

 که چرا  .کنند  جلوگیری زهرا حضرت شهادت بر مبنی  شیعه ادعای  از تا کنند می  تالش ای  بهانه  هر  به .خلفاست  با  ینمؤمنامیرال

 این  ،پرسد می کسی  هر  که یسؤال اولین ،رسیده شهادت  به خدا  رسول دختر شود معلوم  اگر و شود  ثابت ادعا  این  اگر  دانند می خوب
 اسالمی مذاهب بطالن همه ها پاسخ  اند؟   رسانده شهادت  به  چگونه رسیده؟  شهادت  به او چرا رسانده؟  شهادت  به را او کسی چه  که است

  جایی به  شیعه ادعای این تا  کنند تالش  اسالمی مذاهب این  سردمداران  که است طبیعی  .کند می  فریاد  را  دارند  قرار  شیعه  مقابل در که

 برقرار  دوستانه  ارتباط و رابطه حُسن  باید  اسالمی مذاهب و فِرَق میان در  معتقدیم ما  که  است  این  ،است تذکر  به الزم  که  ای  نکته  .نرسد
 این در  .دهند می  پرهیز را ما آشوب و اضطراب و تشویش و افکنی تفرقه از و  دارند کیدأت  آن بر  ما  مراجع و  بزرگان  که چیزی  همان  .باشد

  پرسش  یافتن  دنبال  به که  کسانی حقیقت،  طالبان و  نشود  بازگو حقایق  که  نیست  معنا این  به  این اما  نداریم  تردید و شک  جای هیچ  نکته

 نیست  معنا این  به  این  .نرسند درخور  های  پاسخ  به هستند، خود اصیل باورهای و  زندگی  تصمیمات در  ثیرگذارأت و  اعتقادی اساسی های

 کرد، نمی شُبهه  کسی اگر  .ندهیم پاسخی هیچ و کنیم سکوت  شود می  وارد ما مذهب  به که  ایراداتی و شبهات اشکاالت، برابر در ما که
 درخور که را  پاسخی و  بندیم فرو  لب اگر ،شده  مطرح که  حاال کنیم  چه  .شدیم نمی مباحث  این  وارد هم ما  پرسید، نمی سؤال کسی اگر

 بر  است دهفرستا لعنت بارها کریم  قرآن .ایم  کرده خیانت  حقیقت به نکنیم،  مطرح  احترام و  ادب نهایت  در  است، شایسته  و  منطقی  و

  بنابراین  .بگیریم قرار  خدا  لعن مورد و  الهی  آیات این  مصداق  نداریم  دوست  .کنند می  کتمان را  روشن  آیات را،  بیّنات را، حقایق  که  کسانی
 ما های پاسخ این  که دانیم می البته و کنیم می بررسی  یک  به  یک  را شبهات .دهیم می را ها پرسش این  پاسخ  احترام  و ادب  نهایت در

 .حقیقتند جستجوی در که کسانی برای  باشد تلنگری  ها  پاسخ این  که  امیدواریم  .نداریم ای چاره .آمد خواهد سنگین اسالمی  فِرق برای

 و ادب حدود از مباحث این در کند، می حکم منطق و خرد و عقل که همچنان و اند آموخته ما  به  معصومین ائمه که همچنان  البته

 .کنیم  رعایت را صمیمی و  دوستانه  گفتگوی آداب کنیم می  سعی و گذاریم  نمی  فراتر  را  پا فِرَق  بین  گفتگوی و  مناظره اصول

 و دوستانه رابطه ،خلفا  با  ینمؤمنامیرال  بین رابطه که  کنند می  استدالل کنند، انکار را زهرا حضرت شهادت خواهند می که  کسانی

 بین صمیمی و  دوستانه رابطه آن  با توانیم می که داریم دست در زیادی شواهد هستند  مدّعی آنها .است  بوده  عاشقانه خودشان تعبیر  به

 -۱  :پرداخت  خواهیم  جلسه این در اهلل شاء ان  ،اند کرده  مطرح  آنها که  استدالل سه و  شاهد سه  به  .کنیم ثابت را خلفا و ینمؤمنامیرال
 اردنزنمازگ  لهأمس  -۳ و  ثالثه خلفای  نام  به  ینمؤمنامیرال  فرزندان  گذاری  نام  لهأمس  -۲ دوم  خلیفه  با  ینمؤمنامیرال دختر ازدواج  لهأمس

 .اول خلیفه سر پشت ینمؤمنامیرال

 می استخراج شیعه  مخالفین  به  عامه  قبول مورد روایات و  تاریخی  مطالب میان از را حقیقت و کنیم می  بررسی را شبهات  این  یک  به  یک

 تقاضای آنها از ،کنیم بررسی را ادعا  این  اینکه  برای .دارد وجود خلفا و امیرالمؤمنین  بین حسنه رابطه  که است این اصلی ادعای  .کنیم

 شاهد  نیست،  دلیل حقیقت  در  دالیل این  که داد خواهیم  نشان ادامه در اما  .کنند  می  مطرح  دلیل  ۳  خودشان ادعای برای  .کنیم  می  دلیل

 شما .چیست دلیل و شاهد فرق  .دهم توضیح  مقداری  را این من  دهید اجازه .رسد نمی شاهد  به  نوبت ،باشد دلیل  که جایی در  و .است
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 مشخص  اینکه برای شده  کشته کسی اگر  مثال  .شوید  می  شاهد  به  متوصل  نداشتید  دلیل  اگر  بیاورید،  دلیل توانید  می  ادعا  یک اثبات برای

 های قول نقل  تواند می  دالیل  .بکنید او  قصاص  به حکم قاضی  عنوان  به  بتوانید شما تا  .باشید  داشته  دالیلی  باید است  او  قاتل فالنی شود

 یقین  شما  برای که  است خدشه قابل غیر  و  فراوان متعدد،  ها قول  نقل این قدر  آن  و رسیده  شما به متعدد  اطراف  از که باشد  فراوانی

 هم  را  حادثه محل لمفی شما اینکه بر  عالوه  .اند  گفته  دروغ ها این که  دهید نمی احتمال  هرگز  .است افتاده  اتفاق این  شود می حاصل

 شاهدها  به بخواهیم اگر  اما .است  دلیل  اینها همه  ،کرده اعتراف هم قاتل  آن  ودخ  اینکه از گذشته  .کنید می  قضاوت آن اساس  بر و دارید

 ،است آلود خون  به دستش و  گذرد می مقتول این  بدن  کنار از کسی  بینید می قاضی  عنوان  به شما مثال  .کند می فرق  قضیه ،کنیم  اعتنا

 او شاید  که کند می  ایجاد  را احتمال  این شما  برای  یعنی  .نیست  دلیل اما  است  قاتل  او  اینکه بر است شاهد او دست بودن  آلود خون این

 او که  شوید نمی مطمئن  چاقو  دیدن  با هم  باز  .ببینید چاقو شخص  این دست در است ممکن  یحت  .شوید نمی مطمئن شما اما  بوده قاتل

  فرار  و کشته .است دیگری کس قاتل شاید چون  چرا؟   .باشد  دلیل دنتوا نمی  هرگز اما  باشد شاهدهایی تواند  می همه ها این  .باشد قاتل

 که  دفاعی  و کرده  پیدا قاتل با  که  درگیری خاطر  به و گرفته قاتل دست  از را چاقو ،اید رسیده  او  به االن شما که  بیچاره  بابای این .کرده

 می ها این  چون  .نیستند  دلیل کدام هیچ او داشتن دست در  چاقو  هم  و  او  دست شدن  خونی هم  .شده خونی هم دستش ،کرده مقتول از

 از یا ببریم  پناه شاهد به ما  دارد  تفاوت خیلی این بنابر  .باشد مقتول آن  از آقا این  کردن دفاع  نشانه  .باشند  هم دیگری  چیز  نشانه تواند

 اند  برده پناه شاهد  به خلفا  با  امیرالمؤمنین میان رابطه حسن  اثبات برای  شیعه مخالفین که است این ما  صحبت .کنیم  استفاده  دلیل

  نشان  که  شیعه  الیلد از  نمونه  چند  به  من .داریم  آنها  ادعای این  خالف بر  روشن  دالیل  ،برویم  دلیل سراغ اگر  .اند  نکرده استفاده  دلیل از و

 خالفینم  شواهد بررسی سراغ  وقت  آن و  کنم می  اشاره ،نبوده ای  حسنه رابطه  اصالً خلفا  با  زهرا  حضرت و امیرالمؤمنین  رابطه  دهد می

 مهمترین .کنیم می استدالل سنت اهل یعنی  ،عامه  های کتاب معتبرترین و ترین  مهم  به  فقط  و فقط  وهاگفتگ این در .رویم می شیعه

 غضبت  گفته او  .است  شده  نقل  عایشه  از  حدیثی  ۴۲ صفحه ،چهارم  جلد  در ،کتاب  این در  .است  بخاری  صحیح  کتاب  ،عامه  حدیثی  کتاب

یت  حتى  مهاجرته  تزل  فلم ابابکر  فهجرت  الله  رسول  بنت  فاطمه
ّ

 قهر او با شد،  غضبناک  ابوبکر بر خدا  رسول دختر  فاطمه  .توف

  بیت  اهل و  خلفا میان رابطه  حسن عدم  بر روشن  دلیل  این  آیا .رفت  دنیا  از  فاطمه وقتی تا داشت  ادامه  رویگردانی و قهر  این و کرد

 کسی از شما اگر نبوده؟  ای حسنه رابطه خلفا  با زهرا  حضرت و امیرالمؤمنین بین  که داد  نشان این از تر  صریح شود می  آیا نیست؟ 

 شما، عمر آخر تا کرد پیدا ادامه شما رویگردانی و قهر این و نکردید  صحبت  او  با دیگر اگر کردید، قهر کسی با شما اگر  شدید،  غضبناک

  بنامیم؟   عاشقانه ای رابطه  را  این  توانیم می  آیا  دارد؟  دوستی و آشتی عدم و رابطه حسن  عدم ناراحتی، جز  معنایی این  آیا

َوَجَدت    که کرده  نقل  ۸۳  صفحه ۵  جلد  ،بخاری صحیح همین  دیگر جای در
َ
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  .رفت  دنیا از تا نگفت  سخن  او  با دیگر  .کرد قهر  او  با  شد،  غضبناک ابوبکر  بر  فاطمه ت

  امیرالمؤمنین  میان  که  کنند می  ادعا  هم  باز  ولی دارد دوجو  عامه های  کتاب  در ،مشکوک  شواهد  نه ،روشن  دالیل  چنین  که است  چگونه

 ؟ است  بوده حسنه رابطه خلفا  با زهرا حضرت و

 قتیبه ابن که  است عبارتی ،کند  می  اثبات  را  رابطه حسن عدم  ،گویی دوگونه یا پوشی پرده  هیچ بدون روشن  و صریح که  دومی دلیل

 حضرت عیادت به  عمر  و ابوبکر :نویسد  می اینگونه ۲۰  صفحه ،یک  جلد  در کتاب  این  ،کرده نقل  ةالسیاس و ةاالمام  درکتاب  دینوری

َما :گفتند  آنها  به زهرا  حضرت  .آمدند زهرا ک 
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  من  غضب  ،فاطمه  غضب .است  من  رضایت  ،فاطمه  رضایت :فرمود  می  که  نشنیدید خدا  رسول از نفر دو شما  آیا ؛عمر  و ابوبکر ای
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  غضبناک  مرا ،بیاورد  غضب  به را  او هرکس و داشته راضی  مرا ،بدارد راضی را  او هرکس  داشته؛ دوست مرا ،بدارد دوست  را او هرکه .است

   ؟ کرده
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ِإنِّي  :فرمودند ،گرفتند نفر دو این  از را اعتراف این زهرا حضرت وقتی 
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  به  .کردید آزرده مرا نفر دو شما که گیرم می شهادت  به را  او  مالئکه و خدا من  .ِإل

 .کرد  خواهم او  به  را نفر دو شما  شکایت ،کنم مالقات را  پیغمبر که هرگاه  و  نکردید  راضی مرا هرگز .دداشتی وا  غضب

 این به که حالی  در  ؟ کرد ادعایی چنین  توان  می چگونه  ؟ بوده حسنه  رابطه  خلفا با زهرا  حضرت میان  بگوییم  توانیم  می  هم باز آیا

  .دهد می زهرا  فاطمه  غضب  بر  گواهی و رابطه حسن عدم  بر  گواهی سنت اهل  معتبر تاریخ صراحت

 از  پس سنت  اهل حدیثی کتاب ترین  مهم  ،مسلم صحیح کتاب  در که است  عبارتی  ،دارد  وجود  رابطه حسن عدم بر  که  دلیلی  سومین

  .شده   مطرح  پیامبر عموی  عباس  و  امیرالمؤمنین  با دوم خلیفه  گویگفت  قضیه  ۱۵۲  صفحه ۵  جلد  کتاب این  رد  .آمده بخاری  صحیح

َماه    :گوید می و  کند می رو ینمؤمنامیرال و  عباس  به دوم  خلیفه گفتگوها این  میان در ت  ي 
َ
اِدًرا  آِثًما  َكاِذًبا  َرأ

َ
اِئًن   غ

َ
مَّ   ،اخ

 
َي   ث

ِّ
ف و 

 
و   ت ب 

َ
ر    أ

َنا َبک 
َ
  َوأ

وِل  َوِلي   هِ  َرس 
َّ
ِبي  َوَوِلي   الل

َ
ر   أ

َماِني َبک  ت  ي 
َ
َرأ

َ
اِدًرا آِثًما  َكاِذًبا  ف

َ
اِئًن  غ

َ
  او   بودید معتقد ،بود زنده ابوبکر که  وقتی تا ؛علی  و  عباس  نفر دو شما  اخ

اِدًرا  آِثًما  َكاِذًبا) است  خیانتکار  و  فریبکار ،گناهکار  ،دروغگو
َ

اِئًن   غ
َ

 ،شدم  ابوبکر جانشین  و  پیغمبر  خلیفه من  و رفت  دنیا  از  او  که  تیقو  (. اخ

َماِني  .دانید می  خیانتکار و  فریبکار ،گناهکار  ،دروغگو  مرا شما  .هست  همین هم اکنون و  بود همین من  به  راجع نظرتان شما هم  باز ت  ي 
َ
َرأ

َ
  ف

اِدًرا  آِثًما  َكاِذًبا
َ

اِئًن   غ
َ

 اخ

 از یکی که  طور آن  ؟ بودند  هم معشوق و  عاشق ها این ؟ بوده  ای حسنه رابطه خلفا و  ینمؤمنامیرال  بین رابطه  بگوییم توانیم می  چطور

 تردید و  شک  هیچگونه برای جایی  دیگر  ،کند می تعبیر  گونه این دوم خلیفه خود وقتی  !بود کرده ادعا اسالم ندای  مجله در  عامه مفتیان

 این صریح  و شفاف  طور  به  نینؤمامیرالم  نظر که  است  مشخص .نیست  ای دوستانه  رابطه ،رابطه  که  است  مشخص .ردگذا نمی باقی

  .نبود   ارزشمند  هرگز  ،کردند  می نقل  شیعه  های کتاب را  روایت این  اگر  .دکارنخیانت  و  فریبکار  ،گناهکار ،غگودرو خلیفه دو  این  که  است

 یوقت اما  .باشد  داشته  قبول ما مقابل طرف  که کنیم استدالل هایی  کتاب  به  باید اشکال و شبهه به  پاسخ در مناظره و استدالل در چون

  .ماند   ینم یباق  دیترد  یبرا  ییجا ،اند آورده را نیا صراحت  به و کردند  نقد  عامه یکتابها  نیمعتبرتر  را  ثیحد  نیا و کتاب نیا  مینیب یم

  لکه اهدخو یم چون  اما  آورده، ،کرده  نقل مسلم  حیصح  که را تیروا  نیا هم یبخار  حیصح  صاحب  یبخار که  بدهم را  تذکر نیا  ستین  بد

 نیا را تیروا ؛نشود  منعکس  ندگانیآ یبرا  فهیخل  به  نیرالمؤمنیام  آلود خشم و درشت  نگاه و رابطه وس و  ندیننش  فهیخل  دامن  بر  یننگ

 »  :کرده نقل  گونه
َ
َماه  ي  َرأ   َكذا و َكذا  ت 

َ
َمانِ ي  وَرأ  وَكذا«  َكذا  ىت 

 آِثًما  َكاِذًبا» کلمه  چهار یجا به  است، چنان  و  نیچن من به  راجع  نظرتان  هم اکنون  و بود چنان  و  نیچن اول  فهیخل  به  راجع شما  نظر

اِدًرا
َ

اِئًنا«  غ
َ

 .شود یم  شناخته ابهام لفظ عنوان  به  عرب  زبان در که  گذاشته  را کذا و  کذا  کلمه  خ

 مال  لگد پا ریز را  خودش  یوفادار  و صداقت ،یبخار و  بوده نیسنگ  عامه  یبرا  ثیحد نیا که باشد تواند  یم  یشواهد از یکی نیا  خود

 .دهد رییتغ وکذا کذا  به را  ثیحد  الفاظ و  کند  فیتحر  را  ثیحد  شده حاضر و کرده

 و  دهد، انجام را فیتحر و انتیخ نیا که  دینرس فکرش به  ،شود روشن همه  یبرا حق  است  قرار  که  او  اراده به و خدا  ریتقد  به مسلم  اما

 و میکن  دایپ  شانیکتابها  نیمعتبرتر در را  دوم فهیخل وشفاف روشن اعتراف  نیا  میتوان یم  یخوب  به سال  صد چهار و  هزار  پس  از  ما  امروز

   .دانستند یم  انتکاریخ و بکاریفر  گناهکار دروغگو، را  دوم و اول فهیخل نیرالمؤمنیام  که  میده  نشان

 د؟ یکرد اهانت  دوم و اول فهیخل  به چرا که  کند اعتراض یکس تواند یم  ایآ
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  به چگونه شما  نکرده؟  باز را  اهانت  باب  ،شماست اول  طراز و بزرگ علما از  و  کرده نقل را  تیروا نیا که  مسلم،  ایآ  م؟ یکرد اهانت ما ایآ

 دوم و اول فهیخل  به  ییها  اهانت نیچن  نیا  که  یحال  در  .دیبدان  الکتب اصح  ،یبخار حیصح  از  بعد را مسلم  حیصح دیده  یم اجازه خودتان

 یها  کتاب  از  سند  دو  ی،کی به  دیده  اجازه م؟ یبخوان  را  شما کتاب  اتیروا میندار  اجازه  ما ایآ  شده  داشته  روا  دوم فهیخل  خود زبان  از

  به عهیش  لباس  در هستند،  ورز  غرض ای دانند ینم  ای که یکسان  از  یبعض  رایاخ .کنم اشاره عهیش یکتابها نیمعتبرتر از  هم آن خودمان

 رابطه خلفا  با  را زهرا وحضرت نیرالمؤمنیام رابطه که  دییگو یم شما  آنچه  که کنند یم  ادعا  و  پردازند یم  عیتش اعتقادات  فیتضع

   .شوند یم نوا هم و صدا هم عهیش  نیمخالف  با  یعنی .است یدروغ یادعا ،نبوده یا حسنه

 هرچند  .باشند تکاریجنا لیاسرائ  و سیانگل  چون  یاستعمار  یکشورها  مزدور  که هستند یکسان  ها نیا دیشا .ستین تعجب  یجا البته

 ما  .وهستند بوده یادیز یها ینفوذ  عهیش  انیم در شهیهم اما هستند بونیوتر  قلم  صاحب متاسفانه  وهرچند اند کرده تن  به عیتش  لباس

  ای آ ،دیشد آش  از داغتر کاسه عهیش  نیمخالف با نوا  هم یول دیهست  عیتش  یمدع که یکسان  زیعز  برادران ،مییگو  یم ها نیا به  پاسخ  در

 را نیرالمؤمنیام البالغه نهج  ایآ ،دیهست  عهیش اگر د؟ ینزد ورق را مسلم  حیصح و  یبخار  حیصح  ایآ  د؟ یدیند  را  سنت  اهل  یکتابها شما

 :دیفرما یم و کند یم  ادی قسم صراحت به شش خطبه در  ،البالغه نهج در نیرالمؤمنیام د؟ یا  نخوانده

ُتَِِماَِِواللَِّهِ» ُفوعاِ ِِِزل  َِِِمد  يَِعن  َثراِ ِ،َحقِّ َتأ  ُذِِ،َعَليَُِِّمس  هُِِاللَّهَُِِقَبَضُِِمن  یَِِنِبیَّ ِهِِاللهَُِِصلَّ َمَِِوَِِِعَلی  ِمِِِیَحتََِِِّسلَّ اِسَِِِیو   َهَذا«ِِالنَّ
 من  بر وناحق دکردن  محروم  حقم  از  مرا ماندم باز  خودم  ازحق من  همواره  امروز به  تا  رفت ایدن  از امبریپ  که  هنگام آن  از  قسم  خدا به

 خودش حق نیغاصب  ،نیمؤمنالریام  دیکن  یم ادعا شما چگونه  است؟  شده ظلم من  به دیبفرما  نیرالمؤمنیام  چگونه افت،ی یرگیچ

 :فرمود  د،یکن  مالحظه را  البالغه نهج سوم خطبه .است کرده  تیشکا آنها از  البالغه نهج در صراحت  به که  یحال در داشته؟   یم دوست را

ِهَِِوَِِما» ِِاللَّ َصَهاَِِلَقد  َلُمِِِإنَّهَُِِِوُِِِقحاَفهِِیَابِِابنَِتَقمَّ َِِلَیع  نَّ
َ
يِأ َهاَِمَحلِّ ِِِمن  ِبَِِِمَحل  ُقط  َحیِِِمَنِِال  َحِدُرِِِالرَّ يَِِین  ُلَِِِعنِّ ی  َقیَِلَِِوِِِالسَّ َِِیر 

ُر«ِِِإَليَّ ی   الطَّ
  گاه،یجا نیا دانست یم خوب  او که  یحال در  ،کرد تن  به  را خالفت  لباس اول فهیخل  قحافه یبا ابوبکر  یعنی  ،قُحافه یاَب پسر  قسم خدا  به

 ابیآس  سنگ  ،شود جا  به جا  ابیآس محور اگر که همچنان .است  ابیآس محور نقش همچون  جامعه انیم در من نقش .است من  گاهیجا

 دانست یم خوب او .رود یم  نیب از ابیآس امور نظام .داشت  نخواهد ییکارا چیه  گرید  آسیاب و شود یم پرتاب و  شده جدا خود محور از

 و ظلم من  بر و مدآ  حال نیا  با .شود یم  یمتالش  جامعه نظام و  پاشد یم  هم از  جامعه  امور  بگذارد، کنار  مردم امور زمام  از را من اگر که

 :دیفرما  یم خطبه نیهم در .کرد روا ستم

«ِ
َ
ُِِتِیَفَرأ برَِِأنَّ ،ِِنِیالعَِِِیوفَِِِفَصَبرُت،ِِأحجی،ِِهاتاَِعلیِِالصَّ ِ«َشجاِ ِِالَحلِقِِِیوفَِِِقذى 

 :دیفرما  یم  آن از قبل و

ِیَطخَِعلیِِأصِبرَِِِأوَِجّذاَء،ِِدِ یبِِِِأصوَلِِأنَِِنِیبَِِیأرَتئِوَطِفقُتِ» غَِِهایفُِِبِیشیوُِِر،یالكبِهایفِهَرمُِیِِاَء،یَعِمِة  ِهایفِِكَدُحِیوُِِر،یالصَّ
ِ ِ«َربَّهُِِلقییَِِحّتیُِِمؤِمن 

 که بود  شده  ریفراگ ظلمت  چنان افکنده، هیسا  اسالم امت  سر  بر یکیتار  یها  پاره که کردند روا ستم  مردم بر و نید بر جامعه،  بر چنان

  نکهیا  تا  نداشت  یا چاره راه چیه و بود یسخت و رنج در مؤمن و شدند یم بزرگ کوچکان و ریپ  بزرگان یکیتار و  ظلمت  و  فغان نیا در

  مانده  استخوان  میگلو  در و ریت  چشمم  در  کهیحال در  کردم صبر .است چاره  راه تنها هنگامه نیا  در صبر  دمید  من  .کند مالقات  را مرگ

 .بود

باِ ِِیُتراثِىَاِر» ِ«َنه 
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 .ندیربا یم من  از را خالفت راثیم  چگونه که  دمید  یم خودم  دگانید  با

 شک یبرا  ییجا روشن  لیدال  نیا  با  ایآ .است کرده اعالم خلفا  به راجع صراحت  با را خودشان نظر  نیمؤمنرالیام  نگونهیا  زانیعز  دینیبب

  ییجا  ،میکرد ارائه که یلیدال  با  است؟  بوده حسنه خلفا با  نیمؤمنرالیام ابطهر کند ادعا  تواند یم  یکس  هم  باز ایآ ماند؟  یم دیترد  و

 ،شاهد  رتبه چون  .ستین بدهکار ما گوش  هرگز ،کنند اقامه  ما یبرا  نیا از پس  شاهد ها ده  اگر  نیبنابرا  .نماند یباق دیترد و شک  یبرا

 گرید  یآقا  نه  که  اورندیب  شاهد که هرچقدر  ،ستین قاتل  گرید یآقا  آن و است  قاتل یفالن یآقا  که دارم  لیدل من یوقت  .است  لیدل از  بعد

  ی شواهد  یبرا  بتوانم  اگر  .ام دهیرس نقطه نیا به  لیدل با .است  قاتل اول نفر که  دارم  لیدل چون  .روم ینم بار ریز یقاض منِ  ،است قاتل

 من .شود ینم  وارد  یا صدمه چیه  من  لیدل بودن  لیدل به ،نکردم دایپ یپاسخ اگر  اما  .بهتر  چه ؛بدهم  یپاسخ ،دیکن  یم اقامه شما که

 شواهد نیا  از هم یگرید یمعنا چون  .ستین درست  شواهد نیا ،است قاتل  دوم یآقا که  دیکرد ارائه شما که  یشواهد  میبگو بتوانم اگر

 من ،نکرد  خطور ذهنم به و کنم دایپ هم یزیچ نتوانستم  اگر اما بهتر چه  نجایا خب .کردم عرض  مثال آن در که چنان  .گرفت  توان یم

  به  اگر  که میدان یم اما میکن یم اشاره ،کنند یم  انیب  عهیش  نیمخالف که یشاهد سه  نیا  به  امشب ما .دارم ینم  بر  خودم  لیدل از دست

 .شود  ینم  وارد ،کردم عرض  خدمتتان امشب که  یلیدال  به یا صدمه چیه ،مینده  پاسخ  گرید شاهد ها ده و شواهد نیا

 داشته یدختر  طالبیاب  ابن  یعل  که  کنند یم  ادعا .است مدو  هفیخل  با ینرالمؤمنیام دختر  ازدواج  مسئله  ،آورند یم  که یشاهد  نیاول

 حضرت نکهیا  از بعد ؟ دیاوریب  در  همسرتان  قاتل عقد به  را  خودتان  دختر  شما  شود  یم چگونه .شد  فهیخل  همسر که  کلثوم  ام  نام به

  دی ایب  شانیا دختر یخواستگار به زهرا  حضرت قاتل شود یم  چگونه .است کرده  ازدواج  دوم  فهیخل با دختر نیا  ،رفتند ایدن از زهرا

 ما پس  ؛گرفته صورت قطعاً  ازدواج نیا که  میدان  یم هم یطرف از و شود ینم چون  بدهند؟  خلیفه  به را  او هم نیرالمؤمنیام وقت آن و

 .میکن  ینم قبول را نیا و میدار یم بر دست زهرا حضرت شهادت از

 شما نکهیا اول نکته :میکن توجه  دیبا نکته چند  به ،اند  کرده عهیش  نیمخالف که ییپا و  دست نیا شاهد،  نیا  به  ه،شبه نیا به  پاسخ  در

  به  دختری  اصالً  امیرالمؤمنین آیا  .میمطمئن  بله  :ندیگو  یم  ؟ است گرفته  صورت  نیمؤمنالمیرا دختر با  دواجزا نیا  هستید  مطمئن

 محکم و  قطعی  طور  به توانید  نمی  شما  .نیست اینطور  نه،  :گوییم  می  پاسخ در  .است  داشته  حتماً  بله،  :گویند می است؟  داشته  کلثوم  ام  نام

 است  دقیق  تاریخی بحث  یک این .شوم نمی بحث این  وارد من .است  داشته کلثوم  ام نام  به  دختری  امیرالمؤمنین  حضرت کنید ادعا

  .است  نداشته کلثوم ام نام  به  دختری امیرالمؤمنین اصالً کنند اثبات  اند کرده  تالش  شیعه محققین از  بعضی که

 می مطرح گونه این  .شویم می دوم خلیفه  با کلثوم  ام  ازدواج  نییع  بحث، این وارد دیگری زاویه از ما نشود،  چه  شود، اثبات  چه  بحث این

 .است  درآورده خودش عقد  به  را کلثوم  ام نام به دختری  دوم خلیفه که  است این  ،است قطعی ما  برای که چیزی آن گوییم می  و کنیم

  ام  نام  به  دختری امیرالمؤمنین چه .است بوده امیرالمؤمنین دختر کلثوم  ام که  نداریم قبول هرگز  اما  .داریم قبول را این  هم ما  بله،

   چرا؟  .است  بوده  امیرالمؤمنین دختر ،درآمده دوم خلیفه  عقد به  که کلثومی ام که شود نمی اثبات این  نداشته، چه داشته، کلثوم

  استگاری وخ  به دوم  خلیفه  .است  بوده  عایشه خواهر کلثوم  ام  .است داشته  کلثوم ام  نام  به دختری  ابوبکر  که  داریم  سنت اهل  روایات  در  چون

 روایت من  .شود می  کنده  بُن و  بیخ  از  قضیه اصالً این،  به  توجه  با  خب! .است  درآمده او  عقد  به کلثوم، ام ابوبکر،  دختر و  رفته  عایشه خواهر

  .کنم می تقدیم  خدمتتان را موضوع این

 در  جزری  اثیر  ابن  و  99  صفحه 6 جلد  ، الَفرید الِعقد  نام  به  خودش تاریخ  در  عبدربه ابن ،۵6۴ صفحه ۲ جلد  ،خودش  تاریخ در  طبری

 صغیره  هى و بکر   ابى  بنت  كلثوم  ام   »خطب :نویسند  می سنت اهل  مشهور و معتبر  مورخ سه  ،۴۵۱ صفحه  ۲  جلد ،التاریخ  فی  الکامل

 الیک«  المر  فقالت  عائشه الى  فیها ارسل  و
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 :گفت  او  به و  فرستاد  خواهرش سوی به  را کسی  عایشه  .بود خردسال  دختری  او .رفت  ابوبکر  دختر کلثوم  ام  استگاریوخ  به  دوم خلیفه 

  .استگاریوخ از این  .کن  ازدواج کنی،  ازدواج او  با  خواهی می اگر .است تو با تصمیم آمده، تو استگاریوخ  به عمر

 می گونهاین  6۳۰  صفحه ۲ جلد  واللغات االسماء تهذیب نام به  خودش کتاب  در  ،مسلم صحیح  شارح  ترین بزرگ  النووی دیگر طرف  از

 خودش عقد به خطاب بن عمر  را  است، ابوبکر دختر که کلثومی  ام .الخطاب« بن عمر   تزوجها بکر   ابى بنت  هذه  كلثوم  ام  »و  :نویسد

 .درآورد

  به ابوبکر دختر از گفتند  ها  آن  .بگذارید واللغات االسماء  تهذیب در  النووی  نقل کنار را  عبدربه ابن و  جزری اثیر ابن  ،طبری های  نقل این

  .است گرفته صورت  ازدواج  گوید می هم این کرد، استگاریوخ  کلثوم، ام نام

 ممکن  .نیست چنین این هرگز  است؟   گرفته صورت امیرالمؤمنین دختر  با  ازدواج اصالً  ؟ ماند  می  باقی  تردید  برای  جایی این، از  بعد  آیا

 دختر  کلثوم  ام  که  است  آمده  سنی  و شیعه روایات  از  بعضی  در  و  سنی  و شیعه تاریخی  های نقل  از بعضی  در  چرا  پس بپرسند  است

   است؟  کرده  ازدواج  دوم  خلیفه با امیرالمؤمنین

  به عمیس  بنت  اسماء رفت، دنیا از ابوبکر وقتی  .بود عمیس  بنت  اسماء او  مادر و بوده  ابوبکر دختر کلثوم  ام .است روشن  سؤال این  پاسخ

 محمد  و کلثوم ام و  دادند راه  خانه  به را اسماء  امیرالمؤمنین  .آمدند امیرالمؤمنین  خانه  به  بکر  ابی  بن محمد  پسرش و  کلثوم  ام همراه

 دست  به  عرب چون  خب!  .شدند امیرالمؤمنین پرورده دست دو هر بکر،  ابی ابن محمد و  کلثوم  ام  واقع در  .دادند  پرورش  را  بکر ابی  بن

  حضرت  ربیبه و امیرالمؤمنین  پرورده دست  که  کلثومی  ام  این  به  آن  از  بعد کند،  می اطالق هم  فرزند  ربیبه،  به  عربی،  تعبیر  به  یا  پرورده

  .بود  حضرت  پرورده دست  بلکه  .نبود زهرا  فاطمه و امیرالمؤمنین دختر  واقع در کلثوم ام این  .گفتند می امیرالمؤمنین دختر بود،

 کنند  گمان  ای عده که شد  باعث این خب!  .بود  خواهر  عایشه با  پدر  از البته  .بود  عایشه  خواهر که  است کلثومی  ام همان  کلثوم،  ام این

 ،کنید تحقیق  کامل ار مطلب این  دارید دوست اگر .نبود  طور این اصالً  حالیکه در  .است کرده  ازدواج امیرالمؤمنین دختر  با ،دوم خلیفه

 ۳۱۵ صفحه  ۳۰  جلد الحق احقاق  شرح کتاب  به دهم می  ارجاع ار شما

 دختر  کلثوم  امّ که محال فرض  م؛یکن یم فرض که  است نیا گرمانید پاسخ .میکن ارائه  میتوان  یم  هیقض نیا  یبرا  هم  را یگرید پاسخ

 چه با  دیخواه یم  شما  درآمده،  دوم فهیخل عقد به  دختر نیا  و بوده  زهرا حضرت  دختر که  میکن  یم فرض  و بوده  نیرالمؤمنیام

 دیبخواه  و ثابت را  ادعا نیا  دیبخواه سنت اهل  اتیروا  با اگر سنت؟  اهل اتیروا  با  ای  عهیش  اتیروا  با ؟ دیکن  تثاب را خودتان یادعا یاتیروا

 عیشن  یکارها  ،ازدواج نیا  یبرا دوم فهیخل نکهیا اول  نکته .دیده تن  نکته  دو  به  دیبا  د،یکن ثابت  را  عمر با نیرالمؤمنیام  دختر  ازدواج

 ،اند کرده نقل ها یسن که  یاتیروا  دهد. ینم انجام  را کار نیا یعفت  با  و  رتمندیغ انسان  چیه  بلکه ،مسلمان  نه هک  داده انجام را  یزشت و

 .است کم دختر نیا  سنّ فرمود:  .دیورز امتناع  نیرالمؤمنیام  .آمد  طالبیاب  بن  یعل دختر  یخواستگار  به دوم فهیخل :است قرار نیا از

 ببر، فهیخل شیپ را هیهد نیا گفتند و دادند یزیچ .دادند  یا  هیهد خودشان  دختر  به حضرت کرد،  اصرار عمر  .ستین  ازدواج آماده االن

 یم عذر یلیخ  کرد  شروع ،دید  را  نیرالمؤمنیام دختر  فهیخل ود.ش منصرف نکهیا ای بپسندد  حاال و ندیبب  را  او  فهیخل نکهیا  بهانه به

 اتیروا  بنابر  ،کنم  یم  عرض نکهیا دختر.  نیا  بدن  و  پا  ساق کردن لمس  و زدن  دست به کرد  شروع  خواهم، یم معذرت یلیخ  خواهم،

سُدالغابه .است سنت  اهل خود
ُ
-  ۱۴ شماره  ترجمه الصحابه ض یتمح  یف االصابه ،7۸ –  7۵  شماره ترجمه در سنت  اهل  مشهور  کتاب  ا

 اند. کرده نقل را  هیقض  نیا  ۳۲۱ صفحه الخواص تذکره  ،7۳
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برگشت به پدرش ام ناراحت شد.  به لمس کردن، دخترک  به سمت چه کس  نیرالمؤمنیشروع کرد  مرا  پدر جان تو   یاعتراض کرد: 

بزند یبدکار، کس یرمردیپ  ؟ یفرستاد شد و   یعصبان  ،کار را با او انجام داد نیا  و  دیعمر را د  یام کلثوم وقت  .که حاضر شد به من دست 

 ستم.شک  یو را مت  ینیب  ،ینبود  فهیاگر تو خل ؟ یکن یبا من برخورد م  نگونهیتو ا ایرو کرد به او و گفت: آ

با روا  دینیبب باز فهیخل کی ،دیآ  یکه از داخلش در م  یا  فهیادعا اثبات شود، خل نیاهل سنت ا اتیاگر قرار است   یعفت، ب یب ،هوس 

 ادب و هتاک است.

که با محاسبات    ییبچه ها  .شود یدختر بچه دار م  نیاز ا  فهیخل اتیروا  نیاز ا  یدر بعض  است. زیتناقض آم  اریآنها بس  اتیروا  نکهیبر ا  عالوه

 شوم.  ینم آن وارد گرید  .کشد یبحث طول م نیبچه ها متولد شده باشند. ا نیوقت امکان ندارد ا چیه یعقل

بعد از فوت خل  نیاز ا  بعد و  کلثوم با کس ،فهیازدواج  م  یام  در  .بوده  دهیبه شهادت رس  فهیکند که چند سال قبل از فوت خل  یازدواج 

قضاوت باشد،    یبرا یتواند مالک خوب یاهل سنت نم اتی، خالصه روامحمد بن جعفربا  نی، هم چنعَوْن بن جعفربا   یعنیجنگ موته،  

 است. زیچون سراسر تناقض آم

بگو  دیاستناد کن عهیش اتیبه روا دیاگر بخواه  اما  ازدواج    نیا  دییو 
ّ

ام کلثوم هم  نیام کلثوم رُخ داده و ا  نیرالمؤمنیو البُد با دختر ام  ِاال

نم تیجنا نیشود و ا یثابت م یگرید تیآن حضرت نبوده، باز جنا بهیدست پرورده و رب بلکه بر  ،کند ینه فقط حسن رابطه را اثبات 

  ی به خواستگار  ،به خواسته خودش برسد  نکهیا  یبرا  فهیقرار است که خل  نیاز ا  هیقض  .خواهد کرد  دیتأک نیرالمؤمنیو غربت ام  تیمظلوم

نم  ریحضرت ز .کند  یاو اصرار م .کنند  یامتناع م  نیرالمؤمنیام .دیآ  یم  نیرالمؤمنیدختر ام  یبر م فهیخل .روند یبار صحبت او 

 یطلبد. م  یم یگر  یانجیکند به صحبت، او را به م یو با او شروع م  ندیب  یرا م  نیرالمؤمنیام  یوو عم  غمبریپ  یگردد و عباس عمو

عمو ؛عباس نیبب  دیگو بدهد، اما حاضر نشده ا طالبیبن اب یعل  تیمن از پسر  به من  کار را بکند.   نیدرخواست کردم که دخترش را 

پر م  »ولله لاورن زمزم« بن یو آب رسان تیسقا  لتیگذارم فض یکنم و نم  یبخدا قسم چاه زمزم را  هاشم  یحجاج که مخصوص شما 

 نیکنم و از ب یهمه را منهدم م  ،دیهاشم دار  یکه شما خاندان بن  یهر کرامت  »ول ادع لکم اكرمتم ال ادمتها«بماند.    یباق  نتایبرا ،است

 ی. بخدا قسم منه«یميبانه سرق و لقطعن    نيشاهد  هیعل منی»ولق . رمیگ یشما م  منصب را از  نیا د،یدار حرمدیبرم. اگر شما کل یم

عل عباس، اگر  ندهد  یخورم که  به من  نفر شاهد م ،دخترش را  عل  یجلو  ندیایب  ؛تراشمیدو  بدهند که    ی همه مسلمان ها شهادت 

عل ،چشم همه مسلمان ها  یشهادت در جلو نی. بعد از ااست کرده  یدزد . آمد خدمت دیکنم. عباس ترس یرا قطع م  یدست راست 

  دشیکند، تهد  دیرا بزند و تهد یحرف نیکه اگر همچ  دیدان  یزند. م  یرا م یحرف  نیعمر همچن ،نیرالمؤمنیام  ای. گفت  نیرالمؤمنیما

عمل جر  یم  یرا  در  که  زهرا  انیکند. همچنان  فاطمه  خانه حضرت  زدن  تهد  نیهم  آتش  و  کرد  را  عمل  خود  دیکار  کرد.   یرا 

 دنیرس  یندارد و برا  تیو انسان  نییو آ  نیخدا و تقوا و د  تیاز رضا  ییبو چیطرف هستند که ه یکس  چنینبا    دندید  یوقت نیرالمؤمنیام

  عهیش اتیکه روا  مینیب یفرمودند: کار ازدواج دخترم به دست تو. م ،را مرتکب شود  یتیبه اهداف شوم خود حاضر است هر دروغ و هر جنا

ازدواج  مییباز هم بگو میتوان یم  ایکند. آ یرا ثابت م  فهیخل  یو قلچماق ییو زورگو بلکه سوء رابطه  ؛کند ینه تنها حسن رابطه را اثبات نم

به معنا فهیام کلثوم با خل معکوس   یمعنادرجه   ۱۸۰ قایدق  ،شود یکه اگر بررس یشواهد نیبا ا  میتوان یم  ایحسن رابطه است؟ آ یدوم 

که حاضر است   یحسنه بوده؟ چه رابطه حسنه ا و حضرت زهرا فهیخل  انیم  ،نیالمؤمن ریو ام  فهیخل انیرابطه م  میکن دعاا  ،را دارد

عل قطع کند؟ چه رابطه حسنه ا طالبیابن اب یدست  به زور دختر ام  یرا  ب  نیرالمؤمنیکه  به عقد خودش در   زدواجا  ایآ  اورد؟ یرا 

عاشق یو آشت ینشانه دوست  یزورک برا یو  اجبار نیابرای    نکهیا  یاست؟  نشانه ها  یو زورک  یازدواج  به    م،یاقامه کن یگرید  یشواهد و 

بوده،  فهیخل  یرسم  یجزء برنامه ها ییو زورگو  دیدهد برنامه اجبار و تهد یکه نشان م یی. واقعه هامیکن یاشاره م یخیچند واقعه تار

ها  یحت به عنوان مثال  شیدر ازدواج  نام ابن سعد .  با    فهیازدواج خل  هیقض ۲6۵صفحه    ،جلد هشت  یالطبقات الکبردر کتابش به  را 
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شود، عمر  یمراسم ازدواج انجام م یدوم او را به عقد خودش درآورد. وقت فهیاست که خل یکند. عاتکه کس یبه نام عاتکه نقل م یدختر

و ظلم  تیشود و آنقدر بر او فشار و اذ یدهد. به زور و اجبار دخترک با او همبستر م  یرخ م  یریشود و با او درگ یدختر وارد م نیبر ا

 ؛. اف بر تو باد»فلما فرق قال اف اف اف«کند،  یم  دایاز دست آن شخص نجات پ یدارد که به نقل خود اهل سنت دخترک وقت یروا م

به سم  نگونهیبر تو باد. ا فا  نیاز ا گریاندازد. نمونه د ید و دخترک را در رنج و تعب و زحمت مبر یکشد و م  یخودش م تاو را به زور 

ها حجاج ابن    ،یاجبار  یازدواج  با دختر  یثقف وسفیازدواج  دختر حضرت   نیدهد. ا  یرخ م نبیاز دختران حضرت ز  یاست که 

به عقد حجاج ابن  نبیز  نیا ۳۸صفحه  ،کیجلد   انصاب العربجمهورة در کتاب   یابن هزم اندلز.  دیآ  یدرم  یفثق  وسفیبه زور 

  ی امو فهیخل  نیخون آشام تر  ن،یاست که به شهادت همه مورخ یکس ست؟ یک  یثقف  وسفیحجاج ابن  دیدان یازدواج را گزارش کرده. م

دفن  وارهاید  انهیهاشم را در م  ینبوده که او اجرا نکرده باشد. سادات و بن  تیاهل الب  انیعیو ش  تیدر حق اهل الب  یتیجنا چیبوده و ه

نفر از ش یکرد. در زندان ها یم دادند.   یبودند و در همانجا جان م  یزندان  طیشرا  نیدر سختتر نیرالمؤمنیام نیو محب  انیعیاو هزاران 

 کند.   یازدواج م نیرالمؤمنینوه ام  نبیحضرت زدختر   اتشنه بوده و ب  تیاهل الب  عهیو ائمه ش  عهیکه به خون ش یکس

 المحاضرات ینثرالدرف  ،۵۱صفحه  ،جلد اولبالغات النساء   یها  کتاب در ،یسنحمدون   ابن و ،یسن یزمخشر ،یسن  فوریابن تبر نقل   بنا

را به عقد خودش در   نبیحجاج دختر حضرت ز  ۸صفحه  ،و جلد چهار  ،۴۸صفحه    ۲ جلد هیالتذکره الحمدون  ،۳9صفحه    ،چهارم  جلد

به گر ،افتد  یبه چهره حجاج م  مشچش یدخترک وقت.  آورد یم بر گونه   اشک«  تهايخد ىعبرتها تجول ف  و»  کند. یکردن م هیشروع 

  هی گر «شروفتمن شرف اتزع ومن زعت  »  دهد:  یجواب م ؟ یکن یم  هیپرسد دخترک چرا گر  یم  بینانج  .شود یم یدخترک جار یها

پا  یمن به خاطر شرافت ها  دینیبب.  افتیکه امروز شرافت   یشد و پست  مالیاست که امروز  متداول   یخلفا امر انیدر م  یاجبار یازدواج 

با دختر ابوبکر صورت  نیا میفرض کن  .به نام ام کلثوم داشته است  یدختر نیرالمؤمنیام میپاسخ فرض کن نیآخر بوده است و ازدواج 

اج نیکه ا میفرض کن .صورت گرفته است  نیرالمؤمنیبلکه با دختر ام  ؛استنگرفته    نیهمه ا .بوده است  اریبه اخت ،نبوده  یبارازدواج 

  .ست ین نیکند؟ هرگز چن یحسن رابطه را اثبات م یاریازدواج اخت ایآ  میکن یاست که قطعاً فرض محال است اما فرض م  ییها فرض ها

  ییاز مثالها  ریغ .است  داشته یمیصم مادرخانم رابطه دوستانه و  دهد که داماد با پدرخانم و  ینشان م  یهر ازدواج شهیتوان گفت هم  ینم

 67  هیآ ،قرآن در سوره مبارکه حجر .اورمیمثال ب کی  تانیاز قرآن برا  دیبگذار ،میشنو یم و مینیب یدر اطراف خودمان م شیب که کم و

 است: هرا نقل کرد خدا امبریبا دشمنان پ  خدا امبریدختران پ  نیب  یاریازدواج اخت  کیگزارش   7۴  هیتا آ

ِشُروَنِِ» َتب  َمِدیَنِةَِیس  ُلِال  ه 
َ
ِأ ضََِوَجاَء ِفيَِفَلَِتف  ُؤَلِءَِضی  َِهَٰ ِِإَنّ ُزوِنُِِِحوِنَِقاَل َهَِوَلُِتخ  ُقواِالَلّ َعاَلِمیَنَِِِواَتّ ال  َهَكَِعِنِ َنن  ِ َوَلم 

َ
ِأ ِِ،َقاُلوا

َِفاِعِلیَنِ ُتم  ُِكن  ُؤَلِءَِبَناِتيِِإن  َمُهوَنِِِ،َقاَلَِهَٰ َِیع  َرِتِهم  َِلِفيَِسك  ُهم  ِإَنّ ُرَكِ ِرِقیَنَِلَعم  ُِمش  َحُة ی  ُهُمِالَصّ َِساِفَلَهاَِِِفَأَخَذت  َناَِعاِلَیَها َفَجَعل 
ِ یل 

ِِسِجّ ِِمن  ِِحَجاَرة  ِهم  َناَِعَلی  َطر  م 
َ
ِمیَنَِِوأ ُمَتَوِسّ ِِلل  ِلَكَِلََیات  ِِفيَِذَٰ ِ«ِإَنّ

خبر   ،که در واقع مالئکه خدا بودند  یهمانانیآمدند، م بارویز  یهمانانیم حضرت لوط یبرا یوقت .است درباره قوم حضرت لوط  هیقض

بدکار لوط رس  ردانم  اریرا در اخت  بارویخواستند که جوانان ز  یاز او م و  دندیکوب یرا م خانه لوط در  و  همه اجتماع کردند .دیبه قوم 

َضُحوِنِ»گفت . با مردم خودش سخن گفت حضرت لوط به دم درآمد و  .پست قوم لوط قرار دهد ِفيَِفلَِتف  ِهُؤلِءَِضی  جوانان   نیا «ِإَنّ

به خانه من آمده اندرو که بایز برابر آنها شرمنده نکن .من هستند همانانیم ،امروز  ُقواِا».  دیمن را در  ُزوِنَِواَتّ ُتخ  َهَِوَلِ من را تنها   «لَلّ

 ستیقرار ن  و  ستیوجه گوششان بدهکار ن  چیها به ه  نیا  دیلوط د  یوقت  .آنها گوششان بدهکار نبود  یول  دیشه کنیخدا را پ یتقوا  .دینگذار

با دختران خودش را داد شنهادیبه آنها پ  ،حرف حساب گوش دهند  یمن را جلو  یآبرو  دیخواه  یکه م یپست  یانسان ها  یا.  ازدواج 
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ِفاِعِلیَنِ» د،یمن ببر همانانیم ُتم  ُِكن  کن  ،دیانجام ده  یاست کار  اگر قرار  «هُؤلِءَِبناِتيِِإن   دیخواه  یچرا م .دیبا دختران من ازدواج 

خواهم  یکه من م یزیآن چ  .از آنها گوششان بدهکار نبود  کی چیه  اما.  دیمرد من تعرض کن  همانانیبه م  و  دیمرتکب شوکار زشت را   نیا

ِفاِعِلیَنِ :عبارت است نیا  ،بدان استدالل کنم ُتم  ُِكن  بدکارش داد؟   شنهادیپچرا لوط   هُؤلِءَِبناِتيِِإن  با قوم  ازدواج دختران خودش را 

 یم دییأرا ت آن ها یکارها  ایرا قبول دارد؟ آ  آنها  ایآ  است؟  او با آنها برقرار  نیب  یرابطه حسنه ا  ؟ معنا بود که آنها را دوست دارد  نیبه ا  ایآ

پ امبریپ نجایجالب است ا  ؟ معشوق هستند  عاشق و گریبا همد ایکند؟ آ م شنهادیخدا خودش  با دخترانش را    هی در قض.  دهد یازدواج 

که دق کلثوم  ام  م  فهیخل  نیا  .برعکس است  قاًیازدواج  که اصرار  ام  یهست  درآورد  نیرالمؤمنیکند دختر  به عقد خودش  تازه .  را 

محکم   لیدال  ،یآبک شاهد نیبا ا  ،یواه  لیدل  نیخواهند با ا یچگونه م  عهیش  نیمخالف  .استنکاف کردند  .کنند یامتناع م نیرالمؤمنیام

ضرب   کی شیبکل حش  تشبز ي  قيالغر ؟ حسنه نبوده را انکار کنند  یخلفا رابطه ا و نیرالمؤمنیام نیدهد قطعا رابطه ب یکه نشان م

 روشن  لیبا دال عهیاست که بعد از آنکه ش نیا تیواقع .اندازد یچنگ م یخاشاک خس و به هر  قیانسان غر  ندیگو یم  .است یالمثل عرب

ب  یبا استدالل ها  و ثابت کرده و طاهره قهیحضرت صد  یب یمحکم شهادت   یحضرت ول تیعنا  به کمک و  ریاخ  یدر سال ها  را 

  عهیش  نیمخالف براین امر  ،افکن کرده  نیطن  یتیرا بر سراسر گ  تیاهل ب  تیبانگ مظلوم شعائر کرده و میتعظ   هیفاطم  امیدرا  عصر

 یواه یتالش ها ها و یاز پرده پوش یکی نیا .است قتیحق یپرده پوش پوچ به دنبال کتمان و و  یواه یبا بهانه ها آمده است و نیسنگ

شبهه  با دو  ندهیشاهلل در جلسه آ ان  ه،یما یب و  یشاهد آبک به دو  .میاشاره کن گریامشب فرصت نشد به دو نکته د. و مذبوحانه آن هاست

بود. نماز در و یگذار مشبهه نا  یعنی ،گرید  خدمتتان خواهم 

ِاللهِوبركاتهِةورحِمِِكمیعلِوالسلم


