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 بسم الله الرحمن الرحیم

: عدم رعایت حجاب از جانب حضرت فاطمه )س( در مقابل سلمان فارسی پاسخ به شبهه ی
 (و اسالم ستیزان نواصبپاسخ به شبهه ی ) بر اساس روایات شیعه)رض( 

 مقدمه
الله علیهم اجمعین در اکثر مواقع به روایات ضعیف و مردود همانطور که بارها مالحظه نموده ایم،نواصب لعنة 

شیعه استناد می کنند و در همان روایات نیز تدلیس و دروغ به کار می برند تا بر اهل بیت و پیروان آنان طعن وارد 
 کنند.در این مطلب نیز قصد داریم ماند مطالب سابق،تدلیس و تزویر نواصب و تمسک آنان به روایات ضعیف و

 تحریف معنای آن ها را برای شما به اثبات برسانیم.

 طرح شبهه
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ه علیه و آله و سّلم از منزل خود خارج و   ه صّلی اللَّ با حضرت سلمان فارسی می گوید : ده روز پس از رحلت رسول اللَّ
گفتم: حبیب  علی به من گفت: ای سلمان! تو بعد از پیامبر خدا بر ما جفا کردی.علی علیه الّسالم مواجه شدم، 

ه علیه و  ه صّلی اللَّ من ای ابو الحسن! در باره شما جفا نشده است، بلكه حزن و اندوه شدید من در رحلت رسول اللَّ
 زیرا او به تو لطف دارد به منزل فاطمه دختر رسول خدا بیای سلمان! اآله و سّلم مانع زیارت شما شد. علی گفت: 

اند به تو بدهد. گفتم: آیا بعد از رحلت رسول ای که از بهشت برایش آورده  د از تحفهخواهمیو    و مشتاق دیدار توست
ه علیه و آله و سّلم برای او از بهشت تحفه ه صّلی اللَّ ای از بهشت ای رسیده است؟ علی گفت: آری، دیروز تحفه  اللَّ

گوید: من به سوی خانه فاطمه حرکت کردم، پس از ورودم به خانه دیدم که فاطمه سلمان میاند. برای او آورده
ماند، و هر گاه پاهایش کشد پاهایش بیرون مینشسته و یك قطعه عبا در بر دارد ولی هر گاه آن را روی سرش می

شود. وقتی چشم وی به من افتاد آن عبا را به سرش کشید و گفت: ای سلمان! تو پوشاند سرش نمایان مییرا م
 بعد از رحلت پدرم به ما جفا کردی؟ گفتم: ای دختر رسول خدا، آیا امكان دارد که من بتوانم به شما جفا کنم؟

دیش، من دیروز در همین مكان نشسته بودم گویم خوب بینفاطمه فرمود: پس بنشین و در باره آنچه که به تو می
کردم و اینكه فرشتگان دیگر در این خانه رفت و و در خانه بسته بود و در باره انقطاع وحی از خاندان پیامبر فكر می

کنند که ناگاه در خانه باز شد و سه دختر وارد شدند که در نیكویی جمال و خوشبویی مانند آنها را ندیده آمد نمی
وقتی چشمم به آنها افتاد بدون اینكه آنان را بشناسم از جای برخاستم و گفتم: آیا از اهل مّكه یا مدینه  بودم،

باشیم که خدای مهربان برای زیارت شما فرستاده است زیرا ما هایی از بهشت میهستید؟ گفتند: ما حورّیه
کردم به لحاظ سّن بزرگتر است ها که فكر میبهشتیان اشتیاق دیدار شما را داریم. فاطمه گفت: من به یكی از آن

اند؟ گفت: زیرا من برای مقداد بن گفتم: نام تو چیست؟ گفت: مقدوده. گفتم: برای چه این نام را برای تو گذارده
ام. سپس به دومی گفتم: نام تو چیست؟ گفت: نام من ذّره است. گفتم: برای چه تو را ذّره اسود کندی آفریده شده

ام. به سومی گفتم: نام تو چیست؟ گفت: نام من سلمی است. اند؟ گفت: زیرا من برای ابو ذر آفریده شدههنام نهاد
اند. فاطمه خوانند؟ گفت: برای اینكه مرا برای سلمان دوست رسول خدا خلق کردهگفتم: چرا تو را به این نام می

بودم، پس فاطمه برخاسته و آن خرما را برای من  گفت: آن سه حورّیه خرمایی به من دادند که مانند آن را ندیده
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گوید: خرما را گرفتم و از آورد و فرمود: امشب با این خرما افطار کن و فردا هسته آن را نزد من بیاور. سلمان می
گفتم: کردند: آیا مشك و عنبر به همراه داری؟ میکردم سؤال میخانه فاطمه خارج شدم، و از هر جا که عبور می

ای در میان آن ندیدم، پس روز بعد نزد دختر . هنگامی که وقت افطار شد با آن خرما افطار کردم ولی هستهآری
پیامبر خدا رفتم و واقعه را برایش بیان نمودم فرمود : ای سلمان! چنین خرمایی نباید هسته داشته باشد زیرا درخت 

خوانم غرس شده است. سلمان هر صبح و شام آن را میآن را در بهشت با این دعایی که پدرم به من آموخته و من 
گفت: آن دعا را به من یاد بده. فاطمه فرمود: اگر دوست داری که در دنیا دچار تب نشوی بر خواندن این دعا 

ه نور مداومت کن. سلمان دوباره گفت: آن را به من تعلیم بده. فاطمه گفت: می ه النور، بسم اللَّ گویی: بسم اللَّ
گوید: من این دعا را فراگرفتم و به بیش از هزار نفر از اهالی مدینه و مّكه که دچار تب ، ... تا آخر. سلمان میالنور

 شده بودند تعلیم دادم و همه آنها به لطف خدا از تب نجات یافتند.

روایت به حضرت فاطمه مواردی را که وهابیون و نواصب لعنهم الله به زعم باطلشان به عنوان شبهه و طعنه ی این  
 و اهل بیت مطرح کرده اند در متن و ترجمه ی آن مشخص کرده ایم و به اختصار از این قرار است :

. قول امیرالمومنین علیه السالم که ای سلمان به ما جفا کردی. )در جهل و حماقت ناصبی همین بس که خود 1
ی دهند اما ناصبی به قدری احمق است و دشمنی اهل بیت امیرالمومنین و سلمان منظور از این جفا را توضیح م

 چشمش را کور کرده که آن را در بقیه ی متن روایت ندیده است(

قول امیرالمومنین که خطاب به سلمان می گوید به منزل فاطمه )س( بیا و او مشتاق دیدار توست.)ما نمی . 2
ناصبی احمق آن را بد برداشت کرده است ؟! البته از کسانی قول مشكلی دارد که ذهن مریض  دانیم کجای این

که پیرو ابن تیمیه ی ناصبی ای هستند که خلوت زن با میمون را هم حرام کرده است !!! جز این انتظاری نیست 
 که به اهل بیت و اصحاب پاک رسول الله )ص( هم گمان و ظن بد ببرند(

است که سلمان وارد خانه ی حضرت فاطمه )س( شده است و حضرت اشكال بعدی ناصبی هم در مورد این . 3
فاطمه هم به او گفته که به ما جفا کرده ای و این که حضرت فاطمه در مقابل سلمان حجابش کامل نبوده و کامل 
نتوانسته خود را بپوشاند و سلمان هم اجازه ی ورود نگرفته است ! )این اشكال احمقانه ی ناصبی را نیز پاسخ 

 واهیم داد و کذب و تدلیسش را آشكار خواهیم کرد(خ

 به شبههپاسخ 
 



5 
 

ده جا از وبسایت فاسد خودشان منتشر کرده اند و مالحظه می کنید که نواصب احمق یک روایت را در بیش از 
 ت فاسد و متناقض خودشان فرار کنند !یی در مورد اعتقاداخواسته اند با تكرار مطلب،از پاسخگو

روایت و محور  متندر سه محور به روایت پاسخ خواهیم داد که محور اول بررسی سند روایت و محور دوم بررسی 
 سوم ذکر برخی روایات متشابه از کتب مخالفین شیعه است.

 بررسی سند روایت
مة الله اشاره نمودیم که اصل روایت در کتاب مهج الدعوات سید بن طاوس نقل شده است و عالمه مجلسی رح

 :علیه نیز این روایت را به نقل از مهج الدعوات در دو جای بحار االنوار ذکر کرده اند.سند روایت از این قرار است
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با این حساب روایت ضعیف است و نواصب نیز مانند گذشته به روایات ضعیف کتب شیعه استدالل کرده اند و هر 
 فرد عاقلی نیز می داند که روایت ضعیف قابل احتجاج و استدالل نیست.

 بررسی متن روایت
روایت ذکر این نكته الزم است که در متن روایت هیچ چیز عجیب و یا قبل از پاسخ به اشكاالت نواصب بر متن 

مخالف عرف و اخالق وجود ندارد بلكه ذهن مریض نواصب که به دنبال طعنه زدن به اهل بیت و شیعیان اهل 
  بیت هستن دچار اشكاالت مختلف است و باعث می شود تا برداشت های این چنینی بكنند.البته از اتباع ابن تیمیه 

برداشت هایی  چنینی ناصبی که خلوت کردن زن با میمون را هم حرام می داند تا مبادا مشكلی به وجود آید !!! 
 ! عجیب نیست

" از جانب امیرالمومنین علیه السالم و جفا کردناشكال اول ناصبی بر متن روایت در مورد به کار بردن عبارت "
ومنین )ع( و حضرت فاطمه )س( خطاب به سلمان فارسی رضی حضرت فاطمه سالم الله علیها است که امیرالم

الله عنه فرمودند به ما جفا کردی.اما ناصبی به قدری چشمانش از حقد و کینه ی اهل بیت کور شده که ادامه ی 
متن را نخوانده است تا ببیند منظور و قصد از به کار بردن این عبارت چه بوده است.امیرالمومنین و حضرت فاطمه 

آن جا که با گذشت ده روز از وفات )شهادت( پیامبر )ص( سلمان فارسی )رض( به مالقات آن ها نیامده و  از
سراغی از آن ها نگرفته است و مشتاق دیدار این یار باوفای  پیامبر که پیامبر او را از اهل بیت خوانده است بوده 

ینجا این است که یعنی چرا از ما سراغی نگرفته ای که اند،از این لفظ استفاده کرده اند و منظور از جفا کردن در ا
 سلمان فارسی )رض( نیز می گوید دلیل اصلی حزن و اندوهم در غم وفات پیامبر )ص( بوده است.

اشكال دوم در مورد این که امیرالمومنین )ع( به سلمان می فرمایند که حضرت فاطمه )س( مشتاق دیدار توست 
)نكته ای که در این جا بایستی به آن دقت کنیم این است که امیرالمومنین خطاب به بیا.و به خانه ی فاطمه 

سلمان فارسی می فرمایند به خانه ی فاطمه بیا و از این عبارت برداشت می شود که خود امیرالمومنین نیز آن 
میرالمومنین می زمانی که سلمان در خانه ی حضرت فاطمه )س( بوده است حضور داشته اند واال بایستی ا

این عبارت چیست ؟!سلمان فارسی از بهترین ما نمی دانیم مشكل و ایراد فرمودند به خانه ی فاطمه )س( برو( 
اصحاب پیامبر )ص( و امیرالمومنین بوده و کسی است که پیامبر او را از اهل بیت خوانده است و شانیت اهل بیتی 

ه علیها مشتاق دیدار این صحابه ی بزرگ پیامبر باشند چه اشكالی بودن را داراست.این که حضرت زهراء سالم الل
دارد ؟! آن هم صحابه ای که مالقتش حضرت فاطمه )س( را به یاد دوران حیات پیامبر )ص( می اندازد.نكته ی 
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دیگر هم این که سلمان فارسی سن بسیار باالیی داشته است و در حكم نه تنها پدر که پدر بزرگ حضرت فاطمه 
 ( به لحاظ سن و عمر بوده است.)س

اشكال سوم ناصبی جاهل در مورد به کار بردن لفظ "حبیبتی" از جانب سلمان فارسی )رض( برای حضرت زهراء 
سالم الله علیهاست و نواصب جاهل این قسمت از متن را با ذهن مریض خود که همچون ذهن ابن تیمیه چیزی 

نمی شود تحلیل کرده اند.ابتدا بایستی بگوییم اصوال چه اشكالی بر  جز نصب و کینه و عداوت و جهل در آن یافت
"حبیبیتی" بگوید.همه ی ما طبق قرآن  این وارد است که سلمان فارسی خطاب به حضرت زهراء سالم الله علیها

( و روایات مامور به حب اهل بیت و عشق ورزیدن به آنان شده ایم و اهل بیت پیامبر از جمله حضرت فاطمه )س
مطلب دیگر اینكه سلمان فارسی )رض( عمر بسیار زیادی داشته است و کبیر السن به حساب در قلوب ما جا دارند.

می آمده و استفاده از این نوع الفاظ از جانب فردی که کبیر السن باشد و عمر باالیی دارد برای دختری که در اصل 
دارد.در عرف امروز نیز چنین است که اگر یک مرد جوان در حكم دختر و یا نوه ی اوست )به لحاظ سنی( اشكالی ن

خطاب به دختری چنین سخن بگوید،این کار او خارج از ادب تلقی می شود اما اگر یک پیرمرد چنین عبارتی به 
کار ببرد تماما آن را حمل بر محبت و حس پدری می کنند مگر این که کسی مانند ابن تیمیه ی ناصبی باشد که 

اکنون به همه ی این مطالب جایگاه رفیع سلمان فارسی )رض( را یمون را هم خطرناک می داند! خلوت زن و م
در نظر بگیرید که تمام اعمال و افعال و اقوال او در راستای اطاعت از دستورات پیامبر و امیرالمومنین )ع( است و 

لله علیها صادر شده است.)البته در این کالم قطعا از روی محبت و ارادت و عشق ایشان به حضرت فاطمه سالم ا
 مورد این مساله پاسخ های نقضی ای نیز در محور سوم پاسخمان مطرح خواهیم نمود(

ناصبی در ادامه گفته است که سلمان فارسی )رض( برای ورود به خانه ی حضرت فاطمه )س( اجازه نگرفته است 
و متنی نیز که به آن استناد می کند،این قسمت از  و حضرت فاطمه نیز در مقابل ایشان حجاب کاملی نداشته اند

 روایت است :

گوید: من به سوی خانه فاطمه حرکت کردم، پس از ورودم به خانه دیدم که فاطمه نشسته و یك سلمان می..... 
پوشاند ماند، و هر گاه پاهایش را میبیرون میکشد پاهایش قطعه عبا در بر دارد ولی هر گاه آن را روی سرش می

 ..... شود. وقتی چشم وی به من افتاد آن عبا را به سرش کشیدسرش نمایان می
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که در این قسمت به شبهه ی ناصبی می دهیم،چند قسمت است.قسمت اول پاسخ این که اصوال در متون پاسخی  
دیگر این روایت که با سندهای دیگر و در منابع دیگر وارد شده است هم سلمان فارسی )رض( برای ورود به خانه 

به آن استدالل کرده است در  این قسمت از متنی که ناصبیی حضرت زهراء )س( اجازه می گیرند و هم این که 
 آن ها وجود ندارد! به این روایات دقت کنید :
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با وجود این روایات )هر چند که همچون روایت مطرح شده در اصل شبهه از جهت سندی ضعیف هستند( به خوبی 
از اصل  ه زیاده ای است کهمشخص می شود که قسمتی که وهابی در روایت مهج الدعوات به آن استدالل کرد

که در متون دیگر وجود  ساقط است.یعنی عالوه بر ضعف سند روایت،آن قسمت از متن نیز زیاده ای است
مت مشخص همچنین در قسندارد.البته با اثبات ضعف سند دیگر جایی برای استدالل به روایت باقی نمی ماند.
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نیز مالحظه می کنید که سلمان فارسی )رض( برای ورود به خانه ی حضرت فاطمه )س(  شده در دو روایت اول
 اجازه گرفته است.

حتی اگر این قسمت از متن را هم قبول کنیم مشكلی پیش نمی آید.سوء فهم ناصبی اما بحث مهم تر این که ما 
ر عبارت را متوجه نشود.ما دوباره متن مورد نظر را مطرح می کنیم و در مورد آن توضیح از متن باعث شده تا منظو

 می دهیم :

فاطمه حرکت کردم، پس از ورودم به خانه دیدم که فاطمه نشسته و یك گوید: من به سوی خانه سلمان می..... 
پوشاند ماند، و هر گاه پاهایش را میکشد پاهایش بیرون میقطعه عبا در بر دارد ولی هر گاه آن را روی سرش می

 ..... شود. وقتی چشم وی به من افتاد آن عبا را به سرش کشیدسرش نمایان می

لم از این متن برداشت کرده که حضرت فاطمه سالم الله علیها حجابشان در مقابل سلمان ناصبی جاهل و مدعی ع
فارسی )رض( کامل نبوده است و وقتی می خواسته اند سرشان را بپوشانند پاهایشان پیدا می شده است و وقتی 

رحمت به ابوجهل !!! می خواسته اند پاهایشان را بپوشانند سرشان پیدا می شده است.در پاسخ باید بگوییم صد 
حداقل ابوجهل و امثالهم در فهم متون عربی بهتر از نواصب عمل می کردند ! متن روایت هرگز نمی گوید که 
حضرت فاطمه نتوانستند حجاب خود را در برابر سلمان فارسی )رض( حفظ کنند.برای فهم درست متن ابتدا معنای 

 بهتر متوجه منظور متن روایت شوید :کلمات مورد بحث را برایتان توضیح می دهیم تا 
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و آن آخرین لباسی است که فرد هنگام حرکت به سمت مقصد آن را بر تن }ترجمه ی قسمت مشخص شده{ : 
 می کند.

وهابیون نیز در وبسایت قاموس المعانی )از وبسایت های معتبر در زمینه ی ترجمه ی لغات و واژه های عربی که 
 بسیار به آن استناد می کنند و مقبول آنان است( ترجمه ی " عباءة " اینگونه آمده است :

 شنلبرآمدن،  عهده  از,    شدن  حريف,    برامدن,    پيچيدن  درلفافه,    کردن  پنهان,    خرقه,    جبه,    عبا,    ردا:    عباءة
 توري.  کاله,   پوشش,    پوش  ابال,   زاننه

 پوشند.  لباس  روى  بر  كه  چادر  و  عبا  [:  عبأ] :    َعَباَءة

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-

fa/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%A9/ 

 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-

en/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%A9/?PageSpeed=noscrip

t 

ی پوشند و به قولی دیگر آخرین لباسی پس دانستیم که عباءة و یا عباء لباسی است که بر روی تمام لباس ها م
است که فرد آن را مثال هنگام بیرون رفتن از خانه به سمت مقصد بر تن می کن و یا به معنای شنل زنانه و مشابه 

َسَها اْنَجلَ چادر است.حال با توجه به معنای عباء و عباءة،منظور از عبارت " َ
ْ
َرْت َرأ َها َو َلْیَها ِقْطَعُة َعَباٍء ِإَذا َخمَّ

ُ
ی َساق

ُسَها
ْ
َها اْنَكَشَف َرأ

َ
ْت َساق به خوبی مشخص می گردد.معنای عبارت این است که حضرت فاطمه سالم الله "    ِإَذا َغطَّ

علیها عالوه بر اینكه حجاب شرعی و الزم را رعایت کرده بودند،عباء و یا چادری داشتند که می خواستند برای 
خاص حضرت فاطمه سالم الله علیها به بیشترین مقدار ممكن از حجاب( از  پوشش بیشتر )به دلیل حیاء و تقید

آن نیز استفاده کنند و تمام بدن خود را با آن عباء هم بپوشانند.یعنی حضرت فاطمه حجاب داشته اند و عالوه بر 
بر آن آن پوشش که شرعی هم بوده و حد حجاب رعایت شده است،می خواسته اند حجاب و پوششی دیگر را نیز 

 بیفزایند.

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-fa/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%A9/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-fa/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%A9/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%A9/?PageSpeed=noscript
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%A9/?PageSpeed=noscript
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%A9/?PageSpeed=noscript
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بندد.گفته می شود : " اعتجرت المراة ".همچنین اعتجار یعنی بستن عمامه معجر چیزی است که زن بر سرش می  
 بر سر.

گفته شده است : اعتجار : پوشش و لباسی برای زن و لحاف مانند ..... معجر بر وزن منبر : لباسی که زن آن را 
می بندد و از رداء کوچكتر و از مقنعه بزرگ تر است و لباسی است که زن آن را به دور سرش می پیچد سپس بر سر  

 جلباب را باالی آن می بندد.

با توجه به معنای اعتجار و معجر نیز مشخص شد که منظور پوششی است خارجی همانطور که عباء و عباءة نیز 
شد و استفاده می شد.یعنی معجر را نیز دور سر می پیچند.)شبیه پوششی خارجی بود که روی لباس کشیده می 

عمامه برای مردان()اصوال پوشش ها و لباس هایی که زنان خصوصا زنان متدین استفاده می کرده اند انواع 
مختلفی داشته که برای پوشیده بودن هرچه بیشتر از آن ها استفاده می کرده اند و برخی از پوشش ها هم نقششان 

جاد پوشیدگی بیشتر بوده است نه این که بدون آن ها حجاب ساقط شود و عمل حضرت فاطمه سالم الله علیها ای
 نیز این گونه بوده است(

 نمی ماند. باقی پس اشكال نواصب نیز با دقت در معنای کلمات برطرف می شود و جایی برای اشكال

نیز بد نیست به آن اشاره کنیم و آن هم این است که طبق فقه اما در پایان این بخش از پاسخ نكته ای دیگر را 
اسالمی و قرآن کریم زن می تواند در برابر فرد کبیر السن حجاب خود را رعایت نكند.یعنی حتی اگر فرض محال 
)دقت کنید که فرض محال( کنیم که حضرت فاطمه )س( در مقابل سلمن فارسی )رض( حجاب خود را رعایت 



16 
 

ز لحاظ شرعی و فقهی ایرادی نداشت چرا که سلمان فارسی )رض( کبیر السن بود.خداوند در قرآن هم نمی کرد ا
 کریم می فرماید :

همانطور که مالحظه می فرمایید خداوند می فرماید که زنان میتوانند در برابر آن دسته از مردانی که " غیر اولی 
حجابشان را رعایت نكنند.)غیر اولی االربة در حالت کلی به معنای کسی است که تمایلی به زنان االربة " هستند 

ندارد( بسیاری از علمای مخالفین شیعه،یكی از گروه هایی که مشمول "غیر اولی االربة" می شوند را افراد کبیر 
 السن و سالخورده معرفی کرده اند :
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http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageI

D=1215&PageNo=1&BookID=3 

 همچنین می توانید فتوای زیر را نیز مطالعه کنید :

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio

n=FatwaId&Id=184811 

http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=1215&PageNo=1&BookID=3
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=1215&PageNo=1&BookID=3
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=184811
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=184811
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فارسی کبیر السن اکنون که دانستیم رعایت حجاب بر زن در مقابل کبیر السن واجب نیست،ببینیم که آیا سلمان 
 بودند یا خیر ؟

طبق کتب تراجم و رجال و تاریخ،سلمان فارسی )رض( سیصد و پنجاه سال عمر کردند.برخی نیز حداقل دویست 
آگاهی بیشتر را قطعی دانسته ان  و برخی حدود سیصد سال عمر کردن ایشان  و پنجاه سال عمر کردن ایشان د.برای 

 : د به لینک زیر مراجعه کنیددر مورد عمر سلمان فارسی می توانی

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaI

d&Id=56648 

 34عمر کرده است.از طرفی سلمان فارسی در سال اکنون فرض می کنیم سلمان فارسی دویست و پنجاه سال 
هجری از دنیا رفته است و ماجرایی هم که در روایت باال مطرح است مربوط به ده روز پس از وفات پیامبر یعنی در 

سال سن داشته است و با این حساب  227هجری است.با این حساب سلمان فارسی در آن زمان حدودا  11سال 
حساب می آید و حتی رعایت حجاب هم در برابر سلمان فارسی الزم نبوده است ! )گرچه ما قطعا کبیر السن به 

 اثبات کردیم که حضرت فاطمه حجاب را کامال رعایت نموده اند(

 ذکر چند نمونه ی مشابه از کتب مخالفین شیعه
البته نمونه هایی که ما بیان می در این قسمت قصد داریم تا چند نمونه ی مشابه را از کتب مخالفین بیان کنیم و 

کنیم با شبهات وارد شده از سوی مخالفین یک تفوات اساسی دارد و آن هم این است که به اقوال و مطالب معتبر 
استناد می کنیم و همچون نواصب تدلیس نمی کنیم و دروغ هم نمی گوییم و صد البته مخالفی راه فراری هم از 

 این موارد نخواهند داشت!

از اشكاالتی که ناصبی جاهل در متن شبهه مطرح کرده بود این است که سلمان فارسی خطاب به حضرت  یكی
نمونه اشاره می کنیم.اول اینكه عریفی   به دو  فاطمه )س( گفته اند که ایشان را دوست دارند. )حبیبتی( در مقابل ما

یا اگر یک  دوستت دارم اشكالی ندارد و وهابی صراحتا می گوید اگر یک مرد کبیر السن به یک زن جوان بگوید
زن سالخورده به یک مرد جوان بگوید دوستت دارم اشكالی ندارد.برای اطالع از این مساله می توانید دو ویدئوی 

 :ر را مشاهده کنیدزی

http://s4.picofile.com/file/8173227500/Arefe_7ub.mp4.html 

http://s4.picofile.com/file/8173227518/Arefe_7ub2.mp4.html 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=56648
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=56648
http://s4.picofile.com/file/8173227500/Arefe_7ub.mp4.html
http://s4.picofile.com/file/8173227518/Arefe_7ub2.mp4.html
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 ! اشخاص در نزد من هستیدپیامبر خطاب به یكی از زنان انصار گفته اند شما محبوب ترین نمونه ی دیگر این که 

انس بن مالک می گوید که زنی از انصار پیش پیامبر آمد و پیامبر با او خلوت کرد و به او گفت : به خدا سوگند شما 
 محبوب ترین مردم در نزد من هستید.زنان 

انس بن مالک  می گوید زنی از انصار پیش پیامبر آمد و پیامبر با او خلوت کرد و سه بار گفت : قسم به خدایی که 
 د من محبوب ترین مردم هستید. زجانم در دست اوست شما در ن

مخالفین قبول می کنند که ما نیز با این روایات با همان دیدگاه کثیفشان و با دیدگاه افرادی اکنون آیا نواصب و 
همچون ابن تیمیه نگاه کنیم؟! به خصوص آن هم در شرایطی که پیامبر اصال نه کبیر السن بوده اند و نه مشمول 

 "غیر اولی االربة" می شده اند !

در نزد مخالفین پاسخ می دهیم که   روایت معتبر  فاطمه را نیز با دوبحث حجاب حضرت    اما اشكال ناصبی در مورد
در اصل می توان گفت روایتی که خواستند از کتب شیعه آن را مستمسكی برای طعن به شیعه و اهل بیت قرار 

)روایت دومی که نقل خواهیم   دهند و ما شبهه ی آنان را رد نمودیم،با سند صحیح در کتب خوشان نقل شده است
 :کرد(
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عائشه می گوید که اسماء دختر ابوبكر بر رسول خدا وارد شد در حالی که لباسی نازک بر تن داشت.رسول خدا از او 
روی گرداند و گفت : ای اسماء،زن هنگامی که به سن حیض می رسد شایسته نیست که به جز صورتش و دو 

 ه شود.دستش دید

طبق این روایت دختر ابوبكر با این که به سن الزم برای حجاب رسیده بوده است،با لباس نامناسب و نازک و بدن 
 نما در مقابل پیامبر ظاهر شده که پیامبر هم از روی گردانده و او را از این کار نهی کرده است.

بودن روایت همانطوری که خود ابو داود اشاره ممكن است مخالفین بگویند که این سند ضعیف است و به مرسل 
کرده است اشاره کنند اما بایستی در پاسخ بگوییم که این روایت به مجموع طرقش حسن است و برخی از علمای 

 مخالفین آن را صحیح و برخی نیز آن را حسن دانسته اند.

( این روایت را به دلیل وجود عیون بشیر تحقیق التتمة - األرنؤوط القادر عبدمحققین کتاب جامع االصول )
 شواهد،حسن می دانند :

می داند و در  حسن لغیرهروایت را  ط مكتبة المعارف 2045،ح223،ص2صحیح الترغیب والترهیب،جالبانی در 
 می داند. صحیحتعلیقاتش بر سنن ابی داود نیز روایت را 
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می گوید برای فاطمه غالمی آورده شد که به او بخشیده شده بود و فاطمه لباسی بر تن داشت که  انس بن مالک
هنگامی که با آن سرش را می پوشاند به پاهایش نمی رسید و هنگامی که با آن پاهایش را می پوشاند به سرش 

 نمی رسید.هنگامی که پیامبر این را دید گفت : اشكالی ندارد،او غالم توست.

 روایت نیز کامال معتبر است و البانی آن را تصحیح کرده است و ارنووط نیز آن را حسن می داند.ند س

اشكال ما در این جا نه متوجه آن غالم است و نه متوجه پیامبر بلكه متوجه انس بن مالک است که به چه حقی 
ونه به خود جرات داده تا چنین منظره این صحنه را دیده است و آن را اینگونه نقل کرده است ؟! انس بن مالک چگ

ای را تماشا کند و بعد نیز آن را گزارش کند ؟! اگر هم کسی بگوید خود انس بن مالک این صحنه را ندیده است 
عذر بدتر از گناه آورده است چرا که در سند روایت این خود انس بن مالک است که راوی داستان است و نه شخص 

 ا می کند که انس بن مالک صحنه را ندیده است بایستی با دلیل معتبر آن را ثابت کند.دیگری و اگر هم کسی ادع

نهایت بحث و ردیه ی ما بر شبهه ی ناصبی به جایی رسید که بعد از اثبات کذب و تدلیس ناصبی،همین قضیه با 
 سند صحیح از کتب مخالفین شیعه ثابت شد !

 بنیها و السر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک ...اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و 

 (افقجنبش مصاف )ومیت های ق رق وفدیان، اشده در واحد  تهیه

https://t.me/masaf_ofogh 

https://t.me/masaf_ofogh

