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 دارد؟ت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها وجود یدرباره حرمت آزار و اذ یثی، حدیح بخاریا در صحیآ

 :ت اولیروا

ْسوَر بن مَخْرَمَ هیکمل ینار عن ابن أبیعن عمر و ابن د هنیید حدثنا ابن عیحدثنا أبو الول ه یاللّه عل یأنّ رسول اللّه صل هعن المِ
 «.یفمن أغضبها أغضبن یمنّ هبَضْعَ هفاطم»وسلم قال: 

 او را به خشم در آورد مرا به خشم آورده است.ه ک یسکه وآله فرمود: فاطمه پاره تن من است؛ یاهلل عل یرسول خدا صل

ـــ باب مَنَاقِبَ قَرَابَ 12، ب هتاب فضائل الصحابک(، 3714، ح 710، )ص 4/210 یح البخاریصح  هیاهلل عل یرََسولِ اللَّهِ صل هـ
 السَّالَمَ .هَا یعَلَ هـ باب مَنَاقِبَ فَاطِمَ 29، ب هتاب فضائل الصحابک( 3767، ح 717، )ص 4/219وسلم . و

وَرِ بْنِ مَخْرَمَهیکمَلَ یعَنِ ابْنِ أَبِ ولَ اللَّهِ صــله، عَنِ الْمِســْ مِعْتَ رَســَ  ینَّ بَنِإِ»الْمِنْبَرِ:  یقَولَ وَهْوَ عَلَیه وســلم یاهلل عل ی، قَالَ ســَ
تََْذَنَوا فِ هرَیهِشـــَامِ بْنِ الْمَ ِ  ی أَبِ دَ ابْنَیرِیطَالِب فَالَ آذَنَ، ثَمَّ الَ آذَنَ، ثَمَّ الَ آذَنَ، إِالَّ أَنْ  یبْنَ أَبِ یحَوا ابْنَتَهَمْ عَلِکنْیأَنْ  یاســـْ

 «.مَا آذَاهَا ینِیؤْذِیمَا أَرَابَهَا وَ یبَنِیرِی، یمِنِّ هبَضْعَ یحَ ابْنَتَهَمْ، فَإِنَّمَا هِکنْیوَ یطَلِّقَ ابْنَتِیطَالِب أَنْ 

صلیگویمسور م شنیاهلل عل ید: از رسول خدا  ستند یمنبر فرمود: فرزند هشام بن م  یه روکدم یه وآله  ه دختر کره اجازه خوا
را یرد؛ زیدخترم را طالق دهند و دختر آنها را بگ یه علکن یطالب در آورند من اجازه ندادم، مگر ا یبن اب یشان به ازدواج عل

 ند.کت یه او را اذکند مرا آنچه کیت میاذ ن سازد ویهگند آنچه او را اندوکین میفاطمه پاره تن من است، مرا اندوهگ

 .وَاإلِنْصَافِ هرَیالْ َ ی، فِـ باب ذَبِّ الرَّجَلِ عَنِ ابْنَتِهِ 109اح، ب کتاب النک، 5230، ح 158، ص 6ج  یح البخاریصح

 یلنَّبِ ا بِنْتِ هفَاطِمَ فَضَائِلِ ـباب 15 ب عنهم، یتعال اهلل یرض هالصحاب فضائل تابک ،6201 ح ،141 ص ،7 ج ح مسلم،یصح

 . وَالسَّالَمَ ههَا الصَّالَیعَلَ

 :ت دومیروا

 «.تْیتَوَفِّ یر، فَلَمْ تَزَلْ مَهَاجِرَتَهَ حَتَّکه وسلم فَهَجَرَتْ أَبَا بَیاهلل عل یبِنْتَ رَسَولِ اللَّهِ صل هفَ َضِبَتْ فَاطِمَ»

 افت.یات ه وفکن یرد تا اکقطع رابطه  ابوبکرر خشم گرفت و با کبر ابوبه وآله یاهلل عل یپس فاطمه دختر رسول خدا صل

 ـ باب فَرْضِ الْخَمَسِ . 1تاب فرض الخمس، ب ک، 3093، ح 4/42: یح البخاریصح

 ند :کینقل م یبخار یگریت دیز در روایو ن

 تْ .یتَوَفِّ یلِّمْهَ حَتَّکفَهَجَرَتْهَ فَلَمْ تَ -قَالَ  - کذَلِ یر فِکبَ یأَبِ یعَلَ هفَوَجَدَتْ فَاطِمَ

 افت.یه وفات کن یرد و با او سخن نگفت تا اکر غضب کپس فاطمه بر ابوب

 .بَرَیخَ هغَزْوَ باب ـ 38 ب ،یتاب الم ازک( 4240ح  802، )ص 5/82: یح البخاریصح

ه وسلم، ج الَ یاهلل عل یصل یـــ باب قَوْلِ النَّبِ 16(، ب  ی)الم ازر یتاب الجهاد والسک، 4471، ح 154، ص 5ح مسلم: ج یصح
 .هنَا فَهَوَ صَدَقَکنَورَثَ مَا تَرَ

 سد :ینویت سوم میو در روا

 مَاتَتْ . یلِّمْهَ حَتَّک، فَلَمْ تَهفَهَجَرَتْهَ فَاطِمَ

 ا رفت.یه از دنکن یرد و سخن نگفت تا اکقطع رابطه  ابوبکرفاطمه با 

 .هصَدَقَ نَاکتَرَ مَا نَورَثَ الَ ه وسلمیاهلل عل یصل یـ باب قَوْلِ النَّبِ 3تاب الفرائض، ب ک، 6726، ح 3، ص 8، ج یالبخارح یصح



 عه آمده است؟یتب شکح در یبا سند صح« یفاطمه بضعه من»ث یا حدیآ

 یپاسخ اجمال

 ح دارد.یعه، سند صحیش ییروات در منابع ین روایعه انجام شد، ایه در منابع شک یلک یبررس یکطبق 

سناد متعدد آن، رواکت از طرق متعدد نقل شده ین روایعالوه بر آن، ا ورت ن صیه در اکت متواتر است؛ یه با در نظر داشت ا
 سند هم ندارد. یاز به بررسین

 تین روایدرباره ا یحیات توضکن

صل روا یقبل از بررس ست ابتدا به یا سناد آن، الزم ا شاره کیم کمکت ما را یح روایه در توضک یاتهکچند نت و ارائه ا ند، ا
 م:یینما

 )صلی اهلل علیه وآله(ت از رسول خدا ین روایته اول: شأن صدور اکن

ــ ــناد ا یبررس ــان ین روایطرق متعدد و اس ــلین فرمایه اکهد دیمت نش ــول خدا ص ــع ه)فاطم ه وآلهیاهلل عل یش رس  هبض

 ان شده است.یب یمختلف یهاها به مناسبتیسالم اهلل علدرباره دخترش فاطمه زهرا  (یمن

ست 1 شده ا صلک. از مجاهد نقل  سول خدا  ضرت زهرا  یا هدفش تنها معرفیه گوکاز روزها،  یکیه وآله در یاهلل عل یه ر ح
 دم فرمود:ها در دستش بود. در حضور مریدست فاطمه زهرا سالم اهلل عل یها بود، از خانه خارج شد در حالیسالم اهلل عل

سد و هر شیمه کناسد شیمه فاطمه را ک یسکهر  سد، بداند او فاطمه دختر پشیماو را ن یسکنا لب امبر و پاره تن من قینا
 ان بدن من است:یمن در م

 ...ین جنبیب یالذ یقلب ی، وهیمن هبضع یوه بنت محمد، هفاطم یعرفها هیمن عرف هذه فقد عرفها، ومن لم 

ه در کردند که وآله در جمع اصحاب سؤال مطرح یاهلل عل یه رسول خدا صلکن است یت ایصدور روا یهااز مناسبت یکی. 2
 زن بهتر است.؟ یبرا یزیت، چه چیگر روایا طبق عبارت دیتر است و یکزن به خداوند نزد یچه حال

سخ دهند، ام ستند پا صحاب نتوان سالم به خانه آمد و ایرمؤمنان علیا سؤال را با یه ال سالم اهلل علن  ان یم ها دریفاطمه زهرا 
 ند و نه مرد نا محرم او را.یه نه او مرد نامحرم را ببکن است یزن ا یز براین چیشان فرمود: بهتریگذاشت. ا

 ن جمله را درباره فاطمه فرمودند.یه السالم پاسخ حضرت زهرا را به رسول خدا عرضه داشت، آن حضرت ایعل یعل یوقت

اطمه ن خبر به فیرده است. اک یه آن حضرت از دختر ابوجهل خواستگارکردند کعه یه السالم شایرمؤمنان علی. دشمنان ام3
سالم اهلل عل سیزهرا  سول خدا نید و در نهایها ر ضرت رویز از جریت ر شد. آن ح منبر قرار گرفت و درباره فاطمه  یان آگاه 

سنت، مخاطب یده علمایرد. به عقکان ین جمله را بیا صل اهل  سول خدا  ضرت علیاهلل عل یر سالم بیعل یه وآله ح وده ه ال
 رده بود.کش را فراهم ین فرمایاش مقدمه ایه با خواستگارکاست 

صادق عل سالم در یاما امام  صل یروا یکه ال شکت مف ستگاریه در منابع  ستان خوا صل دا از دختر ابوجهل را  یعه آمده، ا
سو یجعل و یساختگ شمنانش  یو تهمت از  سول خدا چنکن یاند؛ اما ادیمد سخنیه ر ضور جاعالن ا ین  ضیرا در ح ه ین ق

ن افسانهیگر با ساختن ایه شما دکند کیمقت حضرت به جاعالن داستان گوشزد یدر حق یعنیقت دارد؛ یرده است حقکان یب
 د.یازاریها فاطمه را ن



د، رسول خدا فرمود: یها خودش را پوشانیزهرا سالم اهلل عل اش شد، فاطمهبا اجازه حضرت زهرا وارد خانه یینای. روز مرد ناب4
ــاندیاو ناب ــت چرا خود را پوش ــول خدا درباره فاطمه کن جا بود یم. در ایبنیند من او را میبی؟ فرمود: اگر او مرا نمیناس ه رس

 فرمود:

 .یمن هبضع کأشهد أن

صحاب، ام ی. به نقل ابن عباس روز5 شدند. هنگام ورود هر ین علیزهرا و حسنرمؤمنان، فاطمه یدر حضور ا سالم وارد  هم ال
ه بر هر کرا  ییهابتیه حضرت سؤال نمودند. حضرت مصیل گرید. اصحاب از دلشیمبار کچشمان رسول خدا اش دام آنها،ک

 ها هم فرمودند:ید، شرح دادند و درباره فاطمه زهرا سالم اهلل علشیماز آنها وارد  یکی

 ...یمِنِّ هبَضْعَ یوَهِنَ ینَ وَالْآخِرِینَ مِنَ الََْوَّلِینِسَاءِ الْعَالَمِ هدَیفَإِنَّهَا سَ هفَاطِمَ یوَأَمَّا ابْنَتِ

صلی. به روا6 صیالوداع در مسجد درباره اهلب هه وآله پس از بازگشت از حجیاهلل عل یت ابن عباس، رسول خدا  حاب تش به ا
 رد و درباره فاطمه فرمود:کسفارش 

 .الضَّوْءِک بَعْلَهَا وَ أَنَا وَ یهَا عَضَدَایوَ وَلَدَ یمِنِّ هبَضْعَ هفَاطِمَفَإِنَّ 

صلک یضید: در مریوگیم یگر ابوذر غفاریت دیدر روا .7 سول خدا  ضرت، یه وآله وفات یاهلل عل یه ر ستور آن ح افت، به د
ضورش آوردم. پ ستکشان خبر داد یامبر به ایفاطمه را به ح ستیاهل ب ن فرد ازیه تو نخ  یه به من ملحق خواهکد یت من ه

 رد و فرمود:کداد، آنگاه حضرت رو به من  یود آگاهشیمشان وارد یه بر اک ییهابتیشد و از مص

 .یفَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِ یمِنِّ هإِنَّهَا بَضْعَ ا أَبَا ذَرٍّی

صدور د8 شَن  سنت  شده و آن این یگری. در منابع اهل  سجد بیه ابولبابه خودش را در پاک یانیجر ه درکن یز نقل  سته ه م
ــم خورده بود  ــول خدا او را باز نکبود و قس ند اما کخواهد ماند. فاطمه زهرا آمد تا او را باز  ین حال باقیند، در همکه اگر رس

 .یمن هبضع هانما فاطم نخواست. رسول خدا درباره فاطمه فرمود: یو

 ن است:یت ایمتن روا

 یرض هم فاطمأ هجی: من أفضل خدیرحمه اهلل تعال یبن داود بن عل ابوبکرر یبکن(: سئل العالم الی)مرج البحر یف هیقال ابن دح

 .ه وسلم أحدایاهلل عل یرسول اهلل صل هوال أعدل ببضع (یمن هبضع هاهلل عنهما؟ فقال: )ان فاطم

سه سن ویلیوقال ال ستقراء ح صحی: وهذا ا ستقراء أن أبا لباب هشهد ب سه، وحلف أن ال یح ههذا اال سوین ربط نف ل اهلل حله اال ر

 (.یمن هضعب ه)انما فاطم ه وسلم:یاهلل عل یالجل قسمه، فقال رسول اهلل صل یلتحله فَب هه وسلم فجاءت فاطمیاهلل عل یصل

ا یجه افضــل اســت یا خدیه آکســؤال شــد  یر بن داود بن علکه از عالم بزرگ ابوبکن آورده اســت یه در مرج البحریابن دح
 ست.ین یسکچ یگفت: رسول خدا فرموده: فاطمه پاره تن من است و عدل پاره تن رسول خدا ه یفاطمه؟ و

ه مسجد بسته یه خودش را در پاکن استقراء داستان ابولبابه است یو است و شاهد صحت ایکن استقراء نیگفته است: ا یلیسه
رد به کقبول ن یو یند؛ ولکند. فاطمه آمد تا او را باز کند، خودش را باز نکه تا رســـول خدا باز نکرده بود کاد یبود و قســـم 

 رده بود. رسول خدا فرمود: همانا فاطمه پاره تن من است.کاد یه کیمخاطر قس

ـــ(، سبل الهد942یوسف )متوفای، محمد بن یالشام یالصالح ق: عادل یتحق، 328، ص10ر العباد، جیخ هریس یوالرشاد ف یهـ
 هـ.1414، ی: األولهروت، الطبعیب - هیتب العلمکمحمد معوض، ناشر: دار ال یأحمد عبد الموجود وعل

 



 ز آمده است:یگر نید یهاتابکت در ین روایا

من  ه وسلمیاهلل عل یصل یهــ(،إمتاع األسماع بما للنب 845یبن عبد القادر بن محمد )متوفا ین أحمد بن علیالد ی، تقیزیالمقر
 ی، ناشــر: منشــورات محمد علیســید النمیق محمد عبد الحمیق وتعلی، تحق274، ص10والمتاع، ج هاألحوال واألموال والحفد

 م .1999ه ـ  1420، یاألول هروت، الطبعیـ ب هیتب العلمکضون دار الیب

س1044ین )متوفایبن برهان الد ی، علیالحلب ـــ(، ال شر: دار المعرف674، ص2ج ن المَمون،یاألم هریس یف هیالحلب هریهـ  - ه، نا
 .1400 -روت یب

ــ(، جواهر المطالب ف871یات محمد بن أحمد، )متوفاکالبر ین أبی، شمس الدیالشافع یالباعون یالدمشق  یمناقب اإلمام عل یهـ
 - هیاإلســـالم هاء الثقافی، ناش : مجمع إحیخ محمد باقر المحمودیق: الشـــی، تحق152، ص1ه الســـالم، جیطالب عل یبن أب

 1415یران، چاپ: األولیا - قم

 ست؟یچ« هبضع» یته دوم: معناکن

گاه یه حضرت زهرا در نزد آن حضرت از جاکهد دیمند و نشان کیمان یرا ب یقیبلند و عم یمعنا ،«یمن هبضع هفاطم» جمله
 برخوردار است. یاژهیخاص و و

 سد:ینویم« هبضع»واژه  یدر معنا« ریمصباح المن»ر دیمویف

 .. من اللحْمِ و الجمعَ )بَضْعٌ و بَضَعَاتٌ و بِضَعٌ و بِضَاعٌ( ه: القِطْعَهالبَضعَ

 د.یآیم)بَضْعٌ و بَضَعَاتٌ و بِضَعٌ و بِضَاعٌ(  ه از گوشت است و جمع آنکت« هبضع»

ـ (، مصباح المن770ی)متوفا یالمقر ی، أحمد بن محمد بن علیومیالف ، محل نشر: 51، ص: یر للرافعیبکب الشرح الیغر یر فیه
 تا. ی، بهیالعلم هتبکروت، دار النشر: المیب

 رده است:کان یمختلف آن ب یهارا با قرائت« بضعه»واژه  یگر از ل ت شناسان معناید یکیابن منظور 

َضعَ اللحمَ  ضع: بَ ضِ یب عه تَبْ ضَّ ْضعاً و بَ َضعَه بَ ْضع عاً: قطعه،یبْ ضع تهیأَعط: تقول منه؛ ه: القِطعهوالبَ  هقِطع تهیأَعط ذاإِ اللحم من هبَ

 اللحم، من هالقِطْع أَن ماک یإِنها جَزء من یأَ سر،کوقد ت ،ک، من ذل یمنِّ هبَضْع هفاطِم ث:یالحد ی.. و فبالفتح، هذه ،همجتمع

َضعَ اللحمَ » شت را قطعه  یعنی؛ «بَ ْضع»رد. کگو ست. وقتکت یبه معنا« هبَ شت ا شتک: تییوگیم یه از گو را به او  ه از گو
ت یروا با فتح باء است و در« بضعه» ین معناید. ایوسته را به او داده باشیه به هم پکه تکدرست است  ین جمله زمانیدادم، ا

 ن معنا است.یاز هم« یمنِّ هبَضْع هفاطِم»رسول خدا 

شت از آن گو یاز گوشت جزئ هکه فاطمه جزء از من است؛ چنانچه تکن است یش اید. معنایآیم« با»سر کن واژه با یا یگاه
 است.

صر یقیاألفر سان العرب، ج 711یرم بن منظور )متوفاکن محمد بن می، جمال الدیالم صادر 13، ص 8هــــ(، ل شر: دار   -، نا
 .ی: األولهروت، الطبعیب

 رده است:ک ین گونه معنیت را ایر روایابن اث

ضع هث فاطمیالحد یوف ضع یمن هب م جزء من من اللح هما أن القطعک یأنها جزء من یسر أکمن اللحم وقد ت هبالفتح: القطع هالب
 اللحم .



ضع هفاطم»ت یدر روا ضعه به فتح باء، به معنا« یمن هب ست یب شت ا  نیا شیمعنا دیآیم هم باء سرک با یگاه قطعه از گو
 .است گوشت آن از جزء گوشت از قطعه یک چنانچه است؛ من بدن از جزء فاطمه هک است

ق: طاهر ی، تحق133، ص1ث واألثر، جیب الحدیغر یف هیهـ(، النها606یبن محمد )متوفا ک، ابوالسعادات المباریر الجزریابن أث
 م.1979 -هـ 1399 -روت یب - هیالعلم هتبک، ناشر: المیمحمود محمد الطناح - یأحمد الزاو

ضع»ن، واژه یبنابرا ست. وقت یسر آن، به معناکبا فتح با و « هب سول خدا م یپاره از بدن و جزء از بدن ا  هفاطم» د:یفرمایر

 از بدن من است. یه فاطمه پاره تن من و جزئکن است یش اینامع «یمن هبضع

 تیه مرا اذکرده و هر کت یند مرا اذکت یه او را اذکن جمله فرموده است: هر یه رسول خدا در ادامه اکم ینیبیمن جهت یاز ا
 رده است.کت یاذند خدا را ک

رات یا در تعبیه مرا به خشم آورد خدا را به خشم آورده است و کد: هر او را به خشم آورد مرا به خشم آورده و هر یرمافیما یو 
 خداوند است. یمن رضا یمن و رضا یفاطمه رضا یگر آمده است: رضاید

ت و آزار، یه وآله با گرفتن حق فاطمه و اذیاهلل عل یصل ه بعد از رحلت رسول خداک ییود آنهاشیمن معنا، روشن یبا دقت در ا
امبرش قرار گرفته است و در یردند، مورد خشم خداوند و پکت یزدن، آتش زدن خانه و سقط فرزندش آن حضرت را اذ کتک

 ردند.کت یامبر را اذیقت خدا و پیحق

 اتی: طرق و اسناد روایلیپاسخ تفص

شین روایا سناد یت در منابع  صلعه با ا سول خدا  سالم و جمعین علیق ائمه طاهریه وآله از طریاهلل عل یمتعدد از ر از  یهم ال
 م:ینکیمن قسمت به طرق و اسناد آن اشاره یصحابه نقل شده است. در ا

 ( ی، فمن آذاها فقد آذانیمن هبضع هفاطمبا سند معتبر ) )علیه السالم(ت اول: از امام صادق یروا

صادق علیدر روا سالم یت امام  شده، نکه ال سند معتبر نقل  ضور ابوب یز ماجرایه با  ر و عمر را در نزد فاطمه زهرا آمده کح
 ت از آنها اعتراف گرفت.یرد و از صحت رواکت در مقابل آنها احتجاج ین روایشان با استناد به ایه اکاست 

 ن گونه آورده است:یت را ایعه، با سند معتبر روایش یاز علما یکی یر طبریابو جعفر محمد بن جر

عَنْ أَحْمَدَ  یهِ عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ الْبَرْقِیعَنْ أَبِ یبَرِکالتَّلَّعَ ین عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ هَارَونَ بْنِ مَوســَ یأبو الحســ یحدثن - 43
ه السالم یعَبْدِ اللَّهِ عل یرٍ عَنْ أَبِیبَصِ  یانَ عَنْ أَبِکنَجْرَانَ عَنِ ابْنِ ِسنَانٍ عَنِ ابْنِ مَسْ  یعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ یسَ یبْنِ مَحَمَّدِ بْنِ عِ

بَ وَفَاتِهَا نَ َسبَاکوَ  همِنَ الْهِجْرَ هعَْشرَ یإِحْدَ هوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِثَلَاثٍ خَلَوْنَ مِنْهَ َسنَی هالْآخِرَ یجَمَادَ یها السالم فِیعل هقَالَ قَبَِضتْ فَاطِمَ
َضتْ مِنْ ذَلِیزَهَا بِنَعْلِ السَّ کعَمَرَ لَ یأَنَّ قَنْفَذاً مَوْلَ ناً وَ مَرِ سِّ ْسقَطَتْ مَحَ َشدِ کفِ بََِمْرِهِ فَََ ضاً  دْخَلَ یداً وَ لَمْ تَدَعْ أَحَداً مِمَّنْ آذَاهَا یمَرَ

ْصحَابِ النَّبِکهَا وَ یعَلَ َسََلَا أَمِیاهلل عل یلص یانَ الرَّجَلَانِ مِنْ أَ سالم أَنْ ینَ علیرَ الْمَؤْمِنِیه وآله  رَ یَسََلَهَا أَمِهَا فَیْشفَعَ لَهَمَا إِلَیه ال

سالم فَلَمَّا دَخَلَا عَلَینَ علیالْمَؤْمِنِ َسولِ اللَّهِ قَالَتْ بِخَیفَ أَنْتِ کیهَا قَاال لَهَا یه ال سَ  رٍ بِحَمْدِ اللَّهِ ثَمَّیا بِنْتَ رَ  یمِعْتَمَا النَّبِ قَالَتْ لَهَمَا مَا 

عَ هقَولَ فَاطِمَی  مِنْ رَجَافَخَ قَالَ یتَمَانِیآذَ لَقَدْ اللَّهِ فَوَ: قَالَتْ. یبَلَ: قَاال اللَّهَ یآذَ فَقَدْ یآذَانِ مَنْ وَ یفَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِ یمِنِّ هبَضـــْ
 .هِمَایعَلَ هسَاخِطَ یهِ وَ السالم هیعل عِنْدِهَا

ا یناز د یازدهم هجریسال  یالثان یها السّالم روز سه شنبه، سوم ماه جمادیه السالم فرمود: حضرت فاطمه علیامام صادق عل
 رده بود.که قنفذ غالم عمر به امر او وارد کبود  یارحلت نمود. علّت وفات آن حضرت همان ضربه



سقط نمود و سن را  ضربه مح ضرت زهرا به علت آن  شدّت بیبد ح شد و اجازه نداد احدین جهت به  ه ک یاز آن افراد یمار 
 رده بودند نزد او وارد شوند.کت یرا اذ یو

صحاب پکآن دو نفر  ضرت علکامبر خدا بودند )ابوبیه از ا ضا نمودند نزد فاطمه برایعل یر و عمر( از ح ّسالم تقا شان یا یه ال
ضرت امیشفاعت نما ضرت رفتند و گفتند: ا یر براید. ح ضور آن ح شما چطیدختر پ یآنان اجازه گرفت و به ح ور  مبر! حال 

 است؟

 یسکاز تن من است،  یارمود: فاطمه پارهفیمامبر خدا یه پکد یدیا نشنیشان فرمود: آیر، خوبم. آنگاه به اکرا ش یفرمود: خدا
م. فرمود: به خداوند سوگند یادهیرده؟ گفتند: شنکت یخداوند را اذند کت یه مرا اذک یسکرده و کت یند مرا اذکت یه او را اذک
 بود. که آن بانو همچنان بر آنان خشمناک ید. آنان از نزد فاطمه خارج شدند در حالیاردهکت یه شما مرا اذک

 - هیالدراسات اإلسالمق: قسم ی، تحق135، صهقرن پنجم(، دالئل االمام یر بن رستم )متوفایجعفر محمد بن جر ی، ابیالطبر
 1413ی، قم، چاپ: األولهالبعث همؤسس یوالنشر ف هز الطباعک، ناشر: مرهالبعث همؤسس

 ت:یعه در صحت سند روایش ینظر علما

 یخ عباس قمیاند. مرحوم شردهکح یاز بزرگان به صحت و اعتبار آن تصر یعه معتبر است و برخیش یت از نظر علماین روایا
 سد:ینویم

ــند معتبربیماإلما یر الطبریمحمد بن جر یورو ــ یأب عن س ــالم هیعل اهلل عبد یأب عن ، ریبص ــ:  قال الس ها یعل هت فاطمقبض

عمر  یان ســبب وفاتها أن قنفذ مولکو ، همن الهجر هعشــر یإحد هوم الثالثاء لثلث خلون منه ســنی هاآلخر یجماد یالســالم ف

 ... ف أمره فَسقطت محسنایزها بنعل السکل

 رده است...که السالم نقل یر از امام صادق علیا سند معتبر از ابو بصب یماما یر طبریمحمد بن جر

 1412ر، سال چاپ: یران، چاپخانه: أمیإ -قم  - همک، ناشر: دار الح189ت األحزان، صیهـ(، ب1359یخ عباس)متوفای، الشیالقم

 سد:ینویو م ردهکح یت تصریز بر معتبر بودن سند رواینیمد هاشم هاشیس

ب ان سبکه السالم : )ویعن الصادق عل بسند معتبر یللطبر هعن دالئل اإلمام 11، رقم  7، باب  43البحار ج  یضا ما فیده أیؤیو
 ف بَمره فَسقطت محسنا(.یزها بنعل السکوفاتها ان قنفذا مواله ل

 ند. ...کیمد یین را تَیه السالم نقل شده، ایبا سند معتبر از امام صادق عل یطبر هتاب دالئل االمامکه در بحار .... از کآنچه 

 ت.یاهل الب هتبک، طبق برنامه م 310، ص ید هاشم الهاشمی، الس)سالم اهلل علیها(حوار مع فضل اهلل حول الزهراء 

 سد:یونیمرده و کح یت تصریت به صحت سند رواین روایبعد از نقل ا یعامل ید جعفر مرتضیس

 . حیصح هیوسند الروا

لبنان،  -روت یب هری، ناشر: دار الس66، ص 2ها السالم شبهات وردود، جیالزهراء عل ه)معاصر(، مَسا ید جعفر مرتضی، السیالعامل
 م.1997هـ ـ 1418، هی: الثانهالطبع

 رده است:کز به معتبر بودن سند اقرار ین یت اهلل خوئیمرحوم آ

 بنعل زهاکل الرجل یمول قنفذا أن وفاتها ســبب انکو( . . .  ه الســالمیعل)  الصــادق عن بســند معتبر یللطبر هعن دالئل اإلمام
 .محسنا فَسقطت بَمره فیالس



 تیاهل الب هتبک، طبق برنامه م441، ص 3، ج  یزیرزا جواد التبریالم - هصراط النجا

 ت:ین روایات مهم اکن

 ند:کیمه از نظر سند معتبر است، چند مطلب مهم را اثبات کت ین روایا

سق صحاب  سالم اهلل علیمطلب اول: هجوم ا زدن آن حضرت توسط قنفذ غالم عمر بن  کتکها و یفه بر خانه حضرت زهرا 
 خطاب:

 فِ بََِمْرِهِیزَهَا بِنَعْلِ السَّکعَمَرَ لَ یانَ سَبَبَ وَفَاتِهَا أَنَّ قَنْفَذاً مَوْلَکوَ 

ستق یمطلب دوم: قنفذ برا ست و یزدن فاطمه زهرا م ستور گرفته ا ست نک یسکما از فرزند خطاب د ستور داده ا سبب یه د ز 
 ود:شیمو قاتل حضرت محسوب  یاصل

 .فِ بََِمْرِهِیبِنَعْلِ السَّ زَهَاکلَ عَمَرَ یانَ سَبَبَ وَفَاتِهَا أَنَّ قَنْفَذاً مَوْلَکوَ 

 هجوم: یمحسن در ماجرامطلب سوم: سقط شدن حضرت 

 فَََسْقَطَتْ مَحَسِّناً

 ن ماجرا:یحضرت زهرا بعد از ا یماریمطلب چهارم: شدت ب

 داً.یمَرَضاً شَدِ کوَ مَرِضَتْ مِنْ ذَلِ

 ردن آن حضرت:کت یر و عمر تا آخر عمر به خاطر آزار و اذکمطلب پنجم: خشم حضرت زهرا بر ابوب

 .هِمَایعَلَ هسَاخِطَ یالسالم وَ هِه یفَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهَا عل

ت، فاطمه امبر اسیردن پکت یردن او همانند اذکت یامبر است و اذیانستند فاطمه پاره تن پدیمه آن دو کن یمطلب ششم: با ا
 ردند:کت یزدنش اذ کتکرا با غصب حقوق، هجوم بر خانه و 

ْصحَابِ النَّبِکوَ  َسََلَا أَمِیاهلل عل یصل یانَ الرَّجَلَانِ مِنْ أَ سالم أَنْ ینَ علیرَ الْمَؤْمِنِیه وآله  الَتْ لَهَمَا مَا قَ هَا ... ثَمَّیْشفَعَ لَهَمَا إِلَیه ال

 ... یتَمَانِیذَآ لَقَدْ اللَّهِ فَوَ: قَالَتْ. یبَلَ: قَاال اللَّهَ یآذَ فَقَدْ یآذَانِ مَنْ وَ یفَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِ یمِنِّ هبَضْعَ هقَولَ فَاطِمَی یسَمِعْتَمَا النَّبِ

 (یمن هإنها بضعاز رسول خدا ) )علیه السالم( یت دوم: امام علیروا

زنان در امر حفظ حجاب  یه براکرده بود کن موضوع برگزار یان اصحاب در ایدر م یاه وآله مسابقهیاهلل عل یرسول خدا صل
ن سؤال را با فاطمه یرمؤمنان ایبهتر است انجام دهند؟ اصحاب از پاسخ دادن عاجز شدند، ام یارکاز نامحرمان چه  یو دور

ان یآور رحمت با بامیرد. آنگاه پکان گذاشت، بعد از آن پاسخ فاطمه را به محضر رسول خدا ابالغ یها در میزهرا سالم اهلل عل

 .ساخت روشن همگان بر را حضرت نآیمعل مقام و ستود را فاطمه «یمن هإنها بضع» جمله

 ن گونه آورده است:یت را ایروا ینعمان م رب یقاض

سالم( ی( وعن عل 793)  صل )علیه ال سول اهلل ) د منا ، جبه أحی؟ فلم  هر للمرأیشئ خ یه وآله( : أیاهلل عل یأنه قال : قال لنا ر
ــئ خی)عل هلفاطم کرت ذلکفذ ــول اهلل کرت ذلکراها ، فذیرجال وال  یمن أن ال تر هر للمرأیه الســالم( فقالت : ما من ش  لرس

 . یمن هإنها بضع ه وآله( فقال : صدقت ،یاهلل عل ی)صل

ز اصحاب ا یکیچ یزن بهتر است؟ ه یبرا یزیچ یه وآله فرمود: چیاهلل عل یما رسول خدا صل یه السالم فرمود: برایعل یعل
ند ینب را یه مردکست ین نیزن از ا یبهتر برا یزیچ چیردم، گفت: هک یآورداد یفاطمه  ین سؤال را برایپاسخ ندادند. من ا



ن سخن فاطمه را به رسول خدا گفتم. حضرت فرمود: راست گفته ید: ایوگیمه السالم یعل یند. علیهم او را نب یچ مردیو ه
 است، فاطمه پاره تن من است.

ضیالم رب سالم، ج363 یالنعمان )متوفا ی، القا صف بن علی، تحق215، ص2هــــ(، دعائم اإل ص ر ف یق : آ شر : دار یضیأ ، نا
 م 1963 - 1383، سال چاپ : هالقاهر -المعارف 

 رده است:کن گونه نقل ین سند و مفصل تر ایت را با ایروا یوفکمان یمحمد بن سل

سان مال یر واحد عن أبی] حدثنا [ أبو أحمد قال : حدثنا غ - 680 سماع کغ س یل منهم علیبن إ :  قال یرکبن عبد الواحد الع
)علیه  یب : عن علید بن المســید [ بن جدعان عن ســعیبن ز یع قال : حدثنا عبد اهلل بن عمران ] عن علیس بن الربیحدثنا ق
 هلفاطم کرت ذلکفذ جبه أحد قال : فرجعتی؟ فلم  هر للمرأیشئ خ یه وآله وسلم : أیاهلل عل یقال : قال رسول اهلل صل السالم(

[ یالنب یراها الرجل وال تراه. قال : ]فرجعت إلی]من[ أن ال  هرا للمرأیس شـــئ خیقالت : فما أجابه إنســـان ؟ قلت: ال . قالت : ل

 .یمن هأو مض  یمن هبضع هفاطم ]ف [ قال : هفَخبرته بما قالت فاطم

مام أم قب اال نا لب یبن أب ین علیر المؤمنیم قاضـــ یوفکال ،طا مد بن ســـل ،یال فا مانیمح ، ص 2ج  قرن ســـوم(، ی)متو

 1412 یاألول هالطبع ،هیاالسالم هاء الثقافیمجمع اح محل نشر: قم، ناشر: یمحمد باقر المحمود :قیتحق ،211

 ن گونه آورده است:یا یت را از مرحوم طبرسیروا یخ حر عاملیمرحوم ش

لنساء أن ر لیث: خیحد یقالت له ف هه وآله ان فاطمیاهلل عل یصل یارم األخالق( عن النبک)م یف یالحسن الطبرس 3(  25510) 

 .یمن هفاطم ه وآلهیاهلل عل یراهن الرجال، فقال صلین الرجال، وال یریال 

ـ(، تفص1104ی، محمد بن الحسن )متوفایالحر العامل ق و ی، تحق172، ص14، جهعیل مسائل الشریتحص یإل هعیل وسائل الشیه
 هـ.1414، هی: الثانهاء التراث، الطبعیهم السالم إلحیعلت یآل الب هنشر: مؤسس

 (هبضع هان فاطمه السالم )یت سوم: امام باقر علیروا

م نقل ه السالیق امام باقر علیها از طریه وآله و پاسخ حضرت زهرا سالم اهلل علیاهلل عل یهمان داستان سؤال رسول خدا صل
 ن عبارت آورده است:یبا ا یشده و قطب راوند

سالم( : إِنَّ فَاطِمَیه )علیقال جعفر بن محمد ، عن أب صل ههما ال سول اهلل ) طَالِبٍ  یبْنَ أَبِ یهَا عَلِیه وآله( دَخَلَ عَلَیاهلل عل یبنت ر
ه وآله عَنِ یاهلل عل یرََسولَ اللَّهِ صله السالم َسََلَنَا یعل یفَقَالَ عَلِ هآبَکمَا هَذِهِ الْ یا عَلِی هفَقَالَتْ فَاطِمَ هدَیَشدِ هآبَکه السالم وَ بِهِ یعل

مَا  یدْنَهِ فَََعْلِمْهَ أَنَّ أَیه الســـالم ارْجِعْ إِلَیعل یلِعَلِ همِنْ رَبِّهَا فَلَمْ نَدْرِ فَقَالَتْ فَاطِمَ یونَ أَدْنَکتَ یفَقَالَ فَمَتَ هقَلْنَا عَوْرَ یمَا هِ هالْمَرْأَ

 .یمِنّ هبَضْعَ هإِنَّ فَاطِمَ فَقَالَ رَسَولَ اللَّهِ هتِهَا فَانْطَلَقَ فَََخْبَرَ رَسَولَ اللَّهِ بِمَا قَالَتْ فَاطِمَیعْرَ بَونَ مِنْ رَبِّهَا أَنْ تَلْزَمَ قَکتَ

ّسالم در حالیعل یروز عل یک سخت غمناک یه ال شد. فاطمه علیبود، در خانه نزد فاطمه عل که  ّسالم وارد  ّسالیها ال م ها ال
 ست؟یه السّالم! غم و اندوه تو از چیعل یعل ید: ایپرس

است  یم: عورت و عنصریست؟ گفتیرد: زن چکه و آله و سلّم از ما سؤال یاللَّه عل یه الّسالم فرمود: رسول خدا صلّیعل یعل
تر یکزددا نزن به خ یرد: در چه حالکه و آله و سلّم سؤال یاللَّه عل یرد. رسول خدا صلّیگران قرار گید دید در معرض دیه نباک

 است؟



ّسالم گفت: برایعل یعل سؤال، یا یه ال ست یسکن  ست جواب در ّسالم گفت: ایبدهد، اما فاطمه عل ینتوان ه یعل یلع یها ال
صلّ سول خدا  ّسالم نزد ر سلّم برگرد و اعالم یاللَّه عل یال شد، بیمتر یکزن به خدا نزد ین: وقتکه و آله و  سر ه در خانکا ه به 

 ببرد.

 ت.ها السّالم پاره تن من اسیفاطمه، عل ید فرمود: به راستین پاسخ را شنیا یه و آله و سلّم وقتیاللَّه عل یصلّ رسول خدا

ـــ(، النوادر، ص571ی، فضل اهلل )متوفایالراوند  - هیث الثقافیدار الحد ه، ناشر: مؤسسیرکعس ید رضا علیق: سعی، تحق119هـ
 تیاهل الب هتبکث، طبق میقم، چاپخانه: دار الحد

 (ی، فمن آذاها فقد آذانیمن هبضع هفاطم) )سالم اهلل علیها(ت چهارم: از حضرت زهرا یروا

تش فراموش یآن حضرت را درباره اهل ب یهاتیمان ناحق زمان چه زود وصکه وآله حایاهلل عل یبعد از رحلت رسول خدا صل
ل بدون اجازه وارد یجبرئ یه حتکرا  یابردند و درب خانهها هجوم یردند و به خانه دخترش فاطمه زهرا ســـالم اهلل علک
 ستند.کها را شیقه طاهره سالم اهلل علیصد یدند و از همه مهمتر پهلویشکد، به آتش شیمن

ستر بکهجوم بود  یهان حادثهیدر اثر هم دند فاطمه از آنها ناراحت ید یر و عمر وقتکافتاد، اما ابوب یماریه حضرت زهرا در ب
 رد.یشدند تا اجازه مالقات با فاطمه را از نزد آن حضرت بگ یدست به دامن علشده، 

دو  ه آنکه السالم بود اجازه دادند یرمؤمنان علیع امر و فرمان امام زمانش، امیها مطیه حضرت زهرا سالم اهلل علک ییاز آنجا
 ند.یایبه خانه حضرت ب

ــول خک یتین رواین مالقات حضــرت زهرا به همیدر ا ــان را پاره تن خود قلمداد یدا اه رس  زیردند و آنها نکرده، احتجاج کش
شنیه اکردند کاعتراف  سول خدا  سخن را از ر سلیاند. متن ماجرا به روادهین  صحاب با وفا یکی یس هاللیم بن قیت   یاز ا

 ن است:یه السالم ایرمؤمنان علیام

قاال: نعم.  (؟ی، فمن آذاها فقد آذانیمن هبضــع هفاطمقول: )یه وآله یاهلل عل یما باهلل هل ســمعتما رســول اهلل صــلکقالت : نشــدت
 یألق یدا حتما أبکعن ی. ال واهلل ال أرضکرسول یوإل یکوهما إلک، فَنا أشیانیالسماء فقالت: )اللهم إنهما قد آذ یدها إلیفرفعت 

 ما(.یکم فکون هو الحایکرسول اهلل وأخبره بما صنعتما، ف یأب

رمود: فیمه کد یدیه وآله شنیاهلل عل یا از رسول خدا صلیهم، آدیمها فرمود: شما را به خدا سوگند یاهلل علفاطمه زهرا سالم 
 یوم. فاطمه دستش را به سیدیما شن یرده است.؟ آنها گفتند: بلکت یند مرا اذکت یه او را اذکفاطمه پاره تن من است، هر 
سمان باال برد و فرمود: خدا سوکت یا آنها مرا اذیآ ش یردند، من به  سولت  سوگند از ما دو تا کیمت یاکتو و ر نم، نه، به خدا 

ضیهم ضرت حایردکم و به آنچه در حق من یه پدرم را مالقات نماکن یستم تا این یشه را ن ایم در مکد، خبر بدهم، آن ح
 شما است.

ــ(، 80یس )متوفایم بن قی، سلیالهالل ــ قم ، الطبع یناشر: انتشارات هاد، 392، ص یس الهاللیم بن قیتاب سلکهـ ، یاألول هـ
 هـ1405

صادق یروا سالم(ت پنجم: از امام  ْضعَ هإِنَّ فَاطِمَ )علیه ال  فَقَدْ َسرَّهَا وَمَنْ یفَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِ یمِنِّ هبَ

 یسَرَّنِ

صادق علین روایدر ا سالم از ماجرایت امام  ستگار یساختگ یه ال سط ام یخوا سالم پریرمؤمنان علیدختر ابوجهل تو ده ه ال
 هم داستانش آمده است. یح بخاریه در صحکبرداشته 



ست یماجرا ا ستگاریه امکن بوده ا سول خدا(، خوا شمن ر ضرت زهرا ا یرد وقتک یرمؤمنان از دختر ابو جهل )د ن خبر را یح
شیشن سول خدا  شد و نزد ر  فرمود: فاطمه پاره تن یوهش حضرت علکبر منبر رفت در ن یام آور الهیرد. پکت یاکد محزون 

 رده است.کت یند مرا اذکت یه او را اذکمن است هر 

 ن ماجرا صحت دارد؟یا ایه آکه السالم سؤال نمود یاز امام صادق عل یراو

صادق عل سالم فرمود: دهن مردم را نیامام  ست، آشیمه ال سبتکد یاندیما نیود ب سول خدا چه ن ا یناروا دادند؟ آ یهاه به ر
ــیه به امکد یاندیمن ــتگاریرمؤمنان قض ــبت داده یه خواس ــول خدا در مذمت امرا نس ت را فرموده ین روایرمؤمنان ایاند و رس

 است.؟

 ن است:یاهلل ا هخ صدوق رحمیت به نقل شیمتن روا

َسلَ هبَیعَنِ ابْنِ قَتَ یأَبِ ْسمَاعِیَشعَمَانَ عَنْ نَوحِ بْنِ یعَنْ حَمْدَانَ بْنِ  َصالِحٍ عَنْ عَلْقَمَیبٍ عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ إِ ا هلَ عَنْ  صَّ دِقَ قَالَ: قَالَ ال
 هما السالم:...یجَعْفَرَ بْنَ مَحَمَّدٍ عل

ادِقِ عل هقَالَ عَلْقَمَ صَّ سالم یفَقَلْتَ لِل َسولِ اللَّهِ! إِنَّ النَّاسَ یه ال َسبَونَنَا إِلَیا ابْنَ رَ َضاقَتْ بِذَلِعَظَائِمِ ا ینْ َصدَورَنَا فَقَالَ  کلََْمَورِ وَقَدْ 
َضا النَّاسِ لَا  ها عَلْقَمَیه السالم: یعل ْضبَطَ وَ کمْلَیإِنَّ رِ ِسنَتَهَمْ لَا تَ ْسلَمَونَ مِمَّا لَمْ کیوَأَلْ َسلَهَ وَحَجََُ اللَّهِ اءَ اللَّهِ وَیْسلَمْ مِنْهَ أَنْبِیفَ تَ رَ
سالم أَ لَمْ یعل َسفَ علیَسبَوا نْیهم ال سالم إِلَیو َسبَوا أَیأَنَّهَ هَمَّ بِالزِّنَا أَ لَمْ  یه ال سالم إِلَیوبَ علینْ َسبَوا یبِذَنَوبِهِ أَ لَمْ  یأَنَّهَ ابْتَلِ یه ال نْ

 قَتِلَ ثَمَّ تَزَوَّجَ بِهَا.... یقَدَّمَ زَوْجَهَا أَمَامَ التَّابَوتِ حَتَّا فَهَوَاهَا وَأَنَّهَ یأَورِ هامْرَأَ ینَظَرَ إِلَ یرَ حَتَّیأَنَّهَ تَبِعَ الطَّ یه السالم إِلَیدَاوَدَ عل

ِص  یوَمَا قَالَوا فِ َس یأَ لَمْ  کثَرَ مِنْ ذَلِکاءِ أَیالََْوْ َسبَوا  ِص ینْ سالم إِلَیاءِ علیدَ الََْوْ ؤْثِرَ یانَ کأَنَّهَ وَ کا وَالْمَلْیطْلَبَ الدُّنْیانَ کأَنَّهَ  یهم ال
سُّ  یعَلَ هتْنَالْفِ ْسلِمِ کْسفِیونِ وَأَنَّهَ کال َضرْبِ عَنَقِهیرٌ مَا أَمِرَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِیهِ خَیانَ فِکرِ حِلِّهَا وَأَنَّهَ لَوْ ینَ بِ َیدِمَاءَ الْمَ َسبَوهَ یأَ لَمْ  دِ بِ نْ
صلیعل هفَاطِمَ یجَهْلٍ عَلَ یأَبِ هتَزَوَّجَ ابْنَیه السالم أَرَادَ أَنْ یأَنَّهَ عل یإِلَ َسولَ اللَّهِ  الْمِنْبَرِ  یاهَ عَلَکه وآله شَ یاهلل عل یها السالم وَأَنَّ رَ

لِمِ یإِلَ ــْ عَ هإِنَّ فَاطِمَ اللَّهِ أَلَا ینَبِ هابْنَ یعَدَوِّ اللَّهِ عَلَ هتَزَوَّجَ ابْنَیدَ أَنْ یرِیاً ینَ فَقَالَ إِنَّ عَلِیالْمَس ــْ  وَمَنْ ی آذَانِفَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ یمِنِّ هبَض
 . ... یغَاظَنِ فَقَدْ غَاظَهَا وَمَنْ یسَرَّنِ فَقَدْ سَرَّهَا

؛ به هنددیمنسبت  یزشت یارهاکفرزند رسول خدا! مردم به ما  یردم: اکه السالم عرض ید: به امام صادق علیوگیمعلقمه 
سک یطور شدیه  شده و  سان ن یم فرمود: ایوشیمداً ناراحت ینه ما تنگ  شنودتیمعلقمه ان مردم را جلب نموده و  یواند خ

ا به یهم السالم از او سالم نماندند. آیاء علیامبران و اوصیاء و پیه انبک یزید از چیمانیرد. چگونه سالم میها را بگجلو زبان آن
ها دچار بتیاو از اثر گناهانش به آن مصــه کوب نگفتند یا درباره ایند؟ آکه زنا کم گرفت یه او تصــمکوســف نســبت ندادند ی

ه منظور ا افتاد و دلباخته او شد و بیه چشمش بزن اورکنیرد پرنده را تا اکه او دنبال ک مبر نگفتند یا در حق داوود پیگشت؟ آ
دواج زشته شد سپس با آن زن اکه کنیش تابوت قرار داد تا ایشاپیدن به هدف خود شوهر آن زن را در جلو جبهه جنگ پیرس
 رد؟....ک

یم نفس خود سخن یدارد و طبق هوا یه السالم نظر خصوصیعل یه او درباره پسر عمش علکا درباره حضرتش نگفتند یآ
 ؟... یوحی یإِنْ هَوَ إِلَّا وَحْ ینْطِقَ عَنِ الْهَویه را نازل فرمود وَ ما ین آیه خداوند دروغ آنان را روشن ساخت و اکنید تا ایگو

الفت و سلطنت خ یا و در پیه او طالب دنکهم السالم یاء علید اوصیا نسبت ندادند به سینها گفتند. آیش از ایاء بیاوصو درباره 
ه او خون مسلمانان را کنیون و آرامش اجتماع را دوست ندارد و اکشه در صدد فتنه و آشوب است و سیه او همکن یاست و ا

 ردند.کیشتن او نمکد را مَمور یبود خالد بن ول یه اگر او مرد خوبکنیزد و ایریمبدون جهت 



ــبت ندادند یآ ــتن فاطمه زهرا علیه او مکا نس ــالم ازدواج یخواهد با دختر ابوجهل با داش ــور یه پکنیند و اکها س امبر در حض
اورد. یر خدا بامبیم گرفته دختر دشمن خدا را بر سر دختر پیتصم یمردم! عل» رد و فرمود: کت یاکمنبر از او ش ین باالیمسلم

ش ست هر یآگاه با شحال که او را آزار دهد مرا آزاد داده و هر کد فاطمه پاره تن من ا شحال که او را خو رده و هر کند مرا خو
 «.ه او را بخشم آورد مرا بخشم آورده استک

ـــ(، األمال381ین )متوفایبن الحس یالصدوق، أبو جعفر محمد بن عل  - هیالدراسات االسالم ق و نشر: قسمی، تحق165، ص یهـ
 هـ.1417، ی: األولهقم، الطبع - هالبعث همؤسس

 ته مورد توجه:کن

ــتگارین روایطبق ا ــتان خواس ــل داس ــاخته و پرداخته یرمؤمنان علیام یت، اص ــالم از دختر ابو جهل دروغ محض و س ه الس
ست؛ اما ا خواهد به یقت دارد و میده است، حقن جمله را درباره حضرت زهرا فرمویه رسول خدا اکن یدشمنان آن حضرت ا

 د.یازاریه فاطمه را با اخبار دروغتان نکند کتهمت زنندگان گوشزد 

 (یمن هبضع کأشهد أن: ))علیه السالم(صادق  ت ششم از امامیروا

ضرت حگاه یه وآله جهت نشان دادن مقام و جایاهلل عل یرسول خدا صل یت را از سوین رواینه صدور ایه زمک یگریداستان د

سالم اهلل عل ساخته ایزهرا  ست یها فراهم  ضرت اجازه با نا،یناب یمرد هکن ا ضرت آن خانه وارد زهرا ح سول شد، ح  خدا ر
 در ،یدیپوش چادر چرا: فرمود خدا رسول. ردک استقبال مهمانش از املک حجاب حفظ با و ردک سر بر چادر فاطمه هک ندیبیم

 ند.کیممرا استشمام  ینم و او بویبیمنا است من او را یند؛ فاطمه فرمود: اگر او نابیبیمنا است و شما را نیه او نابک یحال

 ردند.کان یش از دخترش فاطمه بین جمله معروفش را در ستایه رسول خدا اکنجا بود یا

 رده است:کن متن نقل یت را با ایروا ینعمان م رب یقاض

علیه ) یفحجبته. فقال لها النب )علیه الســالم( هفاطم یعل یأنه قال: اســتَذن أعم )علیه الســالم(( وعن جعفر بن محمد  792) 

سالم( سول اهلل: إن لم ی؟ قالت:  کراینه وهو ال ی: لم تحجبال سول اهلل :یشم الریأراه وهو  یفإن یرانین یکا ر شهد  ح . فقال ر أ
 .یمن هبضع کأن

را  استقبال از او خود یاجازه خواست تا خدمت آن حضرت برسند. فاطمه برا یینایه السالم فرمود: شخص نابیامام صادق عل
ــان ــاندیپوش ــول خدا فرمود: چرا خود را پوش ــول خدا ! اگر او مرا  یند؟ فاطمه فرمود: ایبیمه او تو را نک یدر حال ید. رس رس

 .یه تو پاره تن من هستکهم دیمدت ند. رسول خدا فرمود: شهاکیمستشمام آیمرا  ینم و او بویبیمند من او را یبیمن

ضیالم رب ـــ(، دعائم اإلسالم، ج363 یالنعمان )متوفا ی، القا صف بن علی، تحق215، ص  2هـ ص ر ف یق : آ شر : دار یضیأ ، نا
 م 1963 - 1383، سال چاپ : هالقاهر -المعارف 

 است: ردهکه السالم نقل یل از امام صادق علیت را با سند ذین روایا یابن حاتم عامل

ه ین )علیبن الحســ یه، عن جده علیه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبی، عن أبیأب یل، قال : حدثنیبن إســماع یوحدث موســ
 ها فاطمیه وآله(: یاهلل عل ی)صل یحجبته ، فقال النبفیمها أعیه وآله( استَذن علیاهلل عل یبنت رسول اهلل )صل هالسالم(: إن فاطم

ه ی علاهلل ی)صـــل یح. فقال لها النبیشـــم الریفَنا أراه وهو  یرانین یکا رســـول اهلل إن لم ی؟ فقالت: کرایه وهو ال یلم حجبت

 .یمن هبضع کأشهد أن وآله(:



ـ(، الدر664یوسف بن حاتم بن فوز )متوفاین یخ جمال الدی، الشیالعامل  هلتابعآیمالنشر االسال هناشر: مؤسس ،457م، ص یالنظ ه
 تا. ی. بهالمشرفن، قم یالمدرس هلجماع

 ز آمده است:ین یشافع یاهل سنت همانند مناقب ابن م ازل یهاتابکت در ین روایا

 304ه السالم، ص: یطالب عل یبن أب یمناقب اإلمام عل

 (یفؤاد هثمر ی، وهینی، وهو نور عیمن هبضع ی)وه ابن عباس: ت هفتم ازیروا

 ت ابن عباس با چند سند گزارش شده است:یروا

 اول:سند 

سند ابن عباس یدر ا سنید: امیوگیمن  ضر پین علیرمؤمنان، فاطمه زهرا و ح سالم به مح ش یابعد از فرم امبر آمدند ویهم ال
ْضعَ یوَهِ ها فرمود:یاز آنها، درباره حضرت سالم اهلل عل یک درباره هر یو خصوص یعموم  هرَ ثَمَ یوَهِ ینِینَورَ عَ یوَهِ یمِنِّ هبَ

 .ینَ جَنْبَیبَ یالَّتِ یرَوحِ یوَهِ یفَؤَادِ

 ن است:ین ایمتن روا

َس  یحَدَّثَنَا عَلِ َس  یوفِکعَبْدِ اللَّهِ الْ یالدَّقَّاقَ رَحِمَهَ اللَّهَ قَالَ حَدَّثَنَا مَحَمَّدَ بْنَ أَبِ یبْنَ أَحْمَدَ بْنِ مَو  یلنَّخَعِ بْنَ عِمْرَانَ ا یقَالَ حَدَّثَنَا مَو
سَ  َسنِ بْنِ عَلِ یدَ النَّوْفَلِیزِینِ بْنِ یعَنْ عَمِّهِ الْحَ َسعِیعَنْ أَبِ هحَمْزَ یبْنِ أَبِ یعَنِ الْحَ َسولَ رٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ رَیدِ بْنِ جَبَیهِ عَنْ 

 یهِ حَتَّیدْنِیمَا زَالَ فَ یا بَنَی یإِلَ یثَمَّ قَالَ إِلَ کیبَه السالم فَلَمَّا رَآهَ یوْمٍ إِذْ أَقْبَلَ الْحَسَنَ علیانَ جَالِساً ذَاتَ که وآله یاهلل عل یاللَّهِ صل
هَ عَلَ هَ عَلَ  یهِ حَتَّیدْنِیفَمَا زَالَ  یا بَنَی یإِلَ یثَمَّ قَالَ إِلَ کیه الســالم فَلَمَّا رَآهَ بَینَ علیثَمَّ أَقْبَلَ الْحَســَ  یمْنَیفَخِذِهِ الْ یأَجْلَســَ  یأَجْلَســَ

رَیفَخِذِهِ الْ هَا بَ هیا بَنَی یإِلَ یثَمَّ قَالَ إِلَ کیها الســالم فَلَمَّا رَآهَا بَیعل هثَمَّ أَقْبَلَتْ فَاطِمَ یســْ نَ یرَ الْمَؤْمِنِی أَمِهِ ثَمَّ أَقْبَلَیدَینَ یفَََجْلَســَ
سالم فَلَمَّا رَآهَ بَیعل َسهَ إِلَ یهِ حَتَّیدْنِیفَمَا زَالَ  یا أَخِی یإِلَ یثَمَّ قَالَ إِلَ کیه ال ْصحَابَهَ یجَنْبِهِ الََْ یأَجْلَ َسولَ اللَّهِ مَا یمَنِ فَقَالَ لَهَ أَ ا رَ
َسرُّ بِرَؤْیتَ أَ وَ مَا فِکیوَاحِداً مِنْ هَؤَلَاءِ إِلَّا بَ یتَرَ صلیهِمْ مَنْ تَ ْصطَفَ هبِالنُّبَوَّ یبَعَثَنِ یه وآله وَ الَّذِیاهلل عل یتِهِ فَقَالَ  عِ یجَمِ یعَلَ یانِوَ ا

َََیوَ إِ یإِنِّ هیالْبَرِ مَ یاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا عَلَ یرَمَ الْخَلْقِ عَلَکاهَمْ ل ََْرْضِ نَســـَ ه یطَالِبٍ عل یبْنَ أَبِ یمِنْهَمْ أَمَّا عَلِ یأَحَبَّ إِلَ هوَجْهِ ال
 ... ها وَ الْآخِرَیالدُّنْ یفِ یبَ لِوَائِوَ صَاحِ یوَ صَاحِبَ الََْمْرِ بَعْدِ یقِیوَ شَقِ یالسالم فَإِنَّهَ أَخِ

اءِ الْعَالَمِ هدَیفَإِنَّهَا ســَ  هفَاطِمَ یوَ أَمَّا ابْنَتِ عَ یوَ هِ نَینَ وَ الْآخِرِینَ مِنَ الََْوَّلِینِســَ  یهِ  وَ یفَؤَادِ هثَمَرَ یوَ هِ ینِینَورَ عَ یوَ هِ یمِنِّ هبَضــْ
مَ هکلِمَلَائِ نَورَهَا ظَهَرَ جَلَالَهَ جَلَّ رَبِّهَا یدَی نَیبَ مِحْرَابِهَا یفِ قَامَتْ یمَتَ هیالْإِنْســـِ  الْحَوْرَاءَ یهِ وَ یجَنْبَ نَیبَ یالَّتِ یرَوحِ  مَاک اءِالســـَّ

 یدَینَ یبَ همَقَائِ یإِمَائِ هدَیســـَ  هفَاطِمَ یأَمَتِ یانْظَرَوا إِلَ یتِکا مَلَائِیتِهِ کقَولَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِیالََْرْضِ وَ  لََِهْلِ بِکوَاکالْ نَورَ ظْهَرَی
ْصنَعَ یرْتَ مَا کتَهَا ذَیلَمَّا رَأَ یعَتَهَا مِنَ النَّارِ وَ أَنِّیقَدْ آمَنْتَ شِ  یمْ أَنِّکأَْشهِدَ یعِبَادَتِ یوَ قَدْ أَقْبَلَتْ بِقَلْبِهَا عَلَ یفَتِیتَرْتَعِدَ فَرَائَِصهَا مِنْ خِ

بَتْ حَقَّهَا وَ مَنِعَتْ إِرْثَهَا وَ کوَ انْتَهِ تَهَایبِهَا وَ قَدْ دَخَلَ الذُّلُّ بَ یََنِّک یبِهَا بَعْدِ ــِ رَ جَنْبَهَاکتْ حَرْمَتَهَا وَ غَص ــِ ــِ ک وَ] س ا[ َو رَتْ جَنْبَتَهَس
ْسقَطَتْ جَنِ ْستَ ِا مَحَمَّدَاهْ فَلَا تَجَابَ وَ ی یتَنَادِ ینَهَا وَ هِیأَ  یرَ انْقِطَاعَ الْوَحْ کتَتَذَ هکیبَا هرَوبَکمَ همَحْزَونَ یثَ فَلَا تَ َاثَ فَلَا تَزَالَ بَعْدِیتَ

ْستَوْحِشَ إِذَا جَنَّهَا اللَّ یأَخْرَ یرَ فِرَاقِکوَ تَتَذَ هتِهَا مَرَّیعَنْ بَ َصوْتِیوَ تَ ْستَمِعَ إِلَک یالَّذِ یلَ لِفَقْدِ   یرْآنِ ثَمَّ تَرَهَجَّدْتَ بِالْقَهِ إِذَا تَیانَتْ تَ
َسهَا ذَلِ َسهَا اللَّهَ تَعَالَی کفَعِنْدَ ذَلِ هزَیهَا عَزِیامِ أَبِیأَ یانَتْ فِکبَعْدَ أَنْ  هلَینَفْ مَ بِنْتَ عِمْرَانَ یرْفَنَادَتْهَا بِمَا نَادَتْ بِهِ مَ هکرَهَ بِالْمَلَائِکذِ یؤْنِ

طَفا ها فَاطِمَیفَتَقَولَ  طَفا کوَ طَهَّرَ کإِنَّ اللَّهَ اصــْ جَدِ کلِرَبِّ یاقْنَتِ ها فَاطِمَینَ ینِســاءِ الْعالَمِ یعَل کوَ اصــْ َع مَ یعِکوَ ارْ یوَ اســْ
 نَ.یعِکالرَّا

هَا فِمَ بِنْتَ عِمْرَانَ یهَا مَرْیبْعَثَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیبْتَدِئَ بِهَا الْوَجَعَ فَتَمْرَضَ فَیثَمَّ  ــَ هَا وَ تَؤْنِس ــَ ا رَبِّ ی کعِلَّتِهَا فَتَقَولَ عِنْدَ ذَلِ یتَمَرِّض

َسئِمْتَ الْحَ یإِنِّ فَتَقْدَمَ  یتِی أَهْلِ بَمِنْ یلْحَقَنِیونَ أَوَّلَ مَنْ کفَتَ یلْحَقَهَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِیفَ یبََِبِ یا فَََلْحِقْنِیوَ تَبَرَّمْتَ بََِهْلِ الدُّنْ هایقَدْ 



َصوبَ همَ ْمَومَ هرَوبَکمَ همَحْزَونَ یعَلَ َصبَهَا وَ ذَلِّلْ مَنْ أَذَلَّهَا وَ خَلِّدْ  مَنْ الْعَنْ اللَّهَمَّ کذَلِ عِنْدَ فَََقَولَ همَقْتَولَ همَ ْ ظَلَمَهَا وَ عَاقِبْ مَنْ غَ
 نَ ...یآمِ کعِنْدَ ذَلِ هکأَلْقَتْ وَلَدَهَا فَتَقَولَ الْمَلَائِ یمَنْ ضَرَبَ جَنْبَهَا حَتَّ کنَارِ یفِ

سول خدا  ید روزیوگیمابن عباس  سته بود « ه وآلهیاهلل عل یصل»ر ش سن آمد و چون او را دکن سپسید گریه ح  ست و 
سرم و او را به خود نزد یا نزد من ایا نزد من بیفرمود ب شان یرد تا بر زانوک یکپ ست ن سد. یرا او را  ن آمد و چونیسپس ح

ود د. سپس فاطمه آمد و او را هم به خیچپ خود نشان یرد تا بر زانوک یکا پسر جانم و او را هم نزدیا بیست و گفت بید گرید
د و در یلبخود ط یکست و نزدید گریه دکآمد او را هم « ه السالمیعل»ن یرالمؤمنید و سپس امیرد و برابر خود نشانک یکنزد

دنش شاد یاز د هکنبود  یسکنها یا ی؟ تویستیگر یدیدام را دکا رسول اللَّه هر ید، اصحابش گفتند یراست خود نشان یپهلو
 یم نزد خدا و روین خلقیرتیمنها گرایده من و ایخته و بر همه مردم برگزیه مرا به نبوت بر انگک؟ فرمود به حق آنیشـــو

 اشد.نها نزد من محبوبتر بیه از اکست ین یسکن یزم

 ا و آخرت....یار من و بعد از من صاحب امر است و صاحب لواء منست در دنکه برادر من و همکطالب  یبن اب یاما عل

وه دل من و روح من یده من و مین و پاره تن من و نور دین و آخریان اســـت از اولیزنان جهان یه بانوکو اما دخترم فاطمه 
ست  سکا ست هریه درون منست و حوراء ان شتگان یوقت در محراب خود برابر پروردگارش جل جالله با ه ا ستد نورش به فر

سمان بتابد چنانچه نور اختران بر زم شتگانش فرما ین بتابد و خدایآ شتگانم! ببیعز و جل به فر  یزم فاطمه با وینکد ینید فر
انش را از آتش امان دادم و چون یعیه شکد یلرزد و دل به عبادتم داده، گواه باشیستاده و دلش از ترسم میزانم را برابرم اینک

ر پا رفته و حقش یافته و حرمتش زیاش راه به خانه ینم خواریبیما یود گوشیم یادم افتاد آنچه پس از من با ویدم بیاو را د
ه ا محمداه و جواب نشنود و است اثیزند یاد مین او سقط شده و فریسته و جنکش شیغصب شده و ارثش ممنوع شده و پهلو

ست یشه پس از من غمنده و گرفتار و گریبدادش نرسد و هم یسکند و ک شود یبار  یکان ا ده یاش براز خانه یه وحکادآور 
ــب کمن  یاد جدائیگر یو بار د ــنود بهراس افتد آوازکند و ش ردم و خود را کیه من با تالوت قرآن تهجد مک یه آواز مرا نش
م یاو را با فرشــتگان مَنوس ســازد و او را بدان چه بمر یتعال ینجا خدایز بوده در ایه در دوران پدر عزکند پس از آنیخوار ب

ن بر کفاطمه قنوت  ید ایان برگزیرد و بر زنان جهانک کد و پایت گزیفاطمه خدا یند ایبنت عمران گفتند ندا دهند و گو
ند و ک یم بنت عمران را بفرستد او را پرستاریاو آغاز شود و خدا مر یماریبعان سپس کن با راکوع کپروردگارت و سجود و ر

 ا ملولم مرا بپدرم رســانیدلتنگ شــدم و از اهل دن ید پروردگارا من از زندگیه گوکنجا اســت یس او باشــد ایاو ان یماریدر ب
د بر من وارد شود یگرفتار و غمنده و شهه بمن رسد، محزون و کس از خاندانم باشد کعز و جل او را بمن رساند و اول  یخدا

 ه خوارشکن هر کرده و خوار که حقش را غصب کفر ده هر کیرده و که باو ظلم کن هر کا لعنت یم خداینجا بگویو من در ا
 ند....ین گویه آمکرده و مالئکن یش زده تا سقط جنیه به پهلوکن هر کرده و در دوزخ مخلد ک
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 ما ساءها یسوءنی،  یفؤاد ه، وثمر ینینور ع ی، وه یمن هبضع هإن فاطم سند دوم:

 ن گونه نقل شده است:یرات از ابن عباس ایی تیمکسند دوم با 

لَمَیبْنَ إِبْرَاهِ یرَحِمَهَ اللَّهَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِ یادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِیحَدَّثَنَا أَحْمَدَ بْنَ زِ مٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرَ بْنَ سـَ قَالَ  یالََْهْوَازِ همَ بْنِ هَاشـِ
ــَ  مَیعَنْ إِبْرَاهِ یمَ بْنَ مَحَمَّدٍ الثَّقَفِیحَدَّثَنَا إِبْرَاهِ لْعَلَاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ا یالْحَرَّانِ هقَالَ حَدَّثَنَا أَبَو قَتَادَ یابْنِ أَخْتِ الْوَاقِدِ یبْنِ مَوس

 هوَ فَاطِمَ یمٍ وَ عِنْدَهَ عَلِوْیانَ جَالِساً ذَاتَ که وآله یاهلل عل یبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ رَسَولَ اللَّهِ صلیدِ بْنِ الْمَسَیعَنْ سَعِ یالْحَضْرَمِ
سَ  َسنَ وَ الْحَ سالم فَقَالَ اللَّهَمَّ إِنَّینَ علیوَ الْحَ  فَََحِبَّ مَنْ أَحَبَّهَمْ وَ أَبْ ِضْ مَنْ یرَمَ النَّاسِ عَلَکوَ أَ یتِیتَعْلَمَ أَنَّ هَؤَلَاءِ أَهْلَ بَ کهم ال



هَمْ وَ وَالِ مَنْ وَاالهَمْ وَ عَادِ  ومِکنَ مِنْ یمَنْ عَادَاهَمْ وَ أَعِنْ مَنْ أَعَانَهَمْ وَ اجْعَلْهَمْ مَطَهَّرِأَبْ َضـــَ لِّ ذَنْبٍ وَ کنَ مِنْ یلِّ رِجْسٍ مَعْصـــَ
 . کدْهَمْ بِرَوحِ الْقَدَسِ مِنْیأَ

 یابْنَتِ یأَنْظَرَ إِلَ یََنِّکوَ  هالْجَنَّ ینَ إِلَینْتَ قَائِدَ الْمَؤْمِنِوَ أَ یهَا بَعْدِیعَلَ یفَتِیوَ خَلِ یأَنْتَ إِمَامَ أَمَّتِ یا عَلِیه وآله یاهلل عل یثَمَّ قَالَ صـــل
بْعَونَ أَلْفَ مَلَیمِیبٍ مِنْ نَورٍ عَنْ ینَجِ یعَلَ هامَیوْمَ الْقِیقَدْ أَقْبَلَتْ  هفَاطِمَ بْعَونَ أَلْفَ مَلَیوَ عَنْ  کنِهَا ســـَ ارِهَا ســـَ هَا یدَی نَیوَ بَ کســـَ

َسبْعَونَ أَلْفَ مَلَ کأَلْفَ مَلََسبْعَونَ  َصلَوَاتٍ َو خَمْسَ هلَیوْمِ وَ اللَّیالْ یَصلَّتْ فِ همَا امْرَأَیفَََ هالْجَنَّ یإِلَ یتَقَودَ مَؤْمِنَاتِ أَمَّتِ کوَ خَلْفَهَا   
َضانَ وَ حَجَّتْ بَ َشفَاعَ هدَخَلَتِ الْجَنَّ یاً بَعْدِیزَوْجَهَا وَ وَالَتْ عَلِ تْ مَالَهَا وَ أَطَاعَتْکتَ اللَّهِ الْحَرَامَ وَ زَیَصامَتْ َشهْرَ رَمَ  هاطِمَفَ یابْنَتِ هبِ

َساءِ الْعَالَمِ هدَیوَ إِنَّهَا لَسَ  َسولَ اللَّهِ صلیلَ ینَ فَقِینِ َساءِ عَالَمِهَا فَقَالَ صل هدَیسَ  یه وآله أَ هِیاهلل عل یا رَ مَ یلِمَرْ که وآله ذَایاهلل عل یلِنِ
َساءِ الْعَالَمِ هدَیسَ  یفَهِ هفَاطِمَ یبِنْتِ عِمْرَانَ فَََمَّا ابْنَتِ َسبْعَونَ أَلْفَ یَسلِّمَ عَلَیمِحْرَابِهَا فَ ینَ وَ إِنَّهَا لَتَقَومَ فِینَ وَ الْآخِرِینَ مِنَ الََْوَّلِینِ هَا 

ْصطَفا ها فَاطِمَیقَولَونَ یمَ فَیمَرْ هکتْ بِهِ الْمَلَائِنَادَونَهَا بِمَا نَادَینَ وَ یالْمَقَرَّبِ هکمِنَ الْمَلَائِ کمَلَ صْ  کوَ طَهَّرَ کإِنَّ اللَّهَ ا  یعَل کطَفاوَ ا
 نَ.ینِساءِ الْعالَمِ

ْضعَ هإِنَّ فَاطِمَ یا عَلِی ه السالم فَقَالَیعل یعَلِ یثَمَّ الْتَفَتَ إِلَ َساءَهَا وَ یَسوؤَنِی یفَؤَادِ هوَ ثَمَرَ ینِینَورَ عَ یوَ هِ یمِنِّ هبَ مَا  یَسرُّنِی مَا 

رَّهَا نْ إِلَ یتِیمِنْ أَهْلِ بَ یلْحَقَنِی مَنْ أَوَّلَ إِنَّهَا وَ ســَ نَ وَ الْحَســَ  یهَا بَعْدِیفَََحْســِ دَا یوَ هَمَا ســَ  یحَانَتَایوَ رَ ینَ فَهَمَا ابْنَایوَ أَمَّا الْحَســَ
َصرِ کَسمْعِک یکرَمَا عَلَیکفَلْ هَشبَابِ أَهْلِ الْجَنَّ صل کوَ بَ مَاءِ فَقَالَ اللَّهَمَّ إِنِّ یدَهَ إِلَیه وآله یاهلل عل یثَمَّ رَفَعَ  سَّ  یأَنِّ کْشهِدَأَ یال

 لِمَنْ وَاالهَ. یادَاهَمْ وَ وَلِ لِمَنْ عَمَحِبٌّ لِمَنْ أَحَبَّهَمْ وَ مَبْ ِضٌ لِمَنْ أَبْ َضَهَمَ وَ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهَمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهَمْ وَ عَدَوٌّ

سول خدا  یابن عباس گفت: روز صلی اهلل علیه وآله(ر سته بود و عل ) ش سن ین ا تو ین نزد او بودند گفت خدایو فاطمه و ح
ن با ک یدار، دشــمنشــان را دشــمن دار مهربانن مردم نزد من دوســتشــان را دوســتیرتیمت منند و گراینان اهل بیا یدانیم

صوم دار از هر گناهک کپا یدیار آنها را و آنها را از پلک کمکن ک کمکمهربانان به آنها و بد دار بدخواه آنها را،   و ین و مع
 د دار.یبروح القدس مؤ

ــتیتو پ یافهیو بر آنها پس از من خل یتو امام امت من یعل یا ــرو اهل بهش ه روز کنگرم دخترم فاطمه را یا من میو گو یش
سبیق شته و از چپش هفتاد هزار و جلو رو و دنبالش هر  یامت بر ا ستش هفتاد هزار فر ست و از طرف را سوار ا م داکاز نور 

در شبانه روز پنُ نماز بخواند و ماه رمضان را روزه دارد و  یند هر زنک یهفتاد هزار فرشته باشد و زنان امتم را ببهشت رهبر
باشــد به شــفاعت دخترم فاطمه  یرو علیند و پس از من پکدازد و شــوهرش را اطاعت مالش را بپر هاکند و زکحُ خانه خدا 

 م دختر عمرانیده زنان عالم خود است؟ فرمود او مریا رسول اللَّه او سیان است عرض شد یده زنان عالمیببهشت رود و او س
ستد هفتاد هزار فرشته مقرب یدر محرابش باه چون کن و او است ین و آخریزنان عالم است از اول یبود اما دخترم فاطمه بانو
سالم دهند و ندائ ست یند اینند و گوکردند باو کم یه بمرک یبر او  د بر زنان یزرد و برگک کد و پایخدا تو را برگز یفاطمه برا

 ان.یجهان

ست و نور د یعل یرد و فرمود اک یسپس رو به عل شیاو را بد آدم آنچه یوه دلم بد آیده من و میفاطمه پاره تن من ا ادم د و 
 حانین دو پسر من و دو رین حسن و حسک یه به من رسد، پس از من با او خوبکس است از خاندانم کش و او اول یاز شاد

و گفت  آسمان برداشته ز باشند سپس دست بیش تو چون گوش و چشمت عزید پید جوانان اهل بهشتند بایمنند و هر دو س
ننده کن با نبردکننده آنها و نبرد کار سازش که من دوستدار دوست آنها و دشمن دشمن آنها و سازش کا گواه باش یبار خدا

 ه آنها را دوست دارد.که بدخواه آنها است و دوستم با هر کم و دشمنم با هر یآنها
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 (ی، وولداها عضدیمن هبضع هفاطمت هشتم از ابن عباس )یروا

ــاذان بن جبرئ الوداع درباره اهل  هه رســول خدا پس از بازگشــت از حجکرده کرا از ابن عباس نقل  یگریت دیواریمل قیش

 :است نیا تیروا متن .یمن هبضع هفاطم از جمله درباره حضرت زهرا فرمود:رد و کتش در حضور اصحاب سفارش یب

 (یالنب هیأبو ذر یث علی)حد

ْسنَادِ  صل هابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَ قَالَ لَمَّا رَجَعْنَا مِنْ حَجَّ یرْفَعَهَ إِلَیبِالْإِ َسولِ اللَّهِ  ْسنَا مَعَ رَ ْسجِدِهِ یه وآله فِیاهلل عل یالْوَدَاعِ جَلَ  فَقَالَ أَ مَ
ولَهَ أَعْلَمَ قَالَ اعْلَمَوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَنَّ عَلَکتَدْرَونَ مَا أَقَولَ لَ ـــَ أَهْلِ  یوَ أَنَا أَمَنُّ عَلَ ینِ إِذْ هَدَاهَمْ بِیأَهْلِ الدِّ یمْ قَالَوا اللَّهَ وَ رَس

َضلَّ وَ غَوَ یأَلَا وَ مَنِ اهْتَدَ یتِیذَرِّ یوَ أَبِ یطَالِبٍ ابْنِ عَمِّ یبْنِ أَبِ یهِمْ بِعَلِینِ إِذْ أَهْدِیالدِّ نَّاسَ هَا الیأَ یبِهِمْ نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَمْ 

ْضعَ هفَإِنَّ فَاطِمَیتِیوَ أَهْلِ بَ یعِتْرَتِ یاللَّهَ اللَّهَ فِ َضدَایوَ وَلَدَ یمِنِّ هبَ وْءِک بَعْلَهَا وَ أَنَا وَ یهَا عَ  لِمَنْ تَ ْفِرْ الَ وَ رَحِمَهَمْ مَنْ ارْحَمْ اللَّهَمَّ الضَّ
 أَنْظَرَ الْحَال. یََنِّکنَاهَ وَ قَالَ یعَ دَمَعَتْ ثَمَّ ظَلَمَهَمْ

شت هه از حجکیمد: هنگایوگیمابن عباس  ضرت در مدیالوداع برگ سجد آن ح سول خدا در م سته بودیم، همراه ر ش م. ینه ن
د بر اند. فرمود: خداوندیمم؟ اصحاب گفتند: خدا و رسولش بهتر یوگیم یشما چه مطلب یه براکد یاندیما یآحضرت فرمود: 

 رد.کت یله من هدایرا آنها را به وسین منت نهاد زیاهل د

سیذارم بر اهل دگیممن منت  ّسالم هدایطالب عل یبن اب یله علین؛ چون آنها را به و سر عمو و پدر فرزندانکت یه ال م ردم پ
 د گمراه و سرگردان.یه از آنها تخلف نماک یسکافت رستگار است و یت یشان هدایله ایه به وسکهر 

تم، فاطمه پاره تن من و دو فرزندش بازوان منند و من و ید در مورد عترت و اهل بیمردم! خدا خدا را در نظر داشـــته باشـــ
امرز، یه بر آنها ستم ورزد او را مک یسکد و یه به آنها رحم نماک یسکن بر کا رحم یم. خدایشوهرش چون نور درخشنده هست

 رد.کنم چه خواهند یبیمنون کا هم ایشده فرمود گو کامبر پر از اشین موقع چشمان پیدر ا

ـــ( الروض660 یل )متوفاین شاذان بن جبرئید الدی، سدیالقم ق : ی، تحق168ص ه السالم (، ین ) علیر المؤمنیفضائل أم یف ههـ
 1423، سال چاپ : ی، چاپ : األولیرچکالش یعل

 یفَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِ یمِنِّ هإِنَّهَا بَضْعَ )صلی اهلل علیه وآله(از رسول خدا  یت نهم: ابو ذر غفاریروا

زهرا را  ه وآله، فاطمهیاهلل عل یوفات، رسول خدا صل یضیه در مرکن است یا یت به نقل ابوذر غفارین روایگر ایشَن صدر د
ه بر ک ییهابتیشد و از مص یه به من ملحق خواهکد یت من هستین فرد از اهل بیه تو نخستکشان خبر داد یخواست و به ا

 ود خبر داد آنگاه به من فرمود:شیمشان وارد یا

 .یفَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِ یمِنِّ هإِنَّهَا بَضْعَ ا أَبَا ذَرٍّی

 رده است:کن گونه نقل یآیمرا مرحوم خزاز قت یمتن روا

هَ یقَالَ حَدَّثَنِ یا الْبَ ْدَادِیرِکبْنَ زَ یأَبَو الْفَرَجِ الْمَعَافَ یحَدَّثَنَا الْقَاضــِ   ینَ مَعَافًمَحَمَّدَ بْ یاتِبَ قَالَ حَدَّثَنِکلٍ الْیمَحَمَّدَ بْنَ هَمَّامِ بْنِ ســَ
ِس  لْمَا سَّ  الَ قَالَ أَبَو ذَرٍّعَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَاهِرٍ عَنْ عَبْدِ القَدُّوسِ عَنِ الََْعْمَشِ عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمَعْتَمِرِ قَعَنْ مَحَمَّدِ بْنِ  یال

صل یهِ دَخَلْتَ عَلَیاللَّهِ عَلَ هرَحْمَ یالْ ِفَارِ َسولِ اللَّهِ  ِضهِ الَّذِ یه وآله فِیاهلل عل یرَ  هفَاطِمَ یبِابْنَتِ یتِنِیا أَبَا ذَرٍّ ایهِ فَقَالَ یفِ یتَوَفِّ یمَرَ
قَالَ فلبت ]فَلَبَِستْ [ منحلها ]جِلْبَابَهَا[ وَ أَبْرَزَتْ ]اتَّزَرَتْ [ وَ خَرَجَتْ  کأَبَا یبِیالنِّْسوَانِ أَجِ هدَیا سَ یهَا وَ قَلْتَ یقَالَ فَقَمْتَ وَ دَخَلْتَ عَلَ

صل یلَدَخَلَتْ عَ یحَتَّ َسولِ اللَّهِ  صلیاهلل عل یرَ َسولَ اللَّهِ  َسولَ اللَّهِ  کیتْ وَ بَکهِ وَ بَیبَّتْ عَلَکه وآله انْیاهلل عل یه وآله فَلَمَّا رَأَتْ رَ رَ

مَّهَا إِلَکه وآله لِبَیاهلل عل یصــل وبَ هومَمَظْلَ ینَ بِیفَََنْتِ أَوَّلَ مَنْ تَلْحَقِ کأَبَو کنَّ فِدَاکیلَا تَبْ ها فَاطِمَیثَمَّ قَالَ  هِیائِهَا وَ ضــَ  وَ همَ ْصــَ



سِ  یبَعْدِ ظْهَرَی َسوْفَ َسمَلَ جِلْبَابَ الدِّالنِّفَ هیکحَ عِنْدَ  ینِیقَالَ تَلْقَ کنَ أَلْقَایا أَبَهْ أَیالْحَوْضَ قَالَتْ  یرِدَ عَلَینِ وَ أَنْتِ أَوَّلَ مَنْ یاقِ وَ 
ْسقِ ِض  کوَ أَطْرَدَ أَعْدَاءَ یکوَ مَحِبِّ کعَتَیِش  یالْحَوْضِ وَ أَنَا أَ َسولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ أَلْقَیقَالَتْ  یکوَ مَبْ ِ  ینِ یعِنْدَ الْحَوْضِ قَالَ تَلْقَ کا رَ

شِ  ینِیقَالَ تَلْقَزَانِ یعِنْدَ الْمِ کا أَبَهْ وَ إِنْ لَمْ أَلْقَیزَانِ قَالَتْ یعِنْدَ الْمِ َسلِّمْ  َسلِّمْ  رَاطِ وَ أَنَا أَقَولَ  صِّ سَ قَالَ أَبَ یعَلِ هعَیعِنْدَ ال نَ کو ذَرٍّ فَ

صل یقَلْبَهَا ثَمَّ الْتَفَتَ إِلَ َسولَ اللَّهِ  ْضعَ ا أَبَا ذَرٍّیه وآله فَقَالَ یاهلل عل یرَ َساءِ هدَیسَ  إِنَّهَا أَلَا یفَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِ یمِنِّ هإِنَّهَا بَ  نَیالْعَالَمِ نِ
ِص  دَیَس  بَعْلَهَا وَ َسنَ هَایابْنَ وَ نَییالْوَ َس الْ وَ الْحَ َس یحَ َشبَابِ أَهْلِ الْجَنَّینَ  ا َو رٌ مِنْهَمَیوَ إِنَّهَمْ إِمَامَانِ إِنْ قَامَا أَوْ قَعَدَا وَ أَبَوهَمَا خَ هدَا 

سَ یَسوْفَ  َصلْبِ الْحَ ْسعَیخْرَجَ مِنْ  ْسطِ وَ مِنَّا مَهْدِ همِنَ الََْئِمَّ هنِ تِ َصومَونَ قَوَّامَونَ بِالْقِ َسولَ اللَّهِ فَیقَالَ قَلْتَ  ههَذِهِ الََْمَّ یمَعْ مِ کا رَ
 لَ.یإِسْرَائِ یقَالَ عَدَدَ نَقَبَاءِ بَنِ کبَعْدَ هالََْئِمَّ

ا یله آن از دنیه به وسک یه و آله در همان مرضیاللَّه عل یخدا صلّه بر رسول کند کیمت یروا یحبش بن معتمر از أبو ذر غفار
د: برخاستم و نزد فاطمه یوگیماور، ابو ذر یابا ذر دخترم فاطمه را نزد من ب یرحلت فرمود، وارد شدم. حضرت به من فرمود: ا

رون آمد تا بر آن حضرت ید و بیزنان پدرت رسول خدا را اجابت فرما. حضرت لباس خود را پوش یبانو یردم: اکآمده عرض 
صلّ سول خدا  شد، چون ر  مبر یه او پیست، از گریاو انداخت و گر ید خود را به رویه و آله را )در آن حال( دیاللَّه عل یوارد 

ن یاولرا تو ین زکه میت، گریفاطمه! پدرت به فدا یش چسباند و فرمود: ایست و فاطمه را به خویز گریه و آله نیاللَّه عل یصلّ
 ین زودیو به هم یه به تو ستم شده و حقّت غصب شده و به ناحق گرفته شده به من ملحق شوک یه در حالک یهست یسک
ر من وثر( بکه نزد حوض )ک یهســت یســکن یرد، پس تو اولین را در بر گیار گردد، و جامه دکنفاق آشــ ینه ها و عداوتهاکی

ــو ــک؟ فرمود: نزد حوض نمکجا مالقاتت کپدر  یرد: اک، عرض یوارد ش ــیعیوثر، و من ش ــتانت را س نم و کراب یان و دوس
ــمنانت و  ــانکدش ــول خدا اگر نزد حوض مالقاتت  یرد: اکنم، عرض کاز حوض دور  اندهه تو را به غضــب درآوردک یس رس

 نم(؟کدارت یجا دکردم )کن

به خدا عرض ینکردم؟ فرمود: در صـــراط )مالقاتم کزان مالقاتت نیرد: اگر نزد مکزان. عرض یفرمود: نزد م نم: ک( و من 
ش سالم نگه دار ابو ذر گفت: دل زهرا )از ا یعه علیپروردگارا   یالم( آرام شد، سپس رسول خدا صلّ کن یرا )از آتش و عذاب( 

نه او یازارد مرا آزرده، هر آیب ه او راکن )فاطمه( پاره تن من اســـت هر یابا ذر ا یه و آله به من توجه فرموده گفت: ایاللَّه عل
د چه نیشوایان اهل بهشتند و همانا آن دو امام و پیاء است و دو فرزندش آقاید اوصیان است و شوهرش سیزنان عالم یبانو
ان یشوایپ ن نه نفریخداوند از صلب حس ینند و پدرشان از آن دو بهتر است و به زودیه در خانه بنشکنند و چه آنکام یه قکآن
صوم یامامان امو  ست مهدینند بکام یه به عدل قکن و مع سول  یردم: اکن امّت، ابوذر گفت: عرض یا یرون آورد و از ما ا ر

 ل.یاسرائ یبان بنیخدا! امامان بعد از شما چند نفرند؟ فرمود: به عدد نق

ـ(، 400ی)متوفا یبن محمد بن عل یالقاسم عل ی، أبیلرازآیمالخزاز الق ، 38عشر، ص یاالثن هاألئم یالنص عل یاألثر ف هیفاکه
 هـ .140، ناشر: انتشارات ـ قم، یالخوئ یمرکوه کال ینیف الحسید عبد اللطیق: السیتحق

 (یفَقَدْ آذَانِ کمَنْ آذَا یمِنِّ هبَضْعَ کأَلَا إِنَّ) یانصار ت دهم: جابر بن عبد اهللیروا

فت فاطمه زهرا ریما یه از دنکیمه وآله هنگایاهلل عل یخدا صــله رســول کرده اســت کت یز رواین یجابر بن عبد اهلل انصــار
سر آمد و گریسالم اهلل عل سول خدا اکیمه یها باال سخناندیم یشان را دلداریرد، اما ر شان فرمود و از یبه ا یادیز یاد و 

 جمله فرمودند:

 .یفَقَدْ آذَانِ کمَنْ آذَا یمِنِّ هبَضْعَ کأَلَا إِنَّ

 ن است:یآیماالثر خزاز ق هیفاکت طبق نقل یمتن روا



شَّ  لِ مَحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ال ضَّ َسلَ یبَانِیأَخْبَرَنَا أَبَو الْمَفَ ]بََِرْتَاحَ [ قَالَ  بابارح یمَانَ بْنِ غَالِبٍ الََْزْدِیرَحِمَهَ اللَّهَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ بْنَ 
َسنَ بْنَ مَعَالِ یأَبَو عَبْدِ اللَّهِ الْ َنِ َشرِ هبَیشَ  یقَالَ حَدَّثَنَا ابْنَ أَبِ یرِیقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ هَمَّامٍ الْحِمْ یالْحَ نِ یالدِّ یکقَالَ حَدَّثَنَا 

ِسمِ بْنِ یبْنَ الرَّبِ انَعِ عَنِ الْقَا سَّ َصارِ حَ َسولَ انَک: قَالَ یعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الََْنْ شِّ  یفِ وآله هیعل اهلل یصل اللَّهِ رَ  قَبِضَ یالَّتِ هیاکال
ِسهِ قَالَ فَبَ ها فَإِذَا فَاطِمَهَیفِ صل یتْ حَتَّکعِنْدَ رَأْ َسولَ اللَّهِ  َصوْتَهَا فَرَفَعَ رَ مَا  هفَاطِمَ یبَتِیهَا فَقَالَ حَبِیطَرْفَهَ إِلَ ه وآلهیاهلل عل یارْتَفَعَ 

شَ  کیکبْی یالَّذِ ضَّ  یقَالَتْ أَخْ َسولَ اللَّهِ قَالَ ی کمِنْ بَعْدِ هعَیال سَ ینَّ فَنَحْنَ أَهْلَ بَکیلَا تَبْ یبَتِیا حَبِیا رَ َصالٍ لَمْ تٍ أَعْطَانَا اللَّهَ  بْعَ خِ
صِ  کاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هَوَ أَنَا أَبَو ینَ وَ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَییحَداً بَعْدَنَا لَنَا خَاتَمَ النَّبِعْطِهَا أَیعْطِهَا قَبْلَنَا وَ لَا ی صِ یخَ ییوَ وَ اءِ وَ أَحَبُّهَمْ یرَ الََْوْ
َشهِ کاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هَوَ بَعْلَ یإِلَ هَدَاءِ وَ أَحَبُّهَمْ إِلَیدَنَا خَیوَ  شُّ عَ رَ بِهِمَا مَیطِی هالْجَنَّ یوَ مِنَّا مَنْ لَهَ جَنَاحَانِ فِ کاللَّهِ وَ هَوَ عَمُّ یرَ ال

ِسبْطَا هَذِهِ الََْمَّ کوَ هَوَ ابْنَ عَمِّ هکالْمَلَائِ سَ  کوَ هَمَا ابْنَا هوَ مِنَّا  َسنَ وَ الْحَ َسوْفَ یالْحَ سَ ینَ وَ  َصلْبِ الْحَ ْسعَیخْرِجَ اللَّهَ مِنْ  مِنَ  هنِ تِ
بَلَ وَ أَغَارَ بَعَْضهَمْ عَلَ یإِذَا َصارَتِ الدُّنْ ههَذِهِ الََْمَّ ینَ وَ مِنَّا مَهْدِیأَمَنَاءَ مَعَْصومِ هالََْئِمَّ  یا هَرْجاً وَ مَرْجاً وَ تَظَاهَرَتِ الْفِتَنَ وَ تَقَطَّعَتِ السُّ

َص ِیرٌ یبِکبَعْضٍ فَلَا  َص ِیرْحَمَ  سَ یمَهْدِ کبْعَثَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ ذَلِیراً فَیبِک وَقِّرَیرٌ یراً وَ لَا  َصلْبِ الْحَ ِسعَ مِنْ  سالم ینِ علینَا التَّا ه ال
 تْ جَوْراً.مَا مَلِئَکمْلَََ الََْرْضَ عَدْلًا یأَوَّلِ الزَّمَانِ وَ  یمَا قَمْتَ بِهِ فِکآخِرِ الزَّمَانِ  یفِ هقَومَ بِالدِّرَّیوَ قَلَوباً غَفْلًا  هفْتَحَ حَصَونَ الضَّلَالَی

عِ یمِنِّ کانِکلِمَ کوَ ذَلِ یمِنِّ یکوَ أَرْأَفَ عَلَ کفَإِنَّ اللَّهَ أَرْحَمَ بِ کیوَ لَا تَبْ یلَا تَحْزَنِ ها فَاطِمَی  اللَّهَ کزَوَّجَ وَ یقَلْبِ یفِ کوَ مَوْضـــِ
ْشرَفَ هَوَ زَوْجاً َسباً کتِیبَ أَهْلِ أَ َسباً رَمَهَمْکأَ وَ حَ وِبِا أَعْدَلَهَمْ وَ هیبِالرَّعِ أَرْحَمَهَمْ وَ نَ سَّ ضِ  هیل َصرَهَمْ بِالْقَ َسََلْتَ رَبِّ هیوَ أَنْ عَزَّ وَ  یوَ قَدْ 

 .یفَقَدْ آذَانِ کمَنْ آذَا یمِنِّ هبَضْعَ کأَلَا إِنَّ یتِیمِنْ أَهْلِ بَ یلْحَقَنِیأَوَّلَ مَنْ  یونِکجَلَّ أَنْ تَ

صل َسولَ اللَّهِ  حَابَیدَخَلَ إِلَ هه وآله فَاعْتَلَّتْ فَاطِمَیاهلل عل یقَالَ جَابِرٌ فَلَمَّا قَبِضَ رَ صَّ صْ کیفَقَاال لَهَا  ههَا رَجَلَانِ مِنَ ال ا بِنْتَ یبَحْتِ فَ أَ
ْصدَقَانِ َسولِ اللَّهِ قَالَتْ ا صل یرَ َسولِ اللَّهِ  َسمِعْتَمَا مِنْ رَ ْضعَ هفَاطِمَ قَولَیه وآله یاهلل عل یهَلْ   نَعَمْ قَاال یفَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِ یمِنِّ هبَ

مَاءِ یإِلَ هَایدَی فَرَفَعَتْ مِنْهَ کذَلِ َسمِعْنَا قَدْ سَّ ْشهِدَ یإِنِّ اللَّهَمَّ قَالَتْ وَ ال َصبَا وَ یانِیآذَ قَدْ أَنَّهَمَا کأَ َضتْ ثَمَّ یحَقِّ غَ  فَلَمْ عَنْهَمَا أَعْرَ
 أَلْحَقَهَا اللَّهَ بِه . یوْماً حَتَّینَ یوَ تِسْعِ ههَا خَمْسَیبَعْدَ أَبِ عَاشَتْ وَ کذَلِ بَعْدَ لِّمْهَمَاکتَ

سرش  یا رفت و فاطمه باالیآن از دن ه بهکبود  یه و اله در مرضیاللَّه عل ید: رسول خدا صلّیوگیم یجابر بن عبد اللَّه انصار
سته و گر ش صداکن یرد تا اکیمه ین شم به او دوخته فرمود: اهیگر یه  ضرت چ شد. پس آن ح به من فاطمه یحب یاش بلند 

 م.کع شدن )حقم( پس از شما ترسنایرد: از ضاکرده؟ عرض کان یز تو را گریچه چ

ه و ش از ما ندادیپ یرده و به احدکه خداوند هفت خصــلت به ما عطا کم یهســت یرا ما خاندانین زکه میبه من گریفرمود: حب
صبیمعز و جل و پدر تو  ین خلق نزد خدای مبران و محبوب تریبعد از ما ندهد، من خاتم پ یبه احد شم و و ن یمن بهتر یا

 ن آنان نزد خدا است وین شهداء و محبوب ترید ما بهتریشان نزد خدا است و شوهر تو است و شهین ایاء و محبوب تریاوص
ست  یاو عمو ست، و از ما ا شت پرواز ک یسکتو )حمزه( ا شتگان در به سر عموکه دو بال دارد و با آن دو با فر  تیند و او پ

ن ن نه تیخداوند از صلب حس ین هستند و بزودین امّت و آن دو پسرانت حسن و حسی)جعفر( است، و از ما است دو سبط ا
ا دچار هرج و مرج شود و فتنه ها ظاهر گردد و یه چون دنکن امّت یا یرون آورد و از ما است مهدیا بن و معصوم ریامامان ام
احترام بزرگ را نگه دارد، در آن  کوچکند و نه کرحم  کوچکنند نه بزرگ بر کگر را غارت یده شـــود و مردم همدیراهها بر

 نیند، به دکرا فتح  یگمراه یم و قلعه هاکمح یبناها زد،ین را برانگین فرزند حســـیما نهم یعز و جل مهد یهنگام خدا
شد، اکن را پر از عدل یند و زمکام ی)خدا( در آخر الزمان ق شده با ستم  ن و محزون مباش که میفاطمه گر یند چنانچه پر از 

ست و ایرا خداوند به تو رحیز ست نزد من و آن جاین بخاطر جایم تر و مهربان تر از من ا و  یر قلب من داره دک ییگاه تو ا
ت و عادل یشــان به رعین ایترن شــان در منصــب و مهربانیرتیمن خاندان من در حســب و گرایترفیخداوند تو را به شــر

 رد.کُ یشان در قضاوت تزوین ایناترینشان در مساوات و بیتر



و هر  یه تو پاره تن منک، آگاه باش یه به من ملحق شوک ین نفر از خاندان من باشیه تو اولکام خود خواسته یو من از خدا
و نفر ض شد، دیا رفت و فاطمه مریه و اله از دنیاللَّه عل یه رسول خدا صلّکن ید: همیازارد مرا آزرده است، جابر گویه تو را بک

شدند و به او عرض  ست؟ فرمود: مرا تصدیفاطمه دختر پ یردند: اکاز صحابه بر او وارد  ه کد ینکق ی مبر، حال شما چگونه ا
ا آزرده است؟ ق مریازارد به تحقیه او را بکرمود: فاطمه پاره تن من است هر فیمه کد یدیله شنآه ویاللَّه عل ی مبر صلّیا از پیآ

 رد و گفت: پروردگارا تو را گواهکش را به جانب آســمان بلند یم، پس فاطمه دســتهایدین را از آن حضــرت شــنیا یگفتند: آر
 پدرش از بعد و نزد، حرف دو آن با گرید و گرداند شـانیا از ردند، سـپس روکن دو مرا آزرده و حقّم را غصـب یه اکرم یگیم

 .فرمود حقمل بزرگوارش پدر به را او خداوند تا بود زنده ماه شش ندیگو یبعض و روز، چهل اندهگفت یبعض و روز، پنُ و هفتاد

ـ(، 400ی)متوفا یبن محمد بن عل یالقاسم عل ی، أبیلرازآیمالخزاز الق ، 65عشر، ص یاالثن هاألئم یالنص عل یاألثر ف هیفاکه
 هـ .140، ناشر: انتشارات ـ قم، یالخوئ یمرکوه کال ینیف الحسید عبد اللطیق: السیتحق

 دربارهآله ه ویاهلل عل یه رسول خدا صلکت آمده است ین روایرده و در اکز نقل یرا ن یگریت دیروا یجابر بن عبد اهلل انصار

 .یفؤاد ه، وابناها ثمریمهجت هفاطم فاطمه فرمود:

 ن است:یآیمل قیت به نقل شاذان بن جبرئیمتن روا

ــناد  ــادق )عل یإل -رفعه ی -باإلس ــالم(، عن أبیالص ــیه، عن جده، عن أبیه الس ــالم(، عن جابر بن عبد اهلل ین )علیه الحس ه الس

صار صل یاألن سول اهلل ) سلم(:یاهلل عل یقال: قال ر صریفؤاد ه، وابناها ثمریمهجت هفاطم ه وآله و من  هم، واألئی، وبعلها نور ب
 .ی، ومن تخلف عنهم فقد هویالممدود فمن اعتصم بهم فقد نج یوحبل یولدها أمنائ

لم، د یوهایخون قلب من، فرزندانش مه وآله فرمود: فاطمه یاهلل عل ید: رســول خدا صــلیوگیم یجابر بن عبد اهلل انصــار
ند، ینما کبه آنها تمس یسکه هر کهستند  یده شده ایشکسمان ینان من و ریهمسرش نور چشمانم و فرزندان فرزندانش ام

 رد.کنند، سقوط خواهند کاز آنها تخلف  یسکابند و هر ینجات 

ـــ( الروض660 یل )متوفاین شاذان بن جبرئید الدی، سدیالقم ق : ی، تحق156ه السالم (، ص ین ) علیر المؤمنیفضائل أم یف ههـ
 1423، سال چاپ : ی، چاپ : األولیرچکالش یعل

 رده است:کن گونه معنا یرا ا« یمَهْجَت»ابن منظور واژه 

 : دم القلب، و ال بقاء للنَّفْسِ بعد ما تَراقَ مَهْجَتَهاهالمَهْجَ

 رد.یپذیان میانسان پا یزندگ خته شودین خون ریه اگر اکمجهه: خون قلب است 

صر یقیاألفر سان العرب، ج 711یرم بن منظور )متوفاکن محمد بن می، جمال الدیالم صادر 370، ص2هــــ(، ل شر: دار   -، نا
 .ی: األولهروت، الطبعیب

 :یفؤاد هوابناها ثمر یقلب هفاطم فاطمه فرمود: دربارهه رسول خدا کگر از جابر بن عبد اهلل آمده است یت دیدر روا

 ن گونه آورده است:یت را ایواریمشاذان ق

ال رسول قال ق یه السالم عن جابر بن عبد اهلل األنصارین علیه عن جده الحسیه السالم عن أبی)وباالسناد( عن اإلمام جعفر عل

صل صر نور وبعلها یفؤاد هثمر وابناها یقلب هفاطم ه وآلهیاهلل عل یاهلل  صم منف الممدود وحبلها یأمنائ ولدها من هواألئم یب  اعت
 . یهو عنهم تخلف ومن نجا بهم



ــل ــول خدا ص ــم من و پیه وآله فرمود: فاطمه قلب من و فرزندانش، میاهلل عل یرس ــرش نور چش ــوایوه دلم و همس ان از یش
 یاز آنها رو یسکابند و ی یبه آنها چنگ زنند، نجات م یسکه اگر کهستند  یده شده ایشکسمان ینان من و ریفرزندانش ام

 ود.شیمگرداند نا بود 

النجف األشرف،  -تبتها کوم هیدریالح ه، ناشر: منشورات المطبع146هــــ( الفضائل، ص 660 یل، )متوفای، شاذان بن جبرئیالقم
 م 1962 - 1381ال چاپ : 

 (ی، من سرها فقد سرنیمن هبضع هفاطموقاص ) یازدهم: سعد بن ابیت یروا

ست. او نید یکیوقاص  یسعد بن اب صحابه ا صلین فرمایز ایگر از  سول خدا   یت ویوارده و رکه وآله را نقل یاهلل عل یش ر
 ن است:ید ایخ مفیش یدر امال

دثنا جعفر قال: ح یوفکبن الحسن ال یقال : حدثنا أبو القاسم الحسن بن عل یبن خالد المرغ یأبو الحسن عل یقال : أخبرن - 2
د بن یزیقال: حدثنا خالد بن عبد اهلل، عن  یقال: حدثنا عبد اهلل بن الحســن األحمســ یحدثنا أببن محمد بن مروان ال زال قال: 

سعد بن مالیز یأب سمعت  صلیوقاص  یابن أب یعنی کاد، عن عبد اهلل بن الحارث بن نوفل قال:  سول اهلل  سمعت ر اهلل  یقول: 

 .یعل هیأعز البر هفاطم ،یفقد ساءن ، ومن ساءهای، من سرها فقد سرنیمن هبضع هفاطم قول:یه وآله یعل

و را ا یســکرمود: فاطمه پاره تن من اســت، هر فیمه کدم یه وآله شــنیاهلل عل ید: از رســول خدا صــلیوگیم کســعد بن مال
 ن موجود نزد من است.یزتریرده است. فاطمه عزکند مرا ناراحت که او را ناراحت کرده و هر کند، مرا خوشحال کخوشحال 

ـــــ(، األمال 413ی)متوفا ی، الب دادیبرکعبد اهلل الع ید، محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبیالمفخ یالشـــ ، 260، صیهـ
ـــ 1414، هیلثان: اهروت، الطبعیب -ع یوالنشر والتوز هد للطباعی، ناشر: دار المفیبر ال فارکأ یعل - ین أستاد ولیق: الحسیتحق  -هـ

 م. 1993

 رده است:کز نقل ین یخ طوسیسند شن یت را با همین روایا

س شیالطو سن بن علی، ال سن )متوفا یخ ابوجعفر، محمد بن الح سات ی، تحق24، صیهــــ(، األمال460یبن الح سم الدرا ق : ق
 هـ1414، ی: األولهـ قم ، الطبع ه، ناشر: دار الثقافهالبعث همؤسس - هیاالسالم

 (ین جنبیب یالذ یقلب ی، وهیمن هبضع یوه) ت دوازدهم: مجاهدیروا

 یه حضرت در مقام معرفکن یرده و آن اکرا نقل  یگریه دیت قضین روایشَن صدور ا یاز تابعان است برا یکیه کمجاهد 

 :است نیچن تیروا متن و ردهکان ین جمله را درباره آن حضرت بیها ایحضرت زهرا سالم اهلل عل

ها السالم( وقال: من عرف هذه فقد عرفها، ی)عل هد فاطمیوقد أخذ ب ه وآله وسلم(یاهلل عل یوعن مجاهد قال: خرج رسول اهلل )صل
 یآذ فقد یومن آذان ی، فمن آذاها فقد آذانین جنبیب یالذ یقلب ی، وهیمن هبضـــع یوه بنت محمد، هفاطم یعرفها هیومن لم 

 جل وعال . -اهلل 

ه ک یســکه دســت فاطمه را گرفته بود و فرمود: هر ک یرون آمد در حالیه وآله بیاهلل عل ید: رســول خدا صــلیوگیممجاهد 
سد و هر شیمه کاسد شیمفاطمه را  سد، بداند او فاطمه دختر پشیماو را ن یسکنا ان یامبر و پاره تن من و قلب من در مینا

 رده است.کت یند، خداوند را اذکت یه مرا اذک یسکرده و کت یند، مرا اذکت یه او را اذک یسکبدن من است؛ پس 

ــ(، المختصر، ص8قرن  یمان )متوفای، حسن بن سلیالحل ،  هیدریالح هتبکأشرف، ناشر: انتشارات الم ید علیق : سی، تحق234هـ
 ش 1382 - 1424عت، سال چاپ : یچاپخانه : شر



ــ ــــ(، بحار األنوار الجامع1111ی، محمد باقر )متوفایالمجلس الباقر  ق: محمدی، تحق54ص 43األطهار، ج  هلدرر أخبار األئم ههـ
 م1983 -هـ 1403، هالمصحح هی: الثانهلبنان، الطبع -روت یب -الوفاء  ه، ناشر: مؤسسیالبهبود

 ق مجاهد نقل شده است.یز از طریاهل سنت ن یهاتابکت در ین روایا

 (یمن هبضع یوه) )علیه السالم(رمؤمنان یحول از امکزدهم: میت سیروا

ــل یکیه کحول کم ــول خدا ص ــحابه رس ه خود آن حضــرت در کرا  یت طوالنیرمؤمنان روایه وآله بوده، از امیاهلل عل یاز ص
ه پاره کها را یه خداوند حضرت زهرا سالم اهلل علکن است یند. منقبت هفدهم اکیمر کان فرموده، ذیش بیهایژگیمناقب و و

 ن است:یدوق اخ صیر مؤمنان به نقل شیش امیشان در آورد. متن فرمایامبر است، به ازدواج ایتن پ

شَامٍ مَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِینَ بْنَ إِبْرَاهِیالدَّقَّاقَ وَ الْحَسَ یبْنَ مَوسَ یوَ عَلِ یحَدَّثَنَا أَحْمَدَ بْنَ الْحََسنِ الْقَطَّانَ وَ مَحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ السِّنَانِ 1 1
رَ بْنَ کبَ ا الْقَطَّانَ قَالَ حَدَّثَنَایرِکبْنِ زَ ییحْیاللَّهَ عَنْهَمْ قَالَوا حَدَّثَنَا أَبَو الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنَ  یبْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقَ رَضـــِ  یتِّبَ وَ عَلِکالْمَ

لَیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِیعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِ نَ یرَ الْمَؤْمِنِیحَولٍ قَالَ قَالَ أَمِکدَ عَنْ مَیزِیمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ کیمَانَ بْنَ حَیمَ بْنَ بَهْلَولٍ قَالَ حَدَّثَنَا سـَ
حَابِ النَّبِیطَالِبٍ عل یبْنَ أَبِ یعَلِ تَحْفَظَونَ مِنْ أَصـــْ ا وَ قَدْ إِلَّ ههِمْ رَجَلٌ لَهَ مَنْقَبَیسَ فِیمَحَمَّدٍ ص أَنَّهَ لَ یه الســـالم لَقَدْ عَلِمَ الْمَســـْ

َضلْتَهَ وَ لِیتَهَ فِکَشرِ سالم إِنَّ ی علبِهِنَّ فَقَالَ ینَ فَََخْبِرْنِیرَ الْمَؤْمِنِیا أَمِیهَا أَحَدٌ مِنْهَمْ قَلْتَ یفِ ینِکْشرَیلَمْ  هَسبْعَونَ مَنْقَبَ یهَا وَ فَ ه ال
 ،...ینٍ وَ لَمْ أَعْبَدِ اللَّاتَ وَ الْعَزَّیعَ هبِاللَّهِ طَرْفَ کلَمْ أَشْرِ یأَنِّ یلِ هأَوَّلَ مَنْقَبَ

ابِعَوَأَمَّ رَ ها الســَّ مَاوَاتِهِ فَقَالَ  یوَ عَمَرَ فَزَوَّجَنِ ابوبکرانَ خَطَبَهَا کوَ قَدْ  هفَاطِمَ یفَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ زَوَّجَنِ هعَشــْ بْعِ ســَ اللَّهَ مِنْ فَوْقِ ســَ
َسولَ اللَّهِ صل َساءِ أَهْلِ الْجَنَّ هدَیسَ  هفَاطِمَ کفَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ زَوَّجَ یا عَلِی کئاً لَیهَنِ ه وآلهیاهلل عل یرَ ْضعَ یوَ هِ هنِ  فَقَلْتَ ینِّمِ هبَ

 .هالْآخِرَ وَ ایالدُّنْ یفِ کعَنْ یأَسْتَ ْنِ لَا یشِمَالِ مِنْ ینِیمِکی کمِنْ أَنَا وَ یمِنِّ أَنْتَ وَ یعَلِ ای یبَلَ فَقَالَ کمِنْ لَسْتَ وَ أَ اللَّهِ رَسَولَ ای

الم فرمود: از اصـــحاب پیطالب عل یبن أب ین علیرالمؤمنید: أمیحول گوکم یاطر مو بخیکه مطالب را نک مبر آنان یه الســـّ
شد مگر ا یمنقبت یه داراکست ین یسکان آنان یه در مکدانند یسپارند م شرکنیبا شتم  یام و بر او برتراو بوده یکه من  دا

 ست.ین یتکاز آنان را در آن شر یکچ یه هکهفتاد منقبت مرا است  یول

ستن مرا از آن منقبتیرالمؤمنیا أمیردم کعرض  ست اکن منقبت یها آگاه گردان فرمود: نخ ست یه مرا ا شم بهم  یکه کن چ
 ام. ...دهینگرفتم و الت و عزا را نپرست یکخدا شر یزدن برا

سر من نمود با ا ه خداوند فاطمه راکنیو اما هفدهم ا ستگارکه ابوبکنیهم  یخداوند از باال یرده بودند ولک یر و عمر از او خوا
سمانش او را به من تزو سول خدا فرمود کُ یهفت آ  زنان اهل یعز و جل فاطمه بانو یه خداکت باد یگوارا یا علیرد پس ر

 یتتو از من هس یا علیستم فرمود: یمن از تو نا رسول اللَّه مگر یردم کرد عرض که پاره تن من است همسر تو کبهشت را 
 ستم.یاز نین یا و آخرت بیو من از تو همچون دست راست من نسبت به دست چپم و من از تو در دن

ـــ(، الخصال، ص381ین )متوفایبن الحس یالصدوق، ابوجعفر محمد بن عل ، یبر ال فارکأ یق: علیح وتعلیق، تصحی، تحق573هـ
 1362 - 1403، سال چاپ هقم المقدس یف هیالعلم هالحوز ین فیالمدرس هناشر: منشورات جماع

سالم( صادق امام از اهلل عبد بن ادیز و المقدام یاب بن عمرو ت چهاردهمیروا ضع هفاطم: ))علیه ال  هب

 (وانا منها یمن

ن خبر یا یفرد شق یکه کن یا د: بعد ازیرمافیمرده و کاز دختر ابوجهل اشاره  یخواستگار یت به داستان ساختگین روایدر ا
ــاند، آن حضــرت غمگ ــول خدا آمد، وقتیرا به فاطمه رس ــد و به خانه رس د و رفت در یبه خانه آمد و فاطمه را ند یعل ین ش



سجد خواب سول خدا همراه فاطمه و فرزندانش نزد حضرت آمدند و عمر و یم ضر  ابوبکرد. آنگاه ر سول خدا کرا هم حا ردند. ر
 :فرمود یبه عل

 .اللَّهَ یفَقَدْ آذَ یوَ مَنْ آذَانِ یوَ أَنَا مِنْهَا فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِ یمِنِّ هبَضْعَ هأَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فَاطِمَ یا عَلِی

 ردهکن مســَله به ذهن من هم خطور نیا یفرمود: حت ی؟ علیردکا را کن یدانم. رســول خدا فرمود: پس چرا ایفرمود: م یعل
 ز خوشحال شد.یرد و فاطمه نکق یخدا سخن او را تصدبود. رسول 

 ن است:یت ایمتن روا

َا عَلِ 2 َا أَبَو الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنَ مَحَمَّدِ بْنِ  یحَدَّثَن َّهِ قَاال أَتَ یالْمِقْدَامِ وَ زِ یعَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِ ییحْیبْنَ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَن  یادِ بْنِ عَبْدِ الل
َضاءَ یمِمَّا  کرِ ذَلِیلٍ أَوْ غَیأَوْ قِنْدِ همَعَهَا بِمِجْمَرَ یمْشَ یبِنَارٍ وَ  هعَ الْجَنَازَیاللَّهَ هَلْ تَشَ  کرْحَمَیه السالم فَقَالَ لَهَ یرَجَلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عل

سالم مِنْ ذَلِیعَبْدِ اللَّهِ عل یرَ لَوْنَ أَبِیبِهِ قَالَ فَتَ َ ساً ثَمَّ قَالَ یْستَوَوَ ا که ال َشقِ جَالِ ْشقِ یإِنَّهَ جَاءَ  َسولِ بِنْتِ هفَاطِمَ یاءِ إِلَیمِنَ الََْ  رَ
 مَرَّاتٍ لَاثَثَ أَقَولَ مَا حَقّاً فَقَالَ تَقَولَ مَا حَقّاً فَقَالَتْ جَهْلٍ یأَبِ بِنْتَ خَطَبَ قَدْ اًیعَلِ أَنَّ عَلِمْتِ مَا أَ لَهَا فَقَالَ وآله هیعل اهلل یصـــل اللَّهِ

هَا وَ ذَلِنَ کتَمْلِ لَا مَا هرَیالْ َ مِنَ فَدَخَلَهَا عَلَ الرِّجَالِ جِهَاداً وَ جَ یتَبَ عَلَکوَ  هرَیالنِّســـَاءِ غَ یتَبَ عَلَک یوَ تَعَالَ کأَنَّ اللَّهَ تَبَارَ کفْســـَ
ِسبَ ابِرَ هلِلْمَحْتَ صَّ ْشتَدَّ غَمُّ فَاطِمَیَسبِ یمِنْهَنَّ مِنَ الََْجْرِ مَا جَعَلَ لِلْمَرَابِطِ الْمَهَاجِرِ فِ هال  یهِ  هرَکفَتْ مَتَیوَ بَقِ کمِنْ ذَلِ هلِ اللَّهِ قَالَ فَا

َستْ وَ جَاءَ اللَّ یحَتَّ َسنَ عَلَیأَمْ َس یعَاتِقِهَا الََْ یلَ حَمَلَتِ الْحَ دِهَا یبِ یرَْس یلْثَومٍ الْکدِ أَمِّ یَسرِ وَ أَخَذَتْ بِیعَاتِقِهَا الََْ ینَ عَلَیمَنِ وَ الْحَ
 یمَا هِ  هصَّعْلَمِ الْقِیهِ وَ لَمْ یغَمُّهَ وَ عَظَمَ عَلَ کفَاشْتَدَّ لِذَلِ هرَ فَاطِمَیفَدَخَلَ حَجْرَتَهَ فَلَمْ  یهَا فَجَاءَ عَلِیأَبِ هحَجْرَ یثَمَّ تَحَوَّلَتْ إِلَ یمْنَیالْ

ْستَحَ ْسجِدِ  یهَا فَخَرَجَ إِلَیدْعَوَهَا مِنْ مَنْزِلِ أَبِیأَنْ  یفَا شَ یفِ یَصلِّیالْمَ َشاءَ اللَّهَ ثَمَّ جَمَعَ  ْسجِدِ وَ اتَّیثِکئاً مِنْ یهِ مَا  هِ فَلَمَّا یََ عَلَکبِ الْمَ
ــل یالنَّبِ یرَأَ جِدَ فَلَمْ یمِنَ الْحَزْنِ أَفَاضَ عَلَ هه وآله مَا بِفَاطِمَیاهلل عل یص ــْ ــَ یزَلْ یهَا مِنَ الْمَاءِ ثَمَّ لَبِسَ ثَوْبَهَ وَ دَخَلَ الْمَس نَ یبَ یلِّص
اجِدٍ وَ کرَا لَّکعٍ وَ ســَ تَتَقَلَّبَ َو  یمِنْ عِنْدِهَا وَ هِ أَنَّهَ خَرَجَ کمِنَ الْحَزْنِ وَ الْ َمِّ وَ ذَلِ هذْهِبَ مَا بِفَاطِمَینِ دَعَا اللَّهَ أَنْ یعَتَکرَ یلَّمَا صــَ

عَدَاءَ فَلَمَّا رَآهَا النَّبِ  یقَامَتْ فَحَمَلَ النَّبِ فَ هیا بَنَی یسَ لَهَا قَرَارٌ قَالَ لَهَا قَومِیهَا النَّوْمَ وَ لَیهَنِّیه وآله أَنَّهَا لَایاهلل عل یصــل یتَتَنَفَّسَ الصــُّ
َسنَ وَ یاهلل عل یصل سَ  هحَمَلَتْ فَاطِمَه وآله الْحَ ضَ یعل یعَلِ یإِلَ یلْثَومٍ فَانْتَهَکدِ أَمِّ ینَ وَ أَخَذَتْ بِیالْحَ سالم وَ هَوَ نَائِمٌ فَوَ  یعَ النَّبِ ه ال

 نْمِ عَمَرَ وَ دَارِهِ مِنْ رٍکبَ أَبَا یلِ ادْعَ أَزْعَجْتَهَ نٍکســـَا مْکا أَبَا تَرَابٍ فَیقَمْ  فَ َمَزَهَ وَ قَالَ یرِجْلِ عَلِ یه وآله رِجْلَهَ عَلَیاهلل عل یصـــل
ِسهِ صل یفَخَرَجَ عَلِ هطَلْحَ وَ مَجْلِ َسولِ اللَّهِ  ْستَخْرَجَهَمَا مِنْ مَنْزِلِهِمَا وَ اجْتَمَعَوا عِنْدَ رَ صلیاهلل عل یفَا َسولَ اللَّهِ  اهلل  یه وآله فَقَالَ رَ

ْضعَ هأَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فَاطِمَ یا عَلِی ه وآلهیعل  یوْتِ مَ بَعْدَ آذَاهَا مَنْ وَ اللَّهَ یآذَ فَقَدْ یآذَانِ مَنْ وَ یوَ أَنَا مِنْهَا فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِ یمِنِّ هبَ
ولَ ای یبَلَ یعَلِ فَقَالَ قَالَ یمَوْتِ بَعْدَ آذَاهَا مَنْک انَک یاتِیحَ یفِ آذَاهَا مَنْ وَ یاتِیحَ یفِ آذَاهَا مَنْک انَک  یإِلَ  کادَعَ فَمَا قَالَ اللَّهِ رَســَ

َصنَعْتَ فَقَالَ عَلِ شَ  یانَ مِنِّکاً مَا یبِالْحَقِّ نَبِ کبَعَثَ یوَ الَّذِ یمَا  سِ  یمِمَّا بَلَ َهَا  َصدَقَتْ َصدَ یفَقَالَ النَّبِ یءٌ وَ لَا حَدَّثَتْ بِهَا نَفْ قْتَ وَ 

سالم هایعل هفَفَرِحَتْ فَاطِمَ مَتْ وَ کبِذَلِ ال سَّ َصاحِبِهِ إِنَّهَ لَعَجَبٌ لِحِثَ یرَئِ یحَتَّ تَبَ انَا هَذِهِ مَا دَعَ ینِهِ مَا دَعَاهَ إِلَی ْرَهَا فَقَالَ أَحَدَهَمَا لِ
 . .... هالسَّاعَ

الم آمد و به او گفت: خدا رحمت یخدمت امام صـــادق عل یاد بن عبد اللَّه، گفتند: مردیعمرو بن مقدام و ز ا یند، آکه الســـّ
فت: هد، همراه جنازه رفت؟ گدیم ییه روشناک یگریز دیا چیل و یا با آتش و قندیرد و کع ییود جنازه را در نور آتش تششیم

صادق عل ّسالم از ایرنگ امام  شقیه ال سپس گفت:  شست و  شد و مرتّب ن سخن دگرگون  شق یین  دختر  ا به نزد فاطمهیاز ا
صلّیپ ستگاریعل یه علک یاندیما یله آمد و به او گفت: آه و آیاللَّه عل یامبر خدا  ّسالم از دختر ابو جهل خوا رده است؟ ک یه ال

 فاطمه گفت:



نتوانست  هک یشد به طور یکرت فاطمه تحریقت است. پس غیم حقیوگیم؟ آن مرد سه بار گفت: آنچه ییوگیمقت را یحق
 یزنان یمردان جهاد را نوشته است و برا یرت و برایزنان غ یه خداوند براکن بدان جهت بود یاحساسات خود شود و ا کمال
 ه نگهبان مرزها و مهاجر در راه خدا باشد نوشته است.کرا  یسکنند پاداش کو صبر  یشتن داریه خوک

ن یه شب شد و او شبانه حسن را در شانه راست و حسکنیشه بود، تا ایشتر شد و او در اندیان بین جریگفت: اندوه فاطمه از ا
ست چپ ام  شانه چپ خود قرار داد و د ست خود گرفت و به خانه پدرش رفت، و پس علکرا در  ّسالم یعل یلثوم را به د ه ال

ــد و فاطمه عل الم را ندیآمد و وارد خانه ش ــّ ــدّت اندوهگید و از ایها الس ــد و بر او گران آمد، در حالین جهت به ش ه ک ین ش
د، پس به مسجد در آمد یشکیمه فاطمه را از خانه پدرش صدا بزند، خجالت کنیاز اه از چه قرار است. او یه قضکانست دیمن

 ه داد.کیرد و بر آن تکمسجد را جمع  یگ هایاز ر یخواست نماز خواند و پس از آن مقدار یه خدا مک یو به تعداد

ش ید قدریامبر اندوه فاطمه را دیچون پ سش را پو سپس لبا سجد یآب به او داد،  خواند و  یشد، او همچنان نماز مد و وارد م
ــجود بود و هر گاه کدر حال ر ــت  یخواند، از خدا م یعت نماز مکه دو رکوع و س ند، چون کوه فاطمه را برطرف اندهکخواس

 ار ناراحت بود.یرون آمد او بسیش او بیاز پ یوقت

صلّیرا پیز شمش نکد یه وآله فاطمه را دیاللَّه عل یامبر  ز و او یآرام و قرار ندارد، به او گفت: دخترم برخود و ریمه خواب به چ
ست و پ سیبرخا شت و فاطمه ح سن را بردا ست ام یامبر ح شت و د ّسالم  هیعل یه نزد علکنیلثوم را گرفت تا اکن را بردا ال

ـــت و او را ب یعل یپا یخود را رو یامبر پایدند، پیرســـ قرار یب ار یمه دل آراکابو تراب  یز ایرده و گفت: برخکدار یگذاش
رون رفت و آنها را از یب )علیه الســالم( یز طلحه را صــدا بزن، علیاش و عمر را از مجلســش و نر را از خانهک. ابوبیاســاخته
ا ی! آیعل یه و آله گفت: ایاللَّه عل یامبر صلّیه و آله گرد آمدند. پیاللَّه عل ینزد رسول خدا صلّ یشان صدا زد و همگیمنزل ها

 ند خداکت یس مرا اذکرده و هر کت یند مرا اذکت یس او را اذکه فاطمه پاره تن من است و من از او هستم؟ هر ک یاندیمن
س او کرده است و هر کت یات من اذیه در حال حکن است یند مانند اکت یس او را پس از مرگ من اذکرده و هر کت یرا اذ

 رده است.کت یپس از مرگ من اذه او را کن است یند مانند اکت یات من اذیرا در حال ح

گفت:  یعل ؟یردکار را که آن کباعث شد  یزیامبر گفت: پس چه چیامبر خدا. پیپ ی، ایه السّالم گفت: آریعل ید: علیوگیم
آن را هم به  رکف یده، هرگز از من واقع نشده است و حتید آنچه به او رسیبرگز یامبریه تو را به حقّ به پک یسکسوگند به 

الم خوشــحال شــد وی. پس فاطمه علی، راســت گفتیه و آله فرمود: راســت گفتیاللَّه عل یامبر صــلّیام. پراه ندادهخود   ها الســّ
 ن وقتیتعجّب است، ما را در ا یقش گفت: جایاز آن دو نفر به رف یکیده شد. پس یش دیهاه دندانک یرد، به طورکیمتبسّ
 چه خواسته بود. ... یبرا

صدوق، ابوجعفر س یمحمد بن عل ال شرائع، ج 381 ین )متوفایبن الح ـــ(، علل ال سیق وتقدی، تحق186، ص 1هـ د محمد یم : ال
 م 1966 - 1385النجف األشرف، الطبع:  -ومطبعتها  هیدریالح هتبکصادق بحر العلوم، ناشر : منشورات الم

 (یمن هبضع هإنما فاطمز: )یت پانزدهم از عمر بن عبد العزیروا

ض ست که( نقل یام یبن یز )از خلفایاز عمر بن عبد العز یتی، رواینعمان م رب یقا شنصحا ید: از برخیوگیمه کرده ا دم یبه 
 .یمن هبضع هها فرمود: إنما فاطمیفاطمه زهرا سالم اهلل عل دربارهه وآله یاهلل عل یفت: رسول صلگیمه ک

ز فقال یعمر بن عبد العز یالسالم ، أنه قال : جاء سهل بن عبد الرحمان إله ی[ حسن بن عبد اهلل ، عن جعفر بن محمد عل 977] 
سمعت الثق ههم ولد فاطمیتؤثر عل کقولون إنی ک: إن قوم صل ه. فقال له عمر :  سول اهلل  صحاب ر له تخبر ه وآیاهلل عل یمن أ



ضع هإنما فاطم سمعته منه أنه قال: یَنک یعنه حت ضی، یمن هب ضاها و ینیر سخطها ، فواهلل إن یسخطنیما أر ق أن یحقل یما أ
 ولدها. یه وآله ] ورضاه [ ورضاءها فیاهلل عل یأطلب رضاء رسول اهلل صل

 اغتمامها[ یشنیسره * مسرتها جدا وی ی]وقد علموا أن النب

 د؟یاردیم مقدم آنها بر را فاطمه فرزندان شما: دیوگیم شما قوم: گفت و آمد زیالعز عبد بن عمر نزد سهل بن عبد الرحمان
ند کیمفت: همانا فاطمه پاره تن من است خوشنود گیمه کدم یله شنآه ویاهلل عل یا صلخد رسول موثق صحابه از: گفت عمر

ورد. عمر گفت: به خدا سوگند همانا سزاوار آیمه او را به خشم کورد مرا آنچه آیمند و به خشم که او را خوشنود کمرا آنچه 
 ت فرزندان اوست.یفاطمه هم در رضا یاورم و رضایخدا را به دست ب یه من رضاکاست 

ـــ(، شرح األخبار ف 363یالنعمان بن محمد )متوفا هفیحن ی، أبیلم ربآیمیالتم ق: ی، تحق59، ص3األطهار، ج هفضائل األئم یهـ
 هـ. 1414، هی: الثانهـ قم، الطبع یالنشر االسالم ه، ناشر: مؤسسیالجالل ینید محمد الحسیالس

 عهیش یت از نظر علماین روای: تواتر ایانیته پاکن

 نیا از ستا متواتر عهیش یعلما نظر از م،یردک میتقد را آن متعدد اسناد و آمده عهیش تبک در هک «یمن هبضع هفاطم» تیروا
 به متقس نیا در اما م؛یآورد اتیروا اسناد یبرخ سند صحت در را علماء ریتعب حیصر و ستین الزم هم یسند یبررس جهت
 م:ینکیمت، اشاره ین روایبودن ا یقطع و تواتر در عهیش یعلما سخنان از یبرخ

 هـ(1111ی)متوفا ی. عالمه مجلس1

ــ ــالم اهلل عل یعالمه مجلس ــرت زهرا س ــمت حض ــتدالل ین روایها به ایبر عص اند و دیمت را متواتر ین روایرده و اکت اس
 سد:یونیم

ش نقول: صم یف کال  سالم هایعل هفاطم هع  مناقبها وابأب یف هیاآلت هالمتواتر واألخبار ر،المتوات یالقطع فلالجماع عندنا أما ، ال

 .. عصمتها، یعل هالدال ریالتطه هیفبآ نیالمخالف یعل هالحج وأما السالم، هایعل

 : فمنها...  ، لرضاها یرضیو ل ضبها  ضبی یتعال اهلل وأن هما،یعل اهلل صلوات ذاء الرسولیأن إ یعل هالدال هوباالخبار المتواتر

لم قال: ه وسیاهلل عل یأن رسول اهلل صل هها السالم عن المسور بن مخرمیباب مناقبها عل یحه فیصح یف یما رواه البخار - 1
 .یفمن أغضبها أغضبن یمن هبضع هفاطم

صمت فاطمه علییوگیم شیم: در ع سالم  ست  یاجماع قطع یکیل ما یست؛ دلین کیها ال شدکا صورت متواتر نقل  ه، و ه به 
 نده در ابواب مناقب آن حضرت وارد شده است.یه آکاست  یگر اخبار متواترید

ت دارند، ه داللک یاخبار متواتر یگریه بر عصمت آن حضرت داللت دارد و دکر است یه تطهیآ یکین یل ما بر مخالفیاما دل
 ود...شیم یشان راضیت ایود و با رضاشیمن یخشمگه خداوند با خشم فاطمه کن یردن رسول خدا واکت یبر اذ

ست  یتیات آن رواین روایاز جمله ا صح یه بخارکا سور بن مخرمه نقل یدر  ست کحش در باب مناقب از م سول کرده ا ه ر
 ه او را به خشم در آورد، مرا به خشم آورده است.کفاطمه فرمود: فاطمه پاره تن من است، هر  دربارهخدا 

س ـــ(، بحار األنوار الجامع1111یمحمد باقر )متوفا، یالمجل ق: محمد الباقر ی، تحق336، ص29األطهار، ج  هلدرر أخبار األئم ههـ
 م.1983 -هـ 1403، هالمصحح هی: الثانهلبنان، الطبع -روت یب -الوفاء  ه، ناشر: مؤسسیالبهبود

 



 هـ(1186ی)متوفا ی. محقق بحران2

 سد:یونیم یمحقق بحران

صلیذاؤها محرم باالتفاق ، ألنه إیها ، وایؤذیها یشق علی ین أن األمر الذیالب ومن الظاهر سول اهلل  بالخبر  آلهه ویاهلل عل یذاء لر

 .هایؤذی ما ینیؤذی ، یمن هبضع هفاطم هوالعام هن الخاصیه بیالمتفق عل

ش شت، اذک یارکاز امور آ سخت گذ ضرت زهرا  شدنش بود، و اذیه بر ح ضرت کت یت  ست. ردن آن ح به اتفاق همه حرام ا
ست، اذیه بک یرا طبق خبریز صه و عامه مورد اتفاق ا شدن پیشان اذیردن اکت ین خا ست و آن خبر ایت  ستیامبر ا ه ک ن ا

 ردن من است.کت یردن او اذکت یحضرت فرمود: فاطمه پاره تن من است، اذ

ـــ(، الحدائق الناضر1186یوسف، )متوفایخ ی، الشیالبحران النشر  ه، ناشر : مؤسس552، ص23، ج هالطاهر هالعترام کأح یف ههـ
 ت.یتبه اهل البک، طبق برنامه مهن بقم المشرفیالمدرس هلجماع هلتابعآیماإلسال

 هـ(1228یاشف الغطاء: )متوفاک. 3

 سد:یونیمرده و کح یت تصرین روایز بر تواتر ایشان نیا

 یومن آذان یذانآ فقد اذاها من یمن هبضع هفاطم قال أنه وآله هیعل اهلل یصل یالنب عن نیقین الفریما تواتر نقله ب حقها یف یورو
 لعنهم الالعنون.یلعنهم اهلل وی کؤذون اهلل ورسوله أولئین یالذ یاهلل وقال اهلل تعال یفقد اذ

اره تن فاطمه په رسول خدا فرمود: کعه و اهل سنت نقل شده است ین شیت متواتر بیها روایدرباره حضرت زهرا سالم اهلل عل
ست، هر ست: کت یند، خداوند را اذکت یه مرا اذک یسکرده و کت یند، مرا اذکت یه او را اذکمن ا ست. خداوند فرموده ا رده ا

 نندگان است.کند مورد لعن خدا و لعن لعنت کیمت یو رسولش را اذ ه خداک یسانک

 - یمهدو انتشارات:  ناشر ،12، ص1ال راء، ج هعیمبهمات شرشف ال طاء عن کهــــ(، 1228 یخ جعفر )متوفایاشف ال طاء، الشک
 ت.یاهل الب هتبکاصفهان، طبق برنامه م

 :ید خراسانیوح یت اهلل العظمی. آ4

شیمرجع تقل ضرت آید جهان ت سانیوح یت اهلل العظمیع ح ه ین آیه اکن یبر ا یل آن مبنیه مباهله و تحلیبعد از نقل آ ید خرا

 :رده استکعه و اهل سنت تصرح یت از نظر شین روایها داللت دارد، به صحت ایاهلل عل بر عصمت حضرت زهرا سالم

 هبضع هطمفا :قال( وسلم وآله هیعل اهلل یصل) اهلل رسول أن واعترفوا بصحته ،هوالخاص هرواه العام یث الذیالحد کد ذلکؤیومما 
 .ی، فمن أغضبها أغضبنیمن

. دانهردکرده و به صحت آن اعتراف که نقل یه آن را اهل سنت و شعکاست  یتیروا ندکیمد کین مطلب را تَیه اک یاز موارد
 ه او را به خشم آورد مرا به خشم آورده است.که رسول خدا فرمود: فاطمه پاره تن من است هر کن است یت ایروا

 ت.یاهل الب هتبک، طبق برنامه م193، ص  1، ج ید الخراسانیخ وحیالش -ن یمنهاج الصالح

 )معاصر( یفاضل مسعود .5

ست و در یا صر ا شین روایبر تواتر ا« هیاالسرار الفاطم»تاب کشان از محققان معا صریت در نزد  سنت ت رده و کح یعه و اهل 
 سد:یونیم



 هیعل اهلل یلص اهلل رسول هایوخصوصا ما تواتر عن أب میمر یها السالم علیعل هفاطم هیبَفضل هوالخاص هر من العامیثکواستدل ال

ث من یفهذا الحد ی، فمن أغضــبها أغضــبن یمن هبضــع هطمفا وســلم وآله هیعل اهلل یصــل بقوله هوالعام هالخاصــ م وســلم وآله
سول نور من ونهاک یعل هدالل هیوف المتواترات سلم وآله هیعل اهلل یصل محمد األعظم الر سلا خاتم فهو ودمه لحمه ونهاکو و  لر

 .عمران هابن من أفضل ابنته ونکت فإنه

ه ک یمتواتر تیژه آن روایرده به وکم استدالل یها بر مریت فاطمه سالم اهلل علیعه بر افضلیاهل سنت و ش یاز علما یاریبس
صل سول خدا  صه و عامه نقل یاهلل عل یاز پدرش ر ست، هر کرده که وآله خا شم که فرمود: فاطمه پاره تن من ا ه او را به خ

 آورد مرا به خشم آورده است.

ست و داللت یت از رواین روایا ضرت زهرا از نور پکن یند بر اکیمات متواتر ا صلیه ح شت و یاهلل عل یامبر اعظم  ه، و از گو
 م دختر عمران است.یخون آن حضرت است؛ پس رسول خدا خاتم رسوالن و دخترش برتر از مر

 هلفاطم هالمقدس هالروض یالزائر ف ه: مؤسس ، ناشر218، صهی)محقق معاصر( األسرار الفاطم یخ محمد فاضل المسعودیالش -
 والنشر ، قم. هها السالم للطباعیعل هالمعصوم

 جه:ینت

 ح دارد؛یعه سند صحیدر منابع ش «یمن هبضع»ت یاوال: روا

 انند و بر تواتر آن اتفاق نظر دارند؛دیم یت را قطعین روایعه و اهل سنت ایش یا: علمایثان

ه وآله یاهلل عل یم، هدف رسول خدا صلیه حد اقل هشت مورد را خاطر نشان ساختکت، ین روایاثالثا: با توجه به شَن صدور 
 یزان دشمنیت پاره تنش، و نشان دادن میز از آزار و اذیپره یبرا یگاه دخترش در نزد خدا و رسول، و اخطار جدیجا یمعرف

 ها بوده است.یآزاردهندگان حضرت زهرا سالم اهلل عل

 

  



 )علیه السالم(، فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( پشت در رفت؟ یچرا با وجود حضرت عل

ستفاده یاز روا یه از برخکأوّالً: آن چه  شسته بود و با  یدر ورود یکها نزدیود: حضرت فاطمه سالم اهلل علشیمات ا منزل ن
 آنان بست. ی، در را به رویدن عمر و همراهان وید

 اند:د در اإلختصاص و... نوشتهیخ مفیر، شیدر تفس یاشیمرحوم ع

 یالم مولبن الجراح وسـ هدیوأبو عب هبن شـعب هرید و الم یوعمر وعثمان وخالد بن الول ابوبکره فقام یقال: قال عمر قوموا بنا إل
ال  یوجوههم وه یها أغلقت الباب فیصـــلوات اهلل عل هالباب فرأتهم فاطم ینا إلیوقنفذ وقمت معهم فلما انته هفیحذ یأب

السالم (  هیا ) علیان من سعف، ثم دخلوا فَخرجوا علکسره، وکها إال باذنها، فضرب عمر الباب برجله فیدخل علیأن ال  کتش
 ملببا....

جراح، ســـالم  دی، ابوعبهبن شـــعب هرید، م یر، عمر، عثمان، خالد بن ولکم، پس ابوبی( برویش او )علید تا پیزیعمر گفت: برخ
 کد و لذا در را بســت و شــیم، فاطمه آنان را دیدیخانه رســ یکم، چون نزدی، قنفذ و من به همراه او راه افتادهفیابوحذ یمول

ست، سپس وارد خانه کخرما ساخته شده بود، با لگد ش یهاه از شاخهکه بدون اجازه وارد نخواهند شد، عمر در را کنداشت 
 خود را بسته بودند. یمرهاکه ک یرون آوردند در حالیرا ب یشدند و عل

، 67، ص2، جیاشیر العیهـــ(، تفس320ی)متوفا یاش السلمیالنضر محمد بن مسعود بن ع ی، أبیاشیالمعروف بالع یالسمرقند
 ان.طهر - هیاإلسالم هیالعلم هتبک، ناشر: المیالمحالت ید هاشم الرسولیق: السیح وتعلیق وتصحیق: تحقیتحق

ـ( االختصاص ص 413ی)متوفا ی، الب دادیبرکعبد اهلل الع یبن النعمان ابن المعلم أبد، محمد بن محمد یخ المفیالش ، 186ه
هـ 1414، هی: الثانهروت، الطبعیب -ع یوالنشر والتوز هد للطباعی، ناشر: دار المفید محمود الزرندی، السیبر ال فارکأ یق: علیتحق

 م. 1993 -

الوفاء  ه، ناشر: مؤسسیق: محمد الباقر البهبودی، تحق227، ص 28، ج األنواربحار  هـــ(،1111 ی، محمد باقر )متوفایالمجلس
 م. 1983 - 1403، هالمصحح هی: الثانهلبنان، الطبع -روت یب -

 ز آمده:یم نیت سلیو در روا

سالم قَاعِدَیعل هوَفَاطِمَ یبَابِ عَلِ یإِلَ یانْتَهَ یثَمَّ أَقْبَلَ حَتَّ ْسمَهَا فِ ههما ال َسهَا وَنَحَلَ جِ َصبَتْ رَأْ َسولِ  هوَفَا یخَلْفَ الْبَابِ قَدْ عَ رَ
 کا عَمَرَ مَا لَنَا وَلَی هطَالِبٍ ]افْتَحِ الْبَابَ [ فَقَالَتْ فَاطِمَ یا ابْنَ أَبِی یَضرَبَ الْبَابَ ثَمَّ نَادَ یه وآله فَََقْبَلَ عَمَرَ حَتَّیاهلل عل یاللَّهِ صل

 یوَتَهْجَمَ عَلَ  یتِیبَ یاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَدْخَلَ عَلَ یا عَمَرَ أَمَا تَتَّقِیمْ فَقَالَتْ یکالْبَابَ وَإِلَّا أَحْرَقْنَاهَ عَلَ یهِ قَالَ افْتَحِیلَا تَدَعَنَا وَمَا نَحْنَ فِ
 الْبَابِ فَََحْرَقَ الْبَابَ. یهَا فِنْصَرِفَ ثَمَّ دَعَا عَمَرَ بِالنَّارِ فَََضْرَمَیأَنْ  یفَََبَ یدَارِ

س ست دادن پدر نحیعمر آمد تا به خانه ر سته بود و بدنش از غم از د سرش را ب سته بود،  ش شت در ن غر ف و الید، فاطمه پ
 یبتی؟ ما را با مصیار دارکعمر به ما چه  ین، فاطمه فرمود: اکپسر ابوطالب! در را باز  ید و گفت: ایوبکشده بود، عمر در را 

 یرستیما از خداوند نیشم. فاطمه فرمود: آکیمن وگرنه آن را به آتش کم تنها بگذار. عمر گفت: در را باز یاه گرفتارش شدهک
 ند و آن را سوزاند.ک، عمر بازنگشت و آتش خواست و آتش را بر در خانه افیوشیمه وارد خانه ما ک

ــ(80یس )متوفایم بن قی، سلیالهالل  ی، ناشر: انتشارات هادیق محمد باقر األنصاری، تحق864، ص سیبن قم یتاب سلک هـ
 هـ.1405، یاألول هـ قم ، الطبع



د ه بدون اجازه وارکت بدون اذن داخل منزل نخواهند شد؛ چون نص قرآن است یه جمعکنداشت  کیقه شیاً: حضرت صدیثان
 د:ینشو یسکخانه 

 رَونَ.کذَمْ تَکمْ لَعَلَّکرْ لَّیمْ خَکأَهْلِهَا ذَالِ یتَسْتََْنِسَواْ وَتَسَلِّمَواْ عَل یمْ حَتکوتِیرْ بَیوتًا غَیتَدْخَلَواْ بَنَ ءَامَنَواْ لَا یهُّا الَّذِیََی

النور  م .یمْ وَاللَّهَ بِمَا تَعْمَلَونَ عَلِکلَ کیزْمَ ارْجِعَواْ فَارْجِعَواْ هَوَ أَکلَ لَیمَ ْ وَإِن قِکؤْذَنَ لَی یهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخَلَوهَا حَتیفَإِن لَّمْ تجَدَواْ فِ
 .28و  27/ 

ــویغ ییهاد! در خانهیامان آوردهیه اک یافراد یا ــالم یرید تا اجازه بگیر از خانه خود وارد نش ن ید اینکد و بر اهل آن خانه س
 د!یر شوکد متذیشما بهتر است شا یبرا

زه کیشما پا ین براید ایبازگرد« د!یبازگرد»تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شد:  دید، وارد نشویافتیرا در آن ن یسکو اگر 
 د آگاه است!.یهدیمتر است و خداوند به آنچه انجام 

 امبران:یخانه فاطمه، برتر از خانه پ

 حق ورود بدون اجازه ندارد: یسکه کدارد  یاژهیاء احترام ویخانه انب یو از طرف

 .53األحزاب / مْ.کؤْذَنَ لَی إِال أَن  ّیوتَ النَّبِینَ ءَامَنَواْ التَدْخَلَواْ بَیهَا الَّذِیََی

 د مگر به شما داده شود.یامبر داخل نشویپ یهاد! در خانهیامان آوردهیه اک یافراد یا

ل یت ذسن ر متعدد اهلیه در تفاسک یود همانطورشیم مبر محسوب یقه طاهره خانه پیه خانه حضرت صدکست ین کیو ش
 فه:یه شریآ

 .36النور/ هَا بِالْ َدَوِّ وَالََْصَالِ.یسَبِّحَ لَهَ و فِیهَا اسْمَهَ و یرَ فِکذْیوتٍ أَذِنَ اللَّهَ أَن تَرْفَعَ وَیبَ یفِ

صت داده ک ییهادر خانه شود. در آن ]خانه[ها هر یابد و نامش در آنها یه ]قدر و منزلت [ آن ها رفعت که خدا رخ بامداد و اد 
 نند.کیمش یایشامگاه او را ن

هما السالم از یو زهرا عل یه خانه علکاند ردهکه وآله وسلم( نقل یاهلل عل یرم )صلکم یر از نبکگران از قول ابوبیو د یوطیس
 ود:شیماء محسوب یانب یهان خانهیترلتیبا فض

ن ترفع وت أذن اهلل أیب ی( ف هیه وسلم هذه اآلیاهلل عل یقال: قرأ رسول اهلل صل هدیوبر که عن أنس بن مالیوأخرج ابن مردو
ــول اهلل قال: بیوت هذه یب یه رجل فقال: أی) فقام ال ــول اهلل هذا البیفقال:  ابوبکره یاء. فقام الیوت األنبیا رس ت منها ـ یا رس

 ـ قال: نعم من أفاضلها. هوفاطم یت علیالب

امبران. یپ یهاها است؟ فرمود: خانهدام خانهکن ید: ایپرس یه را تالوت فرمود، شخصین آیا علیه وآله()صلی اهلل رسول خدا 
 ن آن است.ی، از برتریها است؟ فرمود: بلو فاطمه هم از همان خانه یا خانه علید: آیر پرسکابوب

س شر: دار الف203، ص 6، ج الدر المنثور هـــــ(،911ین )متوفایمال جالل الدک، عبد الرحمن بن الیوطیال  -روت یب -ر ک، نا
 م؛ 1993

ـ(427یم )متوفایأبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراه یسابوریالن یالثعلب ـ  427 ی، )متوفاانیشف والبکال ه م(، ج 1035 -ه
شور، مراجع یق: اإلمام أبی، تحق107، ص 7 ستاذ نظیوتدق همحمد بن عا ساعدیق األ شر: دار إحیر ال  - یالعرباء التراث ی، نا
 م؛2002-هـ1422، ی: األولهروت، الطبعیب



ــــ(،875ی، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف )متوفایالثعالب ، ناشــر: 107، ص 7، ج ر القرآنیتفســ یالجواهر الحســان ف هـ
 روت.یب -للمطبوعات  یاألعلم همؤسس

ـــ(،1270ید محمود )متوفاین السیالفضل شهاب الد یأب ه، العالمیالب داد یاآللوس م یر القرآن العظیتفس یف یروح المعان هـ
 روت.یب - یاء التراث العربی، ناشر: دار إح174، ص 18، ج یوالسبع المثان

صور ایافزون بر ا سالم اهلل علیه با توجه به موقعکن بود ین ت ضرت زهرا ) سول ایت ح صلکها( و احترام ر ه وآله یلاهلل ع یرم 
قه یحضــرت صــد یدن صــدایبا شــن یاه عدّهکشــند و متعرض نشــوند همچنان کقه خجالت بیدن حضــرت صــدیمردم با د
 برگشتند.

ش صواتهم نادت بَعل هأتوا باب فاطم یحت هومعه جماع یقام عمر فم سمعت أ سی: هکیصوتها با یفدقوا الباب، فلما  ول اهلل ا ر
صوتها وب !هقحاف یمن ابن الخطاب وابن أب ینا بعد أبیما ذا لق سمع القوم  صرفوا باکفلما  صدع ادت قلوک، فنکیاءها ان بهم تت

 .عمر معه قوم یوبق بادهم تنفطر،کوأ

ه یبلند و همراه گر یت با صدایجمع یدن سر وصداید، فاطمه با شنیوبکبه طرف خانه فاطمه آمد و در را  یاعمر همراه عده
ص یاد زد: ایفر سول خدا چه م سر ابوقحافه  ییهابتیر سر خطاب و پ شن یم. گروهینیبیمپس از تو از پ ه فاطمه یدن گریبا 

 ماندند. یگر باقید یردند؛ اما عمر با گروهک که آنجا را تریدلشان به درد آمد و با گر

ـــ(،276ی)متوفا هبی، أبو محمد عبد اهلل بن مسلم ابن قتینوریالد ل المنصور، یق: خلی، تحق16، ص 1، ج هاسیوالس هاإلمام هـ
 .24، ص1، جینیق، زی، و با تحق37، ص1، جیریق شیم، با تحق1997 -هـ 1418 -روت یب - هیتب العلمکناشر: دار ال

ــتاده بود و احتمال یدَر ا یکدن عمر و همراهانش در را بســت و نزدیقه طاهره، هنگام هجوم، با دین حضــرت صــدیبنابرا س
 ردندکت نیخانه و اهل آن را رعاه حرمت کمهاجمان بود  یشرم ین بیه با وجود آن حضرت متعرض خانه شوند و اکاد دیمن

 د.یردکه چه کد ید و ندانستیردکد و نیردکه، یرضوان اهلل تعال عل یو به قول سلمان فارس

 نامحرم: یردن دَر براکو باز  )صلی اهلل علیه وآله(همسران رسول خدا 

زان است؛ یگت شبهه انیومکبر مح لین دلیه وآله وسلم در موضوع مورد بحث، بهتریاهلل عل یرم صلکامبر ایبه روش پ ینگاه
سنت وجود دارد یش یهاتابکدر  یه موارد گوناگونکچرا  صلکعه و اهل  سول خدا  سرانش اجازه یاهلل عل یه ر ه وآله به هم

 نند.کگران )نا محرمان( باز ید یاد تا درب خانه را به رودیم

 ه السالم(:ی)عل یعل یردن دَرِ خانه براکالف: امّ سلمه و باز 

صل هعلقم عن سول اهلل )  سلم ( من بیاهلل عل یعن عبد اهلل قال خرج ر سلمیب ینب بنت جحش وأتیت زیه و ان کف هت أم 
ه وسلم ( یاهلل عل ی) صل یفا فانتبه النبیفدق الباب دقا خف یلبث أن جاء علیه وسلم ( فلم یاهلل عل یومها من رسول اهلل ) صلی

 له یافتحفیمقو ه وسلم (یاهلل عل یفقال رسول اهلل ) صل هرته أم سلمکللدق وأن

شد؛ چون آن روز نوبت آمدن آن ینب دختر جحش بیاز خانه ز )صلی اهلل علیه وآله(رسول خدا  سلمه  رون آمد و وارد خانه امّ 
ضرت به خانه و شته بود  یبود، مدت یح سته دقّ الباب  یه علکنگذ سول خدا کآه صلی اهلل علیه رد، ر شیب وآله() د، امّ دار 
 ن....کامبر فرمود: بلند شو و در را باز یسلمه پاسخ نداد، پ



سا شقکابن ع شافع یر الدم سم عل ی، أبیال ـــ(،571یاهلل بن عبد اهلل،)متوفا هبن الحسن إبن هب یالقا دمشق  هنیخ مدیتار هـ
، ناشر: دار یالعمر هد عمر بن غرامیسع ین أبیق: محب الدی، تحق470، ص 42، ج من حلها من األماثل هیر فضلها وتسمکوذ
 1995 -روت یب -ر کالف

 - هیتب العلمک، ناشر: دار ال89، ص 1، ج نیأخبار قزو ین فیالتدو هـــ(، 623یم بن محمد )متوفایرک، عبد الینیالقزو یالرافع
 م.1987، یز اهلل العطاریق: عزیروت تحقیب

 رد:کباز  )علیه السالم( یعل یدَر را برا وآله()صلی اهلل علیه عائشه به دستور رسول خدا  ب:

صادق عل سالم عن أبیوعن جعفر بن محمد ال سالم قال: یعل یه عن آبائه عن علیه ال صلکه ال سول اهلل  ه یاهلل عل ینت أنا ور
موضع  یلإ تجهیه وآله إذا أراد أن یاهلل عل یان رسول اهلل صلکالفجر، ثم نهض ونهضت معه، و یالمسجد بعد أن صل یوآله ف
صرت إل کذل یان إذا أبطَ فک، وکبذل یأعلمن ضع  صابر قلبیه ألعرف خبره، ألنه ال یالمو ساع یعل یت فقال  هاحدو هفراقه 

شیب ی: أنا متجه إلیل ضیاهلل عل یصل ی، فمضهت عائ سالم فلم أزل میالزهراء عل هت فاطمیب یت إلیه وآله وم ع الحسن ها ال
سروران بهما، ثم إن ین فَنا وهیوالحس سرت إل یم ش ینهضت و  ی، فطرقت الباب فقالت: من هذا؟ فقلت لها: أنا علهباب عائ

: من هذا؟ فقلت هعائش یالدار، فرجعت وطرقت الباب فقالت ل یف هراقد وعائش یراقد، فانصرفت، ثم قلت: النب یفقالت: إن النب
ستحیفانثن هحاج یه وآله علیاهلل عل یصل یفقالت: إن النب یلها: أنا عل ستط یصدر یا من دق الباب، ووجدت فییتم ع یما ال أ

سرعا فدققت الباب دقا عنیعل صبرا، فرجعت م ش یفقالت ل فا،یه  ص ی: من هذا؟ فقلت: أنا علهعائ سول اهلل  سمعت ر اهلل  یلف
 ، ففتحت ودخلت....له الباب یافتح ها عائشیقول: یه وآله یعل

سول خدا  صبح را با ر صلینماز  سجد ب اهلل علیه وآله( ) ضرت از م ر فت به من خبریم ییرون آمدم، اگر جایخواندم، با آن ح
سراغ وگیمر بر یه دکیماد و هنگادیم شوم؛ چون دورریم یشت  ستم تحمل نماتیماو را ن یفتم تا مطلع  ه م، فرمود: بیوان

م، سپس به طرف خانه عائشه رفتم یهمه خوشحال بودن ینار حسن و حسکز نزد فاطمه رفتم و در یوم، من نریمخانه عائشه 
ــت کیو دَر زدم، گفت:  ــتراحت ی، گفت: پی؟ گفتم: علیهس ــتم و دو مرتبه رفتم و دَر را کیمامبر اس دم، گفت: یوبکند، برگش

ست، دلم تاقت ن یارکامبر را ی، گفت: پی؟ گفتم: علیستکی سوّم دقّ الباب  یاورد، برایا شه گفت:کدفعه  ؟ یستکی ردم، عائ
 رد و من وارد شدم....کن، عائشه دَر را باز کعائشه دَر را باز  یدم، فرمود: ایرسول خدا را شن ی، صدایگفتم: عل

ــ ــور أحمد بن عل ی، أبیالطبرس ق یق: تعلی، تحق293و  292، ص 1، جاالحتجاج هــــــ(،548 یطالب )متوفا یبن أب یمنص
 م. 1966 - 1386النجف األشرف،  -والنشر  هالنعمان للطباعد محمد باقر الخرسان، ناشر: دار یومالحظات: الس

ـ(،1111 ی، محمد باقر )متوفایالمجلس  -الوفاء  ه، ناشر: مؤسسیق: محمد الباقر البهبودی، تحق348ص  38، ج بحار األنوار ه
 م. 1983 - 1403، هالمصحح هی: الثانهلبنان، الطبع -روت یب

سنت بود  یهاتابکت از یروا یکعه و یش یهاتابکت از یروا یکآنچه گذشت  شد که به عنوان نمونه ذکاهل  آن  ه درکر 
صل سول خدا  شت اجازه کن یه وآله با توجه به ایاهلل عل یها ر ضور دا ضرتش در خانه ح سرانش دَر را دیمه خود ح اد تا هم

 نخواهد داشت. یمنع یف شرعیت وظاین عمل با رعایه اکهد دیمن نشان ینند و اکافراد نا محرم باز  یبرا

 سفره نشستند: یکشه و عمر، سر یعا

صحیطبق روا سندیت  شان نقل  یهاتابکثر کسنت در اه اهلک یح ال سول خدا به عمر اجازه داد ردهکخود  ه با او وکاند، ر
خوردند، دست عائشه با دست عمر برخورد یاسه غذا مک یکه از کیماند هنگاردهکنقل  ینند و حتیسفره بنش یکعائشه سر 

 اند:ردهکر و... نقل یر در تفسیثکحاتم، ابن  یدر ادب المفرد، ابن أب یبه در المصنف، بخاریش یرد. ابن أبک



ا همیدیده مع أیســا فدعاه فوضــع یالن حکَیوهما  هه وســلم وهو وعائشــیاهلل عل یعن مجاهد قال مر عمر برســول اهلل صــل
 ن.یهذه ووصواحبها ما رأتهن أع یفقال أوه لو أطاع ف هعائشد یده یفَصابت 

ضرت او را دعوت  شد، ح ش ول خوردن غذا بود، عمر وارد  شه م سول خدا با عائ رد تا با آنان غذا بخورد. عمر جلو رفت و کر
ست در م شه تماس ید ست عائ ست با د سرانت از گیمان ظرف غذا برد، د  یرویمن پرفت، گفت: اوه! اگر درباره حجاب هم

 د.یدیمنان را نآیمچ چشیرد، هکیم

صنف فکال هــــ(، 235یعبد اهلل بن محمد )متوفا ابوبکر، یوفکال هبیش یإبن أب ، 358، ص 6، ج ث واآلثاریاألحاد یتاب الم
 هـ؛1409، ی: األولهاض، الطبعیالر -الرشد  هتبکوسف الحوت، ناشر: میمال کق: یتحق

ب، یق: أسعد محمد الطی، تحق3148، ص 10، ج حاتم یر ابن أبیتفس س،یالرحمن بن محمد بن إدر، عبد یحاتم الراز یأب یإب
 دا؛یص - هیالعصر هتبکناشر: الم

ـــــ(،256یل أبو عبداهلل )متوفای، محمد بن إســـماعیالجعف یالبخار ق: محمد فؤاد ی، تحق362، ص 1، ج األدب المفرد هـ
 م؛1989 -هـ 1409، ه: الثالثهروت، الطبعیب - هی، ناشر: دار البشائر اإلسالمیعبدالباق

سف بن الزی، یالمز شار عواد ی، تحق138، ص 29، ج مالکب الیتهذ هــــ(،742یعبدالرحمن أبو الحجاج )متوفا کیو ق: د. ب
 م؛1980 -هـ 1400، ی: األولهروت، الطبعیب - هالرسال همعروف، ناشر: مؤسس

ـ(،774یأبو الفداء )متوفار یثکل بن عمر بن ی، إسماعیالدمشق یالقرش ر ک، ناشر: دار الف506، ص 3، ج میر القرآن العظیتفس ه
 هـ؛1401 -روت یب -

، 531، ص 8، ج یح البخاریشرح صح یفتح البار هـــ(، 852یبن حجر أبو الفضل )متوفا ی، أحمد بن علیالشافع یالعسقالن
 روت.یب - هب، ناشر: دار المعرفین الخطیق: محب الدیتحق

 د:یوگیمت ین روایپس از نقل ا یثمیه

 .هر وهو ثقیثک یبن أب یر موسیح غیاألوسط ورجاله رجال الصح یف یرواه الطبران

سط نقل  یت را طبرانین روایا ست، تمام راوکدر او صحیان آن، راویرده ا ستند؛ غ یح بخاریان  سیه ه او ک ریثکبن  یر از مو
 ز مورد اعتماد است.ین

تاب کان للتراث/ دار الی، ناشر: دار الر93، ص 7ج  ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد هــــ(، 807 ی)متوفا رکب یبن أب ی، علیثمیاله
 هـ.1407 -روت ی، بهالقاهر - یالعرب

 د:یوگیم یوطیو س

ل کَقعب فمر عمر فدعاه ف یه وســلم فیاهلل عل یصــل یل مع النبکنت آکقالت  هعن عائشــ حیبســند صــح یوأخرج الطبران
 ن.ین عکن ما رأتیکفقال أوه لو أطاع ف یأصبعه أصبعفَصابت 

صح یطبران سند  شه نقل یبا  ست کح از عائ سول خدا در کرده ا ه عمر از آن جا کم یخوردیظرف غذا م یکه گفت: من با ر
شما از  دربارهرد، در حال غذا خوردن انگشتش به انگشت من خورد، عمر گفت: اوه! اگر او کگذشت، رسول خدا او را دعوت 

 د.یدیمما را نشیمچ چشیرد، هکیممن اطاعت 

ـــ(،911یر )متوفاکب ین عبد الرحمن بن أبی، جالل الدیوطیالس ، ناشر: دار 178، ص 1، ج أسباب النزول یلباب النقول ف هـ
 روت.یب -اء العلوم یإح



د، نداشته باش یالکهمسر رسول خدا اش یاسه؛ آن هم براک یکسفره و خوردن غذا از  یکه نشستن با نامحرم سر کیمهنگا
  نخواهد داشت. یالکز اشیدختر آن حضرت ن یرفتن پشت در برا

 جه:ینت

صد شهیاوالً:  شت در نرفت؛ بلیقه  دن عمر و همراهان او به داخل خانه رفت و در را یه با دکستاده بود یدر ا یه جلوکده، پ
 د؛یایش بیال پکن اشینرفته بود تا اها پشت در یبست؛ پس اصال حضرت زهرا سالم اهلل عل

رسول  یه براین قضین همیه عکن یل ایز داشته باشد و حضرت پشت در رفته باشد، به دلین مطلب صحت نیاگر ا یاً: حتیثان
 ود.شیمال دفع کن اشیند، ایه در را باز نماکاند ش آمده و آن حضرت به همسران خود دستور دادهیه وآله پیاهلل عل یخدا صل

 

 به شهادت حضرت محسن و آتش زدن خانه فاطمه )سالم اهلل علیها( یاعتراف نظّام معتزل

شق صر وهّابیه، نویعبد الرحمن دم ض هقص »اش با عنوان ، در مقالهیسنده معا ض هفاطم تیاهلل عنه لب یحرق عمر ر اهلل  یر
و اعتراف او به شهادت حضرت محسن و آتش زدن خانه  یت نظام معتزلیآمده، درباره روا« صل نوریف»ت یه در ساک« عنها

 سد:ینویفاطمه م

ــتان ــهرس ــرب عمر إن: النظّام وقال: 1/57 الملل والنحل تابهک یف یونقل أبو الفتح الش  ألقت یحت هعیالب ومی هفاطم بطن ض
سن هوفاطم یعل ریغ الدار یف انک وما ها،یف بمن دارها احرقوا[ عمر] حیصی انکو. بطنها من نیالجن س والح  یتهان. نیوالح

 .یالشهرستان المک

لماته کار، المعروف بالنظّام، ونقل یم بن ســـیر إبراهکف األلف، عند ذحر یف 6/76 اتیبالوف یالواف تابک یف یقال الصـــفد
 ألقت المحسن من بطنها! یحت هعیوم البی هقول: إن عمر ضرب بطن فاطمیوعقائده، 

ــتان کا لی ــهرس اه أنه زعم أن عمر ضــرب یر من بالکوذ یوضــالالت النظام المعتزل یعدد هنا مخازی یمن مفلس: فإن الش
ــتانیألقت جن یحت هفاطم ــهرس ــعودیه بَن عاب علیخز یثم زاد عل»  ینها. قال الش «.   ییهما برأیوقال: أقول ف یا وابن مس

 النقل. یف هن منهُ الرافضیتم معشر المسلمیأرأ

 .کباعتراف هعقائد المعتزل یتعداد مخاز یف یفعل الصفد کذلک

 ت نظام:یدر نقد شخص یو صفد یالم شهرستانکاصل 

 :دیگویم الملل و النحل هـ( در548ی)متوفا یم شهرستانیرکمحمد بن عبدال

صحاب إبراههیالنظام سفکرا من یثکء النظام وقد طالع یسار بن هانیم بن ی، ا وانفرد  هعتزلالم المکالمهم بکوخلط  هتب الفال
 عن اصحابه بمسائل...

شر هیالحاد صحابک یعته فیالرفض ووق یله إلیم هع  ید نص النبشوفاً وقکن ظاهراً مییاال بالنص والتع هقال اوالً ال امام هبار ال
سلم علیاهلل عل یصل ض یعل یه و ضع واظهر اظهاراً لم  یاهلل عنه ف یر وهو  کتم ذلکاال ان عمر  هالجماع یشتبه علیموا
ن قال أ لسنا یلسالم حوا هه الصالیسؤاله الرسول عل یف هیبیوم الحدی کالش یونسبه إل هفیوم السقیر کب یأب هعیب یتول یالذ
 یرج فن ووجدان حیالد یوتردد ف کننا قال هذا شید یف هیالدن یالباطل؟ قال: نعم، قال عمر: فلَمِ َنعط یسوا علیحق أ ل یعل

ح یصیان کن من بطنها ویالقت الجن یحت هعیوم البی هفقال: إن عمر ضرب بطن فاطم هیالفر یم وزاد فکوح یالنفس مما قض



س هوفاطم یر علیالدار غ یان فکها وما یاحرقوا دارها بمن ف سن والح صر بن الحجاج من المدین. وقال: ت ریوالح  یإل هنیبه ن

 «الحُ...  هه عن متعیونه حیالتراو وابداعه هالبصر

خت یتب فالسفه را مورد مطالعه قرار داد و سخن آنان را با سخنان معتزله در آمکاز  یاری، نظام، بسیهانسار بن یم بن یابراه
ن به بزرگان یع و توهیش به مذهب تشــیگرا ین مورد از تفردات ویازدهمیل تفرد داشــت؛ از آن جمله: یاز مســا یو در برخ

ن نموده ییش تعین خویرده و او را جانشــکح یتصــر یامامت عله وســلم( بر یاهلل عل یامبر )صــلیفت: پگیم یصــحابه بود؛ و
ه را پنهان داشت ن مسالیر اکن مطلب آگاه بودند؛ اما عمر به نفع ابوبیز به ایه وسلم( نیاهلل عل یامبر )صلیپ یاست، و صحابه 

 عت گرفت.یر بکابوب یه براکو او بود 

ستان حد  یلتود و با حاشیمد یو ترد کدچار ش یه وآله وسلم( و فرمان ویاهلل عل یه، عمر در مقابل رسول خدا )صلیبیدر دا
، روش ما بر یه وآله وسلم( فرمود: بلیاهلل عل یستند؟ رسول خدا )صلید: مگر ما بر حق و آنان بر باطل نیوگیماعتراض گونه 

 م؟یمان ببندیستند، پین ه همسنگ ماک ید با افرادیوند، عمر گفت: پس چرا باریمراهه یحق است و آنان به ب

 رده بود.کامبر صادر یه پک یراه و فرمان ید او در درستیو ترد کاست از ش یان سخن عمر نشانهیا

رد؛ ک نیاهلل عنها( را زد و او سقط جن یم حضرت فاطمه )رضکعت، شیرده و گفته: عمر در روز بکن جعل یدروغ یداستان یو
گر در ید یسکن ی، فاطمه، حسن و حسیه جز علکو حال آن« دینان آن بسوزانکرا با ساخانه فاطمه »زد، یاد میه فریکدر حال

 خانه نبود.

 رد، از متعه حُ بازداشت و...کح را ابداع یرد، نماز تراوکد ینه به بصره تبعیه نصر بن حجاج را از مدکن عمر بود یهمچن

ستان شهر سی، تحق57، ص 1، ج الملل والنحل هــــ(،548یر أحمد )متوفاکب یم بن أبیرک، محمد بن عبد الیال د یق: محمد 
 هـ.1404 -روت یب - ه، ناشر: دار المعرفیالنکی

 سد:یونیمدرباره نظام  یالم شهرستانکز پس از نقل ی، نیصفد

صحابکأ یالرفض ووقوعه ف یله إلیومنها م ض هابر ال صلی اهلل علیه وآله( یاهلل عنهم وقال نص النب یر  ین اإلمام علأ یعل )
ــکب یتمه عمر ألجل أبکن کول کذل هنه وعرفت الصــحابیوع ــرب بطن فاطم یر رض  هعیوم لبی هاهلل عنهما وقال إن عمر ض
 ألقت المحسن من بطنها... یحت

باطن عل یان فکأن النظام  یمن العلماء إل هوقد ذهب جماع لذ همذهب البراهم یال نه لم  هرون النبوکنین یا  کظهر ذلیوأ
نهم صنف ل مکوجعفر ابن حرب  یافکل واإلسیأبو الهذ یحت همن المعتزل هفره جماعکفره معظم العلماء وکف فیخوفا من الس

 ره....یفکت یتابا فک

زرگان ن به بیبه رفض و توه یش ویگر تفرد داشت از آن جمله: گراید یاز مسائل با معتزله همنظر بود و در برخ ی... در برخ
ــلم( بر امامت علیاهلل عل یامبر )صــلیفت: پگیم یبود؛ و )صــلی اهلل علیه وآله(امبر یصــحابه پ رده و او را کح یتصــر یه وس

ش صحابه ییش تعین خویجان ست و  صلیپ ین نموده ا سلم( نیاهلل عل یامبر ) ه نفع ن مطلب آگاه بودند؛ اما عمر بیز به ایه و
 یه وکم حضرت فاطمه حضرت زهرا را زد چنانکر شکعت با ابوبیروز بفت: عمر در گیمن مساله را پنهان داشت و یر اکابوب

 رد.کمحسن را سقط 

ر، یم از شمشیاند و او به خاطر بر نبوتکه منک یسانک: یعنیداشت  یقت مذهب برهمائیه نظام در حقکاز علما معتقدند  یبرخ
سیان معتزله همچون ابوهذیشوایاز پ یانند و گروهدیمافر کرا  یثر علما وکاش را پنهان نمود. ادهیعق ر بن و جعف یافکل، ا

 اند.نوشته ییتاب هاکن باره یو در ا اندهافر دانستکز او را یحرب ن



ــفد ــــ(،764ی)متوفا کبیل بن أین خلی، صــالح الدیالص  کیق أحمد األرناؤوط وتری، تحق15، ص 6، ج اتیبالوف یالواف هـ
 م.2000 -هـ1420 -روت یب -اء التراث ی، ناشر: دار إحیمصطف

 :ینقد و بررس

ـــ( ف230 ی، مشهور به نظّام )متوفایار بن هانیم بن سیابراه ه و از یلم مشهور اهل سنت، مؤسس فرقه نظامکلسوف و متیهـ
ست  یسانکبرزگان معتزله، از  صد که به هتکا شهیحرمت  سالم اهلل علیقه  سط خلیده  گر از ید یز برخیفه دوم و نیها تو

رده است؛ اما متَسفانه دانشمندان اهل سنت بدون تدبّر در سخنان که در صدر اسالم اتفاق افتاده، اعتراف ک یعیحقائق و وقا
ست، او را مورد بیاز ا یقیاو و فقط به خاطر اعتراف او به حقا ارائه دهند،  کیه مدرکن ید قرار داده و بدون ایشد یمهرین د

 بوده نه مسلمان!!!.« یبرهمائ»ه او کد انگفته یرده و حتکمتوجه او  یناروائ یتهمت ها

 ؟داشت یا نظام مذهب برهمائیآ

 د:یوگیمرده و ک یمعرف« یبرهمائ»مذهب  یارائه دهد، نظام را دارا کیه مدرکن ی، بدون این صفدیصالح الد

 تب الملل والنحل إن النظام...ک یره فیوغ هحما یالدم قاض یوقال ابن أب

 م :ییوگیم یدر جواب صفد

صفد ضیه اکرده کمشخص ن یاوال:  ست  یهاتابکاز  یکدامکه در ین ق شان دهنده تردیه اکملل و نحل آمده ا د ین خود ن
ست؛ ثان صحت مطلب ا صب امام عل یبودن نظام، با اعتقاد و یبرهمائ یا: ادعایاو در  سول خدا به یبه ن سط ر سالم تو ه ال

 یر نبوت نبکمن یسکن است کرا چگونه ممیاست؛ ز یالم صفدکار در کآش یندارد و تناقض یگر سازگاریدیکعنوان امام، با 
صلکا شد؛ ولیاهلل عل یرم  شد یده و اعتقادش ایشکش ین حال بحث خالفت او را پیدر ع یه وآله با صکن با سول  اهلل  یله ر

 ده است؟یخود برگز ینیه السالم را به جانشیعل یه وآله، علیعل

( ارزش قائل  خودش ینیه السالم به جانشیعل یفعل او ) انتصاب عل یبرا یباشد؛ ول یر نبوت فردکمن یسکن است کا ممیآ
 ند؟!!!کوصف  ین مطلب به منفعت طلبیتمان اکاز صحابه را به خاطر  یند و بعضکقت را بازگو ین حقیباشد و ا

ق، به او یحقا یاز برخ یپرده بردارسد تنها به خاطر ریمه به نظر کاست به گزاف  ی، سخنیبودن و ین، اتهام برهمائیبنابرا
 نسبت داده شده است.

 بر نظام: یاالت شهرستانکاش یبررس

ح یند، چهار مطلب )به عالوه تصرکیمرا رد  یت ویل رواین دلیرد و به همیگیمبه نظام  یه شهرستانک یاالتکن اشیمهمتر
 رد:کم یر خواهکز ذیه آن را نقل و نقد آن را نکبه شهادت حضرت زهرا توسط عمر( است 

 هما السالم(:ین، توسط رسول خدا )علیرالمؤمنیح به امامت امی. تصر1

ت: رسول امبر بوده وگفته اسیمعتقد به منصوص بودن امامت پس از پ یه وکن است یبر نظام ا یال شهرستانکن اشینخست
رده کار کعمر آن را ان یرده است؛ ولکه السالم را به عنوان امام پس از خودش نصب یرمؤمنان علیه وآله، امیاهلل عل یخدا صل
 است:

مواضــع  یاهلل عنه ف یرضــ یعل یه وســلم علیاهلل عل یصــل یشــوفاً وقد نص النبکن ظاهراً مییاال بالنص والتع هاوال ال امام
 .هفیوم السقیر کب یأب هعیب یتول یوهو الذ کتم ذلکاال ان عمر  هالجماع یشتبه علیواظهر اظهاراً لم 



صلیفت: پگیم یو سلم( بر امامت علیاهلل عل یامبر ) صر یه و شکح یت ستییش تعین خویرده و او را جان صحابه  ن نموده ا و 
 یبراه کد ن مسَله را پنهان داشت و او بویر اکن مطلب آگاه بودند؛ اما عمر به نفع ابوبیز به ایه وسلم( نیاهلل عل یامبر )صلیپ

 عت گرفت.یر بکابوب

 پاسخ:

ح یرز به آن تصــین ین غزالیگر از بزرگان اهل ســنت؛ از جمله امام الحرمید یه برخکن عبارت اختصــاص به نظام ندارد؛ بلیا
 رده است.ک

مواله  ینت مواله فعلکمن » قول: یع وهو یزحم باتفاق الجمید یوم عی یث من خطبته فیمتن الحد یر علی... واجمع الجماه

صبحت موالیفقال عمر بخ بخ «  سن لقد أ سل یل مولک یومول یا أبا الح ضیفهذا ت  یهوثم بعد هذا غلب ال مکیوتح یم ور

ــیتحب الر ــتبا اتیالرا هقعقع یف یوخفقان الهو هوعقود النبو هوحمل عمود الخالف هاس ــاراألم وفتح ولیالخ ازدحام کواش  ص
 «.ال یه ثمناً قلب واشتروا ظهورهم وراء فنبذوه »: األول الخالف یإل فعادوا یالهو َسک وسقاهم

م من المستحق کر لکال األمر واذکم إشکل لیضاء ألزیوب هه وسلم قال قبل وفاته ائتوا بدوایاهلل عل یولما مات رسول اهلل صل
 .یلها بعد

 ...هجریاهلل عنه دعوا الرجل فإنه ل یقال عمر رض

م ر خید غدیه وآله وسلم( خطبه آن حضرت به اتفاق همه مسلمانان در روز عیاهلل عل ی)صل اسالم یمرسول گرا یهااز خطبه
ست  ستم، علکه در آن فرمود: هر کا ست او ه سرپر ست. عمر پس از ا یس من موال و  ست او ا سرپر ش ین فرمایموال و 

 گفت: یکن گونه تبریه السالم( ای)عل یه وآله وسلم( به علیاهلل عل یرسول خدا )صل

 .یهست یگرید ینون موال و رهبر من و هر موالکابوالحسن، تو ا یافتخار، افتخار ا

سخن عمر حیا سلیاکن  ضای)عل یعل یامبر و امامت و رهبریم او در برابر فرمان پیت از ت شانه ر سالم( و ن انتخاب  تش ازیه ال
اســت و ینفس و عالقه به ر یر هوایامت دارد؛ اما پس از گذشــت آن روزها، عمر تحت تَث یه الســالم( به رهبری)عل یعل

ستوانه خالفت را از م یرهبر صلکخودش قرار گرفت و ا شییت  یان ا شتن پرچمیشکر کر داد و با ل شها، برافرا ودن ها و گ
 ه قرآن شد:[ین آیو ]مصداق ا ردکهموار  یگر، راه امت را به اختالف و بازگشت به دوران جاهلید ین هایسرزم

 ردند.ک یاز به دست آوردند، و چه بد معاملهیناچ ییپس، آن ]عهد[ را پشتِ سرِ خود انداختند و در برابر آن، بها

ل شــما را در امر خالفت کد تا مشــیاوریمن ب یبرا یاغذ و دواتکش از رحلت، فرمود: یا رفت، پیه رســول خدا از دنک یو زمان
ان یذد، او هینکن مرد توجه نیم. عمر گفت: به سخنان ایر نماکشما ذ یه مستحق آن است، براکرا  یسکپس از خودم حل و 

 د.یوگیم

، هکوالممل هب الخالفیترت ی، باب ف18، ص 1ن، ج یالدار یشـــف ما فکن وی، أبو حامد محمد بن محمد، ســـر العالمیال زال
سماعق: محمد یتحق شر: دار الیدید المزیل وأحمد فریحسن محمد حسن إ ، ی: األولهروت / لبنان، الطبعیب - هیتب العلمک، نا

 م.2003هـ 1424

جسته ت برین شخصی، این غزالین سخن، امام الحرمید به خاطر ایوانتیما شما یه: آکن است یحال پرسش ما از اهل سنت ا
 د؟ینکف یاهل تسنن را تضع

 



 :)صلی اهلل علیه وآله(عمر در نبوت رسول خدا  ک. ش2

رده ک که در نبوت رسول خدا شیبیمعتقد بوده عمر بن الخطاب در صلح حد یه وکن است یبه نظام ا یال دوم شهرستانکاش
 است:

سبه إل ش یون سول عل یف هیبیوم الحدی کال صالیسؤاله الر سالم ح هه ال سنا علیوال الباطل؟ قال:  یسوا علیحق أل ین قال أ ل
 .یالنفس مما قض ین ووجدان حرج فیالد یوتردد ف کننا؟ قال: هذا شید یف هیالدن ینعم ، قال عمر: فَلِمَ نعط

ستان حد  یلتود و با حاشیمد یو ترد کدچار ش یه وآله وسلم( و فرمان ویاهلل عل یه، عمر در مقابل رسول خدا )صلیبیدر دا
، روش ما بر یه وآله وسلم( فرمود: بلیاهلل عل یستند؟ رسول خدا )صلیحق و آنان بر باطل ند: مگر ما بر یوگیماعتراض گونه 

 م؟یمان ببندیستند، پیه همسنگ ما نک ید با افرادیوند، عمر گفت: پس چرا باریمراهه یحق است و آنان به ب

 رده بود.کامبر صادر یه پک یراه و فرمان ید او در درستیو ترد کاست از ش یان سخن عمر نشانهیا

 پاسخ:

َسهْلَ  و مسلم آمده و از قول یح بخاریه در صحکاست  یاهیه، قضیبیه وآله در حدیاهلل عل یرم صلکامبر ایاعتراض عمر به پ
 رده است:کسه ین مقایه السالم را در صفیعل یف نقل شده و آن را با اعتراض خوارج به حضرت علیبْنَ حَنَ

ِصفِّکوَائِل، قَالَ  یعن أَب َسهْلَ بْنَ حَنَینَّا بِ سَ یف فَقَالَ: أَینَ فَقَامَ  صلکمْ فَإِنَّا کهَا النَّاسَ اتَّهِمَوا أَنْفَ َسولِ اللَّهِ  ه یاهلل عل ینَّا مَعَ رَ
سلم  ْسنَا عَلَی قِتَاالً لَقَاتَلْنَا، فَجَاءَ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ ی، وَلَوْ نَرَهیبِیوْمَ الْحَدَیو َسولَ اللَّهِ، أَلَ الْبَاطِلِ فَقَالَ:  یالْحَقِّ وَهَمْ عَلَ یا رَ

 نِنَا؟...یدِ یفِ هیالدَّنِ یمَا نَعْطِ ی. قَالَ فَعَلَیالنَّارِ قَالَ: بَلَ یوَقَتْالَهَمْ فِ هالْجَنَّ یسَ قَتْالَنَا فِی. فَقَالَ أَلَیبَلَ

صفیوگیموائل  یأب ست و گفت: ایسهل بن حن هکم ین بودید: در  ش یف برخوا ه با یبید، ما در حدیمردم! مواظب خودتان با
 یامبر آمد و گفت: ایم، عمر بن خطاب نزد پیدیجنگیمد، مآیمش یپ یم، اگر جنگیه وآله( بودیاهلل عل یرســـول خدا )صـــل
 یهاتهشکه کن است یگفت: مگر نه ا ن است.ی، چنیم و آنان بر باطل؟ فرمود: آریه ما بر حقکن است یرسول خدا! مگر نه ا

ن ما ید خدا بیم و نباید با ذلّت بازگردین است، گفت: پس چرا بایچن ی؟ فرمود: آریآنان جهنم یهاشتهکهستند و  یما بهشت
صلیم نماکو آنان ح سول خدا ) ستم، پس خداوند هرگز مرا  یه وآله( فرمود: ایاهلل عل ید؟ ر ستاده خدا ه سر خطاب! من فر پ

 ند.کیمن کوچکر و خوا

ـ(،256یل أبو عبداهلل )متوفای، محمد بن إسماعیالجعف یالبخار تَاب الْجِهَادِ ک، 3011، ح 1162، ص 3، ج یح البخاریصح ه
سِّ  صطفیرِ، بَاب إِثْمِ من عَاهَدَ ثَمَّ غَدَرَ، تحقیوَال شر: دار ابن ید یق د. م  1407، هثالث: الهروت، الطبعیب - همامیر، الیثکب الب ا، نا

- 1987 . 

ق ه، احمد بن حنبل، عبد الرزاکاشد بیمه وآله وسلم از مسلمات نزد اهل سنت یاهلل عل یرم صلکعمر در نبوت رسول ا کش
 اندهردکح یرتص یرده و حتکه را مفصل نقل ین قضیگران ایو د یوطین سی، ابن حبان، جالل الدین ذهبی، شمس الدیصنعان

شک صدقه و یاهلل عل یصل یامبر گرامیخود و جسارت به پ که عمر بن خطاب به خاطر  جام داد ان یکین یارهاکه وآله بارها 
 فاره عمل او باشد.کتا 

ن یوجه به ااند. حال با تردهکاز بزرگان اهل تسنن آن را نقل  یاریه بسکن مطلب، اختصاص به نظام ندارد؛ بلین، نقل ایبنابرا
سلم، ذهبیهمچون بخار یوان افرادتیما یته آکن صنعانی، م سی، طبرانی، ابن حبان، عبد الرزاق  قل و... را به خاطر ن یوطی، 
 رد؟کف ین مطلب تضعیا



 عمر: یح از بدعت های. نماز تراو3

 عمر است! یهاح از بدعتیگفته نماز تراو یه وکن است یبر نظام ا یشهرستان الکن اشیسوم

 پاسخ:

 ح:یوابداعه )عمر( التراو

صاص به نظام ندارد؛ بلین مطلب نینقل ا ست یات تارین مطلب از قطعیه اکز اخت سماع یه حتکخ ا در  یخارل بیمحمد بن ا
 سد:یونیم یرده است. بخارکتاب اهل سنت، آن را نقل کن یترحیصح

 یأَبَ  یانَ أَمْثَلَ. ثَمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهَمْ عَلَکقَارِئٍ وَاحِدٍ لَ یلَوْ جَمَعْتَ هَؤَالَءِ عَلَ یأَرَ ی... فَقَالَ عَمَرَ إِنِّیعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِ

 ...هَذِهِ هقَالَ عَمَرَ نِعْمَ الْبِدْعَ قَارِئِهِمْ، هصَلُّونَ بِصَالَی، وَالنَّاسَ یأَخْرَ هلَیعْبٍ، ثَمَّ خَرَجْتَ مَعَهَ لَکبْنِ 

ست یعمر گفت: نظر من ا صم یامام جماعت ن نمازگزارانیا یه اگر براکن ا سپس ت ست؛  رد ک یمش را عملیقرار دهم بهتر ا
 .ردکعب را مَمور اقامه جماعت کبن  یو اب

ن یعمر گفت: ا .خوانندیشـــخص نماز م یکه پشـــت ســـر کدم یرون آمدم مردم را دیهمراه عمر ب ید: شـــبیوگیم یراو

 .است یعجب بدعت خوب ارک

سماعیالجعف یالبخار ـــ(،256یعبداهلل )متوفال أبو ی، محمد بن إ صالک، 1906، ح707، ص 2، ج یح البخاریصح هـ  هتاب 
 1407 ،هالثالث: هالطبع روت،یب - همامیال ر،یثک ابن دار: ناشر الب ا، بید یمصطف. د قیتحق ،ح، باب فَْضلِ مَنْ قَامَ رَمََضانَیالتراو

- 1987 . 

 تاب او را از اعتبار انداخت؟کف و یت تضعیروان یرا به خاطر نقل ا یل بخاریوان محمد بن اسماعتیما یآ

 عمر از متعه حج: ی. نه4

شیچهارم ستانک یالکن ا شهر ست یبه نظام دارد، ا یه  سول خدا، حکمعتقد بوده  یه وکن ا سنت ر ه م بکه عمر بر خالف 
 رده است.کم متعه حُ یتحر

 احدث. کل ذلکالحُ ومصادرته العمال  هه عن متعیونه

 پاسخ:

ست و تنها نظّام آن را نقل نیات تاریز از قطعین مطلب نیاتفاقاً ا ست؛ بلکخ ا سکرده ا سنن؛ یاریه ب از جمله  از بزرگان اهل ت
 اند.ردهکح ین مطلب تصریحش بر ایدر صح یشابوریو مسلم ن یبخار یلیمحمد بن اسماع

 ه:کند کیمحش نقل یدر صح یل بخاریمحمد بن اسماع

 یفِ همَتْعَالْ هیاللَّهَ عَنْهَمَا قَالَ أَنْزِلَتْ آ ینٍ رَضِیرٍ حَدَّثَنَا أَبَو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَ کبَ یعَنْ عِمْرَانَ أَبِ ییحْیحَدَّثَنَا مََسدَّدٌ حَدَّثَنَا 
َصلَّک َسولِ اللَّهِ  سَ یاللَّهَ عَلَ یتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَ َشاءَ یمَاتَ قَالَ رَجَلٌ بِرَأْ ینْهَ عَنْهَا حَتَّیحَرِّمَهَ وَلَمْ ینْزَلْ قَرْآنٌ یلَّمَ وَلَمْ هِ وَ هِ مَا 

 . قَالَ إنَّهَ عَمًریقَالَ مَحَمَّدٌ 

د یهم بر حرمت آن نازل نگرد یه ایم و آیردکیمه متعه در زمان رسول خدا نازل شد و ما در زمان رسول خدا به آن عمل یآ
ـــت گفت. محمد کل خودش هر چه یو م یبا رأ یرد، مردکرســـول خدا هم تا دم مرگ ما را از آن منع ن و ه دلش خواس

 ن شخص عمر بن الخطاب بود.ی( گفته: ای)بخار



ر، یتَاب التفسک، 4246، ح133، ص 4، ج یح البخاریصح هـــ(،256یل أبو عبداهلل )متوفای، محمد بن إسماعیالجعف یالبخار

شر الب ا، بید یمصطف. د قیتحق ،الْحَُِّ یإل هفَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعَمْرَبَاب   - 1407 ،هالثالث: هالطبع روت،یب - همامیال ر،یثک ابن دار: نا
1987 . 

 سد:یونیم یشابوریو محمد بن مسلم ن

ِصمٍ عَنْ أَبِیابْنَ زِ یعْنِیحَدَّثَنَا عَبْدَ الْوَاحِدِ  یرَاوِکحَدَّثَنَا حَامِدَ بْنَ عَمَرَ الْبَ ْضرَ یادٍ عَنْ عَا ََتَاهَ نْتَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَکقَالَ  هنَ
 ثَمَّ نَهَانَا عَنْهَمَا عَمَرَ سَلَّمَهِ وَیاللَّهَ عَلَ ینِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهَمَا مَعَ رَسَولِ اللَّهِ صَلَّیالْمَتْعَتَ یرِ اخْتَلَفَا فِیآتٍ فَقَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَ

 فَلَمْ نَعَدْ لَهَمَا.

ضره  صاریوگیمابون واج موقت ازد دربارهر یآمد و گفت: ابن عباس و ابن زب یم، شخصیبود ید: در خدمت جابر بن عبد اهلل ان
صل سول خدا ) سلم( انجام دادیاهلل عل ی)متعه( و متعه حُ اختالف نظر دارند، جابر گفت: هر دو متعه را در زمان ر م، یه وآله و

 م.یردکرد و به آن عمل نک یسپس عمر ما را از آن نه

ـــ(،261ی)متوفا یرین القشی، مسلم بن الحجاج أبو الحسیسابوریالن تَاب الْحَُِّ، ک،1249، ح 914، ص 2، ج ح مسلمیصح هـ
 روت.یب - یاء التراث العربیدار إح ، ناشر:یق محمد فؤاد عبد الباقی، تحقهالْعَمْرَ یرِ فیبَاب التَّقْصِ

 :سدیونیم و ردهک حیتصر المبسوط تابک، در یه مشهور حنفیفق یو سرخس

أ وأنا وسلم هیعل اللّه یصل اللّه رسول عهد یعل انتاک متعتان :فقال هالمتع عن الناس ینه عنه اللّه یرض عمر أنّ صحّ وقد
 الحُ. هومتع النساء، هعنهما؛متع الناس ینه

صحدر  ست یخبر  شده ا صلکه از ازدواج موقت مردم را منع کح از عمر وارد  سول خدا ) اهلل  یرد و گفت: دو متعه در زمان ر
 ازدواج موقت و دوم متعه حُ. یکینم، کیم یمن از آن نه یردند؛ ولکیمز بود و به آن عمل یه وآله وسلم( جایعل

 روت.یب - ه، ناشر: دار المعرف27ص ، 4، ج المبسوط هـ(،483ین )متوفای، شمس الدیالسرخس

رده، کم یفه دوم متعه را تحریه خلکقت ین حقیرا به خاطر اعتراف به ا یل بخاریوان محمد بن اســـماعتیما ین حال، آیبا ا
 رد؟کف یتضع

 ر قابل قبول است.یبر نظام مردود و غ یاالت شهرستانکجه تمام اشیدر نت

 نظام: یهاشیستا

مله خود اند؛ از جنموده یاز و ییهاشیاز عالمان اهل سنت ستا یه برخکست؛ بلین یفیم، نظام فرد ضعیه بگذرکنها یاز همه ا
 د:یوگیمشرح حال وترجمه نظام  یدر ابتدا یصفد

 .اءکد الذیشد م هذایان إبراهکو

 برخوردار بود. ییار باالیار از هوش بسیم بن سیابراه

ــفد ــــ(،764ی)متوفا کبیل بن أین خلی، صــالح الدیالص  کیق أحمد األرناؤوط وتری، تحق12، ص 6، ج اتیبالوف یالواف هـ
 م.2000 -هـ1420 -روت یب -اء التراث ی، ناشر: دار إحیمصطف

 

 



 د:یوگیماز عالمان بزرگ اهل سنت درباره او  یب ب دادیخط

 کذل یف وله ،هالمعتزل مذهب یعل المکان أحد فرســـان أهل النظر والکار، أبو إســـحاق النظام: ورد ب داد ویم بن ســـیإبراه
 .عنه اتیاکالح ریثک الجاحظ عثمان وأبو ن،یلمکالمت هقیطر یعل یالمعان قیدق شعر وله متَدبا، ضایأ انکو ،هعد فیتصان

سیإبراه شد. او از کبود  یسانکار از جمله یم بن  صاحب نظران در علم یکه وارد ب داد  ه الم بر طبق مذهب معتزلکه تازان و 
ار ب بود و اشعیاد یر در آورده است، او فردیبه رشته تحر یادیز یهاتابکمذهب معتزله (  یالم )بر طبق آراکبود و در علم 

 ه است.ردکاز او نقل  یاریالم سروده است. ابوعثمان جاحظ )شاگرد او( مطالب بسکنه علم یدر زم ییق و پرمعنایار دقیبس

ـــ(،463یب )متوفایالخط ابوبکر یأحمد بن عل، یالب داد  - هیتب العلمک، ناشر: دار ال3131، رقم 97، ص 6ج  ،خ ب دادیتار هـ
 روت.یب

 د:یوگیموال درباره او کابن ما

شد سید الظاء فهو إبراهیوأما نظام بت سحاق النظام مولیم بن  ان أحد کو هبس بن ثعلیق یالحارث بن عباد من بن یبن یار أبو إ

 .قیرق حیمل شعر وله نیلمکالمت فرسان

د، الم بوکه تازان و صاحب نظران در علم یکار ابوإسحاق النظام است... او )در زمان خودش( از یم بن سیمنظور از نظام إبراه
 سروده است. یبا و روانیاشعار ز یو

صر )متوفا یاهلل بن أب هبن هب یوال، علکإبن ما ـــ(،475ین األسماء  یعن المؤتلف والمختلف فاب یرفع االرت یمال فکاإل هـ
 .هـ1411 یاألول: هالطبع روت،یب - هیالعلم تبکال دار: ناشر ،274 ص ،7 ج ن،کوال

 جه:ینت

ضعینظام معتزل ست و ت سنت ا ست  یقیاند، فقط و فقط به خاطر اعتراف به حقاردهکاو نقل  یه براکفات ی، از بزرگان اهل  ا
 از عالمان اهل سنت؛ همچون یاالت برخکن اشیرد؛ بنابرابیمر سؤال یخالفت خلفا را زت یه برمال شدن آنها، اصل مشروعک

ز یت ناز بزرگان اهل سن یاریرا بسیف او نخواهد شد؛ زیست و اعتقادات خاص او سبب تضعیبر او وارد ن یو صفد یشهرستان
 اند.همان اعتقادات را داشته

  



 د عمر به آتش زدن خانه فاطمه یو تهد یخ طبریت تاریروا یبررس

 ت:یاصل روا

ر ورجال یوالزب هه طلحیوف یعمر بن الخطاب منزل عل یبٍ قال أتیلَکادِ بن یعن زِ هریر عن م یدٍ قال حدثنا جریحدثنا ابن حَمَ
سیه الزبیفخرج عل هعیالب یم أو لتخرجن إلیکن فقال واهلل ألحرقن علیمن المهاجر صلتا بال سقطیر م س ف فعثر ف ده یف من یال

 ه فَخذوه.یفوثبوا عل

از مهاجران در آنجا گرد آمده بودند. به آنان گفت: به خدا ســوگند خانه  یه گروهک یآمد در حال یعمر بن خطاب به خانه عل
شک یرون آمد درحالیر از خانه بید. زبییایرون بیعت بیب یه براکنیشم؛ مگر اکیمرا به آتش  شم  یود، ناگهان پاده بیشکر یه 

 ر را از دست او گرفتند.یگران هجوم آوردند و شمشین موقع دیر از دستش افتاد، در اید و شمشیاو ل ز

 روت.یب - هیتب العلمک، ناشر: دار ال233، ص 2، ج یخ الطبریتار هـ(،310یر )متوفایجعفر محمد بن جر ی، أبیالطبر

 

 ت:یسند روا یبررس

 د:یمحمد بن حم

 سد:یونیماو  درباره یذهب

 هن ومئیحدود الست یمولده ف یأبو عبد اهلل الراز ریبکالحافظ ال هالعالم انید. ابن حیمحمد بن حم

 ث.یآالف حد هعشر ینزل فیحتاج ان ید یمن فاته محمد بن حم هقال أبو زرع

 ا.ید حیعلم ما دام محمد بن حم یزال بالریقول ال ی یوقال عبد اهلل بن أحمد سمعت أب

 أحدث عنه. ید فقال أال ترانیمحمد بن حم یما تقول ف ییحیش الحافظ قلت لمحمد بن یوقال أبو قر

صاغان ینت فکش ویوقال أبو قر سحاق ال  احدث ال ید فقلت تحدث عنه فقال ومالیفقال حدثنا ابن حم یمجلس محمد بن إ
 ن.یبن مع ییحیعنه وقد حدث عنه أحمد و

ه ک یسکاو گفته است:  دربارههــــ بوده است، ابوزرعه 160ه والدتش در حدود سال کد یعالّمه و حافظ بزرگ محمد بن حم
 ث را از دست داده است.یرده باشد، ده هزار حدکن کد را دریمحمد بن حم

م زنده بود، عل ید در شـــهر ریه محمد بن حمیکفت: تا زمانگیمه کدم ید: از پدرم شـــنیوگیمعبد اهلل بن احمد بن حنبل 
 بود. داریودانش پا

به محمد بن یوگیمش محمد بن جمعه بن خلف یابو قر بارهگفتم:  ییحید:  ر ؟ گفت: مگیوئگیمد چه یمحمد بن حم در
یمت نقل ید روایدم از محمد بن حمینم، ســپس گفت: در مجلس محمد بن اســحاق بودم، دکیمث نقل یاز او حد ینیبیمن
 ییحیه احمد حنبل و کنم، وحال آنکث نقل نیحد یگفت: چرا من از و؟ ینکیمت یث رواید حدیند، گفتم: از محمد بن حمک

 .اندهردکت یث روایحد ین از ویبن مع

ــــ(،748ین محمد بن أحمد بن عثمان، )متوفای، شـمس الدیالذهب ب یق: شـعی، تحق503، ص 11ج  ،ر أعالم النبالءیسـ هـ
 هـ.1413، ه: التاسعهالطبعروت، یب - هالرسال ه، ناشر: مؤسسیم العرقسوسیاألرناؤوط، محمد نع

 سد:یونیم یمال در ترجمه وکب الیدر تهذ یمز



 س.کی یس به بَس، رازیل .هفقال: ثق ید الرازین عن محمد بن حمیبن مَعِ ییحی: سئل هثمیخ یبن أَب ابوبکروَقَال 

س یوَقَال عل سمعت ید الرازین بن الجنیبن الح س یث بها لحدی یث التیاالحاد ، وهذههد ثقیقول: ابن حمین یابن مَعِ ییحی: 
 حدث عنهم.ین یوخ الذیهو من قبله، إنما هو من قبل الش

َسعِ سمعت جعفر بن أَبیوَقَال أبو العباس بن  سیعثمان الط ید:  قول یعنه من  یورو ییحیتب عنه ک، هد ثقیقول: ابن حمی یال
 بر منهم.که هو أیف

سخ گفت: مورد اطم دربارهن یبن مع ییحی... از  شد؛ در پا سؤال  ست و ایاو  و باهوش  یست، او اهل ریدر او ن یرادینان ا

 د مورد اعتماد است.یفت: ابن حمگیمه کدم ین شنیبن مع ییحیگفته است: از  ین رازیبن الحس یعل است.

س یو عل ست: احاد ید رازین بن جنیبن ح ست، از خود او کد نقل یه ابن حمک یثیگفته ا ستکست؛ بلینرده ا ادان نقل ه از ا
 رده است.ک

از او نقل  ییحینان است؛ ید مورد اطمیفت: ابن حمگیمه کدم یشن یالسید: از جعفر بن عثمان طیوگیمد یابو العباس بن سع
ان( بزرگتر اســت )احمد بن یشــان )راویه خود از شــهرت برخوردار و از همه اکرده اســت کت یاز او روا یســکرده و کت یروا

 حنبل(.

سف بن الزی، یالمز شار عواد ی، تحق100، ص 25ج  ،مالکب الیتهذ هـــــ(،742یعبدالرحمن أبو الحجاج )متوفا کیو ق د. ب
 م.1980 -هـ 1400، ی: األولهروت، الطبعیب - هالرسال همعروف، ناشر: مؤسس

 ند:کیمح ید را تصحیت محمد بن حمی، روایالبان

صر البان صر ی، نویمحمد نا ضعیصح تابکدر  یوهابسنده معا سنن الترمزیح و سله احاد و یف  صحیسل  یثیاداححهیث ال
 م:ینکیمد قرار دارد. به چند مورد اشاره یه در اسناد آن محمد بن حمکرده است کح یتصح

 «...لها ابنَ أمِّ عبدٍ  یما رض یألمت تیرض»

ها ابن أمکما  یرهت ألمتکو  "ه بلفظ: یف هادیث بزیالحد یو قد رو رواه  "(: 290/  9)  "المجمع  " ی. قال ف"عبد  ره ل
سط  " یف یالبزار و الطبران صار ال "األو سناد، "ر یبکال " ی، و رواه فهراهکباخت سناد البزار محمد بن ح یو ف منقطع اإل د یمإ

 ."رجاله وثقوا  هیه خالف و بقیو ف هو هو ثق یالراز

صریالبان سل1420 ی)متوفا ، محمد نا سل صحیاحاد ههـــــ(،  شر: م ،1225، ح 225، ص3ج ،هحیث ال شر  هتبکنا المعارف للن
 م. 1995 _هـ  1415، هدیومز همنقح هدیجد هع، طبعیوالتوز

 ( ی) سنن الترمذ

شکحدثنا الح یالراز دیمحمد بن حم حدثنا 606 صفار عن الحیم بن ب سلمان حدثنا خالد ال صکر بن  عن  یرم بن عبد اهلل الن
ن ین أعیه وسلم قال ستر ما بیاهلل عل یاهلل عنه أن رسول اهلل صل یطالب رض یابن أب یعن عل هفیجح یإسحق عن أب یأب

ب ال نعرفه إال من هذا الوجه یث غریهذا حد یسیقول بسم اهلل قال أبو عیآدم إذا دخل أحدهم الخالء أن  یالجن وعورات بن
 هذا. یاء فیه وسلم أشیاهلل عل یصل یعن أنس عن النب یوقد رو یالقو کس بذایوإسناده ل

 :یق األلبانیتحق

 ( 297)  ه، ابن ماجحیصح



صریالبان ـــ(، صح1420 ی)متوفا ، محمد نا سنن الترمذیح وضعیهـ شامل هتبک، طبق برنامه الم106، ص2، جیف  صدار هال ، ا
 .یالثان

 ( ی) سنن الترمذ

س هلیحدثنا أبو تم یالراز دیمحمد بن حم حدثنا 1762 ضل بن مو بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد اهلل د یوز یوالف
ب یث حسن غریهذا حد یسیص قال أبو عیه وسلم القمیاهلل عل یصل یالنب یاب إلیان أحب الثکقالت  هعن أم سلم هدیبن بر

 نعن عبد المؤمن ب هلیتم یث عن أبیبعضهم هذا الحد یورو یث عبد المؤمن بن خالد تفرد به وهو مروزیإنما نعرفه من حد
 .هعن أمه عن أم سلم هدیخالد عن عبد اهلل بن بر

 :یق األلبانیتحق

 ( 3575)  ه، ابن ماجحیصح

 .262، ص2، جیف سنن الترمذیح و ضعیهـ(، صح1420 ی)متوفا ، محمد ناصریالبان

 ( ی) سنن الترمذ

ــیحدثنا عبد العز یالراز دیمحمد بن حم حدثنا 2478 ــَ ر اءکالب ییحیحدثنا  یز بن عبد اهلل القرش جل عن ابن عمر قال تجش
سلم فقال یاهلل عل یصل یعند النب شاءکه و شبعا فکفإن أ کف عنا ج  یسیال أبو عق هامیوم القیا أطولهم جوعا یالدن یثرهم 
 .هفیجح یالباب عن أب یب من هذا الوجه وفیث حسن غریهذا حد

 :یق األلبانیتحق

 (. 3351 - 3350)  ه، ابن ماجحسن

 .478، ص5، جیف سنن الترمذیح وضعیهـ(، صح1420 ی)متوفا ، محمد ناصریالبان

 ( ی) سنن الترمذ

ض یالنحو هسریم بن میحدثنا نع یالراز دیمحمد بن حم حدثنا 2936 أنه  عن ابن عمر یالعوف هیل بن مرزوق عن عطیعن ف
سلم ) خلقیاهلل عل یصل یالنب یقرأ عل ضعف ( حدثنا عبد بن حمکه و ضعف ( فقال ) من  ن هارون عن د بیزید حدثنا یم من 
ض سلم نحوه قال أبو عیاهلل عل یصل یعن ابن عمر عن النب هیل بن مرزوق عن عطیف سن غریهذا حد یسیه و ب ال یث ح

 ل بن مرزوق.یث فضینعرفه إال من حد

 :یق األلبانیتحق

 (. 530ر ) ی، الروض النضحسن

 .406، ص6، جیالترمذف سنن یح وضعیهـ(، صح1420 ی)متوفا ، محمد ناصریالبان

 ( ی) سنن الترمذ

س یالراز دیمحمد بن حم حدثنا 3533 ضل بن مو صل یحدثنا الف سول اهلل  سلیاهلل عل یعن األعمش عن أنس أن ر م مر ه و
شجر سی هب سبحان اهلل وال إله إال اهلل واهلل أ هاب صاه فتناثر الورق فقال إن الحمد هلل و ضربها بع ساقط من ذنوب بر لتکالورق ف
شجرکالعبد  ساقط ورق هذه ال سماعا من أنس إال أنه قد رآه ونظر یث غریهذا حد یسیقال أبو ع هما ت ب وال نعرف لألعمش 

 ه.یإل



 :یق األلبانیتحق

 ( 249/  2ب ) یق الرغی، التعلحسن

 .33، ص8، جیف سنن الترمذیح وضعیهـ(، صح1420 ی)متوفا ، محمد ناصریالبان

ت یفاک ح اویق و تصـــحید، توثیاثبات وثاقت محمد بن حم یدارد، برا یان عالمان وهابیدر م یه البانک یگاهیبه جابا توجه 
 ند.کیم

 :یو جوزجان یف نسائیتضع یاعتبار یب

 سد:یونیم یاند؛ مزردهکف ید را تضعیمحمد بن حم یو جوزجان یل؛ همانند نسائیاز عالمان جرح و تعد یبرخ

 .هر ثقی: ردئ المذهب غیعقوب الجوزجانیم بن ی. وقال إبراههس بثقی: لیوقال النسائ

سائ ست محمد بن حم ین ست معر یر مطمئن و دارایاو را غ یعقوب جوزجانیم بن یست و ابراهید ثقه نیگفته ا  یفمذهب پ
 نموده است.

سف بن الزی، یالمز شار عواد یتحق ،105، ص 25ج  ،مالکب الیتهذ هـــــ(،742یعبدالرحمن أبو الحجاج )متوفا کیو ق د. ب
 م.1980 -هـ 1400، ی: األولهروت، الطبعیب - هالرسال همعروف، ناشر: مؤسس

 است ردهکف یز تضعیفه را نیابو حن ینسائ

 دارد؟ یاعتبار ن دو نفر ارزش ویف ایا تضعیآ

س یه، رئک یائق است؛ تا جیدر توثر یاز افراد سختگ یرا نسائیر قابل قبول است؛ زیاعتبار ندارد و غ یو جوزجان یف نسائیتضع
 سد:یونیمل یمکدر الرفع و الت ینوکرده است؛ لکف یز تضعیفه را نیابوحن یعنیاحناف 

سائیولم  سائ زان االعتدال ضعفهیم یور فکجرح الرجال المذ یوهو ممن له تعنت وتشدد ف هفیحن یأب یف یقبل جرح الن  یالن
 من قبل حفظه.

ردن کارد زان اإلعتدال در ویتاب مکدر  یرا ویست؛ زیفه گفته است، مقبول نیب بر ابوحنیردن عکوارد  درباره یه نسائکآنچه 
 رده است.ک یریب بر افراد سختگیع

ــنات محمد عبد الحیالهند ینوکالل ، 121، ص 1، ج لیالجرح والتعد یل فیمکالرفع والت هــــــ(،1304ی)متوفا ی، أبو الحس
 هـ1407، ه: الثالثهحلب، الطبع - هیتب المطبوعات اإلسالمکناشر: م، هق: عبد الفتاح أبو غدیتحق

 ق مردود خواهد بود.یدر توث یریار سختگیبا مع یف نسائین تضعیبنابرا

 ه السالم مشهور و معروف است.یعل یرمؤمنان علیبا ام یه در دشمنکاست  یسکاو  یو اما جوزجان

 سند:یونیم یو دربارهو ابن حجر  یذهب

 .یه انحراف عن علین فکن الثقات، لین والمخرجیالحفاظ المصنفان من کو

ست یاو از حافظان و نو ست؛ ولکن یز معیان ثقه و مورد اعتماد را نیه افزون بر آن راوکسندگان ا ه یرمؤمنان )علیاز ام یرده ا
 د(.شیمالسالم( انحراف داشت )از دشمنان او محسوب 

ق: ی، تحق272، ص 7، ج نقد الرجال یزان االعتدال فیم هـــ(،748یعثمان، )متوفان محمد بن أحمد بن ی، شمس الدیالذهب
 م1995، ی: األولهروت، الطبعیب - هیتب العلمکخ عادل أحمد عبدالموجود، ناشر: دار الیمحمد معوض والش یخ علیالش



ــ(852یبن حجر أبو الفضل )متوفا ی، أحمد بن علیالشافع یالعسقالن المعرف  هق: دائری، تحق301ص  ،6، ج زانیلسان الم هـ
 م.1986 -هـ 1406، ه: الثالثهروت، الطبعیب -للمطبوعات  یاألعلم هالهند، ناشر: مؤسس - هیالنظام

 ود:شیم« حسن« »هیمختلف ف» یث راویحد

ضعکم ینکاگر فرض  یحت سائیه ت شد  یو جوزجان یفات ن سبب نخواهد  شد، بازهم  شته با د بن ت محمیه از رواکارزش دا
ست برداریحم سین، احمد بن حنبل و طیبن مع ییحیهمچون  یسانکرا اوالً: یم؛ زید د از ائمه  هکاند ردهکق یرا توث یو یال

سوب یجرح و تعد ضعشیمل مح سائیوند و ت شددک یفات ن سختگیه از مت سوب ین و  ه از ک یا جوزجانیود و شیمران مح
 د؛ین مقاومت نمایبن مع ییحیق یواند در برابر توثتیمه السالم بوده است، نیرمؤمنان علیدشمنان ام

ه باشند، ردکق یاو را توث یاف و عدهیرا تضع یو یه عده اکم یریگیمن ین موارد، فرض را بر ایاز همه ا یاً: با چشم پوشیثان
د و ریگیمقرار « حسن»در مرتبه  ین شخصیت چنیرا طبق قواعد رجال اهل سنت، روایمورد قبول است؛ ز یت ویبازهم روا

 م.یبعنوان مثال اشاره نمائ ییهاوان به نمونهتیمن مورد یه در اکت حسن نزد عالمان اهل سنت حجت است یروا

 سد:یونیمد یبن سو هقزع درباره یابن حجر عسقالن

ــو هقزع أما ــع ین فقال عباس الدوریبن مع ییحی المکه یواختلف ف د...یبن س وقال  هعنه ثق یعثمان الدارم ف وقالیعنه ض
ــدق ول ــتقیله أحاد یحتُ به وقال ابن عدیوال  ثهیتب حدیکن یس بالمتیأبو حاتم محله الص وأرجو أنه ال بَس به  همیث مس

 ف.یضع هیال بَس به وف یوقد حدث عنه أهل العلم وقال العجل ین بالقویکالبزار لم  وقال

 واهلل أعلم. الحسن همرتب یثه فیأن حد هیف هالم هؤالء األئمکفالحاصل من 

اند هگفت یا ثقه دانســته ولیاو را راســتگو و  یرده و گروهکف یاو را تضــع یاو متفاوت اســت، برخ دربارهســخنان اهل دانش 
 ست.ین یرفته اگر چه قویث او را پذیحد یاعده ود وشیماحتجاج و استدالل به آن ن یود؛ ولشیمثش نوشته یحد

 ند:کیم یریگجهین نتیابن حجر خودش سرانجام چن یول

 د در مرتبه حسن است.یبن سو هث قزعیت وحدیه رواکود شیمن استفاده یث چنیان رجال وحدیشوایاز سخنان پ

ــ(،852یبن حجر أبو الفضل )متوفا ی، أحمد بن علیالشافع یالعسقالن ، ج الذب عن المسند لإلمام أحمد یالقول المسدد ف هـ
 هـ.1401، ی: األوله، الطبعهالقاهر - هیمیابن ت هتبک، ناشر: مهیمیابن ت هتبکق: می، تحق30، ص 1

 سد:یونیمدر ترجمه عبد اهلل بن صالح  بیب التهذیتهذ و در

 .ثه حسنیه فحدیأنه مختلف ف ثه إالیسقط له حدیه ما یثبت علیوقال ابن القطان هو صدوق ولم 

سته و  ستگو دان صالح را را شده و اختینارنهادن حدکه باعث ک یزید: چیوگیمابن قطان عبد اهلل بن  شود، ثابت ن الف ثش 
 ثش حسن است.یحد یاو وجود دارد؛ ول درباره

ـــ(852یبن حجر أبو الفضل )متوفا ی، أحمد بن علیالشافع یالعسقالن  -ر ک، ناشر: دار الف228، ص 5، ج بیب التهذیتهذ هـ
 م1984 -هـ 1404، ی: األولهروت، الطبعیب

 سد:یونیم الآللئ المنثوره در یشکزر

 ث حسن.یه فالحدیر مختلف فیر بن شنظیثکن... ویریر عن محمد سیر بن شنظیثکسننه عن  یف هوقد أخرجه ابن ماج



ر یثک ربارهدن آورده است؛ اگر چه یریر از محمد بن سیر بن شنطیثکق یث عبد اهلل بن صالح را از طریابن ماجه در سننش حد
 ح است.یثش صحین حال حدیدر ع یر اختالف است؛ ولیبن شنط

ـ ) التذ هث المشهوریاألحاد یف هالآللئ المنثور هـ( 794ین )متوفای، بدر الدیشکالزر ، ( هث المشتهریاألحاد یف هرکالمعروف ب
 م .1986هـ،  1406، ی: األولهروت، الطبعیـ ب هیالعلمتب کعبد القادر عطا، ناشر: دار ال یق: مصطفی، تحق42، ص 1ج 

 سد:یونیم مجمع الزوائد ردیمثیحافظ ه

 ه بعض أهل العلم من قبلیلم فکصــدوق وقد ت یء الحفظ قال الترمذیل وهو ســیه عبداهلل بن محمد بن عقیرواه أحمد وف
ث یحدحتجون بی یدیم والحمیوإسحق بن إبراهان أحمد بن حنبل کقول ی یالبخار یعنیل یحفظه وسمعت محمد بن إسماع

 واهلل أعلم. ث حسنیقلت فالحد لیابن عق

اش از دانشمندان در باب قدرت حافظه یاو را راستگو دانسته و بعض ینداشت، ترمز یل حافظه خوبیعبد اهلل بن محمد بن عق
سحاق بن ابراهگیم ی، بخاراندهگفت یسخنان ستدالل یبه حد یدیم و حمیفت: احمد حنبل و ا سپس نتکیمثش ا جه یردند، 

 ل حسن است.یث ابن عقیه حدکرد یگیم

ـ(، 807یر )متوفاکب یبن أب ی، علیثمیاله تاب کان للتراث / دار الیناشر: دار الر ،260، ص 1ج  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ه
 هـ.1407 -روت ی، بهالقاهر - یالعرب

 م:ینکیمه ما به دو مورد اشاره کند کیمن قاعده استناد یبه هم ی، در موارد متعددهامیان الوهم واإلیب حافظ ابن قطان در

سامیرویوهو إنما  سام ، عن نافع عنه.یثید اللیبن ز هه ابن وهب، عن أ سامک. وقد تقدم ذث حسنیه، فالحدیمختلف ف هوأ  هر أ
 هذا الباب. یف

سامه بن زیدر نقل روا ست؛ ولیت از ا شده ا ست و یحد ید اختالف  سن ا سامه بن ز دربارهث از او ح ن یز به همین یثید لیا
 ثش را در رتبه حسن قرار داده است.یوه سخن گفته و سرانجام حدیش

، 4، ج امکتاب األحک یهام فیان الوهم واإلیب هــ(،628ی)متوفا کبن محمد بن عبد المل ی، أبو الحسن علیابن القطان الفاس
 م.1997هـ،1418، ی: األولهاض، الطبعیـ الر هبید، ناشر: دار طیت سعین آیق: د. الحسی، تحق420ص 

 ه،یوهو مختلف ف مان القارئ، صــاحب عاصــم،یوهو ســالم بن ســل ه ســالم أبو المنذر، عن ثابت، عن أنس.یرویث یوهو حد
 .ث حسنیفالحد

 است.« حسن»ثش یحد یاختالف وجود دارد؛ ول یسالم بن سلمان قار درباره

، 4، ج امکتاب األحک یهام فیان الوهم واإلیب هــ(،628ی)متوفا کبن محمد بن عبد المل ی، أبو الحسن علیالفاسابن القطان 
 م.1997هـ،1418، ی: األولهاض، الطبعیـ الر هبید، ناشر: دار طیت سعین آیق: د. الحسی، تحق463ـ  462ص 

 سد:یونیمب قرار دارد یه در اسناد آن ابوالمنکث یحد یکپس از نقل  یقار یو مال عل

صححه وقال أبو المنکورواه الحا سمعت أب یضاً وقال ابن أبین أیووثقه ابن مع هب ثقیم و صالح الحدی یحاتم  ر کث وأنیقول 

 .ث حسنیفالحد ال بَس به یوابن حبان وقال ابن عد یه النسائیلم فکالضعفاء وت یادخاله ف یالبخار یعل

صحت را نقل و آن را ین روایم اکحا ست و ابن معیرده و گفته: ابوالمنکح یت ست و اکق ین هم او را توثیب ثقه ا  یبن أبرده ا
ف آورده یف افراد ضعیه نام او را در ردک یح است و به بخاریثش صحیب حدیفت: ابوالمنگیمدم ید: از پدرم شنیوگیمحاتم 



ــک اندهگفت یعدرده و ابن حبان و ابن کد یاو ترد درباره یرد، نســائکیماســت اعتراض  ث یســت؛ پس حدیدر او ن یالکه اش
 حسن است.

سلطان محمد )متوفا ی، علیالقار شیالمفات همرقا هـــــ(،1014یبن  شرح م صاب هاکح  ق: جمال ی، تحق305، ص 3، ج حیالم
 م.2001 -هـ 1422، ی: األولهروت، الطبعیلبنان/ ب - هیتب العلمک، ناشر: دار الیتانیع

 سد:یونیمر یض القدیدر ف یو مناو

 یل وثقه النسائیه أحمد بن بدی: وفیثمیقال اله هیبیشهد الحد یوفکیمثم الخط یاألوس ید األنصاریطب عن عبد اهلل بن ز
 ث حسنیفالحد یوضعفه أبو حاتم أ

 ثش در مرتبه حسن قرار دارد.یحد یرده است ولکف یق و ابوحاتم تضعیتوث یل را نسائیاحمد بن بد

ــ(، 1031ی)متوفا، عبد الرؤوف یالمناو  - یبرکال هیالتجار هتبک، ناشر: الم369، ص 1، ج ریر شرح الجامع الص یض القدیف هـ
 هـ.1356، ی: األولهمصر، الطبع

 سند:یونیم یتیپس از نقل روا یفورکو مبار یانک، شوین نوویالد ییو مح

افِظَ فَهَوَ رَهَ قال الْحَیث وَوَثَّقَهَ غَیرَ الحدکمَنْ یقال النَّسَائِ هی( وهو مَخْتَلَفٌ فک)أرد کبِ بن أزدیإسْنَادِهِ عبد الرحمن بن حَبِ یوف
 هذا حَسَنٌ یعل

سندش عبد الرحمن بن حب ضعکقرار دارد  کب بن ازدیدر  ست؛ ولیه و صورت حد یتش مورد اختالف ا سن یدر هر  ثش ح
 است.

 هملکع، التیوالنشر والتوز هر للطباعکناشر: دار الف، 68، ص 17، ج المجموع هـــ( 676ین )متوفایالد ییا محیرکز ی، أبیالنوو
 .هیالثان

ــ(،1255 یبن محمد )متوفا ی، محمد بن علیانکالشو ، ص 7، ج األخبار یار شرح منتقید األخیث سیل األوطار من أحادین هـ
 .1973 -روت یل، بی، ناشر: دار الج20

ــ(،1353ی)متوفام أبو العال ی، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیفورکالمبار ، ص 4، ج یبشرح جامع الترمذ یاألحوذ هتحف هـ
 روت.یب - هیتب العلمک، ناشر: دار ال304

 سد:یونیم یثیپس از آوردن حد هیدر نصب الرا یلعیو ز

سنده قال بن القطان ف یب ورواه أحمد فی... وقال غریث آخر أخرجه الترمذیحد شرک یم منهم ه فیهذا مختلف ف تابه وأبو مع

 .یانته ث من أجله حسنیوثقه فالحدیضعفه ومنهم من یمن 

شر سند ا یابو مع ضین حدیدر  ضع یث وجود دارد، بع ر ن به جهت وجود او دیاند؛ بنابراردهکق یتوث یرده و برخکف یاو را ت
 ود حسن.شیمث یسند، رتبه حد

ـ(،762ی)متوفا یوسف أبو محمد الحنفی، عبداهلل بن یالحنف یلعیالز ق: ی، تحق121، ص 4، ج هیث الهدایألحاد هینصب الرا ه
 هـ.1357 -مصر  -ث ی، ناشر: دار الحدیوسف البنوریمحمد 

شت، اختالف علما در توثکا ضعینون و با توجه به آنچه گذ سقاط حد یف راویق و ت ه کود بلشیمث از درجه اعتبار نیسبب ا
 ح حجت و مورد قبول عالمان اهل سنت است.یت صحیز همانند روایت حسن نیرد و روایگیمقرار « حسن»ت در رتبه یروا



شمندان قدیعمل به ا صاص به دان سنت نکم ندارد؛ بلین قاعده، اخت صر اهل  صحت آن را پذیه عالمان معا ن رفته و به آیز 
 بند هستند.یپا

صر البان سلکها دارد، فقط در یان وهابیدر م یاژهیگاه ویه جاک یمحمد نا سل صحیاحاد هتاب  رد با ش از پنجاه مویب، هحیث ال
 م.ینکیماشاره  یگوناگون و یتاب هاکمورد از  15ه به کرده است کح یات را تصحین قاعده روایاستفاده از هم

 .هیمختلف فوهو ر ابن ثوبان واسمه عبد الرحمن بن ثابتیغ یلهم ثقات رجال البخارک، رجاله حسن وهذا إسناد قلت: .1

 ارهدربه کر از ابن ثوبان یثقه هستند، غ یو همگ یاز رجال بخار یث، همگین حدیا ث حسن است؛ چون رجالین حدیسند ا
 او اختالف شده است.

 .هالشامل هتبکطبق برنامه م ،115، حهحیث الصحیاحاد هسلسل هـ(،1420 ی، محمد ناصر )متوفایالبان

فرد األدب الم یقا، وأخرج له فیإال تعلحه یصـح یف یخرج له البخاریلم  ی. وصـالح بن رسـتم وهو أبو عامر الخزاز البصـر2

سه ف ی، فقال الذهبهیثم هو مختلف ف ضایأ ضعفاء: وثقه أبو داود، وقال ابن مع ینف ضعیال صالح ث. وقال أحیف الحدین:  مد: 
 ث.یالحد

 ث .یصالح الحدما قال أحمد: کثا، وهو ین حدیبلغ خمسیثه لعله یزان فقال: وأبو عامر الخزاز حدیالم یاعتمده ف یوهذا هو الذ

حافظ را جدا. وأما الکثا منیال بَس به، ولم أر له حد ی: وهو عندی، فقد قال ابن عدیإن شاء اهلل تعال ثیالحد حسن فهو قلت:
 فه. واهلل أعلم.یتضع یل منه إلیر الخطَ . وهذا میثکب: صدوق، یالتقر یفقال ف

ــده اســت. ذهب دربارهق، ینحو تعل رده؛ مگر بهکنقل ن یثیحد یاز و یبخار یابوعامر خزّار بصــر  در قســمت یاو اختالف ش
ضعیراو صریونیمف یان  ضعیرده و ابن معکق یرا توث یسد: ابوداوود خزّار ب ست  ست و احمد بن حنبل وین گفته ا را  یف ا

 ن سخن اعتماد شده و گفته شده است.یبه هم زانیالم تابکده است و در یث نامیصالح الحد

 د:یوگیمسپس  یالبان

سن قرار یحد ش یرد؛ چون ابن عدیگیمث ابوعامر در رتبه ح ست: از نظر من ابوعامر ا از  یرکث منیندارد و حد یالکگفته ا

ل به یا میوه گکار است یش بسیخطا یگفته است: ابوعامر راستگو است؛ ول بیالتقر تابکنقل نشده است. ابن حجر در  یو
 داشته است. یف ویتضع

 .216، صهحیث الصحیاحاد هسلسل هـ(1420 ی)متوفا، محمد ناصر یالبان

سناد3 سلیرجاله ثقات معرفون غ حسن . قلت: وهذا إ أعرفه  فقال أحمد: ال،هیمختلف ف یالداران یوهو الدمشق همان بن عتبیر 
ــیوقال ابن مع ــهر والهی، ووثقه أهم: ثقیء، وقال دحین: ال ش ــا أبو مس ــام بن عمار وابن حبان ومع أن  هثم ابن خارجیض وهش

 رهم من ال رباء، واهلل أعلم.یون مثل المترجم فهم أعرف به من غیثر، فإنهم دمشقکن أیالموثق

 .514، حهحیث الصحیاحاد هسلسل هـ(1420 ی، محمد ناصر )متوفایالبان

سن»ث یسند حد ستند؛ غ« ح شده و مورد اعتماد ه شناخته  ست؛ چون رجال آن  سلیا شقیر از  ه ک یداران یمان بن عتبه دم
ست: او را ن درباره ست. احمد گفته ا شده ا سم. ابن معشیماو اختالف  م او را مورد اعتماد یندارد. دح یگاهید: جایوگیمن ینا

سهر و ه سته و ابوم شام بن عمار و ابن حبان نیدان ستهیثم بن خارجه و ه گانش نندکق یاند، و چون توثز او را مورد اعتماد دان
ستند و از طرفیب شق یشتر ه شند؛ پس بابیم یهمه آنان دم سبتیه آنان آگاه تر از دکم یریجه بگید نتیا ان یبه راو گران ن

 ناشناس هستند.



وهو  باج (یر محمد بن عبد اهلل بن عمرو وهو سبط الحسن الملقب بـــ ) الدیرجاله ثقات رجال مسلم غ حسن . وإسناد أحمد4
 .هیمختلف ف

ست؛ چون رجال او ثقه و از رجال صح« حسن»سند احمد  شند؛ غبیمح مسلم یا  هدرباره کر از محمد بن عبد اهلل بن عمر یا
 او اختالف شده است.

 .546، حهحیث الصحیاحاد هسلسل هـ(1420 ی، محمد ناصر )متوفایالبان

ــناده خ5 ــناد حدی. قلت: وإس ــیث عیر من إس ــنان بن ین غیخیاض رجاله ثقات رجال الش ــعد وقر س ــنان یس ــعد بن س ل: س

 .ثیحسن الحد ، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه. قلت: فهوهیمختلف ف وهو

ستند؛ غ یث رجالش مورد اعتماد و از رجال بخاریسند حد سلم ه سعد یو م سنان بن  او اختالف وجود  دربارهه گفته کر از 
 است.« حسن»ثش ی؛ اما حداندهردکف یتضع یق و بعضیاو را توث یدارد، بعض

 .570، حهحیث الصحیاحاد هسلسل هـ(1420 ی، محمد ناصر )متوفایالبان

 یف یریبه. قال البوصـــ همان بن عتبیعن ســـل یق أخریمنه من طر یالوســـط هی( القضـــ 3376منه ابن ماجه )  ی. ورو6

 رجال اإلسناد ثقات . یوباق هیمختلف ف همان بن عتبی، وسلحسن إسناده الزوائد:

 .ما قالکوهو  قلت:

است، « سنح»ث ین حدیگفته: سند ا الزوائد در یریمان بن عتبه. بوصیر از سلیث مورد اعتماد هستند؛ غین حدیرجال سند ا
 ان مورد اعتماد هستند.یه راویمان بن عتبه اختالف شده است، بقیو در سل

 .675، ح هحیث الصحیاحاد هسلسل هـ(1420 ی، محمد ناصر )متوفایالبان

ب: یلتقرا ی، وفین بقویکالقطان: لم  ییحی، فقال أحمد: ال بَس به وقال هیمختلف ف یالمهاجر وهو البجلم بن ی. وإبراه7
 ن الحفظ.یصدوق ل

 .یث أن شاء اهلل تعالیالحد حسن قلت: فهو

 یوبن قطان گفته است: ق ییحیست و ین یدر و یالکد: اشیوگیم، اختالف شده است. احمد یم بن مهاجر بجلیابراه درباره

 است.« حسن»ثش یداشته است؛ در هر حال حد کیاند یاحافظه یآمده است: راستگو است؛ ول بیتقر ست، درین

 .697، حهحیث الصحیاحاد هسلسل هـ(1420 ی، محمد ناصر )متوفایالبان

 یالذهبما قال کوهو صــدوق  یندکر األجلح وهو ابن عبد اهلل الیح غی، رجاله ثقات رجال الصــححســن هذا إســناد. قلت: و8
، ضــعفه أحمد وأبو حاتم هیمختلف ف ه األجلح بن عبد اهللی(: هذا إســناد ف 2/  131الزوائد ) یث قال فی. والحدیوالعســقالن

 رجال اإلسناد ثقات. یان وباقیعقوب بن سفیو ین والعجلیوأبو داود وابن سعد، ووثقه ابن مع یوالنسائ

سند، همگ صح یرجال  ستند؛ غ یبخارح یمورد اعتماد و از رجال  ست؛ چنانچه ک یندکر از اجلُ بن عبد اهلل یه ستگو ا ه را
سناد ااندهن را گفتیو ابن حجر هم یذهب شده: در ا م و ه احمد، ابوحاتکث اجلُ بن عبد اهلل ین حدی. در ]مجمع[ الزوائد گفته 

ــعد او را تضــع ــفیو  ین، عجلیابن مع یاند؛ ولردهکف یابن س ث ثقه یده رجال حیبق یند؛ ولاردهکق یان او را توثیعقوب بن س
 هستند.

 .1093، حهحیث الصحیاحاد هسلسل هـ(،1420 ی، محمد ناصر )متوفایالبان



مرفوعا.  هیعن معاو یم بن عبد الرحمن بن عوف عن معبد الجهنیق ســعد بن إبراهی( من طر 407/  2. أخرجه ابن ماجه ) 9

 رجال اإلسناد ثقات. یوباق هیمختلف ف یألن معبد الجهن إسناده حسن الزوائد: یوف

 ما قال.کقلت: وهو 

سند حد ست: در  ست  یث، معبد جهنیدر ]مجمع[ الزوائد آمده ا ست؛ ول دربارهه کا شده ا سند ثقه یبق یاو اختالف  ه رجال 
 است.

 م: سخن او درست است.یوگیممن 

 .1284، حهحیث الصحیاحاد هسلسل هـ(1420 ی، محمد ناصر )متوفایالبان

قات رجال مســـلم غ10 له ث باهلی. قلت: ورجا له أوهام . یالتقر ی، وقال الحافظ فهیمختلف ف هذا، وهو یر ال ـــدوق  ب: ص

 .یإن شاء اهلل تعال ثیالحد حسن فهو قلت:

سند حد صحیرجال  ست یث همان رجال  سلم ا ستند؛ غکح م ستگو بیتقر ه حافظ درک یر از باهلیه ثقه ه ار کاخط یاو را را
 است.« حسن»ثش یحد یند؛ ولکیم یمعرف

 .2841، حهحیث الصحیاحاد هسلسل هـ(1420 ی، محمد ناصر )متوفایالبان

ه یلاستقر ع یه عن جده، و الذیب عن أبیعمرو بن شع هیاالحتجاج بروا یالخالف المعروف ف یعل وهذا إسناد حسن . قلت:11
قارین و المتَخریعمل الحفاظ المتقدم ـــب ال لذهبیء أن ین االحتجاج بها، و حس  ی نتابه المک یه فیف یعلم قول الحافظ ا

 .، و فوق الحسنحسن ثهی، و حدهیمختلف ف :

سناد حد سن»ث یا ستدالل به روا« ح ست؛ چون در ا شعیا ست؛ ولیت عمرو بن  حافظان  یب از پردش و از جدش اختالف ا
ستدالل  یت ویمتَخر و متقدم به روا ستناد و ا سخن ذهبین مطلب ایا دربارهاند. ردهکا ست  یافک ین   درباره: دیوگیمه کا

 ه باالتر از آن است.کبل« حسن»ثش یحد یب اختالف است؛ ولیعمرو بن شع

 .2980، حهحیث الصحیاحاد هسلسل هـ(1420 ی، محمد ناصر )متوفایالبان

 یث فیخرجت الحدما تقدم آنفا وقد که یوهو مختلف ف ید النصـــریزیر عمر بن یلهم ثقات غکرجاله  حســـن إســـناده .12
 .هحیالصح

سند ا ستند؛ غ یث همگین حدیرجال موجود در  صریزیر از عمر بن یمورد اعتماد ه ست؛  دربارهه ک ید ن شده ا او اختالف 

 ام.آورده حهیالصح تابکث او را در ین گذشت. من حدیش از ایچنانچه پ

 .هالشامل هتبکطبق برنامه الم، 323، ح 131، ص1، جهضالل الجن هـ(،1420 ی، محمد ناصر )متوفایالبان

 ث.یدالح حسنأنه یوالراجح عند هیمختلف ف وهو زین بن عبد العزکیر سیورجاله ثقات غ حسن ح إسنادهیث صحیحد .13

سندش « حیصح»ث یحد سن»و  ست، رجال آن همگ« ح ستند؛ غ یا سیمورد اعتماد ه و ا دربارهه کز ین بن عبد العزکیر از 
 است.« حسن»ت او یه رواکن است یاختالف شده است؛ اما سخن راجح نزد من ا

 .1125، 294، ص2، جههـ(، ضالل الجن1420 ی، محمد ناصر )متوفایالبان

 41/  1ف. ووثقه ابن حبان ) یزان بَنه ضعیالم یف یوجزم الذهب هیمختلف ف بما قبله فإن داود هذا حسن وهذا سند . قلت:14
 (. یس بالقوی: لیصدوق وقال النسائ هبر وهو ثقکن یر حیحاتم: ت  ( وقال أبو



سن»ث یسند حد ست؛ ز« ح ست. ذهب دربارهث فقط ین حدیرا در ایا شده ا ضعف ویقی زانیالم در یداوود اختالف   ین به 
 است.« حسن»ث او یه حدکن است یدارد؛ اما قول راجح نزد من ا

ــــ(،1420 ی، محمد ناصــر )متوفایالبان ق: یتحق ،هاکتاب الزک، 402، ص3، جلیث منار الســبیُ احادیتخر یل فیارواء ال ل هـ
 م. 1985 - 1405، هی: الثانهلبنان، الطبع -روت یب - یتب اإلسالمکش، ناشر: المیر الشاویإشراف: زه

سناده . قلت:15 سن وهذا إ ش ح قال  هیف مختلفیالب داد یوفکن وهو أبو عمر الکیر عبد اهلل بن دین غیخیرجاله ثقات رجال ال
 خطئ.یب : صدوق یالتقر یوقال الحافظ ف هوضعفه أبو زرع هوثقه جماع ه: معاصر لشعب یالم ن یف یالذهب

ر از عبد اهلل بن یو مسلم هستند؛ غ یح بخاریمورد اعتماد هستند؛ چون از رجال صح یث همگین حدیرجال موجود در سند ا

شبعه بوده و گروه ید: ویوگیم یالم ن تابکدر  یه ذهبک یوفکن کید صر  ضع ابوزرعه ی؛ ولاندهردکق یاو را توث یمعا ف یت

 رده است.ک یار معرفکخطا یرا راستگو یو بیالتقر تابکرده است. حافظ ابن حجر هم در ک

 .هالشامل هتبک، طبق برنامه الم148، ص1، جم آالت الطربیتحر هـ(،1420 ی، محمد ناصر )متوفایالبان

ه اختالف ان آن بیاز راو یکی دربارهه ک یتیل، روایه عالمان جرح و تعدکسد ریمته به وضوح به اثبات کن نیگذشت ااز آنچه 
 امند.نیم« حسن»ت را یرده باشند، آن رواکق یتصد ید و بعضییاو را تَ یسخن گفته شده و برخ

بول د مورد قیمحمد بن حم درباره، یعالمان ســنگر از ید یو برخ یو جوزجان یه جرح نســائکم ینکاگر فرض  یجه حتیدر نت
مختلف  یت راویو روا« هیمختلف ف»ود شیمد یثر محمد بن حمکرا حد ایزند؛ ز یت نمیبه اعتبار روا یز باشد، بازهم ضررین
ح نزد اهل سنت معتبر و قابل قبول یت صحیز همانند روایت حسن نیو روا« حسن»ود شیمه گذشت، ک یه طبق قاعده ایف
 ست.ا

 :ید بن قُرْط الضَبِّیر بن عبد الحمیجر

 سد:یونیم یمال در ترجمه وکب الیدر تهذ یو مسلم است و مز یح بخاریان صحیاز راو یو

 ه صحاحا.تبکانت ک ه: حجیه. و قال محمد بن عبد اهلل بن عمار الموصلیرحل إلیر العلم، یثک هان ثقکقال محمد بن سعد: 

ــعد  ــب دانش نزد وک یبود، مردم برا یادیعلم ز ینان و دارایمورد اطمر ید: جریوگیممحمد بن س فتند. محمد بن ریم یس
 ح.یش صحیهاتابکد: او حجت بود و همه یوگیم یعبد اهلل موصل

ــــ(،742یعبدالرحمن أبو الحجاج )متوفا کیوســف بن الزی، یالمز ق د. بشــار عواد ی، تحق544، ص 4، ج مالکب الیتهذ هـ
 م.1980 -هـ 1400، ی: األولهروت، الطبعیب - هالرسال همعروف، ناشر: مؤسس

ــمس الدیالذهب ــ هـــــ(،748ین محمد بن أحمد بن عثمان، )متوفای، ش ــعی، تحق11، ص 9، ج ر أعالم النبالءیس ب یق: ش
 هـ.1413، ه: التاسعهروت، الطبعیب - هالرسال ه، ناشر: مؤسسیم العرقسوسیاألرناؤوط، محمد نع

شافع یالعسقالن ـــ(852یبن حجر أبو الفضل )متوفا یأحمد بن عل، یال شر: دار الف65، ص 2، ج بیب التهذیتهذ هـ  -ر ک، نا
 م.1984 -هـ 1404، ی: األولهروت، الطبعیب

 ه گفته است:که یال عبد الرحمن دمشقکن، اشیبنابرا

 (.2/2234)ر یبکخ الیالتار یف یما صرح به أبو داود والبخارکهم وقد اختلط یر بن حازم وهو صدوق یجر

 راد مهم دارد:یاساس است و دو ایب



ست نه جرکد نقل یر بن عبد الحمیت را از جری، رواید رازیاوالً: محمد بن حم شان دهنده عدم دقت یر بن حازم و ایرده ا ن ن
 ت است.یه در سند روایدمشق

، مسلم یبخار انیز از راویه او نکرد؛ چرا کد یوان تردتیمق او نیز باشد، در توثیر بن حازم نیه جرکم ینکاگر فرض  یاً: حتیثان
 اساس است. یامال بکه یال دمشقکن اشیه صحاح سته است؛ بنابرایو بق

 :یبن مِقْسَم ضَبِّ هریمغ

 ه صحاح سته است.ی، مسلم و بقیان بخاریز از راوین یو

 سد:یونیم یو درباره مالکب الیتهذ در یمز

 ، فلزمته.هریأفقه من م ت أحدا یاش: ما رأیر بن عکب یعن أب

 ، مَمون.هن: ثقیبن مع ییحیم، عن یمر یوقال أحمد بن سعد بن أب

ــَلت أب یقال عبد الرحمن بن أب ــعب هری، فقلت: م یحاتم: س ــبرم یکأحب إل یعن الش ــعب هأم ابن ش عا ی: جم؟ فقالیعن الش
 ثقتان.

 .هثق هری: م یوقال النسائ

شوم. کدم یره ندیرا داناتر از م  یسکد: یوگیماش یع ابوبکر نان یمد: او مورد اطیوگیمن یبن مع ییحیه بخواهم با او همراه 
ست. ابن أبیو ام سؤال یوگیمحاتم  ین ا شعبیت م یا روایه آکردم کد: از پدرم  شتن یبرا یره از  ست دا سیتو دو ا یت تر ا
 نان است.یره مورد اطمید: م یوگیم یینانند. نسای؟ گفت: هر دو مورد اطمیت شبرمه از شعبیروا

سف بن الزی، یالمز شار عواد ی، تحق399، ص 28، ج مالکب الیتهذ هـــــ(،742یعبدالرحمن أبو الحجاج )متوفا کیو ق د. ب
 م.1980 -هـ 1400، ی: األولهروت، الطبعیب - هالرسال همعروف، ناشر: مؤسس

 ه گفته بود:که یال دمشقکن رو، اشیاز ا

 هالثالث هالمرتب یره الحافظ ابن حجر فکم. ذیما عن إبراهیثه ال ســیأحاد یرســل فیان کإال أنه  هوهو ابن المقســم. ثق هریالم 
 إال إذا صرح بالسماع. یث الراویها حدیقبل فیال  یالت هالمرتب ین وهیمن المدلس

ست؛ فقط ن هریم  سم ثقه ا ست اک یاتهکبن مق ست یه ه سل نقل یه او احادکن ا سکثش را مر سند؛ به و ترده ا ژه از ینه م
سیابراه سوم از مدل شان پذیه رواکن یم. ابن حجر او را در مرتبه  صرکیمر کست ذین یرفتنیات شنیند؛ مگر ت رده کدن یح به 
 باشد.

 ؟اندهردکت نقل یاز او روا مسلم و... ،یدارد. اگر او مدلس بوده، چرا بخارنیمارزش عل

 ب:یلَکاد بن یز

 و... است. یح مسلم، ترمذیان صحیز از راوین یو

 د:یوگیم یمال در ترجمه وکب الیدر تهذ یمز

 م الموت.یث، قدیالحد یف هان ثقک: یقال أحمد بن عبد اهلل العجل

 .ه: ثقیوقال النسائ

 .هو مئ هتسع عشر هن، مات سنیان من الحفاظ المتقنکوقال ابن حبان: 



نان اســت. ابن حبان گفته اســت: او از یگفته اســت: او مورد اطم یینان بود. نســایمورد اطمت یگفته اســت: او در روا یعجل
 ا رفت.یاز دن 119اربود، در سال کم کحافظان ثابت قدم و مح

ق د. بشار عواد معروف، ی، تحق505، ص9، جمالکب الیتهذ هـ(،742یعبدالرحمن أبو الحجاج )متوفا کیوسف بن الزی، یالمز
 م.1980 -هـ 1400، ی: األولهروت، الطبعیب - هالرسال هناشر: مؤسس

 شبهه انقطاع سند:

ن ی، به چنیاز بزرگان اهل تســنن در قرن اول هجر یه شــخصــکن یاشــاره شــد، هم یت بالذریه در رواکاوالً: همان طور 
 باشد؛ ز نبودهیاگر خودش شاهد ماجرا ن یند؛ حتکیمت یفاکاثبات مطلب  یرده باشد، براکاعتراف  یمطلب

ه همه آنها از نظر بزرگان اهل ســـنت به طور قطع ثقه کاســـت  یند، از افرادکیمب نقل یلکاد بن یه زک یاتیاً: تمام روایثان
 ن قراراند:یاز ا یهستند. استادان و

زان و در علم یر بود، از شـــهرت گریه و دانشـــمند و ورعش باعث تعجب همگان و اهل خیفق ی: او فردیم نخعی. ابراه1
 سرشناس بود.

 العلم. ی، رأسا فها للشهریر، متوقیالورع و الخ یان عجبا فکه ی: الفقیم النخعیابراه

ص  1، ج هتب الستکال یف هیمن له روا همعرف یاشف فکال هـ(،748ین محمد بن أحمد بن عثمان، )متوفای، شمس الدیالذهب
 م.1992 -هـ 1413، ی: األوله، الطبعهجد -علو  همؤسس ،هیاإلسالم هللثقاف ه، ناشر: دار القبلهق محمد عوامی، تحق227

 ام بود.کن واحیه ودانشمند در دیر: مورد اعتماد در نقل و فقید بن جبی. سع2

 ه.یثبت فق هر: ثقید بن جبیسع

ـ(852یبن حجر أبو الفضل )متوفا ی، أحمد بن علیالشافع یالعسقالن ق: ی، تحق2278، رقم: 234ص  1، ج بیب التهذیتقر ه
 م.1986هـ ـ 1406، ی: األولها، الطبعیسور -د ی، ناشر: دار الرشهمحمد عوام

 ن و برجسته بود.ی: مورد اعتماد و بلند آوازه و دانشمند در دی. عامر شعب3

 ه فاضل.یمشهور فق ه: ثقیعامر الشعب

 .3092، رقم: 287ص  1، ج بیب التهذیتقر

 : مورد اعتماد است.یمیل بن عمرو فقی. فض4

 .ه: ثقیمیبن عمرو الفقل یفض

 .5430، رقم: 448، ص1، ج بیب التهذیتقر

 جه:ینت

اساس و نشان دهنده عدم توجه و دقت او است، یب یه همگیاالت عبد الرحمن دمشقکح است و اشیامالً صحکت یسند روا
 زند.یت آن نمیبه حج یز ضرریانقطاع سند ن

  



  خانه فاطمه )سالم اهلل علیها(د عمر به آتش زدن یو تهد یت بالذریروا یبررس

 ت:یاصل روا

لَمَیالمدائن ع، فجاء یبای، فلم هعید البیری یعل یر ارســل إلکوعن ابن عون إن أباب یمیمان التیبن محارب، عن ســل ه، عن مَســْ
ما یف یأقو کذل؟! قال: نعم، و یباب یمحرّقا عل کابن الخطاب! أترای: هالباب فقالت فاطم یعل هعمر و معه قبس. فتلقته فاطم

 .کجاء به أبو

سالم( از بی)عل یند؛ اما علکعت یفرستاد تا ب یرا دنبال عل یسک ابوبکر سرپکعت با ابوبیه ال ر به عمر دستور کوبرد، ابک یچیر 
شعله آتش به طرف خانه فاطمه )علیه برود و او را بکداد  سالم( رفت. فاطمه )علیاورد، عمر با  شت در یها ال سالم( پ انه خها ال

ــر خطّاب! آ یآمد و گفت: ا ــخ داد: آریدرِ خانه را آتش بزن یخواهیه مک ییا تویپس ه پدرت کار آنچه را کن ی! ای؟ عمر پاس
 سازد.یتر ممکآورده مح

 .252، ص 1ج  ،أنساب األشراف هـ(،279یبن جابر )متوفا ییحی، أحمد بن یالبالذر

 ت:یسند روا یبررس

 :یالمدائن

 سد:یونیم یو درباره یذهب

 داد، وصنف . نزل بیاالخبار یف المدائنیس یبن محمد بن عبد اهلل بن أب یأبو الحسن عل الحافظ الصادق هالعالم * یالمدائن
 االسناد. ینقله، عالیما یام العرب، مصدقا فیواألنساب وأ یر والم ازیالس همعرف یان عجبا فکف، ویالتصان

سا یمدائن شد و کدر ب داد  س ییهاتابکن  شت، او در  سینو شنا شته بود وک یها و حوادثخ جنگیو تار یره   ه بر اعراب گذ
شنایهمچن سیبا قبا یین درآ شگفتیل ب سند عالینوشیمرد و کیمآور بود و آنچه نقل ار توانا و  شت و نیمو خوب  ید با  و

 مورد قبول بود.

 سد:یونیمن یبن مع یحیدر ادامه از قول 

 .ی: من هذا؟ قال: هذا المدائنی( سَلت أب همیخث ی) قال احمد بن أب .هثق هثق ه: ثقییحیقال 

 همیاو ســه بار گفت: او مورد اعتماد اســت، او مورد اعتماد اســت، او مورد اعتماد اســت. احمد بن ابوخث دربارهن یبن مَع ییحی
 یدائنست: پدرم گفت: نام او میگفت، چن مطلب را یاو ا دربارهن یبن مَع ییحیه ک ین شخصیدم نام اید: از پدرم پرسیوگیم

 است.

ــــ(،748ین محمد بن أحمد بن عثمان، )متوفای، شـمس الدیالذهب ب یق: شـعی، تحق400، ص 10ج  ،ر أعالم النبالءیسـ هـ
 هـ.1413، ه: التاسعهروت، الطبعیب - هالرسال ه، ناشر: مؤسسیم العرقسوسیاألرناؤوط، محمد نع

 سد:یونیمو ابن حجر 

صم النبهقِالبقال أبو  سناد ولیث فقال عمن هذا قلت: لیل بحدی: حدثت أبا عا سن المدائنین حدثنکس له إ  یقال ل یه أبو الح
 سبحان اهلل أبو الحسن أستاذ. ) إسناد (



فتم سندش ؟ گیادهیشن یسکث را از چه ین حدیل خواندم، ابا عاصم گفت: ایأبا عاصم النب یث را براید: حدیوگیم هأبو قِالب
سن مدائنین حدین اکست و لینزد من ن شنیبرا یث را ابوالح ست و از او  صم گفت: پادهیم نقل نموده ا و منزه  کام، أبا عا

 ث است.یاستاد در علم حد یاست خدا، ابوالحسن مدائن

المعرف  هدائرق: ی، تحق253، ص 4، ج زانیلسان الم هـ(، 852یبن حجر أبو الفضل )متوفا ی، أحمد بن علیالشافع یالعسقالن
 . 1986 - 1406، ه: الثالثهروت، الطبعیب -للمطبوعات  یاألعلم هالهند، ناشر: مؤسس - هیالنظام

ض سخه یدر بع ست در اک یها به جان سناد آمده ا ستاد، إ صورت معنایلمه ا سن مدائنشیمنگونه یعبارت ا ین   یود: ابوالح
 است. یافکت را نقل نموده ین روایه او اکن یخودش سند است و هم

 بن محارب: همَسْلَمَ

 ن شخص، مردود است.یال مجهول بودن اکن رو، اشیق نموده است؛ از ایتاب الثقات توثکابن حبان او را در 

 .هیل بن علیعنه إسماع یرو هیه عن معاویعن أب یروی یادیبن محارب الز همَسْلَمَ

ستآیمیالتم سی، تحق11108، رقم: 490، ص 7، ج الثقات هــــ(، 354ی، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم )متوفایلب د یق ال
 م.1975 -هـ 1395، ی: األولهر، الطبعکن أحمد، ناشر: دار الفیشرف الد

 :یمیمان التَیسل

 سد:یونیممال کب الیدر تهذ یمز

 .ر لونهیه وسلم ت یاهلل عل یصل یان إذا حدث عن النبکیمیمان التیت أحدا أصدق من سلیما رأ هعن شعب ییحیع بن یقال الرب

 از یثیه حدکدم، هر زمان یدن یمیمان تیرا راســتگوتر از ســل یه گفت: احدکند کیمبن حجاج نقل  هاز شــعب ییحیع بن یرب
 رد.کیمر ییمود رنگش )صورتش( ت نیمرم نقل کامبر ایپ

 ن.یقی یمیمان التیابن عون وسل کش هعن شعب یراوکقال أبو بحر الب

 ند.کیم ین برابریقیو ابن عون با  یمیمان تیسل که گفت: شکند کیمبن حجاج نقل  هاز شعب یراوکأبوبحر ب

 .هه ثقیوقال عبداهلل بن احمد عن أب

 مورد وثوق و اعتماد است. یردفیمیمان تیه گفت: سلکند کیمعبداهلل بن احمد بن حنبل از پدرش نقل 

 .هثق ین والنسائیقال ابن مع

 انند.دیمنان یز او را ثقه و مورد اطمین ینَسائن و یبن مع ییحی

 .هار أهل البصریان من خکف هثق یتابع یقال العجل

( اهل ین افراد )و علمایمورد وثوق و از بهتر ین و فردید: او از تابعیوگیماو  دربارهاهل ســـنت(  ی)از عالمان رجال یعِجل
 بصره است.

ق د. بشار عواد معروف، ی، تحق8، ص 12ج  ،مالکب الیتهذ هـ(،742یعبدالرحمن أبو الحجاج )متوفا کیوسف بن الزی، یالمز
 م.1980 -هـ 1400، ی: األولهروت، الطبعیب - هالرسال هناشر: مؤسس

 د:یوگیم یمیمان التیسل درباره یبرکتاب الطبقات الکمحمد بن سعد صاحب 

 .هبوضوء عشاء اآلخر هال دا یصلیله کل یالل یصلیان کن ویالمجتهدان من العباد کث ویر الحدیثک هان ثقک



و نماز  ذراندگیمرده و ثقه اســت، در عبادت پرتالش بود، تمام شــب را به نماز خواندن کنقل  یث فراوانیحادآیمیمان تیســل
 خواند.ینش میشینماز عشاء شب پ یصبحش را با وضو

ـــ(،230ی)متوفا یعبداهلل البصرع أبو ی، محمد بن سعد بن منیالزهر  -، ناشر: دار صادر 252، ص 7، ج یبرکال الطبقات هـ
 روت.یب

 انقطاع در سند:

 د:یوگیمه یدمشق

 هنه مباشرع یرویف کیمتَخر عنه ف یوالبالذر یابعتیمیان التیهذا إسناد منقطع من طرفه األول ومن طرفه اآلخر. فإن سلم
 ر انقطاع.کب ین أبینه وبیمتَخر وب یتابعط؟ وأما ابن عون فهو یبدون راو وس

 پاسخ:

ه به مزاح کاســت  یســخن« ندکت نقل یواند از او رواتیمن یاســت و بالذر یابعتیمیمان تیســل»د: یوگیمه یه دمشــقکن یا
از  ه با دو واسـطهکند؛ بلکیمقل ننیمیمان تیت از سـلیبدون واسـطه روا یه بالذرکال؛ چرا کشـتر شـباهت دارد تا به اشـیب
د یالم بعع یکاز  یالکن اشیرده باشد و گر نه چنکتاب را مالحظه نکه اصل یا جناب عبد الرحمن دمشقیند. گوکیمقل نیمیت

 است.

 نند:کنقل  یتیوانند رواتیماز صحابه ن یو حت اندهاهد ما جرا نبودش یمیه ابن عون و تکال دوم کاما اش

بزرگ  ، از عالمانیه صفدکاساس؛ چرا  یاست ب یند، سخنکت نقل یاز صحابه روا یکچ یوانسته از هتیمن یه وکن یاوالً: ا
 د:یوگیمابن عون  دربارهاهل سنت 

ســماع نه الکمیان کاألعالم... و هالحافظ أحد األئم یموالهم البصــر یعبد اهلل بن عون أرطبان أبو عون المزن یالحافظ المزن
 ایعثمان ثیر الحدیثک هان ثقکو همن الصحاب همن طائف

 د.یث بشنود و نقل نمایصحابه حد یه از برخکان داشت کام یو ی... برا

صفد صالح الدیال ـــ(،764ی)متوفا کبیل بن أین خلی،   کیوتر األرناؤوط أحمد قیتحق ،211 ص ،17 ج ،اتیبالوف یالواف هـ
 .م2000 -هـ1420 - روتیب - التراث اءیإح دار: ناشر ،یمصطف

 اهل سنت، حجت است: ینزد جمهور علما یمرسل تابع

حجت است  یه مرسل تابعکاز عالمان اهل سنت اعتقاد دارند  یاریگر بسیاست. از طرف د یاو تابع یاً: طبق گفته صفدیثان
در  یو که شکهمچون ابن عون باشد  یسانکژه اگر آن شخص از یتر است؛ به ویمرسالت آنها از مسنداتشان قو یو حت

 تر است.گران باالتر و با ارزشین دیقینزد اهل سنت از 

سقالن شنکیمرده و آنچه نقل کامبر را مالقات نیه پک ی) افراد یتابع درباره یابن حجر ع ضرت  صحاب آن ح ( اندهدینند از ا
 د:یوگیمند، کیمرا بدون نسبت دادن به افراد مشخص نقل  ییهادهیه شنک

  أعلم.س واهللیون سالما من التدلیکن بشرط أن کل أنه سمعها أو حضرها یحمل علیف (یالتابع یها )اکدری یوأما األمور الت

؛ ا خودش حضور داشته استیده است و یا شنیه کن است یم: به منزله اید بگوئیند، باکیمبه صورت مرسل نقل  یآنچه تابع
 آن سالم باشد.ردن در کاد یم و زکه آن فرد از دست بردن و کن شرط یبا ا یول



ـــ(،852یبن حجر أبو الفضل )متوفا ی، أحمد بن علیالشافع یالعسقالن ، 716، ص 8، ج یح البخاریشرح صح یفتح البار هـ
 روت.یب - هب، ناشر: دار المعرفین الخطیق: محب الدیتحق

ــتند یان تاریان تمام راویاتفاقاً در م ــنت فقط دو نفر هس ــت به عمل تدلکخ اهل س ون از آن ها ابن ع یکی، اندهس نزدیه دس
ن حجر ، ابر اعالم النبالءیس در ی، ذهبمالکب الیتهذ در ی، مزنیر اسماء المدلسکذ در یاست. ابن الجعد در مسندش، نسائ

 :سندیونیم اریاألخ یم ان در ینیع نیالد بدر و بیب التهذیتهذ در یعسقالن

 ، وابن عون.هدلس إال عمرو بن مریث إال یت أحدا من أصحاب الحدیقال: ما رأ هعن شعب

 رده باشد مگر عروه بن مره و ابنکب در سند( نینمودن ع یس ) مخفیات تدلیه در نقل رواکدم یرا ند یسکث یان حدیاز راو
 عون.

ق: عامر أحمد ی، تحق24، ص 1، ج مسند ابن الجعد هـــ(،230ید أبو الحسن )متوفایبن الجعد بن عب ی، علیالب داد یالجوهر
 م؛1990 -هـ 1410، ی: األولهروت، الطبعیب -نادر  هدر، ناشر: مؤسسیح

 ؛59، ص 1، ج نیر المدلسکذ هـ(303ی، )متوفایالخراسان یب بن علی، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیالنسائ

سف بن الزی، یالمز شار ی، تحق235، ص 22، ج مالکب الیتهذ هـــــ(،742یعبدالرحمن أبو الحجاج )متوفا کیو عواد ق د. ب
 م؛1980 -هـ 1400، ی: األولهروت، الطبعیب - هالرسال همعروف، ناشر: مؤسس

ــــ(،748ین محمد بن أحمد بن عثمان، )متوفای، شــمس الدیالذهب ــ هـ ب یق: شــعی، تحق197، ص 5، ج ر أعالم النبالءیس
 هـ؛1413، ه: التاسعهروت، الطبعیب - هالرسال ه، ناشر: مؤسسیم العرقسوسیاألرناؤوط، محمد نع

ق: د. عاصم ی، تحق58، ص 1، ج نیطبقات المدلس هــــ( 852یبن حجر أبو الفضل )متوفا ی، أحمد بن علیالشافع یالعسقالن
ــ 1403، ی: األولهعمان، الطبع -المنار  هتبک، ناشر: میوتیبن عبداهلل القر ، ناشر: 89، ص 8، ج بیب التهذیتهذ م و1983 -هـ

 م؛1984 -هـ 1404، یاألول: هروت، الطبعیب -ر کدار الف

 .468، ص 3، ج اریاألخ یم ان هـ(،855ین محمود بن أحمد )متوفای، بدر الدینیالع

 سد:یونیمست یمورد قبول ن یه مرسل صحابکن سخن یدر رد ا یقار یمال عل

 صحبته. هصح یف مرسل من اختلف فکی، فعند الجمهور هحج یمرسل التابع قلت:

 بودن او اختالف است. یه در صحت صحابک یسک، نزد تمام دانشمندان حجت است؛ چه رسد به مرسل یمرسل تابع

سلطان محمد )متوفا ی، علیالقار شیالمفات همرقا هـــــ(،1014یبن  شرح م صاب هاکح  ق: جمال ی، تحق434، ص 9، ج حیالم
 م.2001 - هـ1422، ی: األولهروت، الطبعیلبنان/ ب - هیتب العلمک، ناشر: دار الیتانیع

 سد:یونیمث یدر فتح الم  ین سخاویشمس الد

ــا یم فکصــرح الحا ــانیروی یختلفوا أنه هو الذیث لم یخ الحدیعلومه بَن مش ــلیه المحدث بَس قول یثم  یالتابع یإل هد متص
اإلمام  ذا (کالمشــهور عنه ) و یهو ابن أنس ف کواحتُ ( اإلمام مالاالتفاق ) هیاکح یره علیقال رســول اهلل ووافقه غ یالتابع

مام أحمد ن واإلیمن المحدث هن بل وجماعیوتابعوهما المقلدون لهما والمراد الجمهور من الطائفت ( بن ثابت)النعمان هفیأبو حن
 ل واحد منهم ما هو عندهکجعل  یبالمرســل ودانوا بمضــمونه أ یرهم به أیر وغیثکم وابن یوابن الق یاها النووکح هیروا یف

 یال زال ثرهم قال ونقلهکن من الفقهاء أو أیریثکشرح المهذب عن  یف یاه النووکرها وحیام وغکاألح ین به فیدینا یمرسل د
 ریعن الجماه



سالته یوقال أبو داود ف س ر ض مایف حتجون بهایثر العلماء کان أکل قفد یوأما المرا  یواألوزاع کومال یالثور انیسف مثل یم
 .یانته رهیوغ أحمد هیعل وتابعه کذل یف لمکفت اهلل رحمه یالشافع جاء یحت

صرکحا شاکند کیمح یم در علومش ت صل تا تابعک یاتیدر اعتبار روا یث اختالفیخ و بزرگان حدیه م سند مت  یه محدث با 
 د رسول خدا فرمود ندارند.یوگیم یند سپس تابعکیمنقل 

 .اندهردک یز او را همراهیگران نین عدم اختالف دیدر ا

از محدثان و امام احمد  ین دو و گروهیروان و مقلدان ایفه و پین ابوحنیو همچن یبر اســـاس نقل مشـــهور از و کامام مال
ر آن یام و غکاعتقاد داشته و در باب اح یگران دارند، به خبر مرسل تابعیر و دیثکم و ابن یو ابن ق یه نووک یحنبل بنا بر نقل

 .اندهبه آن استناد جست

نند تا کیمات مرسل احتجاج یبه روا یو اوزاع ک، امام مالیان ثوریثر علما؛ همچون سفکاش گفته است: اأبو داوود در رساله
 ردند.ک یرویپ یز از شافعیگران نیرد و احمد بن حنبل و دکن مطلب را رد یه او اک یزمان شافع

ـــ(،902ین محمد بن عبد الرحمن )متوفای، شمس الدیالسخاو ، ناشر: دار 139، ص 1، ج ثیالحد هیث شرح ألفیالم فتح  هـ
 هـ.1403، ی: األولهلبنان، الطبع - هیتب العلمکال

 سد:یونیم ین انصاریسراج الد

ــل التابع یونقل اآلمد ــا واختاره.ی( عن أحمد أیقبوله )مرس ــهم فجعله أقو ض ــند یوبالغ بعض ــنده إذا ألنه من المس  قدف أس

 .صحته لتزمی ولم الناظر یإل أمره لکو

س یبن أبان إل یسیرهم وذهب عیالنقل دون غ هقبوله من أئم یوذهب ابن الحاجب إل سیقبول مرا ن یالتابع یل تابعیلهم ومرا
 النقل مطلقا. هوأئم

ن را از آ یمبال ه نموده و حت یســد: بعضــیونیمرده و کرا از طرف احمد حنبل نقل  یرفته شــدن اخبار مرســل تابعیپذ یآمد
ود و ناقل به صحت آن شیمه خبر با سند نقل شد صحت و سقم آن به خواننده واگذار کیمرا هنگای؛ زاندهتر دانستیمسند قو

بن ابان فراتر از او و  یســیند و عکیمث محدود یرا به دانشــمندان حد یرش مرســالت تابعیابن حاجب پذ یندارد؛ ول یارک
ست ید سخن گفته و معتقد ا سل تابعکگران  ان و یشواین( و تمام پیند )اتباع التابعکیمنقل  یه از تابعک یسکو  یه اخبار مر

 رفته و مورد قبول است.یث، پذیبزرگان ناقل حد

ـــ(،804 یبن أحمد )متوفا ین عمر بن علیسراج الد ،یاألنصار ق: ی، تحق140 - 139، ص 1، ج ثیعلوم الحد یالمقنع ف هـ
 هـ .1413، ی: األوله، الطبعهیالسعود -للنشر ع، ناشر: دار فواز یوسف الجدیعبد اهلل بن 

 سد:یونیم یه نقل از قرافبیمن قاسیجمال الد

ــرح التنق یف یقال القراف ــ هحج»ح: یش ــا هوته عنه مع عدالکالجواز أن س ــرعیترتب علیته یت، وعلمه أن رواکالس عام،  ها ش

ضیف س کذل یقت س ت عنه إال وقد جزم بعدالته؛کأنه ما  ته؛ یته، وقبلنا روایکاه عندنا، قبلنا تزکبعدالته، وهو لو زإخباره کوته کف

ضهم: ی، حتوته عنهکس کذلکف سل أقو قال بع سند یإن المر سل قد تذمم الراویبهذا الطر من الم  یف وأخذه یق، ألن المر
 ه؛ فهذه الحالتذممهیه، ولم ینظر فیوثوقه بعدالته؛ وأما إذا أســند فقد فوض أخره للســامع،  یقتضــی کوذل یذمته عند اهلل تعال

 .یانته« أضعف من اإلرسال



سیل حجیدل سل  ست،  یراو دربارهان و ناقالن یوت راوکت خبر مر سل ا سیه اکخبر مر شخص کن  وت با توجه به عدالت 
 و مقبول بودن اخبار اوست. یت نشانه عدالت راوکسا

م و د بر اساس جزیوت او باکن سیخواهد شد، بنابرا یام شرعکاح یمبنا ین خبریه رواج چنکاند دیمت کو چون شخص سا
ــخص راو ــد. اگر ا یقطع به عدالت ش ــل باش ــخص راویخبر مرس ق او در نزد ما حجت بود و یرد، توثکیمق یرا توث ین ش

را یتر اســت؛ ز یه مرســل از مســند قوک اندهگفت یبرخ یرا دارد. حت ین حالتیز چنیوت او نکم، ســیردکیمتش را قبول یروا
یمن اقتضا یرده و وثاقت او را در نزد خدا به گردن گرفته است و اکرا ضمانت  یند، راوکیمت را مرسل نقل یه رواک یسک
ــد، بر خالف زمان یه راوکند ک ــنونده  ین صــورت وثاقت راویه در اکند کیمرا نقل  یه نام راوک یموثق باش را به عهده ش

 ف تر است.ین حالت )اسناد( از ارسال ضعیرده است؛ پس اکضمانت او را نند و کق یاو تحق دربارهگذاشته است تا 

ـ(، 1332ین )متوفای، محمد جمال الدیالقاسم تب ک، ناشر: دار ال134، ص 1، ج ثیث من فنون مصطلح الحدیقواعد التحد ه
 م.1979 -هـ 1399، ی: األولهروت، الطبعیب - هیالعلم

 ند:کیمت یفاکاثبات مطلب  یرابیمیمان تیاعتراف ابن عون و سل

سند در اکم ینکاگر فرض  یاً: حتیثان شد، بازیه  ضرر ن جا مقطوع با ستدالل به ا یهم  صحت ا را یند؛ ززیت نمین روایبه 
صکن اندازه یهم شخ سنن در قرن اول هجر یه  صیاز بزرگان اهل ت شخ سل ی؛ آن هم  ه ب یمیمان تیهمانند ابن عون و 
ز نبوده باشـند؛ چون یاگر خودشـان شـاهد ماجرا ن یند؛ حتکیمت یفاکاثبات مطلب  یباشـند، برا ردهکاعتراف  ین مطلبیچن
هل را طبق اعتقاد بزرگان ایرده باشـند؛ زکت نقل یا از افراد دروغگو روایند و یبه دروغ بگو ین اشـخاصـیه چنکان ندارد کام

 گران برتر است:ین دیقیابن عون از  کسنت، ش

 رهین غیقیمن  یابن عون أحب إل کش هت أحدا أفضل من ابن عون وقال شعبیما رأ کوقال ابن المبار

تر ابل قبولگران بهتر و قین دیقیمن از  یابن عون برا کدم و شعبه گفته: شیبرتر از ابن عون ند یگفته: شخص کابن مبار
 است.

ــــ(، ســ748ین محمد بن أحمد بن عثمان، )متوفای، شــمس الدیالذهب ب یق: شــعی، تحق365، ص 6النبالء، ج ر أعالم یهـ
 هـ.1413، ه: التاسعهروت، الطبعیب - هالرسال ه، ناشر: مؤسسیم العرقسوسیاألرناؤوط، محمد نع

 سد:یونیممال کب الیز در تهذین یمز

 مثل ابن عون. ینایقول: ما رأت عی یقول: سمعت عثمان البتیب یسمعت عمر بن حب

 ده است.یمثل ابن عون ند ی( فردیلت و برتریه گفت: چشمانم )در فضکدم یشن یبتد: از عثمان یوگیمب یعمر بن حب

سف بن الزی، یالمز شار عواد ی، تحق399، ص 15، ج مالکب الیتهذ هـــــ(،742یعبدالرحمن أبو الحجاج )متوفا کیو ق د. ب
 م.1980 -هـ 1400، ی: األولهروت، الطبعیب - هالرسال همعروف، ناشر: مؤسس

 سد:یونیمر خود یبکخ یدر تار یبخار

 ت أحدا أفضل من ابن عون.ی: ما رأکقال ابن المبار

 دم.یرا افضل از ابن عون ند ید: احدیوگیم کعبداهلل بن مبار

ــــ(،256یل أبو عبداهلل )متوفای، محمد بن إســماعیالجعف یالبخار د هاشــم یق: الســی، تحق512، ص 5، ج ریبکال خیالتار هـ
 ر.ک، ناشر: دار الفیالندو



 ند.کیمت یفاکما  یاثبات ادعا یخود ابن عون باشد، بازهم برا یهات منقطع و از گفتهیه رواکجه بر فرض یدر نت

 جه:ینت

سلم سلکق یه ابن حبان او را توثکست؛ چرا یبن محارب، مجهول ن هم سال ابن عون و  ست؛ ار ضرریمیمان تیرده ا ه ب ی، 
اً: اعتراف یدر نزد عالمان اهل ســـنت و ائمه اربعه آنها حجت اســـت؛ ثان یه اوالً: مرســـل تابعکزند؛ چرا یت نمیت روایحج

سنت در قرن اول هجر یبزرگان شک؛ همچون ابن عون یاز اهل  سلیقیاو از  که  ست، و  ات اثب ی، برایمیمان تین باالتر ا
 ند.کیمت یفاکعه ینظر ش

 

  



  )سالم اهلل علیها( د عمر به آتش زدن خانه فاطمهیبه و تهدیش یت ابن أبیروا یبررس

 ت:یاصل روا

 سد:یونیمبه در المصنف یش یابن أب

ْشرٍ نا عَب َسولِکبَ یعَ ألِبِینَ بَویه أسلم أَنَّهَ حِید بن أسلَم عن أبید اهلل بن عمر حدثنا زیحدثنا محمد بن بِ )صلی اهلل  اللَّهِ رٍ بَعْدَ رَ
َسولِ اللَّهِ  هفَاطِمَ یدْخَالن عَلیرَ یوَالزُّبَ یانَ عَلِک علیه وآله( صلی اهلل علیه وآله(بِنْتِ رَ أَمرِهِمْ، فَلَمَّا  یرْتَجِعَونَ فیَشاوِرَونَهَا وَیفَ )

 أَحَبُّ مَا مِنَ الْخَلْقِ أَحَدٌ )صلی اهلل علیه وآله(ا بِنْتَ رََسولِ اللَّهِ ی، فَقَالَ: هفَاطِمَ یدَخَلَ عَل یعَمَرَ بنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ حَتَّ کبَلَغَ ذالِ
مْ أَنْ أَنْ آمَرَ بِهِ کإِنِ اجْتَمَعَ هؤَالَءِ النَّفَرَ عِنْدَ یبِمَانِعِ کمَ اللَّهِ مَا ذَای، وَاکمِنْ یکنَا بَعْدَ أَبِی، وَمَا مِنْ أَحَدٍ أَحَبُّ إِلَیکنا مِنْ أَبِیإِلَ
ِاللَّهِ لَئِنْ عَدْتَمْ لَ یرَجَ عَمَرَ جَاؤَوهَا فَقَالَتْ: تَعْلَمَونَ أَنَّ عَمَرَ قَدْ جَاءَنِ، قَالَ فَلَمَّا خَتَیهِمَ الْبَیحْرَقَ عَلی َدْ حَلَفَ ب مَ یکلَحْرِقَنَّ عَیوَق

دِینَّ مَا حَلَفَ عَلَیمْضــِ یمَ اللَّهِ لَیتَ، وَایالْبَ رِفَوا رَاشــِ رَفَوا عَنْهَا وَلَمْ یمْ وَالَ تَرْجِعَوا إِلَیکنَ، فِرُّوا رَأْیهِ فَانْصــَ  یهَا حَتَّ یعَوا إِلَرْجِی، فَانْصــَ
 رٍ.کبَ یعَوا ألَبِیبَا

به عمر بن  ن خبریر در خانه فاطمه به گفتگو و مشـــاوره پرداخته بودند، ایو زب یردند، علکعت یر بکه مردم با ابوبکیمهنگا
س سول خدا! محبوب ید. او به خانه فاطمه آمد و گفت: ایخطاب ر ست و پس از او خودت!!! یتردختر ر ن فرد نزد ما پدر تو ا

ــوگند به خدا ا یول ــت ین محبت مانع از آن نیس ــتور دهم خانه را بر آنن افراد در خانه تو جمع یه اگر اکس ــوند من دس ا هش
 بسوزانند.

سالم( و زبی)عل یه علکیمرون رفت، هنگاین جمله را گفت و بیا شتند، دخت گرامیه ال هم یعل) یامبر به علیپ یر به خانه بازگ
سالم( و زب سوگند یال شما تکرد کاد یر گفت: عمر نزد من آمد و  سوزاند، به خدا که اگر اجتماع  شماها ب شود، خانه را بر  رار 

 «هد! دیمه قسم خورده است انجام کسوگند! آنچه را 

صنفکال هــــ(، 235یعبد اهلل بن محمد )متوفا ابوبکر، یوفکال هبیش یإبن أب ، 432، ص 7، ج ث واآلثاریاألحاد یف تاب الم
سکب یاب هخالف ی، باب ما جاء فیتاب الم ازک، 37045ح شر: میمال کق: یالرده، تحق یرته فیر و الرشد  هبتکوسف الحوت، نا
 هـ.1409، ی: األولهاض، الطبعیالر -

 .267، ص 13، ج ر(یبکوالجامع ال ر وزوائدهیث )الجامع الص یجامع االحاد ر،کب ین عبد الرحمن بن أبی، جالل الدیوطیالس

سام الد یالمتق ین علی، عالء الدیالهند ، 259، ص 5، ج سنن األقوال واألفعال ینز العمال فک(، هــــ975ین )متوفایبن ح
 م.1998 -هـ 1419، ی: األولهروت، الطبعیب - هیتب العلمک، ناشر: دار الیاطیق: محمود عمر الدمیتحق

 

 ت:یاثبات صحت سند روا

د یألن ز همنقطع هیروا وهذه »د: یوگیمه یه عبد الرحمن دمشـــقکن یندارد؛ اما ا یلکچ مشـــیه یت از نظر ســـندیروان یا
ن یت را ایدر ابتدا، سند روا یه خود وکس است؛ چرا یو تدل یارکبیفر ینوع« هعمر منقطع ثه عنیوأحاد رسلی انکأسلم  بن

 ند:کیمگونه نقل 

 ه أسلم.یعن أب د بن أسلمیز عمر حدثنابن  د اهللینا عب محمد بن بشر



سپس در ادامه ادعا  سلم نیه زکند کیمو  سند رواک یند؛ در حالکت نقل یواند از عمر رواتیمد بن أ سلیت زیه در  م از د بن أ
سلم از عمر نقل یه زکن یرده، نه اکت را نقل یپدرش و او از عمر روا شد؛ بنابراکد بن أ سخن ین ادعایرده با سند،   یانقطاع 

 اساس. یاست ب

 ندارد. یرادیچ ایح است و هیت صحین روایه سند اک اندهردکاز بزرگان اهل سنت اعتراف  ین برخیافزون بر ا

 سد:یونیمباره  نیاض در ایدر آموزش و پرورش ر یتی، استاد و محقق امور تربکیتر حسن بن فرحان مالکد

ت یب هبســـبب مداهم یق نظراً لتفرقهم األول عن علیر الصـــدکب یأب هعیعمر منه عند ب هعیان أقل عند بک ین حزب علکول
بکر، وإکب یأول عهد أب یف هفاطم حا لذ هراه بعض الصـــ هذه الخصـــومکر، فکب یأب هعیب یعل یانوا مع علکن یا نت ل  ها

 رارها.کحبون تیال  همؤلم یرکوذ هحید صحیبَسان هثابت یوه ،هوالمداهم

ر به خانه کر بودند؛ چون در آغاز خالفت ابوبکعت با ابوبیمتر از زمان بکعت با عمر، یه الســـالم( در زمان بی)عل یان علیاطراف
ا با ن مدعیراه داشــتند. اکر اکعت با ابوبیاز صــحابه از ب ین جهت بعضــیها( هجوم برده شــد و به همیفاطمه )ســالم اهلل عل

 «ه وجود دارد، ثابت شده است.ک یحیصح یسندها

 سد:یونیمه آن یسپس در حاش و

سان وجدت لها یال تصح، حت هذوبکم هنت أظن المداهمک  یإذن ه :أقول. المصنف یف هبیش یأب ابن أخرجه ما منها هید قویأ

 .کیالمال االستاذ هذا قرر ماک همؤلم یرکذ ی. بل ههیحید صحیبَسان هثابت

ه کردم کدا یآن پ یم براکمح یپس از مراجعه سندها یندارد؛ ولردم قصه هجوم دروغ است و صحت کیمر کمن در ابتدا ف
بت ح ثایصــح ین حادثه دلخراش با ســندهایتابش المصــنف اســت؛ پس اکبه در یشــ ین ســندها، ســخن ابن أبیاز ا یکی

 «ود.شیم

 هلعمر بالخالف رکب یأب هیوصـــ»، باب: 52نَموذجاً، ص  یلحنبلالمذهبَ ا تب العقائدک یف هقراء ، حســـن بن فرحان،کیالمال
ــ الممل هیخیز الدراسات التارکناشر: مر« ن منها یوموقف المسلم ــ عمان ـ ــ ـ 1421، یاألول ه، الطبعهیالهاشم هیاألردن هکـ هـ

 م.2000

صریگرچه هم سند روا یبرا کیتر فرحان مالکح دین ت صحت  سند روایدر ع یند؛ ولکیمت یفاکت یاثبات  ت را بر ین حال 
 رد:کم یخواه یرجال اهل سنت بررساساس آراء عالمان 

 محمد بن بِشْر:

 سد:یونیماو  دربارهابن حجر 

 ن.یثالث ومائت همات سن هحافظ من التاسع هثق یوفکأبو عبد اهلل ال یمحمد بن بشر العبد

 ا رفته است.یهـ از دن203ه در سال کان است یمحمد بَشر، مورد اعتماد، حافظ و از طبقه نهم راو

ق: ی، تحق5756، رقم: 469، ص 1، ج بیب التهذیتقر هـ(852یبن حجر أبو الفضل )متوفا ی، أحمد بن علیالشافع یالعسقالن
 م.1986 -هـ 1406، ی: األولها، الطبعیسور -د ی، ناشر: دار الرشهمحمد عوام

 د اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب:یعب

 یثبت قدمه أحمد بن صـــالح عل هأبو عثمان ثق یالمدن یبن الخطاب العمر د اهلل بن عمر بن حفص بن عاصـــم بن عمریعب
 ن.یبضع وأربع همات سن هعنها من الخامس هعن عرو یالزهر یعل هالقاسم عن عائش ین فینافع وقدمه بن مع یف کمال



 د اهلل بن بن عمر... مورد اعتماد و استوار در اعتقاد است..یعب

ق: ی، تحق4324، رقم: 373، ص 1، ج بیب التهذیتقر هـ(852یبن حجر أبو الفضل )متوفا یعل، أحمد بن یالشافع یالعسقالن
 م.1986 -هـ 1406، ی: األولها، الطبعیسور -د ی، ناشر: دار الرشهمحمد عوام

 :یالعدو ید بن أسلم القرشیز

 عالم.... هثق یالمدن هعمر أبو عبد اهلل وأبو أسام یمول ید بن أسلم العدویز

 اسلم، مورد اعتماد و دانشمند بود.د بن یز

ق: ی، تحق2117، رقم: 222، ص 1ب، ج یب التهذیهـ( تقر852یبن حجر أبو الفضل )متوفا ی، أحمد بن علیالشافع یالعسقالن

 م.1986 - هـ1406، ی: األولها، الطبعیسور -د ی، ناشر: دار الرشهمحمد عوام

 عمر بن الخطاب: ی، مولیالمدند، یقال أبو زی، أبو خالد و یالعدو یأسلم القرش

 ع. هسن هومائ هن وهو بن أربع عشریست هل بعد سنین وقیثمان همخضرم مات سن هعمر ثق یمول یأسلم العدو

 ا رفته است.یاز دن یسالگ 114و در سال  60ه در سال ک اندهگفت یهـ و برخ 80در سال  ی، مورد اعتماد است. ویاسلم عدو

ــ( تقر852یبن حجر أبو الفضل )متوفا یبن عل، أحمد یالشافع یالعسقالن ق: ی، تحق406، رقم: 104، ص 1ب، ج یب التهذیهـ

 م.1986 - هـ1406، ی: األولها، الطبعیسور -د ی، ناشر: دار الرشهمحمد عوام

من یافر بوده و به دست مسلمانان در فتح کمن یسلم در زمان فتح ه أکبوده است؛ چرا  یه او صحابکرد کوان ادعا تیم یحت
سیعل یرمؤمنان علیتوسط ام صلی )مسلمانان درآمد و به عنوان غالم در دو سفر با رسول خدا  یر شد و به غالمیه السالم ا

 د.یه خرکر در مکه عمر او را در زمان خالفت ابوبکن یهمراه بوده است، و همانطور بنده بود تا ا اهلل علیه وآله(

 سد:یونیمر خود یبکخ یدر تار یبخار

ــلم مول ــ یأس ــبکأبو خالد  یالمدن یالعدو یعمر بن الخطاب القرش ــحاق بعث یال یان من س ر بن عم ابوبکرمن... عن بن إس
 ها أسلم.یفَقام للناس الحُ وابتاع ف هعشر یإحد هالخطاب سن

س سلم، غالم عمر از ا شده یران یا سحاق نقل  سال کمن بود. از ابن ا ر او را که ابوبک یدر زمان یازدهم هجریه عمر او را در 
 رد.ک یداریسرپرست حجاج قرار داده بود، خر

ـــ(،256یل أبو عبداهلل )متوفای، محمد بن إسماعیالجعف یالبخار د یق: السی، تحق1565، رقم: 23، ص 2، ج ریبکال خیالتار هـ
 ر.ک، ناشر: دار الفیهاشم الندو

سول خدا  هحج ش دریمن را همراه خویرمؤمنان تمام غنائم یسنت، امات اهل یو طبق روا صلی اهلل علیه وآله(الوداع نزد ر ( 

سول خدا  هه او در حجکرد کود ادعا شیمو ن آورد ست اما، ر صلی اهلل علیه وآله(الوداع بوده ا ست!!! زیرا ند ) را عالمان یده ا
 انند.دیمالوداع  هبودن شخص را حضور در حج یصحاب کاز مدار یکیاهل سنت، 

 ه وآله داشته است:یاهلل عل یدو سفر با رسول خدا صل یه وکند کیماو نقل  دربارهابن حجر در االصابه 

سلم مول شیبن منده من طر یعمر رو یأ سلم عن أبیر عن عبد الرحمن بن زیق عبد المنعم بن ب سید بن أ افر ه عن جده أنه 
سفرتیاهلل عل یصل یمع النب شتریه وسلم  سلم بعد وفا ین والمعروف أن عمر ا ره بن کذ کذلک ه وسلمیاهلل عل یصل یالنب هأ

 ره.یإسحاق وغ



سول خدا  سفر ر سلم، غالم عمر در دو  صلی اهلل علیه وآله(ا ست ک یرا همراه ) ست، مشهور آن ا سال کرده ا ه عمر او را در 
 .اندهردکر کن قول را ذیگران ایرده است. ابن اسحاق و دک یداریازدهم و پس از وفات رسول خدا خری

سقالن شافع ی، أحمد بن علیالع ضل ال صاب ،یبن حجر أبو الف صحابییتم یف هاإل  یق: علی، تحق131، رقم: 63، ص 1، ج هز ال
 .1992 - 1412، ی: األولهروت، الطبعیب -ل ی، ناشر: دار الجیمحمد البجاو

ود شیمل نیرده باشد، دلک یداریه خرکه عمر او را پس از وفات رسول خدا در مکز صحت داشته باشد ین مطلب نیاگر ا یحت
 نه نبوده باشد.یا در مدیرده و کن خود با رسول خدا مسافرت نیشیپ یعمر به همراه موال یداریش از خریه او پک

ست ین دو نظر این وجه جمع ایبنابرا سلم به همراه موالکن ا سافرت ن خیشیپ یه ا سول خدا دو بار م از  رده، پسکود با ر
 رده است.ک یداریه خرکه رفته و عمر او را در مکانجام فرائض حُ به م یخود برا یوفات رسول خدا به همراه موال

 ز نزد اهل سنت حجت است.ین یهست و مرسالت تابع ینباشد؛ اما به طور قطع تابع یه او صحابکبر فرض 

 سد:یونیمست یاختالف است، مورد قبول ن یبودن و یه در صحابک یسکه مرسل کن سخن یدر رد ا یقار یمال عل

 صحبته. هصح یف مرسل من اختلف فکیعند الجمهور، ف هحج یقلت: مرسل التابع

 بودن او اختالف است. یه در صحت صحابک یسک، نزد تمام دانشمندان حجت است؛ چه رسد به مرسل یمرسل تابع

سلطان محمد، ی، علیالقار یمال عل شیالمفات همرقا بن  شرح م شر: یتانیق: جمال عی، تحق434، ص 9ج  ،حیالمصاب هاکح  ، نا
 م .2001 -هـ 1422، ی: األولهروت، الطبعیلبنان/ ب - هیتب العلمکدار ال

 ح است.یت صحین روایجه سند ایدر نت

 ت:یروا یشبهات دالل یبررس

 فه دوم:ینزد خل )سالم اهلل علیها(گاه فاطمه یشبهه اول )جا

 ان فرمود:ین بیخصاً نزد فاطمه رفت و مقام و منزلت او را چنشیمش از هر گونه اقدایه عمر پکت آمده است یدر روا

سم ه یا» سم ه ستیت نآیمنزد ما محبوبتر از پدر گرا یسکچ یفاطمه! به خدا ق  س پس از پدر بزرگوارتکچ یو به خدا ق
 «.ستینزد ما محبوبتر از شما ن

رم کرسول ا تیه وسلم( نشانگر احترام و محبت او به اهل بیاهلل عل یرم )صلکسول اریمان منزلت دختر گرایرد عمر و بکعمل
 اشد.بیمه وآله( یاهلل عل ی)صل

 :پاسخ

ـــده تا عمل خلیه به روایام یبن یادین عبارات به ظاهر توســـط ای. ا1 به هر حال  یفه را موجه جلوه دهند؛ ولیت افزوده ش
ست ضوع هجوم به خانه وتهد اندهنتوان سکو دمو نندکار کد به آتش زدن خانه فاطمه را انیمو سانه ا یرا ر را به کبعت ابویب یاف

 ش بگذارند!!ینما

قه طاهره یبه حضــرت صــد یتوجهیانگر بیب یو ید جدیبازهم تهد یرا گفته باشــد؛ ول ین عباراتی. اگر بر فرض، عمر چن2
 ن حالیگاه و مقام و منزلت فاطمه در نزد خدا و رسولش آگاه بوده و در عیه عمر از جاکهد دیمن سخنان نشان یارا یاست؛ ز

 د.ید نمایا به آتش زدن تهدریمگرا یه خانه آن بانوکهد دیمبه خود اجازه 

 از تفرقه(: یعت و دوریت بیشبهه دوم )اهم



و فرمود:  م نمودین مســَله را به فاطمه تفهیســخت ا یه عمر ، با الفاظکبرخوردار بود  یتیفه از چنان اهمیعت با خلیمســَله ب
 «.ددهم تا خانه را بر آنان بسوزانندستور  اندهه نزد تو گرد آمدک یسانک دربارهه کود شیممانع من ن یزیچ چیبه خدا قسم! ه»

 یسالم )صلامبر ایدات پکیت به تَیو باعنا برخوردار بود یاژهیت ویمسلمانان از اهم یخاطر اتحاد و همبستگه عت بیمسَله ب
عت یلفان بد تا مخایفه، عمر مصلحت را در آن دیعت با چند خلیو اجتناب از تفرقه و ب یاتحاد و همبستگ دربارهه وآله( یاهلل عل
 د.ید نمایر را تهدکبا ابوب

 پاسخ:

 اجماع: یعت، با ادعایتعارض اجبار به ب

 یاقل علند حدیوگیمگر ینند و از طرف دکیمر به اجماع صحابه استناد کعت ابوبیت بیمشروع یبرا یطرف اوالً: اهل سنت از
سالم( شتند از بک یاو عده )علیه ال ضور دا سل بشیمه عمر مجبور ک ییدند تا جایعت امتناع ورزیه در منزل او ح ه ود با تو

 رد.یعت بگید و خشونت از آنان بیتهد

ستفاده ین روایاه از ک یزیاقل چحد سالم از بیعل یود امتناع علشیمت ا ست کعت با ابوبیه ال ضور علکر ا ه یعل یه بدون ح
 د:یوگیمه کم ینکتوجه  ین سخن ابن حزم اندلسیارانش اجماع امت محقق نشده است، به ای السالم و

 هطَالِبٍ وَمَنْ بِحَضْرَتِهِ من الصَّحَابَ یبن أب یخْرَجَ عنه عَلِیل إجْمَاعٍ ک یاللَّهِ عل هوَلَعْنَ

 ه در خدمت او هستند، در آن اجماع نباشند.ک یاو صحابه رون از آن باشدیبن ابوطالب ب یه علک یلعنت خداوند بر هر اجماع

ـــ(،456ید أبو محمد )متوفایبن أحمد بن سع ی، علیإبن حزم الظاهر التراث اء یإح هق: لجنی، تحق345، ص 9، ج یالمحل هـ
 روت.یب - هدی، ناشر: دار اآلفاق الجدیالعرب

 ه فرمود:که وآله وسلم یاهلل عل یصل یامبر گرامیو بر اساس سخن پ

 .یمع الحق والحق مع عل یعل

 «است. یشه همراه حق وحق همراه علیهم یعل»

شق، ج هنیخ مدیوتار 235، ص7، جیثمیمجمع الزوائد، اله س هو اإلمام322ص ،14خ ب داد، جیو تار 449، ص42دم سیوال ، ها
 و....4629ح  124، ص3، جیشابوری، نکو المستدر 207و 205، ص1، جیر، فخر رازیبکر الی، و تفس98، ص1ج

 م شده بود.کن باطل بر سرنوشت مردم حایقیه به کساعده اتفاق افتاد، حق نبود؛ بل یفه بنیآنچه در سق

 

 عت خالف قرآن است:یاجبار به ب

ـــت یمان به خدا و پیفه از ایبا خل عتیاً: مگر بیثان  256ه یدر آ رده وکاجبار در آن را ممنوع  راه وکه خداوند اکامبر باالتر اس
 د:یرمافیمسوره بقره 

 ن .یالدِّ یراهَ فِکال إِ

 د:یرمافیمسوره شعراء  3ه یو در آ

 ن .یونَوا مَؤْمِنیکأَالَّ  کباخِعٌ نَفْسَ کلَعَلَّ

 «ورندآیممان نیه آن ها اکنیبخاطر ا یجان خود را از شدّت اندوه از دست ده یخواهیم ییگو»



 د:یرمافیمه کند؛ بلکرا به اسالم دعوت  یسکراه و اجبار که با اکهد دیمامبرش دستور نین حال به پیاما در ع

َسولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیعَوا اللَّهَ وَأَطِیقَلْ أَطِ َسولِ یعَوهَ تَهْتَدَوا وَمَا عَلَیمْ مَا حَمِّلْتَمْ وَإِنْ تَطِیکهِ مَا حَمِّلَ وَعَلَیعَوا الرَّ  إِال الْباَلغَ الرَّ
 .54نَ. النور / یالْمَبِ

ا مسئول ش است و شمیامبر مسئول اعمال خوید، پیینما یچید! و اگر سرپیامبرش فرمان بریو از پ دینکخدا را اطاعت »بگو: 
 «.ست!یار نکجز رساندن آش یزیامبر چید شد و بر پیت خواهید، هداینکاعمال خود! امّا اگر از او اطاعت 

 ه باشد؟ردکد و اجبار وادار به اسالم یرا با تهد یسکه وآله وسلم یاهلل عل یصل یامبر گرامیه پکد یمورد سراغ دار یکا یآ

 رد؟کبرخورد ن عتیگر متخلفان بیفه با دیچرا خل

ضوع امتناع از ب شمند بود یخل یعت برایثالثاً: اگر مو ضر بود خانه فرزند پکفه آن قدر مهم و ارز شد؛ کامبر را به آتش بیه حا
 یر خوددارکعت با ابوبیاز صــحابه از ب یاریرد؟ افراد بســکن معامله را نیردند اکعت تخلف یه از بک یگر افرادیپس چرا با د

 ردند.ک

 سد:یونیمبه نقل از عمر بن خطاب  یبخار

َصلَّیاللَّهَ نَبِ ینَ تَوَفَّیحِ ْسرِهِمْ فِیاللَّهَ عَلَ یهَ  َصارَ خَالَفَونَا وَاجْتَمَعَوا بََِ َسلَّمَ أَنَّ الََْنْ رَ یوَالزُّبَ یفَ عَنَّا عَلِوَخَالَ هَساعِدَ یبَنِ هفَیَسقِ یهِ وَ
 وَمَنْ مَعَهَمَا

سول خدا کیمهنگا سلم از دنیاهلل عل یصله ر صار با ما مخالفت یه و سقردند و همه آنکا رفت، ان  ه گردساعد یفه بنیها در 
 ردند.که با آن ها بودند، با ما مخالفت ک یر و افرادی، زبین علیآمدند و همچن

ـ(،256یل أبو عبداهلل )متوفای، محمد بن إسماعیالجعف یالبخار تاب الحدود، ک ،6442، ح2503، ص 6ج  ،یح البخاریصح ه
نَتْ، تحق ی، باب رَجْمِ الْحَبْل31َب  ــر: دار ابن ید یق د. مصــطفیمِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصــَ : هالطبع روت،یب - همامیر، الیثکب الب ا، ناش
 . 1987 - 1407، هالثالث

 سد:یونیمخ خود یابوالفداء در تار

 هخال جماع هشرع یإِحد هع األول سنیالعشر األوسط من رب یعونه فیبایه یاهلل عنهما وانثال الناس عل یر رضکع عمر أبا بیفبا
شم والزب یمن بن سع یبن أب هر وعتبیها سیلهب وخالد بن  سلمان الفار ر وعمار بن ذ یوأب ید ابن العاص والمقداد بن عمرو و

 طالب. یبن أب یعب ومالوا مع علکبن  یاسر والبراء بن عازب وأبی

 ب:له یبن أب هعتب کذل یوقال ف

 حسن ینت أحسب أن األمر منصرف... عن هاشم ثم منهم عن أبکما 

 ماناً وسابقه... وأعلم الناس بالقرآن والسننیعن أول الناس إِ

 فنکال سل وال یل عون له فیمن... جبر یوآخر الناس عهداً بالنب

 ه من الحسنیالقوم ما ف یس فیمترون به... ولیهم ال یه ما فیمن ف

خرجهم یل ومن معه یعل یر بعث عمر بن الخطاب إِلکثم إن أبا ب هیأم یان من بنیر أبو ســـفکب یأب هعیتخلف عن ب کذلکو
 هته فاطمیضــرم الدار، فلقیأن  یء من نار علیفقاتلهم. فَقبل عمر بشــ یکاهلل عنها، وقال: إِن أبوا عل یرضــ هت فاطمیمن ب
 ...دارنا قال: نعم.ا ابن الخطاب أجئت لتحرق ین یأ یاهلل عنها وقالت: إِل یرض



سال یماه رب یانیرد، مردم در ده روز مکعت یر بکعمر با ابوب از  یگروه یعت هجوم آوردند؛ ولیب یبرا یازدهم هجریع األول 
ن عازب اسر، براء بی، ابوذر، عمارید بن عاص، مقداد بن عمرو، سلمان فارسیر، عتبه پسر ابولهب، خالد بن سعیهاشم، زب یبن

 افتند.یش یرفتند و به او گرا یبه طرف عل عبکبن  یو أب

 سرود و گفت: ین باره شعریعتبه بن ابولهب در ا

شم و از علکیمگمان ن شود،  یردم خالفت از بنو ها سابق بر همه بود، یه در اک یسکگرفته  ن یرته آگاهک یسکمان اول و 
سنت بود و آخر  سل و یه جبرئک یسکرد، کن کاو را ترامبر بود و یه همراه پکبود  یسکمردم به دانش قرآن و  فن کل در غ

 ها را همراه داشت.ینبود و همه خوب یان مسلمانان او را همانندیه در مک یسکاد، دیم یاریخدا او را  لنمودن رسو

و همراهانش را  یر، عمر را فرستاد تا علکردند، ابوبک یچیه سرپیله امیان از قبیمانند ابوسف یر افرادکعت با ابوبین از بیهمچن
ستور داد یرون بیاز خانه فاطمه ب شعلهکه اگر اطاعت نکاورد و د ه از آتش به طرف خانه فاطم یاردند، با آنان بجنگد، عمر با 

 ...ی؟ گفت: آریخانه مرا آتش بزن یخواهیا می، آیاجا آمدهکد، فرمود: یآمد، فاطمه او را د

 107، ص 1 ،أخبار البشر یالمختصر ف هـ(732ی)متوفا یل بن علین إسماعیأبو الفداء عماد الد

 سد:یونیمر کعت با ابوبین از بیمتخلف دربارهاز عالمان مشهور قرن دوازدهم  کیم یو عاصم

ــعد بن عبادیر کب یأب هعیتخلف عن ب ــیطالب وابناه والزب یبن أب یمن الخزرج وعل هوطائف هومئذ س ول اهلل ر والعباس عم رس
 د بن العاص.یرهم وخالد بن سعیوسلمان وعمار وأبو ذر والمقداد وغ ههاشم وطلح یوبنوه من بن

 یرسول خدا و فرزندان عباس از بن یر، عباس عمویبن ابوطالب و دو فرزندش، زب یان، علیاز خزرج یسعد بن عباده و گروه
 ردند.ک یچیر سرپکعت با ابوبیاز ب د بن عاصین خالد بن سعیر آن و همچنی، أبوذر، مقداد و غیهاشم، طلحه، سلمان فارس

ص س ک، عبد الملکیلمآیمالعا شافع کن بن عبد الملیبن ح أنباء األوائل  یف یسمط النجوم العوال هــــ(،1111ی)متوفا یال
بد الموجودی، : تحق332، ص 2، ج یوالتوال عادل أحمد ع ناشـــر: دار ال یعل -ق:   -روت یب - هیتب العلمکمحمد معوض، 
 م.1998 -هـ1419

 سد:یونیم یدر قرن هفتم هجر یاز عالمان مشهور سن یو ابوجعفر طبر

سعد بن عبادیر کب یأب هعیوتخلف عن ب  یصل طالب وابناه والعباس عم رسول اهلل یبن أب یمن الخزرج وعل هطائف یف هومئذ 

د بن یعن وخالد بن سیمن المهاجررهم یوأبو ذر والمقداد وغ وسلمان وعمار هر وطلحیهاشم والزب یبن یه وسلم وبنوه فیاهلل عل
 العاص.

ــ(،694ی، أحمد بن عبد اهلل بن محمد أبو جعفر )متوفایالطبر ق: ی، : تحق214، ص 2، ج همناقب العشر یف هاض النضریالر هـ
 م.1996، ی: األولهروت، الطبعیب - ی، ناشر: دار ال رب اإلسالمیریعبد اهلل محمد مانع الحم یسیع

 سد:یونیمخ خود یدر تار یعقوبی

ن طالب منهم العباس بن عبد المطلب والفضل ب یبن أب ین واألنصار ومالوا مع علیر قوم من المهاجرکب یأب هعیوتخلف عن ب
اسر والبراء یوعمار بن  یوأبو ذر ال فار ید والمقداد بن عمرو وسلمان الفارسیر بن العوام بن العاص وخالد بن سعیالعباس والزب
 عبکبن  یبن عازب وأب

ـ،292یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح )متوفای ی، أحمد بن أبیعقوبیال ، : ناشر: دار صادر 124، ص 2، ج یعقوبیخ الیتار ه
 روت.یب -



 سد:یونیمالعاص، دو تن از بزرگان صحابه،  ید بن أبیخالد و أبان بن سع درباره یر جزریو ابن أث

 اهلل عنه. یر رضکب یأب هعیوتَخر خالد وأخوه أبان عن ب

 ر انداختند.یر را به تَخکعت با ابوبیخالد و برادرش ابان، ب

ـــــ(،630یبن محمد )متوفا یالحســـن عل یر أبین بن األثی، عز الدیالجزر ، ص 2ج  ،هالصـــحاب همعرف یف هأســـد ال اب هـ

 م. 1996 -هـ  1417، یاألول: هروت / لبنان، الطبعیب - یاء التراث العربی، ناشر: دار إحیق عادل أحمد الرفاعیتحق ،121

 سد:یونیمگر ید یو در جا

 ر....کب یأب هعیان أبان أحد من تخلّف عن بکو

 رد.کعت نیر بکه با ابوبکبود  یاز افراد یکیابان، 

 60، ص 1همان: ج 

 سد:یونیمر یابن أث

عوا یع بایلجمثم ان ا یاالنصار هعبادد بن العاص وسعد بن یبر ابن العوام وخالد بن سعیوبنو هاشم والز یعته علیوتخلّف عن ب
 هعتهم بعد ستیانت بکان مات و یع أحدا الیبایفانه لم  هه وسلم اال سعد بن عبادیاللّه عل یبنت رسول اللّه صل هبعد موت فاطم

 .کر ذلیل غیح وقیالقول الصح یأشهر عل

ردند، سپس کر سر باز زده و امتناع کعت با ابوبیاز ب ید بن عاص و سعد بن عباده انصاریر، خالد بن سعیهاشم، زب یو بن یعل
سالم اهلل عل سعد بن عباده کعت یب یها( همگیبعد از فوت فاطمه ) رد تا از کعت نیس بکچ یه تا آخر عمرش با هکردند، مگر 

 ن هم گفته شده است.یر از ایح، پس از گذشت شش ماه بود؛ اگر چه غیعت آن افراد بنابر قول صحیا رفت، و بیدن

ـــــ(،630یبن محمد )متوفا یالحســـن عل یر أبین بن األثی، عز الدیلجزرا ، ص 3ج  ،هالصـــحاب همعرف یف هأســـد ال اب هـ

 م. 1996 -هـ  1417، ی: األولهالطبع لبنان،/  روتیب - یالعرب التراث اءیإح دار: ناشر ،یالرفاع أحمد عادل قیتحق ،339

 :هتخلف سعد بن عباد

صحاب سول خدا و رئ یسعد بن عباده،  شهور ر ست  یسانکله خزرج از یس قبیم خ یا در تاررد؛ امکعت نیر بکه هرگز با ابوبکا
 رند.یعت بگیفه به خانه او هجوم آورده باشند و به زور بخواهند از او بیه طرفداران خلکده نشده است ید

 سد:یونیمعاب یدر اإلست یابن عبد البر قرطب

 أن مات بحوران من أرض یها إلینصـرف إلیولم  هنیاهلل عنه وخرج من المد یر رضـکب یأب هعیعن ب هوتخلف سـعد بن عباد
 اهلل عنه یعمر رض هن ونصف مضتا من خالفیالشام لسنت

ازنگشت تا گر بینه خارج شد و دین جهت از شهر مدینمود و به هم یریگنارهکرده و کر امتناع کعت با ابوبیسعد بن عباده از ب
 ا رفت.یم از خالفت عمر، از دنین شام، پس از گذشت دو سال و نیبه نام حوران در سر زم یانکه در مکآن 

ـــ(،463یوسف بن عبد اهلل بن محمد )متوفایإبن عبد البر،   یق علی، تحق599، ص 2األصحاب، ج  همعرف یعاب فیاالست هـ
 هـ.1412، ی: األولهروت، الطبعیب -ل ی، ناشر: دار الجیمحمد البجاو

سف بن الزی، یالمز شار. د: قیتحق ،281، ص 10ج  ،مالکب الیتهذ هــــ(،742یعبدالرحمن أبو الحجاج )متوفا کیو  عواد ب
 .م1980 - هـ1400 ،یاألول: هالطبع روت،یب - هالرسال همؤسس: ناشر معروف،



 سد:یونیمابن حجر 

 .هر مشهورکب یأب هعیتخلفه عن ب یوقصته ف

 «ر، مشهور است.کبا ابوبعت یداستان تخلف سعد بن عباده از ب»

ـــ(، 852یبن حجر أبو الفضل )متوفا ی، أحمد بن علیالشافع یالعسقالن  قیتحق ،66، ص 3ج  ،هز الصحابییتم یف هاإلصاب هـ
 .م1992 - هـ1412 ،یاألول: هالطبع روت،یب - لیالج دار: ناشر ،یالبجاو محمد یعل

ــ هدر اإلمام ینوریبه دیابن قت ــیوالس ــان نویر در تاریو ابن أث ی، طبرهاس ــ یاألرب و حلب هیدر نها یریخش  هیالحلب هریدر الس
 سند:یونیم

ــنان من نب ینانتک یم بما فیکأرم یفقال: أما واهلل حت کع قومیع الناس وبایع فقد بایه أن أقبل فبایثم بَعث إل ل وأخضــب س
 ال أفعل.فیممن قو یومن أطاعن یتیم بَهل بکوأقاتل یدیته کما مل یفیم بسکوأضرب یرمح

 .یوأعلم ما حساب یرب یأعرض عل یم حتکعتیم مع االنس ما باکم اهلل لو أن الجن اجتمعت لیوأ

قتل ی یم حتکعیس بمبایول یر بن ســـعد إنه قد لُ وأبیع فقال له بشـــیبای یقال له عمر ال تدعه حت کبذل ابوبکر یفلما أت
ــ هته وطائفیقتل معه ولده وأهل بی یس بمقتول حتیول ــارکس تریوه فلکرته فاتریمن عش وه کد فترم إنما هو رجل واحکه بض

شور ش هوقبلوا م صحوه لما بدا لهم منه فیب ستن سعد وا سعد ال کر بن  صالتهم وال  یصلیان  ض یفیال حُ ویجمع معهم ویب
 رحمه اللّه. ابوبکر کهل یحت کذلکزل یمعهم بإفاضتهم فلم 

زه ها شما ین، گفت: به خدا سوگند اگر با نکعت ی، تو هم باندهردکعت یهمه به مردم کفرستاده شد  دهنزد سعد بن عبا یافراد
اعت ه مرا اطک یسکام و هر لهیدرآورم و با قب یر شما را از پاینم و با شمشکن یام را با خون شما رنگزهیرا هدف قرار دهم و ن

، من با رندینار شما قرار بگکر شوم، دست در دست شما نخواهم گذاشت، به خدا سوگند اگر جن و انس در یند با شما درگک
 نم.یش را ببینم و حساب خوکدار یخودم د یرد تا با خداکعت نخواهم یشما ب

 یچیپ ت: او ســرر بن ســعد گفیند، بشــکعت ین تا بکر آوردند، عمر گفت: او را رها نکابوب ین گزارش را برایه اکپس از آن 
 د.ینکیمه ضرر نکد ینکند، او را رها ک یاش را قربانه خود و فرزندان و طائفهکند؛ مگر آن کیمعت نیرده و با شما بک

صکرا رها  یجه ویدر نت شورت و ن شیرده و م سعیحت ب سعد با آنان نماز نمید را پذیر بن  نان خواند و در نماز جمعه آیرفتند. 
 ا رفت.یر از دنکه ابوبکد تا آنشیمسفر حُ با آنان همراه نرد و در کیمت نکشر

ـــ(،276ی)متوفا هبی، أبو محمد عبد اهلل بن مسلم ابن قتینوریالد ل المنصور، یق: خلی، تحق14، ص 1ج  ،هاسیوالس هاإلمام هـ
 م؛1997 -هـ 1418 -روت یب - هیتب العلمکناشر: دار ال

 روت؛یب - هیتب العلمک، ناشر: دار ال244، ص 2ج  ،یخ الطبریتار هـ(،310یر )متوفایجعفر محمد بن جر ی، أبیالطبر

ــــ(،630یم )متوفایرکرم محمد بن محمد بن عبد الکال یبن أب ی، أبو الحســن علیبانیالشــ  ص ،2 ج ،خیالتار یامل فکال هـ

 هـ؛1415، هیالثان هروت، الطبعیب - هیتب العلمک، ناشر: دار الیق عبد اهلل القاضیتحق 194

ــهاب الدیریالنو ــــ(،733ین أحمد بن عبد الوهاب )متوفای، ش د یق مفیتحق 22 ص ،19 ج ،فنون األدب یاألرب ف هینها هـ
 ؛م2004 -هـ 1424، ی: األولهروت، الطبعیب - هیتب العلمک، ناشر: دار الهوجماع هیقمح

 ه، ناشر: دار المعرف483، ص 3ج  المَمون،ن یاألم هریس یف هیالحلب هریهـــ(، الس1044ین )متوفایبن برهان الد ی، علیالحلب
 .1400 -روت یب -



ها یعت، همان رفتار با فاطمه زهرا سالم اهلل علیگر متخلفان از بیاش با در و دار و دستهکه چرا ابوبکن است یحال پرسش ما ا
 را انجام نداند؟

 نه، فقط خانه دختر رسول خدا نا امن بود؟یمد یهاان تمام خانهیچرا در م

 رد(:کد یشبهه سوم )عمر فقط تهد

 د:یوگیمت ین روایبر ا یال داللکه در اشیعبد الرحمن دمشق

ع یبای ا لمیعل م بَنکاعتقاد ق. وأبطلتمیبالتحر دیالتهد یق إلیالتحر بحصـــول مکاعتقاد أبطلتم هیبهذه الروا ولئن احتججتم
 ر.کب عوا أبایبا یحت هفاطم یرجعوا إلی تقول: فلم هیهذه الروا ألن

د و یاهردکد به آتش زدن را ثابت ید، اعتقادتان را نســـبت به آتش زدن باطل و فقط تهدینکت اســـتدالل ین روایاگر به ا
ــما ین عقین ایهمچن ــیمز باطل یرد، نکعت نیب یه علکده ش ــتند تا آن یوگیمت ین روایود؛ چون اش ه با کد: به خانه بازنگش

 ردند.کعت یر بکابوب

 پاسخ:

 د عمر بن خطاب است.یبودن تهد یث نشان دهنده جدیحد یانیها در بخش پایش حضرت فاطمه سالم اهلل علیفرما: اوالً

ن فرزندان ن رفتیاز آتش زدن خانه و از ب یریجلوگ یها براید، حضرت فاطمه سالم اهلل علیبودن تهد ی: با توجه به جداًیثان

 د.ییاین جا نیگر ایه دکند کیمامبر به آنان گوشزد یپ

زوده شــده ث افیه به حدیامیبن یادیه توســط اکدروغ محض اســت « رکب یعوا ال بیبا یها حتیرجعوا إلیفلم »: عبارت ثالثاً

ست تا ثابت  ست با ا ید عملیه تهدکنند کا شده ا ست  یح بخاریه در صحکن ین صراحت آمده ا  یعل ه حضرتکو مسلم با 
 رد.کعت نیر بکه السالم تا شش ماه با ابوبیعل

 سد:یونیم یبخار

أَْشهَرٍ فلما  هلم ِستَّه وسیاهلل عل یصل یتْ وَعَاَشتْ بَعْدَ النبیتَوَفِّ یلِّمْهَ حتکفَهَجَرَتْهَ فلم تَ کذل یرٍ فکبَ یأب یعل هفَوَجَدَتْ فَاطِمَ
لَّکؤْذِنْ بها أَبَا بَیلًا ولم یلَ یتْ دَفَنَهَا زَوْجَهَا عَلِیتَوَفِّ ــَ تَنْیفلما تَوَفِّ هفَاطِمَ هایمن الناس وَجْهٌ حَ یان لِعَلِکها ویعل یرٍ وَص ــْ رَ کتْ اس
الَحَ یعَلِ لَ إل کعَ تِلْیبَاینْ یکعَتَهَ ولم یرٍ وَمَبَاکبَ یأب هوَجَوهَ الناس فَالْتَمَسَ مَصــَ هَرَ فَََرْســَ َْتِنَا أَحَدٌ ینَا وال رٍ أَنْ ائْتِکبَ یأب یالََْشــْ
 عَمَرَ. لِمَحْضَرِ هیرَاهِک کمَعَ

سخن نگفت تا اکفاطمه بر ابوب شم گرفت و با او قهر نمود و با او  شش ماه زنده یه از دنکنیر خ سول خدا  ا رفت و پس از ر
شبانه دفن یه از دنکیمبود؛ هنگا  و نماز خواند یر اطالع نداد و خود بر وکبه ابوب یدفن و دربارهو  ردکا رفت همسرش او را 

مردم را خوش  یهاا رفت، چهرهیو چون فاطمه از دن برخوردار بود یخاصـــ یه الســـالم از آبرویعل یتا فاطمه زنده بود عل
 ام یفرستاد و پ رکرا نزد ابوب یلذا شخص و رده بودکعت نیرا تا آن زمان بید؛ زیر دکعت با ابوبیافت و مصلحت را در بیبرخورد ن

 «مد!!!آیمس همراه تو نباشد؛ چون از حضور عمر بدش کچ یا و هیه تو خودت نزد ما بکداد 

ــماعیالجعف یالبخار ــح هــــــ(،256یل أبو عبداهلل )متوفای، محمد بن إس تاب ک، 3998، ح 1549، ص 4، ج یح البخاریص
 .1987 - 1407، ه: الثالثهروت، الطبعیب - همامیر، الیثکب الب ا، ناشر: دار ابن ید یق د. مصطفیبر، تحقیخ ه، باب غزویالم از

تاب الجهاد ک، 1759، ح 1380، ص 3، ج ح مسلمیصح هـ(،261ی)متوفا یرین القشی، مسلم بن الحجاج أبو الحسیسابوریالن
 روت.یب - یاء التراث العربی، ناشر: دار إحیق: محمد فؤاد عبد الباقیالنورث، تحق یر، باب قول النبیوالس



 ت:ین روایج اینتا

ت ین روایرد؛ اما اکوان هجوم به خانه و آتش زدن آن را ثابت تیمت نین روایه طبق اکم یریگیمن یما اصـــال فرض را بر ا
 یســـت و اصـــل مبنایو... ن یمتر از هجوم به خانه وحکاهل ســـنت  یه عواقب آن براکند کیمرا ثابت  یگرید یزهایچ

 رد.بیمر سؤال یر را زکت خالفت ابوبیمشروع

 ها:یسوزاندن خانه فاطمه زهرا سالم اهلل عل یالف: اثبات قصد عمر برا

ها یند و سخن حضرت زهرا علکیمسوزاندن خانه فاطمه زهرا اثبات  ین حالت، قصد عمر را برایترنانهیت در خوشبین روایا

سالم  ضیم اهلل لیأ»ال صمکیتَ« هین لما حلف علیم شد؛بیمعمر  یم جدید بر ت سبت به اهلق هک یحال در ا نه، یمد صد بد ن
شودن ست  یگناه نا بخ سم خورده ا سول خدا ق ست و ر ه کرد؛ همان طور کرا در آتش ذوب خواهد  یسکن یه خداوند چنکا

 ود.شیمدر آب، حل  کنم

َسوءٍ أَذَابَهَ اهلل هنَیبَاب من أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِ»حش در باب یدر صح یشابوریمسلم ن  یسکر ه اگکرده است کت نقل یشش روا« بِ
 رد:کدر آب، حل خواهد  کنه داشته باشد، خداوند او را همانند نمینسبت به اهل مد یقصد بد

ْشهَدَ عل یعن أب ِسمِ  هرَیهَرَ یأب یعبد اللَّهِ الْقَرَّاظِ أَنَّهَ قال أَ صلی اهلل علیه وآله(أَنَّهَ قال قال أبو الْقَا  هدَ من أَرَادَ أَهْلَ هذه الْبَلْ )
 الْمَاءِ. یذَوبَ الْمِلْحَ فیما کأَذَابَهَ اهلل  هنَیالْمَدِ یعْنِیبِسَوءٍ 

صد بدکهر  سبت به مردم مد یس ق شد، خداوند او را )در آتش( ذوب ین شته با در آب حل  که نمکند؛ همان گونه کیمنه دا
 ود.شیم

سیسابوریالن سلم بن الحجاج أبو الح شی، م سلمیصح هـــــ(،261ی)متوفا یرین الق تاب ک 1386، ح 1007، ص 2ج  ،ح م

 روت.یب - یاء التراث العربی، ناشر: دار إحیق: محمد فؤاد عبد الباقی، تحقبِسَوءٍ أَذَابَهَ اهلل هنَیبَاب من أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِ الحُ،

 ات را آتش خواهم زد؟ه خانهکند کد یده زنان اهل بهشت را تهدیادگار رسول خدا و سیه تنها کحق دارد  یسکا یآ

 

 

 د وخشونت:یعت با تهدیب و یراسکش دمویب: نما

ه، اتفاق ، اجماع صحابیراسکد و خشونت صورت گرفته و بحث دمویر با توسل به تهدکعت ابوبیه بکند کیمت ثابت ین روایا
ــفیاهل حل و عقد )ر ــانهیدان و بزرگان(، بیش س ــت یش نیب یاعت مردم و... افس ــروع یین مطلب به تنهایه همکس ت یمش

سنت را ز سؤال یخالفت اهل  سنت، خل یه طبق مبناکرد؛ چرا بیمر  در  هک یود؛ در حالشیممردم انتخاب  یفه با آرایاهل 
 ود.شیمس آن مشاهده کت عین روایا

ه با زور، کت(؛ بلین روای)طبق ا اندهدیر نه از جانب خدا و رسولش انتخاب شده است و نه مردم او را به خالفت برگزکپس ابوب
 ده است.یخالفت رسد به یخشونت و تهد

ر مردم مسلط ر بیزه و شمشیه با سر نکن زورگو و مستبد یگر سالطیر و دکان خالفت ابوبیاست م ین صورت چه تفاوتیدر ا
 دند؟شیم

 :رکشان با خالفت ابوبیمؤمنان و اصحاب اریج: مخالفت ام



 رکاران او، با خالفت ابوبیهما الســالم و اصــحاب و یمؤمنان عل ریه فاطمه زهرا، امکن اســت یجه ســوم و از همه مهمتر اینت
ر مؤمنان با اصــحاب در خانه فاطمه زهرا جمع یولذا ام اندهانســتدیمه الســالم یر مؤمنان علیمخالف بوده و خالفت را حق ام

 ر.کبوبر خالفت اه السالم از اجماع بیر مؤمنان علی، خروج امیعنین یو ا نندکدا یش پیخالفت خو یبرا یارکدند، تا راهشیم

سیحال بار د سخن ابن حزم اندل ستاده یه امک یه بر اجماعکم یوشیمور ادآیرا  یگر  ضور ندارد، لعنت فر ر مؤمنان در آن ح
 است:

 .هطَالِبٍ وَمَنْ بِحَضْرَتِهِ من الصَّحَابَ یبن أب یخْرَجَ عنه عَلِیل إجْمَاعٍ ک یاللَّهِ عل هوَلَعْنَ

 ه در خدمت او هستند، در آن اجماع نباشند.ک یارون از آن باشد و صحابهیبن ابوطالب ب یه علک یلعنت خداوند بر هر اجماع

ـــ(،456ید أبو محمد )متوفایبن أحمد بن سع ی، علیإبن حزم الظاهر اء التراث یإح هق: لجنی، تحق345، ص 9، ج یالمحل هـ
 روت.یب - هدی، ناشر: دار اآلفاق الجدیالعرب

 نه را بترساند:یه اهل مدک یسکه وتمام مردم بر کلعنت خدا و مالئ

ست یند، اکیمت ثابت ین روایه اک یگریمطلب د ست یاقل مردم مدد حدین تهدیفه دوم با ایه خلکن ا سانده ا ر ه دکنه را تر
ــنت از روایا ــخ اهل س ــورت پاس ه چ« نیوالناس أجمع هکاهلل والمالئ هه لعنیأخافه اهلل، وعل هنیمن أخاف أهل المد»ت ین ص

 خواهد بود؟

 سد:یونیمخ اإلسالم یدر تار یذهب

صلیدر، عن عطاء بن کر بن المنکب ید بن الهاد، عن أبیزیقال  سول اهلل  سمع ر سائب بن خالد، أنه  ه یهلل علا یسار، عن ال

سلم  سلم بن نیوالناس أجمع هکاهلل والمالئ هه لعنیأخافه اهلل، وعل هنیمن أخاف أهل المد قول:یو وعبد اهلل  م،یمر یأب. رواه م
ـــائب، وخالفهم موســـهصـــعصـــع یبن عبد الرحمن بن أب بن  ه، عن عطاء فقال: عن عبادهبن عقب ی، عن عطاء عن الس

 .واألول أصح الصامت،

شنیوگیمسائب بن خالد  سول خدا  ساند، و بر چنیس مردم مدکدم فرمود: هر ید: از ر ساند خدا اورا بتر باد  یسکن ینه را بتر
 ه و تمام مردم.کلعنت خدا و مالئ

ــ(،748ین محمد بن أحمد بن عثمان، )متوفای، شمس الدیالذهب ، 26، ص 5، ج ر واألعالمیات المشاهیخ اإلسالم ووفیتار هـ
 م.1987 -هـ 1407، ی: األولهروت، الطبعیلبنان/ ب - یتاب العربک، ناشر: دار الیق د. عمر عبد السالم تدمریتحق

 ت:یسند روا یبررس

 د بن عبد اهلل:یزی

 رده است.کاد نقل یث زیه حدکند کیم یمعرف یسانکدانسته و از  هاست، وابن حجر او را ثق یان بخاریاو از راو

 .هثر من الخامسکم هثق یأبو عبد اهلل المدن یثیبن الهاد الل هد بن عبد اهلل بن أسامیزی

ق: ی، تحق7737، رقم: 602، ص 1، ج بیب التهذیتقر هـ(852یبن حجر أبو الفضل )متوفا ی، أحمد بن علیالشافع یالعسقالن
 م.1986 -هـ 1406، ی: األولها، الطبعیسور -د ی، ناشر: دار الرشهمحمد عوام

 در:کبن المن ابوبکر

 امد.نیم هاست. و ابن حجر او را ثق یان بخاریاو از راو

 .هثق یلمدنآیمیدر بن عبد اهلل التکبن المن ابوبکر



ق: ی، تحق7989، رقم: 624، ص 1، ج بیب التهذیتقر هـ(852یبن حجر أبو الفضل )متوفا ی، أحمد بن علیالشافع یالعسقالن
 م.1986 -هـ 1406، ی: األولها، الطبعیسور -د ی، ناشر: دار الرشهمحمد عوام

 سار:یعطاء بن 

 رده است.ک یفضل و اهل موعظه و عبادت معرف یو دارا هاست و ابن حجر او را ثق یان بخاریاز راو

 .هفاضل صاحب مواعظ وعباد هثق همونیم یمول یأبو محمد المدن یسار الهاللیعطاء بن 

ق: ی، تحق4605، رقم: 392، ص 1، ج بیب التهذیتقر هـ(852یبن حجر أبو الفضل )متوفا ی، أحمد بن علیالشافع یالعسقالن
 م.1986 -هـ 1406، ی: األولها، الطبعیسور -د ی، ناشر: دار الرشهمحمد عوام

 سائب بن خالد:

 است. یدگاه اهل سنت عدالتشان قطعیاست و صحابه از د یاو صحاب

 سد:یونیم هحیالصح هدر السلس یمحمد ناصر البان

ه یأخافه اهلل وزاد: فعلقل: یعن جابر بن عبد اهلل به إال أنه لم  یأخافه اهلل [. ) وهذا إسناد حسن ( ورو هنیأخاف أهل المد ] من

ضبه ال  هلعن صحیاهلل وغ سناده  صرفا وال عدال. وإ صح الحدیقبل منه  فقد  هنیأخاف أهل المد ث عن جابر بلفظ: منیح. وقد 
 . أخرجه أحمد.ین جنبیأخاف ما ب

، فقط نقل شده استز یو از جابر ن ح استیرساند، سندش صحتیمنه را بترساند خدا او را یمردم مد یسکه اگر کت ین روایا
 ح است.یز صحیو سندش ن ت وخشم خدا، وجود داردست، اگر چه جمله: پس بر او باد لعنیدر نقل او جمله اخافه اهلل ن

 نه را بترساند قلب مرا ترسانده است.یس مردم مدکه فرمود: هر کح از جابر آمده است ین با سند صحیهمچن و

صر )متوفایالبان ـــ(،1420ی، محمد نا سل هـ سل صح هال صره( هحیال شر ،2304 رقم ،382ص ،5ج ،)مخت  -المعارف  هتبکم :نا
 اض.یالر

 جه:ینت

سندین روایا یم.. ثابت و. یعت گرفتن اجبارید به آتش زدن، بیاقل تهدز حدین یندارد، از نظر دالل یلکچ مشیه یت از نظر 
 ر.کت خالفت أبوبیاست با عدم مشروع یه مساوکند ک

  



 شد؟ ین راضیخیها( از شی)سالم اهلل علا فاطمه یآ

ضا صدیعدم ر شهیت  سالم اهلل علیقه  شیده  شروعیخیها از  ساس م صل و ا سؤال یها را زت خالفت آنین، ا ه کرد؛ چرا بیمر 
ت ر و عمر مخالف و از دسکده زنان اهل بهشت با خالفت ابوبیدو عالم، س ین بانویادگار رسول خدا، برتریند تنها کیمثابت 
ضآن  شمگ یها نارا ست و طبق روایو خ صحین بوده ا سندیات  صحک یح ال ست،  یهاتابکن یترحیه در  سنت آمده ا اهل 
 ت رسول خدا و خشم او خشم رسول خدا است.یت فاطمه رضایرضا

سنت دست به یاز ا شده و رواکن رو عالمان اهل  شکنند کتا ثابت  اندهردکرا جعل  یتیار  رسول  ه دخترکن پس از آن یخیه 
ه ردند و فاطمکت یشان رفته و از او درخواست رضایادت ایآن حضرت به ع یزندگ ین روزهایخدا را به خشم آوردند، در واپس

 شد.! یز از آن ها راضیها نیزهرا سالم اهلل عل

 م:ییوگیمدر پاسخ 

سند روا ست؛ چرا یاوالً:  شعبکت مرسل ا شاهد ماجرا نبوده و ایاز تابع یه  ست و خود  شین رواین ا ه کرا دارد  یالکت همان ا
 ردند.کیم یو طبر یت بالذریاهل سنت به روا

ز دشــمنان ا یرا شــعبیرفت؛ زیرا پذ یت شــعبیوان رواتیممورد قبول باشــد، باز هم ن یه مرســالت تابعکن یاً: بر فرض ایثان
 سند:یونیم یبه نقل از خود شعب یو ابوحامد غزال یبوده است؛ چنانچه بالذر یه السالم و ناصبیرمؤمنان علیام

هم أبو ین واألنصــار، فیمن أبناء المهاجر هنیه قراء من المدی، وقدم علهالحجاج البصــر یقال: قدمنا عل یعن مجالد عن الشــعب

ض هسلم نا طالب فنال منه ونل یبن أب یر علکإذ ذ سَلهمیرهم وکذایاهلل عنه... وجعل الحجاج  یبن عبد الرحمن بن عوف ر
 ....له وفرقاً منه ومن شره همقارب

ه ابوســلمه بن عبد کنه از فرزندان مهاجر و انصــار یان مدیاز قار یم گروهیبر حجاج وارد شــد یادر شــهر بصــره همراه عده
ش ول گفتگو بود یالرحمن بن عوف ن شتند. حجاج با آنان م رد و از او کبن ابوطالب  یاز عل یادیز در جمع آنان بود، حضور دا

 م ....یردک ییبدگو یت حجاج و در امان ماندن از شرّ او از علیز به خاطر رضاینمود و ما ن ییبدگو

 ؛315، ص 4، ج أنساب األشراف هـ(279یبن جابر )متوفا ییحی، أحمد بن یالبالذر

 روت.یب - ه، ناشر: دار االمعرف346ص ، 2، ج نیاء علوم الدیإح هـ(،505ی، محمد بن محمد أبو حامد )متوفایال زال

 ما حجت باشد؟ یواند براتیم یناصب یکت یا روایآ

 اهل سنت یتاب هاکن یح تریر در صحکها( از ابوبیفاطمه )سالم اهلل عل یتینارضا

تاب اهل کن یترحیدر صــح یار اســت. بخارکر قابل انیتر و غر از آفتاب روشــنکها بر ابوبیاً: غضــب فاطمه ســالم اهلل علیثان
 ر، سخن گفته است.کها بر ابوبیسنت از تداوم غضب و قهر فاطمه سالم اهلل عل

 سد:یونیمتاب أبواب الخمس، کدر 

 تْ.یتَوَفِّ یرٍ فلم تَزَلْ مَهَاجِرَتَهَ حتکه وسلم فَهَجَرَتْ أَبَا بَیاهلل عل یبِنْتَ رسول اللَّهِ صل هفَ َضِبَتْ فَاطِمَ

 ا رفت.یادامه داشت تا از دن ین ناراحتیگردان شد و ا یرو یر ناراحت و از وکابوبفاطمه دختر رسول خدا از 

سماعیالجعف یالبخار ـــ(،256یل أبو عبداهلل )متوفای، محمد بن إ ، باب فَرْضِ 2926، ح1126، ص 3، ج یح البخاریصح هـ
 .1987 - 1407، ه: الثالثهالطبعروت، یب - همامیر، الیثکب الب ا، ناشر: دار ابن ید یق د. مصطفیالْخَمَسِ، تحق



 د:یوگیم 3998ث یبر، حدیخ ه، باب غزویتاب الم ازکدر 

 تْیتَوَفِّ یلِّمْهَ حتکفَهَجَرَتْهَ فلم تَ کذل یرٍ فکبَ یأب یعل هفَوَجَدَتْ فَاطِمَ

 ا رفت.یسخن نگفت تا ازدن یبا و رد وکر غضب کفاطمه بر ابوب

، یتاب الم ازک، 3998، ح1549، ص 4، ج یح البخاریصح هـ(،256یأبو عبداهلل )متوفال ی، محمد بن إسماعیالجعف یالبخار
 .1987 - 1407، ه: الثالثهروت، الطبعیب - همامیر، الیثکب الب ا، ناشر: دار ابن ید یق د. مصطفیبر، تحقیخ هباب غزو

 سد:یونیم 6346ث یحد هنَا صَدَقَکال نَورَثَ ما تَرَ )صلی اهلل علیه وآله( یتاب الفرائض، بَاب قَوْلِ النبکدر 

 مَاتَتْ. یلِّمْهَ حتکفلم تَ هفَهَجَرَتْهَ فَاطِمَ

 ا رفت.یسخن نگفت تا از دن یبا و رد وک یریگنارهکر کپس فاطمه از ابوب

ـــــ(،256یل أبو عبداهلل )متوفای، محمد بن إســـماعیالجعف یالبخار تاب ک، 6346، ح2474، ص 6، ج یح البخاریصـــح هـ
دَقَکال نَورَثَ ما تَرَ )صــلی اهلل علیه وآله( یالفرائض، بَاب قَوْلِ النب ر، یثکن ب الب ا، ناشــر: دار ابید یق د. مصــطفی، تحقهنَا صــَ

 .1987 - 1407، ه: الثالثهروت، الطبعیب - همامیال

ها اجازه ورود نداد و ناچار یادت آمدند، فاطمه زهرا سالم اهلل علیع یه آن دو براکیمه هنگاکبه آمده است یت ابن قتیو در روا
 ود:ه السالم فرمیرمؤمنان علیرد، در پاسخ امکه السالم متوسل شوند و آن حضرت وساطت یعل یرمؤمنان علیشدند به ام

 .کتیت بیالب

 یاه السالم بریر مؤمنان علی. امیاجازه ورود بده یه دوست دارکرا  یسکهر  یجان! خانه خانه تو است، تو مختار یعل یعنی
ــتیه ما مکاورند یه آن دو بعداً بهانه نکن یاتمام حجت و ا ــایخواس ــت، به آن د یعل ی؛ ولمیریت بگیم از فاطمه رض و نگذاش
 .اجازه ورود داد

 گرفت:ن اعتراف ین چنیها اه از آنکرفت؛ بلیقه طاهره نپذیردند، صدک یه آن دو عذرخواهک یمهنگا

شدت سول اهلل کن سمعا ر ضا فاطم»قول یما اهلل ألم ت ضا هر سخط فاطم یمن ر سخط هو فقد  یابنت هفمن أحب فاطم یمن 
 « یفقد أسخطن هومن أسخط فاطم یفقد أرضان هفاطم یومن أ رض یأحبن

او  یو ناراحت من یفاطمه خوشنود یه فرمود: خوشنودکد یدیا شما دو نفر از رسول خدا نشنیهم آدیمرا به خدا سوگند  شما
س کرده اســت و هر کند مرا دوســت داشــته و احترام کس دخترم فاطمه را دوســت بدارد و احترام کمن اســت. هر  یناراحت

 رده است؟.کند مرا ناراحت کس فاطمه را ناراحت کرده است و هر کد مرا خوشنود یفاطمه را خوشنود نما

 م.یادهینگونه شنیما از رسول خدا ا یردند: آرکهر دو نفرشان اعتراف 

 ه وسلم.یاهلل عل ینعم سمعناه من رسول اهلل صل

 قه طاهره فرمود:یسپس صد

 ه.یما إلکونکألش یت النبیولئن لق یتمانیوما أرض یما أسخطتمانکته أنکأشهد اهلل ومالئ یفإن

د و در مالقات با پدرم از شــما دو نفر یاردهکت و ناراحت یه شــما دو نفر مرا اذکرم یگیمپس من خدا و فرشــتگان را شــاهد 
 رد.کت خواهم یاکش

 



 رده و فرمود:کز بسنده نین نیبه ا

 ها.یأصل هل صالک یف یکواهلل ألدعون اهلل عل

 رد.کن خواهم یبه خدا قسم پس از هر نماز بر شما نفر

ـ(،276ی)متوفا هبی، أبو محمد عبد اهلل بن مسلم ابن قتینوریالد  یعل هعیانت بکف کی، باب 17، ص 1، ج هاسیوالس هاإلمام ه
 م.1997 -هـ 1418 -روت یب - هیتب العلمکل المنصور، ناشر: دار الیق: خلیاهلل عنه، تحق یرض

صدکرد کوان باور تیمن حال چگونه یبا ا شهیه  سالم اهلل علیقه  ضیده  شد؟ آ یها از آن دو را مقدم  یت بخاریا روایشده با
ست  شخصی؛ آن هم روایهقیت بیا روایا شمن امک یت  سالم محسوب یرمؤمنان علیه د شاهد ماجرا یده و خود نشیمه ال ز 

 نبوده است؟

سالم اهلل علثالثاً ضی: اگر فاطمه زهرا  ص یها از آن دو نفر را شبانه دفن کرد کت یشده بود، چرا و از  یکچ ینند و هکه او را 

 نند؟کع جنازه و نماز خبر نییتش ی، برااندهستم روا داشت یه به وکرا  یسانک

 سد:یونیم یل بخاریمحمد بن اسماع

 هایعل یصَلَّرٍ وَکؤْذِنْ بها أَبَا بَیلًا ولم یلَ یتْ دَفَنَهَا زَوْجَهَا عَلِیأَشْهَرٍ فلما تَوَفِّ هه وسلم سِتَّیاهلل عل یصل یوَعَاشَتْ بَعْدَ النب

شش ماه زنده بود و چون از  سول خدا  سرش علیدنفاطمه پس از ر  ر خبر نداد وکرد و به ابوبکشبانه او را دفن  یا رفت هم
 خودش بر بدن فاطمه نماز خواند.

، یتاب الم ازک، 3998، ح1549، ص 4، ج یح البخاریصح هـ(،256یل أبو عبداهلل )متوفای، محمد بن إسماعیالجعف یالبخار
 .1987 - 1407، ه: الثالثهروت، الطبعیب - همامیر، الیثکب الب ا، ناشر: دار ابن ید یق د. مصطفیبر، تحقیخ هباب غزو

 سد:یونیمث یل مختلف الحدیدر تَو ینوریبه دیابن قت

اه حلفت یعطها إیه وسلم فلما لم یاهلل عل یها رسول اهلل صلیراث أبیاهلل عنه بم یر رضکاهلل عنها أبا ب یرض هوقد طالبت فاطم

 الیحضرها فدفنت لیال لئال یوأوصت أن تدفن ل لمه أبداکال ت

ــول خدا را درخواســت نمود و چون ابوبیر مکفاطمه از ابوب ــرپکراث پدرش رس ــوگند ک یچیر س  یگر با ویه دکرد کاد یرد س
 ند.کت نکعش شرییر در تشکنند تا ابوبکرد شبانه او را دفن کت ید و وصیسخن نگو

سلم ابن قتینوریالد ق: محمد ی، تحق300، ص 1، ج ثیل مختلف الحدیتَو هـــــ(،276ی)متوفا هبی، أبو محمد عبد اهلل بن م
 .1972، 1393روت، یل، بیالنجار، ناشر: دار الج یزهر

 سد:یونیم یو عبد الرزاق صنعان

سن بن محمد أخبره أن فاطمیُ وعمرو بن دیعن بن جر سلمیاهلل عل یصل یبنت النب هنار أن ح قال فر بها  لیدفنت بالل ه و
 ءینهما شیان بکها یعل یصلیر أن کب یمن أب یعل

ست  سن بن محمد نقل ا شد تا ابوبیه گفت: فاطمه دختر پکاز ح شب دفن  ن یب یدورتکرا یرش نماز نخواند؛ زیکر بر پکامبر 
 آن دو وجود داشت.

 

 



 د:یوگیمز یو در ادامه ن

 .کنار عن حسن بن محمد مثله اال أنه قال اوصته بذلیعن عمرو بن د هنییعن بن ع

ت یت گفته شده: فاطمه بر دفن شبانه وصین روایه در اکن ین نقل شده است؛ اال ایشیت پیز همانند روایمحمد ناز حسن بن 
 رد.ک

ـ(،211یعبد الرزاق بن همام )متوفا ابوبکر، یالصنعان ب الرحمن یق حبی، تحق6555و ح  6554، ح 521، ص 3، ج المصنف ه
 هـ.1403، هی: الثانهروت، الطبعیب - یتب اإلسالمک، ناشر: المیاألعظم

د و ارزشمند است یمف ید گفت: توبه زمانیرد، در پاسخ باکمان شد و توبه یر بعدا پشکد: ابوبیبگو یسکه کن است کالبته مم
سته از عمق وجود آد یه همراه با ندامتک شدب یمبر خوا ه شخص توبه ک ین معنید به ایگذشته را هم جبران نما یو از طرف ا
 د.یمام آن را جبران نماتیمباشد و چه مرد یشده را؛ چه اله عییننده حقوق تضک

اش توبه نصــوح باشــد و در نزد خداوند قه طاهره بازگرداند تا توبهیرا به صــد کر فدکا ابوبیه آکن اســت یحال پرســش ما ا
 رفته شود؟یپذ

 جه:ینت

اب اهل تکن یترحیه در صحکاست  یمسائلت از آن دو، از یاش و عدم رضاین لحظات زندگین تا واپسیخیخشم فاطمه از ش
در  یصبنا یکل وجود یت فاطمه شده است، به دلیسب رضاکه از آن استفاده ک یهقیت بیسنت پس از قرآن وارد شده و روا

 سلسله سند آن، اعتبار ندارد.

  



 ها( نماز خوانده است؟یر حضرت زهرا )سالم اهلل علیکر بر پکا ابوبیآ

 یپاسخ اجمال

 ها أربعا،یبر علکها فیفصلى عل ابوبکرفتقدم »ن عبارات: یت با ایه در منابع اهل سنت انجام شد، حدود پنُ رواک ییبا جستجو

ته هستند کن نیانگر ایب «أربعا هعلى فاطم ابوبکربر کبِنْتِ رََسولِ اللَّهِ، و هقَ عَلَى فَاطِمَیرٍ الصِّدِّکبَ  ، َصلَّى أَبَوابوبکرها یصلى عل

 ها( نماز خوانده است.یر حضرت زهرا )سالم اهلل علیکبر پ رکبه ابوک

 ستند.یجه حجت نیف هستند و در نتیات از نظر سند ضعین روایاما ا

صحیات، رواین روایگر در مقابل ایاز طرف د سلم قرار دارند  یح بخاریات  صرکو م سالم اهلل کیح میه ت ضرت زهرا ) نند، ح

بَتْ فَاطِمَردندکقهر بودند و با او صـــحبت ن ابوبکرها( تا آخر عمر با یعل لم تَزَلْ رٍ فکبَ  بِنْتَ رســـول اللَّهِ فَهَجَرَتْ أَبَا ه: فَ َضـــِ

 یع دختر رسول خدا )صلییز و تشیه السالم در مراسم تجهیر مؤمنان علیا رفتند، امیه از دنکی، و هنگام تْیمَهَاجِرَتَهَ حتى تَوَفِّ

 ردند:کردند و خود آن حضرت بر بدنش نماز خواند و دفن کبا خبر نه وآله( آنها را یاهلل عل

 ...هایعل وَصَلَّى رٍکبَ أَبَا بها ؤْذِنْی ولم لًایلَ یعَلِ زَوْجَهَا دَفَنَهَا تْیتَوَفِّ فلما 

صحین روایا ضعیح بر روایت  ست و ثابت میف دیات  ست و یر بر بدن اکبه ابوکشود یگر مقدم ا ا آخر تشان نماز نخوانده ا

 .اندهبود یناراحت و ناراض یعمر آن حضرت از دست و

 بر بدن آن حضرت نماز نخوانده است. ابوبکره ک اندهح نمودیبزرگ اهل سنت تصر یاز علما یاریو از طرف سوم، بس

 :یلیپاسخ تفص

 م.یینمایم یآنها را در موضوع مورد بحث، بررس یات اهل سنت و پس از آن سخنان علماین بخش، ابتدا روایدر ا

 ات اهل سنتیروا یالف: بررس

 ، دو دسته هستند:ن موضوعیات اهل سنت در ایروا

 ف هستند و ضعف سند آنها اثبات خواهدیر بر آن حضرت نماز گزارده است. )سند همه آنها ضعکند ابوبیگویه مک یاتی. روا1

 شد(

صرک یاتی. روا2 ص نندکیح میه ت سالم اهلل علیبنا به و ضرت زهرا ) شبانه بدن مطهر ایها(، امیت ح ز یشان را تجهیرمؤمنان 

 ح است(یسپردند. )سند آنها صح کنموده و به خا

 د.یآح به دست یجه عادالنه و صحیم تا نتیینما یق، هر دو دسته را بررسیروش تحق یبه اقتضا

 ها(یبر بدن حضرت زهرا )سالم اهلل عل ابوبکردسته اول، نماز 

 ه السالمیبن انس از امام صادق عل کت اول: مالیروا

رده کل نقل یبن انس با ســند و متن ذ کاز مال« الضــعفاء یامل فکال»تاب کدر  یات موضــوع بحث را، ابن عدیاز روا یکی

 است:



عبد اهلل  ذا قال وإنما هوکیمأبان ثنا محمد بن عبد اهلل القداد بن یبمصر ثنا محمد بن الول یثنا محمد بن هارون بن حسان البرق

صلى اهلل هت فاطمیه عن جده قال توفیبن أنس أخبرنا عن جعفر بن محمد عن أب کقال مال یبن محمد القدام سول اهلل   بنت ر

ها یقدم فصل علت یلعل ابوبکرفقال  کر سماهم مالیثک هد وجماعیر وسعیوالزب هوعمر وعثمان وطلح ابوبکرال فجاء یه وسلم لیعل

 ال.یودفنها ل ها أربعایبر علکها فیفصلى عل ابوبکرفتقدم  ه وسلم قالیرسول اهلل صلى اهلل عل هفیقال ال واهلل ال تقدمت وأنت خل

 هعیرب نب محمد بن اهلل عبد ریغ کمال عن رواها أعلم وال الموطَ یف أنس بن کمال عن تهایأمل یالت ثیاألحاد وهذه خیالش قال 

 هذا

ختر ه فرمود: فاطمه دکرده که السالم نقل ین علیبن الحس یشان از پدرش علیه السالم از پدرش و ایاز امام صادق عل کمال

آنها را نام  که مالکاز افراد  یارید و بسیر سعی، عمر، عثمان، طلحه، زبابوبکر، ا رفتیه وآله شب از دنیاهلل عل یرسول خدا صل

ود: نه به خدا ! ه السالم فرمیعل یست و بر فاطمه نماز بگزار. علیه السالم[ گفت: جلو بای]عل یر به علکبابوشدند. برده، حاضر 

ر او ر بر بدن حضرت زهرا نماز خواند و بکبد: ابویگویم ی. رواین رسول خدا هستیه تو جانشک یرم در حالیگینم یشیاز تو پ

 ردند.کر گفت و فاطمه را شبانه دفن یبکچهار ت

د بن ه جز عبد اهلل بن محمکدانم یبن انس در موطَ بود، نوشتم و م که من از مالکرا  یاتین روایتاب گفته است: اکمصنف 

 رده است.کن  تیها را رواگر آنید یسکعه یرب

جان عدیالجر بداهلل بن  فا ی، ع مد )متو مد أبو أح بداهلل بن مح ـــــ(، ال 365یبن ع مل فکهـ جال، یا فاء الر ، 4ج  ضـــع

    1988 - 1409ه: الثالثهروت، الطبعیب – رک، دار النشر: دار الفیى مختار غزاویحیق: یتحق ،258ص

 ف استیت ضعیپاسخ اول؛ سند روا

رجال  یاز نظر علما« یعبد اهلل بن محمد بن قدام»ه در سند آن کف است؛ چرا یت ضعین روایه سند اکن ین پاسخ اینخست

 م:ینکیشان نقل میا دربارهرجال را  ین مطلب سخنان علمایاثبات ا یف شده است. برایاهل سنت تضع

 ین ذهبی. شمس الد1

 رده است:کر کاز ضعفاء ذ یکیرا  یبزرگ رجال اهل سنت، و یاز علما یذهب

صآیمبن القدا هعی( عبد اهلل بن محمد بن رب 4788)  4549 ضعفاء یصیلم صائب ) منها ( عن جعفر ب کأتى عن مال أحد ال ن بم

ـــل قال واهلل یلعل ابوبکرفقال  هریثک هوعمر وجماع ابوبکرال فجاء یل هت فاطمیه عن جده قال توفیمحمد عن أب  ال تقدم فص

 بر أربعا.کو ابوبکرفتقدم  ه وسلمیرسول اهلل صلى اهلل عل هفیتقدمت وأنت خل

ت یآنها رواز ا یکیرده است. کرا نقل  یمصائب که از مالکاز ضعفاء است  یکی، یصیمص یعه قدامیعبد اهلل بن محمد بن رب

 افت ...یه فرمود: فاطمه شبانه وفات که السالم از پدر و جدش است یامام صادق عل



، 4ج  نقد الرجال، یزان االعتدال فیهـــ(، م 748ن ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفاىی، شمس الدیالشافع یالذهب

: هروت، الطبعیب - هیتب العلمکخ عادل أحمد عبدالموجود، ناشـــر: دار الیمحمد معوض والشـــ یخ علیق: الشـــیتحق ،180ص
 م.1995األولى، 

 :ی. ابن حجر عسقالن2

نقل  کاز مال کان مترویاز روا یت را برخین روایه اکند کیح میت، تصــریبعد از نقل روا« االصــابه»تاب کز در یابن حجر ن

 .اندهت او را وهن دانستیروا یو ابن عد یدارقطنرده و ک

 .یوابن عد یووهاه الدارقطن ه نحوهیعن جعفر بن محمد عن أب کن عن مالکیوقد رَوَى بعض المترو

ن آ یو ابن عد یرده و دارقطنکت را نقل ین روایاز جعفر بن محمد از پدرش همانند ا کت را از مالین رواین اکیمترو یبرخ

 .اندهرا وهن دانست

شافع یالعسقالن ـــ(، اإلصاب852بن حجر ابوالفضل )متوفاى ی، أحمد بن علیال صحابییتم یف ههـ ق: یتحق ،58، ص8ج  ،هز ال
 م.1992 -هـ 1412: األولى، هروت، الطبعیب -ل ی، ناشر: دار الجیمحمد البجاو یعل

 :یف ابن عدیتضع      .3

ضعفاء یامل فکال»تاب کصاحب  یابن عد حمد ات عبد اهلل بن میروا دربارهگر، یت دیت و چند رواین روایبعد از نقل هم« ال

 سد:ینویم یقدام

 ره.کالما فَذکه ین فیها ولم أر للمتقدمیاته واضطرابه فیمن روا ین لیعلى ما تب فیوهو ضع هر محفوظیثه غیحد هوعام

ظ ( محفوی)عبد اهلل بن محمد قدام یات وی، عموم روامن روشن شده یاتش براین فرد و اضطراب روایات ایبنابر آنچه از روا
 نم.کر که ذکافتم یاو ن درباره یزیلمات گذشتگان چک؛ در ف است(یو ضعست )یو ثابت ن

جان عدیالجر بداهلل بن  فا ی، ع مد )متو مد أبو أح بداهلل بن مح ـــــ(، ال 365یبن ع مل فکهـ جال، یا فاء الر ، 4ج  ضـــع

     1988 - 1409ه: الثالثهروت، الطبعیب – رک، دار النشر: دار الفیمختار غزاوى یحیق: یتحق ،258ص

 :ی. ابن طاهر مقدس4

 ف است:یضع یه عبد اهلل بن محمد قدامکند کیح میت، تصریبعد از نقل روا« الحفاظ هریذخ»تاب کدر  یمقدس

 ی، ... رواه عبد اهلل بن محمد القدام ه، وعمر ، وعثمان ، وطلح ابوبکرالً ، وجاء یبنت رسول اهلل ل هت فاطمیث : توفیحد - 2493

 ف .یوهو ضع یر القدامیغ کروه عن مالیولم  ت .یه ، عن جده قال : توفیبن أنس ، عن جفعر بن محمد عن أب ک: عن مال

 ف است.یرده ... و او ضعکت یبن انس .... روا کز مالآیمت را عبد اهلل بن محمد قداین روایا

، ناشر: دار السلف یوائیق: د.عبد الرحمن الفریتحق ،1172، ص2ج الحفاظ، هریهـ(، ذخ 507، مطهر بن طاهر )متوفاىیالمقدس
 م.1996-هـ  1416: األولى، هاض، الطبعیالر -



 :یشابوریم نک. حا5

 ند:کیمنقل  کاز مال یث جعلیه عبد اهلل بن محمد احادکند کیح میز تصرین یو

 .هث موضوعیأحاد م بن سعدیأنس وإبراه کعن مال روى القدامى هعیبن محمد بن ربعبد اهلل  92

 رده است.کرا نقل  یات ساختگید روایم بن سعیبن انس و ابراه ک، از مالیقدام هعیعبد اهلل بن محمد بن رب

صح 405 یه أبو عبد اهلل )متوفای، محمد بن عبد اهلل بن حمدویسابوریم النکالحا ، 152، ص1ح ، ج یهـــــ( ، المدخل إلى ال

  1404 ، األولى:  هالطبع روت،یب – هالرسال ه، دار النشر : مؤسسیر المدخلیعم یع هادیق : د. ربیتحق

 د:یگویز مین ینیقزو یعلیابو 

 .هیتابع علیر وما ال کیبالمنا یَتیف یضع وهو کعن مال یروی یصیلمصآیمالقدا هعی( عبد اهلل بن محمد بن رب 134)  

 ه است.ردکست نقل ین یرویر و آنچه را قابل پکات منیف است و روایرده، او ضعکت یروا کز مالآیمعبد اهلل بن محمد قدا

شاد ف446یعلى )متوفایل بن عبد اهلل بن أحمد أبو ی، الخلینیالقزو یلیالخل ، 280، ص1ث، جیعلماء الحد همعرف یهــــ(، اإلر
 1409األولى:  هالطبع اض،یالر –الرشد  هتبکس، دار النشر: مید عمر إدریسعق : د. محمد یتحق

 رده است:کیاخبار را وارونه م یه وکح نموده یتصر یابن جزر

 .حتُ بهیقلب األخبار ال یان کو م بن سعد ...یوإبراه کروى عن مال یصیلمصآیمالقدا هعیعبد اهلل بن محمد بن رب

 شود.یات او احتجاج نمیرد و به رواکیات را وارونه می... روا یعبد اهلل بن محمد قدام

ــ ــن علیالجزر یبانیالش ــاب،یتهذ یهـــــ(، اللباب ف630یرم محمد بن محمد )متوفاکال یبن أب ی، أبو الحس ، 3ج ب األنس

 م1980 -هـ 1400 -روت یب -دار النشر: دار صادر  ،19ص

 ح استیت صحیر با روایت م این روایپاسخ دوم: ا

با  تین روایه اکدهد ین گونه پاسخ میا ، همناقب العشر یف هاض النضریالر»تاب کدر  ت،یبعد از نقل روا ین طبریمحب الد

را در یرده بود، منافات دارد؛ زکعت نیب ابوبکره السالم تا شش ماه با یر مؤمنان علیند امکیح میه تصرک یگریح دیت صحیروا

 ر همسرش نماز بخواند:یکه غاصب حق اوست، بر پک یسکدهد یالسالم چگونه اجازه مه یر مؤمنان علین صورت امیا

بعد ی هعیان هذا مع عدم البیوطر هر حتى ماتت فاطمکع أبا بیبایا لم یح أن علیالصح یفإنه ورد ف حیالصح یر لما جاء فیوهذا م ا

 ع بعده.یثم با کفاتفق ذلونوا لما سمعوا بموتها حضروها یکالظاهر وال الب وإن جاز أن  یف

صحین روایا ست، زیآمده م ا یح بخاریت با آنچه در  صحیرا در روایر ا ست یت  سالم( تی)عل یه )حضرت( علکح آمده ا ا ه ال

ه ی)عل یه علکن ین مطلب با ایردن اکو طرح  ردکعت نیر بکبا نرفت، با ابویها( از دنیه )حضرت( فاطمه )سالم اهلل علک یزمان

سالم( ب ست یسد؛ هر چند جاریمد به نظر یرده بود، در ظاهر و غالبا بعکعت نیال و عمر خبر  ابوبکره کیمم هنگاییه بگوکز ا

 رد.کت یبع یه السالم( با وی)عل ی، )حضرت( علدند، حاضر شدند و پس از آنیوفات )حضرت( فاطمه را شن



، 96، ص 2، ج  همناقب العشر یف هاض النضریهـ(، الر694)متوفاىن أحمد بن عبد اهلل بن محمد ی، ابوجعفر محب الدیالطبر
 م.1996: األولى، هروت، الطبعیب - ی، ناشر: دار ال رب اإلسالمیریعبد اهلل محمد مانع الحم یسیق: عیتحق

صحیاز روا یمنظور طبر ست  یت بخارین روایح ایت  سلم ا سالم یه امکو م ضرت زهرا ) شهادت ح اهلل ر مؤمنان تا بعد از 

 رده بود:کعت نیر بکبها( با ابویعل

َش  عن هعَرْوَ عن ِشهَابٍ بن عن لٍیعَقَ عن ثَیاللَّ حدثنا رٍکیبَ بن ىیحی حدثنا  لَام هایعل هفَاطِمَ أَنَّ هعَائِ سَّ  اهلل صلى یالنب بِنْتَ ال

 . ...رَاثَهَایمِ تَسََْلَهَ رٍکبَ یأب إلى أَرْسَلَتْ وسلم هیعل

َشتْ بَعْدَ النبیلِّمْهَ حتى تَوَفِّکفَهَجَرَتْهَ فلم تَ کذل یرٍ فکبَ یعلى أب هفَاطِمَفَوَجَدَتْ   سلمیصلى اهلل عل یتْ وَعَا ْشهَرٍ فلما  هِستَّ ه و أَ

َصلَّى علکؤْذِنْ بها أَبَا بَیلًا ولم یلَ یتْ دَفَنَهَا زَوْجَهَا عَلِیتَوَفِّ ْستَنْیفلما تَوَفِّ هفَاطِمَ هایمن الناس وَجْهٌ حَ یان لِعَلِکها ویرٍ وَ  یرَ عَلِ کتْ ا

 .الََْشْهَرَ کعَ تِلْیبَاینْ یکولم  عَتَهَیرٍ وَمَبَاکبَ یأب هوَجَوهَ الناس فَالْتَمَسَ مَصَالَحَ

سالم اهلل عل ضرت فاطمه ] ضب نمود و با وى قهر کها[ بر ابوبیح سخنى نگفت. و بعد از پیرد و تا پاکر غ امبر یان عمر با او 

شش ماه بیاهلل عل یصل سالم اهلل عل یرد. وقتکن یشتر زندگیه وآله  ضرت فاطمه ] شبیها[ از دنیح شوهرش  انه او را ا رفت، 

الم[ در ه السی]عل یها[ زنده بود، علیر را خبر نساخت و خود بر او نماز خواند. تا حضرت فاطمه ]سالم اهلل علکرد و ابوبکدفن 

شت؛ اما وقتیم سالم اهلل عل یان مردم احترام دا ضرت فاطمه ] ه کن جا بود یگرداندند و ا یا رفت، مردم از او رویها[ از دنیح

ستند حضرت عل سالم[ با ابوبی]عل یخوا سالم[ در ای]عل یند. علکعت یر مصالحه و بکه ال رت فاطمه ه حضکن شش ماه یه ال

 رد.کعت نیر بکها[ زنده بود، با ابوبی]سالم اهلل عل

سماع، ابیالجعف یالبخار صح256ل )متوفاىیوعبداهلل محمد بن إ ق: د. یتحق ،3998، ح1549، ص 4ج  ،یح البخاریهـــــ(، 
 .1987 - 1407، ه: الثالثهروت، الطبعیب - همامیر، الیثکب الب ا، ناشر: دار ابن ید یمصطف

 ز آمده است.ین 1759، ح1380، ص 3ح مسلم جیت در صحین روایا

 ردند:کعت نیش از شش ماه بیه السالم بین علیرالمؤمنیسد امینویمت ین روایدر شرح ا یابن حجر عسقالن

 ر.کب یفلما ماتت واستمر على عدم الحضور عند أب

 - ه، دار النشــر : دار المعرف 852: هالوفا یالشــافع یبن حجر أبو الفضــل العســقالن یأحمد بن عل ،494، ص 7ج   یفتح البار
 بین الخطیق : محب الدیروت ، تحقیب

 نرفت. ابوبکرعت نزد یب یه السالم برایرمؤمنان علیا رفتند، امیها[ از دنیه حضرت زهرا ]سالم اهلل علکیمهنگا

ب و غص که به خاطر غصب خالفت و غصب فدکنبوده بل که غضب حضرت فقط به خاطر غصب فدکر است کالزم به ذ

 نه بوده است.یبر و غصب وجوهات مدیخمس خ

 



 :یت دوم: شعبیروا

سعد در  ضوع نقل یگر را در ایت دی، دو روا«برىکالطبقات ال»تاب کابن  ست یرده و رواکن مو شعبکت نخ شده، نق یه از  ل 

 ن است:یا

 .اهلل عنه یرض ابوبکرها یصلى عل قال یع عن مجالد عن الشعبیس بن الربیأخبرنا محمد بن عمر حدثنا ق

 رد.کنماز برگزار  ابوبکرها[ ید: بر ]فاطمه زهرا سالم اهلل علیگویم یشعب

، دار النشر : دار صادر 29، ص 8برى ، ج کهـــ(، الطبقات ال 230یع أبو عبداهلل )متوفای، محمد بن سعد بن منیالزهر یالبصر
 ریبکروت ، طبق برنامه الجامع الیب -

 ف استیت ضعین روایپاسخ: سند ا

صابه»تاب کابن حجر در  صریف میضعق را ین طریت، ایبعد از نقل روا« اال شعبکند کیح میداند و ت ست و یضع یه  ف ا

 باشد:یز منقطع میت نیعالوه بر آن، سند روا

 .ه ضعف وانقطاعیوهذا ف هعلى فاطم ابوبکرقال صلى  یق الشعبیعن طر یوروى الواقد

 است. ز منقطعیسندش نت ضعف وجود دارد و ین روایر بر فاطمه نماز خواند. در اکبه ابوکرده کت یروا یق شعبیاز طر یواقد

ـــ(، اإلصاب852بن حجر ابوالفضل )متوفاى ی، أحمد بن علیالشافع یالعسقالن ق: یتحق ،58، ص 8ج  ،هز الصحابییتم یف ههـ
 م.1992 -هـ 1412: األولى، هروت، الطبعیب -ل ی، ناشر: دار الجیمحمد البجاو یعل

شعب یگریت دیروا یهقیب سالم از بازوان ابویرمؤمنان علیه امکرده کنقل  یرا از  واندن جلو نماز خ یر گرفت و او را براکبه ال

 انداخت.

صحدیگویرده و مکت را رد ین روایان ایدر پا یهقیاما خود ب  ست یح ای:  ضیه به نقل عاکن ا ه کیراث هنگامیه میشه در ق

 بدن او نماز خواند.ر را با خبر نساخت و خود بر کبه السالم ابویطالب عل یبن اب یافت، علیفاطمه وفات 

 ن است:یت ایمتن هر دو روا

َشجَرَکأَحْمَدَ بْنَ  ابوبکرفَََخْبَرَنَا فَََخْبَرَنَا أَبَو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظَ ، ثنا  6687 ِض  هامِلِ بْنِ خَلَفِ بْنِ   ی بْنِ أَبِ، ثنا مَحَمَّدَ بْنَ عَثْمَانَ یالْقَا

عْبِ هبَیَش  شَّ ْصعَبٍ ، عَنْ مَجَالِدٍ ، عَنِ ال َسوَّارَ بْنَ مَ َسالمٍ ، ثنا  ِض  ه، أَنَّ فَاطِمَ ی، ثنا عَوْنَ بْنَ   یاللَّهَ عَنْهَا ، لَمَّا مَاتَتْ دَفَنَهَا عَلِ  یر

ْهَ لَ یرَضـــِ  َّهَ عَن بْعَیالل ِّدِّکبَ یأَبِ یال ، وَأَخَذَ بِضـــَ َهَ  یقِ رَضـــِ یرٍ الصـــ َدَّم ْهَ فَق َّهَ عَن ال یفِ یعْنِیالل ا بِهَذَ یذَا رَوِکهَا ، یعَلَ هالصـــَّ

 حَ.یوَالصَّحِ اإلِسْنَادِ

شهاب الزهر 6688 ش هعن عرو یعن بن  ض هعن عائ ص یاهلل عنها ف یر صلى اهلل عل هراث أن فاطمیالم هق سول اهلل  ه یبنت ر

ؤذن یال ولم یما لاهلل عنه یطالب رض یبن أب یت دفنها علیأشهر فلما توف هه وسلم ستیوسلم عاشت بعد رسول اهلل صلى اهلل عل

 اهلل عنه . یرض یها علیاهلل عنه وصلى عل یر رضکبها أبا ب



 بوبکرارد و از بازوان که الســالم[ او را شــبانه دفن ی]عل یا رفت، علیها[ از دنیاطمه ]ســالم اهلل علفیمد: هنگایگویم یشــبع 

ضرت جلو انداخت. همچن یگرفت و او را برا ست، رواین با اینماز خواندن بر بدن آن ح شده ا سند نقل  صحین  ن ح از ابیت 

 یماه زندگ ه فاطمه دختر رسول خدا بعد از آن حضرت ششکراث نقل شده است یه طلب میشه در قضیشهاب از عروه از عا

شبانه دفن یطالب ]عل یبن اب یافت علیه وفات کیرد و هنگامک سالم[ او را  ساخت و عل ابوبکررد و که ال ه ی]عل یرا با خبر ن

 السالم[ بر او نماز خواند.

ق : محمد ی، تحق29، ص 4ج   برىکال یهقیهـ( ، سنن الب 458 ی)متوفا ابوبکربن موسى  ین بن علیأحمد بن الحس یهقیالب
 ریبک، طبق برنامه الجامع ال 1994 - 1414 - هرمکالم هکم -دار الباز  هتبکعبد القادر عطا، دار النشر : م

 متصل است. یت بعدیبا عبارت روا« حیوالصح»لمه کتاب کن یا یهااز چاپ یدر برخ

 راث. ...یالم هقص یاهلل عنها ف یرض هعن عائش هعن عرو یح عن ابن شهاب الزهریبهذا االسناد والصح یذا روک... 

 ت.یتبه اهل البکطبق م ر ،کناشر : دار الف (،29/ ص  4)ج  - یهقیبرى للبکالسنن ال

شان میا شعبیروا یهقیه بکدهد ین مطلب ن صح یت  ست یح ایرا قبول ندارد لذا به نظر او قول  از نخوانده نم ابوبکره کن ا

 است:

 میت سوم: حماد عن ابراهیروا

 رده است:کنقل « م بن محمد بن حاطبیابراه»ق یرا از طر یگریت دیابن سعد روا

َشبَابَ َسوَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَ األَعْلَى بْنَ أَبِ هأَخْبَرَنَا  َساوِرِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِ یبْنَ  دِّ ابوبکرَصلَّى  مَ، قَالَ:یالْمَ صِّ بِنِْت  همَقَ عَلَى فَاطِیال

 هَا أَرْبَعًا.یبَّرَ عَلَکه وسلم فَیاهلل عل یرَسَولِ اللَّهِ صل

 ر گفت.یبکشان چهار تیه وآله نماز خواند و بر ایاهلل عل یق بر فاطمه دختر رسول خدا صلیر صدکبد: ابویگویم میابراه

دار النشر : دار صادر  ،29، ص 8ج  برى ،کهـــ(، الطبقات ال 230یع أبو عبداهلل )متوفای، محمد بن سعد بن منیالزهر یالبصر
 ریبکروت ، طبق برنامه الجامع الیب -

 ف استیت ضعیپاسخ : سند روا

سند ا و  دانهردکف یرا به شدت تضع یرجال اهل سنت و یه علماکوجود دارد « المساور یابن اب یعبد االعل»ت ین روایدر 

 سد:یونیمن یرجال در شرح حال او چن یاز علما یرد. مزکشود استدالل یت او نمیجه به روایدر نت

 ل المدائن.ی، نز یوفکال - هررکالم هبالراء المهمل -، موالهم ، أبو مسعود الجرار  یالمساور الزُّهْرِ یعبداالعلى بن أَب

: بیلخطا ابوبکر،... قال الحافظ  مانیَسلَ یوحماد بن أَب ، یالثمال هیصف یم بن محمد بن حاطب ، وثابت بن أَبیرَوَى عَن : إبراه

 .هیالقول فه ، وسوء یالطعن عل نیى ابن مَعِیحی، عن ر واحدیوقد روى غ

 .ذابک :میزاد إبراه ءٍ.یس بشیل :نیى بن مَعِیحی، عن دیم بن عَبد اهلل بن الجنی، وإبراهیوَقَال عَباس الدُّورِ



سان ال الب ضل بن غ  ینیبن المد ی، عن عل هبَیشَ  ی. وَقَال محمد بن عثمان بن أَبهس بثقیل ن :یى بن مَعِیحی، عن  یوَقَال المف

وَقَال أبو  ف جدا.یضع : ه. وَقَال أبو زَرْعَهس بحجیف ، لیضع : یوَقَال محمد بن عَبد اهلل بن عمار الموصل ءٍ.یس بشیل ، فیضع :

ــع حاتم : ــبه المترو ثیف الحدیض ــی. وَقَال أبو داود : لثیر الحدکمن : ی. قَال البَخارِک، ش ائیس بش ــَ  کومتر : یءٍ. وَقَال النَّس

 .ثیالحد

، یاش بد گفته اســت. عباس دوردربارهرده و کبر او طعن وارد  یه وکرده کن نقل یاز ابن مع یاریگفته: بســ یب ب دادیخط

ضافه یست، ابراهین یزیت او چیه رواکرده کن نقل یبن مع ییحیم بن عبد اهلل از یابراه ست. مکرده کم ا فضل ه او دروغگو ا

سان از  ضع ینیبن مد یبن عثمان علست. به نقل محمد یموثق ن یه وکرده کن نقل یبن مع ییحیبن غ سته و فیاو را   دان

صلیارزش میتش را بیروا ست روایضع یگفته: و یداند. محمد بن عبد اهلل مو جدا  ست. ابو زرعه گفته: اویتش حجت نیف ا

 یست. نسائث ایر الحدکگفته: او من یداند. بخاریث میالحد که مترویث و شبیف الحدیرا ضع یز ویف است. ابو حاتم نیضع

 داند.یث میالحد کرا مترو یو

ق: د. بشار یتحق ،368 – 366، صص16ج  مال،کب الیهــ(، تهذ742عبدالرحمن )متوفاى کیوسف بن الزی، ابوالحجاج یالمز
 .م1980 –هـ 1400: األولى، هروت، الطبعیب - هالرسال هعواد معروف، ناشر: مؤسس

 آورده است: یز درباره ویگر را نید یفات برخیتضع یابن جوز

سعود الجرار ال یعبد األعلى بن أب 1809 ساور أبو م سائی... وقال ابن نم یوفکالم وقال  ثیحدال کمترو دیبن الجن یوعل یر والن

 .ه الثقاتیتابعه علیثه ال یحد یوقال ابن عد فیضعیوقال الدارقطن ف جدایضع هث وقال أبو زرعیر الحدکمن یالبخار

سائیابن نم ست. بخاریالحد کمترو ی: واندهد گفتیبن جن یو عل یر، ن ست. ... دارقطنیر الحدکگفته: او من یث ا گفته:  یث ا

 ردند.کینم یرویتش پیگفته: افرادثقه از روا یف است. ابن عدیضع

ـ(، الضعفاء والمترو579یبن محمد، أبو الفرج )متوفا ی، عبد الرحمن بن علیابن الجوز اهلل ق: عبد یتحق ،81، ص 2ج  ن،کیه

  1406 األولى:  هالطبع روت،یب – هیتب العلمک، دار النشر: دار الیالقاض

 ت چهارم: از ابن عباسیروا

صفهانیابو نع ر کبد: ابویگویم یه وکرده کاز ابن عباس نقل  یگریت دی، روا«اءیاء وطبقات األصفیاألول هیحل»تاب کدر  یم ا

حضرت  ر بر بدن آنکبه ابوکدهد یت نشان مین روایر گفته است؛ پس ایبکها( چهار تیدر نماز بر حضرت زهرا )سالم اهلل عل

 ن سند نقل شده است:یت با اینماز گزارده است. متن روا

ــت ــ هحدثنا عبداهلل بن محمد بن جعفر ثنا محمد بن عبداهلل رش مهران عن  مون بنیعن م ادیمحمد بن ز بان ابن فروخ ثنایثنا ش

 ب على عمر أربعا.یبر صهکر أربعا وکب یبر عمر على أبکو أربعا هعلى فاطم ابوبکربر ک ابن عباس ...

 ر گفتند.یبکب بر عمر چهار تیو صه ابوبکرر گفت. عمر بر یبکبر فاطمه چهار ت ابوبکرد: ... یگویابن عباس م

 - یتاب العربکناشر: دار ال ،96ص، 4ج اء،یاء وطبقات األصفیاألول هیهـ(، حل430م أحمد بن عبد اهلل )متوفاىی، ابونعیاألصبهان
 هـ.1405، ه: الرابعهروت، الطبعیب



 ف استیت ضعیپاسخ: سند روا

سند ا ست  یرکشیاد یت، محمد بن زین روایدر  سوکا ضع یعلما یه از  سنت ت ست. ابن ابیرجال اهل  شده ا در  حاتم یف 

 رده است:کیات را جعل میروا یه وکند کیح میرده و تصرک ین شخص را معرفیابتدا ا

قات ث على الثیضع الحدیان ممن ک ونیمون بن مهران روى عنه العراقیعن م یروی یالحنف یرکشیال یاد الجزریمحمد بن ز

ش یَتیو ضالتیعن األثبات باأل سب هیالقدح وال الروا هتب إال على جهکال یره فکحل ذیال  اء المع العتبار عند ل ایعنه إال على 

 رهم و...یخصوصا دون غ هأهل الصناع

ه کبود  ی. او از افراداندهردکت یون از او روایو عراق ندکیت میمون بن مهران روای، از میحنف یرکشی یاد جزریمحمد بن ز

ســت، یز نیها جاتابکرش در که ذکرد کیمنقل  یاد و از افراد موثق معضــالتدیمرد و به افراد ثقه نســبت کیمت جعل یروا

شد . وکراد وارد یقدح و ا یه براکن یمگر ا ه اهل فن ن یعبرت گرفتن از آن برا یست مگر برایز نیجا یت از ویروا ردن با

 ر آنها.یغ

 رده است.کر کز ذیتش را نین روایان ایو در پا

ـــــ(، المجروح354یحاتم )متوفا یان بن أحمد بن أبی، اإلمام محمد بن حیلبســـتآیمیالتم ن والضـــعفاء ین من المحدثیهـ

  هـ1396: األولى هحلب ، الطبع -ید، دار النشر: دار الوعیم زایق: محمود إبراهیتحق ،250، ص2ج  ن،کیوالمترو

 رده است:کر کذ یو دربارهرجال اهل سنت را  یفات علمایز تضعین ین ذهبیشمس الد

م رکبن م هبان بن فروخ وعقبیره وعنه شـــیمون بن مهران وغیعن م یرویالطحان  یمونیالم یرکشـــی( الاد )تیمحمد بن ز

ما ت بیرم ینیوقال ابن المد ذابک نیره عن ابن معید وغیم بن الجنیوروى إبراه ثیضـــع الحدیذاب أعور ک قال أحمد هوجماع

 .ذابک یوقال الدارقطن ذبیکان ک هوقال أبو زرع وضعفه جدا تبت عنهک

 یرم و گروهکبن فروخ و عقبه بن مبان یرده و از او شـــکت یر او روایمون بن مهران و غی... از م یرکشـــیاد یمحمد بن ز

ر ید و غیم بن جنیرد. ابراهکیت جعل میه رواکود ب یمچش یکار دروغگو یبس ید: او فردیوگیم. احمد حنبل اندهردکت یروا

ند و کیمف یز او را به شـــدت تضـــعین ینیار اهل دروغ بود. ابن مدیاد بســـیه گفته: محمد بن زکرده کن نقل یاو از ابن مع

ت او ز گفته اســین یگفت. دار قطنیشــه دروغ میختم. ابو زرعه گفت: او همیه از او نوشــته بودم، دور رک یتید هر روایوگیم

 ار درغگو بود.یبس

، 6ج  نقد الرجال، یزان االعتدال فیهـــ(، م 748ن ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفاىی، شمس الدیالشافع یالذهب
: هروت، الطبعیب - هیتب العلمکخ عادل أحمد عبدالموجود، ناشـــر: دار الیمحمد معوض والشـــ یخ علیق: الشـــیتحق ،154ص

 م.1995األولى، 

ضعین روایاد در این، محمد بن زیبنابرا شدت ت شده و از ایت به  صحین جهت روایف  ستدالل به آن  ساقط و ا ح یت از اعتبار

 ست.ین



 ت پنجم: از عبد اهلل بن عمریروا

 ه است:ردکت را از عبد اهلل بن عمر نقل ین روایر ای، نظ«الباحث عن زوائد مسند الحارث هیب »تاب کر دیمثین هینور الد

ــــ حَدَّثَنَا حَفْصَ بْنَ حَمْز272َ ائِبِ حَدَّثَنَا هـ عَلَى  رابوبکبَّرَ ک حَدَّثَنَا عَبْدَ اهللِ بْنَ عَمَرَ قَالَ ... مَونَ بْنَ مِهْرَانَیمَ حَدَّثَنَا فَرَاتَ بْنَ الســَّ

 ... أَرْبَعًا هفَاطِمَ

 ر گفت ...یبکها( چهار بار تیر مطهر حضرت( فاطمه )سالم اهلل علیکبر )پ ابوبکرد: ... یگویعبد اهلل بن عمر م

سام یالحارث بن أب ،یثمیاله سند الحارث، هیهـــــ(، ب 282ین )متوفای/ الحافظ نور الد هأ  371، ص1ج  الباحث عن زوائد م
 1413: األولى ه، الطبع هالمنور هنیالمد - هیالنبو هریوالس هالسن هز خدمک، دار النشر: مریرکن أحمد صالح الباید. حسق: یتحق ،

- 1992  

 ف استیت از نظر سند ضعیپاسخ: روا

 هکن یبعد از ا یف است. ابن حجر عسقالنیرجال اهل سنت ضع یقرار دارد و او از نظر علما« فرات بن سائب»در سند آن  

 آورده است: یو دربارهرجال اهل سنت را  یرده، اقوال علماکر کمون بن مهران ذیفرات بن سائب را شاگرد م

 .. مون بن مهرانیعن م یل أبو المعلى الجزریمان وقیفرات بن السائب أبو سل

 . ...کمترو رهیوغ یوقال الدارقطن ءیس بشیل نیى بن معیحیوقال  ثیر الحدکمن یالبخار قال 

ساج ثیر الحدکث منیف الحدیضع یالراز حاتم أبو وقال  سائ وهکتر یوقال ال ى یحیوقال عباس عن  ثیالحد کمترو یوقال الن

 ر.کیمون منایوعن م هر محفوظیث غیوقال بن عدى له أحاد ثیذاهب الحد مکوقال أبو أحمد الحا ثیر الحدکمن نیبن مع

ــائب  ــلهینکفرات بن س ــت  یجزر یگفته ابو المعل یمان و برخیاش ابو س  یند. بخارکیت میمون بن مهران روایه از مکاس

 کمترو ه فرات بن ســائبک اندهر او گفتیو غ یندارد . دارقطن ین گفته: او ارزشــیبن مع ییحیث اســت. یر الحدکگفته: او من

 ث است.یالحد

ــع یگفته: و یابو حاتم راز ــاجیر الحدکف و منیض ــت. س ــائاندهردک کگفته: علما او را تر یث اس  کرومت یگفته: و ی. نس

ست. یالحد ست. حایر الحدکن گفته: منیبن مع ییحیث ا ست. ابیگفته: روا یشابوریم نکث ا ساقط ا ن ت او از درجه اعتبار 

 رد.کیر نقل مکات منیمون روایست و از میه ثابت نکد یمانیمنقل  یاتیگفته: او روا یعد

ــ(، لسان الم 852بن حجر ابوالفضل )متوفاى ی، أحمد بن علیالشافع یالعسقالن المعرف  هق: دائریتحق ،430، ص4ج  زان،یهـ
 .م1986 –هـ 1406، ه: الثالثهروت، الطبعیب -للمطبوعات  یاألعلم هالهند، ناشر: مؤسس - هیالنظام

 جه:ینت

 ف و از نظر سند مخدوش است.یات ضعیروا نیه اکشود یات فوق انجام شد، روشن میه در اسناد رواک یبا بررس

 ح(یحانه )سند صیو اثبات دفن مخف )سالم اهلل علیها(بر بدن حضرت زهرا  ابوبکرنماز  یدسته دوم؛ نف



سته صحیه رواکات )یاز روا یگرید یاد صران یز در میح نیت  سته اول، ت ست( بر خالف د صکح دارند یآنها ا ت یه بنا به و

 سپردند. کز نموده و به خایشان را شبانه تجهیه السالم( بدن ایرمؤمنان )علیها(، امیاهلل علحضرت زهرا )سالم 

 و مسلم یح بخاریت اول؛ از صحیروا

ه السالم( بدن یر مؤمنان )علیا رفتند، امیها( از دنیه حضرت زهرا )سالم اهلل علکیمح آورده است، هنگایت صحیدر روا یبخار

 ساخت:ن حضرت با خبر نین و تدفیفکمراسم غسل، نماز، ت یرا برا ابوبکرسپرد و  کرد و به خاکز یآن حضرت را شبانه تجه

ِشهَابٍ عن عَرْوَیثَ عن عَقَیرٍ حدثنا اللَّکیى بن بَیحیحدثنا  3998 شَ  هلٍ عن بن  لَام بِنْتَ النبیعل هأَنَّ فَاطِمَ هعن عَائِ سَّ صلى  یها ال

َسلَتْ إلى أبیاهلل عل ْسََلَهَ مِکبَ یه وسلم أَرْ  یوما بَقِ  کوَفَدَ هنَیه بِالْمَدِیه وسلم مِمَّا أَفَاءَ اهلل علیرَاثَهَا من رسول اللَّهِ صلى اهلل علیرٍ تَ

َسولَ اللَّهِ صلى اهلل عل ابوبکربَرَ فقال یمن خَمَسِ خَ ه یى اهلل علللَ آلَ مَحَمَّدٍ صکَْیإنما  هنَا َصدَقَکه وسلم قال لَا نَورَثَ ما تَرَیإِنَّ رَ

عَهْدِ رسول  یا فهیانت علک یه وسلم عن حَالِهَا التیرسول اللَّهِ صلى اهلل عل هئا من َصدَقَیرَ شیواهلل لَا أَغَ یهذا الْمَالِ وَإِنِّ یوسلم ف

صلى اهلل عل سلم وَلَََعْمَلَنَّ فیاللَّهِ  صلى اهلل علیه و سول اللَّهِ  سلم فَََبَى یها بِمَا عَمِلَ بِهِ ر ش هفَاطِمَ دْفَعَ إلىیأَنْ  ابوبکره و ئا یمنها 

َشتْ بَعْدَ النبیلِّمْهَ حتى تَوَفِّکفَهَجَرَتْهَ فلم تَ کذل یرٍ فکبَ یعلى أب هفَوَجَدَتْ فَاطِمَ سلمیصلى اهلل عل یتْ وَعَا ْشهَرٍ هِستَّ ه و فلما أَ

 . ...هایرٍ وَصَلَّى علکؤْذِنْ بها أَبَا بَیلًا ولم یلَ یتْ دَفَنَهَا زَوْجَهَا عَلِیتَوَفِّ

ـ(، صح256ل )متوفاىی، ابوعبداهلل محمد بن إسماعیالجعف یالبخار ب ید یق: د. مصطفیتحق ،1549، ص4ج  ،یح البخاریه
 .1987 - 1407، ه: الثالثهروت، الطبعیب - همامیر، الیثکالب ا، ناشر: دار ابن 

 رده است:کن گونه معنا یرا ا« هایعل یوصل»جمله  یح بخاریدر شرح صح ینین عیبدر الد

 .هاهلل تعالى عنه، على فاطم ی، رضی: صلى علیأ

 اهلل عنه بر فاطمه نماز خواند. یرض ی، علیعنی

ـــ(، عمد855 ین ابومحمد محمود بن أحمد )متوفای، بدر الدیالحنف یتابیال  ینیالع صح یالقار ههـ ، 17ج  ،یح البخاریشرح 

 .روتیب – یاء التراث العربیدار إحناشر:  ،259ص 

 ن عبارت آمده است:یز همیح مسلم نیدر صح

 .یها عَلِیرٍ وَصَلَّى علکؤْذِنْ بها أَبَا بَیولم  لًایطَالِبٍ لَ یبن أب یتْ دَفَنَهَا زَوْجَهَا عَلِیفلما تَوَفِّ

ق: محمد فؤاد عبد یتحق ،1380، ص3ج  ح مسلم،یهـــ(، صح261ن مسلم بن الحجاج )متوفاىی، ابوالحسیریالقش یسابوریالن
 روت.یب - یاء التراث العربی، ناشر: دار إحیالباق

 )سالم اهلل علیها(بر بدن حضرت زهرا  ابوبکرت دوم: دفن شبانه به خاطر نماز نخواندن یروا

سالم حضرت زهرا )ه السالم یرمؤمنان علیه امکرده است کرا نقل  یگریت معتبر دیروا« المصنف»تاب کعبد الرزاق صاحب 

 بر آن حضرت نماز نخواند: ابوبکرردند، تا کها( را شبانه دفن یاهلل عل



َسنَ بْنَ مَحَمَّدٍ أَخْبَرَهَ، أَنَّ فَاطِمَیٍُ، وَعَمْرِو بْنِ دِیعبد الرزاق عَنِ ابْنِ جَرَ 6554 سلم دَیصلى اهلل عل یبِنْتَ النَّبِ هنَارٍ، أَنَّ حَ فِنَتْ ه و

 ءٌ.ینَهَمَا شَیانَ بَک هَا،یعَلَ یصَلِّیرٍ، أَنْ کبَ یمِنْ أَبِ یفَرَّ بِهَا عَلِ قَالَ:لِ، یبِاللَّ

ست  سن بن محمد خبر داده ا صلکح سول خدا  شد، ریاهلل عل یه فاطمه دختر ر شبانه دفن  ه یل]ع ید: علیگویم یاوه وآله 

 .( بودی)ناراحت یزیو فاطمه چ ابوبکران یرا مینخواند؛ زشان نماز یر ایکبر پ ابوبکرار را انجام داد تا کن یالسالم[ ا

ـ(، المصنف،211یعبد الرزاق بن همام )متوفا ابوبکر، یالصنعان ، دار النشر: یب الرحمن األعظمیق : حبیتحق ،521، ص3ج  ه

  1403 هی: الثان هروت، الطبعیب – یتب اإلسالمکالم

 تیسند روا یبررس

 :اندهق شدیرجال اهل سنت توث یعلما یان آن از سویاست و روات از نظر سند معتبر ین روایا

 الرزاق:  . عبد1

 رده است:کق او نقل یتوث دربارهرجال را  یرده و پس از آن سخنان علماک یرا ابتدا معرف یو یذهب

ــنعانا موالهم یریالحم ابوبکر ریبکال الحافظ نافع بن همام بن الرزاق عبد  ــان یلص ــاحب التص  بن عمر د اهللیعبعن  روى فیص

ه بل ی لو فیان کع ومایه التشــینفرد به ونقموا علیوله ما  الصــحاح یثه مخرج فیر واحد وحدیقلت وثقه غ ... ُیوعن بن جر الیقل

 ب ض من قاتله.یاهلل عنه و یا رضیحب علیان ک

د ی... از عب یریحم ابوبکرت حفظ باشد( یه صد هزار رواکند یگویم یسکعبد الرزاق بن همام بن نافع، حافظ بزرگ )حافظ به 

ات یواو ر اندهردکق یرا توث یاز علماء و یاریم: بســیگویت نموده اســت ... میُ نقل روایم( و ابن جرکاهلل بن عمر )به مقدار 

ضا روا یتابهاکاو در  ست. او بع شده ا سنت نقل  شکنقل  ییه به تنهاکدارد  یاتیشش گانه اهل  بودنش  عهیرده ؛ علما به 

ه با کداشته  یسانکاهلل عنه را داشته و ب ض  یرض یه محبت علکرده بلکعه بودن غلو نیه او در شک یدر حال اندهردکال کاش

 .اندهردکشان جنگ یا

ــ(، تذ 748ن ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفاى ی، شمس الدیالشافع یالذهب ناشر:  ،364، ص1ج  الحفاظ، هرکهـ
 .األولى: هالطبع روت،یب – هیالعلمتب کدار ال

 سد:ینویم یو یمال بعد از معرفکب الیتاب تهذکدر  یمز

شق هوَقَال أبو زَرْعَ سم ی، عَن أب یالدم ْصرِیالحسن بن  صالح المِ ن ت أحدا أحسی: قلت ألحمد بن حنبل : رأ یع ، عن أحمد بن 

 . ...ثهیالرزاق أحد من ثبت حدعبد  : هثًا من عبد الرزاق ؟ قال : ال. قال أبو زَرْعَیحد

روا ی ولم تبوا عنهکن وأئمتهم ویه ثقات المســـلمیو قد رحل إل ر ،یثکث ی: ولعبد الرزاق أصـــناف وحد یوَقَال أبو أحمد بن عد

 ثه بَسًا...یبحد



و یکرا ن یسکا یآ به احمد بن حنبل گفتم:  د:یگویع به نقل از احمد بن صالح میبه نقل از ابو الحسن بن سم یابو زرعه دمشق

ح یحاتش ثابت و صیه رواکاست  یسانکاز  یکی؟ گفت: نه. ابو زرعه گفته: عبد الرزاق یدیت از عبد الرزاق دیتر از جهت روا

 است. ...

ست: برا یابو احمد بن عد سلمانان و پ یادیات زیعبد الرزاق روا یگفته ا ست و افراد موثق م سویشوایا بد ع یان آنها به 

 نداشتند. یالکاش یردن از وکت نقل یو در روا اندهت نوشتیروا یالرزاق رفته و از و

ق: د. بشار عواد یتحق ،60 – 56، ص18ج  مال،کب الیهـــ(، تهذ742عبدالرحمن )متوفاى کیوسف بن الزی، ابوالحجاج یالمز
 .م1980 –هـ 1400: األولى، هروت، الطبعیب - هالرسال همعروف، ناشر: مؤسس

 رده است:ک یاز بزرگان معرف یکیرا  یگرش ویتاب دکدر  یذهب

 .. أحد األعالم یالصنعان ابوبکرعبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ 

 از بزرگان است. ... یکی یصنعان ابوبکرعبد الرزاق بن همام بن نافع حافظ بزرگ، 

 یف هیمن له روا همعرف یاشف فکهــــ(، ال 748)متوفاى ن ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان ی، شمس الدیالشافع یالذهب

ستکال شر: دار القبلهق: محمد عوامیتحق ،651، ص1ج  ،هتب ال سالم هللثقاف ه، نا سهیاإل س ، : األولىه، الطبعهجد -علو  ه، مؤ
 م.1992 -هـ 1413

 سد:ینویز مین یابن حجر عسقالن

 ر ...یمصنف شه حافظ هثق یالصنعان ابوبکرموالهم  یریعبد الرزاق بن همام بن نافع الحم

 ر است. ...ی... ثقه و حافظ و مصنف شه یریعبد الرزاق بن همام بن نافع حم

ـ(، تقر852بن حجر ابوالفضل )متوفاى ی، أحمد بن علیالشافع یالعسقالن ، هق: محمد عوامیتحق ،354، ص1ج ب،یب التهذیه
 .1986 - 1406: األولى، ها، الطبعیسور -د یناشر: دار الرش

 موثق است: یه از نظر وکن است یآورده و نشانه ا« الثقات»تاب کرا در  یز ویابن حبان ن

 ته أبو ...ینک یالصنعان یریعبد الرزاق بن همام بن نافع الحم 14146

ـ(، الثقات، 354، محمد بن حبان بن أحمد ابوحاتم )متوفاىیلبستآیمیالتم أحمد، ن ید شرف الدیق: السیتحق ،412، ص8ج  ه
 .م1975 –هـ 1395: األولى، هر، الطبعکناشر: دار الف

 سد:ینویز مین یر دمشقکابن عسا

 .نیأحد الثقات المشهور یموالهم الصنعان یریالحم ابوبکرعبد الرزاق بن همام بن نافع  4039

 از موثقان مشهور است. یکی، یصنعان یریحم ابوبکرعبد الرزاق بن همام بن نافع 

سا شقر کابن ع شافع یالدم سم عل ی، أبیال ـــ(، تار571اهلل بن عبد اهلل،)متوفاى هبن الحسن إبن هب یالقا دمشق  هنیخ مدیهـ
، ناشر: دار یالعمر هد عمر بن غرامیسع ین أبیق: محب الدیتحق ،160، ص 36ج  من حلها من األماثل، هیر فضلها وتسمکوذ
 1995 -روت یب -ر کالف



 م.ین مقدار بسنده نمودیت اختصار به همیبه جهت رعا یفراوان است ول یو دربارهقات یالبته توث

 ُ:ی. ابن جر2

 ق شده است:یرجال اهل سنت توث یز از نظر علماین یز است. ویبن عبد العز ک، عبد الملینام و

 رده است:ک یگونه معرفنیاو را ا یذهب

 ... الحافظ هاإلمام العالم ُیز بن جریبن عبد العز کُ ع عبد الملیابن جر

شوا، عالمه یُ، پیز بن جریبن عبد العز کبن عبد المل ک، عبد الملاهل سنت یشش گانه اصل یهاتابکان یُ از روایابن جر

 و حافظ است...

ـــافع یالذهب ـــــ(، ســـ 748ن ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفاىی، شـــمس الدیالش ، 6، ج ر أعالم النبالءیهـ

 هـ.1413، ه: التاسعهروت، الطبعیب - هالرسال ه، ناشر: مؤسسیم العرقسوسیاألرنؤوط، محمد نعب یق: شعیتحق ،325ص

 رده است:کر کذ یو دربارهاهل سنت را  یقات علمایتابش توثکز در یابن حجر ن

 ... یاألمو ُیجر بن زیالعز عبد بن کالمل عبد هالست 

ان بن کد یى بن ســـعیحیوقال جعفر بن عبد الواحد عن  تابکال ل ما روى عنه منک یف هثق نیم عن بن معیمر یوقال بن أب

 ثقات ...ال یره بن حبان فک... وذ ُیمن بن جر هت أصدق لهجیما رأ دیزیمان بن النضر بن مخلد بن ی... وقال سلصدوقا ُیجر

 ..هثق کیم یان صدوقا وقال العجلکوقال بن خراش 

د نقل شده یبن سع ییحیباشد. از ینان میمورد وثوق و اطم یتابکُ در نقل هر یرده ابن جرکن نقل یم از ابن معیمر یابن اب
را  یحبان نام و دم. ابنیُ ندیتر از ابن جرد گفته است: راستگویزیمان بن نضر بن مخلد بن یاست. سل ُ راستگویه ابن جرک

 ه و ثقه است.کاز اهل م یگفته: و یراستگو است. عجل یخود آورده است. ابن خراش گفته: و« الثقات»تاب کدر 

سقالن شافع یالع ضل )متوفاى ی، أحمد بن علیال ـــ(، تهذ852بن حجر ابوالف شر: دار الف ،357، ص6ج ب،یب التهذیهـ  -ر کنا
 م. 1984 - 1404: األولى، هروت، الطبعیب

 :ینار الجمحی. عمرو بن د3

 رده است:ک یگونه معرفنیرا ا یو یذهب

 زمانه. یخ الحرم فیوش أحد األعالم ... یأبو محمد الجمح ر الحافظیبکاإلمام ال :نارید بن عمرو 

 باشد.یه در زمان خودش مکاز بزرگان و عالم بزرگ م یکی، ... یبزرگ، حافظ ابو محمد جحم یشواینار، پیعمرو بن د

ـــافع یالذهب ـــــ(، ســـ 748ن ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفاىی، شـــمس الدیالش ، 5ج  النبالء،ر أعالم یهـ

 هـ.1413، ه: التاسعهروت، الطبعیب - هالرسال ه، ناشر: مؤسسیم العرقسوسیب األرنؤوط، محمد نعیق: شعیتحق ،300ص

 آورده است: یق ویرجال اهل سنت را در توث یگرش سخنان علمایتاب دکدر  یذهب



 نار ... قال عبد اهللیلم أر مثل عمرو بن د هشــعب یقال ل یمن عمرو ... وقال بن مهد ثیالحد یت أحدا اثبت فیما رأ هقال شــعب

ــایا رأح مینج یبن أب م ی... وروى نع هثق هثق هثق فقال هنییره بن عکوذ ت أحدا قط أفقه من عمرو ال عطاء وال مجاهدا وال طاوس

 ناریان عندنا أحد أفقه وال أعلم وال أحفظ من عمرو بن دکقال ما  هنییبن حماد عن بن ع

نار من ی، شـــعبه گفته: همانند عمرو بن دیدم. .. به نقل ابن مهدینار ندیتر از عمر بن دت، ثابت قدمیما در رواشـــعبه گفت: 

 دم )نه عطاء، نه مجاهد و نه طاوس را(.یرا داناتر از عمرو ند یسکح گفته: من هرگز ینج یدم. ... عبد اهلل بن ابیند

ت: در نزد ما نه گفته اسییم بن حماد ابن عیثقه است. به نقل نع یمرتبه گفته: وسه   آنرده و پس از کر کرا ذ ینه وییابن ع

 ست.ینار نیداناتر و حافظ تر از عمر بن د یچ فردیه

ـــ(، تذ 748ن ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان )متوفاى ی، شمس الدیالشافع یالذهب ناشر:  ،113، ص1ج الحفاظ، هرکهـ
 .األولى: هالطبع روت،یب – هیتب العلمکدار ال

 ار برده است:کرا به « ثقه»لمه کت سه مرتبه ین روایا دربارهه مسعر کز آمده یب نیدر خالصه تهذ

 .. هثق هثق هثق انک... قال مسعر  أحد األعالم األثرم کیموالهم أبو محمد الم ینار الجمحی) ع ( عمرو بن د

 ثقه است )سه مرتبه(. یاز بزرگان ... مسعر گفت: و یکی...  ینار جمحیعمرو بن د

ـــ (، خالص329ی)متوفا  ن أحمد بن عبد اهللیالد یه صفی، الحافظ الفقیمنیال یاألنصار یالخزرج مال کب الیب تهذیتذه ههـ

سماء الرجال، یف شر: م هق: عبد الفتاح أبو غدیتحق ،288، ص 1ج  أ سالمکدار الن شائر /دار هیتب المطبوعات اإل ب / حل -الب

  هـ 1416 ه: الخامسهالطبع روت،یب

 طالب: یبن أب ی. حسن بن محمد بن عل4

 جرح ابن. است شده قیتوث سنت اهل رجال یعلما نظر از و بوده اهل سنت یشش گانه اصل یهاتابکان یاز راو ین راویا

 ند:کیگونه نقل منیرا ا یقات وی، توثیدر ضمن معرف

وعنه عمرو بن  ... هیعرف بابن الحنفیوأبوه  یبو محمد المدنآیمطالب الهاشـــ یبن أب یالحســـن بن محمد بن عل هع الســـت

 ... هوعاصم بن عمر بن قتاد نارید

ان الحســن کثنا الحســن وعبد اهلل ابنا محمد و یهاشــم وأهل الفضــل منهم ... وقال الزهر یان من ظرفاء بنکوقال بن ســعد 

ضاهما ف سنا وف یار سماع ان الحسن أوثقهماکو هیروا یأنف سلم یل الجعفریوقال محمد بن إ س هحدثنا عبد اهلل بن  لم عن بن أ

 . ...ان من أوثق الناس عند الناسکو ه عن حسن بن محمد قالیأب

و پدرش معروف به ابن  یه اش ابو محمد مدنینک، یطالب هاشــمیبن اب یان صــحاح ســته، حســن بن محمد بن علیاز راو

 .اندهردکت ینار و ... روایعمر بن د یه است. از ویحنف



ن فرزندان یتردهیگفته: حسن بن محمد در نزد ما پسند یهاشم و صاحب فضل آنها بود. زهر یان بنکریابن سعد گفته: او از ز

: است گفته یجعفر لیاسماع بن محمد. است بوده آنها نیتروثوق مورد یگفته: و یزهر یگریه بوده و در نقل دیمحمد حنف

 .بود مردم نزد در مردم نیتر موثق از یو

ـــ(، تهذ852بن حجر ابوالفضل )متوفاى ی، أحمد بن علیالشافع یالعسقالن  -ر کناشر: دار الف ،276، ص 2ج  ب،یب التهذیهـ
 م. 1984 - 1404: األولى، هروت، الطبعیب

 داند:یم یموثق وتابعنه، یرا از اهل مد یز وین یوفک یعجل

 هی... وهو بن الحنف یتابع هثق یمدن طالب یأب بن على بن محمد بن الحسن 

ـــ(، معرف261الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح )متوفاى ی، أبیالعجل ث ومن الضعفاء یالثقات من رجال أهل العلم والحد ههـ

 - هرالمنو هنیالمد -الدار  هتبک، ناشـــر: میم البســـتویالعظم عبد یق: عبد العلیتحق ،300، ص1ج  ر مذاهبهم وأخبارهم،کوذ
 م.1985 – 1405: األولى، ه، الطبعهیالسعود

 اتفاق نظر دارند: یق ویه همه بر توثکح نموده است یز تصرین ینوو

 .قهیواتفقوا على توث ... هیالحنف بن محمد بن الحسن 

ــافع یالنوو ــرف بنیحیا یرکن أبو زیالد یی، محیالش ــماء یهـــــ(، تهذ 676بن حزام )متوفاى همر بن جمع ى بن ش ب األس

 م.1996: األولى، هروت، الطبعیب -ر کتب البحوث والدراسات، ناشر: دار الفکق: میتحق ،164، ص 1ج  والل ات،

صحین، روایبنابرا سند  ست و ثابت میت فوق از نظر  سالم اهلل علیکبر پ ابوبکره کند کیح ا ضرت زهرا   ها نمازیر مطهر ح

 نخوانده است.

 ز نقل شده است:ین یگریت با سند )معتبر( دین رواید ایگویت فوق میبعد از نقل روا یعبد الرزاق صنعان

 .کنار عن حسن بن محمد مثله اال أنه قال اوصته بذلیعن عمرو بن د هنییعبد الرزاق عن بن ع 6555

ه کت آمده ین روایدر ا یرده ولکت را نقل ین روایهمانند انار از حســـن بن محمد ینه از عمرو بن دییعبد الرزاق از ابن ع

 نماز نخواند. شانیر بر اکند تا ابوبکشان را شبانه دفن یه اکه السالم نمود یعل یها به حضرت علیحضرت زهرا سالم اهلل عل

 .521، ص 3ج   مصنف عبد الرزاق

 ها نماز خواندیزهرا سالم اهلل علر حضرت یکه السالم بر پین علیرالمؤمنیت سوم: ابن عباس: امیروا

سعد روا س یرا از عل یگریت دیابن  سالم( نقل ین )علیبن الح ست که ال سالم( بر پیر مؤمنان )علیه امکرده ا ر مطهر کیه ال

 :اندهردکها( نماز برگزار یحضرت زهرا )سالم اهلل عل

ََلْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَتَى دَفَنْتَمْ یبْنِ حَســَ  یهِ، عَنْ عَلِی، عَنْ أَبِیمَحَمَّدِ بْنِ عَمَرَ بْنِ عَلِاخْبَرَنَا مَحَمَّدَ بْنَ عَمَرَ، حَدَّثَنَا عَمَرَ بْنَ  نٍ، قَالَ: ســَ

 . یهَا ؟ قَالَ: عَلِیفَمَنْ صَلَّى عَلَ ، قَالَ: قَلْتَ:هلٍ بَعْدَ هَدْأَی؟ فَقَالَ: دَفَنَّاهَا بِلَهفَاطِمَ



شده ین ]علیبن الحس یاز عل سالم[ نقل  سؤال که ال [ را دفن هایفاطمه ]سالم اهلل عل یردم، چه زمانکه فرمود: از ابن عباس 

نماز  شــانیبر ا یســکم شــد. گفتم: چه کوچه و شــهر که رفت و آمد مردم در کن یم بعد از ایردکد؟ گفت: شــبانه دفن یردک

 ه السالم[ی]عل یخواند؟ گفت: عل

 29، ص  8ج   برىکالطبقات ال

 ها( نماز خواندیر مطهر حضرت زهرا )سالم اهلل علیکه السالم( بر پی)عل ی: حضرت علیت چهارم: ابن شهاب زهریروا

 ه السالم بر بدن آن حضرت نماز خوانده است:یر مؤمنان علیگر به نقل از ابن شهاب، امیت دیدر روا

بن شهاب [ ل عن ] ایث بن سعد عن عقیثنا الل هبیثنا قتم بن عبد اهلل ثنا ] محمد بن إسحاق [ ] السراج [ یحدثنا إبراه - 7338

 . اهلل عنهما یرض یها علیوصلى عل الیه وسلم لی[ بنت رسول اهلل صلى اهلل عل هقال : دفنت ] فاطم یالزهر

شهاب زهر صل یابن  سول خدا  ست: فاطمه دختر ر شد و علیاهلل عل یگفته ا شبانه دفن  سالم بر ایعل یه وآله   شان نمازیه ال

 خواند.

 ر.یبکدار النشر: طبق برنامه الجامع ال ،3192، ص  6ج  ،هالصحاب ههـ(، معرف430یم )متوفاینعی، أبیاألصبهان

 ها(یاهل سنت در دفن شبانه حضرت زهرا )سالم اهلل عل یب: سخنان علما

سخنان علمایدر ا سمت  سنت را به ترت ین ق شان نقل میاهل  صرکم ینکیب وفات  صدیک، بر پاندهح نمودیه ت قه یر مطهر 

 :اندهردکه السالم نماز برگزار یرمؤمنان علیها( امیسالم اهلل عل( طاهره

 هـ(261ی)متوفا یوفک ی. عجل1

 سد:ینویم« الثقات هتاب معرفکشان در یا

غسلها وصلى وال یاهلل عنه ل یطالب رض یودفنها على بن أب ه وسلم ...یدنا محمد رسول اهلل صلى اهلل علیبنت س هفاطم 2348

 .هایعل

س صلیفاطمه دختر  شبانه  شان رایه السالم[ ایطالب ]علیبن اب یه وآله وسلم.... علیاهلل عل ید ما حضرت محمد رسول خدا 

 شان نماز خواندند.یردند و غسل دادند و بر اکدفن 

ـــ(، معرف261الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح )متوفاى ی، أبیالعجل ث ومن الضعفاء یالثقات من رجال أهل العلم والحد ههـ
 - هورالمن هنیالمد -الدار  هتبک، ناشـــر: میم البســـتویم عبد العظیق: عبد العلیتحق ،458، ص 2ج  ر مذاهبهم وأخبارهم،کوذ

 .م1985 – 1405: األولى، ه، الطبعهیالسعود

 هـ(318یمان الجمل : متوفای. سل2

 سد:ینوی، م( «یا األنصاریرکمان الجمل على شرح المنهُ )لزیسلخ یالش هیحاش»تاب کز در ین یو

 .کال ففعل بها ذلیل عمه العباس وأوصت أن تدفن لیوق هایوصلى عل سیوأسماء بنت عم یوغسلها عل



ش یه عموکو گفته شده  شان نماز خواندیس غسل داد و بر ایه السالم[ و اسماء بنت عمی]عل یها[ را علیفاطمه ]سالم اهلل عل

 رد.کت او عمل یه السالم[ به وصی]عل یه شبانه دفن شود و علکت نمود ینماز خواند. آن حضرت وص یعباس بر و

ـ( ، دار النشر ه318 ی)متوفا یسابوریم بن المنذر النیر محمد بن إبراهکب ی، أب197، ص2الجمل على شرح المنهُ، ج هیحاش
 فیر أحمد بن محمد حنیق : د . أبو حماد ص ی: األولى ، تحق هم ، الطبع1985 -اض یالر - هبی: دار ط

 هـ(346 ی)متوفا ی. مسعود3

 سد:ینویم یمسعود

 . وبکرابؤذن بها یره، ولم یل غیع وقیالً بالبقیاهلل عنه ودفنها ل یطالب رض یبن أب ین علیر المؤمنیوتولى غسلها أم

ع یه السالم[ به عهده گرفت و شبانه در بقیطالب ]علیبن اب یمؤمنان علر یها[ را امیغسل دادن حضرت فاطمه ]سالم اهلل عل

 را با خبر نساخت. ابوبکرع دفن شده است. اما یر بقیگفته در غ یفیدفن نمود. قول ضع

ـــ(، التنب346ن بن على )متوفاىی، أبو الحسن على بن الحسیالمسعود دار النشر : طبق برنامه  ،106، ص1ج  ه واإلشراف،یهـ
 ر.یبکالجامع ال

 هـ(354 ی. ابن حبان: )متوفا4

 سد:ینویابن حبان م

 ر وال عمر.کؤذن به أبا بیال ولم یفدفنها على ل

 را آگاه نساخت. ابوبکرسپرد و عمر و  کها[ را شبانه به خایه السالم[ فاطمه ]سالم اهلل علی]عل یعل

ـ(، الثقات، 354، محمد بن حبان بن أحمد ابوحاتم )متوفاىیلبستآیمیالتم ن أحمد، ید شرف الدیق: السیتحق ،170، ص2ج  ه
 .م1975 –هـ 1395: األولى، هر، الطبعکناشر: دار الف

 د:یگویگر مید یو در جا

 ال.یودفنها ل ؤذن بها أحدایها على ولم یوصلى عل ه وسلم ...یبنت رسول اهلل صلى اهلل عل هفاطم 1092

ز با یهرا از مراسم تج یچ فردیه السالم[ نماز خواند و هی]عل یشان علیوآله وسلم... براه یاهلل عل یفاطمه دختر رسول خدا صل

 ردند.کخبر نساخت و شبانه او را دفن 

 334، ص3ج   الثقات

 هـ(463ی. ابن عبد البر )متوفا5

 سد:ینویابن عبد البر م

 ... طالب یأب بن یها علیوصلى عل أهله لحوقا به انت أولکه وسلم ویاهلل عنها بنت رسول اهلل صلى اهلل عل یرض هوماتت فاطم

رت ملحق ه به آن حضکت بود یان اهل بیاز م ین فردیه وسلم نخستیاهلل عل یها[ دختر رسول خدا صلیفاطمه ]سالم اهلل عل

 ه السالم[ نماز خواند.یطالب ]علیبن اب یشان علیر ایکشد و بر پ



ـــــ(، االســـت463وســـف بن عبد اهلل بن عبد البر )متوفاىی، ابوعمر کیالمال یالقرطب یابن عبد البر النمر  همعرف یعاب فیهـ

 هـ.1412: األولى، هروت، الطبعیب -ل ی، ناشر: دار الجیمحمد البجاو یق: علیتحق ،1898، ص 4ج  األصحاب،

 هـ(597 ی)متوفا ی. ابن جوز 6

 سد:ینویم یابن جوز

صــلى ها الســالم ویعل یوغســلها عل أشــهر ... هه وســلم بســتیاهلل صــلى اهلل عل ها الســالم بعد رســولیالزهراء عل هت فاطمیتوف

 ال.یها العباس بن عبد المطلب ودفنت لیصلى عل هوقالت عمر هایعل

سالم اهلل عل ششیفاطمه زهرا  صل ها  سول خدا  سالی]عل یشان را علیافت ... و ایه وآله وفات یاهلل عل یماه بعد از ر م[ ه ال

 نماز خواند. عمره گفته است: عباس بن عبد المطلب بر او نماز گزارد و شبانه دفن شد.غسل داد و بر او 

ــف 597بن محمد )متوفاى  ین ابوالفرج عبد الرحمن بن علی، جمال الدیالحنبل یابن الجوز ــفو ههــــــ(، ص ، ص 2ج  ،هالص

 .م1979 –هـ 1399، هی: الثانهالطبعروت، یب - ه، ناشر: دار المعرفید.محمد رواس قلعه ج - یق: محمود فاخوریتحق ،14

ول ق یکشــان نماز خواند و طبق یه الســالم بر ایعل ید: حضــرت علیگویگرش به صــورت مســلم میتاب دکدر  یابن جوز

 نماز خوانده است: ابوبکرا یف، عباس و یضع

ل صلى یباس وقها العیل صلى علیوق هایوصلى عل یوغسلها عل أشهر ... هه وسلم بستیبعد رسول اهلل صلى اهلل عل هوماتت فاطم

 ابوبکرها یعل

ـــــ(، 597بن محمد )متوفاى  ین ابوالفرج عبد الرحمن بن علی، جمال الدیالحنبل یابن الجوز  یح فهوم أهل األثر فیتلق هـ

 م.1997: األولى هروت، الطبعیب -األرقم  یدار األرقم بن أب هکناشر: شر ،31، ص 1ج  ر،یخ والسیون التاریع

 هـ(630ی)متوفا یر جزریاث. ابن  7

 سد:ینوی، م«هالصحاب همعرف یف هأسد ال اب»تاب کر در یابن اث

ــها ف یأوّل من غَطِّ یوه ــالم ، ثم بعده ز ینعش ــلى عل نب بنت جحش .یاإلس ــلى علیوق طالب . یبن أب یها علیوص ها یل : ص

 بها . کالً ، ففعل ذلیالعباس . وأوصت أن تدفن ل

د[ پس از ان تابوت گذاشته شیدر م یعنیده شد ]یه در اسالم پوشکاست  ین نعشیها[ نخستیاهلل علبدن حضرت زهرا ]سالم 

ضرت زهرا علیاو ز ست. بر بدن ح سالم[ نماز خواندی]عل یبن اب ینب دختر جحش ا ضع یکو  ه ال ر ف گفته عباس بیقول 

 د.یت را به انجام رسانین وصیا یلت نمود تا شبانه دفن شوند و حضرت عیشان نماز خوانده است. آن حضرت وصیا

ـــ(، أسد ال اب630بن محمد )متوفاى یالحسن عل یر أبین بن األثی، عز الدیر الجزریابن أث ، ص 7ج  ،هالصحاب همعرف یف ههـ

 م. 1996 -هـ  1417: األولى، هروت / لبنان، الطبعیب - یاء التراث العربی، ناشر: دار إحیق: عادل أحمد الرفاعیتحق ،244

 هـ(742 ی)متوفا یمز . 8

 سد:ینویم« مالکب الیتهذ»تاب کدر  یمز

 ... طالب یبن أَب یها علیوصلى عل انت أول أهله لحوقا به ،که وسلم ویبنت رسول اهلل صلى اهلل عل هوماتت فاطم



ه به آن کد ت بویبان اهل یاز م ین فردیا رفت و نخستیه وسلم از دنیاهلل عل یها[ دختر رسول خدا صلیفاطمه ]سالم اهلل عل

 ه السالم[ نماز خواند.یطالب ]علیبن اب یشان علیر ایکحضرت ملحق شد و بر پ

ــــ(، تهذ742عبدالرحمن )متوفاى کیوســف بن الزی، ابوالحجاج یالمز ق: د. بشــار عواد یتحق ،252، ص35ج  مال،کب الیهـ
 .م1980 –هـ 1400: األولى، هروت، الطبعیب - هالرسال همعروف، ناشر: مؤسس

 هـ(676 ی)متوفا ی. نوو 9

 سد:ینویم ینوو

سول اهلل .... وقال ال هفاطم سلها عل یلبکالزهراء بنت ر سماء بنت عم ی... وغ صلى عل سیوأ صیوق یها علیو ت أن ل العباس وأو

 بها کال ففعل ذلیتدفن ل

صل سول خدا  سالم[ ی]عل یگفته: ... عل یلبکه وآله... یاهلل عل یفاطمه زهرا دختر ر سماء دختر عمه ال سل دیو ا اد و س او را غ

 ید و عله شبانه دفن شوکت نمود یف گفته عباس بر او نماز خواند و وصیقول ضع یکه السالم[ بر او نماز خواند و ی]عل یعل

 ت حضرت را انجام داد.یه السالم[ وصی]عل

ــافع یالنوو ــرف بن مر بن جمعیحیا یرکن أبو زیالد یی، محیالش ــماء یهـــــ(، تهذ 676بن حزام )متوفاى هى بن ش ب األس

 م.1996: األولى، هروت، الطبعیب -ر کتب البحوث والدراسات، ناشر: دار الفکق: میتحق ،617، ص 2ج  والل ات،

 هـ(774یر )متوفایثک. ابن  10

صرکن یر بعد از ایثکابن  سالم اهلل علیر مؤمنان علیند، امکیح میه ت ضرت زهرا  سالم بر ح قول هم  یکها نماز خواند و یه ال

 داند:یب میب و غرین قول را عجیا ینماز خواند ول ابوبکره کگفته است 

 . بیوهو قول غر ابوبکر لیوق یها علیوصلى عل

ـــ(، فصول من الس774)متوفاى یل بن عمر القرشی، ابوالفداء إسماعیر الدمشقیثکابن  دار النشر: طبق  ،216، ص 1ج ،هریهـ
 ر.یبکالبرنامه الجامع 

 هـ(852ی)متوفا ی. ابن حجر عسقالن11

رت زهرا ر حضیکبر پ ابوبکردهد یه نشان مکدارد  یلیس فاطمه را غسل نداده، تحلیه اسماء بنت عمکن مطلب یدر رد ا یو

 ها نماز نخوانده است:یسالم اهلل عل

حِ یلِمَا ف هفَاطِمَ هعْلَمْ بِوَفَایرٍ لم کوقد ثَبَتَ أَنَّ أَبَا بَ صَّ شَ یحِ من حدیال نَ أَنْ کمْیفَ کیفَ رٍکعْلِمْ أَبَا بَیلًا ولم یا دَفَنَهَا لَیأَنَّ عَلِ هث عَائِ

لَهَا زَوْجَتَهَ وَلَا  سِّ سَ یوَظَنَّ أَنَّ عَلِ کجَابَ بََِنَّهَ عَلِمَ بِذَلِینَ أَنْ کمْیعْلَمَ هو وَیتَ َ َضورِ دَفْنِهَا وَظَنَّ عَلِیا  َضرَ میأَنَّهَ  یدْعَوهَ لِحَ رِ ین غَحْ

تْمَانِهِ ک یف یرَدَّ غَرَضَ عَلِیوَأَحَبَّ أَنْ لَا  کرٍ عَلِمَ بِذَلِکحْتَمِلَ أَنَّ أَبَا بَیاتِ بَنه )أنه( یالْخِلَافِ یاسْتِدْعَاءٍ منه فَهَذَا لَا بََْسَ بِهِ وَأَجَابَ ف

 منه



ست  صحیطبق روا ابوبکره کثابت ا سالم اهلل عل شه نقلیه از عاکح یت  ستیها[ را نمیشده، وفات فاطمه ] ت ین رواو آ دان

ه همسر کن است کر را آگاه نساخت؛ پس چگونه ممکسپرد و ابوب که السالم[ فاطمه را شبانه به خای]عل یه علکن است یا

 دانست.ینم ابوبکره ک یاو را غسل داده باشد در حال ابوبکر

شود به اکمم سخ داده  ست پا ست ولیوفاتش را م ابوبکره کن ین ا شت  یدان سم تجه یه علکگمان دا وت ز دعیاو را در مرا

شت ی]عل یگر علیو از طرف د ندکیم سالم[ گمان دا ضر م ابوبکره که ال ضوریشود. پس در ایبدون دعوت حا صورت ح  ن 

 دانسـت امایوفات فاطمه را م ابوبکره احتمال دارد کن گونه جواب داده شـده یا« اتیخالف»تاب کندارد. در  یالکاسـماء اشـ

 ند.کن امر رد نیتمان اکرا در  یه هدف علکدوست داشت 

سقالن شافع یالع ضل )متوفاى ی، أحمد بن علیال ــــ(، تلخ852بن حجر ابوالف ، 2ج ر،یبکال یث الرافعیأحاد یر فیص الحبیهـ

 .م1964 – هـ1384 – هالمنور هنیالمد -، ناشر: یالمدن یمانید عبداهلل هاشم الیق : السیتحق ،143ص

 هـ(855 ی)متوفا ینین عی. بدر الد12

 سد:ینوی، م«یح البخاریشرح صح یالقار هعمد»تاب کدر  ینیع

من رسول اهلل  هونها بضعکفى لها شرفاً ک، وفضائلها ال تحصى ، والًیها ودفنت لیوصلى عل اهلل تعالى عنه ، ی، رض یوغسلها عل

 ه وسلم.یصلى اهلل عل

سالم[ اه ی]عل یعل شرافت یال ست و در  ضرت فراوان ا ضائل آن ح شد. ف شبانه دفن  سل داد و بر او نماز خواند و  شان را غ

 له بود.ه وآیاهلل عل یه او پاره وجود رسول خدا صلکشان همان بس یا

صح یالقار ههـــــ(، عمد855 ین ابومحمد محمود بن أحمد )متوفای، بدر الدیالحنف یتابیال  ینیالع ، 3ج  ،یخارح البیشرح 

 .روتیب – یاء التراث العربیناشر: دار إح ،174ص

 هـ(1014ی)متوفا یقار ی. مال عل13

 سد:ینویم یهرو یمال عل

 ال .یودفنت ل هایوصلى عل یوغسلها عل شهر رمضان ... یف همن الهجر هیالثان هالسن یطالب ف یبن أب یتزوجها عل

سال دوم هجر ماز ه السالم[ بر او نی]عل یه السالم[ ازدواج نمود و علیطالب ]علیبن اب یعلها[ با یفاطمه ]سالم اهلل عل یدر 

 سپرد. کخواند وشبانه به خا

ــــ(1014)متوفاى یبن ســلطان محمد الهرو ین أبو الحســن علی، نور الدیالقار یمال عل  هاکح شــرح مشــیالمفات ه، مرقاهـ
ــاب ــر: دار الیتانیق: جمال عیتحق ،174، ص 1ج  ح،یالمص  -هــــــ 1422: األولى، هروت، الطبعیلبنان/ ب - هیتب العلمک، ناش
 .م2001

 

 

 



 هـ(1044 ی)متوفا ی. حلب14

 سد:ینویشان میا

ضکا یوثبت عندنا أن عل یوقال الواقد صلى علیاهلل تعالى عنها ل یرم اهلل وجهه دفنها ر ضیال و ضل ر اهلل  یها ومعه العباس والف

 علموا بها أحدا.یتعالى عنهم ولم 

ست  یواقد ست. در نزد ما ثابت ا سالم[ ای]عل یه علکگفته ا شبانه دفن یه ال اس و شان نماز خواند، عبیردند و بر اکشان را 

 را با خبر نساختند. یچ فردیفضل همراه آن حضرت بود و آنها ه

ـ(، الس1044ن )متوفاىیبن برهان الد ی، علیالحلب  - هناشر: دار المعرف ،487ص، 3ج  ن المَمون،یاألم هریس یف هیالحلب هریه
 .1400 –روت یب

 حضرت نماز خوانده است ی: عباس عمویانیته پاکن

ها( یه وآله( بر بدن حضرت زهرا )سالم اهلل علیاهلل عل یرسول خدا )صل یه عباس عموکاز گزراشات نقل شده است  یدر برخ

 نقل شده است: یم و ابن جوزی، ابو نعی، بالذرکضحا، ی، واقدیمدائن همانند: ین قول از افرادیو ا ز خوانده استنما

 سد:ینویم یاز قول واقد یذهب

 ، ... ها العباسیوصلى عل ل عندنا . وقال :ی: هذا أثبت األقاو یوقال الواقد

 ها عباس نماز خواند.ین است و گفت: بر حضرت زهرا سالم اهلل علین اقوال در نزد ما ایترحیگفته است: صح یواقد

 47، ص3اإلسالم، ج خ یتار

 سد:ینویم یبالذر

 بن عبد المطلب. ها العباسیوصلى عل ه وسلم ...یصلى اهلل عل یاهلل تعالى عنها بعد النب یرض هت فاطمیوتوف

 ماز خواند.شان نیافت... و عباس بن عبد المطلب بر ایه وسلم وفات یاهلل عل یها[ بعد از رسول خدا صلیفاطمه ]سالم اهلل عل

 ر.یبکطبق برنامه الجامع ال ،178، ص 1ج  هـ(، أنساب األشراف،279بن جابر )متوفاى ییحی، أحمد بن یالبالذر

 سد:ینویز مین کضحا

 لمطلب ...ها العباس بن عبد ایال وصلى علیاهلل عنه ودفنها ل یرض یه وسلم ... وغسلها علیرسول اهلل صلى اهلل عل هابن هفاطم

لمطلب رد و عباس بن عبد اکشان را غسل داد و شبانه دفن یه السالم ایعل یه وآله ... علیاهلل عل یفاطمه دختر رسول خدا صل

 بر او نماز خواند.

صل أحمد یق: د. باسم فیتحق ،354، ص 5ج  ،یهـ(، اآلحاد والمثان287ر )متوفاى کابوب ک، أحمد بن عمرو بن الضحایبانیالش
 .م1991 – 1411: األولى، هالطبعاض، یالر - هی، ناشر:دار الراهالجوابر

 سد:ینویگرش میتاب دکدر  یابن جوز

 ... ها العباسیوصلى عل ..  ه وسلمیبنت رسول اهلل صلى اهلل عل هفاطم



ـــــ(، المنتظم ف 597بن محمد )متوفاى  ین ابوالفرج عبد الرحمن بن علی، جمال الدیالحنبل یابن الجوز  کخ الملویتار یهـ

 .1358: األولى، هروت، الطبعیب -ناشر: دار صادر  ،95، ص 4ج  واألمم،

 سد:ینویخ میالتار یامل فکتاب الکدر  یبانیش

 ... ها العباس بن عبد المطلبیوصلى عل ... یبنت النب هماتت فاطم ههذه السن یوف

ـ( ال630بن محمد )متوفاى یالحسن عل یر أبین بن األثی، عز الدیر الجزریابن أث ق: یتحق ،204، ص 2 ج خ،یالتار یامل فکه
 هـ.1415، هیالثان هروت، الطبعیب - هیتب العلمک، ناشر: دار الیعبد اهلل القاض

 پاسخ:

ند کیه ثابت مک یاتیح ندارد همان روایات صحیو توان مقابله با روا اهل سنت است یاز علما ین قول صرفا نظر برخیاوال: ا

 ل است.ن قویات مقدم بر این، روایها( نماز خوانده است. بنابرای)سالم اهلل عله السالم( بر بدن حضرت زهرا یر مؤمنان )علیام

سنت قرار دارند  یاز علما یادین قول، تعداد زیا: در مقابل ایثان صرکاهل  سالم بر بدن آن یرمؤمنان علینند، امکیح میه ت ه ال

ست؛ پس ا ضرت نماز خوانده ا ست، قول یگر علمایات و نظرات دیه با رواک یین قول از آنجایح سنت مخالف ا ذ شا یاهل 

 ندارد. یاست و اعتبار

سالم منافات ندارد؛ زیر مؤمنان علی، با نماز امشانیر مطهر ایکثالثا: نماز خواندن عباس بر پ ه در دفن ک یسانکرا معموال یه ال

ست جناب عباس به همراه چند تن دکخوانند. ممیت مینند، نماز مکیت مکشر یاجنازه نها آ کت کا تیگر جدا گانه و ین ا

 ر حضرت نماز خوانده باشند.یکبر پ

ر یکه او بر پکتوان گفت ی؛ پس چگونه محضور نداشته است تا نماز بخواند در مراسم اصال ابوبکره کن است یته مهم اکاما ن

 حضرت نماز خوانده است.

 جه:ینت

ضرت ر مطهر حیکه السالم( بر پیرمؤمنان )علیه امکد یآیه نقل شد، به دست مکاهل سنت  یح واقوال علمایات صحیاز روا

  .اندهردکز نماز برگزار یت داشتند نکه دردفن آن حضرت شرک یتا گروهیها( نماز خواندند و نهایزهرا )سالم اهلل عل

 

  



 های مدینه دَرِ چوبی داشت؟آیا خانه

 :ینقد و بررس

 ن شبهه است.یهم اندهردکاد مطرح یز یرا با مانور فراوان و سر وصداها آن یاز وهاب یراً برخیه اخک یاز شبهات یکی

ه وآله یلاهلل ع یه در زمان رسول خدا صلکد، یآیمجه به دست ین نتیا یعه و سنیش یهاتابکات موجود در یروا یاما با بررس
س یچوب یدرها ینه دارایمد یهاخانه ست. موارد ب شاهد نقل تیم یاریبوده ا شاره کرد کوان به عنوان  ه ما به چند نمونه ا

شما خواننده محترم براینکیم سا تابکشتر به یاطالع ب یم.  سالمیالزهراء عل همَ سایخلف ، وها ال شالزهراء هات مَ س، نو د یته 
 د.ییمراجعه فرما یجعفر مرتض

 :م پرداختیآن خواه یلیبه پاسخ تفص ن شبهه نقل و سپسیرا در پاسخ ا ید جعفر مرتضیما ابتدا پاسخ عالمه س

 :ید جعفر مرتضیپاسخ عالمه س

 د:یوگیمت ین روایدر پاسخ ا ید جعفر مرتضیعالمه س

 یاهلل ) صل ثار رسولیر إکذیهم السالم (، ویت ) علیمنه أهل الب یعانیان ک یالفقر المدقع الذ هصف حالین إذن یر المؤمنیفَم
 هم الســـالم (یت ) علی: أن أبواب أهل البهه منها، مع مالحظیتوفر لدیأهل النعم واألموال بما  یه وآله وســـلم ( حتیاهلل عل

هم ستائر، وتیان لبکهم السالم ( فیرهم ) علیبعد جرد الخوص عنها، أما غ ههو أصل السعف ید النخل الذیانت من جرکوتهم یب
 دعون.یما کجرد ستائر ومسوح ضا، ومنها األخشاب ال مید النخل أیر جریانت أبوابها من غکو

ردند سخن کیمه وآله وسلم با آن دست و پنجه نرم یاهلل عل یامبر صلیه خاندان پک یانندهکه السالم از فقر ناراحت یعل یعل
ند، کیماد یه نزدش جمع شده بود ک یهاه وآله وسلم از اموال و نعمتیاهلل عل ید و از بذل و بخشش رسول خدا صلیوگیم

 ریشــان از غیهاگران دَرِ خانهید یردن از شــاخ و برگش بود؛ ولک کت از چوب خرما؛ پس از پایاهل ب یهاه دَرِ خانهکن یبا ا
 رده بودند.کزان یز آویشان پرده نیچوب خرما بود و افزون برآن بر درها

سیالعامل ضی، ال سا ید جعفر مرت صر(، مَ شبهات وردود، ج یالزهراء عل ه)معا سالم  س232ص  2ها ال شر: دار ال  -روت یب هری، نا
 م 1997هـ ـ 1418، هی: الثانهلبنان، الطبع

 دارد؟ یید، چه معنایلکردن درب خانه با کباز 

ار آنان هســت، غذا ید آن در اختیلکه ک ییهاه از خانهکهد دیمگر مســلمانان اجازه یم به صــحابه و دیرکخداوند در قرآن 
 معنا خواهد بود:یآن ب ید برایلکنداشته باشد، داشتن  یا آهنیو  یه در چوبک یاد خانهیتردی. ببخورند

مْ ک آبائِوتِیمْ أَوْ بَکوتِیلَوا مِنْ بَکمْ أَنْ تََْکأَنْفَســـِ  یضِ حَرَجٌ وَال عَلیالْمَر یالََْعْرَجِ حَرَجٌ وَال عَلَ یحَرَجٌ وَال عَلَ یالََْعْم یسَ عَلَیلَ

 (. 61النور / ) عاً أَوْ أَشْتاتاً.یلَوا جَمکمْ جَناحٌ أَنْ تََْیکسَ عَلَیمْ لَکقِیأَوْ صَدتَمْ مَفاتِحَهَ ک... أَوْ ما مَلَ

خودتان  یهاه از خانهکســت ین یز گناهیو بر شــما ن ه با شــما هم غذا شــوند(کســت )ین یمار گناهینا و افراد لنگ و بیبر ناب
 یهاا خانهیار شــماســت، یدش در اختیلکه ک یاا خانهیپدرانتان ...  یهان خانهید و همچنی[ غذا بخوری]بدون اجازه خاصــّ 

 د .یا جداگانه غذا بخوری یه به طور دسته جمعکست ین یدوستانتان، بر شما گناه

اتاق منازل و یهایه ورودکهد دیمن نشان ید است و ایلکله یردن دَرِ اتاق به وسکز با صراحت سخن از باز یل نیث ذیدر حد
 ها محصور و محفوظ بوده است.



سِ یحَدَّثَنَا عَبْدَ الرَّحِ ْسمَاعِ یسَ یحَدَّثَنَا عِ یمِ بْنَ مَطَرِّفٍ الرُّؤَا َسعِکیسٍ عَنْ دَیلَ عَنْ قَیعَنْ إِ صلیا النَّبِنَیقَالَ أَتَ یدٍ الْمَزَنِینِ بْنِ   ی،

 .فَََخَذَ الْمِفْتَاحَ مِنْ حَجْزَتِهِ فَفَتَحَ هیعِلِّ یبِنَا إِلَ یفَارْتَقَ«. ا عَمَرَ اذْهَبْ فَََعْطِهِمْ ی» ه وسلم، فَسَََلْنَاهَ الطَّعَامَ فَقَالَ یاهلل عل

نان غذا م، به عمر فرمود: برو و به آیردکغذا  یم و تقاضایامبر رفتیه گفت: خدمت پکنقل شده است  ید مزنین بن سعکیاز دَ
 رد.کرون آورد و در را باز یمربندش بکد را از یلکبده. عمر ما را به اتاق باال برد، سپس 

ـــ(،275یمان بن األشعث أبو داود )متوفای، سلیاألزد یالسجستان ق: محمد ی، تحق5240، ح 527ص  2، ج داود یسنن أب هـ
 ر.کالفد، ناشر: دار ین عبد الحمیالد ییمح

 رده است.کح یآن را تصح 5238ف سنن ابوداوود، شماره یح و ضعیدر صح یالبان

 امبر دستور داد، شب ها دَرِ منازل را ببندند:یپ

 سد:یونیمحش یدر صح یشابوریمسلم ن

 .الًیلَ الً وَبِاألَبْوَابِ أَنْ تَ ْلَقَیََ لَکأَنْ تَو هیبِاألَسْقِ دٍ إِنَّمَا أَمِرَی. قَالَ أَبَو حَم10َ

شبکرد کامبر به ما امر ید: پیوگیمد یابو حم ستور داد یم و نیقرار ده یاها ظروف آب را در گوشهه  شب هنگام درها کز د ه 
 م.یرا ببند

 هتاب األشربک، 2010، ح1593، ص 3، ج ح مسلمیصح هـ(،261ی)متوفا یرین القشی، مسلم بن الحجاج أبو الحسیسابوریالن
 روت.یب - یاء التراث العربی، ناشر: دار إحیق: محمد فؤاد عبد الباقیرِ اإلِنَاءِ، تحقیذِ وَتَخْمِیشَرْبِ النَّبِ ی(، باب فِه)واالطعم

 از چوب درخت سرو بود: )صلی اهلل علیه وآله(امبر یپ یخانه ها

 سد:یونیم یبه نقل از حسن بصر یر دمشقیثکابن 

شعر مربوطکو سالم یأن بابه عل یخ البخاریتار یبخشب من عرعر قال وف هانت حجره من   یدل علر فیقرع باالظافیان که ال
 ن البوابه حلق.یکأنه لم 

: دَرِ آمده است یخ بخاریو در تار له مو بافته شده بودیاز شاخه و چوب عَرعَر به وس )صلی اهلل علیه وآله(رسول خدا  یاتاق ها
 ت.دن بر در نداشته اسیوبک یبرا ییهاه حلقهکن دارد ین داللت بر ایزدند و ایها مانگشتان و ناخن کامبر را با نَیخانه پ

ـ(،774یر أبو الفداء )متوفایثکل بن عمر بن ی، إسماعیالدمشق یالقرش  المعارف هتبکم: ناشر ،221 ص ،3 ج ،هیوالنها هیالبدا ه
 .روتیب -

 خانه عائشه از چوب درخت سرو بود:

 :سدیونیم ادب المفرد در یبخار

شعر فسَلته عن ب هد مستوریه وسلم من جریاهلل عل یصل یحجر أزواج النب یعن محمد بن هالل أنه رأ  هت عائشیبمسوح ال
صراعا  هان بابه من وجهکفقال  شام فقلت م صراعکال ان قال من عرعر أو کء یش یان بابا واحدا قلت من أکن قال یان أو م
 ساج.

سران پ یهاخانهمحمد بن هالل  ست یامبر را دیهم شکده ا ش ست. از و یه پو شده از مو بوده ا شه  درباره یبافته  خانه عائ
س شام باز دم، گفت: درِ خانهیپر سشیماش به طرف  شت  یکدم: ید، پر شت، شیلنگه ب یکا دو لنگه؟ گفت: یلنگه دا تر ندا

 ا ساج.یگفتم: جنسش از چه بود؟ گفت از چوب درخت عرعر 



ـــــ(،256یل أبو عبداهلل )متوفای، محمد بن إســـماعیالجعف یالبخار  فؤاد محمد: قیتحق ،272 ص ،1 ج المفرد، األدب هـ
 م1989هـ ـ 1409، ه: الثالثهروت، الطبعیب - هیاإلسالم البشائر دار: ناشر ،یعبدالباق

 سد :یونیم( 1111 ی) متوفایافعشیمعاص

 واحد من عرعر أو ساج. ان بمصراعکمواجه الشام و هان باب عائشک

 ا ساج بود.یه از چوب درخت عرعر کلنگه داشت  یکدرِ خانه عائشه به طرف شام بود و 

ص س ک، عبد الملکیلمآیمالعا شافع کن بن عبد الملیبن ح  األوائل أنباء یف یالعوال النجوم سمط هــــ(،1111ی)متوفا یال

 .هیتب العلمکمحمد معوض، ناشر: دار ال یعل -ق: عادل أحمد عبد الموجودی، تحق367، ص 1ج  ،یوالتوال

 سد:یونیم( 864 ی)متوفا یحنف کیابوالبقاء م

 اهلل عنها مصراع واحد من عرعر أوساج. یرض هت عائشیان لبکو

ــرف هکخ میتار ــجد الحرام والمد هالمش ــر هنیوالمس ــر هقیالش ــر: دار ال268، ص 1ف، ج یوالقبر الش روت، ی، بهیتب العلمک، ناش
 من نصریم، أیق: عالء إبراهی، تحقهی: الثانهم، الطبع2004هـ، 1424

 ا ساج بود.یلنگه داشت و از چوب عرعر  یکه کدر بود  یکخانه عائشه  یبرا

 هنیوالمد الحرام والمسجد هالمشرف هکم خیتار هـ(،854یاء )متوفای، أبو البقاء محمد بن أحمد بن محمد ابن الضیالحنف کیالم
شر شر والقبر هفیال صر، منیأ م،یإبراه عالء: قیتحق ،268 ص ،1 ج ف،یال شر ن  ،هیانالث: هالطبع روت،یب - هیالعلم تبکال دار: نا
 .م2004 ـ هـ1424

 سد:یونیمح خود یدر صح یل بخاریمحمد بن اسماع

َشبٍ حدثنا عبد الْوَهَّابِ حدثنا  َسعِ ییحیحدثنا محمد بن عبد اللَّهِ بن حَوْ شَ  هعَمْرَ یدٍ قال أَخْبَرَتْنِیبن  سمعت عَائِ ض هقالت   یر
ه الْحَزْنَ وأنا یعْرَفَ فیه وســلم یاهلل عل یصــل یجَلَسَ النب هوَجَعْفَرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بن رَوَاحَ هدِ بن حَارِثَیاهلل عنها تَقَولَ لَمَّا جاء قَتْلَ زَ

 أَطَّلِعَ من شَقِّ الْبَابِ.

ست: هنگا از شه نقل ا شهادت جعفرکیمعائ ست و آثار یامبر بر زمیرواحه را آوردند؛ پ بن ابو طالب و عبداهلل بن ه خبر  ش ن ن
 .ستمیگرنیم را او( الباب شق) در افکش از من و شد انینما حزن و اندوه در صورتش

ـــ(،256یل أبو عبداهلل )متوفای، محمد بن إسماعیالجعف یالبخار  ینْهَ ی، بَاب ما 1243، ح 440، ص 1، ج یح البخاریصح هـ
صطفی، تحقکاءِ وَالزَّجْرِ عن ذلکعن النَّوْحِ وَالْبَ شر: دار ابن ید یق د. م  1407، هلثالث: اهروت، الطبعیب - همامیر، الیثکب الب ا، نا

- 1987. 

سوراخ دَر دلیاف کش ست  یل بر مدعایا  ست؛ بله خانهکما ا  «لنخ سعف»ا ی« تخته»ه از ک ییه درهاکها بدون دَر نبوده ا
 .اندهردکیم نصب هاوخانه منازل یهایورود بر دندشیم ساخته

 دَر بود: یدارا )علیه السالم( یخانه عل

از نوع: َسعَفٍ )شاخه  یدَرِ چوب یه السالم دارایعل یه خانه حضرت علکآمده است  یعه و سنیات شیاز روا ینن در برخیهمچ
 درخت خرما( عرعر، )درخت سرو( ساج و... بوده است.

 



 هما السالم آمده است:یرمؤمنان علیداستان ازدواج فاطمه زهرا و امدر 

نَعَ بِهِ یاً علیثَمَّ دَعَا عَلِ نَعَ بِهَا ثَمَّ دَعَا لَهَ که الســالم فَصــَ  یفِ کمَا وَ بَارَکنَیمَا جَمَعَ اللَّهَ بَکتِیبَ یمَا دَعَا لَهَا ثَمَّ قَالَ قَومَا إِلَکمَا صــَ

 . هِ بَابَهیفَََغْلَقَ عَلَ مَا ثَمَّ قَامَکبَالَ مَا وَ أَصْلَحَکنَسْلِ

سول خدا ) سالم(بن ابوطالب  ی( علصلی اهلل علیه وآلهر ضار نمود و همان عمل )علیه ال  ه با فاطمه انجام داده بودکرا  یرا اح
ا السّالم همیو فاطمه عل یفاطمه خوانده بود. سپس به عل یه براکخواند  یعل یرا برا یز انجام داد. آنگاه همان دعائین یبا عل

ت شما ت دهد! و عاقبکند! و به نسل شما برکگر مهربان ید یکد، خدا شما را نسبت به یخانه خود رو ید بسویزیفرمود: برخ
 ن دعاها برخاست و دَرِ خانه را بست.یپس از ا )صلی اهلل علیه وآله(د! رسول خدا یر نمایرا بخ

صنعان صنف هـــــ(،211یعبد الرزاق بن همام )متوفا ابوبکر، یال شر: یب الرحمن األعظمیق حبی، تحق489ص  5، ج الم ، نا
 هـ؛1403، هی: الثانهروت، الطبعیب - یتب اإلسالمکالم

بن  یق: حمدی، تحق412ص  22، ج ریبکال المعجم هــــــ(،360ی)متوفا وب أبو القاســمیمان بن أحمد بن أی، ســلیالطبران
 م؛1983 -هـ 1404، هی: الثانهالموصل، الطبع -الزهراء  هتبک، ناشر: مید السلفیعبدالمج

ــــ(، 363یالنعمان بن محمد )متوفا هفی، أبو حنیلم ربآیمیالتم ، 359ص  2طهار، ج األ هاألئم فضــائل یف األخبار شــرح هـ
 هـ؛ 1414، هی: الثانهـ قم، الطبع یالنشر االسالم ه، ناشر: مؤسسیالجالل ینید محمد الحسیق: السیتحق

ـ(،1111 ی، محمد باقر )متوفایالمجلس  - الوفاء همؤسس: ناشر ،یالبهبود الباقر محمد: قیتحق ،142 ص 43 ج األنوار، بحار ه
 م. 1983 - 1403، همصححال هیالثان: هالطبع لبنان، - روتیب

 ه فرمود:کرده است کهما السالم نقل یاظم از پدرش امام صادق علکامام 

صل َسولَ اللَّهِ ) سلم( أَمِیاهلل عل یجَمَعَ رَ سَ  هطَالِبٍ وَفَاطِمَ یبْنَ أَبِ ینَ عَلِیرَ الْمَؤْمِنِیه وآله و َسنَ وَالْحَ هِمَ یهِ وَعَلَیوَأَغْلَقَ عَلَنَیوَالْحَ

 .... اللَّه وَأَهْلَ یأَهْلِ ای وَقَالَ الْبَابَ

 ها بست و فرمود:آن یرد و درب را بر روکهم السالم را جمع ین علیبن ابوطالب، فاطمه، حسن و حس یرم؛ علکامبر ایپ

 ساند....ریمد، پروردگار به شما سالم یوستگان خدائیه پکخانواده من  یا

ـ(،1111 ی، محمد باقر )متوفایالمجلس  - الوفاء همؤسس: ناشر ،یالبهبود الباقر محمد: قیتحق ،219 ص 24 ج األنوار، بحار ه
 .م 1983 - 1403 ،هالمصحح هیالثان: هالطبع لبنان، - روتیب

 ه فرمود:کند کیمهما السالم نقل یگر از پدرش امام صادق علید یثیو در حد

بِ یه وآله وســلم( فِیاهلل عل ی)صــل یقَبِضَ النَّبِ یالَّتِ هلَیانَتِ اللَّکلَمَّا  نَ وَ الْحَســَ  هاً وَ فَاطِمَیحَتِهَا دَعَا عَلِیصــَ هم ینَ )علیوَ الْحَســَ
هَ وَ مَعَ یخَرَجَ عَلِ کلًا فَلَمَّا طَالَ ذَلِیلِ طَوِیوَأَدْنَاهَا مِنْهَ فَنَاجَاهَا مِنَ اللَّ ها فَاطِمَیهِمَ الْبَابَ وَ قَالَ یهِ وَ عَلَیالســـالم( وَ أَغْلَقَ عَلَ

 الْبَاب . النَّاسَ خَلْفَوَ أَقَامَوا بِالْبَابِ وَ  نَیالْحَسَنَ وَ الْحَسَ

و دَرِ  هم السالم را فراخواندین علیو فاطمه و حسن و حس یا رفت، علیه وآله صبح آن از دنیاهلل عل یه رسول خدا صلک یشب
سپس او را نزد ست و فرمود: فاطمه جانم!  شد و چون  یطوالن یخودش برد و با دخترش مدت یکخانه را ب ش ول گفتگو  م

رون آمدند و پشت در همراه با مردم به انتظار یهم السالم از خانه بین علیو دو فرزندش حسن و حس یشد، عل یمدت طوالن
 ماندند.



س ـــ(،1111 ی، محمد باقر )متوفایالمجل ص1، باب 490ص  22ألنوار، ج ا بحار هـ ق: یه، تحقیته ص عند قرب وفاته و فی، و
 م. 1983 - 1403، هالمصحح هی: الثانهلبنان، الطبع -روت یب -الوفاء  ه، ناشر: مؤسسیمحمد الباقر البهبود

 واند باشد؟تیم یزیل بر چه چیبستن دَر دل

 سد :یونیم یعیش یر طبریمحمد بن جر

 .هجَالِسَ  یهِ فَإِذَا فَدَخَلْتَ بِالدُّخَولِ یلِ فَََذِنَتْ اسْتََْذَنْتَ وَ فَطَرَقْتَ الْبَابَ هَایتَ إِلَیاللَّهَ عَنْهَ فَمَضَ یقَالَ سَلْمَانَ رَضِ

شوم. هنگایوبکد: به خانه فاطمه رفتم، در را یوگیمسلمان  شدم کیمدم و اجازه ورود گرفتم، به من اجازه داد تا وارد  ه وارد 
 دم نشسته است.ید

ــ( ،5ر بن رستم )قرنیجعفر محمد بن جر ی، أب یالطبر ــ هالبعث همؤسس:  قیتحق و نشر ، 107 ص ، هاالمام دالئل هـ  ، قم ـ
 هـ ؛1413 ، یاألول هالطبع

ـ(،1111 ی، محمد باقر )متوفایالمجلس  - الوفاء همؤسس: ناشر ،یالبهبود الباقر محمد: قیتحق ،226 ص 91 ج األنوار، بحار ه
 .م 1983 - 1403 ،هالمصحح هیالثان: هالطبع لبنان، - روتیب

 ُ آن دارد؟یرا یر از معنایغ یدن دَر مفهومیوبکا یدم، آیوبکد: دَر را یوگیمث سلمان ین حدیدر ا

 ستن در خانه حضرت زهرا در هجوم:کش

 ها آمده است:یت هجوم به خانه فاطمه سالم اهلل علیدر روا

عْبَ هرَیدِ وَ الْمَ ِیوَ عَمَرَ وَ عَثْمَانَ وَ خَالِدَ بْنِ الْوَلِ ابوبکرهِ فَقَامَ یقَالَ عَمَرَ قَومَوا بِنَا إِلَ ــَ ا هدَیوَ أَبَو عَبَ هبْنَ ش ــَ  یلِمٌ مَوْلَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَ س
لَوَاتَ اللَّهِ عَلَ هالْبَابِ فَرَأَتْهَمْ فَاطِمَ ینَا إِلَیوَ قَنْفَذٌ وَ قَمْتَ مَعَهَمْ فَلَمَّا انْتَهَ هفَیحَذَ یأَبِ ال  ی وَ هِوَجَوهِهِمْ یهَا أَغْلَقَتِ الْبَابَ فِیصـــَ

 .انَ مِنْ سَعَفٍکسَرَهَ وَ کبِإِذْنِهَا فَضَرَبَ عَمَرَ الْبَابَ بِرِجْلِهِ فَ هَا إِالیدْخَلَ عَلَیال أَنْ  کتَشَ

شعبه و ابوعب هرید و م یر و عمر و عثمان و خالد بن ولکببر، ابوب یعمر گفت: ما را نزد و سالم مولیبن  فه یابوحذ یده جراح و 
سکیمبه راه افتادم. هنگاز با آنان یردند و من نکت کو قنفذ حر ست،  ید، در را بر رویها را دم، فاطمه آنیدیه به خانه ر آنان ب
 ست.که از چوب درخت خرما بود، شکداخل نخواهند شد؛ اما عمر با لگد در را  یه آنان بدون اجازه وکنداشت  کفاطمه ش

ـ(،1111 ی، محمد باقر )متوفایالمجلس  -الوفاء  ه، ناشر: مؤسسیالبهبود الباقر محمد: قیتحق ،227 ص 28 ج األنوار، بحار ه
 م. 1983 - 1403، هالمصحح هی: الثانهلبنان، الطبع -روت یب

 به آمده است:یت ابن قتیدر روا

ا رسول یا أبت یصوتها:  ی، فلما سمعت أصواتهم نادت بَعلفدقوا الباب ،هأتوا باب فاطم ی، حتهمعه جماع یثم قام عمر، فمش
 ...هقحاف یمن ابن الخطاب وابن أب کنا بعدیاهلل، ماذا لق

س یهمراه و یعمر وگروه صداکیمردند، فاطمه هنگاکدند، دقّ الباب یبه خانه فاطمه ر شن یه  پدر  یاد زد: اید، فریآنان را 
 دم.یه ندکر( چه رنجها کرسول خدا! پس از تو از دست پسر خطاب )عمر( و ابوقحافه ) ابوب یبزرگوارم، ا

ـــ(،276ی)متوفا هبیأبو محمد عبد اهلل بن مسلم ابن قت، ینوریالد  المنصور، لیخل: قیتحق ،16 ص ،1 ج ،هاسیوالس هاإلمام هـ
 .24، ص1، جینیز ق،یتحق با و ،37ص ،1ج ،یریش قیتحق با م،1997 - هـ1418 - روتیب - هیالعلم تبکال دار: ناشر

 



 جه:ینت

را: یساند؛ زریماهل سنت را به مقصودشان ن« وتِنَا وَ ال أَبْوَابَیال َسقَوفَ لِبَ »ه السالم: یعل یش علیت و فرمایاستدالل به روا
ت یه اهل بکند کیمه خواننده احسـاس ک یارده اسـت؛ به گونهکه السـالم را ناقص نقل یعل یاوالً: طراح شـبهه سـخن عل

سیعل سالم منزل م ش یونکهم ال شتکبه  صیسقف دارد و نه دَر و نه ده نه ک یا؛ چون خانهاندهل متعارف ندا ور وار، قابل ت

ــت؛ در حالین ــت: نحن اهل بیث چنیه متن حدک یس ــلی اهلل علیه وآله(ت محمد ین اس ــقوف لب )ص وال  وتنا وال أبوابیال س

 .وما اشبهها الجرائد اال (است آمده وارید یمعنا به ستور د،یمف خیش نقل در) ستور

 یچوب باق یده به معنایدرخت خرما است؛ چون جر یهااستفاده از چوب حاصل شده از برگه یایث گوین حدیا یانیجمله پا
ش ست یمانده پس از ترا ضافات آن ا ستن آن چوکدن ا ر یو غ یو در ورود یشکوار یپوشش و د یگر برایدیکنار کها به با ب

مله خانه هم السالم از جیت علیه خانه اهل بکود شیمگر استفاده یات دیت و رواین رواین از ایده است؛ بنابراشیمآن استفاده 
ام کده و از استحشیمه باز و بسته کبوده است  یدر ورود یگر دارایافراد د یهاهما السالم مانند خانهیعل یفاطمه زهرا و عل

 هم برخوردار بوده است. یمخصوص

 ه السالم دَر داشته استیر مؤمنان علیز خانه امینه و نیمد یهاه خانهکاز مصادر اهل سنت نقل شد  یگریات دین روایهمچن
 بوده است. یز چوبین دَرها نیو ا

  



  رد؟که السالم( از همسرش دفاع نیرمؤمنان )علیچرا ام

زدن  کتکه هجوم عمر بن خطاب و یار قضکاحساسات مردم، به منظور ان یکها با تحریه وهابک ین شبهاتیاز مهمتر یکی
ه کن یرد؟ مگر نه اکه السالم از همسرش دفاع نیرمؤمنان علیه چرا امکن است ینند، اکیها مطرح میفاطمه زهرا سالم اهلل عل

 ن فرد زمان خود بود و...یاو اسد اهلل ال الب و شجاع تر

 م.ینکیته بسنده مکه به اختصار به چند نکاند داده یگوناگون یهان شبهه پاسخیخ از ایعه در طول تاریعالمان ش

 س العمل تند حضرت در برابر عمر بن خطاب:کع

نش نشان داد و با که آن ها قصد تعرض به همسرش را داشتند، از خود واک یه السالم در مرحله اول و زمانیرمؤمنان علیام
مَمور به صبر بود از ادامه مخاصمه ه ک یید؛ اما از آن جایوبکن زد، با مشت به صورت و گردن او یرد، او را بر زمکعمر برخورد 

ه اگر کهماند ها بفخواست به آنیار مکن یقت با ایرد. در حقکشه یه وآله صبر پیاهلل عل یمنصرف و طبق فرمان رسول خدا صل
آن د؛ اما اش بگذرانلهیاز مخ یر را حتکن فیه اکرد کیجرأت نم یسکن بود، یر از اینبودم و فرمان خدا غ یبائکیمَمور به ش

 بوده است. یاله یهاشه تابع فرمانیحضرت مثل هم

 سد:ینویباره م ینه السالم است، در ایرمؤمنان علیاران مخلص امیه از ک یس هاللیم بن قیسل

فَ یرَفَعَ عَمَرَ السَّا رَسَولَ اللَّهِ فَیا أَبَتَاهْ یه السالم وَصَاحَتْ یالْبَابِ ثَمَّ دَفَعَهَ فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَتْهَ فَاطِمَةَ عل یوَدَعَا عَمَرَ بِالنَّارِ فَََضْرَمَهَا فِ
 رَ.رٍ وَعَمَکأَبَو بَ کا رَسَولَ اللَّهِ لَبِئْسَ مَا خَلَّفَیا أَبَتَاهْ فَرَفَعَ السَّوْطَ فَضَرَبَ بِهِ ذِرَاعَهَا فَنَادَتْ یغِمْدِهِ فَوَجَََ بِهِ جَنْبَهَا فَصَرَخَتْ  یوَهَوَ فِ

ه وآله( یاهلل عل یرَ قَوْلَ رَسَولِ اللَّهِ )صلکبِهِ ثَمَّ نَتَرَهَ فَصَرَعَهَ وَوَجَََ أَنْفَهَ وَرَقَبَتَهَ وَهَمَّ بِقَتْلِهِ فَذَیه السالم( فَََخَذَ بِتاَلبِی)عل یفَوَثَبَ عَلِ
اهلل  یرَسَولَ اللَّهِ )صل یتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ وَعَهْدٌ عَهِدَهَ إِلَ کلَوْ ال  کا ابْنَ صَهَای رَّمَ مَحَمَّداً بِالنُّبَوَّةِک یوَمَا أَوْصَاهَ بِهِ فَقَالَ وَالَّذِ

 .یتِیال تَدْخَلَ بَ که وآله( لَعَلِمْتَ أَنَّیعل

م السّالها یرد و داخل شد! حضرت زهرا علکور ساخت و سپس در را فشار داد و باز د و آن را بر در خانه شعلهیعمر آتش طلب
اطمه زد. ف یرد و بر پهلوکه در غالفش بود بلند ک یر را در حالیا رسول اللَّه! عمر شمشیا ابتاه، یاد زد: یبه طرف عمر آمد و فر

 حضرت زد. آن حضرت صدا زد: یرد و بر بازوکانه را بلند یا ابتاه! عمر تازیرد: کآن حضرت ناله 

 «!نندکیانت چه بد رفتار مر و عمر با بازماندگکا رسول اللَّه، ابوبی

د یوبکردنش و گ ینین زد و بر بید و بر زمیشکبان عمر را گرفت و او را به شدت یه الساّلم ناگهان از جا برخاست و گریعل یعل
! کپسر صَها یرده بود افتاد، فرمود: اکه به او ک یتیه وآله و وصیاهلل عل یامبر صلیاد سخن پیبه  یشد؛ ولکو خواست او را ب

ه تو ک ینستدایامبر با من بسته است، نبود، میه پک یو عهد یمبعوث نمود، اگر مقدرّات اله یامبریه محمّد را به پکقسم به آن
 «یبه خانه من داخل شو یتوانینم

، یـ قم ، الطبعة األول ی، ناشر: انتشارات هاد568، صیس الهاللیم بن قیتاب سلک هـ(،80یس )متوفایم بن قی، سلیالهالل
 هـ.1405

 رده است:کت را نقل ین روایعه ایمفسر مشهور اهل تسنن به نقل از منابع ش ین آلوسیهمچن

رفع عمر ا رسول اهلل فیا أبتاه ویوأحرقه ودخل فاستقبلته فاطمة وصاحت  یغضب عمر وأضرم النار بباب عل یجب علیأنه لما 
عمر وهزه  بیبتالب یا أبتاه فَخذ علیورفع السوط فضرب به ضرعها فصاحت  کغمده فوجَ به جنبها المبار یف وهو فیالس

 ووجَ أنفه ورقبته



زد:  ادیها به طرف عمر آمد و فرید و داخل خانه شد، فاطمه سالم اهلل علیشکرا به آتش  یشد و درب خانه عل یعمر عصبان
 یر بازورد و بکانه را بلند یفاطمه زد، تاز یرد و به پهلوکه در غالف بود بلند کرش را یعمر شمش«! ا رسول اهللیا ابتاه، ی»

ا بان عمر را گرفت و او ریناگهان از جا برخاست و گر )علیه السالم( ین ماجرا( علی)با مشاهده ا« یا ابتاه»یاد زد: فاطمه زد، فر
 د.یوبکو گردنش  ینین زد و بر بید و بر زمیشکبه شدت 

م یر القرآن العظیتفس یف یروح المعان هـ(،1270ید محمود )متوفاین السیالفضل شهاب الد ی، العالمة أبیالب داد یاآللوس
 روت.یب - یاء التراث العربی، ناشر: دار إح124، ص3، جیوالسبع المثان

 (:صلی اهلل علیه وآلهرم )کامبر ایت پیم وصیتسل

داشت،  ینش وامکبوده و آن چه او را به وا یاله یهاع محض فرمانیاش، مطیه السالم در تمام دوران زندگیرمؤمنان علیام
 داد.ینش نشان نمکاز خود وا یبود و هرگز به خاطر تعصب، غضب و منافع شخص یفقط و فقط اوامر اله

فرمان  نیم بوده است و طبق همیعظ یهابتین مصیدر برابر ا یبائکیآن حضرت از جانب خدا و رسولش مَمور به صبر و ش
 ر نبرد.یشمشه دست به کبود 

 سد:ینویهم السالم( میف خصائص األئمه )علیتاب شرکدر  ین موسویالد ید رضیمرحوم س

نَ یاجِرِهَنَ وَارْتَفَعَتِ الََْصْوَاتَ وَضََُّ النَّاسَ بِالْبَابِ مِنَ الْمَکیبْیهِ النِّسَاءَ یانَ بَعْدَ إِفَاقَتِهِ قَالَ دَخَلَ عَلَکفَمَا  یأَبَو الْحَسَنِ فَقَلْتَ لََِبِ 
... أَنَّ یا أَخِیالَ هِ فَقَیبَبْتَ عَلَکه السالم( فَانْی)عل یهِ قَالَ عَلِ یدَخَلَ عَلَ یفَََقْبَلَ حَتَّ ینَ عَلِ یأَ یإِذْ نَودِ  کذَلِکنَا هَمْ یوَالََْنْصَارِ فَبَ

 یقٍ وَنََْ یلِّ فٍَُّ عَمِکمِنْ  یعْبَةِ نَصَبَهَا اللَّهَ لِلنَّاسِ عَلَماً وَإِنَّمَا تَؤْتَ کالََْمَّةِ مَثَلَ الْ یفِ کشْ َلَهَمْ فَإِنَّمَا مَثَلَیمَا  یشْ َلَهَمْ عَنِّیالْقَوْمَ سَ
دِ بَعْدَ أَنْ یهِمْ بِالْوَعِیقَدَّمْتَ إِلَ بِالْحَقِّ لَقَدْ  یبَعَثَنِ  یوَالَّذِ یا أَخِ ینِ وَهَوَ نَورَ اللَّهِ یوَنَورَ الدِّ  یوَإِنَّمَا أَنْتَ عَلَمَ الْهَدَ یقٍ وَلَا تََْتِیسَحِ

هِمْ لَََعْلَمَ خِلَافَ قَوْلِ یالََْمْرَ وَإِنِّ  یکلٌّ أَجَابَ وَسَلَّمَ إِلَ کوَ کوَأَلْزَمَهَمْ مِنْ طَاعَتِ کهِمْ مِنْ حَقِّیأَخْبَرْتَهَمْ رَجَلًا رَجَلًا مَا افْتَرَضَ اللَّهَ عَلَ
 یامَ عَلَک وَالََْحْ فِهِ وَالْفَرَائِضَیتََْلِ  یوَاجْمَعِ الْقَرْآنَ عَلَ  کتَیفَالْزَمْ بَ یقَبْرِ یفِ یبْتَنِ یبِهِ وَغَ یکعِ مَا أَوصِیتَ مِنْ جَمِفَإِذَا قَبِضْتَ وَفَرَغْ

بفاطمة[  یعنیوَبِهَا ] کنْزِلَ بِیمَا  یبِالصَّبْرِ عَلَ یکبِهِ وَعَلَ کمَا أَمَرْتَ  یر الئمة ]عَزَائِمِهِ وَ[ عَلَیغ ی[ عَلَ  کلِهِ ثَمَّ امْضِ ]ذَلِیتَنْزِ
 .یتَقْدَمَوا عَلَ یحَتَّ

ه یعل اهلل یدم: پس از به هوش آمدن رسول خدا صلیه السالم پرسید: از پدرم امام صادق علیفرمایه السالم میاظم علکامام 
ن و انصار جمع شده و اظهار غم و اندوه یردند، مهاجرکه بلند یوآله وسلم چه اتفاق افتاد؟ فرمود: زنها داخل شدند و صدا به گر

  مبر انداختم، فرمود:یبدن پ یفرمود: ناگهان مرا صدا زدند، وارد شدم و خودم را رو یردند، علک یم

و مثل ت به من باز ندارد، یدگیتو را از رس یخودشان مش ول خواهند شد؛ ول یایرد و به دنکن مردم مرا رها خواهند یبرادرم، ا
تم و ا رفیند... پس چون از دنیایدور نزد آن ب یهاه خدا آن را نشانه قرار داده است تا از راهکعبه است کن امت مثل ین ایدر ب

م، بر اساس اه دستور دادهکن و قرآن را آنگونه یات بنش، در خانهیو بدنم را در قبر گذاشت یردم فارغ شدکت یاز آنچه به تو وص
ن گروه به تو و فاطمه زهرا سالم اهلل یه از اکدر برابر آنچه  ین، تو را به بردبارک یآورب نزول جمعیام و ترتکواجبات و اح

 .ین تا بر من وارد شوکنم، صبر کید سفارش میها خواهد رسیعل

هم السالم(، ی)عل خصائص األئمة هـ(406ی)متوفا یالب داد یالموسو ین بن موسیالحسن محمد بن الحس ی، أبیف الرضیالشر
 -هد ة المقدسة مشیة اآلستانة الرضوی، ناشر: مجمع البحوث اإلسالمینیاألم یتور محمد هادکق: الدیق وتعلی، تحق73ص

 هـ14066ران، یإ



 -، ناشر: مؤسسة الوفاء یق: محمد الباقر البهبودی، تحق484، ص 22، ج بحار األنوار هـ(،1111 ی، محمد باقر )متوفایالمجلس
 م. 1983 - 1403ة المصححة، یلبنان، الطبعة: الثان -روت یب

 ند:کینقل م یس هاللیم بن قیسل یگریت دیدر روا

مَنْ حَارَبَهَمْ حَرْبٌ لِ  یا سَلْمَانَ أَشْهِدَ اللَّهَ أَنِّیهَا فَقَالَ یابْنَ یبَعْلِهَا وَإِلَ یفَاطِمَةَ وَإِلَ  یه وآله( إِلَ یاهلل عل یثَمَّ نَظَرَ رَسَولَ اللَّهِ )صل
 کإِنَّ یا عَلِ یه السالم( فَقَالَ ی)عل یعَلِ  یه وآله( عَلَ یاهلل عل ی)صل یالْجَنَّةِ ثَمَّ أَقْبَلَ النَّبِ یفِ یوَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهَمْ أَمَا إِنَّهَمْ مَعِ 

 ک[ فَجَاهِدْهَمْ وَقَاتِلْ مَنْ خَالَفَیهِمْفَإِنْ وَجَدْتَ أَعْوَاناً ]عَلَ کظَلْمِهِمْ لَ وَ یکشٍ شِدَّةً مِنْ تَظَاهَرِهِمْ عَلَی[ مِنْ قَرَ  ی]بَعْدِ  یسَتَلْقَ 
 کوَلَ ی[ بِمَنْزِلَةِ هَارَونَ مِنْ مَوسَی]مِنِّ کةِ فَإِنَّکالتَّهْلَ یإِلَ  کدِ یواَل تَلْقِ بِ کدَیفَّ کفَإِنْ لَمْ تَجِدْ أَعْوَاناً فَاصْبِرْ وَ کبِمَنْ وَافَقَ

 . یقْتَلَونَنِیادَوا کوَ  یإِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفَونِ  یهِ مَوسَیبِهَارَونَ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِنَّهَ قَالَ لََِخِ

رم یگیسلمان! خدا را شاهد م یرد و فرمود: اک یه وآله وسلم به فاطمه و همسر او و دو پسرش نگاهیاهلل عل یامبر صلیپ
نان یه اکد یداناند، بردهکصلح داشته باشند با من صلح  ینان رویه با اک یاند، افراددهیمن جنگ نان بجنگند بایه با اک یافراد

 در بهشت همراه منند.

ش و متحد یپس از من، از قر ی! تو به زودیعل یرد و فرمود: اکه السالم یعل یبه عل یه وآله نگاهیاهلل عل یامبر صلیسپس پ
با آنان بجنگ،  نتیله موافقین و به وسکبا آنان جهاد  یافتی یارانید. اگر یشک یاهخو یه خودت و ستمشان سختیشدنشان عل

مانند نداز. تو نسبت به من هیم یش خود را به نابودین و دست نگهدار و با دست خوکصبر  یافتین یاوریار و ک کمکو اگر 
ادَوا کوَ  یگفت: إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفَونِ  یاست، به برادرش موس یتو اسوه خوب ی، هارون برایهست یهارون نسبت به موس

 شند.کبود مرا ب یکف شمردند و نزدین قوم مرا ضعی؛ ایقْتَلَونَنِی

، یـ قم ، الطبعة األول ی، ناشر: انتشارات هاد569، صیس الهاللیم بن قیتاب سلک هـ(،80یس )متوفایم بن قی، سلیالهالل
 هـ.1405

 ه السالم خطاب به عمر فرمود:یرمؤمنان علیم نقل شد، امیه از سلکن یشیت پین در ادامه روایهمچن

 .یتِیال تَدْخَلَ بَ که وآله( لَعَلِمْتَ أَنَّ یاهلل عل یرَسَولَ اللَّهِ )صل یتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ وَعَهْدٌ عَهِدَهَ إِلَ کلَوْ ال  کا ابْنَ صَهَای

ه تو ک یدیفهمینه میه وآله نبود، هر آیاهلل عل یسفارش رسول خدا صلمان و یو پ ی! اگر مقدرات خداوندکپسر صحّا یا
 .یقدرت ورود به خانه مرا ندار

، یـ قم ، الطبعة األول ی، ناشر: انتشارات هاد568، صیس الهاللیم بن قیتاب سلک هـ(،80یس )متوفایم بن قی، سلیالهالل
 هـ.1405

 م.ینک یت بسنده مین چند رواین رو به همین مختصر بگنجد؛ از ایه در اکش از آن است ین باب بیات در ایالبته روا

ه کشود یار مشخص مکن یارزش ا ید؟! زمانیایرون بیب ین امتحان سختیتواند از چنیرّار مکدر یجز ح یسکچه  یبه راست
الن یرد و پهلوانان و کیان بر دشمن حمله میر ژیدان نبرد، همچون شیه در مکاست  یسکه السالم همان یعل یم علیبدان
 یمالد و روزیم کهمچون عمر بن عبدود را به خا یپشت پهلوان یداشت، روزیاز سر راه بر م یگریپس از د یکیفر را ک
 افد.کشیاله خودش مکرا همراه با  یهودیگر فرق سر مرهب ید

ه ک ن استیگر فرمان ایروز د یباشند؛ وله دشمنان از ترس ذوالفقارش خواب آسوده نداشته کن بود یآن روز فرمان خداوند ا
 وس شوند.یردن آن مَکام باشد تا اساس اسالم حفظ شود و دشمنان اسالم از نابود یهمان ذوالفقار در ن



 :یریها السالم هنگام درگیاحتمال شهادت حضرت زهرا عل

ه قصد دشمن از کبداند  یسکه اگر کها است؛ اما روشن است ان همه انسانیم کو مشتر یدفاع از ناموس، از مسائل فطر
ر یا تدبابند؛ انسان عاقل، بیدست  یترنند تا به مقصود مهمتر و شومکنش وادار که او را به واکن است یا یتعرض به ناموس و

 ه دشمن به مقصودش برسد.کرد کنخواهد  یارکش، هرگز یو مسلط بر نفس خو

نند ک، ثابت ن فرصتینند و با استفاده از اکنش وادار که السالم را به وایعلرمؤمنان یه امکن بود یا ین به خانه وحیقصد مهاجم
 ذراند.ر بگیرا از دم شمش یادیه افراد زکحاضر شد  یویومت دنکدن به حیرس یه السالم برایعل یهمانند عل یه شخصک

 یریدرگ نیه فاطمه زهرا در اکن بود کممشد، یر میها درگداد و با آنینش نشان مکه السالم از خود وایرمؤمنان علیز اگر امیو ن
ز فدا یا ن، همسرش رییایومت دنکبه دست آوردن ح یه السالم برایعل یه علکردند کیع میشته شود، سپس دشمنان شاکها 
ن ینه السالم چیرمؤمنان علیار وفادار امیاسر، یشتن همسرش شد؛ چنانچه در باره عمار که سبب کقت او بود یرد و در حقک
 ردند.ک

الم او را امبر اسیآورد، پیداشتند، او دو تا دو تا میخشت برم یکه کگران یاسر برخالف دینه، عمار یهنگام ساختن مسجد مد
 ن عمار زدود و پس فرمود:یش، غبار را از سر و صورت نازنکد، با دست مبارید

 النَّار. یدْعَونَهَ إِلَ یالْجَنَّةِ، وَ یدْعَوهَمْ إِلَیةَ، یحَ عَمَّارٍ تَقْتَلَهَ الْفِئَةَ الْبَاغِیوَ

 خواند وآنان او را به جهنّم.یشند، او آنان را به بهشت مکیعمار را گروه ستمگر م

تاب الصالة،بَاب ک، 436، ح172، ص1، ج یح البخاریصح هـ(،256یل أبو عبداهلل )متوفای، محمد بن إسماعیالجعف یالبخار
 یفق: د. مصطیلِ، تحقیالسَّبِ یر، باب مَسْحِ الْ َبَارِ عَنِ النَّاسِ فِ ی، الجهاد والس2657، ح 1035، ص3بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، و ج یالتَّعَاوَنِ ف

 م.1987 -هـ 1407روت، الطبعة: الثالثة، یب -مامة یر، الیثکب الب ا، ناشر: دار ابن ید

ه کرد کیز ثابت میبود و تمام مردم از آن آگاه بودند و ن یحق عمّار قطعه وآله در یاهلل عل یت از رسول خدا صلین روایصدور ا
 یاریشته شده و لرزه بر دل بسکد عمار یه شنیه معاوک ین رو هنگامیار هستند؛ از اکاش همان گروه نابه و دار و دستهیمعاو

د و پس یاده است، عمرو عاص را به حضور طلبها افته وآله سر زبانیاهلل عل یرم صلک مبر ایش پین فرمایاز مردم انداخته، و ا
 یه چون عمار در جبهه علکردند کن گونه استدالل یشته است و اکه السالم او را یعل یه علکردند کع یاز مشورت با او شا

 او را به جنگ فرستاده است؛ پس او قاتل عمار است. یوهمراه او بوده است و عل

 سد:ینویاحمد بن جنبل در مسندش م

عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ قَتِلَ عَمَّارٌ وَقَدْ  یاسِرٍ دَخَلَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ عَلَ یهِ قَالَ لَمَّا قَتِلَ عَمَّارَ بْنَ یمَحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِ
ةَ یةَ فَقَالَ لَهَ مَعَاوِیمَعَاوِ یدَخَلَ عَلَ  یرَجِّعَ حَتَّ یةَ فَقَامَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَزِعًا یاغِ هِ وَسَلَّمَ تَقْتَلَهَ الْفِئَةَ الْبَیاللَّهَ عَلَ یقَالَ رَسَولَ اللَّهِ صَلَّ

لَهَ الْفِئَةَ قَولَ تَقْتَیهِ وَسَلَّمَ یاللَّهَ عَلَ یةَ قَدْ قَتِلَ عَمَّارٌ فَمَاذَا قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتَ رَسَولَ اللَّهِ صَلَّ یقَالَ قَتِلَ عَمَّارٌ فَقَالَ مَعَاوِ کمَا شََْنَ
نَ ی قَالَ بَنَ رِمَاحِنَا أَوْیأَلْقَوْهَ بَ یوَأَصْحَابَهَ جَاءَوا بِهِ حَتَّ یأَوَنَحْنَ قَتَلْنَاهَ إِنَّمَا قَتَلَهَ عَلِ  کبَوْلِ یةَ دَحِضْتَ فِیةَ فَقَالَ لَهَ مَعَاوِیالْبَاغِ

 وفِنَا.یسَ

زم نزد د، عمرو بن حیاسر به شهادت رسیه عمار ک یه گفت: هنگامکند کیو بن حزم از پدرش نقل مر بن محمد بن عمرکبابو
، عمرو شندکیه وآله فرموده است: گروه ستمگر، عمار را میاهلل عل یشته شد، رسول خدا صلکعمرو عاص رفت و گفت: عمار 

 د: چه شده است؟ گفت: عماریه پرسیه رفت، معاوینزد معاوگفت تا یرا م« ال حول وال قوة اال باهلل»عاص ناراحت شد و جمله 
ه کدم یشن ه وآلهیاهلل عل یه شد، حاال چه شده است؟ عمرو گفت: از رسول خدا صلکشته شد که گفت: یشته شده است. معاوک



ه او ک شتندکارانش یو  یم، عمار را علیاشتهکه گفت: مگر ما او را یشت، معاوکستمگر خواهد  و یفرمود: عمار را گروه باغیم
 ما قرار دادند. یرهایها و شمشزهین نیردند و او را بکش وادار به جنگ یرا همراه خو

 -، ناشر: مؤسسة قرطبة 17813 ، ح199، ص4، جمسند أحمد بن حنبل هـ(،241ی، أحمد بن حنبل أبو عبداهلل )متوفایبانیالش
 مصر؛

تبة دار ک، ناشر: م189، ص8، جیبرکال یهقیسنن الب هـ(،458 یر )متوفاکأبو ب یبن موس ین بن علی، أحمد بن الحسیهقیالب
 ؛1994 - 1414ق: محمد عبد القادر عطا، یرمة، تحقکة المکم -الباز 

ق: ی، تحق426و ص  420، ص 1، ج ر أعالم النبالءیس هـ(،748ین محمد بن أحمد بن عثمان، )متوفای، شمس الدیالذهب
 هـ.1413روت، الطبعة: التاسعة، یب -، ناشر: مؤسسة الرسالة یم العرقسوسینعب األرناؤوط، محمد یشع

 د:یگویت میپس از نقل روا یثمیه

 رواه أحمد وهو ثقة.

تاب کان للتراث/ دار الی، ناشر: دار الر242، ص7ج ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد هـ(، 807 یر )متوفاکب یبن أب ی، علیثمیاله
 .هـ1407 -روت یالقاهرة، ب - یالعرب

 د:یگویت میپس از نقل روا یشابوریم نکو حا

 اقة.یخرجاه بهذه السین ولم یشرط الشخ یح علیث صحیهذا حد

 اند.ردهکن صورت نقل نیها به اآن یح است؛ ولیو مسلم قبول دارند، صح یه بخارک یث با شرائطین حدیا

 یق: مصطفی، تحق155، ص2، جنیحیالصح یعل کالمستدر هـ(، 405 ی، محمد بن عبداهلل أبو عبداهلل )متوفایسابوریم النکالحا
 م.1990 -هـ 1411، یروت الطبعة: األولیب -ة یتب العلمکعبد القادر عطا، ناشر: دار ال

 سد:ینو یم یبه نقل از قرطب یمناو

للّه بَنّ رسول ا یأخرجه، فَجابه علاره قال: إنّما قتله من کإن یة علیقدر معاویث وأصحّها، ولمّا لم یث أثبت األحادیوهذا الحد
 ن أخرجه.یه وسلم إذن قتل حمزة حیاللّه عل یصل

 ها.یال جواب عنه، وحجّة ال اعتراض عل یإلزام مفحم الذ یة: وهذا من علیقال ابن دح

ه کت شک یسکارش نداشت، گفت: عمار را که قدرت بر انیث است و چون معاوین احادیترحین و صحیترمکث از محین حدیا
ته شکامبر ین حمزه را هم در جنگ احد پیدر پاسخش فرمود: پس بنابرا )علیه السالم( یاو را همراه خود آورده است و لذا عل

 ه حمزه را همراه خودش آورده بود.کاست؛ چون آن حضرت بود 

بر آن  ینتقاده اکاست  یلیدل گذارد وینم یگفتن باق یبرا یه حرفکوبنده است کچنان  ین پاسخ علید: ایگویه میابن دح
 ست.ین

 - یبرکة الیتبة التجارک، ناشر: الم366، ص 6، ج ریر شرح الجامع الص یض القدیف هـ(،1031: ی، عبد الرؤوف )متوفایالمناو
 هـ1356، یمصر، الطبعة: األول

 

 



 رد؟کت نکدر زمان خلفاء شر یچ جنگین در هیر المؤمنیچرا ام

ست؛ آن قدر شجاع و دالور یدر آن ن یاو شبهه کچ شین فرد زمان خودش بود، هیترالسالم شجاعه یرمؤمنان علیه امکن یا
 گفت:یه عمر بن خطاب مک ییپراند؛ تا جایدن نامش خواب را از چشمان پهلوانان دشمن میه شنکبود 

 فه لما قام عمود االسالم.یواهلل لوال س

 شد.یمه اسالم استوار نمینبود ، عمود خه السالم یعل یر علیبه خدا سوگند! اگر شمش

، ج شرح نهُ البالغة هـ(، 655ین بن هبة اهلل بن محمد بن محمد )متوفای، أبو حامد عز الدیالمعتزل ید المدائنیالحد یإبن أب
 م.1998 - هـ1418، یروت / لبنان، الطبعة: األولیب -ة یتب العلمک، ناشر: دار الیم النمریرکق محمد عبد الی، تحق51، ص 12

 هکن آن حضرت را رها و از معریه وآله در جنگ احد و حنیاهلل عل یرسول خدا صل یوفا یاران بیه تمام ک یدر زمان یحت
 رد.کید و از او دفاع میچرخ یامبر گرامیوار اطراف شمع وجود په السالم پروانهیعل یختند، امام علیگر

 رد؟کت نکزمان خلفاء شر یهااز جنگ یکچ یه السالم در هیعل یاما چرا همان عل

ال داشت ت فعکان و... شریهودیفار، که یمسلمانان عل یه وآله در تمام نبردهایاهلل عل یه در زمان رسول خدا صلک یسکهمان 
د، چه یوبکین میبر زم یگریپس از د یکید و پهلوانان دشمن را یشکیش تمام سربازان پرچم اسالم را به دوش میشاپیو پ

 افت؟ییحضور نم یچ نبردیه در زمان خلفاء در هکافتاده بود  یاتفاق

ه خلفاء، بر خالف سنت رسول خدا کن یا ایدانست؟ یاب خلفاء را جهاد نمکا جنگ در ریا شجاعتش را از دست داده بود، یآ
 ه وآله قصد استفاده از آن حضرت را نداشتند؟یاهلل عل یصل

 :م را گرفتین تصمیه السالم بهترین علیر المؤمنیام

 کنده بر آن عده اکن یا اید و از حق خود بگذرد؛ یه السالم اساس اسالم را حفظ نمایرمؤمنان علیه امکن ین ایامر دائر بود ب
ر ن فرصت اساس اسالم را به خطین با استفاده از ایغ بگذراند و در عوض دشمنان اسالم و منافقیها را از دم تحمله نموده و آن

ا شه حفظ و دشمنان اسالم ریهم ین اسالم را براید یارکن فداید و با ایه السالم راه دوم را برگزیرمؤمنان علیندازند، امیب
 تر بوده است.م عاقالنهین تصمیرد و به طور قطع اکد یامنا

 د:یفرمایدر خطبه سوم نهُ البالغه م

 یهَا مَؤْمِنٌ حَتَّ یدَحَ فِیکرَ وَیهَا الصَّ ِیبَ فِیشِیرَ وَیبِکهَا الْیهْرَمَ فِیاءَ. یةٍ عَمْیطَخْ یأَوْ أَصْبِرَ عَلَ دٍ جَذَّاءَ ینَ أَنْ أَصَولَ بِیبَ یوَطَفِقْتَ أَرْتَئِ
 نَهْباً. یتَرَاثِ  یالْحَلْقِ شَجًا. أَرَ  یوَفِ ینِ قَذًیالْعَ ی. فَصَبَرْتَ وَفِیهَاتَا أَحْجَ  یتَ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَ یرَبَّهَ. فَرَأَ یلْقَ ی

ط پر ین محیا در ایرم( و یزم )و حق خود و مردم را بگی( به پا خیاورییه: با دست تنها )با بکشه فرو رفته بودم ین اندیدر ا
ن دم یسمان را تا واپیر، و مردان با ایران را فرسوده، جوانان را پیه: پک یطینم، محکاند صبر د آوردهیه پدک یکییخفقان و تار

 دارد.یبه رنُ وا م یزندگ

چشمش  کاه: خاشکماندم یم یسکبه  یدم؛ ولیورز یبائکیتر است؛ لذا شیکو صبر به عقل و خرد نزد یدم بردباری)عاقبت( د
 برند.یراثم را به غارت میدم، میدیش را گرفته، با چشم خود میو استخوان راه گلو ردهکرا پر 

 

 



ت یقعاز آب گل آلود و استفاده از مو یان به قصد گرفتن ماهیهمانند ابوسف یشخص هک یو در خطبه پنجم نهُ البالغه، هنگام
 ه السالم خطبه خواند و فرمود:یر را داد، امام علکعت و جنگ با أبوبیبه دست آمده، نزد آن حضرت آمد و پشنهاد ب

وَإِنْ  کلْمَلْا یقَولَوا حَرَصَ عَلَ ینْ نَهَضَ بِجَنَاحٍ أَوِ اسْتَسْلَمَ فَََرَاحَ... فَإِنْ أَقَلْ هَا النَّاسَ شَقُّوا أَمْوَاجَ الْفِتَنِ بِسَفَنِ النَّجَاةِ... أَفْلَحَ مَیأَ
 ی انْدَمَجْتَ عَلَأَمِّهِ. بَلِ یطَالِبٍ آنَسَ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْ یوَاللَّهِ البْنَ أَبِ یا وَالَّتِیهَاتَ بَعْدَ اللَّتَیقَولَوا جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ هَیتْ کأَسْ
 دَةِ.یالْبَعِ یالطَّوِ یةِ فِینَونِ عِلْمٍ لَوْ بَحْتَ بِهِ الضْطَرَبْتَمْ اضْطِرَابَ الََْرْشِکمَ

با داشتن  هکس کمودند( آن یح را پیس راه صحکد... )دو ینکنجات در هم بش یهایشتکها را، با ر فتنهیکوه پکمردم امواج  یا
احت رد و مردم را رک یریگنارهک یافک یرویه با نداشتن نکس کو آن  روز شدیبه پا خاست و پ یافک یرویو ن اوریار و ی

نم( ینش تکص است و اگر دم فرو بندم )و سایومت حرکاست و حیند: بر رینم( گوکم )و حقم را مطالبه یساخت. اگر سخن گو
ن گفته بس ناروا است(. به خدا سوگند یها و حوادث )اجنگ هات پس از آن همهیترسد. )اما( ه یخواهند گفت از مرگ م

ه اگر کآگاهم  یشتر است؛ اما من از علوم و حوادثیرخوار به پستان مادر بیعالقه فرزند ابوطالب، به مرگ از عالقه طفل ش
 د.یق به لرزه درآئیعم یها در چاه هام همانند طنابیبگو

 رد؟کگر زنان مسلمان دفاع نیه و دیسم( از صلی اهلل علیه وآلهچرا رسول خدا )

ه شدن شتکه وآله در هنگام یاهلل عل یه رسول خدا صلکنش نشان نداد کل از خود وایه السالم، به همان دلیرمؤمنان علیام
 نشان نداد. ینشک، از خود وایها به وان و تعرض آنکاسر توسط مشریه، مادر عمار یسم

 سد:ینویدر اإلصابة م یابن حجر عسقالن

ماتت قبلها ف یاالسالم عذبها أبو جهل وطعنها ف یانت سابعة سبعة فکاسر یة بنت خباط... والدة عمار بن ی( سم 11342) 
اهلل  یلان رسول اهلل صکقتلوها و یره حتیغ یتَب یاالسالم وه یرة علیالم  یاالسالم... عذبها آل بن یدة فیانت أول شهکف

 م الجنة.کاسر موعدیا آل یقول صبرا یة فکرمضاء م یعذّبون باألبطح فیه وهم یمر بعمار وأمه وأبیه وسلم یعل

ن ییزه بر پایرد و آن قدر نکیت میه اسالم آورد، ابوجهل او را اذکاست  یسکن یاسر هفتمیه دختر خباط... مادر عمار یسم
د چون مسلمان شده بود و دست بردارد نبوره، ید در اسالم است. آل بنوم ین زن شهیو او نخست دیمش زد تا به شهادت رسکش

ه کنجه شدن عمار و مادر و پدرش را در مک(، منظره شصلی اهلل علیه وآلهشته شد. رسول خدا )کردند؛ تا کت یاو را آزار و اذ
 ه وعده گاه شما بهشت است.کد یاسر! صبور باشیخاندان  یفرمود: اید و میدیم

محمد  یق: علی، تحق712، ص 7، ج ز الصحابةییتم یاإلصابة ف ،یبن حجر أبو الفضل الشافع ی، أحمد بن علیالعسقالن
 .1992 - 1412، یروت، الطبعة: األولیب -ل ی، ناشر: دار الجیالبجاو

ن حال یدر ع یشود؛ ولیهمچون ابوجهل متعرض ناموس مسلمانان م یافرکد یدیه وآله میاهلل عل یه رسول خدا صلکن یبا ا
 ند.یه صبر نماکداد یز فرمان میداد و به آنان نیاز خود نشان نم ینشکواچ یه

رد؟ کن فرد عالم است، پس چرا از ناموس مسلمانان دفاع نیترن و شجاعیورتریه وآله غیاهلل عل یه رسول خدا صلکن یمگر نه ا
 ند؟کرش را برنداشت تا گردن ابوجهل را از تنش جدا یچرا شمش

زد، چرا رسول خدا یم کتکها را به خاطر اسالم آوردنشان شد و آنیبن خطاب، متعرض زنان مسلمان م ه عمرک یز زمانیو ن
 داد.ینشان نم ینشکه وآله از خود وایاهلل عل یصل

 



 سد:ینویة، میرة النبویابن هشام در الس

، وهو ماالسال کعذبها لتتری الخطابانت مسلمة، وعمر بن کعب، وکبن  یعد یمن بن یمؤمل، ح یة بنیر[ بجارکومر ]ابوب

 .کفعل اهلل ب کذلکإال ماللة، فتقول:  ککلم أتر ی، إنیکأعتذر إل یإذا مل قال: إن ی، حتضربهایوهو  ،کومئذ مشری

زد تا دست از اسالم بردارد و یم کتکعب، عمر او را کبن  یز مسلمان شده از بنو مؤمل از خاندان عدینکه کد یدیر مکابوب
ن یا یزنم براینم کتکبود( آن قدر او را زد تا خسته شد، گفت: اگر تو را  کند )چون عمر هنوز مشرک کبودن را تر مسلمان

 رد.کن گونه با تو رفتار خواهد یز ایه خدا نکز در پاسخ گفت: بدان ینکن جهت مرا ببخش. یام، از اه خسته شدهکاست 

ق طه عبد ی، تحق161، ص 2، ج ةیرة النبویالس هـ(،213یأبو محمد )متوفاوب یبن هشام بن أ ک، عبد الملیالمعافر یریالحم
 هـ؛1411 -روت ی، بیل، الطبعة: األولیالرءوف سعد، ناشر: دار الج

اهلل محمد عباس،  یق د. وصی، تحق120، ص 1، ج فضائل الصحابة هـ(،241ی، أحمد بن حنبل أبو عبد اهلل )متوفایبانیالش
 م؛1983 -هـ 1403، یروت، الطبعة: األولیب -ناشر: مؤسسة الرسالة 

ج  ،رسول اهلل والثالثة الخلفاء یتفاء بما تضمنه من م ازکاإل هـ(،634ی)متوفا یمان بن موسیع سلی، أبو الربیاألندلس یالعکال
 هـ؛1417، یروت، الطبعة: األولیب -تب ک، ناشر: عالم الین علین عز الدیمال الدکق د. محمد ی، تحق238، ص 1

، ص 1، ج وأصحابه العشرة ینسب النب یالجوهرة ف هـ(644ی)متوفا یر المعروف بالبرکب ی، محمد بن أبیالتلمسان یاالنصار
 ؛244

 یسیق عی، تحق24، ص 2، ج مناقب العشرة یاض النضرة فیالر هـ(،694ی، أحمد بن عبد اهلل بن محمد أبو جعفر )متوفایالطبر
 م؛1996، یروت، الطبعة: األولیب - ی: دار ال رب اإلسالم، ناشریریعبد اهلل محمد مانع الحم

د یق مفی، تحق162، ص 16، ج فنون األدب یة األرب فینها هـ(،733ین أحمد بن عبد الوهاب )متوفای، شهاب الدیریالنو
 م.2004 -هـ 1424، یروت، الطبعة: األولیب -ة یتب العلمکة وجماعة، ناشر: دار الیقمح

 رش را برنداشت و گردن عمریرد؟ چرا شمشکار منع نکن یعمر را نگرفت و او را از ا یه وآله جلویاهلل عل یچرا رسول خدا صل
 را نزد؟

م یواهدن آن حضرت خیشکر نیه السالم و شمشیرمؤمنان علیباره صبر امن همان را دریز عیدادند، ما ن یاهل تسنن، هر پاسخ
 داد.

 رد؟کچرا عثمان از زنش دفاع ن

از  ردند، اوکختند و همسر او را زده و انگشتش را قطع یه وآله به خانه عثمان ریاهلل عل یاران رسول خدا صلیه ک یهنگام
 د؟یدار یرد عثمان چه پاسخکن عملیرد، شما از اکهمسرش دفاع ن

 سد:ینویخش می، در تاریطبر

دها یأصابع  دها فتعمدها ونفح أصابعها فَطنیف بیه نائلة ابنة الفرافصة واتقت السیبت علکضربه فانیوجاء سودان بن حمران ل
 زة وضرب عثمان فقتله.یرة العجیبکها وقال أنها لکوولت ف مز أورا

فت ر را گریاو انداخت، سودان شمش یبزند، نائله دختر فرافصه )زن عثمان( خود را بر رو کتکسودان بن حمران آمد تا او را 
 شت.کدارد، سپس عثمان را زد و  یزد و گفت: عجب پشت بزرگ رد و سپس دست به پشت اوکو انگشت او را قطع 

 روت.یب -ة یتب العلمک، ناشر: دار ال676، ص 2، ج یخ الطبریتار (،310یر )متوفایجعفر محمد بن جر ی، أبیالطبر



 سد:ینویخ میالتار یامل فکر در الین ابن أثیهمچن

ها وقال أنها کها وولت ف مز أورایدیدها فنفح أصابعها فَطن أصابع یف بیه امرأته واتقت السیبت علکضربه فَیوجاء سودان ل
 رة العجز وضرب عثمان فقتله.یبکل

ق عبد اهلل ی، تحق68، ص 3، ج خیالتار یامل فکال هـ(630یبن محمد )متوفا یالحسن عل یر أبین بن األثی، عز الدیالجزر
 هـ.1415ة، یروت، الطبعة الثانیب -ة یتب العلمک، ناشر: دار الیالقاض

 سد:ینویم یسلف یر دمشقیثکابن 

زة. وضرب یرة العجیبکده وقال: أنها لیزتها بیف فمانعته نائلة فقطع أصابعها فولت فضرب عجیثم تقدم سودان بن حمران بالس
 عثمان فقتله.

تبة المعارف ک، ناشر: م188، ص 7، ج ةیة والنهایالبدا هـ(،774یر أبو الفداء )متوفایثکل بن عمر بن ی، إسماعیالدمشق یالقرش
 روت.یب -

از  ینشکچ وایرد؟ پس چرا هکید از زنش دفاع میرت داشت و بایه او مرد بود، غکن یرد، مگر نه اکچرا عثمان از زنش دفاع ن
 رده و متعرض همسر او شوند؟کاران رسول خدا به همسر او اهانت یند یه ببکخود نشان نداد و حاضر شد 

 رد؟کدفاع نچرا عمر از زنش 

رة بن یه م ک یه هنگامکم ینیبیه السالم همسر عمر بوده است؛ اما میمؤمنان علریلثوم دختر امکه امّ کاهل سنت اصرار دارند 
 یالعمل سکچ عیند، عمر هکیاس میه و قیار مشهور عرب تشبکل، زنا یرده و او را با امّ جمکلثوم کبه امّ  یشعبه اهانت زشت
 دهد.یاز خود نشان نم

 سد:ینویان میات األعیان در وفکابن خل

قال  رةیا م یفقال له عمر أتعرف هذه المرأة  کرة هنایاهلل عنه بالموسم والم  یل وافقت عمر بن الخطاب رضیثم إن أم جم
 یإال خفت أن أرم کتیوما رأ یکذب علکرة کواهلل ما أظن أبا ب یفقال له عمر أتتجاهل عل یلثوم بنت علکنعم هذه أم 

 بحجارة من السماء.

 ییو به خاطر امتناع شاهد چهارم از شهادت، از حد رها رده استکره با او زنا یه سه نفر شهادت دادند م ک یسکل )یام جم
 ؟یشناس ین زن را میا ایره گفت: آیه بود. عمر به م کز در آن زمان در میره نیافت( در حُ، با عمر همراه شده و م ی

 است! یلثوم دختر علکن امّ یا یره در پاسخ گفت: آریم 

هر زمان  و رة درباره تو دروغ نگفته استکه ابوبکنم کی؟ قسم به خدا من گمان میزنیم یخبریا خودت را به بیعمر گفت: آ
 د!یبر سر من فرود آ یه از آسمان سنگکترسم ینم میبیه تو را مک

، 6، جان و انباء أبناء الزمانیات األعیوف هـ(،681یر )متوفاکب یأحمد بن محمد بن أبن یان، أبو العباس شمس الدکإبن خل
 لبنان. -ق احسان عباس، ناشر: دار الثقافة ی، تحق366ص

 سد:ینویم یو ابوالفرج اصفهان

قال  یالشعبا عن مجالد عن یرکبن ز ییحیبن محمد عن  یقاال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا عل یحدثنا ابن عمار والجوهر
ها قال ووافقت عمر ها لیقضیحوائجها ف یرة فیالم  یوفة تختلف إلکرة بن شعبة بالیبها الم  یرم یل بنت عمر التیانت أم جمک



ظن أبا واهلل ما أ یفقال له عمر أتتجاهل عل یلثوم بنت علکفقال له عمر أتعرف هذه قال نعم هذه أم  کرة هنایبالموسم والم 
 بحجارة من السماء. یإال خفت أن أرم کتیا رأوم یکذب علکرة کب

اد! دیاو را انجام م یارهاکره رفته و یوفه به نزد م کردند و در کبا او متهم  یره را به زنایه م کاست  یسکل همان یام جم
 لثومکن امّ یا ی؟ پاسخ داد: آریشناسین زن را میا ایره گفت: آیره و عمر همراه شد. عمر به م ین زن در زمان حُ با م یا

 است! یدختر عل

د! و باره تو دروغ گفته باشرة درکه ابوبک؟ قسم به خدا من گمان ندارم یزنیم یخبریا در مقابل من خود را به بی: آعمر گفت
 د!یبر سر من فرود آ یترسم از آسمان سنگیه مکنم، مگر آنیبیتو را نم

 ر للطباعة والنشرکر جابر، ناشر: دار الفیمهنا وسم یق: علی، تحق109، ص 16 ، جیاألغان هـ(،356ی، أبو الفرج )متوفایاألصبهان
 لبنان. -

عام و خاص بود. چرا  یاره بودن شهره شهر و انگشت نماکل به بدیل، مشهور و معروف و امّ جمیره با امّ جمیردن م کزنا 
 ند؟کیفه دوم او را مجازات نمیند، خلکیسه میمقا یارکزنا ین زنیرة بن شعبه، دختر رسول خدا را با چنیه م ک یهنگام

 

 

 

 


