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)شارح نهج البالغه و عالم شيعه( حضرت زهراء )س(  آيا بر اساس کالم ابن ميثم بحرانی
 ؟!نداز ابوبکر راضی شد

 مقدمه 
غضب حضرت زهراء )س( بر ابوبکر بن ابی قحافه از حقايق مسلم تاريخ می باشد که در صحيح ترين روايات 

غضب کردند و مصادر اهل سنت نيز وارد شده است و شيعيان نيز معتقدند حضرت زهراء )س( بر ابوبکر و عمر  
 و با همين غضب بر آن دو از دنيا رفتند.

که روش هميشگی آنان می  -و فريب مخاطبان  از مخالفين شيعه با تدليساما مشاهده شده است که برخی 
 حضرت زهراء )س( بر اساس کتب شيعه از ابوبکر راضی شده اند!مدعی می شوند که  -باشد 

 طرح شبهه 
 حضرت زهراء )س( از ابوبکر راضی شدند. -عالم بزرگ شيعه  -سخن و اعتراف ابن ميثم بحرانی  سبر اسا

نيز راست  بن عوف و عمر و عبدالرحمنابوبکر گفت: راست گفتی ای دختر رسول خدا و علی و ام ايمن 
قوت شما را از فدک می برای توست و رسول خدا )ص( آن چه برای پدرت بود اين بدان جهت است که گفتند.
همانطور من  و برای تو بر خداست که    به ديگران عطا می کرداز آن در راه خدا تقسيم می کرد و  و بقيه را    گرفت

و بر  پس ]حضرت زهراء )س([ راضی شدکرد.]نسبت به فدک[ رفتار کنم که ]رسول خدا )ص([ رفتار می 
 ]اين سخن ابوبکر[ از او عهد گرفت.



 پاسخ به شبهه 
اين خبر را اين چنين می يابيم که وی    روقتی به شرح نهج البالغه ی ابن ميثم بحرانی مراجعه می کنيم داوال:  

 :نقل می کند

ز نقل کرده که حاکی ا «ي  »ُرو اخبر را با صيغه ی تمريض ابن ميثم بحرانی مالحظه می فرماييد همانطور که 
 به اين مطلب اشاره نکرده اند. آشکاربا تدليسی ضعف اين خبر در نزد او می باشد و مخالفين طبق عادتشان 

اين خبر را به عنوان نقل ضعيف بحرانی  اين سوال در ذهن برخی ايجاد شود که اگر ابن ميثم  ممکن است  ثانيا:  
نقل کرده، پس چه قولی در نزد او به عنوان قول قوی و مورد قبول است؟ در نزد خودش با صيغه ی تمريض 

را نقل کرده و سپس  و مورد قبول خود ویقول قعلماء بر اين است که ابتدا أب چرا که در بسياری از اوقات د
 نند.را با صيغه ی تمريض نقل می ک قول ضعيف



بحث يعنی سه صفحه قبل می بينيم که ابن ميثم بحرانی شروع به صحبت در مورد    98صفحه ی  با مراجعه به  
 فدک می کند و چنين می نويسد:

و شيعيان اين را   بخشيد  )ع(  فدک را به فاطمهکه رسول الله )ص(  مشهور و متفق عليه در بين شيعه آن است  
 نقل کرده اند ...از ُطُرق مختلف 

را دقيقا قبل از ی سپس به نقل روايات می پردازد تا اين که در بين روايات، خطبه ی حضرت زهراء )س( و 
 ، نقل می کند که چنين پايان می يابد:روايت مورد بحث که مخالفين بدان استناد کرده اند

و چنين ادامه   او را نفرين کندو  سپس فاطمه )س( به خانه اش بازگشت و قسم خورد که با ابوبکر سخن نگويد 
 نماز نخواند پس عباس بر او نماز خواندابوبکر بر او و وصيت کرد که  رسيد  وقت درگذشت او فرايافت تا اين که  

 و شبنه به خاک سپرده شد.

روايت مورد بحث را نقل می کند  «ي»ُرو  با صيغه ی تمريضدقيقا پس از اين نقل است که ابن ميثم بحرانی 
 که حاکی از ضعف برخی موارد موجود در متن آن است.

می باشد   «مالکيت حضرت زهراء )س( بر فدک»ثالثا: ابن ميثم بحرانی در مقام نقل روايات مربوط به ماجرای  
مختلف که در برخی فقرات حتی با يکديگر به اين دليل است که وی روايات    و  «حضرت زهراء )س(»غضب  و نه  

مانند روايت   -  کند که اساسا برخی از آن هارا نيز نقل می  هستند  و يا مخالف عقائد شيعه    تعارضات جزئی دارند
 هستند و نه منابع شيعی و هيچ سند شيعی هم ندارند. و غير شيعی از منابع عامه -مورد بحث و محل شبهه 



از ُطُررق مختلفی نيز نقل علت اين کار نيز اثبات اين مساله است که فدک متعلق به حضرت زهراء )س( بوده و  
 شده است.

موارد ديگری نيز وجود دارد که نشان دهنده ی ديدگاه شخصی آورديم،  »ثانيا«  عالوه بر نقلی که در بخش  :  رابعا
دارد که به آن ها اشاره  باشد، موارد ديگری نيز وجود یمدر مورد غضب حضرت زهراء )س( ابن ميثم بحرانی 

 می کنيم:

، ابوبکر و عمر و پيروانشان می ندزهراء )س( بر آنان غضب کردافرادی که حضرت مقصود از ما می گوييم: 
موافقان متمايالن بنی هاشم و    حضرت زهراء )س( نسبت به آنان مسامحه کردندباشد و مقصود از افرادی که 

 به ايشان می باشد.

ا »اختيار مصباح السالکين« که در حقيقت مختصری است از شرح نهج البالغه اش، بهمچنين در کتاب 
 چنين می نويسد:صريح تر  قلمی

 

اصل شرحمان بر نهج البالغه خطبه ای طوالنی گفت که ما مختصری از آن را در  سپس ]حضرت زهراء )س([  
و اين که او را نفرين خواهد  حضرت زهراء )س( قسم خورد که با ابوبکر صحبت نکندنقل کرده ايم و سپس 

.پس و وصيت کرد که ابوبکر بر او نماز نخواند  ايشان رسيدکرد و اين چنين ادامه يافت تا اين که زمان درگذشت  
 خاک سپرده شد.عباس بر او نماز خواند و شبانه به 



صحيح که در مصادر اهل سنت نيز نقل شده است، حضرت زهراء )س( بر ابوبکر غضب بر اساس روايات  رابعا:  
 کردند و با اين غضب از دنيا رفتند.

 

 (افقوميت های جنبش مصاف )قرق و ف ديان، اتهيه شده در واحد 
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