
 

 
 

 

 

 پاسخ به شبهات
 دلیل رفتن حضرت پشت در

 

 

علیهاالّسالم الّسالم برای اخذ بیعت از ایشان برای ابوبکر، حضرت فاطمهعلیه: چرا در جریان هجوم به خانه حضرت علی49سؤال 

 قدم شدند و پشت در رفتند؟پیش

 تاختن خالفسجهت سرنگون  جهاد مسلّحانهزیرا  در آن شرایط امکان جهاد مسلحانه بر علیه غاصبان حکومت وجود نداشتجواب: 

دند. زیرا هدف الّسالم از نیروهای کافی برای در افتادن با نظام حاکم برخوردار بوعلیهابوبکر، در صورتی حکیمانه بود که آن حضرت

اغوت حاکم و به ه سقوط طب باید ، صرفاً انجام یک مبارزه مسلّحانه با ارتجاع حاکم نبود؛ بلکه این مبارزه، حتماً «قیام با شمشیر»از 

 انجامید.آمد، میای که بر اثر این مبارزه پدید میالّسالم بر اوضاع و احوال آشفتهعلیهط امیرالمؤمنینویژه، تسلّ 

که حضرت از این  گردید ـ اعمّ منجر نمی« الّسالم بر امورعلیهسرنگونی ابوبکر و تسلّط حضرت علی»لذا، هرگونه اقدام نظامی که به 

گرایید که قادر به اداره رسیدند و یا قّوت و انسجام آنان به قدری به ضعف میادت میقیام به شه الّسالم و یارانش در اینعلیهعلی

 در پی نداشت. « تحریف و نابودی اسالم»امور نبودند ـ ، هیچ حاصلی جز 

ه پیامبر ـ که وردرسیدند؛ صحابیان سالخیارانشان به شهادت می اندک تعداد الّسالم به علّتعلیهاگر در این قیام، حضرت علی

ق آن تهی های قدرت خود، اسالم را از حقای، به راحتی در مسیر تثبیت پایه ـهای مقّدسی را از خود به نمایش گذاشته بودند چهره

ای که با گذشت مّدت زمان اندکی از حکومت آنان، کردند؛ به گونهساختند و برای همیشه تاریخ، جای حّق و باطل را عوض میمی

 .ماندباقی نمیین مورد رضایت خدای متعال )= تشیّع( ای از اسالم واقعی و دهیچ اثر و نشانه

امیّه به رهبری ابوسفیان، به طمع به الّسالم و یاران اندکش، حزب بنیرفت که پس از شهادت حضرت امیرعلیهالبتّه این احتمال هم می

ت، یابی ابوسفیان به قدراش، نبردی خونین با ابوبکر را آغاز نمایند و به دنبال پیروزی و دستاز دست رفته چنگ آوردن قدرت  

 .پرستی و جاهلیّت بازگردانندامیّه اسالم را به طور کامل محو و نابود ساخته و مردم را به دوران بتیبن

وم از الّسالم، با نظام خالفت، تغییر محسوسی یافته و در نهایت، مطابق بخش دعلیهشکل و شیوه مواجهه حضرت علی بنابراین،

  نماییم.تعبیر می« صبر»گیرد که از آن به به خود می وآله، گونه دیگریعلیههللاوصیّت رسول خداصّلی

جه به و با تو ی گرفتدر زمان هجوم نهایی نیز اگر حضرت علی )ع( در مقابل ماموران ابوبکر قرار می گرفتند حتما جنگی در م

 یاران اندک آن حضرت این درگیری منجر به شهادت ایشان یا اندک یاران با وفایشان می گردید. 

جان  حفظ»منوط به « ادحفظ اسالم از خطر نابودی و ارتد»در شرایط حّساس آن مقطع از تاریخ،  توان گفتموع میدر مج

 یل بود.ه همین دلحضرت زهرا )ع( برای مواجهه با ماموران ابوبکر نیز ب ش قدم شدنیو پ گردیده بود« الّسالمعلیهامیرالمؤمنین

. 


