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آیا در صحیح بخاری ،حدیثی درباره حرمت آزار و اذیت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها وجود دارد؟
روایت اول:
حدثنا أبو الولید حدثنا ابن عیینه عن عمر و ابن دینار عن ابن أبی ملیکه عن المِ ْسوَر بن مَخْرَمَه أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه
وسلم قال« :فاطمه بَضْعَه منّی فمن أغضبها أغضبنی».
رسول خدا صلی اهلل علیه وآله فرمود :فاطمه پاره تن من است؛ کسی که او را به خشم در آورد مرا به خشم آورده است.
صحیح البخاری ( ،210/4ص  ،710ح  ،)3714کتاب فضائل الصحابه ،ب  12ــــ باب مَنَاقِبَ قَرَابَه رَسَولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه
وسلم  .و( ،219/4ص  ،717ح  )3767کتاب فضائل الصحابه ،ب  29ـ باب مَنَاقِبَ فَاطِمَه عَلَیهَا السَّالَمَ .
عَنِ ابْنِ أَبِی مَلَیکه ،عَنِ الْمِسْـوَرِ بْنِ مَخْرَمَه ،قَالَ سَـمِعْتَ رَسَـولَ اللَّهِ صــلی اهلل علیه وســلم یقَولَ وَهْوَ عَلَی الْمِنْبَرِ« :إِنَّ بَنِی
هِش ــَامِ بْنِ الْمَ ِیرَه اسْـــتََْذَنَوا فِی أَنْ ینْکحَوا ابْنَتَهَمْ عَلِی بْنَ أَبِی طَالِب فَالَ آذَنَ ،ثَمَّ الَ آذَنَ ،ثَمَّ الَ آذَنَ ،إِالَّ أَنْ یرِیدَ ابْنَ أَبِی
طَالِب أَنْ یطَلِّقَ ابْنَتِی وَینْکحَ ابْنَتَهَمْ ،فَإِنَّمَا هِی بَضْعَه مِنِّی ،یرِیبَنِی مَا أَرَابَهَا وَیؤْذِینِی مَا آذَاهَا».
مسور میگوید :از ر سول خدا صلی اهلل علیه وآله شنیدم که روی منبر فرمود :فرزند ه شام بن م یره اجازه خواستند که دختر
شان به ازدواج علی بن ابی طالب در آورند من اجازه ندادم ،مگر این که علی دخترم را طالق دهند و دختر آنها را بگیرد؛ زیرا
فاطمه پاره تن من است ،مرا اندوهگین میکند آنچه او را اندوهگین سازد و اذیت میکند مرا آنچه که او را اذیت کند.
صحیح البخاری ج  ،6ص  ،158ح  ،5230کتاب النکاح ،ب  109ـ باب ذَبِّ الرَّجَلِ عَنِ ابْنَتِهِ ،فِی الْ َیرَه وَاإلِنْصَافِ.
صحیح مسلم ،ج  ،7ص  ،141ح  ،6201کتاب فضائل الصحابه رضی اهلل تعالی عنهم ،ب  15ـباب فَضَائِلِ فَاطِمَه بِنْتِ النَّبِی
عَلَیهَا الصَّالَه وَالسَّالَمَ .
روایت دوم:
«فَ َضِبَتْ فَاطِمَه بِنْتَ رَسَولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه وسلم فَهَجَرَتْ أَبَا بَکر ،فَلَمْ تَزَلْ مَهَاجِرَتَهَ حَتَّی تَوَفِّیتْ».
پس فاطمه دختر رسول خدا صلی اهلل علیه وآله بر ابوبکر خشم گرفت و با ابوبکر قطع رابطه کرد تا این که وفات یافت.
صحیح البخاری ،42/4 :ح  ،3093کتاب فرض الخمس ،ب  1ـ باب فَرْضِ الْخَمَسِ .
و نیز در روایت دیگری بخاری نقل میکند :
فَوَجَدَتْ فَاطِمَه عَلَی أَبِی بَکر فِی ذَلِک  -قَالَ  -فَهَجَرَتْهَ فَلَمْ تَکلِّمْهَ حَتَّی تَوَفِّیتْ .
پس فاطمه بر ابوبکر غضب کرد و با او سخن نگفت تا این که وفات یافت.
صحیح البخاری( ،82/5 :ص  802ح  )4240کتاب الم ازی ،ب  38ـ باب غَزْوَه خَیبَرَ.
صحیح مسلم :ج  ،5ص  ،154ح  ،4471کتاب الجهاد والسیر (الم ازی ) ،ب  16ــ باب قَوْلِ النَّبِی صلی اهلل علیه وسلم ،ج الَ
نَورَثَ مَا تَرَکنَا فَهَوَ صَدَقَه.
و در روایت سوم مینویسد :
فَهَجَرَتْهَ فَاطِمَه ،فَلَمْ تَکلِّمْهَ حَتَّی مَاتَتْ .
فاطمه با ابوبکر قطع رابطه کرد و سخن نگفت تا این که از دنیا رفت.
صحیح البخاری ،ج  ،8ص  ،3ح  ،6726کتاب الفرائض ،ب  3ـ باب قَوْلِ النَّبِی صلی اهلل علیه وسلم الَ نَورَثَ مَا تَرَکنَا صَدَقَه.

آیا حدیث «فاطمه بضعه منی» با سند صحیح در کتب شیعه آمده است؟
پاسخ اجمالی
طبق یک بررسی کلی که در منابع شیعه انجام شد ،این روایت در منابع روایی شیعه ،سند صحیح دارد.
عالوه بر آن ،این روایت از طرق متعدد نقل شده که با در نظر داشت اسناد متعدد آن ،روایت متواتر است؛ که در این صورت
نیاز به بررسی سند هم ندارد.
نکات توضیحی درباره این روایت
قبل از برر سی ا صل روایت و ارائه ا سناد آن ،الزم ا ست ابتدا به چند نکتهای که در تو ضیح روایت ما را کمک میکند ،ا شاره
نماییم:
نکته اول :شأن صدور این روایت از رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله)
بررســی طرق متعدد و اســناد این روایت نشــان میدهد که این فرمایش رســول خدا صــلی اهلل علیه وآله (فاطمه بضــعه
منی) درباره دخترش فاطمه زهرا سالم اهلل علیها به مناسبتهای مختلفی بیان شده است.
 .1از مجاهد نقل شده ا ست که ر سول خدا صلی اهلل علیه وآله در یکی از روزها ،که گویا هدفش تنها معرفی ح ضرت زهرا
سالم اهلل علیها بود ،از خانه خارج شد در حالی دست فاطمه زهرا سالم اهلل علیها در دستش بود .در حضور مردم فرمود:
هر ک سی که فاطمه را می شناسد که می شناسد و هر ک سی او را نمی شناسد ،بداند او فاطمه دختر پیامبر و پاره تن من قلب
من در میان بدن من است:
من عرف هذه فقد عرفها ،ومن لم یعرفها هی فاطمه بنت محمد ،وهی بضعه منی ،وهی قلبی الذی بین جنبی...
 .2یکی از مناسبتهای صدور روایت این است که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله در جمع اصحاب سؤال مطرح کردند که در
چه حالی زن به خداوند نزدیکتر است و یا طبق عبارت دیگر روایت ،چه چیزی برای زن بهتر است.؟
ا صحاب نتوان ستند پا سخ دهند ،امیرمؤمنان علیه ال سالم به خانه آمد و این سؤال را با فاطمه زهرا سالم اهلل علیها در میان
گذاشت .ایشان فرمود :بهترین چیز برای زن این است که نه او مرد نامحرم را ببیند و نه مرد نا محرم او را.
وقتی علی علیه السالم پاسخ حضرت زهرا را به رسول خدا عرضه داشت ،آن حضرت این جمله را درباره فاطمه فرمودند.
 .3دشمنان امیرمؤمنان علیه السالم شایعه کردند که آن حضرت از دختر ابوجهل خواستگاری کرده است .این خبر به فاطمه
زهرا سالم اهلل علیها ر سید و در نهایت ر سول خدا نیز از جریان آگاه شد .آن ح ضرت روی منبر قرار گرفت و درباره فاطمه
این جمله را بیان کرد .به عقیده علمای اهل سنت ،مخاطب ر سول خدا صلی اهلل علیه وآله ح ضرت علی علیه ال سالم بوده
است که با خواستگاریاش مقدمه این فرمایش را فراهم کرده بود.
اما امام صادق علیه ال سالم در یک روایت مف صل که در منابع شیعه آمده ،ا صل دا ستان خوا ستگاری از دختر ابوجهل را
ساختگی و جعلی و تهمت از سوی د شمنانش میداند؛ اما این که ر سول خدا چنین سخنی را در ح ضور جاعالن این ق ضیه
بیان کرده است حقیقت دارد؛ یعنی در حقیقت حضرت به جاعالن داستان گوشزد میکند که شما دیگر با ساختن این افسانه
ها فاطمه را نیازارید.

 .4روز مرد نابینایی با اجازه حضرت زهرا وارد خانهاش شد ،فاطمه زهرا سالم اهلل علیها خودش را پوشانید ،رسول خدا فرمود:
او نابیناســت چرا خود را پوشــاندی؟ فرمود :اگر او مرا نمیبیند من او را میبنیم .در این جا بود که رســول خدا درباره فاطمه
فرمود:
أشهد أنک بضعه منی.
 .5به نقل ابن عباس روزی در ح ضور ا صحاب ،امیرمؤمنان ،فاطمه زهرا و حسنین علیهم السالم وارد شدند .هنگام ورود هر
کدام آنها ،چشمان رسول خدا اشکبار می شد .اصحاب از دلیل گریه حضرت سؤال نمودند .حضرت مصیبتهایی را که بر هر
یکی از آنها وارد میشد ،شرح دادند و درباره فاطمه زهرا سالم اهلل علیها هم فرمودند:
وَأَمَّا ابْنَتِی فَاطِمَه فَإِنَّهَا سَیدَه نِسَاءِ الْعَالَمِینَ مِنَ الََْوَّلِینَ وَالْآخِرِینَ وَهِی بَضْعَه مِنِّی...
 .6به روایت ابن عباس ،ر سول خدا صلی اهلل علیه وآله پس از بازگشت از حجه الوداع در م سجد درباره اهلبیتش به ا صحاب
سفارش کرد و درباره فاطمه فرمود:
فَإِنَّ فَاطِمَه بَضْعَه مِنِّی وَ وَلَدَیهَا عَضَدَای وَ أَنَا وَ بَعْلَهَا کالضَّوْءِ.
 .7در روایت دیگر ابوذر غفاری میگوید :در مری ضی که ر سول خدا صلی اهلل علیه وآله وفات یافت ،به د ستور آن ح ضرت،
فاطمه را به ح ضورش آوردم .پیامبر به ای شان خبر داد که تو نخ ستین فرد از اهل بیت من ه ستید که به من ملحق خواهی
شد و از مصیبتهایی که بر ایشان وارد میشود آگاهی داد ،آنگاه حضرت رو به من کرد و فرمود:
یا أَبَا ذَرٍّ إِنَّهَا بَضْعَه مِنِّی فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِی.
 .8در منابع اهل سنت شَن صدور دیگری نیز نقل شده و آن این که در جریانی که ابولبابه خودش را در پایه م سجد ب سته
بود و قســم خورده بود که اگر رســول خدا او را باز نکند ،در همین حال باقی خواهد ماند .فاطمه زهرا آمد تا او را باز کند اما
وی نخواست .رسول خدا درباره فاطمه فرمود :انما فاطمه بضعه منی.
متن روایت این است:
قال ابن دحیه فی (مرج البحرین) :سئل العالم الکبیر ابوبکر بن داود بن علی رحمه اهلل تعالی :من أفضل خدیجه أم فاطمه رضی
اهلل عنهما؟ فقال( :ان فاطمه بضعه منی) وال أعدل ببضعه رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم أحدا.
وقال ال سهیلی :وهذا ا ستقراء ح سن وی شهد ب صحه هذا اال ستقراء أن أبا لبابه حین ربط نف سه ،وحلف أن ال یحله اال ر سول اهلل
صلی اهلل علیه وسلم فجاءت فاطمه لتحله فَبی الجل قسمه ،فقال رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم( :انما فاطمه بضعه منی).
ابن دحیه در مرج البحرین آورده اســت که از عالم بزرگ ابوبکر بن داود بن علی ســؤال شــد که آیا خدیجه افضــل اســت یا
فاطمه؟ وی گفت :رسول خدا فرموده :فاطمه پاره تن من است و عدل پاره تن رسول خدا هیچ کسی نیست.
سهیلی گفته است :این استقراء نیکو است و شاهد صحت این استقراء داستان ابولبابه است که خودش را در پایه مسجد بسته
بود و قســـم یاد کرده بود که تا رســـول خدا باز نکند ،خودش را باز نکند .فاطمه آمد تا او را باز کند؛ ولی وی قبول نکرد به
خاطر قسمیکه یاد کرده بود .رسول خدا فرمود :همانا فاطمه پاره تن من است.
الصالحی الشامی ،محمد بن یوسف (متوفای942هــــ) ،سبل الهدی والرشاد فی سیره خیر العباد ،ج ،10ص ،328تحقیق :عادل
أحمد عبد الموجود وعلی محمد معوض ،ناشر :دار الکتب العلمیه  -بیروت ،الطبعه :األولی1414 ،هـ.

این روایت در کتابهای دیگر نیز آمده است:
المقریزی ،تقی الدین أحمد بن علی بن عبد القادر بن محمد (متوفای 845هــ)،إمتاع األسماع بما للنبی صلی اهلل علیه وسلم من
األحوال واألموال والحفده والمتاع ،ج ،10ص ،274تحقیق وتعلیق محمد عبد الحمید النمیســی ،ناشــر :منشــورات محمد علی
بیضون دار الکتب العلمیه ـ بیروت ،الطبعه األولی 1420 ،ه ـ 1999م .
الحلبی ،علی بن برهان الدین (متوفای1044هــــ) ،ال سیره الحلبیه فی سیره األمین المَمون ،ج ،2ص ،674نا شر :دار المعرفه -
بیروت .1400 -
الدمشقی الباعونی الشافعی ،شمس الدین أبی البرکات محمد بن أحمد( ،متوفای871هـــ) ،جواهر المطالب فی مناقب اإلمام علی
بن أبی طالب علیه الســـالم ،ج ،1ص ،152تحقیق :الشـــیخ محمد باقر المحمودی ،ناش  :مجمع إحیاء الثقافه اإلســـالمیه -
قم  -ایران ،چاپ :األولی1415
نکته دوم :معنای «بضعه» چیست؟
جمله «فاطمه بضعه منی» ،معنای بلند و عمیقی را بیان میکند و نشان میدهد که حضرت زهرا در نزد آن حضرت از جایگاه
خاص و ویژهای برخوردار است.
فیومیدر «مصباح المنیر» در معنای واژه «بضعه» مینویسد:
البَضعَه :القِطْعَه من اللحْمِ و الجمعَ (بَضْعٌ و بَضَعَاتٌ و بِضَعٌ و بِضَاعٌ) ..
«بضعه» تکه از گوشت است و جمع آن (بَضْعٌ و بَضَعَاتٌ و بِضَعٌ و بِضَاعٌ) میآید.
الفیومی ،أحمد بن محمد بن علی المقری (متوفای770ه ـ ) ،مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ،ص ،51 :محل نشر:
بیروت ،دار النشر :المکتبه العلمیه ،بی تا.
ابن منظور یکی دیگر از ل ت شناسان معنای واژه «بضعه» را با قرائتهای مختلف آن بیان کرده است:
ب ضع :بَ َضعَ اللحمَ یبْ َضعَه بَ ْضعاً و بَ َّضعه تَبْ ِضیعاً :قطعه ،والبَ ْضعه :القِطعه منه؛ تقول :أَعطیته بَ ضعه من اللحم إِذا أَعطیته قِطعه
مجتمعه ،هذه بالفتح ..،و فی الحدیث :فاطِمه بَضْعه منِّی  ،من ذلک ،وقد تکسر ،أَی إِنها جَزء منی کما أَن القِطْعه من اللحم،
« بَ ضَ عَ اللحمَ»؛ یعنی گو شت را قطعه کرد« .بَ ضْ عه» به معنای تکه از گو شت ا ست .وقتی میگویی :تکه از گو شت را به او
دادم ،این جمله زمانی درست است که تکه به هم پیوسته را به او داده باشید .این معنای «بضعه» با فتح باء است و در روایت
رسول خدا «فاطِمه بَضْعه منِّی» از همین معنا است.
گاهی این واژه با کسر «با» میآید .معنایش این است که فاطمه جزء از من است؛ چنانچه تکه از گوشت جزئی از آن گوشت
است.
األفریقی الم صری ،جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور (متوفای711هــــ) ،ل سان العرب ،ج  ،8ص  ،13نا شر :دار صادر -
بیروت ،الطبعه :األولی.
ابن اثیر روایت را این گونه معنی کرده است:
وفی الحدیث فاطمه ب ضعه منی الب ضعه بالفتح :القطعه من اللحم وقد تک سر أی أنها جزء منی کما أن القطعه من اللحم جزء من
اللحم .

در روایت «فاطمه ب ضعه منی» ب ضعه به فتح باء ،به معنای قطعه از گو شت ا ست گاهی با ک سر باء هم میآید معنایش این
است که فاطمه جزء از بدن من است؛ چنانچه یک قطعه از گوشت جزء از آن گوشت است.
ابن أثیر الجزری ،ابوالسعادات المبارک بن محمد (متوفای606هـ) ،النهایه فی غریب الحدیث واألثر ،ج ،1ص ،133تحقیق :طاهر
أحمد الزاوی  -محمود محمد الطناحی ،ناشر :المکتبه العلمیه  -بیروت 1399 -هـ 1979 -م.
بنابراین ،واژه «ب ضعه» با فتح با و ک سر آن ،به معنای پاره از بدن و جزء از بدن ا ست .وقتی ر سول خدا میفرماید« :فاطمه
بضعه منی» معنایش این است که فاطمه پاره تن من و جزئی از بدن من است.
از این جهت میبینیم که رسول خدا در ادامه این جمله فرموده است :هر که او را اذیت کند مرا اذیت کرده و هر که مرا اذیت
کند خدا را اذیت کرده است.
و یا میفرماید :هر او را به خشم آورد مرا به خشم آورده و هر که مرا به خشم آورد خدا را به خشم آورده است و یا در تعبیرات
دیگر آمده است :رضای فاطمه رضای من و رضای من رضای خداوند است.
با دقت در این معنا ،روشن میشود آنهایی که بعد از رحلت رسول خدا صلی اهلل علیه وآله با گرفتن حق فاطمه و اذیت و آزار،
کتک زدن ،آتش زدن خانه و سقط فرزندش آن حضرت را اذیت کردند ،مورد خشم خداوند و پیامبرش قرار گرفته است و در
حقیقت خدا و پیامبر را اذیت کردند.
پاسخ تفصیلی :طرق و اسناد روایات
این روایت در منابع شیعه با ا سناد متعدد از ر سول خدا صلی اهلل علیه وآله از طریق ائمه طاهرین علیهم ال سالم و جمعی از
صحابه نقل شده است .در این قسمت به طرق و اسناد آن اشاره میکنیم:
روایت اول :از امام صادق (علیه السالم) با سند معتبر (فاطمه بضعه منی ،فمن آذاها فقد آذانی )
در روایت امام صادق علیه ال سالم که با سند معتبر نقل شده ،نیز ماجرای ح ضور ابوبکر و عمر را در نزد فاطمه زهرا آمده
است که ایشان با استناد به این روایت در مقابل آنها احتجاج کرد و از صحت روایت از آنها اعتراف گرفت.
ابو جعفر محمد بن جریر طبری یکی از علمای شیعه ،با سند معتبر روایت را این گونه آورده است:
 - 43حدثنی أبو الحس ـین عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ هَارَونَ بْنِ مَوسَ ـی التَّلَّعَکبَرِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ الْبَرْقِی عَنْ أَحْمَ َد
صیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم
سکانَ عَنْ أَبِی بَ ِ
سی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ ِسنَانٍ عَنِ ابْنِ مَ ْ
بْنِ مَحَمَّدِ بْنِ عِی َ
ضتْ فَاطِمَه علیها السالم فِی جَمَادَی الْآخِرَه یوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِثَلَاثٍ خَلَوْنَ مِنْهَ َسنَه إِحْدَی عَ ْشرَه مِنَ الْهِجْرَه وَ کانَ َسبَبَ وَفَاتِهَا
قَالَ قَبِ َ
ضتْ مِنْ ذَلِک مَرَضاً َشدِیداً وَ لَمْ تَدَعْ أَحَداً مِمَّنْ آذَاهَا یدْخَلَ
أَنَّ قَنْفَذاً مَوْلَی عَمَرَ لَکزَهَا بِنَعْلِ ال َّسیفِ بََِمْرِهِ فَََ ْسقَطَتْ مَحَ سِّناً وَ مَرِ َ
عَلَیهَا وَ کانَ الرَّجَلَانِ مِنْ أَ ْصحَابِ النَّبِی صلی اهلل علیه وآله َسََلَا أَمِیرَ الْمَؤْمِنِینَ علیه ال سالم أَنْ ی ْشفَعَ لَهَمَا إِلَیهَا فَ َسََلَهَا أَمِیرَ
الْمَؤْمِنِینَ علیه ال سالم فَلَمَّا دَخَلَا عَلَیهَا قَاال لَهَا کیفَ أَنْتِ یا بِنْتَ رَ َسولِ اللَّهِ قَالَتْ بِخَیرٍ بِحَمْدِ اللَّهِ ثَمَّ قَالَتْ لَهَمَا مَا َسمِعْتَمَا النَّبِی
یقَولَ ف َاطِم َه بَضْـــع َه مِنِّی فَمَنْ آذَاه َا فَق َدْ آذَانِی وَ مَنْ آذَانِی فَق َدْ آذَی الل َّهَ ق َاال :بَلَی .ق َال َتْ :فَوَ الل َّهِ لَق َدْ آذَیتَم َانِی ق َالَ فَخَرَج َا مِنْ
عِنْدِهَا علیه السالم وَ هِی سَاخِطَه عَلَیهِمَا.
امام صادق علیه السالم فرمود :حضرت فاطمه علیها السّالم روز سه شنبه ،سوم ماه جمادی الثانی سال یازدهم هجری از دنیا
رحلت نمود .علّت وفات آن حضرت همان ضربهای بود که قنفذ غالم عمر به امر او وارد کرده بود.

ح ضرت زهرا به علت آن ضربه مح سن را سقط نمود و بدین جهت به شدّت بیمار شد و اجازه نداد احدی از آن افرادی که
وی را اذیت کرده بودند نزد او وارد شوند.
آن دو نفر که از ا صحاب پیامبر خدا بودند (ابوبکر و عمر) از ح ضرت علی علیه ال سّ الم تقا ضا نمودند نزد فاطمه برای ای شان
شفاعت نماید .ح ضرت امیر برای آنان اجازه گرفت و به ح ضور آن ح ضرت رفتند و گفتند :ای دختر پی مبر! حال شما چطور
است؟
فرمود :خدای را شکر ،خوبم .آنگاه به ایشان فرمود :آیا نشنیدید که پیامبر خدا میفرمود :فاطمه پارهای از تن من است ،کسی
که او را اذیت کند مرا اذیت کرده و ک سی که مرا اذیت کند خداوند را اذیت کرده؟ گفتند :شنیدهایم .فرمود :به خداوند سوگند
که شما مرا اذیت کردهاید .آنان از نزد فاطمه خارج شدند در حالی که آن بانو همچنان بر آنان خشمناک بود.
الطبری ،ابی جعفر محمد بن جریر بن رستم (متوفای قرن پنجم) ،دالئل االمامه ،ص ،135تحقیق :قسم الدراسات اإلسالمیه -
مؤسسه البعثه ،ناشر :مرکز الطباعه والنشر فی مؤسسه البعثه ،قم ،چاپ :األولی1413
نظر علمای شیعه در صحت سند روایت:
این روایت از نظر علمای شیعه معتبر است و برخی از بزرگان به صحت و اعتبار آن تصریح کردهاند .مرحوم شیخ عباس قمی
مینویسد:
وروی محمد بن جریر الطبری اإلمامیبســند معتبر عن أبی بصــیر  ،عن أبی عبد اهلل علیه الســالم قال  :قبضــت فاطمه علیها
الســالم فی جمادی اآلخره یوم الثالثاء لثلث خلون منه ســنه إحدی عشــره من الهجره  ،وکان ســبب وفاتها أن قنفذ مولی عمر
لکزها بنعل السیف أمره فَسقطت محسنا ...
محمد بن جریر طبری امامی با سند معتبر از ابو بصیر از امام صادق علیه السالم نقل کرده است...
القمی ،الشیخ عباس(متوفای1359هـ) ،بیت األحزان ،ص ،189ناشر :دار الحکمه  -قم  -إیران ،چاپخانه :أمیر ،سال چاپ1412 :
سید هاشم هاشمینیز بر معتبر بودن سند روایت تصریح کرده و مینویسد:
ویؤیده أیضا ما فی البحار ج  ، 43باب  ، 7رقم  11عن دالئل اإلمامه للطبری بسند معتبر عن الصادق علیه السالم ( :وکان سبب
وفاتها ان قنفذا مواله لکزها بنعل السیف بَمره فَسقطت محسنا).
آنچه که در بحار  ....از کتاب دالئل االمامه طبری با سند معتبر از امام صادق علیه السالم نقل شده ،این را تَیید میکند... .
حوار مع فضل اهلل حول الزهراء (سالم اهلل علیها) ،السید هاشم الهاشمی ،ص  ، 310طبق برنامه مکتبه اهل البیت.
سید جعفر مرتضی عاملی بعد از نقل این روایت به صحت سند روایت تصریح کرده و مینویسد:
وسند الروایه صحیح .
العاملی ،السید جعفر مرتضی (معاصر) ،مَساه الزهراء علیها السالم شبهات وردود ،ج ،2ص  ،66ناشر :دار السیره بیروت  -لبنان،
الطبعه :الثانیه1418 ،هـ ـ 1997م.
مرحوم آیت اهلل خوئی نیز به معتبر بودن سند اقرار کرده است:
عن دالئل اإلمامه للطبری بســند معتبر عن الصــادق ( علیه الســالم )  . . .وکان ســبب وفاتها أن قنفذا مولی الرجل لکزها بنعل
السیف بَمره فَسقطت محسنا.

صراط النجاه  -المیرزا جواد التبریزی  ،ج  ، 3ص ،441طبق برنامه مکتبه اهل البیت
نکات مهم این روایت:
این روایت که از نظر سند معتبر است ،چند مطلب مهم را اثبات میکند:
مطلب اول :هجوم ا صحاب سقیفه بر خانه ح ضرت زهرا سالم اهلل علیها و کتک زدن آن ح ضرت تو سط قنفذ غالم عمر بن
خطاب:
وَ کانَ سَبَبَ وَفَاتِهَا أَنَّ قَنْفَذاً مَوْلَی عَمَرَ لَکزَهَا بِنَعْلِ السَّیفِ بََِمْرِهِ
مطلب دوم :قنفذ برای زدن فاطمه زهرا م ستقیما از فرزند خطاب د ستور گرفته ا ست و ک سی که د ستور داده ا ست نیز سبب
اصلی و قاتل حضرت محسوب میشود:
وَ کانَ سَبَبَ وَفَاتِهَا أَنَّ قَنْفَذاً مَوْلَی عَمَرَ لَکزَهَا بِنَعْلِ السَّیفِ بََِمْرِهِ.
مطلب سوم :سقط شدن حضرت محسن در ماجرای هجوم:
فَََسْقَطَتْ مَحَسِّناً
مطلب چهارم :شدت بیماری حضرت زهرا بعد از این ماجرا:
وَ مَرِضَتْ مِنْ ذَلِک مَرَضاً شَدِیداً.
مطلب پنجم :خشم حضرت زهرا بر ابوبکر و عمر تا آخر عمر به خاطر آزار و اذیت کردن آن حضرت:
فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهَا علیه السالم وَ هِی سَاخِطَه عَلَیهِمَا.
مطلب ششم :با این که آن دو میدانستند فاطمه پاره تن پیامبر است و اذیت کردن او همانند اذیت کردن پیامبر است ،فاطمه
را با غصب حقوق ،هجوم بر خانه و کتک زدنش اذیت کردند:
وَ کانَ الرَّجَلَانِ مِنْ أَ ْصحَابِ النَّبِی صلی اهلل علیه وآله َسََلَا أَمِیرَ الْمَؤْمِنِینَ علیه ال سالم أَنْ ی ْشفَعَ لَهَمَا إِلَیهَا  ...ثَمَّ قَالَتْ لَهَمَا مَا
سَمِعْتَمَا النَّبِی یقَولَ فَاطِمَه بَضْعَه مِنِّی فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِی وَ مَنْ آذَانِی فَقَدْ آذَی اللَّهَ قَاال :بَلَی .قَالَتْ :فَوَ اللَّهِ لَقَدْ آذَیتَمَانِی ...
روایت دوم :امام علی (علیه السالم) از رسول خدا (إنها بضعه منی)
رسول خدا صلی اهلل علیه وآله مسابقهای در میان اصحاب در این موضوع برگزار کرده بود که برای زنان در امر حفظ حجاب
و دوری از نامحرمان چه کاری بهتر است انجام دهند؟ اصحاب از پاسخ دادن عاجز شدند ،امیرمؤمنان این سؤال را با فاطمه
زهرا سالم اهلل علیها در میان گذاشت ،بعد از آن پاسخ فاطمه را به محضر رسول خدا ابالغ کرد .آنگاه پیامآور رحمت با بیان
جمله «إنها بضعه منی» فاطمه را ستود و مقام علمیآن حضرت را بر همگان روشن ساخت.
قاضی نعمان م ربی روایت را این گونه آورده است:
(  ) 793وعن علی (علیه ال سالم) أنه قال  :قال لنا ر سول اهلل ( صلی اهلل علیه وآله)  :أی شئ خیر للمرأه ؟ فلم یجبه أحد منا ،
فذکرت ذلک لفاطمه (علیه الســالم) فقالت  :ما من شــئ خیر للمرأه من أن ال تری رجال وال یراها  ،فذکرت ذلک لرســول اهلل
(صلی اهلل علیه وآله) فقال  :صدقت  ،إنها بضعه منی .
علی علیه السالم فرمود :برای ما رسول خدا صلی اهلل علیه وآله فرمود :چی چیزی برای زن بهتر است؟ هیچ یکی از اصحاب
پاسخ ندادند .من این سؤال را برای فاطمه یاد آوردی کردم ،گفت :هیچ چیزی بهتر برای زن از این نی ست که مردی را نبیند

و هیچ مردی هم او را نبیند .علی علیه السالم میگوید :این سخن فاطمه را به رسول خدا گفتم .حضرت فرمود :راست گفته
است ،فاطمه پاره تن من است.
الم ربی ،القا ضی النعمان (متوفای 363هــــ) ،دعائم اإل سالم ،ج ،2ص ،215تحقیق  :آ صف بن علی أ ص ر فی ضی ،نا شر  :دار
المعارف  -القاهره ،سال چاپ  1963 - 1383 :م
محمد بن سلیمان کوفی روایت را با این سند و مفصل تر این گونه نقل کرده است:
 [ - 680حدثنا ] أبو أحمد قال  :حدثنا غیر واحد عن أبی غ سان مالک بن إ سماعیل منهم علی بن عبد الواحد الع سکری قال :
حدثنا قیس بن الربیع قال  :حدثنا عبد اهلل بن عمران [ عن علی بن زید ] بن جدعان عن ســعید بن المســیب  :عن علی (علیه
السالم) قال  :قال رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله وسلم  :أی شئ خیر للمرأه ؟ فلم یجبه أحد قال  :فرجعت فذکرت ذلک لفاطمه
قالت  :فما أجابه إنســـان ؟ قلت :ال  .قالت  :لیس شـــئ خیرا للمرأه [من] أن ال یراها الرجل وال تراه .قال [ :فرجعت إلی النبی]
فَخبرته بما قالت فاطمه [ف ] قال  :فاطمه بضعه منی أو مض ه منی.
م نا قب اال مام أمیر المؤمنین علی بن أبی طا لب ،الکوفی ال قاضـــی ،مح مد بن ســـلی مان (متو فای قرن ســـوم) ،ج  ،2ص
 ،211تحقیق :محمد باقر المحمودی محل نشر :قم ،ناشر :مجمع احیاء الثقافه االسالمیه ،الطبعه األولی 1412
مرحوم شیخ حر عاملی روایت را از مرحوم طبرسی این گونه آورده است:
(  3 ) 25510الحسن الطبرسی فی (مکارم األخالق) عن النبی صلی اهلل علیه وآله ان فاطمه قالت له فی حدیث :خیر للنساء أن
ال یرین الرجال ،وال یراهن الرجال ،فقال صلی اهلل علیه وآله فاطمه منی.
الحر العاملی ،محمد بن الحسن (متوفای1104ه ـ) ،تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه ،ج ،14ص ،172تحقیق و
نشر :مؤسسه آل البیت علیهم السالم إلحیاء التراث ،الطبعه :الثانیه1414 ،هـ.
روایت سوم :امام باقر علیه السالم (ان فاطمه بضعه)
همان داستان سؤال رسول خدا صلی اهلل علیه وآله و پاسخ حضرت زهرا سالم اهلل علیها از طریق امام باقر علیه السالم نقل
شده و قطب راوندی با این عبارت آورده است:
قال جعفر بن محمد  ،عن أبیه (علیهما ال سالم)  :إِنَّ فَاطِمَه بنت ر سول اهلل ( صلی اهلل علیه وآله) دَخَلَ عَلَیهَا عَلِی بْنَ أَبِی طَالِبٍ
علیه السالم وَ بِهِ کآبَه َشدِیدَه فَقَالَتْ فَاطِمَه یا عَلِی مَا هَذِهِ الْکآبَه فَقَالَ عَلِی علیه السالم َسََلَنَا رَسَولَ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله عَنِ
الْمَرْأَه مَا هِی قَلْنَا عَوْرَه فَقَالَ فَمَتَی تَکونَ أَدْنَی مِنْ رَبِّهَا فَلَمْ نَدْرِ فَقَالَتْ فَاطِمَه لِعَلِی علیه الســـالم ارْجِعْ إِلَیهِ فَََعْلِمْهَ أَنَّ أَدْنَی مَا
تَکونَ مِنْ رَبِّهَا أَنْ تَلْزَمَ قَعْرَ بَیتِهَا فَانْطَلَقَ فَََخْبَرَ رَسَولَ اللَّهِ بِمَا قَالَتْ فَاطِمَه فَقَالَ رَسَولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَه بَضْعَه مِنّی.
یک روز علی علیه ال ّسالم در حالی که سخت غمناک بود ،در خانه نزد فاطمه علیها ال ّسالم وارد شد .فاطمه علیها ال ّسالم
پرسید :ای علی علیه السّالم! غم و اندوه تو از چیست؟
علی علیه ال سّالم فرمود :رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم از ما سؤال کرد :زن چی ست؟ گفتیم :عورت و عنصری است
که نباید در معرض دید دیگران قرار گیرد .رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم سؤال کرد :در چه حالی زن به خدا نزدیکتر
است؟

علی علیه ال ّسالم گفت :برای این سؤال ،ک سی نتوان ست جواب در ستی بدهد ،اما فاطمه علیها ال ّسالم گفت :ای علی علیه
ال سّ الم نزد ر سول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم برگرد و اعالم کن :وقتی زن به خدا نزدیکتر میبا شد ،که در خانه به سر
ببرد.
رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم وقتی این پاسخ را شنید فرمود :به راستی فاطمه ،علیها السّالم پاره تن من است.
الراوندی ،فضل اهلل (متوفای571هــــ) ،النوادر ،ص ،119تحقیق :سعید رضا علی عسکری ،ناشر :مؤسسه دار الحدیث الثقافیه -
قم ،چاپخانه :دار الحدیث ،طبق مکتبه اهل البیت
روایت چهارم :از حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) (فاطمه بضعه منی ،فمن آذاها فقد آذانی)
بعد از رحلت رسول خدا صلی اهلل علیه وآله حاکمان ناحق زمان چه زود وصیتهای آن حضرت را درباره اهل بیتش فراموش
کردند و به خانه دخترش فاطمه زهرا ســـالم اهلل علی ها هجوم بردند و درب خانهای را که حتی جبرئ یل بدون اجازه وارد
نمیشد ،به آتش کشیدند و از همه مهمتر پهلوی صدیقه طاهره سالم اهلل علیها را شکستند.
در اثر همین حادثههای هجوم بود که حضرت زهرا در بستر بیماری افتاد ،اما ابوبکر و عمر وقتی دیدند فاطمه از آنها ناراحت
شده ،دست به دامن علی شدند تا اجازه مالقات با فاطمه را از نزد آن حضرت بگیرد.
از آنجایی که حضرت زهرا سالم اهلل علیها مطیع امر و فرمان امام زمانش ،امیرمؤمنان علیه السالم بود اجازه دادند که آن دو
به خانه حضرت بیایند.
در این مالقات حضــرت زهرا به همین روایتی که رســول خدا ایشــان را پاره تن خود قلمداد کرده ،احتجاج کردند و آنها نیز
اعتراف کردند که این سخن را از ر سول خدا شنیدهاند .متن ماجرا به روایت سلیم بن قیس هاللی یکی از ا صحاب با وفای
امیرمؤمنان علیه السالم این است:
قالت  :نشــدتکما باهلل هل ســمعتما رســول اهلل صــلی اهلل علیه وآله یقول( :فاطمه بضــعه منی ،فمن آذاها فقد آذانی)؟ قاال :نعم.
فرفعت یدها إلی السماء فقالت( :اللهم إنهما قد آذیانی ،فَنا أشکوهما إلیک وإلی رسولک .ال واهلل ال أرضی عنکما أبدا حتی ألقی
أبی رسول اهلل وأخبره بما صنعتما ،فیکون هو الحاکم فیکما).
فاطمه زهرا سالم اهلل علیها فرمود :شما را به خدا سوگند میدهم ،آیا از رسول خدا صلی اهلل علیه وآله شنیدید که میفرمود:
فاطمه پاره تن من است ،هر که او را اذیت کند مرا اذیت کرده است.؟ آنها گفتند :بلی ما شنیدیم .فاطمه دستش را به سوی
آ سمان باال برد و فرمود :خدایا آنها مرا اذیت کردند ،من به سوی تو و ر سولت شکایت میکنم ،نه ،به خدا سوگند از ما دو تا
همی شه را ضی نی ستم تا این که پدرم را مالقات نمایم و به آنچه در حق من کردید ،خبر بدهم ،آن ح ضرت حاکم در میان
شما است.
الهاللی ،سلیم بن قیس (متوفای80هـــ) ،کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،ص  ،392ناشر :انتشارات هادی ـــ قم  ،الطبعه األولی،
1405هـ
روایت پنجم :از امام صادق (علیه ال سالم) إِنَّ فَاطِمَه بَ ْضعَه مِنِّی فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِی وَمَنْ َسرَّهَا فَقَدْ
سَرَّنِی
در این روایت امام صادق علیه ال سالم از ماجرای ساختگی خوا ستگاری دختر ابوجهل تو سط امیرمؤمنان علیه ال سالم پرده
برداشته که در صحیح بخاری هم داستانش آمده است.

ماجرا این بوده ا ست که امیرمؤمنان از دختر ابو جهل (د شمن ر سول خدا) ،خوا ستگاری کرد وقتی ح ضرت زهرا این خبر را
شنید محزون شد و نزد ر سول خدا شکایت کرد .پیام آور الهی بر منبر رفت در نکوهش ح ضرت علی فرمود :فاطمه پاره تن
من است هر که او را اذیت کند مرا اذیت کرده است.
راوی از امام صادق علیه السالم سؤال نمود که آیا این ماجرا صحت دارد؟
امام صادق علیه ال سالم فرمود :دهن مردم را نمی شود ب ست ،آیا نمیدانید که به ر سول خدا چه ن سبتهای ناروا دادند؟ آیا
نمیدانید که به امیرمؤمنان قضــیه خواســتگاری را نســبت دادهاند و رســول خدا در مذمت امیرمؤمنان این روایت را فرموده
است.؟
متن روایت به نقل شیخ صدوق رحمه اهلل این است:
أَبِی عَنِ ابْنِ قَتَیبَه عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سَ لَیمَانَ عَنْ نَوحِ بْنِ شَ عَیبٍ عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ إِ سْ مَاعِیلَ عَنْ صَ الِحٍ عَنْ عَلْقَمَه قَالَ :قَالَ ال صَّ ادِقَ
جَعْفَرَ بْنَ مَحَمَّدٍ علیهما السالم...:
قَالَ عَلْقَمَه فَقَلْتَ لِل صَّ ادِقِ علیه ال سالم یا ابْنَ رَ سَ ولِ اللَّهِ! إِنَّ النَّاسَ ینْ سَ بَونَنَا إِلَی عَظَائِمِ الََْمَورِ وَقَدْ ضَ اقَتْ بِذَلِک صَ دَورَنَا فَقَالَ
ضبَطَ وَکیفَ تَ ْسلَمَونَ مِمَّا لَمْ ی ْسلَمْ مِنْهَ أَنْبِیاءَ اللَّهِ وَرَ َسلَهَ وَحَجََُ اللَّهِ
علیه السالم :یا عَلْقَمَه إِنَّ رِ ضَا النَّاسِ لَا یمْلَک وَأَلْ ِسنَتَهَمْ لَا تَ ْ
علیهم ال سالم أَ لَمْ ینْ سَ بَوا یو سَ فَ علیه ال سالم إِلَی أَنَّهَ هَمَّ بِالزِّنَا أَ لَمْ ینْ سَ بَوا أَیوبَ علیه ال سالم إِلَی أَنَّهَ ابْتَلِی بِذَنَوبِهِ أَ لَمْ ینْ سَ بَوا
دَاوَدَ علیه السالم إِلَی أَنَّهَ تَبِعَ الطَّیرَ حَتَّی نَظَرَ إِلَی امْرَأَه أَورِیا فَهَوَاهَا وَأَنَّهَ قَدَّمَ زَوْجَهَا أَمَامَ التَّابَوتِ حَتَّی قَتِلَ ثَمَّ تَزَوَّجَ بِهَا....
وَمَا قَالَوا فِی الََْوْ ِصیاءِ أَکثَرَ مِنْ ذَلِک أَ لَمْ ینْ َسبَوا َسیدَ الََْوْ ِصیاءِ علیهم ال سالم إِلَی أَنَّهَ کانَ یطْلَبَ الدُّنْیا وَالْمَلْک وَأَنَّهَ کانَ یؤْثِرَ
الْفِتْنَه عَلَی ال ُّسکونِ وَأَنَّهَ ی ْسفِک دِمَاءَ الْمَ ْسلِمِینَ بِ َیرِ حِلِّهَا وَأَنَّهَ لَوْ کانَ فِیهِ خَیرٌ مَا أَمِرَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ بِ َضرْبِ عَنَقِه أَ لَمْ ینْ َسبَوهَ
إِلَی أَنَّهَ علیه السالم أَرَادَ أَنْ یتَزَوَّجَ ابْنَه أَبِی جَهْلٍ عَلَی فَاطِمَه علیها السالم وَأَنَّ رَ سَولَ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله َشکاهَ عَلَی الْمِنْبَرِ
َضــعَه مِنِّی فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِی وَمَنْ
َســلِمِینَ فَقَالَ إِنَّ عَلِیاً یرِیدَ أَنْ یتَزَوَّجَ ابْنَه عَدَوِّ اللَّهِ عَلَی ابْنَه نَبِی اللَّهِ أَلَا إِنَّ فَاطِمَه ب ْ
إِلَی الْم ْ
سَرَّهَا فَقَدْ سَرَّنِی وَمَنْ غَاظَهَا فَقَدْ غَاظَنِی ... .
علقمه میگوید :به امام صادق علیه السالم عرض کردم :ای فرزند رسول خدا! مردم به ما کارهای زشتی نسبت میدهند؛ به
طوری که سینه ما تنگ شده و شدیداً ناراحت می شویم فرمود :ای علقمه ان سان نمیتواند خ شنودی مردم را جلب نموده و
جلو زبان آنها را بگیرد .چگونه سالم میمانید از چیزی که انبیاء و پیامبران و اوصیاء علیهم السالم از او سالم نماندند .آیا به
یوســف نســبت ندادند که او تصــمیم گرفت که زنا کند؟ آیا درباره ایوب نگفتند که او از اثر گناهانش به آن مص ـیبتها دچار
گشت؟ آیا در حق داوود پی مبر نگفتند که او دنبال کرد پرنده را تا اینکه چشمش بزن اوریا افتاد و دلباخته او شد و به منظور
رسیدن به هدف خود شوهر آن زن را در جلو جبهه جنگ پی شاپیش تابوت قرار داد تا اینکه ک شته شد سپس با آن زن ازدواج
کرد؟....
آیا درباره حضرتش نگفتند که او درباره پسر عمش علی علیه السالم نظر خصوصی دارد و طبق هوای نفس خود سخن می
گوید تا اینکه خداوند دروغ آنان را روشن ساخت و این آیه را نازل فرمود وَ ما ینْطِقَ عَنِ الْهَوی إِنْ هَوَ إِلَّا وَحْی یوحی ؟...
و درباره اوصیاء بیش از اینها گفتند .آیا نسبت ندادند به سید اوصیاء علیهم السالم که او طالب دنیا و در پی خالفت و سلطنت
است و این که او همی شه در صدد فتنه و آشوب است و سکون و آرامش اجتماع را دوست ندارد و اینکه او خون مسلمانان را
بدون جهت میریزد و اینکه اگر او مرد خوبی بود خالد بن ولید را مَمور کشتن او نمیکردند.

آیا نســبت ندادند که او میخواهد با دختر ابوجهل با داشــتن فاطمه زهرا علیها ســالم ازدواج کند و اینکه پیامبر در حضــور
مسلمین باالی منبر از او شکایت کرد و فرمود « :مردم! علی تصمیم گرفته دختر دشمن خدا را بر سر دختر پیامبر خدا بیاورد.
آگاه با شید فاطمه پاره تن من ا ست هر که او را آزار دهد مرا آزاد داده و هر که او را خو شحال کند مرا خو شحال کرده و هر
که او را بخشم آورد مرا بخشم آورده است».
الصدوق ،أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین (متوفای381هــــ) ،األمالی ،ص  ،165تحقیق و نشر :قسم الدراسات االسالمیه -
مؤسسه البعثه  -قم ،الطبعه :األولی1417 ،هـ.
نکته مورد توجه:
طبق این روایت ،اصــل داســتان خواســتگاری امیرمؤمنان علیه الســالم از دختر ابو جهل دروغ محض و ســاخته و پرداخته
دشمنان آن حضرت است؛ اما این که رسول خدا این جمله را درباره حضرت زهرا فرموده است ،حقیقت دارد و میخواهد به
تهمت زنندگان گوشزد کند که فاطمه را با اخبار دروغتان نیازارید.
روایت ششم از امام صادق (علیه السالم)( :أشهد أنک بضعه منی)
داستان دیگری که زمینه صدور این روایت را از سوی رسول خدا صلی اهلل علیه وآله جهت نشان دادن مقام و جایگاه حضرت
زهرا سالم اهلل علیها فراهم ساخته این ا ست که مردی نابینا ،با اجازه ح ضرت زهرا وارد خانه آن ح ضرت شد ،ر سول خدا
میبیند که فاطمه چادر بر سر کرد و با حفظ حجاب کامل از مهمانش استقبال کرد .رسول خدا فرمود :چرا چادر پوشیدی ،در
حالی که او نابینا است و شما را نمیبیند؛ فاطمه فرمود :اگر او نابینا است من او را میبینم و او بوی مرا استشمام میکند.
اینجا بود که رسول خدا این جمله معروفش را در ستایش از دخترش فاطمه بیان کردند.
قاضی نعمان م ربی روایت را با این متن نقل کرده است:
(  ) 792وعن جعفر بن محمد (علیه الســالم) أنه قال :اســتَذن أعمی علی فاطمه (علیه الســالم) فحجبته .فقال لها النبی (علیه
ال سالم) :لم تحجبینه وهو ال یراک ؟ قالت :یا ر سول اهلل :إن لم یکن یرانی فإنی أراه وهو ی شم الریح  .فقال ر سول اهلل  :أ شهد
أنک بضعه منی.
امام صادق علیه السالم فرمود :شخص نابینایی اجازه خواست تا خدمت آن حضرت برسند .فاطمه برای استقبال از او خود را
پوشــانید .رســول خدا فرمود :چرا خود را پوشــاندی در حالی که او تو را نمیبیند؟ فاطمه فرمود :ای رســول خدا ! اگر او مرا
نمیبیند من او را میبینم و او بوی را میآستشمام میکند .رسول خدا فرمود :شهادت میدهم که تو پاره تن من هستی.
الم ربی ،القا ضی النعمان (متوفای 363هــــ) ،دعائم اإل سالم ،ج ، 2ص  ،215تحقیق  :آ صف بن علی أ ص ر فی ضی ،نا شر  :دار
المعارف  -القاهره ،سال چاپ  1963 - 1383 :م
ابن حاتم عاملی این روایت را با سند ذیل از امام صادق علیه السالم نقل کرده است:
وحدث موس ـی بن إســماعیل ،قال  :حدثنی أبی ،عن أبیه ،عن جده جعفر بن محمد ،عن أبیه ،عن جده علی بن الحس ـین (علیه
السالم) :إن فاطمه بنت رسول اهلل (صلی اهلل علیه وآله) استَذن علیها أعمیفحجبته  ،فقال النبی (صلی اهلل علیه وآله) :یا فاطمه
لم حجبتیه وهو ال یراک؟ فقالت :یا رســـول اهلل إن لم یکن یرانی فَنا أراه وهو یشـــم الریح .فقال لها النبی (صـــلی اهلل علیه
وآله) :أشهد أنک بضعه منی.

العاملی ،الشیخ جمال الدین یوسف بن حاتم بن فوز (متوفای664ه ـ) ،الدر النظیم ،ص  ،457ناشر :مؤسسه النشر االسالمیآلتابعه
لجماعه المدرسین ،قم المشرفه .بی تا.
این روایت در کتابهای اهل سنت همانند مناقب ابن م ازلی شافعی نیز آمده است:
مناقب اإلمام علی بن أبی طالب علیه السالم ،ص304 :
روایت هفتم از ابن عباس( :وهی بضعه منی ،وهو نور عینی ،وهی ثمره فؤادی)
روایت ابن عباس با چند سند گزارش شده است:
سند اول:
در این سند ابن عباس میگوید :امیرمؤمنان ،فاطمه زهرا و ح سنین علیهم ال سالم به مح ضر پیامبر آمدند و بعد از فرمایش
ضعَه مِنِّی وَهِی نَورَ عَینِی وَهِی ثَمَرَه
عمومی و خصوصی درباره هر یک از آنها ،درباره حضرت سالم اهلل علیها فرمود :وَهِی بَ ْ
فَؤَادِی وَهِی رَوحِی الَّتِی بَینَ جَنْبَی.
متن رواین این است:
حَدَّثَنَا عَلِی بْنَ أَحْمَدَ بْنِ مَو َسی الدَّقَّاقَ رَحِمَهَ اللَّهَ قَالَ حَدَّثَنَا مَحَمَّدَ بْنَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکوفِی قَالَ حَدَّثَنَا مَو َسی بْنَ عِمْرَانَ النَّخَعِی
عَنْ عَمِّهِ الْحَ َسینِ بْنِ یزِیدَ النَّوْفَلِی عَنِ الْحَ َسنِ بْنِ عَلِی بْنِ أَبِی حَمْزَه عَنْ أَبِیهِ عَنْ َسعِیدِ بْنِ جَبَیرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ رَ سَولَ
اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله کانَ جَالِساً ذَاتَ یوْمٍ إِذْ أَقْبَلَ الْحَسَنَ علیه السالم فَلَمَّا رَآهَ بَکی ثَمَّ قَالَ إِلَی إِلَی یا بَنَی فَمَا زَالَ یدْنِیهِ حَتَّی
أَجْلَسَـهَ عَلَی فَخِذِهِ الْیمْنَی ثَمَّ أَقْبَلَ الْحَسَـینَ علیه الســالم فَلَمَّا رَآهَ بَکی ثَمَّ قَالَ إِلَی إِلَی یا بَنَی فَمَا زَالَ یدْنِیهِ حَتَّی أَجْلَسَـهَ عَلَی
فَخِذِهِ الْیسْ ـرَی ثَمَّ أَقْبَلَتْ فَاطِمَه علیها الســالم فَلَمَّا رَآهَا بَکی ثَمَّ قَالَ إِلَی إِلَی یا بَنَیه فَََجْلَسَ ـهَا بَینَ یدَیهِ ثَمَّ أَقْبَلَ أَمِیرَ الْمَؤْمِنِینَ
علیه ال سالم فَلَمَّا رَآهَ بَکی ثَمَّ قَالَ إِلَی إِلَی یا أَخِی فَمَا زَالَ یدْنِیهِ حَتَّی أَجْلَ سَ هَ إِلَی جَنْبِهِ الََْیمَنِ فَقَالَ لَهَ أَ صْ حَابَهَ یا رَ سَ ولَ اللَّهِ مَا
تَرَی وَاحِداً مِنْ هَؤَلَاءِ إِلَّا بَکیتَ أَ وَ مَا فِیهِمْ مَنْ تَسَ رُّ بِرَؤْیتِهِ فَقَالَ صلی اهلل علیه وآله وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالنُّبَوَّه وَ ا صْ طَفَانِی عَلَی جَمِیعِ
الْبَرِ یه إِنِّی وَ إِ یاهَمْ ل َََکرَمَ الْخَلْقِ عَلَی الل َّهِ عَزَّ وَ ج َلَّ وَ م َا عَلَی وَج ْهِ ال ََْرْضِ نَسَـــم َه أَح َبَّ إِلَی مِنْهَمْ أَم َّا عَلِی بْنَ أَبِی ط َال ِبٍ عل یه
السالم فَإِنَّهَ أَخِی وَ شَقِیقِی وَ صَاحِبَ الََْمْرِ بَعْدِی وَ صَاحِبَ لِوَائِی فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَه ...
وَ أَمَّا ابْنَتِی فَاطِمَه فَإِنَّهَا سَ ـیدَه نِسَ ـاءِ الْعَالَمِینَ مِنَ الََْوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ هِی بَضْ ـعَه مِنِّی وَ هِی نَورَ عَینِی وَ هِی ثَمَرَه فَؤَادِی وَ هِی
رَوحِی الَّتِی بَینَ جَنْبَی وَ هِی الْحَوْرَاءَ الْإِنْسِـــیه مَتَی قَامَتْ فِی مِحْرَابِهَا بَینَ یدَی رَبِّهَا جَلَّ جَلَالَهَ ظَهَرَ نَورَهَا لِمَلَائِکه السَّـــمَاءِ کمَا
یظْهَرَ نَورَ الْکوَاکبِ لََِهْلِ الََْرْضِ وَ یقَولَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِکتِهِ یا مَلَائِکتِی انْظَرَوا إِلَی أَمَتِی فَاطِمَه سَـــیدَه إِمَائِی قَائِمَه بَینَ یدَی
صنَعَ
صهَا مِنْ خِیفَتِی وَ قَدْ أَقْبَلَتْ بِقَلْبِهَا عَلَی عِبَادَتِی أَ ْشهِدَکمْ أَنِّی قَدْ آمَنْتَ ِشیعَتَهَا مِنَ النَّارِ وَ أَنِّی لَمَّا رَأَیتَهَا ذَکرْتَ مَا ی ْ
تَرْتَعِدَ فَرَائِ َ
ســرَتْ جَنْبَتَهَا] َو
ســرَ جَنْبَهَا [وَ ک ِ
َصــبَتْ حَقَّهَا وَ مَنِعَتْ إِرْثَهَا وَ ک ِ
بِهَا بَعْدِی کََنِّی بِهَا وَ قَدْ دَخَلَ الذُّلُّ بَیتَهَا وَ انْتَهِکتْ حَرْمَتَهَا وَ غ ِ
أَ ْسقَطَتْ جَنِینَهَا وَ هِی تَنَادِی یا مَحَمَّدَاهْ فَلَا تَجَابَ وَ تَ ْستَ ِیثَ فَلَا تَ َاثَ فَلَا تَزَالَ بَعْدِی مَحْزَونَه مَکرَوبَه بَاکیه تَتَذَکرَ انْقِطَاعَ الْوَحْی
عَنْ بَیتِهَا مَرَّه وَ تَتَذَکرَ فِرَاقِی أَخْرَی وَ تَ ْستَوْحِشَ إِذَا جَنَّهَا اللَّیلَ لِفَقْدِ َصوْتِی الَّذِی کانَتْ تَ ْستَمِعَ إِلَیهِ إِذَا تَهَجَّدْتَ بِالْقَرْآنِ ثَمَّ تَرَی
نَفْ سَ هَا ذَلِیلَه بَعْدَ أَنْ کانَتْ فِی أَیامِ أَبِیهَا عَزِیزَه فَعِنْدَ ذَلِک یؤْنِ سَ هَا اللَّهَ تَعَالَی ذِکرَهَ بِالْمَلَائِکه فَنَادَتْهَا بِمَا نَادَتْ بِهِ مَرْیمَ بِنْتَ عِمْرَانَ
اســجَدِی وَ ارْکعِی مَ َع
اصــطَفاک عَلی نِســاءِ الْعالَمِینَ یا فَاطِمَه اقْنَتِی لِرَبِّک وَ ْ
اصــطَفاک وَ طَهَّرَک وَ ْ
فَتَقَولَ یا فَاطِمَه إِنَّ اللَّهَ ْ
الرَّاکعِینَ.
ِســهَا فِی عِلَّتِهَا فَتَقَولَ عِنْدَ ذَلِک یا رَبِّ
ِّضــهَا وَ تَؤْن َ
ثَمَّ یبْتَدِئَ بِهَا الْوَجَعَ فَتَمْرَضَ فَیبْعَثَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیهَا مَرْیمَ بِنْتَ عِمْرَانَ تَمَر َ
إِنِّی قَدْ سَ ئِمْتَ الْحَیاه وَ تَبَرَّمْتَ بََِهْلِ الدُّنْیا فَََلْحِقْنِی بََِبِی فَیلْحَقَهَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِی فَتَکونَ أَوَّلَ مَنْ یلْحَقَنِی مِنْ أَهْلِ بَیتِی فَتَقْدَمَ

عَلَی مَحْزَونَه مَکرَوبَه مَ ْمَومَه مَ ْ َصوبَه مَقْتَولَه فَََقَولَ عِنْدَ ذَلِک اللَّهَمَّ الْعَنْ مَنْ ظَلَمَهَا وَ عَاقِبْ مَنْ غَ َصبَهَا وَ ذَلِّلْ مَنْ أَذَلَّهَا وَ خَلِّدْ
فِی نَارِک مَنْ ضَرَبَ جَنْبَهَا حَتَّی أَلْقَتْ وَلَدَهَا فَتَقَولَ الْمَلَائِکه عِنْدَ ذَلِک آمِینَ ...
ابن عباس میگوید روزی ر سول خدا « صلی اهلل علیه وآله» ن ش سته بود که ح سن آمد و چون او را دید گری ست و سپس
فرمود بیا نزد من بیا نزد من ای پ سرم و او را به خود نزدیک کرد تا بر زانوی را ست ن شانید .سپس ح سین آمد و چون او را
دید گریست و گفت بیا بیا پسر جانم و او را هم نزدیک کرد تا بر زانوی چپ خود نشانید .سپس فاطمه آمد و او را هم به خود
نزدیک کرد و برابر خود نشانید و سپس امیرالمؤمنین «علیه السالم» آمد او را هم که دید گری ست و نزدیک خود طلبید و در
پهلوی راست خود نشانید ،اصحابش گفتند یا رسول اللَّه هر کدام را دیدی گری ستی؟ توی اینها ک سی نبود که از دیدنش شاد
شـــوی؟ فرمود به حق آن که مرا به نبوت بر انگیخته و بر همه مردم برگز یده من و اینها گرامیترین خلقیم نزد خدا و روی
زمین کسی نیست که از اینها نزد من محبوبتر باشد.
اما علی بن ابی طالب که برادر من و همکار من و بعد از من صاحب امر است و صاحب لواء منست در دنیا و آخرت....
و اما دخترم فاطمه که بانوی زنان جهانیان اســـت از اولین و آخرین و پاره تن من و نور دیده من و میوه دل من و روح من
ا ست که درون من ست و حوراء ان سیه ا ست هر وقت در محراب خود برابر پروردگارش جل جالله بای ستد نورش به فر شتگان
آ سمان بتابد چنانچه نور اختران بر زمین بتابد و خدای عز و جل به فر شتگانش فرماید فر شتگانم! ببینید کنیزم فاطمه با وی
کنیزانم را برابرم ای ستاده و دلش از ترسم میلرزد و دل به عبادتم داده ،گواه باشید که شیعیانش را از آتش امان دادم و چون
او را دیدم بیادم افتاد آنچه پس از من با وی می شود گویا میبینم خواری به خانهاش راه یافته و حرمتش زیر پا رفته و حقش
غصب شده و ارثش ممنوع شده و پهلویش شک سته و جنین او سقط شده و فریاد میزند یا محمداه و جواب نشنود و است اثه
کند و ک سی بدادش نرسد و همی شه پس از من غمنده و گرفتار و گریان است یک بار یادآور شود که وحی از خانهاش بریده
و بار دیگر یاد جدائی من کند و شــب که آواز مرا نشــنود بهراس افتد آوازی که من با تالوت قرآن تهجد میکردم و خود را
خوار بیند پس از آنکه در دوران پدر عزیز بوده در اینجا خدای تعالی او را با فرشــتگان مَنوس ســازد و او را بدان چه بمریم
بنت عمران گفتند ندا دهند و گوی ند ای فاطمه خدا یت گز ید و پاک کرد و بر زنان جهان یان برگز ید ای فاطمه قنوت کن بر
پروردگارت و سجود و رکوع کن با راکعان سپس بیماری او آغاز شود و خدا مریم بنت عمران را بفرستد او را پرستاری کند و
در بیماری او انیس او باشــد اینجا اســت که گوید پروردگارا من از زندگی دلتنگ شــدم و از اهل دنیا ملولم مرا بپدرم رســان
خدای عز و جل او را بمن رساند و اول کس از خاندانم باشد که بمن رسد ،محزون و گرفتار و غمنده و شهید بر من وارد شود
و من در اینجا بگویم خدایا لعنت کن هر که باو ظلم کرده و کیفر ده هر که حقش را غصب کرده و خوار کن هر که خوارش
کرده و در دوزخ مخلد کن هر که به پهلویش زده تا سقط جنین کرده و مالئکه آمین گویند....
الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین (متوفای381هــــ) ،األمالی ،ص ،176تحقیق و نشر :قسم الدراسات االسالمیه -
مؤسسه البعثه  -قم ،الطبعه :األولی1417 ،هـ.
سند دوم :إن فاطمه بضعه منی  ،وهی نور عینی  ،وثمره فؤادی  ،یسوءنی ما ساءها
سند دوم با کمیت ییرات از ابن عباس این گونه نقل شده است:
َاشـمٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرَ بْنَ َسـلَمَه الََْهْوَازِی قَالَ
حَدَّثَنَا أَحْمَدَ بْنَ زِیادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِی رَحِمَهَ اللَّهَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِی بْنَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ ه ِ
َوســی ابْنِ أَخْتِ الْوَاقِدِی قَالَ حَدَّثَنَا أَبَو قَتَادَه الْحَرَّانِی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمَ بْنَ مَحَمَّدٍ الثَّقَفِی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ م َ
الْحَضْرَمِی عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمَسَیبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ رَسَولَ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله کانَ جَالِساً ذَاتَ یوْمٍ وَ عِنْدَهَ عَلِی وَ فَاطِمَه
وَ الْحَ سَ نَ وَ الْحَ سَ ینَ علیهم ال سالم فَقَالَ اللَّهَمَّ إِنَّک تَعْلَمَ أَنَّ هَؤَلَاءِ أَهْلَ بَیتِی وَ أَکرَمَ النَّاسِ عَلَی فَََحِبَّ مَنْ أَحَبَّهَمْ وَ أَبْ ِضْ مَنْ

أَبْ َضَـــهَمْ وَ وَالِ مَنْ وَاالهَمْ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهَمْ وَ أَعِنْ مَنْ أَعَانَهَمْ وَ اجْعَلْهَمْ مَطَهَّرِینَ مِنْ کلِّ رِجْسٍ مَعْصَـــومِینَ مِنْ کلِّ ذَنْبٍ وَ
أَیدْهَمْ بِرَوحِ الْقَدَسِ مِنْک .
ثَمَّ قَالَ صـــلی اهلل علیه وآله یا عَلِی أَنْتَ إِمَامَ أَمَّتِی وَ خَلِیفَتِی عَلَیهَا بَعْدِی وَ أَنْتَ قَائِدَ الْمَؤْمِنِینَ إِلَی الْجَنَّه وَ کََنِّی أَنْظَرَ إِلَی ابْنَتِی
فَاطِمَه قَدْ أَقْبَلَتْ یوْمَ الْقِیامَه عَلَی نَجِیبٍ مِنْ نَورٍ عَنْ یمِینِهَا سَـــبْعَونَ أَلْفَ مَلَک وَ عَنْ یسَـــارِهَا سَـــبْعَونَ أَلْفَ مَلَک وَ بَینَ یدَیهَا
َسبْعَونَ أَلْفَ مَلَک وَ خَلْفَهَا َسبْعَونَ أَلْفَ مَلَک تَقَودَ مَؤْمِنَاتِ أَمَّتِی إِلَی الْجَنَّه فَََیمَا امْرَأَه َصلَّتْ فِی الْیوْمِ وَ اللَّیلَه خَمْسَ َصلَوَاتٍ َو
صَامَتْ َشهْرَ رَمَ ضَانَ وَ حَجَّتْ بَیتَ اللَّهِ الْحَرَامَ وَ زَکتْ مَالَهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ وَالَتْ عَلِیاً بَعْدِی دَخَلَتِ الْجَنَّه بِ َشفَاعَه ابْنَتِی فَاطِمَه
وَ إِنَّهَا لَ َسیدَه نِ سَاءِ الْعَالَمِینَ فَقِیلَ یا رَ سَولَ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله أَ هِی َسیدَه لِنِ سَاءِ عَالَمِهَا فَقَالَ صلی اهلل علیه وآله ذَاک لِمَرْیمَ
بِنْتِ عِمْرَانَ فَََمَّا ابْنَتِی فَاطِمَه فَهِی سَ یدَه نِ سَ اءِ الْعَالَمِینَ مِنَ الََْوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ إِنَّهَا لَتَقَومَ فِی مِحْرَابِهَا فَی سَ لِّمَ عَلَیهَا سَ بْعَونَ أَلْفَ
مَلَک مِنَ الْمَلَائِکه الْمَقَرَّبِینَ وَ ینَادَونَهَا بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِکه مَرْیمَ فَیقَولَونَ یا فَاطِمَه إِنَّ اللَّهَ ا صْ طَفاک وَ طَهَّرَک وَ ا صْ طَفاک عَلی
نِساءِ الْعالَمِینَ.
ضعَه مِنِّی وَ هِی نَورَ عَینِی وَ ثَمَرَه فَؤَادِی ی سَوؤَنِی مَا سَاءَهَا وَ ی َسرُّنِی مَا
ثَمَّ الْتَفَتَ إِلَی عَلِی علیه السالم فَقَالَ یا عَلِی إِنَّ فَاطِمَه بَ ْ
سَـرَّهَا وَ إِنَّهَا أَوَّلَ مَنْ یلْحَقَنِی مِنْ أَهْلِ بَیتِی فَََحْسِـنْ إِلَیهَا بَعْدِی وَ أَمَّا الْحَسَـنَ وَ الْحَسَـینَ فَهَمَا ابْنَای وَ رَیحَانَتَای وَ هَمَا سَـیدَا
َشبَابِ أَهْلِ الْجَنَّه فَلْیکرَمَا عَلَیک ک َسمْعِک وَ بَ َصرِک ثَمَّ رَفَعَ صلی اهلل علیه وآله یدَهَ إِلَی ال َّسمَاءِ فَقَالَ اللَّهَمَّ إِنِّی أَ ْشهِدَک أَنِّی
مَحِبٌّ لِمَنْ أَحَبَّهَمْ وَ مَبْ ِضٌ لِمَنْ أَبْ َضَهَمَ وَ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهَمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهَمْ وَ عَدَوٌّ لِمَنْ عَادَاهَمْ وَ وَلِی لِمَنْ وَاالهَ.
ابن عباس گفت :روزی ر سول خدا ( صلی اهلل علیه وآله) ن ش سته بود و علی و فاطمه و ح سنین نزد او بودند گفت خدایا تو
میدانی اینان اهل بیت منند و گرامیترین مردم نزد من دوســتشــان را دوســتدار ،دشــمنشــان را دشــمن دار مهربانی کن با
مهربانان به آنها و بد دار بدخواه آنها را ،کمک کن کمک کار آنها را و آنها را از پلیدی پاک کن و مع صوم دار از هر گناهی و
بروح القدس مؤید دار.
ای علی تو امام امت منی و بر آنها پس از من خلیفهای تو پیشــرو اهل بهشــتی و گویا من مینگرم دخترم فاطمه را که روز
قیامت بر ا سبی از نور سوار ا ست و از طرف را ستش هفتاد هزار فر شته و از چپش هفتاد هزار و جلو رو و دنبالش هر کدام
هفتاد هزار فرشته باشد و زنان امتم را ببهشت رهبری کند هر زنی در شبانه روز پنُ نماز بخواند و ماه رمضان را روزه دارد و
حُ خانه خدا کند و زکاه مالش را بپردازد و شــوهرش را اطاعت کند و پس از من پیرو علی باشــد به شــفاعت دخترم فاطمه
ببهشت رود و او سیده زنان عالمیان است عرض شد یا رسول اللَّه او سیده زنان عالم خود است؟ فرمود او مریم دختر عمران
بود اما دخترم فاطمه بانوی زنان عالم است از اولین و آخرین و او است که چون در محرابش بایستد هفتاد هزار فرشته مقرب
بر او سالم دهند و ندائی که بمریم کردند باو کنند و گویند ای فاطمه برا ستی خدا تو را برگزید و پاک کرد و برگزید بر زنان
جهانیان.
سپس رو به علی کرد و فرمود ای علی فاطمه پاره تن من ا ست و نور دیده من و میوه دلم بد آیدم آنچه او را بد آید و شادم
از شادیش و او اول کس است از خاندانم که به من رسد ،پس از من با او خوبی کن حسن و حسین دو پسر من و دو ریحان
منند و هر دو سید جوانان اهل بهشتند باید پیش تو چون گوش و چشمت عزیز باشند سپس دست به آسمان برداشت و گفت
بار خدایا گواه باش که من دوستدار دوست آنها و دشمن دشمن آنها و سازش کار سازش کننده آنها و نبرد کن با نبردکننده
آنهایم و دشمنم با هر که بدخواه آنها است و دوستم با هر که آنها را دوست دارد.
الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین (متوفای381هــــ) ،األمالی ،ص ،575تحقیق و نشر :قسم الدراسات االسالمیه -
مؤسسه البعثه  -قم ،الطبعه :األولی1417 ،هـ.

روایت هشتم از ابن عباس (فاطمه بضعه منی ،وولداها عضدی)
شــاذان بن جبرئیل قمیروایت دیگری را از ابن عباس نقل کرده که رســول خدا پس از بازگشــت از حجه الوداع درباره اهل
بیتش در حضور اصحاب سفارش کرد و از جمله درباره حضرت زهرا فرمود :فاطمه بضعه منی .متن روایت این است:
(حدیث علی أبو ذریه النبی)
بِالْإِ ْسنَادِ یرْفَعَهَ إِلَی ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَ قَالَ لَمَّا رَجَعْنَا مِنْ حَجَّه الْوَدَاعِ جَلَ ْسنَا مَعَ رَ َسولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله فِی مَ ْسجِدِهِ فَقَالَ أَ
تَدْرَونَ مَا أَقَولَ لَکمْ قَالَوا اللَّهَ وَ رَسَـــولَهَ أَعْلَمَ قَالَ اعْلَمَوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَنَّ عَلَی أَهْلِ الدِّینِ إِذْ هَدَاهَمْ بِی وَ أَنَا أَمَنُّ عَلَی أَهْلِ
الدِّینِ إِذْ أَهْدِیهِمْ بِعَلِی بْنِ أَبِی طَالِبٍ ابْنِ عَمِّی وَ أَبِی ذَرِّیتِی أَلَا وَ مَنِ اهْتَدَی بِهِمْ نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَمْ ضَ لَّ وَ غَوَی أَیهَا النَّاسَ
ضوْءِ اللَّهَمَّ ارْحَمْ مَنْ رَحِمَهَمْ وَ لَا تَ ْفِرْ لِمَنْ
ضدَای وَ أَنَا وَ بَعْلَهَا کال َّ
ضعَه مِنِّی وَ وَلَدَیهَا عَ َ
اللَّهَ اللَّهَ فِی عِتْرَتِی وَ أَهْلِ بَیتِیفَإِنَّ فَاطِمَه بَ ْ
ظَلَمَهَمْ ثَمَّ دَمَعَتْ عَینَاهَ وَ قَالَ کََنِّی أَنْظَرَ الْحَال.
ابن عباس میگوید :هنگامیکه از حجه الوداع برگ شتیم ،همراه ر سول خدا در م سجد آن ح ضرت در مدینه ن ش سته بودیم.
حضرت فرمود :آیا میدانید که برای شما چه مطلبی میگویم؟ اصحاب گفتند :خدا و رسولش بهتر میداند .فرمود :خداوند بر
اهل دین منت نهاد زیرا آنها را به وسیله من هدایت کرد.
من منت میگذارم بر اهل دین؛ چون آنها را به و سیله علی بن ابی طالب علیه ال سّ الم هدایت کردم پ سر عمو و پدر فرزندانم
هر که به وسیله ایشان هدایت یافت رستگار است و کسی که از آنها تخلف نماید گمراه و سرگردان.
مردم! خدا خدا را در نظر داشـــته باشـــید در مورد عترت و اهل بیتم ،فاطمه پاره تن من و دو فرزندش بازوان منند و من و
شوهرش چون نور درخشنده هستیم .خدایا رحم کن بر کسی که به آنها رحم نماید و کسی که بر آنها ستم ورزد او را میامرز،
در این موقع چشمان پیامبر پر از اشک شده فرمود گویا هم اکنون میبینم چه خواهند کرد.
القمی ،سدید الدین شاذان بن جبرئیل (متوفای 660هــــ) الروضه فی فضائل أمیر المؤمنین ( علیه السالم ) ،ص  ،168تحقیق :
علی الشکرچی ،چاپ  :األولی ،سال چاپ 1423 :
روایت نهم :ابو ذر غفاری از رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله) إِنَّهَا بَضْعَه مِنِّی فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِی
شَن صدر دیگر این روایت به نقل ابوذر غفاری این است که در مریضی وفات ،رسول خدا صلی اهلل علیه وآله ،فاطمه زهرا را
خواست و به ایشان خبر داد که تو نخستین فرد از اهل بیت من هستید که به من ملحق خواهی شد و از مصیبتهایی که بر
ایشان وارد میشود خبر داد آنگاه به من فرمود:
یا أَبَا ذَرٍّ إِنَّهَا بَضْعَه مِنِّی فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِی.
متن روایت را مرحوم خزاز قمیآین گونه نقل کرده است:
حَدَّثَنَا الْقَاضِ ـی أَبَو الْفَرَجِ الْمَعَافَی بْنَ زَکرِیا الْبَ ْدَادِی قَالَ حَدَّثَنِی مَحَمَّدَ بْنَ هَمَّامِ بْنِ سَ ـهَیلٍ الْکاتِبَ قَالَ حَدَّثَنِی مَحَمَّدَ بْنَ مَعَافًی
ال َّسلْمَا ِسی عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَاهِرٍ عَنْ عَبْدِ القَدُّوسِ عَنِ الََْعْمَشِ عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمَعْتَمِرِ قَالَ قَالَ أَبَو ذَرٍّ
الْ ِفَارِی رَحْمَه اللَّهِ عَلَیهِ دَخَلْتَ عَلَی رَ َسولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله فِی مَرَ ِضهِ الَّذِی تَوَفِّی فِیهِ فَقَالَ یا أَبَا ذَرٍّ ایتِنِی بِابْنَتِی فَاطِمَه
قَالَ فَقَمْتَ وَ دَخَلْتَ عَلَیهَا وَ قَلْتَ یا َسیدَه النِّ ْسوَانِ أَجِیبِی أَبَاک قَالَ فلبت [فَلَبِ َستْ ] منحلها [جِلْبَابَهَا] وَ أَبْرَزَتْ [اتَّزَرَتْ ] وَ خَرَجَتْ
حَتَّی دَخَلَتْ عَلَی رَ سَ ولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله فَلَمَّا رَأَتْ رَ سَ ولَ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله انْکبَّتْ عَلَیهِ وَ بَکتْ وَ بَکی رَ سَ ولَ اللَّهِ
صــلی اهلل علیه وآله لِبَکائِهَا وَ ضَ ـمَّهَا إِلَیهِ ثَمَّ قَالَ یا فَاطِمَه لَا تَبْکینَّ فِدَاک أَبَوک فَََنْتِ أَوَّلَ مَنْ تَلْحَقِینَ بِی مَظْلَومَه مَ ْصَ ـوبَه وَ

سَ وْفَ یظْهَرَ بَعْدِی حَ سِ یکه النِّفَاقِ وَ سَ مَلَ جِلْبَابَ الدِّینِ وَ أَنْتِ أَوَّلَ مَنْ یرِدَ عَلَی الْحَوْضَ قَالَتْ یا أَبَهْ أَینَ أَلْقَاک قَالَ تَلْقَینِی عِنْدَ
الْحَوْضِ وَ أَنَا أَ ْسقِی ِشیعَتَک وَ مَحِبِّیک وَ أَطْرَدَ أَعْدَاءَک وَ مَبْ ِ ِضیک قَالَتْ یا رَ َسولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ أَلْقَک عِنْدَ الْحَوْضِ قَالَ تَلْقَینِی
عِنْدَ الْمِیزَانِ قَالَتْ یا أَبَهْ وَ إِنْ لَمْ أَلْقَک عِنْدَ الْمِیزَانِ قَالَ تَلْقَینِی عِنْدَ ال صِّ رَاطِ وَ أَنَا أَقَولَ سَ لِّمْ سَ لِّمْ شِ یعَه عَلِی قَالَ أَبَو ذَرٍّ فَ سَ کنَ
ضعَه مِنِّی فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِی أَلَا إِنَّهَا َسیدَه نِ سَاءِ الْعَالَمِینَ
قَلْبَهَا ثَمَّ الْتَفَتَ إِلَی رَ سَولَ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله فَقَالَ یا أَبَا ذَرٍّ إِنَّهَا بَ ْ
وَ بَعْلَهَا َسیدَ الْوَ ِصیینَ وَ ابْنَیهَا الْحَ َسنَ وَ الْحَ َسینَ َسیدَا َشبَابِ أَهْلِ الْجَنَّه وَ إِنَّهَمْ إِمَامَانِ إِنْ قَامَا أَوْ قَعَدَا وَ أَبَوهَمَا خَیرٌ مِنْهَمَا َو
سَ وْفَ یخْرَجَ مِنْ صَ لْبِ الْحَ سَ ینِ تِ سْ عَه مِنَ الََْئِمَّه مَعْ صَ ومَونَ قَوَّامَونَ بِالْقِ سْ طِ وَ مِنَّا مَهْدِی هَذِهِ الََْمَّه قَالَ قَلْتَ یا رَ سَ ولَ اللَّهِ فَکمِ
الََْئِمَّه بَعْدَک قَالَ عَدَدَ نَقَبَاءِ بَنِی إِسْرَائِیلَ.
حبش بن معتمر از أبو ذر غفاری روایت میکند که بر رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله در همان مرضی که به وسیله آن از دنیا
رحلت فرمود ،وارد شدم .حضرت به من فرمود :ای ابا ذر دخترم فاطمه را نزد من بیاور ،ابو ذر میگوید :برخاستم و نزد فاطمه
آمده عرض کردم :ای بانوی زنان پدرت رسول خدا را اجابت فرما .حضرت لباس خود را پوشید و بیرون آمد تا بر آن حضرت
وارد شد ،چون ر سول خدا صلّی اللَّه علیه و آله را (در آن حال) دید خود را به روی او انداخت و گری ست ،از گریه او پی مبر
صلّی اللَّه علیه و آله نیز گری ست و فاطمه را به خویش چسباند و فرمود :ای فاطمه! پدرت به فدایت ،گریه مکن زیرا تو اولین
کسی هستی که در حالی که به تو ستم شده و حقّت غصب شده و به ناحق گرفته شده به من ملحق شوی و به همین زودی
کینه ها و عداوتهای نفاق آش ـکار گردد ،و جامه دین را در بر گیرد ،پس تو اولین کس ـی هســتی که نزد حوض (کوثر) بر من
وارد شــوی ،عرض کرد :ای پدر کجا مالقاتت کنم؟ فرمود :نزد حوض کوثر ،و من شــیعیان و دوســتانت را ســیراب کنم و
دشــمنانت و کســانی که تو را به غضــب درآوردهاند از حوض دور کنم ،عرض کرد :ای رســول خدا اگر نزد حوض مالقاتت
نکردم (کجا دیدارت کنم)؟
فرمود :نزد میزان .عرض کرد :اگر نزد میزان مالقاتت نکردم؟ فرمود :در صـــراط (مالقاتم کنی) و من به خدا عرض کنم:
پروردگارا شیعه علی را (از آتش و عذاب) سالم نگه دار ابو ذر گفت :دل زهرا (از این کالم) آرام شد ،سپس رسول خدا صلّی
اللَّه علیه و آله به من توجه فرموده گفت :ای ابا ذر این (فاطمه) پاره تن من اســـت هر که او را بیازارد مرا آزرده ،هر آینه او
بانوی زنان عالمیان است و شوهرش سید اوصیاء است و دو فرزندش آقایان اهل بهشتند و همانا آن دو امام و پی شوایند چه
آنکه قیام کنند و چه آنکه در خانه بنشینند و پدرشان از آن دو بهتر است و به زودی خداوند از صلب حسین نه نفر پی شوایان
و امامان امین و مع صوم که به عدل قیام کنند بیرون آورد و از ما ا ست مهدی این امّت ،ابوذر گفت :عرض کردم :ای ر سول
خدا! امامان بعد از شما چند نفرند؟ فرمود :به عدد نقیبان بنی اسرائیل.
الخزاز القمیآلرازی ،أبی القاسم علی بن محمد بن علی (متوفای400ه ـ) ،کفایه األثر فی النص علی األئمه االثنی عشر ،ص،38
تحقیق :السید عبد اللطیف الحسینی الکوه کمری الخوئی ،ناشر :انتشارات ـ قم140 ،هـ .
روایت دهم :جابر بن عبد اهلل انصاری (أَلَا إِنَّک بَضْعَه مِنِّی مَنْ آذَاک فَقَدْ آذَانِی)
جابر بن عبد اهلل انصــاری نیز روایت کرده اســت که رســول خدا صــلی اهلل علیه وآله هنگامیکه از دنیا میرفت فاطمه زهرا
سالم اهلل علیها باال سر آمد و گریه میکرد ،اما ر سول خدا ای شان را دلداری میداد و سخنانی زیادی به ای شان فرمود و از
جمله فرمودند:
أَلَا إِنَّک بَضْعَه مِنِّی مَنْ آذَاک فَقَدْ آذَانِی.
متن روایت طبق نقل کفایه االثر خزاز قمیآین است:

ضلِ مَحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ال َّشیبَانِی رَحِمَهَ اللَّهَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ بْنَ َسلَیمَانَ بْنِ غَالِبٍ الََْزْدِی بابارح [بََِرْتَاحَ ] قَالَ
أَخْبَرَنَا أَبَو الْمَفَ َّ
أَبَو عَبْدِ اللَّهِ الْ َنِی الْحَ سَ نَ بْنَ مَعَالِی قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ هَمَّامٍ الْحِمْیرِی قَالَ حَدَّثَنَا ابْنَ أَبِی شَ یبَه قَالَ حَدَّثَنَا شَ رِیک الدِّینِ
بْنَ الرَّبِیعِ عَنِ الْقَا ِسمِ بْنِ حَ سَّانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الََْنْ صَارِی قَالَ :کانَ رَ سَولَ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله فِی ال ِّشکایه الَّتِی قَبِضَ
فِیهَا فَإِذَا فَاطِمَه عِنْدَ رَأْ سِ هِ قَالَ فَبَکتْ حَتَّی ارْتَفَعَ صَ وْتَهَا فَرَفَعَ رَ سَ ولَ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله طَرْفَهَ إِلَیهَا فَقَالَ حَبِیبَتِی فَاطِمَه مَا
الَّذِی یبْکیک قَالَتْ أَخْ شَ ی ال ضَّ یعَه مِنْ بَعْدِک یا رَ سَ ولَ اللَّهِ قَالَ یا حَبِیبَتِی لَا تَبْکینَّ فَنَحْنَ أَهْلَ بَیتٍ أَعْطَانَا اللَّهَ سَ بْعَ خِ صَ الٍ لَمْ
یعْطِهَا قَبْلَنَا وَ لَا یعْطِهَا أَحَداً بَعْدَنَا لَنَا خَاتَمَ النَّبِیینَ وَ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هَوَ أَنَا أَبَوک وَ وَ صِ یی خَیرَ الََْوْ صِ یاءِ وَ أَحَبُّهَمْ
إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هَوَ بَعْلَک وَ شَ هِیدَنَا خَیرَ ال شُّ هَدَاءِ وَ أَحَبُّهَمْ إِلَی اللَّهِ وَ هَوَ عَمُّک وَ مِنَّا مَنْ لَهَ جَنَاحَانِ فِی الْجَنَّه یطِیرَ بِهِمَا مَعَ
الْمَلَائِکه وَ هَوَ ابْنَ عَمِّک وَ مِنَّا سِ بْطَا هَذِهِ الََْمَّه وَ هَمَا ابْنَاک الْحَسَ نَ وَ الْحَسَ ینَ وَ سَ وْفَ یخْرِجَ اللَّهَ مِنْ صَ لْبِ الْحَسَ ینِ تِسْ عَه مِنَ
ضهَمْ عَلَی
الََْئِمَّه أَمَنَاءَ مَعْ صَومِینَ وَ مِنَّا مَهْدِی هَذِهِ الََْمَّه إِذَا صَارَتِ الدُّنْیا هَرْجاً وَ مَرْجاً وَ تَظَاهَرَتِ الْفِتَنَ وَ تَقَطَّعَتِ ال ُّسبَلَ وَ أَغَارَ بَعْ َ
بَعْضٍ فَلَا کبِیرٌ یرْحَمَ صَ ِیراً وَ لَا صَ ِیرٌ یوَقِّرَ کبِیراً فَیبْعَثَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ ذَلِک مَهْدِینَا التَّا سِ عَ مِنْ صَ لْبِ الْحَ سَ ینِ علیه ال سالم
یفْتَحَ حَصَونَ الضَّلَالَه وَ قَلَوباً غَفْلًا یقَومَ بِالدِّرَّه فِی آخِرِ الزَّمَانِ کمَا قَمْتَ بِهِ فِی أَوَّلِ الزَّمَانِ وَ یمْلَََ الََْرْضَ عَدْلًا کمَا مَلِئَتْ جَوْراً.
یا فَاطِمَه لَا تَحْزَنِی وَ لَا تَبْکی فَإِنَّ اللَّهَ أَرْحَمَ بِک وَ أَرْأَفَ عَلَیک مِنِّی وَ ذَلِک لِمَکانِک مِنِّی وَ مَوْضِـــعِک فِی قَلْبِی وَ زَوَّجَک اللَّ َه
ضیه وَ قَدْ َسََلْتَ رَبِّی عَزَّ وَ
صرَهَمْ بِالْقَ ِ
زَوْجاً هَوَ أَ ْشرَفَ أَهْلِ بَیتِک حَ سَباً وَ أَکرَمَهَمْ نَ سَباً وَ أَرْحَمَهَمْ بِالرَّعِیه وَ أَعْدَلَهَمْ بِال َّسوِیه وَ أَنْ َ
جَلَّ أَنْ تَکونِی أَوَّلَ مَنْ یلْحَقَنِی مِنْ أَهْلِ بَیتِی أَلَا إِنَّک بَضْعَه مِنِّی مَنْ آذَاک فَقَدْ آذَانِی.
صحَابَه فَقَاال لَهَا کیفَ أَ ْصبَحْتِ یا بِنْتَ
قَالَ جَابِرٌ فَلَمَّا قَبِضَ رَ سَولَ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله فَاعْتَلَّتْ فَاطِمَه دَخَلَ إِلَیهَا رَجَلَانِ مِنَ ال َّ
ضعَه مِنِّی فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِی قَاال نَعَمْ
رَ سَولِ اللَّهِ قَالَتْ ا ْصدَقَانِی هَلْ َسمِعْتَمَا مِنْ رَ سَولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله یقَولَ فَاطِمَه بَ ْ
قَدْ َسمِعْنَا ذَلِک مِنْهَ فَرَفَعَتْ یدَیهَا إِلَی ال َّسمَاءِ وَ قَالَتْ اللَّهَمَّ إِنِّی أَ ْشهِدَک أَنَّهَمَا قَدْ آذَیانِی وَ غَ َصبَا حَقِّی ثَمَّ أَعْرَ َضتْ عَنْهَمَا فَلَمْ
تَکلِّمْهَمَا بَعْدَ ذَلِک وَ عَاشَتْ بَعْدَ أَبِیهَا خَمْسَه وَ تِسْعِینَ یوْماً حَتَّی أَلْحَقَهَا اللَّهَ بِه .
جابر بن عبد اللَّه انصاری میگوید :رسول خدا صلّی اللَّه علیه و اله در مرضی بود که به آن از دنیا رفت و فاطمه باالی سرش
ن ش سته و گریه میکرد تا این که صدای گریهاش بلند شد .پس آن ح ضرت چ شم به او دوخته فرمود :ای حبیبه من فاطمه
چه چیز تو را گریان کرده؟ عرض کرد :از ضایع شدن (حقم) پس از شما ترسناکم.
فرمود :حبیبه من گریه مکن زیرا ما خاندانی هســتیم که خداوند هفت خصــلت به ما عطا کرده و به احدی پیش از ما نداده و
به احدی بعد از ما ندهد ،من خاتم پی مبران و محبوب ترین خلق نزد خدای عز و جل و پدر تو میبا شم و و صی من بهترین
اوصیاء و محبوب ترین ای شان نزد خدا است و شوهر تو است و شهید ما بهترین شهداء و محبوب ترین آنان نزد خدا است و
او عموی تو (حمزه) ا ست ،و از ما ا ست ک سی که دو بال دارد و با آن دو با فر شتگان در به شت پرواز کند و او پ سر عمویت
(جعفر) است ،و از ما است دو سبط این امّت و آن دو پسرانت حسن و حسین هستند و بزودی خداوند از صلب حسین نه تن
امامان امین و معصوم را بیرون آورد و از ما است مهدی این امّت که چون دنیا دچار هرج و مرج شود و فتنه ها ظاهر گردد و
راهها بریده شـــود و مردم همدیگر را غارت کنند نه بزرگ بر کوچک رحم کند و نه کوچک احترام بزرگ را نگه دارد ،در آن
هنگام خدای عز و جل مهدی ما نهمین فرزند حســـین را برانگیزد ،بناهای محکم و قلعه های گمراهی را فتح کند ،به دین
(خدا) در آخر الزمان قیام کند و زمین را پر از عدل کند چنانچه پر از ستم شده با شد ،ای فاطمه گریه مکن و محزون مباش
زیرا خداوند به تو رحیم تر و مهربان تر از من ا ست و این بخاطر جایگاه تو ا ست نزد من و آن جایی که در قلب من داری و
خداوند تو را به شــریفترین خاندان من در حســب و گرامیترین شــان در منصــب و مهربانترین ایشــان به رعیت و عادل
ترینشان در مساوات و بیناترین ایشان در قضاوت تزویُ کرد.

و من از خدای خود خواستهام که تو اولین نفر از خاندان من باشی که به من ملحق شوی ،آگاه باش که تو پاره تن منی و هر
که تو را بیازارد مرا آزرده است ،جابر گوید :همین که رسول خدا صلّی اللَّه علیه و اله از دنیا رفت و فاطمه مریض شد ،دو نفر
از صحابه بر او وارد شدند و به او عرض کردند :ای فاطمه دختر پی مبر ،حال شما چگونه است؟ فرمود :مرا تصدیق کنید که
آیا از پی مبر صلّی اللَّه علیه وآله شنیدید که میفرمود :فاطمه پاره تن من است هر که او را بیازارد به تحقیق مرا آزرده است؟
گفتند :آری این را از آن حضــرت شــنیدیم ،پس فاطمه دســتهایش را به جانب آســمان بلند کرد و گفت :پروردگارا تو را گواه
میگیرم که این دو مرا آزرده و حقّم را غصـب کردند ،سـپس رو از ایشـان گرداند و دیگر با آن دو حرف نزد ،و بعد از پدرش
هفتاد و پنُ روز ،و بعضی گفتهاند چهل روز ،و بعضی گویند شش ماه زنده بود تا خداوند او را به پدر بزرگوارش ملحق فرمود.
الخزاز القمیآلرازی ،أبی القاسم علی بن محمد بن علی (متوفای400ه ـ) ،کفایه األثر فی النص علی األئمه االثنی عشر ،ص،65
تحقیق :السید عبد اللطیف الحسینی الکوه کمری الخوئی ،ناشر :انتشارات ـ قم140 ،هـ .
جابر بن عبد اهلل انصاری روایت دیگری را نیز نقل کرده و در این روایت آمده است که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله درباره
فاطمه فرمود :فاطمه مهجتی ،وابناها ثمره فؤادی.
متن روایت به نقل شاذان بن جبرئیل قمیآین است:
باإلســناد  -یرفعه  -إلی الصــادق (علیه الســالم) ،عن أبیه ،عن جده ،عن أبیه الحســین (علیه الســالم) ،عن جابر بن عبد اهلل
األن صاری قال :قال ر سول اهلل ( صلی اهلل علیه وآله و سلم) :فاطمه مهجتی ،وابناها ثمره فؤادی ،وبعلها نور ب صری ،واألئمه من
ولدها أمنائی وحبلی الممدود فمن اعتصم بهم فقد نجی ،ومن تخلف عنهم فقد هوی.
جابر بن عبد اهلل انصــاری میگوید :رســول خدا صــلی اهلل علیه وآله فرمود :فاطمه خون قلب من ،فرزندانش میوهای دلم،
همسرش نور چشمانم و فرزندان فرزندانش امینان من و ریسمان کشیده شده ای هستند که هر کسی به آنها تمسک نمایند،
نجات یابند و هر کسی از آنها تخلف کنند ،سقوط خواهند کرد.
القمی ،سدید الدین شاذان بن جبرئیل (متوفای 660هــــ) الروضه فی فضائل أمیر المؤمنین ( علیه السالم ) ،ص  ،156تحقیق :
علی الشکرچی ،چاپ  :األولی ،سال چاپ 1423 :
ابن منظور واژه «مَهْجَتی» را این گونه معنا کرده است:
المَهْجَه :دم القلب ،و ال بقاء للنَّفْسِ بعد ما تَراقَ مَهْجَتَها
مجهه :خون قلب است که اگر این خون ریخته شود زندگی انسان پایان میپذیرد.
األفریقی الم صری ،جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور (متوفای711هــــ) ،ل سان العرب ،ج  ،2ص ،370نا شر :دار صادر -
بیروت ،الطبعه :األولی.
در روایت دیگر از جابر بن عبد اهلل آمده است که رسول خدا درباره فاطمه فرمود :فاطمه قلبی وابناها ثمره فؤادی:
شاذان قمیروایت را این گونه آورده است:
(وباالسناد) عن اإلمام جعفر علیه السالم عن أبیه عن جده الحسین علیه السالم عن جابر بن عبد اهلل األنصاری قال قال رسول
اهلل صلی اهلل علیه وآله فاطمه قلبی وابناها ثمره فؤادی وبعلها نور ب صری واألئمه من ولدها أمنائی وحبلها الممدود فمن اعت صم
بهم نجا ومن تخلف عنهم هوی .

رســول خدا صــلی اهلل علیه وآله فرمود :فاطمه قلب من و فرزندانش ،میوه دلم و همســرش نور چشــم من و پیشــوایان از
فرزندانش امینان من و ریسمان کشیده شده ای هستند که اگر کسی به آنها چنگ زنند ،نجات می یابند و کسی از آنها روی
گرداند نا بود میشود.
القمی ،شاذان بن جبرئیل( ،متوفای 660هــــ) الفضائل ،ص  ،146ناشر :منشورات المطبعه الحیدریه ومکتبتها  -النجف األشرف،
ال چاپ  1962 - 1381 :م
روایت یازدهم :سعد بن ابی وقاص (فاطمه بضعه منی ،من سرها فقد سرنی)
سعد بن ابی وقاص یکی دیگر از صحابه ا ست .او نیز این فرمایش ر سول خدا صلی اهلل علیه وآله را نقل کرده و روایت وی
در امالی شیخ مفید این است:
 - 2قال  :أخبرنی أبو الحسن علی بن خالد المرغی قال  :حدثنا أبو القاسم الحسن بن علی بن الحسن الکوفی قال :حدثنا جعفر
بن محمد بن مروان ال زال قال :حدثنا أبی قال :حدثنا عبد اهلل بن الحســن األحمس ـی قال :حدثنا خالد بن عبد اهلل ،عن یزید بن
أبی زیاد ،عن عبد اهلل بن الحارث بن نوفل قال :سمعت سعد بن مالک یعنی ابن أبی وقاص یقول :سمعت ر سول اهلل صلی اهلل
علیه وآله یقول :فاطمه بضعه منی ،من سرها فقد سرنی ،ومن ساءها فقد ساءنی ،فاطمه أعز البریه علی.
ســعد بن مالک میگوید :از رســول خدا صــلی اهلل علیه وآله شــنیدم که میفرمود :فاطمه پاره تن من اســت ،هر کسـی او را
خوشحال کند ،مرا خوشحال کرده و هر که او را ناراحت کند مرا ناراحت کرده است .فاطمه عزیزترین موجود نزد من است.
الشـــیخ المفید ،محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبی عبد اهلل العکبری ،الب دادی (متوفای 413هــــــ) ،األمالی ،ص،260
تحقیق :الحسین أستاد ولی  -علی أکبر ال فاری ،ناشر :دار المفید للطباعه والنشر والتوزیع  -بیروت ،الطبعه :الثانیه1414 ،هــــ -
 1993م.
این روایت را با همین سند شیخ طوسی نیز نقل کرده است:
الطو سی ،ال شیخ ابوجعفر ،محمد بن الح سن بن علی بن الح سن (متوفای460هــــ) ،األمالی ،ص ،24تحقیق  :ق سم الدرا سات
االسالمیه  -مؤسسه البعثه ،ناشر :دار الثقافه ـ قم  ،الطبعه :األولی1414 ،هـ
روایت دوازدهم :مجاهد (وهی بضعه منی ،وهی قلبی الذی بین جنبی)
مجاهد که یکی از تابعان است برای شَن صدور این روایت قضیه دیگری را نقل کرده و آن این که حضرت در مقام معرفی
حضرت زهرا سالم اهلل علیها این جمله را درباره آن حضرت بیان کرده و متن روایت چنین است:
وعن مجاهد قال :خرج رسول اهلل (صلی اهلل علیه وآله وسلم) وقد أخذ بید فاطمه (علیها السالم) وقال :من عرف هذه فقد عرفها،
ومن لم یعرفها هی فاطمه بنت محمد ،وهی بضـــعه منی ،وهی قلبی الذی بین جنبی ،فمن آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی
اهلل  -جل وعال .
مجاهد میگوید :رســول خدا صــلی اهلل علیه وآله بیرون آمد در حالی که دســت فاطمه را گرفته بود و فرمود :هر کســی که
فاطمه را می شاسد که می شناسد و هر ک سی او را نمی شناسد ،بداند او فاطمه دختر پیامبر و پاره تن من و قلب من در میان
بدن من است؛ پس کسی که او را اذیت کند ،مرا اذیت کرده و کسی که مرا اذیت کند ،خداوند را اذیت کرده است.
الحلی ،حسن بن سلیمان (متوفای قرن 8هـــ) ،المختصر ،ص ،234تحقیق  :سید علی أشرف ،ناشر :انتشارات المکتبه الحیدریه ،
چاپخانه  :شریعت ،سال چاپ  1382 - 1424 :ش

المجلســی ،محمد باقر (متوفای1111هـــــ) ،بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار ،ج  43ص ،54تحقیق :محمد الباقر
البهبودی ،ناشر :مؤسسه الوفاء  -بیروت  -لبنان ،الطبعه :الثانیه المصححه1403 ،هـ 1983 -م
این روایت در کتابهای اهل سنت نیز از طریق مجاهد نقل شده است.
روایت سیزدهم :مکحول از امیرمؤمنان (علیه السالم) (وهی بضعه منی)
مکحول که یکی از صــحابه رســول خدا صــلی اهلل علیه وآله بوده ،از امیرمؤمنان روایت طوالنی را که خود آن حضــرت در
مناقب و ویژگیهایش بیان فرموده ،ذکر میکند .منقبت هفدهم این است که خداوند حضرت زهرا سالم اهلل علیها را که پاره
تن پیامبر است ،به ازدواج ایشان در آورد .متن فرمایش امیر مؤمنان به نقل شیخ صدوق این است:
سنِ الْقَطَّانَ وَ مَحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ السِّنَانِی وَ عَلِی بْنَ مَوسَی الدَّقَّاقَ وَ الْحَسَینَ بْنَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ
 1 1حَدَّثَنَا أَحْمَدَ بْنَ الْحَ َ
الْمَکتِّبَ وَ عَلِی بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقَ رَضِـــی اللَّهَ عَنْهَمْ قَالَوا حَدَّثَنَا أَبَو الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنَ یحْیی بْنِ زَکرِیا الْقَطَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَکرَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِیمَ بْنَ بَهْلَولٍ قَالَ حَدَّثَنَا َسـلَیمَانَ بْنَ حَکیمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ یزِیدَ عَنْ مَکحَولٍ قَالَ قَالَ أَمِیرَ الْمَؤْمِنِینَ
عَلِی بْنَ أَبِی طَالِبٍ علیه الســـالم لَقَدْ عَلِمَ الْمَسْـــتَحْفَظَونَ مِنْ أَصْـــحَابِ النَّبِی مَحَمَّدٍ ص أَنَّهَ لَیسَ فِیهِمْ رَجَلٌ لَهَ مَنْقَبَه إِلَّا وَ قَدْ
شَ رِکتَهَ فِیهَا وَ فَ ضَ لْتَهَ وَ لِی سَ بْعَونَ مَنْقَبَه لَمْ ی شْ رَکنِی فِیهَا أَحَدٌ مِنْهَمْ قَلْتَ یا أَمِیرَ الْمَؤْمِنِینَ فَََخْبِرْنِی بِهِنَّ فَقَالَ علیه ال سالم إِنَّ
أَوَّلَ مَنْقَبَه لِی أَنِّی لَمْ أَشْرِک بِاللَّهِ طَرْفَه عَینٍ وَ لَمْ أَعْبَدِ اللَّاتَ وَ الْعَزَّی...،
وَأَمَّا السَّـابِعَه عَشْـرَه فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ زَوَّجَنِی فَاطِمَه وَ قَدْ کانَ خَطَبَهَا ابوبکر وَ عَمَرَ فَزَوَّجَنِی اللَّهَ مِنْ فَوْقِ سَـبْعِ سَـمَاوَاتِهِ فَقَالَ
ضعَه مِنِّی فَقَلْتَ
رَ سَولَ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله هَنِیئاً لَک یا عَلِی فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ زَوَّجَک فَاطِمَه َسیدَه نِ سَاءِ أَهْلِ الْجَنَّه وَ هِی بَ ْ
یا رَسَولَ اللَّهِ أَ وَ لَسْتَ مِنْک فَقَالَ بَلَی یا عَلِی وَ أَنْتَ مِنِّی وَ أَنَا مِنْک کیمِینِی مِنْ شِمَالِی لَا أَسْتَ ْنِی عَنْک فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَه.
مکحول گوید :أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب علیه السّـــالم فرمود :از اصـــحاب پی مبر آنان که مطالب را نیکو بخاطر می
سپارند میدانند که در میان آنان ک سی نی ست که دارای منقبتی با شد مگر اینکه من شریک او بودهام و بر او برتری دا شتم
ولی هفتاد منقبت مرا است که هیچ یک از آنان را در آن شرکتی نیست.
عرض کردم یا أمیرالمؤمنین مرا از آن منقبتها آگاه گردان فرمود :نخ ستین منقبت که مرا ا ست این ست که یک چ شم بهم
زدن برای خدا شریک نگرفتم و الت و عزا را نپرستیدهام... .
و اما هفدهم اینکه خداوند فاطمه را هم سر من نمود با اینکه ابوبکر و عمر از او خوا ستگاری کرده بودند ولی خداوند از باالی
هفت آ سمانش او را به من تزویُ کرد پس ر سول خدا فرمود یا علی گوارایت باد که خدای عز و جل فاطمه بانوی زنان اهل
بهشت را که پاره تن من است همسر تو کرد عرض کردم یا رسول اللَّه مگر من از تو نی ستم فرمود :یا علی تو از من هستی
و من از تو همچون دست راست من نسبت به دست چپم و من از تو در دنیا و آخرت بی نیاز نیستم.
الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین (متوفای381هــــ) ،الخصال ،ص ،573تحقیق ،تصحیح وتعلیق :علی أکبر ال فاری،
ناشر :منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه فی قم المقدسه ،سال چاپ 1362 - 1403
روایت چهاردهم عمرو بن ابی المقدام و زیاد بن عبد اهلل از امام صادق (علیه ال سالم)( :فاطمه ب ضعه
منی وانا منها)
در این روایت به داستان ساختگی خواستگاری از دختر ابوجهل اشاره کرده و میفرماید :بعد از این که یک فرد شقی این خبر
را به فاطمه رســاند ،آن حضــرت غمگین شــد و به خانه رســول خدا آمد ،وقتی علی به خانه آمد و فاطمه را ندید و رفت در

م سجد خوابید .آنگاه ر سول خدا همراه فاطمه و فرزندانش نزد ح ضرت آمدند و عمر و ابوبکر را هم حا ضر کردند .ر سول خدا
به علی فرمود:
یا عَلِی أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فَاطِمَه بَضْعَه مِنِّی وَ أَنَا مِنْهَا فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِی وَ مَنْ آذَانِی فَقَدْ آذَی اللَّهَ.
علی فرمود :میدانم .رســول خدا فرمود :پس چرا این کا را کردی؟ علی فرمود :حتی این مســَله به ذهن من هم خطور نکرده
بود .رسول خدا سخن او را تصدیق کرد و فاطمه نیز خوشحال شد.
متن روایت این است:
 2ح َدَّثَن َا عَلِی بْنَ أَحْم َدَ ق َالَ ح َدَّثَن َا أَبَو الْعَب َّاسِ أَحْم َدَ بْنَ مَحَم َّدِ بْنِ یحْیی عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِق ْدَامِ وَ زِ یادِ بْنِ عَب ْدِ الل َّهِ ق َاال أَتَی
رَجَلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم فَقَالَ لَهَ یرْحَمَک اللَّهَ هَلْ تَ َشیعَ الْجَنَازَه بِنَارٍ وَ یمْ َشی مَعَهَا بِمِجْمَرَه أَوْ قِنْدِیلٍ أَوْ غَیرِ ذَلِک مِمَّا ی ضَاءَ
بِهِ قَالَ فَتَ َیرَ لَوْنَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه ال سالم مِنْ ذَلِک وَ ا سْ تَوَی جَالِ ساً ثَمَّ قَالَ إِنَّهَ جَاءَ شَ قِی مِنَ الََْ شْ قِیاءِ إِلَی فَاطِمَه بِنْتِ رَ سَ ولِ
اللَّهِ صـــلی اهلل علیه وآله فَقَالَ لَهَا أَ مَا عَلِمْتِ أَنَّ عَلِیاً قَدْ خَطَبَ بِنْتَ أَبِی جَهْلٍ فَقَالَتْ حَقّاً مَا تَقَولَ فَقَالَ حَقّاً مَا أَقَولَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
فَدَخَلَهَا مِنَ الْ َیرَه مَا لَا تَمْلِک نَفْسَـــهَا وَ ذَلِک أَنَّ اللَّهَ تَبَارَک وَ تَعَالَی کتَبَ عَلَی النِّس ــَاءِ غَیرَه وَ کتَبَ عَلَی الرِّجَالِ جِهَاداً وَ جَعَلَ
لِلْمَحْتَ ِسبَه ال َّصابِرَه مِنْهَنَّ مِنَ الََْجْرِ مَا جَعَلَ لِلْمَرَابِطِ الْمَهَاجِرِ فِی َسبِیلِ اللَّهِ قَالَ فَا ْشتَدَّ غَمُّ فَاطِمَه مِنْ ذَلِک وَ بَقِیتْ مَتَفَکرَه هِی
حَتَّی أَمْ َستْ وَ جَاءَ اللَّیلَ حَمَلَتِ الْحَ َسنَ عَلَی عَاتِقِهَا الََْیمَنِ وَ الْحَ َسینَ عَلَی عَاتِقِهَا الََْی َسرِ وَ أَخَذَتْ بِیدِ أَمِّ کلْثَومٍ الْی ْسرَی بِیدِهَا
الْیمْنَی ثَمَّ تَحَوَّلَتْ إِلَی حَجْرَه أَبِیهَا فَجَاءَ عَلِی فَدَخَلَ حَجْرَتَهَ فَلَمْ یرَ فَاطِمَه فَاشْتَدَّ لِذَلِک غَمُّهَ وَ عَظَمَ عَلَیهِ وَ لَمْ یعْلَمِ الْقِصَّه مَا هِی
صلِّی فِیهِ مَا شَاءَ اللَّهَ ثَمَّ جَمَعَ َشیئاً مِنْ کثِیبِ الْمَ ْسجِدِ وَ اتَّکََ عَلَیهِ فَلَمَّا
فَا ْستَحَی أَنْ یدْعَوَهَا مِنْ مَنْزِلِ أَبِیهَا فَخَرَجَ إِلَی الْمَ ْسجِدِ ی َ
صــلِّی بَینَ
َســجِدَ فَلَمْ یزَلْ ی َ
رَأَی النَّبِی صــلی اهلل علیه وآله مَا بِفَاطِمَه مِنَ الْحَزْنِ أَفَاضَ عَلَیهَا مِنَ الْمَاءِ ثَمَّ لَبِسَ ثَوْبَهَ وَ دَخَلَ الْم ْ
صــلَّی رَکعَتَینِ دَعَا اللَّهَ أَنْ یذْهِبَ مَا بِفَاطِمَه مِنَ الْحَزْنِ وَ الْ َمِّ وَ ذَلِک أَنَّهَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا وَ هِی تَتَقَلَّبَ َو
رَاکعٍ وَ َســاجِدٍ وَ کلَّمَا َ
تَتَنَفَّسَ الصُّ ـعَدَاءَ فَلَمَّا رَآهَا النَّبِی صــلی اهلل علیه وآله أَنَّهَا لَایهَنِّیهَا النَّوْمَ وَ لَیسَ لَهَا قَرَارٌ قَالَ لَهَا قَومِی یا بَنَیه فَقَامَتْ فَحَمَلَ النَّبِی
صلی اهلل علیه وآله الْحَ سَ نَ وَ حَمَلَتْ فَاطِمَه الْحَ سَ ینَ وَ أَخَذَتْ بِیدِ أَمِّ کلْثَومٍ فَانْتَهَی إِلَی عَلِی علیه ال سالم وَ هَوَ نَائِمٌ فَوَ ضَ عَ النَّبِی
صـــلی اهلل علیه وآله رِجْلَهَ عَلَی رِجْلِ عَلِی فَ َمَزَهَ وَ قَالَ قَمْ یا أَبَا تَرَابٍ فَکمْ س ــَاکنٍ أَزْعَجْتَهَ ادْعَ لِی أَبَا بَکرٍ مِنْ دَارِهِ وَ عَمَرَ مِنْ
مَجْلِ سِ هِ وَ طَلْحَه فَخَرَجَ عَلِی فَا سْ تَخْرَجَهَمَا مِنْ مَنْزِلِهِمَا وَ اجْتَمَعَوا عِنْدَ رَ سَ ولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله فَقَالَ رَ سَ ولَ اللَّهِ صلی اهلل
علیه وآله یا عَلِی أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فَاطِمَه بَ ضْ عَه مِنِّی وَ أَنَا مِنْهَا فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِی وَ مَنْ آذَانِی فَقَدْ آذَی اللَّهَ وَ مَنْ آذَاهَا بَعْدَ مَوْتِی
کانَ کمَنْ آذَاهَا فِی حَیاتِی وَ مَنْ آذَاهَا فِی حَیاتِی کانَ کمَنْ آذَاهَا بَعْدَ مَوْتِی قَالَ فَقَالَ عَلِی بَلَی یا رَسَ ـولَ اللَّهِ قَالَ فَمَا دَعَاک إِلَی
مَا صَ نَعْتَ فَقَالَ عَلِی وَ الَّذِی بَعَثَک بِالْحَقِّ نَبِیاً مَا کانَ مِنِّی مِمَّا بَلَ َهَا شَ ی ءٌ وَ لَا حَدَّثَتْ بِهَا نَفْ سِ ی فَقَالَ النَّبِی صَ دَقْتَ وَ صَ دَقَتْ
فَفَرِحَتْ فَاطِمَه علیها ال سالم بِذَلِک وَ تَبَ َّسمَتْ حَتَّی رَئِی ثَ ْرَهَا فَقَالَ أَحَدَهَمَا لِ َصاحِبِهِ إِنَّهَ لَعَجَبٌ لِحِینِهِ مَا دَعَاهَ إِلَی مَا دَعَانَا هَذِهِ
السَّاعَه .... .
عمرو بن مقدام و زیاد بن عبد اللَّه ،گفتند :مردی خدمت امام صـــادق علیه السّـــالم آمد و به او گفت :خدا رحمت کند ،آیا
میشود جنازه را در نور آتش تشییع کرد و یا با آتش و قندیل و یا چیز دیگری که روشنایی میدهد ،همراه جنازه رفت؟ گفت:
رنگ امام صادق علیه ال سّ الم از این سخن دگرگون شد و مرتّب ن ش ست و سپس گفت :شقیی از ا شقیا به نزد فاطمه دختر
پیامبر خدا صلّی اللَّه علیه و آله آمد و به او گفت :آیا میدانی که علی علیه ال سّالم از دختر ابو جهل خواستگاری کرده است؟
فاطمه گفت:

حقیقت را میگویی؟ آن مرد سه بار گفت :آنچه میگویم حقیقت است .پس غیرت فاطمه تحریک شد به طوری که نتوانست
مالک احساسات خود شود و این بدان جهت بود که خداوند برای زنان غیرت و برای مردان جهاد را نوشته است و برای زنانی
که خویشتن داری و صبر کنند پاداش کسی را که نگهبان مرزها و مهاجر در راه خدا باشد نوشته است.
گفت :اندوه فاطمه از این جریان بی شتر شد و او در اندی شه بود ،تا اینکه شب شد و او شبانه حسن را در شانه راست و حسین
را در شانه چپ خود قرار داد و د ست چپ ام کلثوم را به د ست خود گرفت و به خانه پدرش رفت ،و پس علی علیه ال ّسالم
الســالم را ندید و از این جهت به شــدّت اندوهگین شــد و بر او گران آمد ،در حالی که
آمد و وارد خانه شــد و فاطمه علیها ّ
نمیدانست که قضیه از چه قرار است .او از اینکه فاطمه را از خانه پدرش صدا بزند ،خجالت میک شید ،پس به مسجد در آمد
و به تعدادی که خدا می خواست نماز خواند و پس از آن مقداری از ریگ های مسجد را جمع کرد و بر آن تکیه داد.
چون پیامبر اندوه فاطمه را دید قدری آب به او داد ،سپس لبا سش را پو شید و وارد م سجد شد ،او همچنان نماز می خواند و
در حال رکوع و ســجود بود و هر گاه که دو رکعت نماز می خواند ،از خدا می خواســت کهاندوه فاطمه را برطرف کند ،چون
وقتی از پیش او بیرون آمد او بسیار ناراحت بود.
زیرا پیامبر صلّی اللَّه علیه وآله فاطمه را دید که خواب به چ شمش نمیرود و آرام و قرار ندارد ،به او گفت :دخترم برخیز و او
برخا ست و پیامبر ح سن را بردا شت و فاطمه ح سین را بردا شت و د ست ام کلثوم را گرفت تا اینکه نزد علی علیه ال ّسالم
رســـیدند ،پیامبر پای خود را روی پای علی گذاشـــت و او را بیدار کرده و گفت :برخیز ای ابو تراب که دل آرامی را بیقرار
ســاختهای .ابوبکر را از خانهاش و عمر را از مجلســش و نیز طلحه را صــدا بزن ،علی (علیه الســالم) بیرون رفت و آنها را از
منزل های شان صدا زد و همگی نزد رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله گرد آمدند .پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله گفت :ای علی! آیا
نمیدانی که فاطمه پاره تن من است و من از او هستم؟ هر کس او را اذیت کند مرا اذیت کرده و هر کس مرا اذیت کند خدا
را اذیت کرده و هر کس او را پس از مرگ من اذیت کند مانند این است که در حال حیات من اذیت کرده است و هر کس او
را در حال حیات من اذیت کند مانند این است که او را پس از مرگ من اذیت کرده است.
میگوید :علی علیه السّالم گفت :آری ،ای پیامبر خدا .پیامبر گفت :پس چه چیزی باعث شد که آن کار را کردی؟ علی گفت:
سوگند به ک سی که تو را به حقّ به پیامبری برگزید آنچه به او رسیده ،هرگز از من واقع نشده است و حتی فکر آن را هم به
خود راه ندادهام .پیامبر صـلّی اللَّه علیه و آله فرمود :راســت گفتی ،راســت گفتی .پس فاطمه علیها السّـالم خوشــحال شــد و
تبسّمیکرد ،به طوری که دندانهایش دیده شد .پس یکی از آن دو نفر به رفیقش گفت :جای تعجّب است ،ما را در این وقت
برای چه خواسته بود... .
ال صدوق ،ابوجعفر محمد بن علی بن الح سین (متوفای 381هــــ) ،علل ال شرائع ،ج  ،1ص  ،186تحقیق وتقدیم  :ال سید محمد
صادق بحر العلوم ،ناشر  :منشورات المکتبه الحیدریه ومطبعتها  -النجف األشرف ،الطبع 1966 - 1385 :م
روایت پانزدهم از عمر بن عبد العزیز( :إنما فاطمه بضعه منی)
قا ضی نعمان م ربی ،روایتی از عمر بن عبد العزیز (از خلفای بنی امیه) نقل کرده ا ست که میگوید :از برخی صحابه شنیدم
که میگفت :رسول صلی اهلل علیه وآله درباره فاطمه زهرا سالم اهلل علیها فرمود :إنما فاطمه بضعه منی.
[  ] 977حسن بن عبد اهلل  ،عن جعفر بن محمد علیه السالم  ،أنه قال  :جاء سهل بن عبد الرحمان إلی عمر بن عبد العزیز فقال
 :إن قومک یقولون إنک تؤثر علیهم ولد فاطمه  .فقال له عمر  :سمعت الثقه من أ صحاب ر سول اهلل صلی اهلل علیه وآله تخبر

عنه حتی کَنی سمعته منه أنه قال :إنما فاطمه ب ضعه منی ،یر ضینی ما أر ضاها وی سخطنی ما أ سخطها  ،فواهلل إنی لحقیق أن
أطلب رضاء رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله [ ورضاه ] ورضاءها فی ولدها.
[وقد علموا أن النبی یسره * مسرتها جدا ویشنی اغتمامها]
سهل بن عبد الرحمان نزد عمر بن عبد العزیز آمد و گفت :قوم شما میگوید :شما فرزندان فاطمه را بر آنها مقدم میدارید؟
عمر گفت :از صحابه موثق رسول خدا صلی اهلل علیه وآله شنیدم که میگفت :همانا فاطمه پاره تن من است خوشنود میکند
مرا آنچه که او را خوشنود کند و به خشم میآورد مرا آنچه که او را به خشم میآورد .عمر گفت :به خدا سوگند همانا سزاوار
است که من رضای خدا را به دست بیاورم و رضای فاطمه هم در رضایت فرزندان اوست.
التمیمیآلم ربی ،أبی حنیفه النعمان بن محمد (متوفای 363هــــ) ،شرح األخبار فی فضائل األئمه األطهار ،ج ،3ص ،59تحقیق:
السید محمد الحسینی الجاللی ،ناشر :مؤسسه النشر االسالمی ـ قم ،الطبعه :الثانیه 1414 ،هـ.
نکته پایانی :تواتر این روایت از نظر علمای شیعه
روایت «فاطمه بضعه منی» که در کتب شیعه آمده و اسناد متعدد آن را تقدیم کردیم ،از نظر علمای شیعه متواتر است از این
جهت بررسی سندی هم الزم نی ست و صریح تعبیر علماء را در صحت سند برخی اسناد روایات آوردیم؛ اما در این قسمت به
برخی از سخنان علمای شیعه در تواتر و قطعی بودن این روایت ،اشاره میکنیم:
 .1عالمه مجلسی (متوفای1111هـ)
عالمه مجلســی بر عصــمت حضــرت زهرا ســالم اهلل علیها به این روایت اســتدالل کرده و این روایت را متواتر میداند و
مینویسد:
نقول :ال شک فی ع صمه فاطمه علیها ال سالم  ،أما عندنا فلالجماع القطعی المتواتر ،واألخبار المتواتره اآلتیه فی أبواب مناقبها
علیها السالم ،وأما الحجه علی المخالفین فبآیه التطهیر الداله علی عصمتها.. ،
وباالخبار المتواتره الداله علی أن إیذاء الرسول صلوات اهلل علیهما ،وأن اهلل تعالی ی ضب ل ضبها ویرضی لرضاها  ... ،فمنها :
 - 1ما رواه البخاری فی صحیحه فی باب مناقبها علیها السالم عن المسور بن مخرمه أن رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم قال:
فاطمه بضعه منی فمن أغضبها أغضبنی.
میگوییم :در ع صمت فاطمه علیها ال سالم شکی نی ست؛ دلیل ما یکی اجماع قطعی ا ست که به صورت متواتر نقل شده ،و
دیگر اخبار متواتری است که آینده در ابواب مناقب آن حضرت وارد شده است.
اما دلیل ما بر مخالفین یکی آیه تطهیر است که بر عصمت آن حضرت داللت دارد و دیگری اخبار متواتری که داللت دارند،
بر اذیت کردن رسول خدا واین که خداوند با خشم فاطمه خشمگین میشود و با رضایت ایشان راضی میشود...
از جمله این روایات آن روایتی ا ست که بخاری در صحیحش در باب مناقب از م سور بن مخرمه نقل کرده ا ست که ر سول
خدا درباره فاطمه فرمود :فاطمه پاره تن من است ،هر که او را به خشم در آورد ،مرا به خشم آورده است.
المجل سی ،محمد باقر (متوفای1111هــــ) ،بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار ،ج  ،29ص ،336تحقیق :محمد الباقر
البهبودی ،ناشر :مؤسسه الوفاء  -بیروت  -لبنان ،الطبعه :الثانیه المصححه1403 ،هـ 1983 -م.

 .2محقق بحرانی (متوفای1186هـ)
محقق بحرانی مینویسد:
ومن الظاهر البین أن األمر الذی ی شق علیها یؤذیها  ،وایذاؤها محرم باالتفاق  ،ألنه إیذاء لر سول اهلل صلی اهلل علیه وآله بالخبر
المتفق علیه بین الخاصه والعامه فاطمه بضعه منی  ،یؤذینی ما یؤذیها.
از امور آ شکاری که بر ح ضرت زهرا سخت گذ شت ،اذیت شدنش بود ،و اذیت کردن آن ح ضرت به اتفاق همه حرام ا ست.
زیرا طبق خبری که بین خاصه و عامه مورد اتفاق است ،اذیت کردن ای شان اذیت شدن پیامبر است و آن خبر این است که
حضرت فرمود :فاطمه پاره تن من است ،اذیت کردن او اذیت کردن من است.
البحرانی ،الشیخ یوسف( ،متوفای1186هــــ) ،الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره ،ج  ،23ص ،552ناشر  :مؤسسه النشر
اإلسالمیآلتابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه ،طبق برنامه مکتبه اهل البیت.
 .3کاشف الغطاء( :متوفای1228هـ)
ایشان نیز بر تواتر این روایت تصریح کرده و مینویسد:
وروی فی حقها ما تواتر نقله بین الفریقین عن النبی صلی اهلل علیه وآله أنه قال فاطمه بضعه منی من اذاها فقد آذانی ومن آذانی
فقد اذی اهلل وقال اهلل تعالی الذین یؤذون اهلل ورسوله أولئک یلعنهم اهلل ویلعنهم الالعنون.
درباره حضرت زهرا سالم اهلل علیها روایت متواتر بین شیعه و اهل سنت نقل شده است که رسول خدا فرمود :فاطمه پاره تن
من ا ست ،هرکه او را اذیت کند ،مرا اذیت کرده و ک سی که مرا اذیت کند ،خداوند را اذیت کرده ا ست .خداوند فرموده ا ست:
کسانی که خدا و رسولش را اذیت میکند مورد لعن خدا و لعن لعنت کنندگان است.
کاشف ال طاء ،الشیخ جعفر (متوفای 1228هــــ) ،کشف ال طاء عن مبهمات شریعه ال راء ،ج ،1ص ،12ناشر  :انتشارات مهدوی -
اصفهان ،طبق برنامه مکتبه اهل البیت.
 .4آیت اهلل العظمی وحید خراسانی:
مرجع تقلید جهان ت شیع ح ضرت آیت اهلل العظمی وحید خرا سانی بعد از نقل آیه مباهله و تحلیل آن مبنی بر این که این آیه
بر عصمت حضرت زهرا سالم اهلل علیها داللت دارد ،به صحت این روایت از نظر شیعه و اهل سنت تصرح کرده است:
ومما یؤکد ذلک الحدیث الذی رواه العامه والخاصه ،واعترفوا بصحته أن رسول اهلل (صلی اهلل علیه وآله وسلم) قال :فاطمه بضعه
منی ،فمن أغضبها أغضبنی.
از مواردی که این مطلب را تَکید میکند روایتی است که آن را اهل سنت و شعیه نقل کرده و به صحت آن اعتراف کردهاند.
روایت این است که رسول خدا فرمود :فاطمه پاره تن من است هر که او را به خشم آورد مرا به خشم آورده است.
منهاج الصالحین  -الشیخ وحید الخراسانی ،ج  ، 1ص  ،193طبق برنامه مکتبه اهل البیت.
 .5فاضل مسعودی (معاصر)
ای شان از محققان معا صر ا ست و در کتاب «اال سرار الفاطمیه» بر تواتر این روایت در نزد شیعه و اهل سنت ت صریح کرده و
مینویسد:

واستدل الکثیر من العامه والخاصه بَفضلیه فاطمه علیها السالم علی مریم وخصوصا ما تواتر عن أبیها رسول اهلل صلی اهلل علیه
وآله وســلم م الخاص ـه والعامه بقوله صــلی اهلل علیه وآله وســلم فاطمه بضــعه منی  ،فمن أغضــبها أغضــبنی فهذا الحدیث من
المتواترات وفیه دالله علی کونها من نور الر سول األعظم محمد صلی اهلل علیه وآله و سلم وکونها لحمه ودمه فهو خاتم الر سل
فإنه تکون ابنته أفضل من ابنه عمران.
بسیاری از علمای اهل سنت و شیعه بر افضلیت فاطمه سالم اهلل علیها بر مریم استدالل کرده به ویژه آن روایت متواتری که
از پدرش ر سول خدا صلی اهلل علیه وآله خا صه و عامه نقل کرده که فرمود :فاطمه پاره تن من ا ست ،هر که او را به خ شم
آورد مرا به خشم آورده است.
این روایت از روایات متواتر ا ست و داللت میکند بر این که ح ضرت زهرا از نور پیامبر اعظم صلی اهلل علیه ،و از گو شت و
خون آن حضرت است؛ پس رسول خدا خاتم رسوالن و دخترش برتر از مریم دختر عمران است.
 الشیخ محمد فاضل المسعودی (محقق معاصر) األسرار الفاطمیه ،ص ،218ناشر  :مؤسسه الزائر فی الروضه المقدسه لفاطمهالمعصومه علیها السالم للطباعه والنشر  ،قم.
نتیجه:
اوال :روایت «بضعه منی» در منابع شیعه سند صحیح دارد؛
ثانیا :علمای شیعه و اهل سنت این روایت را قطعی میدانند و بر تواتر آن اتفاق نظر دارند؛
ثالثا :با توجه به شَن صدور این روایت ،که حد اقل هشت مورد را خاطر نشان ساختیم ،هدف رسول خدا صلی اهلل علیه وآله
معرفی جایگاه دخترش در نزد خدا و رسول ،و اخطار جدی برای پرهیز از آزار و اذیت پاره تنش ،و نشان دادن میزان دشمنی
آزاردهندگان حضرت زهرا سالم اهلل علیها بوده است.

چرا با وجود حضرت علی (علیه السالم) ،فاطمه زهرا (سالم اهلل علیها) پشت در رفت؟
أوّالً :آن چه که از برخی از روایات استفاده می شود :ح ضرت فاطمه سالم اهلل علیها نزدیک در ورودی منزل ن شسته بود و با
دیدن عمر و همراهان وی ،در را به روی آنان بست.
مرحوم عیاشی در تفسیر ،شیخ مفید در اإلختصاص و ...نوشتهاند:
قال :قال عمر قوموا بنا إلیه فقام ابوبکر وعمر وعثمان وخالد بن الولید و الم یره بن شـعبه وأبو عبیده بن الجراح وسـالم مولی
أبی حذی فه وقنفذ وقمت معهم فلما انتهی نا إلی الباب فرأتهم فاطمه صـــلوات اهلل علی ها أغلقت الباب فی وجوههم وهی ال
تشک أن ال یدخل علیها إال باذنها ،فضرب عمر الباب برجله فک سره ،وکان من سعف ،ثم دخلوا فَخرجوا علیا ( علیه السالم )
ملببا....
عمر گفت :برخیزید تا پیش او (علی) برویم ،پس ابوبکر ،عمر ،عثمان ،خالد بن ولید ،م یره بن شـــعبه ،ابوعبید جراح ،ســـالم
مولی ابوحذیفه ،قنفذ و من به همراه او راه افتادیم ،چون نزدیک خانه رس ـیدیم ،فاطمه آنان را دید و لذا در را بســت و ش ـک
نداشت که بدون اجازه وارد نخواهند شد ،عمر در را که از شاخههای خرما ساخته شده بود ،با لگد شک ست ،سپس وارد خانه
شدند و علی را بیرون آوردند در حالی که کمرهای خود را بسته بودند.
السمرقندی المعروف بالعیاشی ،أبی النضر محمد بن مسعود بن عیاش السلمی (متوفای320هـــ) ،تفسیر العیاشی ،ج ،2ص،67
تحقیق :تحقیق وتصحیح وتعلیق :السید هاشم الرسولی المحالتی ،ناشر :المکتبه العلمیه اإلسالمیه  -طهران.
الشیخ المفید ،محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبی عبد اهلل العکبری ،الب دادی (متوفای413ه ـ) االختصاص ص ،186
تحقیق :علی أکبر ال فاری ،السید محمود الزرندی ،ناشر :دار المفید للطباعه والنشر والتوزیع  -بیروت ،الطبعه :الثانیه1414 ،هـ
  1993م.المجلسی ،محمد باقر (متوفای 1111هـــ) ،بحار األنوار ،ج  ،28ص  ،227تحقیق :محمد الباقر البهبودی ،ناشر :مؤسسه الوفاء
 بیروت  -لبنان ،الطبعه :الثانیه المصححه 1983 - 1403 ،م.و در روایت سلیم نیز آمده:
ثَمَّ أَقْبَلَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی بَابِ عَلِی وَفَاطِمَه علیهما ال سالم قَاعِدَه خَلْفَ الْبَابِ قَدْ عَ صَ بَتْ رَأْ سَ هَا وَنَحَلَ جِ سْ مَهَا فِی وَفَاه رَ سَ و ِ
ل
ضرَبَ الْبَابَ ثَمَّ نَادَی یا ابْنَ أَبِی طَالِبٍ [افْتَحِ الْبَابَ ] فَقَالَتْ فَاطِمَه یا عَمَرَ مَا لَنَا وَلَک
اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله فَََقْبَلَ عَمَرَ حَتَّی َ
لَا تَدَعَنَا وَمَا نَحْنَ فِیهِ قَالَ افْتَحِی الْبَابَ وَإِلَّا أَحْرَقْنَاهَ عَلَیکمْ فَقَالَتْ یا عَمَرَ أَمَا تَتَّقِی اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَدْخَلَ عَلَی بَیتِی وَتَهْجَمَ عَلَی
دَارِی فَََبَی أَنْ ینْصَرِفَ ثَمَّ دَعَا عَمَرَ بِالنَّارِ فَََضْرَمَهَا فِی الْبَابِ فَََحْرَقَ الْبَابَ.
عمر آمد تا به خانه ر سی د ،فاطمه پ شت در ن ش سته بود ،سرش را ب سته بود و بدنش از غم از د ست دادن پدر نحیف و الغر
شده بود ،عمر در را کوبید و گفت :ای پسر ابوطالب! در را باز کن ،فاطمه فرمود :ای عمر به ما چه کار داری؟ ما را با مصیبتی
که گرفتارش شدهایم تنها بگذار .عمر گفت :در را باز کن وگرنه آن را به آتش میکشم .فاطمه فرمود :آیا از خداوند نمیترسی
که وارد خانه ما میشوی ،عمر بازنگشت و آتش خواست و آتش را بر در خانه افکند و آن را سوزاند.
الهاللی ،سلیم بن قیس (متوفای80هـــ) کتاب سلیم بن قیس ،ص  ،864تحقیق محمد باقر األنصاری ،ناشر :انتشارات هادی
ـ قم  ،الطبعه األولی1405 ،هـ.

ثانیاً :حضرت صدیقه شکی نداشت که جمعیت بدون اذن داخل منزل نخواهند شد؛ چون نص قرآن است که بدون اجازه وارد
خانه کسی نشوید:
یََیهُّا الَّذِینَ ءَامَنَواْ لَا تَدْخَلَواْ بَیوتًا غَیرْ بَیوتِکمْ حَتی تَسْتََْنِسَواْ وَتَسَلِّمَواْ عَلی أَهْلِهَا ذَالِکمْ خَیرْ لَّکمْ لَعَلَّکمْ تَذَکرَونَ.
فَإِن لَّمْ تجَدَواْ فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخَلَوهَا حَتی یؤْذَنَ لَکمَ ْ وَإِن قِیلَ لَکمَ ارْجِعَواْ فَارْجِعَواْ هَوَ أَزْکی لَکمْ وَاللَّهَ بِمَا تَعْمَلَونَ عَلِیم  .النور
 27 /و .28
ای افرادی که ایمان آوردهاید! در خانههایی غیر از خانه خود وارد نشــوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه ســالم کنید این
برای شما بهتر است شاید متذکر شوید!
و اگر کسی را در آن نیافتید ،وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شد« :بازگردید!» بازگردید این برای شما پاکیزه
تر است و خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است!.
خانه فاطمه ،برتر از خانه پیامبران:
و از طرفی خانه انبیاء احترام ویژهای دارد که کسی حق ورود بدون اجازه ندارد:
یََیهَا الَّذِینَ ءَامَنَواْ التَدْخَلَواْ بَیوتَ النَّبِی ّ إِال أَن یؤْذَنَ لَکمْ .األحزاب .53/
ای افرادی که ایمان آوردهاید! در خانههای پیامبر داخل نشوید مگر به شما داده شود.
و شکی نی ست که خانه حضرت صدیقه طاهره خانه پی مبر محسوب می شود همانطوری که در تفاسیر متعدد اهل سنت ذیل
آیه شریفه:
فِی بَیوتٍ أَذِنَ اللَّهَ أَن تَرْفَعَ وَیذْکرَ فِیهَا اسْمَهَ و یسَبِّحَ لَهَ و فِیهَا بِالْ َدَوِّ وَالََْصَالِ .النور.36/
در خانههایی که خدا رخ صت داده که [قدر و منزلت ] آن ها رفعت یابد و نامش در آنها یاد شود .در آن [خانه]ها هر بامداد و
شامگاه او را نیایش میکنند.
سیوطی و دیگران از قول ابوبکر از نبی مکرم (صلی اهلل علیه وآله وسلم) نقل کردهاند که خانه علی و زهرا علیهما السالم از
با فضیلتترین خانههای انبیاء محسوب میشود:
وأخرج ابن مردویه عن أنس بن مالک وبریده قال :قرأ رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم هذه اآلیه ) فی بیوت أذن اهلل أن ترفع
( فقام الیه رجل فقال :أی بیوت هذه یا رســول اهلل قال :بیوت األنبیاء .فقام الیه ابوبکر فقال :یا رســول اهلل هذا البیت منها ـ
البیت علی وفاطمه ـ قال :نعم من أفاضلها.
رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله) این آیه را تالوت فرمود ،شخصی پرسید :این کدام خانهها است؟ فرمود :خانههای پیامبران.
ابوبکر پرسید :آیا خانه علی و فاطمه هم از همان خانهها است؟ فرمود :بلی ،از برترین آن است.
ال سیوطی ،عبد الرحمن بن الکمال جالل الدین (متوفای911هـــــ) ،الدر المنثور ،ج  ،6ص  ،203نا شر :دار الفکر  -بیروت -
 1993م؛
الثعلبی النیسابوری أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهیم (متوفای427ه ـ) الکشف والبیان( ،متوفای  427ه ـ 1035 -م) ،ج
 ،7ص  ،107تحقیق :اإلمام أبی محمد بن عا شور ،مراجعه وتدقیق األ ستاذ نظیر ال ساعدی ،نا شر :دار إحیاء التراث العربی -
بیروت ،الطبعه :األولی1422 ،هـ2002-م؛

الثعالبی ،عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف (متوفای875هـــــ) ،الجواهر الحســان فی تفس ـیر القرآن ،ج  ،7ص  ،107ناشــر:
مؤسسه األعلمی للمطبوعات  -بیروت.

اآللوسی الب دادی ،العالمه أبی الفضل شهاب الدین السید محمود (متوفای1270هــــ) ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم
والسبع المثانی ،ج  ،18ص  ،174ناشر :دار إحیاء التراث العربی  -بیروت.
افزون بر این ت صور این بود که با توجه به موقعیت ح ضرت زهرا ( سالم اهلل علیها) و احترام ر سول اکرم صلی اهلل علیه وآله
مردم با دیدن حضــرت صــدیقه خجالت بکشــند و متعرض نشــوند همچنان که عدّهای با شــنیدن صــدای حضــرت صــدیقه
برگشتند.
قام عمر فم شی ومعه جماعه حتی أتوا باب فاطمه فدقوا الباب ،فلما سمعت أ صواتهم نادت بَعلی صوتها باکیه :یا ر سول اهلل
ما ذا لقینا بعد أبی من ابن الخطاب وابن أبی قحافه! فلما سمع القوم صوتها وبکاءها ان صرفوا باکین ،فکادت قلوبهم تت صدع
وأکبادهم تنفطر ،وبقی عمر معه قوم.
عمر همراه عدهای به طرف خانه فاطمه آمد و در را کوبید ،فاطمه با شنیدن سر وصدای جمعیت با صدای بلند و همراه گریه
فریاد زد :ای ر سول خدا چه م صیبتهایی پس از تو از پ سر خطاب و پ سر ابوقحافه میبینیم .گروهی با شنیدن گریه فاطمه
دلشان به درد آمد و با گریه آنجا را ترک کردند؛ اما عمر با گروهی دیگر باقی ماندند.
الدینوری ،أبو محمد عبد اهلل بن مسلم ابن قتیبه (متوفای276هــــ) ،اإلمامه والسیاسه ،ج  ،1ص  ،16تحقیق :خلیل المنصور،
ناشر :دار الکتب العلمیه  -بیروت 1418 -هـ 1997 -م ،با تحقیق شیری ،ج ،1ص ،37و با تحقیق ،زینی ،ج ،1ص.24
بنابراین حضــرت صــدیقه طاهره ،هنگام هجوم ،با دیدن عمر و همراهانش در را بســت و نزدیک دَر ایســتاده بود و احتمال
نمیداد که با وجود آن حضرت متعرض خانه شوند و این بی شرمی مهاجمان بود که حرمت خانه و اهل آن را رعایت نکردند
و به قول سلمان فارسی رضوان اهلل تعال علیه ،کردید و نکردید و ندانستید که چه کردید.
همسران رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله) و باز کردن دَر برای نامحرم:
نگاهی به روش پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم در موضوع مورد بحث ،بهترین دلیل بر محکومیت شبهه انگیزان است؛
چرا که موارد گوناگونی در کتابهای شیعه و اهل سنت وجود دارد که ر سول خدا صلی اهلل علیه وآله به هم سرانش اجازه
میداد تا درب خانه را به روی دیگران (نا محرمان) باز کنند.
الف :امّ سلمه و باز کردن دَرِ خانه برای علی (علیه السالم):
عن علقمه عن عبد اهلل قال خرج ر سول اهلل ( صلی اهلل علیه و سلم ) من بیت زینب بنت جحش وأتی بیت أم سلمه فکان
یومها من رسول اهلل ( صلی اهلل علیه وسلم ) فلم یلبث أن جاء علی فدق الباب دقا خفیفا فانتبه النبی ( صلی اهلل علیه وسلم )
للدق وأنکرته أم سلمه فقال رسول اهلل ( صلی اهلل علیه وسلم ) قومیفافتحی له
رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله) از خانه زینب دختر جحش بیرون آمد و وارد خانه امّ سلمه شد؛ چون آن روز نوبت آمدن آن
ح ضرت به خانه وی بود ،مدتی نگذ شته بود که علی آه سته دقّ الباب کرد ،ر سول خدا ( صلی اهلل علیه وآله) بیدار شد ،امّ
سلمه پاسخ نداد ،پیامبر فرمود :بلند شو و در را باز کن....

ابن ع ساکر الدم شقی ال شافعی ،أبی القا سم علی بن الح سن إبن هبه اهلل بن عبد اهلل(،متوفای571هــــ) ،تاریخ مدینه دمشق
وذکر فضلها وتسمیه من حلها من األماثل ،ج  ،42ص  ،470تحقیق :محب الدین أبی سعید عمر بن غرامه العمری ،ناشر :دار
الفکر  -بیروت 1995 -
الرافعی القزوینی ،عبد الکریم بن محمد (متوفای 623هـــ) ،التدوین فی أخبار قزوین ،ج  ،1ص  ،89ناشر :دار الکتب العلمیه -
بیروت تحقیق :عزیز اهلل العطاری1987 ،م.
ب :عائشه به دستور رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله) دَر را برای علی (علیه السالم) باز کرد:
وعن جعفر بن محمد ال صادق علیه ال سالم عن أبیه عن آبائه عن علی علیه ال سالم قال :کنت أنا ور سول اهلل صلی اهلل علیه
وآله فی المسجد بعد أن صلی الفجر ،ثم نهض ونهضت معه ،وکان رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله إذا أراد أن یتجه إلی موضع
أعلمنی بذلک ،وکان إذا أبطَ فی ذلک المو ضع صرت إلیه ألعرف خبره ،ألنه ال یت صابر قلبی علی فراقه ساعه واحده فقال
لی :أنا متجه إلی بیت عائ شه ،فم ضی صلی اهلل علیه وآله وم ضیت إلی بیت فاطمه الزهراء علیها ال سالم فلم أزل مع الح سن
والح سین فَنا وهی م سروران بهما ،ثم إنی نه ضت و سرت إلی باب عائ شه ،فطرقت الباب فقالت :من هذا؟ فقلت لها :أنا علی
فقالت :إن النبی راقد ،فانصرفت ،ثم قلت :النبی راقد وعائشه فی الدار ،فرجعت وطرقت الباب فقالت لی عائشه :من هذا؟ فقلت
لها :أنا علی فقالت :إن النبی صلی اهلل علیه وآله علی حاجه فانثنیتم ستحییا من دق الباب ،ووجدت فی صدری ما ال أ ستطیع
علیه صبرا ،فرجعت م سرعا فدققت الباب دقا عنیفا ،فقالت لی عائ شه :من هذا؟ فقلت :أنا علی ف سمعت ر سول اهلل صلی اهلل
علیه وآله یقول :یا عائشه افتحی له الباب ،ففتحت ودخلت....
نماز صبح را با ر سول خدا ( صلی اهلل علیه وآله) خواندم ،با آن ح ضرت از م سجد بیرون آمدم ،اگر جایی میرفت به من خبر
میداد و هنگامیکه دیر بر میگ شت سراغ وی میرفتم تا مطلع شوم؛ چون دوری او را نمیتوانستم تحمل نمایم ،فرمود :به
خانه عائشه میروم ،من نیز نزد فاطمه رفتم و در کنار حسن و حسین همه خوشحال بودیم ،سپس به طرف خانه عائشه رفتم
و دَر زدم ،گفت :کی هســتی؟ گفتم :علی ،گفت :پیامبر اســتراحت میکند ،برگشــتم و دو مرتبه رفتم و دَر را کوبیدم ،گفت:
کی ستی؟ گفتم :علی ،گفت :پیامبر را کاری ا ست ،دلم تاقت نیاورد ،برای دفعه سوّم دقّ الباب کردم ،عائ شه گفت :کی ستی؟
گفتم :علی ،صدای رسول خدا را شنیدم ،فرمود :ای عائشه دَر را باز کن ،عائشه دَر را باز کرد و من وارد شدم....
الطبرســی ،أبی منصــور أحمد بن علی بن أبی طالب (متوفای 548هــــــ) ،االحتجاج ،ج ،1ص  292و  ،293تحقیق :تعلیق
ومالحظات :السید محمد باقر الخرسان ،ناشر :دار النعمان للطباعه والنشر  -النجف األشرف 1966 - 1386 ،م.
المجلسی ،محمد باقر (متوفای 1111ه ـ) ،بحار األنوار ،ج  38ص  ،348تحقیق :محمد الباقر البهبودی ،ناشر :مؤسسه الوفاء -
بیروت  -لبنان ،الطبعه :الثانیه المصححه 1983 - 1403 ،م.
آنچه گذ شت یک روایت از کتابهای شیعه و یک روایت از کتابهای اهل سنت بود که به عنوان نمونه ذکر شد که در آن
ها ر سول خدا صلی اهلل علیه وآله با توجه به این که خود ح ضرتش در خانه ح ضور دا شت اجازه میداد تا هم سرانش دَر را
برای افراد نا محرم باز کنند و این نشان میدهد که این عمل با رعایت وظایف شرعی منعی نخواهد داشت.
عایشه و عمر ،سر یک سفره نشستند:
طبق روایت صحیح ال سندی که اهل سنت در اکثر کتابهای خود شان نقل کردهاند ،ر سول خدا به عمر اجازه داد که با او و
عائشه سر یک سفره بنشینند و حتی نقل کردهاند هنگامیکه از یک کاسه غذا میخوردند ،دست عائشه با دست عمر برخورد
کرد .ابن أبی شیبه در المصنف ،بخاری در ادب المفرد ،ابن أبی حاتم ،ابن کثیر در تفسیر و ...نقل کردهاند:

عن مجاهد قال مر عمر برســول اهلل صــلی اهلل علیه وســلم وهو وعائشـه وهما یَکالن حیســا فدعاه فوضــع یده مع أیدیهما
فَصابت یده ید عائشه فقال أوه لو أطاع فی هذه ووصواحبها ما رأتهن أعین.
ر سول خدا با عائ شه م ش ول خوردن غذا بود ،عمر وارد شد ،ح ضرت او را دعوت کرد تا با آنان غذا بخورد .عمر جلو رفت و
د ست در میان ظرف غذا برد ،د ست با د ست عائ شه تماس میگرفت ،گفت :اوه! اگر درباره حجاب هم سرانت از من پیروی
میکرد ،هیچ چشمیآنان را نمیدید.
إبن أبی شیبه الکوفی ،ابوبکر عبد اهلل بن محمد (متوفای 235هــــ) ،الکتاب الم صنف فی األحادیث واآلثار ،ج  ،6ص ،358
تحقیق :کمال یوسف الحوت ،ناشر :مکتبه الرشد  -الریاض ،الطبعه :األولی1409 ،هـ؛
إبی أبی حاتم الرازی ،عبد الرحمن بن محمد بن إدریس ،تفسیر ابن أبی حاتم ،ج  ،10ص  ،3148تحقیق :أسعد محمد الطیب،
ناشر :المکتبه العصریه  -صیدا؛
البخاری الجعفی ،محمد بن إســـماع یل أبو عبداهلل (متوفای256هــــــ) ،األدب المفرد ،ج  ،1ص  ،362تحقیق :محمد فؤاد
عبدالباقی ،ناشر :دار البشائر اإلسالمیه  -بیروت ،الطبعه :الثالثه1409 ،هـ 1989 -م؛
المزی ،یو سف بن الزکی عبدالرحمن أبو الحجاج (متوفای742هــــ) ،تهذیب الکمال ،ج  ،29ص  ،138تحقیق :د .ب شار عواد
معروف ،ناشر :مؤسسه الرساله  -بیروت ،الطبعه :األولی1400 ،هـ 1980 -م؛
القرشی الدمشقی ،إسماعیل بن عمر بن کثیر أبو الفداء (متوفای774ه ـ) ،تفسیر القرآن العظیم ،ج  ،3ص  ،506ناشر :دار الفکر
 بیروت 1401 -هـ؛العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل (متوفای 852هـــ) ،فتح الباری شرح صحیح البخاری ،ج  ،8ص ،531
تحقیق :محب الدین الخطیب ،ناشر :دار المعرفه  -بیروت.
هیثمی پس از نقل این روایت میگوید:
رواه الطبرانی فی األوسط ورجاله رجال الصحیح غیر موسی بن أبی کثیر وهو ثقه.
این روایت را طبرانی در او سط نقل کرده ا ست ،تمام راویان آن ،راویان صحیح بخاری ه ستند؛ غیر از مو سی بن کثیر که او
نیز مورد اعتماد است.
الهیثمی ،علی بن أبی بکر (متوفای  807هــــ) ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ج  ،7ص  ،93ناشر :دار الریان للتراث /دار الکتاب
العربی  -القاهره ،بیروت 1407 -هـ.
و سیوطی میگوید:
وأخرج الطبرانی بســند صــحیح عن عائش ـه قالت کنت آکل مع النبی صــلی اهلل علیه وســلم فی قعب فمر عمر فدعاه فَکل
فَصابت أصبعه أصبعی فقال أوه لو أطاع فیکن ما رأتکن عین.
طبرانی با سند صحیح از عائ شه نقل کرده ا ست که گفت :من با ر سول خدا در یک ظرف غذا میخوردیم که عمر از آن جا
گذشت ،ر سول خدا او را دعوت کرد ،در حال غذا خوردن انگ شتش به انگشت من خورد ،عمر گفت :اوه! اگر او درباره شما از
من اطاعت میکرد ،هیچ چشمیشما را نمیدید.
السیوطی ،جالل الدین عبد الرحمن بن أبی بکر (متوفای911هــــ) ،لباب النقول فی أسباب النزول ،ج  ،1ص  ،178ناشر :دار
إحیاء العلوم  -بیروت.

هنگامیکه نشستن با نامحرم سر یک سفره و خوردن غذا از یک کاسه؛ آن هم برای همسر رسول خدا اشکالی نداشته باشد،
رفتن پشت در برای دختر آن حضرت نیز اشکالی نخواهد داشت.
نتیجه:
اوالً :صدیقه شهیده ،پ شت در نرفت؛ بلکه جلوی در ای ستاده بود که با دیدن عمر و همراهان او به داخل خانه رفت و در را
بست؛ پس اصال حضرت زهرا سالم اهلل علیها پشت در نرفته بود تا این اشکال پیش بیاید؛
ثانیاً :حتی اگر این مطلب صحت نیز داشته باشد و حضرت پشت در رفته باشد ،به دلیل این که عین همین قضیه برای رسول
خدا صلی اهلل علیه وآله پیش آمده و آن حضرت به همسران خود دستور دادهاند که در را باز نمایند ،این اشکال دفع میشود.
اعتراف نظّام معتزلی به شهادت حضرت محسن و آتش زدن خانه فاطمه (سالم اهلل علیها)

عبد الرحمن دم شقیه ،نوی سنده معا صر وهّابی ،در مقالهاش با عنوان « ق صه حرق عمر ر ضی اهلل عنه لبیت فاطمه ر ضی اهلل
عنها» که در سایت «فی صل نور» آمده ،درباره روایت نظام معتزلی و اعتراف او به شهادت حضرت محسن و آتش زدن خانه
فاطمه مینویسد:
ونقل أبو الفتح الشــهرســتانی فی کتابه الملل والنحل  :57/1وقال النظّام :إن عمر ضــرب بطن فاطمه یوم البیعه حتی ألقت
الجنین من بطنها .وکان ی صیح [عمر] احرقوا دارها بمن فیها ،وما کان فی الدار غیر علی وفاطمه والح سن والح سین .انتهی
کالم الشهرستانی.
قال الصـــفدی فی کتاب الوافی بالوفیات  76/6فی حرف األلف ،عند ذکر إبراهیم بن ســـیار ،المعروف بالنظّام ،ونقل کلماته
وعقائده ،یقول :إن عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه حتی ألقت المحسن من بطنها!
یا لک من مفلس :فإن الشــهرســتانی یعدد هنا مخازی وضــالالت النظام المعتزلی وذکر من بالیاه أنه زعم أن عمر ضــرب
فاطمه حتی ألقت جنینها .قال الشــهرســتانی « ثم زاد علی خزیه بَن عاب علیا وابن مســعودی وقال :أقول فیهما برأیی ».
أرأیتم معشر المسلمین منهُ الرافضه فی النقل.
کذلک فعل الصفدی فی تعداد مخازی عقائد المعتزله باعترافک.
اصل کالم شهرستانی و صفدی در نقد شخصیت نظام:
محمد بن عبدالکریم شهرستانی (متوفای548هـ) در الملل و النحل میگوید:
النظامیه ،ا صحاب إبراهیم بن ی سار بن هانیء النظام وقد طالع کثیرا من کتب الفال سفه وخلط کالمهم بکالم المعتزله وانفرد
عن اصحابه بمسائل...
الحادیه ع شره میله إلی الرفض ووقیعته فی کبار ال صحابه قال اوالً ال امامه اال بالنص والتعیین ظاهراً مک شوفاً وقد نص النبی
صلی اهلل علیه و سلم علی علی ر ضی اهلل عنه فی موا ضع واظهر اظهاراً لم ی شتبه علی الجماعه اال ان عمر کتم ذلک وهو
الذی تولی بیعه أبی بکر یوم السقیفه ونسبه إلی الشک یوم الحدیبیه فی سؤاله الرسول علیه الصاله والسالم حین قال أ لسنا
علی حق أ لیسوا علی الباطل؟ قال :نعم ،قال عمر :فلَمِ َنعطی الدنیه فی دیننا قال هذا شک وتردد فی الدین ووجدان حرج فی
النفس مما قضی وحکم وزاد فی الفریه فقال :إن عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه حتی القت الجنین من بطنها وکان ی صیح

احرقوا دارها بمن فیها وما کان فی الدار غیر علی وفاطمه والح سن والح سین .وقال :ت ریبه ن صر بن الحجاج من المدینه إلی
البصره وابداعه التراویح ونهیه عن متعه الحُ» ...
ابراهیم بن یسار بن هانی ،نظام ،بسیاری از کتب فالسفه را مورد مطالعه قرار داد و سخن آنان را با سخنان معتزله در آمیخت
و در برخی از مســایل تفرد داشــت؛ از آن جمله :یازدهمین مورد از تفردات وی گرایش به مذهب تشــیع و توهین به بزرگان
صــحابه بود؛ وی میگفت :پیامبر (صــلی اهلل علیه وســلم) بر امامت علی تصــریح کرده و او را جانشـین خویش تعیین نموده
است ،و صحابه ی پیامبر (صلی اهلل علیه وسلم) نیز به این مطلب آگاه بودند؛ اما عمر به نفع ابوبکر این مساله را پنهان داشت
و او بود که برای ابوبکر بیعت گرفت.
در داستان حدیبیه ،عمر در مقابل رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله وسلم) و فرمان وی دچار شک و تردید می شود و با حالتی
اعتراض گونه میگوید :مگر ما بر حق و آنان بر باطل نی ستند؟ رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله وسلم) فرمود :بلی ،روش ما بر
حق است و آنان به بیراهه میروند ،عمر گفت :پس چرا باید با افرادی که همسنگ ما نیستند ،پیمان ببندیم؟
این سخن عمر نشانهای است از شک و تردید او در درستی راه و فرمانی که پیامبر صادر کرده بود.
وی داستانی دروغین جعل کرده و گفته :عمر در روز بیعت ،شکم حضرت فاطمه (رضی اهلل عنها) را زد و او سقط جنین کرد؛
در حالیکه فریاد میزد« ،خانه فاطمه را با ساکنان آن بسوزانید» و حال آنکه جز علی ،فاطمه ،حسن و حسین ک سی دیگر در
خانه نبود.
همچنین عمر بود که نصر بن حجاج را از مدینه به بصره تبعید کرد ،نماز تراویح را ابداع کرد ،از متعه حُ بازداشت و...
ال شهر ستانی ،محمد بن عبد الکریم بن أبی بکر أحمد (متوفای548هــــ) ،الملل والنحل ،ج  ،1ص  ،57تحقیق :محمد سید
کیالنی ،ناشر :دار المعرفه  -بیروت 1404 -هـ.
صفدی ،نیز پس از نقل کالم شهرستانی درباره نظام مینویسد:
ومنها میله إلی الرفض ووقوعه فی أکابر ال صحابه ر ضی اهلل عنهم وقال نص النبی ( صلی اهلل علیه وآله) علی أن اإلمام علی
وعینه وعرفت الصــحابه ذلک ولکن کتمه عمر ألجل أبی بکر رضــی اهلل عنهما وقال إن عمر ضــرب بطن فاطمه یوم لبیعه
حتی ألقت المحسن من بطنها...
وقد ذهب جماعه من العلماء إلی أن النظام کان فی الباطن علی مذهب البراهمه الذین ینکرون النبوه وأنه لم یظهر ذلک
خوفا من السیف فکفره معظم العلماء وکفره جماعه من المعتزله حتی أبو الهذیل واإلسکافی وجعفر ابن حرب کل منهم صنف
کتابا فی تکفیره....
 ...در برخی از مسائل با معتزله همنظر بود و در برخی دیگر تفرد داشت از آن جمله :گرایش وی به رفض و توهین به بزرگان
صــحابه پیامبر (صــلی اهلل علیه وآله) بود؛ وی میگفت :پیامبر (صــلی اهلل علیه وســلم) بر امامت علی تصــریح کرده و او را
جان شین خویش تعیین نموده ا ست و صحابه ی پیامبر ( صلی اهلل علیه و سلم) نیز به این مطلب آگاه بودند؛ اما عمر به نفع
ابوبکر این مساله را پنهان داشت و میگفت :عمر در روز بیعت با ابوبکر شکم حضرت فاطمه حضرت زهرا را زد چنانکه وی
محسن را سقط کرد.
برخی از علما معتقدند که نظام در حقیقت مذهب برهمائی داشت یعنی :کسانی که منکر نبوتاند و او به خاطر بیم از شمشیر،
عقیدهاش را پنهان نمود .اکثر علما وی را کافر میدانند و گروهی از پی شوایان معتزله همچون ابوهذیل ،ا سکافی و جعفر بن
حرب نیز او را کافر دانستهاند و در این باره کتاب هایی نوشتهاند.

الصــفدی ،صــالح الدین خلیل بن أیبک (متوفای764هـــــ) ،الوافی بالوفیات ،ج  ،6ص  ،15تحقیق أحمد األرناؤوط وترکی
مصطفی ،ناشر :دار إحیاء التراث  -بیروت 1420 -هـ2000 -م.
نقد و بررسی:
ابراهیم بن سیار بن هانی ،مشهور به نظّام (متوفای 230هــــ) فیلسوف و متکلم مشهور اهل سنت ،مؤسس فرقه نظامیه و از
برزگان معتزله ،از ک سانی ا ست که به هتک حرمت صدیقه شهیده سالم اهلل علیها تو سط خلیفه دوم و نیز برخی دیگر از
حقائق و وقایعی که در صدر اسالم اتفاق افتاده ،اعتراف کرده است؛ اما متَسفانه دانشمندان اهل سنت بدون تدبّر در سخنان
او و فقط به خاطر اعتراف او به حقایقی از این د ست ،او را مورد بیمهری شدید قرار داده و بدون این که مدرکی ارائه دهند،
تهمت های ناروائی متوجه او کرده و حتی گفتهاند که او «برهمائی» بوده نه مسلمان!!!.
آیا نظام مذهب برهمائی داشت؟
صالح الدین صفدی ،بدون این که مدرکی ارائه دهد ،نظام را دارای مذهب «برهمائی» معرفی کرده و میگوید:
وقال ابن أبی الدم قاضی حماه وغیره فی کتب الملل والنحل إن النظام...
در جواب صفدی میگوییم :
اوال :صفدی م شخص نکرده که این ق ضیه در کدامیک از کتابهای ملل و نحل آمده ا ست که این خود ن شان دهنده تردید
او در صحت مطلب ا ست؛ ثانیا :ادعای برهمائی بودن نظام ،با اعتقاد وی به ن صب امام علیه ال سالم تو سط ر سول خدا به
عنوان امام ،با یکدیگر سازگاری ندارد و تناقضی آشکار در کالم صفدی است؛ زیرا چگونه ممکن است کسی منکر نبوت نبی
اکرم صلی اهلل علیه وآله با شد؛ ولی در عین حال بحث خالفت او را پیش ک شیده و اعتقادش این با شد که ر سول صلی اهلل
علیه وآله ،علی علیه السالم را به جانشینی خود برگزیده است؟
آیا ممکن است کسی منکر نبوت فردی باشد؛ ولی برای فعل او ( انتصاب علی علیه السالم به جانشینی خودش ) ارزش قائل
باشد و این حقیقت را بازگو کند و بعضی از صحابه را به خاطر کتمان این مطلب به منفعت طلبی وصف کند؟!!!
بنابراین ،اتهام برهمائی بودن وی ،سخنی است به گزاف که به نظر میر سد تنها به خاطر پرده برداری از برخی حقایق ،به او
نسبت داده شده است.
بررسی اشکاالت شهرستانی بر نظام:
مهمترین اشکاالتی که شهرستانی به نظام میگیرد و به همین دلیل روایت وی را رد میکند ،چهار مطلب (به عالوه تصریح
به شهادت حضرت زهرا توسط عمر) است که آن را نقل و نقد آن را نیز ذکر خواهیم کرد:
 .1تصریح به امامت امیرالمؤمنین ،توسط رسول خدا (علیهما السالم):
نخستین اشکال شهرستانی بر نظام این است که وی معتقد به منصوص بودن امامت پس از پیامبر بوده وگفته است :رسول
خدا صلی اهلل علیه وآله ،امیرمؤمنان علیه السالم را به عنوان امام پس از خودش نصب کرده است؛ ولی عمر آن را انکار کرده
است:
اوال ال امامه اال بالنص والتعیین ظاهراً مکشــوفاً وقد نص النبی صــلی اهلل علیه وســلم علی علی رض ـی اهلل عنه فی مواضــع
واظهر اظهاراً لم یشتبه علی الجماعه اال ان عمر کتم ذلک وهو الذی تولی بیعه أبی بکر یوم السقیفه.

وی میگفت :پیامبر ( صلی اهلل علیه و سلم) بر امامت علی ت صریح کرده و او را جان شین خویش تعیین نموده ا ست و صحابه
پیامبر (صلی اهلل علیه وسلم) نیز به این مطلب آگاه بودند؛ اما عمر به نفع ابوبکر این مسَله را پنهان داشت و او بود که برای
ابوبکر بیعت گرفت.
پاسخ:
این عبارت اختصــاص به نظام ندارد؛ بلکه برخی دیگر از بزرگان اهل ســنت؛ از جمله امام الحرمین غزالی نیز به آن تصـریح
کرده است.
 ...واجمع الجماهیر علی متن الحدیث من خطبته فی یوم عید یزحم باتفاق الجمیع وهو یقول « :من کنت مواله فعلی مواله
» فقال عمر بخ بخ یا أبا الح سن لقد أ صبحت موالی ومولی کل مولی فهذا ت سلیم ور ضی وتحکیم ثم بعد هذا غلب الهوی
تحب الریاســه وحمل عمود الخالفه وعقود النبوه وخفقان الهوی فی قعقعه الرایات واشــتباک ازدحام الخیول وفتح األمصــار
وسقاهم کَس الهوی فعادوا إلی الخالف األول « :فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قلیال ».
ولما مات رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم قال قبل وفاته ائتوا بدواه وبی ضاء ألزیل لکم إشکال األمر واذکر لکم من المستحق
لها بعدی.
قال عمر رضی اهلل عنه دعوا الرجل فإنه لیهجر...
از خطبههای رسول گرامی اسالم (صلی اهلل علیه وآله وسلم) خطبه آن حضرت به اتفاق همه مسلمانان در روز عید غدیر خم
ا ست که در آن فرمود :هر کس من موال و سرپر ست او ه ستم ،علی موال و سرپر ست او ا ست .عمر پس از این فرمایش
رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله وسلم) به علی (علیه السالم) این گونه تبریک گفت:
افتخار ،افتخار ای ابوالحسن ،تو اکنون موال و رهبر من و هر موالی دیگری هستی.
این سخن عمر حکایت از ت سلیم او در برابر فرمان پیامبر و امامت و رهبری علی (علیه ال سالم) و ن شانه ر ضایتش از انتخاب
علی (علیه الســالم) به رهبری امت دارد؛ اما پس از گذشــت آن روزها ،عمر تحت تَثیر هوای نفس و عالقه به ریاســت و
رهبری خودش قرار گرفت و ا ستوانه خالفت را از مکان ا صلی ت ییر داد و با ل شکر ک شیها ،برافرا شتن پرچمها و گ شودن
سرزمین های دیگر ،راه امت را به اختالف و بازگشت به دوران جاهلی هموار کرد و [مصداق این آیه قرآن شد]:
پس ،آن [عهد] را پشتِ سرِ خود انداختند و در برابر آن ،بهایی ناچیز به دست آوردند ،و چه بد معاملهای کردند.
و زمانی که رســول خدا از دنیا رفت ،پیش از رحلت ،فرمود :کاغذ و دواتی برای من بیاورید تا مشـکل شــما را در امر خالفت
پس از خودم حل و کسی را که مستحق آن است ،برای شما ذکر نمایم .عمر گفت :به سخنان این مرد توجه نکنید ،او هذیان
میگوید.
ال زالی ،أبو حامد محمد بن محمد ،ســـر العالمین وکشـــف ما فی الدارین ،ج  ،1ص  ،18باب فی ترتیب الخالفه والمملکه،
تحقیق :محمد ح سن محمد ح سن إ سماعیل وأحمد فرید المزیدی ،نا شر :دار الکتب العلمیه  -بیروت  /لبنان ،الطبعه :األولی،
1424هـ 2003م.
حال پرسش ما از اهل سنت این است که :آیا شما میتوانید به خاطر این سخن ،امام الحرمین غزالی ،این شخصیت برجسته
اهل تسنن را تضعیف کنید؟

 .2شک عمر در نبوت رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله):
اشکال دوم شهرستانی به نظام این است که وی معتقد بوده عمر بن الخطاب در صلح حدیبیه در نبوت رسول خدا شک کرده
است:
ون سبه إلی ال شک یوم الحدیبیه فی سؤاله الر سول علیه ال صاله وال سالم حین قال أ ل سنا علی حق ألی سوا علی الباطل؟ قال:
نعم  ،قال عمر :فَلِمَ نعطی الدنیه فی دیننا؟ قال :هذا شک وتردد فی الدین ووجدان حرج فی النفس مما قضی.
در داستان حدیبیه ،عمر در مقابل رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله وسلم) و فرمان وی دچار شک و تردید می شود و با حالتی
اعتراض گونه میگوید :مگر ما بر حق و آنان بر باطل نی ستند؟ رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله وسلم) فرمود :بلی ،روش ما بر
حق است و آنان به بیراهه میروند ،عمر گفت :پس چرا باید با افرادی که همسنگ ما نیستند ،پیمان ببندیم؟
این سخن عمر نشانهای است از شک و تردید او در درستی راه و فرمانی که پیامبر صادر کرده بود.
پاسخ:
اعتراض عمر به پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله در حدیبیه ،قضیهای است که در صحیح بخاری و مسلم آمده و از قول َسهْلَ
بْنَ حَنَیف نقل شده و آن را با اعتراض خوارج به حضرت علی علیه السالم را در صفین مقایسه کرده است:
عن أَبی وَائِل ،قَالَ کنَّا بِ ِصفِّینَ فَقَامَ َسهْلَ بْنَ حَنَیف فَقَالَ :أَیهَا النَّاسَ اتَّهِمَوا أَنْفَ َسکمْ فَإِنَّا کنَّا مَعَ رَ َسولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه
و سلم یوْمَ الْحَدَیبِیه ،وَلَوْ نَرَی قِتَاالً لَقَاتَلْنَا ،فَجَاءَ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ یا رَ سَ ولَ اللَّهِ ،أَلَ سْ نَا عَلَی الْحَقِّ وَهَمْ عَلَی الْبَاطِلِ فَقَالَ:
بَلَی .فَقَالَ أَلَیسَ قَتْالَنَا فِی الْجَنَّه وَقَتْالَهَمْ فِی النَّارِ قَالَ :بَلَی .قَالَ فَعَلَی مَا نَعْطِی الدَّنِیه فِی دِینِنَا؟...
أبی وائل میگوید :در صفین بودیم که سهل بن حنیف برخوا ست و گفت :ای مردم! مواظب خودتان با شید ،ما در حدیبیه با
رســـول خدا (صـــلی اهلل علیه وآله) بودیم ،اگر جنگی پیش میآمد ،میجنگیدیم ،عمر بن خطاب نزد پیامبر آمد و گفت :ای
رسول خدا! مگر نه این است که ما بر حقیم و آنان بر باطل؟ فرمود :آری ،چنین است .گفت :مگر نه این است که ک شتههای
ما بهشتی هستند و ک شتههای آنان جهنمی؟ فرمود :آری چنین است ،گفت :پس چرا باید با ذلّت بازگردیم و نباید خدا بین ما
و آنان حکم نماید؟ ر سول خدا ( صلی اهلل علیه وآله) فرمود :ای پ سر خطاب! من فر ستاده خدا ه ستم ،پس خداوند هرگز مرا
خوار و کوچک نمیکند.
البخاری الجعفی ،محمد بن إسماعیل أبو عبداهلل (متوفای256ه ـ) ،صحیح البخاری ،ج  ،3ص  ،1162ح  ،3011کتَاب الْجِهَا ِد
وَال سِّ یرِ ،بَاب إِثْمِ من عَاهَدَ ثَمَّ غَدَرَ ،تحقیق د .م صطفی دیب الب ا ،نا شر :دار ابن کثیر ،الیمامه  -بیروت ،الطبعه :الثالثه1407 ،
 . 1987شک عمر در نبوت رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم از مسلمات نزد اهل سنت میباشد که ،احمد بن حنبل ،عبد الرزاق
صنعانی ،شمس الدین ذهبی ،ابن حبان ،جالل الدین سیوطی و دیگران این قضیه را مفصل نقل کرده و حتی تصریح کردهاند
که عمر بن خطاب به خاطر شک خود و ج سارت به پیامبر گرامی صلی اهلل علیه وآله بارها صدقه و کارهای نیکی انجام داد
تا کفاره عمل او باشد.
بنابراین ،نقل این مطلب ،اختصاص به نظام ندارد؛ بلکه بسیاری از بزرگان اهل تسنن آن را نقل کردهاند .حال با توجه به این
نکته آیا میتوان افرادی همچون بخاری ،م سلم ،ذهبی ،ابن حبان ،عبد الرزاق صنعانی ،طبرانی ،سیوطی و ...را به خاطر نقل
این مطلب تضعیف کرد؟

 .3نماز تراویح از بدعت های عمر:
سومین اشکال شهرستانی بر نظام این است که وی گفته نماز تراویح از بدعتهای عمر است!
پاسخ:
وابداعه (عمر) التراویح:
نقل این مطلب نیز اخت صاص به نظام ندارد؛ بلکه این مطلب از قطعیات تاریخ ا ست که حتی محمد بن ا سماعیل بخاری در
صحیحترین کتاب اهل سنت ،آن را نقل کرده است .بخاری مینویسد:
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِی ...فَقَالَ عَمَرَ إِنِّی أَرَی لَوْ جَمَعْتَ هَؤَالَءِ عَلَی قَارِئٍ وَاحِدٍ لَکانَ أَمْثَلَ .ثَمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهَمْ عَلَی أَبَی
بْنِ کعْبٍ ،ثَمَّ خَرَجْتَ مَعَهَ لَیلَه أَخْرَی ،وَالنَّاسَ یصَلُّونَ بِصَالَه قَارِئِهِمْ ،قَالَ عَمَرَ نِعْمَ الْبِدْعَه هَذِهِ...
عمر گفت :نظر من این است که اگر برای این نمازگزاران امام جماعتی قرار دهم بهتر است؛ سپس ت صمیمش را عملی کرد
و ابی بن کعب را مَمور اقامه جماعت کرد.
راوی میگوید :شـــبی همراه عمر بیرون آمدم مردم را دیدم که پشـــت ســـر یک شـــخص نماز میخوانند .عمر گفت :این
کار عجب بدعت خوبی است.
البخاری الجعفی ،محمد بن إ سماعیل أبو عبداهلل (متوفای256هــــ) ،صحیح البخاری ،ج  ،2ص  ،707ح ،1906کتاب صاله
ضلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ،تحقیق د .مصطفی دیب الب ا ،ناشر :دار ابن کثیر ،الیمامه  -بیروت ،الطبعه :الثالثه1407 ،
التراویح ،باب فَ ْ
 . 1987آیا میتوان محمد بن اسماعیل بخاری را به خاطر نقل این روایت تضعیف و کتاب او را از اعتبار انداخت؟
 .4نهی عمر از متعه حج:
چهارمین ا شکالی که شهر ستانی به نظام دارد ،این ا ست که وی معتقد بوده که عمر بر خالف سنت ر سول خدا ،حکم به
تحریم متعه حُ کرده است.
ونهیه عن متعه الحُ ومصادرته العمال کل ذلک احدث.
پاسخ:
اتفاقاً این مطلب نیز از قطعیات تاریخ ا ست و تنها نظّام آن را نقل نکرده ا ست؛ بلکه ب سیاری از بزرگان اهل ت سنن؛ از جمله
محمد بن اسماعیلی بخاری و مسلم نیشابوری در صحیحش بر این مطلب تصریح کردهاند.
محمد بن اسماعیل بخاری در صحیحش نقل میکند که:
صینٍ رَضِی اللَّهَ عَنْهَمَا قَالَ أَنْزِلَتْ آیه الْمَتْعَه فِی
سدَّدٌ حَدَّثَنَا یحْیی عَنْ عِمْرَانَ أَبِی بَکرٍ حَدَّثَنَا أَبَو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَ َ
حَدَّثَنَا مَ َ
کتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَ سَ ولِ اللَّهِ صَ لَّی اللَّهَ عَلَیهِ وَ سَ لَّمَ وَلَمْ ینْزَلْ قَرْآنٌ یحَرِّمَهَ وَلَمْ ینْهَ عَنْهَا حَتَّی مَاتَ قَالَ رَجَلٌ بِرَأْیهِ مَا شَ اءَ
قَالَ مَحَمَّدٌ یقَالَ إنَّهَ عَمًر .
آیه متعه در زمان رسول خدا نازل شد و ما در زمان رسول خدا به آن عمل میکردیم و آیه ای هم بر حرمت آن نازل نگردید
و رســـول خدا هم تا دم مرگ ما را از آن منع نکرد ،مردی با رأی و م یل خودش هر چه که دلش خواســـت گفت .محمد
(بخاری) گفته :این شخص عمر بن الخطاب بود.

البخاری الجعفی ،محمد بن إسماعیل أبو عبداهلل (متوفای256هـــ) ،صحیح البخاری ،ج  ،4ص  ،133ح ،4246کتَاب التفسیر،
بَاب فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعَمْرَه إلی الْحَُِّ ،تحقیق د .م صطفی دیب الب ا ،نا شر :دار ابن کثیر ،الیمامه  -بیروت ،الطبعه :الثالثه- 1407 ،
. 1987
و محمد بن مسلم نیشابوری مینویسد:
حَدَّثَنَا حَامِدَ بْنَ عَمَرَ الْبَکرَاوِی حَدَّثَنَا عَبْدَ الْوَاحِدِ یعْنِی ابْنَ زِیادٍ عَنْ عَا صِ مٍ عَنْ أَبِی نَ ضْ رَه قَالَ کنْتَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَََتَاهَ
آتٍ فَقَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَیرِ اخْتَلَفَا فِی الْمَتْعَتَینِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهَمَا مَعَ رَسَولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهَ عَلَیهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ نَهَانَا عَنْهَمَا عَمَرَ
فَلَمْ نَعَدْ لَهَمَا.
ابونضره میگوید :در خدمت جابر بن عبد اهلل انصاری بودیم ،شخصی آمد و گفت :ابن عباس و ابن زبیر درباره ازدواج موقت
(متعه) و متعه حُ اختالف نظر دارند ،جابر گفت :هر دو متعه را در زمان ر سول خدا ( صلی اهلل علیه وآله و سلم) انجام دادیم،
سپس عمر ما را از آن نهی کرد و به آن عمل نکردیم.
النی سابوری ،مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری (متوفای261هــــ) ،صحیح مسلم ،ج  ،2ص  ،914ح ،1249کتَاب الْحَُِّ،
بَاب التَّقْصِیرِ فی الْعَمْرَه ،تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی ،ناشر :دار إحیاء التراث العربی  -بیروت.
و سرخسی فقیه مشهور حنفی ،در کتاب المبسوط تصریح کرده و مینویسد:
وقد صحّ أنّ عمر رضی اللّه عنه نهی الناس عن المتعه فقال :متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم وأنا أ
نهی الناس عنهما؛متعه النساء ،ومتعه الحُ.
در خبر صحیح از عمر وارد شده ا ست که از ازدواج موقت مردم را منع کرد و گفت :دو متعه در زمان ر سول خدا ( صلی اهلل
علیه وآله وسلم) جایز بود و به آن عمل میکردند؛ ولی من از آن نهی میکنم ،یکی ازدواج موقت و دوم متعه حُ.
السرخسی ،شمس الدین (متوفای483هـ) ،المبسوط ،ج  ،4ص  ،27ناشر :دار المعرفه  -بیروت.
با این حال ،آیا میتوان محمد بن اســـماعیل بخاری را به خاطر اعتراف به این حقیقت که خلیفه دوم متعه را تحریم کرده،
تضعیف کرد؟
در نتیجه تمام اشکاالت شهرستانی بر نظام مردود و غیر قابل قبول است.
ستایشهای نظام:
از همه اینها که بگذریم ،نظام فرد ضعیفی نیست؛ بلکه برخی از عالمان اهل سنت ستایشهایی از وی نمودهاند؛ از جمله خود
صفدی در ابتدای شرح حال وترجمه نظام میگوید:
وکان إبراهیم هذا شدید الذکاء.
ابراهیم بن سیار از هوش بسیار باالیی برخوردار بود.
الصــفدی ،صــالح الدین خلیل بن أیبک (متوفای764هـــــ) ،الوافی بالوفیات ،ج  ،6ص  ،12تحقیق أحمد األرناؤوط وترکی
مصطفی ،ناشر :دار إحیاء التراث  -بیروت 1420 -هـ2000 -م.

خطیب ب دادی از عالمان بزرگ اهل سنت درباره او میگوید:
إبراهیم بن ســـیار ،أبو إســـحاق النظام :ورد ب داد وکان أحد فرســـان أهل النظر والکالم علی مذهب المعتزله ،وله فی ذلک
تصانیف عده ،وکان أیضا متَدبا ،وله شعر دقیق المعانی علی طریقه المتکلمین ،وأبو عثمان الجاحظ کثیر الحکایات عنه.
إبراهیم بن سیار از جمله ک سانی بود که وارد ب داد شد .او از یکه تازان و صاحب نظران در علم کالم بر طبق مذهب معتزله
بود و در علم کالم (بر طبق آرای مذهب معتزله ) کتابهای زیادی به رشته تحریر در آورده است ،او فردی ادیب بود و اشعار
بسیار دقیق و پرمعنایی در زمینه علم کالم سروده است .ابوعثمان جاحظ (شاگرد او) مطالب بسیاری از او نقل کرده است.
الب دادی ،أحمد بن علی ابوبکر الخطیب (متوفای463هــــ) ،تاریخ ب داد ،ج  ،6ص  ،97رقم  ،3131ناشر :دار الکتب العلمیه -
بیروت.
ابن ماکوال درباره او میگوید:
وأما نظام بت شدید الظاء فهو إبراهیم بن سیار أبو إ سحاق النظام مولی بنی الحارث بن عباد من بنی قیس بن ثعلبه وکان أحد
فرسان المتکلمین وله شعر ملیح رقیق.
منظور از نظام إبراهیم بن سیار ابوإسحاق النظام است ...او (در زمان خودش) از یکه تازان و صاحب نظران در علم کالم بود،
وی اشعار زیبا و روانی سروده است.

إبن ماکوال ،علی بن هبه اهلل بن أبی ن صر (متوفای475هــــ) ،اإلکمال فی رفع االرتیاب عن المؤتلف والمختلف فی األ سماء
والکن ،ج  ،7ص  ،274ناشر :دار الکتب العلمیه  -بیروت ،الطبعه :األولی 1411هـ.
نتیجه:
نظام معتزلی ،از بزرگان اهل سنت ا ست و ت ضعیفات که برای او نقل کردهاند ،فقط و فقط به خاطر اعتراف به حقایقی ا ست
که برمال شدن آنها ،اصل مشروعیت خالفت خلفا را زیر سؤال میبرد؛ بنابراین اشکاالت برخی از عالمان اهل سنت؛ همچون
شهرستانی و صفدی بر او وارد نیست و اعتقادات خاص او سبب تضعیف او نخواهد شد؛ زیرا بسیاری از بزرگان اهل سنت نیز
همان اعتقادات را داشتهاند.

بررسی روایت تاریخ طبری و تهدید عمر به آتش زدن خانه فاطمه
اصل روایت:
حدثنا ابن حَمَیدٍ قال حدثنا جریر عن م یره عن زِیادِ بن کلَیبٍ قال أتی عمر بن الخطاب منزل علی وفیه طلحه والزبیر ورجال
من المهاجرین فقال واهلل ألحرقن علیکم أو لتخرجن إلی البیعه فخرج علیه الزبیر م صلتا بال سیف فعثر ف سقط ال سیف من یده
فوثبوا علیه فَخذوه.
عمر بن خطاب به خانه علی آمد در حالی که گروهی از مهاجران در آنجا گرد آمده بودند .به آنان گفت :به خدا ســوگند خانه
را به آتش میک شم؛ مگر اینکه برای بیعت بیرون بیایید .زبیر از خانه بیرون آمد درحالی که شم شیر ک شیده بود ،ناگهان پای
او ل زید و شمشیر از دستش افتاد ،در این موقع دیگران هجوم آوردند و شمشیر را از دست او گرفتند.
الطبری ،أبی جعفر محمد بن جریر (متوفای310هـ) ،تاریخ الطبری ،ج  ،2ص  ،233ناشر :دار الکتب العلمیه  -بیروت.
بررسی سند روایت:
محمد بن حمید:
ذهبی درباره او مینویسد:
محمد بن حمید .ابن حیان العالمه الحافظ الکبیر أبو عبد اهلل الرازی مولده فی حدود الستین ومئه
قال أبو زرعه من فاته محمد بن حمید یحتاج ان ینزل فی عشره آالف حدیث.
وقال عبد اهلل بن أحمد سمعت أبی یقول ال یزال بالری علم ما دام محمد بن حمید حیا.
وقال أبو قریش الحافظ قلت لمحمد بن یحیی ما تقول فی محمد بن حمید فقال أال ترانی أحدث عنه.
وقال أبو قریش وکنت فی مجلس محمد بن إ سحاق ال صاغانی فقال حدثنا ابن حمید فقلت تحدث عنه فقال ومالی ال احدث
عنه وقد حدث عنه أحمد ویحیی بن معین.
عالّمه و حافظ بزرگ محمد بن حمید که والدتش در حدود سال 160هــــ بوده است ،ابوزرعه درباره او گفته است :کسی که
محمد بن حمید را درک نکرده باشد ،ده هزار حدیث را از دست داده است.
عبد اهلل بن احمد بن حنبل میگوید :از پدرم شـــنیدم که میگ فت :تا زمانیکه محمد بن حمید در شـــهر ری زنده بود ،علم
ودانش پایدار بود.
ابو قریش محمد بن جمعه بن خلف میگو ید :به محمد بن یحیی گفتم :درباره محمد بن حم ید چه میگوئی؟ گفت :مگر
نمیبینی از او حدیث نقل میکنم ،ســپس گفت :در مجلس محمد بن اســحاق بودم ،دیدم از محمد بن حمید روایت نقل می
کند ،گفتم :از محمد بن حمید حدیث روایت میکنی؟ گفت :چرا من از وی حدیث نقل نکنم ،وحال آنکه احمد حنبل و یحیی
بن معین از وی حدیث روایت کردهاند.
الذهبی ،شـمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان( ،متوفای748هـــــ) ،سـیر أعالم النبالء ،ج  ،11ص  ،503تحقیق :شـعیب
األرناؤوط ،محمد نعیم العرقسوسی ،ناشر :مؤسسه الرساله  -بیروت ،الطبعه :التاسعه1413 ،هـ.
مزی در تهذیب الکمال در ترجمه وی مینویسد:

وَقَال ابوبکر بن أَبی خیثمه :سئل یحیی بن مَعِین عن محمد بن حمید الرازی فقال :ثقه .لیس به بَس ،رازی کیس.
وَقَال علی بن الح سین بن الجنید الرازی :سمعت یحیی ابن مَعِین یقول :ابن حمید ثقه ،وهذه االحادیث التی یحدث بها لیس
هو من قبله ،إنما هو من قبل الشیوخ الذین یحدث عنهم.
وَقَال أبو العباس بن سَ عِید :سمعت جعفر بن أَبی عثمان الطیال سی یقول :ابن حمید ثقه ،کتب عنه یحیی وروی عنه من یقول
فیه هو أکبر منهم.
 ...از یحیی بن معین درباره او سؤال شد؛ در پا سخ گفت :مورد اطمینان ا ست و ایرادی در او نی ست ،او اهل ری و باهوش
است .علی بن الحسین رازی گفته است :از یحیی بن معین شنیدم که میگفت :ابن حمید مورد اعتماد است.
و علی بن ح سین بن جنید رازی گفته ا ست :احادیثی که ابن حمید نقل کرده ا ست ،از خود او نی ست؛ بلکه از ا ستادان نقل
کرده است.
ابو العباس بن سعید میگوید :از جعفر بن عثمان طیالسی شنیدم که میگفت :ابن حمید مورد اطمینان است؛ یحیی از او نقل
روایت کرده و کسـی از او روایت کرده اســت که خود از شــهرت برخوردار و از همه ایشــان (راویان) بزرگتر اســت (احمد بن
حنبل).
المزی ،یو سف بن الزکی عبدالرحمن أبو الحجاج (متوفای742هـــــ) ،تهذیب الکمال ،ج  ،25ص  ،100تحقیق د .ب شار عواد
معروف ،ناشر :مؤسسه الرساله  -بیروت ،الطبعه :األولی1400 ،هـ 1980 -م.
البانی ،روایت محمد بن حمید را تصحیح میکند:
محمد نا صر البانی ،نوی سنده معا صر وهابی در کتاب صحیح و ضعیف سنن الترمزی و سل سله احادیث ال صحیحهاحادیثی
تصحیح کرده است که در اسناد آن محمد بن حمید قرار دارد .به چند مورد اشاره میکنیم:
«رضیت ألمتی ما رضی لها ابنَ أمِّ عبدٍ »...
و قد روی الحد یث بز یاده ف یه بلفظ " :و کرهت ألمتی ما کره لها ابن أم عبد " .قال فی " المجمع " (  " :)290 / 9رواه
البزار و الطبرانی فی " األو سط " باخت صار الکراهه ،و رواه فی " الکبیر " منقطع اإل سناد ،و فی إ سناد البزار محمد بن حمید
الرازی و هو ثقه و فیه خالف و بقیه رجاله وثقوا ".
البانی ،محمد نا صر (متوفای 1420هـــــ) ،سل سله احادیث ال صحیحه ،ج ،3ص ،225ح  ،1225نا شر :مکتبه المعارف للن شر
والتوزیع ،طبعه جدیده منقحه ومزیده 1415 ،هـ _  1995م.
( سنن الترمذی )
 606حدثنا محمد بن حمید الرازی حدثنا الحکم بن ب شیر بن سلمان حدثنا خالد ال صفار عن الحکم بن عبد اهلل الن صری عن
أبی إسحق عن أبی جحیفه عن علی ابن أبی طالب رضی اهلل عنه أن رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم قال ستر ما بین أعین
الجن وعورات بنی آدم إذا دخل أحدهم الخالء أن یقول بسم اهلل قال أبو عی سی هذا حدیث غریب ال نعرفه إال من هذا الوجه
وإسناده لیس بذاک القوی وقد روی عن أنس عن النبی صلی اهلل علیه وسلم أشیاء فی هذا.
تحقیق األلبانی:
صحیح ،ابن ماجه ( ) 297

البانی ،محمد نا صر (متوفای 1420هــــ) ،صحیح وضعیف سنن الترمذی ،ج ،2ص ،106طبق برنامه المکتبه ال شامله ،ا صدار
الثانی.
( سنن الترمذی )
 1762حدثنا محمد بن حمید الرازی حدثنا أبو تمیله والف ضل بن مو سی وزید بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد اهلل
بن بریده عن أم سلمه قالت کان أحب الثیاب إلی النبی صلی اهلل علیه وسلم القمیص قال أبو عیسی هذا حدیث حسن غریب
إنما نعرفه من حدیث عبد المؤمن بن خالد تفرد به وهو مروزی وروی بعضهم هذا الحدیث عن أبی تمیله عن عبد المؤمن بن
خالد عن عبد اهلل بن بریده عن أمه عن أم سلمه.
تحقیق األلبانی:
صحیح ،ابن ماجه ( ) 3575
البانی ،محمد ناصر (متوفای 1420هـ) ،صحیح و ضعیف سنن الترمذی ،ج ،2ص.262
( سنن الترمذی )
 2478حدثنا محمد بن حمید الرازی حدثنا عبد العزیز بن عبد اهلل القرشــی حدثنا یحیی البکاء عن ابن عمر قال تجشــَ رجل
عند النبی صلی اهلل علیه و سلم فقال کف عنا ج شاءک فإن أکثرهم شبعا فی الدنیا أطولهم جوعا یوم القیامه قال أبو عی سی
هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وفی الباب عن أبی جحیفه.
تحقیق األلبانی:
حسن ،ابن ماجه ( .) 3351 - 3350
البانی ،محمد ناصر (متوفای 1420هـ) ،صحیح وضعیف سنن الترمذی ،ج ،5ص.478
( سنن الترمذی )
 2936حدثنا محمد بن حمید الرازی حدثنا نعیم بن می سره النحوی عن ف ضیل بن مرزوق عن عطیه العوفی عن ابن عمر أنه
قرأ علی النبی صلی اهلل علیه و سلم ( خلقکم من ضعف ) فقال ( من ضعف ) حدثنا عبد بن حمید حدثنا یزید بن هارون عن
ف ضیل بن مرزوق عن عطیه عن ابن عمر عن النبی صلی اهلل علیه و سلم نحوه قال أبو عی سی هذا حدیث ح سن غریب ال
نعرفه إال من حدیث فضیل بن مرزوق.
تحقیق األلبانی:
حسن ،الروض النضیر ( .) 530
البانی ،محمد ناصر (متوفای 1420هـ) ،صحیح وضعیف سنن الترمذی ،ج ،6ص.406
( سنن الترمذی )
 3533حدثنا محمد بن حمید الرازی حدثنا الف ضل بن مو سی عن األعمش عن أنس أن ر سول اهلل صلی اهلل علیه و سلم مر
ب شجره یاب سه الورق ف ضربها بع صاه فتناثر الورق فقال إن الحمد هلل و سبحان اهلل وال إله إال اهلل واهلل أکبر لت ساقط من ذنوب
العبد کما ت ساقط ورق هذه ال شجره قال أبو عی سی هذا حدیث غریب وال نعرف لألعمش سماعا من أنس إال أنه قد رآه ونظر
إلیه.

تحقیق األلبانی:
حسن ،التعلیق الرغیب ( ) 249 / 2
البانی ،محمد ناصر (متوفای 1420هـ) ،صحیح وضعیف سنن الترمذی ،ج ،8ص.33
با توجه به جایگاهی که البانی در میان عالمان وهابی دارد ،برای اثبات وثاقت محمد بن حمید ،توثیق و تصـــحیح او کفایت
میکند.
بی اعتباری تضعیف نسائی و جوزجانی:
برخی از عالمان جرح و تعدیل؛ همانند نسائی و جوزجانی محمد بن حمید را تضعیف کردهاند؛ مزی مینویسد:
وقال النسائی :لیس بثقه .وقال إبراهیم بن یعقوب الجوزجانی :ردئ المذهب غیر ثقه.
ن سائی گفته ا ست محمد بن حمید ثقه نی ست و ابراهیم بن یعقوب جوزجانی او را غیر مطمئن و دارای مذهب پ ست معرفی
نموده است.
المزی ،یو سف بن الزکی عبدالرحمن أبو الحجاج (متوفای742هـــــ) ،تهذیب الکمال ،ج  ،25ص  ،105تحقیق د .ب شار عواد
معروف ،ناشر :مؤسسه الرساله  -بیروت ،الطبعه :األولی1400 ،هـ 1980 -م.

نسائی ابو حنیفه را نیز تضعیف کرده است
آیا تضعیف این دو نفر ارزش و اعتباری دارد؟
تضعیف نسائی و جوزجانی اعتبار ندارد و غیر قابل قبول است؛ زیرا نسائی از افراد سختگیر در توثیق است؛ تا جائی که ،رئیس
احناف یعنی ابوحنیفه را نیز تضعیف کرده است؛ لکنوی در الرفع و التکمیل مینویسد:
ولم یقبل جرح النسائی فی أبی حنیفه وهو ممن له تعنت وتشدد فی جرح الرجال المذکور فی میزان االعتدال ضعفه النسائی
من قبل حفظه.
آنچه که نسائی درباره وارد کردن عیب بر ابوحنیفه گفته است ،مقبول نیست؛ زیرا وی در کتاب میزان اإلعتدال در وارد کردن
عیب بر افراد سختگیری کرده است.
اللکنوی الهندی ،أبو الحســنات محمد عبد الحی (متوفای1304هــــــ) ،الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل ،ج  ،1ص ،121
تحقیق :عبد الفتاح أبو غده ،ناشر :مکتب المطبوعات اإلسالمیه  -حلب ،الطبعه :الثالثه1407 ،هـ
بنابراین تضعیف نسائی با معیار سختگیری در توثیق مردود خواهد بود.
و اما جوزجانی او کسی است که در دشمنی با امیرمؤمنان علی علیه السالم مشهور و معروف است.
ذهبی و ابن حجر درباره وی مینویسند:
وکان من الحفاظ المصنفین والمخرجین الثقات ،لکن فیه انحراف عن علی.
او از حافظان و نوی سندگان ا ست که افزون بر آن راویان ثقه و مورد اعتماد را نیز معین کرده ا ست؛ ولی از امیرمؤمنان (علیه
السالم) انحراف داشت (از دشمنان او محسوب میشد).
الذهبی ،شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان( ،متوفای748هـــ) ،میزان االعتدال فی نقد الرجال ،ج  ،7ص  ،272تحقیق:
الشیخ علی محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود ،ناشر :دار الکتب العلمیه  -بیروت ،الطبعه :األولی1995 ،م

العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل (متوفای852هـــ) لسان المیزان ،ج  ،6ص  ،301تحقیق :دائره المعرف
النظامیه  -الهند ،ناشر :مؤسسه األعلمی للمطبوعات  -بیروت ،الطبعه :الثالثه1406 ،هـ 1986 -م.

حدیث راوی «مختلف فیه» «حسن» میشود:
حتی اگر فرض کنیم که ت ضعیفات ن سائی و جوزجانی ارزش دا شته با شد ،بازهم سبب نخواهد شد که از روایت محمد بن
حمید د ست برداریم؛ زیرا اوالً :ک سانی همچون یحیی بن معین ،احمد بن حنبل و طیال سی وی را توثیق کردهاند که از ائمه
جرح و تعدیل مح سوب می شوند و ت ضعیفات ن سائی که از مت شددین و سختگیران مح سوب می شود و یا جوزجانی که از
دشمنان امیرمؤمنان علیه السالم بوده است ،نمیتواند در برابر توثیق یحیی بن معین مقاومت نماید؛
ثانیاً :با چشم پوشی از همه این موارد ،فرض را بر این میگیریم که عده ای وی را تضعیف و عدهای او را توثیق کرده باشند،
بازهم روایت وی مورد قبول است؛ زیرا طبق قواعد رجال اهل سنت ،روایت چنین شخصی در مرتبه «حسن» قرار میگیرد و
روایت حسن نزد عالمان اهل سنت حجت است که در این مورد میتوان به نمونههایی بعنوان مثال اشاره نمائیم.
ابن حجر عسقالنی درباره قزعه بن سوید مینویسد:
أما قزعه بن ســوید ...واختلف فیه کالم یحیی بن معین فقال عباس الدوری عنه ضــعیف وقال عثمان الدارمی عنه ثقه وقال
أبو حاتم محله الصــدق ولیس بالمتین یکتب حدیثه وال یحتُ به وقال ابن عدی له أحادیث مســتقیمه وأرجو أنه ال بَس به
وقال البزار لم یکن بالقوی وقد حدث عنه أهل العلم وقال العجلی ال بَس به وفیه ضعیف.
فالحاصل من کالم هؤالء األئمه فیه أن حدیثه فی مرتبه الحسن واهلل أعلم.
ســخنان اهل دانش درباره او متفاوت اســت ،برخی او را تضــعیف کرده و گروهی او را راســتگو و یا ثقه دانســته ولی گفتهاند
حدیثش نوشته میشود؛ ولی احتجاج و استدالل به آن نمیشود و عدهای حدیث او را پذیرفته اگر چه قوی نیست.
ولی ابن حجر خودش سرانجام چنین نتیجهگیری میکند:
از سخنان پیشوایان رجال وحدیث چنین استفاده میشود که روایت وحدیث قزعه بن سوید در مرتبه حسن است.
العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل (متوفای852هـــ) ،القول المسدد فی الذب عن المسند لإلمام أحمد ،ج
 ،1ص  ،30تحقیق :مکتبه ابن تیمیه ،ناشر :مکتبه ابن تیمیه  -القاهره ،الطبعه :األولی1401 ،هـ.
و در تهذیب التهذیب در ترجمه عبد اهلل بن صالح مینویسد:
وقال ابن القطان هو صدوق ولم یثبت علیه ما یسقط له حدیثه إال أنه مختلف فیه فحدیثه حسن.
ابن قطان عبد اهلل بن صالح را را ستگو دان سته و میگوید :چیزی که باعث کنارنهادن حدیثش شود ،ثابت ن شده و اختالف
درباره او وجود دارد؛ ولی حدیثش حسن است.
العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل (متوفای852هــــ) تهذیب التهذیب ،ج  ،5ص  ،228ناشر :دار الفکر -
بیروت ،الطبعه :األولی1404 ،هـ 1984 -م
زرکشی در الآللئ المنثوره مینویسد:
وقد أخرجه ابن ماجه فی سننه عن کثیر بن شنظیر عن محمد سیرین ...وکثیر بن شنظیر مختلف فیه فالحدیث حسن.

ابن ماجه در سننش حدیث عبد اهلل بن صالح را از طریق کثیر بن شنطیر از محمد بن سیرین آورده است؛ اگر چه درباره کثیر
بن شنطیر اختالف است؛ ولی در عین حال حدیثش صحیح است.
الزرکشی ،بدر الدین (متوفای 794هـ) الآللئ المنثوره فی األحادیث المشهوره المعروف بـ ( التذکره فی األحادیث المشتهره )،
ج  ،1ص  ،42تحقیق :مصطفی عبد القادر عطا ،ناشر :دار الکتب العلمیه ـ بیروت ،الطبعه :األولی 1406 ،هـ1986 ،م .
حافظ هیثمیدر مجمع الزوائد مینویسد:
رواه أحمد وفیه عبداهلل بن محمد بن عقیل وهو ســیء الحفظ قال الترمذی صــدوق وقد تکلم فیه بعض أهل العلم من قبل
حفظه وسمعت محمد بن إسماعیل یعنی البخاری یقول کان أحمد بن حنبل وإسحق بن إبراهیم والحمیدی یحتجون بحدیث
ابن عقیل قلت فالحدیث حسن واهلل أعلم.
عبد اهلل بن محمد بن عقیل حافظه خوبی نداشت ،ترمزی او را راستگو دانسته و بعضی از دانشمندان در باب قدرت حافظهاش
سخنانی گفتهاند ،بخاری میگفت :احمد حنبل و ا سحاق بن ابراهیم و حمیدی به حدیثش ا ستدالل میکردند ،سپس نتیجه
میگیرد که حدیث ابن عقیل حسن است.
الهیثمی ،علی بن أبی بکر (متوفای 807ه ـ) ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ج  ،1ص  ،260ناشر :دار الریان للتراث  /دار الکتاب
العربی  -القاهره ،بیروت 1407 -هـ.
حافظ ابن قطان در بیان الوهم واإلیهام ،در موارد متعددی به همین قاعده استناد میکند که ما به دو مورد اشاره میکنیم:
وهو إنما یرویه ابن وهب ،عن أسامه بن زید اللیثی ،عن نافع عنه .وأسامه مختلف فیه ،فالحدیث حسن .وقد تقدم ذکر أسامه
فی هذا الباب.
در نقل روایت از ا سامه بن زید اختالف شده ا ست؛ ولی حدیث از او ح سن ا ست و درباره ا سامه بن زید لیثی نیز به همین
شیوه سخن گفته و سرانجام حدیثش را در رتبه حسن قرار داده است.
ابن القطان الفاسی ،أبو الحسن علی بن محمد بن عبد الملک (متوفای628هــ) ،بیان الوهم واإلیهام فی کتاب األحکام ،ج ،4
ص  ،420تحقیق :د .الحسین آیت سعید ،ناشر :دار طیبه ـ الریاض ،الطبعه :األولی1418 ،هـ1997،م.
وهو حدیث یرویه ســالم أبو المنذر ،عن ثابت ،عن أنس .وهو ســالم بن ســلیمان القارئ ،صــاحب عاصــم ،وهو مختلف فیه،
فالحدیث حسن.
درباره سالم بن سلمان قاری اختالف وجود دارد؛ ولی حدیثش «حسن» است.
ابن القطان الفاسی ،أبو الحسن علی بن محمد بن عبد الملک (متوفای628هــ) ،بیان الوهم واإلیهام فی کتاب األحکام ،ج ،4
ص  462ـ  ،463تحقیق :د .الحسین آیت سعید ،ناشر :دار طیبه ـ الریاض ،الطبعه :األولی1418 ،هـ1997،م.
و مال علی قاری پس از نقل یک حدیث که در اسناد آن ابوالمنیب قرار دارد مینویسد:
ورواه الحاکم و صححه وقال أبو المنیب ثقه ووثقه ابن معین أی ضاً وقال ابن أبی حاتم سمعت أبی یقول صالح الحدیث وأنکر
علی البخاری ادخاله فی الضعفاء وتکلم فیه النسائی وابن حبان وقال ابن عدی ال بَس به فالحدیث حسن.
حاکم این روایت را نقل و آن را ت صحیح کرده و گفته :ابوالمنیب ثقه ا ست و ابن معین هم او را توثیق کرده ا ست و ابن أبی
حاتم میگوید :از پدرم شنیدم میگفت :ابوالمنیب حدیثش صحیح است و به بخاری که نام او را در ردیف افراد ضعیف آورده

اســت اعتراض میکرد ،نســائی درباره او تردید کرده و ابن حبان و ابن عدی گفتهاند که اشــکالی در او نیســت؛ پس حدیث
حسن است.
القاری ،علی بن سلطان محمد (متوفای1014هـــــ) ،مرقاه المفاتیح شرح م شکاه الم صابیح ،ج  ،3ص  ،305تحقیق :جمال
عیتانی ،ناشر :دار الکتب العلمیه  -لبنان /بیروت ،الطبعه :األولی1422 ،هـ 2001 -م.
و مناوی در فیض القدیر مینویسد:
طب عن عبد اهلل بن زید األنصاری األوسی ثم الخطمیکوفی شهد الحدیبیه قال الهیثمی :وفیه أحمد بن بدیل وثقه النسائی
وضعفه أبو حاتم أی فالحدیث حسن
احمد بن بدیل را نسائی توثیق و ابوحاتم تضعیف کرده است ولی حدیثش در مرتبه حسن قرار دارد.
المناوی ،عبد الرؤوف (متوفای 1031هـــ) ،فیض القدیر شرح الجامع الص یر ،ج  ،1ص  ،369ناشر :المکتبه التجاریه الکبری -
مصر ،الطبعه :األولی1356 ،هـ.
و محیی الدین نووی ،شوکانی و مبارکفوری پس از نقل روایتی مینویسند:
وفی إسْنَادِهِ عبد الرحمن بن حَبِیبِ بن أزدک (أردک) وهو مَخْتَلَفٌ فیه قال النَّسَائِی مَنْکرَ الحدیث وَوَثَّقَهَ غَیرَهَ قال الْحَافِظَ فَهَوَ
علی هذا حَسَنٌ
در سندش عبد الرحمن بن حبیب بن ازدک قرار دارد که و ضعیتش مورد اختالف ا ست؛ ولی در هر صورت حدیثش ح سن
است.
النووی ،أبی زکریا محیی الدین (متوفای 676هـــ) المجموع ،ج  ،17ص  ،68ناشر :دار الفکر للطباعه والنشر والتوزیع ،التکمله
الثانیه.
الشوکانی ،محمد بن علی بن محمد (متوفای 1255هـــ) ،نیل األوطار من أحادیث سید األخیار شرح منتقی األخبار ،ج  ،7ص
 ،20ناشر :دار الجیل ،بیروت .1973 -
المبارکفوری ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم أبو العال (متوفای1353هـــ) ،تحفه األحوذی بشرح جامع الترمذی ،ج  ،4ص
 ،304ناشر :دار الکتب العلمیه  -بیروت.
و زیلعی در نصب الرایه پس از آوردن حدیثی مینویسد:
حدیث آخر أخرجه الترمذی ...وقال غریب ورواه أحمد فی م سنده قال بن القطان فی کتابه وأبو مع شر هذا مختلف فیه فمنهم
من یضعفه ومنهم من یوثقه فالحدیث من أجله حسن انتهی.
ابو مع شری در سند این حدیث وجود دارد ،بع ضی او را ت ضعیف کرده و برخی توثیق کردهاند؛ بنابراین به جهت وجود او در
سند ،رتبه حدیث میشود حسن.
الزیلعی الحنفی ،عبداهلل بن یوسف أبو محمد الحنفی (متوفای762ه ـ) ،نصب الرایه ألحادیث الهدایه ،ج  ،4ص  ،121تحقیق:
محمد یوسف البنوری ،ناشر :دار الحدیث  -مصر 1357 -هـ.
اکنون و با توجه به آنچه گذ شت ،اختالف علما در توثیق و ت ضعیف راوی سبب ا سقاط حدیث از درجه اعتبار نمی شود بلکه
روایت در رتبه «حسن» قرار میگیرد و روایت حسن نیز همانند روایت صحیح حجت و مورد قبول عالمان اهل سنت است.

عمل به این قاعده ،اخت صاص به دان شمندان قدیم ندارد؛ بلکه عالمان معا صر اهل سنت نیز صحت آن را پذیرفته و به آن
پایبند هستند.
محمد نا صر البانی که جایگاه ویژهای در میان وهابیها دارد ،فقط در کتاب سل سله احادیث ال صحیحه ،بیش از پنجاه مورد با
استفاده از همین قاعده روایات را تصحیح کرده است که به  15مورد از کتاب های گوناگون وی اشاره میکنیم.
 .1قلت :وهذا إسناد حسن ،رجاله کلهم ثقات رجال البخاری غیر ابن ثوبان واسمه عبد الرحمن بن ثابت وهومختلف فیه.
سند این حدیث حسن است؛ چون رجال این حدیث ،همگی از رجال بخاری و همگی ثقه هستند ،غیر از ابن ثوبان که درباره
او اختالف شده است.
البانی ،محمد ناصر (متوفای 1420هـ) ،سلسله احادیث الصحیحه ،ح ،115طبق برنامه مکتبه الشامله.
 .2وصـالح بن رسـتم وهو أبو عامر الخزاز البصـری لم یخرج له البخاری فی صـحیحه إال تعلیقا ،وأخرج له فی األدب المفرد
أی ضا ثم هو مختلف فیه ،فقال الذهبی نف سه فی ال ضعفاء :وثقه أبو داود ،وقال ابن معین :ضعیف الحدیث .وقال أحمد :صالح
الحدیث.
وهذا هو الذی اعتمده فی المیزان فقال :وأبو عامر الخزاز حدیثه لعله یبلغ خمسین حدیثا ،وهو کما قال أحمد :صالح الحدیث .
قلت :فهو حسن الحدیث إن شاء اهلل تعالی ،فقد قال ابن عدی :وهو عندی ال بَس به ،ولم أر له حدیثا منکرا جدا .وأما الحافظ
فقال فی التقریب :صدوق ،کثیر الخطَ  .وهذا میل منه إلی تضعیفه .واهلل أعلم.
ابوعامر خزّار بصــری بخاری از وی حدیثی نقل نکرده؛ مگر به نحو تعلیق ،درباره او اختالف شــده اســت .ذهبی در قســمت
راویان ضعیف مینوی سد :ابوداوود خزّار ب صری را توثیق کرده و ابن معین گفته ا ست ضعیف ا ست و احمد بن حنبل وی را
صالح الحدیث نامیده است و در کتاب المیزان به همین سخن اعتماد شده و گفته شده است.
البانی سپس میگوید:
حدیث ابوعامر در رتبه ح سن قرار میگیرد؛ چون ابن عدی گفته ا ست :از نظر من ابوعامر ا شکالی ندارد و حدیث منکری از
وی نقل نشده است .ابن حجر در کتاب التقریب گفته است :ابوعامر راستگو است؛ ولی خطایش بسیار است که گویا میل به
تضعیف وی داشته است.
البانی ،محمد ناصر (متوفای 1420هـ) سلسله احادیث الصحیحه ،ص.216
 .3قلت :وهذا إسناد حسن رجاله ثقات معرفون غیر سلیمان بن عتبه وهو الدمشقی الدارانی مختلف فیه،فقال أحمد :ال أعرفه
وقال ابن معین :ال شــیء ،وقال دحیم :ثقه ،ووثقه أیضــا أبو مســهر والهیثم ابن خارجه وهشــام بن عمار وابن حبان ومع أن
الموثقین أکثر ،فإنهم دمشقیون مثل المترجم فهم أعرف به من غیرهم من ال رباء ،واهلل أعلم.
البانی ،محمد ناصر (متوفای 1420هـ) سلسله احادیث الصحیحه ،ح.514
سند حدیث «ح سن» ا ست؛ چون رجال آن شناخته شده و مورد اعتماد ه ستند؛ غیر از سلیمان بن عتبه دم شقی دارانی که
درباره او اختالف شده ا ست .احمد گفته ا ست :او را نمی شنا سم .ابن معین میگوید :جایگاهی ندارد .دحیم او را مورد اعتماد
دان سته و ابوم سهر و هیثم بن خارجه و ه شام بن عمار و ابن حبان نیز او را مورد اعتماد دان ستهاند ،و چون توثیق کنندگانش
بی شتر ه ستند و از طرفی همه آنان دم شقی میبا شند؛ پس باید نتیجه بگیریم که آنان آگاه تر از دیگران ن سبت به راویان
ناشناس هستند.

 .4وإسناد أحمد حسن رجاله ثقات رجال مسلم غیر محمد بن عبد اهلل بن عمرو وهو سبط الحسن الملقب بـــ ( الدیباج ) وهو
مختلف فیه.
سند احمد «حسن» است؛ چون رجال او ثقه و از رجال صحیح مسلم میباشند؛ غیر از محمد بن عبد اهلل بن عمر که درباره
او اختالف شده است.
البانی ،محمد ناصر (متوفای 1420هـ) سلسله احادیث الصحیحه ،ح.546
 .5قلت :وإســناده خیر من إســناد حدیث عیاض رجاله ثقات رجال الشــیخین غیر ســنان بن ســعد وقیل :ســعد بن ســنان
وهو مختلف فیه ،فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه .قلت :فهو حسن الحدیث.
سند حدیث رجالش مورد اعتماد و از رجال بخاری و م سلم ه ستند؛ غیر از سنان بن سعد که گفته درباره او اختالف وجود
دارد ،بعضی او را توثیق و بعضی تضعیف کردهاند؛ اما حدیثش «حسن» است.
البانی ،محمد ناصر (متوفای 1420هـ) سلسله احادیث الصحیحه ،ح.570
 .6وروی منه ابن ماجه (  ) 3376القضـــیه الوســـطی منه من طریق أخری عن ســـلیمان بن عتبه به .قال البوصـــیری فی
الزوائد :إسناده حسن ،وسلیمان بن عتبه مختلف فیه وباقی رجال اإلسناد ثقات .
قلت :وهو کما قال.
رجال سند این حدیث مورد اعتماد هستند؛ غیر از سلیمان بن عتبه .بوصیری در الزوائد گفته :سند این حدیث «ح سن» است،
و در سلیمان بن عتبه اختالف شده است ،بقیه راویان مورد اعتماد هستند.
البانی ،محمد ناصر (متوفای 1420هـ) سلسله احادیث الصحیحه ،ح .675
 .7وإبراهیم بن المهاجر وهو البجلی مختلف ف یه ،فقال أحمد :ال بَس به وقال یحیی القطان :لم یکن بقوی ،وفی التقر یب:
صدوق لین الحفظ.
قلت :فهو حسن الحدیث أن شاء اهلل تعالی.
درباره ابراهیم بن مهاجر بجلی ،اختالف شده است .احمد میگوید :اشکالی در وی نی ست و یحیی بن قطان گفته است :قوی
نیست ،در تقریب آمده است :راستگو است؛ ولی حافظهای اندکی داشته است؛ در هر حال حدیثش «حسن» است.
البانی ،محمد ناصر (متوفای 1420هـ) سلسله احادیث الصحیحه ،ح.697
 .8قلت :وهذا إســناد حســن ،رجاله ثقات رجال الصــحیح غیر األجلح وهو ابن عبد اهلل الکندی وهو صــدوق کما قال الذهبی
والعســقالنی .والحدیث قال فی الزوائد ( :) 2 / 131هذا إســناد فیه األجلح بن عبد اهلل مختلف فیه ،ضــعفه أحمد وأبو حاتم
والنسائی وأبو داود وابن سعد ،ووثقه ابن معین والعجلی ویعقوب بن سفیان وباقی رجال اإلسناد ثقات.
رجال سند ،همگی مورد اعتماد و از رجال صحیح بخاری ه ستند؛ غیر از اجلُ بن عبد اهلل کندی که را ستگو ا ست؛ چنانچه
ذهبی و ابن حجر همین را گفتهاند .در [مجمع] الزوائد گفته شده :در ا سناد این حدیث اجلُ بن عبد اهلل که احمد ،ابوحاتم و
ابن ســعد او را تضــعیف کردهاند؛ ولی ابن معین ،عجلی و یعقوب بن ســفیان او را توثیق کردهاند؛ ولی بقیه رجال حدیث ثقه
هستند.
البانی ،محمد ناصر (متوفای 1420هـ) ،سلسله احادیث الصحیحه ،ح.1093

 .9أخرجه ابن ماجه (  ) 407 / 2من طریق ســعد بن إبراهیم بن عبد الرحمن بن عوف عن معبد الجهنی عن معاویه مرفوعا.
وفی الزوائد :إسناده حسن ألن معبد الجهنی مختلف فیه وباقی رجال اإلسناد ثقات.
قلت :وهو کما قال.
در [مجمع] الزوائد آمده ا ست :در سند حدیث ،معبد جهنی ا ست که درباره او اختالف شده ا ست؛ ولی بقیه رجال سند ثقه
است.
من میگویم :سخن او درست است.
البانی ،محمد ناصر (متوفای 1420هـ) سلسله احادیث الصحیحه ،ح.1284
 .10قلت :ورجاله ثقات رجال مســـلم غیر الباهلی هذا ،وهو مختلف ف یه ،وقال الحافظ فی التقر یب :صـــدوق له أوهام .
قلت :فهو حسن الحدیث إن شاء اهلل تعالی.
رجال سند حدیث همان رجال صحیح م سلم ا ست که ثقه ه ستند؛ غیر از باهلی که حافظ در تقریب او را را ستگوی خطاکار
معرفی میکند؛ ولی حدیثش «حسن» است.
البانی ،محمد ناصر (متوفای 1420هـ) سلسله احادیث الصحیحه ،ح.2841
 .11قلت :وهذا إسناد حسن علی الخالف المعروف فی االحتجاج بروایه عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده ،و الذی استقر علیه
عمل الحفاظ المتقدمین و المتَخرین االحتجاج بها ،و حســـب القاریء أن یعلم قول الحافظ الذهبی ف یه فی ک تابه الم نی
 :مختلف فیه ،و حدیثه حسن ،و فوق الحسن.
ا سناد حدیث «ح سن» ا ست؛ چون در ا ستدالل به روایت عمرو بن شعیب از پردش و از جدش اختالف ا ست؛ ولی حافظان
متَخر و متقدم به روایت وی ا ستناد و ا ستدالل کردهاند .درباره این مطلب این سخن ذهبی کافی ا ست که میگوید :درباره
عمرو بن شعیب اختالف است؛ ولی حدیثش «حسن» بلکه باالتر از آن است.
البانی ،محمد ناصر (متوفای 1420هـ) سلسله احادیث الصحیحه ،ح.2980
 .12إســـناده حســـن رجاله کلهم ثقات غیر عمر بن یزید النصـــری وهو مختلف فیه کما تقدم آنفا وقد خرجت الحدیث فی
الصحیحه.
رجال موجود در سند این حدیث همگی مورد اعتماد ه ستند؛ غیر از عمر بن یزید ن صری که درباره او اختالف شده ا ست؛
چنانچه پیش از این گذشت .من حدیث او را در کتاب الصحیحه آوردهام.
البانی ،محمد ناصر (متوفای 1420هـ) ،ضالل الجنه ،ج ،1ص ،131ح  ،323طبق برنامه المکتبه الشامله.
 .13حدیث صحیح إسناده حسن ورجاله ثقات غیر سکین بن عبد العزیز وهو مختلف فیه والراجح عندی أنهحسن الحدیث.
حدیث « صحیح» و سندش «ح سن» ا ست ،رجال آن همگی مورد اعتماد ه ستند؛ غیر از سکین بن عبد العزیز که درباره او
اختالف شده است؛ اما سخن راجح نزد من این است که روایت او «حسن» است.
البانی ،محمد ناصر (متوفای 1420هـ) ،ضالل الجنه ،ج ،2ص.1125 ،294
 .14قلت :وهذا سند حسن بما قبله فإن داود هذا مختلف فیه وجزم الذهبی فی المیزان بَنه ضعیف .ووثقه ابن حبان ( 41 / 1
) وقال أبو حاتم :ت یر حین کبر وهو ثقه صدوق وقال النسائی :لیس بالقوی ).

سند حدیث «ح سن» ا ست؛ زیرا در این حدیث فقط درباره داوود اختالف شده ا ست .ذهبی در المیزان یقین به ضعف وی
دارد؛ اما قول راجح نزد من این است که حدیث او «حسن» است.
البانی ،محمد ناصــر (متوفای 1420هـــــ) ،ارواء ال لیل فی تخریُ احادیث منار الســبیل ،ج ،3ص ،402کتاب الزکاه ،تحقیق:
إشراف :زهیر الشاویش ،ناشر :المکتب اإلسالمی  -بیروت  -لبنان ،الطبعه :الثانیه 1985 - 1405 ،م.
 .15قلت :وهذا إ سناده ح سن رجاله ثقات رجال ال شیخین غیر عبد اهلل بن دکین وهو أبو عمر الکوفی الب دادیمختلف فیه قال
الذهبی فی الم نی  :معاصر لشعبه وثقه جماعه وضعفه أبو زرعه وقال الحافظ فی التقریب  :صدوق یخطئ.
رجال موجود در سند این حدیث همگی مورد اعتماد هستند؛ چون از رجال صحیح بخاری و مسلم هستند؛ غیر از عبد اهلل بن
دکین کوفی که ذهبی در کتاب الم نی میگوید :وی معا صر شبعه بوده و گروهی او را توثیق کردهاند؛ ولی ابوزرعه ت ضعیف
کرده است .حافظ ابن حجر هم در کتاب التقریب وی را راستگوی خطاکار معرفی کرده است.
البانی ،محمد ناصر (متوفای 1420هـ) ،تحریم آالت الطرب ،ج ،1ص ،148طبق برنامه المکتبه الشامله.
از آنچه گذشت این نکته به وضوح به اثبات میرسد که عالمان جرح و تعدیل ،روایتی که درباره یکی از راویان آن به اختالف
سخن گفته شده و برخی او را تَیید و بعضی تصدیق کرده باشند ،آن روایت را «حسن» مینامند.
در نتیجه حتی اگر فرض کنیم که جرح نســائی و جوزجانی و برخی دیگر از عالمان ســنی ،درباره محمد بن حمید مورد قبول
نیز باشد ،بازهم ضرری به اعتبار روایت نمی زند؛ زیرا حد اکثر محمد بن حمید میشود «مختلف فیه» و روایت راوی مختلف
فیه طبق قاعده ای که گذشت ،می شود «حسن» و روایت حسن نیز همانند روایت صحیح نزد اهل سنت معتبر و قابل قبول
است.
جریر بن عبد الحمید بن قُرْط الضَبِّی:
وی از راویان صحیح بخاری و مسلم است و مزی در تهذیب الکمال در ترجمه وی مینویسد:
قال محمد بن سعد :کان ثقه کثیر العلم ،یرحل إلیه .و قال محمد بن عبد اهلل بن عمار الموصلی :حجه کانت کتبه صحاحا.
محمد بن ســعد میگوید :جریر مورد اطمینان و دارای علم زیادی بود ،مردم برای کســب دانش نزد وی میرفتند .محمد بن
عبد اهلل موصلی میگوید :او حجت بود و همه کتابهایش صحیح.
المزی ،یوســف بن الزکی عبدالرحمن أبو الحجاج (متوفای742هـــــ) ،تهذیب الکمال ،ج  ،4ص  ،544تحقیق د .بشــار عواد
معروف ،ناشر :مؤسسه الرساله  -بیروت ،الطبعه :األولی1400 ،هـ 1980 -م.
الذهبی ،شــمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان( ،متوفای748هـــــ) ،ســیر أعالم النبالء ،ج  ،9ص  ،11تحقیق :شــعیب
األرناؤوط ،محمد نعیم العرقسوسی ،ناشر :مؤسسه الرساله  -بیروت ،الطبعه :التاسعه1413 ،هـ.
الع سقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر أبو الف ضل (متوفای852هــــ) تهذیب التهذیب ،ج  ،2ص  ،65ناشر :دار الفکر -
بیروت ،الطبعه :األولی1404 ،هـ 1984 -م.
بنابراین ،اشکال عبد الرحمن دمشقیه که گفته است:
جریر بن حازم وهو صدوق یهم وقد اختلط کما صرح به أبو داود والبخاری فی التاریخ الکبیر (.)2234/2
بیاساس است و دو ایراد مهم دارد:

اوالً :محمد بن حمید رازی ،روایت را از جریر بن عبد الحمید نقل کرده ا ست نه جریر بن حازم و این ن شان دهنده عدم دقت
دمشقیه در سند روایت است.
ثانیاً :حتی اگر فرض کنیم که جریر بن حازم نیز باشد ،در توثیق او نمیتوان تردید کرد؛ چرا که او نیز از راویان بخاری ،مسلم
و بقیه صحاح سته است؛ بنابراین اشکال دمشقیه کامال بی اساس است.
مغیره بن مِقْسَم ضَبِّی:
وی نیز از راویان بخاری ،مسلم و بقیه صحاح سته است.
مزی در تهذیب الکمال درباره وی مینویسد:
عن أبی بکر بن عیاش :ما رأیت أحدا أفقه من م یره ،فلزمته.
وقال أحمد بن سعد بن أبی مریم ،عن یحیی بن معین :ثقه ،مَمون.
قال عبد الرحمن بن أبی حاتم :ســَلت أبی ،فقلت :م یره عن الشــعبی أحب إلیک أم ابن شــبرمه عن الشــعبی؟ فقال :جمیعا
ثقتان.
وقال النسائی :م یره ثقه.
ابوبکر عیاش میگوید :ک سی را داناتر از م یره ندیدم که بخواهم با او همراه شوم .یحیی بن معین میگوید :او مورد اطمینان
و امین ا ست .ابن أبی حاتم میگوید :از پدرم سؤال کردم که آیا روایت م یره از شعبی برای تو دو ست دا شتنیتر ا ست یا
روایت شبرمه از شعبی؟ گفت :هر دو مورد اطمینانند .نسایی میگوید :م یره مورد اطمینان است.
المزی ،یو سف بن الزکی عبدالرحمن أبو الحجاج (متوفای742هـــــ) ،تهذیب الکمال ،ج  ،28ص  ،399تحقیق د .ب شار عواد
معروف ،ناشر :مؤسسه الرساله  -بیروت ،الطبعه :األولی1400 ،هـ 1980 -م.
از این رو ،اشکال دمشقیه که گفته بود:
الم یره وهو ابن المقســم .ثقه إال أنه کان یرســل فی أحادیثه ال سـیما عن إبراهیم .ذکره الحافظ ابن حجر فی المرتبه الثالثه
من المدلسین وهی المرتبه التی ال یقبل فیها حدیث الراوی إال إذا صرح بالسماع.
م یره بن مق سم ثقه ا ست؛ فقط نکتهای که ه ست این ا ست که او احادیثش را مر سل نقل کرده ا ست نه م سند؛ به ویژه از
ابراهیم .ابن حجر او را در مرتبه سوم از مدل سین که روایات شان پذیرفتنی نی ست ذکر میکند؛ مگر ت صریح به شنیدن کرده
باشد.
ارزش علمیندارد .اگر او مدلس بوده ،چرا بخاری ،مسلم و ...از او روایت نقل کردهاند؟
زیاد بن کلَیب:
وی نیز از راویان صحیح مسلم ،ترمذی و ...است.
مزی در تهذیب الکمال در ترجمه وی میگوید:
قال أحمد بن عبد اهلل العجلی :کان ثقه فی الحدیث ،قدیم الموت.
وقال النسائی :ثقه.
وقال ابن حبان :کان من الحفاظ المتقنین ،مات سنه تسع عشره و مئه.

عجلی گفته اســت :او در روایت مورد اطمینان بود .نســایی گفته اســت :او مورد اطمینان اســت .ابن حبان گفته اســت :او از
حافظان ثابت قدم و محکم کاربود ،در سال  119از دنیا رفت.
المزی ،یوسف بن الزکی عبدالرحمن أبو الحجاج (متوفای742هـ) ،تهذیب الکمال ،ج ،9ص ،505تحقیق د .بشار عواد معروف،
ناشر :مؤسسه الرساله  -بیروت ،الطبعه :األولی1400 ،هـ 1980 -م.
شبهه انقطاع سند:
اوالً :همان طور که در روایت بالذری اشــاره شــد ،همین که شــخصـی از بزرگان اهل تســنن در قرن اول هجری ،به چنین
مطلبی اعتراف کرده باشد ،برای اثبات مطلب کفایت میکند؛ حتی اگر خودش شاهد ماجرا نیز نبوده باشد؛
ثانیاً :تمام روایاتی که زیاد بن کلیب نقل میکند ،از افرادی اســـت که همه آنها از نظر بزرگان اهل ســـنت به طور قطع ثقه
هستند .استادان وی از این قراراند:
 .1ابراهیم نخعی :او فردی فق یه و دانشـــمند و ورعش باعث تعجب همگان و اهل خیر بود ،از شـــهرت گریزان و در علم
سرشناس بود.
ابراهیم النخعی :الفقیه کان عجبا فی الورع و الخیر ،متوقیا للشهره ،رأسا فی العلم.
الذهبی ،شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان( ،متوفای748هـ) ،الکاشف فی معرفه من له روایه فی الکتب السته ،ج  1ص
 ،227تحقیق محمد عوامه ،ناشر :دار القبله للثقافه اإلسالمیه ،مؤسسه علو  -جده ،الطبعه :األولی1413 ،هـ 1992 -م.
 .2سعید بن جبیر :مورد اعتماد در نقل و فقیه ودانشمند در دین واحکام بود.
سعید بن جبیر :ثقه ثبت فقیه.
العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل (متوفای852ه ـ) تقریب التهذیب ،ج  1ص  ،234رقم ،2278 :تحقیق:
محمد عوامه ،ناشر :دار الرشید  -سوریا ،الطبعه :األولی1406 ،هـ ـ 1986م.
 .3عامر شعبی :مورد اعتماد و بلند آوازه و دانشمند در دین و برجسته بود.
عامر الشعبی :ثقه مشهور فقیه فاضل.
تقریب التهذیب ،ج  1ص  ،287رقم.3092 :
 .4فضیل بن عمرو فقیمی :مورد اعتماد است.
فضیل بن عمرو الفقیمی :ثقه.
تقریب التهذیب ،ج  ،1ص ،448رقم.5430 :
نتیجه:
سند روایت کامالً صحیح است و اشکاالت عبد الرحمن دمشقیه همگی بیاساس و نشان دهنده عدم توجه و دقت او است،
انقطاع سند نیز ضرری به حجیت آن نمیزند.

بررسی روایت بالذری و تهدید عمر به آتش زدن خانه فاطمه (سالم اهلل علیها)
اصل روایت:
المدائنی ،عن مَسْ ـلَمَه بن محارب ،عن ســلیمان التیمی وعن ابن عون إن أبابکر ارســل إلی علی یرید البیعه ،فلم یبایع ،فجاء
عمر و معه قبس .فتلقته فاطمه علی الباب فقالت فاطمه :یابن الخطاب! أتراک محرّقا علی بابی؟! قال :نعم ،و ذلک أقوی فیما
جاء به أبوک.
ابوبکر ک سی را دنبال علی فر ستاد تا بیعت کند؛ اما علی (علیه ال سالم) از بیعت با ابوبکر سرپیچی کرد ،ابوبکر به عمر دستور
داد که برود و او را بیاورد ،عمر با شعله آتش به طرف خانه فاطمه (علیها ال سالم) رفت .فاطمه (علیها ال سالم) پ شت در خانه
آمد و گفت :ای پســر خطّاب! آیا تویی که میخواهی درِ خانه را آتش بزنی؟ عمر پاســخ داد :آری! این کار آنچه را که پدرت
آورده محکمتر میسازد.
البالذری ،أحمد بن یحیی بن جابر (متوفای279هـ) ،أنساب األشراف ،ج  ،1ص .252
بررسی سند روایت:
المدائنی:
ذهبی درباره وی مینویسد:
المدائنی * العالمه الحافظ الصادق أبو الحسن علی بن محمد بن عبد اهلل بن أبی سیف المدائنی االخباری .نزل ب داد ،وصنف
التصانیف ،وکان عجبا فی معرفه السیر والم ازی واألنساب وأیام العرب ،مصدقا فیما ینقله ،عالی االسناد.
مدائنی در ب داد ساکن شد و کتابهایی نو شت ،او در سیره شنا سی و تاریخ جنگها و حوادثی که بر اعراب گذ شته بود و
همچنین درآ شنایی با قبایل ب سیار توانا و شگفتآور بود و آنچه نقل میکرد و می شنوید با سند عالی و خوب مینو شت و
مورد قبول بود.
در ادامه از قول یحی بن معین مینویسد:
قال یحیی :ثقه ثقه ثقه ( .قال احمد بن أبی خثیمه ) سَلت أبی :من هذا؟ قال :هذا المدائنی.
یحیی بن مَعین درباره او ســه بار گفت :او مورد اعتماد اســت ،او مورد اعتماد اســت ،او مورد اعتماد اســت .احمد بن ابوخثیمه
میگوید :از پدرم پرسیدم نام این شخصی که یحیی بن مَعین درباره او این مطلب را گفت ،چی ست :پدرم گفت :نام او مدائنی
است.
الذهبی ،شـمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان( ،متوفای748هـــــ) ،سـیر أعالم النبالء ،ج  ،10ص  ،400تحقیق :شـعیب
األرناؤوط ،محمد نعیم العرقسوسی ،ناشر :مؤسسه الرساله  -بیروت ،الطبعه :التاسعه1413 ،هـ.
و ابن حجر مینویسد:
قال أبو قِالبه :حدثت أبا عا صم النبیل بحدیث فقال عمن هذا قلت :لیس له إ سناد ولکن حدثنیه أبو الح سن المدائنی قال لی
سبحان اهلل أبو الحسن أستاذ ( .إسناد )

أبو قِالبه میگوید :حدیث را برای أبا عاصم النبیل خواندم ،ابا عاصم گفت :این حدیث را از چه کسی شنیدهای؟ گفتم سندش
نزد من نی ست و لکن این حدیث را ابوالح سن مدائنی برایم نقل نموده ا ست و از او شنیدهام ،أبا عا صم گفت :پاک و منزه
است خدا ،ابوالحسن مدائنی استاد در علم حدیث است.
العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل (متوفای 852هـ) ،لسان المیزان ،ج  ،4ص  ،253تحقیق :دائره المعرف
النظامیه  -الهند ،ناشر :مؤسسه األعلمی للمطبوعات  -بیروت ،الطبعه :الثالثه. 1986 - 1406 ،
در بع ضی ن سخهها به جای کلمه ا ستاد ،إ سناد آمده ا ست در این صورت معنای عبارت اینگونه می شود :ابوالح سن مدائنی
خودش سند است و همین که او این روایت را نقل نموده کافی است.
مَسْلَمَه بن محارب:
ابن حبان او را در کتاب الثقات توثیق نموده است؛ از این رو ،اشکال مجهول بودن این شخص ،مردود است.
مَسْلَمَه بن محارب الزیادی یروی عن أبیه عن معاویه روی عنه إسماعیل بن علیه.
التمیمیآلب ستی ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم (متوفای 354هــــ) ،الثقات ،ج  ،7ص  ،490رقم ،11108 :تحقیق ال سید
شرف الدین أحمد ،ناشر :دار الفکر ،الطبعه :األولی1395 ،هـ 1975 -م.
سلیمان التَیمی:
مزی در تهذیب الکمال مینویسد:
قال الربیع بن یحیی عن شعبه ما رأیت أحدا أصدق من سلیمان التیمیکان إذا حدث عن النبی صلی اهلل علیه وسلم ت یر لونه.
ربیع بن یحیی از شــعبه بن حجاج نقل میکند که گفت :احدی را راســتگوتر از ســلیمان تیمی ندیدم ،هر زمان که حدیثی از
پیامبر اکرم نقل مینمود رنگش (صورتش) ت ییر میکرد.
قال أبو بحر البکراوی عن شعبه شک ابن عون وسلیمان التیمی یقین.
أبوبحر بکراوی از شعبه بن حجاج نقل میکند که گفت :شک سلیمان تیمی و ابن عون با یقین برابری میکند.
وقال عبداهلل بن احمد عن أبیه ثقه.
عبداهلل بن احمد بن حنبل از پدرش نقل میکند که گفت :سلیمان تیمیفردی مورد وثوق و اعتماد است.
قال ابن معین والنسائی ثقه.
یحیی بن معین و نَسائی نیز او را ثقه و مورد اطمینان میدانند.
قال العجلی تابعی ثقه فکان من خیار أهل البصره.
عِجلی (از عالمان رجالی اهل ســـنت) درباره او میگو ید :او از تابعین و فردی مورد وثوق و از بهترین افراد (و علمای) اهل
بصره است.
المزی ،یوسف بن الزکی عبدالرحمن أبو الحجاج (متوفای742هـ) ،تهذیب الکمال ،ج  ،12ص  ،8تحقیق د .بشار عواد معروف،
ناشر :مؤسسه الرساله  -بیروت ،الطبعه :األولی1400 ،هـ 1980 -م.
محمد بن سعد صاحب کتاب الطبقات الکبری درباره سلیمان التیمی میگوید:
کان ثقه کثیر الحدیث وکان من العباد المجتهدین وکان یصلی اللیل کله یصلی ال داه بوضوء عشاء اآلخره.

ســلیمان تیمیآحادیث فراوانی نقل کرده و ثقه اســت ،در عبادت پرتالش بود ،تمام شــب را به نماز خواندن میگذراند و نماز
صبحش را با وضوی نماز عشاء شب پیشینش میخواند.
الزهری ،محمد بن سعد بن منیع أبو عبداهلل البصری (متوفای230هــــ) ،الطبقات الکبری ،ج  ،7ص  ،252ناشر :دار صادر -
بیروت.
انقطاع در سند:
دمشقیه میگوید:
هذا إسناد منقطع من طرفه األول ومن طرفه اآلخر .فإن سلمیان التیمیتابعی والبالذری متَخر عنه فکیف یروی عنه مباشره
بدون راو وسیط؟ وأما ابن عون فهو تابعی متَخر وبینه وبین أبی بکر انقطاع.
پاسخ:
این که دمشــقیه میگوید« :ســلیمان تیمیتابعی اســت و بالذری نمیتواند از او روایت نقل کند» ســخنی اســت که به مزاح
بیشـتر شـباهت دارد تا به اشـکال؛ چرا که بالذری بدون واسـطه روایت از سـلیمان تیمینقل نمیکند؛ بلکه با دو واسـطه از
تیمینقل میکند .گویا جناب عبد الرحمن دمشقیه اصل کتاب را مالحظه نکرده باشد و گر نه چنین اشکالی از یک عالم بعید
است.
اما اشکال دوم که ابن عون و تیمی شاهد ما جرا نبودهاند و حتی از صحابه نمیتوانند روایتی نقل کنند:
اوالً :این که وی نمیتوانسته از هیچ یک از صحابه روایت نقل کند ،سخنی است بی اساس؛ چرا که صفدی ،از عالمان بزرگ
اهل سنت درباره ابن عون میگوید:
الحافظ المزنی عبد اهلل بن عون أرطبان أبو عون المزنی موالهم البصــری الحافظ أحد األئمه األعالم ...وکان یمکنه الســماع
من طائفه من الصحابه وکان ثقه کثیر الحدیث عثمانیا
 ...برای وی امکان داشت که از برخی صحابه حدیث بشنود و نقل نماید.
ال صفدی ،صالح الدین خلیل بن أیبک (متوفای764هــــ) ،الوافی بالوفیات ،ج  ،17ص  ،211تحقیق أحمد األرناؤوط وترکی
مصطفی ،ناشر :دار إحیاء التراث  -بیروت 1420 -هـ2000 -م.
مرسل تابعی نزد جمهور علمای اهل سنت ،حجت است:
ثانیاً :طبق گفته صفدی او تابعی است .از طرف دیگر بسیاری از عالمان اهل سنت اعتقاد دارند که مرسل تابعی حجت است
و حتی مرسالت آنها از مسنداتشان قویتر است؛ به ویژه اگر آن شخص از ک سانی همچون ابن عون باشد که شک وی در
نزد اهل سنت از یقین دیگران باالتر و با ارزشتر است.
ابن حجر ع سقالنی درباره تابعی ( افرادی که پیامبر را مالقات نکرده و آنچه نقل میکنند از ا صحاب آن ح ضرت شنیدهاند)
که شنیدههایی را بدون نسبت دادن به افراد مشخص نقل میکند ،میگوید:
وأما األمور التی یدرکها (ای التابعی) فیحمل علی أنه سمعها أو حضرها لکن بشرط أن یکون سالما من التدلیس واهلل أعلم.
آنچه تابعی به صورت مرسل نقل میکند ،باید بگوئیم :به منزله این است که یا شنیده است و یا خودش حضور داشته است؛
ولی با این شرط که آن فرد از دست بردن و کم و زیاد کردن در آن سالم باشد.

العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل (متوفای852هــــ) ،فتح الباری شرح صحیح البخاری ،ج  ،8ص ،716
تحقیق :محب الدین الخطیب ،ناشر :دار المعرفه  -بیروت.
اتفاقاً در میان تمام راویان تاریخ اهل ســنت فقط دو نفر هســتند که دســت به عمل تدلیس نزدهاند ،یکی از آن ها ابن عون
است .ابن الجعد در مسندش ،نسائی در ذکر اسماء المدلسین ،مزی در تهذیب الکمال ،ذهبی در سیر اعالم النبالء ،ابن حجر
عسقالنی در تهذیب التهذیب و بدر الدین عینی در م انی األخیار مینویسند:
عن شعبه قال :ما رأیت أحدا من أصحاب الحدیث إال یدلس إال عمرو بن مره ،وابن عون.
از راویان حدیث ک سی را ندیدم که در نقل روایات تدلیس ( مخفی نمودن عیب در سند) نکرده باشد مگر عروه بن مره و ابن
عون.
الجوهری الب دادی ،علی بن الجعد بن عبید أبو الحسن (متوفای230هـــ) ،مسند ابن الجعد ،ج  ،1ص  ،24تحقیق :عامر أحمد
حیدر ،ناشر :مؤسسه نادر  -بیروت ،الطبعه :األولی1410 ،هـ 1990 -م؛
النسائی ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علی الخراسانی( ،متوفای303هـ) ذکر المدلسین ،ج  ،1ص 59؛
المزی ،یو سف بن الزکی عبدالرحمن أبو الحجاج (متوفای742هـــــ) ،تهذیب الکمال ،ج  ،22ص  ،235تحقیق د .ب شار عواد
معروف ،ناشر :مؤسسه الرساله  -بیروت ،الطبعه :األولی1400 ،هـ 1980 -م؛
الذهبی ،شــمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان( ،متوفای748هـــــ) ،س ـیر أعالم النبالء ،ج  ،5ص  ،197تحقیق :شــعیب
األرناؤوط ،محمد نعیم العرقسوسی ،ناشر :مؤسسه الرساله  -بیروت ،الطبعه :التاسعه1413 ،هـ؛
العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل (متوفای 852هــــ) طبقات المدلسین ،ج  ،1ص  ،58تحقیق :د .عاصم
بن عبداهلل القریوتی ،ناشر :مکتبه المنار  -عمان ،الطبعه :األولی1403 ،هـــ 1983 -م و تهذیب التهذیب ،ج  ،8ص  ،89ناشر:
دار الفکر  -بیروت ،الطبعه :األولی1404 ،هـ 1984 -م؛
العینی ،بدر الدین محمود بن أحمد (متوفای855هـ) ،م انی األخیار ،ج  ،3ص .468
مال علی قاری در رد این سخن که مرسل صحابی مورد قبول نیست مینویسد:
قلت :مرسل التابعی حجه عند الجمهور ،فکیف مرسل من اختلف فی صحه صحبته.
مرسل تابعی ،نزد تمام دانشمندان حجت است؛ چه رسد به مرسل کسی که در صحت صحابی بودن او اختالف است.
القاری ،علی بن سلطان محمد (متوفای1014هـــــ) ،مرقاه المفاتیح شرح م شکاه الم صابیح ،ج  ،9ص  ،434تحقیق :جمال
عیتانی ،ناشر :دار الکتب العلمیه  -لبنان /بیروت ،الطبعه :األولی1422 ،هـ 2001 -م.
شمس الدین سخاوی در فتح الم یث مینویسد:
صــرح الحاکم فی علومه بَن مشــایخ الحدیث لم یختلفوا أنه هو الذی یرویه المحدث بَســانید متصــله إلی التابعی ثم یقول
التابعی قال رســول اهلل ووافقه غیره علی حکایه االتفاق (واحتُ ) اإلمام مالک هو ابن أنس فی المشــهور عنه ( وکذا ) اإلمام
أبو حنیفه (النعمان) بن ثابت وتابعوهما المقلدون لهما والمراد الجمهور من الطائفتین بل وجماعه من المحدثین واإلمام أحمد
فی روایه حکاها النووی وابن القیم وابن کثیر وغیرهم به أی بالمرســل ودانوا بمضــمونه أی جعل کل واحد منهم ما هو عنده
مرسل دینا یدین به فی األحکام وغیرها وحکاه النووی فی شرح المهذب عن کثیرین من الفقهاء أو أکثرهم قال ونقله ال زالی
عن الجماهیر

وقال أبو داود فی ر سالته وأما المرا سیل قفد کان أکثر العلماء یحتجون بها فیما م ضی مثل سفیان الثوری ومالک واألوزاعی
حتی جاء الشافعی رحمه اهلل فتکلم فی ذلک وتابعه علیه أحمد وغیره انتهی.
حاکم در علومش ت صریح میکند که م شایخ و بزرگان حدیث اختالفی در اعتبار روایاتی که محدث با سند مت صل تا تابعی
نقل میکند سپس تابعی میگوید رسول خدا فرمود ندارند.
در این عدم اختالف دیگران نیز او را همراهی کردهاند.
امام مالک بر اســـاس نقل مشـــهور از وی و همچنین ابوحنیفه و پیروان و مقلدان این دو و گروهی از محدثان و امام احمد
حنبل بنا بر نقلی که نووی و ابن قیم و ابن کثیر و دیگران دارند ،به خبر مرسل تابعی اعتقاد داشته و در باب احکام و غیر آن
به آن استناد جستهاند.
أبو داوود در رسالهاش گفته است :اکثر علما؛ همچون سفیان ثوری ،امام مالک و اوزاعی به روایات مرسل احتجاج میکنند تا
زمان شافعی که او این مطلب را رد کرد و احمد بن حنبل و دیگران نیز از شافعی پیروی کردند.
السخاوی ،شمس الدین محمد بن عبد الرحمن (متوفای902هــــ) ،فتح الم یث شرح ألفیه الحدیث ،ج  ،1ص  ،139ناشر :دار
الکتب العلمیه  -لبنان ،الطبعه :األولی1403 ،هـ.
سراج الدین انصاری مینویسد:
ونقل اآلمدی قبوله (مرســل التابعی) عن أحمد أیضــا واختاره .وبالغ بعضــهم فجعله أقوی من المســند ألنه إذا أســنده فقد
وکل أمره إلی الناظر ولم یلتزم صحته.
وذهب ابن الحاجب إلی قبوله من أئمه النقل دون غیرهم وذهب عی سی بن أبان إلی قبول مراسیلهم ومراسیل تابعی التابعین
وأئمه النقل مطلقا.
آمدی پذیرفته شــدن اخبار مرســل تابعی را از طرف احمد حنبل نقل کرده و مینویســد :بعضـی مبال ه نموده و حتی آن را از
مسند قویتر دانستهاند؛ زیرا هنگامیکه خبر با سند نقل شد صحت و سقم آن به خواننده واگذار می شود و ناقل به صحت آن
کاری ندارد؛ ولی ابن حاجب پذیرش مرســالت تابعی را به دانشــمندان حدیث محدود میکند و عیس ـی بن ابان فراتر از او و
دیگران سخن گفته و معتقد ا ست که اخبار مر سل تابعی و ک سی که از تابعی نقل میکند (اتباع التابعین) و تمام پی شوایان و
بزرگان ناقل حدیث ،پذیرفته و مورد قبول است.
األنصاری ،سراج الدین عمر بن علی بن أحمد (متوفای 804هــــ) ،المقنع فی علوم الحدیث ،ج  ،1ص  ،140 - 139تحقیق:
عبد اهلل بن یوسف الجدیع ،ناشر :دار فواز للنشر  -السعودیه ،الطبعه :األولی1413 ،هـ .
جمال الدین قاسمیبه نقل از قرافی مینویسد:
قال القرافی فی شــرح التنقیح« :حجه الجواز أن ســکوته عنه مع عداله الســاکت ،وعلمه أن روایته یترتب علیها شــرع عام،
فیقت ضی ذلک أنه ما سکت عنه إال وقد جزم بعدالته؛ ف سکوته کإخباره بعدالته ،وهو لو زکاه عندنا ،قبلنا تزکیته ،وقبلنا روایته؛
فکذلک سکوته عنه ،حتی قال بع ضهم :إن المر سل أقوی من الم سند بهذا الطریق ،ألن المر سل قد تذمم الراوی وأخذه فی
ذمته عند اهلل تعالی وذلک یقتضـی وثوقه بعدالته؛ وأما إذا أســند فقد فوض أخره للســامع ،ینظر فیه ،ولم یتذممه؛ فهذه الحاله
أضعف من اإلرسال» انتهی.

دلیل حجیت خبر مر سل سکوت راویان و ناقالن درباره راوی خبر مر سل ا ست ،که این سکوت با توجه به عدالت شخص
ساکت نشانه عدالت راوی و مقبول بودن اخبار اوست.
و چون شخص ساکت میداند که رواج چنین خبری مبنای احکام شرعی خواهد شد ،بنابراین سکوت او باید بر اساس جزم و
قطع به عدالت شــخص راوی خبر مرســل باشــد .اگر این شــخص راوی را توثیق میکرد ،توثیق او در نزد ما حجت بود و
روایتش را قبول میکردیم ،س ـکوت او نیز چنین حالتی را دارد .حتی برخی گفتهاند که مرســل از مســند قوی تر اســت؛ زیرا
ک سی که روایت را مرسل نقل میکند ،راوی را ضمانت کرده و وثاقت او را در نزد خدا به گردن گرفته است و این اقتضا می
کند که راوی موثق باشــد ،بر خالف زمانی که نام راوی را نقل میکند که در این صــورت وثاقت راوی را به عهده شــنونده
گذاشته است تا درباره او تحقیق کند و ضمانت او را نکرده است؛ پس این حالت (اسناد) از ارسال ضعیف تر است.
القاسمی ،محمد جمال الدین (متوفای 1332ه ـ) ،قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث ،ج  ،1ص  ،134ناشر :دار الکتب
العلمیه  -بیروت ،الطبعه :األولی1399 ،هـ 1979 -م.
اعتراف ابن عون و سلیمان تیمیبرای اثبات مطلب کفایت میکند:
ثانیاً :حتی اگر فرض کنیم که سند در این جا مقطوع با شد ،باز هم ضرری به صحت ا ستدالل به این روایت نمیزند؛ زیرا
همین اندازه که شخ صی از بزرگان اهل ت سنن در قرن اول هجری؛ آن هم شخ صی همانند ابن عون و سلیمان تیمی به
چنین مطلبی اعتراف کرده باشـند ،برای اثبات مطلب کفایت میکند؛ حتی اگر خودشـان شـاهد ماجرا نیز نبوده باشـند؛ چون
امکان ندارد که چنین اشـخاصـی به دروغ بگویند و یا از افراد دروغگو روایت نقل کرده باشـند؛ زیرا طبق اعتقاد بزرگان اهل
سنت ،شک ابن عون از یقین دیگران برتر است:
وقال ابن المبارک ما رأیت أحدا أفضل من ابن عون وقال شعبه شک ابن عون أحب إلی من یقین غیره
ابن مبارک گفته :شخصی برتر از ابن عون ندیدم و شعبه گفته :شک ابن عون برای من از یقین دیگران بهتر و قابل قبولتر
است.
الذهبی ،شــمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان( ،متوفای748هـــــ) ،س ـیر أعالم النبالء ،ج  ،6ص  ،365تحقیق :شــعیب
األرناؤوط ،محمد نعیم العرقسوسی ،ناشر :مؤسسه الرساله  -بیروت ،الطبعه :التاسعه1413 ،هـ.
مزی نیز در تهذیب الکمال مینویسد:
سمعت عمر بن حبیب یقول :سمعت عثمان البتی یقول :ما رأت عینای مثل ابن عون.
عمر بن حبیب میگوید :از عثمان بتی شنیدم که گفت :چشمانم (در فضیلت و برتری) فردی مثل ابن عون ندیده است.
المزی ،یو سف بن الزکی عبدالرحمن أبو الحجاج (متوفای742هـــــ) ،تهذیب الکمال ،ج  ،15ص  ،399تحقیق د .ب شار عواد
معروف ،ناشر :مؤسسه الرساله  -بیروت ،الطبعه :األولی1400 ،هـ 1980 -م.
بخاری در تاریخ کبیر خود مینویسد:
قال ابن المبارک :ما رأیت أحدا أفضل من ابن عون.
عبداهلل بن مبارک میگوید :احدی را افضل از ابن عون ندیدم.
البخاری الجعفی ،محمد بن إســماعیل أبو عبداهلل (متوفای256هـــــ) ،التاریخ الکبیر ،ج  ،5ص  ،512تحقیق :الس ـید هاشــم
الندوی ،ناشر :دار الفکر.

در نتیجه بر فرض که روایت منقطع و از گفتههای خود ابن عون باشد ،بازهم برای اثبات ادعای ما کفایت میکند.
نتیجه:
م سلمه بن محارب ،مجهول نی ست؛ چرا که ابن حبان او را توثیق کرده ا ست؛ ار سال ابن عون و سلیمان تیمی ،ضرری به
حجیت روایت نمیزند؛ چرا که اوالً :مرســـل تابعی در نزد عالمان اهل ســـنت و ائمه اربعه آنها حجت اســـت؛ ثانیاً :اعتراف
بزرگانی از اهل سنت در قرن اول هجری؛ همچون ابن عون که شک او از یقین باالتر ا ست ،و سلیمان تیمی ،برای اثبات
نظر شیعه کفایت میکند.

بررسی روایت ابن أبی شیبه و تهدید عمر به آتش زدن خانه فاطمه (سالم اهلل علیها)
اصل روایت:
ابن أبی شیبه در المصنف مینویسد:
حدثنا محمد بن بِ ْشرٍ نا عَبید اهلل بن عمر حدثنا زید بن أسلَم عن أبیه أسلم أَنَّهَ حِینَ بَویعَ ألِبِی بَکرٍ بَعْدَ رَ سَولِ اللَّهِ (صلی اهلل
علیه وآله) کانَ عَلِی وَالزُّبَیرَ یدْخَالن عَلی فَاطِمَه بِنْتِ رَسَ ولِ اللَّهِ ( صلی اهلل علیه وآله) فَی شَ اوِرَونَهَا وَیرْتَجِعَونَ فی أَمرِهِمْ ،فَلَمَّا
بَلَغَ ذالِک عَمَرَ بنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ حَتَّی دَخَلَ عَلی فَاطِمَه ،فَقَالَ :یا بِنْتَ رَسَولِ اللَّهِ (صلی اهلل علیه وآله) مَا مِنَ الْخَلْقِ أَحَدٌ أَحَبُّ
إِلَینا مِنْ أَبِیک ،وَمَا مِنْ أَحَدٍ أَحَبُّ إِلَینَا بَعْدَ أَبِیک مِنْک ،وَایمَ اللَّهِ مَا ذَاک بِمَانِعِی إِنِ اجْتَمَعَ هؤَالَءِ النَّفَرَ عِنْدَک أَنْ آمَرَ بِهِمْ أَنْ
یحْرَقَ عَلیهِمَ الْبَ یتَ ،ق َالَ فَلَم َّا خَرَجَ عَمَرَ ج َاؤَوه َا فَق َال َتْ :تَعْلَمَونَ أَنَّ عَمَرَ ق َدْ ج َاءَنِی وَق َدْ حَلَفَ ب ِالل َّهِ لَئِنْ ع َدْتَمْ لَیحْرِقَنَّ عَلَیکمَ
الْبَیتَ ،وَایمَ اللَّهِ لَیمْضِـینَّ مَا حَلَفَ عَلَیهِ فَانْصَـرِفَوا رَاشِـدِینَ ،فِرُّوا رَأْیکمْ وَالَ تَرْجِعَوا إِلَی ،فَانْصَـرَفَوا عَنْهَا وَلَمْ یرْجِعَوا إِلَیهَا حَتَّی
بَایعَوا ألَبِی بَکرٍ.
هنگامیکه مردم با ابوبکر بیعت کردند ،علی و زبیر در خانه فاطمه به گفتگو و مشـــاوره پرداخته بودند ،این خبر به عمر بن
خطاب ر سید .او به خانه فاطمه آمد و گفت :ای دختر ر سول خدا! محبوبترین فرد نزد ما پدر تو ا ست و پس از او خودت!!!
ولی ســوگند به خدا این محبت مانع از آن نیســت که اگر این افراد در خانه تو جمع شــوند من دســتور دهم خانه را بر آنها
بسوزانند.
این جمله را گفت و بیرون رفت ،هنگامیکه علی (علیه ال سالم) و زبیر به خانه بازگ شتند ،دخت گرامی پیامبر به علی (علیهم
ال سالم) و زبیر گفت :عمر نزد من آمد و سوگند یاد کرد که اگر اجتماع شما تکرار شود ،خانه را بر شماها ب سوزاند ،به خدا
سوگند! آنچه را که قسم خورده است انجام میدهد! »
إبن أبی شیبه الکوفی ،ابوبکر عبد اهلل بن محمد (متوفای 235هــــ) ،الکتاب الم صنف فی األحادیث واآلثار ،ج  ،7ص ،432
ح ،37045کتاب الم ازی ،باب ما جاء فی خالفه ابی بکر و سیرته فی الرده ،تحقیق :کمال یو سف الحوت ،نا شر :مکتبه الر شد
 الریاض ،الطبعه :األولی1409 ،هـ.السیوطی ،جالل الدین عبد الرحمن بن أبی بکر ،جامع االحادیث (الجامع الص یر وزوائده والجامع الکبیر) ،ج  ،13ص .267
الهندی ،عالء الدین علی المتقی بن ح سام الدین (متوفای975هــــ) ،کنز العمال فی سنن األقوال واألفعال ،ج  ،5ص ،259
تحقیق :محمود عمر الدمیاطی ،ناشر :دار الکتب العلمیه  -بیروت ،الطبعه :األولی1419 ،هـ 1998 -م.
اثبات صحت سند روایت:
این روایت از نظر ســـندی هیچ مشـــکلی ندارد؛ اما این که عبد الرحمن دمشـــقیه میگوید « :وهذه روایه منقطعه ألن زید
بن أسلم کان یرسل وأحادیثه عن عمر منقطعه» نوعی فریبکاری و تدلیس است؛ چرا که خود وی در ابتدا ،سند روایت را این
گونه نقل میکند:
محمد بن بشر نا عبید اهلل بن عمر حدثنا زید بن أسلم عن أبیه أسلم.

و سپس در ادامه ادعا میکند که زید بن أ سلم نمیتواند از عمر روایت نقل کند؛ در حالی که در سند روایت زید بن أ سلم از
پدرش و او از عمر روایت را نقل کرده ،نه این که زید بن أ سلم از عمر نقل کرده با شد؛ بنابراین ادعای انقطاع سند ،سخنی
است بی اساس.
افزون بر این برخی از بزرگان اهل سنت اعتراف کردهاند که سند این روایت صحیح است و هیچ ایرادی ندارد.
دکتر حسن بن فرحان مالکی ،استاد و محقق امور تربیتی در آموزش و پرورش ریاض در این باره مینویسد:
ولکن حزب علی کان أقل عند بیعه عمر منه عند بیعه أبی بکر الصـــدیق نظراً لتفرقهم األول عن علی بســـبب مداهمه بیت
فاط مه فی أول ع هد أبی بکر ،وإکراه بعض الصـــ حابه ا لذین کانوا مع علی علی بی عه أبی بکر ،ف کانت ل هذه الخصـــومه
والمداهمه ،وهی ثابته بَسانید صحیحه وذکری مؤلمه ال یحبون تکرارها.
اطرافیان علی (علیه الســـالم) در زمان بیعت با عمر ،کمتر از زمان بیعت با ابوبکر بودند؛ چون در آغاز خالفت ابوبکر به خانه
فاطمه (ســالم اهلل علیها) هجوم برده شــد و به همین جهت بعض ـی از صــحابه از بیعت با ابوبکر اکراه داشــتند .این مدعا با
سندهای صحیحی که وجود دارد ،ثابت شده است».
و سپس در حاشیه آن مینویسد:
کنت أظن المداهمه مکذوبه ال تصح ،حتی وجدت لها أسانید قویه منها ما أخرجه ابن أبی شیبه فی المصنف .أقول :إذن هی
ثابته بَسانید صحیحیه .بل هی ذکری مؤلمه کما قرر هذا االستاذ المالکی.
من در ابتدا فکر میکردم قصه هجوم دروغ است و صحت ندارد؛ ولی پس از مراجعه سندهای محکم برای آن پیدا کردم که
یکی از این ســندها ،ســخن ابن أبی ش ـیبه در کتابش المصــنف اســت؛ پس این حادثه دلخراش با ســندهای صــحیح ثابت
میشود».
المالکی ،حســـن بن فرحان ،قراءه فی کتب العقائد المذهبَ الحنبلی نَموذجاً ،ص  ،52باب« :وصـــیه أبی بکر لعمر بالخالفه
وموقف المسلمین منها » ناشر :مرکز الدراسات التاریخیه ـــ عمان ـــ المملکه األردنیه الهاشمیه ،الطبعه األولی1421 ،هـــ ـ
2000م.
گرچه همین ت صریح دکتر فرحان مالکی برای اثبات صحت سند روایت کفایت میکند؛ ولی در عین حال سند روایت را بر
اساس آراء عالمان رجال اهل سنت بررسی خواهیم کرد:
محمد بن بِشْر:
ابن حجر درباره او مینویسد:
محمد بن بشر العبدی أبو عبد اهلل الکوفی ثقه حافظ من التاسعه مات سنه ثالث ومائتین.
محمد بَشر ،مورد اعتماد ،حافظ و از طبقه نهم راویان است که در سال 203هـ از دنیا رفته است.
العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل (متوفای852هـ) تقریب التهذیب ،ج  ،1ص  ،469رقم ،5756 :تحقیق:
محمد عوامه ،ناشر :دار الرشید  -سوریا ،الطبعه :األولی1406 ،هـ 1986 -م.
عبید اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب:
عبید اهلل بن عمر بن حفص بن عاصـــم بن عمر بن الخطاب العمری المدنی أبو عثمان ثقه ثبت قدمه أحمد بن صـــالح علی
مالک فی نافع وقدمه بن معین فی القاسم عن عائشه علی الزهری عن عروه عنها من الخامسه مات سنه بضع وأربعین.

عبید اهلل بن بن عمر ...مورد اعتماد و استوار در اعتقاد است..
العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل (متوفای852هـ) تقریب التهذیب ،ج  ،1ص  ،373رقم ،4324 :تحقیق:
محمد عوامه ،ناشر :دار الرشید  -سوریا ،الطبعه :األولی1406 ،هـ 1986 -م.
زید بن أسلم القرشی العدوی:
زید بن أسلم العدوی مولی عمر أبو عبد اهلل وأبو أسامه المدنی ثقه عالم....
زید بن اسلم ،مورد اعتماد و دانشمند بود.
العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل (متوفای852هـ) تقریب التهذیب ،ج  ،1ص  ،222رقم ،2117 :تحقیق:
محمد عوامه ،ناشر :دار الرشید  -سوریا ،الطبعه :األولی1406 ،هـ 1986 -م.
أسلم القرشی العدوی ،أبو خالد و یقال أبو زید ،المدنی ،مولی عمر بن الخطاب:
أسلم العدوی مولی عمر ثقه مخضرم مات سنه ثمانین وقیل بعد سنه ستین وهو بن أربع عشره ومائه سنه ع.
اسلم عدوی ،مورد اعتماد است .وی در سال  80هـ و برخی گفتهاند که در سال  60و در سال  114سالگی از دنیا رفته است.
العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل (متوفای852هـــ) تقریب التهذیب ،ج  ،1ص  ،104رقم ،406 :تحقیق:
محمد عوامه ،ناشر :دار الرشید  -سوریا ،الطبعه :األولی1406 ،هـ 1986 -م.
حتی میتوان ادعا کرد که او صحابی بوده است؛ چرا که أسلم در زمان فتح یمن کافر بوده و به دست مسلمانان در فتح یمن
توسط امیرمؤمنان علی علیه السالم اسیر شد و به غالمی مسلمانان درآمد و به عنوان غالم در دو سفر با رسول خدا ( صلی
اهلل علیه وآله) همراه بوده است ،و همانطور بنده بود تا این که عمر او را در زمان خالفت ابوبکر در مکه خرید.
بخاری در تاریخ کبیر خود مینویسد:
أســلم مولی عمر بن الخطاب القرشــی العدوی المدنی أبو خالد کان من ســبی الیمن ...عن بن إســحاق بعث ابوبکر عمر بن
الخطاب سنه إحدی عشره فَقام للناس الحُ وابتاع فیها أسلم.
ا سلم ،غالم عمر از ا سیران یمن بود .از ابن ا سحاق نقل شده که عمر او را در سال یازدهم هجری در زمانی که ابوبکر او را
سرپرست حجاج قرار داده بود ،خریداری کرد.
البخاری الجعفی ،محمد بن إسماعیل أبو عبداهلل (متوفای256هــــ) ،التاریخ الکبیر ،ج  ،2ص  ،23رقم ،1565 :تحقیق :السید
هاشم الندوی ،ناشر :دار الفکر.
و طبق روایات اهل سنت ،امیرمؤمنان تمام غنائم یمن را همراه خویش در حجه الوداع نزد ر سول خدا ( صلی اهلل علیه وآله)
آورد و نمی شود ادعا کرد که او در حجه الوداع بوده ا ست اما ،ر سول خدا ( صلی اهلل علیه وآله) را ندیده ا ست!!! زیرا عالمان
اهل سنت ،یکی از مدارک صحابی بودن شخص را حضور در حجه الوداع میدانند.
ابن حجر در االصابه درباره او نقل میکند که وی دو سفر با رسول خدا صلی اهلل علیه وآله داشته است:
أ سلم مولی عمر روی بن منده من طریق عبد المنعم بن ب شیر عن عبد الرحمن بن زید بن أ سلم عن أبیه عن جده أنه سافر
مع النبی صلی اهلل علیه وسلم سفرتین والمعروف أن عمر ا شتری أسلم بعد وفاه النبی صلی اهلل علیه وسلم کذلک ذکره بن
إسحاق وغیره.

ا سلم ،غالم عمر در دو سفر ر سول خدا ( صلی اهلل علیه وآله) را همراهی کرده ا ست ،م شهور آن ا ست که عمر او را در سال
یازدهم و پس از وفات رسول خدا خریداری کرده است .ابن اسحاق و دیگران این قول را ذکر کردهاند.
الع سقالنی ،أحمد بن علی بن حجر أبو الف ضل ال شافعی ،اإل صابه فی تمییز ال صحابه ،ج  ،1ص  ،63رقم ،131 :تحقیق :علی
محمد البجاوی ،ناشر :دار الجیل  -بیروت ،الطبعه :األولی.1992 - 1412 ،
حتی اگر این مطلب نیز صحت داشته باشد که عمر او را پس از وفات رسول خدا در مکه خریداری کرده باشد ،دلیل نمیشود
که او پیش از خریداری عمر به همراه موالی پیشین خود با رسول خدا مسافرت نکرده و یا در مدینه نبوده باشد.
بنابراین وجه جمع این دو نظر این ا ست که ا سلم به همراه موالی پی شین خود با ر سول خدا دو بار م سافرت کرده ،پس از
وفات رسول خدا به همراه موالی خود برای انجام فرائض حُ به مکه رفته و عمر او را در مکه خریداری کرده است.
بر فرض که او صحابی نباشد؛ اما به طور قطع تابعی هست و مرسالت تابعی نیز نزد اهل سنت حجت است.
مال علی قاری در رد این سخن که مرسل کسی که در صحابی بودن وی اختالف است ،مورد قبول نیست مینویسد:
قلت :مرسل التابعی حجه عند الجمهور ،فکیف مرسل من اختلف فی صحه صحبته.
مرسل تابعی ،نزد تمام دانشمندان حجت است؛ چه رسد به مرسل کسی که در صحت صحابی بودن او اختالف است.
مال علی القاری ،علی بن سلطان محمد ،مرقاه المفاتیح شرح مشکاه المصابیح ،ج  ،9ص  ،434تحقیق :جمال عیتانی ،ناشر:
دار الکتب العلمیه  -لبنان /بیروت ،الطبعه :األولی1422 ،هـ 2001 -م .
در نتیجه سند این روایت صحیح است.
بررسی شبهات داللی روایت:
شبهه اول (جایگاه فاطمه (سالم اهلل علیها) نزد خلیفه دوم:
در روایت آمده است که عمر پیش از هر گونه اقدامیشخصاً نزد فاطمه رفت و مقام و منزلت او را چنین بیان فرمود:
«ای فاطمه! به خدا ق سم هیچ ک سی نزد ما محبوبتر از پدر گرامیآت نی ست و به خدا ق سم هیچ کس پس از پدر بزرگوارت
نزد ما محبوبتر از شما نیست».
عملکرد عمر و بیان منزلت دختر گرامیرسول اکرم (صلی اهلل علیه وسلم) نشانگر احترام و محبت او به اهل بیت رسول اکرم
(صلی اهلل علیه وآله) میباشد.
پاسخ:
 .1این عبارات به ظاهر توســـط ایادی بنی امیه به روایت افزوده شـــده تا عمل خلیفه را موجه جلوه دهند؛ ولی به هر حال
نتوان ستهاند مو ضوع هجوم به خانه وتهدید به آتش زدن خانه فاطمه را انکار کنند و دموکرا سی اف سانه ای بیعت ابوبکر را به
نمایش بگذارند!!
 .2اگر بر فرض ،عمر چنین عباراتی را گفته باشــد؛ ولی بازهم تهدید جدی وی بیانگر بیتوجهی به حضــرت صــدیقه طاهره
است؛ زیرا این سخنان نشان میدهد که عمر از جایگاه و مقام و منزلت فاطمه در نزد خدا و رسولش آگاه بوده و در عین حال
به خود اجازه میدهد که خانه آن بانوی گرامیرا به آتش زدن تهدید نماید.
شبهه دوم (اهمیت بیعت و دوری از تفرقه):

مســَله بیعت با خلیفه از چنان اهمیتی برخوردار بود که عمر  ،با الفاظی ســخت این مســَله را به فاطمه تفهیم نمود و فرمود:
«به خدا قسم! هیچ چیزی مانع من نمیشود که درباره کسانی که نزد تو گرد آمدهاند دستور دهم تا خانه را بر آنان بسوزانند».
مسَله بیعت به خاطر اتحاد و همبستگی مسلمانان از اهمیت ویژهای برخوردار بود و باعنایت به تَکیدات پیامبر ا سالم (صلی
اهلل علیه وآله) درباره اتحاد و همبستگی و اجتناب از تفرقه و بیعت با چند خلیفه ،عمر مصلحت را در آن دید تا مخالفان بیعت
با ابوبکر را تهدید نماید.
پاسخ:
تعارض اجبار به بیعت ،با ادعای اجماع:
اوالً :اهل سنت از طرفی برای مشروعیت بیعت ابوبکر به اجماع صحابه استناد میکنند و از طرف دیگر میگویند حداقل علی
(علیه ال سالم) و عدهای که در منزل او ح ضور دا شتند از بیعت امتناع ورزیدند تا جایی که عمر مجبور می شود با تو سل به
تهدید و خشونت از آنان بیعت بگیرد.
حداقل چیزی که از این روایت ا ستفاده می شود امتناع علی علیه ال سالم از بیعت با ابوبکر ا ست که بدون ح ضور علی علیه
السالم و یارانش اجماع امت محقق نشده است ،به این سخن ابن حزم اندلسی توجه کنیم که میگوید:
وَلَعْنَه اللَّهِ علی کل إجْمَاعٍ یخْرَجَ عنه عَلِی بن أبی طَالِبٍ وَمَنْ بِحَضْرَتِهِ من الصَّحَابَه
لعنت خداوند بر هر اجماعی که علی بن ابوطالب بیرون از آن باشد و صحابهای که در خدمت او هستند ،در آن اجماع نباشند.
إبن حزم الظاهری ،علی بن أحمد بن سعید أبو محمد (متوفای456هــــ) ،المحلی ،ج  ،9ص  ،345تحقیق :لجنه إحیاء التراث
العربی ،ناشر :دار اآلفاق الجدیده  -بیروت.
و بر اساس سخن پیامبر گرامی صلی اهلل علیه وآله وسلم که فرمود:
علی مع الحق والحق مع علی.
«علی همیشه همراه حق وحق همراه علی است».
مجمع الزوائد ،الهیثمی ،ج ،7ص 235وتاریخ مدینه دم شق ،ج ،42ص 449و تاریخ ب داد ،ج ،14ص322و اإلمامه وال سیا سه،
ج ،1ص ،98و تفسیر الکبیر ،فخر رازی ،ج ،1ص 205و 207و المستدرک ،نیشابوری ،ج ،3ص 124ح 4629و....
آنچه در سقیفه بنی ساعده اتفاق افتاد ،حق نبود؛ بلکه به یقین باطل بر سرنوشت مردم حاکم شده بود.
اجبار به بیعت خالف قرآن است:
ثانیاً :مگر بیعت با خلی فه از ای مان به خدا و پیامبر باالتر اســـت که خداوند اکراه و اجبار در آن را ممنوع کرده و در آیه 256
سوره بقره میفرماید:
ال إِکراهَ فِی الدِّین .
و در آیه  3سوره شعراء میفرماید:
لَعَلَّک باخِعٌ نَفْسَک أَالَّ یکونَوا مَؤْمِنین .
«گویی میخواهی جان خود را از شدّت اندوه از دست دهی بخاطر اینکه آن ها ایمان نمیآورند»

اما در عین حال به پیامبرش دستور نمیدهد که با اکراه و اجبار کسی را به اسالم دعوت کند؛ بلکه میفرماید:
قَلْ أَطِیعَوا اللَّهَ وَأَطِیعَوا الرَّ سَ ولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیهِ مَا حَمِّلَ وَعَلَیکمْ مَا حَمِّلْتَمْ وَإِنْ تَطِیعَوهَ تَهْتَدَوا وَمَا عَلَی الرَّ سَ ولِ إِال الْبَالغَ
الْمَبِینَ .النور .54 /
بگو« :خدا را اطاعت کنید و از پیامبرش فرمان برید! و اگر سرپیچی نمایید ،پیامبر مسئول اعمال خویش است و شما مسئول
اعمال خود! امّا اگر از او اطاعت کنید ،هدایت خواهید شد و بر پیامبر چیزی جز رساندن آشکار نیست!».
آیا یک مورد سراغ دارید که پیامبر گرامی صلی اهلل علیه وآله وسلم کسی را با تهدید و اجبار وادار به اسالم کرده باشد؟
چرا خلیفه با دیگر متخلفان بیعت برخورد نکرد؟
ثالثاً :اگر مو ضوع امتناع از بیعت برای خلیفه آن قدر مهم و ارز شمند بود که حا ضر بود خانه فرزند پیامبر را به آتش بک شد؛
پس چرا با دیگر افرادی که از بیعت تخلف کردند این معامله را نکرد؟ افراد بســیاری از صــحابه از بیعت با ابوبکر خودداری
کردند.
بخاری به نقل از عمر بن خطاب مینویسد:
حِینَ تَوَفَّی اللَّهَ نَبِیهَ صَ لَّی اللَّهَ عَلَیهِ وَ سَ لَّمَ أَنَّ الََْنْ صَ ارَ خَالَفَونَا وَاجْتَمَعَوا بََِ سْ رِهِمْ فِی سَ قِیفَه بَنِی سَ اعِدَه وَخَالَفَ عَنَّا عَلِی وَالزُّبَیرَ
وَمَنْ مَعَهَمَا
هنگامیکه ر سول خدا صلی اهلل علیه و سلم از دنیا رفت ،ان صار با ما مخالفت کردند و همه آنها در سقیفه بنی ساعده گرد
آمدند و همچنین علی ،زبیر و افرادی که با آن ها بودند ،با ما مخالفت کردند.
البخاری الجعفی ،محمد بن إسماعیل أبو عبداهلل (متوفای256ه ـ) ،صحیح البخاری ،ج  ،6ص  ،2503ح ،6442کتاب الحدود،
ْصــنَتْ ،تحقیق د .مصــطفی دیب الب ا ،ناشــر :دار ابن کثیر ،الیمامه  -بیروت ،الطبعه:
ب  ،31باب رَجْمِ الْحَبْلَی مِنَ الزِّنَا إِذَا أَح َ
الثالثه. 1987 - 1407 ،
ابوالفداء در تاریخ خود مینویسد:
فبایع عمر أبا بکر رضی اهلل عنهما وانثال الناس علیه یبایعونه فی العشر األوسط من ربیع األول سنه إِحدی عشره خال جماعه
من بنی ها شم والزبیر وعتبه بن أبی لهب وخالد بن سعید ابن العاص والمقداد بن عمرو و سلمان الفار سی وأبی ذر وعمار بن
یاسر والبراء بن عازب وأبی بن کعب ومالوا مع علی بن أبی طالب.
وقال فی ذلک عتبه بن أبی لهب:
ما کنت أحسب أن األمر منصرف ...عن هاشم ثم منهم عن أبی حسن
عن أول الناس إِیماناً وسابقه ...وأعلم الناس بالقرآن والسنن
وآخر الناس عهداً بالنبی من ...جبریل عون له فی ال سل والکفن
من فیه ما فیهم ال یمترون به ...ولیس فی القوم ما فیه من الحسن
وکذلک تخلف عن بیعه أبی بکر أبو ســـفیان من بنی أمیه ثم إن أبا بکر بعث عمر بن الخطاب إِلی علی ومن معه لیخرجهم
من بیت فاطمه رضــی اهلل عنها ،وقال :إِن أبوا علیک فقاتلهم .فَقبل عمر بشــیء من نار علی أن یضــرم الدار ،فلقیته فاطمه
رضی اهلل عنها وقالت :إِلی أین یا ابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا قال :نعم....

عمر با ابوبکر بیعت کرد ،مردم در ده روز میانی ماه ربیع األول سال یازدهم هجری برای بیعت هجوم آوردند؛ ولی گروهی از
بنی هاشم ،زبیر ،عتبه پسر ابولهب ،خالد بن سعید بن عاص ،مقداد بن عمرو ،سلمان فارسی ،ابوذر ،عماریاسر ،براء بن عازب
و أبی بن کعب به طرف علی رفتند و به او گرایش یافتند.
عتبه بن ابولهب در این باره شعری سرود و گفت:
گمان نمیکردم خالفت از بنو ها شم و از علی گرفته شود ،ک سی که در ایمان اول و سابق بر همه بود ،ک سی که آگاهترین
مردم به دانش قرآن و سنت بود و آخر ک سی بود که همراه پیامبر بود و او را ترک نکرد ،ک سی که جبرئیل در غ سل و کفن
نمودن رسول خدا او را یاری میداد ،کسی که در میان مسلمانان او را همانندی نبود و همه خوبیها را همراه داشت.
همچنین از بیعت با ابوبکر افرادی مانند ابوسفیان از قبیله امیه سرپیچی کردند ،ابوبکر ،عمر را فرستاد تا علی و همراهانش را
از خانه فاطمه بیرون بیاورد و د ستور داد که اگر اطاعت نکردند ،با آنان بجنگد ،عمر با شعلهای از آتش به طرف خانه فاطمه
آمد ،فاطمه او را دید ،فرمود :کجا آمدهای ،آیا میخواهی خانه مرا آتش بزنی؟ گفت :آری...
أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن علی (متوفای732هـ) المختصر فی أخبار البشر ،1 ،ص 107
و عاصمی مکی از عالمان مشهور قرن دوازدهم درباره متخلفین از بیعت با ابوبکر مینویسد:
تخلف عن بیعه أبی بکر یومئذ ســعد بن عباده وطائفه من الخزرج وعلی بن أبی طالب وابناه والزبیر والعباس عم رســول اهلل
وبنوه من بنی هاشم وطلحه وسلمان وعمار وأبو ذر والمقداد وغیرهم وخالد بن سعید بن العاص.
سعد بن عباده و گروهی از خزرجیان ،علی بن ابوطالب و دو فرزندش ،زبیر ،عباس عموی رسول خدا و فرزندان عباس از بنی
هاشم ،طلحه ،سلمان فارسی ،أبوذر ،مقداد و غیر آن و همچنین خالد بن سعید بن عاص از بیعت با ابوبکر سرپیچی کردند.

العا صمیآلمکی ،عبد الملک بن ح سین بن عبد الملک ال شافعی (متوفای1111هــــ) ،سمط النجوم العوالی فی أنباء األوائل
والتوالی ،ج  ،2ص  : ،332تحقیق :عادل أح مد ع بد الموجود -علی مح مد معوض ،ناشـــر :دار الک تب العلم یه  -بیروت -
1419هـ1998 -م.
و ابوجعفر طبری از عالمان مشهور سنی در قرن هفتم هجری مینویسد:
وتخلف عن بیعه أبی بکر یومئذ سعد بن عباده فی طائفه من الخزرج وعلی بن أبی طالب وابناه والعباس عم ر سول اهلل صلی
اهلل علیه وسلم وبنوه فی بنی هاشم والزبیر وطلحه وسلمان وعمار وأبو ذر والمقداد وغیرهم من المهاجرین وخالد بن سعید بن
العاص.
الطبری ،أحمد بن عبد اهلل بن محمد أبو جعفر (متوفای694هـــ) ،الریاض النضره فی مناقب العشره ،ج  ،2ص  : ،214تحقیق:
عیسی عبد اهلل محمد مانع الحمیری ،ناشر :دار ال رب اإلسالمی  -بیروت ،الطبعه :األولی1996 ،م.
یعقوبی در تاریخ خود مینویسد:
وتخلف عن بیعه أبی بکر قوم من المهاجرین واألنصار ومالوا مع علی بن أبی طالب منهم العباس بن عبد المطلب والفضل بن
العباس والزبیر بن العوام بن العاص وخالد بن سعید والمقداد بن عمرو وسلمان الفارسی وأبو ذر ال فاری وعمار بن یاسر والبراء
بن عازب وأبی بن کعب
الیعقوبی ،أحمد بن أبی یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (متوفای292ه ـ ،تاریخ الیعقوبی ،ج  ،2ص  : ،124ناشر :دار صادر
 -بیروت.

و ابن أثیر جزری درباره خالد و أبان بن سعید بن أبی العاص ،دو تن از بزرگان صحابه ،مینویسد:
وتَخر خالد وأخوه أبان عن بیعه أبی بکر رضی اهلل عنه.
خالد و برادرش ابان ،بیعت با ابوبکر را به تَخیر انداختند.
الجزری ،عز الدین بن األثیر أبی الحســـن علی بن محمد (متوفای630هــــــ) ،أســـد ال ابه فی معرفه الصـــحابه ،ج  ،2ص
 ،121تحقیق عادل أحمد الرفاعی ،ناشر :دار إحیاء التراث العربی  -بیروت  /لبنان ،الطبعه :األولی 1417 ،هـ  1996 -م.
و در جای دیگر مینویسد:
وکان أبان أحد من تخلّف عن بیعه أبی بکر....
ابان ،یکی از افرادی بود که با ابوبکر بیعت نکرد.
همان :ج  ،1ص 60
ابن أثیر مینویسد:
وتخلّف عن بیعته علی وبنو هاشم والزیبر ابن العوام وخالد بن سعید بن العاص وسعد بن عباده االنصاری ثم ان الجمیع بایعوا
بعد موت فاطمه بنت رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم اال سعد بن عباده فانه لم یبایع أحدا الی ان مات وکانت بیعتهم بعد سته
أشهر علی القول الصحیح وقیل غیر ذلک.
علی و بنی هاشم ،زبیر ،خالد بن سعید بن عاص و سعد بن عباده انصاری از بیعت با ابوبکر سر باز زده و امتناع کردند ،سپس
بعد از فوت فاطمه ( سالم اهلل علیها) همگی بیعت کردند ،مگر سعد بن عباده که تا آخر عمرش با هیچ کس بیعت نکرد تا از
دنیا رفت ،و بیعت آن افراد بنابر قول صحیح ،پس از گذشت شش ماه بود؛ اگر چه غیر از این هم گفته شده است.
الجزری ،عز الدین بن األثیر أبی الحســـن علی بن محمد (متوفای630هــــــ) ،أســـد ال ابه فی معرفه الصـــحابه ،ج  ،3ص
 ،339تحقیق عادل أحمد الرفاعی ،ناشر :دار إحیاء التراث العربی  -بیروت  /لبنان ،الطبعه :األولی 1417 ،هـ  1996 -م.
تخلف سعد بن عباده:
سعد بن عباده ،صحابی م شهور ر سول خدا و رئیس قبیله خزرج از ک سانی ا ست که هرگز با ابوبکر بیعت نکرد؛ اما در تاریخ
دیده نشده است که طرفداران خلیفه به خانه او هجوم آورده باشند و به زور بخواهند از او بیعت بگیرند.
ابن عبد البر قرطبی در اإلستیعاب مینویسد:
وتخلف سـعد بن عباده عن بیعه أبی بکر رضـی اهلل عنه وخرج من المدینه ولم ینصـرف إلیها إلی أن مات بحوران من أرض
الشام لسنتین ونصف مضتا من خالفه عمر رضی اهلل عنه
سعد بن عباده از بیعت با ابوبکر امتناع کرده و کنارهگیری نمود و به همین جهت از شهر مدینه خارج شد و دیگر بازنگشت تا
آن که در مکانی به نام حوران در سر زمین شام ،پس از گذشت دو سال و نیم از خالفت عمر ،از دنیا رفت.
إبن عبد البر ،یوسف بن عبد اهلل بن محمد (متوفای463هــــ) ،االستیعاب فی معرفه األصحاب ،ج  ،2ص  ،599تحقیق علی
محمد البجاوی ،ناشر :دار الجیل  -بیروت ،الطبعه :األولی1412 ،هـ.
المزی ،یو سف بن الزکی عبدالرحمن أبو الحجاج (متوفای742هــــ) ،تهذیب الکمال ،ج  ،10ص  ،281تحقیق :د .ب شار عواد
معروف ،ناشر :مؤسسه الرساله  -بیروت ،الطبعه :األولی1400 ،هـ 1980 -م.

ابن حجر مینویسد:
وقصته فی تخلفه عن بیعه أبی بکر مشهوره.
«داستان تخلف سعد بن عباده از بیعت با ابوبکر ،مشهور است».
العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل (متوفای 852هــــ) ،اإلصابه فی تمییز الصحابه ،ج  ،3ص  ،66تحقیق
علی محمد البجاوی ،ناشر :دار الجیل  -بیروت ،الطبعه :األولی1412 ،هـ 1992 -م.
ابن قتیبه دینوری در اإلمامه والســیاســه ،طبری و ابن أثیر در تاریخشــان نویری در نهایه األرب و حلبی در الســیره الحلبیه
مینویسند:
ثم بَعث إلیه أن أقبل فبایع فقد بایع الناس وبایع قومک فقال :أما واهلل حتی أرمیکم بما فی کنانتی من نبل وأخضــب ســنان
رمحی وأضربکم بسیفی ما ملکته یدی وأقاتلکم بَهل بیتی ومن أطاعنی من قومیفال أفعل.
وأیم اهلل لو أن الجن اجتمعت لکم مع االنس ما بایعتکم حتی أعرض علی ربی وأعلم ما حسابی.
فلما أتی ابوبکر بذلک قال له عمر ال تدعه حتی یبایع فقال له بشـــیر بن ســـعد إنه قد لُ وأبی ولیس بمبایعکم حتی یقتل
ولیس بمقتول حتی یقتل معه ولده وأهل بیته وطائفه من عشــیرته فاترکوه فلیس ترکه بضــارکم إنما هو رجل واحد فترکوه
وقبلوا م شوره ب شیر بن سعد وا ستن صحوه لما بدا لهم منه فکان سعد ال ی صلی ب صالتهم وال یجمع معهم ویحُ وال یفیض
معهم بإفاضتهم فلم یزل کذلک حتی هلک ابوبکر رحمه اللّه.
افرادی نزد سعد بن عباده فرستاده شد که مردم همه بیعت کردهاند ،تو هم بیعت کن ،گفت :به خدا سوگند اگر با نیزه ها شما
را هدف قرار دهم و نیزهام را با خون شما رنگین کنم و با شمشیر شما را از پای درآورم و با قبیلهام و هر کسی که مرا اطاعت
کند با شما درگیر شوم ،دست در دست شما نخواهم گذاشت ،به خدا سوگند اگر جن و انس در کنار شما قرار بگیرند ،من با
شما بیعت نخواهم کرد تا با خدای خودم دیدار کنم و حساب خویش را ببینم.
پس از آن که این گزارش را برای ابوبکر آوردند ،عمر گفت :او را رها نکن تا بیعت کند ،بش ـیر بن ســعد گفت :او ســر پیچی
کرده و با شما بیعت نمیکند؛ مگر آن که خود و فرزندان و طائفهاش را قربانی کند ،او را رها کنید که ضرر نمیکنید.
در نتیجه وی را رها کرده و م شورت و ن صیحت ب شیر بن سعید را پذیرفتند .سعد با آنان نماز نمیخواند و در نماز جمعه آنان
شرکت نمیکرد و در سفر حُ با آنان همراه نمیشد تا آنکه ابوبکر از دنیا رفت.
الدینوری ،أبو محمد عبد اهلل بن مسلم ابن قتیبه (متوفای276هــــ) ،اإلمامه والسیاسه ،ج  ،1ص  ،14تحقیق :خلیل المنصور،
ناشر :دار الکتب العلمیه  -بیروت 1418 -هـ 1997 -م؛
الطبری ،أبی جعفر محمد بن جریر (متوفای310هـ) ،تاریخ الطبری ،ج  ،2ص  ،244ناشر :دار الکتب العلمیه  -بیروت؛
الش ـیبانی ،أبو الحســن علی بن أبی الکرم محمد بن محمد بن عبد الکریم (متوفای630هـــــ) ،الکامل فی التاریخ ،ج  ،2ص
 194تحقیق عبد اهلل القاضی ،ناشر :دار الکتب العلمیه  -بیروت ،الطبعه الثانیه1415 ،هـ؛
النویری ،شــهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب (متوفای733هـــــ) ،نهایه األرب فی فنون األدب ،ج  ،19ص  22تحقیق مفید
قمحیه وجماعه ،ناشر :دار الکتب العلمیه  -بیروت ،الطبعه :األولی1424 ،هـ 2004 -م؛
الحلبی ،علی بن برهان الدین (متوفای1044هـــ) ،السیره الحلبیه فی سیره األمین المَمون ،ج  ،3ص  ،483ناشر :دار المعرفه
 -بیروت .1400 -

حال پرسش ما این است که چرا ابوبکر و دار و دستهاش با دیگر متخلفان از بیعت ،همان رفتار با فاطمه زهرا سالم اهلل علیها
را انجام نداند؟
چرا در میان تمام خانههای مدینه ،فقط خانه دختر رسول خدا نا امن بود؟
شبهه سوم (عمر فقط تهدید کرد):
عبد الرحمن دمشقیه در اشکال داللی بر این روایت میگوید:
ولئن احتججتم بهذه الروایه أبطلتم اعتقادکم بحصـــول التحریق إلی التهدید بالتحریق .وأبطلتم اعتقادکم بَن علیا لم یبایع
ألن هذه الروایه تقول :فلم یرجعوا إلی فاطمه حتی بایعوا أبا بکر.
اگر به این روا یت اســـتدالل کن ید ،اعتقادتان را نســـبت به آتش زدن باطل و فقط تهد ید به آتش زدن را ثابت کردها ید و
همچنین این عقیده شــما که علی بیعت نکرد ،نیز باطل میشــود؛ چون این روایت میگوید :به خانه بازنگشــتند تا آن که با
ابوبکر بیعت کردند.
پاسخ:
اوالً :فرمایش حضرت فاطمه سالم اهلل علیها در بخش پایانی حدیث نشان دهنده جدی بودن تهدید عمر بن خطاب است.
ثانیاً :با توجه به جدی بودن تهدید ،حضرت فاطمه سالم اهلل علیها برای جلوگیری از آتش زدن خانه و از بین رفتن فرزندان
پیامبر به آنان گوشزد میکند که دیگر این جا نیایید.
ثالثاً :عبارت «فلم یرجعوا إلیها حتی بایعوا ال بی بکر» دروغ محض اســت که توســط ایادی بنیامیه به حدیث افزوده شــده
است تا ثابت کنند که تهدید عملی ن شده است با این که در صحیح بخاری و م سلم با صراحت آمده است که ح ضرت علی
علیه السالم تا شش ماه با ابوبکر بیعت نکرد.
بخاری مینویسد:
فَوَجَدَتْ فَاطِمَه علی أبی بَکرٍ فی ذلک فَهَجَرَتْهَ فلم تَکلِّمْهَ حتی تَوَفِّیتْ وَعَا َشتْ بَعْدَ النبی صلی اهلل علیه وسلم ِستَّه أَ ْشهَرٍ فلما
اســتَنْکرَ
َصــلَّی علیها وکان لِعَلِی من الناس وَجْهٌ حَیاه فَاطِمَه فلما تَوَفِّیتْ ْ
تَوَفِّیتْ دَفَنَهَا زَوْجَهَا عَلِی لَیلًا ولم یؤْذِنْ بها أَبَا بَکرٍ و َ
عَلِی وَجَوهَ الناس فَالْتَمَسَ مَصَـالَحَه أبی بَکرٍ وَمَبَایعَتَهَ ولم یکنْ یبَایعَ تِلْک الََْشْـهَرَ فَََرْسَـلَ إلی أبی بَکرٍ أَنْ ائْتِنَا وال یَْتِنَا أَحَدٌ
مَعَک کرَاهِیه لِمَحْضَرِ عَمَرَ.
فاطمه بر ابوبکر خ شم گرفت و با او قهر نمود و با او سخن نگفت تا اینکه از دنیا رفت و پس از ر سول خدا شش ماه زنده
بود؛ هنگامیکه از دنیا رفت هم سرش او را شبانه دفن کرد و درباره دفن وی به ابوبکر اطالع نداد و خود بر وی نماز خواند و
تا فاطمه زنده بود علی علیه الســـالم از آبروی خاصـــی برخوردار بود و چون فاطمه از دنیا رفت ،چهرههای مردم را خوش
برخورد نیافت و مصلحت را در بیعت با ابوبکر دید؛ زیرا تا آن زمان بیعت نکرده بود و لذا شخصی را نزد ابوبکر فرستاد و پی ام
داد که تو خودت نزد ما بیا و هیچ کس همراه تو نباشد؛ چون از حضور عمر بدش میآمد!!!»
البخاری الجعفی ،محمد بن إســماعیل أبو عبداهلل (متوفای256هــــــ) ،صــحیح البخاری ،ج  ،4ص  ،1549ح  ،3998کتاب
الم ازی ،باب غزوه خیبر ،تحقیق د .مصطفی دیب الب ا ،ناشر :دار ابن کثیر ،الیمامه  -بیروت ،الطبعه :الثالثه.1987 - 1407 ،
النیسابوری ،مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری (متوفای261هـ) ،صحیح مسلم ،ج  ،3ص  ،1380ح  ،1759کتاب الجهاد
والسیر ،باب قول النبی النورث ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ناشر :دار إحیاء التراث العربی  -بیروت.

نتایج این روایت:
ما اصـــال فرض را بر این میگیریم که طبق این روایت نمیتوان هجوم به خانه و آتش زدن آن را ثابت کرد؛ اما این روایت
چیزهای دیگری را ثابت میکند که عواقب آن برای اهل ســـنت کمتر از هجوم به خانه وحی و ...نیســـت و اصـــل مبنای
مشروعیت خالفت ابوبکر را زیر سؤال میبرد.
الف :اثبات قصد عمر برای سوزاندن خانه فاطمه زهرا سالم اهلل علیها:
این روایت در خوشبینانهترین حالت ،ق صد عمر را برای سوزاندن خانه فاطمه زهرا اثبات میکند و سخن ح ضرت زهرا علیها
ال سالم «أیم اهلل لیم ضین لما حلف علیه» تَکید بر ت صمیم جدی عمر میبا شد؛ در حالی که ق صد بد ن سبت به اهل مدینه،
گناه نا بخ شودنی ا ست و ر سول خدا ق سم خورده ا ست که خداوند چنین ک سی را در آتش ذوب خواهد کرد؛ همان طور که
نمک در آب ،حل میشود.
مسلم نی شابوری در صحیحش در باب «بَاب من أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِینَه بِ سَوءٍ أَذَابَهَ اهلل» شش روایت نقل کرده است که اگر ک سی
قصد بدی نسبت به اهل مدینه داشته باشد ،خداوند او را همانند نمک در آب ،حل خواهد کرد:
عن أبی عبد اللَّهِ الْقَرَّاظِ أَنَّهَ قال أَ ْشهَدَ علی أبی هَرَیرَه أَنَّهَ قال قال أبو الْقَا ِسمِ ( صلی اهلل علیه وآله) من أَرَادَ أَهْلَ هذه الْبَلْدَه
بِسَوءٍ یعْنِی الْمَدِینَه أَذَابَهَ اهلل کما یذَوبَ الْمِلْحَ فی الْمَاءِ.
هر کس ق صد بدی ن سبت به مردم مدینه دا شته با شد ،خداوند او را (در آتش) ذوب میکند؛ همان گونه که نمک در آب حل
میشود.
النی سابوری ،م سلم بن الحجاج أبو الح سین الق شیری (متوفای261هـــــ) ،صحیح م سلم ،ج  ،2ص  ،1007ح  1386کتاب
الحُ ،بَاب من أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِینَه بِسَوءٍ أَذَابَهَ اهلل ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ناشر :دار إحیاء التراث العربی  -بیروت.
آیا کسی حق دارد که تنها یادگار رسول خدا و سیده زنان اهل بهشت را تهدید کند که خانهات را آتش خواهم زد؟

ب :نمایش دموکراسی و بیعت با تهدید وخشونت:
این روایت ثابت میکند که بیعت ابوبکر با توسل به تهدید و خشونت صورت گرفته و بحث دموکراسی ،اجماع صحابه ،اتفاق
اهل حل و عقد (ریش ســفیدان و بزرگان) ،بیعت مردم و ...افســانهای بیش نیســت که همین مطلب به تنهایی مشــروعیت
خالفت اهل سنت را زیر سؤال میبرد؛ چرا که طبق مبنای اهل سنت ،خلیفه با آرای مردم انتخاب می شود؛ در حالی که در
این روایت عکس آن مشاهده میشود.
پس ابوبکر نه از جانب خدا و رسولش انتخاب شده است و نه مردم او را به خالفت برگزیدهاند (طبق این روایت)؛ بلکه با زور،
خشونت و تهدید به خالفت رسیده است.
در این صورت چه تفاوتی است میان خالفت ابوبکر و دیگر سالطین زورگو و مستبد که با سر نیزه و شمشیر بر مردم مسلط
میشدند؟
ج :مخالفت امیرمؤمنان و اصحاب ایشان با خالفت ابوبکر:

نتیجه ســوم و از همه مهمتر این اســت که فاطمه زهرا ،امیر مؤمنان علیهما الســالم و اصــحاب و یاران او ،با خالفت ابوبکر
مخالف بوده و خالفت را حق امیر مؤمنان علیه الســالم میدانســتهاند ولذا امیر مؤمنان با اصــحاب در خانه فاطمه زهرا جمع
میشدند ،تا راهکاری برای خالفت خویش پیدا کنند و این یعنی ،خروج امیر مؤمنان علیه السالم از اجماع بر خالفت ابوبکر.
حال بار دیگر سخن ابن حزم اندل سی را یادآور می شویم که بر اجماعی که امیر مؤمنان در آن ح ضور ندارد ،لعنت فر ستاده
است:
وَلَعْنَه اللَّهِ علی کل إجْمَاعٍ یخْرَجَ عنه عَلِی بن أبی طَالِبٍ وَمَنْ بِحَضْرَتِهِ من الصَّحَابَه.
لعنت خداوند بر هر اجماعی که علی بن ابوطالب بیرون از آن باشد و صحابهای که در خدمت او هستند ،در آن اجماع نباشند.
إبن حزم الظاهری ،علی بن أحمد بن سعید أبو محمد (متوفای456هــــ) ،المحلی ،ج  ،9ص  ،345تحقیق :لجنه إحیاء التراث
العربی ،ناشر :دار اآلفاق الجدیده  -بیروت.
لعنت خدا و مالئکه وتمام مردم بر کسی که اهل مدینه را بترساند:
مطلب دیگری که این روایت ثابت میکند ،این ا ست که خلیفه دوم با این تهدید حداقل مردم مدینه را تر سانده ا ست که در
این صــورت پاســخ اهل ســنت از روایت «من أخاف أهل المدینه أخافه اهلل ،وعلیه لعنه اهلل والمالئکه والناس أجمعین» چه
خواهد بود؟
ذهبی در تاریخ اإلسالم مینویسد:
قال یزید بن الهاد ،عن أبی بکر بن المنکدر ،عن عطاء بن ی سار ،عن ال سائب بن خالد ،أنه سمع ر سول اهلل صلی اهلل علیه
و سلم یقول :من أخاف أهل المدینه أخافه اهلل ،وعلیه لعنه اهلل والمالئکه والناس أجمعین .رواه م سلم بن أبی مریم ،وعبد اهلل
بن عبد الرحمن بن أبی صـــعصـــعه ،عن عطاء عن الســـائب ،وخالفهم موســـی بن عقبه ،عن عطاء فقال :عن عباده بن
الصامت ،واألول أصح.
سائب بن خالد میگوید :از ر سول خدا شنیدم فرمود :هر کس مردم مدینه را بتر ساند خدا اورا بتر ساند ،و بر چنین ک سی باد
لعنت خدا و مالئکه و تمام مردم.
الذهبی ،شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان( ،متوفای748هـــ) ،تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم ،ج  ،5ص ،26
تحقیق د .عمر عبد السالم تدمری ،ناشر :دار الکتاب العربی  -لبنان /بیروت ،الطبعه :األولی1407 ،هـ 1987 -م.
بررسی سند روایت:

یزید بن عبد اهلل:
او از راویان بخاری است ،وابن حجر او را ثقه دانسته و از کسانی معرفی میکند که حدیث زیاد نقل کرده است.
یزید بن عبد اهلل بن أسامه بن الهاد اللیثی أبو عبد اهلل المدنی ثقه مکثر من الخامسه.
العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل (متوفای852هـ) تقریب التهذیب ،ج  ،1ص  ،602رقم ،7737 :تحقیق:
محمد عوامه ،ناشر :دار الرشید  -سوریا ،الطبعه :األولی1406 ،هـ 1986 -م.

ابوبکر بن المنکدر:
او از راویان بخاری است .و ابن حجر او را ثقه مینامد.
ابوبکر بن المنکدر بن عبد اهلل التیمیآلمدنی ثقه.

العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل (متوفای852هـ) تقریب التهذیب ،ج  ،1ص  ،624رقم ،7989 :تحقیق:
محمد عوامه ،ناشر :دار الرشید  -سوریا ،الطبعه :األولی1406 ،هـ 1986 -م.

عطاء بن یسار:
از راویان بخاری است و ابن حجر او را ثقه و دارای فضل و اهل موعظه و عبادت معرفی کرده است.
عطاء بن یسار الهاللی أبو محمد المدنی مولی میمونه ثقه فاضل صاحب مواعظ وعباده.
العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل (متوفای852هـ) تقریب التهذیب ،ج  ،1ص  ،392رقم ،4605 :تحقیق:
محمد عوامه ،ناشر :دار الرشید  -سوریا ،الطبعه :األولی1406 ،هـ 1986 -م.

سائب بن خالد:
او صحابی است و صحابه از دیدگاه اهل سنت عدالتشان قطعی است.
محمد ناصر البانی در السلسه الصحیحه مینویسد:
[ من أخاف أهل المدینه أخافه اهلل ] ( .وهذا إسناد حسن ) وروی عن جابر بن عبد اهلل به إال أنه لم یقل :أخافه اهلل وزاد :فعلیه
لعنه اهلل وغ ضبه ال یقبل منه صرفا وال عدال .وإ سناده صحیح .وقد صح الحدیث عن جابر بلفظ :من أخاف أهل المدینه فقد
أخاف ما بین جنبی .أخرجه أحمد.
این روایت که اگر ک سی مردم مدینه را بترساند خدا او را میترساند ،سندش صحیح است و از جابر نیز نقل شده است ،فقط
در نقل او جمله اخافه اهلل نیست ،اگر چه جمله :پس بر او باد لعنت وخشم خدا ،وجود دارد و سندش نیز صحیح است.
و همچنین با سند صحیح از جابر آمده است که فرمود :هر کس مردم مدینه را بترساند قلب مرا ترسانده است.
البانی ،محمد نا صر (متوفای1420هــــ) ،ال سل سله ال صحیحه (مخت صره) ،ج ،5ص ،382رقم  ،2304نا شر :مکتبه المعارف -
الریاض.
نتیجه:
این روایت از نظر سندی هیچ مشکلی ندارد ،از نظر داللی نیز حداقل تهدید به آتش زدن ،بیعت گرفتن اجباری و ...ثابت می
کند که مساوی است با عدم مشروعیت خالفت أبوبکر.

آیا فاطمه (سالم اهلل علیها) از شیخین راضی شد؟
عدم ر ضایت صدیقه شهیده سالم اهلل علیها از شیخین ،ا صل و ا ساس م شروعیت خالفت آنها را زیر سؤال میبرد؛ چرا که
ثابت میکند تنها یادگار رسول خدا ،برترین بانوی دو عالم ،سیده زنان اهل بهشت با خالفت ابوبکر و عمر مخالف و از دست
آن ها نارا ضی و خ شمگین بوده ا ست و طبق روایات صحیح ال سندی که در صحیحترین کتابهای اهل سنت آمده ا ست،
رضایت فاطمه رضایت رسول خدا و خشم او خشم رسول خدا است.
از این رو عالمان اهل سنت دست به کار شده و روایتی را جعل کردهاند تا ثابت کنند که شیخین پس از آن که دختر رسول
خدا را به خشم آوردند ،در واپسین روزهای زندگی آن حضرت به عیادت ایشان رفته و از او درخواست رضایت کردند و فاطمه
زهرا سالم اهلل علیها نیز از آن ها راضی شد!.
در پاسخ میگوییم:
اوالً :سند روایت مر سل ا ست؛ چرا که شعبی از تابعین ا ست و خود شاهد ماجرا نبوده و این روایت همان ا شکالی را دارد که
اهل سنت به روایت بالذری و طبری میکردند.
ثانیاً :بر فرض این که مرســالت تابعی مورد قبول باشــد ،باز هم نمیتوان روایت شــعبی را پذیرفت؛ زیرا شــعبی از دشــمنان
امیرمؤمنان علیه السالم و ناصبی بوده است؛ چنانچه بالذری و ابوحامد غزالی به نقل از خود شعبی مینویسند:
عن مجالد عن الشــعبی قال :قدمنا علی الحجاج البصــره ،وقدم علیه قراء من المدینه من أبناء المهاجرین واألنصــار ،فیهم أبو
سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ر ضی اهلل عنه ...وجعل الحجاج یذاکرهم وی سَلهم إذ ذکر علی بن أبی طالب فنال منه ونلنا
مقاربه له وفرقاً منه ومن شره....
در شــهر بصــره همراه عدهای بر حجاج وارد شــدیم گروهی از قاریان مدینه از فرزندان مهاجر و انصــار که ابوســلمه بن عبد
الرحمن بن عوف نیز در جمع آنان بود ،ح ضور دا شتند .حجاج با آنان م ش ول گفتگو بود یادی از علی بن ابوطالب کرد و از او
بدگویی نمود و ما نیز به خاطر رضایت حجاج و در امان ماندن از شرّ او از علی بدگویی کردیم ....
البالذری ،أحمد بن یحیی بن جابر (متوفای279هـ) أنساب األشراف ،ج  ،4ص 315؛
ال زالی ،محمد بن محمد أبو حامد (متوفای505هـ) ،إحیاء علوم الدین ،ج  ،2ص  ،346ناشر :دار االمعرفه  -بیروت.
آیا روایت یک ناصبی میتواند برای ما حجت باشد؟
نارضایتی فاطمه (سالم اهلل علیها) از ابوبکر در صحیح ترین کتاب های اهل سنت
ثانیاً :غضــب فاطمه ســالم اهلل علیها بر ابوبکر از آفتاب روشــنتر و غیر قابل انکار اســت .بخاری در صــحیحترین کتاب اهل
سنت از تداوم غضب و قهر فاطمه سالم اهلل علیها بر ابوبکر ،سخن گفته است.
در کتاب أبواب الخمس ،مینویسد:
فَ َضِبَتْ فَاطِمَه بِنْتَ رسول اللَّهِ صلی اهلل علیه وسلم فَهَجَرَتْ أَبَا بَکرٍ فلم تَزَلْ مَهَاجِرَتَهَ حتی تَوَفِّیتْ.
فاطمه دختر رسول خدا از ابوبکر ناراحت و از وی روی گردان شد و این ناراحتی ادامه داشت تا از دنیا رفت.
البخاری الجعفی ،محمد بن إ سماعیل أبو عبداهلل (متوفای256هــــ) ،صحیح البخاری ،ج  ،3ص  ،1126ح ،2926باب فَرْضِ
الْخَمَسِ ،تحقیق د .مصطفی دیب الب ا ،ناشر :دار ابن کثیر ،الیمامه  -بیروت ،الطبعه :الثالثه.1987 - 1407 ،

در کتاب الم ازی ،باب غزوه خیبر ،حدیث  3998میگوید:
فَوَجَدَتْ فَاطِمَه علی أبی بَکرٍ فی ذلک فَهَجَرَتْهَ فلم تَکلِّمْهَ حتی تَوَفِّیتْ
فاطمه بر ابوبکر غضب کرد و با وی سخن نگفت تا ازدنیا رفت.
البخاری الجعفی ،محمد بن إسماعیل أبو عبداهلل (متوفای256هـ) ،صحیح البخاری ،ج  ،4ص  ،1549ح ،3998کتاب الم ازی،
باب غزوه خیبر ،تحقیق د .مصطفی دیب الب ا ،ناشر :دار ابن کثیر ،الیمامه  -بیروت ،الطبعه :الثالثه.1987 - 1407 ،
در کتاب الفرائض ،بَاب قَوْلِ النبی (صلی اهلل علیه وآله) ال نَورَثَ ما تَرَکنَا صَدَقَه حدیث  6346مینویسد:
فَهَجَرَتْهَ فَاطِمَه فلم تَکلِّمْهَ حتی مَاتَتْ.
پس فاطمه از ابوبکر کنارهگیری کرد و با وی سخن نگفت تا از دنیا رفت.
البخاری الجعفی ،محمد بن إســـماعیل أبو عبداهلل (متوفای256هــــــ) ،صـــحیح البخاری ،ج  ،6ص  ،2474ح ،6346کتاب
الفرائض ،بَاب قَوْلِ النبی (صــلی اهلل علیه وآله) ال نَورَثَ ما تَرَکنَا صَ ـدَقَه ،تحقیق د .مصــطفی دیب الب ا ،ناشــر :دار ابن کثیر،
الیمامه  -بیروت ،الطبعه :الثالثه.1987 - 1407 ،
و در روایت ابن قتیبه آمده است که هنگامیکه آن دو برای عیادت آمدند ،فاطمه زهرا سالم اهلل علیها اجازه ورود نداد و ناچار
شدند به امیرمؤمنان علی علیه السالم متوسل شوند و آن حضرت وساطت کرد ،در پاسخ امیرمؤمنان علیه السالم فرمود:
البیت بیتک.
یعنی علی جان! خانه خانه تو است ،تو مختاری هر کسی را که دوست داری اجازه ورود بدهی .امیر مؤمنان علیه السالم برای
اتمام حجت و این که آن دو بعداً بهانه نیاورند که ما میخواســتیم از فاطمه رضــایت بگیریم؛ ولی علی نگذاشــت ،به آن دو
اجازه ورود داد.
هنگامی که آن دو عذرخواهی کردند ،صدیقه طاهره نپذیرفت؛ بلکه از آنها این چنین اعتراف گرفت:
ن شدتکما اهلل ألم ت سمعا ر سول اهلل یقول «ر ضا فاطمه من ر ضای و سخط فاطمه من سخطی فمن أحب فاطمه ابنتی فقد
أحبنی ومن أ رضی فاطمه فقد أرضانی ومن أسخط فاطمه فقد أسخطنی »
شما را به خدا سوگند میدهم آیا شما دو نفر از رسول خدا نشنیدید که فرمود :خوشنودی فاطمه خوشنودی من و ناراحتی او
ناراحتی من اســت .هر کس دخترم فاطمه را دوســت بدارد و احترام کند مرا دوســت داشــته و احترام کرده اســت و هر کس
فاطمه را خوشنود نماید مرا خوشنود کرده است و هر کس فاطمه را ناراحت کند مرا ناراحت کرده است؟.
هر دو نفرشان اعتراف کردند :آری ما از رسول خدا اینگونه شنیدهایم.
نعم سمعناه من رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم.
سپس صدیقه طاهره فرمود:
فإنی أشهد اهلل ومالئکته أنکما أسخطتمانی وما أرضیتمانی ولئن لقیت النبی ألشکونکما إلیه.
پس من خدا و فرشــتگان را شــاهد میگیرم که شــما دو نفر مرا اذیت و ناراحت کردهاید و در مالقات با پدرم از شــما دو نفر
شکایت خواهم کرد.

به این نیز بسنده نکرده و فرمود:
واهلل ألدعون اهلل علیک فی کل صاله أصلیها.
به خدا قسم پس از هر نماز بر شما نفرین خواهم کرد.
الدینوری ،أبو محمد عبد اهلل بن مسلم ابن قتیبه (متوفای276ه ـ) ،اإلمامه والسیاسه ،ج  ،1ص  ،17باب کیف کانت بیعه علی
رضی اهلل عنه ،تحقیق :خلیل المنصور ،ناشر :دار الکتب العلمیه  -بیروت 1418 -هـ 1997 -م.
با این حال چگونه میتوان باور کرد که صدیقه شهیده سالم اهلل علیها از آن دو را ضی شده با شد؟ آیا روایت بخاری مقدم
ا ست یا روایت بیهقی؛ آن هم روایت شخ صی که د شمن امیرمؤمنان علیه ال سالم مح سوب می شده و خود نیز شاهد ماجرا
نبوده است؟
ثالثاً :اگر فاطمه زهرا سالم اهلل علیها از آن دو نفر را ضی شده بود ،چرا و صیت کرد که او را شبانه دفن کنند و هیچ یک از
کسانی را که به وی ستم روا داشتهاند ،برای تشییع جنازه و نماز خبر نکنند؟
محمد بن اسماعیل بخاری مینویسد:
وَعَاشَتْ بَعْدَ النبی صلی اهلل علیه وسلم سِتَّه أَشْهَرٍ فلما تَوَفِّیتْ دَفَنَهَا زَوْجَهَا عَلِی لَیلًا ولم یؤْذِنْ بها أَبَا بَکرٍ وَصَلَّی علیها
فاطمه پس از ر سول خدا شش ماه زنده بود و چون از دنیا رفت هم سرش علی شبانه او را دفن کرد و به ابوبکر خبر نداد و
خودش بر بدن فاطمه نماز خواند.
البخاری الجعفی ،محمد بن إسماعیل أبو عبداهلل (متوفای256هـ) ،صحیح البخاری ،ج  ،4ص  ،1549ح ،3998کتاب الم ازی،
باب غزوه خیبر ،تحقیق د .مصطفی دیب الب ا ،ناشر :دار ابن کثیر ،الیمامه  -بیروت ،الطبعه :الثالثه.1987 - 1407 ،
ابن قتیبه دینوری در تَویل مختلف الحدیث مینویسد:
وقد طالبت فاطمه رضی اهلل عنها أبا بکر رضی اهلل عنه بمیراث أبیها رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فلما لم یعطها إیاه حلفت
ال تکلمه أبدا وأوصت أن تدفن لیال لئال یحضرها فدفنت لیال
فاطمه از ابوبکر میراث پدرش رســول خدا را درخواســت نمود و چون ابوبکر ســرپیچی کرد ســوگند یاد کرد که دیگر با وی
سخن نگوید و وصیت کرد شبانه او را دفن کنند تا ابوبکر در تشییعش شرکت نکند.
الدینوری ،أبو محمد عبد اهلل بن م سلم ابن قتیبه (متوفای276هـــــ) ،تَویل مختلف الحدیث ،ج  ،1ص  ،300تحقیق :محمد
زهری النجار ،ناشر :دار الجیل ،بیروت.1972 ،1393 ،
و عبد الرزاق صنعانی مینویسد:
عن بن جریُ وعمرو بن دینار أن ح سن بن محمد أخبره أن فاطمه بنت النبی صلی اهلل علیه و سلم دفنت باللیل قال فر بها
علی من أبی بکر أن یصلی علیها کان بینهما شیء
از ح سن بن محمد نقل ا ست که گفت :فاطمه دختر پیامبر شب دفن شد تا ابوبکر بر پیکرش نماز نخواند؛ زیرا کدورتی بین
آن دو وجود داشت.

و در ادامه نیز میگوید:
عن بن عیینه عن عمرو بن دینار عن حسن بن محمد مثله اال أنه قال اوصته بذلک.
از حسن بن محمد نیز همانند روایت پیشین نقل شده است؛ اال این که در این روایت گفته شده :فاطمه بر دفن شبانه وصیت
کرد.
الصنعانی ،ابوبکر عبد الرزاق بن همام (متوفای211ه ـ) ،المصنف ،ج  ،3ص  ،521ح  6554و ح  ،6555تحقیق حبیب الرحمن
األعظمی ،ناشر :المکتب اإلسالمی  -بیروت ،الطبعه :الثانیه1403 ،هـ.
البته ممکن است که ک سی بگوید :ابوبکر بعدا پشیمان شد و توبه کرد ،در پاسخ باید گفت :توبه زمانی مفید و ارزشمند است
که همراه با ندامتی بر خواسته از عمق وجود آدمی باشد و از طرفی گذشته را هم جبران نماید به این معنی که شخص توبه
کننده حقوق تضییع شده را؛ چه الهی باشد و چه مردمیتمام آن را جبران نماید.
حال پرســش ما این اســت که آیا ابوبکر فدک را به صــدیقه طاهره بازگرداند تا توبهاش توبه نصــوح باشــد و در نزد خداوند
پذیرفته شود؟
نتیجه:
خشم فاطمه از شیخین تا واپسین لحظات زندگیاش و عدم رضایت از آن دو ،از مسائلی است که در صحیحترین کتاب اهل
سنت پس از قرآن وارد شده و روایت بیهقی که از آن استفاده ک سب رضایت فاطمه شده است ،به دلیل وجود یک نا صبی در
سلسله سند آن ،اعتبار ندارد.

آیا ابوبکر بر پیکر حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) نماز خوانده است؟
پاسخ اجمالی
با جستجویی که در منابع اهل سنت انجام شد ،حدود پنُ روایت با این عبارات« :فتقدم ابوبکر فصلى علیها فکبر علیها أربعا،
صدِّیقَ عَلَى فَاطِمَه بِنْتِ رَسَولِ اللَّهِ ،وکبر ابوبکر على فاطمه أربعا» بیانگر این نکته هستند
صلَّى أَبَو بَکرٍ ال ِّ
صلى علیها ابوبکرَ ،
که ابوبکر بر پیکر حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) نماز خوانده است.
اما این روایات از نظر سند ضعیف هستند و در نتیجه حجت نیستند.
از طرف دیگر در مقابل این روایات ،روایات صحیح بخاری و م سلم قرار دارند که ت صریح میکنند ،ح ضرت زهرا ( سالم اهلل
علیها) تا آخر عمر با ابوبکر قهر بودند و با او صـــحبت نکردند :فَ َضِـــبَتْ فَاطِمَه بِنْتَ رســـول اللَّهِ فَهَجَرَتْ أَبَا بَکرٍ فلم تَزَلْ
مَهَاجِرَتَهَ حتى تَوَفِّیتْ  ،و هنگامیکه از دنیا رفتند ،امیر مؤمنان علیه السالم در مراسم تجهیز و تشییع دختر رسول خدا (صلی
اهلل علیه وآله) آنها را با خبر نکردند و خود آن حضرت بر بدنش نماز خواند و دفن کردند:
فلما تَوَفِّیتْ دَفَنَهَا زَوْجَهَا عَلِی لَیلًا ولم یؤْذِنْ بها أَبَا بَکرٍ وَصَلَّى علیها...
این روایت صحیح بر روایات ضعیف دیگر مقدم ا ست و ثابت می شود که ابوبکر بر بدن ای شان نماز نخوانده ا ست و تا آخر
عمر آن حضرت از دست وی ناراحت و ناراضی بودهاند.
و از طرف سوم ،بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت تصریح نمودهاند که ابوبکر بر بدن آن حضرت نماز نخوانده است.
پاسخ تفصیلی:
در این بخش ،ابتدا روایات اهل سنت و پس از آن سخنان علمای آنها را در موضوع مورد بحث ،بررسی مینماییم.
الف :بررسی روایات اهل سنت
روایات اهل سنت در این موضوع ،دو دسته هستند:
 .1روایاتی که میگویند ابوبکر بر آن حضرت نماز گزارده است( .سند همه آنها ضعیف هستند و ضعف سند آنها اثبات خواهد
شد)
 .2روایاتی که ت صریح میکنند بنا به و صیت ح ضرت زهرا ( سالم اهلل علیها) ،امیرمؤمنان شبانه بدن مطهر ای شان را تجهیز
نموده و به خاک سپردند( .سند آنها صحیح است)
به اقتضای روش تحقیق ،هر دو دسته را بررسی نماییم تا نتیجه عادالنه و صحیح به دست آید.
دسته اول ،نماز ابوبکر بر بدن حضرت زهرا (سالم اهلل علیها)
روایت اول :مالک بن انس از امام صادق علیه السالم
یکی از روایات موضــوع بحث را ،ابن عدی در کتاب «الکامل فی الضــعفاء» از مالک بن انس با ســند و متن ذیل نقل کرده
است:

ثنا محمد بن هارون بن حسان البرقی بمصر ثنا محمد بن الولید بن أبان ثنا محمد بن عبد اهلل القدامیکذا قال وإنما هو عبد اهلل
بن محمد القدامی قال مالک بن أنس أخبرنا عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جده قال توفیت فاطمه بنت ر سول اهلل صلى اهلل
علیه وسلم لیال فجاء ابوبکر وعمر وعثمان وطلحه والزبیر وسعید وجماعه کثیر سماهم مالک فقال ابوبکر لعلی تقدم فصل علیها
قال ال واهلل ال تقدمت وأنت خلیفه رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم قال فتقدم ابوبکر فصلى علیها فکبر علیها أربعا ودفنها لیال.
قال الشیخ وهذه األحادیث التی أملیتها عن مالک بن أنس فی الموطَ وال أعلم رواها عن مالک غیر عبد اهلل بن محمد بن ربیعه
هذا
مالک از امام صادق علیه السالم از پدرش و ای شان از پدرش علی بن الحسین علیه السالم نقل کرده که فرمود :فاطمه دختر
رسول خدا صلی اهلل علیه وآله شب از دنیا رفت ،ابوبکر ،عمر ،عثمان ،طلحه ،زبیر سعید و بسیاری از افراد که مالک آنها را نام
برده ،حاضر شدند .ابوبکر به علی [علیه السالم] گفت :جلو بایست و بر فاطمه نماز بگزار .علی علیه السالم فرمود :نه به خدا !
از تو پیشی نمیگیرم در حالی که تو جانشین رسول خدا هستی .روای میگوید :ابوبکر بر بدن حضرت زهرا نماز خواند و بر او
چهار تکبیر گفت و فاطمه را شبانه دفن کردند.
مصنف کتاب گفته است :این روایاتی را که من از مالک بن انس در موطَ بود ،نوشتم و میدانم که جز عبد اهلل بن محمد بن
ربیعه کسی دیگر آنها را روایت نکرده است.
الجر جانی ،ع بداهلل بن عدی بن ع بداهلل بن مح مد أبو أح مد (متو فای 365هــــــ) ،ال کا مل فی ضـــع فاء الر جال ،ج ،4
ص ،258تحقیق :یحیى مختار غزاوی ،دار النشر :دار الفکر – بیروت ،الطبعه :الثالثه1988 - 1409
پاسخ اول؛ سند روایت ضعیف است
نخستین پاسخ این که سند این روایت ضعیف است؛ چرا که در سند آن «عبد اهلل بن محمد بن قدامی» از نظر علمای رجال
اهل سنت تضعیف شده است .برای اثبات این مطلب سخنان علمای رجال را درباره ایشان نقل میکنیم:
 .1شمس الدین ذهبی
ذهبی از علمای بزرگ رجال اهل سنت ،وی را یکی از ضعفاء ذکر کرده است:
 ) 4788 ( 4549عبد اهلل بن محمد بن ربیعه بن القدامیآلم صی صی أحد ال ضعفاء أتى عن مالک بم صائب ( منها ) عن جعفر بن
محمد عن أب یه عن جده قال توف یت فاطمه لیال فجاء ابوبکر وعمر وجماعه کثیره فقال ابوبکر لعلی تقدم فصـــل قال واهلل ال
تقدمت وأنت خلیفه رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم فتقدم ابوبکر وکبر أربعا.
عبد اهلل بن محمد بن ربیعه قدامی مصی صی ،یکی از ضعفاء است که از مالک مصائبی را نقل کرده است .یکی از آنها روایت
امام صادق علیه السالم از پدر و جدش است که فرمود :فاطمه شبانه وفات یافت ...

الذهبی الشافعی ،شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748هـــ) ،میزان االعتدال فی نقد الرجال ،ج ،4
ص ،180تحقیق :الشـــیخ علی محمد معوض والشـــیخ عادل أحمد عبدالموجود ،ناشـــر :دار الکتب العلمیه  -بیروت ،الطبعه:
األولى1995 ،م.
 .2ابن حجر عسقالنی:
ابن حجر نیز در کتاب «االصــابه» بعد از نقل روایت ،تصــریح میکند که این روایت را برخی از روایان متروک از مالک نقل
کرده و دارقطنی و ابن عدی روایت او را وهن دانستهاند.
وقد رَوَى بعض المتروکین عن مالک عن جعفر بن محمد عن أبیه نحوه ووهاه الدارقطنی وابن عدی.
برخی متروکین این روایت را از مالک از جعفر بن محمد از پدرش همانند این روایت را نقل کرده و دارقطنی و ابن عدی آن
را وهن دانستهاند.
العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل (متوفاى852هــــ) ،اإلصابه فی تمییز الصحابه ،ج  ،8ص ،58تحقیق:
علی محمد البجاوی ،ناشر :دار الجیل  -بیروت ،الطبعه :األولى1412 ،هـ 1992 -م.
.3

تضعیف ابن عدی:

ابن عدی صاحب کتاب «الکامل فی ال ضعفاء» بعد از نقل همین روایت و چند روایت دیگر ،درباره روایات عبد اهلل بن محمد
قدامی مینویسد:
وعامه حدیثه غیر محفوظه وهو ضعیف على ما تبین لی من روایاته واضطرابه فیها ولم أر للمتقدمین فیه کالما فَذکره.
بنابر آنچه از روایات این فرد و اضطراب روایاتش برای من روشن شده ،عموم روایات وی (عبد اهلل بن محمد قدامی) محفوظ
و ثابت نیست (و ضعیف است)؛ در کلمات گذشتگان چیزی درباره او نیافتم که ذکر کنم.
الجر جانی ،ع بداهلل بن عدی بن ع بداهلل بن مح مد أبو أح مد (متو فای 365هــــــ) ،ال کا مل فی ضـــع فاء الر جال ،ج ،4
ص ،258تحقیق :یحیى مختار غزاوی ،دار النشر :دار الفکر – بیروت ،الطبعه :الثالثه1988 - 1409
 .4ابن طاهر مقدسی:
مقدسی در کتاب «ذخیره الحفاظ» بعد از نقل روایت ،تصریح میکند که عبد اهلل بن محمد قدامی ضعیف است:
 - 2493حدیث  :توفیت فاطمه بنت رسول اهلل لیالً  ،وجاء ابوبکر  ،وعمر  ،وعثمان  ،وطلحه  ... ،رواه عبد اهلل بن محمد القدامی
 :عن مالک بن أنس  ،عن جفعر بن محمد عن أبیه  ،عن جده قال  :توفیت  .ولم یروه عن مالک غیر القدامی وهو ضعیف .
این روایت را عبد اهلل بن محمد قدامیآز مالک بن انس  ....روایت کرده  ...و او ضعیف است.
المقدسی ،مطهر بن طاهر (متوفاى 507هـ) ،ذخیره الحفاظ ،ج ،2ص ،1172تحقیق :د.عبد الرحمن الفریوائی ،ناشر :دار السلف
 -الریاض ،الطبعه :األولى 1416 ،هـ 1996-م.

 .5حاکم نیشابوری:
وی نیز تصریح میکند که عبد اهلل بن محمد احادیث جعلی از مالک نقل میکند:
 92عبد اهلل بن محمد بن ربیعه القدامى روى عن مالک أنس وإبراهیم بن سعد أحادیث موضوعه.
عبد اهلل بن محمد بن ربیعه قدامی ،از مالک بن انس و ابراهیم بن سعید روایات ساختگی را نقل کرده است.
الحاکم النی سابوری ،محمد بن عبد اهلل بن حمدویه أبو عبد اهلل (متوفای  405هـــــ)  ،المدخل إلى ال صحیح  ،ج  ،1ص،152
تحقیق  :د .ربیع هادی عمیر المدخلی ،دار النشر  :مؤسسه الرساله – بیروت ،الطبعه  :األولى 1404 ،
ابو یعلی قزوینی نیز میگوید:
(  ) 134عبد اهلل بن محمد بن ربیعه القدامیآلمصیصی یروی عن مالک وهو ضعیف یَتی بالمناکیر وما ال یتابع علیه.
عبد اهلل بن محمد قدامیآز مالک روایت کرده ،او ضعیف است و روایات منکر و آنچه را قابل پیروی نیست نقل کرده است.
الخلیلی القزوینی ،الخلیل بن عبد اهلل بن أحمد أبو یعلى (متوفای446هــــ) ،اإلر شاد فی معرفه علماء الحدیث ،ج ،1ص،280
تحقیق  :د .محمد سعید عمر إدریس ،دار النشر :مکتبه الرشد – الریاض ،الطبعه  :األولى1409
ابن جزری تصریح نموده که وی اخبار را وارونه میکرده است:
عبد اهلل بن محمد بن ربیعه القدامیآلمصیصی روى عن مالک وإبراهیم بن سعد  ...وکان یقلب األخبار ال یحتُ به.
عبد اهلل بن محمد قدامی  ...روایات را وارونه میکرد و به روایات او احتجاج نمیشود.
الشــیبانی الجزری ،أبو الحســن علی بن أبی الکرم محمد بن محمد (متوفای630هـــــ) ،اللباب فی تهذیب األنســاب ،ج،3
ص ،19دار النشر :دار صادر  -بیروت 1400 -هـ 1980 -م
پاسخ دوم :این روایت م ایر با روایت صحیح است
محب الدین طبری بعد از نقل روایت ،در کتاب «الریاض النضره فی مناقب العشره  ،این گونه پاسخ میدهد که این روایت با
روایت صحیح دیگری که تصریح میکند امیر مؤمنان علیه السالم تا شش ماه با ابوبکر بیعت نکرده بود ،منافات دارد؛ زیرا در
این صورت امیر مؤمنان علیه السالم چگونه اجازه میدهد کسی که غاصب حق اوست ،بر پیکر همسرش نماز بخواند:
وهذا م ایر لما جاء فی الصحیح فإنه ورد فی الصحیح أن علیا لم یبایع أبا بکر حتى ماتت فاطمه وطریان هذا مع عدم البیعه یبعد
فی الظاهر وال الب وإن جاز أن یکونوا لما سمعوا بموتها حضروها فاتفق ذلک ثم بایع بعده.
این روایت با آنچه در صحیح بخاری آمده م ایر ا ست ،زیرا در روایت صحیح آمده ا ست که (ح ضرت) علی (علیه ال سالم) تا
زمانی که (حضرت) فاطمه (سالم اهلل علیها) از دنیا نرفت ،با ابوبکر بیعت نکرد و طرح کردن این مطلب با این که علی (علیه
ال سالم) بیعت نکرده بود ،در ظاهر و غالبا بعید به نظر میر سد؛ هر چند جایز ا ست که بگوییم هنگامیکه ابوبکر و عمر خبر
وفات (حضرت) فاطمه را شنیدند ،حاضر شدند و پس از آن( ،حضرت) علی (علیه السالم) با وی بعیت کرد.

الطبری ،ابوجعفر محب الدین أحمد بن عبد اهلل بن محمد (متوفاى694هـ) ،الریاض النضره فی مناقب العشره  ،ج  ،2ص ،96
تحقیق :عیسی عبد اهلل محمد مانع الحمیری ،ناشر :دار ال رب اإلسالمی  -بیروت ،الطبعه :األولى1996 ،م.
منظور طبری از روایت صحیح این روایت بخاری و م سلم ا ست که امیر مؤمنان تا بعد از شهادت ح ضرت زهرا ( سالم اهلل
علیها) با ابوبکر بیعت نکرده بود:
حدثنا یحیى بن بَکیرٍ حدثنا اللَّیثَ عن عَقَیلٍ عن بن ِشهَابٍ عن عَرْوَه عن عَائِ َشه أَنَّ فَاطِمَه علیها ال َّسلَام بِنْتَ النبی صلى اهلل
علیه وسلم أَرْسَلَتْ إلى أبی بَکرٍ تَسََْلَهَ مِیرَاثَهَا... .
فَوَجَدَتْ فَاطِمَه على أبی بَکرٍ فی ذلک فَهَجَرَتْهَ فلم تَکلِّمْهَ حتى تَوَفِّیتْ وَعَا شَ تْ بَعْدَ النبی صلى اهلل علیه و سلم سِ تَّه أَ شْ هَرٍ فلما
تَوَفِّیتْ دَفَنَهَا زَوْجَهَا عَلِی لَیلًا ولم یؤْذِنْ بها أَبَا بَکرٍ وَ َصلَّى علیها وکان لِعَلِی من الناس وَجْهٌ حَیاه فَاطِمَه فلما تَوَفِّیتْ ا ْستَنْکرَ عَلِی
وَجَوهَ الناس فَالْتَمَسَ مَصَالَحَه أبی بَکرٍ وَمَبَایعَتَهَ ولم یکنْ یبَایعَ تِلْک الََْشْهَرَ.
ح ضرت فاطمه [ سالم اهلل علیها] بر ابوبکر غ ضب نمود و با وى قهر کرد و تا پایان عمر با او سخنى نگفت .و بعد از پیامبر
صلی اهلل علیه وآله شش ماه بی شتر زندگی نکرد .وقتی ح ضرت فاطمه [ سالم اهلل علیها] از دنیا رفت ،شوهرش شبانه او را
دفن کرد و ابوبکر را خبر نساخت و خود بر او نماز خواند .تا حضرت فاطمه [سالم اهلل علیها] زنده بود ،علی [علیه السالم] در
میان مردم احترام دا شت؛ اما وقتی ح ضرت فاطمه [ سالم اهلل علیها] از دنیا رفت ،مردم از او روی گرداندند و این جا بود که
خواستند ح ضرت علی [علیه ال سالم] با ابوبکر م صالحه و بیعت کند .علی [علیه ال سالم] در این شش ماه که ح ضرت فاطمه
[سالم اهلل علیها] زنده بود ،با ابوبکر بیعت نکرد.
البخاری الجعفی ،ابوعبداهلل محمد بن إ سماعیل (متوفاى256هـــــ) ،صحیح البخاری ،ج  ،4ص  ،1549ح ،3998تحقیق :د.
مصطفی دیب الب ا ،ناشر :دار ابن کثیر ،الیمامه  -بیروت ،الطبعه :الثالثه.1987 - 1407 ،
این روایت در صحیح مسلم ج ، 3ص ،1380ح 1759نیز آمده است.
ابن حجر عسقالنی در شرح این روایت مینویسد امیرالمؤمنین علیه السالم بیش از شش ماه بیعت نکردند:
فلما ماتت واستمر على عدم الحضور عند أبی بکر.
فتح الباری ج  ،7ص  ،494أحمد بن علی بن حجر أبو الفضــل العســقالنی الشــافعی الوفاه ، 852 :دار النشــر  :دار المعرفه -
بیروت  ،تحقیق  :محب الدین الخطیب
هنگامیکه حضرت زهرا [سالم اهلل علیها] از دنیا رفتند ،امیرمؤمنان علیه السالم برای بیعت نزد ابوبکر نرفت.
الزم به ذکر است که غضب حضرت فقط به خاطر غصب فدک نبوده بلکه به خاطر غصب خالفت و غصب فدک و غصب
خمس خیبر و غصب وجوهات مدینه بوده است.

روایت دوم :شعبی:
ابن سعد در کتاب «الطبقات الکبرى» ،دو روایت دیگر را در این مو ضوع نقل کرده و روایت نخ ست که از شعبی نقل شده،
این است:
أخبرنا محمد بن عمر حدثنا قیس بن الربیع عن مجالد عن الشعبی قال صلى علیها ابوبکر رضی اهلل عنه.
شعبی میگوید :بر [فاطمه زهرا سالم اهلل علیها] ابوبکر نماز برگزار کرد.
البصری الزهری ،محمد بن سعد بن منیع أبو عبداهلل (متوفای 230هـــ) ،الطبقات الکبرى  ،ج  ،8ص  ،29دار النشر  :دار صادر
 بیروت  ،طبق برنامه الجامع الکبیرپاسخ :سند این روایت ضعیف است
ابن حجر در کتاب «اال صابه» بعد از نقل روایت ،این طریق را ضعیف میداند و ت صریح میکند که شعبی ضعیف ا ست و
عالوه بر آن ،سند روایت نیز منقطع میباشد:
وروى الواقدی عن طریق الشعبی قال صلى ابوبکر على فاطمه وهذا فیه ضعف وانقطاع.
واقدی از طریق شعبی روایت کرده که ابوبکر بر فاطمه نماز خواند .در این روایت ضعف وجود دارد و سندش نیز منقطع است.
العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل (متوفاى852هــــ) ،اإلصابه فی تمییز الصحابه ،ج  ،8ص  ،58تحقیق:
علی محمد البجاوی ،ناشر :دار الجیل  -بیروت ،الطبعه :األولى1412 ،هـ 1992 -م.
بیهقی روایت دیگری را از شعبی نقل کرده که امیرمؤمنان علیه ال سالم از بازوان ابوبکر گرفت و او را برای نماز خواندن جلو
انداخت.
اما خود بیهقی در پایان این روایت را رد کرده و میگوید :صحیح این ا ست که به نقل عای شه در ق ضیه میراث هنگامیکه
فاطمه وفات یافت ،علی بن ابی طالب علیه السالم ابوبکر را با خبر نساخت و خود بر بدن او نماز خواند.
متن هر دو روایت این است:
 6687فَََخْبَرَنَا فَََخْبَرَنَا أَبَو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظَ  ،ثنا ابوبکر أَحْمَدَ بْنَ کامِلِ بْنِ خَلَفِ بْنِ َشجَرَه الْقَا ِضی  ،ثنا مَحَمَّدَ بْنَ عَثْمَانَ بْنِ أَبِی
َشیبَه  ،ثنا عَوْنَ بْنَ َسالمٍ  ،ثنا َسوَّارَ بْنَ مَ ْصعَبٍ  ،عَنْ مَجَالِدٍ  ،عَنِ ال َّشعْبِی  ،أَنَّ فَاطِمَه ر ِضی اللَّهَ عَنْهَا  ،لَمَّا مَاتَتْ دَفَنَهَا عَلِی
رَضِـــی الل َّهَ عَن ْهَ لَیال  ،وَأَخ َذَ بِضَـــبْعَی أَبِی بَکرٍ الص ــ ِّدِّیقِ رَضِـــی الل َّهَ عَن ْهَ فَق َدَّم َهَ یعْنِی فِی الصَّـــاله عَلَیه َا  ،کذَا رَوِی بِه َذَا
اإلِسْنَادِ وَالصَّحِیحَ.
 6688عن بن شهاب الزهری عن عروه عن عائ شه ر ضی اهلل عنها فی ق صه المیراث أن فاطمه بنت ر سول اهلل صلى اهلل علیه
وسلم عاشت بعد رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم سته أشهر فلما توفیت دفنها علی بن أبی طالب رضی اهلل عنهما لیال ولم یؤذن
بها أبا بکر رضی اهلل عنه وصلى علیها علی رضی اهلل عنه .

شــبعی میگوید :هنگامیفاطمه [ســالم اهلل علیها] از دنیا رفت ،علی [علیه الســالم] او را شــبانه دفن کرد و از بازوان ابوبکر
گرفت و او را برای نماز خواندن بر بدن آن ح ضرت جلو انداخت .همچنین با این سند نقل شده ا ست ،روایت صحیح از ابن
شهاب از عروه از عای شه در قضیه طلب میراث نقل شده است که فاطمه دختر رسول خدا بعد از آن حضرت شش ماه زندگی
کرد و هنگامیکه وفات یافت علی بن ابی طالب [علیه ال سالم] او را شبانه دفن کرد و ابوبکر را با خبر ن ساخت و علی [علیه
السالم] بر او نماز خواند.
البیهقی أحمد بن الحسین بن علی بن موسى ابوبکر (متوفای  458هـ)  ،سنن البیهقی الکبرى ج  ،4ص  ،29تحقیق  :محمد
عبد القادر عطا ،دار النشر  :مکتبه دار الباز  -مکه المکرمه  ، 1994 - 1414 -طبق برنامه الجامع الکبیر
در برخی از چاپهای این کتاب کلمه «والصحیح» با عبارت روایت بعدی متصل است.
 ...کذا روی بهذا االسناد والصحیح عن ابن شهاب الزهری عن عروه عن عائشه رضی اهلل عنها فی قصه المیراث... .
السنن الکبرى للبیهقی ( -ج  / 4ص  ،)29ناشر  :دار الفکر  ،طبق مکتبه اهل البیت.
این مطلب ن شان میدهد که بیهقی روایت شعبی را قبول ندارد لذا به نظر او قول صحیح این ا ست که ابوبکر نماز نخوانده
است:
روایت سوم :حماد عن ابراهیم
ابن سعد روایت دیگری را از طریق «ابراهیم بن محمد بن حاطب» نقل کرده است:
ت
أَخْبَرَنَا َشبَابَه بْنَ َسوَّارٍ ،حَدَّثَنَا عَبْدَ األَعْلَى بْنَ أَبِی الْمَ َساوِرِ ،عَنْ حَمَّادٍ ،عَنْ إِبْرَاهِیمَ ،قَالََ :صلَّى ابوبکر ال ِّصدِّیقَ عَلَى فَاطِمَه بِنْ ِ
رَسَولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه وسلم فَکبَّرَ عَلَیهَا أَرْبَعًا.
ابراهیم میگوید :ابوبکر صدیق بر فاطمه دختر رسول خدا صلی اهلل علیه وآله نماز خواند و بر ایشان چهار تکبیر گفت.
البصری الزهری ،محمد بن سعد بن منیع أبو عبداهلل (متوفای 230هـــ) ،الطبقات الکبرى  ،ج  ،8ص  ،29دار النشر  :دار صادر
 بیروت  ،طبق برنامه الجامع الکبیرپاسخ  :سند روایت ضعیف است
در سند این روایت «عبد االعلی ابن ابی المساور» وجود دارد که علمای رجال اهل سنت وی را به شدت تضعیف کردهاند و
در نتیجه به روایت او نمیشود استدالل کرد .مزی از علمای رجال در شرح حال او چنین مینویسد:
عبداالعلى بن أَبی المساور الزُّهْرِی  ،موالهم  ،أبو مسعود الجرار  -بالراء المهمله المکرره  -الکوفی  ،نزیل المدائن.
رَوَى عَن  :إبراهیم بن محمد بن حاطب  ،وثابت بن أَبی صفیه الثمالی  ،وحماد بن أَبی َسلَیمان  ...،قال الحافظ ابوبکر الخطیب:
وقد روى غیر واحد ،عن یحیى ابن مَعِین الطعن علیه  ،وسوء القول فیه.
وَقَال عَباس الدُّورِی ،وإبراهیم بن عَبد اهلل بن الجنید ،عن یحیى بن مَعِین :لیس بشیءٍ .زاد إبراهیم :کذاب.

وَقَال المف ضل بن غ سان ال البی  ،عن یحیى بن مَعِین  :لیس بثقه .وَقَال محمد بن عثمان بن أَبی شَ یبَه  ،عن علی بن المدینی
 :ضعیف  ،لیس بشیءٍ .وَقَال محمد بن عَبد اهلل بن عمار الموصلی  :ضعیف  ،لیس بحجه .وَقَال أبو زَرْعَه  :ضعیف جدا .وَقَال أبو
َّســائی  :متروک
حاتم  :ضــعیف الحدیث  ،شــبه المتروک .قَال البَخارِی  :منکر الحدیث .وَقَال أبو داود  :لیس بشــیءٍ .وَقَال الن َ
الحدیث.
خطیب ب دادی گفته :بس ـیاری از ابن معین نقل کرده که وی بر او طعن وارد کرده و دربارهاش بد گفته اســت .عباس دوری،
ابراهیم بن عبد اهلل از یحیی بن معین نقل کرده که روایت او چیزی نی ست ،ابراهیم اضافه کرده که او دروغگو است .مفضل
بن غ سان از یحیی بن معین نقل کرده که وی موثق نی ست .به نقل محمد بن عثمان علی بن مدینی او را ضعیف دان سته و
روایتش را بیارزش میداند .محمد بن عبد اهلل مو صلی گفته :وی ضعیف ا ست روایتش حجت نی ست .ابو زرعه گفته :او جدا
ضعیف است .ابو حاتم نیز وی را ضعیف الحدیث و شبیه متروک الحدیث میداند .بخاری گفته :او منکر الحدیث است .نسائی
وی را متروک الحدیث میداند.
المزی ،ابوالحجاج یوسف بن الزکی عبدالرحمن (متوفاى742هــ) ،تهذیب الکمال ،ج  ،16صص ،368 – 366تحقیق :د .بشار
عواد معروف ،ناشر :مؤسسه الرساله  -بیروت ،الطبعه :األولى1400 ،هـ – 1980م.
ابن جوزی تضعیفات برخی دیگر را نیز درباره وی آورده است:
 1809عبد األعلى بن أبی الم ساور أبو م سعود الجرار الکوفی  ...وقال ابن نمیر والن سائی وعلی بن الجنید متروک الحدیث وقال
البخاری منکر الحدیث وقال أبو زرعه ضعیف جدا وقال الدارقطنیضعیف وقال ابن عدی حدیثه ال یتابعه علیه الثقات.
ابن نمیر ،ن سائی و علی بن جنید گفتهاند :وی متروک الحدیث ا ست .بخاری گفته :او منکر الحدیث ا ست ... .دارقطنی گفته:
ضعیف است .ابن عدی گفته :افرادثقه از روایتش پیروی نمیکردند.
ابن الجوزی ،عبد الرحمن بن علی بن محمد ،أبو الفرج (متوفای579ه ـ) ،الضعفاء والمتروکین ،ج  ،2ص  ،81تحقیق :عبد اهلل
القاضی ،دار النشر :دار الکتب العلمیه – بیروت ،الطبعه  :األولى 1406
روایت چهارم :از ابن عباس
ابو نعیم ا صفهانی در کتاب «حلیه األولیاء وطبقات األ صفیاء» ،روایت دیگری از ابن عباس نقل کرده که وی میگوید :ابوبکر
در نماز بر حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) چهار تکبیر گفته است؛ پس این روایت نشان میدهد که ابوبکر بر بدن آن حضرت
نماز گزارده است .متن روایت با این سند نقل شده است:
حدثنا عبداهلل بن محمد بن جعفر ثنا محمد بن عبداهلل رشــته ثنا شــیبان ابن فروخ ثنا محمد بن زیاد عن میمون بن مهران عن
ابن عباس  ...کبر ابوبکر على فاطمه أربعا وکبر عمر على أبی بکر أربعا وکبر صهیب على عمر أربعا.
ابن عباس میگوید ... :ابوبکر بر فاطمه چهار تکبیر گفت .عمر بر ابوبکر و صهیب بر عمر چهار تکبیر گفتند.
األصبهانی ،ابونعیم أحمد بن عبد اهلل (متوفاى430هـ) ،حلیه األولیاء وطبقات األصفیاء ،ج ،4ص ،96ناشر :دار الکتاب العربی -
بیروت ،الطبعه :الرابعه1405 ،هـ.

پاسخ :سند روایت ضعیف است
در سند این روایت ،محمد بن زیاد ی شکری ا ست که از سوی علمای رجال اهل سنت ت ضعیف شده ا ست .ابن ابی حاتم در
ابتدا این شخص را معرفی کرده و تصریح میکند که وی روایات را جعل میکرده است:
محمد بن زیاد الجزری الی شکری الحنفی یروی عن میمون بن مهران روى عنه العراقیون کان ممن ی ضع الحدیث على الثقات
ویَتی عن األثبات باأل شیاء المع ضالت ال یحل ذکره فی الکتب إال على جهه القدح وال الروایه عنه إال على سبیل االعتبار عند
أهل الصناعه خصوصا دون غیرهم و...
محمد بن زیاد جزری ی شکری حنفی ،از میمون بن مهران روایت میکند و عراقیون از او روایت کردهاند .او از افرادی بود که
روایت جعل میکرد و به افراد ثقه نســبت میداد و از افراد موثق معضــالتی نقل میکرد که ذکرش در کتابها جایز نیســت،
مگر این که برای قدح و ایراد وارد کردن با شد  .و روایت از وی جایز نی ست مگر برای عبرت گرفتن از آن برای اهل فن نه
غیر آنها.
و در پایان این روایتش را نیز ذکر کرده است.
التمیمیآلبســـتی ،اإلمام محمد بن حیان بن أحمد بن أبی حاتم (متوفای354هــــــ) ،المجروحین من المحدثین والضـــعفاء
والمتروکین ،ج  ،2ص ،250تحقیق :محمود إبراهیم زاید ،دار النشر :دار الوعی -حلب  ،الطبعه :األولى 1396هـ
شمس الدین ذهبی نیز تضعیفات علمای رجال اهل سنت را درباره وی ذکر کرده است:
محمد بن ز یاد (ت) الیشـــکری المیمونی الطحان یروی عن میمون بن مهران وغیره وعنه شـــی بان بن فروخ وعقبه بن مکرم
وجماعه قال أحمد کذاب أعور یضـــع الحدیث وروى إبراهیم بن الجنید وغیره عن ابن معین کذاب وقال ابن المدینی رمیت بما
کتبت عنه وضعفه جدا وقال أبو زرعه کان یکذب وقال الدارقطنی کذاب.
محمد بن زیاد یشـــکری  ...از میمون بن مهران و غیر او روایت کرده و از او شـــیبان بن فروخ و عقبه بن مکرم و گروهی
روایت کردهاند .احمد حنبل میگوید :او فردی بسیار دروغگو یک چشمی بود که روایت جعل میکرد .ابراهیم بن جنید و غیر
او از ابن معین نقل کرده که گفته :محمد بن زیاد بســـیار اهل دروغ بود .ابن مدینی نیز او را به شـــدت تضـــعیف میکند و
میگوید هر روایتی که از او نوشــته بودم ،دور ریختم .ابو زرعه گفت :او همیشــه دروغ میگفت .دار قطنی نیز گفته اس ـت او
بسیار درغگو بود.
الذهبی الشافعی ،شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748هـــ) ،میزان االعتدال فی نقد الرجال ،ج ،6
ص ،154تحقیق :الشـــیخ علی محمد معوض والشـــیخ عادل أحمد عبدالموجود ،ناشـــر :دار الکتب العلمیه  -بیروت ،الطبعه:
األولى1995 ،م.
بنابراین ،محمد بن زیاد در این روایت به شدت ت ضعیف شده و از این جهت روایت از اعتبار ساقط و ا ستدالل به آن صحیح
نیست.

روایت پنجم :از عبد اهلل بن عمر
نور الدین هیثمیدر کتاب «ب یه الباحث عن زوائد مسند الحارث» ،نظیر این روایت را از عبد اهلل بن عمر نقل کرده است:
272ـــــ حَدَّثَنَا حَفْصَ بْنَ حَمْزَه حَدَّثَنَا فَرَاتَ بْنَ السَّ ـائِبِ حَدَّثَنَا مَیمَونَ بْنَ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدَ اهللِ بْنَ عَمَرَ قَالَ  ...کبَّرَ ابوبکر عَلَى
فَاطِمَه أَرْبَعًا ...
عبد اهلل بن عمر میگوید ... :ابوبکر بر (پیکر مطهر حضرت) فاطمه (سالم اهلل علیها) چهار بار تکبیر گفت ...
الهیثمی ،الحارث بن أبی أ سامه  /الحافظ نور الدین (متوفای282هـــــ) ،ب یه الباحث عن زوائد م سند الحارث ،ج  ،1ص371
 ،تحقیق :د .حسین أحمد صالح الباکری ،دار النشر :مرکز خدمه السنه والسیره النبویه  -المدینه المنوره  ،الطبعه :األولى 1413
 1992پاسخ :روایت از نظر سند ضعیف است
در سند آن «فرات بن سائب» قرار دارد و او از نظر علمای رجال اهل سنت ضعیف است .ابن حجر عسقالنی بعد از این که
فرات بن سائب را شاگرد میمون بن مهران ذکر کرده ،اقوال علمای رجال اهل سنت را درباره وی آورده است:
فرات بن السائب أبو سلیمان وقیل أبو المعلى الجزری عن میمون بن مهران ..
قال البخاری منکر الحدیث وقال یحیى بن معین لیس بشیء وقال الدارقطنی وغیره متروک... .
وقال أبو حاتم الرازی ضعیف الحدیث منکر الحدیث وقال ال ساجی ترکوه وقال الن سائی متروک الحدیث وقال عباس عن یحیى
بن معین منکر الحدیث وقال أبو أحمد الحاکم ذاهب الحدیث وقال بن عدى له أحادیث غیر محفوظه وعن میمون مناکیر.
فرات بن ســائب کنیهاش ابو ســلیمان و برخی گفته ابو المعلی جزری اســت که از میمون بن مهران روایت میکند .بخاری
گفته :او منکر الحدیث اســت .یحیی بن معین گفته :او ارزشـی ندارد  .دارقطنی و غیر او گفتهاند که فرات بن ســائب متروک
الحدیث است.
ابو حاتم رازی گفته :وی ضــعیف و منکر الحدیث اســت .ســاجی گفته :علما او را ترک کردهاند .نســائی گفته :وی متروک
الحدیث ا ست .یحیی بن معین گفته :منکر الحدیث ا ست .حاکم نی شابوری گفته :روایت او از درجه اعتبار ساقط ا ست .ابن
عدی گفته :او روایاتی نقل مینماید که ثابت نیست و از میمون روایات منکر نقل میکرد.
العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل (متوفاى 852هـــ) ،لسان المیزان ،ج  ،4ص ،430تحقیق :دائره المعرف
النظامیه  -الهند ،ناشر :مؤسسه األعلمی للمطبوعات  -بیروت ،الطبعه :الثالثه1406 ،هـ – 1986م.
نتیجه:
با بررسی که در اسناد روایات فوق انجام شد ،روشن میشود که این روایات ضعیف و از نظر سند مخدوش است.
دسته دوم؛ نفی نماز ابوبکر بر بدن حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) و اثبات دفن مخفیانه (سند صحیح)

د ستهای دیگری از روایات (که روایت صحیح نیز در میان آنها ا ست) بر خالف د سته اول ،ت صریح دارند که بنا به و صیت
حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) ،امیرمؤمنان (علیه السالم) بدن ایشان را شبانه تجهیز نموده و به خاک سپردند.
روایت اول؛ از صحیح بخاری و مسلم
بخاری در روایت صحیح آورده است ،هنگامیکه حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) از دنیا رفتند ،امیر مؤمنان (علیه السالم) بدن
آن حضرت را شبانه تجهیز کرد و به خاک سپرد و ابوبکر را برای مراسم غسل ،نماز ،تکفین و تدفین حضرت با خبر نساخت:
 3998حدثنا یحیى بن بَکیرٍ حدثنا اللَّیثَ عن عَقَیلٍ عن بن شِ هَابٍ عن عَرْوَه عن عَائِ شَ ه أَنَّ فَاطِمَه علیها ال سَّ لَام بِنْتَ النبی صلى
اهلل علیه وسلم أَرْ َسلَتْ إلى أبی بَکرٍ تَ ْسََلَهَ مِیرَاثَهَا من رسول اللَّهِ صلى اهلل علیه وسلم مِمَّا أَفَاءَ اهلل علیه بِالْمَدِینَه وَفَدَک وما بَقِی
صدَقَه إنما یَْکلَ آلَ مَحَمَّدٍ صلى اهلل علیه
من خَمَسِ خَیبَرَ فقال ابوبکر إِنَّ رَ سَولَ اللَّهِ صلى اهلل علیه وسلم قال لَا نَورَثَ ما تَرَکنَا َ
صدَقَه رسول اللَّهِ صلى اهلل علیه وسلم عن حَالِهَا التی کانت علیها فی عَهْدِ رسول
وسلم فی هذا الْمَالِ وَإِنِّی واهلل لَا أَغَیرَ شیئا من َ
اللَّهِ صلى اهلل علیه و سلم وَلَََعْمَلَنَّ فیها بِمَا عَمِلَ بِهِ ر سول اللَّهِ صلى اهلل علیه و سلم فَََبَى ابوبکر أَنْ یدْفَعَ إلى فَاطِمَه منها شیئا
فَوَجَدَتْ فَاطِمَه على أبی بَکرٍ فی ذلک فَهَجَرَتْهَ فلم تَکلِّمْهَ حتى تَوَفِّیتْ وَعَا َشتْ بَعْدَ النبی صلى اهلل علیه و سلم ِستَّه أَ ْشهَرٍفلما
تَوَفِّیتْ دَفَنَهَا زَوْجَهَا عَلِی لَیلًا ولم یؤْذِنْ بها أَبَا بَکرٍ وَصَلَّى علیها... .
البخاری الجعفی ،ابوعبداهلل محمد بن إسماعیل (متوفاى256ه ـ) ،صحیح البخاری ،ج  ،4ص ،1549تحقیق :د .مصطفی دیب
الب ا ،ناشر :دار ابن کثیر ،الیمامه  -بیروت ،الطبعه :الثالثه.1987 - 1407 ،
بدر الدین عینی در شرح صحیح بخاری جمله «وصلی علیها» را این گونه معنا کرده است:
أی :صلى علی ،رضی اهلل تعالى عنه ،على فاطمه.
یعنی ،علی رضی اهلل عنه بر فاطمه نماز خواند.
العینی ال یتابی الحنفی ،بدر الدین ابومحمد محمود بن أحمد (متوفای 855هــــ) ،عمده القاری شرح صحیح البخاری ،ج ،17
ص  ،259ناشر :دار إحیاء التراث العربی – بیروت.
در صحیح مسلم نیز همین عبارت آمده است:
فلما تَوَفِّیتْ دَفَنَهَا زَوْجَهَا عَلِی بن أبی طَالِبٍ لَیلًا ولم یؤْذِنْ بها أَبَا بَکرٍ وَصَلَّى علیها عَلِی.
النیسابوری القشیری ،ابوالحسین مسلم بن الحجاج (متوفاى261هـــ) ،صحیح مسلم ،ج  ،3ص ،1380تحقیق :محمد فؤاد عبد
الباقی ،ناشر :دار إحیاء التراث العربی  -بیروت.
روایت دوم :دفن شبانه به خاطر نماز نخواندن ابوبکر بر بدن حضرت زهرا (سالم اهلل علیها)
عبد الرزاق صاحب کتاب «المصنف» روایت معتبر دیگری را نقل کرده است که امیرمؤمنان علیه السالم حضرت زهرا (سالم
اهلل علیها) را شبانه دفن کردند ،تا ابوبکر بر آن حضرت نماز نخواند:

 6554عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جَرَیٍُ ،وَعَمْرِو بْنِ دِینَارٍ ،أَنَّ حَ َسنَ بْنَ مَحَمَّدٍ أَخْبَرَهَ ،أَنَّ فَاطِمَه بِنْتَ النَّبِی صلى اهلل علیه و سلم دَفِنَتْ
بِاللَّیلِ ،قَالَ :فَرَّ بِهَا عَلِی مِنْ أَبِی بَکرٍ ،أَنْ یصَلِّی عَلَیهَا ،کانَ بَینَهَمَا شَیءٌ.
ح سن بن محمد خبر داده ا ست که فاطمه دختر ر سول خدا صلی اهلل علیه وآله شبانه دفن شد ،راوی میگوید :علی [علیه
السالم] این کار را انجام داد تا ابوبکر بر پیکر ایشان نماز نخواند؛ زیرا میان ابوبکر و فاطمه چیزی (ناراحتی) بود.
الصنعانی ،ابوبکر عبد الرزاق بن همام (متوفای211ه ـ) ،المصنف ،ج  ،3ص ،521تحقیق  :حبیب الرحمن األعظمی ،دار النشر:
المکتب اإلسالمی – بیروت ،الطبعه  :الثانیه 1403
بررسی سند روایت
این روایت از نظر سند معتبر است و روایان آن از سوی علمای رجال اهل سنت توثیق شدهاند:
 .1عبد الرزاق:
ذهبی وی را ابتدا معرفی کرده و پس از آن سخنان علمای رجال را درباره توثیق او نقل کرده است:
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ الکبیر ابوبکر الحمیری موالهم الصــنعانی صــاحب التصــانیف روى عن عبید اهلل بن عمر
قلیال وعن بن جریُ  ...قلت وثقه غیر واحد وحدیثه مخرج فی الصــحاح وله ما ینفرد به ونقموا علیه التشـیع وماکان ی لو فیه بل
کان یحب علیا رضی اهلل عنه ویب ض من قاتله.
عبد الرزاق بن همام بن نافع ،حافظ بزرگ (حافظ به کسی میگویند که صد هزار روایت حفظ باشد) ابوبکر حمیری  ...از عبید
اهلل بن عمر (به مقدار کم) و ابن جریُ نقل روایت نموده اســت  ...میگویم :بسـیاری از علماء وی را توثیق کردهاند و روایات
او در کتابهای شش گانه اهل سنت نقل شده ا ست .او بع ضا روایاتی دارد که به تنهایی نقل کرده ؛ علما به شیعه بودنش
اشکال کردهاند در حالی که او در شیعه بودن غلو نکرده بلکه محبت علی رضی اهلل عنه را داشته و ب ض کسانی داشته که با
ایشان جنگ کردهاند.
الذهبی الشافعی ،شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى  748هـــ) ،تذکره الحفاظ ،ج  ،1ص ،364ناشر:
دار الکتب العلمیه – بیروت ،الطبعه :األولى.
مزی در کتاب تهذیب الکمال بعد از معرفی وی مینویسد:
وَقَال أبو زَرْعَه الدم شقی  ،عَن أبی الح سن بن سمیع  ،عن أحمد بن صالح المِ صْ رِی  :قلت ألحمد بن حنبل  :رأیت أحدا أح سن
حدیثًا من عبد الرزاق ؟ قال  :ال .قال أبو زَرْعَه  :عبد الرزاق أحد من ثبت حدیثه... .
وَق َال أبو أحمد بن عدی  :ولعبد الرزاق أصـــناف وحد یث کثیر  ،و قد رحل إل یه ثقات المســـلمین وأئمتهم وکتبوا عنه ولم یروا
بحدیثه بَسًا...

ابو زرعه دمشقی به نقل از ابو الحسن بن سمیع به نقل از احمد بن صالح میگوید :به احمد بن حنبل گفتم :آیا کسی را نیکو
تر از جهت روایت از عبد الرزاق دیدی؟ گفت :نه .ابو زرعه گفته :عبد الرزاق یکی از ک سانی است که روایاتش ثابت و صحیح
است... .
ابو احمد بن عدی گفته ا ست :برای عبد الرزاق روایات زیادی ا ست و افراد موثق م سلمانان و پی شوایان آنها به سوی عبد
الرزاق رفته و از وی روایت نوشتهاند و در روایت نقل کردن از وی اشکالی نداشتند.
المزی ،ابوالحجاج یوسف بن الزکی عبدالرحمن (متوفاى742هـــ) ،تهذیب الکمال ،ج  ،18ص ،60 – 56تحقیق :د .بشار عواد
معروف ،ناشر :مؤسسه الرساله  -بیروت ،الطبعه :األولى1400 ،هـ – 1980م.
ذهبی در کتاب دیگرش وی را یکی از بزرگان معرفی کرده است:
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ ابوبکر الصنعانی أحد األعالم ..
عبد الرزاق بن همام بن نافع حافظ بزرگ ،ابوبکر صنعانی یکی از بزرگان است... .
الذهبی الشافعی ،شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى  748هــــ) ،الکاشف فی معرفه من له روایه فی
الکتب ال سته ،ج  ،1ص ،651تحقیق :محمد عوامه ،نا شر :دار القبله للثقافه اإل سالمیه ،مؤ س سه علو  -جده ،الطبعه :األولى،
1413هـ 1992 -م.
ابن حجر عسقالنی نیز مینویسد:
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیری موالهم ابوبکر الصنعانی ثقه حافظ مصنف شهیر ...
عبد الرزاق بن همام بن نافع حمیری  ...ثقه و حافظ و مصنف شهیر است... .
العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل (متوفاى852ه ـ) ،تقریب التهذیب ،ج ،1ص ،354تحقیق :محمد عوامه،
ناشر :دار الرشید  -سوریا ،الطبعه :األولى.1986 - 1406 ،
ابن حبان نیز وی را در کتاب «الثقات» آورده و نشانه این است که از نظر وی موثق است:
 14146عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیری الصنعانی کنیته أبو ...
التمیمیآلبستی ،محمد بن حبان بن أحمد ابوحاتم (متوفاى 354ه ـ) ،الثقات ،ج  ،8ص ،412تحقیق :السید شرف الدین أحمد،
ناشر :دار الفکر ،الطبعه :األولى1395 ،هـ – 1975م.
ابن عساکر دمشقی نیز مینویسد:
 4039عبد الرزاق بن همام بن نافع ابوبکر الحمیری موالهم الصنعانی أحد الثقات المشهورین.
عبد الرزاق بن همام بن نافع ابوبکر حمیری صنعانی ،یکی از موثقان مشهور است.
ابن ع ساکر الدم شقی ال شافعی ،أبی القا سم علی بن الح سن إبن هبه اهلل بن عبد اهلل(،متوفاى571هــــ) ،تاریخ مدینه دم شق
وذکر فضلها وتسمیه من حلها من األماثل ،ج  ،36ص  ،160تحقیق :محب الدین أبی سعید عمر بن غرامه العمری ،ناشر :دار
الفکر  -بیروت 1995 -

البته توثیقات درباره وی فراوان است ولی به جهت رعایت اختصار به همین مقدار بسنده نمودیم.
 .2ابن جریُ:
نام وی ،عبد الملک بن عبد العزیز است .وی نیز از نظر علمای رجال اهل سنت توثیق شده است:
ذهبی او را اینگونه معرفی کرده است:
ابن جریُ ع عبد الملک بن عبد العزیز بن جریُ اإلمام العالمه الحافظ ...
ابن جریُ از روایان کتابهای شش گانه اصلی اهل سنت ،عبد الملک بن عبد الملک بن عبد العزیز بن جریُ ،پی شوا ،عالمه
و حافظ است...
الذهبی الشـــافعی ،شـــمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748هــــــ) ،ســـیر أعالم النبالء ،ج ،6
ص ،325تحقیق :شعیب األرنؤوط ،محمد نعیم العرقسوسی ،ناشر :مؤسسه الرساله  -بیروت ،الطبعه :التاسعه1413 ،هـ.
ابن حجر نیز در کتابش توثیقات علمای اهل سنت را درباره وی ذکر کرده است:
السته عبد الملک بن عبد العزیز بن جریُ األموی ...
وقال بن أبی مریم عن بن معین ثقه فی کل ما روى عنه من الکتاب وقال جعفر بن عبد الواحد عن یحیى بن ســـعید کان بن
جریُ صدوقا ...وقال سلیمان بن النضر بن مخلد بن یزید ما رأیت أصدق لهجه من بن جریُ  ...وذکره بن حبان فی الثقات ...
وقال بن خراش کان صدوقا وقال العجلی مکی ثقه..
ابن ابی مریم از ابن معین نقل کرده ابن جریُ در نقل هر کتابی مورد وثوق و اطمینان میباشد .از یحیی بن سعید نقل شده
که ابن جریُ راستگو است .سلیمان بن نضر بن مخلد بن یزید گفته است :راستگوتر از ابن جریُ ندیدم .ابن حبان نام وی را
در کتاب «الثقات» خود آورده است .ابن خراش گفته :وی راستگو است .عجلی گفته :وی از اهل مکه و ثقه است.
الع سقالنی ال شافعی ،أحمد بن علی بن حجر ابوالف ضل (متوفاى852هــــ) ،تهذیب التهذیب ،ج ،6ص ،357نا شر :دار الفکر -
بیروت ،الطبعه :األولى 1984 - 1404 ،م.
 .3عمرو بن دینار الجمحی:
ذهبی وی را اینگونه معرفی کرده است:
عمرو بن دینار :اإلمام الکبیر الحافظ أبو محمد الجمحی  ...أحد األعالم وشیخ الحرم فی زمانه.
عمرو بن دینار ،پیشوای بزرگ ،حافظ ابو محمد جحمی ... ،یکی از بزرگان و عالم بزرگ مکه در زمان خودش میباشد.
الذهبی الشـــافعی ،شـــمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748هــــــ) ،ســـیر أعالم النبالء ،ج ،5
ص ،300تحقیق :شعیب األرنؤوط ،محمد نعیم العرقسوسی ،ناشر :مؤسسه الرساله  -بیروت ،الطبعه :التاسعه1413 ،هـ.
ذهبی در کتاب دیگرش سخنان علمای رجال اهل سنت را در توثیق وی آورده است:

قال شــعبه ما رأیت أحدا اثبت فی الحدیث من عمرو  ...وقال بن مهدی قال لی شــعبه لم أر مثل عمرو بن دینار  ...قال عبد اهلل
بن أبی نجیح ما رأیت أحدا قط أفقه من عمرو ال عطاء وال مجاهدا وال طاوســا وذکره بن عیینه فقال ثقه ثقه ثقه  ...وروى نعیم
بن حماد عن بن عیینه قال ما کان عندنا أحد أفقه وال أعلم وال أحفظ من عمرو بن دینار
شـــعبه گفت :ما در روایت ،ثابت قدمتر از عمر بن دینار ندیدم .. .به نقل ابن مهدی ،شـــعبه گفته :همانند عمرو بن دینار من
ندیدم ... .عبد اهلل بن ابی نجیح گفته :من هرگز کسی را داناتر از عمرو ندیدم (نه عطاء ،نه مجاهد و نه طاوس را).
ابن عیینه وی را ذکر کرده و پس از آن سه مرتبه گفته :وی ثقه است .به نقل نعیم بن حماد ابن عیینه گفته است :در نزد ما
هیچ فردی داناتر و حافظ تر از عمر بن دینار نیست.
الذهبی الشافعی ،شمس الدین ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى  748هــــ) ،تذکره الحفاظ ،ج ،1ص ،113ناشر:
دار الکتب العلمیه – بیروت ،الطبعه :األولى.
در خالصه تهذیب نیز آمده که مسعر درباره این روایت سه مرتبه کلمه «ثقه» را به کار برده است:
( ع ) عمرو بن دینار الجمحی موالهم أبو محمد المکی األثرم أحد األعالم  ...قال مسعر کان ثقه ثقه ثقه ..
عمرو بن دینار جمحی  ...یکی از بزرگان  ...مسعر گفت :وی ثقه است (سه مرتبه).
الخزرجی األنصاری الیمنی ،الحافظ الفقیه صفی الدین أحمد بن عبد اهلل (متوفای329هــــ ) ،خالصه تذهیب تهذیب الکمال
فی أ سماء الرجال ،ج  ،1ص  ،288تحقیق :عبد الفتاح أبو غده دار الن شر :مکتب المطبوعات اإل سالمیه/دار الب شائر  -حلب /
بیروت ،الطبعه :الخامسه  1416هـ
 .4حسن بن محمد بن علی بن أبی طالب:
این راوی از راویان کتابهای شش گانه اصلی اهل سنت بوده و از نظر علمای رجال اهل سنت توثیق شده است .ابن حجر
در ضمن معرفی ،توثیقات وی را اینگونه نقل میکند:
ع الســـته الحســـن بن محمد بن علی بن أبی طالب الهاشـــمیآبو محمد المدنی وأبوه یعرف بابن الحنف یه  ...وعنه عمرو بن
دینار وعاصم بن عمر بن قتاده ...
وقال بن ســعد کان من ظرفاء بنی هاشــم وأهل الفضــل منهم  ...وقال الزهری ثنا الحســن وعبد اهلل ابنا محمد وکان الحســن
ار ضاهما فی أنف سنا وفی روایه وکان الح سن أوثقهما وقال محمد بن إ سماعیل الجعفری حدثنا عبد اهلل بن سلمه بن أ سلم عن
أبیه عن حسن بن محمد قال وکان من أوثق الناس عند الناس... .
از راویان صــحاح ســته ،حســن بن محمد بن علی بن ابیطالب هاشــمی ،کنیه اش ابو محمد مدنی و پدرش معروف به ابن
حنفیه است .از وی عمر بن دینار و  ...روایت کردهاند.

ابن سعد گفته :او از زیرکان بنی هاشم و صاحب فضل آنها بود .زهری گفته :حسن بن محمد در نزد ما پسندیدهترین فرزندان
محمد حنفیه بوده و در نقل دیگری زهری گفته :وی مورد وثوقترین آنها بوده است .محمد بن اسماعیل جعفری گفته است:
وی از موثق ترین مردم در نزد مردم بود.
العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل (متوفاى852هــــ) ،تهذیب التهذیب ،ج  ،2ص  ،276ناشر :دار الفکر -
بیروت ،الطبعه :األولى 1984 - 1404 ،م.
عجلی کوفی نیز وی را از اهل مدینه ،موثق وتابعی میداند:
الحسن بن محمد بن على بن أبی طالب مدنی ثقه تابعی  ...وهو بن الحنفیه
العجلی ،أبی الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح (متوفاى261هــــ) ،معرفه الثقات من رجال أهل العلم والحدیث ومن الضعفاء
وذکر مذاهبهم وأخبارهم ،ج  ،1ص ،300تحقیق :عبد العلیم عبد العظیم البســـتوی ،ناشـــر :مکتبه الدار  -المدینه المنوره -
السعودیه ،الطبعه :األولى1985 – 1405 ،م.
نووی نیز تصریح نموده است که همه بر توثیق وی اتفاق نظر دارند:
الحسن بن محمد بن الحنفیه  ...واتفقوا على توثیقه.
النووی الشــافعی ،محیی الدین أبو زکریا یحیى بن شــرف بن مر بن جمعه بن حزام (متوفاى 676هـــــ) ،تهذیب األســماء
والل ات ،ج  ،1ص  ،164تحقیق :مکتب البحوث والدراسات ،ناشر :دار الفکر  -بیروت ،الطبعه :األولى1996 ،م.
بنابراین ،روایت فوق از نظر سند صحیح ا ست و ثابت میکند که ابوبکر بر پیکر مطهر ح ضرت زهرا سالم اهلل علیها نماز
نخوانده است.
عبد الرزاق صنعانی بعد از نقل روایت فوق میگوید این روایت با سند (معتبر) دیگری نیز نقل شده است:
 6555عبد الرزاق عن بن عیینه عن عمرو بن دینار عن حسن بن محمد مثله اال أنه قال اوصته بذلک.
عبد الرزاق از ابن عیی نه از عمرو بن دی نار از حســـن بن محمد همانند این روا یت را نقل کرده ولی در این روا یت آمده که
حضرت زهرا سالم اهلل علیها به حضرت علی علیه السالم نمود که ایشان را شبانه دفن کند تا ابوبکر بر ایشان نماز نخواند.
مصنف عبد الرزاق ج  ،3ص .521
روایت سوم :ابن عباس :امیرالمؤمنین علیه السالم بر پیکر حضرت زهرا سالم اهلل علیها نماز خواند
ابن سعد روایت دیگری را از علی بن الح سین (علیه ال سالم) نقل کرده ا ست که امیر مؤمنان (علیه ال سالم) بر پیکر مطهر
حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) نماز برگزار کردهاند:
اخْبَرَنَا مَحَمَّدَ بْنَ عَمَرَ ،حَدَّثَنَا عَمَرَ بْنَ مَحَمَّدِ بْنِ عَمَرَ بْنِ عَلِی ،عَنْ أَبِیهِ ،عَنْ عَلِی بْنِ حَسَ ـینٍ ،قَالَ :سَ ـََلْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَتَى دَفَنْتَمْ
فَاطِمَه؟ فَقَالَ :دَفَنَّاهَا بِلَیلٍ بَعْدَ هَدْأَه ،قَالَ :قَلْتَ :فَمَنْ صَلَّى عَلَیهَا ؟ قَالَ :عَلِی .

از علی بن الحسین [علیه ال سالم] نقل شده که فرمود :از ابن عباس سؤال کردم ،چه زمانی فاطمه [سالم اهلل علیها] را دفن
کردید؟ گفت :شــبانه دفن کردیم بعد از این که رفت و آمد مردم در کوچه و شــهر کم شــد .گفتم :چه کسـی بر ایشــان نماز
خواند؟ گفت :علی [علیه السالم]
الطبقات الکبرى ج  ، 8ص 29
روایت چهارم :ابن شهاب زهری :حضرت علی (علیه السالم) بر پیکر مطهر حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) نماز خواند
در روایت دیگر به نقل از ابن شهاب ،امیر مؤمنان علیه السالم بر بدن آن حضرت نماز خوانده است:
 - 7338حدثنا إبراهیم بن عبد اهلل ثنا [ محمد بن إسحاق ] [ السراج ] ثنا قتیبه ثنا اللیث بن سعد عن عقیل عن [ ابن شهاب ]
الزهری قال  :دفنت [ فاطمه ] بنت رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم لیال وصلى علیها علی رضی اهلل عنهما .
ابن شهاب زهری گفته ا ست :فاطمه دختر ر سول خدا صلی اهلل علیه وآله شبانه دفن شد و علی علیه ال سالم بر ای شان نماز
خواند.
األصبهانی ،أبینعیم (متوفای430هـ) ،معرفه الصحابه ،ج  ، 6ص  ،3192دار النشر :طبق برنامه الجامع الکبیر.
ب :سخنان علمای اهل سنت در دفن شبانه حضرت زهرا (سالم اهلل علیها)
در این ق سمت سخنان علمای اهل سنت را به ترتیب وفات شان نقل میکنیم که ت صریح نمودهاند ،بر پیکر مطهر صدیقه
طاهره )سالم اهلل علیها) امیرمؤمنان علیه السالم نماز برگزار کردهاند:
 .1عجلی کوفی (متوفای261هـ)
ایشان در کتاب معرفه الثقات» مینویسد:
 2348فاطمه بنت سیدنا محمد رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم  ...ودفنها على بن أبی طالب رضی اهلل عنه لیال وغسلها وصلى
علیها.
فاطمه دختر سید ما حضرت محمد رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم ....علی بن ابیطالب [علیه السالم] ای شان را شبانه
دفن کردند و غسل دادند و بر ایشان نماز خواندند.
العجلی ،أبی الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح (متوفاى261هــــ) ،معرفه الثقات من رجال أهل العلم والحدیث ومن الضعفاء
وذکر مذاهبهم وأخبارهم ،ج  ،2ص  ،458تحقیق :عبد العلیم عبد العظیم البســـتوی ،ناشـــر :مکتبه الدار  -المدینه المنوره -
السعودیه ،الطبعه :األولى1985 – 1405 ،م.
 .2سلیمان الجمل  :متوفای318هـ)
وی نیز در کتاب «حاشیه الشیخ سلیمان الجمل على شرح المنهُ (لزکریا األنصاری) » ،مینویسد:
وغسلها علی وأسماء بنت عمیس وصلى علیها وقیل عمه العباس وأوصت أن تدفن لیال ففعل بها ذلک.

فاطمه [سالم اهلل علیها] را علی [علیه السالم] و اسماء بنت عمیس غسل داد و بر ای شان نماز خواند و گفته شده که عمویش
عباس بر وی نماز خواند .آن حضرت وصیت نمود که شبانه دفن شود و علی [علیه السالم] به وصیت او عمل کرد.
حاشیه الجمل على شرح المنهُ ،ج ،2ص ،197أبی بکر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوری (متوفای 318ه ـ)  ،دار النشر
 :دار طیبه  -الریاض 1985 -م  ،الطبعه  :األولى  ،تحقیق  :د  .أبو حماد ص یر أحمد بن محمد حنیف
 .3مسعودی (متوفای 346هـ)
مسعودی مینویسد:
وتولى غسلها أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب رضی اهلل عنه ودفنها لیالً بالبقیع وقیل غیره ،ولم یؤذن بها ابوبکر .
غسل دادن حضرت فاطمه [سالم اهلل علیها] را امیر مؤمنان علی بن ابیطالب [علیه السالم] به عهده گرفت و شبانه در بقیع
دفن نمود .قول ضعیفی گفته در غیر بقیع دفن شده است .اما ابوبکر را با خبر نساخت.
المسعودی ،أبو الحسن على بن الحسین بن على (متوفاى346هــــ) ،التنبیه واإلشراف ،ج  ،1ص ،106دار النشر  :طبق برنامه
الجامع الکبیر.
 .4ابن حبان( :متوفای 354هـ)
ابن حبان مینویسد:
فدفنها على لیال ولم یؤذن به أبا بکر وال عمر.
علی [علیه السالم] فاطمه [سالم اهلل علیها] را شبانه به خاک سپرد و عمر و ابوبکر را آگاه نساخت.
التمیمیآلبستی ،محمد بن حبان بن أحمد ابوحاتم (متوفاى 354ه ـ) ،الثقات ،ج  ،2ص ،170تحقیق :السید شرف الدین أحمد،
ناشر :دار الفکر ،الطبعه :األولى1395 ،هـ – 1975م.
و در جای دیگر میگوید:
 1092فاطمه بنت رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم  ...وصلى علیها على ولم یؤذن بها أحدا ودفنها لیال.
فاطمه دختر رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم ...برایشان علی [علیه السالم] نماز خواند و هیچ فردی را از مراسم تجهیز با
خبر نساخت و شبانه او را دفن کردند.
الثقات ج  ،3ص334
 .5ابن عبد البر (متوفای463هـ)
ابن عبد البر مینویسد:
وماتت فاطمه رضی اهلل عنها بنت رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم وکانت أول أهله لحوقا به وصلى علیها علی بن أبی طالب ...
فاطمه [سالم اهلل علیها] دختر رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم نخستین فردی از میان اهل بیت بود که به آن حضرت ملحق
شد و بر پیکر ایشان علی بن ابیطالب [علیه السالم] نماز خواند.

ابن عبد البر النمری القرطبی المالکی ،ابوعمر یوســـف بن عبد اهلل بن عبد البر (متوفاى463هــــــ) ،االســـتیعاب فی معرفه
األصحاب ،ج  ،4ص  ،1898تحقیق :علی محمد البجاوی ،ناشر :دار الجیل  -بیروت ،الطبعه :األولى1412 ،هـ.
 . 6ابن جوزی (متوفای 597هـ)
ابن جوزی مینویسد:
توفیت فاطمه الزهراء علیها الســالم بعد رســول اهلل صــلى اهلل علیه وســلم بســته أشــهر  ...وغســلها علی علیها الســالم وصــلى
علیها وقالت عمره صلى علیها العباس بن عبد المطلب ودفنت لیال.
فاطمه زهرا سالم اهلل علیها شش ماه بعد از ر سول خدا صلی اهلل علیه وآله وفات یافت  ...و ای شان را علی [علیه ال سالم]
غسل داد و بر او نماز خواند .عمره گفته است :عباس بن عبد المطلب بر او نماز گزارد و شبانه دفن شد.
ابن الجوزی الحنبلی ،جمال الدین ابوالفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد (متوفاى  597هــــــ) ،صــفه الصــفوه ،ج  ،2ص
 ،14تحقیق :محمود فاخوری  -د.محمد رواس قلعه جی ،ناشر :دار المعرفه  -بیروت ،الطبعه :الثانیه1399 ،هـ – 1979م.
ابن جوزی در کتاب دیگرش به صــورت مســلم میگوید :حضــرت علی علیه الســالم بر ایشــان نماز خواند و طبق یک قول
ضعیف ،عباس و یا ابوبکر نماز خوانده است:
وماتت فاطمه بعد رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم بسته أشهر  ...وغسلها علی وصلى علیها وقیل صلى علیها العباس وقیل صلى
علیها ابوبکر
ابن الجوزی الحنبلی ،جمال الدین ابوالفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد (متوفاى  597هــــــ) ،تلقیح فهوم أهل األثر فی
عیون التاریخ والسیر ،ج  ،1ص  ،31ناشر :شرکه دار األرقم بن أبی األرقم  -بیروت ،الطبعه :األولى 1997م.
 . 7ابن اثیر جزری (متوفای630هـ)
ابن اثیر در کتاب «أسد ال ابه فی معرفه الصحابه» ،مینویسد:
وهی أوّل من غَطِّی نعشــها فی اإلســالم  ،ثم بعده زینب بنت جحش  .وصــلى علیها علی بن أبی طالب  .وقیل  :صــلى علیها
العباس  .وأوصت أن تدفن لیالً  ،ففعل ذلک بها .
بدن حضرت زهرا [سالم اهلل علیها] نخستین نعشی است که در اسالم پوشیده شد [یعنی در میان تابوت گذاشته شد] پس از
او زینب دختر جحش ا ست .بر بدن ح ضرت زهرا علی بن ابی [علیه ال سالم] نماز خواند و یک قول ضعیف گفته عباس بر
ایشان نماز خوانده است .آن حضرت وصیت نمود تا شبانه دفن شوند و حضرت علی این وصیت را به انجام رسانید.
ابن أثیر الجزری ،عز الدین بن األثیر أبی الحسن علی بن محمد (متوفاى630هــــ) ،أسد ال ابه فی معرفه الصحابه ،ج  ،7ص
 ،244تحقیق :عادل أحمد الرفاعی ،ناشر :دار إحیاء التراث العربی  -بیروت  /لبنان ،الطبعه :األولى 1417 ،هـ  1996 -م.
 . 8مزی (متوفای 742هـ)
مزی در کتاب «تهذیب الکمال» مینویسد:
وماتت فاطمه بنت رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم وکانت أول أهله لحوقا به  ،وصلى علیها علی بن أَبی طالب ...

فاطمه [سالم اهلل علیها] دختر رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم از دنیا رفت و نخستین فردی از میان اهل بیت بود که به آن
حضرت ملحق شد و بر پیکر ایشان علی بن ابیطالب [علیه السالم] نماز خواند.
المزی ،ابوالحجاج یوســف بن الزکی عبدالرحمن (متوفاى742هـــــ) ،تهذیب الکمال ،ج  ،35ص ،252تحقیق :د .بشــار عواد
معروف ،ناشر :مؤسسه الرساله  -بیروت ،الطبعه :األولى1400 ،هـ – 1980م.
 . 9نووی (متوفای 676هـ)
نووی مینویسد:
فاطمه الزهراء بنت ر سول اهلل  ....وقال الکلبی  ...وغ سلها علی وأ سماء بنت عمیس و صلى علیها علی وقیل العباس وأو صت أن
تدفن لیال ففعل ذلک بها
فاطمه زهرا دختر ر سول خدا صلی اهلل علیه وآله ...کلبی گفته ... :علی [علیه ال سالم] و ا سماء دختر عمیس او را غ سل داد و
علی [علیه السالم] بر او نماز خواند و یک قول ضعیف گفته عباس بر او نماز خواند و وصیت نمود که شبانه دفن شود و علی
[علیه السالم] وصیت حضرت را انجام داد.
النووی الشــافعی ،محیی الدین أبو زکریا یحیى بن شــرف بن مر بن جمعه بن حزام (متوفاى 676هـــــ) ،تهذیب األســماء
والل ات ،ج  ،2ص  ،617تحقیق :مکتب البحوث والدراسات ،ناشر :دار الفکر  -بیروت ،الطبعه :األولى1996 ،م.
 . 10ابن کثیر (متوفای774هـ)
ابن کثیر بعد از این که ت صریح میکند ،امیر مؤمنان علیه ال سالم بر ح ضرت زهرا سالم اهلل علیها نماز خواند و یک قول هم
گفته است که ابوبکر نماز خواند ولی این قول را عجیب و غریب میداند:
وصلى علیها علی وقیل ابوبکر وهو قول غریب .
ابن کثیر الدمشقی ،ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشی (متوفاى774هــــ) ،فصول من السیره ،ج ،1ص  ،216دار النشر :طبق
برنامه الجامع الکبیر.
 .11ابن حجر عسقالنی (متوفای852هـ)
وی در رد این مطلب که اسماء بنت عمیس فاطمه را غسل نداده ،تحلیلی دارد که نشان میدهد ابوبکر بر پیکر حضرت زهرا
سالم اهلل علیها نماز نخوانده است:
وقد ثَبَتَ أَنَّ أَبَا بَکرٍ لم یعْلَمْ بِوَفَاه فَاطِمَه لِمَا فی ال َّصحِیحِ من حدیث عَائِ َشه أَنَّ عَلِیا دَفَنَهَا لَیلًا ولم یعْلِمْ أَبَا بَکرٍ فَکیفَ یمْکنَ أَنْ
تَ َ سِّ لَهَا زَوْجَتَهَ وَلَا یعْلَمَ هو وَیمْکنَ أَنْ یجَابَ بََِنَّهَ عَلِمَ بِذَلِک وَظَنَّ أَنَّ عَلِیا سَ یدْعَوهَ لِحَ ضَ ورِ دَفْنِهَا وَظَنَّ عَلِی أَنَّهَ یحْ ضَ رَ من غَیرِ
اسْتِدْعَاءٍ منه فَهَذَا لَا بََْسَ بِهِ وَأَجَابَ فی الْخِلَافِیاتِ بَنه (أنه) یحْتَمِلَ أَنَّ أَبَا بَکرٍ عَلِمَ بِذَلِک وَأَحَبَّ أَنْ لَا یرَدَّ غَرَضَ عَلِی فی کتْمَانِهِ
منه

ثابت ا ست که ابوبکر طبق روایت صحیح که از عای شه نقل شده ،وفات فاطمه [ سالم اهلل علیها] را نمیدان ست و آن روایت
این است که علی [علیه السالم] فاطمه را شبانه به خاک سپرد و ابوبکر را آگاه نساخت؛ پس چگونه ممکن است که همسر
ابوبکر او را غسل داده باشد در حالی که ابوبکر نمیدانست.
ممکن ا ست پا سخ داده شود به این که ابوبکر وفاتش را میدان ست ولی گمان دا شت که علی او را در مرا سم تجهیز دعوت
میکند و از طرف دیگر علی [علیه ال سالم] گمان دا شت که ابوبکر بدون دعوت حا ضر می شود .پس در این صورت ح ضور
اسـماء اشـکالی ندارد .در کتاب «خالفیات» این گونه جواب داده شـده که احتمال دارد ابوبکر وفات فاطمه را میدانسـت اما
دوست داشت که هدف علی را در کتمان این امر رد نکند.
الع سقالنی ال شافعی ،أحمد بن علی بن حجر ابوالف ضل (متوفاى852هـــــ) ،تلخیص الحبیر فی أحادیث الرافعی الکبیر ،ج،2
ص ،143تحقیق  :السید عبداهلل هاشم الیمانی المدنی ،ناشر - :المدینه المنوره – 1384هـ – 1964م.
 .12بدر الدین عینی (متوفای 855هـ)
عینی در کتاب «عمده القاری شرح صحیح البخاری» ،مینویسد:
وغسلها علی  ،رضی اهلل تعالى عنه  ،وصلى علیها ودفنت لیالً ،وفضائلها ال تحصى  ،وکفى لها شرفاً کونها بضعه من رسول اهلل
صلى اهلل علیه وسلم.
علی [علیه ال سالم] ای شان را غ سل داد و بر او نماز خواند و شبانه دفن شد .ف ضائل آن ح ضرت فراوان ا ست و در شرافت
ایشان همان بس که او پاره وجود رسول خدا صلی اهلل علیه وآله بود.
العینی ال یتابی الحنفی ،بدر الدین ابومحمد محمود بن أحمد (متوفای 855هـــــ) ،عمده القاری شرح صحیح البخاری ،ج ،3
ص ،174ناشر :دار إحیاء التراث العربی – بیروت.
 .13مال علی قاری (متوفای1014هـ)
مال علی هروی مینویسد:
تزوجها علی بن أبی طالب فی السنه الثانیه من الهجره فی شهر رمضان  ...وغسلها علی وصلى علیها ودفنت لیال .
در سال دوم هجری فاطمه [سالم اهلل علیها] با علی بن ابیطالب [علیه السالم] ازدواج نمود و علی [علیه السالم] بر او نماز
خواند وشبانه به خاک سپرد.
مال علی القاری ،نور الدین أبو الحســن علی بن ســلطان محمد الهروی (متوفاى1014هـــــ) ،مرقاه المفاتیح شــرح مش ـکاه
المصــابیح ،ج  ،1ص  ،174تحقیق :جمال عیتانی ،ناشــر :دار الکتب العلمیه  -لبنان /بیروت ،الطبعه :األولى1422 ،هــــــ -
2001م.

 .14حلبی (متوفای 1044هـ)
ایشان مینویسد:
وقال الواقدی وثبت عندنا أن علیا کرم اهلل وجهه دفنها ر ضی اهلل تعالى عنها لیال و صلى علیها ومعه العباس والف ضل ر ضی اهلل
تعالى عنهم ولم یعلموا بها أحدا.
واقدی گفته ا ست .در نزد ما ثابت ا ست که علی [علیه ال سالم] ای شان را شبانه دفن کردند و بر ای شان نماز خواند ،عباس و
فضل همراه آن حضرت بود و آنها هیچ فردی را با خبر نساختند.
الحلبی ،علی بن برهان الدین (متوفاى1044ه ـ) ،السیره الحلبیه فی سیره األمین المَمون ،ج  ،3ص ،487ناشر :دار المعرفه -
بیروت – .1400
نکته پایانی :عباس عموی حضرت نماز خوانده است
در برخی از گزراشات نقل شده است که عباس عموی رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله) بر بدن حضرت زهرا (سالم اهلل علیها)
نماز خوانده است و این قول از افرادی همانند :مدائنی ،واقدی ،ضحاک ،بالذری ،ابو نعیم و ابن جوزی نقل شده است:
ذهبی از قول واقدی مینویسد:
وقال الواقدی  :هذا أثبت األقاویل عندنا  .وقال  :وصلى علیها العباس ... ،
واقدی گفته است :صحیحترین اقوال در نزد ما این است و گفت :بر حضرت زهرا سالم اهلل علیها عباس نماز خواند.
تاریخ اإلسالم ،ج  ،3ص47
بالذری مینویسد:
وتوفیت فاطمه رضی اهلل تعالى عنها بعد النبی صلى اهلل علیه وسلم  ...وصلى علیها العباس بن عبد المطلب.
فاطمه [سالم اهلل علیها] بعد از رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم وفات یافت ...و عباس بن عبد المطلب بر ایشان نماز خواند.
البالذری ،أحمد بن یحیی بن جابر (متوفاى279هـ) ،أنساب األشراف ،ج  ،1ص  ،178طبق برنامه الجامع الکبیر.
ضحاک نیز مینویسد:
فاطمه ابنه رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم  ...وغسلها علی رضی اهلل عنه ودفنها لیال وصلى علیها العباس بن عبد المطلب ...
فاطمه دختر رسول خدا صلی اهلل علیه وآله  ...علی علیه السالم ایشان را غسل داد و شبانه دفن کرد و عباس بن عبد المطلب
بر او نماز خواند.
الشیبانی ،أحمد بن عمرو بن الضحاک ابوبکر (متوفاى 287هـ) ،اآلحاد والمثانی ،ج  ،5ص  ،354تحقیق :د .باسم فیصل أحمد
الجوابره ،ناشر:دار الرایه  -الریاض ،الطبعه :األولى1991 – 1411 ،م.
ابن جوزی در کتاب دیگرش مینویسد:
فاطمه بنت رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم  ..وصلى علیها العباس ...

ابن الجوزی الحنبلی ،جمال الدین ابوالفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد (متوفاى  597هــــــ) ،المنتظم فی تاریخ الملوک
واألمم ،ج  ،4ص  ،95ناشر :دار صادر  -بیروت ،الطبعه :األولى.1358 ،
شیبانی در کتاب الکامل فی التاریخ مینویسد:
وفی هذه السنه ماتت فاطمه بنت النبی  ...وصلى علیها العباس بن عبد المطلب ...
ابن أثیر الجزری ،عز الدین بن األثیر أبی الحسن علی بن محمد (متوفاى630هـ) الکامل فی التاریخ ،ج  ،2ص  ،204تحقیق:
عبد اهلل القاضی ،ناشر :دار الکتب العلمیه  -بیروت ،الطبعه الثانیه1415 ،هـ.
پاسخ:
اوال :این قول صرفا نظر برخی از علمای اهل سنت است و توان مقابله با روایات صحیح ندارد همان روایاتی که ثابت میکند
امیر مؤمنان (علیه السالم) بر بدن حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) نماز خوانده است .بنابراین ،روایات مقدم بر این قول است.
ثانیا :در مقابل این قول ،تعداد زیادی از علمای اهل سنت قرار دارند که ت صریح میکنند ،امیرمؤمنان علیه ال سالم بر بدن آن
ح ضرت نماز خوانده ا ست؛ پس این قول از آنجایی که با روایات و نظرات دیگر علمای اهل سنت مخالف ا ست ،قولی شاذ
است و اعتباری ندارد.
ثالثا :نماز خواندن عباس بر پیکر مطهر ای شان ،با نماز امیر مؤمنان علیه ال سالم منافات ندارد؛ زیرا معموال ک سانی که در دفن
جنازهای شرکت میکنند ،نماز میت میخوانند .ممکن ا ست جناب عباس به همراه چند تن دیگر جدا گانه و یا تک تک آنها
بر پیکر حضرت نماز خوانده باشند.
اما نکته مهم این است که ابوبکر در مراسم اصال حضور نداشته است تا نماز بخواند؛ پس چگونه میتوان گفت که او بر پیکر
حضرت نماز خوانده است.
نتیجه:
از روایات صحیح واقوال علمای اهل سنت که نقل شد ،به دست میآید که امیرمؤمنان (علیه السالم) بر پیکر مطهر ح ضرت
زهرا (سالم اهلل علیها) نماز خواندند و نهایتا گروهی که دردفن آن حضرت شرکت داشتند نیز نماز برگزار کردهاند.

آیا خانههای مدینه دَرِ چوبی داشت؟
نقد و بررسی:
یکی از شبهاتی که اخیراً برخی از وهابیها آن را با مانور فراوان و سر وصدای زیاد مطرح کردهاند همین شبهه است.
اما با بررسی روایات موجود در کتابهای شیعه و سنی این نتیجه به دست میآید ،که در زمان رسول خدا صلی اهلل علیه وآله
خانههای مدینه دارای درهای چوبی بوده ا ست .موارد ب سیاری میتوان به عنوان شاهد نقل کرد که ما به چند نمونه ا شاره
میکنیم .شما خواننده محترم برای اطالع بی شتر به کتاب مَ ساه الزهراء علیها ال سالم ،و خلفیات مَ ساه الزهراء ،نو شته سید
جعفر مرتضی مراجعه فرمایید.
ما ابتدا پاسخ عالمه سید جعفر مرتضی را در پاسخ این شبهه نقل و سپس به پاسخ تفصیلی آن خواهیم پرداخت:
پاسخ عالمه سید جعفر مرتضی:
عالمه سید جعفر مرتضی در پاسخ این روایت میگوید:
فَمیر المؤمنین إذن ی صف حاله الفقر المدقع الذی کان یعانی منه أهل البیت ( علیهم السالم ) ،ویذکر إیثار رسول اهلل ( صلی
اهلل علیه وآله وســـلم ) حتی أهل النعم واألموال بما یتوفر لدیه منها ،مع مالحظه :أن أبواب أهل البیت ( علیهم الســـالم )
بیوتهم کانت من جرید النخل الذی هو أصل السعفه بعد جرد الخوص عنها ،أما غیرهم ( علیهم السالم ) فکان لبیوتهم ستائر،
وکانت أبوابها من غیر جرید النخل أیضا ،ومنها األخشاب ال مجرد ستائر ومسوح کما یدعون.
علی علیه السالم از فقر ناراحت کنندهای که خاندان پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم با آن دست و پنجه نرم میکردند سخن
میگوید و از بذل و بخشش رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم از اموال و نعمتهای که نزدش جمع شده بود یاد میکند،
با این که دَرِ خانههای اهل بیت از چوب خرما؛ پس از پاک کردن از شــاخ و برگش بود؛ ولی دیگران دَرِ خانههایشــان از غیر
چوب خرما بود و افزون برآن بر درهایشان پرده نیز آویزان کرده بودند.
العاملی ،ال سید جعفر مرت ضی (معا صر) ،مَ ساه الزهراء علیها ال سالم شبهات وردود ،ج  2ص  ،232نا شر :دار ال سیره بیروت -
لبنان ،الطبعه :الثانیه1418 ،هـ ـ  1997م
باز کردن درب خانه با کلید ،چه معنایی دارد؟
خداوند در قرآن کریم به صــحابه و دیگر مســلمانان اجازه میدهد که از خانههایی که کلید آن در اختیار آنان هســت ،غذا
بخورند .بیتردید خانهای که در چوبی و یا آهنی نداشته باشد ،داشتن کلید برای آن بیمعنا خواهد بود:
لَیسَ عَلَی الََْعْمی حَرَجٌ وَال عَلَی الََْعْرَجِ حَرَجٌ وَال عَلَی الْمَریضِ حَرَجٌ وَال عَلی أَنْفَسِـــکمْ أَنْ تََْکلَوا مِنْ بَیوتِکمْ أَوْ بَیوتِ آبائِکمْ
 ...أَوْ ما مَلَکتَمْ مَفاتِحَهَ أَوْ صَدیقِکمْ لَیسَ عَلَیکمْ جَناحٌ أَنْ تََْکلَوا جَمیعاً أَوْ أَشْتاتاً( .النور ). 61 /
بر نابینا و افراد لنگ و بیمار گناهی نیســت (که با شــما هم غذا شــوند) و بر شــما نیز گناهی نیســت که از خانههای خودتان
خاصــی] غذا بخورید و همچنین خانههای پدرانتان  ...یا خانهای که کلیدش در اختیار شــماســت ،یا خانههای
[بدون اجازه ّ
دوستانتان ،بر شما گناهی نیست که به طور دسته جمعی یا جداگانه غذا بخورید .
در حدیث ذیل نیز با صراحت سخن از باز کردن دَرِ اتاق به وسیله کلید است و این نشان میدهد که ورودیهای منازل واتاق
ها محصور و محفوظ بوده است.

حَدَّثَنَا عَبْدَ الرَّحِیمِ بْنَ مَطَرِّفٍ الرُّؤَا سِ ی حَدَّثَنَا عِی سَ ی عَنْ إِ سْ مَاعِیلَ عَنْ قَیسٍ عَنْ دَکینِ بْنِ سَ عِیدٍ الْمَزَنِی قَالَ أَتَینَا النَّبِی ،صلی
اهلل علیه وسلم ،فَسَََلْنَاهَ الطَّعَامَ فَقَالَ « یا عَمَرَ اذْهَبْ فَََعْطِهِمْ » .فَارْتَقَی بِنَا إِلَی عِلِّیه فَََخَذَ الْمِفْتَاحَ مِنْ حَجْزَتِهِ فَفَتَحَ.
از دَکین بن سعید مزنی نقل شده است که گفت :خدمت پیامبر رفتیم و تقاضای غذا کردیم ،به عمر فرمود :برو و به آنان غذا
بده .عمر ما را به اتاق باال برد ،سپس کلید را از کمربندش بیرون آورد و در را باز کرد.
السجستانی األزدی ،سلیمان بن األشعث أبو داود (متوفای275هــــ) ،سنن أبی داود ،ج  2ص  ،527ح  ،5240تحقیق :محمد
محیی الدین عبد الحمید ،ناشر :دار الفکر.
البانی در صحیح و ضعیف سنن ابوداوود ،شماره  5238آن را تصحیح کرده است.
پیامبر دستور داد ،شب ها دَرِ منازل را ببندند:
مسلم نیشابوری در صحیحش مینویسد:
 .10قَالَ أَبَو حَمَیدٍ إِنَّمَا أَمِرَ بِاألَسْقِیه أَنْ تَوکََ لَیالً وَبِاألَبْوَابِ أَنْ تَ ْلَقَ لَیالً.
ابو حمید میگوید :پیامبر به ما امر کرد که شبها ظروف آب را در گو شهای قرار دهیم و نیز د ستور داد که شب هنگام درها
را ببندیم.
النیسابوری ،مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری (متوفای261هـ) ،صحیح مسلم ،ج  ،3ص  ،1593ح ،2010کتاب األشربه
(واالطعمه) ،باب فِی شَرْبِ النَّبِیذِ وَتَخْمِیرِ اإلِنَاءِ ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ناشر :دار إحیاء التراث العربی  -بیروت.
خانه های پیامبر (صلی اهلل علیه وآله) از چوب درخت سرو بود:
ابن کثیر دمشقی به نقل از حسن بصری مینویسد:
وکانت حجره من شعر مربوطه بخ شب من عرعر قال وفی تاریخ البخاری أن بابه علیه ال سالم کان یقرع باالظافیر فدل علی
أنه لم یکن البوابه حلق.
اتاق های رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله) از شاخه و چوب عَرعَر به وسیله مو بافته شده بود و در تاریخ بخاری آمده است :دَرِ
خانه پیامبر را با نَک انگشتان و ناخنها میزدند و این داللت بر این دارد که حلقههایی برای کوبیدن بر در نداشته است.
القرشی الدمشقی ،إسماعیل بن عمر بن کثیر أبو الفداء (متوفای774ه ـ) ،البدایه والنهایه ،ج  ،3ص  ،221ناشر :مکتبه المعارف
 بیروت.خانه عائشه از چوب درخت سرو بود:
بخاری در ادب المفرد مینویسد:
عن محمد بن هالل أنه رأی حجر أزواج النبی صلی اهلل علیه وسلم من جرید مستوره بمسوح الشعر فسَلته عن بیت عائشه
فقال کان بابه من وجهه ال شام فقلت م صراعا کان أو م صراعین قال کان بابا واحدا قلت من أی شیء کان قال من عرعر أو
ساج.
محمد بن هالل خانههای هم سران پیامبر را دیده ا ست که پو ش شی بافته شده از مو بوده ا ست .از وی درباره خانه عائ شه
پر سیدم ،گفت :درِ خانهاش به طرف شام باز می شد ،پر سیدم :یک لنگه دا شت یا دو لنگه؟ گفت :یک لنگه بی شتر ندا شت،
گفتم :جنسش از چه بود؟ گفت از چوب درخت عرعر یا ساج.

البخاری الجعفی ،محمد بن إســـماع یل أبو عبداهلل (متوفای256هــــــ) ،األدب المفرد ،ج  ،1ص  ،272تحقیق :محمد فؤاد
عبدالباقی ،ناشر :دار البشائر اإلسالمیه  -بیروت ،الطبعه :الثالثه1409 ،هـ ـ 1989م
عاصمیشافعی( متوفای  )1111مینویسد :
کان باب عائشه مواجه الشام وکان بمصراع واحد من عرعر أو ساج.
درِ خانه عائشه به طرف شام بود و یک لنگه داشت که از چوب درخت عرعر یا ساج بود.
العا صمیآلمکی ،عبد الملک بن ح سین بن عبد الملک ال شافعی (متوفای1111هــــ) ،سمط النجوم العوالی فی أنباء األوائل
والتوالی ،ج  ،1ص  ،367تحقیق :عادل أحمد عبد الموجود -علی محمد معوض ،ناشر :دار الکتب العلمیه.
ابوالبقاء مکی حنفی (متوفای  )864مینویسد:
وکان لبیت عائشه رضی اهلل عنها مصراع واحد من عرعر أوساج.
تاریخ مکه المشــرفه والمســجد الحرام والمدینه الشــریقه والقبر الشــریف ،ج  ،1ص  ،268ناشــر :دار الکتب العلمیه ،بیروت،
1424هـ2004 ،م ،الطبعه :الثانیه ،تحقیق :عالء إبراهیم ،أیمن نصر
برای خانه عائشه یک در بود که یک لنگه داشت و از چوب عرعر یا ساج بود.
المکی الحنفی ،أبو البقاء محمد بن أحمد بن محمد ابن الضیاء (متوفای854هـ) ،تاریخ مکه المشرفه والمسجد الحرام والمدینه
ال شریفه والقبر ال شریف ،ج  ،1ص  ،268تحقیق :عالء إبراهیم ،أیمن ن صر ،نا شر :دار الکتب العلمیه  -بیروت ،الطبعه :الثانیه،
1424هـ ـ 2004م.
محمد بن اسماعیل بخاری در صحیح خود مینویسد:
حدثنا محمد بن عبد اللَّهِ بن حَوْ شَ بٍ حدثنا عبد الْوَهَّابِ حدثنا یحیی بن سَ عِیدٍ قال أَخْبَرَتْنِی عَمْرَه قالت سمعت عَائِ شَ ه ر ضی
اهلل عنها تَقَولَ لَمَّا جاء قَتْلَ زَیدِ بن حَارِثَه وَجَعْفَرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بن رَوَاحَه جَلَسَ النبی صــلی اهلل علیه وســلم یعْرَفَ فیه الْحَزْنَ وأنا
أَطَّلِعَ من شَقِّ الْبَابِ.
از عائ شه نقل ا ست :هنگامیکه خبر شهادت جعفر بن ابو طالب و عبداهلل بن رواحه را آوردند؛ پیامبر بر زمین ن ش ست و آثار
حزن و اندوه در صورتش نمایان شد و من از شکاف در (شق الباب) او را مینگریستم.
البخاری الجعفی ،محمد بن إسماعیل أبو عبداهلل (متوفای256هــــ) ،صحیح البخاری ،ج  ،1ص  ،440ح  ،1243بَاب ما ینْهَی
عن النَّوْحِ وَالْبَکاءِ وَالزَّجْرِ عن ذلک ،تحقیق د .م صطفی دیب الب ا ،نا شر :دار ابن کثیر ،الیمامه  -بیروت ،الطبعه :الثالثه1407 ،
 .1987شکاف یا سوراخ دَر دلیل بر مدعای ما ا ست که خانهها بدون دَر نبوده ا ست؛ بلکه درهایی که از «تخته» یا « سعف نخل»
ساخته میشدند بر ورودیهای منازل وخانهها نصب میکردهاند.
خانه علی (علیه السالم) دارای دَر بود:
همچینن در برخی از روایات شیعه و سنی آمده است که خانه حضرت علی علیه السالم دارای دَرِ چوبی از نوعَ :سعَفٍ (شاخه
درخت خرما) عرعر( ،درخت سرو) ساج و ...بوده است.

در داستان ازدواج فاطمه زهرا و امیرمؤمنان علیهما السالم آمده است:
ثَمَّ دَعَا عَلِیاً علیه الســالم فَصَـنَعَ بِهِ کمَا صَـنَعَ بِهَا ثَمَّ دَعَا لَهَ کمَا دَعَا لَهَا ثَمَّ قَالَ قَومَا إِلَی بَیتِکمَا جَمَعَ اللَّهَ بَینَکمَا وَ بَارَک فِی
نَسْلِکمَا وَ أَصْلَحَ بَالَکمَا ثَمَّ قَامَ فَََغْلَقَ عَلَیهِ بَابَه .
ر سول خدا ( صلی اهلل علیه وآله) علی بن ابوطالب (علیه ال سالم) را اح ضار نمود و همان عملی را که با فاطمه انجام داده بود
با علی نیز انجام داد .آنگاه همان دعائی را برای علی خواند که برای فاطمه خوانده بود .سپس به علی و فاطمه علیهما السّالم
فرمود :برخیزید بسوی خانه خود روید ،خدا شما را نسبت به یک دیگر مهربان کند! و به نسل شما برکت دهد! و عاقبت شما
را بخیر نماید! رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله) پس از این دعاها برخاست و دَرِ خانه را بست.
ال صنعانی ،ابوبکر عبد الرزاق بن همام (متوفای211هـــــ) ،الم صنف ،ج  5ص  ،489تحقیق حبیب الرحمن األعظمی ،نا شر:
المکتب اإلسالمی  -بیروت ،الطبعه :الثانیه1403 ،هـ؛
الطبرانی ،ســلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاســم (متوفای360هــــــ) ،المعجم الکبیر ،ج  22ص  ،412تحقیق :حمدی بن
عبدالمجید السلفی ،ناشر :مکتبه الزهراء  -الموصل ،الطبعه :الثانیه1404 ،هـ 1983 -م؛
التمیمیآلم ربی ،أبو حنیفه النعمان بن محمد (متوفای 363هـــــ) ،شــرح األخبار فی فضــائل األئمه األطهار ،ج  2ص ،359
تحقیق :السید محمد الحسینی الجاللی ،ناشر :مؤسسه النشر االسالمی ـ قم ،الطبعه :الثانیه 1414 ،هـ؛
المجلسی ،محمد باقر (متوفای 1111ه ـ) ،بحار األنوار ،ج  43ص  ،142تحقیق :محمد الباقر البهبودی ،ناشر :مؤسسه الوفاء -
بیروت  -لبنان ،الطبعه :الثانیه المصححه 1983 - 1403 ،م.
امام کاظم از پدرش امام صادق علیهما السالم نقل کرده است که فرمود:
جَمَعَ رَ سَ ولَ اللَّهِ ( صلی اهلل علیه وآله و سلم) أَمِیرَ الْمَؤْمِنِینَ عَلِی بْنَ أَبِی طَالِبٍ وَفَاطِمَه وَالْحَ سَ نَ وَالْحَ سَ ینَوَأَغْلَقَ عَلَیهِ وَعَلَیهِمَ
الْبَابَ وَقَالَ یا أَهْلِی وَأَهْلَ اللَّه ....
پیامبر اکرم؛ علی بن ابوطالب ،فاطمه ،حسن و حسین علیهم السالم را جمع کرد و درب را بر روی آنها بست و فرمود:
ای خانواده من که پیوستگان خدائید ،پروردگار به شما سالم میرساند....
المجلسی ،محمد باقر (متوفای 1111ه ـ) ،بحار األنوار ،ج  24ص  ،219تحقیق :محمد الباقر البهبودی ،ناشر :مؤسسه الوفاء -
بیروت  -لبنان ،الطبعه :الثانیه المصححه 1983 - 1403 ،م.
و در حدیثی دیگر از پدرش امام صادق علیهما السالم نقل میکند که فرمود:
لَمَّا کانَتِ اللَّیلَه الَّتِی قَبِضَ النَّبِی (صــلی اهلل علیه وآله وســلم) فِی صَ ـبِیحَتِهَا دَعَا عَلِیاً وَ فَاطِمَه وَ الْحَسَ ـنَ وَ الْحَسَ ـینَ (علیهم
الســـالم) وَ أَغْلَقَ عَلَ یهِ وَ عَلَیهِمَ الْب َابَ وَ ق َالَ یا ف َاطِم َه وَأَدْن َاه َا مِن ْهَ فَن َاج َاه َا مِنَ اللَّ یلِ طَوِیل ًا فَلَم َّا ط َالَ ذَل ِک خَرَجَ عَلِی وَ مَع َهَ
الْحَسَنَ وَ الْحَسَینَ وَ أَقَامَوا بِالْبَابِ وَ النَّاسَ خَلْفَ الْبَاب .
شبی که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله صبح آن از دنیا رفت ،علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السالم را فراخواند و دَرِ
خانه را ب ست و فرمود :فاطمه جانم! سپس او را نزدیک خودش برد و با دخترش مدتی طوالنی م ش ول گفتگو شد و چون
مدت طوالنی شد ،علی و دو فرزندش حسن و حسین علیهم السالم از خانه بیرون آمدند و پشت در همراه با مردم به انتظار
ماندند.

المجل سی ،محمد باقر (متوفای 1111هــــ) ،بحار األنوار ،ج  22ص  ،490باب  ،1و صیته ص عند قرب وفاته و فیه ،تحقیق:
محمد الباقر البهبودی ،ناشر :مؤسسه الوفاء  -بیروت  -لبنان ،الطبعه :الثانیه المصححه 1983 - 1403 ،م.
بستن دَر دلیل بر چه چیزی میتواند باشد؟
محمد بن جریر طبری شیعی مینویسد :
قَالَ سَلْمَانَ رَضِی اللَّهَ عَنْهَ فَمَضَیتَ إِلَیهَا فَطَرَقْتَ الْبَابَ وَ اسْتََْذَنْتَ فَََذِنَتْ لِی بِالدُّخَولِ فَدَخَلْتَ فَإِذَا هِی جَالِسَه.
سلمان میگوید :به خانه فاطمه رفتم ،در را کوبیدم و اجازه ورود گرفتم ،به من اجازه داد تا وارد شوم .هنگامیکه وارد شدم
دیدم نشسته است.
الطبری  ،أبی جعفر محمد بن جریر بن رستم (قرن5هـــ)  ،دالئل االمامه  ،ص  ، 107نشر و تحقیق  :مؤسسه البعثه ـــ قم ،
الطبعه األولی 1413 ،هـ ؛
المجلسی ،محمد باقر (متوفای 1111ه ـ) ،بحار األنوار ،ج  91ص  ،226تحقیق :محمد الباقر البهبودی ،ناشر :مؤسسه الوفاء -
بیروت  -لبنان ،الطبعه :الثانیه المصححه 1983 - 1403 ،م.
در این حدیث سلمان میگوید :دَر را کوبیدم ،آیا کوبیدن دَر مفهومی غیر از معنای رایُ آن دارد؟
شکستن در خانه حضرت زهرا در هجوم:
در روایت هجوم به خانه فاطمه سالم اهلل علیها آمده است:
قَالَ عَمَرَ قَومَوا بِنَا إِلَیهِ فَقَامَ ابوبکر وَ عَمَرَ وَ عَثْمَانَ وَ خَالِدَ بْنِ الْوَلِیدِ وَ الْمَ ِیرَه بْنَ َشــعْبَه وَ أَبَو عَبَیدَه بْنَ الْجَرَّاحِ وَ َســالِمٌ مَوْلَی
أَبِی حَذَیفَه وَ قَنْفَذٌ وَ قَمْتَ مَعَهَمْ فَلَمَّا انْتَهَینَا إِلَی الْبَابِ فَرَأَتْهَمْ فَاطِمَه صَـــلَوَاتَ اللَّهِ عَلَیهَا أَغْلَقَتِ الْبَابَ فِی وَجَوهِهِمْ وَ هِی ال
تَشَک أَنْ ال یدْخَلَ عَلَیهَا إِال بِإِذْنِهَا فَضَرَبَ عَمَرَ الْبَابَ بِرِجْلِهِ فَکسَرَهَ وَ کانَ مِنْ سَعَفٍ.
عمر گفت :ما را نزد وی ببر ،ابوبکر و عمر و عثمان و خالد بن ولید و م یره بن شعبه و ابوعبیده جراح و سالم مولی ابوحذیفه
و قنفذ حرکت کردند و من نیز با آنان به راه افتادم .هنگامیکه به خانه ر سیدیم ،فاطمه آنها را دید ،در را بر روی آنان ب ست،
فاطمه شک نداشت که آنان بدون اجازه وی داخل نخواهند شد؛ اما عمر با لگد در را که از چوب درخت خرما بود ،شکست.
المجلسی ،محمد باقر (متوفای 1111ه ـ) ،بحار األنوار ،ج  28ص  ،227تحقیق :محمد الباقر البهبودی ،ناشر :مؤسسه الوفاء -
بیروت  -لبنان ،الطبعه :الثانیه المصححه 1983 - 1403 ،م.
در روایت ابن قتیبه آمده است:
ثم قام عمر ،فمشی معه جماعه ،حتی أتوا باب فاطمه ،فدقوا الباب ،فلما سمعت أصواتهم نادت بَعلی صوتها :یا أبت یا رسول
اهلل ،ماذا لقینا بعدک من ابن الخطاب وابن أبی قحافه...
عمر وگروهی همراه وی به خانه فاطمه ر سیدند ،دقّ الباب کردند ،فاطمه هنگامیکه صدای آنان را شنید ،فریاد زد :ای پدر
بزرگوارم ،ای رسول خدا! پس از تو از دست پسر خطاب (عمر) و ابوقحافه ( ابوبکر) چه رنجها که ندیدم.
الدینوری ،أبو محمد عبد اهلل بن مسلم ابن قتیبه (متوفای276هــــ) ،اإلمامه والسیاسه ،ج  ،1ص  ،16تحقیق :خلیل المنصور،
ناشر :دار الکتب العلمیه  -بیروت 1418 -هـ 1997 -م ،با تحقیق شیری ،ج ،1ص ،37و با تحقیق ،زینی ،ج ،1ص.24

نتیجه:
استدالل به روایت و فرمایش علی علیه السالم « :ال َسقَوفَ لِبَیوتِنَا وَ ال أَبْوَابَ» اهل سنت را به مقصودشان نمیرساند؛ زیرا:
اوالً :طراح شـبهه سـخن علی علیه السـالم را ناقص نقل کرده اسـت؛ به گونهای که خواننده احسـاس میکند که اهل بیت
علیهم ال سالم منزل م سکونی به شکل متعارف ندا شتهاند؛ چون خانهای که نه سقف دارد و نه دَر و نه دیوار ،قابل ت صور
نیســت؛ در حالی که متن حدیث چنین اســت :نحن اهل بیت محمد (صــلی اهلل علیه وآله) ال ســقوف لبیوتنا وال أبواب وال
ستور (در نقل شیخ مفید ،ستور به معنای دیوار آمده است) اال الجرائد وما اشبهها.
جمله پایانی این حدیث گویای استفاده از چوب حاصل شده از برگههای درخت خرما است؛ چون جریده به معنای چوب باقی
مانده پس از تراشیدن اضافات آن است که با بستن آن چوبها کنار یکدیگر برای پوشش و دیوار ک شی و در ورودی و غیر
آن استفاده میشده است؛ بنابراین از این روایت و روایات دیگر استفاده میشود که خانه اهل بیت علیهم السالم از جمله خانه
فاطمه زهرا و علی علیهما السالم مانند خانههای افراد دیگر دارای در ورودی بوده است که باز و بسته میشده و از استحکام
مخصوصی هم برخوردار بوده است.
همچنین روایات دیگری از مصادر اهل سنت نقل شد که خانههای مدینه و نیز خانه امیر مؤمنان علیه السالم دَر داشته است
و این دَرها نیز چوبی بوده است.

چرا امیرمؤمنان (علیه السالم) از همسرش دفاع نکرد؟
یکی از مهمترین شبهاتی که وهابیها با تحریک احساسات مردم ،به منظور انکار قضیه هجوم عمر بن خطاب و کتک زدن
فاطمه زهرا سالم اهلل علیها مطرح میکنند ،این است که چرا امیرمؤمنان علیه السالم از همسرش دفاع نکرد؟ مگر نه این که
او اسد اهلل ال الب و شجاع ترین فرد زمان خود بود و...
عالمان شیعه در طول تاریخ از این شبهه پاسخهای گوناگونی دادهاند که به اختصار به چند نکته بسنده میکنیم.
عکس العمل تند حضرت در برابر عمر بن خطاب:
امیرمؤمنان علیه السالم در مرحله اول و زمانی که آن ها قصد تعرض به همسرش را داشتند ،از خود واکنش نشان داد و با
عمر برخورد کرد ،او را بر زمین زد ،با مشت به صورت و گردن او کوبید؛ اما از آن جایی که مَمور به صبر بود از ادامه مخاصمه
منصرف و طبق فرمان رسول خدا صلی اهلل علیه وآله صبر پیشه کرد .در حقیقت با این کار میخواست به آنها بفهماند که اگر
مَمور به شکیبائی نبودم و فرمان خدا غیر از این بود ،کسی جرأت نمیکرد که این فکر را حتی از مخیلهاش بگذراند؛ اما آن
حضرت مثل همیشه تابع فرمانهای الهی بوده است.
سلیم بن قیس هاللی که از یاران مخلص امیرمؤمنان علیه السالم است ،در این باره مینویسد:
وَدَعَا عَمَرَ بِالنَّارِ فَََضْرَمَهَا فِی الْبَابِ ثَمَّ دَفَعَهَ فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَتْهَ فَاطِمَةَ علیه السالم وَصَاحَتْ یا أَبَتَاهْ یا رَسَولَ اللَّهِ فَرَفَعَ عَمَرَ السَّیفَ
وَهَوَ فِی غِمْدِهِ فَوَجَََ بِهِ جَنْبَهَا فَصَرَخَتْ یا أَبَتَاهْ فَرَفَعَ السَّوْطَ فَضَرَبَ بِهِ ذِرَاعَهَا فَنَادَتْ یا رَسَولَ اللَّهِ لَبِئْسَ مَا خَلَّفَک أَبَو بَکرٍ وَعَمَرَ.
فَوَثَبَ عَلِی (علیه السالم) فَََخَذَ بِتَالبِیبِهِ ثَمَّ نَتَرَهَ فَصَرَعَهَ وَوَجَََ أَنْفَهَ وَرَقَبَتَهَ وَهَمَّ بِقَتْلِهِ فَذَکرَ قَوْلَ رَسَولِ اللَّهِ (صلی اهلل علیه وآله)
وَمَا أَوْصَاهَ بِهِ فَقَالَ وَالَّذِی کرَّمَ مَحَمَّداً بِالنُّبَوَّةِ یا ابْنَ صَهَاک لَوْ ال کتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ وَعَهْدٌ عَهِدَهَ إِلَی رَسَولَ اللَّهِ (صلی اهلل
علیه وآله) لَعَلِمْتَ أَنَّک ال تَدْخَلَ بَیتِی.
عمر آتش طلبید و آن را بر در خانه شعلهور ساخت و سپس در را فشار داد و باز کرد و داخل شد! حضرت زهرا علیها السّالم
به طرف عمر آمد و فریاد زد :یا ابتاه ،یا رسول اللَّه! عمر شمشیر را در حالی که در غالفش بود بلند کرد و بر پهلوی فاطمه زد.
آن حضرت ناله کرد :یا ابتاه! عمر تازیانه را بلند کرد و بر بازوی حضرت زد .آن حضرت صدا زد:
یا رسول اللَّه ،ابوبکر و عمر با بازماندگانت چه بد رفتار میکنند»!
علی علیه السّالم ناگهان از جا برخاست و گریبان عمر را گرفت و او را به شدت کشید و بر زمین زد و بر بینی و گردنش کوبید
و خواست او را بکشد؛ ولی به یاد سخن پیامبر صلی اهلل علیه وآله و وصیتی که به او کرده بود افتاد ،فرمود :ای پسر صَهاک!
قسم به آنکه محمّد را به پیامبری مبعوث نمود ،اگر مقدرّات الهی و عهدی که پیامبر با من بسته است ،نبود ،میدانستی که تو
نمیتوانی به خانه من داخل شوی»
الهاللی ،سلیم بن قیس (متوفای80هـ) ،کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،ص ،568ناشر :انتشارات هادی ـ قم  ،الطبعة األولی،
1405هـ.
همچنین آلوسی مفسر مشهور اهل تسنن به نقل از منابع شیعه این روایت را نقل کرده است:
أنه لما یجب علی غضب عمر وأضرم النار بباب علی وأحرقه ودخل فاستقبلته فاطمة وصاحت یا أبتاه ویا رسول اهلل فرفع عمر
السیف وهو فی غمده فوجَ به جنبها المبارک ورفع السوط فضرب به ضرعها فصاحت یا أبتاه فَخذ علی بتالبیب عمر وهزه
ووجَ أنفه ورقبته

عمر عصبانی شد و درب خانه علی را به آتش کشید و داخل خانه شد ،فاطمه سالم اهلل علیها به طرف عمر آمد و فریاد زد:
«یا ابتاه ،یا رسول اهلل»! عمر شمشیرش را که در غالف بود بلند کرد و به پهلوی فاطمه زد ،تازیانه را بلند کرد و بر بازوی
فاطمه زد ،فریاد زد« :یا ابتاه» (با مشاهده این ماجرا) علی (علیه السالم) ناگهان از جا برخاست و گریبان عمر را گرفت و او را
به شدت کشید و بر زمین زد و بر بینی و گردنش کوبید.

اآللوسی الب دادی ،العالمة أبی الفضل شهاب الدین السید محمود (متوفای1270هـ) ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم
والسبع المثانی ،ج ،3ص ،124ناشر :دار إحیاء التراث العربی  -بیروت.
تسلیم وصیت پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه وآله):
امیرمؤمنان علیه السالم در تمام دوران زندگیاش ،مطیع محض فرمانهای الهی بوده و آن چه او را به واکنش وامی داشت،
فقط و فقط اوامر الهی بود و هرگز به خاطر تعصب ،غضب و منافع شخصی از خود واکنش نشان نمیداد.
آن حضرت از جانب خدا و رسولش مَمور به صبر و شکیبائی در برابر این مصیبتهای عظیم بوده است و طبق همین فرمان
بود که دست به شمشیر نبرد.
مرحوم سید رضی الدین موسوی در کتاب شریف خصائص األئمه (علیهم السالم) مینویسد:
أَبَو الْحَسَنِ فَقَلْتَ لََِبِی فَمَا کانَ بَعْدَ إِفَاقَتِهِ قَالَ دَخَلَ عَلَیهِ النِّسَاءَ یبْکینَ وَارْتَفَعَتِ الََْصْوَاتَ وَضََُّ النَّاسَ بِالْبَابِ مِنَ الْمَهَاجِرِینَ
وَالََْنْصَارِ فَبَینَا هَمْ کذَلِک إِذْ نَودِی أَینَ عَلِی فَََقْبَلَ حَتَّی دَخَلَ عَلَیهِ قَالَ عَلِی (علیه السالم) فَانْکبَبْتَ عَلَیهِ فَقَالَ یا أَخِی ...أَنَّ
الْقَوْمَ سَیشْ َلَهَمْ عَنِّی مَا یشْ َلَهَمْ فَإِنَّمَا مَثَلَک فِی الََْمَّةِ مَثَلَ الْکعْبَةِ نَصَبَهَا اللَّهَ لِلنَّاسِ عَلَماً وَإِنَّمَا تَؤْتَی مِنْ کلِّ فٍَُّ عَمِیقٍ وَنََْی
سَحِیقٍ وَلَا تََْتِی وَإِنَّمَا أَنْتَ عَلَمَ الْهَدَی وَنَورَ الدِّینِ وَهَوَ نَورَ اللَّهِ یا أَخِی وَالَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ لَقَدْ قَدَّمْتَ إِلَیهِمْ بِالْوَعِیدِ بَعْدَ أَنْ
أَخْبَرْتَهَمْ رَجَلًا رَجَلًا مَا افْتَرَضَ اللَّهَ عَلَیهِمْ مِنْ حَقِّک وَأَلْزَمَهَمْ مِنْ طَاعَتِک وَکلٌّ أَجَابَ وَسَلَّمَ إِلَیک الََْمْرَ وَإِنِّی لَََعْلَمَ خِلَافَ قَوْلِهِمْ
فَإِذَا قَبِضْتَ وَفَرَغْتَ مِنْ جَمِیعِ مَا أَوصِیک بِهِ وَغَیبْتَنِی فِی قَبْرِی فَالْزَمْ بَیتَک وَاجْمَعِ الْقَرْآنَ عَلَی تََْلِیفِهِ وَالْفَرَائِضَ وَالََْحْکامَ عَلَی
تَنْزِیلِهِ ثَمَّ امْضِ [ذَلِک ] عَلَی غیر الئمة [عَزَائِمِهِ وَ] عَلَی مَا أَمَرْتَک بِهِ وَعَلَیک بِالصَّبْرِ عَلَی مَا ینْزِلَ بِک وَبِهَا [یعنی بفاطمة]
حَتَّی تَقْدَمَوا عَلَی.
امام کاظم علیه السالم میفرماید :از پدرم امام صادق علیه السالم پرسیدم :پس از به هوش آمدن رسول خدا صلی اهلل علیه
وآله وسلم چه اتفاق افتاد؟ فرمود :زنها داخل شدند و صدا به گریه بلند کردند ،مهاجرین و انصار جمع شده و اظهار غم و اندوه
می کردند ،علی فرمود :ناگهان مرا صدا زدند ،وارد شدم و خودم را روی بدن پی مبر انداختم ،فرمود:
برادرم ،این مردم مرا رها خواهند کرد و به دنیای خودشان مش ول خواهند شد؛ ولی تو را از رسیدگی به من باز ندارد ،مثل تو
در بین این امت مثل کعبه است که خدا آن را نشانه قرار داده است تا از راههای دور نزد آن بیایند ...پس چون از دنیا رفتم و
از آنچه به تو وصیت کردم فارغ شدی و بدنم را در قبر گذاشتی ،در خانهات بنشین و قرآن را آنگونه که دستور دادهام ،بر اساس
واجبات و احکام و ترتیب نزول جمعآوری کن ،تو را به بردباری در برابر آنچه که از این گروه به تو و فاطمه زهرا سالم اهلل
علیها خواهد رسید سفارش میکنم ،صبر کن تا بر من وارد شوی.
الشریف الرضی ،أبی الحسن محمد بن الحسین بن موسی الموسوی الب دادی (متوفای406هـ) خصائص األئمة (علیهم السالم)،
ص ،73تحقیق وتعلیق :الدکتور محمد هادی األمینی ،ناشر :مجمع البحوث اإلسالمیة اآلستانة الرضویة المقدسة مشهد -
إیران14066 ،هـ

المجلسی ،محمد باقر (متوفای 1111هـ) ،بحار األنوار ،ج  ،22ص  ،484تحقیق :محمد الباقر البهبودی ،ناشر :مؤسسة الوفاء -
بیروت  -لبنان ،الطبعة :الثانیة المصححة 1983 - 1403 ،م.
در روایت دیگری سلیم بن قیس هاللی نقل میکند:
ثَمَّ نَظَرَ رَسَولَ اللَّهِ (صلی اهلل علیه وآله) إِلَی فَاطِمَةَ وَإِلَی بَعْلِهَا وَإِلَی ابْنَیهَا فَقَالَ یا سَلْمَانَ أَشْهِدَ اللَّهَ أَنِّی حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهَمْ
وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهَمْ أَمَا إِنَّهَمْ مَعِی فِی الْجَنَّةِ ثَمَّ أَقْبَلَ النَّبِی (صلی اهلل علیه وآله) عَلَی عَلِی (علیه السالم) فَقَالَ یا عَلِی إِنَّک
سَتَلْقَی [بَعْدِی ] مِنْ قَرَیشٍ شِدَّةً مِنْ تَظَاهَرِهِمْ عَلَیک وَظَلْمِهِمْ لَک فَإِنْ وَجَدْتَ أَعْوَاناً [عَلَیهِمْ] فَجَاهِدْهَمْ وَقَاتِلْ مَنْ خَالَفَک
بِمَنْ وَافَقَک فَإِنْ لَمْ تَجِدْ أَعْوَاناً فَاصْبِرْ وَکفَّ یدَک وَال تَلْقِ بِیدِک إِلَی التَّهْلَکةِ فَإِنَّک [مِنِّی] بِمَنْزِلَةِ هَارَونَ مِنْ مَوسَی وَلَک
بِهَارَونَ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِنَّهَ قَالَ لََِخِیهِ مَوسَی إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفَونِی وَ کادَوا یقْتَلَونَنِی .
پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم به فاطمه و همسر او و دو پسرش نگاهی کرد و فرمود :ای سلمان! خدا را شاهد میگیرم
افرادی که با اینان بجنگند با من جنگیدهاند ،افرادی که با اینان روی صلح داشته باشند با من صلح کردهاند ،بدانید که اینان
در بهشت همراه منند.
سپس پیامبر صلی اهلل علیه وآله نگاهی به علی علیه السالم کرد و فرمود :ای علی! تو به زودی پس از من ،از قریش و متحد
شدنشان علیه خودت و ستمشان سختی خواهی کشید .اگر یارانی یافتی با آنان جهاد کن و به وسیله موافقینت با آنان بجنگ،
و اگر کمک کار و یاوری نیافتی صبر کن و دست نگهدار و با دست خویش خود را به نابودی مینداز .تو نسبت به من همانند
هارون نسبت به موسی هستی ،هارون برای تو اسوه خوبی است ،به برادرش موسی گفت :إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفَونِی وَ کادَوا
یقْتَلَونَنِی؛ این قوم مرا ضعیف شمردند و نزدیک بود مرا بکشند.
الهاللی ،سلیم بن قیس (متوفای80هـ) ،کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،ص ،569ناشر :انتشارات هادی ـ قم  ،الطبعة األولی،
1405هـ.
همچنین در ادامه روایت پیشین که از سلیم نقل شد ،امیرمؤمنان علیه السالم خطاب به عمر فرمود:
یا ابْنَ صَهَاک لَوْ ال کتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ وَعَهْدٌ عَهِدَهَ إِلَی رَسَولَ اللَّهِ (صلی اهلل علیه وآله) لَعَلِمْتَ أَنَّک ال تَدْخَلَ بَیتِی.
ای پسر صحّاک! اگر مقدرات خداوندی و پیمان و سفارش رسول خدا صلی اهلل علیه وآله نبود ،هر آینه میفهمیدی که تو
قدرت ورود به خانه مرا نداری.
الهاللی ،سلیم بن قیس (متوفای80هـ) ،کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،ص ،568ناشر :انتشارات هادی ـ قم  ،الطبعة األولی،
1405هـ.
البته روایات در این باب بیش از آن است که در این مختصر بگنجد؛ از این رو به همین چند روایت بسنده می کنیم.
به راستی چه کسی جز حیدر کرّار میتواند از چنین امتحان سختی بیرون بیاید؟! زمانی ارزش این کار مشخص میشود که
بدانیم علی علیه السالم همان کسی است که در میدان نبرد ،همچون شیر ژیان بر دشمن حمله میکرد و پهلوانان و یالن
کفر را یکی پس از دیگری از سر راه بر میداشت ،روزی پشت پهلوانی همچون عمر بن عبدود را به خاک میمالد و روزی
دیگر فرق سر مرهب یهودی را همراه با کاله خودش میشکافد.
آن روز فرمان خداوند این بود که دشمنان از ترس ذوالفقارش خواب آسوده نداشته باشند؛ ولی روز دیگر فرمان این است که
همان ذوالفقار در نیام باشد تا اساس اسالم حفظ شود و دشمنان اسالم از نابود کردن آن مَیوس شوند.

احتمال شهادت حضرت زهرا علیها السالم هنگام درگیری:
دفاع از ناموس ،از مسائل فطری و مشترک میان همه انسانها است؛ اما روشن است که اگر کسی بداند که قصد دشمن از
تعرض به ناموس وی این است که او را به واکنش وادار کنند تا به مقصود مهمتر و شومتری دست یابند؛ انسان عاقل ،با تدبیر
و مسلط بر نفس خویش ،هرگز کاری نخواهد کرد که دشمن به مقصودش برسد.
قصد مهاجمین به خانه وحی این بود که امیرمؤمنان علیه السالم را به واکنش وادار کنند و با استفاده از این فرصت ،ثابت کنند
که شخصی همانند علی علیه السالم برای رسیدن به حکومت دنیوی حاضر شد که افراد زیادی را از دم شمشیر بگذراند.
و نیز اگر امیرمؤمنان علیه السالم از خود واکنش نشان میداد و با آنها درگیر میشد ،ممکن بود که فاطمه زهرا در این درگیری
ها کشته شود ،سپس دشمنان شایع میکردند که علی علیه السالم برای به دست آوردن حکومت دنیایی ،همسرش را نیز فدا
کرد و در حقیقت او بود که سبب کشتن همسرش شد؛ چنانچه در باره عمار یاسر ،یار وفادار امیرمؤمنان علیه السالم چنین
کردند.
هنگام ساختن مسجد مدینه ،عمار یاسر برخالف دیگران که یک خشت برمیداشتند ،او دو تا دو تا میآورد ،پیامبر اسالم او را
دید ،با دست مبارکش ،غبار را از سر و صورت نازنین عمار زدود و پس فرمود:
وَیحَ عَمَّارٍ تَقْتَلَهَ الْفِئَةَ الْبَاغِیةَ ،یدْعَوهَمْ إِلَی الْجَنَّةِ ،وَیدْعَونَهَ إِلَی النَّار.
عمار را گروه ستمگر میکشند ،او آنان را به بهشت میخواند وآنان او را به جهنّم.
البخاری الجعفی ،محمد بن إسماعیل أبو عبداهلل (متوفای256هـ) ،صحیح البخاری ،ج  ،1ص ،172ح ،436کتاب الصالة،بَاب
التَّعَاوَنِ فی بِنَاءِ الْمَسْجِدِ ،و ج ،3ص ،1035ح  ،2657الجهاد والسیر ،باب مَسْحِ الْ َبَارِ عَنِ النَّاسِ فِی السَّبِیلِ ،تحقیق :د .مصطفی
دیب الب ا ،ناشر :دار ابن کثیر ،الیمامة  -بیروت ،الطبعة :الثالثة1407 ،هـ 1987 -م.
صدور این روایت از رسول خدا صلی اهلل علیه وآله در حق عمّار قطعی بود و تمام مردم از آن آگاه بودند و نیز ثابت میکرد که
معاویه و دار و دستهاش همان گروه نابکار هستند؛ از این رو هنگامی که معاویه شنید عمار کشته شده و لرزه بر دل بسیاری
از مردم انداخته ،و این فرمایش پی مبر اکرم صلی اهلل علیه وآله سر زبانها افتاده است ،عمرو عاص را به حضور طلبید و پس
از مشورت با او شایع کردند که علی علیه السالم او را کشته است و این گونه استدالل کردند که چون عمار در جبهه علی
وهمراه او بوده است و علی او را به جنگ فرستاده است؛ پس او قاتل عمار است.
احمد بن جنبل در مسندش مینویسد:
مَحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ لَمَّا قَتِلَ عَمَّارَ بْنَ یاسِرٍ دَخَلَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ عَلَی عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ قَتِلَ عَمَّارٌ وَقَدْ
قَالَ رَسَولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهَ عَلَیهِ وَسَلَّمَ تَقْتَلَهَ الْفِئَةَ الْبَاغِیةَ فَقَامَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَزِعًا یرَجِّعَ حَتَّی دَخَلَ عَلَی مَعَاوِیةَ فَقَالَ لَهَ مَعَاوِیةَ
مَا شََْنَک قَالَ قَتِلَ عَمَّارٌ فَقَالَ مَعَاوِیةَ قَدْ قَتِلَ عَمَّارٌ فَمَاذَا قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتَ رَسَولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهَ عَلَیهِ وَسَلَّمَ یقَولَ تَقْتَلَهَ الْفِئَةَ
الْبَاغِیةَ فَقَالَ لَهَ مَعَاوِیةَ دَحِضْتَ فِی بَوْلِک أَوَنَحْنَ قَتَلْنَاهَ إِنَّمَا قَتَلَهَ عَلِی وَأَصْحَابَهَ جَاءَوا بِهِ حَتَّی أَلْقَوْهَ بَینَ رِمَاحِنَا أَوْ قَالَ بَینَ
سَیوفِنَا.
ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم از پدرش نقل میکند که گفت :هنگامی که عمار یاسر به شهادت رسید ،عمرو بن حزم نزد
عمرو عاص رفت و گفت :عمار کشته شد ،رسول خدا صلی اهلل علیه وآله فرموده است :گروه ستمگر ،عمار را میکشند ،عمرو
عاص ناراحت شد و جمله «ال حول وال قوة اال باهلل» را میگفت تا نزد معاویه رفت ،معاویه پرسید :چه شده است؟ گفت :عمار
کشته شده است .معاویه گفت :کشته شد که شد ،حاال چه شده است؟ عمرو گفت :از رسول خدا صلی اهلل علیه وآله شنیدم که

میفرمود :عمار را گروه باغی و ستمگر خواهد کشت ،معاویه گفت :مگر ما او را کشتهایم ،عمار را علی و یارانش کشتند که او
را همراه خویش وادار به جنگ کردند و او را بین نیزهها و شمشیرهای ما قرار دادند.
الشیبانی ،أحمد بن حنبل أبو عبداهلل (متوفای241هـ) ،مسند أحمد بن حنبل ،ج ،4ص ،199ح  ،17813ناشر :مؤسسة قرطبة -
مصر؛
البیهقی ،أحمد بن الحسین بن علی بن موسی أبو بکر (متوفای 458هـ) ،سنن البیهقی الکبری ،ج ،8ص ،189ناشر :مکتبة دار
الباز  -مکة المکرمة ،تحقیق :محمد عبد القادر عطا1994 - 1414 ،؛
الذهبی ،شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان( ،متوفای748هـ) ،سیر أعالم النبالء ،ج  ،1ص  420و ص  ،426تحقیق:
شعیب األرناؤوط ،محمد نعیم العرقسوسی ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -بیروت ،الطبعة :التاسعة1413 ،هـ.
هیثمی پس از نقل روایت میگوید:
رواه أحمد وهو ثقة.
الهیثمی ،علی بن أبی بکر (متوفای  807هـ) ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ج ،7ص ،242ناشر :دار الریان للتراث /دار الکتاب
العربی  -القاهرة ،بیروت 1407 -هـ.
و حاکم نیشابوری پس از نقل روایت میگوید:
هذا حدیث صحیح علی شرط الشخین ولم یخرجاه بهذه السیاقة.
این حدیث با شرائطی که بخاری و مسلم قبول دارند ،صحیح است؛ ولی آنها به این صورت نقل نکردهاند.
الحاکم النیسابوری ،محمد بن عبداهلل أبو عبداهلل (متوفای  405هـ) ،المستدرک علی الصحیحین ،ج ،2ص ،155تحقیق :مصطفی
عبد القادر عطا ،ناشر :دار الکتب العلمیة  -بیروت الطبعة :األولی1411 ،هـ 1990 -م.
مناوی به نقل از قرطبی می نویسد:
وهذا الحدیث أثبت األحادیث وأصحّها ،ولمّا لم یقدر معاویة علی إنکاره قال :إنّما قتله من أخرجه ،فَجابه علی بَنّ رسول اللّه
صلی اللّه علیه وسلم إذن قتل حمزة حین أخرجه.
قال ابن دحیة :وهذا من علی إلزام مفحم الذی ال جواب عنه ،وحجّة ال اعتراض علیها.
این حدیث از محکمترین و صحیحترین احادیث است و چون معاویه قدرت بر انکارش نداشت ،گفت :عمار را کسی کشت که
او را همراه خود آورده است و لذا علی (علیه السالم) در پاسخش فرمود :پس بنابراین حمزه را هم در جنگ احد پیامبر کشته
است؛ چون آن حضرت بود که حمزه را همراه خودش آورده بود.
ابن دحیه میگوید :این پاسخ علی چنان کوبنده است که حرفی برای گفتن باقی نمیگذارد و دلیلی است که انتقادی بر آن
نیست.
المناوی ،عبد الرؤوف (متوفای1031 :هـ) ،فیض القدیر شرح الجامع الص یر ،ج  ،6ص  ،366ناشر :المکتبة التجاریة الکبری -
مصر ،الطبعة :األولی1356 ،هـ

چرا امیر المؤمنین در هیچ جنگی در زمان خلفاء شرکت نکرد؟
این که امیرمؤمنان علیه السالم شجاعترین فرد زمان خودش بود ،هیچ شک و شبههای در آن نیست؛ آن قدر شجاع و دالور
بود که شنیدن نامش خواب را از چشمان پهلوانان دشمن میپراند؛ تا جایی که عمر بن خطاب میگفت:
واهلل لوال سیفه لما قام عمود االسالم.
به خدا سوگند! اگر شمشیر علی علیه السالم نبود  ،عمود خیمه اسالم استوار نمیشد.
إبن أبی الحدید المدائنی المعتزلی ،أبو حامد عز الدین بن هبة اهلل بن محمد بن محمد (متوفای 655هـ) ،شرح نهُ البالغة ،ج
 ،12ص  ،51تحقیق محمد عبد الکریم النمری ،ناشر :دار الکتب العلمیة  -بیروت  /لبنان ،الطبعة :األولی1418 ،هـ 1998 -م.
حتی در زمانی که تمام یاران بی وفای رسول خدا صلی اهلل علیه وآله در جنگ احد و حنین آن حضرت را رها و از معرکه
گریختند ،امام علی علیه السالم پروانهوار اطراف شمع وجود پیامبر گرامی چرخید و از او دفاع میکرد.
اما چرا همان علی علیه السالم در هیچ یک از جنگهای زمان خلفاء شرکت نکرد؟
همان کسی که در زمان رسول خدا صلی اهلل علیه وآله در تمام نبردهای مسلمانان علیه کفار ،یهودیان و ...شرکت فعال داشت
و پیشاپیش تمام سربازان پرچم اسالم را به دوش میکشید و پهلوانان دشمن را یکی پس از دیگری بر زمین میکوبید ،چه
اتفاقی افتاده بود که در زمان خلفاء در هیچ نبردی حضور نمییافت؟
آیا شجاعتش را از دست داده بود ،یا جنگ در رکاب خلفاء را جهاد نمیدانست؟ یا این که خلفاء ،بر خالف سنت رسول خدا
صلی اهلل علیه وآله قصد استفاده از آن حضرت را نداشتند؟
امیر المؤمنین علیه السالم بهترین تصمیم را گرفت:
امر دائر بود بین این که امیرمؤمنان علیه السالم اساس اسالم را حفظ نماید و از حق خود بگذرد؛ یا این که بر آن عده اندک
حمله نموده و آنها را از دم تیغ بگذراند و در عوض دشمنان اسالم و منافقین با استفاده از این فرصت اساس اسالم را به خطر
بیندازند ،امیرمؤمنان علیه السالم راه دوم را برگزید و با این فداکاری دین اسالم را برای همیشه حفظ و دشمنان اسالم را
ناامید کرد و به طور قطع این تصمیم عاقالنهتر بوده است.
در خطبه سوم نهُ البالغه میفرماید:
وَطَفِقْتَ أَرْتَئِی بَینَ أَنْ أَصَولَ بِیدٍ جَذَّاءَ أَوْ أَصْبِرَ عَلَی طَخْیةٍ عَمْیاءَ .یهْرَمَ فِیهَا الْکبِیرَ وَیشِیبَ فِیهَا الصَّ ِیرَ وَیکدَحَ فِیهَا مَؤْمِنٌ حَتَّی
یلْقَی رَبَّهَ .فَرَأَیتَ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَی هَاتَا أَحْجَی .فَصَبَرْتَ وَفِی الْعَینِ قَذًی وَفِی الْحَلْقِ شَجًا .أَرَی تَرَاثِی نَهْباً.
در این اندیشه فرو رفته بودم که :با دست تنها (با بییاوری) به پا خیزم (و حق خود و مردم را بگیرم) و یا در این محیط پر
خفقان و تاریکیی که پدید آوردهاند صبر کنم ،محیطی که :پیران را فرسوده ،جوانان را پیر ،و مردان با ایمان را تا واپسین دم
زندگی به رنُ وا میدارد.
(عاقبت) دیدم بردباری و صبر به عقل و خرد نزدیکتر است؛ لذا شکیبائی ورزیدم؛ ولی به کسی میماندم که :خاشاک چشمش
را پر کرده و استخوان راه گلویش را گرفته ،با چشم خود میدیدم ،میراثم را به غارت میبرند.

و در خطبه پنجم نهُ البالغه ،هنگامی که شخصی همانند ابوسفیان به قصد گرفتن ماهی از آب گل آلود و استفاده از موقعیت
به دست آمده ،نزد آن حضرت آمد و پشنهاد بیعت و جنگ با أبوبکر را داد ،امام علیه السالم خطبه خواند و فرمود:
أَیهَا النَّاسَ شَقُّوا أَمْوَاجَ الْفِتَنِ بِسَفَنِ النَّجَاةِ ...أَفْلَحَ مَنْ نَهَضَ بِجَنَاحٍ أَوِ اسْتَسْلَمَ فَََرَاحَ ...فَإِنْ أَقَلْ یقَولَوا حَرَصَ عَلَی الْمَلْک وَإِنْ
أَسْکتْ یقَولَوا جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ هَیهَاتَ بَعْدَ اللَّتَیا وَالَّتِی وَاللَّهِ البْنَ أَبِی طَالِبٍ آنَسَ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْی أَمِّهِ .بَلِ انْدَمَجْتَ عَلَی
مَکنَونِ عِلْمٍ لَوْ بَحْتَ بِهِ الضْطَرَبْتَمْ اضْطِرَابَ الََْرْشِیةِ فِی الطَّوِی الْبَعِیدَةِ.
ای مردم امواج کوه پیکر فتنهها را ،با کشتیهای نجات در هم بشکنید( ...دو کس راه صحیح را پیمودند) آن کس که با داشتن
یار و یاور و نیروی کافی به پا خاست و پیروز شد و آن کس که با نداشتن نیروی کافی کنارهگیری کرد و مردم را راحت
ساخت .اگر سخن گویم (و حقم را مطالبه کنم) گویند :بر ریاست و حکومت حریص است و اگر دم فرو بندم (و ساکت نشینم)
خواهند گفت از مرگ می ترسد( .اما) هیهات پس از آن همه جنگها و حوادث (این گفته بس ناروا است) .به خدا سوگند
عالقه فرزند ابوطالب ،به مرگ از عالقه طفل شیرخوار به پستان مادر بیشتر است؛ اما من از علوم و حوادثی آگاهم که اگر
بگویم همانند طنابها در چاه های عمیق به لرزه درآئید.
چرا رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله) از سمیه و دیگر زنان مسلمان دفاع نکرد؟
امیرمؤمنان علیه السالم ،به همان دلیل از خود واکنش نشان نداد که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله در هنگام کشته شدن
سمیه ،مادر عمار یاسر توسط مشرکان و تعرض آنها به وی ،از خود واکنشی نشان نداد.
ابن حجر عسقالنی در اإلصابة مینویسد:
(  ) 11342سمیة بنت خباط ...والدة عمار بن یاسر کانت سابعة سبعة فی االسالم عذبها أبو جهل وطعنها فی قبلها فماتت
فکانت أول شهیدة فی االسالم ...عذبها آل بنی الم یرة علی االسالم وهی تَبی غیره حتی قتلوها وکان رسول اهلل صلی اهلل
علیه وسلم یمر بعمار وأمه وأبیه وهم یعذّبون باألبطح فی رمضاء مکة فیقول صبرا یا آل یاسر موعدکم الجنة.
سمیه دختر خباط ...مادر عمار یاسر هفتمین کسی است که اسالم آورد ،ابوجهل او را اذیت میکرد و آن قدر نیزه بر پایین
شکمش زد تا به شهادت رسید و او نخستین زن شهید در اسالم است .آل بنوم یره ،چون مسلمان شده بود و دست بردارد نبود
او را آزار و اذیت کردند؛ تا کشته شد .رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله) ،منظره شکنجه شدن عمار و مادر و پدرش را در مکه
میدید و میفرمود :ای خاندان یاسر! صبور باشید که وعده گاه شما بهشت است.
العسقالنی ،أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل الشافعی ،اإلصابة فی تمییز الصحابة ،ج  ،7ص  ،712تحقیق :علی محمد
البجاوی ،ناشر :دار الجیل  -بیروت ،الطبعة :األولی.1992 - 1412 ،
با این که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله میدید کافری همچون ابوجهل متعرض ناموس مسلمانان میشود؛ ولی در عین حال
هیچ واکنشی از خود نشان نمیداد و به آنان نیز فرمان میداد که صبر نمایند.
مگر نه این که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله غیورترین و شجاعترین فرد عالم است ،پس چرا از ناموس مسلمانان دفاع نکرد؟
چرا شمشیرش را برنداشت تا گردن ابوجهل را از تنش جدا کند؟
و نیز زمانی که عمر بن خطاب ،متعرض زنان مسلمان میشد و آنها را به خاطر اسالم آوردنشان کتک میزد ،چرا رسول خدا
صلی اهلل علیه وآله از خود واکنشی نشان نمیداد.

ابن هشام در السیرة النبویة ،مینویسد:
ومر [ابوبکر] بجاریة بنی مؤمل ،حی من بنی عدی بن کعب ،وکانت مسلمة ،وعمر بن الخطاب یعذبها لتترک االسالم ،وهو
یومئذ مشرک ،وهو یضربها ،حتی إذا مل قال :إنی أعتذر إلیک ،إنی لم أترکک إال ماللة ،فتقول :کذلک فعل اهلل بک.
ابوبکر میدید که کنیز مسلمان شده از بنو مؤمل از خاندان عدی بن کعب ،عمر او را کتک میزد تا دست از اسالم بردارد و
مسلمان بودن را ترک کند (چون عمر هنوز مشرک بود) آن قدر او را زد تا خسته شد ،گفت :اگر تو را کتک نمیزنم برای این
است که خسته شدهام ،از این جهت مرا ببخش .کنیز در پاسخ گفت :بدان که خدا نیز این گونه با تو رفتار خواهد کرد.
الحمیری المعافری ،عبد الملک بن هشام بن أیوب أبو محمد (متوفای213هـ) ،السیرة النبویة ،ج  ،2ص  ،161تحقیق طه عبد
الرءوف سعد ،ناشر :دار الجیل ،الطبعة :األولی ،بیروت 1411 -هـ؛
الشیبانی ،أحمد بن حنبل أبو عبد اهلل (متوفای241هـ) ،فضائل الصحابة ،ج  ،1ص  ،120تحقیق د .وصی اهلل محمد عباس،
ناشر :مؤسسة الرسالة  -بیروت ،الطبعة :األولی1403 ،هـ 1983 -م؛
الکالعی األندلسی ،أبو الربیع سلیمان بن موسی (متوفای634هـ) ،اإلکتفاء بما تضمنه من م ازی رسول اهلل والثالثة الخلفاء ،ج
 ،1ص  ،238تحقیق د .محمد کمال الدین عز الدین علی ،ناشر :عالم الکتب  -بیروت ،الطبعة :األولی1417 ،هـ؛
االنصاری التلمسانی ،محمد بن أبی بکر المعروف بالبری (متوفای644هـ) الجوهرة فی نسب النبی وأصحابه العشرة ،ج  ،1ص
244؛
الطبری ،أحمد بن عبد اهلل بن محمد أبو جعفر (متوفای694هـ) ،الریاض النضرة فی مناقب العشرة ،ج  ،2ص  ،24تحقیق عیسی
عبد اهلل محمد مانع الحمیری ،ناشر :دار ال رب اإلسالمی  -بیروت ،الطبعة :األولی1996 ،م؛
النویری ،شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب (متوفای733هـ) ،نهایة األرب فی فنون األدب ،ج  ،16ص  ،162تحقیق مفید
قمحیة وجماعة ،ناشر :دار الکتب العلمیة  -بیروت ،الطبعة :األولی1424 ،هـ 2004 -م.
چرا رسول خدا صلی اهلل علیه وآله جلوی عمر را نگرفت و او را از این کار منع نکرد؟ چرا شمشیرش را برنداشت و گردن عمر
را نزد؟
اهل تسنن ،هر پاسخی دادند ،ما نیز عین همان را درباره صبر امیرمؤمنان علیه السالم و شمشیر نکشیدن آن حضرت خواهیم
داد.
چرا عثمان از زنش دفاع نکرد؟
هنگامی که یاران رسول خدا صلی اهلل علیه وآله به خانه عثمان ریختند و همسر او را زده و انگشتش را قطع کردند ،او از
همسرش دفاع نکرد ،شما از این عملکرد عثمان چه پاسخی دارید؟
طبری ،در تاریخش مینویسد:
وجاء سودان بن حمران لیضربه فانکبت علیه نائلة ابنة الفرافصة واتقت السیف بیدها فتعمدها ونفح أصابعها فَطن أصابع یدها
وولت ف مز أوراکها وقال أنها لکبیرة العجیزة وضرب عثمان فقتله.
سودان بن حمران آمد تا او را کتک بزند ،نائله دختر فرافصه (زن عثمان) خود را بر روی او انداخت ،سودان شمشیر را گرفت
و انگشت او را قطع کرد و سپس دست به پشت او زد و گفت :عجب پشت بزرگی دارد ،سپس عثمان را زد و کشت.
الطبری ،أبی جعفر محمد بن جریر (متوفای ،)310تاریخ الطبری ،ج  ،2ص  ،676ناشر :دار الکتب العلمیة  -بیروت.

همچنین ابن أثیر در الکامل فی التاریخ مینویسد:
وجاء سودان لیضربه فَکبت علیه امرأته واتقت السیف بیدها فنفح أصابعها فَطن أصابع یدیها وولت ف مز أوراکها وقال أنها
لکبیرة العجز وضرب عثمان فقتله.
الجزری ،عز الدین بن األثیر أبی الحسن علی بن محمد (متوفای630هـ) الکامل فی التاریخ ،ج  ،3ص  ،68تحقیق عبد اهلل
القاضی ،ناشر :دار الکتب العلمیة  -بیروت ،الطبعة الثانیة1415 ،هـ.
ابن کثیر دمشقی سلفی مینویسد:
ثم تقدم سودان بن حمران بالسیف فمانعته نائلة فقطع أصابعها فولت فضرب عجیزتها بیده وقال :أنها لکبیرة العجیزة .وضرب
عثمان فقتله.
القرشی الدمشقی ،إسماعیل بن عمر بن کثیر أبو الفداء (متوفای774هـ) ،البدایة والنهایة ،ج  ،7ص  ،188ناشر :مکتبة المعارف
 بیروت.چرا عثمان از زنش دفاع نکرد ،مگر نه این که او مرد بود ،غیرت داشت و باید از زنش دفاع میکرد؟ پس چرا هیچ واکنشی از
خود نشان نداد و حاضر شد که ببیند یاران رسول خدا به همسر او اهانت کرده و متعرض همسر او شوند؟
چرا عمر از زنش دفاع نکرد؟
اهل سنت اصرار دارند که امّ کلثوم دختر امیرمؤمنان علیه السالم همسر عمر بوده است؛ اما میبینیم که هنگامی که م یرة بن
شعبه اهانت زشتی به امّ کلثوم کرده و او را با امّ جمیل ،زنا کار مشهور عرب تشبیه و قیاس میکند ،عمر هیچ عکس العملی
از خود نشان نمیدهد.
ابن خلکان در وفیات األعیان مینویسد:
ثم إن أم جمیل وافقت عمر بن الخطاب رضی اهلل عنه بالموسم والم یرة هناک فقال له عمر أتعرف هذه المرأة یا م یرة قال
نعم هذه أم کلثوم بنت علی فقال له عمر أتتجاهل علی واهلل ما أظن أبا بکرة کذب علیک وما رأیتک إال خفت أن أرمی
بحجارة من السماء.
ام جمیل (کسی که سه نفر شهادت دادند م یره با او زنا کرده است و به خاطر امتناع شاهد چهارم از شهادت ،از حد رهایی
یافت) در حُ ،با عمر همراه شده و م یره نیز در آن زمان در مکه بود .عمر به م یره گفت :آیا این زن را می شناسی؟
م یره در پاسخ گفت :آری این امّ کلثوم دختر علی است!
عمر گفت :آیا خودت را به بیخبری میزنی؟ قسم به خدا من گمان میکنم که ابوبکرة درباره تو دروغ نگفته است و هر زمان
که تو را میبینم میترسم که از آسمان سنگی بر سر من فرود آید!
إبن خلکان ،أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبی بکر (متوفای681هـ) ،وفیات األعیان و انباء أبناء الزمان ،ج،6
ص ،366تحقیق احسان عباس ،ناشر :دار الثقافة  -لبنان.
و ابوالفرج اصفهانی مینویسد:
حدثنا ابن عمار والجوهری قاال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا علی بن محمد عن یحیی بن زکریا عن مجالد عن الشعبی قال
کانت أم جمیل بنت عمر التی رمی بها الم یرة بن شعبة بالکوفة تختلف إلی الم یرة فی حوائجها فیقضیها لها قال ووافقت عمر

بالموسم والم یرة هناک فقال له عمر أتعرف هذه قال نعم هذه أم کلثوم بنت علی فقال له عمر أتتجاهل علی واهلل ما أظن أبا
بکرة کذب علیک وما رأیتک إال خفت أن أرمی بحجارة من السماء.
ام جمیل همان کسی است که م یره را به زنای با او متهم کردند و در کوفه به نزد م یره رفته و کارهای او را انجام میداد!
این زن در زمان حُ با م یره و عمر همراه شد .عمر به م یره گفت :آیا این زن را میشناسی؟ پاسخ داد :آری این امّ کلثوم
دختر علی است!
عمر گفت :آیا در مقابل من خود را به بیخبری میزنی؟ قسم به خدا من گمان ندارم که ابوبکرة درباره تو دروغ گفته باشد! و
تو را نمیبینم ،مگر آنکه میترسم از آسمان سنگی بر سر من فرود آید!
األصبهانی ،أبو الفرج (متوفای356هـ) ،األغانی ،ج  ،16ص  ،109تحقیق :علی مهنا وسمیر جابر ،ناشر :دار الفکر للطباعة والنشر
 لبنان.زنا کردن م یره با امّ جمیل ،مشهور و معروف و امّ جمیل به بدکاره بودن شهره شهر و انگشت نمای عام و خاص بود .چرا
هنگامی که م یرة بن شعبه ،دختر رسول خدا را با چنین زنی زناکاری مقایسه میکند ،خلیفه دوم او را مجازات نمیکند؟

