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اب أ أش كد أف افرا و نِفاقا﴾،1
دوم :خود قران می فرماید ﴿:الأ ادر أ
اعراب آن افرادی بودند کو در بیاابن ىا زندگی می کردند منتهی
معاصر پیغمرب بودند و رفت و آمد داشتند و حضرت را
می دیدند ولی قران در مورد آهنا اینطور می گوید ،ابز بطالن
حرف آهنا کو می گویند کل صحابو جمتهد و عادل ىستند
مشخص می شود.



حبثمان در این بود کو بعد از رحلت پیغمرب اکرم صلی اهلل علیو
و آلو احنرافاتی بوجود آمد و منحرفنی برای کوبیدن شیعو و
تقویت جایگاه و مکتب خودشان در بنی مردم اقدامات و
فعالیت ىای زایدی اجنام دادند ،اىل بیت علیهم السالم را کنار
زدند و صحابو را جبای آهنا قرار دادند و بعد برای صحابو

سوم :جراین احزاب ،متام احزاب خمالف پیغمرب یعنی مشرکنی و
منافقنی و یهود مهگی تصمیم گرفتند بو مدینو محلو کنند و
پیغمرب و اسالم نواپ را بو کلی انبود کنند ،خب اینها نیز مهگی
معاصر و از صحابی بودند حاال چطور می توانیم بگوئیم متام
صحابی جمتهد و عادل ىستند؟ این جراین نیز در سوره احزاب
بیان شده است.

قداست و مشروعیت درست کردند و گفتند "الصحابة کلهم

جمتهدون" و "الصحابة کلهم ددول" و بعد گفتند صحابو
یعنی کسانی کو پیغمرب صلی اهلل علیو و آلو را درک کرده ابشند
ولو اینکو کودک بودند ای چند دقیقو حضرت را درک کرده
ابشند ،حاال می خواىیم ببینیم آای این اصلی کو در مورد صحابو
درست کرده اند اب قران و اخبار اىل بیت علیهم السالم و حتی
اخبار خودشان سازگاری دارد ای نو؟.
در قران کرمی آایت فراوانی ِّ
دال بر این مطلب وجود دارد کو
اینطور نیست کو ىر کس پیغمرب را مالقات کرده ابشد خوب
است بلکو در میان آهنا منافقنی و مغرضنی فراوانی وجود داشتو
کو چند آیو را بو عنوان منونو بیان می کنیم:

چهارم :جراین ثعلبو کو مرتب بو مناز مجاعت می آمد منتهی
آدم فقریی بود و روزی نزد پیغمرب آمد و از فقر خودش شکایت
و اظهار انراحتی کرد و حضرت پولی بو او داد و گفت برو
چند گوسفند خبر ،ثعلبو رفت و چند گوسفند خرید و بعدا
گوسفندان بچو آوردند و خدا خواست بو مرور زمان یکی از
ثرومتندان شد بو صورتی کو برای گوسفندان او در مدینو جا نبود
لذا رفت در بیاابن و مرکزی برای نگو داری از گوسفندانش
درست کرد و آهنا را اداره می کرد ،بعد آیو قران انزل شد کو از
مردم زکات بگریید لذا حضرت نزد او فرستاد ات زکات
گوسفندانش را بدىد ،ثعلبو حساب کرد دید کو خیلی ابید
بدىد و گفت ما امیان آوردمی کو جزیو ندىیم حاال چطور ابید از
گوسفندامن بدىم و خالصو زکاتش را نداد ،آمدند جراین را بو
پیغمرب گفتند و حضرت فرمود مال دنیا او را ىالک کرد،
ابالخره گذشت و پیغمرب از دنیا رفت و ثعلبو پشیمان شد و نزد
ابوبکر و عثمان آمد و آهنا قبول نکردند خالصو ثعلبو یک
مهچنی سرنوشتی داشتو و معلوم می شود کو در زمان پیغمرب نیز
افرادی بوده اند کو عهد شکنی می کردند و اب پیغمرب خمالفت
می کردند لذا بطالن این حرف کو صحابو مهگی عادل و جمتهد
ىستند مشخص می شود.

اول :جراین آیو إفک کو در سوره نور بیان شده است ،در یکی

از غزوات یکی از مهسران پیغمرب ای کنیز ایشان اب عده ای از
قافلو عقب ماند و بعد برای او یک جراینی درست کردند و
گفتند او مورد ذباوز قرار گرفتو است ،در رواایت ذکر شده کو
او ماریو قبطیو بوده ولی در رواایت اىل سنت ذکر شده کو او
عایشو بوده ،خالصو افرادی کو اب پیغمرب خمالف بودند و دمشنی
داشتند این قضیو را خیلی توسعو دادند و تبلیغ کردند کو بلو بو
مهسر پیغمرب ذباوز شده لذا خداوند متعال آایتی از سوره نور را
انزل کرد ،خب حاال از اين جراین مشخص می شود کو مهو
افرادی کو اب پیغمرب بودند جمتهد و دادل نبودند بلکو منافقنی

و افراد مغرض و خمالفی نیز بودند کو اینجور دمشنی داشتند،
جراین حدیث إفک کو در سوره نور ذکر شده را خوداتن
مطالعو کنید.
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پنجم :در جنگ تبوک پیغمرب اعالم جنگ کردند ولی عده ای
نرفتند و حضرت خیلی انراحت شدند و کال بعضی ىا پیغمرب را
اذیت می کردند پس منی توانیم بگوئیم صحابو مهگی عادل
ىستند.

ششم :در سوره احزاب آیو ای است کو در آن اینطور گفتو
َّ
اهللأ أو أر أسولأوأ ل أأعنأ أه أم َّ
ذين ايؤذأو أن َّ
اهللأ فِی ال كدنایا أو
شده ﴿:إِ َّن ال أ
ِ ِ
أد َّد أَلأ ام أدذااب أمهینا﴾ ، 2البتو کسانی کو خدا و
ااْلخ أرة أو أ أ
رسولش را میآزارند خداوند آانن را در دنیا و آخرت لعنت کرده
و برایشان عذابی خفتآور آماده منوده است ،در اینجا یک
جراینی وجود دارد کو ما قائلیم فاطمو زىراء سالم اهلل علیها

خب از این کالم معلوم می شود کو فاطمو زىراء سالم اهلل علیها
را اذیت کرده اند و پیغمرب نیز فرمودند" :فاطمة بضعة منی من
آذاىا فقد آذانی" و از طرفی در آیو  75از سوره احزاب نیز
خواندمی کو کسانی کو خدا و رسولش را میآزارند خداوند آانن
را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان عذابی خفتآور
آماده منوده است.
خب واما خود اىل تسنن رواایتی بر خالف آن دو اصل یعنی

بضعة پیغمرب است و حضرت در چند جا فرموده "فاطمة بضعة

منی من آذاىا فقد آذانی و من سرىا فقد سرنی ،مهجة

"الصاحبة کلهم ددول" و "الصحابة کلهم جمتهدون" دارند کو

قلبی ،مثرة فؤادی" و از این قبیل تعبریات ،از طرفی اىل سنت

در واقع این دو اصل را رد می کند ،مثال در مسند امحد بن
حنبل جلد  1صفحو  374اینطور ذکر شده":قال رسول اهلل صلی

رواایتی دارند کو خیلی عجیب است آهنا می گویند اینکو
پیغمرب فرموده "فاطمة بضعة منی من آذاىا فقد آذانی" علتش
این است کو حضرت امری علیو السالم خواست دخرت ابوجهل
را بگرید و پیغمرب این را شنید و خیلی انراحت شد کو دخرت
عدو اهلل و اب دخرت نبی اهلل در یک خانو ابشد ،حضرت مردم را
مجع کرد و بو منرب رفت و بو مردم گفت بو علی علیو السالم
بگوئید این کار را نکند من خیلی انراحت و غضبناک ىستم و
بعد حضرت در اینجا فرمود "فاطمة بضعة منی من آذاىا فقد
آذانی" خب این جراین را اینطور بو دروغ درست کرده اند ات
اینکو خودشان را اثبت کنند و اىل بیت علیهم السالم را
بکوبند و رد کنند.
در هنج البالغو نیز ذکر شده کو حضرت امری علیو السالم موقع
دفن فاطمو زىراء سالم اهلل علیها اینطور فرمودند﴿ :روي دنو أنو

اهلل دلیو و آلو وإِن فرطكم دلى اْلوض وإِن سأَّنزع رجاال فأغلب
دلیهم  ،فأقول  :ای رب أصحايب  ،فیقول  :إنك ال َدري ما أحدثوا

بعدك" ،و چندین خرب دیگر نیز در مسند امحد بن حنبل وجود
دارد و مهچننی در صحیح خباری و صحیح مسلم و سنن ابن
ماجو نیز اخباری ىست کو بر مهنی مطلب داللت دارند فلذا

بطالن اینکو "الصاحبة کلهم ددول" و "الصحابة کلهم
جمتهدون" مشخص می شود.

بقیو حبث دباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

واْلمد هلل رب العاملْي و صلی اهلل دلی
دمحم و آلو الطاىرين

کاَّنل رمسی حضرت آيت اهلل العظمی نوری مهدانی(حفظو

قالو دند دفن سیدة النساء فاطمة دلیها السالم ،فاملناجي بو رسول اهلل

اهلل):

صلى اهلل دلیو وآلو وسلم دند قربه:
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الس ِريعأ ِة
ك أای أر أس أ
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@noorihamedani

کاَّنل دروس خارج فقو حضرت آيت اهلل العظمی نوری

مهدانی(حفظو اهلل):

@noorihamedanidars
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