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از علی بن  ،از عمرکی بن علی .شیخ کلینی از محمد یحیی روایت کرده است

 .«شهیده است یصدیقه فاطمه» :که فرمود  از برادرش امام کاظم ،جعفر

 (854ص6ج :کافی)

 

 





 حیمِ الرَّ مِنْحالرَّ اهلل ِمْسِب

 گفتارپیش

زایَد و نه نیازی که نه میبی .ستا یکتا یخداوند یگانهتنها از آنِ ستایش سپاس و 

خداوندی است که با تنها از آنِ ستایش سپاس و  .زاده شده است و هیچ همتایی ندارد

خداوندی سپاس و ستایش تنها از آنِ  .بر ما مِنّت نهاد والیت محمد و آل محمد

زیانی  یبدهیچ  ،همراهِ آنکار نیکی قرار داد که همان را آنها است که والیت 

 ینیکهیچ  ،با آن عملبدی قرار داد که آن عمل را  شانکردن و انکار ،رساندنمی

 .رساندی نمیسود

علی و  ـمحمد مصطفیـبر بهترین آفریدگان  ترین سالمو برترین درود و پاک

 ،العابدین زین بر علیو  ،کربالشهیدِ  حسینِ  ،حسن مجتبی ،زهرا یفاطمه ،مرتضی

محمد  ،حسن عسکری ،علی هادی ،محمد جواد ،علی رضا ،جعفر صادق ،محمد باقر

 !قائم یمانی مهدی و احمد بن محمدال بن الحسن

که با آن و با  ،جویمبه تو بیزاری می من از دشمنان و ستمکاران آل محمد !خداوندا

دارِ دوست و ،ستیزم در ،کندکه با آنان دشمنی میآن جنگم و با می ،جنگدآنان می

از خداوند خواستارم که مرا جزو شیعیان و  .را دوست بداردآنها کسی هستم که 

 .ان انصار ایشان قرار دهدگزارخدمتاز و داران آنها دوست

کسانی را از سوی  هاستمو  هاظلم ،هاشدیدترین توهین  فاطمه دختر محمد

 خالفت سقیفه .متحمّل شد ،سوار شدندمسلمانان ی گُردهبر  که پس از پدرش

 پیامبر بیتاهلبرابر های انسانی را در ارزش یهمه ـهای اسالمیعالوه بر ارزشـ
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 رب ستمظلم و شروع به  ،ی انسانی یا دینیهیچ عامل بازدارنده بدونو  ،برداز بین 

فقط  ستم این ظلم و .نمود ،گذاشت که در امت باقی شوجود یو تنها پارهاو  بیتاهل

 .گرفت بر را در ـمگر اندک تعدادیـهمه امت  یبلکه ،به خالفت سقیفه مُنحصر نشد

را دفن   خداپس از اینکه بدن پاک پدرش رسول   ینمؤمنامیرالدلیل به همین 

بر  و به زودی دخترت از اجتماع امت تو» :دهدمیقرار مخاطب را آنها گونه این ،نمود

 .«دهدغصب حقش خبر می

خطاب  در مسجد پدرشهای مردم را که گروه یدر حال  زهرا یو فاطمه

ای و  ای جماعت جوانمردان و ای بازوان دین و شریعت» :فرمایدمی ،دهدقرار می

 ؟این ضعف و سُستی در حق من از چه رو است ،داشتیدپاس می شمایی که اسالم را

پدرم مگر  ؟رفتهاید یا چرتتان گخوابیدهاست آیا در این ظلمی که به من روا رفته 

  .«؟به فرزند احترام به پدر استاحترام  :نفرمود رسول خدا

 ،سرور زنان جهانیان را حفظ نکردو خدا دختر رسول شأن و جایگاه  ولی این امت

قلم از توصیفش ناتوان و زبان  این دنیا را با حسرت و دردی کهآن بزرگوار آنجا که تا 

 :ترک نمود ،عاجز است شاز بیان

 یی فرود آمد که اگر          هابر من مصیبت

 (6)شدشب می ،آمدبر روزها فرود می

بهترین  بهترین حاکم است و محمد خداوند» :فرمود  حضرتطور که ولی همان

 .«بینندزیان می افراد باطلگاه و در این ساعت است که بهترین وعده و قیامت ،رهبر

از تنها گذاردن امتی بود که دردمند  قلبشحالی که  در از این دنیا جدا شد زهرا

که  یعصمت بیتاهلشان از گردانیهمچنین از رویو بودند  منتسب به پدرش

                                                                                                      
 صبت علی األیام صرن لیالیا صبت علیّ مصائب لو أنها -6
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 .ه بودقرار داد سبحان شخودبرای  یهایرا دربآنها و  هرا برگزیدآنها  خداوند سبحان

 ؛بینیمشده می در تاریخ نگاشتهرا  شدرَوا   حضرتکه بر  ظلم و ستمیاین 

آنچه بر برای حذف و تحریف که  ایشونده و تکراربسیار های تالشرغم تمامی علی

پرده از حقیقت  خداوند سبحانجر این نیست که  .صورت پذیرفت اتفاق افتاد ایشان

روا  شپاک وجود یو پاره خداستمی که بر خاندان رسول واقعیت و از گرفت  بر

مظلومیت در بیان  یاز مطالبآکنده  منابع اهل سنت ،عالوه بر شیعه .پرده برداشت ،شد

این  ؛بینددر این کتاب می بزرگوار یخوانندهمطلبی است که این  و است زهرا 

 یتواند همهکه انسان نمیچرا  ،کندمیستم را بیان ظلم و بخشی از این تنها مطالب 

ی در این اندک مجال دربارهو واقع شده است گِرد آورد ستمی را که بر ایشان جوانب 

 .براندسخن شان تمامی

را   فاطمه  علی بن ابی طالب ینمؤمنامیرال الموحدین مولیآن هنگام که 

آنجا که با  ؛فرمایدبیان میبزرگ را  دیدگیاین مظلومیت و ستم کرددفن میخاک در 

برادرش شکایت به  حالی که از دردهایش در ،دلی دردمند و شکسته قلبی گرفته و

بر سرش ای سایهچون دوستی که همان و داد  او را پرورشبرادری که همان  ؛کندمی

و  خدا بر تو ای رسول از منسالم » :فرمایدمی ایشان .برایش بوداز و حائلی 

در زمین  تو یدر بُقعهکه کسی و  اتکننده مالقات ،تاز سوی دختر بر توسالم 

رسول  یهان ا .برگزیدرا در زود پیوستن به تو او  که خداوندهمان کسی  ،آرمیده است

ام در سوگ یدارو خویشتننهاد  یات به کاستخت برگزیدهام از فراق دُیشکیبای !خدا

ر عمیق من در سوگ شما اینک ثّأاما با توجه به ت .از دست رفت عالمیانساالر بانوان 

چرا که من با دست خویش تو را در  ؛برایم هست یو خویشتن دار یشکیبای یجا

 .آرامگاهت فرود آوردم در حالی که جان شما از میان سینه و گلوی من بیرون رفت
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 ما از خدا .ست که از پذیرش آن گریزی نیستوندی اهای کتاب خداتآری این از سنّ

دریافت  گانده و گرویگردانامانت بازبه راستی که  .گردیممی هستیم و به سوی او باز

اکنون دیگر چقدر این آسمان نیلگون  !خداای رسول  .چه شتابان ربوده شد شد و زهرا

همیشگی است و شبم را به  اما غم من .کندو زمین تیره در نظرم زشت جلوه می

 یاخانهآن  یا اینکه خداوند برای من ،شوندآنان از دلم جدا نمی .کنمبیداری سپری می

بیرون قلبم از  و اندوهاست عمیق  (دلم)زخم  .برگزیندرا مقیم هستی که تو در آن 

 زودی به و کنمشکایت می خدابه  .بین من و فاطمه فاصله افتاد چقدر زود .رودنمی

از او وضعیت را از او بپرس و  .دهدمی خبر حقش غصب بر تو امت اجتماع از تو دخت

پراکندنش و  گفتنبرای باز رنجی که در سینه داشت و راهیدرد و بسیار چه  .جویا شو

او بهترین  کند کهحکم می خداوند و گویدبه زودی میحال آنکه و  نداشت

 .کنندگان استحکم

 اگر باز .نه ملولو است نه ناراحت  در حالی کهکند که خداحافظی میکسی سالم 

آنچه خداوند به به  ظن نیست و اگر بمانم از روی سوءو دلتنگی از ماللت  گردممی

 چیرهبیم اگر  .تر استتر و زیبامبارک ،شکیباییاما  !آه ،آه .نیست ،شکیبایان وعده داده

 و همچون زنِ داشتم میماندن و درنگ را بر خود الزم  ،نبودتجاوزکار شدن دشمنان 

در  .کردمصدای خود را به گریه بلند میبر این مصیبت بزرگ از دست داده  جوانْ

گردد و از حقش غصب می ،شودپنهانی به خاک سپرده می دُخت تو پیشگاه خداوند

فراموش تو نگذشته و یاد عهد تو حالی که مدت زیادی از  شود درارثش محروم می

 !خدابرم و ای رسول شکایت میوند به خدا تنها ،خداای رسول اینک  .نشده است

و سالم و تو بر سالم و صلوات  .استتو در پیروی از سیره و روش ین تسلّی بهتر



  
 انتشارات انصار امام مهدی  00

  (6).«باد (فاطمه) اوبر  رضوان

 :کندرا بیان میغم و اندوه عمق  ،ی روشن و عمیقجمالتی که به شکل

 .گردانیده و گروگان دریافت شد و زهرا چه شتابان ربوده شد به راستی که امانت باز

اکنون دیگر چقدر این آسمان نیلگون و زمین تیره در نظرم زشت جلوه  !ای رسول خدا

 ....کندمی

آنان از دلم جدا  .کنماما غم من همیشگی است و شبم را به بیداری سپری می

 .برگزیندرا که تو در آن مقیم هستی  یاخانهآن یا اینکه خداوند برای من  ،شوندنمی

 ....رودبیرون نمی عمیق است و اندوه از قلبم (دلم)زخم 

از او بپرس و  .دهدمی خبر حقش غصب تو بر امت اجتماع از تو دخت زودی به و

چه بسیار درد و رنجی که در سینه داشت و راهی برای  .وضعیت را از او جویا شو

 ....گفتن و پراکندنش نداشتباز

اگر بیم چیره شدن دشمنان تجاوزکار  .تر استتر و زیبامبارک ،اما شکیبایی !آه ،آه

از دست داده بر این  جوانْ داشتم و همچون زنِ ماندن و درنگ را بر خود الزم می ،نبود

 ....کردممصیبت بزرگ صدای خود را به گریه بلند می

گردد حقش غصب می ،شوددر پیشگاه خداوند دُخت تو پنهانی به خاک سپرده می

 ....شودو از ارثش محروم می

**  **  ** 

 مصطفی و قبرش مخفی است تن یپاره شد دفنمخفیانه  رو چهاز 

 (2)کرد ظلم و آزارش را سُنّتکه آن وای بر  ؟که بودهمسر یا  ؟بودکه  دختراو 

                                                                                                      
 .853ص  6ج  :کافی -6

 بضعة المصطفی و یعفی ثراها....  و ألی األمور تدفن سرّاً -2
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برای خوانندگان  بحث نگاشته شده استمآنچه در این مسألت دارم از خداوند 

 محمدی حبیبهنسبت به آنها نیز طور که امیدوارم همان ؛سودمند باشدگرامی 

روا او ستم  رکه بکسی نه یاری  ،برگزینندانصاف داشته باشند و یاری او را  ـفاطمهـ

 .است رسان خداوند توفیقو  .داشته است

 ؟ مظلومیت فاطمهچرا کتاب 

سکوتی مرا  .بینمرا در برابر لطف و بخشش خداوند سبحان سرگردان میخود 

به خودم گاه و هر نماید میناتوان  و آن را از بیانکند گنگ میگرفته که زبانم را  فرا
بینم که صورتم را در برابر خداوند میناهانی گعصیان و از آکنده آن را نگرم می

بزرگوار ی ندهایولی به خداوند بخش ؛سیاه نموده است ،های کریمشسبحان و حجت
 .ها را بر من آغاز نمودنعمت ،من ی از سویستحقاقاِبی هیچ که همو به  .دارم امید
را که این اندک که حتی  ؛ی بسیار در برابر اندک استبخشاینده ،سبحاناو  گویمنمی

 .یابمنمی ،مُستحقّ این توفیق الهی باشم
 :فرمایدکه می او .شودمیسرازیر پیاپی بندگان  یبر همه سبحاناو های نعمتپس 
َتُحْصُوها ال هللِا نِعْمَةَ تَعُدُّوا إِنْ  و(6) (شمار ،کنید شماره را خدا هاینعمت و اگر 

 .(نتوانید کردن
نهاد بر اینکه نامش منّت  ،خودسیه روی  نیازمندِ فقیرِ  یبندهاین بر  خداوند سبحان

امام محمد بن ـ شدر زمینجانشینش و او را از انصار ولیّ بزرگ خداوند و  را نگاشت
وارش بزرگ یاش و وصی و فرستادهگوشه و جگر او و فرزند ـالعسکریالحسن 
 احمدالحسنسید  ،حکیم یعلی و فاطمه و بندهمحل گرد آمدن همان  ؛قرار داد

و کتابی نگارش این مبحث ایشان بود که مرا به  .ما را از او محروم نکند خداوندکه 

                                                                                                      
 أذاهاویل لمن سن ظلمها و ....  بنت مَنْ أم مَنْ حلیلة مَنْ

 .64 :نحل -6
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 بتولِ حورا ،زهرا یفاطمه ،جهانیانزنان سرور  ،مادرش های روا شده برستم یدرباره
 .ارشاد فرمود ـشفدای من به جانکه ـ

 

 :ه استفرمود ،آمده« صالح یبندهدر محضر »طور که در کتاب همان ایشان
 : همچنین کتاب و بحثی مهم درباره شکستن پهلوی حضرت زهرا»
 .تحقیق و بررسی روایات و استدالل به صحت آنها ـ
 .ی و روایات شیعهمیان روایات سنّکاوش در   ـ
 .روایات هجوم به منزل حضرت ـ
 .ی تهدید صادر شده از سوی ستمگران استروایاتی که نشان دهنده ـ
 .تجزیه و تحلیل روایات ـ

بـر ابـوبکر و   توانید از روایت خشم حضرت فاطمـهبه عنوان مثال می
درخواسـت نمودنـد  امیرالمؤمنینکه این دو نفر از و این ،عمر استفاده کنید

از  ،اندد بابت کارهایی که انجام دادهنوارد شوند تا از او بخواه  که بر فاطمه
وارد شـدند و از او طلـب   این دو بر فاطمـه .درگذرد و آنها را ببخشد آنها 

ی هجـوم بـه اگر قضـیه (6).راضی نشدآنها بخشش کردند ولی آن حضرت از 
ایـن دو بابـت چـه  ،شکستن پهلویش در کار نبـود و  خانه حضرت فاطمه

 !!؟چیزی طلب بخشش کردند
 ؟؟؟چیسـت  همچنین دلیل مخفی ماندن محل قبر حضـرت فاطمـه ـ

 !زیرا وی بر آنها خشمگین بود
به چـه  ،اش حاضر نشوندکه آنها بر سر جنازهاصرار شدید حضرت به این ـ

 ؟؟؟دلیل بود

                                                                                                      
و منابع فراوان دیگر مراجعـه نماییـد و بـه خصـوص خشـم  909صفحه  24جلد  :به بحار االنوار -6

توانیـد بـه ایـن منـابع می .حضرت فاطمه بر آن دو نفر و تالشی که از سوی آن دو صـورت گرفـت
 .و سایر موارد 68صفحه  6جلد  :االمامة و السیاسة ؛86صفحه  8جلد  :صحیح بخاری :مراجعه کنید
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و اگر حتی فقط همین  ؛از کتب اهل سنتهمچنین بیان فضایل حضرت  ـ
بـاز هـم کفایـت  ،بود (سرور زنان جهانیان)« سیدة نساء العالمین» یک روایت

 (6).«گذارندها نیز بر این روایت صحّه میحتی وهابی ؛کردمی

یا  خواهدمیرا چیزی که کسی  .ستا ت اوهمّ یبه اندازه ارزش مرد :شودمیگفته 
کرده راهنمایی  ایشانآنچه  تمامیِ اگر به  .از آنای گوشهیا به رسد میبه آن 
محروم  از آنای گوشهاز خداوند سبحان خواستارم که مرا از  ،پیدا نکنمتوفیق  ،است
  .است اهل سخاوتو بخشندگی اهل  چرا که او ؛نکند

 طاهره یصدیقههای روا شده بر ستمموضوع در  صفحاتاین  رشپس آغاز به نگا
  جز آل محمدکسی سخن از آنجا که نمودم و   که  چراـگیرد پیشی نمیآنها بر

نهاده « شهیده یصِدّیقه ،فاطمه»نام این کتاب  ـحکمت هستندمنابع و آنها سروران 

 شهیده یصدیقه  فاطمه» :فرموده است  امام کاظمکه  گونه همان ؛شد
 (2).«....است

همت و و به نگارش درآمد  ،قرار داردبرادران عزیز پیش روی که  یاین کتابپس 
پس  .سند بیاورم روا شدن ستمموضوع  فقط بربر این بود که در این کتاب تالشم 
مُجمل  یبلکه به شکل ؛نشدم  زنان جهانیانسرور ل و مناقب یفضاض تفاصیل متعرّ
که مرا به خواستارم  از موالی سبحاندر حالی که پرداختم این موضوع به  خالصهو 

 .توفیق عطا فرماید ،ردیگمجالی در این مبحث پرداختن به 
 ،فصولو در برخی  چند فصل ،پنج باب قرار دادم و در هر بابرا در تحقیق این 
 .موضوع چندین

دلیل به سو از یک  ؛مظلومیت بپردازماین نتوانستم به تمام جوانب  تحقیقدر این 
 به خاطر اندک و از سوی دیگرگرامی  یبرای خوانندهمطلب شدن  ترس از طوالنی

گرامی پوزش مرا در قصور و کوتاهی از بیان تمامی  خوانندگان امیدوارم .بودن زمان
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 .بپذیرند  ی شهیده فاطمهجوانب مظلومیت سیده
 :کنمعرض می در پایانو 

 ....کردیها رها و به پرستش خداوند هدایت ای که مرا از پرستش بت ،تقدیم به تو
 ،تقدیم به تو

 ....شناساندی ن را به منیامامان و مهدی ،ای که حق محمد و آل محمد 
  ،سرّ پنهان به ودیعه نهاده شده در اوای و  ،ای مَجمع علی و فاطمه ،تقدیم به تو

 ....هاو زمانطول اعصار در راز پوشیده ای و 
 ....احمدالحسن ،یمانی ،تقدیم به آقا و موالیم

های روا بیان ستم که در ،کنمتقدیم میچیز را به شما این تالش نا !ای راز بتول
شما مقبول  کرامند در حضورکه با این امید  ؛امگرد آوردهزنان سرور  ،مادرتشده بر 

 ....افتد
و  و دفاع از تو و پدرانت و فرزندانت ،شما اخالص برای والیت متعال از خداوند

 .را خواستارم ت فاطمه اهشهید رماد
 

 (6)هجری6892الثانی سال آغاز ربیع
 گزار انصار شماگزار شما و خدمتخدمت

 العالی منصوری عبد
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 باب اول

 
 :هایی داردکه فصل

 بیتاهل :فصل اول  ؟هستندکسانی چه 

 در قرآن بیتاهل :فصل دوم 

 ت شریفدر سنّ بیتاهل :فصل سوم 

 بیتاهلظلم و ستم بر  :فصل چهارم 

 برگزیدبرای پیامبرش را سرای پیامبران  وقتی خداوند :فصل پنجم. 
 





 :اوللـصـــف

کسانی تطهیر چه  یدر آیه بیتاهل 

 ؟هستند

 )اهل( در قرآن: 

 :لفظ )اهل( به چندین معنا آمده است
همسر  ،آیاتی در قرآن کریم آمده که منظور از عبارت )اهل( در آنها .همسر :اول
 :از جمله .است

 آتیکُمْ  لَعَلِّی ناراً  آنَسْتُ إِنِّی امْکُثُوا لِأَهْلِهِ  فَقالَ  ناراً  رَأى إِذْ  :فرمایدحق تعالی می
: گفت اشخانواده به و دید آتشی که آنگاه) (6)هُدى النَّارِ  عَلَى أَجِدُ أَوْ  بِقَبَس   مِنْها

بر آن آتش  یا ای از آن بیاورمپاره برایتان شاید دیدم، آتشی دور از من که کنید درنگ
 (.هدایتی بیابم

 أَوْ  بِخَبَر   مِنْها سَآتیکُمْ ناراً  آنَسْتُ  إِنِّی لِأَهْلِهِ  مُوسى قالَ  إِذْ  :فرمایدو همچنین می
 از من: گفت اشخانواده به آنگاه که موسی) (2)تَصْطَلُون لَعَلَّکُمْ  قَبَس   بِشِهاب   آتیکُمْ 
 (.شوید گرم شاید آتشی، پاره یا بیاورم خبری برایتان آن از که زودا دیدم، آتشی دور

 مِنْ آنَسَ  بِأَهْلِهِ  سارَ وَ  الْأَجَلَ  مُوسَى قَضى فَلَمَّا :فرمایدو همچنین حق تعالی می
 النَّارِ مِنَ جَذْوَة  أَوْ بِخَبَر  مِنْها آتیکُمْ لَعَلِّی ناراً آنَسْتُ إِنِّی امْکُثُوا لِأَهْلِهِ قالَ  ناراً الطُّورِ جانِبِ
 از همسرش را با خود برد، و آورد سر به را آن مدّت موسی چون) (9)تَصْطَلُون لَعَلَّکُمْ 
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 از شاید دیدم؛ که من آتشی کنید درنگ: گفت ی خودخانواده به دید. آتشی طور سوی
 (.بیاورم؛ باشد که خود را گرم کنید آتشی پاره برگیرم یا برایتان خبری آن

یَن آمده و به ( همسرش است که او از مَدْ  در اینجا منظور از )اهل موسی
 .همراهش قصد مصر نموده بود و غیر از او هیچ کس دیگری همراهش نبود

 لَدَى سَیِّدَها أَلْفَیا وَ دُبُر  مِنْ قَمیصَهُ قَدَّتْ وَ الْبابَ  اسْتَبَقَا وَ :فرمایدحق تعالی می
 به دو هر) (6)أَلیم عَذابٌ أَوْ  یُسْجَنَ أَنْ  إاِلَّ  سُوءاً بِأَهْلِکَ أَرادَ مَنْ  جَزاءُ  ما قالَتْ  الْبابِ 

 دیدند. در نزدیک را زن آن سرور و پشت دَرید، از را او یجامه زن و دویدند، سوی در
 به اینکه جز چیست؟ باشد داشته بدی قصد همسر تو به که جزای کسی: گفت زن

 (.؟آیدگرفتار دردآور عذابی به یا افتد زندان
 .یعنی همسرِ عزیزِ مصر ؛منظور از )اهل( در این آیه )همسر( است

فرزندان و  ،یعنی زوجین ؛لفظ )اهل( به معنای )خانواده( آمده است :خانواده :دوم
طور که سخن خداوند متعال به این مطلب اشاره همان .کسانی که با )مرد( ارتباط دارند

 ال وَ تَخَفْ ال قالُوا وَ ذَرْعاً  بِهِمْ ضاقَ وَ بِهِمْ ءَسی لُوطاً رُسُلُنا جاءَتْ أَنْ لَمَّا وَ :دارد
 نزد ما فرستادگان چون) (2)الْغابِرین مِنَ کانَتْ امْرَأَتَکَ إاِلَّ  أَهْلَکَ وَ مُنَجُّوکَ  إِنَّا تَحْزَنْ 
 مباش! غمگین و مترس :گفتند از آنها به تَنگ آمد. و شد از آنها غمگین آمدند، لوط

همسرت که از  هستیم؛ مگر خاندانت و ی توبه طور قطع نجات دهنده که ما
 نَرْزُقُکَ نَحْنُ  رِزْقاً  نَسْئَلُکَ ال عَلَیْها اصْطَبِرْ وَ بِالصَّالةِ أَهْلَکَ أْمُرْ  وَو  (بازماندگان است

شکیبا باش. ما  کار آن در خود و دِه فرمان نماز به را خود کسان) (9)لِلتَّقْوى الْعاقِبَةُ وَ
 آنِ  فرجام نیک از و دهیم؛می روزی تو به نیستیم. ما جویای هیچ روزی تو از

 من برای من خاندان از یاوری و) (8)أَهْلی مِنْ  وَزیراً  لی اجْعَلْ  وَو  (است پرهیزگاران
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  (.ده قرار
از عُقوبتی که قومش به آن دچار   ی اول به نجات و رهایی پیامبر خدا لوطآیه

کسانی که از عذاب رهایی یافتند لوط و دخترانش بودند و حتی  .کندشدند اشاره می
زیرا با فرمان همسرِ پیامبرش مخالفت ورزید و در  ؛همسرش از عذاب رهایی نیافت
 .کردند قرار گرفتکنار کسانی که با او مخالفت می

کند و از )اهل لوط( قرآن از دختران لوط و همسرش با عبارت )اهل( تعبیر می
بنابراین لفظ )اهل( بر  .یعنی همسرش ؛نمایدکسانی را که دچار عذاب شدند استثناء می

یافتند و همچنین بر همسر او که از رهایی   مراه پدرشان لوطدو دختری که ه
 .گردداطالق می ،عذاب رهایی نیافت

ی دوم فرمانی به مؤمنان برای اهتمام نشان دادن به نماز و طور که در آیههمان
 .ی الهی وجود داردفرمانی به )اهل( برای به انجام رسانیدن این فریضه

طور که همان ؛شودجزو نزدیکان است از )اهل( شمرده می)برادر( به این اعتبار که 
 .باشداینگونه می   ی برادرش هاروندر سخن موسی درباره

یعنی نسل و ـاش ی اول و دوم لفظ )اهل( به معنای عُرفیِ شناخته شدهپس در آیه
آمده  ی دومو همان طور که در آیه ـآن طور که در آیه اول آمدهـآمده است  ـفرزندان

 .باشدتواماً به معنای همسران و فرزندان می
 .ی سوم آمده استو به معنای )برادر( آنگونه که در آیه

طور که همان ؛ی مرد که در سبْک و روش فکری با او موافق هستندخانواده :سوم
 وَ أَهْلی مِنْ ابْنی إِنَّ رَبِّ فَقالَ رَبَّهُ نُوحٌ  نادى وَ :در این سخن حق تعالی چنین است

 پروردگار ای: داد ندا را پروردگارش نوح) (6)الْحاکِمینَ  أَحْکَمُ أَنْتَ وَ الْحَقُّ وَعْدَکَ إِنَّ
تو بهترین  و است؛ حق تو یو به راستی که وعده بود من خاندان از پسرم من!

اش زندگی از کسانی نبودند که با او در خانه  پس اهل نوح (.هستی کنندگان حکم
اش آغاز او به او پیوستند و به رسالت آسمانیبلکه کسانی هستند که در سر ؛کردندمی
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از همین رو خداوند متعال او را از اینکه فرزندش را از اهل خود بداند  .ایمان داشتند
 غَیْرُ  عَمَلٌ  إِنَّهُ  أَهْلِکَ  مِنْ لَیْسَ  إِنَّهُ نُوحُ یا قالَ :فرمایدخداوند سبحان می .بازداشت
 نوح! ای) (6)الْجاهِلین مِنَ تَکُونَ أَنْ أَعِظُکَ  إِنِّی عِلْمٌ  بِهِ لَکَ  لَیْسَ  ما تَسْئَلْنِ  فَال صالِح  

پس آنچه را که به آن علمی نداری  ناشایست. کرداری است او نیست، تو خاندان از او
 (.!باشی نادان مردم مبادا از دهم کهمیمن تو را پند  از من مخواه.

 فَابْعَثُوا بَیْنِهِما شِقاقَ  خِفْتُمْ  إِنْ وَ :بی هیچ قیدی به معنی نزدیکان و طایفه :چهارم
 عَلیماً کانَ  اهللَ إِنَّ  بَیْنَهُما اهللُ  یُوَفِّقِ إِصاْلحاً  یُریدا إِنْ  أَهْلِها مِنْ  حَکَماً  وَ أَهْلِهِ  مِنْ  حَکَماً 
 و مرد کسان از داوری شدید، آگاه (شوی و زن) آن دو جدایی میان از اگر) (2)خَبیرا
 پدید موافقت میانشان خدا باشد اصالح قصد را دو آن اگر برگزینید. زن ازکسان داوری
 مِنْ  شاهِدٌ شَهِدَ وَ نَفْسی عَنْ راوَدَتْنی هِیَ قالَو  (است آگاه دانای خداوند که آورد،می

 تن او: گفت یوسف) (9)الْکاذِبینَ  مِنَ  هُوَ  وَ فَصَدَقَتْ قُبُل  مِنْ قُدَّ  قَمیصُهُ  کانَ  إِنْ  أَهْلِها
 اشجامه اگر که داد گواهی زن کسان از یکی و خواند خود به مرا و خواسترا می من
 (.گو استدروغ او و گویدمی راست زن است، دریده پیش از

 .نزدیکان زوجین است ،منظور از )اهل( در این دو آیهشود که به روشنی دیده می

 :فرمایدمی  حق تعالی در داستان پیامبرش ایوب .فقط فرزندان مرد :پنجم
وَ عِنْدِنا مِنْ  رَحْمَةً مَعَهُمْ مِثْلَهُمْ  وَ  أَهْلَهُ آتَیْناهُ وَ  ضُرٍّ مِنْ بِهِ ما فَکَشَفْنا لَهُ فَاسْتَجَبْنا 

 و را خاندانش و کردیم دور او را از آزار و کردیم اجابت را دعایش) (8)لِلْعابِدینَ  ذِکْرى
ما و پندی برای خردمندان  جانب از رحمتی ارزانی داشتیم؛ تا او به آنها با را آنها همانند
 او به و) (5)الْأَلْباب لِأُولِی ذِکْرى وَ  مِنَّا رَحْمَةً  مَعَهُمْ  مِثْلَهُمْ وَ أَهْلَهُ  لَهُ  وَهَبْنا وَو  (باشد
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پندی  و سوی ما از رحمتی تا نظایرشان همراه با آنها را به او بخشیدیم؛ کسانش و
 (.باشد خردمندان برای

کردن زیان به پیامبرش  که خداوند پس از برطرف (کسان و خاندان)پس آن )اهل( 
 .ایوب بخشید فرزندانش بودند

 نیرنگ و) (6)بِأَهْلِه إِالَّ السَّیِّئُ الْمَکْرُ یَحیقُ ال وَ :اصحاب و یاران چیزی :ششم
 :فرمایدحق تعالی می .بازانش رایعنی دامن نیرنگ (؛دامن صاحبش را نگیرد جز بد
َّأَهْلِها إِلى الْأَماناتِ تُؤَدُّوا أَنْ  یَأْمُرُکُمْ اهللَ إِن(2) (که دهدمی فرمان شما به خداوند 

 .شان را دارندیعنی کسانی که اهلیّت (؛بازگردانید شانصاحبان به را هاامانت
و سوراخ کردن کشتی   ی صالحبا بنده  حق تعالی در داستان موسی

 لَقَدْ  أَهْلَها لِتُغْرِقَ  أَخَرَقْتَها قالَ :عرض کرد موسی :فرمایدی صالح میتوسط بنده
 سازی؟! غرقه سرنشینانش را کردی تا سوراخ را آیا کشتی :گفت) (9)إِمْرا شَیْئاً  جِئْتَ

 .یعنی اصحاب کشتی (؛!به راستی که به کاری زشت مبادرت ورزیدی
شود که عبارت )اهل( در قرآن بر چندین معنی اطالق به این ترتیب روشن می

گردد که این مطلب از طریق تفسیر شود و بیش از یک معنی بر آن مترتب میمی
 .شودنی مشخص میآیات و سبک و سیاق قرآ

ی اهل عبارتی مطلق و کلی است و برای شود که کلمهبنابراین چنین دانسته می
ای که کاربرد آن را مشخص کند گریزی از قرینه ،تخصیص و منطبق و مقیّد شدن

گو به منظور سخنش اشاره کند یا منظور از عبارت ای که سخنهمانند قرینه .نیست
 .)اهل( را برای شنونده در سخنش بیان کند

چرا  ؛را مقیّد کرده است بیتاهلی کلمه بینیم که رسول خدابه همین دلیل می
بودن این کلمه و اینکه بر بیش از یک مصداق منطبق بر چند معنا  که ایشان
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 .که این موضوع در مطالب آتی روشن خواهد شد ؛دد آگاهی داردگرمی
سخنان مختلفی در  ،گرددبه دلیل اینکه این عبارت بر بیش از یک مورد اطالق می

 :ی تطهیر پدیدار گشته استدر آیه بیتاهلمشخص کردن منظور از 

 یهاشم و عشیره ی بنیی تطهیر همهدر آیه بیتاهلمنظور از  :سخن اول
 .ها از اهل سنّت نیز همین نظر را دارندحنفی .این نظر ثعلبی است .باشدمی پیامبر

این  .هستند و نه کسان دیگر عبدالمطلبهاشم و  مؤمنان از بنی ،اینان :سخن دوم
 .ها استنظر شافعی

این سخن عکرمه غالم ابن  .شودرا شامل می فقط زنان پیامبر :سخن سوم
 .اندعروه و کسانی است که به آیین آنها اقتدا نموده ،مقاتل ،عباس

به  ؛هستند حسن و حسین ،فاطمه ،علی ،رسول خدا ،بیتاهل :سخن چهارم
این سخن آلوسی در روح المعانی و ابن حجر عسقالنی  .ی همسران پیامبرعالوه
 .است

و  ؛و فرزندانش هستند عبدالمطلبعباس بن  ،بیتاهلمنظور از  :سخن پنجم
 .دهند که همانند حدیث کسا استنسبت می حدیثی را به رسول خدا

ای ) :المطلب فرمودبه عباس بن عبد رسول خدا :گویدابو اسید ساعدی می

ات بیرون نروید تا من بیایم که با شما کاری تو و فرزندانت فردا از خانه !الفضل ابا
 :وارد شد و فرمودبر آنها  .آنان منتظر ماندند تا اینکه بعد از ظهر آمد :گویدمی .(دارم

چگونه ) :فرمود .سالم بر شما و رحمت و برکات خداوند :عرض کردند .(سالم بر شما)
و شما ای  ؛گوییمخداوند متعال را سپاس می .به خوبی :( عرض کردند؟صبح کردید
به خوبی صبح نمودم. خداوند ) :فرمود ؟یدچگونه با پدر و مادرمان صبح کرد !رسول خدا

آرام آرام نزدیک  پیش آیید، نزدیک شوید و) :سپس فرمود .(گویممتعال را ستایش می
سپس  .( تا اینکه به دستش به آنها رسید و با لباسش آنان را پوشانیدیکدیگر بیایید

من هستند. آنان را  بیتاهلاین عمویم و برادر پدرم است و اینان  !پروردگارا) :فرمود
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و چهارچوب در و  :گویدمی .(گونه که با این لباسم پوشانیدم، از آتش بپوشانهمان
 (6).آمین ،آمین ،آمین :دیوارهای خانه ایمن شدند و گفتند

 .هستند فاطمه و حَسنین ،علی ،رسول خدا ،بیتاهل :سخن ششم

 )اهل( در لغت:

 :متعددی آمده است های لغت به معانیعبارت )اهل( در کتاب
و گواه بر آن  ؛عشیره و نزدیکانش هستند :اهلِ مرد :گویدزبیدی در تاج العروس می
 از داوری) (2)أَهْلِها مِنْ حَکَماً وَ أَهْلِهِ مِنْ حَکَماً فَابْعَثُوا :این سخن حق تعالی است

 (.برگزینید زن ازکسان داوری و مرد کسان
او و آنان را گرد آورده  ،کسانی هستند که نسب یا دین :اهل مرد :گویدراغب می

در  :اهل مرد .خانه و شهر ،از جمله صنعت ؛یا چیز دیگری که همین حکم را دارد ؛است
سپس مجازاً  .کسانی هستند که او و آنان را یک خانه در خود جمع کرده است ،اصل

او و کسانی هستند که نَسَب یا آنچه گفته شد آنان را  ،منظور :او بیتاهل :گفته شد
 .(9)است ی پیامبرخانواده ،و به طور خاص منظور ؛کندجمع می

 :همچنین آل او .اهل و عیالش هستند ،آل و خاندان مرد :گویدصاحب صحاح می
 (8).پیروانش هستند

 ی )بیت( )خانه(:منظور از کلمه

آمده و منظور  مورد کتاب خدا و سنت پیامبردر قرآن کریم و در چندین جا در 
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 :دو مورد است ،از آن
یعنی گروهی از مردم که ارتباطی نزدیک آنان را جمع کرده  ؛ی نَسبیخانه :اول

 فَما :فرمایدحق تعالی می (.عشیره)است که یا بخشی از فامیل هستند یا از قبیله 
 بردارانفرمان از خانه یک جز شهر آن در و) (6)الْمُسْلِمین مِنَ بَیْت  غَیْرَ فیها وَجَدْنا
 .پیامبر خدا لوط و دخترانش هستند ،منظور از خانه در این آیه (؛نیافتیم

 رسول خدا :از ابن عباس روایت شده است .به معنای بخشی از قبیله نیز آمده است
آفریدگان را دو قسمت نمود و مرا در بهترین قسمت آن قرار  عزّوجلخداوند ) :فرمود

در بیان اصحاب یمین و اصحاب شمال است.  عزّوجلداد و این همان سخن خداوند 
من جزو اصحاب یمین هستم و من بهترین اصحاب یمین هستم. سپس این دو 

ن سخن قسمت را سه بخش قرار داد و مرا در بهترین سه بخش آن قرار داد و این هما
 ما الْمَشْئَمَةِ أَصْحابُ  وَ * الْمَیْمَنَةِ أَصْحابُ  ما الْمَیْمَنَةِ فَأَصْحابُ :است عزّوجلخداوند 
 (؛اهل سعادت)گروهی اصحاب یمین ) (2)السَّابِقُون السَّابِقُونَ  وَ * الْمَشْئَمَةِ أَصْحابُ

 شقاوت اهل (؛شقاوت اهل) و گروهی اصحاب شمال * اند؟اصحاب یمین کدام

گیرندگان هستم و بهترینِ  و من از سبقت (ندا، مقدّمگیرندگانو سبقت * اند؟کدام
هایی قرار داد و مرا در بهترین قبیله گیرندگان هستم. سپس این بخش را قبیله سبقت

 إِنَّ  لِتَعارَفُوا قَبائِلَ وَ شُعُوباً جَعَلْناکُمْ وَ :است عزّوجلقرار داد؛ و این سخن خداوند 
 را یکدیگر قرار دادیم تا هاییقبیله و هاجماعت را شما و) (9)أَتْقاکُم اهللِ عِنْدَ  أَکْرَمَکُمْ
پس من  (.شما است پرهیزگارترین خدا نزد شما ترینگرامی آینه هر بشناسید.
هستم و در این  (جلّ ثناؤه)ترین نزد خداوند ترین فرزندان آدم و با کرامتپرهیزگار

هایی قرار داد و مرا در بهترین خانه قرار داد و ها را خانههیچ فخری نیست. سپس قبیله
 وَ  الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ  عَنْکُمُ  لِیُذْهِبَ  اهللُ یُریدُ  إِنَّما :است عزّوجلاین سخن خداوند 
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 شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) (6)تَطْهیراً  یُطَهِّرَکُمْ
 .(2)(گرداند پاک باید، که چنان را

 .های پرستش مهیا شده استی مادّی که برای سکونت یا خانهخانه :دوم
او  که زن آن و) (9)نَفْسِه عَنْ بَیْتِها فی هُوَ  الَّتی راوَدَتْهُ  وَ :فرمایدحق تعالی می

 وَ  تُرْفَعَ أَنْ  اهللُ أَذِنَ  بُیُوت  فی ، (جویی از او بودکامپِی  در بود اشخانه در )یوسف(
 داد رخصت خدا که هاییخانه در) (8)الْآصال وَ  بِالْغُدُوِّ  فیها لَهُ  یُسَبِّحُ  اسْمُهُ  فیهَا یُذْکَرَ 

 تسبیحش شبانگاه و بامداد هر را او و شود یاد آنجا در نامش و که منزلتشان رفعت یابد
 أَوْهَنَ إِنَّ وَ بَیْتاً  اتَّخَذَتْ الْعَنْکَبُوتِ کَمَثَلِ أَوْلِیاءَ اهللِ دُونِ مِنْ اتَّخَذُوا الَّذینَ مَثَلُ (،گویند
 دوستان را خدا سوای که آنان مَثَل) (5)یَعْلَمُون کانُوا لَوْ  الْعَنْکَبُوتِ  لَبَیْتُ الْبُیُوتِ 
 آینه، هر دانستندمی کاش و بساخت ایخانه که است عنکبوت مَثَل گیرند،می

 (.است عنکبوت یخانه ها،خانه ترینسُست

 ی تطهیر:در آیه بیتاهل

  :عبارت )اهل البیت( در قرآن کریم دو مرتبه آمده است
 بَرَکاتُهُ  وَ اهللِ رَحْمَتُ اهللِ أَمْرِ مِنْ  أَتَعْجَبینَ قالُوا :در این سخن حق تعالی :اول
 و رحمت ؟دَرشگفتی کار خدا از آیا: گفتند) (1)مَجیدٌ  حَمیدٌ إِنَّهُ الْبَیْتِ أَهْلَ  عَلَیْکُمْ
 (.باشکوه است و ستودنی او خانه! این ای اهل شما بر خدا برکات

 .است پیامبر خدا حضرت ابراهیم بیتاهل ،در این آیه بیتاهلمنظور از 
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چرا که ساره دختر عموی  ؛هر دو از یک خانه هستند و همسرش ساره ابراهیم
 .است ابراهیم
 وَ  الْبَیْتِ أَهْلَ  الرِّجْسَ  عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اهللُ  یُریدُ إِنَّما :در این سخن حق تعالی :دوم
 شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) (6)تَطْهیراً  یُطَهِّرَکُمْ

  (.گرداند پاک باید، که چنان را
 .باشدمی پیامبر خدا حضرت محمد بیتاهل ،منظور از آنو 

کردند حمل می محمد بیتاهل( و )آل بیت( را فقط بر بیتاهلمسلمانان لفظ )
کرد و از این لفظ منظور دیگری فهمیده تا آنجا که این لفظ فقط بر آنان داللت می

 .ایمگر با وجود قرینه ؛شدنمی
 :گویدی احزاب میی سی و سوم سورهتفسیر آیه شیخ طبرسی در مجمع البیان در

 پیامبر ما بیتاهل ،در این آیه بیتاهلی امت اتفاق نظر دارند که منظور از )همه
 .(2)(...است

 :داریمترین نظراتی را که در این خصوص بیان شده است بیان میمهم
 .فقط زنان پیامبر هستند بیتاهلمنظور از  :نظر اول

ی سی و سوم ی آیهالمنثور( روایت کرده است که عکرمه درباره)در سیوطی در 
ی اینکه این آیه دربارهـ)هر کس بخواهد در این خصوص  :گفتمی (9)ی احزابسوره

 .(5) ، (8)کنم(با او مباهله می ،مباهله کند ـنازل شده است زنان پیامبر

                                                                                                      
 .99 :احزاب -6

 .651ص  4ج  :مجمع البیان -2
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 پاک باید، که چنان را شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) تَطْهیراً
 .(گرداند

و چند روایت را ذکر کرده است که بر این معنا داللت دارد که از آوردن  634ص  5ج  :المنثوردر  -8

 .تواند مراجعه کندهر کس مایل است می .نظر کردیم آنها صرف

کرد که با او در این مباهله با کسی می ورزید تا آنجا که درخواستعکرمه بر این سخن اصرار می -5
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 !باشدمی و به این ترتیب این آیه مختص زنان پیامبر

 .است حسن و حسین ،فاطمه ،علی ،محمد ،بیتاهلمنظور از  :نظر دوم

 :دقتی در نظر اول

 :بحث و بررسی قرار دادتوان نظر اول را با مواردی مورد می
 .تصریح قرآن و سنت بر خارج بودن زنان پیامبر از مفاد این آیه :مورد اول

                                                                                                      
هایی درونی داشت که او را به اصرار بر این موضوع سوق عکرمه انگیزه .ورزیدخصوص مخالفت می

او مذهب خوارج را  .گرفتای که او را پرورش داده بود نشأت میظاهراً این مسئله از عقیده .دادمی
او اگر مُلزم شود  .دارند ی در تاریخ در برابر امام علیااین افراد موضع شناخته شده .پذیرفته بود

این  ،نازل شده است ـی آنها استنیز از جمله که علیـ بیتاهلی ی تطهیر دربارهکه آیه
فرو ریختن ستون  ،عصمت دارد و در نظر او اعترافی خواهد بود از سوی او بر اینکه علی

 .را داده بود ی خروج و جنگ علیه ایشان و حتی کشتن ایشانای بود که به آنان اجازهعقیده
طور که همان ؛آنچه آشکار است این است که نظر رایج در زمان او مخالف نظر عکرمه بوده است

نگام پاسخ به کسی دیگر المنثور آن را از عکرمه هی در روایات دیگری به آن اشاره دارد که نویسنده
بلکه فقط در خصوص زنان  ،به آن صورتی که آنها اعتقاد دارند نیست :گویدمی .نقل کرده است

 .(643ص  5ج  :المنثور )در .است پیامبر
همان  ،ولی کسی که آن را به ابن عباس نسبت داده ؛این نظر به ابن عباس نسبت داده شده است

این از جمله مواردی است که عکرمه بر ابن عباس دروغ بسته  .است عکرمه ،تنها منبع .عکرمه است
طور که عکرمه بر )همان :ابن مسیب به غالمش به نام برد گفت .و دروغش ضرب المثل شده است

از ابن عمر نیز روایت شده که این مطلب را به غالمش نافع  .ابن عباس دروغ بست بر من دروغ نبند(
 .(4ص  6ج  :القاریعمدة  ؛ 825ص  :فتح الباری ی)مقدمه .بیان کرده است

 ؛علی بن عبد اهلل بن عباس تالش کرد که مانع او بر انجام این عمل شود و او را از این کار بازدارد
عبد اهلل بن ابی حرث  .تا آنجا که او را بر درب مستراح بست تا از دروغ بستن بر پدرش دست بردارد

 .خدمت ابن عبد اهلل بن عباس وارد شدم در حالی که عکرمه بر درب مستراح بسته شده بود :گویدمی
وفیات  ؛ 851ص  :)معارف .بندداو بر پدرم دروغ می :گفت ؟کنیدآیا با غالمتان چنین می :گفتم

 .سخن عکرمه ارزشی ندارد .(614ص  :دراسات فی الحدیث و المحدثین  ؛  211ص  9ج  :االعیان
 .متوجه این موضوع خواهد شد ،کسی به شرح حال او مراجعه کنداگر 
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و به  همسران پیامبربرخی از آیات قرآنی و احادیث شریف بر عصمت نداشتن 
که این با زدودن آلودگی و  ؛وقوع پیوستن خطای آشکار از برخی از آنها تصریح دارند

 .هیچ تناسبی ندارد ،شودشکل گرفتن تطهیری که از این آیه استنباط می
برخی از مطالب از قرآن کریم و سنت شریف مبنی بر اینکه این موضوع در 

 :گرددداللت دارد تقدیمتان می خصوص برخی از زنان پیامبر
 فَلَمَّا حَدیثاً أَزْواجِهِ بَعْضِ إِلى النَّبِیُّ  أَسَرَّ إِذْ وَ :فرمایدحق تعالی می :از قرآن کریم

 مَنْ  قالَتْ  بِهِ نَبَّأَها فَلَمَّا بَعْض   عَنْ  أَعْرَضَ  وَ  بَعْضَهُ  عَرَّفَ عَلَیْهِ  اهللُ أَظْهَرَهُ  وَ  بِهِ نَبَّأَتْ 
 تَظاهَرا إِنْ  وَ قُلُوبُکُما صَغَتْ فَقَدْ اهللِ إِلَى تَتُوبا إِنْ * الْخَبیرُ الْعَلیمُ نَبَّأَنِیَ قالَ هذا أَنْبَأَکَ
 (6)ظَهیر ذلِکَ  بَعْدَ  الْماَلئِکَةُ وَ  الْمُؤْمِنینَ  صالِحُ  وَ  جِبْریلُ وَ  مَواْلهُ هُوَ اهللَ  فَإِنَّ  عَلَیْهِ

 راز آن زن آن چون ، میان نهاد سخنی پنهانی در خود زنان از یکی با پیامبر که آنگاه)
 کرد آشکار را راز ازآن ایپاره او و ساخت آگاه آن از را پیامبر خدا گفت، باز (دیگری با)
 ؟ساخت آگاه این از را تو کسی چه: گفت آن زن زد. باز سر دیگر ایپاره افشای از و

 بهتر کنید به درگاه خدا توبه زن دو شما اگر داد * خبر من به آگاه دانای آن: گفت
 شوید، دستعلیه او با یکدیگر هم اگر و است بازگشته حق( )از هایتاندل زیرا است،
نیز  عالوه بر این، فرشتگان و شایسته؛ مؤمنانِ  و جبرئیل نیز و او است یاور خدا

 (.بود خواهند پشتیبان او
ی عایشه و حفصه اند که این آیات دربارهروایت کرده (شیعه و سنی)هر دو گروه 
 :گرددبرخی از آنچه در این خصوص روایات شده است تقدیمتان می .نازل شده است

همچنین بخاری در  .(2)طبری در تفسیر خود روایات بسیاری را روایت کرده است
بودند و  عایشه و حفصه ،صحیح خود بیان کرده است که آن دو زنِ پشتیبان یکدیگر

ی او از گیری بیست و نه روزهکاری انجام دادند که باعث کناره اینکه زنان پیامبر
 تُرِدْنَ  کُنْتُنَّ إِنْ  لِأَزْواجِکَ قُلْ  النَّبِیُّ  أَیُّهَا یا :ی تخییر نازل شدآنان شد تا اینکه آیه

                                                                                                      
 .8و  9 :تحریم -6

 .208ص  24ج  :البیانجامع  -2
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 اهللَ تُرِدْنَ  کُنْتُنَّ إِنْ وَ * جَمیالً سَراحاً  أُسَرِّحْکُنَّ وَ أُمَتِّعْکُنَّ فَتَعالَیْنَ  زینَتَها وَ الدُّنْیا الْحَیاةَ
 به پیامبر، ای) (6)عَظیماً  أَجْراً  مِنْکُنَّ لِلْمُحْسِناتِ أَعَدَّ اهللَ  فَإِنَّ الْآخِرَةَ الدَّارَ وَ رَسُولَهُ  وَ

 و سازم مندبهره را شما تا هستید بیایید زینت آن و دنیا زندگی خواهان اگر: بگو زنانت
 هستید، آخرت سرای اش وفرستاده و خدا خواهان اگر کنم * و رهایتان نیکو وجهی به

 (.فراهم کرده است بزرگ پاداشی تانبرای نیکوکاران به راستی که خدا
)یک  :گویددر صحیح بخاری و منابع دیگر از ابن عباس وارد شده است که او می

ولی به خاطر  ؛ای سوال کنمی آیهخواستم از عمر بن خطاب دربارهسال ماندم و می
 .تا اینکه برای حج بیرون رفت و من با او بیرون رفتم ؛نتوانستم ،هِیبتی که در او بود

ی راه بودیم او برای انجام کاری به سوی اراک تغییر مسیر وقتی بازگشتم و ما در میانه
 :سپس با او حرکت کردم و به او عرض کردم .توقف کردم تا او فارغ شود :گویدمی .داد
همکاری کردند چه  آن دو زن از همسران پیامبر که علیه پیامبر !امیرالمؤمنینای 

 .(2)(...حفصه و عایشه بودند ،آن دو :او گفت ؟کسانی بودند
در  .است ی حفصه و عایشهدرباره اند که این آیهبه همین دلیل مفسران گفته

به خاطر آزارتان به رسول خدا و  !)ای عایشه و ای حفصه :عباس آمده استتفسیر ابن 
 .(9)سرپیچی از او به سوی خداوند توبه کنید(

 (کنید توبه خدا درگاه به شما دو زن اگر) اهللِ  إِلَى تَتُوبا إِنْ :گویدبیضاوی می
 .(8)و تأکید بر نکوهش است( ،خطابی است به حفصه و عایشه برای توجّه دادن

تا در  ،)خطاب به حفصه و عایشه برای توجّه دادن است :گویدزمخشری می

                                                                                                      
 .23و  24 :احزاب -6

فتح   ؛283ص  63ج  :القاریعمدة  ؛630ص  8ج  :صحیح مسلم ؛13ص  1ج  :صحیح بخاری -2
 64ج  :تفسیر قرطبی ؛693ص  :سفینة النجاة ؛865ص  8ج  :تفسیر ابن کثیر ؛288ص  3ج  :الباری
 .657ص  3ج  :تحفة االحوذی  ؛201ص  24ج  :البیانجامع  ؛643ص 

 .877ص  :تنویر المقابس من تفسیر ابن عباس -9

 .955ص  5ج  :تفسیر بیضاوی -8



 
 ی شهیدهصدیقهفاطمه  11

 .(6)تر باشد(سرزنش آنها رسا
 للذینَ  مَثاَلً  اهللُ  ضَرَبَ...) :گویدو هنگام بیان تفسیر سخن خداوند متعال می

 را لوط زن و نوح زن مَثَل کافران برای خدا) (2)لُوط امْرَأَتَ  وَ نُوح   امْرَأَتَ  کَفَرُوا
المؤمنین که در ابتدای سوره از آن ای به دو امّ اشاره ،و در بطن این دو تمثیل (آوردمی

در عملی که آن را  دو یادی به میان آمده و آنچه از همکاری آنها علیه رسول خدا
همچنین تحذیری به شدیدترین و بدترین شکل  .وجود دارد ،داشت سر زدناخوش می

همانند ذکری از کفری که در این تمثیل به میان آمده  ،شودبرای این دو نفر دیده می
 ،زیرا زن لوط علیه او اِفشاکاری کرد ؛تر استو اشاره به حفصه سزاوار ....است
 .(9)چنین نمود( طور که حفصه علیه رسول خداهمان

 ،خطاب قرار داده)سپس خداوند سبحان عایشه و حفصه را : گویدشیخ طبری می
به خاطر  (کنید توبه خدا درگاه به زن دو شما اگر) اهللِ  إِلَى تَتُوبا إِنْ :فرمایدمی
 .(8)(دستی برای آزار و همکاری علیه پیامبرهم

ی این آیه ذکرشان به میان توانید به اشخاص دیگری که هنگام بحث دربارهمی
 .مراجعه کنید ،آمد

طبرسی از واحدی با استناد از سعید بن جبیر از ابن عباس روایت کرده  ؛اما سنّت
بین آنان  .با حفصه نشسته بود صلی اهلل علیه وسلم )رسول خدا :گویداست که او می

( ؟خواهی بین من و خودت مردی قرار دهم)آیا می :ای پیش آمد و به او فرمودمشاجره
 :به حفصه گفت ،وقتی عمر بر آنان وارد شد .به سوی عمر فرستاد .بله :عرض کرد
عمر دستش را باال برد  !سخن بگو و جز حق مگو !ای رسول خدا :او گفت .سخن بگو

به او  پیامبر .سپس دستش را باال برد و بر صورت او زد .و بر صورت حفصه زد

                                                                                                      
 .627ص  8ج  :تفسیر کشاف -6

 .60 :تحریم -2

 .696ص  8ج  :تفسیر کشاف -9

 .53ص  60ج  :تفسیر مجمع البیان -8
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قسم به کسی  .گویدپیامبر جز حق نمی !ای دشمن خدا :عمر گفت .)بس کن( :فرمود
 !داشتم تا تو بمیریدست برنمی ،ه او را به حق مبعوث داشت اگر مجلس ایشان نبودک

هایش نزدیک برخاست و به اتاقی رفت و یک ماه در آن ماند و اصالً به زن پیامبر
تا خداوند متعال این آیات را  ؛کردخورد و زندگی میدر آن اتاق غذا می .شدنمی

 (2) ، (6)(.!فرستاد فرو
 .ابوبکر بر او وارد شد ،با عایشه نیز تکرار شد و به جای عمر همین اتفاق

                                                                                                      
شاید در  .بنده به این روایت در اسباب نزول دست نیافتم .656ص  4ج  :تفسیر مجمع البیان -6

 نِساءَ  یا :فرمایداین آیات همان سخن حق تعالی است که می .های جدید حذف شده باشدچاپ

 َمنْ  وَ * یَسیراً اهللِ عَلَى ذِلکَ کانَ وَ ضِعْفَیْنِ الْعَذابُ لََها یُضاعَفْ مُبَیِّنَة  بِفاحِشَة  مِنْکُنَّ یَأْتِ مَنْ النَّبِیِّ

 پیامبر! زنان ای) کَریماً  رِزْقاً لَها أَعْتَدْنا وَ مَرَّتَیْنِ  أَجْرَها نُؤْتِها صالِحاً تَعْمَلْ وَ  رَسُولِهِ  وَ  هللِ مِنْکُنَّ  یَقْنُتْ
 است * و آسان خدا بر این خواهد بود وچندان  دو عذابش شود، زشت کاری مرتکب شما از کس هر
را  پاداشش کند، شایسته و کاری ورزد مداومت پیامبرش و خدا برداریفرمان به که شما از کس هر

 .(روزیِ نیکو برایش فراهم خواهیم ساخت و دهیمدو چندان می
ی خانهمضمون این روایت را سمعانی در تفسیرش از ابن عباس روایت کرده است که پیامبر در 

)بین خودم و تو مردی را قرار  :رسول خدا به او فرمود .حفصه بود و با یکدیگر مُشاجره کردند
وقتی  .عمر )خداوند از او خوشنود باشد( را خواند .بله :( عرض کرد؟خواهی پدرت باشدآیا می .دهممی

بگو و جز حق شما سخن  !ای رسول خدا :حفصه گفت .سخن بگو :پیامبر به حفصه فرمود ،واردشد
آیا به رسول خدا چنین  !ای دشمن خدا :عمر دستش را باال برد و بر صورتش زد و گفت .مگو
 .ی تخییر را فرو فرستادسپس رسول خدا یک ماه از آنان کناره گرفت و خداوند متعال آیه ؟گوییمی

)تفسیر  .باشد( آغاز نمودی تخییر را فرستاد )پیامبر( با عایشه )خداوند از او خوشنود وقتی خداوند آیه
 (271ص  8ج  :سمعانی

ی دوم در آن گرفتار شده است را مدّ نظر قرار خواننده تناقضی که خلیفه :کنمبنده عرض می -2
ایشان را به هذیان مُتّهم  ولی هنگام احتضار پیامبر ؛گویدپیامبر جز حق نمی :گفتدیروز می .دهد
این تأکیدی است بر اینکه مُتّهم کردن به هذیان برای اغراض سیاسی که در درون خلیفه  .نمایدمی

صفت مالزم بودن با حق و  به پیامبر ،وقتی او در تحقق هدف ترسی ندارد .باشدمی ،پنهان بوده
یعنی از دست ـاما وقتی از عدم محقق شدن هدفش واهمه دارد  ؛دهدعدم انحراف از آن را نسبت می

 !کنداو را هذیان و غلبه کردن بیماری متهم می ـفتن سلطنت از کفشر
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سخنی  )بین من و رسول خدا :کند که گفتخطیب بغدادی از عایشه روایت می
آیا به ابو  ؟شوی که بین من و تو باشد)به چه کسی راضی می :ایشان فرمود .درگرفت

ت که اگر حکم کند او مردی اس .خیر :( عرض کردم؟شویعبیده بن جراح راضی می
)آیا به عمر بن خطاب راضی  :ایشان فرمود .به سود شما و علیه من خواهد بود

)و شیطان با  :فرمود رسول خد .من با عمر اختالف دارم .خیر :( عرض کردم؟شویمی
 !بله :( عرض کردم؟شوی)آیا به ابوبکر خوشنود می :ایشان فرمود .او اختالف دارد(

: )میان من و او قضاوت کن(. سخن گفت رسول خدا .ایشان به سوی او فرستاد و آمد
به ایشان  سخن گفت. عرض کرد: من ای رسول خدا؟! فرمود: )آری( و رسول خدا

ابوبکر دستش را باال آورد و  :گویداو می .«به عدالت بگو !)ای رسول خدا :عرض کردم
 !مادر ای بی :ام خونین شد و گفتهای بینیخای زد که بینی و سورابه صورتم ضربه
)ما  :فرمود ایشان ؟!پس چه کسی عدالت دارد ،عدالت نداشته باشد اگر رسول خدا

 .(6)بلند شد و با دستانش خون را از صورتم و لباسم شست( .خواستیم(چنین نمی
رسول  :تا اینکه گفت :هیثمی در مجمع الزوائد از عایشه در حدیثی آورده است

)کاالی عایشه را بر شتر صفیه بگذارید و کاالی صفیه را بر شتر عایشه  :فرمود خدا
این یهودی بر  !ای بندگان خدا :گفتم ،وقتی چنین دیدم :عایشه گفت .تا مرکب برود(

 (2)اهلل[)ای ام سلمه ]ای ام عبد :فرمود رسول خدا :گفت .مسلّط شده است رسول خدا
 .شودکاالی صفیه سنگین که باعث آرام رفتن مرکب میکاالی تو سبک است و 

آیا  :عرض کردم :گفت .کاالیش را بر روی شترت بگذار و کاالی خود را بر شتر او(
)آیا در این  :تبسمی نمود و فرمود :گفت ؟کنی که شما رسول خدا هستیگمانی نمی

عرض کردم آیا شما گمان  :( گفت؟اهللای ام عبد ،موضوع در شک و تردید هستی
ابوبکر شنید  !؟کنیپس چرا عدالت را رعایت نمی ؟ی خدا هستیکنی که فرستادهنمی

 .رو به سوی من کرد و بر صورتم نواخت ،و در حالی که در او تندی و خشونتی بود

                                                                                                      
 .293ص  66ج  :تاریخ بغداد -6

 .همین است ،آمده و ظاهراً صحیح 690ص  4ج  :آنچه بین کروشه است در مسند ابو یعلی -2
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آیا نشنیدی  !ای رسول خدا :او عرض کرد .ایست(باز !)ای ابوبکر :فرمود  رسول خدا
 (6).(؟تاو چه گف

به سخن  پیامبر :اهلل آمده است که گفتدر صحیح بخاری از نافع از عبد
 فتنه اینجا است) :فرمود ،کردبرخاست و در حالی که به مکان سکونت عایشه اشاره می

 (2).(کنداز اینجا است که شاخ شیطان طلوع می ـسه مرتبهـ
ی از خانه رسول خدا :از ابن عمر روایت کرده است که گفت احمد در مسند

از اینجا است که شاخ شیطان طلوع  .سر کفر از اینجا است) :عایشه خارج شد و فرمود
 .(9)(کندمی

بر ایشان دروغ بست و به  ،را خشمگین کرد او همان کسی بود که پیامبر
مگر  :تا آنجا که روزی به پیامبر عرض کرد !هایی صریحاهانت ؛اهانت کرد خدیجه

 :گویدعایشه می .از این سخن او ناراحت شد پیامبر ؟دندان بودزنی بیاو چیزی جز پیر
تغییری که من جز هنگام نازل شدن  ـیعنی صورت پیامبرـ)رخسارش دگرگون شد 

 (8).ندیدم( ،ماند تا ببیند عذاب است یا رحمتوحی یا ظنّی که منتظر می
ها حکایت ی پاک و پاکیهایی که عایشه با حفصه در خانهبه فتنه !ای خواننده

ها شهره بودند که وقتی عثمان با این دو تا آنجا به فتنه !ی انصاف بنگرکند با دیدهمی
فتنه  ،به راستی که این دو :گویدی این دو میکند دربارهحفصه و عایشه مشاجره می

ولی ناسزا برای من ـگویم د یا به آنان ناسزا میدارنمی یا از کارشان دست بر .هستند
 (5).رسانمو من شما را به عالِم می ـجایز نیست

در کارهایش تناقضات  .کرددلی و تناقض رفتاری زندگی می عایشه در تردید و دو
دستور به قتلش  ،کرد و به خاطر کفرشاو عثمان را لعنت می .شودآشکاری دیده می

                                                                                                      
 .690ص  4ج  :مسند ابو یعلی  ؛926ص  8ج  :مجمع الزوائد -6

 .851ص  :عمده ابن بطریق  ؛81ص  8ج  :صحیح بخاری -2

 .29ص  2ج  :مسند احمد -9

 .650ص  1ج  :مسند احمد -8

 .951ص  66ج  :مصنف -5
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با معاویه نیز  !ای درنگ نکردخواهیِ او لحظهسپس برای خروج به قصد خون .دادمی
ختی ولی لَ ؛از او خوشنود بود ،بخشیدوقتی معاویه به او بسیار می .اینگونه بود

 !کردگذشت که او را لعنت مینمی
 علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین  طور که با خلیفه و جانشین رسول خداهمان
 اتخاذ کرد و با او به نبرد برخاست موضع دشمنی. 

علی بن ابی  امیرالمؤمنیناگر فقط همین یک عمل یعنی جنگ با امام زمانش 
برای او آنچنان جرمی بزرگ محسوب  ،در جنگ جمل را مرتکب شده بود طالب
آن هم پس از اینکه امت بر امامت ایشان اجماع کردند و  ؛شود تا از اهل آتش گرددمی

علی با حق است و ) :اش شنیده بود کهرا درباره پس از اینکه سخن پیامبر اعظم
و  (2)(ی بهشت و آتش استعلی قسمت کننده) :و این سخن ایشان (6)(حق با علی

از من  کسی که از علی جدا شود از من جدا شده و کسی که) :این سخن حضرت
این جنگی بود که در آن حدود شانزده هزار و  (9).(جدا شود از خدا جدا شده است

 .هفتصد و هفتاد مرد مسلمان کشته شدند
فرمود و داد منع میحذر داشت و از آنچه انجام میبارها او را بر رسول خدا
با  او را از حرکتش برای جنگ .را به مدارا با وی سفارش فرمود امیرالمؤمنین

شان برای او را برایش برحذر داشت و داستان سگان حوأب و پارس کردن علی
ولی او  ؛خواست امّ سلمه را فریب دهد تا با او بیرون بیایدتا آنجا که می (8).بیان فرمود

                                                                                                      
 .295ص  7ج  :مجمع الزوائد -6

 .650ص :امالی شیخ صدوق -2

 .679ص  6ج  :ینابیع المودة لذوی القربی قندوزی -9

)وقتی عایشه رفت و شبانه به  :احمد در مسند خود با سندش از قیس روایت کرده است که گفت -8
جز  :گفت .آب حوأب :گفتند ؟این چه آبی است :گفت .سگان پارس کردند ،عامر رسیدهای بنیآب

بلکه شما باید پیشی بگیری تا  :برخی از کسانی که با او بودند گفتند .گردمبینم که باید بازاین نمی
به  او گفت روزی رسول خدا .الح ایجاد کندبین آنان اص عزّوجلمسلمانان تو را ببینند و خداوند 

 .(52ص  1( )ج ؟!حال یکی از شما چگونه خواهد بود وقتی سگان حوأب بر او پارس کنند :او فرمود
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 .به شدت مخالفت و او را نصیحت کرد
)عایشه نزد  :مخنف گفتابو :کندابن ابی الحدید معتزلی از ابومخنف روایت می

 :به او گفت .خواهی عثمان فریب دهد سلمه آمد تا او را برای خروج به قصد خون ام

ترینِ و بزرگ  تو اولین مهاجر از همسران رسول خدا !امیه ای دختر ابی
کرد و ی تو برای ما وقتش را تقسیم میاز خانه ها هستی و رسول خداالمؤمنینام

به چه قصدی چنین سخنانی را  :سلمه گفت امّ  .جبرئیل بیشتر در منزل تو بود
 ؛عبد اهلل به من خبر داده است که گروهی عثمان را توبه دادند :عایشه گفت ؟گوییمی

من  .ل رسانیدندحالی که روزه داشت در ماه حرام او را به قتولی وقتی توبه کرد در 
با من  .تصمیم گرفتم به سوی بصره خارج شوم و زبیر و طلحه همراه من هستند

ام  .ی ما اصالح کندرا به دستان ما و به واسطه مسئلهباشد که خداوند این  ؛بیرون بیا
 :گفتیکردی و در موردش میتو تا دیروز به کشتن عثمان تشویق می :سلمه گفت

تو جایگاه علی بن ابی طالب را نزد  !نامیدیو را جز )نَعثَل( نمیو ا« ترین مردمخبیث»
آیا روزی را به یاد داری  :گفت .بله :گفت ؟آیا به یادت بیاورم .دانیمی رسول خدا
تا بر گلیمی فرود آمد و با علی خلوت  .رو نمود و ما همراهش بودیم که ایشان
من تو را  .استی به سوی آن دو برویتو خو .سخن طوالنی شد .گفتراز می کرد و با او
پس از اندک  .ور شدیولی تو به من گوش ندادی و به سوی آنان حمله ،بازداشتم
من به سوی ایشان هجوم بردم در  :گفتی ؟چه شده :گفتم .گشتیگریان باز ،زمانی

جز یک روز از بین نُه روز  رسول خدا :به علی گفتی .کردندحالی که آنان نجوا می
 رسول خدا ؟!گذاریآیا مرا با روزم تنها نمی !ای فرزند ابو طالب .برای من نیست

به خدا ! )برگرد :کرد و فرمود حالی که خشمگین و صورتش سرخ بود به من رودر
مگر  ،من و از سایر  مردم نسبت به او بُغض و کینه ندارد بیتاهلهیچ یک از  ،سوگند
 :عایشه گفت !گشتممن پشیمان و افتاده حال باز .ی ایمان بیرون باشد(ه از دایرهاینک
 .این را به یاد دارم .آری

بودیم و تو سر  کنم که من و تو با رسول خداآوری میهمچنین تو را یاد :گفت
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کردم و ایشان )حیس( را دوست آماده می (6)شستی و من برای او )حیس(ایشان را می
کدام یک از شما  دانستمکاش می :سرش را بلند کرد و فرمود پیامبر .داشتمی

نتیجه از راه کنند و دربلند هستید که سگان حوأب برایش پارس میصاحب شترِ دم
پناه بر  :من دستم را از )حیس( بیرون آوردم و عرض کردم ؟!شودراست منحرف می

سپس  .نهار که اینگونه باشیز :سپس به پشت تو زد و فرمود !خدا و رسولش از این
 .تو را هشدار دادم من .زنهار که اینگونه باشی !ای حمیرا !امیهای دختر ابی :فرمود

 .این را به یاد دارم ،آری :عایشه گفت
در سفری  کنم که من و تو با رسول خداآوری میهمچنین تو را یاد :گفت

های ایشان را لباس ،کردرا تعمیر و وصله می های رسول خدابودیم و علی کفش
روزی آن را گرفت و وصله زد در  .کفش او پاره شد .شستکرد و آنها را میبررسی می

از او اجازه گرفتیم و وارد  .پدرت با عمر آمد .حالی که در سیاهی تاریکی نشسته بود
 .گفتندآن دو وارد شدند و در مقصودی که داشتند با ایشان سخن می .پرده شدیم

دانیم چقدر با شما مصاحبت خواهیم ما نمی !ای رسول خدا :سپس عرض کردند
ای کاش کسی که بر ما جانشین خواهد شد را به ما بشناسانی تا پس از تو پناه  ؟داشت
اگر این کار را انجام بدهم  .دانممن جایگاه او را می :ایشان به آن دو فرمود ؟ما باشد

اسرائیل از هارون بن عمران مُتفرّق طور که بنیمانه ؛شویدشما از او پراکنده می
بیرون رفتیم به ایشان  وقتی با رسول خدا .آن دو ساکت شدند و بیرون رفتند .شدند

ای رسول  ـ:ترین ما نسبت به آن حضرت بودیجرأتدر حالی که تو باـ عرض کردی
ی که کفش را وصله کس :ایشان فرمود ؟دهیچه کسی را بر آنان جانشین قرار می !خدا
ما جز علی را  !ای رسول خدا :گفتی .نگاه کردیم و کسی جز علی را ندیدیم .زندمی
 .این را به یاد دارم ،آری :عایشه گفت .او همان است :ایشان فرمود .بینیمنمی

من فقط برای اصالح بین مردم خارج  :گفت ؟کنیبا این وجود چرا خروج می :گفت
 .این تو و و این نظر تو :گفت .شوم و ان شاء اهلل امید پاداش را در این موضوع دارممی

                                                                                                      
 .ی پیامبر از کشک و روغن و خرما )مترجم(نوعی غذای مورد عالقه -6
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 .(6)عایشه از نزد او بازگشت(
علت آرزوی مرگ عایشه و دفن شدنش در دوران  ،حال پس از آنچه ارایه گردید

نگونه که بیهقی در سنن کبری هما ؛کنیمتوسط او را درک می زندگانی رسول خدا
 :کنندو منابع دیگر روایت می

داشتم که چنین )دوست می :فرمود ( ایشان!مردم)کاش من می :عایشه گفت
 :تو از روی غیرت گفتی .بود و من زنده باشم و بر تو نماز بگزارم و تو را دفن کنم(می

نگرم که با برخی از روز می اما من گویی شما را در آن ؟بینیدیا گویا شما اینگونه می
 .(2)(!ایها عروسی گرفتهزن

 ،دهدی این کارها را پس از وفاتش انجام میداند همسرش همهآن کس که می
 ؟!کندآیا آرزوی مرگش را نمی

عایشه و حفصه از کسانی  :تواند بگویدچگونه انسان عاقل می ،ی اینهابا وجود همه
 ؟!پاکی را از آنان زدوده و آنان را به طور کامل پاک نموده استهستند که خداوند نا

ی وقتش را  به نافرمانی خداوند شود که همهی تطهیر کسی را شامل میچطور آیه
یا اهانت  ،ی عصمت و پاکیانگیز در خانهو رسولش یا ولیّ او یا به انجام کارهای فتنه

یا رهسپار شدن برای جنگ با امام زمان  ،یا غیرتی شدن در برابر او ،به خدیجه
دان سپری یا نگریستن در آینه و بازی با سرمه ،یا بازی با بُتان ،یا غنای حرام ،خودش

 ؟!کرده است
کنی که من )تو از رسول خدا چیزهایی را بیان می :هریره گفتعایشه روزی به ابو

 .(9)(!!دارددان تو را از این احادیث بازمیآینه و سرمه :به او پاسخ داد ؟!اماز او نشنیده
ای آیه ؟!نبود آیا نازل شدن آیات زنان به دلیل آزار رسانیدن آنان به رسول خدا

پس چگونه  !!در آن سرزنش و تهدید به طالق وجود دارد ،که اگر آنها دنیا را برگزینند

                                                                                                      
 .267ص  1ج  :ابن ابی الحدید ـشرح نهج البالغه  -6

 .201ص  2ج  :ابن سعد ـطبقات کبری   ؛659ص  4ج  :بیهقی ـسنن کبری  -2

 .503ص  9ج  :مستدرک حاکم -9
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را نافرمانی کردند و در عدالت  عین حالی که پیامبردر  ،کندخداوند آنان را پاک می
 ؟!!شک و تردید روا داشتند ایشان

از مجموع آنچه ارایه شد انسان به بیرون رفتن زنان پیامبر از آیه تطهیر یقین 
ام سلمه را از وارد  به خصوص پس از اینکه دیده شد که رسول خدا ؛کندحاصل می

سخنی گزاف و بر خردمندان پوشیده  ،این منع کردن .فرمایدشدن به زیر کسا منع می
 .نیست

کنند روایات متواتر از خاصه و روایات صحیح از عامه که تصریح می :مورد دوم
حسن  ،فاطمه ،علی ،یعنی محمد ؛ی پنج تن اصحاب کسا نازل شدی تطهیر دربارهآیه

 .و حسین
ن نزول این آیه برای روایات متواتری دارند که داللت بر اختصاص داشت ،خاصه

اصحاب کسا دارند و با وجود این تواتر از بحث و بررسی روایات صحیح غیرمتواتر 
 .شویمنیاز میبی

اند که تنها برخی از چندین روایت صحیح در این خصوص روایت کرده ،اما عامه
 :ی گرامی طوالنی نکنیمکنیم تا مطلب را بر خوانندهآنها را ذکر می

 )پیامبر :خود با سندش از عایشه آورده است که گفت مسلم در صحیح
حسن و  .گاهی بیرون آمد در حالی که عبایی پشمین از موی سیاه بر وی بودصبح

 .سپس فاطمه آمد و او را با خود داخل نمود .حسین آمدند و آنها را با خود داخل نمود
 عَنْکُمُ  لِیُذْهِبَ اهللُ یُریدُ إِنَّما :سپس فرمود .سپس علی آمد و او را با خود داخل نمود

 از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) تَطْهیراً یُطَهِّرَکُمْ  وَ الْبَیْتِ  أَهْلَ  الرِّجْسَ 
 .(6)(گرداند پاک باید، که چنان را شما و دور کند شما

ی در خانه )پیامبر :آورداحمد در مسند خود از ام سلمه آورده است که به یاد می
حضرت به او  .وارد شد بایی در آن بود و بر ایشانفاطمه ظرفی آورد که شور .او بود

                                                                                                      
تحفة   ؛682ص  2ج  :سنن کبری ؛687ص  9ج  :مستدرک ؛690ص  7ج  :صحیح مسلم -6

 .83ص  3ج  :االخوذی
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 ،بر او وارد شدند ،حسین و حسن آمدند ،علی :گفت .همسر و فرزندانت را بخوان :فرمود
نشستند و از آن شوربا خوردند در حالی که ایشان در بستر خود که زیرش کسای 

 .حال به جا آوردن نماز در اتاق بودم من در :ام سلمه گفت .داشتقرار  ،اش بودخیبری
 وَ  الْبَیْتِ  أَهْلَ  الرِّجْسَ  عَنْکُمُ  لِیُذْهِبَ  اهللُ  یُریدُ  إِنَّما :این آیه را فرستاد عزّوجلخداوند 
 شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) تَطْهیراً یُطَهِّرَکُمْ

 (.گرداند پاک باید، که چنان را
سپس دستش را بیرون آورد و  .ایشان آن عبا را گرفت و آنها را با آن پوشاند :گفت

من و خواص من هستند.  بیتاهلاینان  !خدایا) :فرمودو  به سوی آسمان باال برد
من و  بیتاهلپاکی را از آنان بزدا و آنها را به طور کامل پاکیزه فرما. خدایا! اینان نا

 .(پاکی را از اینان بزدا و آنها به طور کامل پاکیزه فرماخواص من هستند. پس نا
آیا من  !ای رسول خدا :من سرم را وارد خانه کردم و عرض کردم :ام سلمه گفت
تو بر خیر و خوبی هستی. تو بر خیر و خوبی ) :ایشان فرمود ؟نیز با شما هستم

 .(6)(هستی
)علی را در منزلش  :واثلة بن اسقع آورده است که گفتابن حبان در صحیح از 

 وقتی آمد رسول خدا .را بیاورد رفته تا رسول خدا :به من گفته شد .جویا شدم
فاطمه را سمت راست  ،بر بستر نشست رسول خدا .وارد شد و من نیز وارد شدم

 إِنَّما :و حسن و حسین را در مقابلش و فرمود ،علی را سمت چپ خود ،خود نشاند
فقط  خدا بیت، اهل ای) تَطْهیراً  یُطَهِّرَکُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ  عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اهللُ یُریدُ
خداوندا! اینان  (؛گرداند پاک باید، که چنان را شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدمی
 .(2)(من هستند بیتاهل

عبد اهلل بن جعفر بن ابی طالب آورده است که در مستدرک خود با سندش از  حاکم
آنها را نزد من بیاورید. ) :فرمود ،آیددید که رحمت فرود می )وقتی رسول اهلل :گفت
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 :فرمود ؟چه کسانی را !ای رسول خدا :صفیه عرض کرد .(آنها را نزد من بیاورید
عبایی بر آنها  آنها را آوردند و پیامبر .(مرا؛ علی، فاطمه، حسن و حسین بیتاهل)

خداوندا! اینان خاندان من ) :سپس فرمود .سپس دستش را باال آورد .انداخت داد
 :نازل فرمود عزّوجل( و خداوند هستند.؛ پس بر محمد و خاندان محمد درود فرست

اهللُ  یُریدُ إِنَّما (خواهدمى فقط خدا.) (6)سند این حدیث صحیح است( :گویداو می.  
 اهللُ یُریدُ  إِنَّما یی من آیه)در خانه :سلمه آورده است که گفتهمچنین از ام 

حسن  ،فاطمه ،به سوی علی رسول خدا :گویداو می .نازل شد (خواهدمى فقط خدا)
 .(من هستند بیتاهلخدایا! اینان ) :و حسین فرستاد و فرمود

تو بر ) :ایشان فرمود ؟نیستم بیتاهلآیا من از  !ای رسول خدا :گویدام سلمه می
این  :گفت .(من هستند. بارخدایا! آل بیت من سزاوارترند بیتاهلخیر هستی. اینان 

 .(2)حدیث به شرط بخاری صحیح است(
حسن  ،فاطمه ،کسایی بر علی )پیامبر :یعلی با سندش از ام سلمه آورده است ابو

من هستند. به سوی تو و نه به سوی  بیتاهلاینان  ) :سپس فرمود .و حسین پوشاند

 ؟و من نیز از ایشان هستم !ای رسول خدا :عرض کردم :گویدسلمه می ام .(آتش
 .(9)(نه. تو بر خیر و خوبی هستی) :فرمود

 ،بودم که علی )روزی نزد رسول خدا :طبرانی از واثله آورده است که گفت
پیامبر کسایی را که داشت  .آمدند (خداوند از آنها راضی باشد)حسن و حسین  ،فاطمه

پاکی را از من هستند؛ پس نا بیتاهلخدایا! اینان ) :سپس فرمود .بر روی آنان انداخت
 .(8)(شان فرمااینان بزدا و به طور کامل پاک

ی پیامبر ی تطهیر دربارهاینها برخی از متون صحیح داللت کننده هستند که آیه
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سالم و صلوات  .حسن و حسین فرستاده شده است ،فاطمه ،علی ،خدا حضرت محمد
 !خداوند بر همگی آنها باد

 سخنان علمای عامه )اهل سّنت(:

 ،بیتاهلاند که منظور از به همین دلیل بسیاری از علمای عامه تصریح کرده
برخی از  .هستند حسن و حسین ،فاطمه ،علی ،ی محمدگانهاصحاب کسای پنج

 :گرددسخنان آنها تقدیمتان می
)آنچه در این آثار  :گویدطحاوی در )مشکل اآلثار( پس از بیان احادیث کسا می

چیزی از  ،سلمه از آنچه در این باب ذکر کردیم تا امّ  روایت کردیم از رسول خدا
اینکه منظور  کند؛را نقض نمی ی ذکر شده در این باب استداللت آنچه مقصود از آیه

باشد و حسن و حسین می ،فاطمه ،علی ،ت رسول خدااز آنچه در آن مطرح شده اس
 .نه کس دیگر(

ی بر درب خانه و پس از بیان احادیث مربوط خوانده شدن این آیه توسط پیامبر
)در این واقعه نیز دلیلی بر این مطلب برای انسان خردمند وجود  :گویدفاطمه می

 .(6)دارد(
همان کسانی هستند که کارشان  آل محمد :گویم)بنده می :گویدفخر رازی می

این )آل(  ،تر باشدتر و کاملپس تمام کسانی که کارشان به او محکم .گرددبه او بازمی
و رسول  ،حسن و حسین ،علی ،شوند و شکی نیست که ارتباط بین فاطمهمحسوب می

ی نقل به تواتر مشخص ترین ارتباطات است و این موضوع به وسیلهمحکم خدا
 .(2)شوند(پس الجَرَم اینان همین )آل( محسوب می .شده است

)آنچه مورد نظر جمهور علما است و  :گویدابوبکر حضرمی در رشفة الصادی می
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ها بر آن اقامه شده و دالیل محکم بزرگان امامان به آن یقین کردند و برهان
ه و فاطم ،سید ما علی ،مورد نظر در این آیه بیتاهلاش است این است که کننده

صورت نپذیرفت مگر  دادن توسط آن حضرتو این اختصاص  ...فرزندانشان هستند
احادیث در این باب بسیار است و از آنچه روایت کردم  ....با دستور الهی و وحی آسمانی

فاطمه و فرزندانشان  ،علی ،در این آیه بیتاهلشود که منظور از به یقین دانسته می
ی روح البیان گفته و به این مطلب که نویسنده !خوشنودی خداوند بر آنها باد ؛هستند

از سخنان شیعه  بیتاهلبه  است که موضوع تخصیص دادن این پنج نفر مذکور
چرا که این موضوع چیزی بیش از تخریبی که باعث تعجّب  ؛شودتوجهی نمی ،است
های اهل سنت بیان شده در کتاب با احادیثی که ارایه گردید و آنچه .نیست ،شودمی
شود تا اینکه با گفتار ماند که واضح و آشکارا دیده میاین مطلب به صبحی می ،است

ی کالم و استدالل پس نیازی به اطاله ؛امت بر این موضوع اجماع دارند .تفسیر شود
 .(6)بر آن وجود ندارد(

 ،علی ،بیتاهل )صحیح این است که :گویدحافظ گنجی در کفایت الطالب می
 .(2)فاطمه و حسنین هستند(

)بیشتر مفسرین بر این عقیده هستند که این آیه  :گویدقندوزی در ینابیعِ خود می
آوری ضمیر به خاطر یاد ؛حسن و حسین فرو فرستاده شده است ،فاطمه ،ی علیدرباره

 .(9)(شما را پاک گرداند))یطهرکم( و  (از شما))عنکم( 
من در میان ) :دانید که ظاهر سخن صحیح ایشان)و شما می :گویدآلوسی می

کتاب خدا که ریسمانی کشیده شده ( و در روایت ثقلین )دهمشما دو جانشین قرار می
که این دو هرگز از یکدیگر جدا م؛ بیتاهلو عترتم، ما بین آسمان و زمین است 

های پاک در ( بر این داللت دارد که زنشوند تا بر من در حوض وارد شوندنمی
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 .(6)شوند(وارد نمی ،ی که یکی از دو ثقل هستندبیتاهل
 بیتاهلبه همین مقدار از نقل سخنان علمای عامه در مشخص کردن منظور از 

 هر کس سخنان سایر  .کنمبسنده می ،اندی مبارک تطهیر ذکر شدهکه در آیه
 .تواند آنها را در مکان خود بیابدعلمای آنان را خواهان است می

 .ی تطهیرو دیگران به آیه  بیتاهلاحتجاج  :مورد سوم
های بسیار ی تطهیر احتجاج نموده و در مُحاجهو دیگران با آیه امامان پاک

اند و اینکه به اصحاب کسا و ( وارد شده در آن را بیان نمودهبیتاهلمنظور از عبارت )
به آن  حالی که هیچ یک از زنان پیامبردر  ؛اختصاص دارد امامان معصوم
 :گرددهای آنها تقدیم حضورتان میبرخی از از استدالل .انداستدالل نکرده

 : احتجاج امام علی

ایشان بر ابوبکر  .در چند جا بر این مطلب استدالل نموده است امیرالمؤمنین
پاکی، ی تطهیر از رجس و ناتو را به خدا سوگند! آیا آیه) :فرمایدمی ،استدالل نموده

بلکه برای تو  :( او گفت؟تو بیتاهلام و فرزندانم است یا برای تو و برای من، خانواده
 .(2)تو است( بیتاهلو 

ای ) :فرمایدمی ،احتجاج کردهدردا و ابوهریره  و بر گروهی از صحابه از جمله ابو
 عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اهللُ یُریدُ  إِنَّما :دانید خداوند در کتابش نازل کرده استمردم! آیا می

 از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) تَطْهیراً یُطَهِّرَکُمْ  وَ الْبَیْتِ  أَهْلَ  الرِّجْسَ 
من، فاطمه، حسن و  رسول خدا (.گرداند پاک باید، که چنان را شما و دور کند شما

حسین را زیر یک عبا گرد آورد و فرمود: خدایا! اینان دوستان من، عترت من، ثقل من، 
پاکی را از آنها بزدا و آنان را به طور کامل من هستند. پس نا بیتاهلخواص من و 
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ر و خوبی به او فرمود: تو بر خی سلمه عرض کرد: و من نیز؟ ایشان پاک فرما. ام
هستی. این آیه فقط در مورد من و برادرم علی و دخترم فاطمه و فرزندانم حسن و 
حسین و نُه تَن از فرزندان حسین به طور خاص نازل شده است و کسی غیر از ما در 

سلمه به  دهیم که امگواهی می :ی مردم ایستادند و عرض کردندهمه .(آن با ما نیست
پرسیدیم و ایشان همان طور که ام سلمه  ما از رسول خداما اینچنین روایت کرد و 
 .(6)(حدیث فرمود ،برای ما حدیث کرده بود

شما را به خدا سوگند! ) :فرمایدمی ،همچنین در روز شورا برای صحابه دلیل آورده
ی تطهیر را بر اش آیهآیا در میان شما کسی غیر از من هست که خداوند درباره

 وَ  الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ  عَنْکُمُ  لِیُذْهِبَ اهللُ یُریدُ إِنَّما :کرده باشدنازل  اشفرستاده
 شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) تَطْهیراً یُطَهِّرَکُمْ

و رسول خدا عبای خیبری را برگرفت و من، فاطمه،  (گرداند پاک باید، که چنان را
من  بیتاهلرا در آن قرار داد. سپس فرمود: پروردگارا! اینان  حسن و حسین

به خدا سوگند  :( گفتند؟پاکی را از اینان بزدا و آنها را به طور کامل پاک فرماهستند. نا
 (2).خیر

 :احتجاج امام حسن

 :ی تطهیر در چند مکان روایت شده استدلیل آوردن ایشان با آیه
طور که ابن اثیر آن را در کتاب اسد همان ؛احتجاج ایشان پس از صلح :از جمله

پیش از ورود  ،وقتی حسن با معاویه صلح کرد :گویدوی می .الغابه روایت کرده است
ای مردم! فقط ما امیران و ) :فرمود ،معاویه به کوفه برای مردم سخنرانی نموده

پاکی را یم؛ همان کسانی که خداوند ناپیامبرتان هست بیتاهلمهمانان شما هستیم. ما 
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( و این را تکرار فرمود تا آنکه از ایشان زدوده و آنان را به طور کامل پاک کرده است
 .(6)...شدکسی نبود مگر اینکه گریان شده باشد تا حدی که صدایش شنیده می

پاک از من دور شو. تو نا) :فرمودعاص که میاحتجاج ایشان بر عمرو بن  :از جمله
پاکی را از ما زدوده و ما را به طور طهارتی هستیم که خداوند نا بیتاهلهستی و ما 

 .(2)(کامل پاک کرده است

 :احتجاج امام حسین

پاک از من دور شو. تو نا) :پس از نپذیرفتن بیعت یزید به مروان فرمود ایشان
 :ی ما نازل فرمودپاکی هستیم که خداوند متعال درباره بیتاهلهستی و من ]و ما[ آن 

تَطْهیراً یُطَهِّرَکُمْ  وَ  الْبَیْتِ أَهْلَ  الرِّجْسَ  عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ  اهللُ یُریدُ  إِنَّما (بیت، اهل ای 
 (.گرداند پاک باید، که چنان را شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا

 (9).سرش را پایین انداخت و سخنی نگفت ،مروان

 :العابدیناحتجاج امام زین 

 :در احتجاج با شیخ دمشق مشهور است که به او فرمود این موضوع از ایشان
 یُطَهِّرَکُمْ وَ  الْبَیْتِ أَهْلَ  الرِّجْسَ  عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ  اهللُ  یُریدُ  إِنَّما :ایآیا این آیه را خوانده)

 چنان را شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) تَطْهیراً
ای شیخ! ما ) :فرمود ایشان .اماین را خوانده .بله :عرض کرد (.گرداند پاک باید، که
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 .(6)(ایمی پاکی اختصاص داده شدهی هستیم که به آیهبیتاهلهمان 

 :احتجاج عقیله زینب

ستایش تنها از آنِ خداوندی است که ما را به ) :به ابن زیاد فرمود ایشان
پاکی، پاک کرامت داد و ما را به طور کامل از رجس و نا ی پیامبرش محمدواسطه
 .(2)(فرمود

 احتجاج ابن عباس:

لباسش را گرفت و آن را  )و رسول خدا :گویددر حدیثی طوالنی تا آنجا که می
 الرِّجْسَ  عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اهللُ یُریدُ إِنَّما :حسن و حسین نهاد و فرمود ،فاطمه ،بر علی
دور  شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) تَطْهیراً  یُطَهِّرَکُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ
 .(9)(گرداند پاک باید، که چنان را شما و کند

 وقاص:احتجاج سعد بن ابی 

سه چیز به علی فرمود  )رسول خدا :گوید که او گفتمسلم در صحیح خود می
 ...موی بود تر از شتران سرخداشتنی بود برایم دوستکه اگر یکی از آنها برای من می
 بیایید :بگو) أَبْناءَکُم وَ أَبْناءَنا نَدْعُ تَعالَوْا فَقُلْ :و هنگامی که این آیه نازل شد
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 ؛663ص  3ج  :مجمع الزوائد ؛699ص  9ج  :مستدرک حاکم ؛996ص  6ج  :مسند احمد -9
ذخائر  ؛41و  95ص :عمده ؛600ص  82ج  :تاریخ شهر دمشق ؛19ص  :نسائی امیرالمؤمنینخصائص 

 .و سایر منابع 47ص  :العقبی
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حسن و حسین را  ،فاطمه ،علی رسول خدا (.فراخوانیم را تانپسران و مانپسران
 .(6)(بارخدایا! اینان اهل من هستند :خواند و فرمودفرا

 استدالل واثله بن اسقع:

)بر واثله وارد شدم در حالی که جماعتی  :عمار نقل شده است که گفتاز شداد ابو 
ی وقت .علی را یاد کردند و به او ناسزا گفتند و من نیز با آنان ناسزا گفتم .نزد او بودند

 ،گفتنددیدم که این گروه به او ناسزا می :گفتم ؟به این مرد ناسزا گفتی :گفت ،ایستادند
 ؟تو را باخبر نکنم ،آیا از آنچه از رسول خدا دیدم :گفت .من نیز همراهشان ناسزا گفتم

به سوی  :گفت .ی علی پرسیدمبر فاطمه وارد شدم و از او درباره :گفت .بله :گفتم
نشستم و منتظرش بودم تا اینکه رسول خدا آمد و همراهش  .رفته است رسول خدا

علی و فاطمه را  .حسن و حسین بود و هر یک دستش را گرفته بودند تا وارد شد ،علی
پیراهن یا  .هایش نشاندنزدیک آورد و آنان را پیش رویش و حسن و حسین را بر ران

 الرِّجْسَ  عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اهللُ  یُریدُ إِنَّما :سپس این آیه را خواند .عبایش را بر آنها پیچید
دور  شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) تَطْهیراً  یُطَهِّرَکُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ
من  بیتاهلبارخدایا! اینان  :سپس فرمود (.گرداند پاک باید، که چنان را شما و کند

 .(2)(من سزوارترند بیتاهلهستند و 
ی مباهله و از دو حدیث ثقلین و های پیامبر از آیهخارج بودن زن :مورد چهارم

 .امان
 مِنْ  فیهِ  حَاجَّکَ  َفمَنْ  :سنی و شیعه اتفاق نظر دارند که در این سخن حق تعالی

 وَ  أَنْفُسَنا وَ نِساءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ  أَبْناءَکُمْ وَ  أَبْناءَنا نَدْعُ تَعالَوْا فَقُلْ  الْعِلْمِ مِنَ جاءَکَ  ما بَعْدِ
 آگاهی به که پس آن از) (9)الْکاذِبین عَلَى اهللِ لَعْنَتَ فَنَجْعَلْ نَبْتَهِلْ ثُمَّ أَنْفُسَکُمْ

                                                                                                      
 .98ص  9ج  :شواهد التنزیل ؛620ص  7ج  :صحیح مسلم -6

 .17ص  2ج  :کانیالتنزیل حاکم حسشواهد  ؛607ص  8ج  :مسند احمد -2

 .16 :آل عمران -9
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 آوریم، حاضر تا بیایید: پس بگو کند، مجادله تو در این مورد با که کس هر ای،رسیده
 ما را، خود زنان شما و را خود زنان ما را، خود فرزندان شما و را خود فرزندان ما

 بر را خدا لعنت و کنیم وتضرّع دعا تان را، آنگاهخویشان شما مان را وخویشان
 نِساءَنااز  و منظور ،و علی پیامبر أَنْفُسَنامنظور از  (قرار دهیم گویاندروغ
 .است حسن و حسین اَبْناءَناو منظور از  ،فاطمه

وقتی این آیه » :انددر مسند خود و ترمذی در سنن آورده مسلم در صحیح و احمد
 وَ  أَنْفُسَنا وَ نِساءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ أَبْناءَنا نَدْعُ تَعالَوْا فَقُلْ :فرستاده شد فرو

 ما آوریم، حاضر تا بیایید: پس بگو) الْکاذِبین عَلَى اهللِ لَعْنَتَ فَنَجْعَلْ نَبْتَهِلْ ثُمَّ أَنْفُسَکُمْ
 ما را، خود زنان شما و را خود زنان ما را، خود فرزندان شما و را خود فرزندان
 بر را خدا لعنت و کنیم وتضرّع دعا تان را، آنگاهخویشان شما مان را وخویشان

خواند و حسن و حسین را فرا ،فاطمه ،علی ،رسول خدا (قرار دهیم گویاندروغ
 .(6)(اهل من هستندخدایا! اینان ) :فرمود

بر عترتش تصریح فرموده  ،در حدیث ثقلین و امان طور که رسول خداهمان
است و اختصاص  پیامبر بیتاهل ،پس منظور از عترت .(مبیتاهلو عترتم ) :است

و شامل نشدن زنان پیامبر از  حسن و حسین ،فاطمه ،داشتن عترت به علی
شود که به وارد شدن زنان پیامبر نه در حدیث هیچ کسی یافت نمی .بدیهیات است

 .معتقد باشد ،ثقلین و نه در حدیث امان
عترت  :وقتی مأمون عباسی از او پرسید به همین دلیل از علی بن موسی الرضا

کسانی که خداوند آنان را در ) :روایت شده است که فرمود ؟پاک چه کسانی هستند
 عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اهللُ  یُریدُ إِنَّما :فرمایدمی عزّوجلاست و خداوند کتابش توصیف کرده 

اینان همان کسانی هستند  (.دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا) الرِّجْسَ 
دهم: کتاب خدا و بها قرار میفرمود: من در میان شما دو چیز گران که رسول خدا

                                                                                                      
و سایر  238ص  8ج  :سنن ترمذی ؛645ص  6ج  :مسند احمد ؛626ص  7ج  :صحیح مسلم -6

 .منابع
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 .(6)(مبیتاهلعترتم، 
 میان در من) :دانی که ظاهر سخن صحیح ایشان)شما می :گویدمیآلوسی 

 است ریسمانی که خداوند ـ کتابدو ثقل روایتی درـ. دهممی قرار جانشین شما دو
 جدا یکدیگر این دو هرگز از که مبیتاهل عترتم، و زمین و آسمان کشیده شده مابین

بر این داللت دارد که زنان پاک در  (وارد شوند من در حوض بر تا شوندنمی
 .(2)(باشندداخل نمی ،که یکی از دو ثقل هستند یبیتاهل

 .دانندرا واجب می (آل)به طور کلی جمهورِ عامه صلوات بر  :مورد پنجم
تا آنجا که این  .در نماز هستند (آل)ها معتقد به وجوب صلوات بر بیشتر شافعی

 :(9)سخن مشهور از شافعی وجود دارد
 تاندوستی !رسول خدا بیتاهلای 

 واجبی است از خدا در قرآنی که فرستاد
 شما همین بس منزلتبزرگی از 

 نمازی نداشت ،آن که بر شما صلوات نفرستد
حقی برای او و برای  ،همچنین صلوات) :مقریزی آمده است (امتاع االسماع)در 

از نظر  (صلوات)به همین دلیل  ؛ی امت را شامل شودبدون اینکه بقیه ،خاندانش است
بر ایشان و  ـطور که خواهد آمدهمانـو دیگران  (خداوند رحمتش کند)شافعی 

کسی که  .اختالف نظر دارند (خاندان) (آل)ی چند آنان دربارههر .خاندانش واجب است
ایشان و خاندانش را مستحب  تردیدی نیست که صلوات بر ،آن را واجب ندانسته

 .(8)(مکروه دانسته یا مستحب ندانسته است ،دانسته و آن را برای سایر مؤمنین

                                                                                                      
 .204ص  2ج  :عیون اخبار الرضا -6

 .61ص  22ج  :تفسیر آلوسی -2

 .898ص  2ج  :ینابیع المودة لذوی القربی قندوزی -9
 اهلل فی القرآن  أنزله فرض من  رسول اهلل حبکم بیتاهلیا 

 من لم یصل علیکم ال صالة له کفاکم من عظیم القدر أنکم

 .938ص  5ج  :امتاع االسماع -8
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 ،به همین دلیل این دعا .دعا برای )آل( جایگاهی عظیم دارد :گویدفخر رازی می
هم صل علی ل)ال :پایان تشهد در نماز قرار داده شده است و این سخن ایشان است

بر محمد و بر خاندان محمد  !محمد و ارحم محمداً و آل محمد( )خدایامحمد و آل 
چنین بزرگداشتی در  .درود فرست و محمد و خاندان محمد را مورد رحمت قرار بده(

ی اینها داللت دارند بر اینکه دوستی آل همه .حق کسانی جز این )خاندان( وجود ندارد
 :(6)گویدمی شافعی .محمد واجب است

  سواره بمانید !زارهای مناسواران بر شنای 
 ها خبر دهیدو به نشستگان درّه ها و بلندی

 دمان آنگاه که حاجیان به مناسپیده
 :گویید ،چون فراتِ خروشان سرازیر شوند

 اگر محبت آل محمد ارتداد و کفر است
 جنّ و انس بدانند که من رافضی هستم

در جواهر العقدین و  .اندرا روایت کرده (قصنا)به عالوه آنها نهی از صلوات )بترا( 
صلوات بَترا )ناقص( بر من ) :روایت است که فرمود الصواعق المحرقه از پیامبر

اینکه بگویید: ) :فرمود ؟صلوات ناقص چیست !ای رسول خدا :عرض کردند .(نفرستید
محمد و خداوندا! بر محمد درود فرست و سکوت کنید. بلکه بگویید: خداوندا! بر 

 (9) (2).(خاندان محمد درود فرست

                                                                                                      
 .611ص  27ج  :تفسیر رازی -6

 واهتف بساکن خیفها و الناهض   یا  راکباً   بالمحصب  من  منی  
 فیضا  کما نظم الفرات الفائض    سحرا إذا فاض الحجیج إلی منی

 فلیشهد  الثقالن  أنی  رافضیان  رفضا  حب  آل محمد     إن  ک

 .97ص  6ج  :از ینابیع المودة لذوی القربی قندوزی -2

 ،دارداند که از صلوات ناقص بازمیجای شگفتی است که بیشتر عامه با اینکه روایاتی را نقل کرده -9
و این  !فرستندشان بر )آل( صلوات نمیها و تألیفات چاپیکتاب ،هابینیم که در صلواتولی آنان را می

است و اگر به نظر  حسن و حسین ،فاطمه ،علی ،ی آناننیست جز اینکه آل و خاندان به عقیده
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علی، ) :فرمود ؟اهل شما چه کسانی هستند !ای رسول خدا :گفته شد :و در روایتی
متواتر  ،و خاندانش در تشهد روایات صلوات بر پیامبر .)(6)فاطمه، حسن و حسین

 .است
ای است که در این )آل( وارد نیستند و این نکته در عین حال که زنان پیامبر

سخاوی در قول البدیع در بیان  .اندبیش از یک تن از علمای عامه به آن اشاره نموده
ی مشهور این است که اینان کسانی هستند )عقیده :گویدی صلوات در تشهد میصیغه

و تصریح شافعی و بیان کرده است که انتخاب جمهور  ،که صدقه بر آنان حرام است
و گفته شده که  .هستند بیتاهل ،و مذهب احمد این است که اینان ،همین است

 .(2)زنان و فرزندان ایشان هستند( ،منظور
سخن دوم را  ،وارد شده باشند بیتاهلزنان باشند یا زنان در  ،بیتاهلاگر 
 .کردنقل نمی

از او شنیدم که مردی از این سخن  :صنعانی در )مصنف( از ثوری نقل کرده است
 .اختالف دارند ،در آن :گفت .بر محمد و آل محمد درود فرست( از او پرسید !خدایا)او 

کسانی هستند که از  :گویندش هستند و برخی میبیتاهل ،آل محمد :گویندبرخی می
 .(9)او اطاعت نمودند

فقط از ایشان اطاعت ش و کسانی که بیتاهلکردن )آل( در آل محمد و  منحصر
بر این داللت دارد که در زمان سفیان ثوری کسی  اند و نیاوردن زنان پیامبرکرده

 .در صلوات بر )آل( معتقد بوده باشد وجود نداشته است که به وارد شدن زنان پیامبر
 .مخالفت با سیاق است به زنان پیامبر بیتاهلی تفسیر الزمه :مورد ششم

 :جهت شایان توجه است این مورد از چند

                                                                                                      
 !فرستادندشب و روز بر این آل درود می ،بودآنها این آل و خاندان عایشه و حفصه می

 .263ص  6ج  :کشف الغمه شعرانی -6

 .80ص  4ج  :به نقل از تفسیر ثعلبی -2

 .268ص  2ج  :عبد الرزاق صنعانی ـمصنف  -9
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با  دادن زنان پیامبرقرار خطاب مورد  .هااز نظر اختالف در ضمیر :جهت اول
با ضمیر  ،ی تطهیردر آیه بیتاهلدادن قرار  گیرد ولی خطابضمیر مونث صورت می

 .جمع است
آگاهی گمان )برخی از مردم از روی نا :روایت شده است از زید بن علی

آنان دروغ گفتند و به گناه  .را اراده فرموده است زنان پیامبر ،با این آیهکنند که می
لیذهب عنکن الرجس و طهرکن ) :فرمودمی ،بود اگر منظور همسران پیامبر .افتادند

 یُتْلى ما اذْکُرْنَ  وَ :طور که فرموده استهمان ؛شدتطهیرا( و سیاق کالم مونث می
 شما هاىخانه در که را آنچه و) النِّساء مِنَ کَأَحَد   لَسْتُنَّ ...تَبَرَّجْنَ ال وَ...بُیُوتِکُنَّ  فی

 از یک هیچ مانند مکنید... شما آشکار را خود هاىکنید... زینت یاد شود،مى خوانده
  .(6)(نیستید دیگر زنان

برای سرزنش و  دادن زنان پیامبرقرار  خطاب .از نظر مدح و مذمت :جهت دوم
و حتی  ؛با زبان مدح و ستایش آمده است ،بیتاهلدادن قرار  ولی خطاب ؛تأدیب آمده

 .تر از مدحباال
دادن زنان پیامبر با سرزنش و تأدیب و تهدید قرار خطاب ) :گویدعالمه مجلسی می

با انواع لطف و مبالغه در کرامت و  بیتاهلدادن قرار  خطابولی  ؛همراه است
های پیش و و عبارت ،تضاد کامل در سیاق این عبارت ،پس از این دقت نظر .احترام

 .(2)(پس از آن پوشیده نیست
 :فرمودآیه می ،بود اگر منظور زنان پیامبر .از نظر افراد بیت و خانه :جهت سوم

پس آوردن عبارت  (.هایتانپیامبر یا خانههای اهل خانه))اهل بیوت النبی او بیوتکم( 
 .نیست های زنان پیامبرخانه ،بر این داللت دارد که منظور (خانه)مفرد )بیت( 

شناسان مخالفت با زبان به زنان پیامبر (بیتاهل)ی تفسیر الزمه :مورد هفتم
 .است

                                                                                                      
 .41ص  7ج  :شرح اصول کافی -6

 .291ص  95ج  :بحار االنوار -2
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مرد مگر به شکل مجازی  بیتاهلبر داخل نشدن زنان در  (شناسانزبان)اهل لغت 
ای ای نیازمند است و در این جایگاه چنین قرینهکه این خود به قرینه ؛اندتصریح کرده

و فرزندان در آن  ؛همسرش است ،اهل مرد :مجازاً :گویدزبیدی می .وجود وجود ندارد
 .(6)شوندوارد می

آل محمد درود  بر محمد و !خداوندا :پرسیده شد از پیامبر) :گویدابن منظور می
گویی  .خانواده و همسرانش :کسی گفت ؟آل محمد چه کسانی هستند ...فرست

منظورش این  .خیر :گویدو او می ؟آیا اهل داری :گویداینگونه است که به مردی می
این معنایی است که به صورت زبانی احتمالش وجود  :گفته است .است که همسر ندارد

شود مگر اینکه علت و سببی که به آن داللت کند ولی چنین معنایی استنباط نمی ؛دارد
 :گویدو می ؟ایازدواج کرده :شوداینگونه است که به مردی گفته می .وجود داشته باشد

شود که مقصودش این است که ازدواج از همان ابتدای سخن دانسته می .متأهّل نیستم
 .(2)(امنکرده

 :کنندشناسان ارایه شد را تایید میچه از دید زبانآن ،برخی موارد
 خاندان) (9)الْعَذاب أَشَدَّ  فِرْعَوْنَ  آلَ  أَدْخِلُوا :عزّوجلاین سخن خداوند  :اول
 (.درآورید هاعذاب ترینسخت به را فرعون

به ابا عبد اهلل امام  :محمد بن سلیمان دیلمی از پدرش روایت کرده است که گفت
فرزندان ) :فرمود ؟)آل( چه کسانی هستند .فدایتان شوم :عرض کردم صادق
 .(امامان) :فرمود ؟)اهل( چه کسانی هستند :عرض کردم :گویدمی .(محمد

 خاندان) (8)الْعَذاب أَشَدَّ فِرْعَوْنَ  آلَ أَدْخِلُوا :عزّوجلسخن خداوند  :عرض کردم
به خدا سوگند! منظورش جز ) :فرمود (.درآورید هاعذاب ترینسخت به را فرعون

                                                                                                      
 .91ص  68ج  :تاج العروس -6

 .94ص  66ج  :لسان العرب -2

 .81 :غافر -9

 .81 :غافر -8
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 .(2)(منظورش جز پسرانش نیست) :در کمال الدین چنین است .(6)(دخترانش نیست
 و او پس) (9)الْعَظیم الْکَرْبِ مِنَ أَهْلَهُ وَ فَنَجَّیْناهُ :عزّوجلاین سخن خداوند  :دوم
 آلَ  إاِلَّ  حاصِباً  عَلَیْهِمْ  أَرْسَلْنا إِنَّا :و این سخن (رهانیدیم بزرگ محنتی از را خاندانش

 خاندان بر مگر فرستادیم، برانگیز رمل تند بادی آنها بر ما) (8)بِسَحَر   نَجَّیْناهُمْ لُوط  
 إِنَّا لُوط  آلَ إِالَّ:عزّوجلو این سخن خداوند  (رهانیدیم سحرگاه را آنها که لوط

 (.هستیم شانی همگیما نجات دهنده که لوط؛ خاندان مگر) (5)أَجْمَعین لَمُنَجُّوهُمْ
طور که قرآن به این موضوع اشاره همان ؛جز مؤمنان رهایی نیافتند همراه نوح

 ،چرا که در شمارِ کسانی که ایمان آوردند ؛از این دایره بیرون است ،اما همسر نوح .دارد
 .جزو افرادی بود که کفر ورزیدند ،بلکه با توجه نص قرآن ؛نبود
 لَنْ رَبِّکَ رُسُلُ إِنَّا لُوطُ  یا قالُوا: در داستان لوط عزّوجلسخن خداوند  :ومس
 مُصیبُها إِنَّهُ  امْرَأَتَکَ  إِالَّ أَحَدٌ  مِنْکُمْ  یَلْتَفِتْ ال وَ  اللَّیْلِ  مِنَ بِقِطْع   بِأَهْلِکَ  فَأَسْرِ  إِلَیْکَ  یَصِلُوا

فرستادگان  ما لوط! ای: گفتند) (1)بِقَریب الصُّبْحُ لَیْسَ أَ  الصُّبْحُ  مَوْعِدَهُمُ إِنَّ أَصابَهُمْ ما
 گذشت، شب از پاسی چون یافت. نخواهند دست تو به هرگز اینان هستیم. تو پروردگار
 به مگر همسرت که گرداندنمی بر روی شما از یک روانه کن و هیچ را خویش خاندان

 صبح آیا است. صبحگاه آنها یوعدهگمان بی رسید. خواهد رسد، آنها به آنچه نیز او
 (.؟نیست نزدیک

 .بلکه دخترانش را روانه کرد ؛بدیهی است که لوط همسرش را با خودش نبرد
 پس چون) (7)الْمُرْسَلُون لُوط   آلَ جاءَ فَلَمَّا :سخن خداوند متعال :چهارم

                                                                                                      
 .38ص  :معانی االخبار -6

 .282ص  :کمال الدین -2

 .71 :انبیا -9

 .98 :قمر -8

 .53 :حجر -5

 .46 :هود -1

 .16 :حجر -7
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 (.آمدند لوط خاندان فرستادگان نزد
زیرا او کافر بود و این آیه در مقام و  ؛در این آیه وارد نشده است همسر لوط

 .جایگاه منّت نهادن بر آنان است
مشهور و  ـبه خصوص در تألیفاتشان  ـ (شیعه و سنی)از نظر فریقین  :مورد هشتم

 ؛است  ی عترت و فرزندان رسول خدادرباره بیتاهلی شناخته شده است که کلمه
 هستند و در خصوص همسران پیامبر  حسن و حسین ،فاطمه ،علی ،و اینان

عنوان   های مربوط به زنان پیامبربه همین دلیل در بحث .گردداستفاده نمی
 بیتاهل ،احمد در مسند .برندبه کار می ( یا زنان پیامبر  همسران رسول خدا)

بلکه آنان را  ؛سلمه را ذکر نکرده استذکر کرده و عایشه و ام  را حسن و حسین
 (پیامبر بیتاهلمناقب )همچنین بغوی تحت عنوان  .همراه زنان پیامبر آورده است

باب مخصوصی اختصاص  ،کسی جز اصحاب کسا را ذکر نکرده و برای زنان پیامبر
خطیب تبریزی در مشکات و مقریزی در فضل آل البیت نیز اینگونه عمل  .داده است

فصل سوم ) :گویدجر در صواعق خود آنجا که میبه همین صورت ابن ح .اندکرده
و  (مانند فاطمه و فرزندانش ؛آمده است بیتاهلی برخی از ی احادیثی که دربارهدرباره

کند و حسن و حسین را یاد می ،بیتاهلترمذی در مناقب  .کندزنان پیامبر را ذکر نمی
 .های پیامبر رانه زن

ی کنند که دربارهبرخی از عامه چنین ادعا می ،ی تطهیردر مقام تفسیر آیه ؛آری
ی گرامی واضح و و علت این دیدگاه برای خواننده ؛نازل شده است زنان پیامبر
 .آشکار است
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 خملص کالم:

 ،هایی که ارایه شدی این اخبار و روایات صحیح و سخنان و استداللپس از همه
ی تطهیر کسانی هستند که آیهاینکه آنان همان  ؛روشن شد بیت اهلمنظور از 

 ،پدر ،فاطمه ،اینان .اینان پنج تن اصحاب کسا هستند .شان نازل شده استدرباره
ی کسا بین راویان و محدثین و مفسرین مشهور و واقعه ؛هستند شوهر و فرزندانش
 .و شناخته شده است

 ـشهره است بیت اهلکه به دشمنی با ـتا آنجا که متعصبی چون ابن تیمیه 
شده به )قطعاً اختصاص داد  :گویدو می (6)(اما حدیث کسا صحیح است) :گویدمی
 (2).حسن و حسین( ،فاطمه ،علی ؛همین چهار تَن هستند ،بیتاهل

ی اصحاب کسا فرستاده کنند که این آیه دربارهی اینها برخی انکار میولی با همه
اما برای کسی که  ؛روشن شد ،کندی گرامی کفایت میآنچه برای خواننده !شده است

 .در حالی که او خود گواه است ،دلی یا گوشی شنوا دارد

                                                                                                      
 .8ص  9ج  :منهاج السنة -6

 .54ص  99ج  :ی شرح احقاق الحقحاشیه -2



 دوم:فــصـــــــــل

 در قرآن کریم بیتاهل

که در تا جایی  ؛کننداشاره می  بیتاهلبسیاری از آیات قرآن کریم به فضایل 
این مطلب در  ؛ی آنها استچهارم از قرآن درباره برخی از روایات اینطور آمده که یک

لتنزیل از او نقل کرده ادر شواهد  تفسیر فرات کوفی روایت شده و حاکم حسکانی
قرآن چهار قسم است: ) :روایت شده است که فرمود از ابن عباس از پیامبر .است

، یک چهارم حالل، یک چهارم حرام و بیتاهلی ما یک چهارم به طور خاص درباره
ی ما فرو فرستاده های قرآن را دربارهیک چهارم واجبات و احکام است. خداوند کرامت

 .(6)است
 :کنیمبرخی از این آیات را ذکر می

 وَ  الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اهللُ یُریدُ إِنَّما :فرمایدحق تعالی می :اول
 شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) (2)تَطْهیراً  یُطَهِّرَکُمْ

 (.گرداند پاک باید، که چنان را
 .به آن مراجعه کنید ؛ی این آیه در فصل اول تقدیم شدسخن درباره

 الَّذینَ أَیُّهَا یا النَّبِیِّ عَلَى یُصَلُّونَ مَالئِکَتَهُ وَ  اهللَ إِنَّ :فرمایدحق تعالی می :دوم
 پیامبر بر فرشتگانش و به راستی که خداوند) (9)تَسْلیماً  سَلِّمُوا وَ  عَلَیْهِ  صَلُّوا آمَنُوا

به طور کامل  و فرستید صلوات او بر اید،آورده ایمان که کسانی ای فرستند.می صلوات

                                                                                                      
 .57ص  6ج  :شواهد التنزیل ؛283ص :تفسیر فرات کوفی -6

 .99 :احزاب -2

 .51 :احزاب -9
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 (.تسلیمش باشید
کند که بخاری در صحیح خود هنگام تفسیر این آیه از کعب بن عجره روایت می

 :فرمود ؟صلوات چگونه است .سالم بر شما را دانستیم !ای رسول خدا :عرض شد :گفت
هم صلِّ علی محمد و آل محمد کما صلّیت علی إبراهیم و آل إبراهیم لال) :بگویید)

هم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی إبراهیم و آل لمجید. ال إنک حمید
خداوندا! بر محمد و آل محمد درود فرست همانگونه که بر )( إبراهیم إنک حمید مجید

ی بزرگوار هستی. خداوندا! بر محمد ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی که تو ستوده
بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت ارزانی داشتی  و آل محمد برکت ارزانی دار همانگونه که

 .(6)(ی بزرگوار هستیکه تو ستوده
 .این سالم بود !ای رسول خدا :عرض کردیم :از ابو سعید خدری نقل شده است

هم صلِّ علی محمد عبدک و لال) :بگویید) :فرمود ؟چگونه بر شما صلوات بفرستیم
علی محمد و علی آل محمد کما بارکت رسولک کما صلّیت علی آل إبراهیم، و بارک 

ات درود فرست همان گونه که بر آل خداوندا! بر محمد بنده و فرستاده)( علی إبراهیم
ابراهیم درود فرستادی و بر محمد و بر آل محمد برکت ارزانی دار همان گونه که بر 

 .(2)(ابراهیم برکت ارزانی داشتی
مسعود بیهقی در سنن کبری از ابوترمذی در سُنن خود و  ،مسلم در صحیح خود

نزد ما آمد در حالی که ما در مجلس سعد بن  رسول خدا :اندانصاری روایت کرده
خداوند متعال به ما  !ای رسول خدا :بشیر بن سعد به ایشان عرض کرد .عباده بودیم

 ؟چگونه بر شما صلوات بفرستیم .دستور داده است که بر شما صلوات بفرستیم
ساکت شد تا جایی که آرزو کردیم ای کاش از او پرسیده  رسول خدا :گویدمی
هم صلِّ علی محمد و آل محمد کما لالقولوا ) :فرمود سپس رسول خدا .شدنمی

صلّیت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنک حمید مجید، و بارک علی محمد و آل محمد 

                                                                                                      
 .27ص  1ج  :صحیح بخاری -6
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بگویید )( الم کما قد علمتمکما بارکت علی إبراهیم فی العالمین إنک حمید مجید، والس
اوندا! بر محمد و آل محمد درود فرست همانگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود خد

ی بزرگوار هستی و بر محمد و آل محمد برکت ارزانی دار فرستادی که تو ستوده
ی بزرگوار همانگونه که بر ابراهیم در جهانیان برکت ارزانی داشتی که تو ستوده

 .(6)(دانیدسالم همان طور است که می هستی، و

                                                                                                      
 .681ص  2ج  :سنن کبری  ؛  94ص  5ج  :سنن ترمذی ؛61ص  2ج  :صحیح مسلم -6

 در معنای صلوات بر پیامبر و خاندانش یمانی آل محمد مایلم به آنچه سید احمد الحسن
خوانیم در حالی که آن بسیاری از ما هستیم که این آیه را می .ای داشته باشمفرموده است اشاره

ی تا اینکه خداوند ما را به واسطه ؛کنیمدرک نمی ،معنایی را که مورد خواست خداوند متعال است
منظور از آن را با بیانی شافی و وافی  ایشان .و قائم موعودشان منّت نهاد یمانی آل محمد

را که  دارم تا مردم علوم آل محمداند را بیان مییان داشتهب آنچه ایشان .روشن نمود
 :بدانند ،شان آورده استیمانی

ایشان اینگونه پاسخ  .از ایشان پرسیده شد ی معنای صلوات بر محمد و آل محمدپرسشی درباره
متعال، صلوات به معنای دعا و تضرّع و توسّل جستن به خداوند در طلب چیزی از او سبحان و ) :دادند

اللهم ) گوییمباشد. هنگامی که میـ میکه این هم نوعی طلب کردن استیا نزدیک شدن به او ـ
 کنیم که شأن محمدیعنی از خداوند سبحان و متعال درخواست می (صل علی محمد و آل محمد

 تریننزدیک را باال ببرد و مقام آن حضرت را رفعت ببخشد. به طور قطع و یقین مقام محمد
مقامی است که پس از آن مقامی نیست. مقام آن حضرت ثابت شده است و او که سالم و صلوات 

باشد. با صلوات بر محمد از خداوند خداوند بر او و خاندانش باد، صاحب مقام قاب قوسین می
را نزد مردم رفعت بخشد؛ یعنی  شود که شأن آن حضرت را ارتقا و مقام محمددرخواست می
گردد؛ چرا حاصل می را به مردم بشناساند و این، هنگامِ ظهور امام مهدی حمدعظمت شأن م

، هاکند و مردم را با توحید، پیامبران، کتابکه آن حضرت بیست و پنج حرف از علم را منتشر می
سازد. پس هنگامی که آشنا می فرشتگان، خلق خداوند سبحان و متعال و با حضرت محمد

گوییم: ای خداوند! حق محمد و آل محمد را یعنی می( علی محمد و آل محمد اللهم صل) گوییممی
ایم: خداوندا! فرج ظاهر ساز و مقام عظیم محمد و آل محمد را آشکار بنمای؛ به عبارت دیگر گفته

گوییم: خداوندا! عدل، حق و قسط را آشکار ساز، و محمد و آل محمد را تعجیل فرما، و گویی می
 (اللهم صل علی محمد و آل محمد) ظلم را بمیران و از همین رو این ذکر یعنیجور، فساد و 
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 :حاکم در مستدرک اینچنین روایت کرده است

                                                                                                      
 ام این است کهآموخته ترینِ اذکار است و ثواب بسیار زیادی دارد؛ و آنچه از امام مهدیبافضیلت

بسم اهلل الرحمن الرحیم وال حول وال قوة إال باهلل العلی العظیم اللهم صلِّ على ) برترین ذکر گفتن
 .باشدمی (حمد وآل محمد وسلم تسلیمام

شود و اگر آن را صد بار کسی که این ذکر را پنجاه بار بگوید، در آن روز جزو غافلین نوشته نمی
جزو  شود و اگر هزار بار بگوید نزد خداوند و امام مهدیبگوید، در آن روز از ذاکرین نوشته می

 .فائزین و پیروزمندان خواهد بود
إِنَّ اهللَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِیِّ یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا  :فرمایدحق تعالی می

 صلوات او بر اید،آورده ایمان که کسانی ای فرستند.می صلوات پیامبر بر فرشتگانش و خدا) تَسْلِیمًا
یعنی مؤمنان از خداوند درخواست کنند که بر محمد صلوات  (؛نیکو سالمی کنید، سالم و فرستید

یعنی اینکه  (سلّم تسلیماً) و( اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلّم تسلیماً) گویندبفرستد، پس می
در حکومت و دولت  (امان)و  به معنی بیعت قائم( امنیّت) به آنها امنیّت و امان عطا فرما و

 ایمن شود، داخل به آن که هر و) اکَانَ ءَامِنً ۥوَمَن دَخَلَهُ :فرمایدیحق تعالی م. باشدمی قائم
 گزند، از ایمن هاراه آن در) سِیرُوا فِیهَا لَیَالِیَ وَأَیَّاًما آمِنِینَ  :فرمایدو نیز می( 37 :)آل عمران (است
 (.602ص  9( )متشابهات: ج 64( )سبأ: کنید سفر روزها و هاشب

پس  .از ابراهیم و خاندان ابراهیم برتر هستند محمد و خاندانش :بپرسند و بگویندچه بسا برخی 
طور صلوات فرستاده شود که شود که بر محمد و خاندان محمد همانچگونه از خداوند درخواست می

آیا الزم نیست این صلوات برتر از صلواتی باشد  .فرستاده شده است بر ابراهیم و خاندان ابراهیم
 ؟ر ابراهیم و خاندان ابراهیم فرستاده شده استکه ب

صلوات ) :اینگونه پاسخ دادند پرسیده شده و ایشان این پرسشی است که از یمانی آل محمد
بر محمد و آل محمد یعنی درخواست کردن از خداوند سبحان و متعال بر اینکه در کار محمد و آل 

زد و از همین رو با صلوات بر ابراهیم و آل ابراهیم محمد گشایش پدید آورد و قائم آنها را آشکار سا
قرین گشته است؛ چرا که خداوند سبحان و متعال فرج ابراهیم و آل ابراهیم را تعجیل فرمود و قائم 

بود. پس درخواست از خدا با صلوات بر محمد  آنها را ظاهر ساخت و او پیامبر خدا حضرت موسی
و آل ابراهیم صلوات فرستاده است، یعنی: ای خداوند! قائم آل  و آل محمد همان طور که بر ابراهیم

بود را ظاهر ساختی. بنی  که موسی را ظاهر فرما همان طور که قائم آل ابراهیم محمد
. (باشندمی بودند همان طور که اکنون مسلمانان در انتظار امام مهدی اسرائیل منتظر موسی

 (609ص  9)متشابهات: ج 
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 ،ابو الحسن اسماعیل بن محمد بن فضل بن محمد شعرانی مرا حدیث کرد
محمـد بـن  ،ی حزامـی مـا را حـدیث کـردابو بکر بن شیبه ،جدم ما را گفت

عبد الرحمن بن ابو بکر ملیکی مرا حـدیث  ،اسماعیل بن ابو فدیک ما را گفت
)وقتی  :از پدرش که گفت ،از اسماعیل بن عبد اهلل بن جعفر بن ابو طالب ،کرد

آنها را نزد من بیاورید. آنها ) :فرمود ،آیددید که رحمت فرود می رسول اهلل
 :فرمـود ؟چـه کسـانی را !ای رسول خدا :صفیه عرض کرد .(را نزد من بیاورید

عبا بـر  آنها را آوردند و پیامبر .(مرا؛ علی، فاطمه، حسن و حسین تبیاهل)
خداونـدا! اینـان ) :سـپس فرمـود .سپس دستش را بـاال آورد .آنها انداخت داد

( و خداونـد ؛ پس بر محمد و خانـدان محمـد، درود فرسـتخاندان من هستند
 وَ الْبَیْـتِ أَهْـلَ الـرِّجْسَ عَـنْکُمُ لِیُـذْهِبَ اهللُ یُریـدُ إِنَّما :نازل فرمود عزّوجل
 دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) تَطْهیراً یُطَهِّرَکُمْ

 (.گرداند پاک باید، که چنان را شما و
 .سند این حدیث صحیح است و آن دو این را نیاوردند

ش بیتاهلو این روایت به شرط شیخین صحیح است چرا که او صلوات بر 
 .آموخت ات بر خاندانش را به آنهاطور صلوبه آنها آموخت همان را

احمد بن زهیر بن  ،ابو بکر احمد بن سلمان فقیه در بغداد به ما حدیث نمود
عبـد  ،ابوسلمه موسی بن اسماعیل به ما حدیث نمود ،حرب به ما حدیث نمود

اهلل بـن عبـد  ،ابو فروه به مـا حـدیث نمـود ،الواحد بن زیاد به ما حدیث نمود
از عبدالرحمن بن لیلی  ،عیسی بن عبد الرحمن بن ابی لیلی به ما حدیث نمود

آیـا بـه تـو آنچـه از  :با کعب بن عجزه دیدار کردم و گفت :گفتشنید که می
از  :گفت .به من هدیه کرد :گفت .بله :گفتم ؟ام را هدیه ندهمشنیده پیامبر

 بیـتاهلصـلوات بـر شـما  !ای رسول خـدا :پرسیدیم و گفتیم رسول خدا
هم صلِّ علی محمد و آل محمد کما صـلّیت لال) :بگویید) :فرمود ؟چگونه است

هـم بـارک علـی محمـد و آل لعلی إبراهیم و آل إبراهیم إنک حمید مجید. ال
خداونـدا! بـر ) (محمد کما بارکت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنک حمید مجیـد
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که بـر ابـراهیم و آل ابـراهیم درود  محمد و آل محمد درود فرست همانگونه
ی بزرگوار هستی. خداوندا! بر محمد و آل محمد برکت فرستادی که تو ستوده

ارزانی دار همانگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت ارزانی داشـتی کـه تـو 
 (.ی بزرگوار هستیستوده

امام محمد بـن اسـماعیل  ،این حدیث را با سند و الفاظش حرف به حرف

الصغیر روایت کرده است و من فقط به  بخاری از موسی بن اسماعیل در جامع
همـه آنهـا  ،و خاندان بیتاهلاین دلیل آن را آوردم تا استفاده کننده بداند که 

 .هستند
ترین اعتمـادهمان عروه بن حارث همدانی است کـه از مـورد  ،و ابو فروه

 (6).تابعین در کوفه است

 مَنْ وَ الْقُرْبى فِی الْمَوَدَّةَ إِالَّ أَجْراً عَلَیْهِ أَسْئَلُکُمْ ال قُلْ :فرمایدحق تعالی می :سوم
از  مزدی رسالت این بر: بگو) (2)شَکُور غَفُورٌ اهللَ إِنَّ حُسْناً فیها لَهُ نَزِدْ حَسَنَةً یَقْتَرِفْ
 به کند نیکی کار که هر خویشاوندان و داشتن دوست کنم مگرطلب نمی شما

 (.است شکرپذیر و آمرزنده خداوند که افزاییممی اشنیکویی
نزدیکان تو  !ای رسول خدا :وقتی این آیه فرستاده شد گفتند :گویدابن عباس می

علی، فاطمه و دو ) :فرمود ؟شان بر ما واجب استچه کسانی هستند که دوستی
 .(9)(فرزندشان

از ابن عباس روایت  .دهدبر آن گواهی می ،آنچه ثعلبی در تفسیرش آورده است
 (8)شَکُور غَفُورٌ  اهللَ  إِنَّ حُسْناً  فیها لَهُ  نَزِدْ  حَسَنَةً یَقْتَرِفْ  مَنْ  وَ :گویدشده است که می

 (است شکرپذیر و آمرزنده خداوند که افزاییممی اشنیکویی به کند نیکی کار که هر و)

                                                                                                      
 .687ص  9ج  :اکممستدرک ح -6

 .29 :شوری -2

 .905ص  66ج  :معجم کبیر طبرانی ؛609ص  7ج  :مجمع الزوائد -9

 .29 :شوری -8
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 .(6)است( )دوستی آل محمد :گفت
 :(2)عربی گفته استشیخ شمس الدین ابن 

  دیدم یآل طه را واجب والیت
 .دهندنزدیکی به من ارث می ،به رغم اینکه افراد دور

 خواهدمبعوث شده بر هدایت پاداشی نمی
 (9)مگر دوست داشتن خویشاوندان ؛برای تبلیغش

 :(8)گویدو دیگری می
 آویز استواری هستندهمان دست ،آنها برای چنگ زننده

 شان با وحی و نازل شدن آمدکه مناقب
 ی هل اتیمناقبی در شورا و سوره

 شناسیبعدی را می ،ی احزابو در سوره
 شانمصطفی هستند که دوستی بیتاهل ،آنان

 (5)واجب است ،بر مردم به حکم و خیر بسیار
 :(1)گویدو سومی می

 دوستی به آنان را خالص کندآنها گروهی هستند که هر کس 
 تر چنگ زده استدر آخرت به سبب نیرومند

                                                                                                      
 .262ص  2ج  :شواهد التنزیل  ؛  968ص  4ج  :تفسیر ثعلبی -6

 .960ص  2ج  :الغدیر -2

 علی رغم أهل البعد یورثنی القربا رأیت   والئی   آل  طه   فریضة -9
 بتبلیغه  إال  المودة   فی  القربی فما طلب المبعوث أجرا علی الهدی     

 .616ص  6ج  :فصول المهمه -8

 مناقبهم   جاءت   بوحی   و   إنزال هم  العروة  الوثقی   لمعتصم  بها -5
 و فی  سورة  األحزاب  یعرفها  التالی مناقب فی شوری و سورة هل أتی     
 علی الناس مفروض بحکم و إسجال صطفی فودادهمو هم آل بیت الم     

 .616ص  6ج  :فصول المهمه -1
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 آنان گروهی هستند که مناقبشان بر جهانیان غلبه کرده است
 شودشان ظهور کرده و آثارشان نقل میهاینیکی

 شان هدایت استشان واجب و دوستیوالیت
 (6)شان تقوا استشان دوستی و دوستیو اطاعت

و ) (2)تَفَرَّقُوا ال وَ جَمیعاً اهللِ بِحَبْلِ اعْتَصِمُوا وَ :فرمایدمی حق تعالی :چهارم
 (.مشوید پراکنده و چنگ زنید خدا همگی به ریسمان

ما همان ) :آورده است که فرمود ثعلبی در تفسیرش از امام جعفر صادق
 جَمیعاً  اهللِ بِحَبْلِ  اعْتَصِمُوا وَ :فرمایداش میریسمان خداوند هستیم که خداوند درباره

 .(8)(مشوید پراکنده و چنگ زنید خدا و همگی به ریسمان) (9)تَفَرَّقُوا ال وَ
بودیم  نزد پیامبر :و از سعید بن جبیر از ابن عباس روایت شده است که گفت

 وَ  :از شما شنیدم که فرمودید !ای رسول خدا :که یک اعرابی آمد و عرض کرد
این ریسمان خداوند که باید به  (.چنگ زنید خدا و به ریسمان) (5)اهللِ  بِحَبْلِ  اعْتَصِمُوا

به این چنگ ) :دستش را بر دست علی زد و فرمود پیامبر ؟آن چنگ بزنیم چیست
 .(1)(بزنید. این ریسمان استوار خداوند است

پس شناخت ریسمان خداوند که در هر زمانی باید به آن چنگ بزنند و گِرد آن 
دارد آن چنگ زدنی که از گمراهی بازمی .بر مردم واجب است ،بگردند و پراکنده نشوند

آنها را با قرآن  از همین رو پیامبر ؛شودحاصل می تنها با پیروی از آل محمد

                                                                                                      
 تمسک فی أخراه بالسبب األقوی هم القوم من أصفاهم الود مخلصا -6

 محاسنهم تجلی و آثارهم تروی هم  القوم  فاقوا  العالمین  مناقبا      
 قویو  طاعتهم  ود  و  ودهم  ت مواالتهم   فرض  و  حبهم هدی     

 .609 :آل عمران -2

 .609 :آل عمران -9

 .951ص  6ج  :ینابیع المودة ؛619ص  9ج  :تفسیر ثعلبی -8

 .609 :آل عمران -5

 .951ص  6ج  :ینابیع المودة لذوی القربی -1
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قرین و همراه کرده و آنها را همترازِ دومی که امت را از گمراهی و سرگردانی و حیرت 
 .طور که در حدیث ثقلین آمده استانهم ،قرار داده ،داردبازمی

در نظر  پراکنده شوند و سخن آنان و به این ترتیب اگر امت از آل محمد
این امت از بین رفتنی خواهد شد و در سرگردانی و در  ،امت سبک شمرده شود

یابد مگر آن که به ریسمان هایی سقوط کرده است که کسی از آنها رهایی نمیفتنه
های نجاتی هستند که هر که همان کشتی پس اینان .چنگ زده باشد ایشان
 .باید در آنها سوار شود ،خواهد از غرق شدن رهایی یابدمی

 وَ الرَّسُولَ  أَطیعُوا وَ  اهللَ أَطیعُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا :فرمایدحق تعالی می :پنجم
 وَ  بِاهللِ تُؤْمِنُونَ کُنْتُمْ إِنْ الرَّسُولِ وَ اهللِ إِلَى فَرُدُّوهُ ء شَیْ  فی تَنازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْکُمْ الْأَمْرِ أُولِی
 اطاعت خدا از اید،آورده ایمان که کسانی ای) (6)تَأْویال أَحْسَنُ وَ خَیْرٌ  ذلِکَ الْآخِرِ  الْیَوْمِ
 خدا به اگر کردید، اختالف امری در چون و برید االمرتان فرمان لووا و رسول از و کنید

 و شما است خیر این، در کنید رجوع پیامبر و خدا به دارید، ایمان قیامت روز و
 (.دارد بهتر سرانجامی

)حسن بن صالح بن حی خدمت امام جعفر  :گویدابن شهر آشوب در مناقب می
 أَطیعُوا :ی این سخن حق تعالی چیستنظر شما درباره :صادق رسید و عرض کرد

 و رسول از و کنید اطاعت خدا از) مِنْکُمْ  الْأَمْرِ  أُولِی وَ  الرَّسُولَ  أَطیعُوا وَ  اهللَ
چه  ،االمر که خداوند به اطاعت از آنها دستور داده استاولوا  (.برید االمرتان فرمان لووا

چیزی دستگریمان نشد  :وقتی رفتند حسن گفت .(علما هستند) :فرمود ؟کسانی هستند
گشتند و به سوی ایشان باز ؟این علما چه کسانی هستند :مگر اینکه از او بپرسیم
 .(9) ، (2)(بیتاهلامامان از ما ) :پرسیدند و ایشان فرمود

                                                                                                      
 .53 :نسا -6

 .233ص  9ج  :شرح االخبار قاضی مغربی ؛979ص  9ج  :مناقب آل ابی طالب -2

علمایی که در  .یعنی شناختن علما ؛کنداین روایت ما را متوجه حقیقت مهمی می :گویممی -9
 ؟چه کسانی هستند ،اسرائیل برتر هستنداند و اینکه از پیامبران بنیآمده احادیث پیامبر
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 (.سالم بر آل یاسین) (6)یاسینَ إِلْ  عَلى سَالمٌ :فرمایدحق تعالی می :ششم
ی این درباره از علی ،از پدرانش ،از پدرش ،از امام صادق جعفر بن محمد

                                                                                                      
دهند و جز این همتی حقیقت این صفت را بسیاری از کسانی که خود را پشت عناوینی قرار میدر 

اینان تالش کردند که این عنوان و ویژگی را تحریف کنند و آن را با  .شوندمیمدعی  ،ندارند
بسیاری از کسانی که خود را  .تفسیر کنند نظر محمد و آل محمدتفسیری غیر از تفسیر مورد 

اند کشند در حالی که در جهل و نادانی غرقبینیم که از علم جز نامش را یدک نمینامند میعالم می
به آن اشاره و  علی بن ابی طالب امیرالمؤمنینای است که مسئلهاین  .کنندو چیزی درک نمی

ها را از نادانى ایبهره است، دستهمّا از دانش بىنامند ا (دانشمندعالِم )و دیگرى که او را ) :فرمایدمی
هایى از از جمعى نادان فرا گرفته، و مطالب گمراه کننده را از گمراهان آموخته، و به هم بافته، دام

هاى خود هاى دروغین بر سر راه مردم افکنده، قرآن را بر امیال و خواستههاى غرور و گفتهطناب
سازد، و مردم را از گناهان بزرگ ایمن مى کند.هاى خود تفسیر مىرا به هوسدهد، و حق تطبیق مى

بهات پرهیز دارد امّا در آنها غوطه شُبه کند از ارتکاب دهد. ادّعا مىجلوه مى کم بزرگ را سبُیجرا
انسان، و  یظاهر او چهره یاست. چهرهگشته  هها دورم، ولى در آنها غرقگوید از بدعتخورد. مىمى

شناسد که از آن سو برود، و راه خطا و باطل را قلبش قلب حیوان درنده است، راه هدایت را نمى
چرا از حق منحرف  ؟!رویدکجا مى. به اى است در میان زندگانداند که از آن بپرهیزد، پس مردهنمى
هاى هدایت روشنگر که چراغبا این .هاى آن آشکار استو نشانه افراشتههاى حق برپرچم ؟!شویدمى

 چرا سرگردانید در حالى که عترت پیامبر شما در میان شما ؟!رویدچون گمراهان به کجا مىهمراهند، 
 !نداهاى راستى و راستگویانپیشوایان دین، زبان !نداآنها زمامداران حق و یقین؟! در حالی که ستا

ند تشنگانى که به سوى آب شتابانند، به پس باید در بهترین منازل قرآن جایشان دهید و همان
 (698ص  6ج  :( )نهج البالغه با شرح محمد عبده...سویشان هجوم برید.

اند این است که برخی مدعی هستند آنها منظور از این سخنِ از جمله مواردی که اینان تحریف کرده
 (77ص  8ج  :)عوالی اللئالی( علمای امت من مانند پیامبران بنی اسرائیل هستند) :هستند پیامبر

همان آل  ـبرتر از پیامبران بنی اسرائیل هستند ،و در روایت دومـحقیقت کسانی که مانند پیامبران در
ای در اسالم حفره ،اینان همان کسانی هستند که اگر کسی از ایشان از دنیا برود .باشندمی محمد

وگرنه چگونه هیچ  ـطور که در اخبار آمده استهمانـکند شود که چیزی آن را پر نمیایجاد می
دهد که بسیاری از مراجع امروز را اینگونه توصیف کند که برتر از عیسی و عاقلی به خود اجازه می

 !!باشندمی موسی

 .690 :صافات -6
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روایت است که  (سالم بر آل یاسین) یاسینَ إِلْ عَلى سَالمٌ :عزّوجلسخن خداوند 
 .(6)(است و ما آل یاسین هستیم یاسین محمد) :فرمود

سالم بر آل ) یاسینَإِلْ  عَلى سَالمٌعزّوجلی سخن خداوند از ابن عباس درباره
 .(2)()بر آل محمد :گویدمی (یاسین

 شان بدارید،متوقف و) (9)مَسْؤُلُون إِنَّهُمْ  وَ قِفُوهُمْ :فرمایدحق تعالی می :هفتم
 (.شوند بازخواست آنها باید

 مَسْؤُلُون إِنَّهُمْ وَ قِفُوهُمْی سخن حق تعالی درباره پیامبر :از ابوسعید خدری
ی والیت علی و اینان درباره) :فرمود (شوند بازخواست آنها باید ،شان بداریدمتوقف و)

 .(8)(هستند مسئول بیتاهل
ی آنان را متوقف کنید که از آنها درباره) :در لسان المیزان از مجاهد آمده است

 .(5)(اندمسئولشود و والیت علی و پرسش می
 فَقَدْ  فَضْلِهِ  مِنْ اهللُ آتاهُمُ  ما عَلى النَّاسَ یَحْسُدُونَ أَمْ :فرمایدحق تعالی می :هشتم

 خاطر به مردم بر یا) (1)عَظیماً  مُلْکاً  آتَیْناهُمْ وَ الْحِکْمَةَ وَ  الْکِتابَ إِبْراهیمَ  آلَ  آتَیْنا
 حالی در برند؟است، حسد می داشته ارزانی آنان به خویش فضل از خداوند که نعمتی

 شانارزانی بزرگ رواییفرمان و دادیم حکمت و کتاب ابراهیم، خاندان به ما که
 (.داشتیم

ی این سخن خداوند تبارک و درباره از برید بن معاویه از ابا جعفر امام باقر
 نعمتی خاطر به مردم بر یا) فَضْلِهِ مِنْ اهللُ آتاهُمُ  ما عَلى النَّاسَ یَحْسُدُونَ  أَمْ :تعالی
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روایت شده  (؟برنداست، حسد می داشته ارزانی آنان به خویش فضل از خداوند که
ما همان مردمی هستیم که نسبت به امامتی که خداوند به ما و نه ) :است که فرمود

 .(6)(ورزندسایر آفریدگان داده است، حسادت می
صباح! ما  ای ابو) :روایت شده است که فرمود صباح کنانی از امام صادق از ابو

( و با دستش به سینه خود اشاره شدیم حسادت واقعهمان مردمی هستیم که مورد 
 (2).فرمود

 ثُمَّ صالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ  وَ تابَ لِمَنْ لَغَفَّارٌ  إِنِّی وَ :فرمایدحق تعالی می :نهم
ی آن کسی هستم که توبه کند، ایمان آوَرَد و عمل بی شک من بخشاینده) (9)اهْتَدى

 (.گرددصالح انجام دهد، سپس به راه راست هدایت 
ای علی! به خدا سوگند! تو جز برای اینکه ) :روایت شده است از پیامبر

های دین با تو شناخته پروردگارت را پرستش کنی آفریده نشدی، و برای اینکه آموزه

شدن راه با تو اصالح گردد. قطعاً آن که از تو گمراه شد، گمراه  شود، و کهنه و مُندرس
هدایت  عزّوجلوالیت تو هدایت نشود، به سوی خداوند شد و آن که به سوی تو و به 

 عَمِلَ  وَ آمَنَ وَ تابَ لِمَنْ لَغَفَّارٌ إِنِّی وَ :است عزّوجلشود. این همان سخن خداوند نمی
ی آن کسی هستم که توبه کند، ایمان بی شک من بخشاینده) اهْتَدى ثُمَّ صالِحاً 

یعنی به سوی والیت  (راه راست هدایت گرددآوَرَد و عمل صالح انجام دهد، سپس به 
تو. پروردگار تبارک و تعالی من، به من دستور داده است که آنچه از حق خود واجب 
نمودم، از حق تو نیز واجب کنم؛ و حق تو بر کسی که به من ایمان آوَرَد، واجب است. 

ن خداوند ی تو است که دشمشد. به واسطهاگر تو نبودی، حزب خداوند شناخته نمی
شود. کسی که والیت تو به او نرسد، چیزی به او نرسیده است. خداوند شناخته می

ای پیامبر! ) رَبِّک مِنْ إِلَیْکَ  أُنْزِلَ  ما بَلِّغْالرَّسُول  أَیُّهَا یا :به من نازل فرمود عزّوجل
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والیت  ییعنی درباره (شده است ابالغ کن نازل تو به سوی پروردگارت را که از آنچه
به  را او رسالت نکنی چنین که اگر) (6)رِسالَتَهُ  بَلَّغْتَ فَما تَفْعَلْ  لَمْ  إِنْ وَ .تو ای علی

و اگر من آنچه از والیت تو به آن دستور داده شده بود را ابالغ  (ایجای نیاورده
را بدون والیت تو دیدار  عزّوجلفت و کسی که خداوند رکردم، عملم از بین مینمی

گردد؛ و من چیزی ای است که برایم محقق میکند، عملش از بین رفته است. وعده
گویم از سوی گویم جز سخن پروردگار تبارک و تعاالیم را. به راستی که آنچه مینمی

 .(2)(ی تو فرستاده شدهاست که درباره عزّوجلخداوند 
ی سخن درباره از ابا عبد اهلل امام صادق :گفت :از یعقوب بن شعیب ،از صفوان

 ثُمَّ  صالِحاً  عَمِلَ  وَ  آمَنَ وَ  تابَ  لِمَنْ  لَغَفَّارٌ  إِنِّی وَ :خداوند تبارک و تعالی پرسیدم
ی آن کسی هستم که توبه کند، ایمان آوَرَد و عمل بی شک من بخشاینده) اهْتَدى

کسی که از ظلم توبه ) :فرمود (.صالح انجام دهد، سپس به راه راست هدایت گردد
کرده، از کفر ایمان آورده و عمل شایسته انجام دهد، سپس به سوی والیت ما هدایت 

 (9).ی خود اشاره نمود( و با دستش به سینهیابد

 زودی و به) (8)فَتَرْضى رَبُّکَ یُعْطیکَ لَسَوْفَ وَ :فرمایدحق تعالی می :دهم
 (.خرسند گردی تا داد، خواهد عطا را تو پروردگارت

فرمود: امت خود  رسول خدا) :روایت شده است که فرمود  امیرالمؤمنیناز 
کنم تا اینکه پروردگارم مرا ندا دهد: ای محمد! آیا خوشنود شدی؟ من را شفاعت می

متوجه گروهی  امیرالمؤمنینسپس  .(کنم: آری، ای پروردگار! خوشنود شدمعرض می
ترین آیه در کتاب خداوند کنندهوار پندارید امیدای اهل عراق! شما می) :شد و فرمود

 بندگان اى) اآلیة ....أَنْفُسِهِم عَلى أَسْرَفُوا الَّذینَ  عِبادِیَ  یا :این آیه است عزّوجل
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گوییم می بیتاهلولی ما  تا انتهای آیه( ....!ایدداشته روا روىزیاده خویشتن بر که من
 فَتَرْضى رَبُّکَ یُعْطیکَ لَسَوْفَ :خداوند این آیه است کتاب در آیه ترینکنندهوار امید
و به خدا سوگند! این  (؛خرسند گردی تا داد، خواهد عطا را تو پروردگارت زودی به)

شود تا اینکه گفته شود: داده می (ال اله اال اهلل) ی اهلشفاعتی است که درباره
 .(6)(پروردگارا! خوشنود شدم

بر فاطمه وارد شد در حالی که کسایی از  رسول خدا) :فرمود امام صادق
داد. وقتی کرد و فرزندش را شیر میپوست شتر بر او )فاطمه( بود، با دستش آرد می

بار شد و فرمود: دخترم! تلخی دنیا را با شیرینی او را دید چشمانش اشک رسول خدا
 یُعْطیکَ  لَسَوْفَ  وَ :بری. خداوند متعال بر من فرستاده استعت پیش میآخرت به سر

 .(2)(خرسند گردی تا داد، خواهد عطا را تو پروردگارت زودی و به) فَتَرْضى رَبُّکَ

 وَ خُمُسَهُ لِلهِ  فَأَنَّ  ء شَیْ  مِنْ  غَنِمْتُمْ  أَنَّما اعْلَمُوا وَ :فرمایدحق تعالی می :یازدهم
 ما وَ  بِاهللِ آمَنْتُمْ  کُنْتُمْ  إِنْ السَّبیلِ ابْنِ  وَ الْمَساکینِ  وَ الْیَتامى وَ الْقُرْبى لِذِی وَ  لِلرَّسُولِ 
 و بدانید) (9)قَدیر ء شَیْ  کُلِّ  عَلى اهللُ  وَ الْجَمْعانِ  الْتَقَى یَوْمَ  الْفُرْقانِ یَوْمَ  عَبْدِنا عَلى أَنْزَلْنا
 و خویشاوندان و پیامبر و خدا آنِ از آن گرفتید خمس غنیمت به چیزی هرگاه که

خود در روز  یاگر به خدا و آنچه بر بنده است، ماندگانراه در و مسکینان و یتیمان
و خدا  ؛ایدنازل کردیم، ایمان آورده ـرو شدندهروزی که آن دو گروه با هم روبـ جدایی

 (.ستا بر هر چیزی توانا
آیا این آیه را ) :بر شیخ شامی آمده است علی بن حسیندر احتجاج امام 

 الْقُرْبى لِذِی وَ لِلرَّسُولِ وَ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ ء شَیْ  مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ :ایخوانده
 و پیامبر و خدا آنِ از آن گرفتید خمس غنیمت به چیزی هرگاه که و بدانید)

ای شیخ! ما [ ):فرمود علی .این را خواندم :]شیخ عرض کرد (.ستخویشاوندان ا
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 .(6)(همان خویشاوندان هستیم

 وَ بِالْغُدُوِّ فیها لَهُ یُسَبِّحُ اسْمُهُ فیهَا یُذْکَرَ وَ تُرْفَعَ أَنْ اهللُ أَذِنَ بُیُوت  فی :دوازدهم
 آنجا در نامش و یابدکه منزلتشان رفعت  داد رخصت خدا که هاییخانه در) (2)الْآصال

 (.گویند تسبیحش شبانگاه و بامداد هر را او و شود یاد
ای  :مردی بلند شد و عرض کرد .این آیه را خواند رسول خدا :گفت :برزه از ابو

ابوبکر  .(های پیامبرانخانه) :ایشان فرمود ؟هایی هستنداینها چه خانه !رسول خدا
و به خانه  ؟ی آنها استاین خانه نیز از جمله !ای رسول خدا :برخاست و عرض کرد
 .(9)(بله. از برترین آنها است) :فرمود رسول خدا .علی و فاطمه اشاره کرد
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 سوم:فــصل

 در سّنت شریف بیتاهل

و برتر بودن ایشان بر   خود بیتاهلجایگاه  ،در بسیاری از روایات پیامبر
مسلمانان را بر دوستی و والیت آنان تشویق  رسول خدا .امت را روشن کرده است

های کشتی چرا که آنها ؛داشته استشان بازکرده و آنان را از بُغض و کوتاهی در حق
خزاین علمش و  ،خلفا و جانشینان خداوند در زمینش ،های هدایت امتپرچم ،نجات

 .سبحان هستندمعدن وحی او 
را بیان کرده  شبیتاهلوارد شده که جایگاه  روایات بسیاری از زبان پیامبر

 :گرددی گرامی میبرخی از این روایات تقدیم خواننده .است
کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد، شهید ) :وارد شده است که فرمود از پیامبر

بمیرد، آمرزیده شده مرده است.  مرده است. آگاه باشید! کسی که بر دوستی آل محمد

کننده مرده است. آگاه باشید!  آگاه باشید! کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد، توبه
کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد، مؤمن با ایمان کامل مرده است. آگاه باشید! 

دهد؛ و الموت او را به بهشت بشارت می کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد، ملک
طور که و منکر و نکیر. آگاه باشید! کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد، همانپس از ا

شود. آگاه باشید! کسی که بر رود، به بهشت وارد میی همسرش میعروس به خانه
کند. آگاه دوستی آل محمد بمیرد، خداوند در قبرش دربی به سوی بهشت باز می

قبرش را جایگاه دیدار فرشتگان  باشید! کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد، خداوند
دهد. آگاه باشید! کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد، بر سنت و رحمت قرار می

جماعت مرده است. آگاه باشید! کسی که بر بُغض و دشمنی آل محمد بمیرد، روز 
آید که میان دو دیدگانش نوشته شده: مأیوس از رحمت خدا. آگاه قیامت در حالی می
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که بر بغض آل محمد بمیرد، کافر مرده است. آگاه باشید! کسی که بر  باشید! کسی
رسد. آگاه باشید! کسی که بر بغض بغض آل محمد بمیرد، بوی بهشت به مشامش نمی

 .(6)(ای در شفاعت من نداردآل محمد بمیرد، بهره
کسی که دوست دارد زندگانی من و ) :فرمود رسول خدا :گفت :از ابن عباس

ـ که پروردگارم غرس کرده استمردن من را داشته باشد و در بهشت عدن )جاودان( ـ
سکنی گزیند، باید پس از من والیت علی را و والیت ولیّ او را داشته باشد، و پس از 

من اِقتدا کند. اینان عترت من هستند، از طینت من آفریده  بیتاهلمن باید به 
کنندگان فضیلت  شان داده شده است. وای بر تکذیباند، و فهم و علم من، روزیشده

ایشان از امت من و قطع کنندگان رَحِم من در مورد ایشان؛ که شفاعت من به اینان 
 .(2)(رسدنمی

کسی ) :فرمایدروایت کرده است که می ابن شهر آشوب در مناقب از رسول خدا
عدن که پروردگارم  بهشت در و باشد داشته را من مردن و من خواهد زندگانیکه می
ـ باید والیت علی و که همان بهشت جاودان استکند ـ اش را داده است سکونتوعده

آورند و فرزندانش پس از او را داشته باشد؛ که ایشان شما را از درب هدایت بیرون نمی
 .(9)(کنندبه درب گمراهی وارد نمی

در هر خلقی از امت من، افراد عادلی از ) :روایت شده است همچنین از پیامبر
ی باطالن و استفادهکنندگان، سوء  من هستند که از این دین، تحریف غُلو بیتاهل

 .(8)(کنندتأویل جاهالن را برطرف می
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مرا در میان خودتان در جایگاه سر نسبت به جسد و  بیتاهل) :و از ایشان
 .(6)(شود مگر با چشمانجایگاه چشمان نسبت به سر قرار دهید؛ که سر هدایت نمی

به مطالب پیشین  .کنندرا بیان می  بیتاهلو سایر روایات بسیاری که فضیلت 
 .ی گرامی طوالنی نگرددکنیم تا مطلب بر خوانندهبسنده می
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 چهام:فــصـل

 بیتاهلمظلومّیت 

های شود که در دوران دعوتچندین سنت الهی و قوانین اجتماعی دیده می
ها را خداوند متعال این سنت .اندو پس از آنها وجود داشته پیامبران و اوصیای آنها

نماید و به دلیل حرص شدیدی ما آنها را بیان می در کتاب عزیزش و پیامبر بزرگ
که به هدایت امت خود به سوی راه حق و سوق دادنش به سوی رضوان خداوند متعال 

 .داشته استامت را از آنها باز ،داشته
های پیامبران و اوصیای بینیم که دعوتمی ،اگر این تاریخ طوالنی را دنبال کنیم

هر نبوتی با گمراهانی همراه بوده است  .اندمقارن بودههای گمراهی شایسته با حرکت

گروهی تمثیلی از حق و گروهی  ؛نتیجه مردم به دو گروه و طایفه تقسیم شدند و در
گر گر جلوهاولی در حرکت پیامبران و دومی در حرکت گمراهان گمراه .ی باطلجلوه

 وَ  الْإِنْسِ شَیاطینَ عَدُوًّا نَبِیٍّ لِّلِکُ  جَعَلْنا کَذلِکَ وَ :فرمایدحق تعالی می .شده است
 (.دادیم دشمنانی قرار جن و انس از شیاطین پیامبری هر اینچنین برای و) (6)الْجِنِّ 

باید از پیامبران و  ،ی آخرت شودبرای اینکه انسان رستگار و در شمارِ اهل خانه
پیروی  ،برند هستندبه ارث می پیامبرانآنچه ی خط سیر طبیعی اوصیایی که جلوه

 .کند
حق تعالی  .امتحان و فتنه قرار داده شده است ،و به این ترتیب قانون آزمون

 فَتَنَّا لَقَدْ  وَ  * یُفْتَنُونَ  ال هُمْ وَ  آمَنَّا یَقُولُوا أَنْ  یُتْرَکُوا أَنْ  النَّاسُ أَحَسِبَ  *الم  :فرمایدمی
 میم، * آیا الم، الف،) (2)الْکاذِبینَ  لَیَعْلَمَنَّ وَ صَدَقُوا الَّذینَ اهللُ فَلَیَعْلَمَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذینَ
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گردند؟ * به و آزموده نمی شوندمی رها آوردیم، ایمان گویند چون که اندپنداشته مردم
 اندگفته راست که را کسانی خداوند تا آزمودیم، بودند آنها از پیش که یقین کسانی را
 (.معلوم بدارد را گویاندروغ معلوم دارد و

 :فرمودشنیدم که می از ابا الحسن امام کاظم :کندمعمر بن خالد روایت می
 یُفْتَنُونَ  ال هُمْ وَ آمَنَّا یَقُولُوا أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ النَّاسُ  أَحَسِبَ *الم (،میم، *  الم، الف
 (.؟گردندو آزموده نمی شوندمی رها آوردیم، ایمان گویند چون که اندپنداشته مردم آیا

دانیم آنگونه که ما می ؛فدایتان شوم :( عرض کردمفتنه چیست؟) :سپس به من فرمود
افتند شود، در فتنه میطور که طال گداخته میهمان) :ایشان فرمود .فتنه در دین است
خالص  شود،طور که طال خالص میهمان) :سپس فرمود .(شوندو گداخته می

 .(6)(شوندمی

ریش مرا  رسول خدا :گویداز عمر بن خطاب که می ،عبیده بن جراح از ابو
ما برای خداوند ) :فرمود .دیدمی ایشان میگرفت در حالی که من اندوه را در چهره

 گردیم. جبرئیل اندکی پیش نزد من آمد و به من گفت: ماهستیم و به سوی او بازمی
 و هستیم خداوند برای گردیم. گفتم: آری، مابازمی او سوی به و هستیم خداوند برای
گویی؟ گفت: امت تو پس از گردیم. ای جبرئیل! برای چه چنین میمی باز او سوی به

ی ی کفر یا فتنهافتند! گفتم: فتنهـ در فتنه میاندکی از روزگار و نه بیشترتو ـ
حالی که من کتاب م: چگونه؟ دری اینها واقع خواهد شد! گفتگمراهی؟ گفت: همه

افتند و این از خداوند را در میان آنان باقی گذاشتم؟ گفت: با کتاب خدا در فتنه می
شان دارند و در حقوقشان است. امیران از مردم حقوق را بازمیسوی امیران و قاریان

های ز خواستهافتند؛ و قاریان اکُشند و در فتنه میدهند، میکنند، به آنان نمیستم می
کنند! کنند. سپس هیچ کوتاهی نمیکنند، پس آنان را وارد ستم میامیران پیروی می

ماند؟ گفت: با امتناع و گفتم: چگونه کسی از آنها که سالم مانده است، در امان می
شکیبایی؛ اینکه اگر آنچه برایشان است به آنها دهند، بگیرند و اگر منعش کردند، 
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 .(6)(رهایش کنند
 تِلْکَ :فرمایدطور که خداوند متعال در کتاب کریم خود خبر داده است و میهمان

 عیسَى آتَیْنا وَ  دَرَجات  بَعْضَهُمْ  رَفَعَ وَ  اهللُ کَلَّمَ  مَنْ  مِنْهُمْ بَعْض   عَلى بَعْضَهُمْ فَضَّلْنا الرُّسُلُ 
 بَعْدِ  مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ الَّذینَ اقْتَتَلَ مَا اهللُ شاءَ لَوْ  وَ الْقُدُسِ بِرُوحِ أَیَّدْناهُ وَ الْبَیِّناتِ مَرْیَمَ ابْنَ
 اقْتَتَلُوا مَا اهللُ شاءَ لَوْ  وَ کَفَرَ  مَنْ  مِنْهُمْ وَ  آمَنَ مَنْ فَمِنْهُمْ اخْتَلَفُوا لکِنِ وَ الْبَیِّناتُ جاءَتْهُمُ ما
 دادیم. برتری دیگر بعضی بر فرستادگان را این از بعضی) (2)یُرید ما یَفْعَلُ اهللَ لکِنَّ  وَ

 مریم بن عیسی به و برافراشت درجاتی به را بعضی و گفت سخن بعضی با خدا
 که مردمی خواستمی خدا اگر و کردیم یاری القدس روح با را و او دادیم هامعجزه

 قتال یکدیگر با بود، شده آشکار آنان بر هاحجت آنکه از پس بودند، پس ازآنها
 خدا اگر و کافر شدند ایپاره و بودند مؤمن ایپاره: کردند اختالف آنان ولی کردند؛نمی
 (.کندخواهد می چه هر خدا ولی کردند؛نمی قتال هم با خواستمی

شان پس از فرستادگان و اتفاق ها و اختالف و جنگاین آیه سنت جاری بین امت
 .فرمایدرا بیان می ها پس از فرستادگانها میان امتافتادن فتنه

 :عرض کردم به ابا جعفر امام باقر :کندعمرو بن ابو مقدام از پدرش روایت می
خوشنودی  ،پندارند که بیعت با ابوبکر از آنجا که با اجتماع مردم صورت گرفتعامه می

را پس از او در فتنه و  بوده و خداوند امت محمد (جلّ ذکره)از سوی خداوند 
یا خداوند  ؟!اندآیا کتاب خدا را نخوانده) :فرمود ابا جعفر ؟آزمایش قرار نداده است

 انْقَلَبْتُمْ  قُتِلَ أَوْ ماتَ أَفَإِنْ الرُّسُلُ قَبْلِهِ مِنْ خَلَتْ قَدْ رَسُولٌ إِالَّ مُحَمَّدٌ ما وَ :گویدنمی
 الشَّاکِرین اهللُ سَیَجْزِی وَ شَیْئاً اهللَ یَضُرَّ فَلَنْ عَقِبَیْهِ عَلى یَنْقَلِبْ مَنْ وَ أَعْقابِکُمْ عَلى

 آیا اند.بوده فرستادگانی دیگر او از پیش که ای استفرستاده محمد که نیست این جز)
به  که کس گردید؟ هرمی باز خود پیشین آیین به شود شما کشته یا او بمیرد اگر

 پاداش را گزارانسپاس خداوند رسانید و نخواهد خدا به زیانی هیچ بازگرددپیشینِ خود 
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 .کنندآنان به صورت دیگری تفسیر می :به ایشان عرض کردم :گفت (.داد خواهد
هایی که پیش از آنها بوده خبر نداده است که پس از از امت عزّوجلآیا خداوند ) :فرمود

 ابْنَ  عیسَى آتَیْنا وَ :فرمایدشان آمد، اختالف کردند؛ آنجا که میاینکه بینات برای
 ما بَعْدِ  مِنْ  بَعْدِهِمْ  مِنْ الَّذینَ  اقْتَتَلَ  مَا اهللُ شاءَ  لَوْ  وَ الْقُدُسِ بِرُوحِ  أَیَّدْناهُ وَ الْبَیِّناتِ  مَرْیَمَ

 وَ اقْتَتَلُوا مَا اهللُ شاءَ لَوْ وَ کَفَرَ مَنْ مِنْهُمْ وَ آمَنَ مَنْ فَمِنْهُمْ اخْتَلَفُوا لکِنِ وَ الْبَیِّناتُ جاءَتْهُمُ
 القدس روح با را و او دادیم هامعجزه مریم بن عیسی به و) یُرید ما یَفْعَلُ اهللَ لکِنَّ
 بر هاحجت آنکه از پس بودند، پس ازآنها که مردمی خواستمی خدا اگر و کردیم یاری
 مؤمن ایپاره: کردند اختالف آنان ولی کردند؛نمی قتال یکدیگر با بود، شده آشکار آنان
 چه هر خدا ولی کردند؛نمی قتال هم با خواستمی خدا اگر و کافر شدند ایپاره و بودند

 .(6)(کندخواهد می
ای های بعدی رخ داد و این همان نکتهانقالبی برای نسل پس از رحلت محمد

 .کنندبه آن تصریح می است که قرآن و روایات آل محمد
بنیان نهاده بود آشکار  های دینی که پیامبری انقالب و کودتا علیه آموزهپدیده

پاک روی  بیتاهلامت از  .شد و تالش و کوشش برای تثبیت آن صورت پذیرفت
شان پاکی را از آنان زدوده و به طور کامل پاکهمان کسانی که خداوند نا ؛گردانیدند

 ،ش را ترک گفتندبیتاهلی درباره های پیامبرشانی وصیتهمه. آنها گردانیده بود
طور همان ؛های این قوم سر برآوردهای پنهان در سینهکینه !گویی اصال نشنیده بودند

 .خبر داده بود که پیامبر
دست مرا گرفته بود و ما در برخی  حالی که رسول خدادر ) :فرمایدمی علی
رفتیم، به باغی رسیدیم. عرض کردم: ای رسول خدا! چه های مدینه راه میاز کوچه

باغ زیبایی! فرمود: تو در بهشت نیکوتر از این را داری. سپس از دیگری گذشتیم. 
را  این از بهشت نیکوتر فرمود: تو درعرض کردم: ای رسول خدا! چه باغ زیبایی! 
ی آنها عرض کردم: چه باغ ی همهداری. تا اینکه از هفت باغ گذشتیم. من درباره
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را داری. وقتی خلوت شد مرا در  این از نیکوتر بهشت زیبایی! و ایشان فرمود: تو در
ن آغوش کِشید و ناگاه گریان شد. عرض کردم: ای رسول خدا! چه چیز شما را گریا

های اقوامی است که فقط پس از من برایت آشکار هایی در سینهنموده؟ فرمود: کینه
کنند. فرمود: عرض کردم: ای رسول خدا! آیا دین من سالم خواهد بود؟ فرمود: دین می

 .(6)(تو در سالمت خواهد بود
 ،گذشته است هایی که بر آل محمدتوزیها و کینهولی فقط اندکی از دشمنی

وقتی جنبش  .گرددنقل شده و علت آن به منع کردن آنان از تدوین حدیث بازمی
کسانی  .با تسلّط بنی امیه و در زمان و دولت آنان مقارن بود ،آغاز شد (احادیث)تدوین 

از سر ترس  ،به آن اشاره کرده بود را در اختیار داشتند که بخش از آنچه رسول خدا
و از  ،نگاشتندنمی ،نددکرمنتقل نمی ،نددکرت مینقل نکردند و هنگامی که روای

حتی اگر کسی کتابی داشت که در  .داشتندمی کردن به دیگران بازکردن و نقلمنتشر
از او  ،در آن ذکر شده بود او بیتاهلبود و  ای از خبرهای رسول خداآن گوشه

 .کردندکردند و برای کسی آشکار نمیآن را پنهان می ،گرفتندمی
ابن عدی در کامل در شرح حال شیخ بخاری که همان عبد الرزاق بن همام 

بسیاری  .عبد الرزاق بن همام انواع بسیاری از احادیث را دارد) :گویدصنعانی است می
اند و در حدیث از او نگاشته ،شان به سوی او رفتهاعتماد و پیشوایاناز مسلمانان مورد 

احادیثی در فضایل نقل  .اند جز اینکه او را به شیعه بودن نسبت دادنداو بدی ندیده
ترین این بزرگ .اندکرده است که هیچ یک از ثقات )معتمدان( با آنها موافق نبوده

او را مورد هجمه قرار  ،موردی است که به خاطر روایت کردن این احادیث توسط او
های دیگران که روایت کرده و من آنها را در ها و بدیجوییو به خاطر عیب ؛اندادهد

 ؛امیدوارم که اشکالی در او نباشد ،اما از باب صداقت و راستی .اماین کتابم نقل ننموده
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 .(6)(اندهای دیگران وارد شده که ناشناختهو عیب بیتاهلولی از او احادیثی در فضایل 
های و عیوب و بدی بیتاهلی فضایل نجا که او احادیثی دربارهبنابراین از آ

هیچ کس در این خصوص با او موافق نبوده است و به  ،دیگران روایت کرده است
 !اندهمین دلیل او را مورد هجمه قرار داده

با  ؛ی اتفاقات و جزئیات اتفاقات به ما نرسیده باشدبنابراین طبیعی است که همه
این حصار شدیدی که بر روایات و احادیث زده شد و با تحت تعقیب قرار دادن 

کشیدن به عالوه به آتش  ؛محدثین و راویان و منع آنان از نقل احادیث مهم
شان به هر اند یا از بین بردن یا نابود کردنبرداشته هایی که چنین قضایایی را درکتاب

 !صورت ممکن
ی رون متمادی و با وجود این موانع توقّع نداریم که همهپس از سپری شدن این ق
یابی به اندکی از این اندک روایاتی که بلکه فقط دست ؛اتفاقات به ما رسیده باشد

 .باشدپذیر میبرای ما امکان ،اندبرخی محدثین و مورخین نقل کرده
آل آنچه به ما رسیده است مظلومیت و ستمی که به  ،ولی علی رغم این مطلب

 .کندرَوا شده را بیان می محمد
 :فرمایدوصیت می خویش بیتاهلبه  پیامبر

و در صحیح  (2)(آورمم، خدا را به یاد شما میبیتاهلی درباره) :فرمود رسول خدا
م بیتاهلی درباره) :فرمایدکند و میاین عبارت را سه مرتبه تکرار می مسلم ایشان

ی درباره، آورمم خدا را به یاد شما میبیتاهلی درباره، آورمخدا را به یاد شما می
 .(9)(آورمم خدا را به یاد شما میبیتاهل

ای با دنیا نزد من نیایید گویی آن را به ای مردم! فردا به گونه) :فرمود ایشان

                                                                                                      
 .965ص  5ج  :کامل عبد اهلل بن عدی -6

ج  :شرح کبیر ابن قدامه ؛271ص  4ج  :مجموع محیی الدین نووی  ؛971ص  8ج  :مسند احمد -2
 .290ص  1

 .629ص  7ج  :صحیح مسلم -9
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من، جدا شده، مقهور و  مورد ستم قرار گرفته  بیتاهلحالی که اید؛ در حجله برده
های گمراهی و شورای جاهالنه با شما هایتان در برابرتان فرو ریزد و بیعتبیایند. اشک

هایی دارد که خداوند آنها را در کتابش نام برده باشد. بدانید که این امر، یاران و نشانه
رستاده شدم را به شما رسانیدم؛ است، به شما شناساندم و آنچه برایش به سوی شما ف

ورزید. پس از من، به صورت بینم که جهالت و نادانی میولی من شما را گروهی می
کنید و سنت را با هوا کافران مرتدی بازنگردید که کتاب را بی هیچ شناختی تأویل می

گذارید؛ چرا که هر سنت، اتفاق و سخنی که با قرآن مخالفت دارد، و هوس بدعت می
مردود و باطل است. قرآن پیشوای هدایت است و راهبری دارد که به سوی آن هدایت 

کند. پس از من کارش را ولیّش بر عهده دارد؛ و با حکمت و پند نیکو به آن دعوت می
همان که وارث علم من، حکمت من، سرّ من و آشکار من است و آنچه پیامبران پیش 

گذارنده هستم، پس مبادا که خود را تکذیب ه ارثاند. من وارث و باز من به ارث برده
های های دین، چراغم. اینان ستونبیتاهلی نکنید. ای مردم! خدا را خدا را درباره

دار، قائم به امر من و وفا تاریکی و معدن علم هستند. علی، برادر، وارث، وزیر و امانت
به من ایمان آورد و کننده به عهد من بر سنت من است. او اولین کسی است که 

دارد و کسی است که در شان است که عهد و پیمان مرا نگه میهنگام مرگ آخرین
تان برسانند. آگاه تان به غایبانشان است؛ پس شاهداندیدار روز قیامت، در میانه

باشید! کسی که در میان جماعتی، امامتی کورکورانه کند در حالی که در میان آنان 
تر او داناتر باشد، قطعاً کفر ورزیده است. ای مردم! هر کسی که پیش کسی باشد که از

ام، این من هستم و هر کسی که دِینی دارد نزد علی بن ابی من ستمی بر او روا داشه
من  یذمّهی آنها است تا اینکه دینی از هیچ کس بر طالب برود، که او ضامن همه

 .(6)(باقی نماند
شنیدم که  از پیامبرتان !ای مردم :است که گفت از عمر بن خطاب روایت شده

مرا در عترت و فرزندانم محافظت کنید. هر کس مرا در ایشان محافظت ) :فرمودمی

                                                                                                      
 .841ص  22ج  :بحار االنوار -6
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کند. آگاه باشید! لعنت خدا بر کسی که مرا با آزار آنان، آزار کند، خداوند او را حفظ می
  .(6)(دهد؛ سه مرتبه

 ،نشسته بودیم وقتی ما نزد رسول خدا :از عبد اهلل بن مسعود روایت شده است
 ،آنها را دید وقتی رسول خدا .چند تن از بنی هاشم یا جوانانی از بنی هاشم آمدند

پیوسته در  !ای رسول خدا :عرض کردیم .بار شدصورتش سرخ و چشمانش اشک
که ی هستیم بیتاهلما ) :فرمود .دانیدبینیم که آن را ناپسند میرخسار شما چیزی می

م پس از من، تبعید و رانده بیتاهلبرگزید و این  ماند آخرت را به جای دنیا برایخداون
آیند که اصحاب بینند تا اینکه گروهی از اینجا و از سوی مشرق میشدن می

شود. سپس حق را خواهند ولی به آنان داده نمیهای سیاه هستند. آنها حق را میپرچم
پس ) :این را دو یا سه مرتبه بیان فرمود (شوده نمیخواهند ولی به آنان دادمی
پذیرند تا اینکه آن را شود؛ ولی آنها نمیخواهند به آنان داده میجنگند و آنچه میمی

طور که از ستم پر شده است، از همان (دنیا را)دهند که من می بیتاهلبه مردی از 
به سوی ایشان بیاید؛ حتی  کند. کسی که آن زمان را درک کند،عدل و داد پُر می

 .(2)(هاها و برفخیز بر روی یخسینه
شود شکایت خود را به به خاطر آنچه با عترتش انجام می همچنین ایشان

کنندگان فضیلت آنها و کنم از انکاربه خداوند شکایت می) :فرمایدبرد و میخداوند می
عنوان ولیّ و یاور، عترتم و امامان شان پس از من. خداوند به از ضایع کنندگان حرمت

 ظَلَمُوا الَّذینَ سَیَعْلَمُ وَ گیردشان انتقام میکنندگان حقکند و از انکار امتم کفایت می
گاهی بازگشت چه به که خواهند دانست زودی به کارانستم و) یَنْقَلِبُون مُنْقَلَب  أَیَّ

 .(9)(بازخواهند گشت

                                                                                                      
 .709ص  :امالی شیخ طوسی -6
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 :حذر داشنت پیامرببر

برحذر  در موارد متعدد از فرجام و عواقب ظلم و ستم به آل محمد ایشان
من. عذاب آنان همراه منافقین در  بیتاهلکاران به وای بر ستم) :فرمایدمی ،داشته
 .(6)(ی از آتش استترین مرتبهپایین

به راستی که خداوند بهشت را بر کسی حرام کرده است که به ) :فرمایدو می
  .(2)(ور شود یا آنان را ناسزا گویدستم کند یا با آنان بجنگد یا بر آنان حمله مبیتاهل

کسی که آنچه خداوند برای عترتم حرام کرده است، حالل ) :فرمایدمی و ایشان
 .(9)(بشمارد، بر زبان من و زبان هر پیامبری ملعون است

 .(8)(عترتم آزار دهدخشم خداوند بر کسی است که مرا با آزار ) :فرمود ایشان
گیرد که خونم را بریزد و مرا با آزار خشم خداوند بر کسی شدت می) :فرمایدو می

 .(5)(عترتم آزار دهد

 :اشبه ستم و ظلم به وصی دادن ایشانخبر 

دیده و مظلوم تو وصی من پس از من، و پس از من، ستم) :فرمود ایشان
 .(1)(هستی

دیده و مقتول شهادت بشارت دِه. تو پس از من، ستمای علی! به ) :و از ایشان
 .(7)(هستی

                                                                                                      
 .56ص  6ج  :عیون اخبار الرضا -6
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 ایشان .(بینیاما تو پس از من سختی می) :فرمود به علی و ایشان
 .(6)(دینت در سالمت است) :( فرمود؟آیا دینم در سالمت است) :عرض کرد

جبرئیل به ) :روایت شده است از رسول خدا از علی بن حسین امام سجاد
دیده، از سوی امتت شکست خورده و از گفت: ای محمد! برادرت پس از تو ستممن 

 .(2)(...دشمنانت سختی دیده خواهد بود
 .ذکر فرمود هایی که پیش از وفاتشداشتنحذرها و برو سایر خبر دادن

  

                                                                                                      
 .209ص  2ج  :غایة المرام -6

 .880ص  62ج  :جامع احادیث شیعه -2



  
 انتشارات انصار امام مهدی  89

 پنجم:فــصـــــــــل 

 (أَصْفِیائِه فَلَمَّا اخْتارَ اهللُ لِنَبِیِّه دارَ أَنْبِیائِة وَ مَأْوی)

 (6)(.وقتی خداوند برای پیامبرش سرای پیامبرانش و جایگاه برگزیدگانش را برگزید)

همانند دیگر پیامبران و فرستادگان خدا که شرایع ـ ی خدا محمدفرستاده
و پس از خود امتی را  (2)به رفیق اعلی پیوست ـخداوند سبحان و متعال را ابالغ نمودند

تمام توانش را به  ،برای هدایت و زدودن گمراهی و سرگردانی از آنباقی گذاشت که 
ورزید که خداوند متعال به قدری برای هدایت آنها حرص می ایشان .کار برده بود

 حَریصٌ  عَنِتُّمْ ما عَلَیْهِ عَزیزٌ أَنْفُسِکُمْ مِنْ  رَسُولٌ جاءَکُمْ لَقَدْ :فرمایداش چنین میدرباره
 به سوی شما آمد، شما خود ای ازفرستاده آینه هر) (9)رَحیم رَؤُفٌ بِالْمُؤْمِنینَ عَلَیْکُمْ

 مؤمنان با و بر )هدایت( شما حریص، و آید،می گران او بر دهدمی رنج را شما آنچه هر
خورد که به قدری بر گمراهی امت خود افسوس می ایشان (.است مهربان و رئوف

فاَل تَذْهَبْ نَفْسُکَ عَلَیْهِمْ حَسَرات  إِنَّ اهللَ ... :اش فرمودخداوند سبحان و متعال درباره
 از کف برود زیرا ها بر آنان جانتپس مبادا به سبب حسرت ).... (8)عَلیمٌ بِما یَصْنَعُون

طور که پروردگار عزّت بر گمراهی همان (دانا است کنندآنچه می به خداوند قطعاً 
گرفتن پیامبران توسط آنان افسوس بندگان به دلیل تکذیب فرستادگان و به تمسخر 

یا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ما یَأْتیهِمْ مِنْ رَسُول  إاِلَّ  :فرمایدمی عزّوجلخداوند  .خوردمی

                                                                                                      
 .است ی حضرت زهرااین عنوان برگرفته شده از خطبه -6

به این صورت بوده که در  طبق آنچه شیخ طایفه در تهذیب ذکر کرده است رحلت رسول خدا -2
 .روز دوشنبه مسموم دو شب باقی مانده از صفر سال دهم هجری شده است

 .624 :توبه -9

 .4 :فاطر - 8
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 ای به سوی آنها نیامدفرستاده هیچ بندگان! این بر دریغ ای) (6)کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُن
 (.!اش گرفتندبه سخره آنکه مگر

تا ) :کندرا چنین توصیف می با این سخن خود آن حضرت امیرالمؤمنین
اش را عملی و انگیخت تا وعدهرا بر ی خدااینکه خداوند سبحان محمد فرستاده

هایش شناخته پیامبران گرفته شده، نشانهنبوتش را کامل کند. کسی که پیمانش از 
هایی گوناگون و شده، و والدتش کریمانه است. مردم زمین در آن روزگار مذهب

هایی بسیار داشتند و طوایفی پراکنده بودند. گروهی خداوند را به آفریدگانش بدعت
خدا کردند یا گروهی به غیر هایش ملحد بودند و تصرف میکنند یا در نامتشبیه می
ی او آنان را از گمراهی، هدایت کرد و با جایگاه کردند. پس خداوند به واسطهاشاره می

دیدار خود را  او آنان را از چنگال جهالت رهانید. سپس خداوند سبحان برای محمد
ی این دنیا برگزید و آنچه خود داشت را برای او رضایت داد و او را با فراخواندن از خانه

همراه بودن با بالها را از ایشان دور نمود. او را کریمانه به سوی خود کرامت داد و 
گذارند را باقی گذاشت. آنان برگرفت و در میان شما آنچه پیامبران در امتشان باقی می

خویش را مهمل و بدون گستردن راه روشن و بدون عالیم  هایهرگز امت)پیامبران( 
 .(2)(اندرها نساختهاستوار محکم و 
 بیتاهلی پنهان علیه رحلت نمود در این امت کینه از اینکه پیامبر پس
طور که ایشان با این سخن خود خبر داده بود که پس از همان ؛برآورد سر نبوت

های اقوامی است که فقط پس هایی در سینهکینه) :کنندرحلتش آنها آن را آشکار می
 .(9)(کننداز من برایت آشکار می

تو نسبت به من  ...) :فرمود به علی کند که پیامبرروایت میسلیم بن قیس 

                                                                                                      
 .90 :یس -6

 .21ص  6ج  :نهج البالغه با شرح محمد عبده -2

ی روایت در فصل چهارم تقدیم شد که به جهت اختصار آن را همه ،840ص8ج :میزان االعتدال -9
 .توانید مراجعه کنیدمی .کنیمتکرار نمی
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ی هارون به موسی هستی و تو در هارون الگویی نیکو داری؛ آن هنگام که به منزله
قومش او را ضعیف شمردند و نزدیک بود او را بکُشند. تو نیز بر ظلم و ستم قریش به 

ی هارون نسبت به به منزلهشان علیه خودت شکیبایی پیشه کن. تو خودت و تبانی
ی گوساله و کسانی کنند و آنها به منزلهموسی و کسانی هستی که از او پیروی می

کنند. وقتی موسی، هارون را جانشین بر آنان قرار داد، به او هستند که از آن پیروی می
ر کند، شان جهاد کند و اگر یاورانی نیافت، صبدستور داد اگر یاورانی یافت با آنان علیه

 .(6)(خون خود را حفظ کند و میان آنان تفرقه و پراکندگی ایجاد نکند
طور که سرور زنان همان ؛آنان چشم به راه پیشامدهای ناگوار برای آل محمد بودند

و ) :فرمایدایشان می .قدرش بیان فرموده است ی گراننیز در خطبه ی زهرافاطمه
قرار داشتید، و چنان خوار و ناتوان بودید که شما بر پرتگاه سقوط به گودال آتش 

ای برای آشامنده، فرصتی برای طمع کننده و آتش حقیری برای کسی بودید که جرعه
ها بودید، آب ای از آن برگیرد و به آن اعتنایی ندارد. پایمال قدمبخواهد شتابان شعله

خوردید. ذلیالن یآشامیدید و پوست چهارپایان را مآمیخته به بول و سرگین را می
مطرودی بودید که همواره هراس داشتید مردم از اطراف شما را بربایند. پس آنگاه 

نجات بخشید؛ پس از آنکه پیامبر،  ی محمّدخدای تبارک و تعالی شما را به وسیله
های عرب سختی و مصائب بسیار تحمل کرد و پس از آنکه با جنگجویان دالور، گرگ

افروختند خداوند آن را درگیر شد. هرگاه آتش جنگی برمیو سرکشان اهل کتاب 
افراشت، یا گروهی از مشرکان ساخت، یا هرگاه شاخ شیطان سر برمیخاموش می
افکند و او تا بال و پر دشمن را پایمال گشودند برادر خود را در دهان آنها میدهان می

کرد، رد و خاموش نمیشان را با شمشیر خود سیساخت و آتش ستیزهقدم خویش نمی
داد، در اجرای فرمان خدا کوشا، گشت. او در راه خدا تن به مشقت و سختی میبازنمی

مقرّب و نزدیک، و در میان اولیای خدا سیّد و سرور بود، دامن همت  به رسول خدا
کشید، در راه خدا به سرزنش کوشید، زحمت میکرد، میزد، خیرخواهی میبر کمر می
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کردید و آسوده ای اعتنا نداشت، در حالی که شما در رفاه زندگی میکننده هیچ سرزنش
آمدهای ناگوار برای ما بودید؛ و شادمان و در امنیت بودید، و شما چشم به راه پیش

تافتید، و از نبرد کشیدید، و از مبارزه با دشمن سر برمیخبرهای بد را انتظار می
وجود داشت و  پیامبر بیتاهلو پنهان نسبت به ای پوشیده کینه .(!....گریختیدمی

رحلت کرد آنچه در درون این گروهْ  وقتی پیامبر .کردنداین قوم آن را پنهان می
در سخن خود نقل  ی زهراو این موضوعی است که فاطمه ؛پنهان بود آشکار شد

زیدگانش را تا آنگاه که خداوند برای پیامبرش سرای پیامبرانش و جایگاه برگ) :کندمی
دای دین فرسوده گردید، ی نفاق آشکار شد، رِ اختیار فرمود در میان شما خار کینه
پیشگان به صدا ترین اراذل سربرآورد، شتر باطلساکتِ گمراهان گویا گشت، گمنام

درآمد و در میان شما دم برافراشت، و شیطان از سوراخ خویش سر برون کرد، شما را 
پذیرید. سپس شما را تحریک کنید و فریبش را میا اجابت میندا داد و دید دعوتش ر

روید. شما را برافروخت و مشاهده کرد به آسانی کرد و دریافت شتابان به سویش می
شوید. پس آنگاه شتر دیگری را داغ زدید و تصاحب کردید، و با فرمانش خشمگین می

ه هنوز از زمان پیامبر چیزی به آبشخور دیگران درآمدید، و اینچنین کردید؛ در حالی ک
نگذشته بود، و هنوز ما از خستگی مصیبت نیاسوده و زخم ما التیام نیافته بود، و رسول 

ی اینکه از فتنه سازی و به بهانهخدا هنوز به خاک سپرده نشده بود، و با حیله
ی ترسیم؛ آگاه باشید که در فتنه سقوط کردند و به راستی که دوزخ دربرگیرندهمی

آورید؟ در کافران است. پس شگفتا از شما! شما را چه شده است؟ و به کجا رو می
هایش حالی که کتاب خدا در میان شما است، امورش پیدا و دستوراتش درخشان، نشانه

اید، هایش روشن است، شما آن را پشت سرتان افکندههایش آشکار و فرمانتابان، نهی
کنید؟ عوض بدی است ید؟ و یا به غیر آن حکم میخواهگردانی از آن را میآیا روی

شود و در آخرت کاران، و هر کس جز اسالم دینی برگزیند از او پذیرفته نمیبرای ستم
 .(6)(....از زیانکاران است
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این فتنه نیز مانند  .اتفاق افتاد ،داده بود ـی محمددُردانهـای که زهرا و فتنه
رهبرانی  ،های پیشین اتفاق افتادندهایی که پس از رحلت پیامبران در امتسایر فتنه

حق تعالی  .شودکند و تبدیل نمیو این سنت خداوند است که تغییر نمی ؛داشت
 سنت این) (6)تَبْدیال اهللِ لِسُنَّةِ تَجِدَ  لَنْ  وَ  قَبْلُ مِنْ  خَلَوْا الَّذینَ فِی اهللِ سُنَّةَ :فرمایدمی

و  (یافت نخواهی تغییری خدا سنت در و بود نیز پیشینیان میان در که است خداوندی
َتَبْدیالً  اهللِ لِسُنَّةِ تَجِدَ لَنْ وَ قَبْلُ مِنْ  خَلَتْ قَدْ الَّتی اهللِ سُنَّة(2) (خداوند  سنت این

 قَدْ  مَنْ سُنَّةَو  (یافت نخواهی دگرگونی خدا سنت در و بوده، چنین پیش از که است
 سنتی که در میان فرستادگانی که) (9)تَحْویالً  لِسُنَّتِنا تَجِدُ  ال وَ رُسُلِنا مِنْ  قَبْلَکَ أَرْسَلْنا
و  (نخواهی یافت تغییری ما هرگز در سنت و جاری بوده است، ایمفرستاده تو از پیش
ًإِالَّ یَنْظُرُونَ فَهَلْ  بِأَهْلِهِ  إاِلَّ  السَّیِّئُ  الْمَکْرُ  یَحیقُ  ال وَ  السَّیِّئِ مَکْرَ  وَ  الْأَرْضِ فِی اسْتِکْبارا 

 از روی) (8)تَحْویالً  اهللِ لِسُنَّتِ تَجِدَ لَنْ  وَ  تَبْدیالً اهللِ لِسُنَّتِ تَجِدَ فَلَنْ  الْأَوَّلینَ سُنَّتَ
 جز آیا صاحبش را نگیرد.دامن  زشت جز نیرنگ و زشت، نیرنگ و زمین کشی درگردن
 یابی،نمی تبدیلی خدا سنت و حال آنکه هرگز در دارند؟ انتظار دیگری گذشتگان، سنت

 (.یابینمی تغییری خدا سنت هرگز در و
ها در امت ،چنین بود که پس از فرستادگان عزّوجلخواست خداوند سبحان و 

 اهللُ کَلَّمَ  مَنْ مِنْهُمْ بَعْض  عَلى بَعْضَهُمْ  فَضَّلْنا الرُّسُلُ تِلْکَ :ها و نبردها ایجاد شودفتنه
 اهللُ  شاءَ لَوْ وَ الْقُدُسِ بِرُوحِ أَیَّدْناهُ وَ  الْبَیِّناتِ مَرْیَمَ ابْنَ عیسَى آتَیْنا وَ دَرَجات  بَعْضَهُمْ رَفَعَ وَ
 وَ آمَنَ  مَنْ فَمِنْهُمْ اخْتَلَفُوا لکِنِ  وَ الْبَیِّناتُ  جاءَتْهُمُ ما بَعْدِ مِنْ  بَعْدِهِمْ  مِنْ  الَّذینَ  اقْتَتَلَ  مَا

 این از بعضی) (5)یُرید ما یَفْعَلُ  اهللَ لکِنَّ  وَ  اقْتَتَلُوا مَا اهللُ  شاءَ  لَوْ  وَ  کَفَرَ مَنْ  مِنْهُمْ
 به را بعضی و گفت سخن بعضی با خدا دادیم. برتری دیگر بعضی بر فرستادگان را
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 یاری القدس روح با را و او دادیم هامعجزه مریم بن عیسی به و برافراشت درجاتی
 آنان بر هاحجت آنکه از پس بودند، پس از آنها که مردمی خواستمی خدا اگر و کردیم
 مؤمن ایپاره: کردند اختالف آنان ولی کردند؛نمی قتال یکدیگر با بود، شده آشکار
 چه هر خدا ولی کردند؛نمی قتال هم با خواستمی خدا اگر و کافر شدند ایپاره و بودند

 (.کندخواهد می
 :عرض کردم به ابا جعفر امام باقر :کندعمرو بن ابو مقدام از پدرش روایت می

خوشنودی از  ،پندارند بیعت با ابوبکر از آنجا که با اجتماع مردم صورت گرفتعامه می
را پس از او در فتنه و آزمایش  بوده و خداوند امت محمد (جلّ ذکره)سوی خداوند 
 :گویدیا خداوند نمی ؟!اندآیا کتاب خدا را نخوانده) :فرمود ابا جعفر ؟قرار نداده است

َأَعْقابِکُمْ  عَلى انْقَلَبْتُمْ  قُتِلَ أَوْ ماتَ أَفَإِنْ الرُّسُلُ قَبْلِهِ مِنْ خَلَتْ  قَدْ  رَسُولٌ إِالَّ مُحَمَّدٌ ما و 
 نیست این جز) الشَّاکِرین اهللُ سَیَجْزِی وَ شَیْئاً  اهللَ یَضُرَّ فَلَنْ عَقِبَیْهِ  عَلى یَنْقَلِبْ مَنْ وَ
 یا او بمیرد اگر آیا اند.بوده فرستادگانی دیگر او از پیش که ای استفرستاده محمد که

 بازگرددبه پیشینِ خود  که کس گردید؟ هربازمی خود پیشین آیین به شود شما کشته
 :گفت (.داد خواهد پاداش را گزارانسپاس خداوند رسانید و نخواهد خدا به زیانی هیچ

آیا خداوند ) :فرمود .کنندآنان به صورت دیگری تفسیر می :به ایشان عرض کردم
هایی که پیش از آنها بوده خبر نداده است که پس از اینکه بینات از امت عزّوجل
 وَ  الْبَیِّناتِ مَرْیَمَ ابْنَ  عیسَى آتَیْنا وَ :فرمایدشان آمد، اختالف کردند؛ آنجا که میبرای
 وَ  الْبَیِّناتُ  جاءَتْهُمُ  ما بَعْدِ مِنْ  بَعْدِهِمْ مِنْ  الَّذینَ  اقْتَتَلَ  مَا اهللُ  شاءَ  لَوْ  وَ الْقُدُسِ  بِرُوحِ  أَیَّدْناهُ 
 ما یَفْعَلُ  اهللَ  لکِنَّ  وَ اقْتَتَلُوا مَا اهللُ شاءَ  لَوْ  وَ  کَفَرَ مَنْ  مِنْهُمْ وَ  آمَنَ مَنْ  فَمِنْهُمْ  اخْتَلَفُوا لکِنِ 
 اگر و کردیم یاری القدس روح با را و او دادیم هامعجزه مریم بن عیسی به و) یُرید
 شده آشکار آنان بر هاحجت آنکه از پس بودند، پس ازآنها که مردمی خواستمی خدا
 ایپاره و بودند مؤمن ایپاره: کردند اختالف آنان ولی کردند؛نمی قتال یکدیگر با بود،

خواهد  چه هر خدا ولی کردند؛نمی قتال هم با خواستمی خدا اگر و کافر شدند
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 .(6)(کندمی
 .فدایتان شوم :عرض کردم به ابا جعفر امام باقر :گویدحمران بن اعین می
آیا ) :فرمود !کنیماگر بر گوسفندی جمع شویم آن را تمام نمی .چقدر ما اندک هستیم

( و با دستش اشاره مگر ،مهاجرین و انصار رفتند ؟تر از این به تو نگویمسخنی عجیب
 ؟وضعیت عمّار چگونه بود .فدایتان شوم :عرض کردم :گویدحمران می .(سه نفرکرد )

با خودم  .(ـ را رحمت کند. بیعت کرد و شهید کشته شدیقظان ابور ـخداوند عمّا) :فرمود
شاید تو فکر ) :ایشان به من نگاهی کرد و فرمود !چیزی برتر از شهادت نیست :گفتم

 .(2)(!کنی که او همانند آن سه نفر بود؟ هیهات، هیهات

 برابر مهگان: ُممانعت از نوشنت وصیت در

ولی این وضعیت او را از توجه  ؛شدت گرفت بیماری رسول خدا حضرت محمد
ایشان بر آمادگی لشگر اسامه  .ی امت اسالمی بازنداشتو اِهتمام بسیارش به آینده

لشگر ) :فرمودکردند میاش از او عیادت مینمود و به یارانش که در بیماریتأکید می
لشگر اسامه را راهی ) :بر آن اصرار نمود با این سخن خود (9)(اسامه را راهی کنید
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پس برخی از آنان ایمان آوردند و برخی  ؛پس از او دچار اختالف شدند شود که یاران محمدمی
 .کفر ورزیدند

 .288ص  2ج  :کافی -2

 .571ص  60ج  :کنز العمال -9
ولی آنچه در این روایات قابل توجه است این است که  .روایات در مورد این موضوع ذکر شده است 

جا دارد  .قرار داده و گویی بر او نص و تصریح شده است ابوبکر را جانشین پس از رسول خدا
سیف بن عمر از  :مسند صدیق آمده است :در کنز العمال .ی گرامی این روایت را مالحظه کندخواننده

)رسول  :از حسین بن ابو الحسن که روایت کرده است ،انزهری از ابو ضمره و ابو عمر و دیگر
عمر بن خطاب در بین  .پیش از وفاتش گروهی را به سوی مردم مدینه و حوالی گسیل داشت خدا

آخرین آنان از خندق هم عبور نکرده بود که رسول  .اسامه بن زید را بر آنان امیر قرار داد .آنان بود
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 .(اش نافرمانی کندکند مگر اینکه از خدا و فرستادهکنید؛ و کسی از آن شانه خالی نمی
به  وقتی اسامه با لشگرش قدری از مدینه فاصله گرفت خبر بیماری رسول خدا

وارد  وقتی بر رسول خدا .عبیده بن جراح بازگشتند عمر و ابو ،ابوبکر .آنان رسید
دهم که خدایا! من به احدی اجازه نمی) :شدند رنگ رخسار ایشان دگرگون شد و فرمود

 ،ابوبکر خواست به سوی اسامه برود و به او ملحق شود .(از لشگر اسامه سرپیچی کند
 .(6)ولی عمر او را بازداشت

تا  ،به آنان فرمان به بیرون رفتن از مدینه همراه لشگر اسامه داده بود پیامبر

                                                                                                      
 به سوی جانشین رسول خدا :اسامه در برابر مردم ایستاد و به عمر گفت .رحلت فرمود خدا

همراه من بزرگان مردم هستند  .گردمبازگرد و از او اجازه بگیر تا به من اجازه دهد که همراه مردم باز
سنگین آمد و اینکه سنگینی مسلمانان را  بر رسول خدا .ایمن نیستم و بر جانشین رسول خدا

از ما به ایشان برسانید و بخواهید  .شویماگر سر باز زد ما منصرف می :رند و انصار گفتندمشرکین بگی
نزد ابوبکر  .عمر به دستور اسامه بیرون رفت .بر ما مردی را والی کند که سنش از اسامه بیشتر باشد

ه کنند آنچه اگر سگان و گرگان مرا پاره پار :ابوبکر گفت .آمد و آنچه اسامه گفت را به او خبر داد
انصار به من فرمان دادند که این را به تو  :گفت .رسول خدا تدبیر کرده است را تغییر نخواهم داد

ابوبکر  .تر باشدخواهند والی امر آنان را مردی قرار دهی که از اسامه مسنآنان از تو می :برسانم
رسول  !فرزند خطابمادرت به عزایت بنشیند ای  :ریش عمر را گرفت و گفت .و نشست برجست

عمر به سوی مردم رفت و آنان  ؟دهی او را عزل کنماو را به کار گرفته و تو به من فرمان می خدا
تا امروز چنین رفتاری به خاطر شما  !مادرتان به عزایتان بنشیند .بروید :گفت ؟چه کردی :به او گفتند

به آنان  ،فت تا اینکه نزد آنان آمدسپس ابوبکر بیرون ر .ندیده بودم نسبت به جانشین رسول خدا
ولی اسامه سواره بود و عبدالرحمن بن عوف  ؛رسید و آنان را مشایعت کرد در حالی که خود پیاده بود

شوید یا من شما سوار می !ای جانشین رسول خدا :اسامه به او گفت .سر مرکب ابوبکر را گفته بود
ی جز این بر عهده !شومبه خدا سوگند تو پایین نیا و به خدا سوگند من سوار نمی :گفت ؟پایین بیایم

چرا که برای جنگجو در هر قدمی هفتصد  ؛هایم را در راه خدا حرکت دهممن نیست که ساعتی گام
شود و هفتصد شود و هفتصد درجه است که برایش باال برده میحَسنه است که برایش نگاشته می

بینی که مرا با عمر بن خطاب یاری اگر می :به او گفت .گردد تا اینکه به پایان رسدیخطایش محو م
 .574ص  60ج  :کنز العمال متقی هندی .(....به او اجازه داد .کنی این کار را انجام بده

 .63ص  :تثبیت االمامه  ؛255ص  :ماحوزی ـکتاب اربعین  -6
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های پلید آنان زیرا نیت ؛دور شوند عناصر دسیسه چینی برای جانشینی رسول خدا
 .هایی را برای امت در پی داشتها کرده بود و نابسامانیشدن در افقشروع به آشکار 

نی که از لشگر اسامه سر باز زدند جمع شدند و کسا ی حضرتصحابه در خانه
های ولی آنها عذر و بهانه ،آنان را سرزنش و توبیخ کرد پیامبر .به آنان ملحق شدند
های ی سیاسی که بر نفستالش کرد این دسیسه پیامبر .پوچ و واهی آوردند

به حاضرینِ نزد خود دستور داد تا صحیفه و  .ضعیف جاری شده بود را از بین ببرد
 ؛داردشان چیزی بنگارد که آنان را به طور قطع از انحراف بازمیتی بیاورند تا برایدوا

 ؛گویی متهم نمودرا به هذیان و یاوه ولی عمر بن خطاب این را نپذیرفت و پیامبر
ی اینها برای این بود که میان پیامبر و نگارش این نوشتار همه !که هرگز چنین نبود

 .مانع ایجاد کند
چه برسد به خاصه  ؛کنندروایت می (اهل سنت)ی است که عامه این چیز

کنند تقدیم حضورتان برخی از روایاتی که عامه در این مورد روایت می (.شیعیان)
 :گرددمی

آورده است که  (خداوند از هر دو خوشنود باشد)بخاری با سند خود از ابن عباس 
فرارسید در خانه مردانی  و سلم صلی اهلل علیه )وقتی هنگام احتضار رسول خدا :گفت
بیایید برایتان نوشتاری بنویسم که پس از ) :فرمود صلی اهلل علیه و سلم پیامبر .بودند

غلبه یافته  صلی اهلل علیه و سلم بیماری بر رسول خدا :برخی گفتند .(آن گمراه نشوید
ف کردند و اهل خانه اختال .کتاب خدا برای ما کافی است ؛است و شما قرآن را دارید

پیش آیید تا برای شما نوشتاری بنویسد که پس از آن  :برخی گفتند .بگو مگو شد
وقتی همهمه و اختالف بسیار شد رسول  .گفتندگمراه نشوید و برخی چیز دیگری می

 .(!برخیزید) :فرمود صلی اهلل علیه و سلم خدا
ی مصیبت این بود که میان مصیبت و همه :گفتابن عباس می :عبید اهلل گفت

با اختالف و ـآن نوشتار را بنگارد  ،و اینکه برای آنان صلی اهلل علیه و سلم رسول خدا
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 .(6)مانع ایجاد شد( ـشانهمه
وقتی بیماری  :همچنین از عبید اهلل بن عبد اهلل از ابن عباس آورده است که گفت

ای برایم بیاورید که صحیفه) :فرمود ،گرفتشدت  صلی اهلل علیه و سلم بر پیامبر
 بیماری بر پیامبر :عمر گفت .(برایتان نوشتاری بنگارم که پس از آن گمراه نشوید

آنها  .(2)کندمان میو ما کتاب خدا را داریم که کفایتغلبه یافته  صلی اهلل علیه و سلم

                                                                                                      
 .697ص  5ج  :صحیح بخاری -6

می باید در توجیه آنها و نیک دانستن سخن عمر توسط آنان دقت کند و تفسیر را بر گرا هخوانند -2
 .گذارمی خواننده میعهده

است( یعنی نگاشتن نوشتار  غلبه یافته)بیماری بر او  :)این سخن او :گویدابن حجر در فتح الباری می
خواست با این عمل از سخن با این کار می گویی عمر .بار استیا اقدام به نگارش بر او مشقّت

داده عبارت )برایم بیاورید( دستور است و حق دستور  :قرطبی و دیگران گفتند .بیهوده جلوگیری کند
و جماعتی آشکار شد که  ولی برای عمر ؛شده این است که به سرعت اقدام به انجام آن نماید

آنها ناپسند دانستند زیرا  .و راهنمایی به سوی بهتر استبلکه از باب اِرشاد  ؛واجب بودن نیست ،منظور
 مِنْ  الْکِتابِ فِی فَرَّطْنا ما :با وجود این سخن حق تعالی ؛در این صورت ایشان در رنج و سختی افتد

 چیزى بیانی بر هر) ءشَیْ لِکُلِّ تِبْیاناً( و نکردیم فروگذار این کتاب در را چیزى هیچ ما) ءشَیْ 
ص  6ج  :کند( )فتح الباری ابن حجرکتاب خدا ما را کفایت می :به همین دلیل عمر گفت .(است
چرا که او  ؛با علم و آگاهی و فضیلت برای او بود )این سخن عمر :گویدنووی می .(641
نتیجه به خاطرش مستحق ترسید پیامبر مواردی را بنگارد که آنها از انجامش ناتوان باشند و درمی

 .چرا که در این صورت تصریحی بود که آنها دیگر مجال اجتهاد در آن را نداشتند( ؛عقوبت گردند
بر  ،او( غلبه یافته بودخواست وقتی بیماری بر پیامبر )درود و سالم بر می )عمر :گویدبیهقی می

این بود که چیزی بنگارند که آنها هرگز از  (او بر سالم و درود)اگر منظور ایشان  .ایشان آسان بگیرد
)سفیان بن عیینه از اهل علم  :گویدبیهقی می .کرد(شدند آنها را در اختالف رها نمینیاز نمیآن بی

سپس  .را بنگارد خواست جانشینیِ ابوبکرمی (وا سالم بر و درود)پیامبر  :گفته شد :کندنقل می
)جایز نیست سخن او  :گویدخطابی می .اش از تقدیر خداوند متعال رها کرد(این را با اعتماد بر آگاهی

یا نسبت به او گمانی باشد که به حالش شایسته  غلبه یافتهبر این حمل گردد که توهم غلط بر او 
ترسید این سخن از جمله  ،او غالب و وفات نزدیک شده استولی وقتی دید بیماری بر  ؛نباشد

ها راهی برای نفوذ گوید و عزمی برایش نداشته باشد و به این ترتیب منافقمطالبی باشد که بیمار می
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از نزد من ) :فرمود صلی اهلل علیه و سلم ایشان .اختالف کردند و همهمه بسیار شد
 :گفتابن عباس بیرون رفت و می .(برخیزید. نزاع و درگیری نزد من شایسته نیست

و  صلی اهلل علیه و سلم ی مصیبت این بود که میان رسول خدامصیبت و همه
  .(6)نوشتارش مانع ایجاد شد(

رسید و  صلی اهلل علیه و سلم وفات رسول خدا :احمد در مسند خود آورده است
مردانی  .(بیایید تا برای شما نوشتاری بنگارم که پس از آن هرگز گمراه نشوید) :فرمود

 بیماری بر رسول خدا :عمر گفت .شان بوددر خانه بودند که عمر بن خطاب در میان
 .و قرآن نزد شما است و کتاب خدا برای ما کافی استغلبه یافته  صلی اهلل علیه و سلم

رسول  :گفتاز میان آنان یکی می .اهل خانه اختالف کردند و درگیر شدند :گویدمی

                                                                                                      
در برخی از مسائل پیش از اینکه در آن جزم و یقین پیدا کنند به  صحابه .در دین پیدا کنند

طور که در روز حُدیبیه و در اختالف و در صلح همان ؛کردندمراجعه می (او سالم بر و درود)پیامبر 
شد ای که به خواست و اراده مربوط میولی وقتی با مسئله .بین ایشان و قریش به او مراجعه کردند

)بیشتر علما بر این اعتقاد هستند که در آنچه  :گویدمی .کرد(شدند کسی به او مراجعه نمیمواجه می
همگی بر این اتفاق نظر دارند و  .احتمال خطا برای ایشان وجود دارد ،ایشان نازل نشده بودوحی بر 

 (باشد خوشنود او از خداوند))مشخص است که ایشان  :گویداو می .گوید(کسی خالف این نمی
ایشان در نماز سهو  .ولی از عوارض بشری به دور نیست ،اش برتر از تمامی خالیق استچند درجههر
توان رد اش برخی امور بر وی عارض شود را نمیپس این گمان که در بیماری .فراموشی نموده بود و

 ،با وجود این معانی و مشابه آن .در چنین وضعیتی باید توقف ایجاد شود تا حقیقتش روشن شود .کرد
اهلل علیه صلی  با وجود این سخن پیامبر) :گویدمازری در توجیه سخن عمر می .(توقف کرد عمر

اختالفی در این نیست که اگر برای دستورات قرائنی همراه باشد آن را از  (برایم بیاورید) و سلم
دستور برای  :گویدبرد و برعکس آن در نظر کسی که میبودن میمستحب بودن به واجب 

ر شود که چه بسا با توجه به قراین چیزی آشکا .و سایر معانی ،و برای مباح بودن ،بودن استواجب
این مطلب برای آنها واجب نبوده باشد بلکه انتخاب و اختیاری برایشان بوده باشد و شاید او اعتقاد 
داشت که این مطلب از ایشان )سالم و صلوات بر او باد( بدون قصد و جزم صادر شده باشد که این 

 .مراجعه کنید 676ص  2ج  :به عمدة القاری عینی .آشکار شد و نه هیچ کس دیگری( برای عمر

 .97ص  6ج  :صحیح بخاری -6



 
 ی شهیدهصدیقهفاطمه  011

 پیش آیید تا رسول خدا :گفتیا دیگری می ،بنویسد برایتان صلی اهلل علیه و سلم خدا
وقتی همهمه و  .برای شما بنویسد و دیگری سخن عمر را گفت صلی اهلل علیه و سلم

از نزد من ) :ناراحت شد و فرمود ه و سلمصلی اهلل علی رسول خدا ،اختالف بسیار شد
 ی مصیبت این بود که میان رسول خدامصیبت و همه :گفتابن عباس می .(برخیزید

شان مانع و اینکه برای آنان نوشتاری بنویسد با اختالف و همهمه صلی اهلل علیه و سلم
  .(6)ایجاد شد(

)روز پنجشنبه و چه  :بخاری نیز از ابن عباس با سندش آورده است که گفت
روز پنجشنبه  :ها را خیس کرد و گفتاش سنگسپس گریه کرد تا گریه .ایپنجشنبه

ای برایم بیاورید تا برای شما صحیفه) :بیماری بر رسول خدا چیره شد و فرمود
آنان به نزاع و درگیر پرداختند در  .(نوشتاری بنویسم که پس از آن  هرگز گمراه نشوید

 .(2)گویدرسول خدا هذیان می :گفتند .حالی که نزاع در حضور پیامبر شایسته نیست

                                                                                                      
 .928ص  6ج  :مسند احمد -6

بودن در لسان العرب ابن منظور )هجر( با مرفوع  .سخن نادرست است :هجر و هذیان در لغت -2
)هجر( با ضمه اسمی از )اهجار( است  .)هاء( سخن ناپسند است و )هجر( به معنای )هذیان( نیز است

 .بسیار شود ،ی چیزی که شایسته نیستو همچنین وقتی سخن درباره ؛باشدکه همان فحش می
گوید( است و این همان چیزی است که عمر بن خطاب از )هجر در بیماری( به معنی )هذیان می

اند و به خاطر داللت این کلمه بر همین نه آن توجیهاتی که برایش گفته ،سخن خود قصد کرده بود
ابن اثیر در )نهایة فی غریب الحدیث و  .تر بیان گردیده کردند که پیشمورد به بیان توجیهاتی تکی

 ؟او را چه شده :گفتند :است )از جمله آن حدیث بیماری پیامبر :گویدی )هجر( میاالثر( در ماده
البته به شکل استفهام و  ؛یعنی سخنش به خاطر بیماری دچار پریشانی شده است ؟گویدآیا هذیان می

مختل شده  ،گیرش استآیا سخنش پریشان است و به دلیل بیماری که گریبان :یعنی .پرسشی
هیچ اِخباری نیست که فحش یا  .شودی آن گفته میاین نیکوترین سخنی است که درباره ؟است
 .شودگوینده عمر است و چنین نسبتی به او گمان برده نمی .گویی باشدهذیان

بردن در معنای )یهجر( و معنایش منحرف کنند و این با دست اند که لفظ را از برخی تالش کرده
آن را به معنای )مهاجرت(  ؛بردن آن به مصدر غیر از آنچه از آن مشتق شده صورت گرفته است

)پیامبر شما  ؛کندشود که مهاجرت میبه این ترتیب معنای سخن عمر )یهجر( این می .گرداندندباز
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وضعیتی که در آن هستم بهتر از  .رهایم کنید) :فرمود صلی اهلل علیه و سلم ایشان
 :( و هنگام مرگش به سه مورد وصیت فرمودخوانیدچیزی است که مرا به آن می

 ،گونه که من پذیرایی کردمها هماناز هیأت .العرب بیرون کنید مشرکین را از جزیرة
 .(6)و سومی را فراموش کردم( :گفت .پذیرایی کنید

)روز پنجشنبه و چه  :مسلم با سندش از ابن عباس آورده است که گفت
هایش های مروارید روی گونهسپس اشکانش روان شد و همچون دانه !ایپنجشنبه

کتف و دواتی برایم ) :فرمود صلی اهلل علیه و سلم رسول خدا :گفت .آشکار گردید
ـ تا برای شما نوشتاری بنگارم که بعد از آن هرگز گمراه یا لوح و دواتیبیاورید ـ
 .(2)گوید(رسول خدا هذیان می :گفتند .(نشوید

                                                                                                      
واقع این کلمه از )هجر یهجر هجراً( مشتق شده است و نه از  در !باید مهاجرت کند و برود(

 ؛کننداینگونه اعمال هیچ سودی عایدشان نمی .بنابراین معنایی جز )هذیان( ندارد ؛)مهاجرت(
 .طور که برای هر خردمندی روشن استهمان

ص  4ج  :نیل االوطار شوکانی  ؛169ص  60ج  :مغنی ابن قدامه ؛96ص  8ج  :صحیح بخاری -6
فراموشش  :و در مورد سومی ساکت شد یا گفت :آمده است 697ص  5ج  :در صحیح بخاری .222
عباس ابن :گویدسعید بن جبیر می :با این لفظ آمده است 222ص  6ج  :در مسند احمد .کردم
گوید سپس گریان شد تا اشکش روان شد و جای دیگر می .ایروز پنجشنبه و چه پنجشنبه :گویدمی

بیماری بر رسول  :گفت ؟روز پنجشنبه چیست !العباسای ابو  :گفتیم .ها را خیس کردتا اشکش سنگ
برایم بیاورید تا برای شما نوشتاری بنویسم که پس از ) :فرمود .شدت یافت صلی اهلل علیه و سلم خدا

 :گفتند .اع برخاستند در حالی که در حضور پیامبر نزاع شایسته نیستبه نز .(آن هرگز گمراه نشوید
 .گویدسفیان گفت یعنی به صورت پرسشی گفت هذیان می ؟گویدآیا هذیان می ؟حالش چطور است

مرا رها کنید. وضعیتی که در آن هستم از آنچه مرا به آن ) :فرمود .رفتند به سوی او بازگردند
 .به سه مورد وصیت نمود :گویدبار دیگر سفیان می .سه مورد دستور دادبه  .(خوانید بهتر استمی

 پذیرایی کردم، پذیرایی من که کاروانیان همانگونه از. کنید بیرون العربجزیرة  را از مشرکان) :فرمود
و بار دیگر  .دانم شاید از روی عمد سکوت کردنمی .ی سومی سکوت کرد(. سعید دربارهکنید
 .آن را رها کرد یا فراموشش نمود :گویدو بار دیگر سفیان می .یا آن را فراموش کردم :گویدمی

 .71ص  5ج  :صحیح مسلم -2
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 :وقتی پیامبر بیمار شد فرمود :انی در )اوسط( از عمر روایت کرده است که گفتطبر
صحیفه و دواتی برایم بیاورید تا برای شما نوشتاری بنگارم که پس از آن هرگز گمراه )

چه  صلی اهلل علیه و سلم شنوید رسول خداآیا نمی :ها از پشت پرده گفتندزن .(نشوید
وقتی رسول اهلل  .شما همچون زنان همراه یوسف هستید :گفتم :عمر گفت ؟فرمایدمی

اش سوار بر گرده ،شود و زمانی که بهبود یابدبار میبیمار شود چشمانتان اشک
 .(6)(آنها را رها کنید که آنها از شما برترند) :رسول خدا فرمود :گفت !شویدمی

نبه را نقل های عامه روایت شده است و مصیبت پنجشو دیگر متونی که در کتاب
 .کنندمی

اختالف و نزاع و درگیری بین حاضرین و بلند شدن صداها  ،بسیار شدن همهمه
شد و پس از اینکه بسیاری از حاضران به سوی عمر بن خطاب  مانع رسول خدا

گیری او نفی چرا که موضع ؛این نگاشتن دیگر سودی نداشت ،رفتند و او را تأیید کردند
آنها نیز قطعاً به متهم  ،ورزیدبر وصیت اصرار می اگر پیامبر .نگارش وصیت بود

تا ماحصل  ـکه هرگز چنین نبودـکردند نمودن ایشان به هذیان گویی اصرار می
فرمود تشکیک بیان می وصیت را باطل کنند و به این ترتیب در هر چه که پیامبر

ین وضعیت را فیصله چنین صالح دید که ا به همین دلیل پیامبر .شدحاصل می
انتظار  بنابراین دستور به بیرون رفتن آنان با الفاظی تند داد که از رسول خدا .دهد

وضعیتی که در آن هستم از آنچه مرا به آن  .مرا رها کنید :به آنان فرمود !نداشتند
و نزاع و درگیری در حضور من شایسته  ،یا از نزد من برخیزید ،خوانید بهتر استمی

 .نیست
کسانی که  ؛شدگان وصیت نکندبه این رانده طبیعی است که پیامبر خدا

در روز پنجشنبه بود و متهم کردن ایشان  قصدشان باطل کردن وصیت رسول خدا
 .به هذیان مانعی برای وصیت کردن بود

این همان چیزی بود که عمر بن خطاب و حاضرانی که او را تأیید نمودند 
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عمر بن خطاب و همراهانش در منع کردن  .آن را داشتند خواستند و حتی آرزویمی
ولی آنان نتوانستند به طور  ؛از وصیت کردن در برابر همگان پیروز شدند رسول خدا

اش بر وصی بلکه روایاتی آمده است که متن وصیت پیامبر ؛کامل مانع آن گردند
 ؛خواهد آمددارند که متن آنها در شب وفاتش را بیان می علی بن ابی طالب

 .منتظرش باشید
گوهایی که میان او و واو پس از آن در گفت .ی عمر بن خطاب روشن بودتوطئه

 .به این مطلب اعتراف نمود ،ابن عباس رخ داد
از  !ای عبد اهلل :گفت ...)در ابتدای خالفت عمر بر او وارد شدم :گویدابن عباس می

گمان  ؟پسر عمویت را چگونه پشت سر گذاردی :گفت .از مسجد :گفتم ؟کجا آمدی
او را پشت سر گذاشتم در حالی که با  :گفتم .کردم منظورش عبد اهلل بن جعفر است

شما  بیتاهلمنظورم بزرگ  .منظور این نبود :گفت .کردهایش بازی میسن و سالهم 
النی با دلو های فاو را اینگونه پشت سر گذاشتم در حالی که در نخلستان :گفتم .بود

ها بر اگر چیزی را کتمان کنی خون !ای عبد اهلل :گفت .خواندکِشید و قرآن میآب می
 .آری :گفتم ؟...آیا در وجودش چیزی از امر خالفت باقی مانده است .ی تو استعهده

عمر  .راست است :گفت .ی ادعایش پرسیدماز پدرم درباره .گویمتر میبه تو بیش
شکلی از سخن بود که هیچ دلیلی را ثابت  او از سوی رسول خدا در مورد امر :گفت
روزگاری او چشم انتظار در کارش بود و در  .کردای را برطرف نمیو بهانه کردنمی

ولی من او را از سر مهربانی و  ؛خواست به نامش تصریح کنداش میزمان بیماری
 !سوگند به پروردگار این بنا !هرگز .خیرخواهی برای اسالم از این موضوع بازداشتم

عرب از هر سو  ،اگر او سرپرست آن شود .شوندقریش به هیچ وجه بر او جمع نمی
یقین کرد که من آنچه درونش هست را  رسول خدا .کندکارش را یکسره می

 ،پس بازایستاد و خداوند نیز چیزی جز جاری شدن آنچه حتمی است ؛دانممی
 .(6)خواهد(نمی
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چه چیز  !)ای ابن عباس :کرده است که عمر به ابن عباس گفت طبری روایت
ای ابن  :گفت .دانمنمی :گفتم ؟داردشود که علی از خروج علیه ما دست برباعث می

 .است و تو پسرعمویش هستی صلی اهلل علیه و سلم پدرت عموی رسول خدا !عباس
آنها  .دانمولی من می :گفت .دانمنمی :گفتم ؟چه چیز قوم شما را از شما بازداشت

حالی که ما برای آنان خیر و چرا در  :گفتم .گوینددانند و با آنان سخن نمیناپسند می
دارند که نبوت و خالفت در میان آنها ناپسند می !خدایا ببخشای :گفت ؟خوبی هستیم

 :چه بسا شما بگویید .فروش شویدفروشِ فخرنتیجه شما فخر شما جمع گردد که در
اگر  .تر از حاضران بودبه خدا سوگند ابوبکر دوراندیش ،خیر .وبکر بر این درب قفل زداب

 .(6)داد قرابت و نزدیکی شما هیچ سودی به حالتان نداشت(آن را برای شما قرار می
هایی است که عمر بن خطاب و ها و دسیسهی روشنی بر توطئههمه اینها اشاره

بنابراین او اقدام به ممانعت از وصیت نمود چرا که از  .همراهانش به انجام رسانیدند
پس از آوردن دوات و  .به علی وصیت خواهد کرد دانست که رسول خداپیشین می

باشد دانست که وصیت برای او میوگرنه اگر عمر بن خطاب می ؛کتف منع کرد
 طور که هنگام مرگ دوستشهمان ؛کرددرنگ به سوی دوات و کتف شتاب میبی

 .کندکتاب خدا ما را کفایت می :ابوبکر به آن شتاب کرد و نگفت
)عمر بن خطاب را دیدم که نشسته بود  :طبری از قیس روایت کرده است که گفت

گوش دهید و از  !ای مردم :گفتای بود و میو مردم با او بودند و در دستانش ترکه
من به خاطر  :گفتاو می .اطاعت کنید صلی اهلل علیه و سلم سخن جانشین رسول خدا

همراه او غالم ابوبکر بود که به او )شدید( گفته  .خیرخواهی شما در آن کوتاهی نکردم
 .(2)ای بود که جانشینی عمر در آن بود(همراهش صحیفه .شدمی

 :(9)دیلمی گفته است
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 :شان گفتدر حالی که گوینده ؛پیامبر وصیت کرد
 گویدمیهذیان  ،سرور بشریت

 (6).عمر وصیت کرد گوید و بههذیان نمی کردند که ابوبکر درست گفت وو روایت 
کنند و و حاضران اختالف نمی !گویدگوید ابوبکر هذیان میعمر بن خطاب نمی

بلکه مردم را به گوش سپردن و  !کنندشود و زنان دخالت نمیهمهمه بسیار نمی
اینها دلیل روشنی است بر ی همه .دهداطاعت از آنچه  ابوبکر گفته است فرمان می

وگرنه در نظر  ؛های عمر به موضوع جانشینی رسول خدا و علیه وصی اودسیسه
قطارانش چگونه ابوبکر ارزش و قداستی بیش از ارزش و قداست  رسول خدا عمر و هم

 !!!این از عجایب زمانه است ؟!دارد
وصیت و  رسد هیچ کس او را ازبه عالوه وقتی وفات عمر بن خطاب فرامی

گوید تو هیچ کس نمی .خواست بیان کند بازنداشتهایی که مینگاشتن راهنمایی
 .است یا کتاب خداوند برای ما کافی استغلبه یافته گویی یا بیماری بر تو هذیان می

کند که در در ظاهر با شش تن عهد می .کندخواهد وصیت میبلکه او به هر آنچه می
آیا عمر بن  .ستند ولی در واقع به عثمان بن عفانو عثمان ه میان آنان علی

 ؟؟!!دارد خطاب مقام و قداستی باالتر از قداست رسول خدا حضرت محمد
بودن این عقیده و فاسد  !باشد برتر از رسول خدا ،مگر اینکه جانشین !خداوندا

  !تر از آن است که در آن وارد شویمواضح
کس دیگری را از وصیت  ،رده است که کسیتاریخ برای ما بیان نک ،به طور کلی

هر انسانی حق دارد در حالت بیماری  .زیرا این از حقوق هر انسانی است ؛داردکردن باز
اگر شخص عادیِ بیماری بخواهد پیش از  .خواهد وصیت کندبه هر چه می ،و صحت

وش مرگش وصیت کند و یکی از فرزندان یا نزدیکان یا دوستانش بیاید و فضا را مش
است و میان او و آنچه غلبه یافته گوید یا بیماری بر او او هذیان می :کند و بگوید
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ی حاضران و عدم آیا این ناپسند دانستن همه ،مانع شود ،خواهد وصیت کندمی
که  حال وضعیت رسول خدا ؟شان به این عمل او را به دنبال نخواهد داشترضایت

 ؟!بودچگونه خواهد  ،رهبر بزرگ اسالم است
با وجود اینکه  ،امروز دفاع اهل سنت از صحابه و بخشیدن قداست و پاکی به آنان

بسیاری از آنان با عمر بن خطاب در موضع نپذیرفتن او بر وصیت و متهم کردن 
 !امری است غریب ،رأی هستندشدن بیماری همبه هذیان و چیره پیامبر

را به هذیان گویی  پیامبرای وجود دارد که چه قداست و پاکی برای صحابه
و او را از وصیت کردن برای امتش  !گویداو یاوه می ـپناه بر خداـمتهم کردند و اینکه 

محروم  داشتند و امت را از شنیدن آخرین کلمات پیامبرشاناش بازدر آخر زندگانی
های این برخی از جنایت .خواست آن را به امانت گذاردحالی که او می در ؛نمودند

پس این عدالت که اهل سنت ادعا و هر کس که به آن معتقد نباشد را  !!صحابه است
آیا صحابه نسبت به آنچه بر مسلمانان از آن مصیبت و تا  ؟کنند کجا استتکفیر می

ولی نیست که صحابه در کنار آیا اُ ؟؟!!نیستند مسئول ،شودبرپایی ساعت جاری می
 ؟؟!!بایستند پیامبرشان

 تأّملی در روایات پیشین:

 :از جمله ؛شوددر این متون چندین نکته دیده می
به خاطر  ؛آراسته کند ،خواست عبارتی را که عمر بیان کرده استبخاری می :اول

بیماری  :)عمر گفت :گویدوی می .در آن وجود داشت جسارتی که نسبت به پیامبر
اینکه  ؛کنندحالی که متون دیگر لفظ دیگری را ثابت میاست( در غلبه یافته بر پیامبر 

طور که در روایتِ پیشینِ مسلم اینگونه است و در همان ؛گوید()رسول خدا هذیان می
طور که در روایت پیشین صحیح مسلم و همان ؛گوید( استبرخی دیگر )هذیان می
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 .(6)دیگر روایات اینگونه است
گوید( باشد یا با لفظ چه روایت با لفظ )هذیان می .معنای این دو عبارت یکی است

تشویش در سخن و هذیان گفتن  ـپناه بر خداـاست( معنایش غلبه یافته )بیماری بر او 
 این معنایی است که شایسته نیست به ساحت رسول خدا حضرت محمد .است

ان را به پیروی کسی که قرآن او را از هر نقصی مُنزّه دانسته و مسلمان ؛نسبت داده شود
 لَقَوْلُ  إِنَّهُ :اندآیا آنها این سخن حق تعالی را نشنیده ،دانمنمی .از او دستور داده است

 صاحِبُکُمْ  ما وَ  * أَمین  ثَمَّ  مُطاع   * مَکین  الْعَرْشِ ذِی عِنْدَ قُوَّة  ذی * کَریم  رَسُول 
 عرش، خداوند نزد در نیرومند، *است  ای بزرگوارفرستاده سخن این که) (2)بِمَجْنُون
 (.نیست دیوانه شما یار و * امین است و مُطاع * ،مکانت صاحب

 شاعِر   بِقَوْلِ هُوَ ما وَ * کَریم  رَسُول  لَقَوْلُ إِنَّهُ :جالله و این سخن خداوند جل
 که) (9)الْعالَمین رَبِّ مِنْ تَنْزیلٌ  * تَذَکَّرُونَ  ما قَلیالً کاهِن  بِقَوْلِ ال وَ * تُؤْمِنُونَ  ما قَلیالً

 ایمان اندک چه شاعری؛ سخن نه *است بزرگوار،  ایفرستاده سخن قطعاً این
 ای است ازفرود آمده *گیرید می پند اندک چه نیست؛ کاهنی سخن نیز و *آورید می

 (.جهانیان سوی پروردگار
 * الْهَوى عَنِ  یَنْطِقُ  ما وَ  * غَوى ما وَ  صاحِبُکُمْ ضَلَّ  ما :جالله جل خداوند سخن

 راه به نه و شد گمراه نه شما یار که) (8)الْقُوى شَدیدُ  عَلَّمَهُ  *یُوحى  وَحْیٌ  إاِلَّ  هُوَ  إِنْ 
 آنچه جز سخن این گوید * نیستو هوس نمی هوی روی از سخن است * و رفته کج
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 .265ص  8ج  :مجمع الزوائد هیثمی .شما هستید که عقل ندارید(

 .22تا  63 :تکویر -2

 .89تا  80 :حاقه -9

 .5تا  2 :نجم -8
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 (.است داده تعلیم نیرومند بس یفرشته آن را شود * اومی وحی
از  و بسیاری دیگر از امثال این آیات روشن که در آنها بر عصمت سخن ایشان

هایی بسی از چنین نسبت و ساحت مصطفی ؛هذیان و یاوه گویی تصریح شده است
 !!به دور است

هایی با به چنین نسبت کردن پیامبرجز این نیست که آنان درواقع با متهم
حاکم چنین چیزی را در مستدرک خود روایت کرده  .دستی بر مردم چیره شدندچیره
 ی آنچه را که از رسول خدا)من همه :گویدعبد اهلل بن عمرو بن عاص می :است
قریش مرا از این کار بازداشتند و  .خواستم حفظشان کنمنگاشتم و میمی ،شنیدممی

کسی  ارسول خد ؟نگاریمی ،شنویمی آیا هر آنچه را که از رسول خدا :گفتند
این را  .از این کار دست کشیدم :گفت !گویداست که در خوشنودی و خشم سخن می

بنویس. سوگند به ) :ایشان به دهانش اشاره کرد و فرمود .بازگو کردم برای پیامبر
 .(6)(آیدآن کس که جانم در دستان او است! از این جز حق بیرون نمی

تواند معتقد باشد که او می محمدی خدا چطور یک مسلمان مؤمن به فرستاده
کسی است که عدالت و  حالی که ایشاندر  ؟پذیرددر خوشنودی و خشم تأثیر می

 .ها استدهنده در حالی که او از نجات ،سخن حق در خشنودی و خشم را آماده کرده
سه چیز ) :روایت کرده است که فرمود متقی هندی در کنز العمال از ایشان

دهنده. سه چیز درجه و رتبه است و سه چیز  ست و سه چیز نجاتکننده اهالک
بخلی که از آن ) :فرمود ؟ها چیستکننده هالک !ای رسول خدا :عرض شد .(کفاره

شود و اینکه کسی عجب و خود شود، هوای نفسی که از آن پیروی میاطاعت می
تقوای الهی در ) :فرمود ؟ها چیستدهندهنجات :عرض شد .(بزرگ بینی داشته باشد
 .(نیازی، و عدالت در خوشنودی و خشمروی در نیازمندی و بیپنهان و آشکار، میانه

بودن نماز پس از  گام برداشتن به مساجد، منتظر) :فرمود ؟ها چیستکفاره :عرض شد

                                                                                                      
 .223ص  1ج  :مصنف ابن ابی شیبه کوفی ؛601ص  6ج  :مستدرک حاکم -6
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 .(6)(کردن وضو در روز سرد هنگام صبحنمازی، و کامل
پس چه کسی  ،گان را نداشته نباشددهندههای نجات ویژگی اگر رسول خدا

 ؟!دارد
های منع آنها تالش کردند چنین اعتقادی را در اذهان مردم تثبیت کنند تا زمینه

زیرا آنها به کتاب خداوند متعال کفایت کرده بودند  ؛را مهیا کنند حدیث از ایشان
آنان تدوین  .که در عمل اتفاق افتاد این چیزی است (!!کندکتاب خدا ما را کفایت می)

حدیث را منع و با ادعای ترس از مخلوط و مشوش شدن سنت با قرآن آن را توجیه 
در نزد آنان  ی خدا حضرت محمدکه همان سخن فرستادهـاگر سنتی  !!کردند
تواند با قرآن عظیم مخلوط شود و به ای برخوردار است که میاز چنین مرتبه ـاست

چگونه  ،تواند بین این دو تمایز قائل شودبودن معنا خواننده نمیبک لفظ و باال دلیل س
 ؟؟!!نیاز باشندبه عمر بن خطاب و پیروانش چنین اجازه داده شد که از آن بی

 (2)کَذِباً  إاِلَّ  یَقُولُونَ إِنْ أَفْواهِهِمْ مِنْ تَخْرُجُ  کَلِمَةً کَبُرَتْ :فرمایدحق تعالی می
 (.گویندنمی دروغ آنان جز و آید،می بیرون شاندهان از که سخنی است بزرگ چه)

)در خانه مردانی بودند که عمر بن  :گویدبینیم که بخاری در روایت میمی :دوم
حالی که است( در غلبه یافته بیماری بر پیامبر  :عمر گفت ...ی آنان بودخطاب از جمله

 :گویدعبارت را به عمر نسبت ندهد و میکند که این در روایتی دیگر تالش می
 ؛دهدگوید( و این سخن را به افراد ناشناسی نسبت میرسول خدا هذیان می :)گفتند

خواهد ساحَت زیرا او نسبت به شخصیت عمر بن خطاب تعصّب دارد و همچنین می
 .منزّه سازد عمر را از این جسارتِ بر رسول خدا
شان از عمر خواهند به واسطهکه میـتو خالی آنان اگر خواننده در توجیهات پوچ و 

بیند که آنان برای عمر بن خطاب توجیه و دلیل می ،دقت کند ـبن خطاب دفاع کنند
ابن  .همراه باشد ی ادب به پیامبرحتی اگر با اسائه ،دارندآورند و او را منزّه میمی

                                                                                                      
 .391ص  65ج  :متقی هندی ـکنز العمال  -6

 .5 :کهف -2
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 :این سخن او :گویدمی ،کندحالی که از سخن عمر بن خطاب دفاع میحجر در 
نگاشتن نوشتار یا اقدام به نگارش بر او سخت  :است( یعنی غلبه یافته)بیماری بر او 

به این دلیل این کار را کرد که از کالم بیهوده جلوگیری  گویی عمر .باشدمی
 (6).کند

ی ببینید ابن حجر تا چه حد از عمر بن خطاب دفاع و تا چه اندازه به فرستاده
 ؟!کندی ادب میاسائه ا محمدبزرگ خد

بیهودگی در کالم وجود  ـگویدکه جز با وحی نمیـ آیا در سخن رسول خدا
که ـفایده ای که آنجا بودند از شنیدن این سخنان زاید بیو آیا عمر و صحابه ؟!دارد

 ؟!نیاز بودندبی ـآقای حکیمانِ بنی انسان است قطعاً چنین نبود چرا که ایشان
به عالوه عمر بن   ؟!ابن حجر چگونه دانست که عمر چنین چیزی را فهمید استو 

متضمن الفاظ زائدی است و علی بن ابی  خطاب چگونه فهمید که سخن ایشان
 حالی که او درب شهر علم رسول خدادر  ؟این را نفهمید ،که حاضر بود طالب

 (2).کننداست و عمر و دیگران به فضیلت و علم او اقرار می
 ؛ورزندافراد بر بَری بودن ساحت عمر بن خطاب اصرار می  بینیم که بسیاریمی

مرده را نیز آنچه حتی مادر فرزند  .گردد ی ادب به رسول خداحتی اگر باعث اسائه

                                                                                                      
 .641ص  6ج  :ابن حجر ـفتح الباری  -6

پرسید و او در بود از علی می مسئله)عمر در آنچه برایش  :گویدابن شهر آشوب در مناقب می -2
 6ج  :خداوند پس از تو مرا باقی نگذارد( )مناقب آل ابی طالب :گفتمی ،کردکارش گشایش ایجاد می

یش موجود نباشد( )خداوند مرا در مشکلی تنها نگذارد که ابو الحسن برا :گفت( و می6609ص 
)لو ال علی لهلک العمر( )اگر علی نبود قطعاً عمر به  :گفت( و می 600ص :)انساب االشراف بالذری

 .(6609ص  9ج  :استیعاب ابن عبد البر  ؛  962ص  6ج  :رسید( )مناقب ابن شهر آشوبهالکت می
 :گویدصاحب می

 رسیدیمعلی نبود در فتاوایمان به هالکت میاگر ...  شکارا گفتنددر چیزی مانند فتوای تو وقتی آ
او با  کندعلی او را متوجه درست می کندوقتی عمر در پاسخ اشتباه می :گویدو خطیب خوارزم می

 .(962ص  6ج  :)مناقب شدقطعاً در آن هالک می اگر علی نبود :گویدعدالتش می
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 ؛بود اینکه او دلسوز رسول خدا :این سخن برخی از آنان است ،داردمی به خنده وا
دانم که گوینده چگونه و من نمی !را از وصیت بازداشت به همین دلیل پیامبر

اگر این عمل آنان  ؟!فهمدآن را نمی کند و پیامبرمنظور عمر بن خطاب را درک می
آنها را  ،نمودباید از آنان تشکر می پیامبر ،از سرِ مهربانی و دلسوزی به ایشان بود

و زنان حاضر به آنان  ،شدهمهمه و اختالف بین حاضرین ایجاد نمی ،راندنمی
به عالوه چرا عمر به ابوبکر  !دادند که دوات و کتف بیاورندگفتند و دستور نمینمی

 ؟!نداشتمهربانی نکرد و او را از وصیت کردن باز
های نادرست ذکر شده در این باب ارایه برخی از این توجیهات و دلیل آوردن

 .جعه کنیدهای این فصل مراتوانید به حاشیهمی ؛گردید
کند( با آنچه )کتاب خدا ما را کفایت می :تصریح عمر با این سخنش :سوم

در موارد و با  چرا که ایشان ؛اند در تعارض استشناخته مسلمانان از رسول خدا
زدن به آن دو را همان عامل بازدارنده الفاظ متعدد حدیث ثقلین را ذکر فرموده و چنگ

مخالفت کند و  پس چگونه عمر مجاز است با پیامبر .از گمراهی برشمرده است
 ؟!تمسّک جوید ،فقط به یک ثقل که همان قرآن است

ی اینها فقط به خاطر حرص فراوان او به سلب حجت بودن سخن رسول همه
خواهد وصیت کند توجهی نداشته باشند و مناقب و است تا مردم به آنچه او می خدا

به همین دلیل بر منع نگاشتن حدیث پس از وفات  .از بین برود بیتاهلفضایل 
در  ایشان طور که از وصیت در زمان زندگیهمان ؛ورزیدنداصرار می ایشان

 .مقابل ممانعت به عمل آوردند
پیش از  برخی از روایات تصریح دارند که آنان از نگاشتن حدیث رسول خدا

 .کردندممانعت  وفاتش و حتی در زمان صحت و سالمت ایشان
آنجا که قریش او را  ؛اهلل بن عمرو بن عاص گفته شد تر از عبدطور که پیشهمان

 .داشتندمیگفته بود باز از نگاشتن آنچه پیامبر
آنها در سخن خود با عبد اهلل بن عمرو بن عاص از علت ممانعت از نگاشتن حدیث 

ی حدیثی درباره شان از اینکه از ایشانیعنی ترس .پرده برداشتند رسول خدا
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ودی از آنها فرموده است و در حق نکسانی نقل کنند که در حالت رضایت و خوش
 .دیگرانی که در حالت خشم و غضب از آنها نفرموده است

را در آخرین  و از اینجا علت ممانعت از نگاشته شدن وصیت رسول خدا
 .فهمیم و اینکه همهمه و سر و صدا ایجاد کردنداش میهای زندگیلحظه

 نمود و سخن ایشانولی ای کاش به نافرمانی و گردن نهادن اکتفا کفایت می
گویی او جایگاه  .کردکند( رد نمی)کتاب خدا ما را کفایت می :را با این سخن خود

ها داند و اینکه آنها داناترین مردم به خاصیتنمی کتاب خدا را نسبت به آل محمد
خدا ما را کفایت  ی عبارت )کتابپس چرا گوینده !!های این کتاب هستندو فایده

 فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آتاکُمُ ما وَ :فرمایدآنجا که می ؟!کندکند( از کتاب خدا پیروی نمیمی
 منع را شما چه هر از و بستانید، داد شما به پیامبر چه هر) (6)فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهاکُمْ ما وَ

 (.کنید اجتناب کرد
و سومی  :...و هنگام مرگش به سه مورد وصیت نمود ...) :این سخن بخاری :چهارم

 ؟را فراموش کردم( چرا راوی سومین مورد را فراموش کرده است
این است که سومین مورد بر موضوع خالفت و امامت تصریح  مسئلهراز این 

و به طور عام به امامان از  خواست به طور خاص به علیمی ایشان .کندمی
طور که همان ؛آنان از این موضوع ممانعت به عمل آوردند .عترتش وصیت فرماید

طلب اعتراف به این م ،وگویی که بین او و ابن عباس انجام شدی دوم در گفتخلیفه
 .(2)نموده است

                                                                                                      
 .7 :حشر -6

سخن عمر به عبد اهلل بن عباس را روایت  643ص  6ج  :ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه -2
 !امیرالمؤمنینای  :گفت ؟گوییتان از شما چه میی بازداشتن قومدرباره !)ای عبد اهلل :کرده است

دانند که پیامبری و خالفت برای شما جمع گردد و قوم شما ناپسند می !خدایا بیامرز :گفت .دانمنمی
ابوبکر خواست بر شما امیر شود و  :شاید بگویید .فخر فروشی داشته باشید تکبر و ،نتیجه در آسماندر

اگر ابوبکر پس  .ولی او تدبیری داشت که از آنچه او انجام داد استوارتر نبود ،هرگز !به شما ستم کند
آمد با گروه شما و اگر آنچه شما را خوش می ؛داداو قطعاً امر شما را به شما می ،دیداز مرگ او را نمی
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ارتباطی تفسیری میان این سخن  ،تأمّل کند ی پیامبروقتی خواننده در سیره
برایم بیاورید تا برای شما نوشتاری بنویسم که هرگز پس از آن گمراه ) :ایشان
دهم که چیزی در میان شما قرار می من) :در حدیث ثقلین (  و سخن ایشاننشوید

یابد و می (6)(مبیتاهلشوید؛ کتاب خدا و عترتم اگر به آن چنگ بزنید هرگز گمراه نمی
یکی است و  ،شود که خواسته شده در این دو حدیثاز طریق این ارتباط دانسته می

خواست برای آنان جزئیات آنچه در حدیث ثقلین برای اش میدر بیماری ایشان
 ،ای تا روز قیامتمسئلهآنان واجب کرده است را بنویسد و به خاطر اهمیت چنین 

ها را خیس هایش سنگریزهتا آنجا که اشک ،کندبینیم که ابن عباس گریه میمی
 .کندمی

 .تواند مالحظه کندی گرامی میو سایر نکاتی که خواننده
  

                                                                                                      
 .کردند(آنها قطعاً به شما همچون نگریستن گاو به قصابش نگاه می ،دادانجام می

 :فرمود صلی اهلل علیه و سلم رسول خدا :سعید روایت کرده است که گفتودر مسند از اب احمد -6
تر است؛ کتاب خدا که ی از دیگری بزرگدهم که یکبها را قرار میمن در میان شما دو چیز گران)

دو هرگز از یکدیگر جدا م. این بیتاهلریسمانی است کشیده شده از آسمان به زمین و عترتم، 
روایت 646ص  5و آن را در ج  ،68ص  9ج  :)مسند احمد .(شوند تا در حوض بر من وارد شوندنمی

 :فرمود صلی اهلل علیه و سلم رسول خدا :گویدکرده است( و با اختالفی اندکی از زید بن ثابت که می
دهم؛ کتاب خدا که ریسمانی است کشیده شده مابین آسمان من در میان شما دو جانشین را قرار می)

شوند تا در دو هرگز از یکدیگر جدا نمیاین م. بیتاهلو زمین یا مابین آسمان به زمین و عترتم، 
 .(حوض بر من وارد شوند

از زید بن ثابت روایت کرده  643ص  5طور که آن را با اختالفی اندک از آنچه ارایه شد در ج همان
دهم؛ کتاب من در میان شما دو جانشین را قرار می) :فرمود صلی اهلل علیه و سلم خدا رسول .است

به سنن  .(شوند تا در حوض بر من وارد شونددو هرگز از یکدیگر جدا نمی. این مبیتاهلخدا و 
 .مراجعه کنید 612ص  3ج  :و مجمع الزوائد 660ص  9ج  :مستدرک ،923ص  5ج  :ترمذی
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 وصیت کرد؟ آیا رسول خدا

اعتقادی که امت اسالمی طی ادوار گذشته بر آن  ترین خطاهایاز جمله بزرگ
تا اینکه قائم آل محمد  ؛وصیت نکرد این اعتقاد است که پیامبر ،حرکت کرده است

ها و حقایق بزرگ و آمد و پرده از بسیاری از آموزه احمد الحسنشان امام و یمانی
موضوع  ،ان نموداز جمله مواردی که پرده برداشت و برای مردم بی .قدر برداشتگران

هم اهل سنت  ؛وصیت و تصحیح اعتقاد غلطی بود که امت اسالمی به آن سو رفته بود
را که در شب وفاتش به جانشین و  وصیت رسول خدا ایشان .و هم شیعه

این وصیت شریف را شیخ  .بیان نمود ،وصیت فرمود وزیرش علی بن ابی طالب
ی متن وصیت تقدیم شما خواننده .طوسی در کتابش با نام )غیبت( روایت کرده است

 :گرامی
از ابی عبد اهلل حسین بن علی بن سفیان  ،جماعتی ما را خبر داد :گویدشیخ می

از احمد بن محمد بن  ،از علی بن حسین ،از علی بن سنان موصلی عدل ،بزوفری
از ابو عبد اهلل  ،از پدرش ،از عمویش حسن بن علی ،ر بن احمد مصریاز جعف ،خلیل

از پدرش حسین  ،ها سید العابدیناز پدرش صاحب پینه ،از پدرش باقر ،جعفر بن محمد
در شبی که از دنیا  رسول خدا) :که فرمود امیرالمؤمنیناز پدرش  ،زکی شهید

 حضرتفرمودند: ای اباالحسن! صحیفه و دواتی آماده کن.  رفتند به علی
! پس از من یعلای  :دیرس نجایامال فرمودند، تا به ا نیرالمؤمنیرا به ام تشانیوص

نفر از دوازده  نیاولای علی، و تو  ،یدوازده مهدآنها دوازده امام خواهند بود و بعد از 
و  رمؤمنانیو ام یمرتض یمانش، علتو را در آس ی. خداوند تبارک و تعالیامام هست

حقّ و  نیتو، ب یلهیبه وس)و فاروق اعظم  (امبریبزرگ پ یکننده قیتصد)اکبر  قیصد
 یاحد یبرا یاسام نیاست و ا دهینام یو مأمون و مهد (شودیگذاشته م قباطل فر
چه زنده و چه  یهست مبیتاهلمن و سرپرست  یّ ! تو وصیعلای  .ستینشایسته جز تو 
بود، پس هر کدام را که در عقد  یمن خواه یبر زنانم وص نیو همچنایشان  یمرده

و هر کدام را که تو طالق  کند،یمرا مالقات م امتیق یفردا یگذار یازدواج من باق
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. تو پس از من نمیبیو نه من او را م ندیبینه مرا م امتیو در ق زارم،یمن از او ب یبده
مرا  ینیو جانش تیوصا دیرسفرا که وفات تو  یزمان .یهستبر امّتم  امفهیو خل نیجانش

او که فرا وفات . زمان نما میبه حقّ است تسل دهیو رس کوکاریبه پسرم حسن که ن
آن را  دیکه وفات او فرا رس یبسپارد، و وقت دیشه پاک و نیآن را به فرزندم حس دیرس

و هرگاه  د،ینما رواگذا ی(عل)عبادت کنندگان و صاحب ثفنات  دیّبه فرزندش آقا و س
او وفات که  یکند، و زمان میآن را به فرزندش محمّد باقر تسل دیاو رسوفات زمان 

به فرزندش  دیاو فرا رسوفات گاه که آن را به پسرش جعفر صادق بسپارد، و آن دیرس
 میتسل (رضا) یبه فرزندش عل دیاو فرا رسوفات که  یکاظم واگذار کند، و وقت یموس

که  یبسپارد و زمان ی(تق)آن را به فرزندش محمّد ثقه  دیاو رس فاتکه و یکند، و زمان
او وفات که  یو زمان د،یواگذار نما (ناصح) یآن را به فرزندش عل دیاو فرا رسوفات 

آن را به  دیاو فرا رسوفات که  یبسپارد، و زمان (فاضل)آن را به پسرش حسن  دیرس
 دوازده امام بود نیا است بسپارد. آل محمد از عتیکه حافظ شر (محمد)فرزندش 

و  تیوصا د،یرسوفات او که زمان  یپس وقت .خواهد بود یدوازده مهد شانیبعد از ا و
و او سه نام  د،ینما میاست تسل نیمقرب نیو برتر نیمن را به فرزندش که اول ینیجانش
مثل نام پدر من است و آن عبداهلل و  گرشینامش مانند نام من، و نام د کیدارد، 

 .(6)(مؤمنان است نیخواهد بود و او اول ینام او مهد نیاحمد است و سوم
این وصیت را پس از مصیبت پنجشنبه هنگامی که وفاتش فرارسید  پیامبر

 .چنین خبر داده است طور که علی بن ابی طالبهمان ؛وصیت فرمود
در  علی :شیخ نعمانی در کتاب غیبت از سلیم بن قیس روایت کرده است

شان حدیثی طوالنی هنگام بیان تفاخُر و مباهات مهاجرین و انصار به مناقب و فضایل
آن  کتف خواست تا در نبودی زمانی که رسول اهلل شاهد آیا !ای طلحه) :فرمود

دوست تو آن مطلب ، نداشته باشند هم اختالف با گمراه نشوند و تچیزی بنویسدکه امّ
 آن کار را و خشمگین شدند رسول اهلل .«گویدپیامبر خدا هَذیان می: »را گفت

                                                                                                      
 .650و  683ص  :غیبت طوسی - 6
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 شما وقتی :فرمود (علی) .این جریان بودم شاهد ،بله :گفت (طلحه) ؟انجام ندادند
، بگیرد آن شاهد بر مردم را و خواست بنویسدآنچه می از رسول اهلل، بیرون رفتید

جدایی را  اختالف و (تو) امت ، ازعزّوجلخدای ) :خبردادجبرئیل به او  .آگاه نمود مَرا
 امالبر من را  کتف بنویسد خواست درآنچه می ای خواست وسپس صحیفه (.دانست

نام  و ؛مقداد ابوذر و سلمان و: گرفت را به عنوان شاهدتَن آن سه  بر نمود و (دیکته)
امر فرمود، روز قیامت  به اطاعت از آنها تامؤمنان را که کسانی همان ، امامان هدایت

این فرزندم حسن، سپس این فرزندم حسین،  شان نام برد، سپس. مرا اولینبیان نمود
 .(؟سپس نه تن از فرزندان این فرزندم حسین. آیا اینچنین نبود ای اباذر و تو ای مقداد

طلحه  .دهیمگواهی می ما بر این مطلب از جانب رسول خدا :آن دو عرض کردند
تر و گوزمین و آسمان راست :شنیدم که فرمود به خدا سوگند از رسول خدا :گفت
دهم که این دو جز به حق گواهی و من گواهی می ؛تر از ابوذر به خود ندیده استنیکو
 .(6)وتری(گوتر و و نیکدهند و تو در نظر من از این دو راستنمی

به توضیح و روشنگری مسایل متعدد مهم مرتبط به  برادران انصار امام مهدی
تر است کسی که خواهان اطالعات بیش .اندپرداخته وصیت مبارک رسول خدا

 .مراجعه نماید های انصار امام مهدیتواند به کتابمی
آن معتقد  ما وصیت را فقط به دلیل تصحیح اعتقاد نادرستی که مسلمانان به

وصیت نکرد و این فهم اشتباهی است که  اینکه پیامبر ؛باشند در اینجا آوردیممی
 .باید تصحیح گردد

  

                                                                                                      
ص  91ج  :بحار االنوار ؛22ص  6ج  :احتجاج ؛48ص  :کتاب غیبت محمد بن ابراهیم نعمانی -6

 .260ص  659ج  :عوالم العلوم ؛277
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 ی خدا ِوداع کردند؟فرستاده چگونه مسلمانان با حممد

شنبه رسول خدا روز دوشنبه هنگام غروب خورشید از دنیا رفت و مردم تا عصر سه
مسلمانان به سخنرانی سقیفه و بیعت اول با ابوبکر مشغول  .مشغول دفن ایشان بودند

ی عمر مشغول شدند تا اینکه سپس به بیعت عمومی و سخنرانی او و خطبه .شدند
شنبه به سوی بدن رسول خدا آمدند و پس از آن مردم روز سه .برای آنان نماز خواند

ابوبکر و عمر  :گویدمیابن ابی شیبه  .حاضر نشدند ابوبکر و عمر هنگام دفن پیامبر
 .(6)هنگام دفن پیامبر حاضر نبودند

 (2)ما متوجه دفن رسول خدا نشدیم تا اینکه صدای ابزارهای آهنین :گویدعایشه می
 .(9)شنیدیم ـشب چهارشنبهـرا از دل شب 

رسول و پیامبر مهربان خود را کفن پوشیده رها کردند و جز  ،و اینچنین مسلمانان
 آنان به دلیل سلب خالفت و دور .کس دیگری نزدش نیامدند نزدیکان حضرت

تر همانطور که پیشـاز حضرت بازماندند تا آنجا که  ایشان بیتاهلکردن آن از 
 .حتی در تجهیز و دفن ایشان نیز حاضر نشدند ـگفته شد
 
 

 

                                                                                                      
 .572ص  :مصنف ابن ابی شیبه -6

جمع مسحاة است و مسحاة ابزاری مساحی  .این عبارت در اصل حدیث )مساحی( بوده است -2
آشکار کردن  ،این کلمه از سحو مشتق شده و منظور از آن .کنندها را میآهنین است که با آن گِل

 (697ص  8ج  :الوطار شوکانی)نیل ا .روی زمین است

شرح کبیر عبد الرحمن بن  ؛867ص  2ج  :مغنی ابن قدامه ؛280ص :تنویر الحوالک سیوطی - 9
 .697ص  8ج  :نیل االوطار شوکانی ؛864ص  2ج  :قدامه





 باب دوم

 :هایی داردکه فصل

 مظلومیت زهرا اتمستند :فصل اول . 

 زهرا مظلومیت :فصل دوم  در سخنان علما. 

 زهرا مظلومیت :فصل سوم  در شعر عربی. 

 ظلم و ستم به فاطمه :فصل چهارم  اصل و اساس روز عذاب است. 





 فصل اول

 مستندات مظلومیت زهرا 

تصریح  واردشده که به مظلومیت زهرا  بیت روایات بسیاری از امامان اهل

ها مُواجه با آن ی محمد کنند، که دُردانههایی را بیان میها و ستمو انواع تهاجم

 ،اقدام به آتش زدن ،قصد به آتش کشیدنش ،اشازجمله هجوم به خانه ؛بوده است

 .اتفاق افتاده است جنینش و سایر تفاصیلی که بر ایشان سقط ،زدن ایشان

که این روایات  ؛ها روایاتی متواتر است، حتی اگر روایات عامه به آن ضمیمه نشوداین

 .نیز بسیار و حتی متواترند

 :از زبان رسول خدا  مظلومیت حضرت 

که جابر درحالیـکند که به او گفت: سلیم بن قیس از عبداهلل بن عباس روایت می

قریش ) :فرمود ای طوالنی به علیهپس از خطب پیامبر ـبن عبداهلل کنارش بود

شود. اگر علیه شما همکاری خواهند کرد و گفتارشان بر ظلم و ستم بر تو جمع می

یاورانی یافتی با آنان جهاد و پیکار کن. اگر یاورانی نیافتی بازایست )صبر پیشه کن( و 

 (.نت کند!خون خود را حفظ کن. ولی شهادت، در انتظار تو است. خداوند قاتل تو را لع

بیتم هستی که به من تو اولین نفر از اهل) :رو کرد و فرمود سپس به دخترش 

پیوندی. تو سیده و سرور زنان بهشت هستی. تو پس از من، ظلم و خشونت می

شود. خداوند قاتل تو را لعنت های پهلویت شکسته میبینی و استخوانی از استخوانمی
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 (6)(.!...کند

پس از بیان شکستن پهلوی  ،در این روایت روشن است که پیامبر  :گویممی

که بر این داللت دارد که کشتن ایشان  ؛شودفرماید که او کشته میبیان می ،اشحبیبه

جنین و دیگر سقط ،به سبب شکستن پهلویش و پیامدهای ناشی از مضروب شدن

 .بوده است ،موارد که به دنبال داشته

وینی با سندش تا علی بن احمد بن موسی دقاق و علی بن ابراهیم بن محمد ج

از  ،از محمد بن عبداهلل کوفی ،علی بن احمد بن موسی دقاق :بابویه و همچنین از

از سعید  ،از پدرش ،از حسن بن علی بن ابی حمزه ،از نوافلی ،موسی بن عمران نخعی

نشسته بود که ناگاه  رسول خدا  :کند که گفتاز ابن عباس روایت می ،بن جبیر

سپس (... بیا، بیا، ای فرزندم!) :سپس فرمود .وقتی او را دید گریه کرد .آمد حسن 

 ...اصحابش از او پرسیدند .سپس امیرالمؤمنین آمد ...سپس فاطمه آمد ...حسین آمد

اما دخترم فاطمه، سرور ) :این بود ،ازجمله چیزهایی که به آنان فرمود ؛پاسخشان را داد

بینم، آنچه پس از من با او من وقتی او را می) :تا اینکه فرمود (ن جهانیان است...زنا

اش آورم. گویی اتفاق افتاده است؛ خواری و زبونی وارد خانهخواهند کرد را به یاد می

شود، حرمتش شکسته، حقش غصب، از ارثش محروم، پهلویش شکسته، و جنینش می

خواهد، شود. یاری مید: وا محمدا! پاسخی داده نمیدهکه ندا میشود؛ درحالیسقط می

 :تا اینکه فرمود شود. پس از من همواره محزون، اندوهگین و گریان است...(یاری نمی

تا  (بیند...ازاینکه در روزهای پدرش بزرگ بود، خوار و ذلیل میسپس خود را پس)

پیوندد. ناراحت، اندوهناک، بیتم است، که به من میاو اولین نفر از اهل) :اینکه فرمود
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 .639ص  :کرده است
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 در این هنگام رسول خدا  .(آیدشده نزد من میشده و کشته مغموم، حقش غصب

کند را لعنت کن، کسی که حق او را غصب خدایا! کسی که به او ستم می) :فرمایدمی

، خوار و ذلیل کن، و کسی که به کندکند عُقوبت کن، کسی که او را خوار میمی

زند تا فرزندش سقط شود، در آتش خود جاودان کن. فرشتگان در این پهلویش می

 .(6)(گویند: آمین...هنگام می

به خط شیخ محمد بن علی جبعی  :گویدمی (خداوند رحمتش کند)عالمه مجلسی 

به  (،اش را باال ببردجهخداوند در)یافتم که به نقل از خط شهید  ـجَدّ پدر شیخ بهاییـ

شده است که روزی روایت :که گفت (خاکش پاک)نقل از مصباح شیخ ابومنصور 

نان و روغن برایش تهیه  ،غذایی از خرما فاطمه  .وارد شد بر فاطمه  پیامبر

 .برای خوردن غذا جمع شدند حسن و حسین  ،فاطمه ،علی ،آن حضرت  .دید

 ؛سپس خندید .اش را طوالنی نمودسجده کرد و سجده رسول خدا  ،وقتی خوردند

کسی که در میان آنان بیشترین جرئت در سخن  .سپس نشست ؛سپس گریان شد

ای رسول خدا! امروز از شما چیزی ) :عرض کرد علی  .بود علی  ،گفتن داشت

وقتی با شما غذا خوردم، ) :فرمود حضرت  (دیدیم که پیش از آن ندیده بودیم؟

ی شکر خداوند سالمتی و جمع بودن شما، خوشحال و مسرور شدم. پس سجدهبرای 

ات فرود آمد و گفت: برای خوشحالی بر خانواده جا آوردم. جبرئیل متعال را به

سجده کردی؟ گفتم: ای برادرم، ای جبرئیل! آری. گفت: آیا تو را ازآنچه پس از تو بر 

رود باخبر نکنم؟ گفتم: آری ای برادرم، جبرئیل! گفت: دخترت اولین کسی از ها میآن

شود، حقش گرفته میازاینکه بر او ستم پیوندد؛ پسات است که به تو میخانواده

اما به ؛ شودشود، به شوهرش ستم و پهلویش شکست میشود، از ارثش محروم میمی

                                                                                                      
 .120ص  96و ج  93ص  24ج  :بحاراالنوار -6



 
 ی شهیدهصدیقهفاطمه  011

شود. به حسن ستم شود، از حقش محروم و کشته میپسرعمویت، ظلم و ستم می

شود، از حقش شود. به حسین ستم میشود، از حقش محروم و با سَم کشته میمی

شود، زنان و تازند، کاروانش غارت میبان بر او میشود، اسمحروم و عترتش کشته می

که در خون خود غلتیده است، شود درحالیشوند، دفن میفرزندانش به اسارت برده می

کند؟ کنند. من گریان شدم و گفتم: آیا کسی او را زیارت میو غریبان او را دفن می

یارت کند چه ثوابی دارد؟ کنند. گفتم: کسی که او را زفرمود: غریبان او را زیارت می

 .(6)(برد. پس خندیدگفت: ثواب هزار حج و هزار عمره که همگی همراه تو باشد را می

 :از زبان امام علی مظلومیت حضرت 

ی کارگزارانش اموالشان عمر بن خطاب از همه :سلیم بن قیس روایت کرده است

 .و او از کارگزارانش بود ؛ولی از قُنفذ عدوی چیزی نگرفت ؛را به انصاف غِرامت گرفت

 ـکه این اصل غرامت بیست هزار درهم بود ـآمده است که غرامتی که از او گرفته شد 

 .حتی ده درهم و حتی نصف ده درهم هم نبود

 !!دیدار کردم و ازآنچه عمر انجام داد پرسیدم با علی :سلیم گفت :گویدأبان می

دانی چرا از قُنفذ دست برداشت و از او چیزی غرامت آیا می) :فرمود ایشان

چون این او بود که فاطمه )صلوات خدا بر او باد( ) :فرمود .خیر :عرض کردم (نگرفت؟!

را با تازیانه زد تا میان من و خودشان مانع ایجاد شود. ایشان )صلوات خدا بر او باد( از 

 .(2)(روی بازویش همانند دستبند بود که اثر تازیانهدنیا رفت درحالی

رسیدم که فقط هاشمیان  ای در مسجد رسول خدابه حلقه :گویدسلیم می
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عمر بن  ،محمد بن ابوبکر ،مقداد ،ابوذر ،مسلمان در آن بودند و همچنین سلمان

نظر شما در این  :عرض کرد عباس به علی .سلمه و قیس بن سعد بن عبادهابی

برخالف سایر کارکنانش  ؟مورد آنچه عمر را از غرامت گرفتن از قنفذ بازداشت چیست

سپس  .به افراد دور و برش نگاهی افکند علی ؟که از همگی غرامت گرفت

ای که با تازیانه به از او به خاطر ضربه) :سپس فرمود .چشمانش پر از اشک شد

که در بازویش اثر تازیانه چون از دنیا رفت درحالی زد تشکر نمود. فاطمه فاطمه

 .(6)(دستبند بود

ای بیرون صحیفه .رسیدم قار خدمت علی )در ذی :شده استاز ابن عباس نقل

بر من  ای است که رسول خدا ای ابن عباس! این صحیفه) :آورد و به من فرمود

آن را بر من  !ای امیرالمؤمنین :عرض کردم .(امال کرد و به دست خط من است

تا کشته  ی مسائلِ از گرفتن جان رسول خدا همهدر آن .ایشان آن را خواند .بخوان

چه کسی  ،کشدچه کسی او را می ،شوداینکه چگونه کشته می ؛بود شدن حسین

ی شدیدی ایشان گریه .رسدو چه کسی همراه او به شهادت می ،دهداش مییاری

اینکه چگونه  :این بود ،ازجمله چیزهایی که برای من خواند .به گریه انداخت نمود و مرا

 ،رسدچگونه حسن به شهادت می ،رسدچگونه فاطمه به شهادت می ،شودبا او رفتار می

 .(2)(...خورنداش فریب میو چگونه امت به واسطه

 از دخت تو زودیبه و) :شده استهنگام دفن زهرا این سخن روایت از علی

دهد. از او بپرس و وضعیت را از او جویا شو. می خبر حقش غصب تو بر امت اجتماع

گفتن و پراکندنش چه بسیار درد و رنجی که در سینه داشت و راهی برای باز
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 .(6)(نداشت

ی ی حبیبهاز ظلم و ستمی است که در سینه بیان روشنی سخن ایشان

 .فشایش نداشتظلمی که راهی برای اِ ؛آکنده شده بود محمد

این موضوع را در  که زهرا چطور چنین چیزی ممکن است درحالی :گفته نشود

 ؟ای خواند که حقش را در آن بیان نمودو خطبه ،بیان مسجد رسول خدا 

اش بیان فرمود چیزی بود که بر این قوم احتجاج در خطبه آنچه زهرا  :گویممی

و حقانیت همسرش در  ارث بردنش از پیامبر ،موضوع فدک ؛کرد و دلیل آورد

ولی مواردی باقی ماند که برای مردم بیان نکرد و این موارد در  ،خالفت را بیان فرمود

 .ی ایشان انباشته شد و راهی برای بیانش نداشتسینه

روایتی آورده است، که در قنوت نمازش دعا  شیخ کفعمی از ابن عباس از علی

ی نبوت کرد و ازجمله مواردی که در این دعا آمده است سخن ایشان از خانهمی

اش و وارث علمش خالی آن دو کودکانش را کشتند، و منبرش را از وصی) :باشدمی

نینی و شکمی که شکافتند، ج) :تا اینکه فرمود کردند، و با امامتش مخالفت کردند...(

 .(2)(اش کردندای که پارهکه ساقط کردند، پهلویی که شکستند، و قباله

 .شکستند و جنینش که ساقط کردند که همان پهلوی فاطمه 

روزی من، ) :که فرمود طالباز محمد بن عبدالرحمن از پدرش از علی بن ابی

بودیم. ایشان به ما توجهی کرد و گریان  فاطمه، حسن و حسین نزد رسول خدا 

شد. عرض کردم: ای رسول خدا! )این گریه( برای چیست؟ فرمود: برای ضربت بر سر 
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 .(6)(ی فاطمهکنم و سیلی بر گونهتو گریه می

از  ،از ابا طفیل عامر بن واثله شنیدم :از مدیح بن هارون بن سعد که گفت

و این آتشی است که در درب ): ه عمر فرمودای از سخنش بامیرالمؤمنین که در جمله

و دو فرزندم حسن و  ور ساختید تا من و فاطمه دختر رسول خدا ام شعلهخانه

 .(2)(کلثوم را به آتش بکِشیدحسین و دو دخترم زینب و ام

 زبان خودش: از حضرت  مظلومیت

بر من مردمی نماز نخوانند که عهد و پیمان خداوند و عهد ) :فرمایدمی ایشان 

و امیرالمؤمنین همسرم را شکستند، بر من ستم روا داشتند، ارثم  پدرم رسول خدا 

ی مرا که پدرم برای ملک فدک و عوالی نگاشته بود به آتش کشیدند، را گرفتند، قباله

ل، میکائیل، امیرالمؤمنین و و شاهدان مرا تکذیب کردند. به خدا سوگند اینان جبرئی

برد مرا با خود می خود خزیدند. امیرالمؤمنین هاییمن بودند. در خانهأ امّ

رفتیم و ها میهای آنکه حسن و حسین همراه من بودند و شب و روز به خانهدرحالی

آوریم تا بر ما ستم نکنند و حقی که خداوند برای ما اش را به یادشان میخدا و فرستاده

دادند ولی در روز از یاری هنگام پاسخ مثبت میقرار داده است را به ما بدهند. شب

ی ما فرستادند تا پسرعمویم را برای ماندند. قُنفذ را به همراه خالد بن ولید به خانهمیوا

ی بنی ساعده بیرون ببرند و او به جهت مشغول بودن به بارشان به سقیفهبیعت زیان

جا آوردن هشتاد هزار آوری قرآن، و بهو همسرانش و جمع وصیت رسول خدا 

رفت. پس ها نمیا آوردنش را وصیت کرده بود با آنجدرهم که برای قرض و بدهی به
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ی ما هیزم انباشتند و آتش آوردند تا خانه را به آتش کشند. من در مقابل درب خانه

دهم از قسم می چهارچوب در را گرفتم و گفتم: شمارا به خدا و به پدرم رسول خدا 

ـ گرفت و با آن بر ابوبکرغالم بردارید و برگردید. عمر تازیانه را از قنفذ ـما دست

در را با لگد کوبید و  (6).بازویم زد. تازیانه بر دستم پیچید تا جایی که مانند دستبند شد

که که من باردار بودم. من با صورت افتادم درحالیطرف من باز کرد، درحالیآن را به

از گوشم  کِشید. او با دستش به صورتم سیلی زد، به حدّی که گوشوارهآتش زبانه می

هیچ جرمی سقط شد. آیا این شده بیافتاد و درد زایمان به سراغم آمد و محسن، کشته

که خدا و رسولش از آنان بیزار است و آنان هم از امّت بر من نماز بخوانند؟ درحالی

 .(2)(ها بیزار هستند؟آن

 :زبان فرزندش امام حسن جمتبی از حضرت  مظلومیت

عمرو بن عثمان و  ،ولید بن عقبه ،احتجاجش بر عمرو بن عاصاز امام حسن در 

این حدیث طوالنی است و در  .شده استسفیان در حضور معاویه روایتعتبه بن ابی

و تو همان کسی هستی که ... ) :به مغیرة بن شعبه آمده است آن سخن ایشان

را زدی تا اینکه خونین شد و فرزندی که در شکم داشت،  ا فاطمه دختر رسول خد
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مخالفت بافرمان او و هتک ، و زبون کردن رسول خدا  افتاد؛ به جهت خوار

فرموده بود: ای فاطمه! تو سرور زنان  به ایشان که رسول خدا حرمتش؛ درحالی

 .(6)(اهل بهشت هستی...

 :زبان امام سجاد از حضرت  مظلومیت

مخول بن ابراهیم هندی به ما خبر داد و  :جریر بن رستم طبری گفتمحمد بن 

از علی بن  :ی ثمالی به ما گفتابوحمزه :مطر بن ارقم ما را حدیث کرد :گفت

سر  از دنیا رفت و با ابوبکر بیعت شد، علی وقتی پیامبر) :که فرمود حسین

فرستی تا بیاید و بیعت میسوی این مرد نافرمان نباز زد. عمر به ابوبکر گفت: آیا به

به تو  سوی علی برو و به او بگو: جانشین رسول خداکند؟ گفت: ای قنفذ! به

اهلل. چه زود بر صدایش را باال برد و فرمود: سبحان گوید: بیا و بیعت کن. علیمی

 دروغ بستید! گفت: بازگشت و او را خبر داد. سپس عمر گفت: آیا رسول خدا

سوی علی کند؟ به قنفذ گفت: به بیعت و بیاید تا فرستینافرمان نمی مرد این سویبه

گوید: بیا و بیعت کن. قنفذ رفت و درب را برو و به او بگو: امیرالمؤمنین به تو می

کوبید. فرمود: کیست؟ عرض کرد: قنفذ هستم. فرمود: چرا آمدی؟ عرض کرد: 

دایش را باال برد و فرمود: ص گوید: بیا و بیعت کن. علیامیرالمؤمنین به تو می

اهلل. چیزی را ادعا کرد که حقش نیست. او بازگشت و باخبرش نمود. عمر سبحان

سوی او برویم. گروهی به سوی این مرد رهسپار شوید تا بهبرخاست و گفت: با ما به

ها را شنید، سخنی نگفت و صدای آن سویش رفتند و درب را کوبیدند. وقتی علی

و فرمود: کی هستید؟ گفتند: روی سخن من با علی است. بیرون بیاید زنی سخن گفت 
                                                                                                      

 .185ص  96ج  :االنواربحار ؛868ص  6ج  :احتجاج -6



 
 ی شهیدهصدیقهفاطمه  011

صدایش را باال برد و فرمود: ای رسول خدا! چه چیزها که بعد  و بیعت کند. فاطمه

از تو از ابوبکر و عمر دیدیدم! وقتی صدای او را شنیدند بسیاری از کسانی که 

ر همراه جماعتی که با او بودند، گشتند و عمهمراهش بودند به گریه افتادند. سپس باز

سوی ابوبکر بردند تا در پیشگاه او نشاندند. ابوبکر ها را بیرون آوردند و بهماندند. آن

گفت: بیعت کن. فرمود: اگر نکنم؟ عرض کرد: در این صورت سوگند به خدایی که 

ه من ککنید درحالیزند. فرمود: شما چنین میمعبودی جز او نیست، او گردنت را می

در این : گفت نکنم؟ اگر: ی خدا و برادر رسول خدا هستم. گفت: بیعت کن. فرمودبنده

  علی زند.جز او نیست، او گردنت را میمعبودی به خدایی که صورت سوگند 

 )اى( یَقْتُلُونَنی کادُوا وَ اسْتَضْعَفُونی الْقَوْمَ إِنَّ  أُمَّیا ابْنَ ): و فرمودکرد سوی قبر رو به

بکشند(. سپس بیعت  مرا بود نمانده چیزى و یافتند ناتوان قوم مرا این مادرم، فرزند

 .(6)(کرد و برخاست

 :زبان امام باقر و صادق از حضرت  مظلومیت

حدیثی طوالنی روایت کرده که در پایانش  عیاشی از یکی از این دو بزرگوار

که بیا و بیعت کن. علی سوی ایشان فرستاد ابوبکر به) :آمده است سخن ایشان

سوی او فرستاد و به بار دیگرآوری کنم. یکآیم تا قرآن را جمعفرمود: بیرون نمی

پسرعمویش را فرستاد که به او  آیم تا فارغ شوم. سومین بارایشان فرمود: بیرون نمی

حائل شد.  برخاست و بین او و علی دختر رسول خدا گفتند. فاطمه قنفذ می

را زد. قنفذ رفت و علی با او نبود. ترسید که علی مردم را جمع کند.  او فاطمه 

اش گذاشت. سپس عمر آتشی آورد و خواست آوری هیزم داد و دور خانهدستور به جمع
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ها باد( را به آتش اش و فاطمه و حسن و حسین )صلوات خداوند بر آنعلی را در خانه

راهت بدون اطاعت و پیروی، بیعت کشد. وقتی علی چنین دید بیرون آمد و با ک

 .(6)«نمود

که  از عبداهلل بن محمد جعفی از ابا جعفر امام باقر و اباعبداهلل امام صادق 

 گونه شد، فاطمه به جهت رفتار آنان این وقتی وضعیت فاطمه ) :فرمودند

سوی خود کِشید؛ سپس فرمود: به خدا سوگند ای پسر گریبان عمر را گرفت و به

دانی که به گناه بال و مصیبت برسد، تو میدانستم که به بیخطاب! اگر ناپسند نمی

 .(2)(یافتمخوردم و او را سریع االجابه میخداوند سوگند می

 :زبان امام باقر از حضرت  مظلومیت

از محمد بن  جابر جعفی از ابا جعفر محمد بن علی از پدرش علی بن الحسین

و )فاطمه( به حسن باردار شد. وقتی خداوند او را ) :عمار بن یاسر که در حدیثی گفت

کلثوم روزی اش فرمود، پس از چهل روز به حسین باردار شد. سپس زینب و امّروزی

از دنیا رفت و آن اتفاقات در روز  ا شدند و به محسن باردار شد. وقتی رسول خد

اش به وقوع پیوست و پسرعمویش امیرالمؤمنین را بیرون آوردند هورود این قوم بر خان

ی کلی سقط شد. این اصل و ریشهو براثر آنچه از این مرد به ایشان رسید، فرزند به

 .(9)(بیماری و وفات حضرت )صلوات خدا بر او( بود

ایشان پاسخی  ؟کندقائم شما کِی قیام می :از ابا جعفر پرسیدم :گویدابو جارود می

                                                                                                      
 .907ص  2ج  :تفسیر عیاشی -6

 .250ص  24ج  :االنواربحار ؛810ص  6ج  :کافی -2

 .913ص  6ج  :المعاجزمدینة  ؛608ص  :االمامهدالئل  -9
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 ی زهرا ی هیزمی سخن گفت که مقابل خانهطوالنی به او داد که در آن درباره

 .(6)(...بریمو این هیزم نزد ما است و ما آن را به ارث می) :آوری شد و فرمودجمع

 :زبان امام صادق از  حضرت مظلومیت

به  پیامبر وقتی( :که فرمود از اباعبداهلل امام صادق ،از حماد بن عثمان

آزماید و شروع به معراج برده شد، به ایشان عرض شد: خداوند تو را در سه مورد می

گردد و شود، محروم میاما دخترت، به او ستم می :تا اینکه گفت... شان نمودشمردن

که باردار است، او را و درحالی حقی که خداوند برایش قراردادـشود ـحقش غصب می

شوند. سپس ذلت و اش بدون اجازه وارد میو بر حریمش و به خانه زنند. بر اومی

یابد و فرزندی که در شکمش است ای نمیرسد. سپس هیچ بازدارندهخواری به او می

تا اینکه روایت ... روداثر این ضربه، از دنیا می اندازد و بررا براثر این ضربه می

ود، قاتل محسن بن علی است. سپس شاش حکم میاولین کسی که درباره :فرمایدمی

 .(2)(...آورندی قنفذ؛ او و دوستش را میدرباره

ای یونس! ) :که در حدیثی طوالنی فرمود از یونس بن ایوب از امام صادق 

فرمود: کسی که پس از من به دخترم فاطمه ستم و حقش را  جدم رسول خدا 

 .(9)(کُشد، ملعون استکند و او را میغصب می

به خدا سوگند علی ) :که فرمود حمران بن اعین از اباعبداهلل امام صادقاز 

                                                                                                      
 .855ص  :دالئل االمامه -6

 .18ص  24ج  :االنواربحار ؛236ص  :حر عاملی ـالسنیه جواهر  -2

 .981ص  23ج  :االنواربحار ؛19ص  :الفوائد کراجکیکنز  -9
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 .(6)(اش شده استبیعت نکرد، تا اینکه دید دود وارد خانه

حافظ ابراهیم شاعر نیل در  :دهدشیخ عباس با این سخن خود توضیح می

 :(2)کرده استکشاندن اشاره آتشی معروف عمریه به ماجرای به قصیده

                                                                                                      
 .947ص  6ج  :کنی و القاب ؛930ص  24ج  :االنواربحار -6

 .947 ص 6 ج :کنی و القاب -2

چنین این :دهدگونه توضیح میبر شعر حافظ ابراهیم این الرحمن دمشقیعبد :کنمبنده عرض می 
که او ملحدی است که بر قرآن دروغ حالیدرـکنند با حافظ ابراهیم استدالل می هااست که رافضی

 .هایی از طال زینت شوندشوند که اهل بهشت با دستبندو منکر می ـبنددمی
 ؛از انتشار روایات ضعیف و دروغین نشأت گرفته است ،کنندآنچه این شاعر یا کسان دیگر بیان می

ها را مورد تفحص قرار آن ـشوندکه حجت محسوب میـوایت و حدیث روایاتی که متخصصان علم ر
 وَ الشُّعَراءُ یَتَّبُِعهُمُ الْغاوُونَ * أََلمْ تَرَ أَنَّهُمْ فی :فرمایدشان مینه شاعرانی که خداوند درباره ،دهندمی

روند * آیا شان میشاعران که گمراهان از پِیو ) کُلِّ واد  یَهیمُونَ * وَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ ما ال یَفْعَلُون

 (.کنند؟گویند که خود عمل نمیاند؟ * و چیزها میندیدی که آنان در هر وادی سرگردان
ما از شما  :احمد در مسند گفته است ،داوود گفت استابو  ،ترمذی گفت است :اگر به ما بگویی

 ؟کنیبا آنچه حافظ ابراهیم گفته استدالل می آیا علیه ما .کردن سندپذیریم مگر پس از خالص نمی
 www.fnoor.com :سایت فیصل النور

قدری است که باعث شده این واقعه بر زبان هر کشیدن خانه به آتشی به )شهرت واقعه :گویممی
 .این را بیان کرده است ،شاعر فقط به دلیل مشهور بودن و پذیرفتن آن .محقق و شاعر گفته شود

اینکه مردم مصر در ازپس ؛چه بگویم :گویدشیخ امینی پس از نقل این ابیات از قصیده عمریه می
و  ؟دارد خواندندبرهای مذکور را دراین قصیده عمریه را که بیت 6346جشن دانشگاه در ابتدای سال 

 ،احمد زین ،آن را در مناطق مختلف جهان منتشر نمودند و بزرگان مصری نظیر احمد امینها روزنامه
کنند که عنوانش این آیند و دیوانی منتشر میخلیل مطران و دیگران می ،علی امین ،ابراهیم ابیاری

 به عواطف این امت .کنند که در چنین سطح از درک و شعور استشعر است و از این شاعر تقدیر می
گرایی پاکی اسالم و سازش را در های قومیکنند و با این فریادخدشه وارد می ،سختدر این روز 

کنند کار خوبی برند و فکر میی آن وحدت مسلمانان را از بین میواسطهی اسالمی و بهجامعه
مبالغه  او یبینی که در مدح و ستایش شاعر و این قصیدهآنان را می :گویدتا اینکه می ...کنندمی
فضیلت بسیاری آورده  یا برای عمر ،ی جدیدیا نظر شایسته ،علم بسیار ،گویی او برای امت .کنندمی

http://www.fnoor.com/
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 و آن سخنی که عمر به علی گفت 
 است اش بزرگو گوینده کریماش که شنوندههمان
 ات را آتش زدم تا بر این نمانی که بیعت نکنی،که خانه

 هرچند دختر مصطفی در آن باشد 
 غیر از پدر حفصه کسی را نتواند چنین بگوید

 (6)هانظیر عدنان و حامی آندر برابر دالور بی 
هیچ روزی مانند ) :به مفضل فرمود شده است که امام صادق از مفضل نقل

ی کشاندن درب خانهچند روز سقیفه و آتش سختی ما در کربال نیست؛ هر

کلثوم و فضه و کشتن محسن با امیرالمؤمنین و حسن و حسین و فاطمه و زینب و ام

 .(2)(ساس روز عذاب استتر بود؛ زیرا که اصل و اتر و تلختر و شدیدلگد، بزرگ

درراه مکه به مدینه  با اباعبداهلل امام صادق :گویدعبداهلل بن بکر ارجانی می

 :فرمایددر آن می کند که امام صادقسپس حدیث طوالنی بیان می ...همراه بودم

کشته شد و محسن کشته شد، و حسن و  کشته شد، فاطمه  امیرالمؤمنین)

                                                                                                      
اعظم که در نظر بشارتی به پیامبر  .شوندی آن خوشحال میواسطهاست که امت و پیامبر مقدسش به

اش هیچ احترام و کرامتی وجود ی صدیقهگوشهکنند برای جگرسرایی میچنین سخنکسانی که این
آنان را از این کار و اینکه خانه را  ،ای که خداوند اهلش را پاک نمودسکونت ایشان در خانه .ندارد

عتی که با چنین ترس و وحشتی صورت گیرد و با تبریک بر بی .نداشتبرایشان به آتش بکشند باز
 (41ص  7ج  :)الغدیر .چنین ننگ و رسوایی به انجام رسد(

 اـهـیـقـلـم بـظـامعها اعـسـب رمــاک   مرـا عـهـالـی قـعلـل کلمةو -6
 ان لم تبایع و بنت المصطفی فیها   اک بهـقی علیـال اببیتک حرقت 

 هاـیـامـان وحـدنـعارس ـفیوماً ل   بقائلهاما کان غیر ابی حفص 
ص  :هدایة الکبری ؛638ص  :نوائب الدهور ؛592ص  2ج  :فاطمة الزهرا بهجة قلب المصطفی -2

867. 
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 .(6)(...حسین کشته شدند

وقتی روز قیامت شود ) :شده است که فرمودروایت از ابو بصیر از امام صادق

سپس از  :تا اینکه فرمود... پوشانندشود. جامه و ردایی بر او میخوانده می محمد 

زنند: ای محمد! پدرت چه زیر عرش و از سوی پروردگار عزت و افق باالتر صدا می

ادرت چه برادر خوبی است، او علی بن پدر خوبی است، او ابراهیم است؛ و بر

اند؛ و های خوبی هستند، آنان حسن و حسینهایت چه نوهاست؛ و نوه طالبابی

جنین تو چه جنین خوبی است، و او محسن است؛ و امامان راشد و راهنما چه خوب 

 .(2)(هستند

در  فاطمه ) :شده است که فرمودروایت از ابو بصیر از اباعبداهلل امام صادق 

تا اینکه ... به دنیا آمد اآلخر سال چهل و پنجم از والدت پیامبربیستم جمادی

ـ او را به دستور آن شخص با غالم آن مردـعلت وفاتش این بود که قنفذ  :فرمود

نتیجه محسن سقط شد و براثر آن دچار بیماری سختی شد. او به غالف شمشیر زد؛ در

ی ورود نداد. دو تن از یاران پیامبر از رش داده بودند اجازهیک از کسانی که آزاهیچ

امیرالمؤمنین درخواست کردند که عیادتش کنند. ایشان از او پرسید و او پاسخ مثبت 

دو به ایشان عرض کردند: حالت چطور است ای دختر داد. وقتی بر او وارد شدند، آن 

نشنیدید  دو فرمود: آیا از پیامبر رسول خدا؟ فرمود: خوبم. الحمداهلل... سپس به آن

ی تن من است؛ پس کسی که او را آزار دهد، مرا آزار داده و که فرمود: فاطمه پاره

کسی که مرا آزار دهد، خداوند را آزار داده است؟ عرض کردند: بله. ایشان فرمود: به 

دو که او از آن دو از نزد ایشان بیرون رفتند، درحالیخدا سوگند که مرا آزار دادید. آن 

                                                                                                      
 .988ص  :اختصاص مفید -6

 .624ص  6ج  :تفسیر قمی -2
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 .(6)(خشمگین بود

 :امام کاظم زبان از حضرت  مظلومیت

شده است که از پدرش روایت از عیسی بن مستفاد ضریر از موسی بن جعفر

فرارسید، انصار را فراخواند و فرمود: ای گروه انصار!  وقتی وفات رسول خدا ) :فرمود

ی فاطمه درب من، و باشید! درب خانهزمان جدایی رسیده... تا اینکه فرمود: آگاه 

احترامی احترامی کند به حجاب خداوند بیی من است. هر کس به او بیاش خانهخانه

ی مدتی طوالنی گریست و بقیه ابوالحسن امام کاظم :عیسی گفت .(کرده است

حرمتی شد. به خدا سوگند به خدا سوگند به حجاب خدا بی) :سخنش قطع شد و فرمود

حرمتی شد. ای مادرم! حرمتی شد. به خدا سوگند به حجاب خدا بیاب خدا بیبه حج

 .(2)(درود خداوند بر او

به پدرم عرض ) :شده است که فرمود روایت و همچنین از او از امام کاظم 

چه شد؟ فرمود: ایشان  کردم: پس از خارج شدن فرشتگان از خدمت رسول خدا 

اش را فراخواند و به کسانی که در خانه حسینفرمود: سپس علی، فاطمه، حسن و 

به علی  گوید که ایشانتا اینکه روایت می... بودند فرمود: از نزد من بیرون بروید

ای علی بدان که من از کسی که دخترم فاطمه از او خوشنود است، خوشنودم.  :فرمود

او ستم کند و پروردگارم و فرشتگان نیز چنین هستند. ای علی! وای بر کسی که به 

وای بر کسی که حقش را با فریب بگیرد و وای بر کسی که حرمت او را از بین ببرد و 

آتش کِشد و وای بر کسی که به دوست او ستم کند و  وای بر کسی که دربش را به

                                                                                                      
 .670ص  89ج  :بحار االنوار ؛698ص  :االمامةدالئل  -6

 .877ص  22ج  :بحاراالنوار -2
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اندام کند. خدایا! من از آنان بیزارم و آنان وای بر کسی که در برابرش بایستد و عرض

ها را به اسم خواند و فاطمه، علی، حسن و آن ند. سپس رسول خدانیز از من بیزار

را به آنان ضمیمه نمود و فرمود: خدایا! من برای اینان و کسانی که اینان را  حسین

کنم که وارد بهشت شوند، و دشمن همراهی کنند در صلح هستم و من ضمانت می

و از شیعیانشان جلو بزند یا  کسی هستم که با اینان دشمنی و ستم کند و یا از اینان

کنم که آنان وارد آتش شوند. به خدا سوگند ای فاطمه، عقب بماند؛ من ضمانت می

شوم سوگند خوشنود نمی خدا شوم که تو خوشنود شوی؛ و بهفقط زمانی خوشنود می

شوم مگر اینکه تو خوشنود سوگند خوشنود نمی خدا به ؛ ومگر اینکه تو خوشنود شوی

 .(6)(شوی

 کند کهروایت می پدرش از کاظم سید بن طاووس با سندش از امام

فرمود: ای علی! اگر این قوم پس از من علیه تو همکاری کنند  رسول خدا) :فرمود

کنی؟ و بر تو پیشی بگیرند و طغیانگر خود را برای بیعت تو با خودشان بفرستند، چه می

که مذمت شده، تنها، نشانند؛ درحالیرا میگونه که شتر سپس گریبانت را بگیرند، همان

 .(2)(آیدازاین، چنین پستی فرود میغمگین و اندوهناک باشی. پس

 :امام رضا زبان از حضرت  مظلومیت

از  ،از سلیمان بن جعفر ،از رضا و بکیر بن صالح ،از محمد بن اسماعیل بن بزیع

ایشان  .ی شکر بودندکه در سجدهخدمت ایشان وارد شدیم درحالی :دو گفتنداین  ؛رضا

 :به ایشان عرض کردیم .سپس سرخود را باال آورد .ی خود را طوالنی نمودسجده

                                                                                                      
 .845ص  22ج  :بحاراالنوار -6

 .839ص  22ج  :بحار االنوار ؛82ص  :ابن طاوس ـطرف  -2
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ی شکرش این دعا را بخواند کسی که در سجده) :فرمود ؟سجده را طوالنی نمودید

عرض  :گویدمی .(تتیر انداخته اس مانند کسی است که در روز بدر با رسول خدا

: ... بنویسید. وقتی شما در سجده شکر بودید، بگویید) :فرمود ؟آن را بنویسیم :کردیم

ی تو را مسخره کردند و و فرستاده...  :سپس دعا را فرمود و جمله زیر در آن است

 .(6)(فرزند پیامبرت را کشتند

 :امام عسکری زبان از حضرت  مظلومیت

ی ابوالعال همدانی و یحیی بن محمد بن حویج در قضیه شده است که ابن روایت

نزاع خود را نزد احمد بن اسحاق قمی بردند که یار امام حسن  .خطاب درگیر شدند ابن

حذیفه از  :روایت نمود او برای آنان از امام عسکری از پدرش .عسکری بود

ة بن یمان از در آن به حذیف حدیثی طوالنی روایت کرده است که پیامبر پیامبر

که دهد که پس از ایشان اتفاق خواهد افتاد. سپس حذیفه درحالیوقایعی خبر می

ی ... و قرآن تحریف شد، و خانهگوید: )گوید آنچه شنیده به وقوع پیوسته است، میمی

 .(2)(...صورت آن زکیه سیلی خورد... تا اینکه گفت: وحی به آتش کشیده شد

 :امام مهدی زبان از حضرت  مظلومیت

اگر نزد ما دوستی صالح شما و مهربانی ...) :الزماندر توقیع موالی ما صاحب

دادیم؛ در آنچه که به خاطر درگیری قرار نمیخطاب را مورد  و شفقت بر شما نبود، شما
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امتحان قرار گرفتیم. همان کسی که از جهل ی ستمکارِ گستاخ گمراه، مورد و منازعه

و با پروردگارش مخالفت ورزید و چیزی را مدعی شد که برای او  خود پیروی نمود

نیست و حق کسی را انکار نمود که خداوند اطاعت از او را واجب کرده است. او 

ستمکار غاصب است. در دختر رسول خدا الگویی نیک برای من وجود دارد. شخص 

ی آخرت ت خانهداند که عاقبجاهل ردای عمل خود را به تن خواهد کرد و کافر می

 .(6)(برای کیست

را در شب عید غدیر محزون و  کند که امام مهدی سید باقر هندی حکایت می

محزون  ،چه شده که شمارا در این روز !آقای من :عرض کرد .اندوهناک دیده است

مادرم ) :فرمود ؟که مردم به خاطر عید غدیر در شادمانی و سرور هستندبینم درحالیمی

 :( سپس فرمودایشان را به یاد آوردمو اندوه 

 بینیاالحزان مرا نمیپس از بیت

 (2)ی خوشحالی برای خود گرفته باشمکه خانه

پس از  ای در احوال غدیر و اتفاقاتی که برای زهرا قصیده ،وقتی سید بیدار شد

این قصیده مشهور است و سرآغازش  .پدرش روی داد سرود و این بیت را ضمیمه کرد

 :(9)چنین است

 .فرع کسی است که متن غدیر را انکار نمود هر فریب و سخن باطل و تزویری
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 فصل دوم:

 در سخنان علما مظلومیت زهرا 

 
ی کالم کنیم و از طوالنی کردن و اطالهبرخی از سخنان علمای پیشین را ذکر می

 زهرا  در این مقام خودداری و فقط به برخی از سخنان ایشان در بیان مظلومیت

 .نماییماشاره می

 جدل سید مرتضی با قاضی عبداجلبار معتزلی: و حبث

در  ـکه از بزرگان معتزله استـق ـ.ه 865قاضی عبدالجبار اسدآبادی متوفی سال 

 :ها استاند این ادعای آند کردههایی که وارازجمله طعنه :گویدپاسخی به شیعه می

به خاطر خشم و غضبش بر ابوبکر و عمر وصیت کرد که آن دو بر او نماز  )فاطمه 

شوند دو دفن شود. پس شبانه دفن شد و روایتی را مدعی مینگزارند و پنهان از این 

کنند: عمَر فاطمه را با تازیانه زد، و زبیر با که از جعفر بن محمد و دیگران روایت می

ی ایشان را داشت و علی، زبیر، مقداد و خانهاند: عمر قصد شمشیر زده شد. گفته

ای از کسانی که از ابوبکر سرپیچی کردند، آنجا گرد آمدند. به فاطمه گفت: پس از عده

تر از تو نیست. به خدا سوگند اگر این افراد نزد تو داشتنیپدرت برای من کسی دوست

سوی او شدند و بهکِشم. این گروه از جمع شدن منع جمع شوند آنان را به آتش می
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 .(6)دیگر روایات دور از ذهن( ؛ ونگشتند تا اینکه با ابوبکر بیعت کردند)فاطمه( باز

کشیدن توسط عمر ذکر  آتشی به اما احادیثی که درباره ...) :گویدهمچنین می

زیرا او حق دارد کسی  ؛ای بر عمر نیستباز طعنه ،حتی اگر صحیح هم باشد ،اندکرده

 .(2)تهدید کند( ،زندبیعت سر بازمیرا که از 

)گفتیم: خبر به  :گویددهد و میسید مرتضی علم الهدی به این سخن پاسخ می

توانند به آنان اتهامی وارد کنند نیز ذکر آتش کشیدن را غیر شیعیانی که این گروه نمی

آورد که گوید: و اما توجیهی که برای حدیث به آتش کشیدن میاند... تا اینکه میکرده

ی خواهد خانهآور است؛ کسی که میاگر صحیح هم باشد، مضحک و شگفت

تواند داشته ای میرا به آتش بکشد، چه عذر و بهانه و فاطمه امیرالمؤمنین علی

 .(9)باشد؟!(

در پاسخ به انکار کردن او در مضروب ساختن فاطمه  (خداوند رحمتش کند)ایشان 

کنیم و نه آن را اما سخن شما: نه ما این را تصدیق می) :گویداش میو هجوم به خانه

ای مُستند نکردی تا گوید: شما انکار خود را به دلیل یا شبههدانیم. ایشان میجایز می

شده بدون هیچ دلیلی، التفاتی کردن آنچه روایتگوییم، و به رد اش سخندرباره

 .(8)(شودنمی

 کند که اخبار مضروب ساختن فاطمه که قاضی عبدالجبار ادعا میو هنگامی

 :گونه پاسخش را داداین (کند رحمتش خداوند)سید مرتضی  ،مانند روایات حلول است

که اند درحالیسو رفتهدانی که این مذهبی است که اصحاب حلول به آن)مگر نمی
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آیا عقل بر محال بودن روایت زدن  ؟!کندها میعقل داللت بر بطالن نظر آن

 :شودبه او گفته می ،این دو یکسان هستند :اگر گفته شود ؟!داللت دارد فاطمه

بودن حلول را بیان طور که محال همان ،محال بودن این واقعه را ازنظر عقلی بیان کن

واضح و آشکار  ،و ناتوانی تو در این موضوع ؛شوددرنتیجه هدف تو ثابت می ؛کردی

 .(6)است(

به خاطر ـتفاوتی بین اینکه  ،عالوهو به ...) :گویدمی (کند رحمتش خداوند)و ایشان 

مثل چنین بهـکشیدن تهدید کند و اینکه فاطمه را  به آتش ـعلتی که بیان کردی

تر ها از زدن ایشان با تازیانه بزرگکشیدن خانه به آتش .وجود ندارد ،تهدید کند ـعلتی

تر سزاوار ،دهدخواهد و بزرگ را نیکو جلوه میکسی که اختالف مسلمانان را می .است

پس دلیلی برای رنجش صاحب این کتاب از زدن  .است که کوچک را نیز نیکو گرداند

هایی را ی آن را تکذیب کند و مثل چنین عذر و بهانهکنندهبا تازیانه و اینکه نقل

 .(2)وجود ندارد( ،بیاورد

 طوسی با نظام و دیگران:سخن شیخ 

ازجمله مواردی که » :گویدمی (کند رحمتش خداوند)شیخ محمد بن حسن طوسی 

شده است که که روایتدرحالی .توسط آنان است زدن فاطمه  ،کنندانکارش می

مشهوری که خالفی بین شیعه در آن نیست این است که  .آنان ایشان را با تازیانه زدند

روایت در  .محسن نامیده شده است ،تا سقط نمود و سقط شده ،عمر بر شکم ایشان زد

وقتی  ،همچنین قصد به آتش کشیدن خانه .این خصوص نزد آنان مشهور است
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تواند این کس نمیهیچ .سوی ایشان پناه بردند و از بیعت با او سر باز زدندجماعتی به

زیرا روایت وارده را از طریق بالذری و دیگران بیان نمودیم و  ،روایت را انکار نماید

تواند کس نمیهیچ .روایت شیعه نیز در این مورد منتشرشده و در این اختالفی نیست

زیرا امام حق دارد  ،شودای محسوب نمیطعنه ،اگر چنین چیزی صحیح باشد :بگوید

تهدید  ،زند و قصد ایجاد تفرقه میان مسلمانان را داردتش سر بازمیکسی را که از بیع

کشیدن  ای برای به آتشاین به این خاطر است که جایز نیست عذر و بهانه !کن

آیا در مثل چنین موردی  .اقامه گردد حسن و حسین ،امیرالمؤمنین ،ی فاطمهخانه

ی اجماع از بین برنده هنگامی چیزی مخالف مسلمین و ؟ای پذیرفته استبهانه

چنین چیزی فقط و فقط  ؛ وشده باشدقطعی و ثابت ،شود که اجماعمحسوب می

شود که امیرالمؤمنین و کسانی که از بیعت او خودداری شده میهنگامی قطعی و ثابت

رفته و بر او واردشده باشند نه  ی فاطمهسوی خانهجزو کسانی باشند که به ،کردند

کدام اجماع باوجود فقط اختالف داشتن با  !شده باشندرجاینکه از آن خا

چه برسد به اینکه دیگران نیز بر با او  ؟باشدصحیح می ،تنهاییبه امیرالمؤمنین

کینه و عداوت و  ،اندآنچه جبائی و دیگران در این خصوص گفته ؟بیعت نکرده باشند

پیش از بیعت کردن  ،دنزیرا داستان به آتش کشی ،کندگرایی او را آشکار میقومی

آنکه آنان و حال ؛و جماعتی بوده است که با او در منزلش بودند امیرالمؤمنین

درنتیجه روشن شد آنچه  ...هستند ،ازآنکه مخالفان بیعت کردندمدعی وجود اجماع پس

 .(6)ناشناخته است( ،ما انکار نمودیم

از  ،از مسلمه بن محارب ،از مدائنی ،)بالذری :گویدهمچنین شیخ طوسی می

سوی ابوبکر به قصد بیعت گرفتن به :کندعون روایت میاز ابی ،سلیمان تمیمی
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با سرعت  فاطمه .ی آتشی داشتاو شعله .ایشان بیعت نکرد .فرستاد علی

ی مرا به آتش بینم که درِ خانهای پسر خطاب! آیا تو را می :سوی در آمد و فرمودبه

 ترین چیزی است که پدر تو آورده است. علیو این پرقدرت گفت: بلهکِشی؟ می

 آمد و بیعت کرد.

این روایت را شیعه از طرق بسیاری روایت  :گویدمی (کند رحمتش خداوند)شیخ 

ها ولی آن ،کنندنموده است و جالب است که اساتید محدث عامه نیز آن را روایت می

ها بسا به برخی ازآنچه بر آنچه .اندسالمت روایت کردهاند بهآنچه را که شنیده

چه اختیاری برای کسی وجود  .سر باز زدند ،اند و از آنشده است آگاهی یافتهروایت

 .(6)(؟اش به آتش کِشیده شده باشددارد که برای مجبور شدن به بیعت درب خانه

 :سخن سید بن طاووس

)از احادیث جالب  :گویدمی« طرائف فی معرفة مذاهب الطوائف»وی در کتاب 

کشیدن  از هدف به آتش ،نظران پیشینواقدی و صاحب ،مذکور چیزی است که طبری

بار در گونه اعمال فضیحتاین .اندذکر نموده حسن و حسین ،علی ،ی فاطمهخانه

روایات آنان که در  ؟هی داردچه جایگا های مکرر پیامبرشان محمدبرابر وصیت

در خوار  ،کنم هیچ امتی پس از پیامبر خودفکر نمی ؟کجایند ،شان گفته شدصِحاح

کنم هیچ پیامبری در پای این قوم رسیده باشد و فکر نمیبیت او بهکردن دین و اهل

مبالغه  ی پیامبرشان محمداندازهبیت خود و مدح و ستایش آنان بهوصیت به اهل

 .باشد( کرده

 :ها از سوزاندن علی و عباس این سخن استقصد و هدف آن ،ازجمله نکات جالب
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 که فاطمه در خانه بود.آتشی آورد تا این دو تن را بسوزاند درحالی

و  حسن و حسین ،زبیر ،هاگونه است که همراه آنو در روایت دیگری این

ا ابوبکر و طعنه زدن در آن در هاشم نیز برای به تأخیر انداختن بیعت بگروهی از بنی

برترین  دانند که در نظر آنان محمدآیا مسلمانان صاحب عقل نمی. خانه بودند

ها ترین بیعتها و بیعت با او الزمترین پیامبریاش مهمآفریدگان است و پیامبری

های دیگر و سنگ پرست و گروه سوی گروهی که بتبه وجود ایشانبااین .است

ولی هرگز نشنیدیم که حالل بداند و جایز  ؛گسیل داشت ،و کافر بودندکه ملحد 

بشمارد و هرگز راضی نشد که دستور دهد کسی که از پیامبری او و بیعت با او تأخیر 

بیت او و حسادت به ایشان و پس چگونه دشمنی به اهل .به آتش کشیده شود ،ورزد

ها چنین رویارو شوند و ید که آنتوجهی به وصیت او نسبت به ایشان به آن حد رسبی

ها و دهد که بیعتی با این ویژگیعقول گواهی می .سوزانندتهدید کنند که با آتش می

های معمول برای بیعتی ها و رَویهپیامبری ،برخالف شرایع ،کردن مردم بر آنمجبور 

آیا آنچه در روز سقیفه و اتفاقاتی که  .است که اهل آن فاسد هستند و باید از بین بروند

ی نیکان است یا از پیروز شدن جاهالن جزو اخالق و سیره ،در آن به انجام رسید

 ؟!شرور

روایتی که احمد  ؛اندازجمله موارد عجیب روایت متناقضی است که روایتش کرده

ما با  :دگویاو می .بن حنبل در جلد چهارم مسند عبداهلل بن مسعود روایت کرده است

 .آنجا به آتش کِشیده شد .کردیمی مورچگان عبور میبودیم و از النه رسول خدا

 .(شایسته نیست انسان با عذاب خداوند متعال عذاب کند) :پیامبر فرمود

 ؟شوندتر میبیت نبوت از مورچه هم پستچگونه اهل :گویدعبد المحمود می

عذاب  ـبا سوزاندن با آتشـاوند متعال ها گفتند که ایشان را با عذاب خدچگونه آن

عبد المحمود  .ترین عجایب روزگار استاز بزرگ ،به خدا سوگند این موارد ؟کنندمی
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پایه و کند که بیعت ابوبکر کاری بود بیوجود هیچ عاقلی تردید میآیا بااین :گویدمی

ن دنیا بود و با پیروز شدن و مسابقه در طلب ای گویدطور که عمر میو هماناساس 

این وضعیت چقدر با آنچه  ؟!مشورت مسلمانان و رعایت دستورهای شرع و دین نبود

 خَلَتْ  قَدْ  رَسُولٌ إاِلَّ  مُحَمَّدٌ  ما وَ !قرابت و نزدیکی دارد ،شده استدر کتابشان نوشته

 فَلَنْ عَقِبَیْهِ عَلى یَنْقَلِبْ مَنْ وَ أَعْقابِکُمْ عَلى انْقَلَبْتُمْ قُتِلَ أَوْ ماتَ فَإِنْ أَ الرُّسُلُ قَبْلِهِ مِنْ

 ای استفرستاده محمد که نیست این جز) (6)الشَّاکِرین اهللُ  سَیَجْزِی وَ  شَیْئاً  اهللَ  یَضُرَّ 

 آیین به شود شما کشته یا او بمیرد اگر آیا اند.بوده فرستادگانی دیگر او از پیش که

 خدا به زیانی هیچ به پیشینِ خود بازگردد که کس گردید؟ هربازمی خود پیشین

 .(2)(داد خواهد پاداش را گزارانسپاس خداوند رسانید و نخواهد

و این برایش کافی نبود تا اینکه عمر  :گویمبنده می :گویدو در کشف المحجة می

که عباس و گروهی از درحالی ،ی پدرت علی و مادرت فاطمه فرستادسوی در خانهبه

 ؛و عزاداری بودند هاشم نزد آنان و مشغول انجام امور مربوط مرگ جدت محمدبنی

و طبق آنچه صاحب کتاب عقد در جلد چهارمش ذکر کرده است و گروهی که در 

با آتش سوزانده  ،او دستور داد که اگر برای بیعت بیرون نیایند ،روایتشان متهم نیستند

ازآن از نه پیش از او و نه پس ،دانماین چیزی است که تا آنجا که من می .شوندمی

اوصیا و پادشاهانی که به قساوت و سنگدلی معروف هستند و نه حتی  ،پیامبران

سوی کسانی که از بیعتشان تأخیر اینکه به ؛اندپای آن نرسیدهبه ،پادشاهان کافر

ی تهدید کردن به عالوهبه ؛آتش بسوزانند کسی را گسیل دارند که آنان را با ،اندکرده

یک از پادشاهانی به ما نرسیده است که هیچ :گویمبنده می .کشتن و مضروب ساختن

                                                                                                      
 .688 :آل عمران -6

 .285ص  :طرائف فی معرفة مذاهب الطوائف -2
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 ،اند که آنان را پس از نیازمندیاند یا پادشاهی که سلطانی داشتهکه پیامبری داشته

تی دنیا و سوی خوشبخرهایی داده و به ،نیاز کرده و پس خفت و خواری و زیانبی

 ،های ستمکاران را گشوده باشدی پیامبری او سرزمینواسطهآخرت رسانده باشد و به

سپس او از دنیا برود و در میان آنان یک دختر از فرزندانش باقی گذاشته باشد و به 

او سرور زنان جهانیان است و دو کودک از او داشته باشد که کمتر از  :آنان گفته باشد

و مجازات این پیامبر یا پادشاه از سوی رعیتش این  ،یک به آن باشندهفت سال یا نزد

دو در مقام که این درحالی ؛باشد که آتشی ایجاد کنند تا فرزندان و دخترش را بسوزانند

این نیز برای او کافی نیست تا اینکه او  :گویمبنده می .و جایگاه روح و روان او هستند

سپس خودش را رسوا و مُفتضح  .کندگیری میکنارهرود و از خالفت باالی منبر می

گذارد و به عمر بن خطاب کند و پس از وفاتش طوق آن را به گردن دیگری می

 ،گیری کرده باشداین صفت کسی که از آن کناره ،در نظر خردمندان .کندتصریح می

 .(6)نیست

 :سخن مقداد سیوری

که و جماعتی از بیعت امتناع کردند و درحالی )وقتی علی :گویدمی ایشان

سوی او فرستاد تا بر عمر را به ،پناه آوردند ی فاطمه منکر بیت با او بودند به خانه

ای زد و جنینی را سقط کرد که نامش محسن بود و آتشی برافروخت تا شکمش ضربه

ر آن بودند و هاشم دای از بنیو عده که فاطمهدرحالی ،خانه را به آتش کِشد

این خبری است که فقط  :گفته نشود .را بازور و اجبار شمشیر خارج کردند علی

زیرا  ؛گونه موضوع را تشنیع و بدگویی قلمداد کرداند که بتوان اینشیعه روایتش کرده

                                                                                                      
 .17ص  :کشف المحجة لثمرة المهجة -6
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ابن عبد البر و دیگران  ،بالذری .شده استاین از طریق دشمن نیز روایت :گوییمما می

 !کاشای :کنداند و همین سخن او هنگام مرگش کفایت مینیز آن را روایت کرده

 .(6)دریدم(کردم و حجابش را نمیی فاطمه را رها میخانه

 :سخن حر عاملی

 ،کندی ابوبکر و آنچه که شایسته بودن خالفت او را رد میایشان در بحث درباره

اینکه او و عمر خواستند وقتی امیرالمؤمنین و جماعتی از بیعت سر  :)ازجمله :گویدمی

واقدی در روایتش این را گفته و طبری در  .ی او را به آتش کشندخانه ،باز زدند

 .ذکر کرده است ـکه از بزرگانشان استـتاریخش و همانند آن را استادش ابن عبد 

 .(2)ی کتاب انفاس الجواهر(همچنین نگارنده

 :شیخ جملسی سخن

اینکه  :ی هفدهمطعنه ...) :گویدایشان در پرداختن به خالفت عمر بن خطاب می

 ،که امیرالمؤمنیننمود درحالی ی فاطمهکشیدن خانه او سعی در اقدام به آتش

بودن مقام و باوجود باال  ،ها را تهدید کرد و آزرداو آن .نین در آن بودندحسفاطمه و 

که از جمله مواردی است که کسی را  اشجایگاه آنان نزد خداوند متعال و فرستاده

 .(9)کند(مگر کسی که روشنایی خورشید و نور ماه را انکار می ؛یارای انکارش نیست

اتفاق است روشن با اخبار آنان و اخبار ما که مورد  ...) :گویدهمچنین مجلسی می

                                                                                                      
 .77ص  :خواجویی ـرسائل االعتقادیة  -6

 .914ص  2ج  :اثبات الهداة -2

 .53ص  96ج  :بحار االنوار -9
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به دستور ابوبکر یا با رضایت او  ی فاطمهشود که عمر به آتش کشیدن خانهمی

ها را او آن .در آن بودند فاطمه و حسنین ،که امیرالمؤمنیندرحالی ؛اقدام نمود

این  .ها نزد خداوند و رسول خدابودن جایگاه و مقام آنوجود باال  با ؛تهدید کرد و آزُرد

ی اسالم رای انکارش نیست مگر اینکه از دایرهاز مواردی است که کسی را یا

 .(6)شده باشد(خارج

 :یوسف حبرانی شیخ سخن

آوری که مادر فرزند مرده را نیز به )ازجمله موارد تعجب :گویدوی در حدائق می

این است که به  ،تر استتر و واضحدارد و باطل بودنش از هر چیزی روشنخنده وامی

شود که یک مورد ضروری از ضروریات دین را انکار نجس بودن کسی حکم می

 ـحتی اگر دانسته نشود که این انکار از سوی او از سر اعتقاد و یقین بوده باشدـکند می

گوید و آن را ناسزا می ولی به نجس بودن کسی حکم نشود که به امیرالمؤمنین

گذارد تا او و اش هیزم میبر خانه ،کنداز جهانیان بیان می ایآشکارا در حضور عده

و  ،شودزند که جنینش سقط میزهرا را چنان می ،کسانی که در آن هستند را بسوزاند

افتد و آه از نهادش بیرون زند که با صورت و پیشانی به زمین میاو را چنان سیلی می

ی ها و خانهی این مصیبتی همهی غصب خالفت که اصل و ریشهعالوهبه ؛آیدمی

 .(2)ها بود(ی این فجایع و گرفتاریهمه
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 :جعفر کاشف الغطا شیخ سخن

 ...) :گویدمی ،آوردکه بر صحیح نبودن خالفت ابوبکر دلیل میدرحالی ایشان

به همراه حسنین در آن بودند و  ی زهرا وقتی علیی فاطمهازجمله سوزاندن خانه

این مطلب را جماعتی از اهل سنت نیز نقل  .از بیعت امتناع ورزید آن حضرت

از زید بن اسالم و ابن عبد ربه که از  ،واقدی و ابن حزامه ،ازجمله طبری .اندنموده

 .(6)شده است(و در کتاب محاسن و دیگر منابع روایت ،بزرگان آنان است

ازجمله اینکه  ...) :گویدمیکند ی دوم اشکال وارد میکه بر خلیفهاو درحالی

 .(2)ی نبوت و فرزندان رسول خدا را بسوزاند(خواست خانه

 .کنیمبسنده می به نقل تصریحات پیشین و مستنداتشان در باب مظلومیت زهرا

 .تواند سخنانشان را دنبال کند و مطالب بیشتری بیابدهرکسی که مایل است می

                                                                                                      
 .64ص  6ج  :کشف الغطا -6

 .64ص  6ج  :الغطا کشف -2





 سوم:فصل 

 در شعر عربی مظلومیت زهرا

بسیاری از ادیبان رخدادها را با شعر مستند  .شودتاریخی شمرده می سندی ،شعر

 .بینددر دل تاریخ می ،کنند و این معنایی است که محقِّقمی

 .اندزدهچه تاریخی را رقم بنابراین باید ببینیم که شاعران در مظلومیت فاطمه

جنین و دیگر مواردی که برای سرور سقط ،زدن ،آنان آنچه از ظلم و ستم و آزردن

برخی ازآنچه آنان در بیان  .انداتفاق افتاده است را در تاریخ به ثبت رسانیده زنان

 :گرددی گرامی تقدیم میاند خدمت خوانندهاین ستمگری بر زبان رانده

 :(6)هگفت .ق.هـ 679متوفی  ،شعر سید حمیری -6

 طعم شکستگی را چشید ،ازآنو پس او را زدند و حقش را پایمال کردند

 قطع کند ،اش و دست کسی را که به این راضی بودخداوند دست زننده

 نه خداوند او را ببخشاید و نه ترس روز فرجام را از او بازدارد

 :(2)گفته .ق.ه 285متوفی  ،شعر برقی -2

 برافروخته با اسیران دربندش  هم از خانه بود و هم از هیزم ،آتش

 صدیق و دو سبط رسول ،پاک و طاهر نبود از زنانجز خانه آن در 

ی کاملی از عقاید مجموعه ،در ضمن شعری .قـ.ه 919متوفی  ،قاضی نعمان -9

 :سرایدرا می
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 بینیمتو بهترین کسی که در حال می :دو آشکارا با او بیعت کردند و گفتند آن

 از میانشان اهل کُشتگان بدر برخاست

 ی پنهانو دیگران و اهل کینه

 بیعت کردند ،آنان که سران قومشان بودند

 مردم نیز در آن روز با او بیعت کردند

 پس چنگ زدند ،مگر اندکی از آنان که این از سوی پیامبرشان نبود

 و آهنگ امامشان علی کردند

 ؟دهیدشما کاری انجام نمی :رمودف

 اکنون :فرمود .دهیمانجام می .بله :گفتند

 درنگ بروید و سر بِتراشیدبی

 ترتیباینسرهایتان را تا به ،همه

 پس رفتند ؛بین آنان شناخته شوید

 تا به جنگ برخیزیم تا آنجا که پروردگار متعال ما

 سست شدند ،دیدند چنین او با حکمش میان ما حکم کند وقتی تصمیم

 گویان گرفتن بیعت را نیکو شمردندو جز هفت تَن با او نماندند و دروغ

 بینمجنگی برای شما نمی :آنان را به اسم خواند و فرمود

 نیستکردنشان راهی چراکه اندک در اندک هستید و برای جمع

 نزدش نشستند و منتظر ماندند تا ببینند

 نظر و دستور او در کارشان چیست

 عمر با گروهی سویشان آمد چراکه ماندگان را اطاعتی ندید

 ی بتول رسیدندی فاطمهتا به در خانه

 شان را در دل داشتکه او خشم و کینهدرحالی
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 پس ایستاد و آنان را نکوهش کرد

 پس اولینشان درب را برایشان شکست

 بر حجاب او یورش بردند و او فریاد برآورد

 تا سقط نمودبین خود زدند  پس او را

 شنید این سخن را و پیشی جست

 پس او افتاد ،گفتند ،زبیر به سویشان

 پس شکسته شد به زبیر هجوم بردند و دستگیر شد ،شمشیر به سویشان کِشید

 شان برون آمد چون ندید دفاعشان نجاتشان دهدوصی در میان باقی

 :(6)گویدتا اینکه می

 واحسرتا در دلم از این

 اعتقادم را برافروخت ،اشگرمیچون آتش که 

 ور ساختی زهرا توسطشان گرمی آتش را در اندرونم شعلهکشتن فاطمه

 چراکه نزد مردم مشهور است که او از زاییدن از دنیا رفت

 و دستور داد که شبانه دفن شود و اینکه قبرش پنهان شود تا

 که جز پسرعمویش و اندکی از آنان

 پس با اندوهش رفت ؛سر قبرش نیایند

 بر او درود فرستادپروردگارش از پیش

 که او از مردم خوشنود نبوددرحالی

 :(2)گویدمی ،ق که از ادیبان معروف استـ.ه 123علی بن مقرّب متوفی  -8
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 سرایی کنمدانستم برای کدامشان نوحهکاش میای

 یک اشکم جاری شودو برای کدام

 شمشیر بر سرش زدند و رکوع نکردآیا برای وصی که در محرابش با 

 ارث حقش به دستور مجمع ی بتول که منع شدیا برای فاطمه

 !ای زن :کس که به او گفتو سخن آن

 گردانپس آن را باز ؛چیز باطلی خواستی

 و در میان افراد مجمع تصریح نمود پدرت با باالترین صدایش فرمود

 رثمان جایگاهی باشددر ارا بینیم فرزندانمان ما گروه انبیا نمی

  غنیمت است ،آنچه باقی گذاشتیم

 به سخن پدرت راضی باش و گوش بسپار

شفیع و  ،عطای من از پدرم را به من دهید از آن برترین کس :ایشان فرمود

 شفاعت شده

 آیا تو سندی داری تا همه معنایش را بشنویم و به هوش شویم :گفتند

 که بیناتر است و شنواترفرزندانم و علیِ حیدر پدرشان  :فرمود

 شان را باطل کردندآنان گواهی

 و متن کتاب قانعشان نکرد

 همواره اندوهناک و مظلوم بودآن صدیقه 

 با ردّ ادعایش و شکستن پهلویش

 شان انجام دادیا برای آنچه جعده

 ی سمِ کُشندهدر آن روز با کاسه

ق در مقطعی از ـ.ه 750متوفی  ـشیخ علی بن عبد العزیز خلیعی حلیـخلیعی  -5
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 :(6)گویداش میقصیده

چه کسی چون من میراث پدرش تقسیم شد و چه کسی مورد خشم و  !پروردگارا

 کینه قرار گرفت

ی ملعونی که به ها دید همچون ابن مرجانهچه کس چون من درباره فرزندش غم

 من نوشاند

 دانستندمیو  ؛گو خوانده شدچه کس پیش از من چون من دروغ

 کرده استها پاکپروردگار مرا از پلیدیکه 

ی من افروخته شد تا که بر خانه ؟ها روشن شدآیا برای دُخت هیچ پیامبری شعله

 ؟مرا بسوزانند

 :(2)گویدق میـ.ه 741عالءالدین حلی متوفی  -1

 و آرزو ،و جهل ،بین خود تصمیم را قطعی کردند این تمنّایشان بود

 ی زهرا را بسوزانندفاطمهکه منزل 

 های سخت و دشوار در آن بروز کردچه حادثه

 ور شدهیچ دلیلی با آتش شعلهشان بیتن دارد و جبرئیل ششمینای که پنجخانه

 :(9)گویدمی اشقصیده ق در مقطعی ازـ.ه 300مفلح صیمری متوفی  -7

 حمله بردندو علی را با دوال شمشیرش بردند و پهلوی عمار را شکستند و 

اش آتش که در خانه !هان :زندشان صدا میی دُخت مصطفی و امامبر خانه

 افروختند

 و با تازیانه ضربه خود و سیلی دید غصب شد ،میراث محمدِ پیامبر

                                                                                                      
 .20ص  2ج  :مصیبت زهرا -6

 .26ص  2ج  :مصیبت زهرا -2

 .22ص  2ج  :مصیبت زهرا -9



 
 ی شهیدهصدیقهفاطمه  018

 :گویدای در این خصوص میدر منظومه .قـ.ه 6608حرّ عاملی متوفی  -4

 ترکلثوم مسنحسین و حسن و زینب و ام :تا بودنداوالدش پنج

 که معروف است ،و محسن در روز عمر سقط شد در اثر باز شدن در

 ها به او رسید و بر او گذشتپس از پیامبر این

 و راضی و مطیع به قضا گردن نهاد

 شمردندیها او را خوار می خطبهو در همه افتداز همین رو هر دلی به درد می

 ذلت و جور ظالم تنهایی که از قراین نمایان است ،اندوه

 :(6)گویدمی ی علت مرگ ایشان تا آنجا که درباره

 سببش رسیدن اَجل بوده است :گفته شد

 ه استاز زدن آن مرد بود :و گفته شد

 چون در آن زمان جنینش سقط شد

 اش همواره آشکارو صدای آه و ناله

 در مقطعی از .قـ.ه 6908شاعر و ادیب معروف متوفی  ،سید حیدر حلی -3

 :(2)گویدمی اشقصیده

 این گروه نبخشیدند .بخشش تو ،نه

 این گروه صبر نکردند .صبر تو ،نه

 جنین مادرت را از روی خشم ساقط کردند

 از شیر گرفتند و کودک جدت را با تیر هالک
 :گویدمی .ق.هـ 6923سید باقر هندی متوفی  -60

                                                                                                      
 .29ص  2ج  :زهرا مصیبت -6

 .25ص  2ج  :مصیبت زهرا -2
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 آن در را آتش زدند بلکه خواستند آن نور را خاموش کنندگمان مبر 

 ؟ی فاطمه چیستدانی سینهنمی

 ؟اش چیستو استخوان پهلوی شکسته ؟میخ چیست

 ی افتاده چیستو گوشواره ؟سرخیِ چشم چیست ؟جنین چیستسقط

 آن پدر ،که او خسته و درمانده بود در مقابل چشم علیوارد خانه شدند درحالی

 غیرتمند

 بردند،بردند ،شیر خدا را به ستم چرخاندند قربانی شد و او را همچون بردن شتر

 و زهرای بتول به دنبالشان روانه

 لغزیدمی ،شددر لباسی که کشیده می

 افروختها را میهایی که دلبا ناله

 کردها را آب میو آوازی که سنگ

 پسرعمویم علی را رها کنید :آنان را فرمود

 کنمبه آن شنوای بینا شکایت مییا 

 بلکه تهدیدش کردند ؛توجهش نکردند

 و علی را چون اسیری بردند

 :(6)گویدتا آنجا که می

 شنید و شمشیر تیز بود و بیعت کوتاه نبوددید و میو علی می

 وصیتی از برادرش او را قید زده بود

 به انجام کاری که در توان نبود

 ؟ای صاحب امر ،هنوز صبرآیا 
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 ی شهیدهصدیقهفاطمه  021

 کندگناهی بزرگ که دل شکیبا را آب می

 ها طوالنی استچقدر بیان من در مصیبت

 عاری کرد ،که پاکی را در اندک زمانی

  ؟پس از سرخی چشم چگونه است

 گوای تهنیتطرفهبه !ای فرزند طه

 به خاطرش گریان شو و فریاد بزن که دشمنانش

 اور را از گریه و فریاد بازداشتند

 گریدگوید و میکه می بینمشگویا می

 بازندگانی عمری اندک و اشکی بسیار

 گریدگوید و میبینمش که میگویا می

 ی شادی استخانه ،پس از بیت االحزان

 :(6)گویدمی .ق.هـ 6995سید قزوینی متوفی  -66

 ؟ای در کار نبودآیا وارد شدند و اجازه !ای سلمان :گفتم :سلیم گفت

 که بر زهرا چادری نبود رو سوگند به عزت جبّا ،بله :گفت

 ولی او به پشت در پناه برد به خاطر پوشش و حجاب

 سخت فشردندش ،وقتی او را دیدند

 چیزی نمانده بود از اندوه جان دهم

  کمکم کن !ای فضه :زندفریاد می

 سوگند به پروردگارم که جنینم را کشتند

 دختر هدایت جنینش را !وامصیبتا
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 بینداخت که نامیده شده به محسن بود

 :(6)گویدمی .قـ.ه 6956حافظ ابراهیم شاعر نیل متوفی  -62

 و آن سخنی که عمر به علی گفت 

 است اش بزرگو گوینده کریماش که شنوندههمان

  ،ات را آتش زدم تا بر این نمانی که بیعت نکنیکه خانه

 هرچند دخت مصطفی در آن باشد

 حفصه کسی را نتواند چنین گویدغیر از پدر 

 هانظیر عدنان و حامی آندر برابر دالور بی 

 انوار»در شعری از دیوان معروفش به  .قـ.ه 6916محقق اصفهانی متوفی  -69

 :(2)گویدمی« القدسیة

 سخن از درب است ،ها که به او رسید کلید دربشو آن مصیبت

 شاخه استشاخه ،سخن از درب

 که دست افراد خائن کرد به خاطر جنایتی

 آمدن وحی و انتهای نداو محل فرود  ی هدایتشود به خانهور میآیا دشمن حمله

 شودور میای شعلهآیا آتش به درب خانه

 اش استی نور بر خانهکه آیهدرحالی

 درب پیامبر رحمت است ،و دربش

 های نجات مردمو دربِ درب

 درب واالی باالتر است ،بلکه دربش
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 ی شهیدهصدیقهفاطمه  021

 اهلل تجلی کردآنجا که وجه 

 با آتش جز ننگ و عار به دست نیاوردند

 عذاب آتش را ،و در پسِ آن

 اند که آتشچقدر این قوم جاهل

 کندنور خداوند جل و عال را خاموش نمی

 یابد مگر با شمشیر عزیز بااقتدارولی شکستن پهلو التیام نمی

 بتی چونان نیستی این پهلوی پاک مصیبتی است که مصیچراکه لطمه

 هایش بزرگیِ آنچه بر او رفته هویدا استخون از سینهجاری شدن و از 

 دست طغیان و دشمنی شکسته باد زدن سیلی، از حد تجاوز کرد با

 سرخ شد و چشم معرفت ،چشم

 ش جاری استهایبه این صفت اشک

 رود مگرسرخی چشم از بین نمی

 هاروز افراشتن پرچم ،با سفیدی شمشیرها

 !بارچه اندوه ؛را صدایی بود که زنگارش در گوش روزگار است تازیانه و

 ترین برهاناین قوی ؛و اثر باقی است چون دستبند در بازوی زهرا

 فضا تاریک شد ،اشو از سیاهی تازیانه

 یاری کن امام مرتضی را !خدایا

 و کوبیدن غالف شمشیر بر پهلویش

 هر آنچه بر سرش آمد را وارد ساخت

 اسراراز آن منبع  ؛اش بپرسدانم آن را از سینهر میخ را من نمیو خب

 شکم را خونین کرد ،قدرو جنین گران

 ؟آیا آنان را راهی برای نهان داشتنِ آشکارشده هست
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 در آن نیستخفایی اند که ها گواهان صدقدرب و دیوار و خون

 اش فروز آواز نالهها اجنایت کرد که کوهچنان کار بر جنینش راستی جنایتکه به

 ریختند

 ؟شودآیا با دخت پیامبر چنین می

 !یا للعجب !به حرصِ فرمانروایی

 داردآیا آن غمگین و زخمی را بازمی

 ؟هاترس رسوا شدن از گریه

 به خدا که شایسته است خون گِریَد

 بر جا است که زمین هست و آسمانمادامی

 قدرشپدر گران ،برای فقدان عزیزش

 اشپایمال شدن و ذلت حامیو برای 

 ؟شودآیا عطای صدیقه حالل شمرده می

 ؟که ارثش از برترین خالیق استدرحالی

 !ی تطهیر استچراکه پاسخی بر آیه ؟شمارندچگونه سخنش را دروغ می

 ؟آیا دین از آن اعرابی گرفته شد

 و متن کتاب به دور افکنده شد

 در اختیارش بود را غارت کردند آنچه

 ای بال و خواری را انجام دادندو منته

 که از گواه خواستند !وای بر آنان

 ابرخالف سنت آشکار

 و رد کردن گواهی شهود توسطشان



 
 ی شهیدهصدیقهفاطمه  021

 ترین شاهد بر مقصود استبزرگ ،خود

 ها نبود بلکه بستن درب او بود و درب مرتضیبستن روزنه ،و هدف

 امانحق را مانع شدند و دربش بستند گویی هستند از عذابش در 

 ؟مایه شبانه دفن شود و قبرش پنهانی پاک گرانآیا جگرگوشه

 نیابندشاینکه اهل بدی از برای شبانه در پرده و خفا دفن نشد جز 

 نشنید شنونده در آنچه شنید پنهانی قدر و قبرش را توأماً 

 ی برگزیدهریحانهآن  روای بر آنان از خشم جبّار بر ظلم ب

ی خانه و آنچه بر ها به حادثهشاعران و ادیبان در آن های بسیار دیگری کهو شعر

شوهر و فرزندان  ،وصلوات خدا بر او و بر پدرکه سالمـی زهرا فاطمه دُخت محمد

 .پرداختند ،اتفاق افتاد ـعزیزش باد



 چــهــــارم:فــصـــــــــــــل

 اصل و اساس روز عذاب است ظلم و ستم به فاطمه

ها وجود چقدر ثواب در اشک !موالی من :عرض کرد مفضل به امام صادق

مفضل  .(شمارش نیستحق باشد، قابلاگر از سوی صاحب ) :فرمود ایشان ؟دارد

تر بزرگ ،روز شما در قصاص !ای فرزند رسول خدا :ای طوالنی کرد و عرض کردگریه

هیچ روزی مانند سختی ما در ) :به او فرمود امام صادق .از روز مصیبت شما است

ی امیرالمؤمنین و حسن و کشیدن درب خانهچند روز سقیفه و آتش کربال نیست؛ هر

تر و تر و شدیدکلثوم و فضه و کشتن محسن با لگد، بزرگحسین و فاطمه و زینب و ام

 .(6)(تر بود؛ زیرا که اصل و اساس روز عذاب استتلخ

 .واهیم در این فصل به این مقطع بپردازیم که بخشی از روایتی طوالنی استخمی

هرچند روز سقیفه ) :باشدمی این سخن امام ،آنچه در این روایت شایان توجه است

کلثوم ی امیرالمؤمنین و حسن و حسین و فاطمه و زینب و امکشیدن درب خانهو آتش 

تر بود؛ زیرا که اصل و اساس تر و تلخیدتر و شدو فضه و کشتن محسن با لگد، بزرگ

 .(روز عذاب است

پرسد و طبیعتاً مفضل از ثواب از ثواب اشک ریختن می مفضل از امام صادق

فهمد که گریه بر وقتی مفضل می .کندسؤال می های ایشانگریه بر مصیبت

ای یهشود و گردلش رقیق می ،شمارش نیستهای ایشان ثوابی دارد که قابلمصیبت
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 ی شهیدهصدیقهفاطمه  022

 .تسبیح است ،نَفَسِ شخصِ اندوهناک برای ظلم بر ایشان .نمایدتلخ و طوالنی می

نَفَس شخص ) :شنیدم که فرمود از امام صادق :گویدعیسی بن ابومنصور می

اندوهناک نسبت به ما که به جهتِ ظلم و ستم روا شده بر ما غمگین است، تسبیح، 

 .(6)(توسط او جهادی درراه خداوند استکردن راز ما اندوهش، پرستش، و پنهان 

شما  مصیبت روز از ترقصاص بزرگ در شما کند که روزمفضل به امام عرض می

هیچ روزی مانند سختی ما ) :دهدگونه پاسخ میاین در اینجا امام ما صادق .است

 .(در کربال نیست

 .جاودان است بیتاین زخمی است که التیام نیافته و در دل امامان اهل ،آری

ها و ی گرامی را به کربال و آنچه از بالیا و مصیبتخواهم خوانندهدر اینجا نمی

 .طلبداین موضوعی است که مجالی دیگر می ؛ببرم ،ی وحی رسیددردهایی که بر خانه

طور مشخص این سخن خواهم بیان کنم عبارت پیشین است و بهآنچه می

 .(عذاب اساس روز و اصل) :حضرت

 ،به وقوع پیوست که امام از روز سقیفه و اتفاقات تلخی که برای زهراطوریهب

سپس با این سخن دلیل  .تر استتلخ و ترشدید ،ترکند که بزرگگونه تعبیر میاین

 .(عذاب است اساس روز و اصلآورد که )می

برد تا حقیقتی را بشناسد انسان را به اندیشه فرومی بیتاین تعبیر از صادق اهل

( به آن اشاره عذاب اساس روز و اصلبا این سخن خود ) که امام صادق

 .فرمایدمی

 ؟چیست عذاب اساس روز و اصلمنظور از 
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و این به آن معنا است که  (6)شوددر لغت به اساس هر چیزی گفته می« اصل»

 روا شد )اصل ابیها فاطمه آنچه در سقیفه به وقوع پیوست و ظلم و ستمی که بر ام 

محوری است که جایگاهی بس بزرگ و  زیرا فاطمه  ؛عذاب( است روز اساس و

های ما حجت) :با این سخن از ایشان تعبیر کرده است امام عسکری .واال دارد

 .(2)(ی ما فاطمه، حجت بر ما استآفریدگانش هستیم و جَدّهخداوند بر 

در متشابهات   الحسناحمدسید برخی از اسرار این حدیث را یمانی آل محمد 

 .(9)به آن مراجعه کنید ؛بیان فرموده است

 .ماند این است که منظور از روز عذاب را بفهمیمآنچه باقی می

 :دو وجه دارد

 بیت علت عذاب دنیوی که بر اهل :منظور از روز عذاب یعنی :وجه اول

ی روز سقیفه و سلب خالفت از صاحب شرعی آن و به آتش کشیدن خانه ،گذشت

 ،که این روزطوریبه ؛بوده است (صلوات خداوند بر او)ی ایشان فاطمه و کوبیدن سینه

همین دلیل وقتی  به .آغازشده است بیت همان روزی است که ظلم و ستم بر اهل

به جان ) :ایشان در سخنش به آنان فرمود ،زنان مهاجر و انصار به عیادت زهرا آمدند

آنان باردار شد، در انتظار باشید که تا چه اندازه نتیجه خواهد داد،  یخودم قسم که فتنه

شنده کردند، در آن موقع است که سپس آن را نظیر یک قدح پر از خون تازه و زهر کُ
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 ی شهیدهصدیقهفاطمه  028

 .(6)(...گذار پیشینیان را خواهند شناختباطل دچار خسارت خواهند شد و بنیاناهل 

ی آنچه نتیجه ؛بیان فرمود ،و عاقبت وخیمی را که امت به آن خواهند رسید

جای خلیفه و ی آن را بهگذاران نخستین که خالفت را غصب کردند و جامهبنیان

 .بر تن خود کردند جانشین رسول خدا

 ،گذاری کردندی کسانی را که این ظلم و ستم را پایههمه بیتهلرو اازاین

آنجا که در  ؛شده استروایت طور که از ابا جعفر امام باقرهمان ؛کنندلعنت می

 :فرمایدمی زیارت جدشان حسین

، وَلَعَنَ اهللُ اُمَّةً دَفَعَتْکُمْ اَهْلَ الْبَیْتِفَلَعَنَ اهللُ اُمَّةً اَسَّسَتْ اَساسَ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ عَلَیْکُمْ )

هللُ اعَنْ مَقامِکُمْ وَاَزالَتْکُمْ عَنْ مَراتِبِکُمُ الَّتی رَتَّبَکُمُ اهللُ فیها، وَلَعَنَ اهللُ اُمَّةً قَتَلَتْکُمْ وَلَعَنَ 

 .(2)...(الْمُمَهِّدینَ لَهُمْ بِالَّتمْکینِ مِنْ قِتالِکُمْ

و خدا  نهادند، بیت بنیانخدا لعنت کند امّتى را که بناى ستم و بیداد را بر شما اهل)

 هایتان برکنار نمود،و از مرتبه را که شمارا از مقامتان دور کرد،امتی لعنت کند 

 و خدا لعنت کند امّتى را که شمارا کشتند، ،جاى داد هاهایى که خدا شمارا در آنمرتبه

 ...(.و خدا لعنت کند کسانی را امکان و توان جنگ با شمارا برایشان تدارک دیدند

چنین معنایی را به نگارش  ـکه از علمای عامه استـقاضی ابوبکر بن قریعه 

 :(9)ای گفته که در آن آمده استآنجا که قصیده ؛درآورده است

 پرسی از هر معضل سخیفیکه پیوسته میای 

  آنچه پوشیده است را آشکار نکن

                                                                                                      
 .684ص  6ج  :احتجاج -6

 .924ص  :الزیاراتکامل  -2

 .630ص  89ج  :بحار االنوار -9

http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/01alif/ahl-ul-bait.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/01alif/ahl-ul-bait.htm


  
 انتشارات انصار امام مهدی  029

 ی مرداری آشکار شودبسا الشهچه

 ای آشکار شود چون طبلی زیر مخمل نرمبسا پوشیدهچه

 ولی من آن را از سرِ ترس پنهان داشتم آماده است ،پاسخ

 گستراندسیاستش را می ،اگر دشمنی مردم نبود خلیفه

 دشمنان با آن سرهای ما را تا ابد زده استشمشیرهای 

 ای زیبا بیرون آورده استاز رازهای آل محمد جمله

 اندکند آنچه روایت کردهتان میزنیابی

 مالک و ابوحنیفه

 دیده استمصیبت ،دهم که حسین در روز سقیفهبه شما نشان می

 از چه روی قرار داده شد

 ی شریف شبانگاهانلحدِ فاطمه

 های شمابازماندند شیخو چرا 

 ؟سرشاز پا گذاشتن بر سنگ باالی 

 !دختر محمد کهوای ای

 !با غصه و اندوهش از این دنیا رفت

زیرا روز عذاب همان روز  ؛روز عذاب اخروی است ،منظور از روز عذاب :وجه دوم

در  بیتهای دنیوی که بر اهلدردها و سختی ،و منظور از روز عذاب ؛قیامت است

عذاب  بلکه منظور این است که اصل و اساس روز ؛نیست ،این زندگانی دنیا گذشت

گذشت و همچنین  ابیها فاطمهبه دلیل ظلم و ستمی خواهد بود که بر امّ  ،اخروی

نیز  بیتکه بر اهل طالبغصب خالفت از صاحب شرعی آن علی بن ابی

 .گذشت



 
 ی شهیدهصدیقهفاطمه  021

ی درباره ت که مفضل از امام صادقپرسشی اس ،کندآنچه این معنا را تأیید می

 ،)روز شما در قصاص :کندعرض می پرسد و به امام صادقروز قصاص می

آنچه از روز قصاص مشخص است این است که  .تر از روز مصیبت شما است(بزرگ

که او آنچه در این دنیا بر ایشان درحالی ؛همان روز قیامت و همان روز عذاب است

این به آن معنی است که روز بال و  .کند و مصیبت تعبیر میرفته است را به بال

روز بال و مصیبت اشاره به آنچه بر ایشان در  .غیراز روز قصاص استروزی به ،مصیبت

روز قیامت اشاره دارد که که روز قصاص بهدرحالی ؛نمایدشده است میاین دنیا واقع

بر کسانی که خالفت  ؛ریزدیهمان روز عذاب دردناکی است که بر ستمکاران فروم

ایشان را  ،را هتک حرمت کردند ی فاطمه را غصب کردند و خانه رسول خدا

 !صلوات پروردگارم بر او ؛اش را کوفتندزدند و سینه

 :ارتباطی وجود دارد که چنین است ،این عالوه بر آن است که در این روایت

فاطمه دختر اسد مادر که خدیجه دختر خویلد و آید درحالیمحسن می)

 هذا: فرمایدکنند و مادرش فاطمه میزنان حمل می او را فریاد امیرالمؤمنین

و  (بودند داده وعده شمارا که است روزی همان این) (6)تُوعَدُون کُنْتُمْ الَّذی یَوْمُکُمُ

َوَ بَیْنَها أَنَّ لَوْ  تَوَدُّ  سُوء  مِنْ  عَمِلَتْ ما وَ مُحْضَراً خَیْر  مِنْ عَمِلَتْ ما نَفْس  کُلُّ تَجِدُ یَوْم 

 آنچه کار کس هر که روزی) (2)بِالْعِبادِ  رَؤُفٌ اهللُ وَ نَفْسَهُ اهللُ یُحَذِّرُکُمُ وَ بَعیداً أَمَداً بَیْنَهُ

 کاشای که کند بیند، آرزومی حاضر مرتکب شده است را آنچه بدی انجام داده و نیک

 .(9)((دور بود ایفاصلهها آن و او میان

همان  ،بنابراین منظور از روز عذاب؛ ها در روز قیامت خواهد بودواضح است که این

                                                                                                      
 .609 :انبیا -6

 .90 :آل عمران -2

 .291ص  2ج  :الزام الناصب - 9



  
 انتشارات انصار امام مهدی  020

 .خداوند داناتر و حکم کننده تر است ؛ وروز قصاص یا روز قیامت است

 من علم بر پروردگار من، ای: بگو) (6)عِلْماً  زِدْنی رَبِّ  قُلْ  وَ :فرمایدتعالی میحق

 (.بیافزای

                                                                                                      
 .668 :طه -6





 باب سوم

 :هایی داردکه فصل

 سقیفه و بیعت ابوبکر :فصل اول 

 های خالفت سقیفهسیاست :فصل دوم 

 ی وحیاین جماعت به خانه یحمله :فصل سوم 





 اول:فـصــــــل

 سقیفه و بیعت ابوبکر

ای از مهاجرین نیز با آنان و عده (6)ساعده اجتماع کردندی بنی انصار در سقیفه

همان کسانی بودند که  ؛جز نزدیکانش کسی نماند همراه شدند و اطراف رسول خدا

عباس و دو فرزندش فضل و  ،علی ؛عهده داشتند غسل و کفن کردن حضرت را بر

 .صالح غالم رسول خدا و اوس بن خولی انصاری ،اسامة بن زید ،قثم

با این سخن خود  ـگونه که بخاری روایت کرده استآنـعمر این اتفاقات را 

اهلل علیه و سلم را از دنیا برد به ما این  )وقتی خداوند پیامبرش صلی :کندروایت می

 ،ی بنی ساعده جمع شدندخبر رسید که انصار با ما مخالفت کردند و همگی در سقیفه

به  .مهاجرین نزد ابوبکر جمع شدند ،ما تخلّف کردند علی و زبیر و همراهانشان نیز از

ها به قصد آن .سوی برادران انصارمان برویمبا ما بیا تا به !ای ابوبکر :ابوبکر گفتم

آن دو آنچه  .شان دیدار کردیموقتی نزدیک رسیدیم با دو مرد شایسته .رهسپار شدیم

به  ،ای گروه مهاجران :دو گفتند این .را که این گروه به آن تمایل داشتند بیان نمودند

این کار مربوط  :آن دو گفتند .قصد این برادران انصارمان را داریم :گفتیم ؟رویدکجا می

                                                                                                      
این مکان  .بان دار که شبیه سالن وسیعی با سقفی بلند استپوشیده و سایهفضای سر :سقیفه -6

ای از انصار بودند که سعد بن عباده رهبرشان و ها طایفهآن .برای بنی ساعده بن کعب بن خزرج بود
نشستند و محل شورایشان برای رفع مشکالتشان بانی بود که زیر آن میسایه .رئیس خزرج بود

انصار اوس و خزرج در آن گرد آمدند تا با  .مشهور بود« ی بنی ساعدهسقیفه»شد و به محسوب می
 .بیعت کنند عنوان جانشین پس از وفات پیامبرسعد بن عبادة به
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به خدا سوگند  :گفتم .کارتان را تمام کنید .به آنان نزدیک نشوید .به شما نیست

ه خود مرد جامه ب .ی بنی ساعده رسیدیمرفتیم تا به سقیفه .رویمسوی آنان میبه

به او  :گفتم .این سعد بن عباده است :گفتند ؟این کیست :گفتم .ای بین آنان بودپیچیده

وقتی اندکی نشستیم سخنران آنان شهادت داد و خداوند را  .ازدحام کردند ؟چه گفتند

ما انصارِ خداوند و  ،اما بعد :سپس گفت .اش است ستایش نمودکه شایستهچنانآن

گروهی از قوم شما  .تنها اندکی هستید ،ارتش اسالم هستیم و شما گروه مهاجران

وقتی  .ی خود جدا کنند و ما را از این امر بازدارندخواستند ما را از ریشهآمدند و می

خواستم آن را در ساکت شد خواستم سخن بگویم و سخنی را آماده کرده بودم و می

 ،وقتی خواستم سخن بگویم .مقداری از او چرخیده بودم .بکر بیان کنمپیشگاه ابو

او  .ابوبکر سخن گفت .ناپسند دانستم او را به خشم بیاورم .درنگ کن :ابوبکر گفت

یک از سخنانی را که من آماده کرده به خدا سوگند هیچ .تر از من بودوقارتر و باصبور

اینکه بالبداهه همانند آن یا بهتر از آن  ؛داشته بودفروگذار نکرد و مرا به تعجب وا ،بودم

اش شما شایسته ،آنچه از خوبی بیان کردید :گفت .تا اینکه سکوت کرد ؛را بیان کرد

ها ازنظر ی قلیل از قریش که آنهستید ولی این امر را کسی نشناخته مگر همین عده

ه یکی از این دو مرد من برای شما ب .ترین عرب هستندرومیانه ،نَسَب و سرزمین

ی عبیدهو دست من و دست ابو  ؛خواهید بیعت کنیدبا هرکدام که می ،دهمرضایت می

سخنان دیگری را که گفت نیز  .که او میان ما نشسته بوددرحالی ،جراح را گرفت

مرا به گناه  ،به خدا سوگند اینکه گردنم را پیش بیاورم تا آن را بزنی .ناپسند ندانستم

کند از اینکه دوست داشته باشم بر گروهی امیر شوم که ابوبکر در آن تر نمینزدیک

مگر اینکه هنگام مرگ چیزی درونم زینت داده شود که اکنون آن را در خود  .باشد

 .ی استوار هستیم و ما نخل محکم هستیمما آن تنه :ی انصار گفتگوینده .بینمنمی

همهمه بسیار شد و صداها باال  .شما باشدامیری از ما و امیری از  !قریش گروه ای
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دستت را جلو  !ای ابوبکر :من گفتم .فرقه فرقه شدند ،رفت تا جایی که براثر اختالف

سپس انصار با او  .مهاجرین بیعت کردند .دستش را گشود و با او بیعت نمودم .بیاور

د بن عباده را سع :ای از آنان گفتگوینده .به سعد بن عباده هجوم بردیم .بیعت کردند

ما در  !به خدا سوگند :عمر گفت .خداوند سعد بن عباده را بکُشد :من گفتم .کشتید

ترسیدیم اگر از  .چیزی نیرومندتر از بیعت با ابوبکر نیافتیم ،وضعیتی که حضور داشتیم

پس یا با  .پس از ما با مردی از آنان بیعت کنند ،این گروه جدا شویم و بیعتی نباشد

کسی  .شدکردیم و فساد میکردیم یا با آنان مخالفت مینداشتیم بیعت میآنچه خوش 

شود و نه از کسی نه از او پیروی می ،که بدون مشورت مسلمانان با مردی بیعت کند

 .(6)از روی ترس از اینکه کشته شوند( ؛که با او بیعت کرده است

ی بنی )انصار در سقیفه :گویدی اجتماع اول در سقیفه چنین میدرباره طبری

 .رها کردند ،دادنداش غسلش میی رسول را که خانوادهساعده جمع شدند و جنازه

که بیمار سعد را درحالی .کنیمسعد بن عباده را والی این امر می ،پس از محمد :گفتند

ی انصار در او حمد و ثنای خداوند را گفت و پیشینه ...سوی آنان بیرون آوردندبود به

دین و فضیلت آنان در اسالم را بیان نمود و اینکه پیامبر و یارانش را بزرگ شمردند و 

حالی از استوار شد و رسول خدا در  ،با دشمنانش جهاد کردند تا اینکه کار برای عرب

تنهایی و بدون دیگران به این کار شما به :دنیا رفت که از آنان خوشنود بود و گفت

نظرت صحیح و سخن درست بود و در رأی و نظر  :پاسخ دادندهمگی به او  .پرداختید

سپس سخن بین آنان آغاز شد  .دهیمتو را والی این امر قرار می .گیریماز تو پیشی نمی

ما مهاجر و یاران نخستین  :گفتند ؟قریش سرپیچی کنند چه اگر مهاجران :و گفتند

                                                                                                      
 62ج  :ابن حجر ـفتح الباری  ؛682ص  4ج  :سنن کبری بیهقی ؛21ص  4ج  :صحیح بخاری -6

 .و دیگر منابع 7ص  28ج  :عمدة القاری عینی ؛99ص 
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ازاین در این کار دیگر با چه پس .ی او و اولیای او هستیمما طایفه ،رسول خدا هستیم

امیری از ما و امیری از  :گوییمپس ما می :گروهی از آنان گفت ؟شویدکسی درگیر می

 .(6)این آغاز ذلت و خواری است( :سعد بن عباده گفت .شما

حباب بن منذر بن جموح برخاست » :کندابن ابی الحدید در شرح النهج روایت می

ی شما چراکه مردم زیر سایه ؛مرتان را خود در اختیار بگیریدا !ای گروه انصار :و گفت

جرئت پیدا کند و کاری از کسی سر  تواند بر مخالفت با شماهستند و کسی نمی

اید و تعداد و نفراتتان بسیار شما بزرگ و بازدارنده .مگر با رأی و نظر شما ،زندنمی

 .نگرنددهید میا انجام میمردم فقط به آنچه شم .است و نیرومند و مقتدر هستید

جز این نخواهد  ،اگر اینان سر باز بزنند .شوداختالف نکنید که امورتان دچار فساد می

دو  !هیهات :عمر گفت .از ما امیری و از شما امیری باشد ؛شنویدبود که شما می

شود شمارا امیر عرب راضی نمی !به خدا سوگند .شودشمشیر در یک غالف جمع نمی

کند ای اینکه کارشان ولی عرب سرپیچی نمی .که پیامبرش از شما استدرحالی ،بدانند

خواهد در سلطنت محمد چه کسی می .عهده گیرد که پیامبر از آنان استرا کسی بر 

ای  :حباب بن منذر گفت .(2)ی او هستیمکه ما اولیا و طایفهدرحالی ؟با ما نزاع شود

                                                                                                      
از عبد اهلل بن  ،6494 ص 6چاپ اروپا ج  851ص  2ج  ـه 66 تاریخ طبری در ذکر حوادث سال -6

که  5ص  6و تاریخ خلفا ابن قتیبه ج  625ص  2عبد الرحمن بن ابی عمره انصاری و ابن اثیر ج 
سخن »ی و از ابن ابی الحدید در خطبه 2و ابوبکر جوهری در کتاب سقیفه ج  ،زدیک به آن استن

 .«ی معنای انصارایشان درباره

 :فرمود ایشان ،رسید خبرهای سقیفه به امیرالمؤمنین وقتی پس از وفات رسول خدا -2
آیا بر  :فرمود ایشان .از ما امیری و از شما امیری باشد :گفتند :عرض کردند انصار چه گفتند؟)

شان شان نیکی کنند و از بدکاروصیت فرمود که به نیکوکار آنان دلیل نیاوردید که رسول خدا
اگر امارت در میان  :فرمود ؟در این سخن چه حجت و دلیلی برای آنان است :عرض کردند ؟درگُذرند

دلیل آوردند که  :عرض کردند ؟قریش چه گفتند :سپس فرمود .د نداردآنان باشد، وصیتی بر آنان وجو
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این را ملک خود کنید و به سخن این شخص و یارانش گوش ندهید تا  !گروه انصار

اگر از شما سر برتافتند آنان را از این سرزمین  .ی شما از این امر از بین برودبهره

با شمشیرهای شما بود که  .تر هستیدشما نسبت به آنان به این امر مُحق .بیرون کنید

مرد من  .استوار آن هستم نخل و محکم آن یشاخه من .مردم به این دین درآمدند

اگر بخواهید آن را به همان صورت  !به خدا سوگند .خالفتم یعرصه تازیکهو  یدانم

 .بلکه تو را بکُشد :گفت .پس خداوند تو را بکُشد :عمر گفت .گردانیمنخستینش بازمی

پس اولین  ،شما اولین کسانی بودید که یاری دادید !ای گروه انصار :ابو عبیده گفت

بشیر بن سعد پدر نعمان بن بشیر  .کنندشوند و تغییر میکسانی نباشید که تبدیل می

آگاه باشید که محمد از قریش است و قومش به او  !ای گروه انصار :برخاست و گفت

ن در این امر به نزاع خدا چنین به من ننمایاند که با آنا ،به خدا سوگند .سزاوارترند

با هرکدام که خواستید بیعت  ،این عمر و این هم ابو عبیده است :ابوبکر گفت .برخیزم

که تو برترین  ،شویمدر این امر بر تو والی نمی !به خدا سوگند :آن دو گفتند .کنید

برترینِ دین  ،نماز که ،در نماز بودی (اهلل علیهصلی)مهاجرانی و جانشین رسول خدا 

بشیر بن سعد به  ،دستش را گشود تا با او بیعت کنندپس  .دستت را بگشای .ستا

آیا در  !ای بشیر :گ زدنبر او با ،حباب بن منذر .سویش پیشی گرفت و با او بیعت کرد

به  :اسید بن حضیر رئیس اوس به یارانش گفت ؟!حکومت بر پسرعمویت پیشی گرفتی

پس برخاستند و  .تا ابد خزرج بر شما برتری خواهد داشت ،اگر بیعت نکنید ،خدا سوگند

ها از گرد سعد بن عباده پراکنده شدند و خزرج بر او جمع آن .با ابوبکر بیعت کردند

سپس سعد بن عباده به  .کردندآمدند و با ابوبکر بیعت میمردم از هر سو می .نشدند

                                                                                                      
اش را از بین با درخت احتجاج کردند و میوه :فرمود ایشان .هستند ها درخت رسول خداآن

 .(661ص  6ج  :البالغه با شرح محمد عبده( )نهج!بردند
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به  :او گفت .فرستاد تا بیعت کندسوی او ابوبکر به .اش برده شد و چند روز ماندخانه

ام تا شمارا با آنچه در تیردانم است تیرباران کنم و سرِ نیزه ،کنمچنین نمی ،خدا سوگند

اگر جن و  .جنگمبیتم و پیروانم با شما میمن با اهل .را خضاب کنم و شمشیر بزنم

عمر  .رضه کنمکنم تا اینکه بر پروردگارم عانسان با شما جمع شوند با شما بیعت نمی

او لج کرده است و با شما بیعت  :بشیر بن سعد گفت .او را رها نکن تا بیعت کند :گفت

اش با او شوند تا خانواده و گروهی از عشیرهکند تا اینکه کشته شود و کشته نمینمی

او را رها  .او تنها یک مرد است .رساندکردن او زیانی به شما نمیرها  .کشته شوند

 .(6)«ها نیرومند شد و مردم بیعت کردندجناح ابوبکر با آن .لم آمد و بیعت کرداس .کنید

 ،هرچند شما فضیلت دارید !ای گروه انصار :عبدالرحمن بن عوف ایستاد و گفت

 .(2)عمر و علی در میان شما نیست ،ولی همانند ابوبکر

فضیلت وبرتری کسانی را بیان کردی که ما رد  :منذر بن ارقم برخاست و گفت

کسی هیچ ،در میان آنان کسی وجود دارد که اگر این امر را درخواست کند .کنیمنمی

 .(9)طالبیعنی علی بن ابی ؛خیزدبا او به نزاع برنمی

 .(8)کنیمجز با علی باکس دیگری بیعت نمی :انصار یا برخی از انصار گفتند

ار شد و صداها باال رفت تا جایی که ترس از اختالف پیش همهمه بسی :عمر گفت

وقتی رفتند تا با او بیعت کنند  .(5)دست خود را بگشای تا با تو بیعت کنم :من گفتم .آمد

                                                                                                      
 .94ص  2ج  :البالغهشرح نهج -6

 .629ص  2ج  :تاریخ یعقوبی -2

 ؛روایت کرده است 609ص  2ج  :کرده در کتاب تاریخ خود بیانآنچه پیشین یعقوبی آن را پس از -9
 .573ص  :موفقیات

انصار این سخن را پس »آمده است  629ص  2ج  :و در ابن اثیر 204ص  9ج  :در روایت طبری -8
 .«از بیعت عمر با ابوبکر گفتند

را « نجات و رهایی ،بیعت با ابوبکر»و همه کسانی که حدیث  991ص  8ج  :ی ابن هشامسیره -5
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 :حباب بن منذر او را صدا زد .سوی او پیشی گرفت و با او بیعت نمودبشیر بن سعد به

ولی ناپسند دانستم با  ؛خیر ،به خدا سوگند :گفت ؟پشت کردی !ای بشیر بن سعد

 .گروهی در حقی که خداوند برای آنان قرار داده است به نزاع برخیزم

کنند و آنچه وقتی اوس کار بشیر بن سعد و آنچه قریش به سویش دعوت می

با یکدیگر به  ،بودن سعد بن عباده درخواست کردند را مشاهده کردخزرج به امیر 

به  :حضیر که یکی از نقیبان بود در میانشان بود و گفتاسید بن  .وگو پرداختندگفت

بار بر شما والی شود همیشه بر شما برتری خواهند داشت و اگر خزرج یک ،خدا سوگند

 .(6)پس برخاستند و با ابوبکر بیعت کردند .ای نخواهید داشتشما هرگز در آن بهره

ن عباده و خزرج پراکنده سوی او برخاستند و با او بیعت کردند و از گِرد سعد ببه

مردم از هر سویی آمدند و با ابوبکر بیعت کردند  ...شدند و در کارشان بر او جمع نشدند

مراقب سعد  :کسانی از یاران سعد گفتند .و نزدیک بود سعد بن عباده را زیر پا بگذارند

 .باشید و او را لگدمال نکنید

 .خداوند او را بکُشد .او را بکُشید :عمر گفت

خواستم تا تو را زیر پاها بگذارم تا اعضایت از هم  :پس باالی سرش آمد و گفتس

اگر یک مو از سرش  ،به خدا سوگند :قیس بن سعد ریش عمر را گرفت و گفت .بدرد

در اینجا  !آرام باش ای عمر :ابوبکر گفت .گذارمدندان هم از تو باقی نمییک ،کم شود

                                                                                                      
 .روایت کردند گفتند که عمر چنین گفت

ای از روسای وقتی اوس دید که سرکرده :گونه استاین ،در روایتی که ابن ابی الحدید ذکر کرده -6
سادت با سعد بیعت اسید بن خزرج که رئیس اوس بود برخاست و از روی ح ،خزرج بیعت کرده است

در شرح او بر سخن امیر در  :2ص  2ج  :البالغهشرح نهج ...او پیشی گرفت تا جانشین او شود ؛کرد
 .معنای انصار
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 .(6)عمر از او روی گرداند ؛ ومهربانی رساتر است

در  ،توانستم برخیزماگر توانی داشتم که می !به خدا سوگند :سعد گفت

به خدا  .کردشنیدید که تو و یارانت را پراکنده میغرشی می واکناف از مناطراف

کردم که تو در بینشان پیرو بودی و پیرَوی تو را به همان گروهی ملحق می !سوگند

 .اش بردنداو را بلند کردند و به خانه .ازاینجا ببرید مرا .شونده نبودی

یعنی روزی که با ابوبکر بیعت ـعمر در آن روز  :ابوبکر جوهری روایت کرده است

آگاه باشید که مردم با ابوبکر بیعت  :گفتکرد و میدر پیشگاه ابوبکر هروله می ـشد

 .(2)...کردند

عباس و  .سجد آوردند تا با او بیعت کنندمردم با ابوبکر بیعت کردند و او را به م

 .فارغ نشده بودند که از غسل رسول خدادرحالی ،علی تکبیر در مسجد را شنیدند

به  !!تاکنون چنین چیزی ندیده بودم :عباس عرض کرد ؟این چیست :علی فرمود

 (9)؟تو نگفتم

با ابوبکر  !هاشمای گروه بنی :هاشم را کوبید و گفتبراء بن عازب آمد و درب بنی

دادند که ما در آن مسلمانان کاری انجام نمی :برخی از آنان به برخی گفتند .بیعت شد

سوگند به پروردگار  :عباس گفت !!غایب بوده باشیم و ما نسبت به محمد سزاوارتریم

تر انصار شک نداشتند که که عموم مهاجرین و بیشدرحالی !کعبه که چنین کردند

                                                                                                      
 .دهدروشنی سیاست دو خلیفه را در تندی و نرمش نشان میاین موضع به -6

مراجعه کنید و در ص  699ص  6ج  :به شرح ابن ابی الحدید ؛ی اوبه کتاب سقیفهرجوع کنید  -2
 .از او با لفظ دیگری است 78

اش با روایت ابن ابی و ابوبکر جوهری در کتاب سقیفه 254ص  8ج  :ابن عبد ربه در عقد الفرید -9
زبیر بن بکار در  ؛ واز آن روایت کرده است 78جزئیاتش را در ص  و 692ص  6الحدید از او در ج 

 2ص  2ج  :طور که ابن ابی الحدید از او در شرح نهجهمان 512و  549و  540 - 277ص  :موفقیات
 .«ازجمله سخنان ایشان در معنای انصار» :در شرح او .کندنقل می 61 -
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 .(6)استاالمرصاحب اپس از رسول خد علی

ها ی آنواسطهکه بهطوریی اسلم آمدند بهجماعتی از قبیله :طبری روایت کرده است

وقتی اسلم را دیدم به پیروزی یقین  :گفتعمر می .با ابوبکر بیعت کردند .کوچه تنگ شد

 .(2)کردم

سوی سرعت بهبه وقتی با ابوبکر بیعت شد گروهی که با او بیعت کرده بودند آمدند و او را

کردند باال رفت و مردم با او بیعت می او بر منبر رسول خدا .بردند مسجد رسول خدا

 .(9)شنبه شدکردن رسول خدا بازماندند تا شب سهتا اینکه عصر شد و از دفن 

                                                                                                      
 .540ص  :موفقیات زبیر بن بکار -6

االمر پس از رسول صاحب طالببه این دلیل شک نداشتند که علی بن ابی :کنمبنده عرض می
کرد و اینکه او خلیفه و جانشین است که متونی وجود داشت که والیت او را بر آنان ثابت می خدا

در را دیدند که پس از رسول خدا طالبهای علی بن ابیوقتی شایستگی .است رسول خدا
 کس شک نداشته باشد که او پس از پیامبرکامالً طبیعی است که هیچ ،کس دیگری نبودهیچ

ها چگونه شخص دیگری را بر این است که آن ،کندولی آنچه دل را ناراحت می .صاحب حق است
طور که غیر آن را نیز همان ؛دانستنداینکه از او چنین چیزهایی میوجودبا ؟دارندایشان مقدم می

 ،تصریحی بر ایشان وجود نداشته باشد حتی اگر فرض کنیم که از سوی رسول خدا .دانستندمی
های نبرد به کسی که میدان ؟مقدم بدارد تواند کس دیگری را بر علیقل منصفی میآیا هیچ عا

های عِلم به حکمتش و اینکه او درب شهر علم دهند و میدانقهرمانی و شجاعتش گواهی می
و سایر مواردی که  ،است و مساجدی که به عبادت او که زبان از توصیفش ناتوان است پیامبر

 !!کندچیزی آن را جبران نمیاین خسارتی برای اسالم بود که هیچ ؟!بیانشان قابل شمارش نیست

زبیر بن  .«اسلم آمد و بیعت کرد» :است 228ص  2ج  :اثیردر روایت ابن .854ص  2ج  :طبری -2
ولی « ی آنان تقویت شدواسطهابوبکر به» :گویدمی 247ص  1ج  :بکار در موفقیات و با روایت نهج

ولی این گمان قوی است که این واقعه در روز  ؛برای ما مشخص نکرده است که اسلم چه زمانی آمد
این قبیله آمده بود تا از مدینه  :گویدخود می« جمل»مفید در کتاب  .شنبه اتفاق افتاده بوده باشدسه

 .89ص  :جمل .آذوقه تهیه کند

به معالم  .644ص  6ج  :تاریخ الخمیس ؛618ص  6ج  :النضرةریاض  ؛574ص  :موفقیات -9
 .مراجعه کنید 654 - 656ص  6ج  :المدرستین



 
 ی شهیدهصدیقهفاطمه  081

 :بیعت عمومی

عمر  .ابوبکر بر منبر نشست صبح هنگام ،با ابوبکر بیعت شد وقتی در سقیفه

 .برخاست و پیش از ابوبکر سخن گفت

از  ،هشام به ما خبر داد .ابراهیم بن موسی به ما حدیث نمود :کندبخاری روایت می

به من خبر داد که وقتی او بر  (خداوند از او راضی باشد)انس بن مالک  ،از زهری ،معمر

روی  امبراین واقعه فردای روز وفات پی .ی آخرت عمر را شنیدخطبه ،منبر نشست

من امیدوار  :گفت .گفتکه ابوبکر ساکت بود و سخن نمیداد درحالیاو گواهی می .داد

اما او چنین اراده فرمود که آن ؛ زندگی کند تا ما را تدبیر نماید بودم که رسول خدا

ولی خداوند متعال میان شما  ،از دنیا رفت اگر چه محمد .حضرت آخر آنان باشد

ابوبکر یارِ  .مند گردیدبهره محمد ،اش از هدایت خداوندبه واسطهنوری قرارداد که 

 .او سزاوارترین مسلمانان به امور شما است .و دومین از دو نفر بود رسول خدا

ساعده با او ی بنی گروهی از آنان پیش از آن در سقیفه .برخیزید و با او بیعت کنید

در آن  :گویدزهری از انس بن مالک می .بیعت کرده بودند و بیعت عمومی بر منبر بود

رفت و او بر منبر باال می .بر منبر باال برو :گفتروز از عمر شنیدم که به ابوبکر می

 .(6)ی مردم با او بیعت کردندهمه

 :سخن ابوبکر پس از بیعت

صبح  ،در سقیفه بیعت شد وقتی با ابوبکر :کندطبری از انس بن مالک روایت می

اش است گونه که شایستهخداوند را حمد گفت و آن ...منبر نشست بعد ابوبکر بر

                                                                                                      
 .621ص  4ج  :صحیح بخاری -6
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ولی برترینِ شما  ،من والی بر شما شدم !ای مردم ،اما بعد :سپس گفت .ستایشش نمود

تا زمانی  ...و اگر بدی کردم مرا معزول بدارید ،اگر نیکی کردم مرا کمک کنید .نیستم

اگر خداوند و رسولش را  .که از خداوند و رسولش اطاعت کردم از من اطاعت کنید

خداوند شمارا  .برای نمازتان برخیزید .اطاعتی از من بر شما نیست ،سرپیچی کردم

 (6)!رحمت کند

ای ابوبکر هنگام والیت امرش باالی منبر رفت و پله :یعقوبی روایت کرده است

سپس خداوند را حمد و ستایش نمود و  .نشستن رسول خدا نشست تر از مکانپایین

 ،اگر استوار ماندم از من پیروی کنید .ولی برترین شما نیستم ،من والی شما شدم :گفت

 ،ولی در گرانباری ،گویم از شما برتر هستممن نمی !و اگر به بیراهه رفتم مرا بردارید

من و شما ای جماعت  :ش کرد و گفتخوبی ستایانصار را به ؛ وبرترینِ شما هستم

 :مانند این سخن گوینده هستیم ،انصار

 تـلنا فی الواطئین فزلـبنا نع جزی اهلل عنّا جعفراً حین أزلقت

 تالقی الذی یلقون منا لملت ناــو أن أمــلونا ولــأبوا أن یم

 .(2)انصار از ابوبکر دست برداشتند و قریش خشمگین شدند

وقتی ابوبکر والی شد برای  :گفت :کبری روایت کرده استابن سعد در طبقات 

 !ای مردم ،اما بعد :سپس گفت .مردم سخنرانی کرد و حمد و ستایش خداوند را گفت

 اما قرآن فرستاده شد و پیامبر؛ من والی امر شما شدم ولی برترین شما نیستم

پرهیزگاری است و  ،بدانید که خردمندترین خردمندی .ها را قرارداد و ما آموختیمسنت

ترین شما در نظر من ضعیف است تا نیرومند .گناهان هستند ،هاترین حماقتاحمقانه

                                                                                                      
 .992ص  2ج  :کامل فی التاریخ ؛883ص  2ج  :تاریخ طبری -6

 .627ص  2ج  :تاریخ یعقوبی -2
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 (6).ترین شما در نظر من نیرومند است تا حق را از او بگیرمحق او را بگیرم و ضعیف

اگر نیکی کردم مرا یاری دهید و  .گذار نیستممن فقط پیرو هستم و بدعت !ای مردم

 .(2)ه رفتم مرا برداریداگر بیراه

 ی نفاق:شدن خار کینهآشکار 

انحرافی که با  ؛ی گرامی روشن شداز آنچه ارائه شد سرآغاز انحراف برای خواننده

ی خود در در خطبه محقق شد و آنچه در دل این جماعتی که زهرا رحلت پیامبر

آنجا که  ؛هویدا شد ،به آن اشاره فرمود مسجد پدرش رسول خدا محمد مصطفی

که خداوند برای پیامبرش سرای پیامبرانش و جایگاه برگزیدگانش تا آنگاه) :فرمایدمی

ی نفاق آشکار شد، ردای دین فرسوده گردید، را اختیار فرمود در میان شما خار کینه

پیشگان به صدا ترین اراذل سر برآورد، شتر باطلساکتِ گمراهان گویا گشت، گمنام

شما دم برافراشت، و شیطان از سوراخ خویش سر برون کرد، شمارا درآمد و در میان 

پذیرید. سپس شمارا تحریک کنید و فریبش را میندا داد و دید دعوتش را اجابت می

آسانی روید. شمارا برافروخت و مشاهده کرد بهکرد و دریافت شتابان به سویش می

غ زدید و تصاحب کردید، و شوید. پس آنگاه شتر دیگری را دابافرمانش خشمگین می

                                                                                                      
شده  ی تاریخ دیدهبوبکر طی مطالعهتواند بپرسد که آیا چنین معنایی در رفتار اگر میپرسش -6

برای فهمیدن آنچه بر این  !چنین بوده استابوبکر این :انصافی بگویدکنم هیچ باگمان نمی ؟است
که  ؛ها مراجعه کنیدهای خلیفه ابوبکر در این کتاب و دیگری کتاببه سیاست ،دهدمطلب گواهی می

چنین ولی این سیاست پادشاه و سلطان است که این .کندآنچه ابوبکر انجام داده است را روشن می
ولی جز این نیست که این موضوع برای هر فرد منصفی که چشم بر  ؛کشدخود را به تصویر می

 .باشدپوشیده نمی ،آخرت خود دارد

 .642ص  9ج  :طبقات کبری -2
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که هنوز از زمان پیامبر چیزی چنین کردید؛ درحالیبه آبشخور دیگران درآمدید، و این

نگذشته بود، و هنوز ما از خستگی مصیبت نیاسوده و زخم ما التیام نیافته بود، و رسول 

 ی اینکه از فتنهسازی و به بهانهخدا هنوز به خاک سپرده نشده بود، و با حیله

ی که دوزخ دربرگیرندهراستیترسیم؛ آگاه باشید که در فتنه سقوط کردند و بهمی

 .(6)(...کافران است

ترین بزرگ .ها و اختالف بزرگی ایجاد شدو انشقاق ،مشاجرات میان امت اسالمی

تا  ؛بود اختالف در امامت و جانشینی از رسول خدا ،اختالفی که بین امت ایجاد شد

ی بزرگی و عظمت خسارتی که امت درنتیجه« ملل و النحل»آنجا که شهرستانی در 

در اسالم  ،هادر طول تمامی زمان» :کندگونه تعبیر میاین اختالف دیده است را این

 .(2)«ی دینی همانند وارد شدن بر امامت کشیده نشده استهیچ شمشیری بر مجموعه

 :به دو گروه تقسیم شدندمسلمانان  پس از رحلت رسول خدا

جایگاهی الهی  ،و امامت امت گوید جانشینی رسول خداگروهی که می :اول

است و باید برایش نص و تصریح وجود داشته باشد و برای جانشین رسول خدا 

 ،بوده است هایی در بیان شریعت و جزئیات احکامی که برای رسول خداصالحیت

سو با متن را از یک حتی خداوند متعال جانشین شرعی رسول خدا .وجود دارد

هایی به او داده که در وجود رسول صریح اختصاص داده و از سویی دیگر صالحیت

هستند و همان شیعیان  بیتی اهلاین افراد پیروان مدرسه .نیز استوار بود خدا

 .کننداوند سبحان اقرار میکسانی که به حاکمیت خدا و تنصیب از سوی خد ؛اندحقیقی

جایگاهی عادی است که پس از  ،گوید جایگاه خالفتگروه دیگری که می :دوم

                                                                                                      
 .691ص  6ج  :احتجاج -6

 .28ص  6ج  :ملل و النحل شهرستانی -2
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این امت است که  .خداوند آن را برای امت اسالمی رها کرده است رسول خدا

در راهبری  ـپس از وفات ایشانـ کند که تمثیل رسول خداکسی را انتخاب می

 .همان اهل سنّت هستند ،اینانو  ؛ی بشری باشدجامعه

که همراه او بودند را و کسانی از خاندان هاشم و دیگر آن به همین دلیل علی

زیرا به جایگاه امامت و خالفت  ؛کنندبینیم که به وجود متن دینی اقرار میچنین می

در چند   ـ آگاهی داشتند و اینکه ایشانآن بیان نموده که پیامبرـ پیامبر

 .مکان به امامت پس از خود تصریح فرمود بود

ودفن رها را بدون تجهیز کفن که پیامبربینیم انصار جمع شدند درحالیو می

نظر تبادل ی موضوع امامت و خالفت پیامبرروند و دربارهبه سقیفه می ،کردند

ها آن .ندشوگردان میبر جانشین شرعی خود روی کنند و از تصریحات پیامبرمی

طمعشان را برانگیخت و خالفت و  نفسی که ؛به هوای نفس خود گردن نهادند

سعد بن عباده که  .را در پادشاهی دنیوی برایشان به تصویر کشید جانشینی پیامبر

اندازد و بانگ خود را خطاب به انصار خود را پیش می ،ی خزرج بوداز انصار و سرکرده

ازاینکه سابقه دارند و این آنان هستند که پس ،ان در دینکند که آنگونه بلند میاین

 .ایشان را یاری دادند ،او را در مکه یاری نکردند قوم محمد

آنان باهدف  .رسددر اینجا خبر جمع شدن انصار در سقیفه به برخی از مهاجران می

سوی به ،یابی به سلطنت و خالفترسیدن به امور سلطنت و غلبه کردن برای دست

رغم عظمت مصیبتی که به خاطر فقدان پیامبر بزرگوار و پدر علی ؛سقیفه رهسپار شدند

 .بر امت اسالمی واردشده بود ،شفقت و رحمت ندیده بودند ،امت که از او جز مهربانی

هستند با این  بینیم که خواستار خالفت و جانشینی پیامبرو مهاجران را می

 .باشندمی ی اوگمان که اینان اولیا و عشیره
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 ـی معتزلی آمده استالبالغهکه در شرح نهجـ در اینجا امیرالمؤمنین

شگفتا که خالفت به صحابى بودن باشد ولى به صحابى بودن و ) :فرمایدمی

 (.خویشاوندى نباشد

 :گویددهد و میآورد و بر آن توضیح میسپس این شعر شریف رضی را می

 :شده استنزدیک به این مضمون روایت ،شعری به شرح زیر :گویدمی رضی

 کهدرحالی ،دار شدی چگونه ممکن استاگر در شورا فرمانروایی امورشان را عهده

 ؟اندمشورت کنندگان غایب

 با طرف مقابلت استدالل کردی ،اگر به نزدیک بودن

 (6)تر استآن دیگری به پیامبر سزاوارتر و نزدیک

در نثر و نظم که با ابوبکر و  حدیث ایشان :گویددهد و میسپس توضیح می

دستت  :زیرا وقتی ابوبکر به عمر گفت ،عمر آن را بیان نمود ،اما در نثر؛ عمر بیان شد

های سخت و ی موقعیتتو همراه رسول خدا در همه :عمر به او گفت ،را جلو بیاور

حال که برای مستحق بودن  :فرمایدمی علی .تو دستت را جلو بیاور .(2)آسان بودی

چرا  ،ها استدالل کردیی مکاناو برای این منصب به همراه بودن با ایشان در همه

کنی که همانند آن است و عالوه بر آن قرابت و نزدیکی نیز آن را به کسی تسلیم نمی

                                                                                                      
 فکیف بهذا والمشیرون غیب کت أمورهمـشوری ملـبالو إن کنت  -6
 ی بالنبی و أقربـفغیرک أول و إن کنت بالقربی حججت خصیمهم 

عالوه چگونه به ؟کجا است ،ایستاد ها در کنار پیامبرهای سختی که ابوبکر در آناین موقعیت -2
هنگام  طالبآنکه گواهی علی بن ابیحال ،گیردپذیرش قرار می گواهی عمر در اینجا مورد
داند انسان نمی ؟باشدمورد قبول نمی ،ی اینکه فدک برای او استدرباره گواهی دادن برای فاطمه

ولی در این دنیایی که دیگری را بر علی بن  ؟خوش کندچگونه به این سخن پیشین دل
سپاس و ستایش تنها از آنِ  .ق بیفتدبعید نیست که هر چیزی اتفا ،پیش انداخته است طالبابی

 .ها و پستی دنیابر مصیبت ،خداوند است
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 :زیرا ابوبکر در سقیفه بر انصار استدالل کرد و گفت ؛اما نظم متوجه ابوبکر است ؟!دارد

 ،وقتی با او بیعت شد .ما عترت رسول خدا و گروهی هستیم که از او شکافته شده است

 علی .بر مردم با بیعت احتجاج کرد و اینکه از اهل حل و عقد صادرشده است

نَسَب  ،اما دلیل آوردن تو بر انصار مبنی بر اینکه از گروه و از قومش هستی :فرمود

شده و اما استدالل تو بر اینکه تو انتخاب؛ ر استتکس دیگری به ایشان از تو نزدیک

 ؛گروهی از صحابه غایب بودند و در عقد حاضر نبودند ،مورد رضایت جماعت هستی

 (6)؟شودپس چگونه این موضوع ثابت می

نسبت  هم پس از بیان پیامبرموضع دور از حق و درستی مهاجرین و انصار آن

اش در متون بسیار را بسیاری از کسانی که در سقیفه حضور داشتند جانشین شرعیبه 

 .دهندگواهی می

بیعتی سست و  ؛با چنین موازین باطلی بود که بیعت با ابوبکر به انجام رسید

به این نکته  ،کننده با ابوبکر بودطور که عمر بن خطاب که اولین بیعتنااستوار همان

طور که حتی این او بود که وضعیت را به سود ابوبکر پیشبرد و همان .کنداقرار می

بدانید  .بدانید که سست و نااستوار بود» :گونه گفتاین ،کنداحمد در مسند روایت می

 .(2)«را بازداشتخداوند عزوجل، شرّ آن و  ؛چنین بودکه این

                                                                                                      
 .861ص  64ج  :البالغهشرح نهج -6

 .55ص  6ج  :مسند احمد -2
ی گرامی توجیهاتی را که برای موجه کردن سخن عمر بن خطاب ارائه جا دارد خواننده :گویممی
آنان  .ددرماندن« سست و نااستوار بودن»از تکذیب روایت  اینکه از پس ؛اند مورد مطالعه قرار دهدداده

به توجیهات پوچ و  ،توانند چیزی را انکار کننداینکه نمی از پس ؛یابیمچنین میرا در هر چیزی این
که او را به هذیان گفتن یا غلبه  ی عمر نسبت به پیامبرطور که گفتههمان ؛برندخالی پناه میتو

هایی از ساحت ایشان بسی به دور که چنین نسبتدرحالی ؛توجیه کردند ،م نمودیافتن بیماری مته
 .توانید مراجعه کنیمی .این توجیهات در پاورقی آمده است !است
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اند را برخی ازآنچه گفته «سست و نااستوار بودن»اما در خصوص موجه کردن آنان برای روایت 

ی خودتان شده است را بر عهدهأمل در آنچه گفتهدهیم و تی گرامی ارائه میخدمت شما خواننده
 :نهیممی

یعنی بیعت « آگاه باشید که این امر» :سخن او»  :گویدمی 696ص  62ج  :ابن حجر در فتح الباری
و بر این موضوع در روایت اسحاق بن  ؛یعنی سُست و نااستوار بود« چنین بوداین» :سخن او .ابوبکر
سیف مانند آن را در  .تصریح کرده است ،ابن اعرابی حکایت کرده استاز مالک که ثعلب از  ،عیسی

)سست بودن( شبی است که در « فلته» :گویدوی می .فتوح با سندش از سالم بن عبد اهلل آورده است
های عرب در ماه .موردش شک وجود دارد که جزو رجب است یا شعبان یا جزو محرم است یا صفر

وقتی آن  .ماندندمنتظر می ،خواهی وجود داشتاگر برای کسی خون .آوردندحرام سالح بیرون نمی
کسی که  .کردنداز فرصت استفاده می ،پیش از اینکه تمام شدن ماه محقق شود ،آمدشب می

پس عمر زندگی  .کردشرّ بسیاری بر آن مترتب می ،خواست شرّی به کسی برساند و در امان باشدمی
و  ؛تشبیه کرده به خاطر آنچه که از سوی مرتدین اتفاق افتاده است« فلته»پیامبر را به ماه حرام و 

با نبردهایی که او علیه آنان انجام داد و  ؛خداوند شر و بدی آن را با بیعت ابوبکر در امان داشت
غنیمت  ،هاگفته شود که جامع بین آنسزاوارتر است  .چنین گفته استاین .بزرگی آنان را از بین برد
ولی خداوند شرّ آن را از  .گیردشر بسیاری نشأت می ،خواهیولی از خون .شمردن فرصت است

هم  ؛ی مردم از او اطاعت کردندبلکه همه .از بیعت ابوبکر شری ناشی نشد .مسلمانان در امان داشت
خداوند » :تعالیدر این سخن حق .یب بودندکسانی که در بیعت حاضر بودند و هم کسانی که از آن غا

شدن شر و چراکه از واقع ؛اشاره به ترساندن از افتادن در همانند آن است« شرّش را بازداشت
به این معنا است که آنان را در  «بازداشت خداوند شرش را» :تعالیحق سخن .ایمن نبود ،اختالف

معمول کسی که از طورزیرا به ؛در امان داشت ،دگیرای که معموالً از شر سرچشمه میشتاب و عجله
عمر  .دهد که بر چنین عملی رضایتی وجود نداردآن را ناگهانی انجام می ،حکمت چیزی آگاه نباشد

ترسیدند انصار با سعد بن عباده بیعت زیرا می ؛ی آنان را در بیعت ابوبکر بیان کردعلت شتاب و عجله
زیرا ترس داشتند که موضوع منتشر شود و  ؛به بیعت با ابوبکر شتاب کردند :گویدابو عبیده می .کنند

داوودی معنای سخن  .ترتیب شرّ صورت گیرداینبه کسی تعلُّق گیرد که لیاقتش را نداشته باشد و به
ی کسانی که کند که بدون مشورت با همهگونه بیان میرا این« فلته )سست و نااستوار( بود» :او

منظور  :گویدمی ،ولی کرابیسی صاحب شافعی این را انکار نموده .انجام شد ،مشورت بودندی شایسته
پس در محضر آنان  .سوی انصار سستی کردنداین است که ابوبکر و کسانی که با او بودند در رفتن به

 :و گفت دانستنمی ،در میان آنان کسی بودند که بیعتش را که بر او واجب بود .با ابوبکر بیعت کردند
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ی )سست( مخالفت انصار بود که اتفاق افتاد و اراده« فلته»منظور از  .امیری از ما و امیری از شما

که  کندمی بیان گونهاین را« بود فلته» :ابن حبان معنای سخن او .بیعتی که با سعد بن عباده داشتند
در این  .گویندمی« فلته»د به آن گونه باشاگر این ؛صورت گرفته است دوراز )اجماع( بسیارآغازش به

منتظر شری هستند که  ،کندطورمعمول در آن مخالفت میخصوص به دلیل مخالفت کسی که به
نه اینکه  ؛داردبازمی ،طورمعمول در این زمینه استولی خداوند شر و بدی را که به .شاید اتفاق بیفتد
 .شر و بدی بوده باشد ،در بیعت با ابوبکر

چگونه ابوبکر مُستحق  :اگر بگویند :گویدمی 835تمهید االوائل و تلخیص الدالئل ص باقالنی در 
 .بیعت ابوبکر فلته و سستی بود !آگاه باشید» :گویدکه عمر آشکارا بر منبر میحالیدر ؛این امر بود

ه مانند دستور به کشتن کسی داد که ب ،و با گفتار خود در این خبر« داشتخداوند شر و بدی آن را باز
ما در این خصوص  :شودبه آنان گفته می .او را بکُشید ،گرددکسی که به مانند آن باز .گرددآن بازمی
اگر معنای این  .ما و شما شک نداریم که عمر مجنون نبود و خِردش تباه نشده بود .کنیمشک نمی

زیرا عمر بر مردم برای  ؛ی آن استدر حکم دیوانگی گوینده ،گویید حمل شودسخن بر آنچه شما می
آن امر  ،زیرا با پیمان با ابوبکر ؛آوردبرداری از او در امامت دلیل میاثبات امامتش و اطاعتش و فرمان

شد و باید همراهش کشته می ،اگر بیعت ابوبکر باطل بوده باشد .برای او است و عهد او برای او است
زیرا همانند عهد با  ؛نش به عمر نیز باطل باشدگردد باید عهد و پیماکسی که به مانند آن بازمی

شود که عمر کشته شود و هر امامی که در مسائل مسلمانان پس از آنان و این باعث می ؛ابوبکر بود
جمله کسانی هستی که باید تو نیز از :گفتندها میصحابه نیز باید به آن .باید کشته شود ،کندنظر می

این سخن را فقط به این خاطر بیان  .ن تو در شورا واجب نیستکشته شوی و عمل به عهد و پیما
ی درباره :شدالزم بود که به او نیز گفته می .کرده است که بر آنان در شورا بر منبر پیمان گرفته بود

سوی هیچ زمانی به .اش باشمدوست داشتم مویی در سینه :گفتی ،کسی که چنین ویژگی را داشت
روزی که  ،به خدا سوگند .سوی آن پیشی گرفته بودبهزودتر از من اینکه  مگر ،خیری پیشی نگرفتم

فقط کسی عمر را به این اختالالت  .او برترین ما بود و امثال این سخنان ،وفات کرد رسول خدا
شده پس معنای این خبر که به آنان گفته :اگر بگویند .شده و جاهل استکند که خردش تباهمتهم می
بلکه  .و امرش مشتبه نشد ؟که عمر معتقد بود ابوبکر برترین امت بود و فضیلتش آشکار بود ،چیست

ازآن آمدند و در مرتبه و او استحقاق دریافت کردن آن با مناظره برای آن را داشت و کسانی که پس
 آن را در شورای شش نفره به همین دلیل .به این صورت مستحق آن نبودند ،فضیلت نزدیک بودند

بلکه  ؛به این معنا است که بدون اِعمال فکر و دقت انجام شد ،بود« فلته»سخن او که  .قرار داد
به این معنا است که « خداوند شر و بدی آن را بازداشت»و این سخن او که  ،ناگهانی صورت پذیرفت
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به  :گفته استبه من رسیده است که کسی از شما  :در صحیح بخاری آمده است

کسی شمارا فریب ندهد که  .کنماگر عمر بمیرد با فالنی بیعت می !خدا سوگند

 .بود چنیناین که باشید آگاه .بود سستی و فلته ،که بیعت ابوبکر باشید آگاه :گویدمی

 .(6)بازداشت را آن بدی و خداوند شر

و نه با  ،و نه بر اساس شورا ،نه بر اساس نص و متن ؛ابوبکر برای خالفت آمد

روشن و واضح  ،این از میان متون پیشین ، کهبر بیعت با او اجماع اهل حل و عقد

 ،بسیاری با این بیعت مخالفت کردند و جز این نبود که این بیعت با غالب آمدن .است

 .طور که در صفحات پیش رو خواهد آمدهمان ؛ترس و تهدید به انجام رسید ،خشونت

انصار در  :نگاهی بیندازیم داردد به آنچه یعقوبی در این خصوص بیان میبیایی

ی خزرجی سعد بن عباده ...ی بنی ساعده در روز وفات رسول خدا جمع شدندسقیفه

 ،این واقعه به ابوبکر .شده بودندسربندی بسته بود و بالشی برایش گذاشته ،نشسته بود

عمر بن  ،ابوبکر .مردم را از سعد دور کردندعمر و مهاجرین رسید و با شتاب آمدند و 

                                                                                                      
نکه کار ای .شر و بدی اختالف در آن را بازداشت و اینکه هنگام تمام شدنش عصیانی صورت نپذیرد

این سخن  ؛ وشدن سر فتنهشدن انصار بر آن و آشکار ور با حمله ؛نمودفیصله یابد در نظر او بعید می
به این معنا است که به مانند سخن انصار و آنچه از « مثل آن بازگردد او را بکُشیدهرکسی به»او 

با  ،زمان قرار دهندمام در یکها اراده داشتند که دو اچراکه آن ؛انصار حکایت شده است بازنگردند
و به این دلیل که این امر را از قریش برای دیگران « امیری از ما و امیری از شما» :این گفتارشان

اشتباه انصار در این  .شوداین دو عملی است که در دین حرام است و باعث ایجاد فتنه می .خارج کنند
کسی که به مانند سخن  :مان گرفتن بر این امر گفتدو بزرگ بود و به اهل شورا و دیگران هنگام پی

امکان دارد منظورش این بوده باشد که کسی تالش کند با مناظره نسبت  .او را بکُشید ،انصار بازگردد
به همان صورتی که ابوبکر انجام  ؛آن را بگیرد ،شدن فضیلتبه آن و اظهار پیشی جستن و آشکار 

چراکه در این امت دیگرکسی باقی نمانده است که  ؛او را بکُشید ،داد و اگر چنین چیزی شناخته نشد
 .جایگاهش چنین باشد

 .21ص  4ج  :صحیح بخاری -6
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رسول خدا از ما است و ما به مقام او  !ای گروه انصار :عبیده آمدند و گفتندخطاب و ابو

امیران از ما و  :ابوبکر گفت !امیری از ما و امیری از شما :و انصار گفتند ؛سزاوارتریم

سخن  ،بود برخاست گوی انصارثابت بن قیس بن شماس که سخن .وزیران از شما

شما  .کنیمفضیلت آنان را انکار نمی :ابوبکر گفت .گفت و فضیلتشان را بیان نمود

این  .ولی قریش از شما به محمد سزاوارترند ؛هایی که گفتید هستیدی فضیلتشایسته

 (6)!دین را با این شخص بزرگ بدار !خداوندا :عمر بن خطاب است که رسول خدا فرمود

                                                                                                      
 :فرمود بار روایت کردند که پیامبریک .شده استهای مختلفی روایتاین حدیث به صورت -6
تر است بزرگ بدار؛ عمر بن خطاب و داشتنیخدایا! دین را با یکی از دو مردی که نزد تو دوست»

 (19ص  3ج  :)مجمع الزوائد هیثمی« ابوجهل بن هشام...
ابوجهل بن  :ترین مرد در نظرت بزرگ بدارداشتنیدین را با دوست  !خدایا» :بار دوم به این شکل

ترین فرد در نظر او عمر بن خطاب )خداوند از او راضی داشتنیو دوست « هشام یا عمر بن خطاب
 (44ص  7ج  :)موارد الظمآن هیثمی .باشد( بود
خصوص با عمر بن خطاب بزرگ اسالم را به !خدایا» :که فرمود از عایشه و از پیامبر :بار سوم

 (901ص  65ج  :)صحیح ابن حبان .«بدار
به همین دلیل وقتی این حدیث بر حذیفة بن یمان عرضه  .تبودن این حدیث روا نیستردید در دروغ 

 .بزرگ داشت و با کس دیگری بزرگ نداشت خداوند متعال دین را با محمد :گفت ،شد
آیا دین خداوند به عمر و امثال او  ؟دانم چگونه خداوند این دین را با عمر بن خطاب بزرگ داشتنمی

 ؟!دهدبلکه اسالم همان است که به مسلمان بزرگی می ؟نیاز دارد یا برعکسش صحیح است
در روایت آنان  .از او شهرت و دالوری دیده نشد .شدعمر در جاهلیت ناشناس بود و به او توجهی نمی

در جاهلیت به جهت  .ذکرشده است که او در دوران جاهلیت تاجر االغ و در نهایتِ پستی بوده است
شکن بود و دستش به خاطر پدرش هیزم .شدنامیده می« یرعم»کردنش کوچک شمردن و مسخره 

ی شخصی که چنین مواردی واسطهچگونه خداوند به .قطع شد ،دزدی که در بازار عکاظ انجام داد
 ؟!دارددین را بزرگ می ،حالش استبخش کوچکی از شرح

 :گویدمی ـی عمر متهم نیستکه جزو کسانی است که در نقل مطلب دربارهـعمرو بن عاص 
به خدا سوگند من  .خداوند زمانی را ناپسند بِدارد که عمرو بن عاص برای عمر بن خطاب کار کرد»

بُرد و مانند آن بر سر پسرش بود و ارزش ای از چوب را بر سرش میشناختم که دستهخطاب را می
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مراجعه  279ص  1ج  :)به الغدیر .«رسیدای هم نمیی خرمایی بود که به فرومایهاندازهآن فقط به

 .کنید(
زنی از قریش او را دید و  .که که دستش بر معلی بن جارود بودعمر بن خطاب بیرون آمد درحالی

عمر  ،پس از عمیر .شناختیمما موقعی تو را عمیر می» :آن زن گفت .او ایستاد !«ای عمر» :گفت
پیشه و در کار خود و کار مردم  تقوای الهی !ای فرزند خطاب .امیرالمؤمنین شدی ،پس از عمر .شدی

از  ،شود و کسی که از مرگ هراس دارددور برایش نزدیک می ،ترسدکسی که از عذاب می .نظر کن
 (817ص  :)طرائف فی معرفة مذاهب الوائف .«ترسدمی ،دادن فرصتدست 

همراه بودن » :فاضل جلیل حسن بن علی طبرسی در تحفة االبرار گفته است» :گویدماحوزی می
داشتن این دو در دهد و بر مشارکت علیه ادعای دشمن گواهی می ،عمر با ابوجهل در این خبر

بر فضیلت ابوجهل نیز  ،اگر این خبر بر فضیلت عمر داللت کند :گویداو می .زندگمراهی فریاد می
ه به فرض اینکه این آنچه برای من روشن است این است ک .همسو هستند ،زیرا در رفتار ؛داللت دارد

نه داللت بر  ـی خاردار استکه مانند دست کشیدن روی شاخهـخبر درست باشد و نه چیز دیگر 
دو که این که ازآنجا بلکه دلیلی است در دعای ایشان ،کند و نه فضیلتی برای اوبزرگی عمر می

ن مشترک هستند و در ناپسند خرد شمردن آناملعون در آزار و بدزبانی و اهانت به اهل اسالم و بی
طور که از همانـکردن آنان برابر بودند  و یاران و مسخره بودن اخالق و آزار به رسول خدا

خواست یکی از آنان را در ظاهر به اسالم وارد می رسول خدا ـشودها دانسته میی سیرهمطالعه
 ـای برایش وجود نداردکند که هیچ سابقهپس داللت بر کسی میـکند تا در مقابل دیگری قرار گیرد 

اش در امان و مسلمانان از همکاری آنان در وقاحت و سفاهت در امان بمانند و از شر و فتنه
و نه هیچ  اسالم را با علی ،اند که خداوند سبحانعالوه اینکه آنان روایت کردهبه .ماندندمی

در  :االنبیا روایت استاز کسایی در قصص :گویدسپس می ...ی دیگری بزرگ داشته استصحابه
 .او را با علی تأیید و یاری نمودم ،اهللمحمد رسول ،ال اله اال اهلل :ساق عرش نگاشته شده است

در کتاب مناقب ابوبکر بن مردویه و مجتبی صالحانی و منتهی المآرب قطان اصفهانی و تفسیر 
 :)این آیه :محمد بن مؤمن شیرازی چنین آمده استالمستخرج من التفاسیر االثنی عشر شیخ حافظ 

َّبِالْمُؤْمِنین وَ بِنَصْرِهِ أَیَّدَکَ الَّذی هُوَ اهللُ حَسْبَکَ فَإِن (که بود همو. است بس تو براى پس خداوند 
فقط او  ،شده و منظور از مؤمنیننازل ی علی( دربارهتایید نمود مؤمنان و خود یارى با را تو

 (998ص  :)کتاب االربعین .است(
دین را با عمر بن خطاب  !خدایا» :شده استروایت از طریق آنان از پیامبر» :گویدشیخ نمازی می

که در  به دلیل این سخن پیامبر ،این دلیل بر مدح و ستایش او نیست .«او اسالم آورد .بزرگ بِدار
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با  .امیر ]امین[ این امت است :عبیده بن جراح است که رسول خدا فرمودو این ابو 

به خدا سوگند ما بر  :ن دو با او مخالفت کردند و گفتند! آهرکدام خواستید بیعت کنید

ابو  .که تو همراه رسول خدا و نفر دوم از آن دو تن بودیدرحالی ؛گیریمتو پیشی نمی

سپس کسانی از قریش که همراهش  .ن نفر بودعبیده بر دست ابوبکر زد و عمر دومی

شما اولین کسانی بودید  !ای گروه انصار :سپس ابو عبیده صدا زد .بیعت کردند ،بودند

 .شویدکنید و تبدیل میپس اولین کسانی نباشید که تغییر می ،که یاری دادید

ولی  چند فضیلت داریدشما هر !ای گروه انصار :عبدالرحمن بن عوف برخاست و گفت

 :منذر بن ارقم برخاست و گفت .در میان شما همانند ابوبکر و عمر و علی نیست

در میان آنان مردی است که اگر این  .کنیمفضیلت کسانی را که ذکر کردی رد نمی

بشیر  .طالبیعنی علی بن ابی ؛خیزدکس با او به نزاع برنمیهیچ ،امر را درخواست کند

اولین کس از انصار بود که بیعت کرد و پس از او اسید بن سعید از خزرج برجست و او 

مردم بیعت کردند تا آنجا که بالش سعد بن عباده را پرتاب کردند و  .بن حضیر خزرجی

 .(6)خداوند سعد را بکُشد .سعد را بکُشید :عمر گفت .سعد را زیر پا گذاشتند

ی درنتیجههنگام و با ترس و وحشت و این گواه روشنی است که این بیعت شب

 .مانده بود صورت پذیرفتهای اوس و خزرج باقیهایی که در جانها و کینهکشمکش

 !سعد را بکُشید :دهداین عمر است که ندا می

  

                                                                                                      
)مستدرک  .«کنددین را با مرد فاجر تأیید می ،خداوند» :شده استصحیح بخاری و کتاب جهاد نقل

 (821ص  7ج  :سفینة البحار

 .629ص  2ج  :تاریخ یعقوبی -6
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 متخّلفان از بیعت با ابوبکر:

اش معتکف و به فارغ شد در خانه از تدفین رسول خدا وقتی امیرالمؤمنین

د مشغول شد و با خالفت غاصب بیعت نکرد و با او عهد کرده بو آنچه رسول خدا

 .هاشم و اصحاب مهاجر و انصار گرد او جمع شدندجماعتی از بنی

ی فاطمه مورخین در برشمردن کسانی که از بیعت با ابوبکر سر باز زدند و در خانه

عتبه  ،عباس بن عبدالمطلب :انداین افراد را ذکر کرده ،تحصُّن کردند همراه علی

زبیر بن  ،مقداد بن اسود ،عمار بن یاسر ،ابوذر غفاری ،سلمان فارسی ،لهببن ابی 

 .وقاص و طلحه بن عبیداهللسعد بن ابی  ،ابی بن کعب ،براء بن عازب ،عوام

گروهی از مهاجرین و انصار از بیعت با ابوبکر تخلف کردند و به  :گویدیعقوبی می

زبیر  ،فضل بن عباس ،عباس بن عبدالمطلب :ازجمله .طالب متمایل شدندعلی بن ابی

 ،عمار بن یاسر ،ابوذر غفاری ،سلمان فارسی ،مقداد بن عمرو ،خالد بن سعید ،بن عوام

 .(6)و دیگران ...ابی بن کعب ،براء بن عازب

زبیر و انصار این بود  ،خواستِ سلمان :جوهری از جریر بن مغیره روایت کرده است

 .(2)بیعت کنند که با علی

اند تا تخلّف افرادی را که از بیعت با ابوبکر ی بسیاری از عامه تالش کردهعده

سرپیچی نمودند پنهان کنند تا اجماع و اتفاق مسلمانان بر بیعت و رضایتشان به او را 

زیرا  ،چراکه مشروعیت خالفت او ازنظر آنان بر اجماع استوار است ؛به اثبات برسانند

و به  (9)(کنندامت من بر گمراهی اجماع نمی) :موده استفر مدعی هستند که پیامبر

                                                                                                      
 .628ص  2ج  :یعقوبی تاریخ -6

 .85ص  :سقیفه و فدک -2

اما حدیث امت » :گویدنووی در شرحش بر صحیح مسلم این حدیث را ضعیف شمرده است و می -9
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کسی با ابوبکر مخالفت نکرد مگر اینکه مرتد بوده است یا مرتد  :اندهمین دلیل گفته

 !شده باشد

آن را پر از تخلف و سرپیچی  ،کندهای اهل سنت تحقیق میکسی که در کتاب

 .شتندیابد و اینکه بر این بیعت رضایت نداسرانِ اصحاب می

امیرالمؤمنین علی بن  :اندطبری و دیگران روایت کرده ،مسلم ،بخاری

با ابوبکر بیعت   بودن فاطمههاشم در دوران زندهی بنیو همه طالبابی

توجه به البته با  ،و معنایش این است که به مدت شش ماه بیعت نکردند (6)؛نکردند

 .کنندذکر می روایت آنان که در مورد تاریخ شهادت فاطمه

را دفن نکرده بود با ابوبکر بیعت   تا زمانی که فاطمه علی :گویدمقدسی می

 .(2)نکرد

شنبه بیعت وقتی در روز سقیفه با ابوبکر بیعت شد و در روز سه :گویدمسعودی می

امور ما را بر ما فاسد کردی و ) :بیرون رفت و فرمود علی ،برای عموم تجدید شد

ولی از فتنه  ؛بله :ابوبکر گفت (؟!حق ما را رعایت ننمودی مشورت نکردی و

 .(9)ترسیدممی

دهد که به این معنا است که پاسخ می« بله»ی اول با خلیفه :کنمبنده عرض می

از فتنه » :آوردای میی زیرکانهولی بهانه ؛نمایداقرار می به سخن امیرالمؤمنین

                                                                                                      
و به  ،17ص  69ج  :شرح مسلم« و خداوند داناتر است ؛ضعیف است ،کنندمن بر گمراهی اجماع نمی

 .مراجعه کنید 52ص  2ج  :عمدة القاری عینی

 .204ص  9ج  :تاریخ طبری ؛659ص  5ج  :صحیح مسلم ؛42ص  5ج  :صحیح بخاری -6

ص  5ج  :«بدء و تاریخ»در  .باشداو شیخ طاهر بن مطهر مقدسی است که از بزرگان متقدمین می -2
ی حاشیه .با ابوبکر بیعت نکرد ،تا زمانی که فاطمه را دفن نکرد :چاپ خانجی مصر آمده است 20

 .848ص  60ج  :الحقشرح احقاق 

 .با اندکی اختالف 62ص  6ج  :امامت و سیاست ؛868ص  6ج  :مروج الذهب -9
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یک بهانه است و همانند آن این ،ی گرامیبینی ای خوانندهطور که میهمان .«ترسیدم

با  ها در منع احادیث پیامبری آندرست مثل عذر و بهانه !!بینیرا بسیار بسیار می

 !ادعای محافظت از قرآن تا سنّت با قرآن مخلوط نشود

 ؟؟گردانده نشدحق به اهلش باز ،پس چرا پس از در امان شدن از فتنه

ای گروه  :هاشم را کوبید و گفتبراء بن عازب آمد و درب بنی» :گویدیعقوبی می

مسلمانان کاری را که ما از آن  :برخی از آنان گفتند .با ابوبکر بیعت شد ،هاشمبنی

 :عباس گفت .که ما به محمد سزاوارتریمدرحالی ،دادندغایب بوده باشیم انجام نمی

 .مهاجرین و انصار در علی تردیدی نداشتند .چنین کردند ،سوگند به پروردگار کعبه

 :گوی قریش بود برخاست و گفتوقتی از خانه بیرون رفتند فضل بن عباس که سخن

ما اهلش بودیم و نه  .خالفت حق شما نبود ،خالف آنچه واقع شدبر !ای گروه قریش

 :لهب برخاست و گفتعتبه بن ابو  .استشما و یار ما از شما به آن سزاوارتر 

 کردم که این امر بازگرددگمان نمی

 از هاشم و سپس از ابوالحسن

 هاترین مردم به قرآن و سنتاز اولین کس در ایمان و سبقت و آگاه

 کهو آخرین کس در عهد با نبی و آن

 جبرئیل یارش بود ،در غسل و کفن

  ،ها استآنچه در او است و آنچه در آن

 که در او نیکی هست در این قوم نیستشکی نیست که آن

 .(6)سوی او فرستاد و او را نهی کردعلی کسی را به

کنند که از بیعت با ابوبکر حتی متون تاریخی داللت بر وجود افراد بسیاری می

                                                                                                      
 .628ص  2ج  :تاریخ یعقوبی -6



 
 ی شهیدهصدیقهفاطمه  111

کرد که همچنین وجود کسی که با این بیعت مخالفت کرد و تالش می .تخلف کردند

 .پایین بیاورد بر رسول خداابوبکر را از من

ازجمله کسانی » :گویدکند و میشیخ صدوق در خصال از زید بن وهب روایت می

را انکار  طالبکه نشستن ابوبکر بر مسند خالفت و پیشی گرفتنش بر علی بن ابی

خالد بن سعید بن  ،ی مهاجرینازجمله .دوازده تن از مهاجرین و انصار بودند ،کردند

 ،سلمان فارسی ،ابوذر غفاری ،عمار بن یاسر ،ابی بن کعب ،مقداد بن اسود ،عاص

خزیمة بن ثابت  ،ی انصارازجمله .عبداهلل بن مسعود و بریده اسلمی بودند

 .ابو هیثم بن تیهان و دیگران بودند ،ایوب انصاریابو  ،سهل بن حنیف ،الشهادتین ذو

برخی از آنان  ؛ی کار او مشورت کردندوقتی بر منبر باال رفت بین خودشان درباره

اگر  :و دیگران گفتند ؟پایین بیاوریم رویم تا او را از منبر رسول خداآیا نمی :گفتند

 تُلْقُوا ال وَ :فرمایدمی عزّوجلاید و خداوند علیه خودتان عمل کرده ،چنین کنید

سوی ولی به (؛مَیفکنید هالکت به خود دست با را خود و) (6)التَّهْلُکَة إِلَى بِأَیْدیکُمْ

نزد  .رویم تا با او مشورت کنیم و از فرمانش آگاه شویممی طالبعلی بن ابی

خودت را از بین بردی و حقی را رها  !ای امیرالمؤمنین :آمدند و عرض کردند علی

سوی این مرد برویم و او را از منبر خواستیم بهما می .کردی که شما به آن سزاوارتری

ولی  ؛حقّ تو است و تو به آن از او سزاوارتری ،این حق .پایین بیاوریم ول خدارس

اگر ) :به آنان فرمود علی .ناپسند دانستیم که بدون مشورت با تو او را پایین بکشیم

که شما بیش از دادید درحالیکردید چیزی جز جنگی به نفع آنان ترتیب نمیچنین می

نظر کردند و سخن م نیستید. امت بر او اتفاقی در چشم یا نمک در طعاسرمه

بیت خودم پیامبرشان را ترک گفتند و به پروردگارشان دروغ بستند. در این مورد با اهل

                                                                                                      
 .635 :بقره -6



  
 انتشارات انصار امام مهدی  110

ی این گروه مشورت کردم و تنها سکوت را برگزیدند؛ به جهت پر از خشم بودن سینه

خواهان خون دارند. آنان بیت پیامبرشو به اهل عزّوجلو بغضی که به خداوند 

آوردند کردید شمشیرهایشان را بیرون میجاهلیت هستند. به خدا سوگند، اگر چنین می

طور که چنین کردند تا آنجا که مرا ی جنگ و کشتار هستند؛ همانکه آمادهدرحالی

مجبور کردند و بر من غالب شدند و مرا کنار زدند و به من گفتند: بیعت کن وگرنه تو 

اهی جز این نیافتم که این گروه را از خود دور کنم و این ازآنجا بود که کُشیم. ررا می

کنند و را به یاد آوردم: ای علی! این گروه امر تو را نقض می این سخن رسول خدا

کنند. بر تو باد به ی تو، از من سرپیچی میبدون تو به آن خواهند پرداخت و درباره

کنند. پس شکنی میها قطعاً با تو پیمانن که آنشکیبایی تا اینکه امر فرود آید. بدا

برایشان راهی برای خوار و ذلیل کردنت و ریختن خونت قرار مده. امت پس از من 

وتعالی به من خبر گونه از پروردگار تبارکاین عهد تو را خواهند شکست. جبرئیل

شنیدید  اسوی آن مرد بروید و آنچه را که از سخن رسول خدداده است... همه به

ای از کارش دعوت نکنید، تا این عمل، حجت و دلیل را به او بفهمانید و او را به شبهه

وارد شدند، آنان را از  ها بر رسول خداقطعی کند و بهانه را از بین ببرد و وقتی آن

روز  .را احاطه کردند این گروه حرکت کردند تا اینکه منبر رسول خدا .(او دور کند

اولین  .برخاستند و سخنان قاطع و رسایی بیان کردند ،وقتی ابوبکر باال رفت .جمعه بود

از خداوند  !ای ابوبکر :کسی که لب به سخن گشود خالد بن سعید بن عاص بود و گفت

که ما در روز قُریظه ایشان را احاطه کرده درحالی دانی که رسول خداتو می .بپرهیز

در آن روز تعدادی از  زده بود و علیرقم بودیم و خداوند برایش گشایش و فتح

ای گروه مهاجرین و ) :فرمود ،صاحبان قدرت و دالوران آنان را کشته بود ،مردانبزرگ

بین شما به امانت  کنم؛ پس آن را حفظ کنید و چیزی راانصار! شمارا وصیتی می
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امیر شما  پس از من، طالبگذارم، پس آن را حفظ نماید. بدانید که علی بن ابیمی

چنین وصیت کرده است. بدانید اگر و جانشینم در میان شما است. پروردگارم مرا این

اش ندهید، در احکامتان شما او را در وصیتم حفظ نکنید و پشتیبانش نباشید ویاری

شوند. آگاه کنید و امور دینتان آشفته خواهد شد و اشرار شما والی شما میاختالف می

همان وارثان امر من و پس از من آگاهان به امور امتم هستند. خدایا! بیتم باشید! اهل

ها و وصیت مرا در موردشان نگاه دارد، هر کس از امتم که از آنان اطاعت کند و آن

آنان را در گروه من محشور فرما و نصیبی از همراهی من برایشان قرار ده که با آن 

بیتم در جانشینی من شود، او را رض اهلنور آخرت را درک کنند. خدایا! و هر کس متع

عمر بن  .(از بهشتی که وسعتش همانند وسعت آسمان و زمین است محروم بدار

تو نه از اهل مشورتی و نه از کسانی که به  !ساکت باش ای خالد :خطاب به او گفت

که تو از زبان دیگری  !تو ساکت باش ای پسر خطاب :خالد گفت .شودنظرش اقتدا می

 ،تریندانند که نَسَب تو در میان آنان پستبه خدا سوگند قریش می .گوییمیسخن 

ها ازنظر ترین است و کمترین آنیادت گمنام ،ترینارزشت کم ،ترینجایگاهت دون

ها ترسو و در مال بخیل هستی و بُن تو در جنگ .اش هستینیازی به خدا و فرستادهبی

ها یادی از تو ریش افتخاری نداری و در جنگدر میان ق .ات پست و زبون استمایه

 قالَ  إِذْ الشَّیْطانِ :تعالی هستیتو در این خصوص مصداق این سخن حق .نیست

 * فَکانَ  الْعالَمینَ  رَبَّ  اهللَ  أَخافُ إِنِّی مِنْکَ ءٌبَری إِنِّی قالَ کَفَرَ  فَلَمَّا اکْفُرْ  لِلْإِنْسانِ 

 به شیطان که همانند) (6)الظَّالِمینَ  جَزاءُ  ذلِکَ وَ فیها خالِدَیْنِ النَّارِ  فِی أَنَّهُما عاقِبَتَهُما

 پروردگار آن خدا، از من بیزارم. تو از من: گفت شد، کافر چون شو. کافر: انسان گفت

 جاودانه که در آن افتند آتش به دو هر که شد ترسم * پس فرجام آنمی جهانیان
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 (.سزای ستمکاران است این باشند.

ی مهاجرین و انصار بر او سپس بقیه .عمر خاموش شد و خالد بن سعید نشست

( ابوبکر بر روی منبر خاموش بود و پاسخی نداشت) :فرمود صادق ...دلیل آوردند

عذرم را  .عذرم را بپذیرید .من والی بر شما شدم و برتر از شما نیستم :سپس گفت

ها ی حجتاگر از عهده .یا ای پست احمقپایین ب :عمر بن خطاب به او گفت .بپذیرید

به خدا سوگند  ؟چرا خودت را در این جایگاه قرار دادی ،آمدیو دالیل قریش برنمی

 .فرود آمد :گفت .حذیفه قرار دهمغالم ابو ،سعی کردم تو را خلع کنم و آن را در سالم

سپس دستش را گرفت و او را به منزلش برد و سه روز ماندند و به مسجد رسول 

وقتی روز چهارم شد خالد بن ولید با هزار مرد نزد آنان آمد و به  .وارد نشدند خدا

غالم  ،سالم .اندهاشم در آن طمع کردهبه خدا سوگند بنی ؟چرا نشستید :آنان گفت

طور به .د و معاذ بن جبل نیز با هزار مرد نزدشان آمدحذیفه با هزار مرد نزد آنان آمابو

با  .شدند تا به چهار هزار نفر بالغ شدندنزدشان جمع می ،یکبهمرتب مردان یک

عمر بن خطاب جلودارشان بود بیرون آمدند تا مقابل که حالی شمشیرهای آخته در 

گند اگر مردی از به خدا سو !ای یاران علی :ایستادند و عمر گفت مسجد رسول خدا

خالد بن سعید بن  .گیرمنور چشمانش را می ،شما بیاید و همانند سخنان دیروز بگوید

آیا ما را با شمشیرهایتان  !ای پسر صهاکِ حبشی :سوی او برخاست و گفتعاص به

به خدا سوگند شمشیرهای ما از  ؟ترسانیدکنید یا ما را با اجتماع خود میتهدید می

هرچند اندک به نظر  ،تر است و ما بیش از شما هستیمرندهشمشیرهای شما ب

طور نبود که به خدا سوگند اگر این .زیرا حجت خدا در میان ما است ؛رسیممی

شمشیرم  ،دانستم اطاعت از خدا و رسولش و اطاعت از امامم بر من سزاوارتر استمی

 .ای نباشدجای بهانه کردم تا اینکه دیگرکشیدم و درراه خدا با شما جهاد میرا می
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ای خالد، بنشین! خداوند جایگاه تو را شناخت و از تالشت تشکر ) :امیرالمؤمنین فرمود

با همین  .اکبراهلل .اکبراهلل :او نشست و سلمان فارسی به سویش برخاست و گفت (کرد

هایم کر شنیدم که فرمود که اگر دروغ گفته باشم گوش دو گوش از رسول خدا

که برادرم و پسرعمویم در مسجد من با گروهی از یارانش نشسته است، درحالی) :شود

کنند و قصد کشتن او و کسانی را دارند گروهی از سگانِ اصحاب آتش به او حمله می

 .ها هستیدشک ندارم که شما همان ( و منهمراهش هستند که

لباسش را  سوی او برجست وبه امیرالمؤمنین .عمر بن خطاب قصد او را نمود

ای پسر صهاک حبشی! اگر نوشتاری از ) :سپس او را به زمین خواباند و فرمود .گرفت

تر از سوی رسول خدا نبود، یاران تو را گرفت و پیمانی پیشسوی خداوند پیشی نمی

سوی یارانش رو کرد و سپس به .(دیدمتر و تعداد شمارا اندک شمار تر میضعیف

طور که برادرانم موسی و گردید. به خدا سوگند همانکند، بازتان خداوند رحمت) :فرمود

 فَاذْهَبْ :هارون وارد شدند، من نیز وارد مسجد شدم؛ آن هنگام که به یارانش فرمود

(. کنید نبرد هاآن با و بروید پروردگارت و تو) (6)قاعِدُون هاهُنا إِنَّا فَقاتِال رَبُّکَ وَ أَنْتَ

یا برای کاری که  وارد نشدم مگر برای زیارت رسول خدابه خدا سوگند به آن 

خواستم انجامش دهم. با حجتی که رسول خدا اقامه فرموده است، جایز نیست می

 .(2)«مسلمانان در حیرت و سرگردانی رها شوند

ابوسفیان بن حرب بود  ،باز زدند همچنین ازجمله کسانی که از بیعت با ابوبکر سر

شوید که کسی غیر از شما والی این امر آیا راضی می !ای فرزندان عبد مناف :که گفت

 .دست خودت را پیش بیاور تا با تو بیعت کنم :طالب عرض کردو به علی بن ابی ؟گردد
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 :(6)قصی همراه علی بود و گفت

 مردم در شما طمع نکنند !هاشمای بنی

 خصوص تیم بن مرّه یا عدیبه

 سوی شما استو بهاین امر فقط در شما 

 و برای کسی جز ابوالحسن علی نیست

 عزمت را در آن جزم کن !ای ابوالحسن

 ایکه تو به این امر آکنده 

 اگر قصی از پشت مردی پرتاب کند

 اند که بر قصی چیره شدندولی این مردم ؛خویشاوند خوبی است

 :علی به ابوسفیان فرمود :کندالبالغه روایت میابن ابی الحدید در شرحش بر نهج

پیمانی از من گرفته است که  خواهی که ما چنان نیستیم. رسول خداتو چیزی می)

سوی عباس بن عبدالمطلب در منزلش ( ابوسفیان او را رها کرد و بهما بر آن هستیم

دست خود را پیش  .تو به میراث فرزند برادرت سزاوارتری !ای ابوالفضل :رفت و گفت

عباس  .مردم پس از بیعت من در تو اختالفی نخواهند داشت .آور تا با تو بیعت کنم

ابوسفیان  !پذیرد و عباس خواهانش باشدعلی آن را نمی !ای ابوسفیان :خندید و گفت

 .(2)ناامیدانه بازگشت
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 :پشیمانی برخی و اعالم بیعت با علی

وقتی با ابوبکر بیعت شد و » :روایت کرده استابن ابی الحدید از زبیر بن بکار 

پشیمان شدند و برخی از آنان  گروه بسیاری از انصار از بیعت با او ،کارش استوار شد

کردند و نامش را طالب را یاد میها علی بن ابیآن .کردندبرخی دیگر را سرزنش می

مهاجرین به این سبب  .آیداش است و به سویشان نمیزدند و اینکه او در خانهفریاد می

 .(6)«تابی کردند و سخن در این مورد بسیار شدبی

خواننده گرامی باید بداند که صِرف پشیمان شدن و رد کردن بیعت با زبان بدون 

ی پشیمانی آنان پس فایده .گرداندسودی ندارد و حقی را بازنمی ،هیچ اقدام عملی

آنان را آزمود و  امیرالمؤمنین ؟کننددادن شانه خالی میکه از یاریدرحالی ،چیست

متمایل شده بود را فراگرفته  هایی که به علیشان و از ترسی که آن دلاز پستی

اش شانه خالی ها از یاریتا هر منصفی بداند جز این نبود که آن ؛برداشت پرده ،بود

 .کردند و حتی علیه او موضع گرفتند

 ،مهاجرین) :فرمود کند که امام باقرمیآشوب از ابو بصیر روایت ابن شهر 

آمدند و عرض کردند: به خدا سوگند تو  نزد علی انصار و دیگران پس از پیامبر

دست  .تر و سزاوارتریمُحق امیرالمؤمنین هستی و به خدا سوگند تو پس از پیامبر

 .دهیمیهایت جان مبه خدا سوگند پیش روی گام .خود را پیش آور تا با تو بیعت کنیم

 ،علی .تراشیده نزد من بیاییدگویید فردا صبح سر فرمود: اگر راست می علی

سپس رفتند و بار دیگری  .تراشیدند و دیگران چنین نکردند مقداد و ابوذر سر ،سلمان

به آنان مانند همان سخن نخستین را عرض کردند و ایشان مانند  .ازآن آمدندپس
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 .(6)(جز این سه نفر کس دیگری سر نتراشید همان پاسخ را به آنان فرمود و

کرد و با دختر بر این قوم احتجاج می طالبدر روایت است که علی بن ابی

هایشان به خانه و فرزندانش حسن و حسین اش فاطمهرسول خدا و جگرگوشه

 .رفتمی

فاطمه را بر االغی سوار کرد و دست  ،وقتی شب شد علی» :گویدسلمان می

کس از مهاجرین و انصار از اهل بدر را رها هیچ .را گرفت فرزندانش حسن و حسین

 .کردمگر اینکه به منزلش رفت، حقش را بیان و او را به یاری خود دعوت می ،نکرد

هنگام به آنان دستور داد که صبح  .وچهار مرد پاسخ مثبت ندادجز چهلکسی از آنان به

صبح که  .ها تا پای مرگ با ایشان پیمان بستندسر تراشیده با سالح حاضر شوند و آن

این چهار تن چه  :به سلمان گفتم .شد جز چهار تَن کس دیگری به عهد خود وفا نکرد

 .(2)«مقداد و زبیر بن عوام ،ابوذر ،من :گفت ؟کسانی بودند

که فاطمه دختر رفت درحالیبیرون می )علی :در روایت ابن قتیبه آمده است

برد و از های انصار میکرد و شبانه او را به مکانرا بر مرکبی سوار می رسول خدا

ما با این مرد بیعت  !ای دختر رسول خدا :گفتندآنان می .کردندآنان درخواست یاری می

آمد از او عدول سوی ما میاگر همسر و پسرعمویت پیش از ابوبکر به .کردیم

کردم و نشده رها میش دفنارا در خانه آیا رسول خدا :فرمود علی ...!کردمنمی

ابوالحسن ) :فرمود فاطمه (...؟کردمآمدم که با مردم در حکومتش نزاع میبیرون می

و آنان کاری انجام دادند که خداوند برای فقط کاری انجام داد که برایش شایسته بود 

این بر عظمت و بزرگی شانه خالی کردن  .(9)(ها کافی استحسابرسی و خواستن از آن
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ترتیب یاری نکردن امت ادامه اینبه .داللت دارد طالبدادن علی ابن ابیاز یاری

های درخت و کرد که پوشیده از شاخهداشت تا جایی که ایشان از مکانی عبور می

به ) :سنگ و محل گاو و گوسفندان بود که نزدیک به سی گوسفند در آنجا بود و فرمود

و  وجلعزّی این گوسفندان داشتم که خیرخواه خداوند اندازهخدا سوگند اگر مردانی به

و منظورش معاویه  (6)(کردماش عزل میرسولش بودند، ابن آکلة الذبان را از فرمانروایی

باقی ماندند و امروز نیز در  ولی امت جامانده از آل محمد .بن ابوسفیان بود

او  .ی خداوند راست استولی وعده ؛کنندکوتاهی می دادن قائم آل محمدیاری

هرچند ظالمان را خوش  ،کندپر از عدل و داد میاست که زمین را  همان قائم

 یَرِثُها الْأَرْضَ أَنَّ الذِّکْرِ بَعْدِ مِنْ الزَّبُورِ فِی کَتَبْنا لَقَدْ وَ :فرمایدتعالی میحق .نیاید

 را زمین این که ایمنوشته تورات از پس زبور در که ماراستیبه و) (2)الصَّالِحُون عِبادِیَ

 (.برد خواهند میراث به من صالح بندگان
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 فصل دوم:

 های خالفت سقیفهسیاست

هایی را دنبال کرد تا میدانی به دست آورد و بر کرسی خالفتی که از ابوبکر سیاست

هایی خواهم به برخی از این سیاست .باقی بماند ،اش غصب کرده بودصاحب شرعی

پرداخت که ابوبکر و دوست خیرخواهش عمر بن خطاب در پیش گرفتند، و حزب و 

 .ها پیروی نمودنداز آن نیزرا نپذیرفتند  طالبها که علی بن ابیگروه آن

و فاطمه بود و اینکه  گذاری ایستادن در مقابل علیهای این سیاستاز اولویت

در  .که با جزئیات به آن خواهیم پرداخت ،ها گرفته شوداز آن ،ارشان استآنچه در اختی

 .پردازمها میاختصار به برخی از این سیاستاینجا به

 :با علی کنندهبیعت مؤمنهای یکسره کردن کار گروه :اول

بر آنان سخت گرفت و به  .ها به نام اِرتداد به جنگ پرداختابوبکر با این گروه

کردند ها برخورد نمود تا عبرتی برای دیگرانی باشند که سعی میبدترین شکل با آن

اش که از سوی مالک بن نویره و عشیرهخالد بن ولید را به .را یاری دهند علی

دانستند که ها میزیرا آن ؛دادن زکات به خالفت غاصب سر باز زده بودند گسیل داشت

الوداع حاضر و جزو  نویره در حجةابن  .است طالبابیبنعلی ،ل خداوصی رسو

و  ی پیامبر اعظماو خطبه .در روز غدیر بود طالبابیبنکنندگان با علیبیعت

توسط ایشان را شنیده بود و اینکه او سزاوارترین  طالبابیبنوصی قرار دادن علی
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 .چنین بوداین یامبرطور که پهمان ،مردم نسبت به خودشان است

است تا  خالد بن ولید را به نام دین فرستاد و اینکه او جانشین رسول خدا ،خلیفه

ای که با شورا و کردند و حکومت غاصبانهمی طالب را تأییدسرانی که علی بن ابی

 .سازی نمایدپاک ،پذیرفتندی مسلمانان سوار شده بود را نمیسقیفه بر گرده

 :ماندزده میولی محقق در اینجا حیرت ؛ارتداد مالک بن نویره حکم دادحکومت به 

فرستاد تا پیش از فرستادن سوی مالک بن نویره میبایست ابوبکر کسی را بهآیا نمی

عالوه به ؟!لشگری برای جنگ با او از وضعیتش آگاه شود و حجت را بر او تمام کند

 ،زنان و کودکان نیز در آن بودند ،جوانان ،ااش که پیرمردهقبیله ،اگر مالک مرتد بود

 ؟!ها مرتد بودندآیا همگی آن ؟چه گناهی داشتند

 ؟سازدچگونه حکم کشتار را برایشان جاری می

آیا جایز بود  ،اش برای خالد جایز بوداگر کشتن مالک بن نویره و گروهی از عشیره

که حتی خائن فاسد نیز به آن  که او جنایتی بدتر و گناه زشت و قبیح زنا را انجام دهد

ی غیرت و شرافت ترین مرتبهدهد چه برسد به مسلمانی که از پایینرضایت نمی

ازاینکه مالک بن نویره را کشت قصد همسرش را نمود و خالد پس ؟برخوردار باشد

ای این ننگ و رسوایی برای خلیفه و فرستاده ؟!با او آمیزش کرد ،که در عُدّه بوددرحالی

 .ت که او را روانه کرده بوداس

چراکه او مرتدی بود که  ؛سازی شدنداش پاکچنین مالک بن نویره و عشیرهاین

عنوان مهمان بر فریبکارانه آمد و به ،خالد .نهادبر دستورات خلیفه ابوبکر گردن نمی

 .مالک بن نویره وارد شد و بعد او را فریب داد

مهربانی با خالد رفتار کند و او را توبیخ طبیعی است که ابوبکر باکمال نرمی و 

زیرا این خالد بود که او را بر استوار کردن خالفتش و گرفتن انتقام از هر دشمنی  ؛نکند

 ،طور که بعدها به او دستور داد که علی را در تشهد به قتل برساندهمان ؛یاری داده بود
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در نمازش پیش از تشهد  ولی به بحرانی بودن این کار و به صالح نبودنش پی برد و

 .(6)(خالد! آنچه را که به تو فرمان داده بودم انجام نده) :فریاد زد

 .هاشمخلع و کنار گذاشنت بنی :دوم

هاشم و کسانی که بر روش آنان بودند و کسانی که احتمال او تالش کرد تا بنی

ترین دشمنان سخت ،حال که خلیفهدرعین ،داشت آنان را یاری دهند از قدرت خلع کند

عمرو  ،کسانی چون خالد بن ولید ؛نمودهاشم و مخالفان آنان را به خود نزدیک میبنی

هاشم و او بنی .امیهطورکلی بنیو به ،مروان بن حکم ،مغیرة بن شعبه ،بن عاص

 .تحت مراقبت شدیدی قرارداد ،دادندکسانی که آنان را یاری می

 .سیاست تشویق :سوم

به این صورت که او را در  ؛دند عباس بن عبدالمطلب را فریب دهندخلفا تالش کر

هدف از این کار این بود که  .ای از آن برایش قرار دهندخالفت شریک کنند و بهره

 .را تنها بگذارند پس از بیعت او با آنان دیگران را به این کار وادار کنند و علی

خوبی بینیم این سیاست با برخی دیگر بهکه میدرحالی ،ها شکست بدی خوردندآن

 .پیش رفت

سوی عمر بن خطاب و ابو عبیده جراح و مغیرة بن )ابوبکر به :گویدیعقوبی می

اینکه با عباس بن عبدالمطلب دیدار  :گفتند ؟رأی شما چیست :شعبه فرستاد و گفت

اگر  .فرزندان پس از او باشد ای قرار دهی تا برای او وکنی و در این امر او را بهره
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دلیل و  اید و اینطالب را قطع کردهجناح علی ابن ابی ،سوی شما متمایل شودبه

ابو عبیده بن جراح و مغیره رفتند  ،عمر ،ابوبکر .حجتی برای شما علیه علی خواهد بود

 :سپس گفت .ابوبکر حمد و ثنای خداوند را گفت .هنگام بر عباس وارد شدندو شب

با قرار دادن او  .وند محمد را به پیامبری برانگیخت و او را سرپرست مؤمنان قراردادخدا

اموری  .ها منت نهاد تا آنچه نزد خودش بود را برای او اختیار فرموددر میانشان بر آن

ها مرا والی آن .را برای مردم را رها کرد تا مشفقانه به مصلحت خودشان انتخاب کنند

کردند و سرپرست امور خود نمودند و من این را پذیرفتم و به یاری بر خودشان انتخاب 

من  .آسان است و هیچ سرگردانی و هیچ ترسی نیست ،سختی او .خداوند باکی ندارم

 .گردمسوی او بازمیکنم و بهبر او توکل می .ی خداوندواسطهتوفیقی ندارم مگر به

انان را دارد و خبرش به من برسد ای که قصد اختالف بین عموم مسلمهیچ طعنه زننده

ی او و زبان تازه ی اوبرد که شما نیز دژ بازدارندهبه شما پناهگاه می ؛کنمرا رها نمی

شوید و یا ازآنچه به آن متمایل شوید. پس یا در آنچه مردم اتفاق کردند وارد میمی

ای باشد که بهره مرخواهیم برای تو در این اما به نزد تو آمدیم و می .گردیدشدید باز

مردم شأن تو و  .تو عموی رسول خدا هستی .برای تو و پس از تو برای فرزندان باشد

که  ؛هاشماز سوی شما و از سوی فرستادگان شما از بنی ...اندشأن همراه تو را دیده

 .رسول خدا از ما و از شما است

 ،سوی شما نداشتیمبه خدا سوگند ما نیازی به آمدن به ،آری :عمر بن خطاب گفت

ای اند طعنهولی ناپسند دانستیم که از سوی شما در آنچه مسلمانان بر آن اجماع کرده

 .پس در کار خود نظر کنید ؛ی شما و آنان بسیار گردددرنتیجه سخنان درباره .وارد شود

طور که تو توصیف همان :تعباس خداوند را ستایش گفت و او را ثنا نمود و گف

با او  .انگیخت و او را سرپرست مؤمنان قراردادخداوند محمد را به پیامبری بر ،نمودی

سوی خودش برد و آنچه نزدش بود را برای بر امتش منّت نهاد تا اینکه خداوند او را به
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نه  ،رسندحق بمسلمانان را برایشان رها کرد تا خود انتخاب کنند و به امور .او برگزید

حق را  ،اگر تو از سوی رسول خدا هستی .سوی انحرافات نفسانی متمایل شونداینکه به

در کار تو واجبی  .ی آنان هستیمما نیز ازجمله ،ی مؤمنان باشیواسطهگرفتی و اگر به

اگر این امر  .ای را حالل ننمودیم و خشمی را ادامه ندادیمرا پیش نینداختیم و میانه

 .دیگر واجب نیست ،اگر ما ناپسند بدانیم ،ر مؤمنان بر تو واجب شده استفقط به خاط

اند از این سخن تو که تو را برگزیدند و به چقدر این سخن تو که بر تو طعنه وارد کرده

عنوان جانشین رسول خدا از این نامیده شدن تو به .به دور است ،تو متمایل شدند

چقدر به  ،ها تو را برگزیدندخود انتخاب کنند و آنسخن تو که امور مردم را رها کرد تا 

 ،اگر حقی برای مؤمنان باشد ،دهیآن را برای من قرار می :اما اینکه گفتی؛ دور است

ما به بخشی از آن بدون  ،اگر برای ما باشد .اش حکم کنیتوانی دربارهتو نمی

رسول خدا از درختی است که ما  ،برای فرستادگانت ؛ وهای دیگر راضی نیستیمقسمت

 .(6)آنان از حضورش خارج شدند .های آن هستیم و شما همسایگانششاخه

بیند که می ،کندکسی که در سیر وقایع تاریخی تحقیق می :کنمبنده عرض می

سیوطی از  .در منحرف کردن حق از اهل آن تأثیر به سزایی دارد ،این نوع سیاست

من دوست دارم شما از پنیر و » :اش گفتبوبکر در خطبها :مجاهد روایت کرده است

 .(2)روغن زیتون سیر شوید(

... فردا ) :دهدانصار را با این سخن خود خطاب قرار می ی زهراو پس از خطبه

 .(9)(صبح عطایای خود را دریافت کنید

 .)وقتی مردم بر ابوبکر جمع شدند میان مردم چیزی تقسیم کرد :شده استروایت 
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 .سوی پیرزنی از بنی عدی بن نجار فرستاد و آن را با او تقسیم نمودبا زید بن ثابت به

سهمی است که ابوبکر برای زنان در نظر گرفته  :گفت ؟این چیست :آن زن گفت

آیا  :گفت .خیر :گفتند ؟دهیدآیا به خاطر دینم به من رشوه می :آن زن گفت .است

 ،به خدا سوگند :او گفت .خیر :گفتند ؟نمترسید آنچه بر آن هستم را رها کمی

 .(6)گیرم(وجه از او چیزی نمیهیچبه

 .پذیرندکسانی هستند که رشوه را می ،پذیرداگرچه این زن از ابوبکر رشوه نمی

که برخی از اموال سعایت در دستش بود و خبر درحالی ،سوی مدینه آمدابوسفیان به

من هیاهویی  :سرش را بلند کرد و گفت .شدن ابوبکر بر مسند خالفت را شنیدوالی 

ابوسفیان  :عمر به ابوبکر رو کرد و گفت .کندبینم که جز خون آن را خاموش نمیمی

پس او  .را به او دادآنچه در اختیارش بود  .آمده است و ما از شرش در امان نیستیم

 (2)!!ترکش گفت ،راضی

 ی آنان برای کشنت امیراملؤمنیندسیسه :چهارم

مادام که  :ها نقشه کشیدند و به مذاکره پرداختند و گفتند)آن :گویدابن عباس می

چه کسی او را برای ما  :ابوبکر گفت .شوداین مرد زنده است کار ما استوار نمی

نظر تو  !ای خالد :سوی او فرستادند و گفتندبه .خالد بن ولید :عمر گفت ؟کُشدمی

مرا بر هر آنچه مایل هستید تکلیف  :گفت ؟ی آنچه بر تو تکلیف کنیم چیستدرباره

 .دهمطالب تکلیف کنید قطعاً انجام میاگر مرا به کشتن ابن ابی ،به خدا سوگند .کنید

ابوبکر  .اممن برای این کار آماده :فتگ .خواهیمبه خدا سوگند ما جز این نمی :گفتند
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وقتی  .سوی او برو و شمشیرت همراهت باشدوقتی به نماز صبح برخاستیم به :گفت

هنگام اجرای این نقشه  .با این فکر جدا شدند .چشم :گفت .سالم دادم گردنش را بزن

و  داده بود تأمّل کرد ابوبکر در فرمانی که برای کشتن علی .ابوبکر پشیمان شد

جنگی سخت و مصیبتی طوالنی اتفاق خواهد  ،دانست که اگر این کار را انجام دهد

به  ،آن شب خواب به چشمانش نیامد تا صبح شد .و از فرمانش پشیمان شد ،افتاد

در اندیشه  ،خواندکه برای مردم نماز میپیش رفت و درحالی .مسجد آمد و نماز برپا شد

 لد بن ولید با شمشیر آویخته آمد تا کنار علیخا .گویددانست چه میبود و نمی

وقتی ابوبکر از تشهدش  .ی را متوجه شدبا هوشیاری قسمتی از نقشه علی .ایستاد

 .فرمانی که به تو دادم را انجام نده !ای خالد :دادنش فریاد زدپیش از سالم  ،فارغ شد

 علی ...سپس از سمت راست و چپ خود سالم داد .کُشماگر چنین کنی تو را می

سپس او را به زمین  .برجست و گریبان خالد را گرفت و شمشیر از دستش افتاد

اهل مسجد جمع  .اش نشست و شمشیرش را گرفت تا او را بکُشدروی سینه ،انداخت

حق ا بهاو ر :عباس گفت .ولی توانایی این کار را نداشتند ،شدند تا خالد را نجات دهند

برخاست و  ،او را رها کرد .او را به آن قبر سوگند دادند .این قبر سوگند دهید تا بازایستد

شمشیر را از نِیام  ،هاشم آمدندمقداد و بنی ،ابوذر ،عباس ،زبیر .اش رفتسوی خانهبه

 ...دست برندارید ،کندگوید و چنین میتا او سخن می ،به خدا سوگند :کشیدند و گفتند

هاشم بیرون آمدند و فریاد زنان بنی .غوغا کردند و آشفته شدند ،م اختالف کردندمرد

بیتش را آشکار چه زود دشمنی به رسول خدا و اهل !ای دشمنان خدا :زدند و گفتند

 .خواستید ولی توانایی انجامش را نداشتیدخدا نیز چنین می شما برای رسول .کردید

وصی و پدر فرزندانش را  ،پسرعمو ،خواهید برادریامروز م ،دیروز دخترش را کُشتید
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 .(6)توانید او را بکشید(نمی .سوگند به پروردگار کعبه که دروغ گفتید ؟بکُشید

 عمر بن خطاب ،سازی برای خالفت یار دیرینزمینه :پنجم

سازی کرد و او را بر ها خالفت را برای عمر بن خطاب زمینهدر پایان این سیاست

تالش کرد و به  ،طور که عمر بن خطاب او را بر آن نشاندهمان ؛نشاندکرسی خالفت 

 .خاطر ابوبکر درگیر شد

را  عمر که حافظ اسرار ابوبکر بود و کسی بود که آنچه ابوبکر آشکار کرده بود

؛ همان کند، نامش را پس از خود استوار کرد و یاورانش را نیرومند ساختکامل می

اول رفتار کرد و علی و خاندان علی را از حکومت و  یی خلیفهکه با سیره کسی

 .ها دور نمودیتمسئولکرسی خالفت و دیگر 

به این حقیقت اشاره  ،وقتی به عمر این سخن را فرمود امیرالمؤمنین

شیری بدوش که نیمش از آنِ تو باشد. به خدا سوگند، حرص تو امروز ) :فرمایدمی

 .(2)(...فردا تو را امیر گرداندبرای امارت جز برای آن نیست که 
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 :سوملــــــصــف

 یی وحبه خانهمجاعت ی این محله

اش در خانه س از روی گردانیدن امت از وصیت پیامبرش، امیرالمؤمنینپ

آوری قرآن مشغول به او وصیت کرده بود به جمع طور که پیامبرنشست و همان

کردند، با او مشورت وآمد میرفت شد. زبیر و مقداد با گروهی از مردم با علی

ها ییدی از سوی آنتأکردند و این، خود مُهر کردند و در امور خود به او مراجعه میمی

بود که سقیفه حقش را غصب  طالبی شرعی پیامبر، علی بن ابیبرای خلیفه

های خود ننشستند؛ چرا که ی ایشان تحصُّن نمودند و در خانهها در خانهکرده بود. آن

از جایگاهی بس واال  این خانه به پیامبر منتسب بود و اهلش در نظر پیامبر

 ها بهترینِ مردم برای او بودند. آنیداشتندوستترین و ها نزدیکبرخوردار بودند. آن

 داده بود اعتقاد داشتند. ی علی و فاطمهبه خانه مصونیتی که پیامبر

ی غاصب گیری مسلّحانه علیه خلیفهاین داللت دارد بر اینکه آنان در صدد موضع
ذلت و خواری که بر امت خیمه زده  .گرددبه دالیلی که به حفظ اسالم بازمی ؛نبودند

روز غدیر با رغبت تمام با علی بن  بود و پشت کردنشان از یاری و بیعتی که در
 .ناتوان و کوتاه شود باعث شد که دست علی ،نموده بودند طالبابی

مگر اینکه امکان  ،ترک قیام مسلحانه را برگزید به همین دلیل  امیرالمؤمنین
به بسیج کردن نظر  به همین دلیل امیرالمؤمنین  .چنین کاری وجود داشته باشد

ر و بیان حقانیت خودش بر خالفت و اینکه او جانشین شرعی پیامبر عمومی علیه ابوبک
 .متوسل گردید ،است
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اش ی شقشقیهموضع خود را نسبت به خالفت جدید در خطبه امیرالمؤمنین
اى بر تن خالفت را چون جامهفالنی به خدا سوگند که  ،آگاه باشید» :فرمایدبیان می

من نسبت به آن چونان محور است به جایگاه دانست که نیک مىکه درحالیکرد 
 پسرفیع من نیست.  یپرنده را یاراى پرواز به قله ریزد ومى ها از من فروسیل ،آسیاب
رخ  وکشیدم  کنار و بر پیچیدم آن از را خود دامن و ساختم رها را خالفت رداى

ظلمانى شکیبایى برتافتم. در اندیشه شدم که با دست شکسته بتازم یا بر آن فضاى 
 خردساالن به پیرى رسند و خورده شوند وساالن در آن سالفضایى که بزرگ ؛ورزم
شکیبایى در آن ، دیدم. همچنان رنج کشد تا به لقاى پروردگارش نائل آید، مؤمن
که همانند کسى بودم درحالی من طریق شکیبایى گزیدم، تر است وخردمندانه ،حالت

که میراث ، دیدممى. استخوان در گلویش مانده باشد وکه خاشاک به چشمش رفته 
 (6).«رودمن به غارت مى

بنابراین بیعت مردم با عمر بن خطاب تنها در صورتی ارزش داشت که علی بن 
را  کرد و این تنها به این دلیل بود که او حقانیت علیبا او بیعت می طالبابی
کرد بیعت مردم ارزشی نداشت و کسانی که بیعت نمی چرا که اگر علی ؛دانستمی

میزان جسارت خالفت بر این  ،تحصُّن کرده بودند ی علی و فاطمهدر خانه
شان هخیلّها و حتی هتک حرمت به آنان در مُبیت و احترام نگذاشتن به آناهل
م که ای از مردگنجید و آنان این واقعیت را پس از آن فهمیدند که دیدند عدهنمی

را احاطه  ی علی و فاطمهخانه ،ها عمر بن خطاب قرار داشت آمدندپیشاپیش آن
که در دست برخی از آنان آتش کردند و با زور قصد تخریب خانه را داشتند، درحالی

 .بود
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از کتاب اصلی عربی، متنی از شرح محمد عبده بر این سخن  691و  695ی در پاورقی صفحه
باشد های عربی موجود در این مقطع از خطبه میآمده که توضیح کلمات و عبارت یرالمؤمنینام

 مندانعالقه .زبان چندان مناسبتی نداردیفارسی ی این پاورقی برای خوانندهکه آوردن ترجمه
 )مترجم( .مراجعه نمایند 6پاورقی شماره  695ی توانند به کتاب عربی صفحهمی
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ی گرامی اند، تقدیم خوانندهمتونِ برخی از کسانی که این واقعه را نقل کرده
اند نیست؛ اینکه داستان به ی از متوهمان تصور کردهگردد و به آن صورت که برخمی

ای است که شیعه به هم بافته و تنها افسانه ی فاطمهآتش کشیدن درب خانه
های این عقیده بر جهالت صاحب چنین پنداری از کتاب !ای از حقیقت نداردبهره

ی که چنین شدن از اهدافاند و پرده برداشته تاریخی که این اتفاق را روایت کرده
پذیر است که چنین زیرا چگونه امکان ؛کندداللت می ،شخصی در درونش نهفته دارد

در تاریخ اتفاق افتاده است و بسیاری از  ی بزرگی که پس از وفات پیامبرواقعه
ای که در منابع اهل سنت و شیعه روایت واقعه .انکار شود ،اندمورخین روایتش کرده

برخی از مورخین از سر ترس و وحشت یا چاپلوسی و طمع، از بیان  ،آری .شده است
 .اندی مهم روی گردانیدهاین واقعه

 :شونداند به دو گروه تقسیم میکسانی که این واقعه را نقل کرده

هایی که میان علی و خالفت غاصب روی داد ها و تهدیدبرخی فقط به دلیل آوردن
از  ؛خواست انجام بدهد پرده برداشتندی که عمر میاکتفا کردند و برخی دیگر از کار

کشیدن درب خانه و شکستن  جمله گرفتن بیعت با اِعمال زور تا جایی که کار به آتش
 .ی وحی روا داشتآن رسید و سایر وقایعی که خالفت غاصب به خانه

 :گرددبرخی از این متون تقدیم شما می

 :این واقعه به روایت ابن قتیبه

از احوال گروهی که نزد علی  (خداوند از او راضی باشد)ابوبکر » :گویدبه میابن قتی
 .جویا شد ،بودند و از بیعتش سرپیچی کرده بودند (خداوند صورتش را کرامت دهد)

 .ی علی بودندها داخل خانهاو آمد و آنان را صدا زد و آن .سوی آنان فرستادعمر را به
که جان عمر در سوگند به آن :او هیزم خواست و گفت .ها از خارج شدن سر باز زدندآن
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 .کشمآیید یا آن را با کسانی که درونش هستند به آتش مییا بیرون می ،دست اوست
همه  .حتی اگر او در آن باشد :گفت ؟فاطمه در آن است !حفص ای ابو :به او گفته شد

سوگند » :گفت (علی)چنین پنداشت که او  .جز علیبیرون آمدند و بیعت کردند به
فاطمه  .«خوردم که بیرون نیایم و لباسم را از تن بیرون نیاورم تا قرآن را جمع کنم

من با گروهی از شما » :اش ایستاد و فرمودمقابل درب خانه (راضی باشد او از خداوند)
صلی اهلل  ی رسول خداکه چنین تمهید سوئی چیدند هیچ عهد و پیمانی ندارم. جنازه

با ما ترک گفتید و کار را بین خودتان قطعی کردید. با ما مشورت را  سلمعلیه و 
آیا این متخلّف  :عمر نزد ابوبکر آمد و به او گفت .«نکردید و حق را به ما باز نگرداندید

او  .برو و علی را برایم بیاور :گفت ـغالمشـابوبکر به قنقذ  ؟گیریاز بیعت با تو را نمی
جانشین رسول خدا تو را  :و او گفت ؟ات چیستخواسته :به او گفت .نزد علی رفت

او بازگشت و پیغام را «. چه زود به رسول خدا دروغ بستید» :علی فرمود .خواندمی
به این کسی که از  :عمر دوباره گفت .ابوبکر مدتی طوالنی گریه کرد :گویدمی .رساند

به قنفذ  (راضی باشد او از خداوند) ابوبکر .فرصت نده ،بیعت با تو سر باز زده است
 .خواند که با او بیعت کنیجانشین رسول خدا تو را می :گرد و به او بگونزد او باز :گفت

 :علی صدایش را باال برد و فرمود .قنفذ آمد و به دستوری که به او داده بود عمل کرد
قنفذ بازگشت و پیغام «. ی او نیستاهلل. چیزی را مدعی شده است که برازندهسبحان»

سپس عمر برخاست و همراه گروهی رفت   .ابوبکر مدتی طوالنی گریه کرد .را رساند
صدای آنان را شنید  (فاطمه)وقتی  .درب را کوبیدند .ی فاطمه رسیدندتا به درب خانه

پدرم، ای رسول خدا! پس از تو چه چیزها که از ابن » :با باالترین صدایش فریاد زد
 ،ی ایشان را شنیدندوقتی این گروه صدا و گریه« !ن ابی قحافه دیدیمخطاب و اب
 .هایشان از جا کنده شود و جگرشان آتش بگیردگشتند و نزدیک بود قلبگریان باز

بیعت  :علی را بیرون آوردند و او را نزد ابوبکر آوردند و به او گفتند .عمر با جماعتی ماند
در این صورت سوگند به خدایی که  :گفتند« شود؟اگر نکنم چه می» :ایشان فرمود .کن

ی خدا و برادر در این صورت بنده» :فرمود .زنیمجز او معبودی نیست گردنت را می
ابوبکر  !خیر ،ولی برادر رسولش؛ آری ،ی خدابنده :عمر گفت« کُشیدرسولش را می
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اش فرمان آیا برای امرت درباره :عمر به او گفت .گفتساکت بود و سخنی نمی
 .کنمکه فاطمه در کنارش است او را مجبور به چیزی نمیتا هنگامی :گفت ؟دهینمی

کرد و که ناله و گریه میپیوست درحالی صلی اهلل علیه و سلم علی به قبر رسول خدا
 این مادرم، فرزند اى)« یَقْتُلُونَنی کادُوا وَ اسْتَضْعَفُونی الْقَوْمَ  إِنَّ  أُمَّ یا ابْنَ » :دادندا می
 (6) .«(بکشند مرا بود نمانده چیزى و یافتند ناتوان قوم مرا

 :این واقعه به روایت یعقوبی

طالب در به ابوبکر و عمر رسید که گروهی از مهاجرین و انصار همراه علی بن ابی»
ور با گروهی آمدند تا اینکه به خانه حمله .اندمنزل فاطمه دختر رسول خدا جمع شده

عمر با او درگیر و بر او چیره  .عمر با او رویارو شد (2) .علی با شمشیر خارج شد .شدند
به خدا » :فاطمه بیرون آمد و فرمود .شد و شمشیرش را شکست و وارد خانه شد

 .«کنمبلند میسوی خداوند صدایم را به روید یا موی پریشان وسوگند، یا بیرون می
ها بیرون آمدند و کسانی که در خانه بودند بیرون آمدند و این گروه چند روز درنگ آن

 ؛ولی علی پس از  شش ماه بیعت کرد ؛سپس یکی پس از دیگری بیعت کردند .کردند
 (9).«و گفته شده چهل روز

 :این واقعه به روایت بالذری

 ،عبدالرزاق به من حدیث نمود :بکر بن هیثم به من حدیث نمود که گفت :گویدمی
از بیعت با  که علیهنگامی» :از ابن عباس که گفت ،صالحاز ابی ،از کلبی ،از معمر

به زور او را نزد من  :او عمر بن خطاب را به سویش فرستاد و گفت ،ابوبکر سر باز زد
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شیری »:به او فرمود بین آنان سخنی رد و بدل شد و علی ،وقتی او را آورد .بیاورید
بدوش که نیمش از آنِ تو باشد. به خدا سوگند، حرص تو امروز برای امارت جز برای 

دهیم(. نمی)دهی آن نیست که فردا تو را امیر گرداند. در این امر با ابوبکر مسابقه نمی
ییم: ما در آن حقی داریم که شما گوتابیم و میولی ترک مشورت شما با ما را برنمی

 (6).«سپس آمد و بیعت کرد .«آگاه نیستید به آن نا
از  ،از سلیمان تیمی ،از مسلمه بن محارب ،بالذری از مدائنی روایت کرده است

 .او بیعت نکرد .خواستفرستاد و از او بیعت می سوی علیعون که ابوبکر بهابی
با او مقابل در خانه دیدار کرد و  فاطمه .که آتشی همراهش بودعمر آمد درحالی

 :گفت« کِشی؟ی مرا به آتش میبینم که درِ خانهای پسر خطاب! آیا تو را می» :فرمود
 (2) .ترین چیزی است که پدر تو آورده استبله و این قوی

 :این واقعه به روایت طربی

طلحه و زبیر و مردانی از مهاجرین در  .عمر بن خطاب به منزل علی آمد» :گویدمی
کِشم یا برای بیعت بیرون یا شما را به آتش می !به خدا سوگند :او گفت .آن بودند

 .که شمشیر را از نیام بیرون کشیده بوددرحالی ؛سوی او بیرون آمدزبیر به .آییدمی
 (9).«او جستند و او را گرفتند سویبه .لغزید و شمشیر از دستش افتاد

 :این واقعه  به روایت ابن عبد ربه در عقد الفرید

 ،عباس ،علی» :گویدمی« کسانی که از بیعت با ابوبکر سر باز زدند»ذیل موضوع 
عمر  ،ابوبکر .نشسته بودند لی و عباس و زبیر در خانه فاطمهاما ع؛ زبیر و سعد بن عباده
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ی فاطمه بیرون بیاورد و به او فرستاد تا آنان را از خانهها سوی آنبن خطاب را به
ای از آتش آمد تا خانه را با آنان به آتش او با پاره .ها را بکُشاگر سر باز زدند آن :گفت
ی ما را به ای پسر خطاب! آیا آمدی تا خانه» :فاطمه با او دیدار کرد و فرمود .بکشد

 (6).«وارد شوید ،در آنچه امت وارد شدند یا شما نیز ،آری :عرض کرد« ؟آتش بکشی

 :این واقعه به روایت ابن عبد الرب در استیعاب

 ،محمد بن ایوب به ما حدیث نمود ،محمد بن احمد به ما حدیث نمود :گویدمی
محمد بن  ،احمد بن یحیی به ما حدیث نمود ،احمد بن عمرو بزاز به ما حدیث نمود

 :عبداهلل بن عمر از زید بن اسلم از پدرش به ما حدیث نمود ،نسیر به ما حدیث نمود
علی و زبیر خدمت فاطمه رسیدند و با ایشان مشورت و در  ،وقتی با ابوبکر بیعت شد»

عمر خدمت فاطمه رسید و  .این مطلب به عمر رسید .کردندنظر میکارشان تبادل
تر از پدر داشتنیا دوستها برای میک از آفریدههیچ !ای دختر رسول خدا :عرض کرد

به من رسیده است که این  .تو هستی ،ترین فردداشتنیتو نبود و پس از پدرت دوست
دهم و قطعاً این کار قطعاً این کار را انجام می ،اگر به من برسد .اندافراد بر تو وارد شده

عمر » :فاطمه به آنان فرمود .سپس خارج شدند و نزد ایشان آمدند .دهمرا انجام می
دهد و سوگند به خداوند نزد من آمد و سوگند خورد که اگر بازنگردید، قطعاً انجام می

 (2).«کندکه به آن عمل می
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 :هایی از متون پیشینروشنگری

 اصرار عمر بر گرفنت بیعت از علی :روشنگری اول

سایر مسلمانان و  .بیعت بگیرد طالبعمر اصرار داشت که از علی بن ابی»
در کتاب  ،طور که گذشتهمان .دیدهاشم را در حدی که بیعتش را محکم کند نمیبنی

سرپیچی  مرد این از آیا :عمر نزد ابوبکر آمد و به او گفت» :امامت و سیاست آمده است
 سرپیچی کننده مرد به این :عمر دوباره گفت ؟...گیریبیعت با تو، بیعت نمی کننده از
سپس عمر برخاست و به همراه گروهی رفتند تا به درب  ...ت با تو فرصت ندهاز بیع
 .«...ی فاطمه رسیدندخانه

طور که خود چنین همان ،کندتعبیر می (ی مردمتوده)« رعاع»عمر همگی را 
روایت  (رضوان خداوند بر او باد)گونه که سلمان آن ـبه همین دلیل  .نامیده است

که او بیعت تا هنگامی .سوی علی بفرست تا بیعت کندبه :گفت به ابوبکر ـکند می
 (6).«گذاریمامان میاگر او بیعت کند او را در  .ما چیزی نیستیم ،نکند

تا زمانی که علی  !ای مرد :عمر به او گفت» :کنددر روایت دیگری مفید بیان می
سوی او بفرست تا نزد تو بیاید و با تو بیعت به .ایبا تو بیعت نکند کاری انجام نداده

 .را بده پاسخ جانشین رسول خدا :قنفذ را فرستاد و به او گفت :گویدمی .کند
جز من کسی را  دروغ بستید. رسول خدا چه زود بر رسول خدا :فرمود علی

 :ابوبکر گفت .را به ابوبکر گفت قنفذ بازگشت و سخن علی. جانشین قرار نداد
تو مردی از  .بیا بیعت کن :گویدخواند و میابوبکر تو را می :سوی او برو و به او بگوبه

به من دستور داد که پس از ایشان  رسول خدا» :فرمود علی .مسلمانان هستی
آوری کنم؛ چرا که کتاب بر کاغذهای نخل و ام بیرون نیایم تا کتاب را جمعاز خانه

 :عمر گفت .را به او گفت ذ نزد او آمد و سخن علیقنف .«های شتر استاستخوان
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ابوعبیده بن  ،مغیرة بن شعبه ،خالد بن ولید ،عثمان ،عمر ،ابوبکر .سوی آن مرد بروبه
کردم کسی گمان می .حذیفه برخاستند و من با آنان برخاستمو سالم غالم ابو ،جراح

 .فاطمه در را بست و آن را قفل کرد .ی اوشود مگر با اجازهنمی ی فاطمهوارد خانه
های نخل آن در از شاخه .عمر با لگد به در زد و آن را شکست ،وقتی مقابل در رسیدند

 (6).«کشان بیرون آوردندرسیدند و او را کشان خدمت علی .بود
کند و اینکه بیعت کردن اعتراف می طالبعمر به جایگاه و منزلت علی بن ابی

به همین دلیل اصرار داشت که با هر راه  .کندت او را محکم نمیی مردم، بیعهمه
 .از علی بیعت بگیرد ممکن

همان جانشین  دانست علیگردد که عمر میعلت این موضوع، به این باز می
که او همان کسی بود درحالی ،چطور نداند ؟چطور این را نداند .است شرعی پیامبر

تبریک  .تبریک به تو !ای علی» :ضرت تهنیت گفتگونه به آن حکه در روز غدیر این
 (2).«تو موالی من و موالی هر مرد و زن مؤمنی شدی .به تو

ابو حسین احمد بن  :گفت طاوانابوالحسن بن مغازلی از ابوبکر احمد بن محمد 
ابو محمد جعفر بن محمد بن نصیر خلدی به  :حسین بن سماک به ما خبر داد و گفت

ضمرة بن ربیعه  :علی بن سعید بن قتیبه رملی مرا حدیث نمود و گفت ،من حدیث کرد
از  ،از شهر ابن حوشب ،از مطر الوراق ،از ابن شوذب ،بن قرشی مرا حدیث کرد

ی برایش روزه ،الحجه را روزه بگیردکسی که روز هیجدهم ذی» :ابوهریره که گفت
صلی اهلل علیه  ی که پیامبرروز .روز غدیر خم است ،این روز .شودشصت ماه نوشته می

آیا من به مؤمنان از خودشان  :طالب را گرفت و فرموددست علی بن ابی و سلم
کس من موالی اویم، هر :فرمود  !ای رسول خدا ،بله :عرض کردند ؟سزاوارتر نیستم

 .تو به تبریک .تو به تبریک !علی ای :عمر بن خطاب عرض کرد .علی موالی اوست
 لَکُمْ  أَکْمَلْتُ  الْیَوْمَ :تعالی نازل فرمودحق .شدی مؤمنی هر موالی و من موالی تو
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 (6) .«(تان را برایتان کامل کردمامروز دین) دینَکُم
 موالی کس منهر :فرمود صلی اهلل علیه و سلم وقتی پیامبر» :روایت شده است

ای  :عرض کردندخداوند از آنان خشنود باشد( )ابوبکر و عمر  ،اوست موالی علی اویم،
 (2).«تو موالی هر مرد و زن مؤمنی شدی !طالبابن ابی

وقتی ابوبکر و عمر این را شنیدند » :دار قطنی از سعد روایت کرده است که گفت
 (9).«تو موالی هر مرد و زن مؤمنی شدی !طالبای ابن ابی :عرض کردند

علمای اهل در روز غدیر را جماعت بسیاری از بزرگان  تهنیت عمر به علی
 (8) .اندسنت روایت کرده

دوات و کتف  بینیم وقتی عمر بن خطاب فهمید که پیامبربه همین دلیل می 
 ـازدارنده از گمراهی توصیف فرمودوصیتی که آن را بـخواست تا وصیتش را بنویسد 

کتاب خداوند برای  :گویدکند و میبه غلبه بیماری می اقدام به متهم کردن پیامبر
رفتار و  .فهمدچیزی از کتاب خدا نمیحالی است که او هیچاین در  ؛ما کافی است

راند برای خواننده تدوین شده و موجود ی مردی که چنین سخنی را بر زبان میسیره
تنها به ذکر یک  ،است و برای اینکه خواننده را بدون بیان شاهدی بر سخنم رها نکنم

 .کنممیشاهد بسنده 
از انس آمده  ،کند که در روایتی دیگر از ثابتحمیدی بیان می» :گویدابن حجر می

« ابّ» :گفت (.چراگاه و میوه و) (5)أَبًّا وَفاکِهَةً  :گونه خوانداست که عمر این
دستوری در این خصوص به ما  :یا گفت ،تکلیف ما این نیست :او گفت ؟چیست
آن را از راه یونس بن  .این نزد اسماعیلی از روایت هشام از ثابت است :گفتم .اندنداده

                                                                                                      
 .63ص  :مناقب ابن مغازلی -6

ص  6ج  :به نقل از کتاب الغدیر شیخ امینی 901ص  2ج  :فتوحات االسالمیه احمد زینی دحالن -2
242. 

 .242ص  6ج  :الغدیر کتاب از نقل به -9

 .کنید مراجعه 656ص  3ج  :االنوار عبقات خالصة کتاب به -8

 .(96 :عبس( )چراگاه و میوه و) وَ فاکِهَةً وَ أَبًّا :فرمایدی میتعالحق -5
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ی این سخن مردی از عمر بن خطاب درباره :عبید از ثابت با این لفظ آورده است
ما  :عمر گفت ؟چیست« اب»پرسید که  (چراگاه و میوه و)  أَبًّا وَ فاکِهَةً وَ :تعالیحق

 .و موارد بسیار دیگر (6)«اندرا از تعمُّق و مکلّف شدن بازداشته

 در خانه است. فاطمه  :روشنگری دوم

آیید یا یا بیرون می» :آمده است ،در متنی که ابن قتیبه سخن عمر را در آن آورده

 !حفص ای ابو :به او گفته شد .کشمآن را با کسانی که درونش هستند به آتش می
 .«...حتی اگر او در آن باشد :گفت ؟فاطمه در آن است

 :خواهیم برخی از معانی سخنی که به عمر گفت را مشخص کنیمدر این مجال می
معانی  .چه عاملی باعث شد چنین سخنی را بر زبان برانند .«در خانه است فاطمه»

 ؟پاسخ عمر به آنان چیست
آیا آنان چنین گفتند تا عمر  ؟بگویندها چنین سخنی را ای باعث شد آنچه انگیزه

او  .ها نبودطبیعتاً این هدف سخن آن ؟را متوجه کنند که کسی در خانه هست
اند و حتی او آمده بود که خانه را با ساکنانش به آتش دانست چه کسانی در خانهمی

یا بیرون  ،که جان عمر در دست اوستسوگند به آن» :گویدگونه میاو این .بکشد
 «!کشمآیید یا آن را با کسانی که درونش هستند به آتش میمی

این بود که « فاطمه در خانه است»ی آنان به عمر که بنابراین هدف از این گفته
به او مطلبی را یادآوری و بزرگی جرمی که مبادرت به انجامش نموده بود را بیان کنند؛ 

ها از آن !«است خانه ه درفاطم» :ها شده بود و گفتندتا حدی که باعث تعجب آن
ای خواستند که او را به آن فاطمهسو متعجب شده بودند و از سوی دیگر مییک

ی تن من است؛ فاطمه پاره» :در فضیلتش فرموده بود یادآوری کنند که پیامبر
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 (6).«کسی که او را آزار دهد، مرا آزرده است
جهانیان از اولین تا آخرین اما دخترم فاطمه، سرور زنان » :و این سخن حضرت

ی دلم و روح من است که ای از وجود من و نور چشمان من است. او میوهاست. او پاره
 (2).«در وجودم هست. او حورای انسیه است

شود و با خشنودی تو خشنود خداوند با خشم تو خشمگین می» :ایشان سخن و
 (9).«گرددمی

من است. کسی که او را به خشم  ای از وجودفاطمه پاره» :حضرت سخن و
 (8).«بیاورد مرا به خشم آورده است

کس او ای از وجود من است. هرجز این نیست که فاطمه پاره» :پیامبر سخن و
 (5).«را ناراحت کند مرا ناراحت کرده و هرکس او را بیازارد مرا آزرده است

ای از وجود من است. جز این نیست که فاطمه پاره» :حضرت این سخن و
کس با او دشمن باشد، با من دشمنی کرده است و هر آزردهکس او را بیازارد مرا هر

 (1).«است
 خواستند عمر را به یاد سخنان و کارهای رسول خدا به این صورت می

سالم بر شما ای » :فرمودایستاد، مرتب میی فاطمه میبیندازند که وقتی مقابل خانه
 ای) تَطْهیراً  یُطَهِّرَکُمْ وَ  الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اهللُ یُریدُ إِنَّما .بیتاهل
 پاک باید، کهچنان را شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت،اهل

  .«(گرداند
چهل صبح پس از اینکه بر  و سلمصلی اهلل علیه پیامبر  :گویدابوسعید خدری می

                                                                                                      
 .228ص  20ج  :مجموع محیی الدین نووی -6

 .653ص  6ج  :فرائد السمطین -2

 .209ص  3ج  :مجمع الزوائد ؛658ص  9ج  :مستدرک علی الصحیحین -9

 .283ص  61ج  :عمدة القاری -8

 .97ص  :ذخائر العقبی  ؛654ص  1ج  :صحیح البخاری ؛924ص  8ج  :مسند احمد -5

 .910ص  5ج  :سنن ترمذی  ؛5ص  8ج  :مسند احمد -1
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آمد و می (خداوند از او خشنود باشد)ی علی مقابل درب خانه ،شدفاطمه وارد می
 اهللُ  یُریدُ  إِنَّما. بیت، و رحمت خداوند و برکاتشسالم بر شما ای اهل» :فرمودمی

فقط  خدا بیت،اهل ای) تَطْهیراً  یُطَهِّرَکُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ
 (6) .«(گرداند پاک باید، کهچنان را شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدمی
من با کسی که با شما » :حسن و حسین ،فاطمه ،به علی و سخن حضرت 

 (2).«بجنگد در جنگم و با کسی که با شما در صلح باشد در صلحم
ای که یادآوری کنند؛ همان آخرین خانه فاطمهی آنان خواستند او را به خانه

ای که در نمود و اولین خانهدر خارج شدنش از مدینه با آن وداع می  رسول خدا
 .کردقصدش را می ،بازگشت به آن

خواستند خلیفه را به تمامی این می« فاطمه در خانه است»ها با این سخن خود آن
 .معانی گفته شده برایش تداعی گردد موارد یادآوری کنند و شاید تمامی این

بنابراین طبیعی ؛ آوردها را به یاد نمیها کافر بود و چیزی از آناما او به تمامی این
 !«حتی اگر او در آن باشد» :است که بگوید

ی پاکی و قداستی که برای خواست بگوید که همهو با این سخن خود می
از نظر من وجود ندارد و مانعی سر راه من برای به آتش  ،بیان کردید فاطمه

 !کندکشیدن خانه و ساکنانش ایجاد نمی

 و خالفت غاصب میان علی نگارینامه :روشنگری سوم

عنوان ها بهکسی که آن .ای صورت پذیرفتنگارینامه میان خالفت و علی
گرد توخالی بود و او عربی بیابان .قُنفُذ بود ،گوی خالفت منصوب کردندسخن
به سبب شدت آزار و اذیت بر ها ی اینهمه .کردهای انسانی را درک نمیارزش
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 .بود علی
او  .برو و علی را برایم بیاور :گفت ـغالمشـابوبکر به قنقذ » :گویدابن قتیبه می
جانشین رسول خدا تو را  :و او گفت ؟ات چیستخواسته :به او گفت .نزد علی رفت

 .بازگشت و پیغام را رساند« .چه زود به رسول خدا دروغ بستید» :علی فرمود .خواندمی
به این کسی که از بیعت با  :عمر دوباره گفت .ابوبکر مدتی طوالنی گریه کرد :گویدمی

زد او ن :به قنفذ گفت (راضی باشد او از خداوند)ابوبکر  .فرصت مده ،تو سر باز زده است
قنفذ آمد و  .خواند که با او بیعت کنیجانشین رسول خدا تو را می :گرد و به او بگوباز

 :علی صدایش را باال برد و فرمود .به دستوری که به او داده بود عمل کرد
قنفذ بازگشت و پیغام « ی او نیستاهلل. چیزی را مدعی شده است که برازندهسبحان»

سپس عمر برخاست و همراه گروهی رفت   .ابوبکر مدتی طوالنی گریه کرد .را رساند
 .«...ی فاطمه رسیدندتا به درب خانه

سوی علی بفرست تا بیعت کند که ما به :و عمر به ابوبکر گفت» :و در روایتی است
 .از او ایمن خواهیم شد ،ایم و اگر او بیعت کندکاری نکرده ،تا زمانی که او بیعت نکند

فرستاده نزد او آمد آن را به  .به جانشین رسول خدا پاسخ بده :سوی او فرستادبوبکر بها
اهلل! چه زود بر رسول خدا دروغ سبحان» :به او فرمود علی .ایشان عرض کرد

اش کسی به دانند که خدا و فرستادهداند و کسانی که دورش هستند میبستید. او می
فرستاده رفت و هر چه به او فرمود بود  .«رار نداده استغیر از من را خلیفه و جانشین ق

نزد ایشان آمد و  .بده ابوبکر امیرالمؤمنین پاسخ به :برو و به او بگو :او گفت .را خبر داد
اهلل! به خدا سوگند، عهد و پیمان سبحان» :به او فرمود علی .به او عرض کرد

داند که این نام بر کسی چندان طوالنی نشده که فراموش گردد. به خدا سوگند، او می
ین فرد از هفت نفر بود، به او هفتمکه او جز من برازنده نیست. رسول خدا درحالی

میان آن هفت دستور داد با عنوان امیرالمؤمنین بر من سالم کند. او و دوستش عمر از 
صلی اهلل علیه و  نفر پرسیدند: آیا این حقی از سوی خدا و رسولش است؟ رسول خدا

به آنان فرمود: بله. قطعاً و قطعاً حقی است از سوی خداوند و رسولش. او  سلم
او را  عزّوجلامیرالمؤمنین و آقای مسلمانان و صاحب پرچم سپید رویان است. خداوند 
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نشاند و او دوستانش را وارد بهشت و دشمنانش را وارد میدر روز قیامت بر صراط 
ها آن :گویدمی .فرستاده رفت و آنچه فرموده بود را به اطالع او رساند« کند.آتش می

 (6).«در طول آن روز از او سکوت دیدند
ی خشونت و در اینجا خالفت به حربه .نگاری به شکست انجامیدتمامی این نامه
تا به بیعت علی بن  ـی ستمکارانِ طاغوتی استکه رویهـاجبار متوسل شد 

به همین دلیل به حمله با اِعمال زور اِقدام نمودند که قربانی  .دست یابند طالبابی
ی تن مصطفی و هتک اعمال انواع ضرب و شتم فاطمه پاره ،شدن محسنآن سقط 

 .ی وحی و رسالت بودحرمت خانه

 .کند از شدت واقعه بکاهدابن قتیبه تالش می :روشنگری چهارم

از سویی این واقعه را به شکل  .این واقعه بکاهد شدت از کندمی تالش قتیبه ابن
کند از الفاظی استفاده کند که کند و از سوی دیگر سعی میمجمل و خالصه بیان می

اقدام به هتک  ها با شدت و تندخویی بَدَوی جاهلیبه خواننده چنین القا نکند که آن
که آنان با شدت درحالی« !ها در زدندآن» :گویداو می .نمودند ی فاطمهحرمت خانه

 .به در کوبیدند
از احوال  (خداوند از او راضی باشد)ابوبکر » :گویدمی کند وقتیبه تصریح می ابن

بودند و از بیعتش سرپیچی کرده  (خداوند صورتش را کرامت دهد)گروهی که نزد علی 
ها داخل او آمد و آنان را صدا زد و آن .سوی آنان فرستادعمر را به .جویا شد ،بودند
سوگند به  :او هیزم خواست و گفت .شدن سر باز زدندها از خارجآن .ی علی بودندخانه
ونش هستند آیید یا آن را با کسانی که دریا بیرون می ،که جان عمر در دست اوستآن

 .«کشمبه آتش می
ها کنند که آنکنند تصریح میحال آنکه روایات دیگری که این واقعه را بیان می
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خِطاب قرار دادند و  ،های زنندهصدایشان را باال بردند و علی و فاطمه را با انواع خطاب
در را باز  !ای پسر ابوطالب :ها را به بیعت با ابوبکر دعوت کردند و عمر فریاد زدآن
یا در  :سخن خود را از پشت درب فرمود، عمر به ایشان گفت و وقتی فاطمه (6)کن

به خدا سوگند اگر  :و در روایت دیگری است !کشمکنید یا شما را به آتش میرا باز می
 (2)!سوزانیمباز نکنید آن را با آتش می

 ،در دستان اوست که جانمسوگند به آن» :گویددر روایت دیگری است که عمر می
 (9) .«!کشمآیید یا خانه را با شما به آتش مییا برای بیعت بیرون می

                                                                                                      
به آن دو  .عمر خشمگینانه برخاست و خالد بن ولید و قنفذ را صدا زد» :مجلسی روایت کرده است -6

و پشت درب  ی علی و فاطمهسپس رو کرد تا به در خانه .دستور داد تا هیزم و آتش بیاورند
 .رنجور و نحیف شده بود )فاطمه( سرش را بسته بود و بدنش در ماتم وفات رسول خدا .رسید

 (233ص  24ج  :بحاراالنوار) .«...در را باز کن !ای پسر ابوطالب :در را کوبید و صدا زد ،عمر آمد

به اندک بودن تعداد و  وقتی امام» :گویدین بن علی بن احمد حسینی عاملی میالدتاجسید  -2
 عمر بن خطاب گروهی را جمع کرد و به منزل علی .اش نشستدر خانه ،ودن یاریگر نگاه کردنب

به خدا سوگند اگر در را باز  :عمر هیزم خواست و گفت .کس پاسخ ندادیچه .در را بسته یافتند .آورد
عمر او  .این را شنید بیرون آمد و در را باز کرد وقتی فاطمه .سوزانمنکنید قطعاً آن را با آتش می

کردن ایشان بود و  او حضرت را با در فشرد و این علت سقط .را کنار زد و ایشان پشت در پنهان شد
یورش بردند  یرالمؤمنینامی سوبهوارد شدند و  هاآن .نقل شده که همین علت مرگش بوده است

 ،به خدا سوگند :مانع شد و فرمود یرالمؤمنیناممیان آنان و  فاطمه .و او را به زور بیرون آوردند
چه زود به خداوند و رسولش در مورد  !وای بر شما .یم را ظالمانه ببریدپسرعمودهم به شما اجازه نمی
عمر بن خطاب به قنفذ دستور داد و او حضرت را با تازیانه چنان زد که اثرش در  .ما خیانت کردید
 (95ص  :)تتمة فی تواریخ االئمة .«بدن ایشان ماند

احمد بن معاویه به ما  :ابو زید عمر بن شبه مرا حدیث کرد و گفت :جوهری روایت کرده است -9
مسلمه بن از  :محمد بن عمرو ما را حدیث کرد :نضر بن شمیل مرا حدیث کرد و گفت :گفت

ی هاشم در خانهزبیر و تعدادی از بنی ،علی ،وقتی ابوبکر بر منبر نشست» :که گفت عبدالرحمن
یا برای بیعت  ،جانم در دستان اوست کهآنسوگند به  :شان آمد و گفتعمر به سوی .فاطمه بودند
 2ج  :البالغهنهجشرح  ؛52ص  :)سقیفه و فدک .«کشمآیید یا خانه را با شما به آتش میبیرون می

 (51ص 
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سوی آنچه مسلمانان بر آن اجماع به !ای علی» :و در روایتی دیگر نیز گفته است
 (6)«.کشیماند بیرون بیا وگرنه تو را میکرده

پسر خطاب! آیا تو را ای » (:فاطمه)فرمود  :گویدطور که گفته شد بالذری میهمان
ترین چیزی است بله و این قوی :گفت« کِشی؟ی مرا به آتش میبینم که درِ خانهمی

 .که پدر تو آورده است
ای از آتش با پاره (عمر)او » :در روایت پیشین از ابن عبد ربه در عقد الفرید است

ای پسر خطاب! » :مودفاطمه با او دیدار کرد و فر .آمد تا خانه را با آنان به آتش بکشد
یا شما نیز در آنچه امت  ،آری :عرض کرد« ؟ی ما را به آتش بکشیآیا آمدی تا خانه

 .«وارد شوید ،وارد شدند
 نزد را زور او با» :گونه است که ابوبکر به عمر گفتدر روایت پیشین بالذری این

 .«بیاورید من
سخن عمر کفایت کرده  ابن عبد البر در استیعاب، خودش را راحت و فقط به نقل

 این قطعاً ،برسد من به اگر .اندشده وارد تو افراد بر این که است رسیدهمن  به» :است
و جزئیات این واقعه را رها کرده « دهممی انجام را کار این قطعاً و دهممی انجام را کار

 !است تا آبروی خلیفه را حفظ کند
قهر و اجبار و بَدَویتی را  ،اند و خوانندهکردهو دیگر الفاظ مختلفی که مورخین نقل 

بیند و اینکه تا چه اندازه نسبت به این که در الفاظ عمر بن خطاب نمایان است می
 .کراهت و انزجار دارد بیتاهل

برای تخفیف « ها در زدندآن»ابن قتیبه در تالش خود به گفتن این عبارت که 
موفقیتی به  ،ر بن خطاب را نیکو جلوه دهدگری و اینکه سخنان عمدادن این بدوی

که زبان زور بدوی از سخنان عمر بن خطاب و اعرابی که با او آورد و درحالیدست نمی

                                                                                                      
ی سوبه !ای علی» :به مفضل سخن عمر را روایت کرده است صفار در حدیث از امام صادق -6

اند بیرون یا بر آنچه مسلمانان بر آن اجماع کرده .بیعتی که مسلمانان بر آن اجماع کردند بیرون بیا
 (64ص  59ج  :بحاراالنوار  ؛632ص  :)مختصر بصائرالدرجات .«کُشیمیا تو را می ،آییمی
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 .مشخص است ،کوبیدند شدت بهآمدند تا آنجا که در خانه را 
عمر خشمگینانه برخاست و خالد بن ولید و قنفذ را صدا » :کندمجلسی روایت می

ی علی و سپس رو کرد تا به در خانه ؛دستور داد تا هیزم و آتش بیاورندبه آن دو  .زد
سرش را بسته و بدنش در ماتم وفات رسول  (فاطمه) .و پشت درب رسید فاطمه
در  !ای پسر ابوطالب :در را کوبید و صدا زد ،عمر آمد .رنجور و نحیف شده بود خدا

است؟ آیا ما را در وضعیتی که  کارچهای عمر! ما و تو را » :فرمود فاطمه .را باز کن
 .کشمدر را باز کن وگرنه آن را بر شما به آتش می :گفت« کنی؟هستیم رها نمی

ی من و به ترسی که وارد خانهنمی عزّوجلای عمر! آیا از خداوند » :ایشان فرمود
 سپس عمر با آتش بازگشت و .او نپذیرفت که منصرف شود« شوی؟ور میام حملهخانه

جلوی او آمد و فریاد  فاطمه .سپس عمر آن را کنار زد .درب را آتش زد و سوزاند
او شمشیر را که در غالفش بود باال آورد و با آن بر  .«اهلل!یا ابتاه! یا رسول» :زد

ای » :ایشان فریاد زد .تازیانه را باال آورد و بر بازویش زد .ایشان فریاد زد .پهلویش زد
او را کشید، به زمین  ،برجست و گریبان عمر را گرفت طالبعلی بن ابی .«پدرم!

و آنچه  اما سخن رسول خدا ؛زد، بر بینی و گردنش کوبید و قصد کُشتنش را داشت
ای پسر صهاک! »:از شکیبایی و اطاعت به او وصیت فرموده بود را به یاد آورد و فرمود

تر داد، اگر کتابی از سوی خداوند پیش که محمد را به پیامبری برتریسوگند به آن
عمر کسی را فرستاد و درخواست  .«شدیام نمیدانستی که قطعاً وارد خانهنبود، تو می
را  خالد بن ولید شمشیر کشید تا علی .مردم آمدند تا وارد خانه شد .کمک کرد

 ،دادمق .نظر کرداو علی را سوگند داد و علی صرف .شمشیرش را گرفت علی .بزند
عمار و بریده اسلمی آمدند تا به پشتیبانی از علی وارد خانه شدند تا  ،ابوذر ،سلمان

بیرون آورده شد و مردم نیز به دنبالش  علی .جایی که نزدیک بود فتنه به پا شود
چه  :گفتندکه میعمار و بریده دنبال ایشان آمدند درحالی ،مقداد ،ابوذر ،سلمان .آمدند

هایتان داشتید بیرون هایی را که در سینهخیانت کردید و کینه زود به رسول خدا
و وصی او و  بر برادر رسول خدا !ای عمر :بریده بن حصیب اسلمی گفت .یختیدر

خوبی که تو همان کسی هستی که قریش بهدرحالی ؟زنیدخترش آمدی و او را می
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عمر  .خالد بن ولید شمشیر را که در غالفش بود باال برد تا بریده را بزند .شناسدتمی
 (6).«به او پیوست و او را از این کار بازداشت

علی با شمشیر » :همچنین شایسته است در آنچه یعقوبی گفته است دقت نظر شود
 عمر با او درگیر و بر او چیره شد و شمشیرش را .عمر با او رویارو شد .خارج شد
بلکه طبق آنچه معروف  ؛کس روایت نکرده استاین چیزی است که هیچ« ...شکست
طور که طبری در متن پیشین همان ؛این زبیر بود که شمشیرش شکسته شد ،است

طلحه و زبیر و  .عمر بن خطاب به منزل علی آمد» :گویداو می .کندچنین روایت می
کِشم یا یا شما را به آتش می !دا سوگندبه خ :او گفت .مردانی از مهاجرین در آن بودند

که شمشیر را از نیام درحالی ؛سوی او بیرون آمدزبیر به .آییدبرای بیعت بیرون می
 .«سوی او جستند و او را گرفتندبه .لغزید و شمشیر از دستش افتاد .بیرون کِشیده بود
علی ابن  ،طور که در روایت پیشین از بحار روایت شده استو حتی همان

برخاست و گریبان عمر را  طالبعلی بن ابی :گیردگریبان عمر را می طالبابی
اما  ؛او را کشید، به زمین زد، بر بینی و گردنش کوبید و قصد کُشتنش را داشت ،گرفت

و آنچه از شکیبایی و اطاعت به او وصیت فرموده بود را به یاد  سخن رسول خدا
که محمد را به پیامبری برتری داد، اگر ک! سوگند به آنای پسر صها»:آورد و فرمود

 .«شدیام نمیدانستی که قطعاً وارد خانهتر نبود، تو میکتابی از سوی خداوند پیش
خالد بن  .مردم آمدند تا وارد خانه شد .عمر کسی را فرستاد و درخواست کمک کرد

او علی را سوگند  .شمشیرش را گرفت علی .را بزند ولید شمشیر کشید تا علی
 .«...نظر کردداد و علی صرف

دانستند؛ پس چگونه عمر را می طالبهمه شجاعت و دلیری علی بن ابی
شمشیری که زمین را از چنگال کفر و  ؛کند که شمشیر ذوالفقار را بشکندجرئت می

این سخنی است که حتی  ؟دالوران بزرگ و جنگجویان دیو سیرت پاک نموده بود
ها طالب در جنگناپذیر علی بن ابیترین شناختی از شخصیت شکستکسی که کم
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 یک از نبردهای رسول خدادارد و همچنین از شخصیت عمر بن خطاب که در هیچ
 .آوردبر زبان نمی ،پایداری نورزیده بود

را برهنه  آنچه برای من مسلّم است این است که وقتی عمر دید زبیر شمشیرش
 .همچون همیشه پا به فرار گذاشته است ،کرده

 :پشت سر علی بیرون آمدن فاطمه

که دست دو پسرش را گرفته درحالی را بیرون آوردند فاطمه وقتی علی
 .بود بیرون آمد
 به خارج شدند تا همراه او هاشمبنی زنان تمام و» :فرمایدمی امام صادق

 بردارید که پسرعمویم سر از دست :گفت مسجد داخل جماعت به رسید. قبر نزدیکى
نکنید  رها را او اگر فرمود مبعوث رسالت به درستیبه را محمد پدرم کهآن به سوگند
خداوند  گذاشت و خواهم سر بر را پدرم پیراهن و کنممى پریشان را موهایم
 حقّ هرگز پیشگاه در که نمود، خواهم طلب خود یارى و دادرسى به را وتعالیتبارک
 ترمحبوب و ترگرامی اش از فرزندانمشتر بچه و من از اشناقه پدرم، از نبی صالح
 این از پس سوگند به خدا بودم و حضرت آن نزدیک من: گفت اند! سلماننبوده

که اگر طوریدرآمد، به حرکت به مسجد هاىستون و دیوارها که شدم سخنان متوجّه
 ترصدیقه نزدیک آن به را خود توانست.ها عبور کند، میآنخواست از زیر مردی می

 بر جهانیان رحمتی را وتعالی پدرتتبارک خداوند من! سرور و بانو اى: گفتم ساخته،
ایشان مراجعت فرمود ! باشى امّت نقمتی بر و عذاب شما نیست شایسته فرمود، مبعوث

به مجاری تنفسی  برخاست و یگردوغبارجای خود بازگشت و ها بهو دیوارها و ستون
 (6).«ما وارد شد
خواهی فرزندانم را یتیم و مرا کار؟ میای ابوبکر! من و تو را چه» :فرمود ایشان
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کردم و ی همسرم کنی؟ به خدا سوگند، اگر گناه نبود، موهایم را پریشان میبیوه
 ؟خواهیچه میاز این  :مردی از این گروه عرض کرد« زدمسوی پروردگارم فریاد میبه

 (6) .سپس دستش را گرفت و او را برد
کرد همگی به خدا سوگند اگر موهایش را پریشان می» :فرمود امام باقر

 (2).«مردندسرعت میبه
را گرفت و  )فاطمه( بیرون آمد و دست حسن و حسین» :گویدشیخ مفید می

را دریاب.  محمدبه سلمان فرمود: ای سلمان! دختر  رفت. علیسوی قبر میبه
چنین کند، به مدینه لرزد. به خدا سوگند اگر او اینبینم که دیوارهای مدینه میمن می

او  .«رودشود و همراه با کسانی که در آن هستند در زمین فرو میفرصت داده نمی
خداوند  !ای دختر محمد :سلمان به ایشان پیوست و عرض کرد :گویدمی

ای سلمان! » :ایشان فرمود .پس بازگرد ؛حمتی مبعوث فرمودوتعالی پدرت را رتبارک
 .«سوی پروردگارم فریاد برآورمشکیبایی ندارم. مرا واگذار تا به قبر پدرم بروم و به

ایشان  .سوی شما فرستاد و به شما دستور بازگشت دادعلی مرا به :سلمان عرض کرد
 (9) .«...شتپس بازگ .«کنمدهم و اطاعت میبه او گوش می» :فرمود

سوی مسجد فاطمه به .یعنی به علی ؛ایشان به او پیوست» :در روایتی است
با سوز و فریاد به  .سوی قبر پدرش رفتبه .ولی نتوانست ،رفت تا علی را نجات دهد

 :آن اشاره کرد و فرمود
 هایم زندانی استجانم در نفس

 آمدهایم بیرون میکاش با نفسای
  زندگی خیری نیست و فقطپس از تو دیگر در 
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 (6). ترسم حیاتم طوالنی گرددکنم که میبه این دلیل گریه می      
پدرم! وا مصیبتا! حبیب تو ابوالحسن امین، گریان  یاوا اسفا بر تو » :سپس فرمود

هایت، حسن و حسین، کسی که در کودکی تربیتش کردی و در است؛ همان پدر نوه
ترین یارانت. اولین یداشتندوستترین دوستانت است و بزرگی برادرت بود و باجالل

آفریدگان!  سوی تو، ای بهترینکننده بهها در پیشی گرفتن به اسالم و هجرتآن
ای کرد و فرمود: سپس ناله«. شود، او را در اسارت بردندگونه که شتر کِشیده میهمان

وا محمدا! وا حبیبا! وای پدر! وای ابوالقاسم! وای احمد! وای از اندک بودن یاور! وای »
از پناه! وای از طوالنی بودن غم! وای از حزن و اندوه! وای از مصیبت! وای از بدی 

فریاد زدند و ضجه  ،مردم گریان شدند .و بر روی زمین غش کرد و افتاد «صبحش!
 (2).«کردند و مسجد در ماتم فرو رفت

اقدام به دفاع از وصی نمود و با نهایت صالبت پشت در ایستاد و این  پس زهرا
 ،ولی سکوت پیشه نکرد ؛ایستندتا ستمکاران باز  ،گروه را با دلیلی رسا مخاطب قرار داد

 .حق خالفت شرعی را غصب کرده بودند ،ا او با حق بود و مهاجمانزیر
ی دردهایی که هنگام رغم همهرا بیرون آوردند به او پیوست تا به وقتی علی

 .داردآنان را از این عمل باز ،حمله به خانه به او وارد شده بود
که در برابر شان نمود درحالیاقدام به نفرین علیه ،وقتی راهکارهایش کارگر نیفتاد

ولی سلمان  ؛کردطلب یاری می زد و از خدا و رسولشدیدگان همگان فریاد می
 .دریافت حضرت را به دستور علی

اعتراضی بلند و روشن را برای هر محقق حقی به نگارش  گیری زهراموضع
اش صحیح خود و از اصحاب شرعی کند خالفت از مسیردرآورده که در آن بیان می

منحرف شده است و نقش بزرگ خود را ایفا کرد تا تالش کند که حق خالفت را به 
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از طریق گسترش ادراک در امتی تباه شده و مُفتضح  ؛گردانداش بازصاحب شرعی
های ین خالفت با تأکید بر عدم شایستگی آنان برای تحمل سختیغاصبکردن 

 .ها از سوی خداوند سبحان معین و منصوب نشده نبودندکه آنچرا  ؛مسئولیت رهبری
به قبور  قبض روح شد فاطمه وقتی رسول خدا :گویدمحمود بن لبید می
یکی از روزها که نزد قبر حمزه آمده  .کردآمد و آنجا گریه میشهدا و نزد حمزه می

به او  ،نزد او آمدم .صبر کردم تا آرام شود .را آنجا یافتم که گریان بود ایشان ،بود
ی به خدا قسم بندبند قلبم به خاطر گریه !ای سرور زنان :سالم کردم و عرض کردم
ای ابو عمرو! گریه حق من است. من بهترین پدران » :فرمود .شما از هم گسسته است

گونه شعر سرود و سپس این .«اهلل اشتیاق دارمرا داشتم. چقدر به رسول رسول خدا
 :فرمود

 شودیادش اندک می ،ای روزی بمیردمرده وقتی
 (6).یادش بیشتر شده است ،به خدا سوگند از وقتی پدرم مرده است

 .جوشدام میپرسم که در سینهای میاز شما درباره مسئله !بانوی من :عرض کردم
آیا رسول خدا پیش از وفات خودش بر امامت علی  :عرض کردم .«بپرس» :فرمود

 :عرض کردم« ؟وا عجبا! آیا روز غدیر خم را فراموش کردید» :فرمود ؟تصریح فرمود
 :فرمود ایشان !ولی مرا از آنچه اشاره کردم باخبر فرمایید ؛گونه بوده استقطعاً این

دهم که از ایشان شنیدم که فرمود: علی برترین کسی به خداوند متعال شهادت می»
گمارم. او امام و جانشین پس از من است و دو است که در میان شما به جانشینی می

اش و نُه فرزند از صُلب حسین، امامان نیکوکار هستند. اگر از آنان پیروی کنید، نوه
یابید و اگر با آنان مخالفت کنید، اختالف میان شما تا شده مییتهداگرِ آنان را هدایت

پس چرا ایشان از حقش دست  !بانوی من :عرض کردم .«روز قیامت برپا خواهد بود
مَثَل امام مَثَل کعبه است که به : »ای ابا عمر! رسول خدا فرمود» :ایشان فرمود ؟کشید

به خدا سوگند، » :پس فرمودس .«مَثَل علی» :یا فرمود« رودآیند و او نمیسویش می
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کردند، حتی دو نفر گذاشتند و از عترت پیامبرش پیروی میاگر حق را برای اهلش می
بردند و کردند و نسل اندر نسل ارث میی خداوند اختالف پیدا نمیاز آنان نیز درباره

پشت پس از پشت، تا قائم ما که نهمین فرزند حسین است قیام کند؛ ولی کسی را 
انداختند که خداوند او را عقب انداخته است و آن را که خداوند پیش انداخته است پیش 

عقب انداختند. تا آن مبعوث شده را دفن کردند و او را در قبر به امانت گذاشتند، بر 
اساس میل خود انتخاب کردند و بر اساس رأی و نظر خود عمل کردند. وای بر آنان! 

 لَهُمُ  کانَ ما یَخْتارُ وَ یَشاءُ  ما یَخْلُقُ رَبُّکَ وَ: فرمایداند که خداوند میآیا نشنیده
 را اختیارى آنان و گزیند،برمى و آفریندبخواهد مى را چه هر تو پروردگار و) الْخِیَرَةُ 
 تَعْمَى ال فَإِنَّها: فرمایدطور که خداوند سبحان میاند، ولی همانآری شنیده (؟نیست
 لیکن نیست کور هاحقیقت چشم در) الصُّدُور فِی الَّتی الْقُلُوبُ  تَعْمَى لکِنْ  وَ  الْأَبْصارُ

هیهات! آرزوهایشان را در دنیا گسترش دادند و  (.نابیناست هاستسینه در که هایىدل
هایشان را فراموش کردند. هالکت بر آنان باد! و کارهایشان گم باد! پروردگارا! از اَجل

 (6).«برمبودن به تو پناه می اندک بودن پس از فراوان

 :بر بیعت وادار کردن امیراملؤمنین

های مدینه لبریز از مردان شده کردند و خیابانمردم جمع شده بودند و نگاه می»
که درحالی (2)کشان و دوران دوان بیرون آوردند،را کشان طالبعلی بن ابی .بود
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زنید که به خاطر خالفی مسلمانی را میای گروه مسلمانان! چرا گردن » :فرمودمی
و از هر مجلسی که عبور « ؟!سرپیچی نکرده، بلکه از سر حاجتی سرپیچی کرده است

 (6).«بیا و بیعت کن :شدکرد به ایشان گفته میمی
عمار و بریده به دنبال آن  ،مقداد ،ابوذر ،سلمان .و مردم نیز به دنبالش آمدند

هایی خیانت کردید و کینه چه زود به رسول خدا :گفتندکه میحضرت آمدند درحالی
بر  !ای عمر :بریده بن حصیب اسلمی گفت .هایتان داشتید بیرون ریختیدرا که در سینه

که تو همان درحالی ؟زنیو وصی او و دخترش آمدی و او را می برادر رسول خدا
خالد بن ولید شمشیر را که در غالفش  .شناسدتخوبی میستی که قریش بهکسی ه

 (2) .عمر به او پیوست و او را از این کار بازداشت .بود باال برد تا بریده را بزند
 :گویدمی ،کندرا توصیف می که وضعیت امیرالمؤمنینعدی بن حاتم درحالی

کشان وقتی او را کشان ،کسی چون علی دلم هرگز به رحم نیامدبرای هیچ»
 (9).«آوردندمی

 ،به خدا سوگند ؟!کنیدآیا با این شخص چنین می :گفت ،وقتی سلمان چنین دید
به خدا  :و مقداد نیز گفت (8)!شدچیز زیر و رو میهمه ،اگر او خداوند را سوگند دهد

 (5) .فرمودشد خداوند چنان اراده میگونه میاگر این ،سوگند
که را درحالی وقتی امیرالمؤمنین» :فرمایدکه می امام باقراز ابا جعفر 

بردند، ابوذر با یک دستش بر دست دیگرش سوی زریق میریسمانی بر گردنش بود به
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گشت! مقداد گفت: اگر او میکاش شمشیرها دوباره به دستان ما باززد و گفت: ای
کرد. سلمان گفت: موالی من به دعا می عزّوجلخواست، به درگاه پروردگار چنین می

 (6).«وضعیتی که در آن است، داناتر است
زد و فریاد می ،خواستیاری می ،کرددادخواهی می ،دردمند بود امیرالمؤمنین

دانستید که هرگز به این به خدا سوگند، اگر شمشیرم در دستم بود شما می» :فرمودمی
کنم. اگر ی تالش شما سرزنش نمیودم را دربارهرسیدید. به خدا سوگند، خ)هدف( نمی

هایی را کردم؛ ولی خداوند گروهکه گروه شما را مُتفرّق مییراستبهچهل مرد داشتم 
 (2).«لعنت کند که با من بیعت نمودند و سپس مرا تنها گذاردند

را نزد ابوبکر آوردند و به او  (طالبعلی بن ابی)و او » :گویدابن قتیبه می
در این صورت سوگند  :گفتند« شود؟اگر نکنم چه می» :ایشان فرمود .بیعت کن :گفتند

ی در این صورت بنده» :فرمود .زنیمبه خدایی که جز او معبودی نیست گردنت را می
 ،ولی برادر رسولش؛ آری ،ی خدابنده :عمر گفت« کُشیدخدا و برادر رسولش را می

اش آیا برای امرت درباره :عمر به او گفت .گفتابوبکر ساکت بود و سخنی نمی !خیر
که فاطمه در کنارش است او را مجبور به چیزی تا هنگامی :گفت ؟دهیفرمان نمی

 :دادکرد و ندا میکه ناله و گریه میپیوست درحالی علی به قبر رسول خدا .کنمنمی
 ناتوان قوم مرا این مادرم، فرزند اى)« یَقْتُلُونَنی کادُوا وَ اسْتَضْعَفُونی مَالْقَوْ إِنَّ  أُمَّ یا ابْنَ »

 (9) .«...(بکشند مرا بود نمانده چیزى و یافتند
 :عمر بر او فریاد زد و گفت ،به ابوبکر رسید وقتی علی» :و در روایتی دیگر

اگر انجام » :به او فرمود ایشان .بیعت کن و این سخنان باطل را از خودت دور کن
در این » :فرمود .ُکشیمتو را با خواری و ذلت می :گفتند« کنید؟ندهم شما چه می

ولی  ،آری ،ی خدابنده :ابوبکر گفت .«کُشیدی خدا و برادر رسولش را میصورت بنده

                                                                                                      
 .952ص  22ج  :بحاراالنوار -6

 .652ص  :انصاری محمدباقرکتاب سلیم بن قیس به تحقیق  -2

 .تر گفته شد مراجعه نماییدبه شرح این واقعه به روایت ابن قتیبه که پیش -9



  
 انتشارات انصار امام مهدی  111

آیا انکار » :فرمود ایشان .کنیمما به چنین نسبتی اقرار نمی ،برادر رسول خدا
ایشان  .بله :گفتند« میان من و خودش برادری برقرار کرد؟ ید که رسول خداکنمی

ای گروه » :رو به آنان کرد و فرمود سپس علی .سه بار این مطلب را تکرار نمود
در  دهم، آیا از رسول خدامسلمانان و مهاجران و انصار! شما را به خدا سوگند می

 و ایشان« تبوک چنین و چنین نشنیدید؟ی روز غدیر خم چنین و چنین و در غزوه
در موردش آشکارا در برابر همگان بیان فرموده بود را  چیزی را که رسول خداهیچ

وقتی ابوبکر  .طور استبه خدا سوگند همین :گفتند .و همه را بیان فرمود ؛فروگذار نکرد
 :عرض کرد دستی کرد و به اوپیش ،ترسید که مردم او را یاری دهند و مانعش شوند

های دانیم و در دلحق است و ما با گوش خود شنیدیم و می ،ی آنچه بیان کردیهمه
بیتی هستیم ما اهل» :شنیدم که پس از آن فرمود ولی از رسول خدا ؛ما جای دارد

جای دنیا انتخاب نمود؛ که خداوند ما را برگزید، ما را تکریم کرد و برای ما آخرت را به
 :فرمود علی .«بیت نبوت و خالفت یکجا جمع نکرده استما اهل و خداوند، برای

 :عمر گفت« بر این مطلب با تو گواه بوده است؟ آیا کسی از یاران رسول خدا»
 .گونه که گفت شنیدممن این را از ایشان همان ،گویدجانشین رسول خدا راست می

ما این را از  .گویدراست می :و معاذ بن جبل گفتند ـحذیفهغالم ابوـابوعبیده و سالم 
 (6).«شنیدیم رسول خدا

شده برای پوشیدن ردای یزیربرنامهواقعیت تبانی از پیش  امیرالمؤمنین
به او خبر داده  یش پیامبرپسرعموطور که همان-خالفت و سلب آن از خودش را 

منعقد  ی خود را که در کعبهی ملعونهآن صحیفه» :فرمایدبیان کرده  و می -است
بیت کردید، عملی کردید؛ اینکه اگر خداوند محمد را بکُشد یا بمیرد این امر از ما اهل

 .ما تو را چنین خبر ندادیم ؟چه کسی تو را از این باخبر نمود :ابوبکر گفت .«دور شود
تو ای زبیر و تو ای سلمان و تو ای ابوذر و تو ای مقداد! به اسم » :فرمود ایشان

نشنیدید که این را بیان  خواهم، آیا از رسول خدااسم اسالم از شما میخداوند و به 
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ـ بین خود را نام برد تنپنجتا اینکه این شنیدید که فالنی و فالنی ـفرمود و شما می
منعقد  سوگندنامهنوشتاری نگاشتند و در آن پیمان بستند و بر آنچه به انجام رسانیدند 

 .طور استهمین !خداوندا :آنان عرض کردند« کردند، که اگر او کشته شود یا بمیرد؟
ای علی! آنان پیمان بستند و بر » :شنیدیم که به شما فرمود این را از رسول خدا

کارشان تعهد کردند و میان خود نوشتاری نگاشتند که اگر من کشته شوم یا بمیرم 
ای رسول خدا، پدر » :شما فرمودی .«دارندامر را از تو باز علیه تو همکاری کنند و این
ایشان به « کاری انجام دهم؟فرمایید چهگونه شد دستور میو مادرم به فدایت! اگر این

ها را از میان بردار و اگر علیه آنان یاورانی یافتی با آنان جهاد کن و آن» :شما فرمود
به خدا » :فرمود علی .«را حفظ کن اگر یاورانی نیافتی، بیعت کن و خون خود

سوگند اگر این چهل مردی که با من بیعت کردند به من وفادار بودند، در راه خدا با 
کردم؛ ولی به خدا سوگند، تا روز قیامت کسی از فرزندان شما به آن شما جهاد می

 (6).«دست پیدا نخواهد کرد
از علی شنیدم که  :گفت جوهری از حبیب بن ثعلبه بن زید روایت کرده است که

این عهدی است که پیمان ـ سه مرتبه  ـ سوگند به پروردگار آسمان و زمین» :فرمود
 (2).«کنندشکنی میپیامبر اُمّی با من در میان نهاد: این امت پس از من با تو پیمان

 :اتفاق افتاد جزئیات آنچه برای فاطمه

هر یک از آنان یک یا دو اتفاق از وقایعی  .مورخین در نقل این واقعه اختالف دارند
بینیم برخی را می .کنندنقل می ،اتفاق افتاده است را که برای دختر محمد فاطمه

 ،کندآوری هیزم را نقل میدیگری جمع ،کنندکه تهدید به آتش کشیدن را نقل می
شدن آتش ور سوزاندن درب و شعله چهارمی ،کندای آتش را نقل میسومی آوردن پاره
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ششمی  ،کندپنجمی شکستن درب و وارد شدن به خانه را نقل می ،کندرا نقل می
بر  زدن یلیسهفتمی  ،کندجنین را نقل میفشردن زهرا میان در و دیوار و سقط شدن 

زدن بر بازوی حضرت، طوری که همچون یا زدن بر دست یا پهلو یا شالق  گونه
نهمی  ،کندی ایشان را نقل میشکستن دنده هشتمی ،کنددستنبدی شد را نقل می

 ،کند که مغیره نیز ایشان را زددهمی نقل می ،کند که عمر حضرت را زدنقل می
کند که کند که قنفذ به دستور عمر ایشان را زد و دوازدهمی نقل مییازدهمی نقل می

 .خالد بن ولید حضرت را زد
یک از بلکه هر ؛ضادی وجود داردتعارض و ت هاچنین پنداشته نشود که میان این

 آن ازو این  ؛کندآمده است را نقل می این افراد قسمتی از آنچه بر سر فاطمه
کند چیزی است که برایش به اثبات رسیده و منافاتی با به ست که هر چه او نقل میرو

ست که غرض رو آن ازو یا  ؛ندارد ،یر از آن برای شخصی دیگرغاثبات رسیدن چیزی 
کند که این اوست؛ پس آن را بدون در نظر گرفتن موارد دیگر نقل می مدنظرخاصی 

  .کندنیز درست بودن موارد دیگر را نقض نمی
کند مغیرة بن را زده است و دیگری نقل می کند عمر ایشانمثالً یکی نقل می

کند می نقل میرا زد و چهار کند قنفذ ایشانرا زد و سومی نقل می شعبه ایشان
 .ها وجود نداردو هیچ تضادی میان این ؛خالد ایشان را زد

به دلیل بسیار » :گونه دلیل آورده استمظفر برای این پدیده این محمدحسنشیخ 
کلی تواند بهنمی ،ی وقایع را روایت کندخواهد همهکسی که می ،هابودن اطالعات آن

ی رخی از مقدماتش را روایت کرده است تا از همهبنابراین ب ؛این واقعه را نادیده بگیرد
 ؛جوانب به آن خلل وارد نکند و همچنین در این واقعه سستی و ضعف ایجاد نکند

 (6).«طور که در داستان بیعت غدیر و دیگر موارد چنین کردندهمان
رود که تفاصیل و جزئیات این مسلم و دیگران انتظار می ،عالوه آیا از بخاریبه

بینیم که بخاری در رزیة به همین دلیل می .گونه نیستطبیعتاً این ؟واقعه را نقل کنند

                                                                                                      
 .59ص  6ق  9ج  :الصدق دالیل -6
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را به  کند نام کسی را که پیامبرکند و تالش میالخمیس احادیث را تحریف می
 ،کندکند اگر نام آن شخص را ذکر میو تالش می ،ذکر نکند ،هذیان متهم کرده است

یا  !است غلبه یافتهبیماری به پیامبر  :گفته شد :گویدجمله را زیبا جلوه دهد و می
غلبه رساند که بیماری بر رسول خدا عمر عبارتی گفت که چنین معنایی می :گویدمی
 !است یافته

 ،کندآنچه نووی بیان می ،ندکتر میو از جمله مواردی که تعجب خواننده را بیش
بر اساس  (خداوند از او خشنود باشد)این سخن عمر » :ی اوستاین عین جمله .است

ها انجامش ناتوان مواردی بنگارد که آن ترسید پیامبرزیرا او می ؛علم و فضل اوست
زیرا در این صورت متن و تصریحی  ؛نتیجه مستحق عقوبت بر آن باشند باشند و در

 .«بود که مجالی برای اجتهاد در موردشان وجود نخواهد داشتخواهد 
قصد  (راضی باشد او از خداوند) عمر» :گوید نیز دقت کنیددر آنچه بیهقی می

اگر  .آسان بگیرد (سالم و صلوات بر او)بیماری بر پیامبر داشت در زمان غلبه کردن 
نیاز ها از آن بیاین بود که چیزی بنگارد که آن (او و صلوات بر سالم)منظور ایشان 

 (6) .«فرمودشان آن را رها نمیهرگز به خاطر اختالف ،نبودند
 :کند که گفته شدسفیان بن عیینه از اهل علم حکایت می» :گویدهمچنین می

را  (خداوند از او خشنود باشد)خواست جانشینی ابوبکر می (او سالم و صلوات بر)پیامبر 
 (2).«سپس آن را با اعتماد بر آگاهی از تقدیر خداوند متعال رها کرد .بنگارد

                                                                                                      
حضرت نوشتاری را که  .هنگام خواستن دوات و کتف توجه شود در اینجا باید به سخن پیامبر -6

شود ایشان پس چگونه گفته می .خواست بنگارد به بازدارنده از گمراهی توصیف کرده استمی
که از سخن بیهقی چنین  گونهآن ؛نیاز باشندتوانستند از آن بیمی هاآنخواست چیزی بنگارد که می

و به همین دلیل  ؛نیاز شوندتوانند از آن بیاین نوشتاری است که امت نمی ،آری !شوداستفاده می
بلکه آن را  ،آن را رها نکرد ،شانن سفیهانبه صِرف اختالف میان آنان و سخ بینیم پیامبرمی

متن وصیتی که پیامبر در شب وفاتش  .به امانت سپرد طالبیاباش علی بن نگاشت و نزد خلیفه
 .مراجعه کنید ؛گردید ارائهتر وصیت فرمود پیش

 .676ص  2ج  :عینی ـعمدة القاری  -2
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 ؟پس چطور باید از این افراد انتظار برود که جزئیات این واقعه را نقل کنند

با وجود صراحت و واضح _کنند سخن عمر را ها تالش میبینیم آنکه ما میدرحالی

                                                                                                      
 ؟!خواست به ابوبکر وصیت کندمی اند پیامبراین اهل علم چه کسانی هستند که گفته :گویممی

نگریستیم که آیا واقعاً جزو نیک می هاآنو در  !کردیدچه خوب است که اینان را به ما معرفی می
 ؟!اند یا علمای درباری هستنداهل علم

ارنده بودن امت از گمراهی توصیف کرده به بازد ،خواست بنگاردآنچه را که می پیامبر عالوهبه
 ؟!ای از گمراهی برای امت بوده استعامل بازدارنده ابوبکر آیا استخالف .است

این مطلب را با اعتماد و تکیه بر خواست و  و به همین صورت این چه معنایی دارد که پیامبر
گاه پروردگارش ه وعدهخواست بمی پس چرا وقتی موسی ؟!تقدیر خداوند سبحان رها کرده باشد

پس چرا ایشان وصیت به او را با تکیه بر تقدیر و  .را منصوب و به او وصیت کرد برود هارون
را رها و از  وصی موسی ،اسرائیلبه اینکه حکم شده بود که بنی ؛خواست خداوند متعال رها نکرد

 ؟!کنندسامری پیروی می
کسانی که باعث  ؛صادر شده است که مدعی علم هستندبینیم که این سخنان از کسانی متأسفانه می

اینکه اگر خالفت ابوبکر خواست خداوند  .ی نقصان عقیدتی بزرگی سقوط کنندشدند مردم در ورطه
بر خالق  ـ ابوبکرـ ی مخلوق اش این بود که ارادهافتاد؛ در غیر این صورت الزمهاتفاق نمی ،نبود

 !هایی استبسی واالتر از چنین نسبت خداوند سبحان و متعال ؛غالب شود
 .و چنین نتیجه گرفته شود که این بیعت با اراده و خواست خداوند سبحان صورت پذیرفته است

 .شوندنمی قائلچرا که میان اراده و خشنودی تفاوتی  ؛زندای است که از بسیاری سر میاین مغالطه
این به معنای عدم وقوع آن در دنیای واقع ولی  ،خداوند سبحان به دزدی اموال مردم راضی نیست

افتد به خواست چه اتفاق میپس هر .افتداصالً در زمین اتفاق نمی ،زیرا اگر آن را وارد نکند ؛نیست
بنابراین خالفت ؛ البته پس از اینکه راه خیر و شرّ را برای انسان تبیین فرمود ؛خداوند سبحان است

آیا خداوند از آن راضی و  :ولی پرسش این است ،بحان واقع شدابوبکر با خواست و مشیت خداوند س
 ؟خشنود بوده است یا خیر

چنین فرضی مستلزم مالزمت  !افتاداین سخن صحیح نیست که اگر او خشنود نبود پس اتفاق نمی
در غیر این صورت غلبه یافتن  ؛دو مالزمتی وجود نداردکه بین این یدرحالاراده و رضایت است 

ای است که فاسد و این نتیجه !مورد رضای خداوند سبحان بوده است نمرود و دیگران ،فرعون
 .پس دقت فرمایید و غافل نشوید .بودنش واضح و روشن است
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 !توجیه نمایند _بودنش
کنند از نقل قضایا و حوادث و جزئیات وقایع ممانعت به عمل میاین گروه تالش 

ی گرامی با کنیم تا خوانندهها بسنده میما تنها به برخی از این الفاظ و عبارت .آورند
 :جزئیات به حقیقت امر واقف شود

 شود.کشیدن و آنچه به آن مربوط می به آتش :اول

های اند و ما بر این عبارتهبرخی جمالتی متفاوت در این موضوع نقل کرد
 :کنیمدرنگی می شدهنقل

 کشیدن: هتدید به آتش

های از جمله موارد قطعی در احادیث و کتاب ی زهرایدن خانهآتش کشبه 
های اهل سنت وارد اما آنچه در کتاب؛ نظر دارندعلمای شیعه بر این اتفاق .ماست
برخی از این عناوین  .ده استی مختلف و با عناوین متعددی آمهاشکلبه  ،شده

 :گرددتقدیمتان می
گویند که عمر بن خطاب تهدید به آتش کشیدن نمود و برخی از اخبار و روایات می

کسی که جزو مشایخ و  ؛بینیماین مطلبی است که در کتاب مصنف ابن ابی شیبه می
از پدرش اسلم که غالم عمر  ،از زید ،او با سندش از زید بن اسلم .اساتید بخاری است

علی  ،وقتی پس از رسول خدا برای ابوبکر بیعت گرفته شد :کند که گفتبود روایت می
شدند و با او در مسائلشان مشورت و و زبیر بر فاطمه دختر رسول خدا وارد می

بیرون آمد تا بر فاطمه  ،وقتی این خبر به عمر بن خطاب رسید .کردندخواهی مینظر
کس برای ما هیچ ،به خدا سوگند !ای دختر رسول خدا :و عرض کرد وارد شد
تر از یداشتندوستکس برای ما هیچ ،تر از پدرت نیست و پس از پدرتیداشتندوست

و به خدا سوگند این مانعی برای من نخواهد بود از اینکه اگر این افراد نزد  ؛تو نیست
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 (6).«ه آتش بکشنددستور بدهم خانه را با آنان ب ،شما جمع شوند
عمر بن خطاب به منزل علی آمد » :در تاریخ طبری با سند دیگری آمده است

یا شما را  ،به خدا سوگند :و گفت ،که طلحه و مردانی از مهاجران در آن بودنددرحالی
او  .زبیر با شمشیر کشیده بیرون آمد .آییدیا برای بیعت بیرون می کشمبه آتش می

 (2).«به سویش یورش بردند و او را گرفتند .لغزید و شمشیر از دستش افتاد
بینیم ابن عبد البر در استیعاب این خبر را از آنچه غریب است این است که می

کند و در کند که ابن ابی شیبه روایت میطریق ابوبکر بزار و با همان سندی روایت می
کس پس از او هیچ» :عرض کرد (اطمهف)عمر به ایشان  :آن چنین آمده است

به من رسیده است که این  :سپس عرض کرد .تر از تو برای ما نیستیداشتندوست
قطعاً چنان خواهم کرد و قطعاً چنان  ،اگر چنین به من برسد .اندافراد بر شما وارد شده

 .تر گفته شدطور که پیش؛ همان«خواهم کرد
کدام عاقل از این افراد انتظار دارد که این قضیه  !و انتهای حدیث حذف شده است

 ؟طور که اتفاق افتاده است نقل کنندرا همان

 زنه:ای آتش یا آتشآوردن پاره

کسانی که » :گویدالفرید خود میاحمد بن محمد بن عبد ربه اندلسی در کتاب عقد
اما علی و زبیر در ؛ دزبیر و سعد بن عباده بودن ،عباس ،علی :از بیعت ابوبکر سر باز زدند

سوی آنان فرستاد تا آنان را عمر بن خطاب را به ،ی فاطمه نشستند تا اینکه ابوبکرخانه
 با عمر .آنان را بکُش ،اگر سر باز زدند :ی فاطمه بیرون بیاورد و به او گفتاز خانه

 ای» :فرمود و کرد دیدار او فاطمه با .بکشد آتش با آنان به را خانه تا آمد ای آتشپاره
شما نیز در آنچه  و یا ؛بله :گفت «بکشی؟ آتش به را ما یخانه تا آمدی آیا! پسر خطاب

                                                                                                      
 .572ص  4ج  :شیبهمصنف ابن ابی -6

 .889ص  2ج  :تاریخ طبری -2
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علی بیرون آمد تا نزد ابوبکر وارد شد و با او بیعت  .شویدمی وارد ،اندشده وارد امت
خیر، » :ایشان فرمود ؟داریآیا حکومت مرا ناپسند می :ابوبکر به او عرض کرد .کرد
عبا نیندازم )و بیرون نروم( تا قرآن  سوگند خوردم که پس از مرگ رسول خداولی 

 (6).«آوری( کنم. خودم را به این دلیل نگاه داشتمرا حفظ )و جمع
 .سوی علی فرستاد تا بیعت کندابوبکر به :کندبالذری در انساب االشراف روایت می

فاطمه با او مقابل  .ای همراه داشتزنهکه آتشدرحالی ،عمر آمد .ایشان بیعت نکرد
ی مرا بینم که در خانهگونه میای پسر خطاب! آیا تو را این» :درب دیدار کرد و فرمود

 (2).«سوزانی؟می
اگر سر باز » :روایت کرده است« البشرمختصر فی اخبار »فدا در  این خبر را ابو

                                                                                                      
 .69ص  5چاپ بیروت ج  :عقد الفرید -6

روایاتی را که نقل  ؛شد ارائهتر ی روایاتی که پیشبا وجود همه ؟توان چنین پذیرفتآیا می :گویممی
با کراهت و برای ترس از شریعت اسالم بیعت  طالبیابکنند که علی ابن کردند و بیان می

خواهید دید که  ؛شد مراجعه کنید ارائهبرای شناخت بیشتر به روایات مربوط به این واقعه که  ؟!کرد
 ،ی خلیفهو زمانی که  فرستاده ،کُشتندچگونه آنان حضرت را به بیعت مجبور کردند وگرنه او را می

 ؟!چگونه به او پاسخ داد طالبیاب ابن و علی ؟!خواندجانشین رسول خدا تو را می :قنفذ گفت
بودن نقل صاحب باطل و دیگر متونی که به  !چه زود به رسول خدا دروغ بستید :فرمود ایشان

همچنین نباید از نظر دور داشت، با توجه به روایت این واقعه توسط خود  .کندعقد الفرید حکم می
 شود نپذیرفتن بیعت توسط علی که در آن اثبات می ـتر گفته شدیشپکه ـصاحب عقد الفرید 

 .باشدگونه مییناباالیی  طور که در همین متنهمان ؛به آتش کشیدن خانه شد هاآنباعث تهدید 
سو تصریح از یک ؟خوانی و هماهنگی داردچگونه این سخن ایشان با خود این عبارت هم عالوهبه
چگونه  ،اگر این بیعت مورد رضایت و به صالح اسالم بود .از بیعت سر باز زد کند که علیمی
به صالح دین و اهلش باشد پیشی چه که ی هرسوبهکه ایشان یدرحال ؟زنداز آن سر باز می علی
 !داشتبیعت با ابوبکر را ناپسند نمی کند که علیو از سوی دیگر ثابت می !گیردمی

ی او را در این متن پس جمله .بیعت نکرد کنند که علیکه بالذری و دیگران تصریح مییدرحال
 .از عبارت عقد الفرید ببینید

 .541ص  6ج  :انساب االشراف -2
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ای آتش با خود داشت تا حالی آمد که پارهدر زدند آنان را بکُش. سپس گفت: عمر 
 (6).«خانه را به آتش بکشد

 کشیدن درب: ی عمر برای به آتشاراده

عروة  :گویدالذهب می مسعودی در مروج» :گویدابن ابی الحدید در شرح النهج می
هاشم در شعب و جمع کردن هیزم برای اینکه بن زبیر از برادرش عبداهلل در حصر بنی

منظور از این کار فقط این بود که  :گفتعذرخواهی نمود و می ،آنان را به آتش بکشد
این کالم منتشر نشود و مسلمانان اختالف نکنند و در اطاعت وارد شوند و کلمه 

عمر بن  ،هاشم از بیعت با ابوبکر سر باز زدندوقتی بنیطور که همان ؛یکپارچه شود
 (2).«او هیزم جمع کرد تا خانه را با آنان به آتش بکشد .خطاب با آنان همین کار را کرد

کند در واضح است که متن پیشین که ابن ابی الحدید از مسعودی نقل می
های اخیر حذف شده نام عمر از چاپ .های موجود کتاب مروج الذهب وجود نداردنسخه
ولی نام عمر در  ،اندبسیاری را دیدم که از مسعودی عین این جمله را نقل کرده .است
 (9)؟!ها نیامده استآن

ی سوی خانهعمر به» :گویدالمناظر در بیان سقیفه میی حنفی در روض ابن شحنه
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 ...تر از بیعت سر باز زده بودندپیش هاآنزیرا  ؛دجمع نمو ،کشیدن آنان
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به او  .کرد فاطمه با او دیدار .تا کسانی را که در آن هستند به آتش بکشدعلی آمد 
 (6).«تا انتها ...وارد شوید ،انددر آنچه امت وارد شده :گفت

عمر بن خطاب به منزل علی » :گویدکند که میطبری از زیاد بن کلیب روایت می
به خدا  :و گفت ـکه طلحه و زبیر و مردانی از مهاجرین در آن بودنددرحالیـآمد 

 (2).«آییدیا برای بیعت بیرون می کشمشما را به آتش مییا  ،سوگند
از سلیمان  ،از مسلمه بن محارب :بالذری در تاریخش از مدائنی روایت کرده است

ایشان بیعت  .خواستسوی علی فرستاد و بیعت میابوبکر به» :عون تیمی و از ابن
فاطمه مقابل درب با او دیدار کرد  .ای همراهش بودزنهکه آتشعمر آمد درحالی .نکرد

ام را به آتش بینم که درب خانهای پسر خطاب! آیا تو را می» :و فاطمه فرمود
 (9).«است آورده پدرت که ترین چیزی استقوی این .بله :عرض کرد« کشی؟می

آنان را صدا  ،او آمد .سوی آنان فرستادابوبکر، عمر را به» :کندابن قتیبه روایت می
هیزم  .ها از اینکه بیرون بیایند سر باز زدندآن .ی علی بودندها در خانهکه آنزد درحالی

آیید یا کس که جان عمر در دستش است یا بیرون میسوگند به آن :خواست و گفت
 (8).«کشمخانه را با کسانی که در آن هستند به آتش می

عمر در روز بیعت بر شکم فاطمه » :گویدمی و در ملل و النحل از ابراهیم نظام که
اش را با کسانی که در آن خانه :زدو فریاد میزد تا آنجا که جنین از شکمش افتاد 

 (5).«فاطمه و حسنین نبود ،کسی جز علی ،و در آن خانه ؛هستند به آتش بکشید
 ،علی :زدند باز سر ابوبکر بیعت از کسانی که» :گویدابن عبد البر اندلسی می

 اینکه تا نشستند فاطمه یخانه زبیر در و علی اما؛ بودند عباده بن سعد و زبیر ،عباس
بیاورد  بیرون فاطمه یخانه از را آنان تا فرستاد آنان سویبه را خطاب بن ابوبکر، عمر
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 بر را خانه تا آمد ای آتشپاره با عمر .بکُش را آنان ،زدند باز سر اگر :گفت او به و
 تا آمدی آیا! پسر خطاب ای» :فرمود و کرد دیدار او با فاطمه .بکشد آتش به سرشان
 (6).«بله :کرد عرض «بکشی؟ آتش به را ما یخانه

وقتی ابوبکر » :گویداش از سلمه بن عبدالرحمن میابوبکر جوهری در کتاب سقیفه
سوی عمر به .ی فاطمه بودندهاشم در خانهعلی و زبیر و مردمی از بنی ،بر منبر نشست

کس که جانم در دست اوست یا برای بیعت بیرون سوگند به آن :آنان آمد و گفت
 (2).«کشمخانه را با شما به آتش میآیید یا می

مانند جمع کردن هیزم و آمدن برای به آتش  ؛عناوین دیگری نیز وجود دارد
آنچه گفته شد  که ؛کنیمو به مطالب پیشین اکتفا می نظرصرفکشیدن که از بیانشان 

 .کندکفایت می

 ی حضرت شکسنت دنده :دوم

او متحمل ظلمی  .ها را متحمل شدترین ستماز سلطنت غاصب شدید فاطمه
شان شد که فقط کسانی که تمثیل صبر و شکیبایی هستند و این ویژگی در شخصیت

او نمونه و الگویی از صبر و قربانی دینِ  .توانند تحمل کنندریشه دوانیده باشد می
 .اسالم است که به خاطر آن بسیار از دست داده و بسیار تحمل کرده است

استخوان پهلویش را شکستند و  ،که ستمکاران به خاطر دنیای مُتعفِّن خودطوریبه
این به سبب فشاری بود که بین در و دیوار به حضرت وارد شد و آثار آن تا زمان 

 .دتش بر بدن شریفش باقی بودشها
 :در زیارت ایشان آمده است .کندروایاتی آمده است که این حقیقت را بیان می

 یصدیقه ،بر بتول طاهرهآن و  ،درود فرستبیت او اهلخداوندا! بر محمد و »
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که  شدهسرکوب یدیده ستمآن  ،زکیه، رشیده )مرضیه(، نقیه، رضیه یمعصومه، تقیه
، شوهرش ستمدیده، فرزندش کشته شده، پهلویش شکستهحقش غصب، ارثش منع، 

 یاش، برگزیده و هدیهدلش، جگرگوشه یآویزه تنش، ی، پارهاتفرستادهفاطمه دختر 
، همسر مرتضی، و ی مصطفیحبیبهاش را به آن اختصاص دادی، یوصتو برای او که 

باغ بهشتی و  یی و تقوی، میوهیپارسا مالزم ،دهنده به اولیابشارت ،زنانسرور 
جاودانگی، که زادگاهش را به زنان بهشت شرافت و برتری دادی، و انوار امامان را از او 

 (6).«قرار داده و برکشیدی، درود فرستنبوت را پیش روی او  یبیرون آوردی و پرده
طرف چهارچوب قُنفُذ به زور او را به ...» :کندسلیم بن قیس از سلمان روایت می

و جنین از  نتیجه استخوان پهلویش شکستدر .اش برد و دورش کرددرب خانه
 (2).«او همواره در بستر بود تا به همین دلیل شهید از دنیا رفت .شکمش افتاد

که جابر درحالیـکند که به او گفت سلیم بن قیس از عبداهلل بن عباس روایت می
 :فرمود ای طوالنی به علیپس از خطبه پیامبر ـ:اهلل کنارش بودبن عبد

شود. قریش علیه شما همکاری خواهند کرد و گفتارشان بر ظلم و ستم بر تو جمع می»
اگر یاورانی یافتی با آنان جهاد و پیکار کن. اگر یاورانی نیافتی باز ایست )صبر پیشه 

انتظار توست. خداوند قاتل تو را لعنت  کن( و خون خود را حفظ کن. ولی شهادت، در
بیتم هستی که به تو اولین کس از اهل» :رو کرد و فرمود سپس به دخترش« !کند

پیوندی. تو سیده و سرور زنان بهشت هستی. تو پس از من، ظلم و خشونت من می
 . خداوند قاتل تو را لعنتشودهای پهلویت شکسته میاستخوانی از استخوانبینی و می
 (9) .«!...کند

اما دخترم فاطمه،  ...» :فرمود کند که پیامبرعباس روایت میصدوق از ابن
گویی اتفاق افتاده است؛ خواری و زبونی  ...سرور زنان جهانیان از اولین تا آخرین است
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پهلویش شود، حرمتش شکسته، حقش غصب، از ارثش محروم، اش میوارد خانه
 (6) .«...شودشکسته می

 دچارش شد. ی سختی که  فاطمهضربه :سوم

که در  بیتو عداوت علیه اهل ی سختی شد که از کینهدچار ضربه زهرا
در بدن شریف آن  این ضربه آثاری را .گرفته بود نشأتدرون این افراد وجود داشت 

 .بدن حضرت از شدت این ضربه سیاه شده بود .باقی گذاشتحضرت تا شهادتش 
 :مطلب خبر داده است از این رسول خدا
به معراج برده شد، به ایشان عرض شد: خداوند  وقتی پیامبر» :فرمود پیامبر

اما دخترت، به او ستم ... شان نمودآزماید و شروع به شمردنتو را در سه مورد می
و  حقی که خداوند برایش قرار داد ـ شود ـگردد و حقش غصب میشود، محروم میمی

اش بدون اجازه وارد . بر او و بر حریمش و به خانهزنندباردار است، او را میکه یدرحال
و یابد ای نمیرسد. سپس هیچ بازدارندهشوند. سپس ذلت و خواری به او میمی

اندازد و بر اثر این ضربه، از دنیا فرزندی که در شکمش است را بر اثر این ضربه می
 (2) .«...رودمی

 .توز مستند شده استبا این ضربه از سوی دستان کینهمرگ حضرت در روایت 
که من، فاطمه، هنگامی» :روایت شده است که فرمود طالبو از علی بن ابی

سوی ما توجه و گریه کرد. بودیم، ناگاه به حسن و حسین در محضر رسول خدا
ای که بر سر تو و عرض کردم: چه شده ای رسول خدا؟ فرمود: به خاطر ضربه

 (9).«کنمزنند، گریه میی فاطمه میای که بر گونهیسیل
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که جابر درحالی ـکند که به او گفت سلیم بن قیس از عبداهلل بن عباس روایت می
تو اولین » :رو کرد و فرمود سوی دخترشبه پیامبر ـ: بن عبداهلل کنارش بود

زنان بهشت هستی. تو پیوندی. تو سیده و سرور بیتم هستی که به من میکس از اهل
های پهلویت شکسته بینی و استخوانی از استخوانپس از من، ظلم و خشونت می

 (6).«!... تا پایان حدیثشود. خداوند قاتل تو را لعنت کندمی
از اینجا پرسشی به ذهن  .شده استکشته  کند که ایشاناین روایت بیان می

 ؟قتل رساندرا به  چه کسی فاطمه :کندخواننده خطور می
زیرا این  ؛استخراج است و من معتقدم پاسخ این پرسش نیز از همین روایت قابل

 :اند ازکند که عبارتواقع خواهد شد بیان می هایی را که بر فاطمهروایت مصیبت
به قتل  کند که آن حضرتزدن و شکستن استخوان پهلو و پس از آن بیان می

همان کسی است که حضرت را زده  ،شود که قاتلمیبنابراین چنین فهمیده ؛ رسدمی
 .و پهلویش را شکسته است
 .کندرا هتک حرمت کرده است تصریح می ی فاطمهتاریخ بر کسی که خانه

 .مراجعه کنید ؛تر ارائه گردیدپیش ،اندبرخی از متونی که برخی از مورخین ذکر کرده
اقاتی را که بر او واقع شد و ایشان برخی از اتف .شنویممی و اکنون از فاطمه

گرد آوردند  ما یبسیار بر درب خانه هیزم» :فرمایدمنجر به شهادتش گردید را بیان می
 و گرفتم را در چهارچوب من و همچنین ما را به آتش بکشند. خانه تا آوردند آتشی و

 و بردارید دست ما که از دهمسوگند می خدا رسول پدرم و خداوند به را شما: گفتم
 آن بر بازویم با و گرفت ـابوبکر  غالمدست قنفذ ـ  از را عمر تازیانه. ما را یاری دهید

طرف به را آن و لگد کوبید با را در. شد همچون دستبندی تا بازویم پیچید بر تازیانه. زد
کِشید و می زبانه آتش با صورت افتادم، من. بودم باردار من کهدرحالی کرد، باز من

 و افتاد گوشم از که گوشواره زد سیلی صورتمچنان به دستش با او صورتم سیلی خورد.
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 (6).«شد سقط جرمی بی هیچ شدهمحسن کشته  و سراغم آمد بارداری درد
اولین مظلوم در  ؛سالم بر تو ای صابره و سالم بر شوهر شکیبای حسابرس تو

 .محافظ اسالم گردن نهاده به سخنان پسرعمویش ،اسالم
 !ای پاکان پاکیزه شده ،اندکلمات از وصف صبر و شکیبایی شما ناتوان

مقابل درب خانه میان همسرش  فاطمه» :طبرسی در احتجاج روایت کرده است
ای که قنفذ بر و اثر این ضربه قنفذ با تازیانه بر بازوی ایشان زد .و آنان مانع شد

 (2).«بازویش زد همچون دستبندی شد
علت ... » :کندروایت می االمامه از ابوعبداهلل جعفر بن محمد طبری در دالئل

 (9).«ی شمشیر زدحضرت را با قبضهـ غالم عمر  وفات ایشان این بود که قنفذ ـ
 .8«که به چشمانش خورد قنفذ بر صورت ایشان زد» :در روایتی دیگر

کرد و قنفذ دستش را داخل ...» :فرمود در روایت آمده است که امام صادق
خواست در را باز کند. عمر با تازیانه بر بازوانش چنان زد که همچون دستنبد سیاه شد 

که ایشان شش ماه به محسن چنان در را با لگد زد که به شکمش خورد؛ درحالیو آن
چنان بر و آنعمر، قنفذ و خالد بن ولید هجوم آوردند  ؛ وباردار بود و او را سقط کرد

و ایشان با صدای بلند گریه  اش افتادهایش از زیر روسریوارهاش زد که گوشگونه
گو شد و جنینش فرمود: وای پدرم! وای رسول خدا! دخترت فاطمه دروغکرد و میمی

 (5) .«...در شکمش کشته شد
 طور که امام حسن مجتبیهمان ؛ایشان را زده است ،همچنین مغیرة بن شعبه

تو همان » :فرمایددهد بر این مطلب تصریح میکه مغیره را مخاطب قرار میدرحالی
را چنان زدی که خونینش کردی و آنچه  کسی هستی که فاطمه دختر رسول خدا
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در شکم داشت را  انداخت؛ در جهت خوار و زبون کردن رسول خدا از سوی تو و 
 (6) .«...مخالفتت با دستور ایشان

ی ت که ابن ابوالعال همدانی و یحیی بن محمد بن حویج در قضیهروایت شده اس
نزاع خود را نزد احمد بن اسحاق قمی بردند که یار امام حسن  .خطاب درگیر شدند ابن

حذیفه از » :روایت نمود او برای آنان از امام عسکری از پدرش .عسکری بود
آن به حذیفة بن یمان از در  حدیثی طوالنی روایت کرده است که پیامبر پیامبر

که دهد که پس از ایشان اتفاق خواهد افتاد. سپس حذیفه درحالیوقایعی خبر می
ی گوید: ... و قرآن تحریف شد، و خانهگوید آنچه شنیده به وقوع پیوسته است، میمی

 (2) .«...صورت آن زکیه سیلی خورد :تا اینکه گفت... وحی به آتش کشیده شد
رغم وجود چنین وارد شد را علی کردند زدنی که بر فاطمهبرخی تالش 
اگر به  .ی ایشان نشدندها مدعی هستند که مهاجمان وارد خانهآن .شواهدی نفی کنند

مسلمانان ساکت  ـکه موردی عادی نیستـشد حضرت تعرضی برای زدن می
شنیده بودند و  را در فضیلت ایشان ها قطعاً احادیث رسول خدازیرا آن ،ماندندنمی

عالوه به .دهد بایستندزند و آزار میشد که در برابر کسی که ایشان را میاین باعث می
 ؛بیعت بگیرند نبود خواستند از علیزدن و آزار ایشان به مصلحت مهاجمینی که می

 .شود و بازخورد منفی برایشان خواهد داشتچرا که این واقعه بازگو می
با وجود بسیار بودن شواهدی که داللت بر زدن  ،ن سخندر حقیقت در مورد ای

توسط آنان دارد و همچنین اعتراف از طرف کسی که خودش این کار را  فاطمه
ای از شناخت ترین درجهبا وجود تمامی این شواهد هیچ انسانی با کم ،انجام داده است
کردن، مصلحتی وجود  مگر اینکه در انکار ؛تواند این واقعه را انکار کندو آگاهی نمی

ترتیب چنین شخصی از انصاف خارج اینبه .خواهد آن را عملی سازدداشته باشد که می
 شدهاثباتانصافی که باید همراه تحقیق علمی که حول حقایق تاریخی  ؛شودمی
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 .وجود داشته باشد ،چرخدمی
مرکب و کتف خواست کاری انجام ندادند تا  عالوه چرا مسلمانان وقتی پیامبربه

 !گویدهذیان می :عمر گفت ...ایشان نوشتاری بازدارنده از گمراهی برای امت بنگارد
ترین و پاک آیا پیامبر ؟!کس به او اعتراض نکرد و او را توبیخ ننمودچرا هیچ
 ؟!آیا او برترین پیامبران نیست ؟!ترین شخصیت در این زمین نیستبزرگ
 ی حاکمی شوند که هیزم برای به آتشرا مسلمانان درنگ نکردند تا مانع سلطهچ

که این واقعه در برابر دیدگان و درحالی ،آوری کرده بودندجمع ی زهراکشیدن خانه
 ؟!های بسیاری از مسلمانان بودگوش

شوند و گردان میدهند و رویدانست که مردم یاری نمیی حاکم قطعاً میسلطه
اقدام خود را  سرخوشای مست و ها بی هیچ عامل بازدارندهشود که آنباعث می این

 .عملی کنند
اش ننگ و عاری برای زننده ،چرا که این کار ؛زندها را نمیعرب زن :شودگفته می

 ؟دهد ایشان را بزنندزند یا دستور میپس چطور عمر، فاطمه را می .است
 .رد شده است ،بیندق در صفحات تاریخ میاین گفته با شواهد بسیاری که محق

های شکنجه در مکه از معروف و مشهور است که سمیه مادر عمار بن یاسر زیر لگد
کسی که زدن و شکنجه کردن ایشان را  .دنیا رفت و او اولین زن شهید در اسالم بود

 که از سوی هبار بن همچنین زینب دختر رسول خدا .جهل بودابو ،داشت بر عهده
به همین دلیل خونش را حالل شمرده  اسود مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پیامبر

 .بود
نقیب، داستان زینب را  ابوجعفراو بر استادش » :گویدابن ابی الحدید معتزلی می

رسول خدا  :ابوجعفر به او گفت .هنگام به وحشت انداختنش توسط هبار بن اسود خواند
زیرا او زینب را چنان ترساند که باعث شد آنچه درون  ؛خونش را حالل شمرده بود

خون  ،بنابراین ظاهر حال چنین است که اگر حضرت زنده بود؛ شکمش است را بیندازد
 ،کسی که فاطمه را چنان ترساند که باعث شد آنچه درون شکمش داشت را بیندازد

اینکه  :یت کنمگویند از تو رواآیا آنچه را که مردم می :من گفتم .شمردحالل می
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این را از من روایت نکن و باطل  :گفت ؟!فاطمه ترسانده شد و محسن را انداخت
من در این موضع به دلیل اخبار متعارضی که دارم  .بودنش را هم از من روایت نکن

 (6).«امتوقف کرده
 .زدها را میزن ،کنند عمریابیم که تأکید میحتی در تاریخ شواهد بسیاری را می

شد زد تا جایی که خسته میداد و او را میعمر کنیزی از بنی مؤمل را شکنجه می خود
 .فقط به خاطر خستگی تو را رها کردم ؛خواهممن از تو عذر می :گفتو می

از کنیزی از بنی مؤمل که گروهی از بنی عدی  (ابوبکر)او » :کندجاحظ روایت می
بن کعب بودند عبور کرد در حالی که عمر بن خطاب او را به دلیل ترک گفتن اسالم 

 ؛خواهممن از تو عذر می :زد و وقتی خسته شد گفتاو را کتک می .کردشکنجه می
 (2).«او آن زن را خرید و آزاد کرد !من فقط به خاطر خستگی تو را رها کردم

صلی اهلل علیه و  وقتی رقیه دختر رسول خدا» :کنددر مسندش روایت می ،احمد
 :گویدمی .به گذشتگان خوب ما عثمان بن مظعون بپیوند :فرمود ،از دنیا رفت سلم
به  صلی اهلل علیه و سلم پیامبر .زدها را با شالقش میکردند و عمر آنها گریه میزن

سپس رسول رهایشان کن که گریه کنند. بر حذر باشید از صدای شیطان.  :عمر فرمود
تا جایی که از دل و چشم باشد، از خداوند و رحمت » :فرمود صلی اهلل علیه و سلم خدا

صلی اهلل علیه و  رسول خدا .«است و تا جایی که از دست و زبان باشد، از شیطان است
صلی اهلل علیه و پیامبر  .کردو گریه می ی قبر نشست و فاطمه کنارش بودبر لبه سلم
 (9).«کردبا پیراهنش چشم او را خشک می ،از سرِ لطف و مهربانی بر فاطمه سلم
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امّ فروه دختر ابی  ،اولین کسی که عمر تازیانه زد» :گویدابن ابی الحدید معتزلی می
ها سرایی کردند و دخترش امّ فروه در میان آنمرد و زن برای ابوبکر نوحه .قحافه بود

فروه را از میان امّ  .کردندعمر چند مرتبه آنان را منع کرد ولی همچنان تکرار می .بود
 .بقیه فرار کردند و پراکنده شدند ؛آنان بیرون کشید و او را تازیانه زد

در صحیح آمده است  .تر بودحجاج ترسناکی عمر از شمشیر تازیانه :شدگفته می
عمر آمد و از ترس او فرار  .شان بسیار شدبودند و همهمه ها نزد رسول خداکه زن
ترسید و از آیا از من می !کنیدای کسانی که به خود رحم نمی :به آنان گفت .کردند

 (6).«تر هستیتر و عصبانیتو خشمگین ،آری :گفتند ؟ترسیدرسول خدا نمی
ی کارگزارانش اموالشان عمر بن خطاب از همه :سلیم بن قیس روایت کرده است

 .و او از کارگزارانش بود ؛ولی از قُنفذ عدوی چیزی نگرفت ؛را به انصاف غِرامت گرفت
 ـکه این غرامت بیست هزار درهم بود  ـآمده است که غرامتی که از او گرفته شد 

 با علی :سلیم گفت :گویدابان می .حتی ده درهم و حتی نصف ده درهم هم نبود
دانی چرا از آیا می» :فرمود ایشان !دیدار کردم و از آنچه عمر انجام داد پرسیدم

چون » :فرمود .خیر :عرض کردم« قُنفذ دست برداشت و از او چیزی غرامت نگرفت؟!
ها مانع و باد( را با تازیانه زد تا میان من و آناین او بود که فاطمه )صلوات خدا بر ا

که اثر تازیانه روی ایجاد شود. ایشان )صلوات خدا بر او باد( از دنیا رفت درحالی
 (2).«بازویش همانند دستبند بود

غرامت نگرفت و  ـکه از اموال دیگران غرامت گرفت  گونهآنـ عمر از اموال قنفذ 
این تشکری از سوی او به خاطر تالش قنفذ در همراهی با او بود و گردن نهادن 

برود و او را با  ی محمد، فاطمهسوی حبیبهاو وقتی به او دستور داد که به فرمانبه
 .اش بترساندتازیانه
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 سقط حمسن و آنچه به آن ارتباط دارد. :چهارم

کنند و این به دلیل انکار می را در میان فرزندان زهرا برخی وجود محسن
چرا که از حل مسئله و توجیه کار  ؛اندترتیب با آن مواجه شدهاینتنگنایی است که به

 !کنندخلیفه ناتوان هستند و از روی عمد آن را انکار می
وقتی کسی  ؛تواند مشاهده کندای است که خواننده در بسیاری موارد میانکار پدیده
به  ،شودای مشخص یا توجیه کاری مشخص یا موارد دیگر ناتوان میاز تفسیر پدیده

ای است که از ریشه در تفسیرش حیران انکار آن مسئله ،بردحلی که پناه میتنها راه
 !کلی باب تحقیق را ببنددشود که بهاست و باعث می

اساساً وجود داشتن فرزندی به  خواهندکنند و میچنین تالش میبرخی از آنان این
ی متونی که از طریق اهل اینان از همه .را انکار کنند برای فاطمه نام محسن

کند متونی که وجود او را ثابت می ؛کننداطالعی میسنت و شیعه آمده است اظهار بی
 :گویدابونصر میبه همین دلیل عمر  .است و اینکه او فرزند علی و فاطمه

 ،چند یعقوبیهر ؛مورخان در وجود ایشان اختالف دارند ،تر گفتیمر که پیشطوهمان»
برخی از » :گویدو همچنین می (6)؛«کنندمسعودی و دیگران بر وجودش تأکید می

مانند مسعودی و  ؛کنندولی دیگران وجودش را ثابت می ،مورخین وجود محسن را انکار
 (2).«ابو الفدا

کردن شبهه از دلیل حرص شدید جهت به دور  کسانی هم وجود دارند که به
توجهی اند، به این موضوع بیگرفتار شده کسانی که در سقط و کشتن ایشان

 .شوندکنند و اهمیتی برایش قائل نمیمی
شان گرفت از انکار ناتوان توان نادیدهکسانی هم وجود دارند که به دالیلی که نمی

به  اینکه که محسن در زمان پیامبر :ناه بردندحل دیگری پنتیجه به راه در ؛شدند
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ها به این دلیل است که حرص ی اینهمه .دنیا آمد و در کودکی از دنیا رفته است
 !شدیدی به حفظ آبروی خلیفه دارند

رد کرده و اینکه  ابن شهر آشوب ادعای والدت محسن را در زمان پیامبر
دهد که د پست و حقیری نسبت میشده است را به افراصورت سقط شده متولد به

ای از دشمنی عده» :گویداو می .شان باعث انکار بسیاری از موارد شده استدشمنی
 ،تر بودابوبکر از علی شجاع :اندافراد پست و حقیر تا آنجا پیش رفته است که گفته

ذو الثدیه در مصر کشته شد و در اجرا کردن  ،مرحب را محمد بن مسلمه کشته است
انس بن مالک آن را  :اندبسا گفتهابوبکر امیر بر علی بوده است و چه ،ی برائترهسو

شده به دنیا  صورت سقطمحسن را در زمان پیامبر به  ،اینکه فاطمه ؛ وخوانده است
 لَهُمُ  زَیَّنَ وَ :لغزدکسی که وارد باطل شود گامش می :گویدتا آنجا که می ...آورد

 را کارهایشان و شیطان) (6)مُسْتَبْصِرین کانُوا وَ  السَّبیلِ عَنِ فَصَدَّهُمْ أَعْمالَهُمْ  الشَّیْطانُ 
 بصیرت صاحب مردمی آنکه حال و بازداشت راه از را آنان و بیاراست نظرشان در

 (2) .«(بودند
 و اینکه سومین پسر از پسران فاطمه حقیقت این است که وجود محسن

 ،سقط شده است ی فاطمهاست و اینکه به دلیل هجوم آوردن این گروه بر خانه
کس مگر بیماری که دلش از فساد و کژی لبالب مثل روز روشن است و این را هیچ

اند پیشهبینیم که لجوج و عِناداین افراد را در طول تاریخ می .کندانکار نمی ،شده باشد
رغم واضح و آشکار بودن به این دالیل، علی .ردانگروی ،و همواره از حقیقت روشن

ولی ما دالیل وجود داشتن محسن در میان فرزندان  ؛رساندافراد هیچ سودی نمی
طور نماییم و تمام مطالبی را که به این مبحث ارتباط دارد بهرا بیان می فاطمه

ی های مختلف بیان خواهیم داشت تا تصویر واضحی برای خوانندهمستدل با عنوان
 گرامی ترسیم گردد.
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 متولد شده است. اینکه حمسن در زندگی پیامرب :اول

پدرم به من حدیث  ،نمود عبداهلل به من حدیث :انداحمد و دیگران روایت کرده
از هانی  ،از ابواسحاق ،نمود حدیث ما اسرائیل به ،یحیی بن آدم به ما حدیث نمود ،نمود

وقتی حسن متولد شد او را » :که فرمود (خداوند از او راضی باشد)از علی  ،بن هانی
پسرم را به من نشان  :آمد و فرمود (سالم و صلوات بر او) رسول خدا .حرب نامیدم

وقتی  .بلکه او حسن است :فرمود .حرب :عرض کردم :فرمود ؟ایداو را چه نامیده .دهید
 :فرمود و آمد (سالم و صلوات بر او) رسول خدا .حسین متولد شد او را حرب نامیدم

 بلکه :فرمود .حرب :کردم عرض :فرمود ؟ایداو را چه نامیده .دهید نشان من به را پسرم
سالم و )پیامبر  .وقتی سومین فرزند متولد شد او را حرب نامیدم .است حسین او

 :فرمود ؟ایداو را چه نامیده .دهید نشان من به را پسرم :آمد و فرمود (صلوات بر او
های آنان را به نام :سپس فرمود .بلکه او محسن است :فرمود .حرب :کردم عرض

 (6).«شبیر و مشبر ،شبر :فرزندان هارون نامیدم
متولد شده تا  خواهند چنین ثابت کنند که محسن در زمان رسول خداآنان می

 .سقط شده است ی فاطمهترتیب انکار کنند که او در روز هجوم خلیفه به خانهاینبه
 گیرد که علیی این روایت چنین تصوری برایش شکل میعالوه خوانندهبه

 چیزی از پیامبردر هیچ حالی است که ایشاناین در  !است مخالف پیامبر
اش این مطلبی است که روایات درباره .گذاری فرزندانشحتی در نام ،گرفتپیشی نمی

 .گرددهایی از طریق عامه )اهل سنّت( تقدیم میآمده است و روایت

او معروف به مال و _اش روایت کرده است عمر بن محمد بن خضر در سیره
 :که گفت از جابر بن عبداهلل :_وفات کرده است 570است و در سال ب سیره صاح
 (فرماید تکریم را خداوند صورتش)را به دنیا آورد به علی  حسن ،وقتی فاطمه»
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 .گیرماش از رسول خدا پیشی نمیگذاریدر نام :فرمود .گذاری کناو را نام :فرمود
پیشی  عزّوجلاش از خداوند گذاریمن در نام :خبر داد و او فرمود سپس به پیامبر

برای محمد فرزندی متولد شده  :وحی فرمود به جبرئیل عزّوجلخداوند  .گیرمنمی
علی نسبت به تو مانند هارون  :به او تبریک بگو و به او بگو ،سوی او فرود بیابه .است

فرود آمد و از  جبرئیل .گذاری کناو را با نام فرزند هارون نام .به موسی است
خداوند متعال به تو دستور  :سپس عرض کرد .به او تهنیت گفت عزّوجلسوی خداوند 

 :فرمود ؟نام فرزند هارون چیست :فرمود .گذاری کنداد که او را به نام فرزند هارون نام
او را  :زبان من عربی است و فرمود :فرمود (سالم و صلوات خدا بر او)ایشان  .شبر

 (6).«ری کنگذاحسن نام
حسن را به  ،فاطمه :گویداسما بنت عمیس می» :گویدحافظ محب الدین طبری می

او را  .فرزندم را بیاورید !ای اسما :آمد و فرمود (سالم و درود خدا بر او)پیامبر  .دنیا آورد
مگر به شما نگفتم که  :او را از ایشان گرفت و فرمود .ای زرد به ایشان داددر پارچه

ایشان را گرفت و در  ،ی سفید پیچیدماو را با پارچه ؟ی زرد نپیچیدمولود را با پارچه
فرزندم را چه  :سپس به علی فرمود .گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت

من نیز از  :ایشان فرمود .گیرمدر این مورد از شما پیشی نمی :عرض کرد ؟نامیدی
پروردگارت  !ای محمد :فرود آمد و عرض کرد جبرئیل .گیرمپیشی نمیپروردگارم 

 ،علی برای تو مانند هارون نسبت به موسی است :گویددهد و به تو میبه تو سالم می
گذاری این فرزندت را به نام فرزند هارون نام .جز اینکه هیچ پیامبری پس از تو نیست

سالم و )ایشان  .شبر :عرض کرد ؟چیستنام فرزند هارون  !ای جبرئیل :فرمود .کن
 .گذاری کناو را حسن نام :عرض کرد .زبان من عربی است :فرمود (صلوات خدا بر او

پیامبر  .پس از یک سال حسین به دنیا آمد .چنین کرد (سالم و صلوات بر او)ایشان 
گذاری آمد و مانند سخن اول را بیان فرمود و داستان نام (سالم و صلوات خدا بر او)

به ایشان دستور داده است که نام او را  مانند اولی ادامه یافت تا آنجا که جبرئیل
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مانند سخن  (سالم و صلوات خدا بر او)پیامبر  .گذاری کنشبیر نام ،نام فرزند هارون
 (6).«گذاری کناو را حسین نام :گفت .اول را فرمود

این ادعا که ایشان در زمان رسول خدا  ؟!کنندچرا این دو روایت محسن را ذکر نمی
اینکه محسن به  ؛متولد شده است با بسیاری از روایاتی که خواهد آمد تعارض دارد

 .سقط شده است ی فاطمهدلیل هجوم این گروه بر خانه
خواستند تأکید کنند که میان وصی او و می عالوه پوشیده نیست که ایشانبه

از همین رو در حدیثی از  .حتی در نام فرزندان ؛مشابهت وجود دارد وصی موسی
تو نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی هستی؛ جز اینکه » :ایشان آمده است

جز  ها ـتعمیم شباهت بین این دو در تمامی منزلت (2).«پیامبری پس از من نیست
را  به همین دلیل وقتی این گروه خواستند امیرالمؤمنین ؛ـ وجود داردپیامبری 
 (9)«این گروه مرا ضعیف شمردند و نزدیک بود مرا بکُشند» :ایشان فرمود ،بکُشند
به آن اشاره  این مطلبی است که پیامبر .چنین فرمود طور که هارونهمان

 .امت را از آن بازداشته است ،یشینیانهای پفرموده و در حدیث پیرویِ امت از سنت
اسرائیل آمد، بر امت من نیز خواهد آمد، هر چه بر بنی» :فرمود ایشان
 (8) .«...قدمبهقدم

 .از دنیا رفت یکوچکدر  حمسن :دوم

 از یکوچکدر  ند که محسناهتصریح کردشان بسیاری از علمای عامه و مورخین
 بررسی بهاز ورود آنان بینم که میو حتی  نداهنپرداخت ولی به علت وفات ،رفت دنیا

دهند که خواننده را از علتی دیگری میعنوان  مسئلهو به این روند علت آن طفره می
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خواهند میگذشت آنان اساس آنچه  زیرا بر ؛کنددور می ،تواند ورای وفات باشدمیکه 
 .آنچه خالفت سقیفه انجام داد سرپوش بگذارندبر 

بدون  ،از دنیا رفت یکوچکدر  کنند که محسنتصریح می ای عامهبرخی از علم
 :گرددخدمت شما تقدیم می برخی از تصریحات آنان .اینکه علت آن را ذکر کنند

گفته  محسنپسر دیگری داشته که به او  ایشانگفته شده که » :گویداثیر می ابن
 .(6)«از دنیا رفته است و در کوچکیشده می

 :شمرده استبررا ذکر و جزو صحابه خود او  «الغابه اسد»همچنین او در کتاب 
دختر رسول  مادرش .قرشی هاشمی عبدالمطلبمحسن بن علی بن ابی طالب بن »

سپس  .کندرا بیان می خداتوسط رسول او گذاری سپس نام ...است خدا
 .(2)«است موسی آن را آورده ابو .رفت دنیا از یکوچکدر  محسن :گویدمی

 از یکوچکدر  محسن .ن و محسن متولد شدندیحسن و حس» :گویدقسطالنی می
 .(9)«....رفت دنیا

حسن و  .با علی بن ابی طالب ازدواج کرد فاطمه» :گویدابن حزم اندلسی می
 .(8)«رفت دنیا از یکوچکدر  محسن .به دنیا آورد اون و محسن را برای یحس

 شاو برای .با فاطمه ازدواج کرد علی» :گویدسعد میاز لیث بن  محب الدین طبری
رقیه از دنیا رفت و به  .کلثوم و رقیه را به دنیا آوردام ،زینب ،محسن ،حسین ،حسن

در  محسنو  حسین و محسن به دنیا آمدند ،حسن :گویددیگری می .بلوغ نرسید
تا  ندازدواج نکردکسی با آن دو  .کلثوم و زینبامهمچنین و  ،رفت دنیا از یکوچک
 .(5)«از دنیا رفت ایشان

 محسن و متولد شد شبرای حسین و محسن ،حسن :گفتلیث ...» :گویدمناوی می

                                                                                                      
 .937ص  9ج  :کامل فی التاریخ -6

 .904ص  8ج  :الغابهاسد  -2

 .667ص  2ج  :اللدنیهمواهب  -9

 .61ص  :جمهرة انساب العرب -8

 .55ص  :ذخایر العقبی -5



 
 ی شهیدهصدیقهفاطمه  128

 در»عبارت ظاهر این است که  .(6)«...کلثوم امهمچنین و  ؛رفت دنیا از یکوچکدر 
 از لیثرا عبارت این  محب طبریزیرا  ،از اضافات مناوی است« رفت دنیا از یکوچک

 .کندپیشین را بیان نمی یولی جمله ،کندذکر می
حسن و حسین و محسن  ،فاطمه برای علی :گفتابن اسحاق » :گویدکثیر می ابن

 .(2)«کلثوم و زینب را به دنیا آوردو ام ـرفت دنیا از یکوچکدر که ـ
مگر در  ،شناسیممحسن بن علی بن ابی طالب را نمی :گویدابن قدامه مقدسی می
گذاری محسن به سپس داستان نام)کند از علی روایت می حدیثی که هانی بن هانی

و  توسط پیامبر گذاری اوسپس نام .کندیاد می گذشتتر پیشحرب را که اندکی 
 .رفت دنیا از یکودکدر ظاهر این است که او  (:گویدسپس می
کلثوم و زینب ام ،حسین ،حسن (باشدراضی خداوند از او )برای علی » :گویدمی

را او  خدابه دنیا آمد که رسول برایش روایت شده است که پسر سومی  .ندمتولد شد
 .(9)«شبیر و مشبر ،شبر :فرزندان هارون نامید آنها را به نام :گویدو می محسن نامید

به دنیا را  ...و کلثوم ام ،محسن ،حسین ،حسن ،برای علی» :گویدابن قتیبه می
 .(5)«رفت دنیا از یکوچکدر  اما محسن بن علی» :گویدهمچنین میو  (8)«آورد

 محسن که در ،حسین ،حسن .چهارده فرزند پسر داشتایشان » :گویدیعقوبی می
 .(1)«رفت دنیا از یکوچک

حسین و  ،حسن (باشدراضی خداوند از او )اما فرزندان ایشان » :گویدشبلنجی می
 .(7)«رفت دنیا از یکوچکدر محسن بودند که او 
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و اند هتصریح نمودآنها است که مواردی برخی از  ،کردمکه بیان هایی عبارتاین 
رها  ،مطلبشدن  ترس از طوالنیجهت به  برخی از جمالت آنان را در این موضوع

 .کردم

 سقط حمسن :سوم

یعنی  ؛ه استسقط شد که محسناند گفته شانبرخی از علمای عامه و مورخین
بیان  ،شدن او شده است از دنیا رفت و علتی را که باعث سقط نشد سقطاو با 
 :گرددی گرامی میهای آنان تقدیم شما خوانندهبرخی از این عبارت .نداهنکرد

 در بیان فرزندان ایشان :یازدهم فصل» :گویدکمال الدین بن طلحه شافعی می
تو را با روحی از جانب خودش خداوند ـبدان  :(یعنی فرزندان علی بن ابی طالب)

متفاوت  ـچه پسر و چه دخترـ سخنان مردم در تعداد فرزندان ایشان ـتأیید نماید
شده را از آنان شمردند و بیان نَسبش  و سقط ،نداهبرخی هستند که بسیار شمرد .است

شان این و نظراند در نظر نگرفتهرا او هستند که کسانی برخی از آنان  و ؛را رها نکردند
آنچه در این باب براساس  سخن هر کدام از آنان .شودبود که در شمارش حساب نمی

 .(6)«باشدند میاهتکیه نمود
 .(2)«شده به حساب آمده است سقط محسن» :گویدی میحافظ جمال الدین مزّ

او را سقط شده به حساب  ،اما محسنو » :گویدهمچنین حمزاوی مالکی می
 .(9)«آورد

 .دخترسه پسر و سه  :به دنیا آورد شش فرزند فاطمه از علی» :گویدمیصبان 
بودن حاء و  مفتوح ،بودن میم حسین و محسن بودند که به مضموم ،حسن :پسران
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اما حسن و  :گویدتا اینکه می ...زینب :دختران .داشتن سین است و کسره تشدید
اما  .خصوص خواهد آمداین  بسیاری از پاکان را به دنیا آوردند و سخن در ،حسین
 .(6)«رفت دنیا ازشده  سقط محسن

محسن  ،حسین ،حسن :بودندپنج تن  فرزندان فاطمه» :گویدصفوری شافعی می
 .(2)«زینب کبری و زینب صغری ـشده بود که سقطـ

ای که برای ناصر درست کرده و برای نامه در شجره ابراهیم طرابلسی حنفی
 محسن بن فاطمه» :گویدمی ،برداری کرده است ایوبی نسخهالدین  صالح یخزانه
ولی صحیح این است  .از دنیا رفته است یکوچک در :شده است و گفته شده است سقط
 .(9)«سقط شد یجنیندر که 

 شدن حمسن علت سقط :چهارم

یکی از زیرا  ،کندمیبسیار پریشان خالفت سقیفه را ی است که پیروان این موضوع
غصب خالفت  یو پروندهدارد میآنان را بیان منحرف بودن است که باطل و عناوینی 

بینیم که تالش میچنین آنان را  .گشایداش را میتوسط آنان از صاحب شرعی الهی
 یا این سخن که در زمان پیامبرکنند انکار  را از اصل و اساس کنند محسنمی

را  ولی علت مرگش ،کنندرا بیان می رفته استاز دنیا  از دنیا رفته یا در کودکی
 .از این دست مواردو  ،کنندبیان نمی

کنند را ذکر نمیدر کوچکی رفتنش  شدن و از دنیا علت سقط طبیعی است که آنان
روایاتی را که این حقیقت و  بینم که آنانبلکه می .رودنمیچنین انتظاری هم و از آنان 

 .که به این موضوع اشاره خواهد شد ؛کنندتحریف می ،دارندمیرا بیان ها ر حقیقتیسا
است که شیعه او کسی  .محسن متولد شد» :گویدمقدسی میبه همین دلیل 

                                                                                                      
 .چاپ شده است 39ص  :ی نور االبصاراسعاف الراغبین که به حاشیه -6

 .638ص  2ج  :نزهة المجالس -2

 .648ص  2ج  :نزهة المجالس -9



  
 انتشارات انصار امام مهدی  120

بسیاری از اهل آثار و  .عمر سقط کرده است یضربهدلیل را به او  پندارند فاطمهمی
 .(6)«شناسندمحسن را نمی ،کتب

اهلل بن  عبد :خداهای رسول نوه» :گویدمیاو بینیم که میو در عین حال 
کلثوم و ام ،محسن ،حسین ،حسن ،امامه دختر ابی العاص ،علی بن ابی عاص ،عثمان

 .(2)«نفر بودندهشت زینب که 
از  .دختر 67پسر و 66 ؛داشتفرزند او بیست و هشت  :همچنین» :گویدمیو 
کلثوم کبری و زینب ام ،محسن ،حسین ،حسن :فرد بودندپنج  فاطمهی آنها از جمله
 .(9)«کبری

 .(8)«از دنیا رفت یکوچک حسن بن علی درم اماو » :سخن او نیز گذشتو این 
بسیاری از  :بگویداو بله اگر  !؟شناسنداهل آثار و کتب محسن را نمیچطور پس 

 برای بسیاری از آنانزیرا  ؛این صحیح است ،نداهمحسن را ذکر نکرد اهل آثار و کتب
یاد تر ارایه شد که آنها از دلیل آنچه پیشبه  ؛نیستسودمند  محسنکردن بیان 
ترس از حقیقتی بوده است که  ،کارند و هدف آنان از این اهتوجهی کردبی ایشان

 .کندمیرسوا خالفت سقیفه را مُفتضح و 
و خدا پس از بیان داستان زینب دخت رسول  معتزلی الحدید ابی بینیم که ابنمی

 نقیب جعفر ابو استادم این خبر را نیز بر :گویممی» :گویدسقط جنینش می
زیرا او زینب  ؛خونش را حالل شمرده بود رسول خدا :ابو جعفر به او گفت .خواندم

بنابراین ظاهر حال  .را چنان ترساند که باعث شد آنچه درون شکمش است را بیندازد
خون کسی که فاطمه را چنان ترساند که  ،زنده بود چنین است که اگر حضرت

آیا آنچه را  :من گفتم .شمردحالل می ،باعث شد آنچه درون شکمش داشت را بیندازد
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 !؟اینکه فاطمه ترسانده شد و محسن را انداخت :گویند از تو روایت کنمکه مردم می
این  من در .این را از من روایت نکن و باطل بودنش را هم از من روایت نکن :گفت

 .(6)«امموضع به دلیل اخبار متعارضی که دارم توقف کرده
دهد و را به گروهی نسبت می شدن محسن سقط ابن ابی الحدیدبنابراین 

 .شیعه استاو  منظور
توضیح اینگونه  ،این سخن پیشینپس از بیان  (خداوند رحمتش کند)شیخ مجلسی 

کردن  در آشکار (خداوند رحمتش کند)ظاهر این است که نقیب  :گویممی» :دهدمی
طور همانـگرنه وکرده تقیه  دیگراناز سوی ابن ابی الحدید یا از موضوع شک در این 

 .(2)«استاز اینها تر روشنموضوع  ـمدآکه در کتاب فتن خواهد 
 شدن محسن باعث مرگ و سقطکسی چه  :شودپرسش مطرح میدر اینجا 

 ؟شد
و  ینمؤمنامیرال» :گویدمیپاسخ ما را چنین « الوصیهاثبات »مسعودی در 

 .برخاستند ،در منزلش بودند داشتآنها با  خداپیمانی که رسول دلیل شیعیانش به 
و بیرون آوردند با اکراه را او شیدند و منزلش رفتند و دربش را به آتش ک به سویآنها 

 .(9)«فشردند تا محسن را سقط کرد سرور زنان را پشت در
ایشان برخی از اتفاقاتی که بر او واقع شد و منجر  .شنویممی به عالوه از فاطمه

 گرد آوردند و ما یبسیار بر درب خانه هیزم» :فرمایدبه شهادتش گردید را بیان می
 و گرفتم را در چهارچوب من .و همچنین ما را به آتش بکشند خانه تا آوردند آتشی
 و بردارید دست ما که از دهمسوگند می اخد رسول پدرم و خداوند به را شما :گفتم

 آن بر بازویم با و گرفت ـابوبکر غالمـدست قنفذ  از را عمر تازیانه .ما را یاری دهید
 به را آن و لگد کوبید با را در .شد همچون دستبندی تا بازویم پیچید بر تازیانه .زد
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 زبانه آتش ،با صورت افتادم من .بودم باردار من که حالیدر  ،کرد باز طرف من
 از که گوشواره زد سیلی صورتم چنان به دستش با او .کِشید و صورتم سیلی خوردمی

 سقط جرمی بی هیچ شدهمحسن کشته  و سراغم آمد بارداری درد و افتاد گوشم
 .(6)«شد

 :فرمایدمی ،دهددر حالی که مغیره را مخاطب قرار می و از امام حسن مجتبی
را چنان زدی که خونینش  کسی هستی که فاطمه دختر رسول خدا تو همان»

در جهت خوار و زبون کردن رسول خدا از  ؛کردی و آنچه در شکم داشت را انداخت
 .(2)«...سوی تو و مخالفتت با دستور ایشان

 بن اهلل عبداز  ،عبد اهلل بن عبد الرحمن اصم :کنددر اختصاص روایت می مفید
 ...در راه مکه به مدینه همراه بودم اهلل امام صادقبا ابا عبد :فتکه گ ارجانی بکر

 :فرمایددر آن می کند که امام صادقطوالنی بیان می یحدیثسپس 
و حسن و  ،و محسن کشته شدکشته شد  فاطمه ،کشته شد امیرالمؤمنین»

 .(9)«...حسین کشته شدند
هیچ روزی مانند سختی ما » :به مفضل فرمود امام صادق :و در حدیثی دیگر

ین و حسن مؤمنالی امیردن درب خانهیکشچند روز سقیفه و آتش هر ؛در کربال نیست
تر تر و شدیدبزرگ ،کشتن محسن با لگدکلثوم و فضه و و حسین و فاطمه و زینب و ام

 .(8)«زیرا که اصل و اساس روز عذاب است ؛تر بودو تلخ
علت وفاتش » :روایت شده است که فرمود امام صادقاهلل از ابو بصیر از ابا عبد

 ؛او را به دستور آن شخص با غالف شمشیر زد ـغالم آن مردـاین بود که قنفذ 
 .(5)«نتیجه محسن سقط شددر
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شنیدم پدرم در حدیثی » :کند که گفتو از محمد بن عمار بن یاسر روایت می
 ،اش فرمودوقتی خداوند او را روزی .به حسن باردار شد (فاطمه)و  :فرمود :گفتمی

کلثوم روزی شدند و به محسن سپس زینب و امّ .پس از چهل روز به حسین باردار شد
از دنیا رفت و آن اتفاقات در روز ورود این قوم بر  وقتی رسول خدا .باردار شد

آنچه از ر ین را بیرون آوردند و بر اثمؤمنالبه وقوع پیوست و پسر عمویش امیر اشخانه
ی بیماری و وفات این اصل و ریشه .فرزند به کلی سقط شد ،این مرد به ایشان رسید

 .(6)«بود (صلوات خدا بر او)حضرت 
 :(2)گویدو محقق می

 شکم را خونین کرد ،قدرو جنین گران
 ؟آیا آنان را راهی برای نهان داشتنِ آشکار شده هست

 هادرب و دیوار و خون
 پنهانی در آن نیستاند که گواهان صدق

 کار بر جنینش جنایت کردکه به راستی جنایت
 اش فروریختندها از آواز نالهکه کوه

 :شدن حمسن حتریف روایات سقط

این  .بود فاطمهپسر فرزند  که محسنکردیم در مطالب پیشین بیان 
 بسیاری از علمای عامه گفته شدطور که بر آن هستند و همان است که شیعهاعتقادی 

 .کنندآن تصریح می هنیز ب
در  دنکنشدن محسن را به صراحت بیان می بینیم روایاتی که سقطولی می

برای پنهان  کنندروایاتی که به حقایق تصریح می .نشده استآورده های جدید چاپ
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 ،بینیم که بخاریحتی میاند تحریف شده خوشدستکردن جزئیات وقایع و حوادث 
 موضوع به آتش یکنند که اهمیتی به اندازهاحادیثی را تحریف می مسلم و دیگران

چگونه از آنان حال  .ندارد شجنین و سقطایشان و زدن  زهرا یخانه شیدن درِک
با  راامور و جزئیات وقایع و  ،کنندبه صراحت بیان چنین مطلبی را انتظار داریم که 

به  کندمیرا بیان مسایل که بخشی از این کسی حتی آنها  !!نمایندبیان  داریامانت
که در و این رویکردی است  کنندبودن می کردنش متهم به رافضی صِرف روایت

انصاف  ،که در بیان روایتو دیگرانی دارم  ابی ابوبکر بنگفتن احوال هنگام  بیاناتشان
این مرد بیان شرح حال هنگام  حاکماز همین رو  .کنیممشاهده می نداهرا رعایت کرد

 .اعتماد و ثقه نیست او رافضی است و مورد :گویدمی
 :گویداش میمحمد بن حماد حافظ درباره ،طور که ذهبی بیان کرده استهمانو 

ترین بیش روزهایش ینسپس در آخر .در کارش استقامت داشت در تمام روزگارش»
و مردی بود  (هازشتی و بدی)« البمث»شد چیزی که در حضورش برایش خوانده می

 .(6)«محسن را سقط کردکه او  آنچنان زدفاطمه را  ،خواند که عمربر او می
مظلومیت روایتی را بیان کرده که  است که این مرددلیل به این ها این یتمام

مشاهده ن اتحقیق سخنان مخالفمیان چنین از وجود دارد و ایندر آن  خاندان پیامبر
 یک ،کندکه حق را بدون تحریف بیان میبینند میوقتی مردی را اینکه آنها  ؛کنیممی

طور که کتاب معارف ابن همان ،به دروغدیگر  شود و باربودن متهم می بار به رافضی
 .قتیبه را تحریف کردند

محسن  :در معارف قتیبیو » :گویدمی ـهجری 544 متوفی سالـبن شهر آشوب ا
  .(2)«شد عدوی سقط قنفذدلیل خشونت به 

بر دیگران و مورد دیگری را  :گویدمی ـهجری 145 متوفی سالـگنجی شافعی 
پسری را سقط کرده است که رسول  پس از پیامبر فاطمه» :گویدافزاید و میمی
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ابن قتیبه کسی از ناقالن جز است که موردی این  .را محسن نامیده بوداو  خدا
 .(6)«نیاورده است

 ،موجود است ـ32هجری ص 6959چاپ سال ـقتیبه  در کتاب معارف ابنآنچه اما 
های چاپسایر در  (2)«از دنیا رفت یکوچکدر  محسن بن علی و اما» :باشدچنین می
 یاین را خیانتآیا  ؟وجود دارد یتحریفچنین چرا  .چنین استاین نیزحال حاضر معمول 

 !؟بینیدبه حقیقت و تاریخ نمی
زدن ایشان دلیل توسط فاطمه را به  کردن محسن سقط که مقدسیطور همان

است که از ذهبی و عسقالنی موردی این  و (9)به شیعه نسبت داده است ،توسط عمر
 .(8)شوددیده مینیز 

و سخن حق را بیان کرده است و اعالم دیدن  نظرش را در این ستم ولی نظام
در  ،از شکمش افتاد زد که جنینچنان به شکم فاطمه  عمر در روز بیعت» :گویدمی

و بغدادی سخن  (5)«شیدساکنانش به آتش بکاش را با خانه :زدفریاد میحالی که او 
 سقطرا  شجنیناو که بر اینو تصریح بیان توسط عمر را  زدن فاطمه ینظام درباره

 .(1)کندرها می ،استکرده 
 تغییر دادن برخی وقایع حساسدر تحریف برخی از منابع و تزویر خیانت و دست 

 سَیَعْلَمُ  وَ» .شاهد هستیمطور که این را در بسیاری از موارد همان ؛تاریخ ادامه دارددر 
 ستم محمد بیتاهلکه به  کسانى و)« یَنْقَلِبُون مُنْقَلَب  أَیَّ  ظَلَمُوا آل بیت محمد الَّذینَ
 .(گشتبازخواهند  بازگشتگاه ینکدام به دانست خواهند زودى به اندکرده
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 :مارــهـچاب ـب

  احتجاج زهرا 

 :هایی داردکه فصل

 زهرای خطبه :فصل اول در مسجد رسول خدا 

 ی فدکمصادره :فصل دوم 

 ادعای میراث :فصل سوم 

 (خویشاوندان نزدیک)از بین بردن سهم ذوی القربی  :فصل چهارم 





 اول:   فـصـــل 

 در مسجد رسول خدا ی زهراخـطبه

  :روایت کرده است با سندش از پدرانش عبد اهلل بن حسن
 بگیرد و این خبر به فاطمه هنگامی که ابوبکر بر آن شد تا فدک را از فاطمه

ی خود را بر سر بست و چادر را بر خود پیچید و در میان گروهی از مقنعه ،رسید
لباس و پوشش او چنان بلند بود که هنگام راه  .بستگان و بانوان خاندانش روانه شد
و راه رفتنش کامال شبیه راه رفتن رسول  ،گرفترفتن دامن لباس زیر پایش قرار می

شد در حالی که او در میان گروهی از  بر ابوبکر وارد (در مسجد)تا  .بود خدا
ای آویختند و پرده برای زهرا (همراهان) .مهاجرین و انصار و سایر مردم قرار داشت

ی وی به گریستن ای کرد که همه از نالهمندانه چنان نالهگاه دردآن .آن گرامی نشست
دم آرام اندکی ساکت ماند تا مر زهرا .پرداختند و مجلس پر خروش و منقلب شد

گاه سخن را با حمد و ثنای الهی و درود بر آن ،شان فروکش کردگرفتند و هیجان
و چون آرام شدند به سخن خویش  ،و مردم دوباره به گریه درآمدند ،پیامبر آغاز نمود
 :ادامه داد و فرمود

چه نعمت عطا فرمود، و سپاس سزای او است بر ی خدا است بر آنستایش ویژه)
چه از پیش عطا فرمود؛ از انواع الهام نمود، و ثنا و تحیت او را است بر آنچه آن

هایی که به ها را آغاز کرد، و کمال نعمتای خود آنهایی که بی هیچ سابقهنعمت
هایی که استمرار بخشید، ها و نعمتاحسان و نیکی مرحمت فرمود، و کمال منّت

و سرانجامش از پاداش به دور است، و  هایی که شمارَش از شماره بیرون است،نعمت
توان ادراک کرد، و مردم را برای افزودن نعمت به شکرگزاری نهایت آن را نمی

ها ستایش خواست، و با فراخواندن به نظایر آن فراخواند و از آفریدگان به بزرگی نعمت
 .ها، تجدید نعمت فرمود )و نعمتی دوباره بخشید(نعمت
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ایی جز اهلل نیست، یکتایی است که شریکی ندارد، و ایـن دهم که خدو گواهی می
هـا معنـای آن را ی توحیدی است که اخالص را تاویلش قـرار داد، و دلگواهی کلمه

را یـارای دیـدنش  هادرخشد، خداوندی که چشـمدربردارد، و مفهوم آن در اندیشه می
صورات به دور اسـت. اش از اوهام و تها از توصیفش ناتوان، و چگونگیننیست، و زبا

کـه ها را خلق کرد بـی آنها بوده باشد، و آنچه پیش از آناشیا را پدید آورد نه از آن
ها را به قدرت خویش هستی بخشید، و به خواست و ای را الگو قرار دهد، آنهیچ نمونه

 کـه در پدیـدها نیازی داشته باشد، و بی آنکه به ایجاد آنمشیت خود بیافرید، بی آن
ای برایش باشد، مگـر بـه جهـت اسـتوار داشـتن حکمـتش، و شان سود و فایدهآوردن

هشدار و آگاهی دادن به طاعتش، و آشکار ساختن قدرتش، تا آفریدگانش را به بندگی 
گاه بر اطاعـت و عبادت خود وادارد، و دعوت خویش را عزت و چیرگی بخشد. پس آن

اشت تا بندگانش را از خشـم و عـذاب خـود خویش ثواب، و نافرمانی خود کیفر مقرّر د
 دور سازد، و آنان را به سوی بهشت خود سوق دهد.

او را انتخاب کرد و ، ی او استبنده و فرستاده دهم که پدرم محمّدو گواهی می
که که به رسالت بفرستد، و او را نامید )به محمّد( پیش از آنبرگزید پیش از آن

که به نبوت مبعوثش دارد، در وقتی که آفریدگان ش از آنبرگزیند، و انتخابش نمود پی
ها پوشیده و مستور، و با نهایت ها و هولی ترسدر حجاب غیبت پنهان، و در پرده

نیستی همراه بودند؛ چرا که خداوند متعال به پِی آمد امور دانا، و به پیش آمد روزگاران 
ود. خداوند او را برانگیخت تا فرمانش مسلط و آگاه، و به جایگاه مقدّرات عارف و آشنا ب

را به پایان برد، و حُکمش را پا برجا دارد، و تقدیرات محتومش را عملی سازد. پس 
اند، برخی معتکف بر ها را مشاهده کرد که در ادیان خویش فرقه فرقهامت پیامبر

او را  کههای خود، که منکر خداوند هستند با آنگر بتاند، برخی پرستشآتش خویش
شان را روشن هایتاریکی ی پدرم محمدشناسند. پس خداوند متعال به وسیلهمی

ها و شبهات ها را از غبار حیرتها برطرف کرد، و چشمساخت، و معضالت را از دل
جال داد. در میان مردم به هدایت قیام فرمود، آنان را از گمراهی و ناامیدی نجات داد، 

رهانید، آنان را به دین استوار راهنمایی کرد، و به صراط شان را از کوری دیدگان
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 .مستقیم فراخواند
سپس خداوند او را به سوی خویش برد و قبض روح فرمود از سرِ لطف و به اختیار 

از رنج این دنیا در آسودگی  خودِ پیامبر، و با رغبت و ایثار از سوی او، و اینک محمد
اند، و قرین رضوان و خوشنودی ار فراگرفتهاست، و پیرامونش را فرشتگان نیکوک

پروردگار آمرزنده، و در جوار پادشاه مقتدر است. خداوند بر پدرم درود فرستد که 
دارش است. و پیامبرش، امینش بر وَحیش، و منتخبش از میان آفریدگانش، و دوست

 سالم بر او و رحمت خداوند و برکاتش بر او باد!

یندگان امر و نهی او، و حامالن دین و وحی او، و و شما ای بندگان خدا! نما
های دیگر هستید. داران خداوند بر خویشتن، و رسانندگان )دین خدا( به امتامانت

ای بر شما خلیفه و جانشین ساخته است که او، کتاب ناطق خدا، و قرآن بازمانده
شن، هایش واضح و روصادق، و نور فروزان، و روشنی درخشان است، که بینش

هایش پیدا و آشکار، و ظواهرش تابناک است. پیروانش مورد رشک و ها و خصلتروش
کند، شنیدن از او راه اند، و پیروان خود را به سوی بهشت رضوان راهبری میغبطه

های نورانی خداوند، و واجبات تفسیر منتهی به نجات است. در او است بیان حجت
های قاطعش، و الیل روشنش، و جملهاش، و داش، و محرمات منع شدهشده

اش های بخشیدههای مطلوبش )مستحبات(، و رخصتهای کافیش، و فضیلتبرهان
اش. پس خداوند ایمان را برای پاک ساختن شما از )مباحات(، و شرایع نگاشته شده

شرک، و نماز را برای برکنار داشتن شما از تکبر، و زکات را برای پاکی نفس و افزایش 
روزی، و روزه را برای استوار داشتن اخالص، و حج را برای تقویت بنیان دین، و در 

ها، و اطاعت از ما را برای برقراری نظام امت، و امامت عدل را برای منسجم کردن دل
و پیشوایی ما را برای در امان ماندن از تفرقه، و جهاد را برای عزت اسالم و ذلت اهل 

یی را کمکی برای رسیدن به پاداش و ثواب الهی، و امر به کفر و نفاق، و صبر و شکیبا
معروف و نهی از منکر را برای مصلحت عموم، و نیکی به پدر و مادر را برای جلوگیری 

ی رحم )رسیدگی به خویشاوندان( را برای طول عمر و افزایش از خشم الهی، و صله
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ت دستیابی به آمرزش و ها، و وفای به نذر را جهنفرات، و قصاص را برای حفظ خون
ها را برای تبدیل نقص و کمی به افزونی و ها و وزنمغفرت، و کامل پرداختن پیمانه

خواری را برای پاک داشتن از پلیدی، و خود داری از تهمت زنا برکت، و نهی از شراب
را برای برکناری از لعنت، و ترک دزدی را برای دستیابی به عفت و پاکدامنی قرار داد. 

اتَّقُوا اش اخالص ورزند. پس داوند شرک را حرام کرد تا به ربوبیت و پروردگاریخ
 یچنان که شایستهاز خدا بترسید آن) اهللَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ ال تَمُوتُنَّ إِالَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 

به  چهو اطاعت کنید خدا را در آن (نمیرید مسلمانی در زنهار که جز او است و از ترس
 إِنَّمَا یَخْشَی اهللَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  تان فرموده استتان داده و از آن نهیآن فرمان

 .(ترسندمی او از دانشمندان تنها خدا بندگان میان از آینه هر)
گویم و نخست نیز دوباره می، ام و پدرم محمّدای مردم! بدانید که من فاطمه

لَقَدْ ، کنمکنم ناصواب نمیچه میگویم و آننادرست نمیگویم چه میگفتم، و آن
 جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَریصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنینَ رَؤُفٌ رَحیمٌ 

 او بر دهدمی رنج را شما چهآن هر به سوی شما آمد، شما خود ای ازفرستاده آینه هر)
پس اگر  .(است مهربان و رئوف مؤمنان با و بر )هدایت( شما حریص، و آید،می گران

بینید که او پدر من است نه پدر زنان شما، و نَسَب او را بجویید و او را بشناسید، می
برادر پسر عموی من است نه مردان شما، و نسبت به خویشاوندی با او چه نیکو است. 

داد، و از مسلک و فرمود و بیم میآشکارا انذار میرسالت را ابالغ کرد در حالی که 
فشرد، و به راه زد، و گلویشان را میشان را میتافت، میانروش مشرکان روی برمی

شکست و سرها را ها را مینمود، بتی نیکو دعوت میپروردگارش با حکمت و موعظه
ی جا که سینهتا آن افکند، تا گروه آنان منهزم شد و پشت کردند و فرار نمودند،می

شب شکافته شد و صبح نمایان گردید، و حقیقت خالص، روشن و تابان گردید، 
پیشوای دین سخن گفت و دهان شیاطین الل گردید، اوباش منافق نابود شدند، گره 

ی توحید به دهان آوردید به تبعیت از معدودی از کفر و دشمنی باز شد، و شما کلمه
و شما بر پرتگاه سقوط به گودال آتش قرار داشتید، (. بیتاهلدار )سپیدرویانِ روزه

ای برای آشامنده، فرصتی برای طمع کننده و و چنان خوار و ناتوان بودید که جرعه
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ای از آن برگیرد و به آن آتش حقیری برای کسی بودید که بخواهد شتابان شعله
آشامیدید و و سرگین را می ها بودید، آب آمیخته به بولاعتنایی ندارد. پایمال قدم
خوردید. ذلیالن مطرودی بودید که همواره هراس داشتید مردم پوست چهارپایان را می

 ی محمّدگاه خدای تبارک و تعالی شما را به وسیلهاز اطراف شما را بربایند. پس آن
که که پیامبر، سختی و مصائب بسیار تحمل کرد و پس از آننجات بخشید؛ پس از آن

کُلَّما أَوْقَدُوا  های عرب و سرکشان اهل کتاب درگیر شد.جویان دالور، گرگا جنگب
افروختند خداوند آن را خاموش هرگاه آتش جنگی برمی) ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفاهَا اهللُ 

افراشت، یا گروهی از مشرکان دهان یا هرگاه شاخ شیطان سر بر می (ساختمی
افکند و او تا بال و پر دشمن را پایمال قدم ها میدهان آن گشودند برادر خود را درمی

کرد، شان را با شمشیر خود سرد و خاموش نمییساخت و آتش ستیزهخویش نمی
داد، در اجرای گشت. در حالی که او در راه خدا تن به مشقت و سختی میبازنمی

ای خدا سیّد و سرور مقرّب و نزدیک، و در میان اولی فرمان خدا کوشا، به رسول خدا
کشید، در راه کوشید، زحمت میکرد، میزد، خیرخواهی میبود، دامن همت بر کمر می

ای اعتنا نداشت، در حالی که شما در رفاه زندگی خدا به سرزنش هیچ سرزنش کننده
آمدهای ناگوار کردید و آسوده و شادمان و در امنیت بودید، و شما چشم به راه پیشمی

تافتید، و کشیدید، و از مبارزه با دشمن سر برمیبودید؛ خبرهای بد را انتظار میبرای ما 
 !گریختیداز نبرد می
گاه که خداوند برای پیامبرش سرای پیامبرانش و جایگاه برگزیدگانش را تا آن

ی نفاق آشکار شد، ردای دین فرسوده گردید، اختیار فرمود در میان شما خار کینه
پیشگان به صدا برآورد، شتر باطل ترین اراذل سرویا گشت، گمنامساکتِ گمراهان گ

درآمد و در میان شما دُم برافراشت، و شیطان از سوراخ خویش سر برون کرد، شما را 
پذیرید. سپس شما را تحریک کنید و فریبش را میندا داد و دید دعوتش را اجابت می

برافروخت و مشاهده کرد به آسانی روید. شما را کرد و دریافت شتابان به سویش می
گاه شتر دیگری را داغ زدید و تصاحب کردید، و شوید. پس آنبا فرمانش خشمگین می

حالی که هنوز از زمان پیامبر چنین کردید؛ در خور دیگران درآمدید، و اینبه آبش
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ود، و چیزی نگذشته بود، و هنوز ما از خستگی مصیبت نیاسوده و زخم ما التیام نیافته ب
که از فتنه ی اینسازی و به بهانهرسول خدا هنوز به خاک سپرده نشده بود، و با حیله

آگاه باشید که در ) أَال فِی الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لِمُحیطَةٌ بِالْکافِرینَ ترسیم؛می
شگفتا از پس  .(ی کافران استبرگیرنده فتنه سقوط کردند و به راستی که دوزخ در
آورید؟ در حالی که کتاب خدا در میان شما شما. شما را چه شده است؟ و به کجا رو می

هایش آشکار و ایش تابان، نهیهاست، امورش پیدا و دستوراتش درخشان، نشانه
گردانی از آن را اید، آیا رویهایش روشن است، شما آن را پشت سرتان افکندهنفرما
عوض بدی است ) بِئْسَ لِلْظَّالِمینَ بَداَلً کنید؟آن حکم می خواهید؟ و یا به غیرمی

وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْاِساْلمِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ  (کارانبرای ستم
شود و در آخرت از و هر کس جز اسالم دینی برگزیند از او پذیرفته نمی) الْخاسِرینَ 

 .(کاران استزیان
سپس درنگ نکردید به قدری که سرکشی این مرکب )خالفتی که غصب کردید( 
فروکش کند و مهار کردنش آسان شود، و )هنگامی که بر آن مسلط شدید( شروع به 

زنید، و دعوت شیطان گمراه را در برافروختن آتش فتنه کردید، و لهیب آن را دامن می
کنید، های پیامبر برگزیده اجابت میخاموش کردن انوار دین تابناک و واگذاشتن سنت

کنید قصد سویی و کار خود را )در غصب خالفت و فدک( وارونه جلوه داده، تظاهر می
کنید، و بر اموری از و فرزند پیامبر با خدعه و نیرنگ رفتار می بیتاهلندارید، و با 

دردناک  ی کشنده وچون زخم کارد و جراحت نیزهشود که هماعمال شما شکیبایی می
آیا ) أَفَحُکْمَ الْجاهِلِیَّةِ تَبْغُونَ ، پندارید من از پدرم ارثی ندارماست. و اینک شما می

و ) وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اهللِ حُکْماً لِقَوْم  یُوقِنُونَ  (خواهید؟قانون و داوری جاهلیت را می
آیا  .(قین دارندچه کسی در حکم و داوری از خداوند نیکوتر است برای کسانی که ی

روز روشن است که من دختر دانید؟.... آری برای شما همچون آفتاب نیمشما نمی
ی مرا( را به زور از من پیامبرم. ای مسلمانان! آیا )درست است که( خاک پدرم )ارثیه

بگیرند؟ ای پسر ابی قحافه! آیا در کتاب خدا چنین آمده است که تو از پدرت ارث 
ای! آیا به عمد کتاب خدا رم ارث نبرم؟! همانا چیز بسیار زشتی آوردهببری و من از پد
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و ) وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ : فرمایداید؟ آنجا که میرا ترک کرده و آن را پشت افکنده
رَبّ هَبْ لی مِنْ  :فرمایدزکریا میبنو در داستان یحیی (سلیمان از داوود ارث بُرد

پروردگار من! از نزد خودت ) یَرِثُنی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلهُ رَبِّ رَضیّاً لَدُنْکَ وَلِّیاً 
به من وارثی عنایت فرما که از من و آل یعقوب ارث ببرد و پروردگارم، او را راضی قرار 

و در کتاب خدا ) وَ اُولُوا الْاَرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلی بِبَعْض  فی کِتابِ اهللِ: فرمایدو می (بده
یُوصیکُمُ اهللُ فی أَواْلدِکُمْ : فرمایدو می (برخی از خویشان سزاوارتر از برخی دیگرند

کند که سهم تان سفارش میخداوند شما را در مورد فرزندان) لِلْذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ 
الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبینَ نْ تَرَکَ خَیْراً إِ :فرمایدمی و (پسر دو برابر دختر است
 مادر و پدر یدرباره که شد مقرر گذارد، جای بر خِیری و) بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلیَ الْمُتَقینَ 

 .(پرهیزگاران حقی است برای این و کند وصیت انصاف روی از خویشاوندان، و
رسد و قرابتی میان به من نمی و شما می پندارید مرا منزلتی نیست، و ارثی از پدرم

ای ویژگی بخشیده که پدرم را از حکم آن آیه ما وجود ندارد! آیا خدا شما را به آیه
گویید: اهل دو دین هستند و از هم ارث خارج ساخته است؟ یا در مورد من و پدرم می

از  برند؟ آیا من و پدرم اهل یک دین نیستیم؟ یا شما به احکام خاص و عام قرآننمی
پدرم و پسر عمویم داناتر هستید؟! اینک خالفت و فدک، مهار شده و مهیا ارزانی تو 
باد و آن را بگیر که در روز حشر و قیامت تو را مالقات خواهد کرد، پس در آن هنگام 

گاه قیامت است، و خداوند نیکو داوری است و محمّد نیکو زمامدار و سرپرستی، و وعده
گاه است که پشیمان شوید و ل پیشگان زیان خواهند کرد، و آنبه هنگام رستاخیز باط

هر خبری را جایگاهی ) لِکُلِّ نَبَأ  مُسْتَقَرٌ  تان سودی نخواهد داشت، وپشیمانی برای
در آینده ) سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ یَأْتیهِ عَذابٌ یُخْزیهِ وَ یَحِلُّ عَلَیْهِ عَذابٌ مُقیمٌ  و (است

آید که خوارش سازد و عذابی پایدار بر که بر چه کسی عذابی فرود می درخواهید یافت
 .(شوداو واقع می

 :به انصار رو کرد و فرمود گاه زهراآن
ای گروه بزرگان و یاوران دین و نگاهبانان اسالم! این سستی شما در حق من و این  

: فرمودنمی زدگی شما در مورد دادخواهی من چیست؟ آیا پدرم رسول خداخواب
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چه زود کارها را دگرگون  (حق و احترام هر کس را در فرزندش باید مراعات کرد؟)
گذارم را تان میگردید و چه با شتاب عوض شد، در حالی که توانایی کاری که بر عهده

 گویید محمّدام نیرومند هستید، آیا میخواهم و قصد کردهچه میدارید و بر آن
تی است بَس بزرگ که شکست و سستی آن فراگیر، و از هم مُرد؟! آری این مصیب

دار، و اصالح و جبران آن گسسته و از دست رفته است، و زمین از اش دامنهگسیختگی
غیبت پیامبر تاریک، و آفتاب و ماه بی فروغ و ستارگان پراکنده و آرزوها پایمال است، 

و حرمت و احترام به هنگام ها فرو افتاده شد، و حامی و یاور تباه گردید، و کوه
درگذشت او از دست رفت، و به خدا سوگند آن بالیی بزرگ و مصیبتی عظیم بود که 

هایتان سنگ آن نیست، کتاب خدای متعال که صبح و شام در خانهای همبال و فاجعه
شود از آن خبر داده است، و پیش از آن نیز با صدای بلند و الحان گوناگون خوانده می

بر پیامبران و رسوالن الهی واقع شده قرار دارد، حکمی قطعی و فرمانی حتمی  چهآن
وَ ما مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلی است که 

 این جز)  شَیْئاً وَ سَیَجْزِی اهللُ الشَّاکِرینَ أَعْقابَکُمْ وَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَلی عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اهللَ
او  اگر آیا اند.بوده فرستادگانی دیگر او از پیش که ای استفرستاده محمد که نیست
به پیشینِ خود  که کس گردید؟ هربازمی خود پیشین آیین به شود شما کشته یا بمیرد

 .(داد خواهد پاداش را گزارانسپاس خداوند رسانید و نخواهد خدا به زیانی هیچ بازگردد
بینید و شگفتا ای فرزندان قَیْلَه! آیا میراث پدرم به ستم از من گرفته شود و شما می

رسد و از جریان شنوید و حضور دارید و جمعید؟ و دادخواهی من به شما میمی
دیدگی من آگاهید، در حالی که شما نفرات و آمادگی دارید، و وسایل و نیرو در ستم

رسد و اجابت در اختیار دارید، دعوتم به شما میاختیارتان هست، و اسلحه و سپر 
رسید، در حالی که شما به دلیری شنوید و به فریادم نمیکنید، و فریادم را مینمی

اید، و موصوف و به خیر و صالح معروفید، و نخبگانی هستید که انتخاب گشته
و سختی و  اید. شما با عرب جنگیدیدبرگزیده شده بیتاهلبرگزیدگانی که برای ما 

ها به نبرد برخاستید و دلیران را دفع کردید، و همواره مشقت را تحمل کردید، و با گروه
ی ما به گردش کردید، تا آسیای اسالم به وسیلهدادیم و شما اطاعت میما فرمان می
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ی دروغ درآمد، و روزگار پر رونق و پر برکت شد، و شرک سر تسلیم فرود آورد، و شعله
و آتش کفر سرد شد، و دعوت فتنه و آشوب آرام گرفت، و نظام دین  فروکش کرد

اید، و پس از آشکار شدن برقرار گردید. پس چگونه پس از روشن شدن سرگردان مانده
زنید، و پس از پذیرش دارید، و پس از ورود به کار، سرباز می)حق( آن را پوشیده می

از پیمان بستن سوگندهاشان را  ورزید؟! بدا به حال گروهی که پسایمان شرک می
شکستند، و برای اخراج پیامبر کوشیدند، و آنان ابتدا تعدّی و تجاوز به شما را آغاز 

در حالی که ) وَاهللُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ ترسید؟ کردند، آیا از آنان می
 .(ریدخداوند سزاوارتر است که از او بترسید اگر ایمان دا

اید، و کسی را که به رتق و فتق امور بینم که به رفاه و آسایش روی آوردههمانا می
اید، و از سختی به اید، و راحتی و سکون را برگزیدهسزاوارتر است از حکومت دور کرده

چه اید و آنداشتید افکندهچه را نگه میاید، به همین جهت آننعمت و گشایش رسیده
نْ تَکْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِی إِاید، پس )بدانید که( شیده بودید قِی کردهرا به آسانی نو

ی ساکنان زمین کافر شوید، اگر شما و همه) األَرْضِ جَمیعاً فَإِنَّ اهللَ لَغَنِیٌ حَمیدٌ 
 .(نیازی ستوده استخداوند بی

یاری ما با دانم سستی و دست بازداشتن از که میآگاه باشید که من گفتم با آن
های شما چیره گشته است، ولی گفتار من وفایی بر دلوجود شما آمیخته، و مکر و بی

جوششی از اندوه نفس و تسکینی بر هیجان خشم، و به جهت کُندی اسلحه )ناتوانی و 
های درونی، و نیز اتمام حجتی از پیش بر شما است. یاوری( و برای گشودن غصهبی

شما، بر آن سوار شوید در حالی که پشتش زخم و پایش  اینک شتر خالفت ارزانی
تان باقی است، و از خشم خدای جبّار و ننگی ساییده و فرسوده است و بدنامی آن برای

ها عَلَیْهِم نارِ اهللِ الْمُوقَدَةِ، الَّتی تَطَّلِعُ عَلَی الْاَفْئِدَةِ آن ابدی داغ و نشان دارد، و به
 در سو هر از یابد ومی غلبه هادل بر خداوند است، که یافروخته آتش) مُوصَدَةٌ 
وَ سَیَعْلَمُ  ،دهید در برابر دیدگان خدا استچه انجام میو آن (است گرفته شانمیان

 چه به که خواهند دانست زودی به کارانستم و) الَّذینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَب  یَنْقَلِبُونَ 
برای ) نَذیر  لَکُمْ بَیْنَ یَدَیْ عَذاب  شَدید   و من دختر (گاهی بازخواهند گشتبازگشت
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پس عمل کنید که ما نیز عمل  ،(ای از عذابی شدید هستمشما پیامبر بیم دهنده
 .(بریمو منتظر باشید که ما نیز انتظار می) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ  کنیم،می

 پاسخ ابوبکر:

 :گفت سپس ابوبکر در پاسخ حضرت زهرا :است در احتجاج شیخ طبرسی آمده
پدرت نسبت به مؤمنین بسیار با عاطفه و بزرگوار و رؤوف و  !ای دختر رسول خدا

اگر بخواهیم نَسَب او را  .و نسبت به کافران عذابی دردناک و عقابی بزرگ ،مهربان بود
برادر شوهر و و  ،های دیگریابیم که او پدر تو است نه پدر زنوجو کنیم درمیجست

او را بر تمام  هم او که پیامبر اکرم ،مونس تو بود نه برادر سایر دوستان
همراهی  و در هر امر بزرگی با پیامبر اکرم ،خویشاوندان با محبت مقدم داشت

دارد و دشمن نمی ،دارد شما را مگر کسی که سعادتمند باشدو دوست نمی .نمودمی
 شما همان عترت پاک رسول خدا ،بدبخت باشد شما را مگر کسی که شقاوتمند و

های ما به سوی بهشت ها و راهو راهنمایان ما بر خوبی ،و برگزیدگان منتخب خدا
و در  ،گودر گفتار خود راست !ی زنان و دختر بهترین پیامبرانو تو ای برگزیده .هستید

نباید مانع سخن و کسی  ،و نباید از حقت منع شوی ،وفور عقل و درایت پیشگام هستی
و جز  ،من از رأی و نظر رسول خدا تجاوز نکردم ،به خدا سوگند .راست و حق تو گردد

گاه به اهل خود دروغ و جلودار و پیش قراول هیچ ،ی او عمل ننمودمبه اذن و اجازه
که شنیدم رسول  ـکه شهادت خداوند کافی استـگیرم و من خدا را گواه می ،گویدنمی
ی پیامبران برای کسی نه طال و نه نقره و نه خانه و نه ما طایفه» :مودفرمی خدا

گذاریم، بلکه ما تنها کتاب و حکمت و دانش و نبوت را به ارث زمین به ارث نمی
گذاریم، و هر چیز قابل استفاده که از ما بجا بماند، از آنِ ولیّ امر بعد از ما است و او می

چه را که شما قصد و ما درآمد آن« تواند عمل کندمیبه هر شکل که صالح دید 
ی آن افزار قرار دادیم تا مسلمانان بتوانند به وسیلهی اسب و جنگبرای تهیه ،دارید

 ؛و با شورشگران و متمردان فاسق برخورد نمایند ،پیکار کنند و با کفار به جهاد برخیزند
و من به تنهایی این کار را  ،فتو این کار با اجماع و اتفاق نظر مسلمین صورت گر
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این است موجودی و مال من که  ،نکردم و مستبدانه به رأی خود عمل ننمودم
ی کنیم و بدون اجازهو آن را از شما دریغ نمی ،و در اختیار شما باشد ،پیشکش شما

 ،ی طیبه برای فرزندانت هستیتو سرور امت پدرت و شجره .کنیمشما ذخیره نمی
حکم شما در اموال  ،گذاریمو از اصل و فرع شما کم نمی ،تو نیستیممنکر فضیلت 

با پدر بزرگوارت  (فدک)آیا به نظر شما من در این مورد  .متعلق به من نافذ است
 ؟کنممخالفت می

 پاسخ سرور زنان:

از کتاب  اهلل! هیچ گاه پدرم رسول خداسبحان :فرمود سپس حضرت زهرا
کرد و کرد، بلکه از آن پیروی میبا احکام آن مخالفت نمیگرداند و خدا روی برنمی

اید؟ و با حرف باطل و شکنی اجتماع کردههایش بود. آیا همه بر پیمانپیرو سوره
کنید، شبیه همان می آورید؟ و این خیانتی که پس از رحلت پیامبرتهمت دلیل می

است که داوری است این کتاب خدا  هایی است که در زمان حیاتش داشتید.توطئه
وَ  یَرِثُنی فرماید:کند، که میگویی است که حق را از باطل جدا میعادل، و سخن

و نیز  (...که از من ارث بَرَد و از خاندان یعقوب ارث بَرَد)  ...یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ
 عزّوجلو خداوند  (و سلیمان از داوود ارث بُرد)  ...وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ: فرمایدمی
های ارث را توزیع کرده و فرایض و میراث را تشریع و سهم مردان و جا که سهمآن

و شبهات  هاگمانگویان را برطرف، و های دروغزنان را بازگو نموده، شبهات و توجیه
بَلْ گویید چنین نیست که شما میآیندگان را زایل و باطل ساخته است. نه هرگز این

 بلکه نفس) ما تَصِفُونَ  سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنْفُسُکُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمیلٌ وَ اهللُ الْمُسْتَعانُ عَلی
چه خداوند بر آن و است( نیکو )بهتر صبری اکنون تان بیاراست.برای را شما کاری
 .(رسان استکنید یاریتوصیف می

 پاسخ ابوبکر:

تو معدن  .گویدخدا و رسول خدا راست گفتند و دخترش راست می :ابوبکر گفت
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 .ی حجت خدا هستیو سرچشمه ،و رکن دین ،و جایگاه هدایت و رحمت ،حکمت
ها شاهد این مسلمان .ات را منکر نیستمو خطابه ،دانمسخن درست تو را نادرست نمی
فت را به گردن من ی خالها بودند که قالدههم این .و قاضی میان من و تو باشند

که بدون این ،ها آن را گرفتمو من نیز با اتفاق نظر همین مسلمان ،آویختند
و این  ؛منشی و تکبر کرده باشم و بخواهم خود را بر دیگران مقدم بدارمبزرگ

 .مسلمانان همه بر این مطلب شاهدند

 پاسخ سرور زنان:

جماعت مسلمانان که به ای  :به مردم رو کرد و فرمود گاه حضرت فاطمهآن
، بار چشم بر هم نهادیدهای باطل شتافتید، و بر کارهای زشت و زیانسوی گفته

قُلُوب  أَقْفالُها أَفاَل یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلی ( آیا در قرآن تدبر و ژرف اندیشی
کارهای زشتی نه هرگز چنین نیست، بلکه  .(ها قفل زده شده است؟کنید؟ یا بر دلنمی

هایتان را گرفته است، و چه ها و گوشهایتان زنگار زده، و چشماید بر دلکه انجام داده
بد تأویل و توجیه نمودید، و به چه بد چیزی اشاره کردید، و چه بد عوضی گرفتید، به 
ها خدا سوگند حمل آن را سنگین، و عاقبتش را وخیم خواهید یافت، آن هنگام که پرده

چه گمان های پشت پرده آشکار، و آنها و سختیروند و گرفتاریان کنار میتبرای
جا است که باطالن و این گرددی پروردگارتان برای شما آشکار میکردید از ناحیهنمی

 بینند.زیان می

سپس ایشان بازگشت و رافع بن رفاعه زرقی او  :گویدطبری در دالئل االمامه می
اگر ابوالحسن در این خصوص  !ای سرور زنان :ان عرض کردبه ایش .را دنبال نمود

داد جاری شود برای مردم بیان که این قرارگفت و پیش از اینسخن می (خالفت)
از من » :گونه پاسخش دادحضرت این .کردیمکسی را جایگزین ایشان نمی ،نمودمی

قرار  ایهانهبدور شود. خداوند پس از غدیرخم برای هیچ کسی هیچ دلیلی و هیچ 
 .«نداد
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مدینه مضطرب شد و  .مردان و زنان گریانی بیشتر از آن روز دیده نشد :گویدمی
 :به عمر گفت ،وقتی این خبر به ابوبکر رسید .مردم برانگیخته شدند و صداها باال رفت

چه بسا وصله پینه کنی و  .اگر مرا رها کنی چیزی علیه تو نیست .دستت درد نکند
چه بسا در  :آن مرد گفت ؟!آیا به این ترتیب او بیش از ما حق ندارد ؟!حفره را بپوشانی

من به تو جز مهربانی  .تضعیفی برای سلطنت تو و پستی برای افراد تو باشد ،این
را که  چهآنحالی که مردم در ؛شودپس دختر محمد چه می !وای بر تو :گفت .ورزمنمی

توانیم پوشیده دانند و ما فریبی را که بر او زدیم نمیکنی میبه سویش دعوت می
ای بود که به این چیزی نبود جز سختی که آشکار شده است و لحظه :او گفت .بداریم

 (6).دیگر نیست ،چه بودهگویی آن ؟پایان رسیده است

 :فرمود نمود و پیامبر قبر سوى به رو حضرت سپس
 کردچنان بزرگ جلوه نمىبودى آن توکه اگر  خبرها و مواردی پیش آمدپس از تو 

و قوم تو متفرّق شدند.  ما تو را از دست دادیم، همچون زمینی که از باران محروم شود
 هر خاندانى که نزد خدا منزلت و مقامى داشت. بیا بنگر که چگونه از راه منحرف شدند
چه در سینه داشتند برای ما آشکار ما مردان آن نزد بیگانگان نیز محترم بود، غیر از

مان حایل شد مردان از ما روى گرداندند و میان که رفتی و خاکهمین. کردند
غصب شد تو آن بَدر و آن مان میراثکه از دستت دادیم و همین. مان نمودندخفیف

 .شدها نازل میکه از صاحب عزت بر تو کتاب چراغ نوربخشی بودى
اى . پس از تو گم شد و تمام خیرها پوشیده شد مان بودا آیات الهى مونسجبرئیل ب

 .اما تو رفتى و خاک تو را در خود نهان داشت کاش پیش از تو مرگ ما را ربوده بود

 امیراملؤمنینو سخنش با  بازگشت حضرت

 چشم انتظار بازگشتش و امیرالمؤمنین و بازگشت خانه به حضرت گاهآن
 :فرمود امیرالمؤمنین به گرفت آرام خانه در وقتى .بود جمالش آفتاب طلوع منتظر

                                                                                                      
 .622ص  :دالیل االمامه -6
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و همچون افراد  یاجامه بر خود پیچیدهمادر رحم در ! بسان جنین ابو طالب پسر اى»
و  یشکستیپر عقاب را در هم مکه شه یتو همان دالور ی!انشین گشتهمتهم خانه

عطای قحافه است که  این پسر ابو !اندشدهها بر تو چیره شکسته اکنون این پرهم
او را  .از من ربوده و آشکارا با من در ستیز شده استمایحتاج فرزندانم را به زور و پدرم 

شان را از من جا که انصار یاریتا آن با شدت دشمنی در سخن گفتن با خود یافتم
 ده از یاریم فروحاضران در آن مجلس، دینپیوستند. و مهاجران به من دریغ داشتند 

و فرو برده خارج شدم  خشممانع شد.  یبه دفاع برخاست و نه کس ینه کس .بستند
نشین نتیجه بازگشتم. آن روز که شمشیر بر زمین نهادی، ضعیف و خانهخشمگین و بی
ای را از من ای. گویندهکردی ولی اکنون بر خاک نشستهها را شکار میشدی. تو گرگ

گردانی، و من اختیاری ندارم. ای کاش پیش از لی را از من دور نمیکنی و باطدفع نمی
که بر تو این خوار شدنم و پیش از این خفیف شدنم مرده بودم، عذرخواهم از خدا از این

جسارت کردم و نتوانستم از تو حمایت کنم! ای وای بر من در هر برآمدن آفتاب! ای 
است!  پدرم به سوى شکایتم شد. سست بازویم رفت. وای بر من در هر غروب! پناهم

در  برتری، و آنان از توان و تو در نیرو پروردگارا! پروردگارم درخواست انتقام دارم. از و
 .«عقاب از آنان شدیدتر و عذاب

 :پاسخ امیراملؤمنین

ای  !باد تو وای و بدبختی بر دشمن !نه، وای بر تو مباد» :فرمود امیرالمؤمنین
 .فرود آی و آرام بگیر تاز این سوز و خروشنبوت  یدختر پیامبر برگزیده و ای بازمانده

اگر  چه در توانم بود کوتاهی نکردم.در آنو سست و ضعیف نشدم دین خود در من 
چه برای آن نگران معیشت هستی، روزی تو ضمانت شده و کفیل تو ایمن شده است و

پس برای خدا صبر  .زی است که از تو گرفته شده استتو مهیا ساخته برتر از آن چی
 .«پیشه کن



  
 انتشارات انصار امام مهدی  191

 (6).و از سخن بازایستاد« است کافى مرا خدا» :فرمود حضرت

 :ی زهرامنابع خطبه

طور که خواهد آمد شود و همانهای مشهور شناخته میاین خطبه جزو خطبه
که این خطبه از ای در اینپس هیچ اشکال و شبهه .بسیاری آن را نقل نمودند

مشهور  (شیعه)میان طایفه  ،صادر شده باشد وجود ندارد و این مطلب ی زهرافاطمه
 .کردندمشایخ و اساتید شیعه آن را روایت و تدریس می .و معروف است

ابن ابی الحدید در شرح نهج  .بودن در امان نمانده استولی از اتهام به جعلی 
از علی  ،ابو عبد اهلل مرزبانی» :گویدالبالغه از سید مرتضی روایت کرده است که می

برای  :از پدرش به ما خبر داده است که گفته است ،از عبید اهلل بن احمد ،بن هارون
سخن فاطمه را هنگام  ابو الحسین زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب

کنند این خطبه جعلی و از آنان گمان می :فدک از ایشان بیان نمودم و به او گفتممنع 
 .زیرا سخنی در قالب بالغت و شیوایی است ؛العینا استسخنان ابو

کردند و شان روایت میابوطالب را دیدم که آن را از پدرانمشایخ آل :به من گفت
دم به من حدیث نموده است که این پدرم آن را از ج .دادندشان آموزش میبه فرزندان

که جد مشایخ و اساتید شیعه آن را روایت و پیش از این .رسدمی حکایت به فاطمه
 (2)«.اندکردهآن را تدریس می ،ابوالعینا وجود داشته باشد

که آن را به ابوالعینا نسبت سخن برخی از عامه که این خطبه جعلی است و این
که آن را به گویند و اینی میی خطبه شقشقیهکه دربارهدهند مشابه سخنی است می

که این خطبه با این ؛باشدکه از مصنوعات او میدهند و اینشریف رضی نسبت می
ای در این اشاره !!تر از والدت شریف رضی وجود داشته استسالیانی طوالنی پیش
 .آیدخصوص خواهد می

                                                                                                      
 .681تا  686ص  6ج  :احتجاج -6

 .252ص  61ج  :شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید -2
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ها ولی آن ؛وجود ندارد ی ایشانشدن اصل خطبه از سوای در صادر پس شبهه
کنند که آن را به ابو العینا نسبت دهند تا شاید شکایت آل به سختی تالش می

 !هایشانو این نیست مگر پوشیده داشتن عیب ؛از خلفا را پوشیده بدارند محمد
که برخی از ها متفاوت است و ایناین روایات از نظر تبدیل شدن برخی از عبارت ،آری
 .ت با زیاد یا کم شدن تغییر کرده استکلما

های خود را با ی شریف را بزرگان راویان عامه و خاصه روایت و کتاباین خطبه
 :گرددتان میبرخی از آنان تقدیم .اندنقل کردن آن و بخشی از آن مزیّن کرده

در  208در سال  .طیفور از اهالی خراساناحمد بن ابو طاهر معروف به ابن  -6
 .هجری از دنیا رفته است 240د متولد شده و سال بغدا

برای ابو الحسین  (6)گوید:الفضل میابو » :گویدمی« بالغات النسا»وی در کتاب 
سخن  (2)(هاسالم خداوند بر آن)زید بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب 

این  :هنگام منع فدک از ایشان توسط ابوبکر را بیان کردم و به او گفتم فاطمه
خبری و »است  (9)ها و سخنان ابو العیناکنند جعلی است و از ساختهجماعت گمان می

مشایخ آل ابی طالب را دیدم که آن را  :به من گفت .(8)«است بالغت قالب در سخنی

                                                                                                      
 .یعنی خودش -6

معاصر ابو  او زید بن علی بن حسین بن زید بن شهید علی بن حسین بن علی بن ابی طالب -2
 .است الحسن علی بن محمد

اصلش از یمامه و  .یار ابو جعفر منصور است ،ابو عبد اهلل محمد بن قاسم بن خالد ضریر ،ابو العینا -9
او از دارندگان بهترین حافظه و  .در سال صد و نود و یک در اهواز به دنیا آمد و در بصره بزرگ شد

در چهل سالگی بصره را ترک گفت و در سال دویست  .ترین آنها بودترین مردم و حاضر جوابفصیح
از صاحبان نوادر و شعر و ادبیات بود و در محضر ابو عبیده و االصعمی تعلیم  .و سی و سه از دنیا رفت

کنند و اند که ابو العینا مدعی این سخن )یعنی خطبه( است و از او روایت میمردم گفته .دیده بود
 (64ص  :نساء)بالغات ال .دانندصحیحش می

همانگونه که در شرح ابن  ،طور است و صحیح است زیرا این سخن در کمال بالغت استهمین -8
 .ابی الحدید گفته شده است
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پدرم از جدم حدیث نموده  .آموزندکنند و به فرزندان خود میاز پدران خود روایت می
 پیش و کنندمی روایت را شیعه آن مشایخ .رسدمی طمهفا حکایت به است که این

حسن بن علوان آن  .اندکردهمی تدریس را آن ،به دنیا آمده باشد العینا ابو جد کهاین از
را از عطیه عوفی حدیث کرده است که از عبد اهلل بن حسن شنیده است که آن را از 

چگونه این سخن از فاطمه ذکر  :گویدسپس ابو الحسین می .کندپدرش ذکر می
حالی که از سخن عایشه هنگام مرگ پدرش در  ؟کنندشود و آن را انکار میمی

 ،نبود بیتاهلاگر دشمنی آنان با ما  .کنندانگیزتر از سخن فاطمه را روایت میحیرت
 (6).کندسپس حدیث را ذکر می .دانستندآن را قطعی می

مردی از اهل ـجعفر بن محمد  :گویدکند و میمیهمچنین طریقی دیگر را ذکر 
پدرم به من  :او به من حدیث نمود و گفت .با او در رافقه دیدار کرد ـسرزمین مصر

عبد اهلل بن یونس به من  :موسی بن عیسی به من خبر داد و گفت :حدیث نمود و گفت
به من خبر  (خداوند رحمتش کند)جعفر احمر از زید بن علی  :خبر داده است و گفت

تصمیم  خبر که هنگامى» :که فرمود اش زینب دختر حسیناز عمه .داده است
 .(2)«نهاد رو بنده بر سر رسید، فاطمه به فدک ابوبکر بر غصب

در حدیث فاطمه » :گویدمی« لم»ی العرب در مادهابن منظور در لسان  -2
در حالی که انتهای لباسش ـای از زنان است که ایشان با دسته (رضوان خداوند بر او)

 .(9)«عتاب قرار دادبه سوی ابوبکر رفت و او را مورد  ـشدزیر پایش کشیده می
در « لم»ی در ماده« نهایة»ابن اثیر در  شناس و پیشوای ادبیاتی زبانعالمه -9

در حالی که انتهای لباسش زیر ـای از زنان ایشان با دسته» :گویدحدیث فاطمه می
 .(8)«عتاب قرار دادبه سوی ابوبکر رفت و او را مورد  ـشدپایش کشیده می

                                                                                                      
 .62ص  :بالغات النساء -6

 .68ص  :بالغات النساء -2

 .584ص  62ج  :لسان العرب -9

 .279ص  8ج  :نهایة فی غریب الحدیث -8
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در » :گویدمی« لمه»ی در کلمه« العین»خلیل بن احمد فراهیدی در کتاب  -8
با گروهی از پیروان و زنان قومش به سوی ابوبکر  حدیث آمده است که فاطمه

 .(6)«آمد
در » :گویدنیز می« لمه»ی اهلل محمد بن عمر زمخشری در فائق در مادهجار  -5

در حالی که انتهای لباسش زیر ـای از زنان ایشان با دسته :آمده است حدیث فاطمه
 .(2)«تا بر ابوبکر وارد شد ،به سوی ابوبکر خارج ـشدپایش کشیده می

و اخبار  ...» :گویدمی« لذهبمروج ا»نگار علی بن حسین مسعودی در تاریخ -1
هاشم گفتند و چه بنیو آن ؛کسانی که از بیعت سر باز زدند و کسانی که بیعت کردند

و کسی که معتقد به  ،اندچه اصحاب نص و انتخاب در امامت گفتهداستان فدک و آن
چه مربوط به فاطمه و سخنش که هنگام آن ،امامت برتری داده شده است و دیگران

 .(9)«بیان نمود ردانیدن به سوی قبر پدرشروی گ
 .(8)نگار یعقوبی که برخی از جمالت آن را آورده استتاریخ -7
مقتل »در  (514متوفی )مؤید موفق بن احمد مکی بزرگ خطیبان خوارزم ابو  -4

با این سند نقل کرده  ،این خطبه را با اختالفی اندک در زیادی و کمی« الحسین
عبد اهلل بن  .به ما خبر داده است ،حافظ ابوبکر احمد بن موسی بن مردویه :است

محمد بن زیاد به ما  .محمد بن عبید به ما خبر داده است .اسحاق به ما خبر داده است
از  ،از زهری ،از صالح بن کیسان ،شرقی بن قطامی به ما خبر داده است .خبر داده است

 .(5)«:...از عایشه که گفت ،عروه
 .(1)آورده است« مناقب»ابن شهر آشوب آن را در  -3

                                                                                                      
 .929ص  4ج  :کتاب العین -6

 .262ص  9ج  :فائق فی غریب الحدیث -2

 .908ص  2ج  :الذهبمروج  -9

 .627ص  2ج  :تاریخ یعقوبی -8

 .77ص  6ج  :مقتل الحسین -5

 .چاپ قدیم 946ص  6ج  :مناقب -1
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این خطبه از  .کنیم ی فاطمهباید یادی از خطبه» :گویدعالمه إربلی می -60
بوی  در آن .دستی از نور پیامبری بر آن است .ها استنیکوترین و زیباترین خطبه

ا از کتاب آن ر .اندموافق و مخالف آن را آورده .خوشی از عطر رسالت وجود دارد
ای قدیمی از عمر بن شبه تالیف ابوبکر احمد بن عبد العزیز جوهری از نسخه« سقیفه»

آن را در ربیع اآلخر سال سیصد و  .نقل نمودم ،شده استشده خوانده که بر مولف یاد 
وقتی نیّت  :از رجالش از چند طریق روایت شده است که .بیست و دو بر او خواندم

چادر بر سر کرد و در گروهی از  ،به ایشان رسید ابوبکر از منع کردن فدک از فاطمه
 .(6)«...گزارانش رفتخدمت
که در آغاز کتاب با التزام به این ؛نقل کرده است« احتجاج»طبرسی آن را در  -66

کند که با اجماع یا عقل یا مشهور بودن میان گفته است که فقط چیزی را نقل می
 .تقدیم گردید« احتجاج»نقل آن از  .تأیید باشد مورد ،مخالف و موافق

بدان که این خطبه از » :گویدمی (خداوند رحمتش کند)عالمه مجلسی  -62
یکدیگر را )« مُتظافر»که خاصه و عامه آن را با سندهای  های مشهوری استخطبه

 ،اندسپس برخی از کسانی که آن را روایت کرده« ...اندروایت کرده (کنندتقویت می
جا آوردم تا دانسته شود سندها را صرفا به این دلیل در این» :گویدکند و میبیان می

برخی از  (کند رحمتش خداوند)صدوق « ...که این خطبه با چند سند روایت شده است
از ابن  ،روایت کرده است« علل الشرایع»ها است در ی علتهایش را که دربارهقسمت
از  ،از احمد بن محمد بن جابر ،از اسماعیل بن مهران ،از برقی ،از سعد آبادی ،متوکل

از  ،علی بن حاتم مانند آن را به ما خبر داده است :گویداو می زینب دختر علی
از عبد اهلل بن  ،از حسن بن موسی خشاب ،از عبد الجلیل باقطانی ،محمد بن مسلم

 .«از فاطمه از زینب دختر علی ،شبیتاهلاز مردانی از  ،محمد علوی
از محمد  ،از محمد بن عماره ،از ابن ابی عمیر ،علی بن حاتم به من خبر داده است

 ،از حفص احمر ،ید اهلل بن موسی عبسیاز عب ،از هارون بن یحیی ،بن ابراهیم مصری

                                                                                                      
 .604ص  2ج  :کشف الغمه -6



 
 ی شهیدهصدیقهفاطمه  198

و سید بن طاوس در  ...از فاطمه اش زینب دختر علیاز عمه ،از زید بن علی
از شیخ  .این خطبه را نقل کرده است ،در جایگاه شکایت و احتجاج« طرائف»کتاب 

احمد بن موسی بن مردویه  ،از شیخ بزرگی از آنان« فائق»اسعد بن شفروه در کتاب 
 .(6)نیاصفها
پیشینیان از فرزندان علی و فاطمه » :گویدعالمه سید شرف الدین می -69
اند و افراد پس از ی ایشان در آن روز را برای کسانی پس از ایشان روایت کردهخطبه

ما  .که دست به دست به ما رسیده استاند تا اینآنان برای افراد بعدی روایت کرده
شان روایت کنیم و پدران ما آن را از پدرانفاطمیون آن را از پدران خود روایت می

ها به همین وضعیت تا زمان امامان از فرزندان علی و فاطمه در تمام نسل .کنندمی
 .آمده است« بحار االنوار»طبرسی و در « احتجاج»صورت بوده و پس از آن در کتاب 

از افراد ثابت « سقیفه و فدک»جوهری  آن را در کتاب  ابوبکر احمد بن عبد العزیز
ها به سیده اند که برخی از آنشان با طریق و سندهایی آوردهی جمهور و بزرگانشده

و برخی از  ،جعفر محمد باقر ها به امام ابوو برخی از آن ،زینب دختر علی و فاطمه
رسانند به زهرا میهمگی، آن را  .رسداهلل بن حسن بن حسن میها به عبدآن

همچنین ابو عبید اهلل  .از شرح النهج وجود دارد 8جلد  47ی طور که در صفحههمان
محمد بن عمران مرزبانی آن را با سند به عروه بن زبیر از عایشه آورده است و آن را 

 .دارد وجود النهج شرح از 8 جلد 39ی صفحه در که طورهمان ؛رساندبه زهرا می
 ـاز همین جلد وجود دارد  38ی طور که در صفحههمانـ مرزبانی نیز آن را آورده است

از  ،از پدرش ،با سند به ابو الحسین زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب
 :گویدثمه از زید نقل کرده است که می .رساندمی جدش که آن را به فاطمه

کردند و آن را به شان روایت میا از پدرانمشایخ آل ابو طالب را دیدم که آن ر»
 .(2)«دادندفرزندان خود آموزش می

                                                                                                      
 .265ص  23ج  :بحار االنوار -6

 .10ی ص حاشیه :نص و اجتهاد -2
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 :ی زهراتاثیر خطبه

هایی استوار های اسالمی موجود در آن که بر ستونبه دلیل آموزه ی زهراخطبه
این  .ها داشتاست که به قرآن و سنت مبارک استناد داده شده، تأثیر عمیقی در جان

و حقانیتش  علی امیرالمؤمنینآوری فضیلت خطبه در بیان مظلومیت ایشان و یاد
را  نام علی ،همان چیزی که باعث شد انصار .باشدمی در جانشینی رسول خدا

ابوبکر برای نماز جماعت  .مردان سقیفه از این حرکت احساس ترس کردند .فریاد بزنند
 .تهدید کرد و خط و نشان کشیدمردم جمع شدند و او نیز  .ندا داد

بر منبر  ،بر او گران آمد ،ی حضرت را شنیدوقتی ابوبکر خطبه» :گویدجوهری می
این آمال و آرزوها  ؟کنیدشود اعتماد میچرا به هر چه گفته می !ای مردم :رفت و گفت

 ،بگوید و آن که گواه است ،آن که شنیده است !بدانید ؟در زمان رسول خدا کجا بود
ی سرکرده ،چنین کسی چیزی نیست جز روباهی که شاهدش دمش است .لب بگشاید

گوید پس از پیر و فرسوده شدن او را به حالت او کسی است که می .ای استهر فتنه
مانند  ؛طلبندها یاری میگیرند و از زناز نقاط ضعف کمک می .اولش بازگردانید

 ،خواستم بگویمبدانید اگر می .او زنا استترین چیز برای داشتنیطحال که دوست  امّ
 .من ساکت هستم ،تا او ترک گفته است .شدمبهوت می ،گفتمگفتم و اگر میمی

سخن سفیهان شما به من رسیده  !ای گروه انصار :سپس رو به انصار کرد و گفت
او آمد و شما  .شما کسانی هستید که باید بیشتر به پیمان رسول خدا پایبند باشید .است

بدانید که من نه دست دارز کردم و نه علیه کسی که  .اش نمودیدپناهش دادید و یاری
 (2و 6)«.سپس فرود آمد .از ما به آن سزاوارتر نبود، سخنی گفتم

                                                                                                      
 .608ص  :سقیفه -6

 :دهدابی الحدید معتزلی بر سخنی که جوهری از ابوبکر نقل کرده است اینگونه توضیح میابن  -2
به چه  :این سخن را برای نقیب ابو یحیی جعفر بن یحیی بن ابو زید بصری خواندم و به او گفتم»

 .پرسیدمگفت از تو نمیاگر به صراحت می :گفتم .گویداو به صراحت می :گفت ؟زندکسی کنایه می
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 :ی زهراهایی از خطبهروشنگری

کش میراثی بزرگ و عطایی عظیم به مسلمانان پیش سیده و سرور زنان فاطمه
ها ترین مثالهای امت اسالمی باقی گذاشت و در آن شیریننمود و آن را در بین نسل

 .های نیرومند رسالت آسمانی بیان فرمودرا در دفاع از رسالت و خالفت و بیان آموزه
به راهی راهنمایی کرده است که هر مسلمانی که به رسالت پایان بخش  فاطمه

یعنی مداومت بر  ؛که همان راه را بپیمایدگریزی ندارد جز این ،اعتقاد دارد پدرش
 بینیم که ایشاناز همین رو می .آورده است همان سرآغاز استواری که پدرش

 ایشان .از مقهور کرده استآغاش هر چیزی را به خاطر این سردر طول زندگانی
های آن نموده؛ و با اش را وقف خدمت به رسالت اسالمی و دفاع از آموزهزندگانی

این حقیقت بزرگ روشن  ،بر جای گذاشته است مراجعه به میراثی که فاطمه
 .شودمی

ای که در همان خطبه ؛اش وجود نداردتر از خطبهبزرگ ،در میراث بزرگ ایشان
های چرا که این خطبه تمامی نظرات و روش ؛بیان فرمود مسجد پدرش

چرا که  ؛نمایدبیان می ،ی وحی مقدس آب نوشیده استرا که از چشمه حضرت
 .(6)ی نبوت و دربِ باطنِ شهرِ علمِ نبوتِ خاتم استدرخت کاشته شده حضرت

این خطبه به  ،بردیمبیش از همین یک خطبه را به ارث نمی اگر از فاطمه

                                                                                                      
 ؟!گویدی این سخن را به علی میهمه :گفتم .طالب استمنظورش علی بن ابی  :ندید و گفتخ

او از  .به نام علی فریاد زدند :گفت ؟سخن انصار چه بود :گفتم .او پادشاه است !فرزندم .بله :گفت
« .... :گفت .از کلمات سختش از او پرسیدم .داشتپس آنان را باز .مشوش شدن امر بر آنها ترسید
 (265ص  61ج  :)شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید

و کسانی که ستم نمودند به زودی خواهند فهمید  !!چه جسارتی به خداوند و اولیایش :گویمبنده می
 .گاه بازخواهند گشتبه کدامین بازگشت

 که فاطمهدر کتاب متشابهات جلد اول و در پاسخ پرسش پنجم دلیل این یمانی آل محمد -6
 .مراجعه کنید؛ است را بیان فرموده است درب باطن شهر علمی که همان رسول خدا
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راهنمایی و جایگاه ایشان را در  روشنی و آشکاری ما را به بزرگی شخصیت زهرا
اش میراثی بزرگ را بر در خطبه ی زنانسیده .کردرسالت اسالمی مبارک بیان می

های این هایی بر برخی از جنبهدارد تا روشنگریجای گذاشت و این ما را بر آن می
ترین مفاهیم اسالمی در شیرین فاطمه ای کهی گوارا بیان کنیم؛ خطبهخطبه

 .های تشریع اسالمی را در آن گرد آورده استحکومت، جامعه و آموزه
که شرح بسیاری بیان فرموده است بی آن هایی که فاطمهبه برخی از جنبه

 :خواهیم پرداخت ـی ایجاز و خالصه گوییبا مالحظهـدهیم 

 اول: مفهوم جاهلیت

که پدرش به رسالت آسمانی مبارکش اقدام ت را پیش از آنزندگی بشری فاطمه
ها را مشاهده کرد که در امت پس پیامبر ...» :فرمایدفهرست و بیان می ،نماید

های گر بتاند، برخی پرستشاند، برخی معتکف بر آتش خویشادیان خویش فرقه فرقه
ی خداوند متعال به وسیلهشناسند. پس که او را میخود، که منکر خداوند هستند با آن

ها برطرف کرد، شان را روشن ساخت، و معضالت را از دلهایتاریکی پدرم محمد
ها و شبهات جال داد. در میان مردم به هدایت قیام فرمود، ها را از غبار حیرتو چشم

ن شان را از کوری رهانید، آنان را به دیآنان را از گمراهی و ناامیدی نجات داد، دیدگان
 .«...استوار راهنمایی کرد، به صراط مستقیم فراخواند

های مختلفی تقسیم کرده بودند و شان را به شاخهجا کسانی بودند که دیندر این
آن  ـهمانند یهود و نصاراـهای خود ها و رغبتهای شهوتدر جهت برآوردن خواسته
 .را خاضع خود کرده بودند

هایی که با دستان خود گی بودند و برای بتهای سنکسانی بودند که معتکف بت
ها را خدایانی به غیر خداوند سبحان اختیار کرده آورند و آنساخته بودند سر فرود می

توفیق و  ،دادنروزی  ،نوآوری ،ها توانایی آفرینشحالی که اعتقاد داشتند آندر  ؛بودند
ها و الحرام را از سنگاهلل ت العرب بود و بیجزیرة این وضعیت  .یاری رسانیدن را دارند

 .ها انباشته بودندصخره



 
 ی شهیدهصدیقهفاطمه  111

های فارس پرستش آتش که در سرزمین ،در کنار این روش مادی سبک سرانه
 .شکل گرفت ،معروف بود

هایی در ادیان ایجاد شد و امپراطوری روم شرقی که تمثیل لشکر به عالوه اختالط
به طوری که مفاهیم کلیسای  ؛نمود بر این منهج حرکت ،جهان غرب در آن روزگار بود

ی جاهلی جدیدی در جهان ادیان پرستی مادی آمیخته و ملغمهمسیحی با مفاهیم بت 
 .خاکی به وجود آورده بود

ها و دستچه گرفته و باعث شده بود که از پندارها و آنبیماری کوری همه را فرا
بینایشان کرد و کوری  محمد کهاینتا  .پیروی کنند ،هایشان ساخته بودندخواست

در ادیان و  کهاینرا از آنان برداشت و آنان را به صراط مستقیم هدایت فرمود و پس از 
ها را از جاهلیت کور کورانه بر یک دین جمع آن ،های خود فرقه فرقه شده بودندروش
آن هایی را که در نپذیرفتن منهج الهی و تبدیل وجه مشترک جاهلیت فاطمه .نمود

 .گر بود را به آنان نشان دادهای ناقص بشری جلوهبه ماحَصَل عقل
ی انسانی های فکری و اجتماعی که از اندیشهبینیم که ادیان و روشجا میاز این
هایش متعدد چند اَشکال و رنگهر  ،کندیک جاهلیت را ایجاد می ،گیردنشأت می

منهج الهی است که فرستادگان و همان دور شدن از روش و  ،چرا که جاهلیت ؛باشد
 ،چه این روش ،که روش دیگری برگرفته شوداند و اینبه آن بشارت داده پیامبران

 .ای از مفاهیم آسمانی و موارد قراردادی دیگری باشدپرستی مادی باشد یا آمیزهبت
ها از روش خداوند سبحان ی این روشکند که همهآشکار می وقتی فاطمه

شود که رسالت آسمانی برای ما روشن می ،اندفتار گمراهی و انحراف شدهمنحرف و گر
از طریق بر هم کنش مفاهیم دینی رایج در آن زمان و ریختن آن در قالبی جدید به 

مادامی که از منطق  ،چرا که این مفاهیم دینی رایج در آن زمان ؛وجود نیامده است
د نظامی رقیب همچون نظام اسالم به تواننچگونه می ،حق و نور الهی منحرف هستند

 .وحی الهی است ،بلکه تنها راهی که اسالم آورده ؟وجود بیاورند
که رسالت کند ی بشریت را به این مطمئن میهاای است که عقلاین نکته

های جاهلیت و گوشه به دور از آلودگی ،هایش از آسمان برآمده استو آموزه محمد
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 .و کنار و انحرافات زمین
گذاری های او است و نه قانونقانون خداوند متعال و آموزه ،گذاری حقپس قانون

گذاری بشری باعث شده بود زیرا قانون ؛های کوتاه و ناقص بشری و اختیاراتشعقل
در  ،نمایددر سخن خود بیان می های سختی که فاطمهکه عرب در تمام گردنه

و شما بر پرتگاه سقوط به گودال آتش قرار ....» :ها زندگی کنندستیز و تاریکی ،نزاع
ای برای آشامنده، فرصتی برای طمع داشتید، و چنان خوار و ناتوان بودید که جرعه

ای از آن برگیرد و به کننده و آتش حقیری برای کسی بودید که بخواهد شتابان شعله
آشامیدید و را میها بودید، آب آمیخته به بول و سرگین آن اعتنایی ندارد. پایمال قدم

خوردید. ذلیالن مطرودی بودید که همواره هراس داشتید مردم پوست چهارپایان را می
 ی محمّدگاه خدای تبارک و تعالی شما را به وسیلهاز اطراف شما را بربایند. پس آن

 .(6)«...نجات بخشید
حرکت کنند مگر با بازگشت به قوانین خداوند متعال و و مردم نجات پیدا نمی

 .شانپیامبران و اوصیای ،های فرستادگانبراساس آموزه
 ....» :فرمایدمی ،های خداوند متعال را پس از آن بیان نمودهبه همین دلیل آموزه

پس خداوند ایمان را برای پاک ساختن شما از شرک، و نماز را برای برکنار داشتن شما 
روزی، و روزه را برای استوار داشتن از تکبر، و زکات را برای پاکی نفس و افزایش در 

ها، و اخالص، و حج را برای تقویت بنیان دین، و عدل را برای منسجم کردن دل
اطاعت از ما را برای برقراری نظام امت، و امامت و پیشوایی ما را برای در امان ماندن 

یی را از تفرقه، و جهاد را برای عزت اسالم و ذلت اهل کفر و نفاق، و صبر و شکیبا
کمکی برای رسیدن به پاداش و ثواب الهی، و امر به معروف و نهی از منکر را برای 
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این  دولی تعدا ؛نبود ،ی عربی جاهلیت خالی از گروهی که اعضایش توانگر و ثروتمند بودندجامعه
سایر  .جزیرة العربی مکرمه بودند و نه در سایر مناطق آنان در مکه .ی انگشتان بودندافراد به اندازه
 .ها بیرون نرفته بودنظمیی اختالف و بیمناطق از دایره
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ی رحم مصلحت عموم، و نیکی به پدر و مادر را برای جلوگیری از خشم الهی، و صله
)رسیدگی به خویشاوندان( را برای طول عمر و افزایش نفرات، و قصاص را برای حفظ 

ت دستیابی به آمرزش و مغفرت، و کامل پرداختن ها، و وفای به نذر را جهخون
ها را برای تبدیل نقص و کمی به افزونی و برکت، و نهی از ها و وزنپیمانه
خواری را برای پاک داشتن از پلیدی، و خود داری از تهمت زنا را برای برکناری شراب

داوند شرک را از لعنت، و ترک دزدی را برای دستیابی به عفت و پاکدامنی قرار داد. خ
اتَّقُوا اهللَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ ال اش اخالص ورزند. پس حرام کرد تا به ربوبیت و پروردگاری

 او است و از ترس یاز خدا بترسید آنچنان که شایسته) تَمُوتُنَّ إاِلَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 
تان داده به آن فرمانچه و اطاعت کنید خدا را در آن (نمیرید مسلمانی در زنهار که جز
 میان از آینه هر) مَا یَخْشَی اهللَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ تان فرموده استو از آن نهی

 .«(....ترسندمی او از دانشمندان تنها خدا بندگان
امروز نیز جامعه بشری با دور  .فرمایدبیان می این جاهلیتی است که فاطمه

های بشری که ور شدن در آموزههای خداوند متعال و غوطهشدن از قوانین و آموزه
و هر  ؛کنددر جاهلیتی کُشنده زندگی می ،مسلمانان را در مسیرهایی متعدد قرار داده

     .سرخوش است ،چه در اختیار داردحزبی به آن

 ایمنی از تفرقه و جدایی دوم: امامت آل حممد

خداوند متعال فرستادگان را بشارت دهنده و اِنذار دهنده فرستاد تا برای مردم پس 
دلیل و حجتی نباشد و برای آنان اوصیایی قرار داد که مردم را به راهِ  ،از فرستادگان

دم ها را بر مرو پیروی از فرستادگان و اوصیای پس از آن ،کنندحقِ استوار هدایت می
اش این فرستادگان طور که روشی قرار داده است که به واسطههمان .واجب کرده است

مالِک مُلک است و  ،خداوند .دادن الهییعنی همان نص و قرار  ؛شوندشناخته می
ستاند می ،روایی را از هر که بخواهددهد و فرمانمی ،روایی را به هر که بخواهدفرمان

که حق منصوب کردن را دارد و چنین حقی را به بشریت  و او سبحان تنها کسی است
به جهت حساسیت و اصراری که خداوند سبحان نسبت به انسان دارد تا  ؛نداده است
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 ؛آید تباه نشودی قوانینی که از فهم کوتاه و ناقص بشری به وجود میانسان در ملغمه
 .کشاندختگی میتضاد و از هم گسی ،قوانین ضد و نقیضی که انسان را به تناقض

 ،افتندها به دلیل مخالفت با قانون خداوند متعال در آن میفرجام قطعی که امت
ها به هفتاد و شود آنهمان عاملی که باعث می ؛سرگردانی و تباه شدن است ،جدایی

 :به آن اشاره فرموده است طور که صادق امین محمدهمان ؛سه گروه تقسیم شوند
یا دو فرقه تقسیم شدند و امت من به هفتاد و سه فرقه تقسیم یهود به هفتاد و یک »

 .(6)«شوندمی
 ،اختالف ،دادن خلیفه به وجود آمدعاقبت راه و روشی که در سقیفه برای قرار 

 :فرمایداشاره می ای است که سرور زنانحیرت و سرگردانی بود و این همان نکته
 .«امامت ما ایمنی از تفرقه و جدایی است»

جا به سوپاپ اطمینان امت از اختالف و تباهی است و از این بیتاهلامامت 
تصریح  جا که حضرتآن ؛شوددر حدیث ثقلین مشخص می روشنی تعبیر پیامبر

تفرقه و از هم  ،ضامن امت از گمراهی ،فرماید که تمسُّک به قرآن و عترتمی
 .گسیختگی است
زیرا خداوند آن را مرجعی قرار  ؛ضامن امت از فرقه فرقه شدن است ،پس عترت

خالف بر ؛شان به آن رجوع کنندی اختالفاتداده است که امت در مسایل و در همه
اند که اند و برای خود قانونی وضع کردهکسانی که لباس جایگاه عترت را بر تن کرده

قانون شورا و  ؛کندور مردم را اداره میکنند تا امی آن حاکمی را انتخاب میبه واسطه
شکستِ مفتضحانه و عدم توانایی خود را در یگانه  ،های طوالنیانتخاب که طی تجربه

بلکه خود عامل تفرقه و جدایی امت شده  ؛ی امت به اثبات رسانیده استکردن کلمه
جدایی ی ایمنی از تفرقه و مایه ،طور که تنصیب آل محمد توسط خداوندهمان ؛است
 .است

حدیثی طوالنی  شیخ کلینی از یونس بن یعقوب از ابا عبد اهلل امام صادق
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به  امام صادق :امی نیاز بخشی از آن را برگزیدهروایت کرده است که به اندازه
به  .بله :عرض کرد ـ.یعنی هشام بن حکمـبا این جوان سخن بگو » :شامی فرمود
هشام از خشم به لرزه  .مت این فرد از من بپرسی امادرباره !ای جوان :هشام گفت

تر اندیشآیا پروردگار تو به آفریدگانش خیر !ای فالنی :سپس به شامی گفت .افتاد
پروردگار من نسبت به خلقش  :شامی گفت ؟است یا آفریدگانش نسبت به خودشان

برای  :گفت ؟اش برای آنان چه کرده استاندیشیبا خیر :او گفت .تر استاندیشخیر
آنان را گرد  .آنان حجت و دلیل را بر پا کرده است تا پراکنده نشوند و اختالف نکنند

 .گویدکند و واجب پروردگارشان را به آنان میشان را راست میکجی ،آوردهم می
 ؟و پس از رسول خدا :هشام گفت .رسول خدا :گفت ؟او چه کسی است :گفت
کردن طرف آیا امروز کتاب خدا و سنت در بر :هشام گفت .کتاب و سنت :گفت

پس چرا من و تو اختالف داریم و  :گفت .بله :شامی گفت ؟اختالفات ما سودمند است
به  اهللابو عبد .شامی ساکت شد ؟جا آمدیتو از شام به خاطر اختالف با من به این

 ،داریماختالف ن :اگر بگویم :شامی عرض کردگویی؟ چرا سخن نمی :شامی فرمود
زیرا  ،امباطل گفته ،داردمی ام و اگر بگویم کتاب و سنت اختالف را از ما بردروغ گفته

ها وجود دارد و اگر بگویم اختالف داریم و هر یک از ما احتمال وجوه مختلف در آن
که این حجتی رساند جز اینپس کتاب و سنت به ما سودی نمی ،مدعی حق است

از او بپرس؛ او را لبریز » :فرمود اهلل امام صادقبو عبدا .برای او علیه من باشد
 تراندیشآفریدگانش خیر به پروردگار تو آیا !ای فالنی :شامی عرض کرد .«یابیمی
پروردگار آنان نسبت به خودشان  :هشام گفت ؟خوشان به نسبت آفریدگانش یا است
آیا برای آنان کسی را قرار داده است تا کالم آنان را  :شامی گفت .تر استاندیشخیر

هشام  ؟شان را راست نماید و حق را از باطل به آنان خبر دهدخمیدگی ،جمع کند
 ؛و اکنون در زمان رسول خدا :شامی گفت ؟یا اکنون در زمان رسول خدا :گفت

از  ای وهمین کسی که نشسته است و تو به سویش آمده :هشام گفت ؟چه کسی
 .که از پدر و از جدش به ارث برده است ،دهدخبرهای آسمان ]و زمین[ به ما خبر می

چه برایت آشکار شده از آن :هشام گفت ؟توانم این را بفهممچگونه می :شامی گفت
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 .(6)«پرسیدن بر من الزم است .ام را از بین بردیبهانه :شامی گفت .است از او بپرس
ی انحراف از قانون تنصیب به فرجام تلخی که امت در نتیجه از همین رو زهرا

 .اش خواهد رسید، اشاره فرموده استو جا به جایی خالفت از صاحب شرعی (الهی)
 یفتنه ،به جان خودم قسم» :فرمایدایشان در سخن خود به زنان مهاجر و انصار می

خواهد داد، سپس آن را نظیر آنان باردار شد، در انتظار باشید که تا چه اندازه نتیجه 
باطل دچار اهل شنده کردند، در آن موقع است که یک قدح پر از خون تازه و زهر کُ

 .«گذار پیشینیان را خواهند شناختخسارت خواهند شد و بنیان
نتیجه با این که در ؛ها به دلیل تغییر انتخاب خداوند با نظر خوشان استی اینهمه

دهند برای خودشان چیزی را توهم که انتخاب خوبی دارند و عمل نیکویی انجام می
 .شان نداردرساند و سودی برایبرگزیدند که به آنان زیان می

نتیجه امت خالفت خداوند در زمینش و حاکمیت او و تنصیب خداوند سبحان را در
ای است که خواننده در و این همان نکته ؛به کسی غیر از اهلش جا به جا کردند

چه » :فرمایدآنجا که می ؛بیندی زهرا در عیادت زنان مهاجرین و انصار میخطبه
گاه نبوت و فرودگاه وحی پروردگار گاه رسالت و تکیهبیچاره مردمی! خالفت را از ریشه

به خدا . است زیان آشکاربدانید که این همان کجا بردند؟  ،کار دنیا و دینو آزموده
، شمشیرش برهنه و برنده و وندالحسن را عیبی جز این نبود که در راه خدا ابو سوگند

از چیزی باک  عزّوجلوند و جز خدا ،بار بوداش خطرناک و مرگهلقدمش ثابت و حم
  ، اگر امّت دست از مهاری که رسول خدا به علی سپردسوگندبه خدا . نداشت
رنج و گرفت و به آسانی بیدر میان پای و رکاب خویش مین را آداشتند، علی بازمی

گردانید، برد و شاداب و کامیاب بازمیسعادت می یجوشنده یتعب آنان را به چشمه
برکات آسمان و  .گیردبرکه خود زیوری از دنیا و جز جرعه آبی و لقمه نانی بی آن

ها را آن وندکه خدا گشت، ولی اکنون چیزی نخواهد گذشتزمین بر مردم گشوده می
بیا و بشنو و تا زنده باشی از روزگار شگفتی  !هان. کنند خواهد گرفتچه میبه آن
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گاه تکیه کردند و به چه و هم اکنون جای شگفت است، به کدام تکیهببین، 
سافل را به جای عالی گرفتند و عقب مانده را سوگند آویزی چنگ زدند؟ به خدا دست

کاری که خود را نیکو پندارند، آنان فتند، پس خوار باد آن مردم گنهپذیر جلوداربه جای 
 «.دانندنمی لیکارانند وهبَتَ

چه مردم در سقیفه و شورای و انتخابش انجام دردمند است از آن قلب ایشان
 ؛دور کردند ابو الحسن علی بن ابی طالب ،دادند و خالفت را از جانشین رسول خدا

و ناتوان را  ،چگونه دُم را با شَه پرهای بال .از کسی که به امور دین و دنیا آگاه است
 !!با بزرگ و توانمند عوض کردند

عثمان و دیگران  ،عمر ،را با ابوبکر کدام عاقلی است که علی بن ابی طالب
 زندگى هرچه بشنو، و بیا باش! آگاه» :حق دارد که بفرماید حضرت ؟عوض کند

که کسی رها این ؛واقعاً عجیب است .«داد خواهد نشان به تو را عجایبى وزگارر کنى
با شمشیر و شجاعت او ساخته شده است و با کسی بیعت شود که در  ،شود که اسالم

 !کندهای نبرد فرار میمیدان
امیه و فرماید را در حکومت بنیذکر می امت برخی از این فرجامی که فاطمه

دار به اثبات های تلخی را به مردم چشاندند که تاریخ عهدهها غمآن .عباس دیدندبنی
ی شریف امیه تصمیم گرفت کعبهیزید خلیفه بنی  .شان بوده استرساندن و نقل کردن

ی به همان صورت که ریحانه ؛با منجنیق هدف قرار دهد ،ی مسلمانان استرا که قبله
را به قتل رسانید و از  طالبحسین بن علی بن ابی  رسول خدا حضرت محمد

 .این دست وقایع

 سوم: نگاه زهرا به امت رسول خدا

فرود ی نبوت و محل هایی که به خانهگیری امت در ظلم و ستمموضع فاطمه
در نظر آنان لباس  .روا شد را بیان فرمود آمدن رسالت پس از رحلت رسول اکرم

ها کینه ،آن که زبان بسته و ناشناس بود لب به سخن گشود ،دین کهنه و مندرس شد
شان زد و آنان را شیطان صدای ،های بسیاری آشکار شدیا نفاق پنهان در دل
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ها را پیروانی مطیع یافت که فریب و غفلت شیطان آنان را فرا گرفته برانگیخت و آن
شخص کرده بود و از شان مبرای ها غیر از راهی را پیمودند که پیامبراست و آن

 .جایی غیر از سرچشمه نوشیدند
که از سقوط در آن ای سخت انداختند با اینها خود را در فتنهسپس آن

شوند و چه بد جهنمی شد که واردش می ،عاقبت سقوطشان در این فتنه .ترسیدندمی
گاه که خداوند برای پیامبرش سرای تا آن» :فرمایدمی حضرت .جایگاهی است

ی نفاق آشکار مبرانش و جایگاه برگزیدگانش را اختیار فرمود در میان شما خار کینهپیا
ترین اراذل شد، ردای دین فرسوده گردید، ساکتِ گمراهان گویا گشت، گمنام

پیشگان به صدا درآمد و در میان شما دم برافراشت، و شیطان از سربرآورد، شتر باطل
کنید و فریبش داد و دید دعوتش را اجابت می سوراخ خویش سر برون کرد، شما را ندا

روید. شما را پذیرید. سپس شما را تحریک کرد و دریافت شتابان به سویش میرا می
گاه شتر شوید. پس آنبرافروخت و مشاهده کرد به آسانی با فرمانش خشمگین می

چنین خور دیگران درآمدید، و ایندیگری را داغ زدید و تصاحب کردید، و به آبش
کردید؛ در حالی که هنوز از زمان پیامبر چیزی نگذشته بود، و هنوز ما از خستگی 
مصیبت نیاسوده و زخم ما التیام نیافته بود، و رسول خدا هنوز به خاک سپرده نشده 

أَال فِی الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَ إِنَّ ترسیم؛ که از فتنه میی اینسازی و به بهانهبود، و با حیله
آگاه باشید که در فتنه سقوط کردند و به راستی که دوزخ )(6)نَّمَ لِمُحیطَةٌ بِالْکافِرینَ جَهَ

 (.ی کافران استدربرگیرنده
ی انحراف خالفت از مسیری این همان عاقبتی است که به انتها رسید و در نتیجه

آل که خداوند تبارک و تعالی ترسیمش کرده است و شانه خالی کردن امت از یاری 
 .امت به آن منتهی خواهد شد محمد

هر  ی خدا حضرت محمدانسان حق دارد از این امتی تعجُّب کند که فرستاده
شان به سوی اخالق بها و ارزشمندی که داشت را به خاطر تربیت و کشانیدنچیز گران
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 .را تنها گذاشتند ها دخترش و برادرش علی بن ابی طالبولی آن ،فاضله بخشید
و کجا است  ؟روا شد کجا بودند مت با این ظلم و ستمی که بر دخترش فاطمهاین ا

 ؟!شبیتاهلی های پیامبر به امتش دربارهوصیت
چرا هیچ کس در برابر خالفت غاصب و زورگو ایستادگی نکرد و او را از سلب 

آیا  ؟!این امت کجا بودند ؟منع نکرد و شوهرش حقوق شرعی دختر محمد
چه  ،خدا دفن نشده بود پس در حالی که رسول ،گونه بوداگر این ؟!خواب بودند

 ؟سران قوم کجا بودند ؟علما کجا بودند ؟!کسانی در سقیفه حاضر بودند
ها دینی نداشتند که به سوی امر به معروف و نهی از منکر آن ،اما سران قوم

گویی  .نشدند متحمل ،شان گذاشته شده بودیتی را که بر گردنمسئولشان دهد و سوق
ها آن .چون چهارپایان بخورندآفریده شده بودند که در ناز و نعمت زندگی کنند و هم

کردند که این هیچ هم و غمی جز مصالح دنیوی حقیر خود نداشتند و بسیار تالش می
 .های مختلف به دست بیاورندمصالح را با انواع ابزارها و از راه

زیرا عدالت علی بن ابی طالب را صحیح  ؛بودند خود اصل و اساسِ مشکل ،اما علما
 طور که زهراهمان ؛دانستند و به همین دلیل او را انکار کردند و کیفرش دادندنمی

 او سوگند عیب به خدا گرفتند؟ ابو الحسن از عیبى چه هاآن»:فرمایدچنین تصریح می
 غضبش و دردناکش عقوبت برخوردش، شدّت مرگ، به اشاعتنایىبى برّانش، شمشیر

 .«بود عزّوجلذات خداوند  در
 !!کندها را سرگردان میچیزی که عقل ؟ی آنان کجا بودندی این امت و عمدهبقیه
را مشاهده  های آل محمدچنین وقتی محقق، تاریخ را مرور و مظلومیتو این 
تر این است که این امت همان اتفاقات را پشت سر دردناک .ماندحیران می ،کندمی
امت  .کننداتخاذ می موضع سلبی نسبت به آل محمد ،گذارند و همانند گذشتهمی

نقش تماشاچی  ،برای حفظ مصالح زودگذر دنیوی در ظلم و ستم به فاطمه و علی
حتی تصمیم  نیز همین موضع تماشاچی را برگزیدند و در قتل حسین .را برگزیدند

 بیتاهلزیرا تیزبینانه مصالح کوتاه خود را دیدند که حسین و  ؛به کشتنش گرفتند
باشند و چنین استنباط شان برای ریاست میمانعی در برابر مطامع آینده نبوت
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پس  ؛ها استکردند که کار یزید بن معاویه در نهایت به سود مطامع کوتاه مدت آن
دهد و فتوا می بینیم که شریح قاضی به کشتن حسینیم .کار او را نیکو شمردند

 ،کندمی شمر بن ذی الجوشن با دستان ناپاک خود مبادرت به ریختن خون حسین
عمر بن سعد بن ابی وقاص که   !داندرا می که او جایگاه و منزلت حسینبا این

یکی از پر  یا عبد اهلل بن عمر بن خطاب که .خردفروشد و دنیا را میآخرت را می
ترین افراد برای بیعت با یزید بن معاویه و از کسانی بود که دیگران را بسیار بر حرارت

سر  و او همان کسی بود که از بیعت با علی بن ابی طالب!! انگیختاین کار برمی
 !باز زد

 ؟!سر باز بزند و با یزید بیعت کند تواند از بیعت با علیچگونه انسان می
در برابر دیدگان امتی بود که به اسالم محمدی منصوب  کشتن حسین

امت  .مانداز آن چیزی باقی نمی ،نبود های حسیناسالمی که اگر تالش ؛شدندمی
یت خود غرق در خواب غفلت مسئولاز  عاریحالی که ساکت و در  ،بینداین را می

افتادن زیر  های کمک و استغاثه و نه صدای شمشیرها و نهخودش است و نه فریاد
 !زدگی بیدار نکردها را از این چرت و خوابهیچ یک آن ،ی امویهای لشگر خلیفهسُم

ها افتد در حالی که آنهای کُشنده در برابر این امت اتفاق میتمامی این فصل
توانند امر آورد و نمیهای استوار را به لرزه درمیگر چنین وقایعی هستند که کوهنظاره

 !افتادن این کشتار خونین بزرگ بشوندتا مانع اتفاق  ،نهی از منکر کنند به معروف و
ش بیتاهلو  اقدام به کشتن حسین :گویندنمی ـیزیدـها به مدعی خالفت آن
 ،کنندچرا تو برای کشتن مردانی که از صد نفر تجاوز نمی :گویندو به او نمی !نکن

دلیل سنان بن انس به ابن زیاد به همین  ؟لشگری سی هزار نفری ترتیب دادی
 :(6)گویدمی ،آیدمی ی کشتن حسینوقتی برای گرفتن جایزه (خداوند لعنتش کند)

  مرا پر از نقره یا طال کن رکاب 
 که من برترین آقایان را کُشتم
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 کشتم آن که بهترین پدر و مادر را دارد
 .(6)ها استناکسی که از نظر نسب برترین انس 

به او پول بده و او را مکلف  .پول است ،که این دون مایه در سر داردنهایت هدفی 
 !داند او پیامبر استکه میبا وجود این ،کُشداو را می .به کشتن پیامبری کن

شود ش مغلوب و یزید پیروز میبیتاهلو  ها دانستند که امام حسینگیرمَواجب
در  .یل یزید بن معاویه را یاری دادندبه همین دل ؛ها مقداری پول خواهد دادو او به آن

همراه شوند و در ذهن آنان  ی این امت چنین خطور نکرد که با امام حسیناندیشه
ها بخواهد از اگر یزید از آن .کرد که از دستور یزید بن معاویه سرپیچی کنندخطور نمی

اند به که زنده حالیها را در های آننبوت روی گردانند و خانه بیتاهلامام حسین و 
کشیدن  تر به آتشطور که پیشهمان !پذیرداین امت با منّت و تشکر می ،آتش بکشند

زنده در آن  شوهر و دو فرزندش ،حالی که اودر  ،را پذیرفتند ی فاطمهخانه
 !بودند

ولی بسیار جای تأسُّف  ؛های دنیوی استها به خاطر رسیدن به مصلحتهمه این
شود و مردم زمان ما از همان سوراخ دوباره گزیده است که تاریخ دوباره تکرار می

در برابر علی و  ،پیشینیان .گزینندشوند و موضعی شدیدتر از موضع پیشینیان برمیمی
و  علیه امام مهدی ـپشت سر آنانـگیری کردند و امروز جبهه حسین
 .ایستندمی احمدالحسنش ای یمانیفرستاده
 :خود به این حقیقت اشاره فرموده است یمانی احمدالحسنسید 

گیرد. از فرزندان کاران در این زمین انتقام میپروردگار محمد از ستم»
شان راضی ها که به کار پدرانگیرد، زیرا آنقاتالن حسین انتقام می

ه کنید، نوح را مسخره هستند. هیزم جمع کنید و آتشی برای ابراهیم آماد
کنید، شمشیر مسموم را برای فرق علی مهیا کنید، و اسبان خود را آماده 
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آیم، سازش ی حسین را لگد مال کنند؛ ولی من کوتاه نمیکنید تا سینه
کردنش در برابر همگان دست  کنم و  از برخورد با عثمان و مُفتضحنمی

 .(6)«دارمبرنمی
اندک افرادی بودند که خداوند آنان را برگزید تا  ،ماندند کسانی که با حسین

 .باشند یاور حبیب رسول خدا محمد
گیری خود به تصویر هایی است که اکثریت با موضعتاریخ مملو از خواری

گیرد که چنین نتیجه می ،کندها و مردم را مطالعه میکسی که تاریخ امت .اندکشیده
همواره موضع  ،زمین و هر مردمی از مردمانش هایاکثریت قاطع از هر امتی از امت

به همراه طاغوتش علیه  ،و همانند یک مرد !!اندآور ننگ و عار را اتخاذ کردهخجالت
و حقی را که آورده  ،کردندتکذیبش می ،کردندبا او دشمنی می ،ایستادندپیامبرش می
ه است که مواضع هایی را آوردقرآن کریم بسیاری از مثال !!کردندبود انکار می

 قَبْلَهُمْ  کَذَّبَتْ :فرمایدحق تعالی می .کندها را بیان میآوری از این اکثریتخجالت
 أُولئِکَ  الْأَیْکَةِ  أَصْحابُ وَ لُوط   قَوْمُ  وَ ثَمُودُ  وَ  * الْأَوْتادِ  ذُو فِرْعَوْنُ وَ  عادٌ وَ  نُوح  قَوْمُ

 و عاد و نوح قوم هااز آن پیش) (2)عِقاب فَحَقَّ  الرُّسُلَ کَذَّبَ إاِلَّ  کُل   إِنْ  * الْأَحْزابُ 
 آن مردمی که، و لوط قوم و ثمود قوم نیز و *کردند  قَدَر قدرت، تکذیب فرعونِ 
 (بر او) عقوبت و کرد تکذیب فرستادگان را کهآن مگر نبود کس اینان از * هاجماعت
 .های اکثریت را در هر امت و مردمی بیان کرده استقرآن برخی از ویژگی (.شد واجب

 مردم بیشتر ولى) (9)یَشْکُرُونَ  ال النَّاسِ أَکْثَرَ لکِنَّ وَ :فرمایدحق تعالی می
 إِنْ  اهللِ  سَبیلِ عَنْ  یُضِلُّوکَ الْأَرْضِ  فِی مَنْ أَکْثَرَ  تُطِعْ إِنْ  وَ (،کنندنمى گزارىسپاس
 نداسرزمین این در که اکثریتی از اگر) (8)یَخْرُصُون إِالَّ هُمْ إِنْ وَ الظَّنَّ إِالَّ یَتَّبِعُونَ
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 به جز و روندنمی گمان پِی از ها جزآن زیرا سازند؛ گمراه خدا راه از را تو کنی، پیروی
 مردم بیشتر ولى) (6)یَعْلَمُون ال النَّاسِ  أَکْثَرَ  لکِنَّ  وَ (،گویندنمی و گمان سخن دروغ
 (،آورندایمان نمی مردم بیشترولى ) (2)یُؤْمِنُون ال النَّاسِ أَکْثَرَ  لکِنَّ  وَ (،دانندنمى
کُفُوراً إاِلَّ  النَّاسِ أَکْثَرُ فَأَبى(9) (ندارند انکار سرِ جز مردم بیشتر ولى)  و مِنهُم

 (.اندنافرمان بیشترشان ولى اندمؤمن آنان از برخى) (8)الْفاسِقُون أَکْثَرُهُمُ الْمُؤمِنُونَ وَ 
به اکثریت اعطا  ،هایی است که قرآن کریم در هر زمانی و در هر مکانیاین ویژگی

 .کرده است
ولی به دلیل یکی  ،که یک گروه نیستند و چند گروه و حزب هستنداکثریت با این

ودشان شانه خالی کردند و های خیتمسئولقَسم شدند و از شان همهایبودن مصلحت
آوری هیزم  در جمع ،ایستادند در کنار نمرود همانند یک مرد در برابر ابراهیم

کردند و خجالت را نظاره می کشیدن ابراهیم فرآیند به آتش ،مشارکت کردند
بینیم که برای لذت بردنِ تماشای به آتش کشیدن ها را چنین میحتی آن .کشیدندنمی

طور که موسی و هارون را تنها گذاشتند و به لشگری همان !گرد آمده بودند ،ابراهیم
 .پیوستند ،که فرعون برای کشتن موسی و هارون و مؤمنان به آن دو آماده کرده بود

علی بن ابی  .امت او را یاری نکرد ،بکشند را به صلیب وقتی یهود خواستند عیسی
ای اندک همگی مرتد شدند مگر عده را تنها گذاشتند و وصی رسول خدا طالب

در » :علی ماند با دستی شکسته ،ی شقشقیه آمده استطور که در خطبهو همان
فضایى  ؛اندیشه شدم که با دست شکسته بتازم یا بر آن فضاى ظلمانى شکیبایى ورزم

چنان هم، مؤمن خردساالن به پیرى رسند و خورده شوند وساالن در آن سالکه بزرگ
تر شکیبایى در آن حالت خردمندانه، دیدم. کشد تا به لقاى پروردگارش نایل آیدرنج 
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در حالى که همانند کسى بودم که خاشاک به  من طریق شکیبایى گزیدم، است و
که میراث من به غارت ، دیدممى. استخوان در گلویش مانده باشد چشمش رفته و

 .(6)«رودمى
ثنای خداوند و درود بر پیامبر کریمش ی طالوتیه پس از ستایش و در خطبه

 فریبش که کس آن فریب و خورد فریب و دادند فریبش که امتى اى»  :فرمایدمی
 از و ایستاد خوردگى پای فشرد،فریب  همان روى هم باز ولى بود را شناخت، داده

 کهاین با و برداشت گام خود تاریک گمراهى راه در و کرد پیروى نفسانى هواهاى
روشن خود  راه پیمودن از روی برتافت و آن پیروى از بود، شده آشکار او بر حقیقت
 دانش و علم اگر آفرید، دار راجان و شکافت را دانه که خدایى به آن سوگند .نمود دارى

 از را خوبى و خیر و کردیدمی نوش گوارا را آب و آوردیدمى به دست معدنش از را
درست  و حق به راه و گرفتیدمی روشنش قسمت از را راه و کردیدمی ذخیره جایگاهش

 اسالم و آشکار شما براى هانشانه و شدمی روشن شما براى هاراه داشتید،میبر گام
 میان در گرفتارى مندِعائله و خوردیدمی فراوانى و به خوشى و درخشیدمی شما براى
 شد؛نمی ستم شمایند پیمان و عهد در که مسلمانى غیر و مسلمان به هیچ و نبود شما
 شد تاریک شما بر فراخیَش یهمه با دنیا پس گرفتید. پیش در را تاریکى راه شما ولى
 و کردید سخن خود دلخواه روى از پس شد. بسته شما و دانش به روى علم درهاى و
 گمراهان از و دادید فتوى خدا دین در ندانسته و پیمودید اختالف خود راه دین در

 را شما نیز هاکردید، آن رها را خود امامان و کردند گمراه را شما آنان و کردید پیروى
 کارى که هنگامى کنید. حکم خود دلخواه طبق که افتادید روز به این پس کردند. رها

 که راستى گویید: کنند، بیان شما براى را آن پاسخ چون و بپرسید ذکر اهل آید از پیش
 با و انداختید سر کردید، پشت رها را هاآن که شد چه پس است. همین علم حقیقت

 عواقب و کنید درو که کِشتید، را چهآن تمام بزودى کردید؟ باشد که مخالفت هاآن
 را جنبندگان و شکافت را دانه که به آن سوگند دریابید. را کارهایتان و هاجرم وخیم
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 مأمور پیرویش به که همان کس هستم و شما زمامدار من که دانستید آفرید، به خوبى
 و است او دانش و به علم شما نجات که همان کسى و شما دانشمند منم و هستید،
به  و شما، به مصالح دانا و شما نور زبان پروردگارتان و یبرگزیده و شما پیامبر وصى
 پیش هاىامت به چهآن و ایدشده داده وعده که به آن را چهبر شما فرود آید آن زودى

 با کند. پرسش تانامامان یدرباره شما از عزّوجل خداى به زودى و آمد، فرود شما از
 کرد. خواهید بازگشت عزّوجل خداى به سوى محشر فرداى و گردید محشور هاآن
 هاآن کهـ داشتم یاور بدر اهل یبه شماره یا طالوت اصحاب یبه اندازه اگر که! هان
 حق به سوى تا زدممی شمشیر با را شما آینه هر ـبودند شما همانند و طرازهم

شده  نمودار دین در که) شکاف بستن براى کار این و گرایید به راستى و بازگردید
تو  که فرما حکم به حق ما میان تو خدایا. بود ترموافق نرمش و رفق با بهتر و( است

 .(6)«هستى داوران بهترین
آگاه باشید » :فرمایدی امت اشاره میکنندهخوار زهرا با این سخن خود به موضع 

دانم سستی و دست باز داشتن از یاری ما با وجود شما که میکه من گفتم با آن
 .«...های شما چیره گشته استوفایی بر دلآمیخته، و مکر و بی

موضع منفی اتخاذ کردند و این تنها گذاشتن در رفتار  مردم در برابر آل محمد
آنان خاندان او را پس از ایشان  .باقی است ،را دارد ادعای پیروی از محمد امتی که

امت در مقابل آل محمد  .ها را تنها گذاشتنددختر و فرزندان آن ،وصی .تنها گذاشتند
چه نهایت آن .گر هستندبینیم که ستم به زهرا را نظارهمی .موضع تماشاچی را برگزیدند

گوید این است ی فاطمه را دارد میکشیدن خانه به برخی از کسانی که قصد به آتش
تواند بگوید و این امت خوار کننده جز این سخن نمی .«فاطمه در خانه است» :که
ها را ها یاری خواست و آنزهرا از آن .و دختر پیامبر را یاری دهد بیتاهلتواند نمی

بانان اسالم! این ای گروه بزرگان و یاوران دین و نگاه» :و فرمود مخاطب قرار داد
زدگی شما در مورد دادخواهی من چیست؟ آیا پدرم سستی شما در حق من و این خواب
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« حق و احترام هر کس را در فرزندش باید مراعات کرد؟: »فرمودنمی رسول خدا
حالی که توانایی کاری که  چه زود کارها دگرگون گردید و چه با شتاب عوض شد، در

 ....ام نیرومند هستیدخواهم و قصد کردهچه میگذارم را دارید و بر آنتان میبر عهده
بینید و شگفتا ای فرزندان قَیْلَه! آیا میراث پدرم به ستم از من گرفته شود و شما می

ن رسد و از جریاشنوید و حضور دارید و جمعید؟ و دادخواهی من به شما میمی
دیدگی من آگاهید، در حالی که شما نفرات و آمادگی دارید، و وسایل و نیرو در ستم

رسد و اجابت اختیارتان هست، و اسلحه و سپر در اختیار دارید، دعوتم به شما می
 رسید....شنوید و به فریادم نمیکنید، و فریادم را مینمی

و کسی را که به رتق و فتق امور اید، بینم که به رفاه و آسایش روی آوردههمانا می
اید، و از سختی به اید، و راحتی و سکون را برگزیدهسزاوارتر است از حکومت دور کرده

چه اید و آنداشتید افکندهچه را نگه میاید، به همین جهت آننعمت و گشایش رسیده
تَکْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِی إِنْ  (اید، پس )بدانید کهرا که به آسانی نوشیده بودید قِی کرده
ی ساکنان زمین کافر شوید، اگر شما و همه) األَرْضِ جَمیعاً فَإِنَّ اهللَ لَغَنِیٌ حَمیدٌ 

 (.نیازی ستوده استخداوند بی
های وفایی بر دلسستی و باز داشتن از یاری ما با وجود شما آمیخته، و مکر و بی

وششی از اندوه نفس و تسکینی بر هیجان شما چیره گشته است، ولی گفتار من ج
های درونی، یاوری( و برای گشودن غصهخشم، و به جهت کُندی اسلحه )ناتوانی و بی

و نیز اتمام حجتی از پیش بر شما است. اینک شتر خالفت ارزانی شما، بر آن سوار 
ن تاشوید در حالی که پشتش زخم و پایش سائیده و فرسوده است و بدنامی آن برای

نارِ اهللِ باقی است، و از خشم خدای جبّار و ننگی ابدی داغ و نشان دارد، و به 
 خداوند است، که یافروخته آتش) عَلَیْهِم مُوصَدَةٌ  اِنَّهاالْمُوقَدَةِ، الَّتی تَطَّلِعُ عَلَی الْاَفْئِدَةِ 

دهید در انجام میچه و آن (است گرفته شانمیان در سو هر از و یابدمی غلبه هادل بر
 به کارانستم و) وَ سَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَب  یَنْقَلِبُونَ  ،برابر دیدگان خدا است

نَذیر   و من دختر (گاهی بازخواهند گشتبازگشت چه به که خواهند دانست زودی
، (ای از عذابی شدید هستمدهندهبرای شما پیامبر بیم ) لَکُمْ بَیْنَ یَدَیْ عَذاب  شَدید  
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و منتظر باشید که ) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ پس عمل کنید که ما نیز عمل می کنیم، 
در حالی که شما به دلیری موصوف و به خیر و صالح معروفید،  .(بریمما نیز انتظار می

برگزیده  بیتاهلما اید، و برگزیدگانی که برای و نخبگانی هستید که انتخاب گشته
ها به نبرد اید. شما با عرب جنگیدید و سختی و مشقت را تحمل کردید، و با گروهشده

کردید، دادیم و شما اطاعت میبرخاستید و دلیران را دفع کردید، و همواره ما فرمان می
ی ما به گردش درآمد، و روزگار پر رونق و پر برکت شد، و تا آسیای اسالم به وسیله

ی دروغ فروکش کرد و آتش کفر سرد شد، و رک سر تسلیم فرود آورد، و شعلهش
دعوت فتنه و آشوب آرامش گرفت، و نظام دین برقرار گردید. پس چگونه پس از 

دارید، و اید، و پس از آشکار شدن )حق( آن را پوشیده میروشن شدن سرگردان مانده
ورزید؟! بدا به یرش ایمان شرک میزنید، و پس از پذپس از ورود به کار، سرباز می

حال گروهی که پس از پیمان بستن سوگندهاشان را شکستند، و برای اخراج پیامبر 
ترسید؟ کوشیدند، و آنان ابتدا تعدّی و تجاوز به شما را آغاز کردند، آیا از آنان می

 َوَاهللُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنین ( خداوند سزاوارتر است که از او در حالی که
 .«(بترسید اگر ایمان دارید

مسیری که به ما بسیار و بسیار زیان  ؛چنین امت بر این مسیر حرکت نمودو این
 .رساند

طور که ایشان از اسباب و دالیل این یاری نکردنی که امت اسالمی را به آن همان
پس شگفتا از شما. شما » :فرمایدآنجا که می ؛نمایدگری میروشن ،فرمایدتوصیف می

آورید؟ در حالی که کتاب خدا در میان شما است، را چه شده است؟ و به کجا رو می
هایش هایش آشکار و فرمانهایش تابان، نهیامورش پیدا و دستوراتش درخشان، نشانه

خواهید؟ و ا میگردانی از آن راید، آیا رویروشن است، شما آن را پشت سرتان افکنده
عوض بدی است برای ) بِئْسَ لِلْظَّالِمینَ بَداَلً کنید؟ یا به غیر آن حکم می

وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْاِساْلمِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ  (کارانستم
شود و در آخرت از یو هر کس جز اسالم دینی برگزیند از او پذیرفته نم) الْخاسِرینَ 

 (.زیانکاران است
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سپس درنگ نکردید به قدری که سرکشی این مرکب )خالفتی که غصب کردید( 
فروکش کند و مهار کردنش آسان شود، و )هنگامی که بر آن مسلط شدید( شروع به 

زنید، و دعوت شیطان گمراه را در برافروختن آتش فتنه کردید، و لهیب آن را دامن می
کنید، های پیامبر برگزیده اجابت میدن انوار دین تابناک و واگذاشتن سنتخاموش کر

کنید قصد سویی و کار خود را )در غصب خالفت و فدک( وارونه جلوه داده، تظاهر می
کنید، و بر اموری از و فرزند پیامبر با خدعه و نیرنگ رفتار می بیتاهلندارید، و با 

ی کشنده و دردناک چون زخم کارد و جراحت نیزهشود که هماعمال شما شکیبایی می
 أَفَحُکْمَ الْجاهِلِیَّةِ تَبْغُونَ ، پندارید که من از پدرم ارثی ندارماست. و اینک شما می

 (.خواهید؟یآیا قانون و داوری جاهلیت را م)
زیرا با مصالح  ،شدندکردند و از حق دور میامت به سوی سخن باطل شتاب می

 .زودگذرشان مخالفت داشت
های باطل شتافتید، و ای جماعت مسلمانان که به سوی گفته» :فرمود حضرت

قُلُوب   عَلیأَفاَل یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ ، بار چشم بر هم نهادیدبر کارهای زشت و زیان
 .(ها قفل زده شده است؟کنید؟ یا بر دلآیا در قرآن تدبر و ژرف اندیشی نمی) أَقْفالُها

هایتان زنگار زده، و اید بر دلنه هرگز چنین نیست، بلکه کارهای زشتی که انجام داده
هایتان را گرفته است، و چه بد تأویل و توجیه نمودید، و به چه بد ها و گوشچشم
ی اشاره کردید، و چه بد عوضی گرفتید، به خدا سوگند حمل آن را سنگین، و چیز

روند و تان کنار میها برایعاقبتش را وخیم خواهید یافت، آن هنگام که پرده
ی کردید از ناحیهچه گمان نمیهای پشت پرده آشکار، و آنها و سختیگرفتاری

 .«بیننداست که باطالن زیان میجا و این گرددپروردگارتان برای شما آشکار می
به خدا صبح کردم ـ» :فرمایداش بین زنان مهاجر و انصار میدر خطابه و ایشان

، پیش از بیزارممردان شما از هم و ادر حالتی که دنیای شما را نخو ـسوگند
زشت باد شمشیری که . ها خشمگینمی از امتحان بر آنامیدی نداشتم و پِ  شانآزمودن
ای که راه فساد را باطل فرو نرود و اندیشه یسینه رای که برد و نیزهبُخدا نَبرای 

أَنْ سَخِطَ اهللُ عَلَیْهِمْ ، چه برای خود پیش فرستادندچه زشت است آن. هموار سازد
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 عذاب ها درآن آنان خشم گرفت و که خداوند بر) وَفِی الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ 
را بر آنان ریختم،  شانها انداختم و رسواییگناهش را به گردن آنناچار  .(اندجاودانه

 .«!پس مرگ و نابودی و بیچارگی بر ستمگران باد
 



 فصل دوم:

 مصادره فدک:

 
اش در شرع اسالم ی حقوق ثابت شدهرا از همه ی زهرای غاصب فاطمهسلطه
 طور که ارث او را از پیامبرهمان ،را از او منع کردند (عطایش)نحله  .بازداشت
القربی منع همچنین او را از سهم ذوی  .که ایشان تنها دخترش بودحالیدر  ؛بازداشتند
 .نمودند

ها هدف سلب توانایی اقتصادی از علی و ی ستمکار از این سیاستسلطه
را  تا علی ؛پروراندمی گر بود را در سرکه در فدک و دیگر موارد جلوه فاطمه
پا ایستادگی کند  سو او نتواند در برابر حکومت غاصب نوخالی نگه دارد تا از یکدست 

 .و از سوی دیگر حکومت نو پای خود را تایید و تقویت کنند
از عطا و  ؛ی غاصبه به انجام رسانید خواهیم پرداختچه سلطهدر این فصل به آن

هایی که و استدالل ،بازداشتن ایشان از میراث و سهم ذی القربی ،ی زهراهدیه
 .علیه سلطنت غاصب ستمکار بیان فرمود فاطمه

 :ی زهراهدیه

« عوالی»و « فدک»ی زهرا )نحله( که در ی هدیهی غاصب اقدام به مصادرهسلطه
 (6).نمود ،گر بودجلوه

ولی عوالی در بسیاری از  ،ناناین دو روستا در تملک پیامبر بود و نه سایر مسلما
عوالی را هم  ،بنابراین بیان فدک .ی فدک بودمجموعهزیرا زیر  ؛اخبار بیان نشده است

                                                                                                      
جمع عالی )باال( که ضد سافل )پایین( است و زمینی است که در چهار میلی  :با فتحه« عوالی» -6

 8ج  :)معجم البلدان .ی آن هشت میل استو دورترین فاصله ،مدینه قرار دارد و گفته شده سه میلی
 (611ص 
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به بیان آن اعتنایی نکردند  ،تر از فدک بوداش کمجا که بهرهشود و یا از آنشامل می
 .ی فدک اکتفا نمودندو به سخن درباه

خواهیم پرداخت و سخن در این خصوص ما را از چه بر آن رفت ما به فدک و آن
ها ذیل موضوع چرا که هر دوی این ؛کندنیاز میبی« عوالی»ی پردازی دربارهسخن
 .گیرندی غصب شده قرار میهدیه

 فدک چیست؟

روستایی در خیبر است و گفته  :فدک :ازهری» :گویدابن منظور در لسان العرب می
خداوند آن را به  .ای در حجاز است که در آن چشمه و نخل وجود داشتشده ناحیه
بیان کرد که  (خداوند از او راضی باشد)علی  ...داده بود به پیامبرش (6)عنوان فیء

 و فرزندانش (راضی باشد او از خداوند)آن را در زمان حیاتش به فاطمه  پیامبر
 (2).«داده بود

روستایی در حجاز است که میان آن و  :فدک» :گویدحموی در معجم البلدان می
صلی اهلل  خداوند آن را به رسولش .سه روز :مدینه دو روز فاصله است و گفته شده

صلی اهلل علیه  وقتی پیامبر .به عنوان فیء در سال هفتم با صلح داده است علیه و سلم
به خیبر آمد و دیوارهای آن را فتح کرد و تنها یک سوم از آن باقی ماند و حصار  و سلم

به آنان نامه نوشت و از آنان  صلی اهلل علیه و سلم رسول خدا ،آن را محکم کردند
 این مطلب به اهل فدک رسید و آنان به رسول خدا .خواست آن سرزمین را ترک کنند

شان با آنان مصالحه نماید نیمی از محصول و اموالنوشتند که با  صلی اهلل علیه و سلم
مکانی است که نه اسبی و نه مرکبی بر آن  ،پس این ملک .و ایشان پاسخ مثبت داد

جا در آن .باشدمی صلی اهلل علیه و سلم دوانیده نشده و مخصوص رسول خدا

                                                                                                      
 .فیء: غنیمت بدون جنگ )مترجم( -6

 .879ص  60ج  :لسان العرب -2
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 خداوند از او)جایی است که فاطمه  .های بسیاری استهای جوشان و نخلچشمه
آن را به او هدیه داده  صلی اهلل علیه و سلم رسول خدا :اش فرموددرباره (راضی باشد

که این نیز  ؛خواهمشاهدانی برای آن می :گفت (راضی باشد او از خداوند)ابوبکر  .است
 (6).«ماجرایی دارد

روستایی از روستاهای  :فدک با دو فتحه» :گویدطریحی در مجمع البحرین می
تر از ی آن با خیبر کمدو روز فاصله و فاصله یهود است که بین آن و مدینة النبی

 .یک منزل است و جایی است که خداوند آن را به عنوان فئ به رسول خود داده است
زیرا ایشان و  ،بوده است متعلق به رسول خدا .منصرف و غیر منصرف است

سپس حکم   ،ردند و کس دیگری همراهشان نبوده استفتحش ک امیرالمؤمنین

 الْقُرْبى ذَا آتِ  وَ ﴿ی هنگامی که آیه .فئ از آن برداشته شده و نام انفال بر آن نهاده شد

ببخش و  یعنی فدک را به فاطمه  ،نازل شد (بده او به را خویشاوند حق و) ﴾حَقَّه

که رسول بود تا این فدک در اختیار فاطمه  .آن را به ایشان داد رسول خدا 
 (2).وفات نمود و با زور و غالب شدن از فاطمه گرفته شد خدا

 :فدک، ملک پیامرب

نه  و زیرا نه اسبی ،فقط ملک ایشان بوده است فدک در زمان زندگانی مصطفی
در زندگی  پیامبر .جا اسالم آوردندو اهل آن (9)است نشده دوانیده آن بر مرکبی

                                                                                                      
 .294ص  8ج  :معجم البلدان -6

 .976ص  9ج  :مجمع البحرین -2

که اسب و مرکبی بر آن بِدوانند هر زمینی است که بدون این :انفال .شودو از انفال شمرده می -9
 ،آبگیرها ،ترکی از خانواده و نزدیکان که وارثی نداردما ،های مواتو همچنین زمین ؛فتح شده باشد

 ها با نص صریح قرآن کریم مخصوص پیامبراین .های پادشاهانمعادن و زمین ،هابیابان ،دریاها

 أَصْلِحُوا وَ اهللَ  فَاتَّقُوا الرَّسُولِ وَ  لِلَّهِ الْأَنْفالُ قُلِ الْأَنْفالِ عَنِ یَْسئَلُونَکَ﴿ :فرمایدمی عزّوجلخداوند  .است
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هدیه داد و بر این مطلب منابع از هر دو  شریف خود آن را به دخترش فاطمه 
 .طریق تصریح دارند

صلی  رسول خدا» :ابن اسحاق گفت :گویدنگار محمد بن جریر طبری می تاریخ
نزد کنانه بن ربیع بن ابی الحقیق آمد که گنج بنی نضیر در اختیارش  اهلل علیه و سلم

 از مردی .داندحضرت از او آن را خواست ولی او انکار کرد یعنی مکانش را نمی .بود
 صلی اهلل علیه و سلم او به رسول خدا .آمد صلی اهلل علیه و سلم یهود نزد رسول خدا

رسول خدا به کنانه  .چرخدمن دیدم کنانه هر سپیده دم دور این خرابه می :عرض کرد
رسول  .بله :عرض کرد« کُشیم؟نزد تو بیابیم، تو را می دانی اگر آن راآیا می» :فرمود
جا را حفر و قسمتی از گنج آنان را آن .دستور تخریب داد صلی اهلل علیه و سلم خدا

 رسول خدا .او سر باز زد که آن را بدهد .سپس بقیه را از او خواست .استخراج کردند
چه او را شکنجه کن تا آن :مودبه زبیر بن عوام فرمان داد و فر صلی اهلل علیه و سلم

کرد تا ی او فرو میاش در سینهزنهزبیر با چوب آتش .نزد او است از بن برکَنده شود
سپس رسول خدا او را به محمد بن مسلمه داد و  .که نزدیک بود جانش گرفته شوداین

ر اهل خیب صلی اهلل علیه و سلم گردنش را برادرش محمود بن مسلمه زد و رسول خدا
ها یقین پیدا کردند که به جا که آنرا به طور کامل با چوب و سنگ محاصره کرد تا آن

آنان از حضرت درخواست کردند که بر آنان آسان بگیرد  .طور کامل هالک خواهند شد
ی اموال را به دست ایشان نیز چنین کرد و رسول خدا همه .شان را حفظ کندو خون
وقتی  .به جز این دو دژ ،ی دژهای آنانو همه« هکتیب»و « نطات»و « شق» ؛آورد

 ،با آنان انجام داده بود شنیدند صلی اهلل علیه و سلم چه را که رسول خدامردم فدک آن
گسیل داشتند و از او درخواست  صلی اهلل علیه و سلم کسی را به سوی رسول خدا

                                                                                                      

 انفال متعلق :بگو پرسند.ی انفال میدرباره از تو) ﴾مُؤْمِنینَ کُنْتُمْ إِنْ رَسُولَهُ وَ اهللَ أَطیعُوا وَ بَیْنِکُمْ ذاتَ

برید،  اش فرمانفرستاده و خدا از و سازش کنید یکدیگر با و بترسید خدا از پس پیامبراست. و خدا به
 .(اگر ایمان دارید
همان گروهی هستیم که خداوند متعال اطاعت از  ما» :روایت شده است که فرمود از امام صادق

 .(274ص :)مقنعه .«ما را در قرآن واجب کرده است. انفال برای ما است و خالصِ اموال برای ما است
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ایشان نیز  .رها کندشان را شان را حفظ و اموالکردند که بر آنان آسان گیرد و خون
محیصه بن  ،که در این مورد میان آنان و رسول خدا واسطه بودکسی .چنین کرد

وقتی اهل خیبر چنین کردند از رسول خدا خواستند در  .مسعود برادر بنی حارثه بود
تریم و ما در این مورد از شما آگاه :اموال با آنان در نصف به نصف تعامل کند و گفتند

با آنان بر نصف مصالحه کرد که  صلی اهلل علیه و سلم رسول خدا .کنیمر میآن را آبادت
کنیم و اهل فدک نیز به همین صورت با خارج می ،اگر خواستیم شما را اخراج کنیم

 بنابراین خیبر فئ مسلمانان شد و فدک فقط برای رسول خدا .ایشان مصالحه کردند
 (6).«بود نشده دوانده آن بر نه مرکبی و زیرا نه اسبی ؛بود صلی اهلل علیه و سلم
خیبر فئ مسلمانان و فدک » :گویدالحسن معروف به ابن اثیر میمورّخ عز الدین ابو

  (2).«بود نشده دوانده آن بر نه مرکبی و زیرا نه اسبی ؛فقط برای رسول خدا بوده است
 بر مرکبی و هایی است که اسباز جمله زمین (یعنی فدک)آن » :گویدحموی می

های جوشان و است، و چشمه  پس فقط برای رسول خدا ،است نشده آن دوانده
رسول خدا  :فرمود این زمینی است که فاطمه  .های بسیاری در آن بوده استنخل

و این  ؛خواهمبرای این ادعا شاهدانی می :ابوبکر گفت .آن را به عنوان هدیه به من داد
 (9).«خود داستانی دارد

زید عمر بن شبه به من حدیث ابو  :ابوبکر گفت» :گویدابی الحدید معتزلی میابن 
یحیی بن آدم به من حدیث  :حیان بن بشر به من حدیث نمود و گفت :نمود و گفت
از زهری  ،از محمد بن اسحاق  :ابن ابی زائده به من حدیث نمود و گفت :نمود و گفت

خواستند که  ن کردند و از رسول خدا گروهی از اهل خیبر ماندند و تحصُّ :که گفت
اهل فدک نیز  .ایشان چنین کرد .هایشان در امان بماند و بر آنان آسان گیردخون
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زیرا اسب و مرکبی بر آن دوانده نشده  ،شد چنین کردند و فدک فقط برای پیامبر
 محمد بن اسحاق نیز روایت کرده است که وقتی رسول خدا :گویدابوبکر می .بود

 پس به سوی رسول خدا .از خیبر فارغ شد خداوند در دل اهل فدک ترس انداخت
فرستادگان آنان در خیبر یا در راه یا پس  .فرستادند و بر نیمی از فدک مُصالحه کردند

پس  .پیامبر این را از آنان پذیرفت .به ایشان رسیدند ،که در مدینه اقامت نموداز این
 (6).«بود نشده دوانده آن مرکبی بر و زیرا اسب ،بود فدک فقط برای رسول خدا

حیان بن بشر  :زید عمر بن شبه به من حدیث نمود و گفتابو » :گویدجوهری می
از  ،ابن ابی زائده :یحیی بن آدم به من حدیث نمود و گفت :به من حدیث نمود و گفت

گروهی از اهل خیبر ماندند و  :از زهری به من حدیث نمود که گفت ،محمد بن اسحاق
هایشان در امان بماند و بر آنان آسان خواستند خون تحصُّن کردند و از رسول خدا

 ،شد اهل فدک نیز چنین کردند و فدک فقط برای پیامبر .ایشان چنین کرد .گیرد
محمد بن اسحاق نیز  :گویدابوبکر می .زیرا اسب و مرکبی بر آن دوانده نشده بود

از خیبر فارغ شد خداوند در دل اهل فدک  کرده است که وقتی رسول خدا روایت
فرستادند و بر نیمی از فدک مُصالحه  پس به سوی رسول خدا .ترس انداخت

به  ،که در مدینه اقامت نمودفرستادگان آنان در خیبر یا در راه یا پس از این .کردند
 ،بود پس فدک فقط برای رسول خدا .پیامبر این را از آنان پذیرفت .ایشان رسیدند

 (2).«بود نشده دوانده آن مرکبی بر و زیرا اسب

 دهد:هدیه می فدک را به فاطمه  پیامرب

 (خداوند از او راضی باشد)التنزیل از ابو سعید خدری حاکم حسکانی در شواهد 

 را خویشاوند حق و) ﴾حَقَّه الْقُرْبى ذَا آتِ وَ ﴿وقتی این آیه » :کند که گفتروایت می
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 (6).«فاطمه را فراخواند و فدک را به او بخشید رسول خدا ،فرستاده شد (بده او به

 و) ﴾حَقَّه الْقُرْبى ذَا آتِ وَ ﴿ وقتی خداوند» :همچنین از او از ابن عباس که گفت
فاطمه را خواند و فدک را به او  را فرستاد رسول خدا (بده او به را خویشاوند حق

 (2).«ی خویشاوندی بودبخشید و این به جهت صله
و سیوطی در  (9)همچنین شوکانی در فتح القدیر این دو را از ابو سعید و ابن عباس

 (8) .روایت کرده است ،المنثور سیوطی و لباب النقول در

 الْقُرْبى ذَا آتِ  وَ﴿وقتی » :کندمتقی هندی نیز در کنز العمال از ابو سعید روایت می 

فدک  !ای فاطمه :فرمود پیامبر  ،فرستاده شد (بده او به را خویشاوند حق و) ﴾حَقَّه

 (5).«برای تو است
خیبر را فتح کرد  وقتی رسول خدا» :عیاشی از عطیه عوفی روایت کرده است

 حق و) ﴾حَقَّه الْقُرْبى ذَا آتِ وَ﴿و خداوند فدک را به عنوان فئ به ایشان داد و 

فدک برای تو  !ای فاطمه :فرمود ،بر ایشان فرستاده شد (بده او به را خویشاوند
 (1).«است

 در اختیار زهرا که فدک در حیات رسول خداکسانی هستند که در این
 :گویدابن ابی الحدید به نقل از قاضی عبد الجبار می .کنندتشکیک وارد می ،بوده است

که در اما این ،کنیمبودن روایت ادعای ایشان نسبت به فدک را انکار نمی ما صحیح»
ظاهر این بود که  ،زیرا اگر در اختیارش بود ؛پذیرفتنی نیست ،اختیار ایشان بوده باشد
ظاهر این است که ارث محسوب  ،ترک باشدو اگر در ضمنِ ما ،برای ایشان بوده است
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 (6).«شودمی
فدک را به  تر بیان کردیم که پیامبر زیرا پیش ،یک ارزشی نداردولی این تشک

تر ارایه شد مواردی بر چه پیشداد و عالوه بر آن عنوان هدیه به دخترش فاطمه 
 نمایند:این مطلب داللت می

به کارگزارش در بصره عثمان بن حنیف  المؤمنین ی امیرچه در نامهآن :اول
فدک در ، چه آسمان بر آن سایه افکنده استاز آن، آری» :فرمایدآمده است که می

مندانه از آن چشم و مردمی دیگر سخاوت، دست ما بود که مردمی بر آن بخل ورزیده
که جایگاه در حالی؟ مرا با فدک و غیرفدک چه کار. و بهترین داور خدا است، پوشیدند

د و اخبارش پنهان آثار انسان نابو، که در تاریکی آن، فردای آدمی گور است
 (2) .«...گرددمی

فدک را به او  که رسول خدااین ؛وارد شده است چه از فاطمه آن :دوم
من  از آیا» :فرمایددر پاسخ به عایشه دختر طلحه می حضرت  .اعطا کرده است

 شد بسته مرغان پر آن بر مکتوب کنی کهمی شرّ بزرگی سؤال و شنیع حدیث یدرباره
 طریق، طی در چاالک بریدهای و السیر سریع هایپیک و گشت پراکنده جهان در و

 را آن زمین مصیبت و برفت آسمان تا آن غبار رسانیدند. جهان اطراف به را آن خبر
 بازترینحیله و ترینخبیث و قحافه ابی بن ابوبکر تیم قبیله، ترینپست همانا گرفت.فرو

 علی بر که افراشتندبر مسابقه پرچم و تاختند اسبه دو الخطاب بن عمر عدی قبیله،
 کهچندان گشتند. زبون و ذلیل نبودند، حضرت آن همتراز چون بگیرند. مرتضی پیشی

 یکینه و بغض نشدند، سوار آرزو مرکب به همین دلیل بر گرفت؛ تنگی ایشان گلوگاه
 پنهان حضرت آن را به خویش و دشمنی کردند پنهان خود دل در را مرتضی علی

 نبوت، نور کهآن تا بنمایند خود بغض اظهار که بود هاآن نبوت مانع هیبت و داشتند
 دل در چهآن گرفته شد. امین پیغمبر و جان گردید هدایت خاموش چراغ و پنهان
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 زه به را احتجاج و لجاج کمان و شدند سوار آرزو مرکب بر و آوردند زبان داشتند بر
 آشکار را خویش دشمنی غمزه و دمیدنددر بیتاهل زیان به را زهرآمیز دم و کشیدنددر

 بسیار چه که بنگرید تعجب درِ  از پرداختند. آن عوالی و فدک غصب به و ساختند
 نکند. کس وفاهیچ به و شوند نیز مالک بعد به این از و گشتند فدک مالک پادشاهان،

 را حضرت آن آن فرمود. عنایت خدا رسول به که است خداوند بخشش فدک این همانا
 و باشند من فرزندان و او نسل از که گرسنه کودکان و فرزندان بهر از بخشید. من به
عمر  و ابوبکر اگر پس بود. االمین روح شهادت و العالمین رب خداوند حکم به این

 به ثوابم و پاداش کهبرای این خوراک مرا گرفتند، کردند و قطع خوراک کودکان مرا
 ایشان که خراجی و کنممی صبر ستم و ظلم این بر شود، افزون تعالی باری درگاه
 قیامت در البته و بماند دندان زیر در که ی غذایی نیستباقی مانده از گیرند بیشترمی
بود  خواهد جهنم حمیم و برافروخته آتش و خون و چرک آن غاصبین فدک برای این
 (6).«دید خواهند را آن البته و

، و این پس از آن بود ایمن برای حضرت و امّ  المؤمنین گواهی امیر :سوم
 .جا بیرون راندکه سلطه این زمین را تصاحب کرد و وکیل حضرت را از آن

رخداد  ،بر آن المؤمنینو گواهی امیر ی فدک توسط زهرامطالبه
 .هد آمدو سخن در این باب خوا ؛دانندمتواتری است که خاص و عام آن را می

گیری عمر بن عبد العزیز و مأمون در بازگرداندن فدک به فرزندان موضع :چهارم
در  بوده و ایشان  وقتی برای آنان روشن شد که حق با ایشان  زهرا

 .ادعایش صادق بوده است
وقتی  :ابوبکر بن عمرو بن حزم نگاشت ،العزیز به کارگزارش در مدینهعمر بن عبد

بنی امیه از  .تقسیم کن ام به تو رسید آن را میان فرزندان علی از فاطمه این نامه
جویی کردند و او را مورد عتاب و سرزنش قرار العزیز بر این کارش عیبعمر بن عبد

دانم و شما فراموش کردید و من دانستید و من میشما نمی :او به آنان گفت .دادند
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چه او را به ی تن من است. هرفاطمه پاره» :فرمود خدارسول  .یادآوری کردم
چه او را خوشنود کند مرا خوشنود کرده خشم آورد مرا خشمگین کرده است و هر

 (6).و او چنین کرد ؛اصل را بگیر و غلّه را تقسیم کن ،از این درگذر :گفتند .«است
از نظر من و از نظر شما صحیح » :در روایت جوهری آمده است که به آنان گفت

و فدک در اختیارش بود و او  ،اِدعای فدک نمود است که فاطمه دختر رسول خدا
ایمن و ام  ،توجه به گواهی علی بندد و همچنین بادروغ نمی به رسول خدا

او سرور  .حتی اگر بیّنه و گواه اقامه نکند ،از نظر من فاطمه راستگو است .سلمهام 
اگر من به جای ابوبکر  ...گردانممیمن امروز آن را به وارثانش باز .ن بهشت استزنا

او آن را به محمد بن علی بن  .کردمادعایش را تصدیق می ،کردبودم و فاطمه ادعا می
 (2).«اهلل بن حسن تحویل دادو عبد باقر

و وکیلی دیگر برای  وی در مجلسی مشهور وکیلی برای فاطمه  ؛اما مأمون
او پس از برپایی دلیل و  .ابوبکر قرار داد و برای شنیدن مناظره و قضاوت نشست

 .داد شدن موضوع، حکم به بازگشت فدک به فرزندان فاطمهروشن 
قثم بن ـای به کارگزارش در مدینه نامه ـه 260ی سال القعدهاو در دوم ذی 

آن را به محمد بن یحیی بن حسین بن زید بن  نگاشت و در آن دستور داد که ـجعفر
تحویل  اهلل بن حسین بن علی بن حسین و محمد بن عبد علی بن حسین 

فدک را به فاطمه دختر  رسول خدا :چه در آن نامه آمده بودی آناز جمله .دهد
ای است آشکار و معروف که در این واقعه .بخشید و آن را به ایشان داد رسول اهلل

المؤمنین این است که آن را رأی امیر ...نبود آن اختالفی بین خاندان رسول خدا 
به جهت نزدیکی به خداوند با برپایی حق  ؛اش بدهد و به آنان تسلیم نمایدبه ورثه
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 (6).«با تنفیذ فرمان و بخشش ایشان و نزدیکی به رسول خدا ،ایشان

 :ی فاطمه ی هدیهسخنان علما درباره

ی فدک و ارث بردن از مسئلهی اختالف ششم درباره» :گویدشهرستانی می -6
بار آن را به شکل وراثت مدعی و بار دیگر یک که فاطمهاست و این پیامبر 

که به خاطر روایت مشهور از پیامبر تا این ؛به شکل در ملکیت بودن مدعی شده است
ما گروه پیامبران ارثی بر جای » :داشته شداز ایشان باز (سالم و صلوات خداوند بر او)

 (2).«چه باقی گذاشتیم صدقه استآن .گذاریمنمی
هایی بسیار هایی جوشان و نخلچشمه (یعنی فدک)و در آن » :گویدیاقوت می -2
رسول خدا آن را به  :فرمود (خداوند از او راضی باشد)این زمینی است که فاطمه  .بود

 (9).«داده استمن هدیه 
چه بسا درخواست ارث ایشان از فدک پس از این بود که » :گویدواقدی می -9
فدک را به او بخشیده است و او به ایشان عرض  مدعی شد پیامبر ایشان
ایمن برای ایشان  و ام (نماید تکریم را خداوند صورتش)علی  ؟آیا گواهی داری :کرد

آیا با گواهی یک مرد و یک زن حق شما ثابت  :او به ایشان عرض کرد .گواهی دادند
 (8).«؟شودمی

ایشان مدعی شد که او  :اگر گفته شود» :گویدعبد الرحمن بن احمد ایجی می -8
کلثوم گواهی دادند و ابوبکر گواهی آن را هدیه داده است و علی و حسن و حسین و ام

و گواهی  ،هستند (از خود فاطمه)فرع  ،حسن و حسین :گوییمما می ،آنان را نپذیرفت
ی کلثوم از حد نصاب بیّنه و گواه کمتر هستند و چه بسا او حکم به واسطهعلی و ام
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 (6).«که مذهب بسیاری از علما نیز اینچنین است ؛گواه و سوگند را قبول نداشته باشد
ی از جلد پنجم ی پایانچه از مقالهآن :فصل» :گویدمی سید بن طاووس -5

در تفسیر این « حجاماز تفسیر محمد بن عباس بن علی بن مروان معروف به ابن »

 .کنیمبیان می (بده او به را خویشاوند حق و) ﴾حَقَّه الْقُرْبى ذَا آتِ  وَ﴿ :سخن حق تعالی

 .رو آن را بیان کردمدر آن حدیث فدک از بیست طریق روایت شده است و از همین

 وَ﴿وقتی  :گویدسعید خدری که میاز ابو  ،از عطیه عوفی ...کنیمیک طریق را بیان می
فاطمه را  رسول خدا ،نازل شد (بده او به را خویشاوند حق و) ﴾حَقَّه الْقُرْبى ذَا آتِ 

 (2).«خواند و فدک را به او بخشید
عرض  به امام صادق :گویدابان بن تغلب می» :گویدمی عالمه اربلی -1
رسول خدا آن را » :فرمود ؟بخشید فدک را به فاطمه آیا رسول خدا  :کردم

 خویشاوند حق و) ﴾حَقَّه الْقُرْبى ذَا آتِ  وَ﴿ وقف کرده بود. خداوند تبارک و تعالی بر او

 :عرض کردم .«حقش را به ایشان بخشید را نازل فرمود و رسول خدا( بده او به را
 .«بلکه خداوند تبارک و تعالی آن را بخشید» :فرمود ؟آیا رسول خدا آن را بخشید

علی،  ،القربی روایات در این مورد از طُرق اصحاب ما بسیارند و ثابت شده است که ذی
 (9).«هستند حسن و حسین ،فاطمه
از حماد بن عثمان از  :گویدمی (کند رحمتش خداوند)احمد بن علی طبرسی  -7
وقتی با ابوبکر بیعت و کارش » :روایت شده است که فرمود اهلل امام صادق عبدابو

دختر  راندن وکیل فاطمهی مهاجرین و انصار استوار شد، برای بیرون بر همه
نزد ابوبکر آمد و فرمود:  ی زهرا جا فرستاد. فاطمهرسول اهلل از فدک کسی را به آن

داری و وکیل مرا از فدک بیرون بازمی چرا مرا از ارث بردن از پدرم رسول اهلل 
به دستور خداوند متعال آن را برای من قرار داده  که رسول خداحالیکنی؟ در می
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ای ایمن به او گفت:  ایمن را آورد. ام است. او گفت: گواهانی بر آن بیاور. ایشان، ام
علیه تو احتجاج کنم. تو  که با سخن رسول اهللدهم تا اینابوبکر! من گواهی نمی

ایمن زنی از اهل بهشت ام: »فرمود دانی که رسول خدا را به خدا سوگند آیا نمی
 به رسول خدا عزّوجلدهم که خداوند گفت: آری. گفت: من گواهی می« ؟است

و او فدک را به ( بده او به را خویشاوند حق و) ﴾حَقَّه الْقُرْبى ذَا آتِ وَ﴿ :وحی فرمود

آمد و به همان صورت گواهی داد. او  دستور خداوند روزی ایشان قرار داد. علی
نوشتاری نگاشت و به ایشان داد. عمر وارد شد و گفت: این نوشتار   برای حضرت

برای  ایمن و علی ی فدک مدعی شده و امدرباره چیست؟ گفت: فاطمه
ایشان گواهی داده است و من برای او نوشتاری نگاشتم. عمر آن نوشتار را از فاطمه 

که گریان بود حالیدر  دهان انداخت و آن را پاره کرد. فاطمهگرفت و در آن آب
که او در مسجد بود و حالینزد ابوبکر آمد، در  بیرون رفت. پس از آن علی 
د. ایشان فرمود: ای ابوبکر! چرا ارث فاطمه از رسول مهاجرین و انصار گرد او بودن

در اختیار  که آن را در زمان حیات رسول خداحالیرا منع کردی؟ در  خدا
داشت. ابوبکر عرض کرد: این فئ مسلمانان است. اگر گواهانی بیاورد که رسول خدا 

 .آن را برای او قرار داده است، فبها وگرنه حقی در آن ندارد
ی ی ما خالف حکم خداوند دربارهفرمود: ای ابابکر! درباره المؤمنینامیر

کنی؟ عرض کرد: خیر. فرمود: اگر چیزی در اختیار و مالکیت مسلمانان حکم می
کسی درخواست اش مدعی شوم، بینه و گواه را از چهمسلمانان باشد سپس من درباره

کنم. فرمود: چه شده است که میاز شما درخواست  را گواه و کنی؟ عرض کرد: بینهمی
چه در اختیار خودش بوده است درخواست بینه و گواه نمودی در ی آناز فاطمه درباره

و چه پس از آن  که آن در تملک ایشان چه در زمان زندگانی رسول خداحالی
طور که خواهی، همانبوده است؟! ولی از مسلمانان بینه و گواهی بر ادعایشان نمی

ه ادعای من بر آنان درخواست نمودی؟! ابوبکر ساکت شد. عمر گفت: ای علی! نسبت ب
با ما سخن مگو، ما توانایی استدالل با تو را نداریم. اگر گواهان عادلی آوردید، فبها 
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 .وگرنه این، فئ مسلمانان است و تو و فاطمه حقی در آن ندارید
فرمود: ای ابوبکر! آیا کتاب خدا را خواندی؟ عرض کرد: بله.  امیرالمؤمنین

 عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اهللُ یُریدُ إِنَّما﴿ :به من خبر بده عزّوجلفرمود: از این سخن خداوند 

 از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت،اهل ای)( 6)﴾تَطْهیراً یُطَهِّرَکُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ

ی چه کسانی فرستاده که درباره (گرداند پاک باید، که چنان را شما و دور کند شما
ی شما. فرمود: اگر گواهانی علیه ی ما یا دیگران؟ عرض کرد: دربارهشده است؟ درباره

دهی؟ عرض به زنا گواهی دهند، چه کاری با او انجام می فاطمه دختر رسول خدا
کنم. کنم، بر او نیز حد جاری میجاری میهای مسلمانان حد طور که بر زنکرد: همان

فرمود: پس از نظر خداوند جزو کافران هستی. عرض کرد: و چرا؟ فرمود: زیرا گواهی 
طور که حکم خداوند به پاکی او را رد کردی و گواهی مردم علیه او را پذیرفتی، همان

اش در خداوند و حکم رسولش را در این مورد که فدک برای او بود و در زندگی
ی خود اختیارش بود را نپذیرفتی. سپس گواهی اعرابی )بیابان گردی( که بر پاشنه

بازگشته بود را علیه او پذیرفتی، فدک را از او گرفتی و پنداشتی که فئ مسلمانان 
بینه و گواه بر مدّعی است و سوگند بر : »فرمود که رسول خداحالیاست، در 
 مدّعی گواه بر و را نپذیرفتی که بینه ول خدانتیجه سخن رسدر « مدّعی علیه

 .علیه مدّعی سوگند بر و است
فرمود: مردم خشگمین شدند و انکارش کردند و برخی به برخی دیگر نگاه کردند و 

گوید؛ و به منزل خودش طالب راست میابی  گفتند: به خدا سوگند علی بن
 (2).«بازگشت
اهلل بن سنان از امام صادق با سندش از عبد (کند رحمتش خداوند)شیخ مفید  -4
 وقتی رسول خدا» :کند که فرمودروایت می  قبض روح شد و ابوبکر در

 فرستاد و او را از فدک اخراج کرد.  جایگاه ایشان نشست، به سوی وکیل فاطمه
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نزد او آمد و فرمود: ای ابوبکر! مدعی شدی جانشین پدرم هستی و در  فاطمه 
او نشستی. تو به سوی وکیل من فرستادی و او را از فدک اخراج کردی؛ در جایگاه 
آن را به علی بخشید و من بر این مطلب  دانی رسول خداکه خود میحالی

بینه و گواه خود را  :(که به ایشان عرض کردحدیث ادامه دارد تا این) .گواهانی دارم
ایمن! آیا تو از  . ابوبکر گفت: ای امرا آورد ایمن و علی بیاور. فرمود: ایشان ام

ی فاطمه چیزی فرمود؟ هر دو گفتند: از رسول شنیدی که درباره رسول خدا
ایمن  سپس ام«. فاطمه سرور زنان اهل بهشت است» شنیدیم که فرمود: خدا

که سرور زنان بهشتی است، اگر چیزی را درخواست کند، برای او گفت: آیا کسی
شنیدم  چه از رسول خدازنی از اهل بهشت هستم و چیزی جز آن نیست؟! من نیز
ها را رها کن. به چه گواهی ایمن! این قصه دهم. عمر گفت: ای امرا گواهی نمی

نیز نشسته بود  نشسته بودم و رسول خدا ی فاطمه  دهی؟ گفت: در خانهمی
خداوند تبارک و تعالی به  که جبرئیل بر او فرود آمد و گفت: ای محمد، برخیز!تا این

با  هایم فدک را مشخص کنم. رسول خدامن دستور داده است که با بال
عرض کرد: ای پدر   برخاست. قدری مکث کردم تا بازگشت. فاطمه جبرئیل

هایش فدک را برایم مشخص کرد و حدّ و با بال کجا رفتی؟ فرمود: جبرئیل
ای پدر! من پس از شما از فقر و نیازمندی  حدودش را معین نمود. ایشان عرض کرد:

ای برای تو است. آن را گرفت. ترسم. آن را به علی ببخش. ایشان فرمود: این هدیهمی
ایمن گواهی بده، و ای علی  فرمود: ای ام ایشان عرض کرد: بله. رسول خدا

اما  دانیم. وگواهی بده. عمر گفت: تو یک زن هستی و گواهی یک زن را جایز نمی
دهد. فرمود: او خشمگین برخاست و گفت: خدایا! این علی به نفع خودش گواهی می

دو به حق دختر پیامبرت ستم کردند. فشارت را بر آنان افزون کن. سپس بیرون رفت. 
دار بر آن بود سوار کرد و او را چهل  علی او )فاطمه( را بر ماده االغی که کسایی پُرز

که حسن و حسین با ایشان بودند و حالیبُرد. در ن و انصار میهای مهاجراروز در خانه
فرمود: ای گروه مهاجرین و انصار! خداوند را یاری دهید. من دختر می ایشان

بیعت کردید. بیعت کردید که او و  پیامبر شما هستم. شما روزی با رسول خدا
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دارید، بازبدارید. به بیعت خودتان می تان را بازچه که خود و فرزندانفرزندانش را از آن
کس ایشان را کمک نکرد، پاسخ نداد و یاری وفا کنید. فرمود: هیچ با رسول خدا

ننمود. فرمود: به معاذ بن جبل رسید. ایشان فرمود: ای معاذ بن جبل! من برای 
بیعت کردی که او و فرزندانش را  درخواست یاری از تو آمدم. تو با رسول خدا

داری، بازبداری. چه که خود و فرزندانت را از آن بازمیی دهی و او را از هر آنیار
ابوبکر فدک را از من غصب کرد و وکیل مرا از آن بیرون راند. عرض کرد: آیا کس 
دیگری با من است؟ فرمود: خیر، کسی پاسخ مثبت به من نداده است. عرض کرد: 

 رسد؟یاری من برای شما به کجا می
او از نزدش بیرون رفت و فرزندش وارد شد. گفت: دختر محمد چرا نزد تو فرمود: 

آمد؟ گفت: آمد تا درخواست یاری علیه ابوبکر کند؛ چرا که او فدک را از ایشان گرفته 
رسد؟ می کجا به من است. گفت: تو چه پاسخی به او دادی؟ گفت: عرض کردم: یاری

؟ گفت: آری. گفت: او چه پاسخی به تو من تنها هستم! گفت: از یاری او سر باز زدی
که بر رسول داد؟ گفت: به من فرمود: به خدا سوگند من با تو حرفی ندارم تا این

 تا ندارم حرفی تو وارد شوم. فرمود: او گفت من نیز به خدا سوگند دیگر با خدا
 (6) .«...پاسخ مثبت ندادی شوم؛ زیرا به دختر محمد خدا وارد  بر رسول کهاین

 ی حاکم:ی فدک توسط سلطهمصادره

دست بر روی فدک نهاد تا  .را مصادره کرد ی زهراسلطنت حاکم هدیه
 .ی غاصب باشدای برای این سلطهطعمه

به همان صورت که توجیهاتی  ؛برای این کار خود توجیهاتی شرعی جعل نمودند
لش و دور کردنش شان به خانه و به آتش کشیدنش و گرفتن خالفت از اهبرای حمله

آیا » :فرمایدمی ،این عمل را جعل و فریب توصیف کرده زهرا .از آن جعل کردند

                                                                                                      
 .649ص  :اختصاص -6
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 (6).«کاری جمع شدید؟بر پیمان شکنی با دالیل جعلی و فریب
 (2).«ابوبکر فدک را از چنگ فاطمه درآورد» :گویدحجر مکی در صواعق میابن 

شناسد و در ذهنش نمی انصاف هیچ علتی شرعی برای این عملمحقق با 
آیا  .یابدشان نمیشود که تفسیر قابل قبولی برایهای پُرشماری مطرح میپرسش

چطور چنین  ؟!گرددبازمی دانستند که ملکیت فدک به فاطمه ابوبکر و عمر نمی
کنند خداوند که روایاتی وجود دارد که تصریح میبا توجه به این ؟!چیزی عقالنی است

 وَ﴿دستور داده است تا فدک را با این سخن حق تعالی  مبر کریم خودمتعال به پیا
 ؛ببخشد به دخترش فاطمه  (بده او به را خویشاوند حق و) ﴾حَقَّه الْقُرْبى ذَا آتِ

 .تر گفته شدطور که پیشهمان
 ؟!گرفتند پس چرا آن دو نفر فدک را از فاطمه 

ولی حداقل ابوبکر  ـفرضی بعید استکه ـدانستند دو نمیکنیم این فرض می
 که گواهان نزد او گواهی دادند که فدک به فاطمه پس از این ،دانستحقیقت را می

 ؟!پس چرا فدک را به ایشان تسلیم نکردند .گرددبازمی
همان تفسیری  ؛یابد مگر یک تفسیراینچنین است که محقق هیچ تفسیری نمی

ی فدک نگاشت و ابوبکر نوشتاری درباره .است که عمر بن خطاب به آن اشاره کرده
دهان  در نامه آب ،عمر بن خطاب به آن اعتراض کرد .است که برای فاطمهاین

کند به ابوبکر طور که سبط بن جوزی روایت میو همان ؛انداخت و آن را پاره کرد
سلمانان کند بر مکه عرب با تو دشمنی میحالیبینی در طور که میچرا همان :گفت

 (9)؟کنیانفاق می
وقتی ابوبکر بن » :روایت شده است که فرمود از مفضل بن عمر از امام صادق

قحافه والی شد، عمر به او گفت: مردم بندگان حقیر این دنیا هستند و غیر از آن را 

                                                                                                      
 .در مسجد رسول خدا ی زهراخطبه ،682ص  6ج  :احتجاج -6

 .96ص  :صواعق المحرقه -2

 .936ص  9ج  :به نقل از سیره حلبیه 638ص  7ج  :غدیرال -9
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اش، خمس و فئ و فدک را منع کن که وقتی پیروانش خواهند. از علی و خانوادهنمی
کنند و به خاطر میل به دنیا، دوست داشتن آن و را رها می ند علیاین را بدان

ها را از او منع ی آنآورند. ابوبکر چنین کرد و همهدفاع از آن، به سوی تو روی می
 (6).«کرد

                                                                                                      
وضعیت عمر همانند وضعیت کافران قریش است که قرآن کریم در مذمت  :کنمبنده عرض می -6

 هاآن به) ﴾یَنْفَضُّوا حَتَّى اهللِ رَسُولِ عِنْدَ مَنْ عَلى تُنْفِقُوا ال﴿ :فرمایدحق تعالی می .آنان آیه نازل کرد

 .(7( )منافقونگردند پراکنده گردش از انفاق نکنید تا چیزی نزد رسول خدا هستند که
بازدارد تا عامل  ی امور اقتصادی را از دست علی بن ابی طالب خواست همهخالفت ستمکار می

 .نفوذی برایش نباشد و در خالفت با آنان به نزاع برنخیزد
یک علوی از اهل حله به نام علی بن مهنا که زیرک و با فضیلت بود به من  :گویدابن ابی الحدید می

هدف خاصی  :گفتم ؟دانیی ابوبکر و عمر را از منع کردن فدک از فاطمه چه میانگیزه :گفت
ها خواستند که پشتیبانی برای علی بن ابی طالب نباشد و خالفت را سُست و آن :تگف ؟!نداشتند

پس مرحله به مرحله  ،ها ضعفی دیده نشدضعیف و به آرامی و با اغفال مردم غصب کردند و در آن
 .پیش رفتند

 ،به متکلمی از متکلمان امامیه که به علی بن تقی از سرزمین نیل معروف بود :گویدهمچنین می
گونه نیست این :به من گفت ؟آیا فدک چیزی جز اندک تعدادی نخل و امالکی کم اهمیت بود :گفتم

جا نخل بود که اکنون در کوفه نیست و هدف ابوبکر و عمر از قدر در آنآن .بلکه واقعا قابل توجه بود
ا با خالفت از محروم کردن فاطمه از آن جز این نبود که علی با محصولش و غالتش تقویت نشود ت

فاطمه و سایر بنی هاشم و بنی مطلب از خمس  ،رو به منع کردن حق علیاز همین .به ستیز برخیزد
شود و عزت نفسش کم و به کسب زیرا فقیری که مالی ندارد همتش ضعیف می ؛اقدام نمودند

 (291ص  61ج  :)شرح نهج البالغه .گرددمهارت و حرفه در طلب ملک و ریاست مشغول می
گونه که برخی آن» :گویدمی« فدک در تاریخ»ید محمد باقر صدر )خداوند رحمتش کند( در کتاب شه

این  ،چه که به آن یقین دارمبلکه آن ؛ای کم ارزش نبودکنند فدک زمینی کوچک یا مزرعهگمان می
به  .دادنمود که ثروت عظیمی تشکیل میاست که برای صاحبش محصوالت بسیاری سرازیر می

چند در برخی از طرُق ما هر ،اش را مشخص نمایمتوانم میزان محصول ساالنهی که نمیطور
مواردی به میزان ارزش مادی فدک داللت  .رسدمقداری آمده است که به حد واقعاً باالیی می

 :نمایندمی
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توسط آنان را  ی فدک از دست فاطمه این نکته برای ما غصب و مصادره
نه به این دلیل که  ؛نمایدرو است که زهرا فدک را مطالبه میاز همین .کندتفسیر می

از  .داردکه فدک معنا و مفهوم دیگری در بربلکه برای این ،ملک شخصی او است
 ،که محققزیرا هنگامی ؛سیر وقایع است ،جمله مواردی که بر این مطلب داللت دارد

ی این ملک و اصرار او در مطالبهدر دنیا متحمل شده است  میان زهدی که زهرا  
ی که این مطالبهبا علم به این ؛بیندارتباطی بین این دو نمی ،کندای ایجاد میمُقارنه

این حق ایشان است که خداوند در محکم  .با زهد منافاتی ندارد ،ملک توسط ایشان
 .واجب فرموده است ،نازل شده (قرآن)

 ؛گرداندفدک را بازنمی ،را به دست گرفت که علی زمام اموررو هنگامیاز همین
را با  علی .نمایددرخواست آن را در زمان ابوبکر مطرح می که فاطمهحال آن

هدف ایشان  .است قرین و همراه علی  زهرا ؟!کار ملکی که بقایی ندارد چه

                                                                                                      
ضعف کند تا فدک را در اختیار زهرا بگذارد به جهت که ابوبکر را منع میهدف عمر از این :اول

هایی که شورشیان به راه سازی جنگها برای تقویت برای زمینهعمومی اقتصادی به همراه نیاز آن
واضح است زمینی که محصولش به تعدیل مالی دولت و تقویت مالی آن  .باشدخواهند انداخت می

یمی لزوماً نتایج عظ ،کندهای داخلی کمک میها و جنگهای اضطراری مانند شورشبرای موقعیت
 .در پی خواهد داشت

این مال از آنِ » :ی فدک داشتمسئلهسخن خلیفه به فاطمه در گفت و گویی که با او در  :دوم
ی بزرگان گذاشته بود و در راه خدا ی اموال مسلمین بود که پیامبر بر عهدهنبود و از جمله پیامبر

تواند باشد، مگر با مال فراوانی که سپاه با آن قوام ی بزرگان گذاشتن نمیبر عهده .«نمودانفاق می
 .یابدمی
 .مروان و عمرو بن عثمان داد ،که معاویه فدک را سه قسمت کرد و هر قسمت را به یزیداین :سوم

شک دهد که بی گواهی می ،آمداین مطلب به وضوح بر میزان ثروتی که از این زمین به دست می
هایی بسیار و اموالی ثروتی عظیم بود که یک سوم از آن را به مردانی داد که خود دارای زمین

 .پایان بودندبی
های کوفه در هایش به نخلتعبیر آن به قریه که در معجم البلدان آمده و تخمین میزان نخل :چهارم

 (86ص  :اریخ)فدک در ت .قرن ششم هجری که در شرح نهج ابن ابی الحدید آمده است
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بلکه هدفش پرده برداشتن از  ؛شود نبوددرخواست زمینی در حجاز که فدک نامیده می
ی این حقیقت در خطبه .کردن آنان در برابر همگان بود ی غاصب و مُفتضحسلطه

و سخن حضرت با زنان مهاجر و انصار واضح  ایشان در مسجد پدرش رسول خدا 
شده و دگرگونی که پس از به خالفت غصب  جا که ایشانآن ؛و روشن است
کردن خالفت از و دور  بردن علی از پیامبر ایجاد شد و به ارث  وفات پدرش

بیتش پردازد و به این ترتیب برای همگان ثابت شد که علی و اهلمی ایشان
 همان جانشینانی هستند که از پیامبر ایشان مسلمانانی را توبیخ  .برندارث می
که با متون قرآنی دهند و اینکنند و حق و اهلش را یاری نمینماید که سستی میمی

بودن متونی که داللت بر واجب ـمخالفت کردند  شریف و سنت پدرش پیامبر
ای شدند که پنداشتند با که وارد فتنهو این ـاحقاق حق و ابطال باطل داللت دارند

که ی اینبه بهانه» :فرمود ایشان  .مانندابوبکر از افتادن در آن در امان میخالفت 

آگاه باشید ) ﴾أَال فِی الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لِمُحیطَةٌ بِالْکافِرینَ﴿ ؛ترسیماز فتنه می

 «(ی کافران استکه در فتنه سقوط کردند و به راستی که دوزخ دربرگیرنده

 کند:اش را میدرخواست بازگردانیدن حق غصب شدهزهرا 

بیند که دلیل آوردن و تظلم و می ،دقت و تأمّل کند که در زهد زهراکسی
که از روی کسی .شکایت ایشان در ماجرای فدک برای مال فناپذیر این دنیا نبود

با دهد را دوست داشتن خداوند سبحان، طعام خود را به مسکین و یتیم و اسیر می
گیرد و فقیر و که سه روز با شوهر و فرزندانش با آب روزه میکسی ؟!فدک چه کار

 ال اهللِ لِوَجْهِ  نُطْعِمُکُمْ إِنَّما﴿ :گوینددهند و میمسکین و اسیر را بر خودشان ترجیح می

 اطعام وجه خدا فقط برای را شما که نیست این جز) (6)﴾شُکُوراً ال وَ جَزاءً  مِنْکُمْ  نُریدُ

 (.سپاسی و نه خواهیم می پاداشی نه شما از و کنیممی

                                                                                                      
 .3 :انسان -6
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ی فرسوده و از غذایش تنها به دو قرص نان بسنده و شوهرش از دنیا فقط به جامه
 (6).«؟!مرا با فدک و غیر فدک چه کار» :فرمایدکرده است و می

تظلم و دادخواهی ایشان تنها به دلیل از بین رفتن حق توسط باطل است که او 
فدک همان حقی است که خداوند به رسولش دستور داده تا به  .کندمشاهده می

که او چرا ؛دارش برساندبه پا خاست تا حق را به حق حضرت .صاحب حق بدهد
کردن خداوند رسولش را برای محقق  .داندبزرگی خداوند و بزرگی فرمان خداوند را می

رفتن حق دخترش که دوست بین حق و باطل کردن باطل فرستاده است و با از 
کس از امت ماندن حق برای هیچدیگر در امان  ،ترین آفریدگان در نظر او استداشتنی

جز برای احقاق حق خداوند با عدم از  پس دادخواهی حضرت .باقی نخواهد ماند
او همان کسی است که خداوند  .بین رفتن حرمت فرمان الهی و احقاق حق مردم نبود

در  طور که پدرشهمان ؛شوداش خوشنود میش خشمگین و با خوشنودیبا خشم
گوید و حق او چنین فرموده و او همان کسی است که از روی هوای نفس سخن نمی

 .اش جز به دنبال خشم و خوشنودی خداوند نیستخشم و خوشنودی
ست ا چند این حق فاطمههرـی مادی نیست ی مطالبهمسئله مسئلهبنابراین، 

ی بلکه انقالبی است که مردم را از پدیده ـاش را مطالبه کندشده که حق مادی غصب
 ،گزارش بوده استروی امت از باطلی که سقیفه بنیانگشت به پیشینیان و دنبالهباز
آشکار شود،  تا آنان را به سوی  ،زدها سو سو میگرداند، تا نفاقی که در دلباز

هایی که خداوند متعال در قرآن کریم و رسول همان ؛اندگردهای ایمان بازستون
 .انددر سنت شریف بیان فرموده خدا

راهی است که با  ،گذاردن روش حکومتی که از دل سقیفه بیرون آمداین بنیان
خواست مردم را می فاطمه .مخالفت دارد (خلیفه)قانون خداوند متعال در تنصیب 

ی خداوند سبحان گرداند که تمثیل حقیقت دین و اجرای ارادهبه همان راه استواری باز
که حق انتخاب، فقط از آنِ خداوند متعال است و این .ی بزرگوارش استو فرستاده
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حاکمیت تنها برای او است و او کسی است که جانشینان و خلفای خودش را منصوب 
ف حزب حاکمی که با حاکمیت مردم و شورا و انتخابات حکومت خالبر ؛کندمی
 از را خالفت چگونه» :فرمایدبنابراین در سخن خود با زنان مهاجر و انصار می .کندمی
 و دین امور به آگاهان وحی امین و هبوط محل نبوت و هاىبنیان های رسالت وپایه
طور که ایشان به همان« ....است بزرگ همان زیان این که باشید آگاه ساختند. دور دنیا

خواهد  ،عاقبتی که امت از جریان یافتن این انحراف بزرگی که در سقیفه به دست آمد
آنان باردار شد، در انتظار باشید  یبه جان خودم قسم که فتنه» :فرمایدرسید اشاره می

تازه و زهر  که تا چه اندازه نتیجه خواهد داد، سپس آن را نظیر یک قدح پر از خون
گذار باطل دچار خسارت خواهند شد و بنیاناهل شنده کردند، در آن موقع است که کُ

 .«پیشینیان را خواهند شناخت
ای دختر رسول  :رسید و به ایشان عرض کرد سلمه خدمت فاطمه روزی امّ 

میان غم و اندوه و گرفتاری » :فرمود ایشان ؟شبت را چگونه صبح کردی خدا
به خدا .  و مورد ستم قرار گرفتن وصى  از دست دادن پیامبرصبح کردم. 
ى تشریع نه بر پایه، که امامتش را گرفتندکسى .ى حرمت وى دریده شدسوگند پرده

جویى از جنگ هاى جنگ بدر و انتقامالهى در قرآن و نه سنت پیامبر بود و تنها کینه
 (6).«احد بود

این حقیقتی است که ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البالغه به آن اشاره 
از علی بن فارقی که یکی از اساتید آن زمان در بغداد بود » :گویداو می .کندمی

طور بود اگر این :گفتم .بله :گفت ؟گو بودآیا فاطمه راست :گفتم .ی فدک پرسیدمدرباره
 !او تبسُّمی کرد و پاسخی زیرکانه و زیبا داد .تحویل نداد پس چرا خلیفه فدک را به او

روزی دیگر به  ،داداگر فدک را به صِرف ادعایش به او می :ی سخنش این بودخالصه
 .گیردگشت تا خالفتی را که از همسرش غصب کرده است از او باز پسسویش بازمی

چرا که او را تصدیق  ؛ندشد که حق را به اهلش بازگردادر این صورت بر او الزم می
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 (6).«کرده بود
کند از جمله مواردی که این نظر را تایید می .ها بودی اینفدک رمزی برای همه

 .و رشید رخ داد گویی است که میان امام کاظموگفت ـعالوه بر مطالب پیشینـ
فدک را بگیر تا آن را  !الحسنای ابو :عرض کرد رشید به موسی بن جعفر کاظم 

 ایشان .جا که او به ایشان اصرار ورزیدتا آن ،ایشان نپذیرفت .به شما بدهم
حد و مرزش چه اندازه  :عرض کرد« گیرم مگر با تمام مرزهایشآن را نمی» :فرمود
المؤمنین! اگر حد و مرزش را مشخص کنم، آن را ای امیر» :فرمود ؟است

حد  اما» :فرمود .دهمبه حق جدت این کار را انجام می :عرض کرد .«گردانیبازنمی
حد دوم، » :فرمود .بسیار است :صورت رشید تغییر کرد و عرض کرد .«اول، عدن است
صورتش تیره شد و  .«حد سوم، آفریقا است» :فرمود .صورتش تیره شد .«سمرقند است
 .«ارمنستان است چهارمی ساحل دریا از مقابل خزر و» :فرمود .بسیار است :عرض کرد

 کاظم  .بیا جای من بنشین .برای ما چیزی باقی نگذاشتی :رشید عرض کرد
در این هنگام  .«گردانیبه تو گفتم اگر مرزهایش را مشخص کنم آن بازنمی» :فرمود

 (2).بود که تصمیم به کُشتن ایشان گرفت
از  ،چه بر ایشان افتادو آن ی ظلم و ستم به زهرامسئلهرو است که از این

این رویدادی است که واقعیت را به صورتی  .ها استترین آنترین مسایل و خطیرمهم
از زشتی این گروه و اهداف  فاطمه .کندپوشی بیان میهیچ پردهواضح بی

را برای محقق کردن آن به هذیان  که پیامبر کسانی ؛داردشان پرده برمیپست
همان دری که  .تجاوز کردند بیت پیامبر ی اهلبه درب خانه گفتن متهم و

ایستاد و در سفرها و هنگام بازگشت از سفرهایش به اهل آن مقابلش می پیامبر
بود و  ی فاطمه شد درب خانهکه با او خداحافظی میآخرین کسی .دادسالم می

 .بود ی فاطمه در خانه ،شداولین دری که به آن وارد می
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به همین دلیل سعی کردند تا آن را پنهان کنند یا نام کسانی را که به ایشان ستم 
ای به بیان قبح و ی مواردی را که تصریح یا اشارهاند پوشیده بدارند و همهروا داشته

ی خلفای ای که طی حملهواقعه ؛تحریف نمایند ،ی ویرانگر داردزشتی این واقعه
بر ایشان روا شد و در فصل پیشین  ی فاطمهخانهشان به درب غاصب و اَذناب
 .تقدیم گردید

ی غالب مصادره کرده است حق خودش را که سلطه به همین دلیل فاطمه 
 .کنداو را خسته نمی ،هایی که از این ناحیه بر او وارد شدکند و درد و رنجدرخواست می

تا مردم بدانند که در هیچ  های حق استدالل نمودی غاصب با دلیلپس در برابر سلطه
معیاری برای  ،ایشان کسی است که رفتارش .شرایطی از بیان حق ساکت نشوند

 .شناخت حق و اهلش، و باطل و اهلش، و راستی از اشتباه، و ستمکار از ستمدیده است
خوشنود  ،اشخشمگین و با خوشنودی ،او همان کسی است که خداوند با خشمش

 حبیب معبود جهانیان محمد  ،است که  آن که او را بیازارداو همان کسی  .گرددمی
آن را بیان فرموده  ی خدا محمد رسولگونه که فرستادهآن ؛را آزار داده است

 .ای بر این مطلب خواهد آمداست و اشاره
بودن فدک را  ولی او ملک پیامبر ؛آمد تا حقش را درخواست کند فاطمه 
 !!انکار کرد

محمد بن ضحاک  :محمد بن زکریا به من حدیث نمود و گفت» :یدگوجوهری می
از عوانه بن حکم به من حدیث نمود که  ،هشام بن محمد :به من حدیث نمود و گفت

ابوبکر خداوند را ستایش و ثنا گفت  ،سخنش را به ابوبکر فرمود وقتی فاطمه  :گفت
به  !ها و دختر برترین پدرانای بهترین زن :و بر رسولش درود فرستاد و سپس فرمود

 .کنمکنم و جز به فرمانش عمل نمیمخالفت نمی خدا سوگند با نظر رسول خدا
سخت بیان کردی و  ،رساندی ،تو فرمودی .گویداش دروغ نمیرهبر به خانواده

خدا ابزار و مرکب و کفش رسول  ،اما بعد .خداوند ما و تو را بیامرزد .گردان شدیروی
شنیدم که  من از رسول خدا  ،اما در موارد دیگر ،تحویل دادم را به علی

 ،گذاریمطال و نقره و زمین و سرزمین و خانه به ارث نمی ،ما گروه پیامبران :فرمودمی
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چه مرا امر فرمود من فقط به آن .گذاریمولی ایمان و حکمت و علم و سنت به ارث می
بر او  .ی خداوند نیستتوفیقم جز به واسطه .اهی نمودمعمل کردم و بر ایشان خیرخو
 .«گردمتوکل کردم و به سوی او بازمی

ایمن ام  :فاطمه به ابوبکر فرمود :کند که گفتهشام بن محمد از پدرش روایت می
او به ایشان عرض  .فدک را به من داده است دهد که رسول خدابرایم گواهی می

تر از پدر تو داشتنیای دوستخداوند آفریده ،ه خدا سوگندب !ای دختر رسول خدا :کرد
 ،دوست داشتم روزی که پدرت از دنیا رفت .در نظر من نیافریده است رسول خدا

تر داشتنیبرایم دوست  ،به خدا سوگند اگر عایشه نیازمند باشد .افتادآسمان بر زمین می
دهم سرخ و سپید حق او را به او می کنیآیا فکر می .که شما نیازمند باشیاست تا این

این مال  !هستی که شما دختر رسول خداحالیدر  ؟کنمولی در حق تو ستم می
داد و بلکه یکی از اموال مسلمانان است که پیامبر به مردم می ،نیست برای پیامبر

من سرپرستش شدم  ،از دنیا رفت وقتی رسول خدا .کرددر راه خداوند انفاق می
دیگر هرگز با  ،به خدا سوگند :ایشان فرمود .کردطور که او آن را سرپرستی میهمان

گردان به خدا سوگند به هیچ وجه از شما روی :او عرض کرد .گویمتو سخن نمی
 :عرض کرد .«کنمبه خدا سوگند، از تو به خداوند شکایت می» :ایشان فرمود .شومنمی

 ،وقتی وفات ایشان رسید .کنمبرای شما به درگاه خداوند دعا میبه خدا سوگند من 
 (6) .«...و شبانه دفن شد ،وصیت نمود که بر ایشان نماز نگزارند

ایشان  ،نمود که خلیفه درخواست گواهانی از زهرابه همین دلیل پس از این
 .شان را در پیشگاه خلیفه بیان کنندگواهانش را آورد تا گواهی

ابن عایشه به من  :محمد بن زکریا به من حدیث نمود و گفت» :گویدمیجوهری 
وقتی فاطمه با ابوبکر  :پدرم از عمویش به من حدیث نمود و گفت :حدیث نمود و گفت

به خدا سوگند پدرت  !ای دختر رسول خدا :سپس گفت .ابوبکر گریان شد ،سخن گفت
 .گذارندپیامبران به ارث نمی :ودکه فرمنه دیناری و نه درهمی به ارث نگذاشت و این
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 :عرض کرد .فدک را به عنوان هدیه به من داده است رسول خدا :ایشان فرمود
ام  .آمد و گواهی داد علی بن ابی طالب .دهدکسی بر این مطلب گواهی میچه

الرحمن بن عوف آمدند و گواهی دادند عمر بن خطاب و عبد .ایمن نیز آمد و گواهی داد
تو راست  !ای دختر رسول خدا :ابوبکر گفت .آن را تقسیم نمود ول خداکه رس
گوید و عمر راست می ،گویدایمن راست می گوید و امعلی راست می ،گوییمی
عمر بن خطاب را  ،و پس از آن ابوبکر (6)«...گویدالرحمن بن عوف راست میعبد

 !!ترجیح داد
ولی به صورت  ،کندایمن را تکذیب میو ام علی و فاطمه  ،به این ترتیب ابوبکر
سخن عمر و  ،ها و به صورت عملیگویی آناظهار به راست ،زبانی و از روی نفاق

 (2)!!کندالرحمن بن عوف را تصدیق میعبد
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 ﴾یَسْتَوُون ال فاسِقاً کانَ کَمَنْ مُؤْمِناً کانَ أَفَمَنْ﴿ :فرمایدخداوند متعال می :کنمبنده عرض می -2
( 64( )سجدهیکسان نیستند نه، کند؟سرکشی می که است کسی همانند آورده ایمان که کس آن آیا)

 را همچون شدگان تسلیم پس آیا) ﴾کَالْمُجْرِمین الْمُسْلِمینَ أَفَنَجَْعلُ﴿ :فرمایدو خداوند عزّوجل می
 .(95( )قلمدهیم؟قرار می مجرمان

شان دنیا و شهوات ،و دیگرانی که تاریخ از آنان جز دوست داشتن منیّت پس چگونه میان علی 
آیا  ؟!رفتار و کارهای آنان صفحات تاریخ را سیاه کرده است ؟!کندتساوی برقرار می ،را ندیده است

 !!ی کریمه را مالحظه کنیداین دو آیه ؟!این با منطق قرآنی جایز است
چه تلخی و مرارتی در  .کندمی عزّوجلداللت بر پستی و حقارت دنیا در نظر خداوند  ،چنین داللتی

 ،کس با او به انصاف رفتار نکرد تا جایی که او را با عمرهیچ !در غلیان است ی علی سینه
 !ها تفاوت بسیار استکه بین آنو حال آن ؛کنندتراز میشان هممعاویه و مشابهان ،الرحمنعبد

روزگار مرا پایین آورد تا جایی که » :کنداز این تلخی با این سخن تعبیر می امیرالمؤمنین علی 
 .(7ص :)فرحة الغری« گفته شد: علی و معاویه

 :گویداو می .عطا فرمایداش خیر و خداوند به سید رضا هندی در قصیده کوثری
 ؟شودآیا کوه با ذره مقایسه می      تو را با دیگری مساوی کردند !الحسنابو

 ؟برابرند و آیا آنان که با دو لنگه کفش نعلین قنبر             چگونه تو را با دشمنت برابر کردن
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چگونه ابوبکر به ظاهر هر دو بیّنه و گواه  :اگر بپرسی و بگویی !ای خواننده گرامی
 !!یابیپاسخی نمی ؛یکدیگر در تضاد هستند که باکند با اینرا تصدیق می

 خواستند به هر شکل ممکن فدک را از علی و فاطمه ها میحقیقت آندر 
و همچنین  (6)گفته شد طور که در سخن امام ما صادقهمان ؛مصادره کنند
 (2)!!کندطور که ابن جوزی نقل میهمان ،اعتراف عمر

بازگردد  پذیرد که فدک به فاطمهنمیبه همین دلیل عمر به شدیدترین شکل 
نوشتاری را داده بود که در آن دستور داده بود فدک به  ،و به همین دلیل وقتی ابوبکر

 !!کندآن را پاره می ،گرددباز فاطمه 
ی مرا طور که نامههمان» :کردن نامه فرموددر روایتی است که ایشان پس از پاره 

 (9).«ره کندپاره کردی خداوند شکمت را پا
طور که نامه مرا پاره همان» :فرمودگریان بود و می فاطمه  :و در روایتی دیگر

ای دختر رسول » :به سویش آمد و فرمود علی .«کردی خداوند شکمت را پاره کند
 .چه عمر انجام داد را برایش بیان فرمودایشان آن« خدا! چرا خشمگین هستی؟

 (8).«تر نبودپدرت انجام داد از این بزرگ چه با من وآن» :فرمود ایشان
 !!لولو پاره شد که شکم عمر به دست ابوروزگاری چند سپری نشد تا این
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 .295ص  61ج  :شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید -9

 .657ص  23ج  :بحار االنوار -8
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 ی سقیفه:درنگی بر ارزیابی عملکرد سلطه

ی حاکم روشنگری کنیم و آن را خواهیم از عملکرد سلطهدر این بخش می
ارزیابی قرار دهیم تا ببینیم آیا در این براساس قوانین شرعی و قضایی در اسالم مورد 

توجه  ،و به جهت طوالنی نکردن مطلب ؟ای از حق وجود داردگیری گوشهموضع
 :کنیمخواننده را به دو مبحث جلب می

به زدوده شدن از  خداوند متعال در کتاب کریم خود برای زهرا :مبحث اول
گواهی  ،گونه عمل ناحق مصون استکه از انجام هرپاک شدن از ناپاکی و این ،پلیدی
کند نیازی به بینه و گواه چه ادعا میکه چنین صفتی را دارا است در آنکسی .دهدمی
ی تطهیر در شأن بیتی است که آیهجزو اهل در باب اول گفته شد زهرا .ندارد

 .آنان نازل شده است
بیان سخن باطل به داند زبان ایشان از این عالوه بر آن است که ابوبکر خود می

که جز حق دهد و ایناو خود گواه است که ایشان جز به راستی گواهی نمی ،دور است
شما از طرف پدرت جز به حق » :گویداو خود می .دهدنسبت نمی را به پدرش 
 .طور که در روایت پیشین گفته شدهمان« گوییسخنی نمی

ی ابوبکر اصرار داشت که از ول ؛دهندی مسلمانان بر این مطلب گواهی میهمه
در حضور مهاجرین و  المؤمنینکه امیرحتی پس از این ؛گواهانی بخواهد زهرا

گواهی  نماید که خداوند متعال بر پاکی فاطمهانصار علیه او استدالل و تأکید می
 .نپذیرفتن سخن خداوند است ،که نپذیرفتن شهادت اودهد و اینمی

فرمود: » :فرمایدبه آن احتجاج می المؤمنینه امیراین همان مطلبی است ک
ای ابوبکر! آیا کتاب خدا را خواندی؟ عرض کرد: بله. فرمود: از این سخن خداوند 

 یُطَهِّرَکُمْ وَ الْبَیْتِ  أَهْلَ الرِّجْسَ  عَنْکُمُ  لِیُذْهِبَ اهللُ یُریدُ إِنَّما﴿: به من خبر بده عزّوجل

 چنان را شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت،اهل ای) (6)﴾تَطْهیراً
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ی ما یا ی چه کسانی فرستاده شده است؟ دربارهکه درباره (گرداند پاک باید، که
ی شما. فرمود: اگر گواهانی علیه فاطمه دختر رسول دیگران؟ عرض کرد: درباره

طور که دهی؟ عرض کرد: همانبه زنا گواهی دهند، چه کاری با او انجام می خدا
کنم. فرمود: پس از نظر کنم، بر او نیز حد جاری میهای مسلمانان حد جاری میبر زن

خداوند جزو کافران هستی. عرض کرد: و چرا؟ فرمود: زیرا گواهی خداوند به پاکی او را 
طور که حکم خداوند و حکم رد کردی و گواهی مردم علیه او را پذیرفتی، همان

اش در اختیارش بود را ولش را در این مورد که فدک برای او بود و در زندگیرس
 (6) .«....نپذیرفتی. سپس گواهی مردم را علیه او پذیرفتی

که از آنان بخشد بدون اینبه عالوه ابوبکر به صِرف ادعا به برخی از صحابه می
اهلل ها این روایت بخاری از جابر بن عبدی آناز جمله .بیّنه و گواه درخواست کند

مالی از  ،از دنیا رفت وقتی پیامبر» :است که گفت (خداوند از او راضی باشد)
 که بر گردن پیامبرکسی :ابوبکر گفت .سوی عالء بن حضرمی نزد ابوبکر آمد

 .نزد ما بیاید ،ای دارددَین یا از سوی ایشان وعده
به من وعده داد که چنین و چنین و چنین به  رسول خدا :فتمگ :جابر گفت
سپس  ،در دستم پانصد تا شمرد :جابر گفت .سه مرتبه دستش را باز کرد .من ببخشد

 (2).«پانصد تا و سپس پانصد تا

که مال هنگامی» :کند که گفتسعید خدری روایت می ابن سعد در طبقات از ابو
ای از که وعدهکسی :زدشنیدم جارچی ابوبکر در مدینه صدا می ،بحرین به ابوبکر رسید

ابو بشیر مازنی  .مردانی نزدش آمدند و او به آنان بخشید .بیاید ،دارد رسول خدا
 .نزد ما بیا ،وقتی چیزی برای ما آمد !ای ابو بشیر :فرمود رسول خدا :آمد و گفت

هزار و چهارصد درهم  ،ها را شمردآن .ابوبکر به او دو کف دست یا سه تا به او بخشید
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 (6).«بود
سرور زنان اهل بهشت درخواست بینه و گواه  پس چرا او از دختر رسول خدا

 ؟!نمود
نیکوکارتر و راستگوتر  بشیر مازنی از فاطمه اهلل انصاری و ابوآیا جابر بن عبد

 ؟!بودند
مگر آن  ،گوتر از ایشان وجود نداردراست :که با توجه به سخن عایشهبا وجود این

خداوند به پاکی او از هر نوع ناپاکی گواهی داده و  (2) .کسی که او را به دنیا آورده است
 .کتاب و سنت بر عصمت ایشان زبان گشوده است ،طور که در باب اول گذشتهمان

و برای اثبات ی زنان است اگر کوتاه بیاییم و بپذیریم که فاطمه نیز همانند بقیه
پس چرا بینه و گواهی که آورد پذیرفته  ،ادعایش باید از او درخواست بینه و گواه نمود

 ؟!نشد
صدّیق اکبر و صالح مؤمنان برای او  ،وصی رسول خدا  امیرالمؤمنین 
با این سخن برایش گواهی داده  که رسول خداهمان کسی ؛گواهی داده است

 (9).«با علیعلی با حق است و حق » :است
 ،پس چگونه با بودن بینه و گواه بر عصمت ایشان از گناه و پاک بودن او از پلیدی

 ؟شوداش رد میگواهی
که او کسی است که حالیدر  ،دهدگواهی می ایمن نیز همراه امیرالمؤمنین ام 

رسول خدا را نگهداری کرده و کنیز او است و بر بهشتی بودن او گواهی داده است و 
شهادت او را نیز رد  (8).«ایمن مادرم پس از مادرم است ام» :اش فرموده استدرباره
 ؟!شودچگونه گواهی افرادی اینچنین پذیرفته نمی .کندمی
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 !ابوبکر اعتقادی به عصمت او و عصمت گواهانش ندارد :اگر گفته شود
چند در نظرش معصوم هر ؛گو استداند که ایشان راستحداقل او می :گویممی
 .نباشد

به طور قطع ثابت شده است که فدک در زمان زندگی پدر حضرت  :مبحث دوم
تر بود و این مطلبی است که براساس روایاتی که پیش در اختیار زهرا زهرا

جا وکیل و کارگزاری داشت و او را به زور و در آن زهرا .روشن شد ،ارایه گردید
گواهی بر مالک بودن است  ،این در حالی است که در اختیار داشتن ؛اجبار اخراج کردند
بلکه بینه و دلیل بر خودِ  ،خلیفه مجاز نیست از او دلیل و گواه بخواهد و به این ترتیب

ی مدعی است که گواه بر عهدهی بینه و زیرا ارایه ؛او واجب است و نه بر زهرا
 .ی در اختیار بودن مخالفت داردادعایش با قاعده

ایشان به ابوبکر  .فرمایدبیان می این همان مطلبی است که امیرالمؤمنین
ی ی ما خالف حکم خداوند دربارهفرمود: ای ابابکر! درباره امیرالمؤمنین» :فرمود

فرمود: اگر چیزی در اختیار و مالکیت کنی؟ عرض کرد: خیر. مسلمانان حکم می
 اش مدعی شوم، بینه و گواه را از چه کسی درخواستمسلمانان باشد سپس من درباره

کنم. فرمود: چه شده است که از شما درخواست می را گواه و کنی؟ عرض کرد: بینهمی
جا ا آنت.... چه در اختیارش است درخواست بینه و گواه نمودی؟ی آناز فاطمه درباره

بینه و گواه بر مدّعی است و : »فرمود که رسول خداحالیدر  :فرمایدکه می
 گواه بر و را نپذیرفتی که بینه نتیجه سخن رسول خدادر « سوگند بر مدّعی علیه

 (6) .«علیه... مدّعی سوگند بر و است مدّعی
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 ی استدالل بر حنله )هدیه(:سخنان علما درباره

بر  عزّوجلوقتی خداوند » :گویدمی (خداوند رحمتش کند)سید شرف الدین  -6
فدک را به  ،فرستاد (بده او به را خویشاوند حق و) حَقَّه الْقُرْبى ذَا آتِ  وَایشان 

المال از چنگ او بیرون فدک در اختیار فاطمه بود تا به عنوان بیت  .فاطمه هدیه داد
  .کشیده شد

مدعی شد و در این راه با  است که زهرا پس از رسول خدااین همان مطلبی 
دانند که خداوند عموم مسلمانان می ...اجماع امت در برابر موضع محاکمه ایستاد

طور که فرزندانش را از بین همان ؛های این امت برگزیداو را از بین زن عزّوجل
 برگزیدگان همراه رسول خدا هاآن .ها برگزیدفرزندان و شوهرش را از میان جان

 فیهِ حَاجَّکَ  فَمَنْ  :روزی که خداوند سبحان به ایشان وحی فرمود ،برای مباهله بودند
 أَنْفُسَنا وَ نِساءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ أَبْناءَنا نَدْعُ  تَعالَوْا فَقُلْ  الْعِلْمِ مِنَ جاءَکَ ما بَعْدِ مِنْ
 آگاهی به که پس آن از) (6)نالْکاذِبی عَلَى اهللِ لَعْنَتَ فَنَجْعَلْ  نَبْتَهِلْ  ثُمَّ أَنْفُسَکُمْ وَ

 ما آوریم، حاضر تا بیایید: پس بگو کند، مجادله تو با او یدرباره که کس هر ای،رسیده
 ما را، خود زنان شما و را خود زنان ما را، خود فرزندان شما و را خود فرزندان
 بر را خدا لعنت و کنیم وتضرّع دعا تان را، آنگاهخویشان شما ومان را خویشان

کند که امام رازی در تفسیر این آیه در تفسیر کبیرش بیان می (.قرار دهیم گویاندروغ
حسن را  ،خارج شده بود در حالی که عبای مویین سیاهی پوشیده بود رسول اهلل

نیز  رفت و علیفاطمه پشت سرش راه می ،دربرگرفته و دست حسین را گرفته بود
ایمن ، هنگامی که خواندم» :فرمودمی در حالی که ایشان ؛پشت سر فاطمه

بینم که اگر از خدا هایی را میصورت ،ای مسیحیان» :اسقف نجران گفت .«باشید
مباهله نکنید که  ؛از جایش کنده خواهد شد ،بخواهند کوهی از جایش کنده شود

 .«شوید و هیچ مسیحی تا روز قیامت بر زمین نخواهد ماندهالک می

                                                                                                      
 .16 :آل عمران -6



  
 انتشارات انصار امام مهدی  111

از جمله کسانی است که  ها اجماع دارند که زهرای مسلمانچنین همههم
 أَهْلَ  الرِّجْسَ  عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اهللُ یُریدُ  ماإِنَّ :شان نازل کرده استدرباره عزّوجلخداوند 
دور  شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) (6)تَطْهیراً  یُطَهِّرَکُمْ وَ الْبَیْتِ
و او از جمله کسانی است که خداوند  (گرداند پاک باید، که چنان را شما و کند

او از  .قرار داده است شان را بر امت واجب کرده و آن را پاداش رسالت اودوستی
 ،کنندفرستادن بر آنان خداوند را پرستش میجمله کسانی است که آفریدگان با صلوات 

به طور خالصه  ...کنندطور که در هر واجبی با شهادتین، آنان را بندگی میهمان
و مؤمنان از جمله منازل قدسی است که باعث  اشدر نظر خداوند، فرستاده زهرا

گردد که در گوید میچه مییش و اطمینان کامل در هر آناعتماد کامل در صحّت ادعا
چرا که زبان او از باطل دور است و  ؛باشداثبات ادعایش به هیچ گواهی نیازمند نمی

بنابراین صِرف ادعایش صحت مدعی را به طور  .گویدهرگز به غیر حق سخن نمی
این از جمله مواردی  طوری که باالتر از آن دلیلی وجود ندارد و ،کندکامل آشکار می

دهد. ابوبکر از جمله کسانی را بشناسد تردیدی به خود را نمی است که کسی که او
 مسئلهولی  ؛ی او و درستی مدعایش داشتترین شناخت را دربارهبود که بیش

ی مغربی آن یکی از بزرگان بغداد که در مدرسهـطور است که علی بن فارقی همان
که  ،کندنقل می ـاز شیوخ و اساتید ابن ابی الحدید معتزلی استمدرّس بوده و یکی 

آیا فاطمه در ادعایش مبنی بر هدیه بودنِ فدک  :گویدپرسد و به او میوقتی از او می
پس چرا ابوبکر فدک را  :گویدابن ابی الحدید به او می .بله :گویداو می ؟گو بودراست

او تبسمی کرد و سخنی ظریف و  ؟!گو بودش راستحالی که او در ادعایدر  ،به او نداد
اگر امروز فدک  :او با وجود حرمت و احترامش، و شوخی کردن اندکش گفت .زیبا گفت

گشت و برای همسرش ادعای فردا به سویش بازمی ،دادرا به صِرف ادعایش به او می
هیچ  توانستنمود و در این صورت او نمیخالفت و دور کردنش از مقامش را می

که بی این ،گو استزیرا او پذیرفته است که ایشان در هر ادعایش راست ؛عذری بیاورد
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 .به بیّنه و گواهانی نیاز باشد
و به همین دلیل ابوبکر نپذیرفتن گواهی علی بن ابی طالب برای فاطمه در  :گفتم

 که مستحق سرزنشخیبر با اینوگرنه یهود بنی ،خصوص هدیه بودن را حالل شمرد
چنین هم .دانستنداو را از گواهی باطل به دور می ،بودند و علی آنان را از بین برده بود

او ملکی که در اختیار داشت را مدعی قلمداد کرد و از  ،به همین دلیل و نه چیزی دیگر
این سخن او در پاسخ به فاطمه فراموش نشده و  ....او درخواست بینه و گواه نمود

که صِرف سخن ایشان با وجود این« دانمبودن سخن تو را نمیصحیح » :شود کهنمی
 .باشدمی ،چه مدعی استهای حکم کردن در مورد ایشان بر آنترین مالکاز روشن

های صالح ها کوتاه بیاییم و بپذیریم که او نیز همانند سایر زنها اینی ایناگر از همه
علی برای ایشان گواهی داده و همین  ،در اثبات ادعایش نیازمند به بینه و گواه است

کند که او برادر پیامبر است و کسی است که نسبت به او کفایت می (زهرا)برای او 
شاهدی است که با شهادتش انوار یقین طلوع کرد و  ،همانند هارون است به موسی

به همین دلیل  .دیگر غایتی نیست که حاکم در منازعات درخواست نماید ،پس از یقین
به  .گیردگواهی خزیمه بن ثابت را مانند گواهی دو فرد عادل در نظر می رسول خدا

خدا سوگند که علی در این مورد از خزیمه و دیگران سزاوارتر است و نسبت به هر 
 .ای در هر فضیلتی حقانیت بیشتری داردمسلمان تبدیل شده

آیا  ،مؤمن عادل است اگر کوتاه بیاییم و بپذیریم که گواهی علی مانند گواهی یک
اگر  ؟خوردن نمود درخواست سوگند ی زهراابوبکر به جای گواه دوم از فاطمه

بلکه تنها  ؛ما چنین عملی از او ندیدیم ؟شودفبها وگرنه ادعایش رد می ،سوگند خورد
چنین این .ایمن را از او شاهد هستیمرد کردن ادعایش با نپذیرفتن گواهی علی و ام

 ،در حالی که علی در میزان !بینی مورد توجه قرار نگرفتندطور که میشد که همان
او با قرآن است و قرآن با او و آن دو هرگز از یکدیگر جدا  ،تراز قرآن استعِدل و هم

 .گونه نیستخود مصطفی است و هیچ کس جز او این ،ی مباهلهاو در آیه .شوندنمی
 !اش هیچ تاثیری نداردانی است که گواهیدر حالی که در این دادخواهی از جمله کس

همه از  !مان به ما رسیده استهایی که در اسالم به دنبال این سخنچه مصیبت
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 (6).گردیمخداییم و به سوی او بازمی

آور از جمله موارد تعجُّب» :گویدعالمه ابو الفتح محمد بن علی کراجکی می -2
کند و ظاهر آید و فدک را درخواست میمی این است که فاطمه دختر رسول خدا
شود و ادعایش تصدیق ولی سخنش تکذیب می ،آن است که او مستحق فدک است

آید و سپس عایشه دختر ابوبکر می .گردداش بازمیشود و ناامیدانه به خانهنمی
پندارد او را در آن سکونت داده است و می کند که رسول خدادرخواست اتاقی را می

شود و از او بینه و گواهی بر او تصدیق و ادعایش پذیرفته می .استحقاقش را دارد که
او  .کندشود و او در آن تصرُّف میبه او بازگردانده می شود و این اتاقآن خواسته نمی
ولی حسن بن  ؛زد تا تیم و عدی را در آن دفن نمودکلنگ می باالی سر پیامبر

اش را به آن کند و هنگامی که جنازهآن منع می پس از مرگش را از رسول اهلل
در  .ی من نکنیددارم را وارد خانهکسی که دوستش نمی :گویدمی ،کنندنزدیک می

ها را از آن ولی اوآن ،حالی که او را فقط برای تبرک وداع با جدش آورده بودند
 .بازداشت

با این  ؟چنین باشداگر  ،با چه توجیهی این اتاق به او داده و حکمش جاری شد
بودن پس چرا بیّنه و گواه بر صحیح  !توجیه که پیامبر آن را به او هدیه داده بود

درخواست  (صلوات خدا بر او)به همان صورتی که از فاطمه  ،اش درخواست نشدهدیه
چگونه سخن عایشه دختر ابوبکر تصدیق شد ولی سخن فاطمه دختر رسول خدا  ؟شد

 تر از فاطمهذری برای آن کس وجود دارد که عایشه را پاکچه ع ؟تکذیب و رد شد
بودن فاطمه  ی طهارت و دیگر آیات قرآن برای پاکحالی که آیهدر  ؛قرار داده است

ها علیه ولی در مذمت عایشه و همراهش و شدت همکاری آن ،نازل شده است
اگر این اتاق به عنوان ارث به او  ؟نازل شد (آیاتی)هاو برمال کردن مذمت آن پیامبر

پس چگونه این همسر مستحق میراثش بوده است ولی دخترش استحقاق  ،داده شده
و چگونه این حاکم همانند سخنی را که به دختر  ؟هیچ بهره و نصیبی از آن را ندارد
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چه گذارد و هر آنپیامبر ارثی بر جای نمی» :رسول خدا گفت به دخترش عایشه نگفت
 ،که در حکم به سود عایشه نسبت به اتاقبه عالوه این ؟«ماند صدقه استو میاز ا

که او یکی از نُه همسری است که پیامبر باقی گذاشته این ؛تعجبی دیگر وجود دارد
پس باید بی هیچ تفاوتی هر کدام یک نُهم بهره ببرند و با در نظر گرفتن  .است
ای نیست که پدرش در آن دفن دار به اندازهاین مق ،ی این اتاق و کوچک بودنشاندازه

از آن اتاق چند برابر بیشتر از او که  ارث حسن ،بردن شود و با توجه به حکم ارث
ارثی که ایشان از مادرش فاطمه و از  .بوده است ،طبق حق همسری به او رسیده

 (6).برده است امیرالمؤمنینپدرش 

فدک  شکی نداریم که پیامبر» :گویدمی (خداوند رحمتش کند)شیخ مظفر  -9
 اختیاردر  ،را به ایشان هدیه داده و از روزی که خداوند متعال آن را به ایشان فئ داده

 ذَا آتِ وَ :جا که به او فرمودآن ؛ایشان بوده و این به فرمان خداوند سبحان بوده است
گیرد و ولی ابوبکر آن را به زور می (.بده او به را خویشاوند حق و) حَقَّه الْقُرْبى

چرا که او مدعی  ،کندبرخالف حکم خداوند متعال از ایشان درخواست بینه و گواه می
هاپاسخی ندارند آورد وآندر این خصوص برایش دلیل می امیرالمؤمنین .بوده است
ریم مگر پذیگویی به دلیل تو را نداریم و نمیما توان پاسخ :گویدکه عمر میجز این

طور که اخبار ما بر این مطلب تصریح دارند و همان ؛که فاطمه بیّنه و گواه بیاورداین
پس از بیان  (خداوند رحمتش کند)سپس او ) ...دهداخبار آنان نیز بر آن گواهی می

در این هنگام است که درخواست بینه و گواه توسط ابوبکر  :(گویداخبار در این باب می
و او  ( است،مالک)چرا که ایشان صاحب ید  ؛برخالف حق، و ظلم محض است ،از زهرا
ایشان  (اختیار)در این آیه بر این داللت دارد که آنجا در دست « دادن»لفظ  .مدعی

پس در ظاهر تسلیم  .بوده و این گرفتن و دادن در اخبار نیز ذکر شده نیز چنین است
بر این مطلب  هدیه بودن توسط ایشانطور که ادعای همان ،باشدکردن و دادن می

ترین آنان او سرور زنان و کامل .جا در اختیار ایشان بوده استدهد که آنگواهی می
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جا که هبه و از آن .ترینِ امت بر این مطلب گواهی داده استکنندهکه حکم است و این
شد و یه نمیمدعی هد ،اگر ایشان در اختیارش نبود ،شودهدیه فقط با گرفتن کامل می

کردند و نیازمند درخواست بینه و گواه این گروه ادعای ایشان را به راحتی رد می
باز هم درخواست ابوبکر از  ،اگر مشخص نباشد که در اختیار ایشان نبوده است .نبودند

 .کندزیرا دالیل ارث بردن مالکیت فدک، ایشان را کفایت می ،ایشان جور و ستم است
ایشان را مدعی چیزی که در ملکیتش بوده است  ،توسط ایشان ادعای هدیه بودن

مدعی است و باید بینه و گواه  ،کند بلکه کسی که گمان صدقه بودن را داردنمی
راهی ظنّی برای اثبات است که احتمال ثبوت و  ،که بینه و گواهبا توجه به این ...بیاورد

شود ه در این جایگاه استفاده مینتیجه با قطع و یقینی ک در .عدم در آن وجود دارد
کسی  ؛شودجایگاهی که از سخن سرور زنان فهمیده می ؛محلی برای آن وجود ندارد

 .ی تن سرور پیامبرانش قرار داده استکه خداوند متعال او را پاک کرده و او را پاره
امکان پس  .راه ذاتی به سوی واقعیت است و نه با دلیلِ دلیل آورنده ،زیرا قطع و یقین

 .بودن آن از بین برود یا راه و طریقی ظاهری برخالف آن قرار داده شود ندارد که راه
اثبات ادعای او  به همین دلیل وضعیت در داستان گواهی دادن خزیمه برای پیامبر

گواهی  .بدون بینه و گواه در درگیری و نزاع اعرابی با او بوده است برای پیامبر
و تصدیقی برای او بوده است و چیزی بیشتر از ادعای  خزیمه فرعی از سخن پیامبر

 پس بر ابوبکر و مسلمانان الزم بود که برای تصدیق زهرا .سودمند نیست پیامبر
چنین کرد و پیامبر  طور که خزیمه با پیامبرهمان ؛به سود ایشان گواهی دهند

فدک را به  انه کسانی که آگاهی داشتند پیامبرولی متاسف .کارش را تایید نمود
یا از روی ترس  ـکه اکثریت چنین کردندـبرای رعایت ابوبکر  ،ایشان هدیه داده است

گواهی خود را پنهان  ،را دیدند بیتاهلها بر از او و اعوان انصارش وقتی شدت آن
فهمیدند که گواهی پذیرفته نشد  امیرالمؤمنینیا وقتی دیدند که شهادت  ؛داشتند

انجام  کردن زهراچنین تالشی که شیخین در خشمگین شود و همها نیز رد میآن
دانستند و که میبا این ،عباس گواهی ندادندبه همین دلیل ابو سعید و ابن  .دادند

 .فدک را به فاطمه بخشیده است روایت کردند که پیامبر
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درخواست شهادت  بو سعید و امثال آن دوا ،بعید نیست که سرور زنان از ابن عباس
زیرا ایشان از منازعه با ابوبکر چیزی جز نشان دادن وضعیت او و  ؛دادن نکرده باشد

شود با کس که هالک میتا آن ،وضعیت اصحاب او برای مردم تا آخر روزگار نداشت
ی تن هوگرنه منزلت پار ؛ماند با دلیل زنده بمانددلیل هالک شود و آن که زنده می

به  ،برتر و جایگاهش باالتر از این است که به دنیا حرصی داشته باشد رسول خدا
بودن وفاتش و زود پیوستنش را خبر داده به ایشان نزدیک  که پیامبرخصوص این

 .بود
آیا پس از شهادت  ،آورداگر بپذیریم که سخن زهرا به تنهایی قطع و یقین نمی

و اگر بپذیریم که  ؟ماندمجالی برای شک و تردید باقی می امیرالمؤمنیندادن 
به دلیل واجب شدن حکم با یک در این هنگام بر ابوبکر ـ ،شکی باقی مانده باشد

در فدک  ـ الزم بود ایشان را سوگند دهد و پیش از اقدام به این عملشاهد و سوگند
از ابن عباس روایت « اقضیه»طور که مسلم در ابتدای کتاب همان ؛تصرُّف نکند

از « کنز»در  .«با سوگند و یک شاهد حکم نمود رسول خدا» :گویداو می .کندمی
چنین نازل  جبرئیل بر پیامبر» :نقل شده است که فرمود ابن راهویه از علی

از دار قطنی از ابن عمر « کنز»چنین در هم .«باشد کرد که سوگند همراه یک شاهد
اگر دو شاهد  .خداوند در حق با دو شاهد حکم کرده است» :نقل شده است که گفت

 .«...همراه شاهد سوگند بخورد ،حقش را بگیرد و اگر یک شاهد آمد ،آمد
یت فدک و سایر مسئولابوبکر چنین پنداشت که  ،ها کوتاه بیاییمی ایناگر از همه

ی ولی عهدهیت آن بر مسئولزیرا روایت کرد که  ،ی او استعهدهبر  ترک پیامبرما
را  شمشیر و قاطر رسول خدا ،تا جایی که پنداشتند این او بود که عمامه ؛امر است

ی آن در مدینه را نیز به و سهم بنی نضیر یا صدقه بخشیده است به امیرالمؤمنین
ی تن پس سنت نیکوکاری این بود که فدک را برای پاره .عمر و عباس بخشید

رها کند تا خاطر  ،شان باقی نگذاشته بودرا در بینکه جز او کس دیگری  پیامبرش
آیا نظر شما  .را در این مورد کرده باشد ایشان را خوشنود و رعایت حال رسول خدا

 ـچه به آن دو بخشیددر آنـاین است که او معتقد است رعایت حال ابوسفیان و معاذ 
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تواند از فئ به آن دو یا او می ؟ی تن مصطفی استسزاوارتر از سرور زنان و پاره
فهمد و فرد منصف حقیقت موضوع را می ؟....ببخشد ولی به زهرا از مال پدرش ندهد

استوار  ،دهدچه خداوند در متعال روزِ گشودن اعمال انجام میکار خود را براساس آن
 (6).سازدمی

زیباتر بود که » :گویدابن ابی الحدید به نقل از قاضی القضات عبد الجبار می -8
این سخنی است  .چه برسد به دین ،داشتچه انجام دادند بازمیآنان را از آن ،تکریم

طلبد که به می تکریم و رعایت حق رسول خدا .که پاسخی برایش وجود ندارد
و  ـحتی اگر مسلمانان از فدک کوتاه نیایندـدخترش چیزی بدهند تا او را خوشنود کند

امام حق دارد که بدون  .دادندآن را به ایشان می ،دل ایشان به خاطر خوشنودی
 .(2)«آن کار را انجام دهد ،مشورت با مسلمانان اگر مصلحتی را درکاری ببیند

ابو جعفر یحیی بن ابو  ،برای نقیب :گفتم» :گویدابن ابی الحدید در جایی دیگر می
آیا نظر تو این  :او گفت .این خبر را خواندم (خداوند رحمتش کند)زید بصری علوی 

طلبد آیا تکریم و نیکوکاری نمی ؟است که ابوبکر و عمر در این صحنه حضور نداشتند
 ؟ای بدهدکه دل فاطمه را با فدک خوشنود و راضی کند و از مسلمانان به ایشان هدیه

 ؟تر استاز جایگاه خواهرش زینب پایین آیا منزلت و جایگاه ایشان نزد رسول خدا
البته این زمانی است که هیچ حقی برای  !الی که ایشان سرور زنان جهانیان استحدر

اساس خبری که ابوبکر بر :من به او گفتم !او نه به صورت هدیه و نه با ارث ثابت نشود
نتیجه برای او جایز نبود که در .فدک حقی از حقوق مسلمانان شد ،روایت کرده است
حقی از حقوق مسلمانان شده  ،ی ابی العاص بن ربیعفِدیه :او گفت .آن را از آنان بگیرد
 .آن را از آنان گرفت بود و رسول خدا

ولی ابوبکر  ؛او است حکم ،صاحب شریعت است و حکم رسول خدا :گفتم
من نگفتم چرا ابوبکر آن را به زور از مسلمانان نگرفت تا به  :گفت .چنین نیستاین
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ای لمانان از آن کوتاه نیامدند تا آن را به عنوان هدیهچرا مس :بلکه گفتم ،فاطمه بدهد
ی ابی العاص را به عنوان هدیه فدیه طور که رسول خداهمان ،هابرای او بگیردازآن

این دختر پیامبر شما است که  :گفتکنی اگر او میآیا فکر می ؟از مسلمانان خواست
ها آیاآن ؟واهید دلش را شاد کنیدخآیا نمی ،آمده تا این درختان خرما را درخواست کند

قاضی القضات ابو الحسن عبد الجبار بن احمد  :من گفتم ؟داشتنداو را از این کار بازمی
طریق حسن و نیکوکاری  به عمر و ابوبکر ولی :او گفت .نیز مانند همین سخن را گفت

 .(6)«در تکریم حرکت نکردند

صاحب تاریخ معروف به » :گویدمی (خداوند رحمتش کند)سید بن طاووس  -5
داستانی را نزد مأمون  گروهی از فرزندان حسن و حسین :کندعباسی بیان می

ها بیان کردند که فدک و عوالی برای مادرشان آن. عباس بردندی عباسی از بنیخلیفه
جا کوتاه پیامبرشان بوده و ابوبکر دست ایشان را به ناحق از آن فاطمه دختر محمد

شان شان رعایت و مظلومیتمأمون درخواست کردند که انصاف را برایو از  کرده است
مأمون دویست مرد از علمای حجاز و عراق و جاهای دیگر را حاضر کرد و  .را رفع کند

چه وارثان برای آنان بر ادای امانت و پیروی از صدق و راستی تاکید نمود و به آنان آن
بیان کرد و از آنان در این مورد سخن درست و صحیح  ،اندشان را گفتهفاطمه در قضیه
 .را خواستار شد

در احادیثی که به ـچندین نفر از آنان از بشیر بن ولید و واقدی و بشر بن اعتاب 
وقتی خیبر فتح شد )پیامبر( برای » :اندرسانند روایت کردهمی ـپیامبرشان محمد

 :این آیه بر او نازل کرد جبرئیل .کردهای یهود را انتخاب ای از قریهخودش قریه
َحَقَّه الْقُرْبى ذَا آتِ  و (بده او به را خویشاوند حق و.) محمد نزدیکان چه  :فرمود

فدک را به  .فدک به او داده شود ،فاطمه :فرمود ؟و حقشان چیست ؟کسانی هستند
از دنیا  ایشان تا زمانی که پدرش محمد .عوالی را نیز به او داد ،او داد و پس از آن
ابوبکر ایشان را از آن  ،وقتی با ابوبکر بیعت شد .کردبرداری میرفت از آن بهره
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با او سخن گفت و به  ،ی بازگشت فدک و عوالی به ایشاندرباره فاطمه .بازداشت
 :رض کردابوبکر ع .ها را به من داده استها برای من است و پدرم آناین :او فرمود

 .کنممن شما را از چیزی که پدرت به شما داده است منع نمی
او  :ولی عمر بن خطاب او را بازداشت و گفت ،او خواست برایش نوشتاری بنگارد

ابوبکر دستور داد  .فقط یک زن است و برای ادعایش از او درخواست بیّنه و گواه کن
آورد و همگی بر  ایمن و اسما بنت عمیس را با علی بن ابی طالبام .چنین کند

 ،این مطلب به عمر رسید .ای نگاشتابوبکر برای ایشان نامه .این مطلب گواهی دادند
فاطمه  :او نامه را گرفت و پاره کرد و گفت .نزد او آمد و ابوبکر این خبر را به او داد

دهد و با که به سود خود گواهی مییک زن است و علی بن ابی طالب شوهرش 
 .شودگواهی دو زن بدون هیچ مردی پذیرفته نمی

ایشان به  .فرستاد و ایشان را از این مطلب آگاه نمود ابوبکر به سوی فاطمه
ها جز به حق گواهی خدایی که هیچ معبودی جز او نیست سوگند خورد که آن

ولی شاهدی بیاور که ذی نفع  ،یگویچه بسا شما راست می :ابوبکر گفت .دهندنمی
نشنیدید که فرمود: اسما بنت  آیا شما از پدرم رسول خدا» :فاطمه فرمود .نباشد

دو زن بهشتی » :ایشان فرمود .بله :گفتند .«ایمن، از اهل بهشت هستند؟عمیس و ام
 :فرمودزد و میدر حالی که پدرش را فریاد می ،و بازگشت« دهند؟!بر باطل گواهی می

پیوندم. به خدا پدرم به من خبر داده است که من اولین کسی هستم که به او می»
خیلی نگذشت که او بیمار شد و به علی  .«برمسوگند شکایت این دو را نزدش می

گردان شد تا از دنیا دو بر ایشان نماز نگذارند و از آن دو روی وصیت کرد که این 
 .کردندو عباس او را شبانه دفن  علی .رفت

سپس در روز دیگر هزار مرد  .مأمون این گروه را از مجلسش در آن روز بیرون کرد
شان شرح حال داد و آنان را به تقوایی الهی و فقیه و خبره حاضر کرد و ماجرا را برای

آنان مناظره کردند و به خاطر سپردند و سپس دو گروه  .مراقبت خداوند فرمان داد
از نظر ما شوهر ذی نفع است و شهادتش پذیرفتنی  :تندگروهی از آنان گف .شدند
ولی نظر ما این است که سوگند فاطمه همراه شهادت دو زن ادعایش را ثابت  ؛نیست
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حکمی را الزم  ،نظر ما این است که سوگند همراه گواهی :گروهی گفتند .کندمی
گواهی او  .ینیمبولی گواهی شوهر به نظر ما جایز است و او را ذی نفع نمی ؛کندنمی

با وجود  .شودباعث اثبات ادعای فاطمه می همراه گواهی دو زن برای فاطمه
 .استحقاق فدک و عوالی را دارد اختالف دو گروه بر این نظر اتفاق شد که فاطمه

ای زیبا از گوشه .پرسید پس از آن مأمون از آنان از فضایل علی بن ابی طالب
پرسید  از آنان از فاطمه .که متضمن رسالت مأمون بود های او را بیان کردندفضیلت

ایمن و اسما از آنان از ام .و آنان برای ایشان از پدرش فضایل زیبایی را روایت کردند
دو از اهل روایت کردند که این  ها از پیامبرشان محمدآن .بنت عمیس پرسید

آیا جایز است گفته شود یا چنین اعتقادی وجود داشته  :مأمون گفت .بهشت هستند
باشد که علی بن ابی طالب با این ورع و زهد نسبت به دنیا به ناحق برای فاطمه 

هایی را برای اش چنین فضیلتحالی که خداوند متعال و فرستادهدر  ؟!دهدگواهی می
او برای  :ست گفته شودیا با علم و فضیلتی که او دارد جایز ا ؟!انداو گواهی داده

و آیا جایز است گفته  ؟!رود در حالی که  از حکم آن بی اطالع استشهادت دادن می
که سرور زنان جهانیان و سرور زنان فاطمه با این درجه از پاکی و عصمت و این :شود

چیزی را بخواهد که در آن ظلم  ـکنیدطور که شما روایت میهمانـاهل بهشت است 
یا  ؟!بر آن سوگند یاد کند« ال اله اال هو»ی مسلمانان باشد و با عبارت همه و ستم به

در  ،اندایمن و اسما بنت عمیس گفته شود گواهی دروغین دادهی امجایز است درباره
 ،زدن به فاطمه و گواهانشبه درستی که طعنه  ؟حالی که هر دو از اهل بهشت هستند

از ساحت الهی بسی به دور  .حاد در دین خداوند استزدن به خداوند و کفر و الطعنه 
 !است که چنین باشد

کنند که سپس مأمون برای آنان حدیثی را عرضه داشت که در آن روایت می
 :دادپیامبرشان منادی قرار داد که ندا می پس از وفات محمد بن ابی طالبعلی

 .گروهی حاضر شدند .دحاضر شو ،ای دارددِین یا وعده هر کس از طرف رسول خدا
چه را که درخواست کردند به آنان بدون هیچ بینه و گواهی آن علی بن ابی طالب

که ابوبکر به منادی فرمان داد که به مثل آن ندا دهد و جریر بن عبد اهلل و این .بخشید
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ای نمود و ابوبکر بی هیچ بینه و گواهی به او حاضر شد و بر پیامبرشان ادعای وعده
جابر بن عبد اهلل حاضر شد و گفت که پیامبرشان به او وعده داده است که سه  .دبخشی

وقتی پس از وفات پیامبرشان مال بحرین رسید  .سهم از مال بحرین را به او بدهند
 .ابوبکر با توجه به ادعایش سه سهم بدون هیچ بینه و گواهی به او بخشید

در « جمع بین صحیحین»حمیدی این حدیث را در  (:گویدعبد المحمود می)
شمردم و » :که جابر گفتحدیث نهم از افراد مسلم از مسند جابر بیان کرده است و این

 .«دو برابر همانند آن را بگیر :ابوبکر گفت .دیدم پانصدتا است
آیا فاطمه و  :مأمون از این موضوع تعجب کرد و گفت :ی مأمون گفتندراویان نامه

ای را سپس نامه ؟ی جریر بن عبد اهلل و جابر بن عبد اهلل هم نبودندهانش به اندازهگوا
و ، نگاشت و دستور داد در موسم حج در برابر همگان خوانده شود ،که به آن اشاره شد

فدک و عوالی را در اختیار محمد بن یحیی بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن  
محصولش را برگیرد و درآمدش را میان  ،آباد کندقرار داد تا آن را  ابی طالب

 (6).تقسیم کند وارثان فاطمه دختر محمد

و ما  ....» :گویدمی (خداوند رحمتش کند)شیخ طایفه محمد بن حسن طوسی  -1
و  ،ای در آن بودکه مصیبت و فاجعهدانیم که ایشان چنین ادعایی نکرد مگر اینمی
که منع کردنش و خواستن بینه و گواه برای آن، عدالتی خشک و خارج از صواب و این

به دلیل  ،چرا که ایشان نه نیازی به شاهد دارد و نه نیازی به بینه و گواه ؛درستی است
و کسی که چنین  ،عصمت ایشان از عمل نادرست و ایمن بودنش از عمل ناپسند

 .ی بینه در ادعایش نداردصفتی داشته باشد نیازی به ارایه
اول بر عصمت ایشان دلیل بیاور و پس از آن دلیل بیاور که کسی  :اگر گفته شود

 .نیازی به دلیل و برهان ندارد که چنین باشد
 إِنَّما :چه بر عصمت ایشان داللت دارد این سخن حق تعالی استآن :گفته شد

فقط  خدا بیت، اهل ای) تَطْهیراً  یُطَهِّرَکُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ  عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اهللُ یُریدُ
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 گفتیم این آیه (.گرداند پاک باید، که چنان را شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدمی
ها است و این آیه داللت بر عصمت ی آنشود که فاطمه از جملهگروهی را شامل می
جا  داللت بر صورت او است و اراده در  اینباشدکه آیه در شأن و پاکی کسی می

 .پذیرفتن عمل مورد نظر دارد و نیازی به تکرار مطالب نیست
فاطمه » :است این سخن پیامبر ،دلیل دیگری که بر عصمت ایشان داللت دارد

چه او را بیازارد مرا آزرده است پس کسی که فاطمه را آزار دهد ی تن من است. آنپاره
و این بر عصمت « را آزرده است عزّوجله و کسی که مرا آزار دهد خداوند مرا آزار داد

شد، همان زیرا اگر او از جمله کسانی بود که مرتکب گناهانی می ؛ایشان داللت دارد
بلکه  ؛را آزرده باشد کسی نبود که اگر در هر صورتی شخصی او را آزار دهد پیامبر

ی که مستحق سرزنش باشد یا سزاوار اقامه بود که گاهی عملی از او سر بزندکسی می
که در  عالوه بر این.ـاگر این عمل چنین مجازاتی را در پی داشته باشدـحد شود 

مان به عصمت ایشان قطع و یقین جا ما نیازی نداریم که برای رسیدن به مطلوباین
کند و آگاهی به راستی و درستی ادعایش کفایت می ،بلکه در این موضع ،حاصل کنیم

چرا که هیچ کس شک و تردیدی  ؛میان امت اختالفی وجود ندارد در این خصوص
که دروغین دروغین نبوده است، و پس از این کندادعا می چه ایشانندارد که آن

تالف دارند چه در آن اخآن .ماند و نه چیزی دیگرتنها راستی و صداقت باقی می ،نباشد
کند بدون چه ادعا میگو بودن ایشان آیا تسلیم کردن آناین است که با علم به راست
کند این است که بینه فقط چه فصل دوم داللت میآن ؟بینه و دلیل واجب است یا نه

دانید که عدالت آیا شما نمی .شودبرای غلبه بر ظن و گمان بر صدق مدعی اضافه می
به  ؟چه گفتیم در غلبه بر ظن و گمان مؤثر استر است زیرا طبق آنها معتبدر شهادت

زیرا علم و  ،بدون گواهی حکم کند ،اشهمین دلیل جایز است حاکم با علم و آگاهی
 ،تر استبه همین دلیل است که اقرار از بینه قوی .تر از گواهی استآگاهی او قوی

اقرار  ،بودن گمان نزد او خاطر قویوقتی به  .زیرا در غلبه بر ظن و گمان رساتر است
 .ها پیشی بگیردی اینسزاوار است که علم و آگاهی بر همه ،بر گواهی پیشی بگیرد

به دلیل ساقط شدن حکم ـاگر با وجود اقرار دلیل و برهان بر شهادت آورده نشود 



  
 انتشارات انصار امام مهدی  121

اثر ها ها و شهادتهایی که از گواهیبه علم و آگاهی بر ظن و گمان ـضعیف با قوی
کند این چه بر صحیح بودن مطلب ما داللت میآن .باز هم نیازی نیست ،پذیردمی

ای ی ناقهدرباه است که بین اهل نقل اختالفی وجود ندارد که یک اعرابی با پیامبر
 .اماین ناقه از آنِ من است و من پول آن را به تو داده :فرمود پیامبر .نِزاع کرد

خزیمة بن  :ایشان فرمود ؟دهدبه نفع شما گواهی می چه کسی :اعرابی عرض کرد
از کجا  :به او فرمود پیامبر .دهممن بر این مطلب گواهی می :او گفت .ثابت

ولی من این را  ،خیر :عرض کرد ؟که من آن را خریدم حضور داشتیآیا در این ؟دانستی
گواهی تو را جایز  :فرمود پیامبر .دانم که شما رسول اهلل هستیدانستم زیرا می
« ذو الشهادتین»پس از آن خزیمه  .ات را دو گواهی حساب کردمشمردم و گواهی

این ماجرا مشابه  .نامیده شد و این داستانی است مشهور (صاحب دو شهادت و گواهی)
 داند که یک طرف رسول خدادهد زیرا میاو شهادت می ؛است ی فاطمهقضیه

نیز به همین صورت آن را تأیید فرمود و شهادت  امبرگوید و پیاست و جز حق نمی
بنابراین بر کسی که  .رد نکرد ،او را به این دلیل که در خریدن آن حضور نداشت

بود که با درخواست شهادت یا بینه سعی گوید الزم میجز حق نمی داند فاطمهمی
 ...نکند بر او فایق آید

اگر قضیه چنین است که شما  :یدتواند بگوهیچ کس نمی :گویدچنین میهم
قطعاً فدک را به کسانی که استحقاقش  ،وقتی امارت به امیرالمؤمنین رسید ،گوییدمی

در تقریر احکام  علت بازنگرداندن فدک توسط او :به این دلیل .رساندرا داشتند می
تر به این مطلب را پیش .ها و تغییرشان باز ایستادکه از نقض آناین قوم است و این

ولی  ،که امر به ایشان رسیدطور خالصه و مبسوط بیان کردیم و گفتیم که با وجود این
 .با این حال ایشان به شدت در تقیه بود

شود و فدک با وجود رد می از جمله موارد مضحک این است که ادعای فاطمه
دون هیچ های همسران بشود ولی اتاقاقرار خودش و وجود بینه و دلیل از او منع می

ها متعلق این اتاق :ها حق ندارند بگویندآن .ماندبینه و شهادتی در اختیارشان باقی می
 :دهدها نسبت میزیرا خداوند متعال با این سخن این مطلب را به آن ؛ها استبه آن
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َبُیُوتِکُن فی قَرْنَ و(6) (های خود بمانیدخانه در و)  و چنین عطفی الزاماً ملکیت را
بلکه معمولی که در آن جریان دارد این است که برای سکونت استفاده  ،رساندنمی
ی فالنی و محل سکونت او است و این خانه :شودبه همین دلیل گفته می .شودمی

 مِنْ  تُخْرِجُوهُنَّ  ال :فرمایدحالی که حق تعالی میدر  .ملکیت نیست ،منظور از آن
 بیرون شانهایخانه از را آنان) (2)مُبَیِّنَة بِفاحِشَة  یَأْتینَ أَنْ إِالَّ یَخْرُجْنَ ال وَ بُیُوتِهِنَّ
ای در این شبهه (.شوند زشت کاری مرتکب آشکارا به آنکه مگر نروند بیرون و مکنید

که به همراه است  شان بودهمنازل شوهران ،وجود ندارد که منظور حق تعالی
 .ی ملک نیستاضافه ،ها سکونت داشتند و منظور از آنشان درآنهمسران

میان زنان و دخترانش  ها توسط پیامبرچه از تقسیم کردن اتاقاما در مورد آن
دادن و رساند و نه سکونت ملکیت را می کردناز کجا این قسمت  :ت شده استیروا

الزم بود  ،تملیک آنان درآورده بودها را به آناگر آن حضرت ؟آمدن رافرود 
ها را در اختیار همسران رها کرد درست اتاق امیرالمؤمنین .آشکار و مشهور باشد

 .تر بیان شدی فدک که پیشکردن مطالبهمثل رها 
که ایشان با منع از حق خود مظلوم چه بر صحت ادعای ایشان داللت دارد و اینآن

که آن حضرت پس از ترک گفتن از آن مبنی بر اینخبرهای متواتری است  ،واقع شد
مجلس تا زمانی که از دنیا رفت با آنان سخن نگفت و وصیت کرد شبانه دفن شود و 

روایت شده است که  .دو بر ایشان نماز نخوانند چنین کند و آن امیرالمؤمنین
شناخته  پاشی کرد تا قبر ایشان از بین سایر قبرهاچهل قبر را آب امیرالمؤمنین

مانند چنین عملی را با کسی که از کارهایش رضایت داشته  .نشود و بر آن نماز خواندند
به مانند این رفتار را با کسی که کارش صحیح بوده  دهند، و ایشانباشند انجام نمی
زیرا روایات در این  ،تواند سخن ما را انکار کنددهد و هیچ کسی نمیباشد انجام نمی
ن است که قابل شمارش باشد و ماجرا مشهورتر از آن است که بتواند باب بیش از آ

                                                                                                      
 .99 :احزاب -6

 .6 :طالق -2



  
 انتشارات انصار امام مهدی  122

 ...پنهان بماند
ای در این هیچ طعنه ،اگر صحیح باشد که ایشان شبانه دفن شده باشد :اگر بگویند

نیز شبانه دفن شد و عمر نیز پسرش را شبانه دفن کرد و  زیرا رسول خدا ،نیست
شدند و شبانه نیز دفن می ،شدنددفن می طور که روزانههمان اصحاب رسول خدا
 .شود و بهتر است زنان به جهت پوشیدگی شبانه دفن شوندای نمیاین موجب طعنه

بلکه وصیت  ،ای نیستشدن طعنهدر صِرف شبانه دفن  :شودبه آنان گفته می
که آن دو از ایشان اجازه حضرت بر این مطلب و خشم و غضبش بر آنان و این

درخواست  که از علیعیادتش کنند ولی به آن دو اجازه نداد تا این خواستند که
صورتش را  ،وقتی بر ایشان وارد شدند .کردند و آن حضرت  شفیع شد و او اجازه فرمود

اگر  .به طرف دیوار گرداند و تا وقتی از نزد ایشان بیرون رفتند با آن دو سخن نگفت
تواند هیچ کس نمی .دادیمای قرار نمینهاین را طع ،موضوع چیزی جز دفن کردن نبود

 .زیرا مشهورتر از آن است که پنهان گردد ،چه ما بیان کردیم را انکار کندآن
فاطمه و » :از عایشه روایت کرده است ،از عروه ،از زهری ،از معمر ،عبد الرزاق

را درخواست کنند و آن دو در  عباس نزد ابوبکر آمدند تا ارث خودشان از رسول خدا
ولی ابوبکر به  .کردنداین هنگام زمین او از فدک و سهمش از خیبر را درخواست می

چه گذاریم. آنما ارثی به جای نمی» :فرمودشنیدم که می از رسول خدا :آنان گفت
گرداند و با او فاطمه خشمگین شد و از او روی :گویدمی .«باقی گذاشتیم صدقه است

او را شبانه دفن کرد و به ابوبکر در این خصوص  علی .خن نگفت تا از دنیا رفتس
ای علی در میان مردم وجهه ،در زمان حیات فاطمه :گویدعایشه می .اجازه داده نشد

 .«وقتی او از دنیا رفت مردم از او روی برتافتند .داشت
 :کند که گفتت میاز ابن عباس روای ،عیسی بن مهران با سندش از سعید بن جبیر

ابوبکر و عمر را خبردار نکنند و آن دو  ،وصیت کرد که وقتی از دنیا رفت فاطمه»
علی او را شبانه دفن کرد و آنان را از موضوع خبردار  :گویدمی .بر ایشان نماز نگذارند
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 .(6)«نکرد
علت بازنگرداندن » (:خداوند او را رحمت کند)تأمل در سخن ایشان  :گویممی

« ایشان به شدت در تقیه بود ....در تقریر احکام این قوم است فدک توسط او
اگر مردم را  :فرمود طور که ایشانهمان ؛رساندرا می شدت مظلومیت حضرت

یعنی کارهایی که )های خود بازگرداندم ها را به جایگاهمجبور به ترک آن کنم وآن
 ،بود چه که در زمان رسول خداو به آن (اده شده بودتغییر د پس از رسول خدا

ماندم یا تنها با اندکی از شدند تا جایی که تنها میسربازانم از گرد من پراکنده می
و سنت  عزّوجلبودن امامت مرا از کتاب خداوند شیعیانم که فضیلت من و واجب 

دادم دستور می براهیمی مقام اکنید اگر دربارهآیا فکر می .دانندمی رسول خدا
گرداندم و فدک را به قرار داده بود بازمی و آن را به جایگاه خودش که رسول خدا

 .شدنددر این صورت از گرد من پراکنده می ...گرداندمبازمی وارثان فاطمه
به خدا سوگند به مردم دستور دادم در ماه رمضان جز برای فریضه جمع نشوند و به 

برخی از لشگریان من که همراه  ،شان در نوافل بدعت استکه جماعتآنان خبر دادم 
ما را از نماز مستحبی  .سنّت عمر تغییر کرد !ای اهل اسالم :جنگیدند فریاد زدندمن می

 .(2)«در ماه رمضان بازداشتند و ترسیدم در قسمت کناری لشکرم شورش کنند
مقام باید پرسید این  پرسشی که در این :گویدمحقق هاشم معروف حسنی می -7

فدک را به ایشان بخشیده  پیامبر ،کندطور که ایشان ادعا میاست که اگر همان
است و ایشان بی هیچ شک و تردیدی در این خصوص در ادعایش راستگو است و 

 کرد تا پیامبرداشت و بقیه را رها میی نیاز خود از آن محصول برمیتنها به اندازه
 ،قابل تصور نیست که این موضوع برای مسلمانان پنهان بوده باشد ،در آن تصرف کند

حال که چنین است چرا  .به خصوص برای کسانی که مرتب با ایشان ارتباط داشتند
ایمن و حسنین گونه که در برخی روایات آمده است برای شهادت دادن جز علی و امآن
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سرپیچی  ی زهراشاهدان از فاطمه :پاسخ این است ؟کس دیگری پیش قدم نشد
ایمن یا فرزندانش حسن و حسین که در آن نکردند و ایشان مجبور به گواهی دادن ام

بلکه گواهانی نیز داشت که هیچ کس  ،نبود ،روزگار دو کودک خردسال بودند
مانند  ؛ای وارد کندشان طعنههایی به گواهیگیریتوانست در همانند چنین موضعنمی
ابو سعید خدری و دیگران که به راستی  ،عباس و فرزندانش ،مقداد ،عمار ،رابوذ

ولی  ،ترین انواع عقاب و عذاب دچار شونددادند حتی اگر به شدیدادعایش گواهی می
شود که روشن می ،وقتی درست این باشد که ایشان چنین موضعی را اتخاذ کرده باشد

ده است و اگر صحیح باشد که ایشان موضوع فدک برای او مهم و جزو اهدافش نبو
به این ترتیب ایشان علیه این  ،علی و حسنین را برای شهادت دادن حاضر کرده است

ی فرزندانش ی او و دربارهگروه پاسخ صریحی نسبت به متونی که رسول خدا درباره
 که اگر ایشان بیست شاهد ازعالوه بر این .در تاریخ به نگارش درآورده است ،آورده

چه طلب کرده بود وجود آمادگی حکم کردن به آن ،کردبهترین صحابه را حاضر می
های آنان با آید زمینه برای مخالفت با شهادتچه سیر وقایع برمینداشت بلکه از آن

ایمن با گواهی عمر طور که گواهی علی و ام همان ،ها شهود مخالف وجود داشتده
ارو شد و روایت پیشینِ نهج بر این مطلب بن خطاب و عبد الرحمن بن عوف روی

ما گروه پیامبران ارثی به »بردن ایشان از پدرش با این حدیث کند و ارث تصریح می
 .(6)...نفی شد« گذاریم....جای نمی
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 فصـــل سوم:

 ادعای میراث

وی آن را از طریق  ،مصادره نمود ی غاصب فدک را از زهراکه سلطهپس از این
ها قصد داشت تا ایشان با انواع روش .تا حجت اقامه شود ،ارث بردن درخواست نمود

ی حقوق مالی ها سر باز زدند و همهاش را از چنگ آنان درآورد ولی آنشدهحق سلب 
 ؛مصادره کردند ،را با هدف سیاسی که بر هیچ فرد منصفی پوشیده نیست فاطمه

به خاطر ترس از درگیر شدن   ی همان سلب توانایی مالی از علی بن ابی طالبیعن
ی منصبش که بر تن خود او با آنان در خصوص حقش که از او گرفته بودند و جامه

 .کرده بودند
ها هدیه بودن فدک و در ملکیت بودن ایشان در زمان که آنبنابراین پس از این

که آن را از پدرش به ارث آن حضرت از باب این ،را نپذیرفتند زندگانی رسول خدا
رسد این است چیزی که برای برخی غریب به نظر می .آن را درخواست نمود ،بردمی

نقضی بر  ،که درخواست حضرت به عنوان میراث پس از درخواستش به عنوان هدیه
فاطمه یک بار فدک را به عنوان هدیه  :گویداست و می حکمت و عصمت فاطمه

اگر چنین عملی چه عمدی و چه سهوی از  .درخواست کرد و بار دیگر به عنوان ارث
 ؟!رودعصمتش از بین می ،ایشان سر بزند

به  .به ادعای میراث بازگشته است ،حالی که ایشان پس از رد ادعای هدیه بودندر 
به  که به ادعای میراث بودن پرداخته استای به اندازه ی خودهمین دلیل در خطبه

 .ادعای هدیه بودن نپرداخته است
ای از چنین ادعا کرد که فدک هدیه ایشان» :گویدمی عالمه مجلسی

در این  (صلوات خداوند بر او)چه بسا نپرداختن ایشان  .به او بوده است رسول خدا
این  .ن این ادعا ناامید شده باشدخطبه بر این ادعا به این دلیل بوده است که از پذیرفت
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ایراد  ،و کسانی که با او شهادت دادند امیرالمؤمنینخطبه پس از نپذیرفتن شهادت 
ایشان به  .بودن وی اعتقاد داشتند شد و منافقانی که حاضر بودند به صداقت و راستگو

 .(6)«حدیث ارث تمسّک جست زیرا از ضروریات دین است
 ،بودن ادعای ارث نسبت به ادعای هدیه در ابتدا قائل هستندبرخی دیگر به مقدّم 

 .کنند که ادعای ارث پس از ادعای هدیه بوده استحالی که روایات تصریح می رد
حضرت برای مُلزم کردن حجت و دلیل به  ،را انکار کردند ی ایشانوقتی هدیه

 .ادعای ارث تغییر موضع داد
که اتفاق افتاد و این در موضوع ارث پیامبر ی میان ایشان و ابوبکرپس منازعه

ایشان نزد  .های اسالمی از پدر خود ارث ببرداو تنها دخترش است و باید طبق آموزه
ولی  ،ی خودش در محکم تنزیل حکیم را درخواست کندابوبکر آمد تا حق ثابت شده

دن حدیثی از چنان از آن منع نمود و این عمل خود را با روایت کرابوبکر او را هم
 .توجیه نمود ،کندنفی می بری را از فرزندان پیامبرکه ارث پیامبر

از  ،بخاری و مسلم و دیگران .انداین حدیث را بسیاری از محدثین روایت کرده
فاطمه دختر رسول » :عروه بن زبیر از عایشه روایت کرد که به او خبر داده است

ارثی  .را درخواست کند ش از رسول خدابه سوی ابوبکر فرستاد تا ارث خود خدا
چه از خمس خیبر باقی که خداوند به عنوان فیء در مدینه و فدک به ایشان داده و آن

گذاریم. ما ارثی بر جای نمی» :فرمود رسول خدا :ابوبکر عرض کرد .مانده بود
به خدا سوگند  .«خورنداز این مال می چه باقی گذاشتیم صدقه است. آل محمدآن

 را از همان وضعیتی که در زمان رسول خدا ی رسول خدامن چیزی از صدقه
انجام  کنم که رسول خدادر این مورد همان می .دهمدر آن بوده است تغییر نمی

فاطمه به همین دلیل از ابوبکر  .و ابوبکر نپذیرفت چیزی به فاطمه بدهد ؛دادمی
 .(2)«خشمگین شد
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را از  را با جعل این حدیث مصادره کرد و دختر محمد طمهسلطه میراث فا
 .ترین حقوقش محروم نمودندابتدایی

دو پذیرفته جای شگفتی است که گواهی عایشه و حفصه در ثابت شدن ارث این 
این در حالی است که  !شودایمن پذیرفته نمیحسنین و ام ،ولی گواهی علی ،شودمی

ارث  که ما از پیامبرعایشه برای پدرش گواهی داده است که او این حدیث ـ
 !!ـ را شنیده استبریمنمی

ما گروه » :فرمود روایت شده است که عایشه و حفصه شهادت دادند که پیامبر
مان به من ه :وقتی عثمان والی شد عایشه به او گفت«. گذاریمپیامبران به ارث نمی

در این خصوص هیچ جایگاهی در کتاب  :او گفت .دادندبده که پدرم و عمر به من می
بخشیدند و من چنین ولی پدرت و عمر برای رضایت تو به تو می ،بینمو سنت نمی

آیا این تو نبودی که آمدی  :او گفت .ارث مرا از رسول خدا بده :عایشه گفت .کنمنمی
ما ارثی بر » :فرمود هی دادید که رسول خداو همراه مالک بن اوس نضری گوا

اکنون آمدی و آن را  ؟!و حق فاطمه را باطل کردی و از بین بردی« گذاریمجای نمی
عایشه ندا  ،وقتی او برای نماز رفت :گویدمی (راوی) .کنممن چنین نمی ؟!خواهیمی
وقتی  .کرده استاو با صاحب این پیراهن مخالفت  :گفتپیراهن را بلند کرد و می ،داد

دشمن خدا است  ،(6)این زنی است کم مو :باالی منبر رفت و گفت ،عایشه او را آزار داد
 :مَثَل او و همراهش حفصه را در کتاب آورده است ،و همان کسی است که خداوند

 َیُغْنِیا فَلَمْ فَخانَتاهُما صالِحَیْنِ عِبادِنا مِنْ  عَبْدَیْنِ  تَحْتَ کانَتا لُوط   امْرَأَتَ وَ  نُوح  امْرَأَت 
 نوح زن مَثَل کافران برای خدا) (2)الدَّاخِلین مَعَ النَّارَ  ادْخاُلَ  قیلَ وَ شَیْئاً  اهللِ مِنَ عَنْهُما

 دو آن به و بودند ما صالح بندگان از تن دو نکاح در دو هر که آوردمی را لوط زن و
به آن  در مقابل خداوند باز دارند و خود زنان نتوانستند چیزی از هاآنو ورزیدند خیانت
 (.درآیید آتش به دیگران با: شد دو گفته

                                                                                                      
 چنین بوده: إن هذه الزعراء )القلیلة الشعر(. )مترجم( 287اصل عبارت در کتاب عربی ص  -6

 .60 :تحریم -2
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رسول خدا تو را به نام نعثل یهودی  !ای دشمن خدا !ای نَعثَل :عایشه به او گفت
عایشه او را لعنت کرد و او نیز عایشه را لعنت کرد و عایشه  .که در یمن است نامید

عایشه به سوی مکه  .سوگند خورد که به هیچ وجه با او در یک شهر سکونت نکند
 .(6)«بیرون رفت

کنیم تا نسبت داد، درنگی می ی اول به پیامبردر حدیث نفی ارث که خلیفه
های و بررسی ؟!صادر شده ببینیم آیا این درست است که این حدیث از پیامبر

 .کنیممختلفی را در این مورد ذکر می

 :«گذاریمما به ارث نمی»حجیت نداشتن حدیث 

حجیتی ندارد و از  ،حدیث به ارث نگذاشتن پیامبران که مورد پندار ابوبکر بود
 :باشدجهات متعددی مردود می

متن صریحی که  ؛حدیث با متن صریح قرآن کریم مخالفت دارد :جهت اول
گذارند و امکان ندارد از رسول خدا مخالف ارث باقی می نماید پیامبرانتصریح می

با اهداف  ـتر گفته شدطور که پیشهمانـبه این ترتیب این حدیث  .قرآن صادر شود
 .سیاسی جعل شده است

 جالِ لِلرِّ :فرمایدحق تعالی می .قرآن کریم بر ثابت بودن ارث تصریح کرده است
 مِمَّا الْأَقْرَبُونَ وَ  الْوالِدانِ تَرَکَ مِمَّا نَصیبٌ  لِلنِّساءِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ  الْوالِدانِ تَرَکَ مِمَّا نَصیبٌ
 ارث به خویشاوندان و مادر و پدر چه هر از) (2)مَفْرُوضاً  نَصیباً  کَثُرَ  أَوْ مِنْهُ قَلَّ
 می ارث به خویشاوندان و مادر و پدر چهآن از و است، نصیبی را مردان گذارند،می

و دیگر  (فرض شده و معیّن نصیبی است، نصیبی را زنان بسیار چه و اندک چه گذارند
 .شودی نوع بشر میو بقیه آیات قطعی ارث که شامل رسول خدا

ی به ارث بردن پیامبران با سخن حق تعالی با طور که قرآن کریم دربارههمان

                                                                                                      
 .604ص  2ج  :کشف الغمه -6

 .7 :نسا -2
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 مِنْ  یَرِثُ وَ یَرِثُنی * وَلِیًّا لَدُنْکَ مِنْ لی فَهَبْ :تصریح کرده است زکریاحکایت از 
 برمیراث فرما * که عطا فرزندی خود جانب از مرا) (6)رَضِیًّا رَبِّ  اجْعَلْهُ  وَ  یَعْقُوبَ  آلِ 
 قرار پسندیده و من، شایسته پروردگار ای را، او و باشد یعقوب خاندان برمیراث و من
 ،شودشود که به وارث منتقل میشکی نیست که ارث در لغت به ارثی اطالق می (.بده

مانند اموال و مواردی که در حکم آن است و در موارد دیگر فقط به شکل مجاز 
اصل حمل ظاهر مقتضی حقیقت است نه مجاز و ما اجازه نداریم از  .شوداستفاده می

ای در وشن روی گردانیم؛ و چنین قرینهی قطعی و داللت رظاهر سخن بدون قرینه
 .این جایگاه وجود ندارد

سلیمان از  و) (2)داوُد سُلَیْمانُ وَرِثَ  وَ :این سخن حق تعالی است ،از این جمله
زیرا اطالق لفظ میراث  ؛ظاهر این آیه در داللت بر منظور است (.داوود به ارث برد

 ،چه متضمن این معنا استرساند که منظور از آن اموال و هر آنچنین معنایی را می
 .باشدمی

گفته شد که ایشان علیه ابوبکر با این آیات استدالل کرد و به  ی زهرادر خطبه
تکبر و گوش  ،دشمنی ،ولی ابوبکر از سرِ لجاجت ؛امیرالمؤمنینهمین صورت 

 .به صدای حق و عدالت روی گرداندنسپردن 
هشام بن سعد  .محمد بن عمر به ما خبر داده است :ابن سعد در طبقات آورده است

فاطمه برای درخواست ارث  :از جعفر به من حدیث نمود ،از عباس بن عبد اهلل بن معبد
آمد تا ارث خود را درخواست کند و  عبدالمطلبخود به حضور ابوبکر آمد و عباس بن 

گذاریم. ما ارثی بر جای نمی»رسول خدا فرمود:  :ابوبکر گفت .لی نیز با آن دو آمدع
علی  .ی من نیستو عملکرد پیامبر بر عهده« گذاریم صدقه استچه باقی میآن

 :و زکریا فرمود (سلیمان از داوود به ارث برد و) (9)داوُد سُلَیْمانُ  وَرِثَ وَ :فرمود

                                                                                                      
 .1و  5 :مریم -6

 .61ی از آیه :نمل -2

 .61ی از آیه :نمل -9
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یَعْقُوبَ  آلِ مِنْ  یَرِثُ  وَ یَرِثُنی (باشد یعقوب خاندان برمیراث و من برمیراث که.) 
 علی .به خدا سوگند تو همچون من عالم هستی .طور استهمین :ابوبکر گفت

 (6).ساکت شدند و بازگشتند هاآن .گویداین کتاب خداوند است که سخن می :فرمود

کتاب کریم جایز نیست و از بنابراین پذیرفتن خبر نفی ارث به دلیل مخالفت با 
 !سخنی بر زبان براند عزّوجلبسی به دور است که مخالف کالم خداوند  رسول خدا

با آن   و سرور زنان جهانیان این عالوه بر نپذیرفتن درِ شهر علم پیامبر
بود این اگر او طبق ظن خودش راستگو می .باشدچیزی که به زعم ابوبکر بود، می

ریدگان به حقیقت این حدیث سزاوارتر بودند؛ که این خود، پرده از در میان آف دو
 .داردجعلی و ساختگی بودن آن برمی

دروغ ببندند و این حدیث را به  ولی اعوان و انصارش تالش کردند بر پیامبر
چه ثابت شده است این است که این حدیث به که آنبا این ؛دیگران نیز نسبت دادند

 .د و او تنها کسی است که آن را نقل کرده استابوبکر اختصاص دار
اختالف کردند و در این  مردم در ارث بردن از رسول خدا» :گویدعایشه می

فرمود: شنیدم که می از رسول خدا :ابوبکر گفت .مورد نزد هیچ کسی علمی نیافتند
 .(2)«تگذاریم صدقه اسچه باقی میگذاریم و آنما گروه پیامبران ارثی بر جای نمی

این خبر را  :گویدبه همین دلیل ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البالغه می
تا  ،اندترین محدِّثان بیان کردهفقط ابوبکر روایت کرده است و این مطلب را بزرگ
آن را در گروه روایت شده توسط  ،جایی که فقهای اصول فقه در احتجاج براساس خبر

 .(9)«اندیک صحابی طبقه بندی کرده

                                                                                                      
 .965ص  2ج  :طبقات کبری -6

 .844ص  62ج  :کنز العمال -2

روایت مورد  :استاد ما ابوعلی گفت :گویدابن ابی الحدید می .227ص  61ج  :البالغهشرح نهج  -9
ی متکلمان و فقها با او در این ولی همه .مانند گواهی و شهادت دادن ،پذیرش نیست مگر با دو نفر

ما »مطلب اختالف کردند و بر او با پذیرفتن روایت ابوبکر فقط با یک صحابه استدالل کردند که 
با سختی  مسئلهحتی برخی از یاران ابو علی برای این «. گذاریموه پیامبران ارثی بر جای نمیگر
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 ؛این حدیث غریب است :گویممی» :گویداو در توضیحی بر حدیث نفی ارث می
 .(6)«زیرا مشهور این است که حدیث نفی ارث را کسی جز ابوبکر نقل نکرده است

ی چه دربارهآندر  (خداوند رحمتش کند)مرتضی  :گویممی» :گویدچنین میهم
این  .راست گفته است ،گفته و درخواست ارث توسط فاطمه پس از وفات پیامبر

مالک بن اوس بن حدثان همراه  :خبر را کسی جز ابوبکر روایت نکرده. گفته شده است
در زمان  ،اما مهاجرینی که قاضی القضاة آنان را ذکر نموده است .او روایت کرده است

 (2).خالفت عمر به این خبر گواهی دادند و بیان این مطلب گذشت

در این مورد نزد هیچ  .اصحاب در ارث پیامبر اختالف کردند» :گویدسیوطی می
شنیدم که ما گروه پیامبران ارثی بر  از رسول خدا :ابوبکر گفت .کس علمی نیافتند

 .(9)«چه باقی گذاشتیم صدقه استگذاریم. آنجای نمی
هیچ کسی در این  .اصحاب در ارث پیامبر اختالف پیدا کردند» :گویدابن حجر می

ما گروه پیامبران  :شنیدم که فرمود از رسول خدا :ابوبکر گفت .مورد علمی نیافتند

                                                                                                      
احتجاج  روایت شده است که ابوبکر در روزی که بر فاطمه :گویدمی .پاسخی دست و پا کردند

مالک بن  !شنیده باشد سوگند به خدا کسی هست که در این مورد از رسول خدا :عرض کرد ،کرد
 ،گوید که عمراین حدیث می .شنیده است کند که آن را از رسول خدااوس بن حدثان روایت می

این روایات در  .شنیدیم ما از رسول خدا :عبد الرحمن و سعد شهادت دادند و گفتند ،زبیر ،طلحه
و ابوبکر  اطمهی فنقل نشده است که کسی از این افراد در روز منازعه !روزهای ابوبکر کجا بودند

 (227ص61ج:)شرح نهج البالغه .«ی این موضوع چیزی روایت کرده باشددرباره
که موجب علم و یقین این خبر )یعنی خبر نفی ارث( به هر شکل از این» :گویدمی سید مرتضی

این خبر در حکم خبر آحاد است و جایز نیست احکامی از این دست  از  .گرددخارج نمی ،شودنمی
وقتی داللت ظاهری  .شودفقط با معلوم تخصیص داده می زیرا معلوم ؛ر قرآن بازگردانده شودظاه

 .(11ص  8ج  :)شافی .«جایز نیست با موردی ظنی و گمانی از آن بازگشت شود معلوم باشد

 .226ص  61ج  :شرح نهج البالغه -6

 .285ص  61ج  :شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید -2

 .79ص  :تاریخ خلفا -9
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 .(6)«گذاریمارثی بر جای نمی
دانیم چگونه روایت طرف مقابل دعوی تنها با یک حدیث که در تضاد با ما نمی

 شود ولی شهادت فاطمهکتاب خدا است و با نقل نیز مخالفت دارد پذیرفته می
شود در حالی که موافق کتاب خدا است و با نقل نیز مخالفت ندارد و او پذیرفته نمی

که با نداشتن ورع و پرهیزگاری مگر این ؟!استی پاک شده از هر نوع آلودگی صدّیقه
تواند هر چه بخواهد حکم کند شود و حاکم میدشمن حاکم می ،و شرافت در دشمنی

 !!و حق در هر حالتی با او است
عباس عموی  ،امیرالمؤمنینچه بر مطلب پیشین داللت دارد این است که آن

آنان حتی پس از وفات ابوبکر و  .این حدیث را نشنیدند ،رسول خدا و مادران مؤمنان
 .درخواست ارث کردند وفات زهرا

به حضور عمر بن خطاب آمدند و  و علی روایت شده است که عباس
عثمان  که همسران پیامبرو این (2)درخواست کردند میراث خود را از رسول خدا

 .(9)کنند درخواست بن عفان را متوجه ابوبکر کردند تا ارث خود را از رسول خدا
این روایت عمر بن خطاب صحیح است که عمر بن  ،آیا با توجه به این مطلب

را سوگند داد که آیا این شما از  (خداوند از او خوشنود باشد)و عباس  خطاب علی

                                                                                                      
 .95ص  :صواعق المحرقه -6

 .21ص  5ج  :معجم االوسط -2

ارث من از رسول  :عایشه نزد عثمان آمد و گفت» :روایت شده است که فرمود امام باقراز  -9
آیا تو همراه مالک بن اوس نصری نزد من نیامدی و گواهی ندادید  :به او گفت .را به من بده خدا

پس  ؟!که فاطمه را از ارثش بازداشتید و حقش را باطل کردیدگذارد تا اینارثی نمی که رسول خدا
 ؟!کنیدرخواست ارث می چگونه امروز از پیامبر

را  عایشه پیراهن رسول خدا ،وقتی عثمان به سوی نماز رفت .عایشه او را ترک گفت و بازگشت
 :)امالی شیخ مفید .«را رها کرده است عثمان با صاحب این لباس مخالفت و سنت او :گرفت و گفت

 (625ص 
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 (6)!چنین گفته استاین :آنان گفتند (؟یعنی حدیث منع از ارث)این مطلب آگاهی دارید 

نزد ابوبکر آمدند تا  چگونه عباس و فاطمه ،دانستندمیاگر آن دو چنین مطلبی 
و عباس نزد عمر بن خطاب آمدند تا از  و چگونه علی ؟!از او درخواست ارث کنند
 ؟!او درخواست ارث کنند

ولی آمدند تا ارثی را  ،دانستنددو حدیث را میاین  :آیا صحیح است که گفته شود
ولی  ،دانستاین را می که علیاینیا  ؟که مستحقش نبودند درخواست کنند

مخالفت کند و چیزی را که حقش  را بر آن داشت تا با سخن رسول خدا فاطمه
با ابوبکر به نزاع برخیزد و برای دفاع از  ،اش بیرون برودکه از خانهاین ؛بخواهد ،نبود

که در دارد و این با وجود زهد و عصمتی که علی ؟حقش آن سخنان را بیان کند
را اجرا  ذات خداوند ذوب شده است و بسیار دوست دارد که احکام و سنت پیامبرش

نیکوکارتر و پرهیزگارتر از این هستند که دنیای فانی را  ،ترباورع بیتاهل !کند
که به خصوص این ؛درخواست کنند یا چیزی را بخواهند که از بین رفتنی است

که آن را سه این ؛های زهد در این دنیا را زده استین مثالزیباتر امیرالمؤمنین
 .طالقی که رجعتی در آن نیست ؛طالقه کرده است

آمد تا با مسلمانان در حقشان به  تواند تصور کند که ایشانآیا هیچ عاقلی می
بودن در حق به چنان گیر در حالی که او همان کسی است که در سخت ؟!نزاع برخیزد

 !!الیی رسیده بود که حق هیچ دوستی برایش باقی نگذاشتی بادرجه
اید ارث آیا آمده» :گفت در صحیح مسلم آمده است که عمر به عباس و علی

ات درخواست کنید و این شخص هم آمده است تا ارث همسرش را زادهخود را از برادر 
ود: ما فرم رسول خدا :در حالی که ابوبکر گفت ؟از پدر همسرش درخواست کند

 ،گوگذایم صدقه است. آیا شما او را دروغچه باقی میگذاریم. آنارثی بر جای نمی
 ،نیکوکار ،داند که او راستگوحالی که خداوند میدر  .دانیدکار و خائن میفریب ،گناهکار

و ولی  سپس ابوبکر از دنیا رفت و من ولیّ رسول خدا .راهنما و پیرو حق است

                                                                                                      
 .204ص  6ج  :مسند احمد -6
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 .(6)«...دانیدکار خائن میگوی گناهکار فریبشما مرا دروغ آیا .ابوبکر هستم
ی فدک و سایر ارث پس چگونه آن دو چنین نظری دارند و در کارشان درباره

دانند در حالی که آن دو می ،چنین حکمی را علیه ابوبکر و عمر صادر کردند پیامبر
  ؟!گذارممن ارثی به جای نمی :فرمود که رسول خدا

فقط در صورتی  از ارث پیامبر امیرالمؤمنینو  بنابراین درخواست زهرا
 .آگاهی داشته باشند« منع از ارث»بودن خبر ها به دروغ تواند صحیح باشد که آنمی

قطعاً برای وارثان خودش بیان  پیامبر ،بوداگر این حدیث صحیح می :جهت دوم
ها حق ندارند و پس از او آن ی مسلمانان استتَرَکش صدقه برای همهکرد که مامی

چه مستحقش نیستند در موضع تهمت قرار ی آنارثی را مطالبه کنند تا در مطالبه
 .نگیرند و تا اساس تفرقه و اختالف به کلی از بین برود

ماترکش را پس از ایشان مطابق  دانست وارثانشمین پیامبر :توان گفتآیا می
دانست ولی در رساندن احکام کوتاهی کرده یا او می ؟کننداحکام شریعت تقسیم می

های پرسشی این است که این حدیث به دروغ به پاسخ این نشانه !پناه بر خدا ؟!است
 .نسبت داده شده است رسول خدا

حکمی را تشریع کند که با متون قرآن  برتوانیم تصور کنیم که پیامچگونه می
 ،ی مسلمانان پوشیده بدارد و تنها به ابوبکر برساندکریم مخالفت دارد و آن را از همه

توانیم تصور کنیم که حتی چگونه می ؟!حالی که او جزو وارثان نیستدر 
ی حالدر ؟!از این حکم اطالعی ندارد ـدر شهر علم رسول خداـ امیرالمؤمنین

 !ترین امت به کتاب و سنت استترین و آگاهکنندهکه او قضاوت 

ی وارثان را از بر او واجب بود که همه ،اگر حدیث ابوبکر صحیح باشد :جهت سوم
را در  ولی او همسران پیامبر ؛اموال مخصوص رسول خدا محروم نماید

باقی  ،شان بدون هیچ بینه و شهادتی مبنی بر هدیه بودن یا تملک داشتنهایاتاق

                                                                                                      
 .652ص  5ج  :صحیح مسلم -6
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آیا این حکم  !ها را در اموال عمومی وارد نکردو اثاث آن های پیامبرگذاشت و خانه
 ،ای وجود دارد که مخصوص عایشهیا آیه ؟بود به ارث نبردن فقط مخصوص زهرا

 ؟!کندرا از ارث خارج می صطفیحفصه و دیگران است و دختر م
در اتاقش دفن شود و  رفتن وصیت کرد کنار رسول خداابوبکر هنگام از دنیا 

نیز  اگر اموال پیامبر صدقه بود پس اتاق پیامبر .برای این کار از عایشه اجازه گرفت
ی مسلمانان جزو اموال عمومی است و شایسته بود ابوبکر در این خصوص از همه

ها بر البته اگر آن ؛ی زنان پیامبرحتی از همه !بگیرد و نه فقط از عایشهاجازه 
ای که با حدیث ساختگی ابوبکر از فاطمه !برندارث می از پیامبر خالف فاطمه

 (6).گویی روایت او راست نیست ،قانون ارث خارج شده بود

                                                                                                      
کارهای  کردن ابوبکر و عمر در اتاق حضرتبه غیر از دفن  ی خانه پیامبرعایشه درباره -6

 ،را کنار جدش دفن کند که برادرش حسنرا از این امام حسین .دیگری نیز انجام داد
ی من کسی را دفن نکنید که من او را در خانه :بیرون آمد و صدا زد ،بازداشت و سوار بر قاطری شد

به او  ولی امام حسین .آرایی کردندامیه برای جنگ صفهاشم و بنیو بنی ؛دارمدوست نمی
ه این ب .کنددهد و سپس او را در بقیع دفن میطواف می را دور قبر جدش فرمود که برادرش

حتی به  ؛به ایشان وصیت کرد به خاطرش خونی ریخته نشود آن جهت بود که امام حسن
 .ی یک حجامتاندازه

 ؟وا اسفا! که روزی بر قاطر سوار است و روزی بر شتر :گویدابن عباس )خداوند از او راضی باشد( می
کردی بر فیل سوار و اگر زندکی می ،در روایتی است که روزی بر شتر سوار شدی و روزی بر قاطر

ی ابن حجاج بغدادی آن را از شاعرانی گرفته که اشاره به کارهای عایشه در مورد تمامی خانه .شدمی
 :گویدی زنان و میدارد بدون بقیه پیامبر

 ی آن شدیولی مالک همه تو یک نهم از یک هشتم داشتی
 شدیی سوار فیل میخواستاگر می سوار شتر شدی و سوار قاطر شدی

 (658ص  88ج  :)بحار االنوار
  :گویدصقر بصری می

 بر قاطرت شتاب کردی       گر در روز حسنِ هدایت
 و درگیر شدی و جنگیدی      و خشمگین شدی و منع کردی
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فاطمه به سوی » :از مفضل بن صالح از برخی از یارانش از یکی از آن دو که فرمود
پیامبر خدا ارثی بر جای  :ولی او گفت .را خواست ابوبکر رفت و ارثش از پیامبر خدا

 ؟آیا به خداوند کافر شدی و بر کتاب خداوند دروغ بستی :ایشان فرمود .گذاردنمی
 خداوند) الْأُنْثَیَیْن حَظِّ  مِثْلُ  لِلذَّکَرِ أَواْلدِکُمْ فی اهللُ  یُوصیکُمُ :فرمایدخداوند متعال می

 دو دختر با سهم برابر پسر سهم که کندمی سفارش شما به فرزندانتان یدرباره
 .(6)«(است

آری این  .اختصاص دهد ای وجود ندارد که نفی ارث را به دختر محمدآیه
 .دهدو باطل را حق جلوه می ،سیاستی شیطانی است که حق را باطل

عمر بن خطاب عمل دوستش را ضایع  ،خبر صحیح باشدبه عالوه اگر صدور این 
ی او از مدینه را به را میان همسرانش تقسیم کرد و صدقه او ارث پیامبر .کندنمی
 !و عباس داد علی

 :عبد اهلل بن عمر گفت» :کند که گفتاز نافع روایت می« مزارعه»بخاری در کتاب 
ختیار داد که از آب و زمین بگیرند یا ا به همسران پیامبر .خیبر را تقسیم کرد ،عمر

و  ،برخی از آنان زمین را انتخاب کردند و برخی از آنان محصول را .از محصولش
 .(2)«عایشه زمین را انتخاب کرد

اش را از آن به عنوان ارثش از پدرش بهره این همان خیبر است که زهرا 
ر آمد و آن را در روزگار عم .ولی ابوبکر آن را نپذیرفت ،درخواست کرد رسول خدا

                                                                                                      
 با ستم حکم کردی         ی رسول خداو در خانه

 ؟وارتر استبرای ارث سزا                    آیا همسر از وارثان
 ی آن شدیولی تو مالک همه       تو یک نهم از یک هشتم داشتی
 شدیخواستی سوار فیل میاگر می       سوار شتر شدی و سوار قاطر شدی

 (205ص9ج :طالب ابی آل مناقب)

 .663ص  23ج  :بحار االنوار  ؛225ص  6ج  :تفسیر عیاشی -6

عایشه و حفصه از جمله کسانی  ،661ص  1ج  :و در سنن کبری ؛14ص  9ج  :صحیح بخاری -2
 .بودند که زمین و آب را انتخاب کردند
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پس چگونه  ،ارثی ندارد وقتی پیامبر !تقسیم نمود خالفتش بین همسران پیامبر
شان آیا عمر آن را به عنوان ارث بین ؟!کنندتقسیم می خیبر را بین همسران پیامبر

 ؟!بردبرند ولی دختر ارث نمیپس چرا همسران ارث می ؟تقسیم کرده است
در مدینه بود و  ی رسول خدااما صدقه» :شده است که گفتاز عایشه روایت 

 .(6)«عمر آن را به علی و عباس داد
ای برای گذارد و ماترکش صدقهارث نمی اگر این صحیح باشد که پیامبر

و چرا سرانِ  ؟دهدو عباس می پس چگونه عمر آن را به علی ،مسلمانان است
این سیاستی است که  ؟تحویل ندادند اسلطه این اموال را در زمان زندگانی زهر

های دولت تثبیت و ارکانش استوار طلبد، جایی که مصالح اقتضا کند تا ستونچنین می
 .بخشش کند ،پایدار بودن و گسترش فتوحات ،و در زمان راحتی ،منع ،گردند

با  ی طاهره فاطمهباید صدیقه ،بوداگر این حدیث صحیح می :جهت چهارم
چه اتفاق افتاد ولی آن ؛شدرضایت و خوشنودی و سکوت از درخواست خود خارج می

به ابوبکر و عمر خشم گرفت و پس از شنیدن حدیث دروغین بر  این بود که زهرا
حالی از دنیا رفت که بر این دو گردان شد و در از آن دو روی پدر بزرگوارش محمد

اش حاضر نشوند شود و اولی و دومی بر جنازهخشمگین بود و وصیت کرد شبانه دفن 
 ،او را شبانه دفن کرد علی .و بر او نماز نگذارند و مکان قبرش را پنهان کنند

که در جایگاه خود  ؛قبرش را پنهان داشت و هیچ کدام از آن دو را مطلع نساخت
 .خوداهد آمد

انجام  ،با کسی که سخن و کارش صحیح باشد همانند چنین عملی را زهرا
شود و خداوند با خشمش برای غیر حق خشمگین نمی چرا که ایشان ؛دهدنمی

 .گردداش خوشنود میخشمگین و با خوشنودی
 (2):فرمایداینگونه تمثیل می و زهرا

                                                                                                      
 .906ص  1ج  :سنن کبری -6

 .707ص  :لمعة البیضا -2
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 تجهّمتنا رجالٌ و اسخفّ بنا
 لّما فُقِدت و کلُّ اإلرث مغتصبُ 

 مردانی دیگر به ما روُ تُرش و ما را کوچک کردند
 ی ارثمان غصب شدهمین که تو رفتی، و همه

از  .برخی اخبار روایت شده است که با حدیث منع ارث مخالفت دارد :جهت پنجم
در  ابوبکر برای فاطمه» :گویدجمله حدیثی است که در سیرة الحلبیه آمده که می

سندی  :گفت ؟این چیست :عمر بر او وارد شد و گفت .ای نوشتمورد فدک نوشته
برای چه به مسلمانان  :گفت .اماست که برای فاطمه برای ارث بردن از پدرش نگاشته

سپس عمر  ؟کندبینی عرب با تو جنگ میطور که میحالی که هماندر  ؛کنیانفاق می
 .(6)«نوشتار او را گرفت و پاره کرد

بنی سندی نگاشته م ی فدک برای فاطمهاز این خبر روشن است که او درباره
این روایت با روایت ابوبکر که از ارث بردن  .که فدک ارث او از پدرش استبر این

 .مخالفت دارد ،کنداز انبیا جلوگیری می
به سوی ابوبکر چنین  فاطمه» :طفیل روایت کرده است احمد در مسندش از ابو

 ،خیر (من) :گفت ؟اشهستی یا خانواده آیا تو وارث رسول خدا :فرستاد
 .(2)«اشخانواده

در این حدیث جای تعجب » :دهدگونه توضیح میابن ابی الحدید بر این حدیث این
 ؟اشبری یا خانوادهارث می آیا تو از رسول اهلل :زیرا فاطمه به او فرمود ؛وجود دارد

 که آن حضرتاین تصریحی از جانب او است مبنی بر این .اشبلکه خانواده :گفت
خالف سخن او است  ،و این ؛برداش به ارث میذاشته است که خانوادهارثی بر جای گ

 .(9)«گذاریمما ارثی بر جای نمی»که 

                                                                                                      
 .844ص  9ج  :سیرة الحلبیه -6

 .8ص  6ج  :مسند احمد -2

 .263ص  61ج  :شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید -9
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است که جای هیچ چون  گوییم که زمین فدک حق خالص فاطمهدر انتها می
و خبری که فقط ابوبکر نقلش کرده است  ـچه هدیه باشد و چه ارثـچرایی ندارد 

ی درِ دشمنی را بر آن های بسیاری بر امت وارد کرده و پاشنهها و مصیبتسختی
ور کرد و تا به امروز میان گروه مسلمانان شکاف گشود، آتش بغض و کینه را شعله

 .ایجاد کرده است
 

 





 :ومــــــــــــــل ســـــــــــــفص

 (نزدیکخویشاوندان )از بین بردن سهم ذوی القربی 

 وَ  :تصریح کرده استحق تعالی سخن ذوی القربی با این ر سهم بکتاب کریم 
 وَ الْیَتامى وَ الْقُرْبى لِذِی وَ لِلرَّسُولِ وَ  خُمُسَهُ هللِ فَأَنَّ ء شَیْ  مِنْ  غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا

 آنِ  از آن گرفتید خمس غنیمت به چیزی هرگاه و بدانید) (6)السَّبیل ابْنِ وَ الْمَساکینِ
رسول به  .(است ماندگانراه در و مسکینان و یتیمان و خویشاوندان و پیامبر و خدا
و نزدیکانش را به سهم دیگری از آن داشت خمس اختصاص از یک سهم  خدا

و سهم  نتیجه سهم پیامبر در .ویل کردآیه را تا وقتی ابوبکر والی شد .اختصاص داد
های یتیمهمچون سایر بنی هاشم را از خمس بازداشت و آنان را  ،نزدیکان ساقط شد

 .قرار داد شانماندگانراه مسلمانان و فقرا و در
بـه مـن  زید عمر بن شبه ابو :گویداحمد بن عبدالعزیز جوهری می ابوبکر
به من  ولید بن مسلم :گفتو  من خبر داد به هارون بن عمیر :گفت وخبر داد 

 از محمد بن عبـد ،اهلل از محمد بن عبد ،معاویه صدقه ابو :گفتو حدیث نمود 
ن مالک به من حـدیث نمـود کـه از انس ب ،از یزید رقاشی ،بکروالرحمن بن اب

 مـا بـهکسـی  چـه کـه دانـیمیقطعاً  تو» :نزد ابوبکر آمد و فرمود فاطمه
ذوی  سـهم از قـرآن در خداونـد کـه هـاییغنیمتدر  و هاصدقهدر  بیتاهل

 راحـق تعـالی  سخن سپس .«است کرده ستم ،داده فئ عنوان به ما به القربی
 لِـذِی وَ لِلرَّسُولِ وَ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ ء شَیْ مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ :خواند او بر

 و خـدا آنِ از آن گرفتیـد خمـس غنیمـت بـه چیزی هرگاه و بدانید) الْقُرْبى
 .(خویشاوندان و پیامبر

 تـو پـدر که پدریآن  و تو فدای ممادر و پدر :کرد عرض ایشان به ابوبکر
 گـوش خویشاوندانش به کتاب خـدا حق و خدا رسول حقی درباره !ستا

                                                                                                      
 .86 :انفال -6
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 از تو که خوانممی خدا کتابهمان  از من .کنیممی اطاعت آن از و سپاریممی
از  سـهم ایـن کـهاسـت از آن چنین علمی به من نرسیده  ولی ،یخوانمی آن

 .شود داده تحویل شما بهبه طور کامل  باید خمس
 آناز  بلکه ،خیر :کرد عرض «؟ستا تو نزدیکان و تو برای این آیا» :فرمود

 :فرمود ایشان .کنممی مصرف مسلمانان مصلحت در را بقیه وانفاق  شما برای
 رسول اگر .است خدا حکم این :کرد عرض .«نیست متعال خداوند حکم این»

 آن ،اسـت کرده واجب شما برای حقی یا داردبر شما  یدهعخدا در این مورد 
تسـلیم  اتخـانواده و تو به را آن یهمه و دهممی شما به صدقه عنوان به را

نداده به من  پیمانی و عهد مورد این در خدا رسول» :فرمود ایشان .کنممی
 کـه دهیـد بشـارت محمد آل به :فرمود شد فرستاده آیه این وقتی ولی ،است
 .«آمد برایتان نیازیبی

کـه  از این آیه چنین علمی بـرای مـن حاصـل نشـده :کرد عرض ابوبکر
ی برای شما نیازبیآن از ولی  ،به شما بدهمبه طور کامل این سهم را  یهمه

 این عمر بن خطاب و ابو .بخشدبه شما میاز آن و کند نیازتان میاست که بی
در  آنهـاآیا یکـی از ببین بپرس و  مسئلهاین  یاز آنان درباره ،عبیده بن جراح

به سوی عمـر رفـت و حضرت  !است با شما موافقخواهی آنچه شما می مورد
ه بود را گفت و او همان پاسخی که ابوبکر ابوبکر گفتبه سخنی که او مثل به 

بـا دو  و گمـان کـرد ایـنمتعجب شد از این   فاطمه .بود را دادبه او داده 
 .نداهشدنظر آن همو بر یکدیگر در این مورد به مذاکره پرداخته 

به من حدیث  هارون بن عمیر :گفتو زید به من خبر داد  ابو :ابوبکر گفت
و به ما حدیث نمـود  ،از عروه ،از ابی اسود ،ولید از ابن ابی لهیعه :گفتو نمود 
او از ایشـان  .قصد ابـوبکر نمـود ذوی القربیفدک و سهم  ایفاطمه بر :گفت

 .را در مال خداوند متعال قرار داداین دو و منع کرد 
از  ،از هیـثم ،احمد بـن معاویـه :گفتو زید به ما خبر داد  ابو :ابوبکر گفت

بـه مـا  باز حسن بن محمد بن علی بن ابی طالـ ،از ابی ضحاک ،جویبر
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و منع کـرد از فاطمه و بنی هاشم  راخویشاوندان  سهم حدیث نمود که ابوبکر
 (6).ادها قرار ددر راه خداوند و در راه اسلحه و مرکبآن 

 یطور که دربارههمان ؛به نزاع پرداختسهم نزدیکان  یدرباره با ابوبکر زهرا
این کردن سلب بر  او در اصرار .ولی گوش شنوایی نیافت ؛با او نِزاع کرد هدیه و ارث

به آن  اشفرستادهدر کتابش واجب و  که خداوند متعالحقی  ؛لجاجت نمودحق 
 .ه بودکردعمل 

 که خداوند متعالآن چیزی است خالف  کمشبرای خلیفه بیان کرد که حُ آن حضرت
آن ولی او  .«نیست این حکم خدا» :فرمایدمی و فرستاده است بزرگوارشبر پیامبر 
از  او به حکم خداگویی  !!این حکم خداوند است :و گفتتکذیب کرد ی پاک را معصومه

و آنان زدوده را از آنان آلودگی  ،که خداوند از کسانی ؛تر استعصمت و طهارت آگاه بیتاهل
 .پاک کرده استبه طور کامل را 

به فاطمه عرض گیرد و سخن خود شاهد می ربرا عبیده  عمر و ابو ،خلیفهبه این ترتیب 
له بپرس و ببین آیا ی این مسئاز آنان درباره ،این عمر بن خطاب و ابو عبیده بن جراح» :کرد

حضرت به سوی عمر رفت و  !موافق استخواهی با شما یکی از آنها در مورد آنچه شما می
که ابوبکر به او داده بود را  به او مثل سخنی که ابوبکر گفته بود را گفت و او همان پاسخی

دو با یکدیگر در این مورد به مذاکره از این متعجب شد و گمان کرد که این  فاطمه .داد
 .«اندنظر شدهپرداخته و بر آن هم

توافق قبلی بین آنان صورت نگرفته اگر زیرا  ؛بلکه یقین است ،این گمان نیست :گویممی
 !؟فق شده استمتّ عزّوجلکتاب خداوند آنان برخالف عملکرد چگونه   ،باشد

رسوا  هازمانتمامی خدایی است که دشمنان آل محمد را در تنها از آنِ ستایش سپاس و 
 .کرده است
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 اب پنجمـب

 :هایی داردکه فصل

 زهرااندوه  :فصل اول پس از پدرش 

 زهرا :فصل دوم در بستر بماری 

  در شهادت زهرا :سومفصل 





 :اولل ــــــــصـف

 پس از پدرش اندوه زهرا 

 :دادن مصطفی دست از برای جمالس عزا و گریه

کرد و شب و میسوگواری برای پدرش   ند که فاطمهاهمنابع فریقین روایت کرد
 .نمودسوگواری می شبرای گریان بود و با ابیات شعر غمگینانه شبرای روز

ایشان را  سنگین شد وقتی پیامبر :روایت کرده است از انس بخاری
به ایشان « !جان پدرای مصیبت تو بر آه و فغان » :فرمود فاطمه .پوشاندندمی

 از دنیا رفتپیامبر وقتی  .«مصیبتی نخواهد بودبرای پدر تو دیگر  پس از امروز» :فرمود
از  !پدرم آه .ددا او را فراخوانده بودکه را پاسخ پروردگارش او  !پدرم آه» :ایشان فرمود

 .«دهیممیرا به جبرئیل او خبر مرگ  !پدرم آه .ستا بهشت فردوس که جایگاه او
آیا دلتان آمد که بر رسول  ،ای انس» :فرمود فاطمه ،شدبه خاک سپرده وقتی 
 .(6)«؟خاک بریزید خدا

 پس از پدرش فاطمهروایت شده است که » :گویدمیابن شهر آشوب در مناقب 
دلش آتش  چشمانش گریان و ،در خود فرو ریخته ،ناتوانمش جس ،سرش بستههمواره 
کجا است آن » :فرمودو به فرزندانش می کردساعت به ساعت غش میو بود گرفته 
 ؟گرفتداشت و مرتّب شما را در آغوش مىشما که شما را گرامى مى (یعنى جدّ)پدر 
داد که اجازه نمی ،مردم بیشتر به شما مهربان بود یشما که از همهپدر ست آن ا کجا
مرا باز  یخانه درِ که او هرگز نخواهم دید دیگر افسوس که  ،روى زمین راه برویدشما 
 .(2)«...کردکه همیشه چنین می طورهمان ؛دوش خود گیرد رو شما را بکند 
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 .بوییدمیآمد و خاک قبر را قبر پدرش میبر 
و برداشت را  از خاک پیامبرمشتی ایشان » :احمد در مسندش روایت کرده است

 (6) :سپس فرمود .بر روی چشمانش قرار داد
 ربة أحمدماذا علی من شم ت

 شم مدی الزمان غوالیاأن ال ی
 صبت علی مصائب لو أنها
 صبت علی االیام عدن لیالیا

 چه باک است بر آنکه خاک مزار احمد را ببوید
 ید در تمام روزگار بوی خوشاگر نبویَ
 بر من فرو ریخته که اگر هامصیبت

 چون شبان خواهند شدهبر روزهای روشن فرو ریزند 
 .و همچنین در خانه و در بقیع کردبرپا می قبر پدرشنزد را  یمجالسو چنین 

صادق آنجا که ادامه داشت تا  پس از پیامبرحیاتش  در طول مدتوضعیت این 
 .شماردمیبرکنندگان  ایشان را جزو گریه بیتاهل

 از محمد بن سهل که به امام صادق ،از ابن معروف ،از صفار ،از ابن ولید
یوسف و فاطمه  ،یعقوب ،آدم :فرد هستندپنج کنندگان  گریه» :رساند که فرمودمی

گریان شد تا  برای رسول اهلل اما فاطمه ...و علی بن حسین دختر محمد
ت یاهگریه یما را با بسیار :به ایشان عرض کردند .اذیت شدند مردم مدینهآنجا که 
تا نیازش کرد و گریه می رفتمیایشان به سوی قبرهای شهدا بنابراین  !!دهیآزار می
 .(2)«...گشتمی سپس باز ؛رفع شود

تا حدی  خدابر رسول  اما فاطمه» :روایت شده است در مناقب از صادق
بسیاری با ما را  :به ایشان عرض کردند .اهل مدینه اذیت شدندگریه کرد که 
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های ایشان به سوی قبر !گریه کن یا در روزهنگام یا شب  !!دهیمیآزار ت یاهگریه
 .(6)«کردرفت و گریه میشهدا می

فاطمه پس از رسول » :کند که فرمودروایت می صادق کلینی با سندش از امام
هر  .خندان ندیدند یاایشان را مُتبسِّم کسی و کرد روز زندگی هفتاد و پنج  خدا
 خدارسول اینجا  :فرمودآمد و میشنبه به قبور شهدا میدوشنبه و پنج ،بار دو هفته
 .(2)«بودند نامشرکاینجا بود و 
از » :روایت کرده است که فرمود در مناقب از امام باقر شهر آشوب ابن

هنگامی که قبض خندان دیده نشد تا فاطمه  ،از دنیا رفت خداکه رسول هنگامی 
 .(9)«روح شد

فاطمه پس از » :گویدمی «نظم درر السمطین»در  از عمران بن دینار زرندی حنفی
 شپدربر  اندوهی کهدلیل شدت به  ؛وقتی که قبض روح شدتا نخندید  پیامبر
 .(8)«داشت

پس از اش زندگانیمدت طول گفته شده است که ایشان در » :گویدابن کثیر می
شد آب می ،و اینکه در اثر حزن و اندوه بر او خندان دیده نشد (پیامبر)آن حضرت 

 .(5)«و آرزوی وصال او را داشت
و تبسمی نمود  وقتی او تابوت را دیداست گفته شده » :عقبی آمده است ریدر ذخا

 .(1)«خندان دیده نشددیگر  روز تا آن (صلی اهلل علیه و سلم)پس از پیامبر 
تا خندید نمی  پس از مرگ پیامبر  فاطمه» :گویدابن صباغ مالکی می
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 .(6)«هنگامی که قبض روح شد

 :دادخواهی ایشانشکایت و 

چه توسط کسانی که آزارش داده و شکایت از آن تالّماز تظلم و  ،به نوعی ایشان

های شعری برخی از قطعه .کردمرثیه سرایی می بودند بر سرش آمده بود به پدرش

روایت شده است که  .گرددتان میروایت شده است تقدیم که از آن حضرت

بیان تمثیل فرموده  (فاطمه دختر آتش گرفته)« فاطمه بنت األحجم»با شعر  ایشان

 (2):فرمایدمی ایشان .ستا

 احـرد ضـمنی ال جـسلــیوم تــفال ظلهــوذ بـبال الـنت لی جـد کـق

 و الیوم من بعدک من یریش جناحی قد کنت جار حمیتی ما عشت لی

 الحیـوارسی و سـر فـات خیــقد م لم انهـن طرف و اعــض مـو اغ

 یـیاحـج منونـب الـکنت ریــو تم عزاءـمنی الـیته فاسلــحضرت من

 احـــوفه و رمـــن سیـت بیـظللـف ناحهـل ریش جـغراب عـر الـنش

 رواح  کوره وـــن بـــموت بیــو ال ی ال عجب من یروح و یغتدیـان

 راحـــمی بالــــی و ادفع ظالـــذل ذلیل و اتقیـضع للــیوم اخــفال

 ت صباحیـصن بکیــی الغــلیال عل ریة شجنا بهاــت قمـــو اذا بک

 صباحیـطفی مــنبی قد انـــمات ال ی ما حل بیـرنی علـــفاهلل صب

 بردمتو برای من کوهی بودی که به سایه سارت پناه می

 اممکانی بی سایه پس امروز مرا تسلیت ده که در
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 داشتی زندگی برای من وجود نداشتمردیت را از من دریغ میاگر جوان

 ستهایم پرپر شده او امروز پس از تو بال

 و اگر از پهلویم به کنار می رفتی بدان

 رفتکه محافظ و سالحم از بین می

 مرگش فرا رسید، پس تسلیم اندوهم کرد

 نیرومندی حوادث روزگار سبب شد به کناری روم

 کالغ پرهای بالش را بر من گستراند

 همانا سایبان من میان شمشیرها و تیرها جای گرفته است

 رفت و آمد است من در شگفتم از کسی که در

 گاه او نشسته استمرگ در کمینکه حال آنو 

 خاضعم و خواریم یامروز برای پست

 کنمکارم را به راحتی دفع میبر کنار؛ و ستم

 دلنادر آن هنگام که قُمری از سوز و گداز شب بر شاخه می

 گریمگاه از فراق تو میمن صبح

 ا داردچه بر من ستم نمود شکیبخداوند مرا بر آنپس 

 که پیامبر وداع گفت و چراغم را خاموش نمود

 :طواف کرد و فرمود روایت شده است که ایشان بر قبر پدرش

ها برپا و صداهای گوناگون بلند شد که اگر تو زنده و ناظر بودی ای پدر! بعد از تو فتنه

 .داداین همه اختالف،  رخ نمی

ی نافع از آن بریده شود، و هابارانتو از میان ما رفتی و حالِ ما مانند آن زمینی شد که 

 .قوم تو نظم را به هم زدند، پس شاهد باش و امور آنان را از نظر دور مکن
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ی خود را آشکار کردند، هنگامی که از میان ما رفتی و های سینهکینه چند مردبرای ما 

 در خاک پنهان شدی.

و مقام ما را سبک شمردند وقتی که از  از مردان بر ما چهره در هم کشیدندجمعی 

 .میان ما رفتی، دست ما امروز از همه چیز کوتاه شد

گرفتند، تو کسی بودی که از طرف صاحب تو بدر و نوری بودی که از آن روشنایی می

 .های آسمانی نازل شدعزت بر تو کتاب

ی خیرها به روی ما ا بود، رفتی و با رفتن تو همهو جبرئیل  با آیات پیوسته مونس م

 .بسته شد

چنان مصیبت زده شدیم که در تمام جهان از عرب و عجم، مصیبت ما با رفتن تو آن

 نرسید.ای، به شدّت مصیبت ما هیچ مصیبت زده

 اندازد:می اذان بالل، زهرا را به یاد پدرش

پس  :گفتزد و میگفتن سر باز میقبض روح شد، بالل از اذان از وقتی که پیامبر

من » :فرمود یک روز فاطمه .گویمدیگر برای هیچ کس اذان نمی از رسول خدا

این سخن به بالل رسید و  .«بالل را بشنوم بسیار دوست دارم صدای موذن پدرم

پدرش و روزهایش  شانای .اهلل اکبر ،اهلل اکبر :وقتی گفت .شروع به اذان گفتن نمود

اشهد ان محمداً » :وقتی رسید به .ی خود را کنترل کندرا به یاد آورد و نتوانست گریه

 :مردم به بالل گفتند .با صورت افتاد و بیهوش شد ،فریادی زد فاطمه «رسول اهلل

و آنان گمان کردند آن  ؛از این دنیا رفت دختر رسول خدا .دست بردار ،ای بالل

به  فاطمه .او اذانش را قطع کرد و آن را کامل نکرد .حضرت از دنیا رفته است

او  این کار را انجام نداد و به ایشان  .هوش آمد و از او خواست اذان را کامل کند
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چه بر اثر شنیدن صدای اذان من بر شما عارض من از آن !ای سرور زنان :عرض کرد

 .(6)و او را از این کار عفو فرمود !ترسمشد می

گفت: پیراهن را به را در پیراهنش غسل دادم. فاطمه می پیامبر» :فرمود علی

من نشان بده. وقتی آن را بویید بیهوش شد. وقتی چنین دیدم، آن پیراهن را پنهان 

 .(2)«کردم

 بیت االحزان

خود در ظلم و ستم بر ای در گمراهی ی غاصب بدون وجود هیچ عامل بازدارندهسلطه

ترین حقوق شرعی انسانی نیز او را حتی از ساده .پابرجا و استوار بود ی محمدحبیبه

 ها  به امام علیآن .یعنی گریه و سوگواری برای از دست دادن پدرش ؛بازداشتند

ی اخانهبرای ایشان  و امام !!کندهایش آزار و اذیت میفاطمه ما را با گریه :گفتند

 !!شدبیرون از مدینه ساخت که بیت االحزان نامیده می

بازگشت و شب و روز شروع به گریه و  اشخانهسپس به » :گویدشیخ مجلسی می

شیوخ اهل  .گرفتهایش آرام نمیهایش تمامی نداشت و نالهاشک .کردشیون می

مه شب و فاط !ای ابو الحسن :رو کردند و گفتند امیرالمؤمنینبه  ،مدینه جمع شدند

تواند با آرامش سر بر بستر بگذارد و نه روز هیچ یک از ما نه شب می .کندروز گریه می

ما شما را از این موضوع مطلع  !ها و معیشت خود برسیمآرامشی داریم تا به مشغولیت

مانعی » :فرمود ایشان !!ساختیم تا از او بخواهید که یا شب گریه کند و یا روز

وارد شد در حالی  (درود خداوند بر ایشان)رفت و بر فاطمه  امیرالمؤمنین .«ندارد

                                                                                                      
 .234ص  6ج  :من ال یحضره الفقیه -6

 .617ص  :بیت االحزان  -2



 
 ی شهیدهصدیقهفاطمه  111

وقتی حضرت  .شد و تسلی دادن سودی به حالش نداشتکه از گریه رها نمی

ای دختر سول خدا! » :به فاطمه فرمود .را دید اندکی آرام گرفت امیرالمؤمنین

ایشان  .«ریه کنی یا روزشیوخ مدینه از من خواستند از شما بخواهم که یا شبانه گ

ای ابو الحسن! چقدر درنگ من در میان آنان کوتاه و پنهان شدنم از » :عرض کرد

گیرم و نه روز تا به پدرم شان نزدیک است. به خدا سوگند نه شب آرام میدیدگان

ای دختر رسول خدا! هر چه میل » :به ایشان فرمود علی .«بپیوندم رسول خدا

در بقیع دور از مدینه  ایبرایش خانه سپس حضرت .«م بدهداری همان را انجا

 .(6)«...شودساخت که بیت االحزان نامیده می

در بقیع را بیان   غزالی استحباب نماز خواندن در مسجد فاطمه» :گویدسمهودی می

روزهای   زیرا فاطمه ؛است« بیت حزن»جا معروف به آن :دیگری گفته .نمایدمی

 .(2)«جا سپری کرده استرا آن سوگواری بر پدرش
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 فـصـــــل دوم:

 در بسرت بیماری زهرا

بیمار  ی زهراسرور زنان فاطمه ،به خاطر شدت مصایب فرود آمده بر قلب و بدنش

ی که  فاطمهاین ؛داده بود شروع به محقق شدن نمود شد و خبری که رسول خدا

 .است ش در ملحق شدن به ایشانبیتاهلاولین فرد از  زهرا

ی خانه و هجوم آن گروه به و پیش از واقعه پیش از وفات پدرش دختر محمد

شکستن  ،که منجر به سقط جنینچه در اثر آن هجوم بر ایشان وارد شد ـو آن ایشان

 .کردکاهی شکایت نمیاز درد جان ـپهلویش و ضرب و شتمش گردید

 (6):گویدی خود میاصفهانی در قصیده

 حدیثِ در است ،کلیدش    چه از مصیبت به ایشان رسیدآن        

 جنایتی که دست خائنان مرتکب شد         بار استبسیار غم ،حدیثِ در   

 از حد گذشتند ،ها با سیلی به صورتآن

 (2)!تجاوزدست سرکشی و بریده باد 

ها در از بین رفتن صحت و سالمتی ایشان و باز ماندن از کارهایش دست ی اینهمه

چنین کرد و هماش را میبه دست هم دادند و شوهر مهربانش کسی بود که پرستاری

 .اسماء بنت عمیس را هم بر این کار معیّن فرموده بود
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 :عیادت زنان مهاجر و انصار از زهرا

ی اصلی که باعث شد زنان مهاجر و انصار به عیادت سیده علت اصلی و انگیزه ،تاریخ

شان آیا به درخواست مردان .بروند را به صراحت بیان نکرده است ی زهرافاطمه

ی ها  زنان خود را به عیادت صدیقهای باعث شد که آنو چه انگیزه ؟بوده است

فهمیدن کوتاهی و  ،تواند ورای آن باشدای که میآیا علت و انگیزه ؟بفرستند فاطمه

موضع خود  که  دختر رسول خداآن هم پس از این ؟شان بودزدگیبیداری از خواب

بیان نمود و پس از خشم و غضبش بر  اش در مسجد رسول خدارا در خطبه

که  نوعی بیداری در این یا این ؟اش در برابر آنانی غاصب و موضع رسوا کنندهسلطه

توسط آنان به وجود  و آگاهی از کوتاهی و حتی تنها گذاردن دختر رسول خدا زنان

ت و مهربانی عطوف ،آمد و این آگاهی و بیداری بین آنان شیوع پیدا کرد و برای عیادت

حضور  ،ی زنان روا شدچه بر سیدهدردمند خودشان از آن هاییا راضی کردن جان

 ؟یافته بودند

ها  را بر این کار وا داشت و آرام سازی فضا و کم ل سیاسی آنکه  اسباب و دالییا این

به  ؟ی حاکم در آن روزگار بودو سلطه کردن تنشی که میان دختر رسول خدا

 .ی وامانده کناره گرفته بوداز آن جامعه که  زهراخصوص این

طور که به تعداد و همان .تاریخ بر این موضوع تصریحی نیاورده است ،به هر صورت

در حالی که ایشان بر بستر بیماری ـحاضر شدند  هایی که نزد زهراهای زننام

ها  رسد این تعداد اندک نبود بلکه آنولی به نظر می ؛تصریحی نکرده است ـبودند

 .اندتعدادی قابل توجه بوده

را که خواهد آمد ای های اهل مدینه برای عیادت ایشان آمدند و ایشان خطبهزن

 ،مردان .شان ایراد فرمود و این زنان سخنان ایشان را به مردان خود منتقل کردندبرای
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از من دور شوید. » :ها  را نپذیرفت و فرمودعذرخواه آمدند ولی آن حضرت پوزش آن

 .(6)«انگاری، دیگر جایی برای پوزش و عذرخواهی نیستپس از کوتاهی و سهل

 در مجع زنان مهاجر و انصار: ی حضرتخطبه

عبد  :احمد بن حسن یقطان به ما حدیث کرد و گفت :شیخ صدوق روایت کرده است

ابو طیب محمد بن حسین بن  :الرحمن بن محمد حسینی ما را حدیث نمود و گفت

ابو عبد اهلل محمد بن زکریا ما را حدیث نمود و  :حمید لخمی ما را حدیث نمود و گفت

عبد اهلل بن محمد بن  :عبد الرحمن مهلبی ما را حدیث نمود و گفتمحمد بن  :گفت

 :که گفت از مادرش فاطمه دختر حسین ،از عبد اهلل بن حسن ،از پدرش ،سلیمان

زنان  ،شدت گرفت (درود خداوند بر ایشان)وقتی بیماری فاطمه دختر رسول خدا »

 !ای دختر رسول خدا :مهاجر و انصار نزد ایشان جمع شدند و به ایشان عرض کردند

 ـسوگندبه خدا صبح کردم ـ :ایشان فرمود ؟حال شما چطور است ؟چگونه صبح کردید

امیدی  شان، پیش از آزمودنبیزارممردان شما از هم و ادر حالتی که دنیای شما را نخو

رد و بُزشت باد شمشیری که برای خدا نَ. گینمها  خشمی از امتحان بر آننداشتم و پِ

چه زشت . ای که راه فساد را هموار سازدباطل فرو نرود و اندیشه یسینه رای که بنیزه

أَنْ سَخِطَ اهللُ عَلَیْهِمْ وَفِی الْعَذَابِ هُمْ  ،چه برای خود پیش فرستادنداست آن

ناچار گناهش  (.جاودانند عذاب ها  درآن آنان خشم گرفت و که خداوند بر) خَالِدُونَ 

را بر آنان ریختم، پس مرگ و نابودی و  شانها  انداختم و رسواییآنرا به گردن 

گاه گاه رسالت و تکیهچه بیچاره مردمی! خالفت را از ریشه! گران بادبیچارگی بر ستم

بدانید که این کجا بردند؟  ،کار دنیا و دیننبوت و فرودگاه وحی پروردگار و آزموده
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الحسن را عیبی جز این نبود که در راه  ابو سوگندبه خدا . زیان آشکار استهمان 

و  ،بار بوداش خطرناک و مرگهل، شمشیرش برهنه و برنده و قدمش ثابت و حموندخدا

، اگر امّت دست از مهاری که سوگندبه خدا . از چیزی باک نداشت عزّوجلوند جز خدا

خویش ن را در میان پای و رکاب آداشتند، علی می رسول خدا به علی سپرد باز

برد و سعادت می یجوشنده یرنج و تعب آنان را به چشمهگرفت و به آسانی بیمی

که خود زیوری از دنیا و جز جرعه آبی و لقمه گردانید، بی آنشاداب و کامیاب بازمی

گشت، ولی اکنون چیزی برکات آسمان و زمین بر مردم گشوده می .گیردبرنانی 

بیا و بشنو و  !هان. کنند خواهد گرفتچه میا به آنها  رآن وندنخواهد گذشت که خدا

گاه و هم اکنون جای شگفت است، به کدام تکیهببین، تا زنده باشی از روزگار شگفتی 

سافل را به جای عالی سوگند آویزی چنگ زدند؟ به خدا تکیه کردند و به چه دست

کاری که آن مردم گنهگرفتند و عقب مانده را به جای جلوتاز پذیرفتند، پس خوار باد 

أَال إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لکِنْ ال  .دانندنمی لیکارانند وهبَخود را نیکو پندارند، آنان تَ

أَفَمَنْ یَهْدی ، (دانندنمی اند ولی خود فسادگران خود اینان که باشید آگاه) یَشْعُرُونَ 

 آن آیا) أَمَّنْ ال یَهِدِّی إاِلَّ أَنْ یُهْدى فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونإِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ 

 خود و نمایدنمی راه حق به که آن یا است سزاوارتر متابعت به نمایدمی راه حق به که

خدا سوگند به (. کنید؟می حکم چگونه شود؟می را چه شما است؟ هدایت نیازمند نیز

آنان باردار شد، در انتظار باشید که تا چه اندازه نتیجه خواهد داد، سپس آن  یکه فتنه

باطل اهل شنده کردند، در آن موقع است که را نظیر یک قدح پر از خون تازه و زهر کُ

گذار پیشینیان را خواهند شناخت، سپس از دنیای خود دچار خسارت خواهند شد و بنیان

ار فتنه خواهید شد، مژده باد شما را به شمشیری درگذرید و مطمئن باشید که گرفت

کاران که اندکی شما را ای عمومی و استبدادی از ستمبرنده و ظلمی قوی و به فتنه

کجا هدایت  بهبرد، واحسرتا بر شما! گاه هستی شما را به یغما مینماید، آنواگذار می
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توانیم شما را ملزم و یشوید؟ در صورتی که هدایت از شما ناپدید شد، آیا ما ممی

 (6)«که شما از راه راست بیزارید!؟ حالیمجبور نماییم، در 

 .کردند بازگو شانشوهران براى را حضرت آن زنان سخنان :گویدمی غفله بن سوید

 سرور اى :گفتند ،آمده ایشان نزد عذرخواهى براى انصار و سران مهاجر از گروهى

که ما عهد ببندیم و قراردادمان را محکم کنیم به ما آنابو الحسن پیش از  اگر !زنان

از من دور شوید. » :فرمود حضرت آن .دادیمنمى ترجیح او بر را کس دیگری ،گفتمی

  .(2)«انگاری دیگر جایی برای پوزش و عذرخواهی نیستپس از کوتاهی و سهل

 :عیادت ابوبکر و عمر از فاطمه

 ،کردندعیادت می های زمانی مختلفی از فاطمهبازهمردان و زنان مهاجر و انصار در 

زیرا آن حضرت با آنان قطع رابطه کرد و آنان را نپذیرفت و به آنان  ؛مگر ابوبکر و عمر

آن  ،وقتی بیماری بر ایشان سخت شد و ساعات پایانی فرا رسید .ی عیادت نداداجازه

گفت و عیادت یا را ترک میزیرا اگر آن حضرت دن ؛دو راهی جز عیادت ایشان نیافتند

شان باعث ننگ و رسوایی برای ،باقی بود چنانهمی محمد نکردن آن دو از حبیبه

 .شدمی

زیرا اهمیت خوشنودی و  ،آن دو خواستند عیادتش کنند و رضایتش را جلب نمایند

ی ایشان را درباره ها  سخن رسول خداچرا که آن ؛دانستندرا می رضایت فاطمه

ی تن من است. هر چه او را فاطمه پاره» :شنیده بودند و به یاد داشتند که فرمود
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و  (6)«بیازارد مرا آزرده است و و هر که او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است

و  (2)«ی تن من است. هر که او را خشمگین کند مرا خشمگین کرده استفاطمه پاره»

و روایات دیگری  (9)«تن من است. هر چه او را بیازارد مرا آزرده استی فاطمه پاره»

 .های اهل سنت موجود بوده استدر کتاب ،های شیعهکه پیش از کتاب

وقتی آن حضرت سنگین شد و آن » :گویدمی« االحزان بیت»شیخ قمی در کتاب خود 

ایشان نپذیرفت  .برای عیادت آمدند و از ایشان اجازه گرفتند ،دو مرد این را  دانستند

ابوبکر پیرمردی رقیق القلب  :آمد و گفت عمر نزد علی .که به آن دو اجازه دهد

چند بار  ،ما عالوه بر این مرتبه .و یار ایشان بوده است است و در غار با رسول خدا

شما  ،اگر شما موافق باشی .ن نپذیرفتولی ایشا ،نزد ایشان آمدیم تا از او اجازه بگیریم

ای » :رسید و فرمود به حضور فاطمه علی .«بله» :فرمود .برای ما اجازه بگیر

ای. آن دو دفعات بسیاری آمدند و شما آن دختر رسول خدا! از این دو مرد بسیار دیده

به حضور  ها  از من خواستندکه برای رسیدندو را نپذیرفتی و به آنان اجازه ندادی. آن

دهم دو اجازه نمی به خدا سوگند به آن» :ایشان عرض کرد .«شما، از شما اجازه بگیرم

چه انجام دادند و که با پدرم دیدار کنم و برای آنگویم تا اینو سخنی با آنان نمی

ها  من برای این کار آن» :فرمود علی .«دو به او شکایت کنممرتکب شدند، از آن

ای، شان ضمانت فرمودهاگر شما چیزی را برای» :ایشان عرض کرد .«را ضمانت کردم

کنند. من در هیچ چیزی شان اطاعت میها از مردانی شما است و زناین خانه خانه

بیرون رفت و  ایشان .«کنم. به هر که مایل هستی اجازه بدهبا شما مخالفت نمی

ولی  ،به ایشان سالم کردند ،دافتا شان به فاطمهوقتی نگاه .به آن دو اجازه داد
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ها  حرکت کردند و ایشان باز آن .ها  برگرداندشان را نداد و صورت خود را از آنپاسخ

ای علی! پرده را » :صورتش را برگرداند و چندین مرتبه این عمل تکرار شد و فرمود

ش را وقتی صورت .فرمود صورت مرا برگردانید ،و به زنانی که اطرافش بودند« بینداز!

چه آن دو به سوی ایشان برگشتند و از ایشان طلب رضایت کردند و از آن ،برگردانیدند

شما را به خداوند سوگند! آیا به » :فرمود فاطمه .درگذرد ،در حقش انجام داده بودند

در دل شبی شما را برای کاری که مربوط به علی بود  آورید که رسول خدایاد می

شما را به خداوند سوگند! » :ایشان فرمود .بله !خدایا :کردند آنان عرض« بیرون آورد؟

ی تن من است و من از اویم. کسی که شنیدید که فرمود: فاطمه پاره آیا از پیامبر

او را بیازارد  مرا آزرده و کسی که مرا بیازارد، خداوند را آزرده و کسی که او را پس از 

را در دوران حیات من آزار داده و کسی که مرگ من آزار دهد، مانند کسی است که او 

 :آنان عرض کردند .«او را در زندگی من آزار دهد، او را پس از مرگم آزار داده است

دهم خدایا! من گواهی می» :سپس ایشان فرمود .«الحمدهلل» :ایشان فرمود .بله !خدایا

و مرا در جا حضور دارید شما هم گواهی دهید، که این دو ای کسانی که در این

گویم تا با ام و هنگام مرگم آزار دادند. به خدا سوگند سخنی با شما نمیزندگانی

چه شما نسبت به من انجام دادید و مرتکب شدید، به پروردگارم دیدار کنم و برای آن

 .«سوی او شکایت کنم

و در روایت دیگری است که آن حضرت دست خود را به سوی آسمان بلند کرد و 

ی تو شکایت دو مرا آزار دادند. پس، از آن دو به تو و به فرستادهخدایا! این » :فرمود

دیدار کنم و  شوم تا با پدرم رسول خداکنم. به خدا سوگند! از شما راضی نمیمی

راوی  .«چه شما انجام دادید را به او خبر دهم تا ایشان میان شما حکم کندآن

ای کاش مادرم  :ر عذاب و نیستی خواست و گفتدر این هنگام بود که ابوبک :گویدمی
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عجبا بر مردم که چگونه تو را والی امور خودشان قرار  :عمر گفت !آوردمرا به دنیا نمی

 ،در حالی که تو پیر مردی هستی که عقلت تباه شده و به خاطر خشم یک زن !دادند

ی که زنی شوی؟! در حالی که کساش خوشحال میکنی و به خاطر خوشنودیجزع می

 .(6)«آن دو بلند شدند و رفتند !چیزی بر او نیست ،را خشمگین کند

 بغض و کینه قرار گرفته: از آن مورِد ،ن عیادتقرائ

از کسانی که خالفت را غصب کردند راضی بوده و  گویند فاطمهکه برخی میاین

موضوعی تاریخی و  ،کنندگان خالفت روی است و غصب چه را که بین فاطمهآن

این در حالی است که  !جداً غریب و به دور از واقعیت است ،کنندتمام شده قلمداد می

 .کندشواهد روایی بسیاری وجود دارد که این ادعا را باطل می

جایگاه غصب کنندگان را هنگام عیادت و عذرخواهی از خودش مشخص  فاطمه

 .اش شوندها  داخل خانهنپذیرفت آن ،چه با او انجام دادندبه خاطر آن و فرمود

را واسطه  امیرالمؤمنین ،که چندین مرتبه دیدارشان پذیرفته نشدها پس از اینآن

 .قرار دادند و به او توسل جستند

شان نسبت داللت بر خطای واضح است که درخواست عذرخواهی آن دو از فاطمه

در غیر این صورت  ؛کند و از سر لطف و احسان به ایشان نبودبه ایشان و آزردنش می

 ؟!کردندچرا پیش از آن به آن حضرت لطف و احسان نمی

خشم و  ؛به عالوه موضوع باالتر از عذرخواهیِ صرفاً با کلمات است، که ارزشی ندارد

مربوط به  ،بلکه موضوع ،و و شیخین نبودهای شخصی میان امسئله غضب زهرا

ی انحراف بزرگی مصیبتی را که مسلمانان را در نتیجه زهرا .ی اسالم بودهمه
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 .بیندمی ،ی سقوط کشانیده استاش به ورطهخالفت از مسیر حقیقی

مادامی که آنان  ،شوداش خوشنود میای که خداوند با خوشنودیبه همین دلیل فاطمه

را غصب کرده باشند حتی اگر با کلمات عذرخواهی کنند ولی بر غصب  خالفت الهی

شوهر و  ،ی اوی حقوق ثابت شدهاش و مصادرهاز صاحب حقیقی خالفت پدرش

 .هرگز رضایت نخواهد داد ،با توجه به متون شریعت اصرار بورزند فرزندانش

ه تاریخ علیه ها  محکومیت روشنی است کبریدن ایشان از غاصبان و نپذیرفتن آن

به اثبات  ،اندشیخین و حزب آنان که حق خلفای شرعی خداوند را غصب کرده

 .رساندمی

خشمگین  فاطمه دختر رسول خدا» :کننداحمد و بخاری سخن عایشه را روایت می

اش بازنگشت تا هنگامی که از دنیا گردانیگردان شد و از این رویو از ابوبکر روی

 .(6)«...رفت

 .(2)«فاطمه از ابوبکر دلگیر شد» :کنند که گفتدیگر از عایشه روایت می در جایی

چه از نظر من صحیح است این است که ایشان در آن» :گویدو ابن ابی الحدید می

حالی از این دنیا رفت که از ابوبکر و عمر دلگیر و ناراحت بود و وصیت نمود که آن دو 

 .(9)«بر او نماز نگزارند

 ؛کندکند و احادیث رسول خدا به ذهنش خطور میواننده درنگی میجا خدر این

 که  خداوند متعال با خشم فاطمهاین ؛انداحادیثی که بخاری و دیگران روایت کرده

ی کنند تقدیم شما خوانندهچه در این باب روایت میبرخی از آن .شودخشمگین می

 :گرددگرامی می
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ی تن من است. کسی فاطمه پاره» :که فرمود کندروایت می بخاری از رسول خدا

 .(6)«که ایشان را خشمگین کند مرا خشمگین کرده است

ی تن من است. هر که متعرّض او او پاره» :روایت شده است چنین از ایشانهم

 .(2)«شود متعرض من شده و هر که او را آزار دهد مرا آزرده است

چه او را آزار دهد مرا ی تن من است. آنپارهفاطمه » :روایت شده است از پیامبر

 .(9)«آزرده و هر که با او دشمنی کند با من دشمنی کرده است

ی تن دخترم پاره» :اندروایت کرده مسلم در صحیح و احمد در مسند از رسول خدا

من است. هر که متعرّض او شود متعرض من شده و هر که او را آزار دهد مرا آزرده 

 .(8)«است

چنین آمده است که خداوند با خشم او خشمگین و  ی کسی غیر از فاطمهآیا درباره

تک تک ما باید این سوال را در ذهن خود بیاورد  ؟!شوداش خوشنود میبا خوشنودی

این خانم چقدر بزرگ و عظیم است . نخواهد یافت« نه»که در این صورت پاسخی جز 

 .رضایت خداوند متعال استکه خشم و رضایتش تمثیلی از خشم و 

تواند کسی را که بر چنین خانم پاک و طاهری انسان با چه وصفی می ،در این هنگام

که خداوند متعال آلودگی را از او زدوده و او را به طور کامل پاک کرده است تجاوز و 

 ؟!توصیف نماید ،تعدی کندّ

 .شده استاین حقیقتی است که از رفتار عمر بن خطاب مشخص و شناخته 

در تصریح ابوبکر بر عمر  :اختالف هشتم» :گویدشهرستانی در کتاب ملل و النحل می
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فردی عصبانی و بداخالق را  :گفتندای از مردم میعده .ی خالفت در زمان وفاتدرباره

 .(6)«بر ما والی قرار دادی

اد تا او وقتی مرگ ابوبکر رسید به سوی عمر فرست» :گویدابن ابی شیبه در مصنف می

دادی و  قرار والی ما بر را بداخالق عصبانی و فردی :مردم گفتند .را جانشین خود کند

اگر عمر را بر ما خلیفه قرار دهی  .شودتر میتر و بداخالقاگر والی ما بشود عصبانی

آیا مرا از پروردگارم  :گفتمی ؟گوییبه او چه می ،کنیوقتی پروردگارت را دیدار می

 .(2)«...بهترین اهل خودت را بر آنان امیر قرار دادی !خدایا :گویممی ؟ترسانیدمی

وقتی » :سلمه بن عبد الرحمن روایت کرده است که گفت طبری در تاریخ خود از ابو

 :عبد الرحمن بن عوف را فراخواند و گفت ،رسید (خداوند رحمتش کند)وفات ابوبکر 

به خدا سوگند این  !ای جانشین رسول خدا :اوگفت .ی عمر به من بگونظرت را درباره

 .شخص برترین کسی است که نظر دادی، ولی خشم و عصبانیت در او وجود دارد

اگر کار به او رسد بسیاری  .دانداین از آن رو است که مرا خوش قلب می :ابوبکر گفت

 .(9)«...از خصوصیاتی که دارد را ترک خواهد گفت

این  ،دهندبا این قساوت و غلظتی که بسیاری در حق بن خطاب گواهی به آن می

با  ،عذرخواهی کند ور شد و پس از آن آمد تا از فاطمهی وحی حملهشخص به خانه

او از  ،پهلویش را شکسته بود ،کرده بودجنینش را سقط  ،که  او را زده بودوجود این

بینیم که به ابوبکر به همین دلیل او را چنین می ؛ها پشیمان نبودهیچ یک از این کرده

در حالی که تو  !عجبا بر مردم که چگونه تو را والی امور خودشان قرار دادند» :گویدمی
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کنی و به خاطر یجزع م ،پیر مردی هستی که عقلت تباه شده و به خاطر خشم یه زن

 .«شویاش خوشحال میخوشنودی

که  او را آزار و اذیت اقدام به اقرار گرفتن از آن دو مبنی بر این به همین دلیل زهرا

دهم و ای خدایا! من گواهی می» :کنند و فرمودنماید و آن دو نیز اقرار میاند میکرده

ام و که این دو مرا در زندگانی جا حضور دارید شما هم گواهی دهید،کسانی که در این

گویم تا با پروردگارم دیدار هنگام مرگم آزار دادند. به خدا سوگند سخنی با شما نمی

چه شما نسبت به من انجام دادید و مرتکب شدید، به سوی او شکایت کنم و برای آن

 .«کنم

به تو و به دو مرا آزار دادند. پس، از آن دو خدایا! این » :در روایت دیگری است

شوم تا با پدرم رسول کنم. به خدا سوگند! از شما راضی نمیی تو شکایت میفرستاده

چه شما انجام دادید را به او خبر دهم تا ایشان میان شما حکم دیدار کنم و آن خدا

 .(6)«کند

کند تا به عنوان اقرار آن دو را علیه خودشان مستند می جا دختر مصطفیدر این

 .زد مردم بماند تا با آن بفهمند غضب خدا بر چه کسی استسندی ن

این عالوه بر آن است که آن حضرت پاسخ سالم آن دو را نداد و صورت خود را از آن 

 .دو برگرداند

او برای ما مادری » :روایت شده است که فرمود از امام رضا :گویمو در انتها می

مرگش چنین خبری به ما نرسید که از آن شایسته بود و بر آن دو خشمگین، و پس از 

 .(2)«دو راضی بوده باشد
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نزد عبد اهلل بن موسی بن عبد اهلل بن حسن بن حسن » :گویدداوود بن مبارک می

من یکی  .کردیمرفتیم و از او سوال میحالی که در میان گروهی به حج میدر  ،آمدیم

همان  :او گفت .وبکر و عمر پرسیدمی اباز او درباره .از کسانی بودم که سوال پرسیدم

از این دو پرسیده شد و او  .دهم که جدم عبد اهلل بن حسن داده استپاسخی را می

حالی از دنیا رفت که بر مادر ما صدیقه دختر پیامبر فرستاده شده بود و در  :گفت

 .(6)«ما نیز با خشم او خشمگین هستیم .ای خشمگین بودعده

 :گویدهای اهل حجاز را خیر بدهد که میطالبی خداوند یکی از شاعران

 دست نگهدار ،ای ابا حفض

 نبود تو چنین جسور نبودی (نبی)اگر مرگ 

 ؟راضی آیا بتول در غضب و خشم بمیرد و ما

 (2)که در این صورت فرزندان بزرگ و کریمی نیستیم
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  :ل سومــــــــصـف

 زهرادر شهادت 

 :ارحتالساعاتی پیش از 

بسیار تکیده و  .بستر ماندشب در  چهلدچار شد و سختی به بیماری   فاطمه
به علی بن ابی وضعیت در این  .الغر شده بود و جز پوست و استخوان از او نمانده بود

 خدارسول حبیبم و چشم بر هم نهادم  یساعت !الحسن ای ابو» :عرض کرد طالب
به سوی من بیا  ،مکدخترای  :فرمود ،وقتی مرا دید .سپید دیدممروارید را در قصری از 
 .ترمشما بسیار مشتاقمن به دیدار  به خدا سوگند :عرض کردم .مشتاقمکه من به تو 

به  دهد صادق است و که او در آنچه وعده می ؛آییمی نم نزد امشب تو :فرمود پدرم
 (6).«کند وفادارآنچه عهد می

 از پدرشزیرا  ،شودی سفر به آخرت میخواب بیدار و آماده آن حضرت از
دیگر پس  ؛(2)«مرا دیده است ،ببیند (رؤیادر )مرا کس هر » :که فرمود ه استشنید

 .ماندنمیباقی خبر این  در راست بودنتردید برای شک و مجالی 
و این لحظات  الزم نموداقدام به اتخاذ تدابیر  ،نشاطش بازگشت ،چشمانش باز شد

به سوی تکیه داده بر دیوار یا آن حضرت کشان کشان  .اش را مُغتنم شمردآخر زندگی
شروع به شستن لباس کودکان  ،با دستانی لرزانرفت و  اش بودمکانی که آب در خانه

 .خواند و سرهایشان را شستفرارا  شسپس کودکان .کردخود 
و از بستر بیماری جدا  دید کهرا  محمدی حبیبهوارد خانه شد و  امام علی

دلش برای  ،افتادبر او وقتی نگاهش  .دادمیخود را انجام ی مربوط به خانهکارهای 
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که در بود دشواری کارهای در حال انجام دادن حضرت آن  .به رحم آمدفاطمه 
با ارهایش دادن ک علت انجام یدرباره از فاطمه .دادانجام می روزهای سالمتی خود

پاسخ تمام  با صراحت ایشان .پرسش نمود ،اش از بین رفته بودسالمتیتوجه به اینکه 
و  متا سرهای کودکانپس برخاستم  ،استام زندگیروز از روزهای آخرین که امروز  داد

منبع این  یامام از ایشان درباره .ندمادرچون آنها فردا صبح بی ،را بشویم هایشانلباس
را خبر مرگ خودش  یاؤبا این ر یا به امام خبر داد و ؤو آن حضرت از آن ر خبر پرسید

 .به همسرش داد ـکه تردیدی در آن نیستـ

 :امیراملؤمنینبه  وصیت زهرا

 هایی را که در سینهوصیت رسید کهوقت آن فرا  ،اشزندگیپایانی در ساعات 
 .بیان کندهمسرش برای  داشتپنهان 

جز  و امکرده دریافت را دخو مرگ خبر من !عمو پسر» :عرض کرد به علی
 اکنون .شوممى ترکنزدی بزرگوارم پدر دیدار زمان به لحظه به لحظهبینیم که این نمی

 .«کنممىوصیت  ،دارم دل درآنچه  به را تو
واهی مرا وصیت خمی چه هربه  خدا رسول ختدُ ای » :فرمودبه آن حضرت 

 .بیرون کرد را که در خانه بودکسانی نشست و  شبر بالینو « کن
آنگونه  کردم آغاز تو با را خود زندگى که زمان آن از !عمو پسر» :فرمود ایشان

 بر سر تو اطاعت از و نورزیدم خیانت تو به ،نگفتم دروغ اتخانه درکه به خاطر دارم 
 .«؟نتافتم

تقوا  ،کوکارترینو  ،یترآگاه خداوند عظمتِ به تو !پناه بر خدا» :فرمود امام
 مورد نافرمانى بر را تو من که است آن از بیشتر خدا از تبیم و ترس ،ترگرامى ،ترپیشه

گریزی از  ولى ؛است دشوار یبس من برای دادنت دست از و جدایى .دهم قرار نکوهش
 برایم دیگر بار را خدا رسول سوزجان مصیبت رفتنت با سوگند خدا به .آن نیست

 بازاو  سوى به و خداییم از همه ،است سنگینبس  تو رحلتِ و جدایى .کنیمی تازه
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 و آورتررنج و تردردناک و ترسخت که است باراندوه آنقدر تو فراق و مصیبت .گردیممى
نیست و سوگی  آن از فراتر مصیبتى که است مصیبتى !ندارد وجود آن از انگیزترغم

 .«نداردتایی همکه است 
 و نهاد سینه بر را  فاطمه کمبار سر امام و گریستند دو هر لحظاتى سپس
مرا چنان وفادار خواهی یافت که  ،خواهی به من وصیت کنهر چه می» :فرمودسپس 

 خود کار بر را تو فرمان و ،خواهم رساند انجام بهرا  اىداده فرمانآن  بههر آنچه مرا 
 .«دهممى ترجیح

ای  .برترین پاداش را عطایت فرماید من یناحیه از خداوند» :عرض کرد  ایشان
ای جز چاره مردان زیرا ...درآورى خویش ازدواج به را زنى من از پس کهاین !عمو پسر

 اجازه کنمتو را وصیت می» :سپس عرض کرد .«اینکه همسر داشته باشند ندارند
 ؛شوند حاضر امجنازه تشییع در داشتند روا ستم حقم در کهکسانی  از کی هیچ ندهى

 یا آنان از کدام هیچ ندهى رخصت ودشمنان رسول خدا هستند  و خدا دشمنانِکه آنها 
 آرامش مردم دیدگان کههنگام  آن شبانگاه و ،بگزارند نماز امجنازه بر هوادارانشان

 .«بسپار کخا به مراه است رفت خواب به هاچشم و هیافت
مرا  ،وقتی مرگ من فرا رسید !ای پسر عمو» :عرض کرد آن حضرتسپس 

ی مرا با باقی ماندهو  ،امی مطهرهغسل بده ولی بدنم را آشکار نکن که من طاهره
م همراه تو بر من بیتاهلبر من نماز بگزار و نزدیکان از  ،حنوط رسول خدا حنوط کن

و مکان قبرم را  ،و مخفیانه نه آشکارا ،مرا شبانه به خاک بسپار نه در روز ،نماز بگزارند
 .ام حاضر نشوندند بر جنازهاهو هیچ یک از کسانی که به من ستم روا داشت ،مخفی بدار

س اگر زنی را به پ ،توانی پس از من ازدواج نکنیدانم که تو نمیمن می !پسر عمو یا
 .ن من قرار بدههمسری برگزیدی روز و شبی را برای او و روز و شبی را برای فرزندا

غریب و شکسته دل  ،زن که آنها فردا صبح یتیمبانگ مو بر آن دو  !ای ابا الحسن
 .(6)«جدشان را از دست دادند و امروز مادرشان رادیروز . خواهند بود
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ای داشت که در نوشته شده وصیتِ روایت کرده است که آن حضرتابن عباس 
کند و است که وصیت می خدااین وصیت فاطمه دختر رسول » :آن آمده بود
 و بهشت ،است اوی فرستادهبنده و  و محمد ،نیستاهلل دهد که خدایی جز گواهی می
خداوند اینکه و  ،آید و شکی در آن نیستمی ساعتاینکه و  ،حق است آتش ،حق است
 .ستممن فاطمه دختر محمد ه !ای علی .انگیزدمی بر را که در قبرها هستندکسانی 

از  منبر تو  .برای تو باشم در دنیا و آخرت تاآورده است خداوند مرا به ازدواج تو در
بر من نماز بخوان و ه شبان .حنوط و غسل و کفن کن انهمرا شب .یدیگران سزاوارتر

بر  تا روز قیامت و سپارممی تو را به خدا .نشودباخبر کسی و  مرا دفن کنشبانه 
 .(6)«فرستمو سالم میفرزندانم درود 

                                                                                                      
 روایت ابوبصیر از ،حمید بن عاصم الفقیه از یحضره ال من در صدوق شیخ .12ص :البهیه انوار -6

. بله: کردم عرض نگویم؟ تو به را فاطمه  وصیت آیا» :فرمود باقر امام :گفت که است کرده
ای از آن درآورد و آن را خواند: بسم اهلل الرحمن الرحیم. این نامه و آورد بیرون سبدی یا جعبه ایشان

کند: عواف، دالل، اش وصیت میگانهاست که به مزارع و باغات هفت وصیت فاطمه دختر محمد
 باشد. اگر علی از دنیا رفت ابراهیم، برای علی بن ابی طالببرقه، میثب، حسنی، صافیه و مال ام

ترین برای حسن باشد و اگر حسن از دنیا رفت برای حسین باشد و اگر حسین از دنیا رفت برای بزرگ
دهند؛ و علی بن ابی فرزندانم است. خداوند، مقداد بن اسود کندی، زبیر بن عوام بر این گواهی می

 .«نگاشت طالب
از آنها برداشت  داوقف بوده است و آنچه رسول خ ،روایت شده است که این مزارع و باغات

وقتی عباس از دنیا رفت  .فرمودمصرف می ،گذشتندکرد را برای مهمانانش و کسانی که از آن میمی
و دیگران شهادت دادند که آنها برای ایشان وقف شده  علی .نزاع شد اش با فاطمهدرباره
 .است

ولی من از سید ابو عبد اهلل محمد بن حسن موسی  ؛شنیده شده است« میثب»ها نام یکی از مزرعه
)من ال  .معروف است« میثم»گفت که در نظر آنان به )خداوند توفیقش را مدام کند( شنیدم می

 (288ص  8ج  :یحضره الفقیه
 .و خراج مدینه و نخلستان بود ـی قبطیهیعنی ماریهـمشربه  ،ابراهیممنظور از امّ  :کنمبنده عرض می

وصیت  گانه از اموال مخیریق یهودی بود که بنا بر سخنی اموالش را برای پیامبرزارع هفتاین م
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عباس بن  ،سنگین شد وقتی فاطمه» :کرده استشیخ طوسی روایت 
است و بد حال ایشان  :به او گفته شد .به حضور ایشان رسیدبرای عیادت  عبدالمطلب

 به سوی علیکسی را اش بازگشت و او به خانه .شودایشان وارد نمیکس بر هیچ 
رساند و عمویت به تو سالم می !زاده برادرای  :به او بگو :اش گفتفرستاد و به فرستاده

و چشم من  او ی رسول خدا و نور چشمغم و اندوه بیماری حبیبه :گویدبه تو می
کنم ایشان اولین و گمان میرا ربوده است  مبر من مستولی شده و آرامش ـفاطمهـ

انتخاب چنین  شو خداوند برایخواهد پیوست  خداست که به رسول ا از ما کس
اگر کاری از ایشان است که  .جای داده استرا نزد خودش مشتاق او است و او کرده و 

و نماز حضورشان کنم تا در من برای تو مهاجرین و انصار را جمع می باید انجام شود
به  علی .استدین و جمال زیبایی  ،که در این ،بگیرندپاداش اجر و  ،بر ایشان
به عمویم  :فرمود ـگوید عمار بود و من نزد او حاضر بودمراوی میکه ـ ی اوفرستاده

دانم و از برم و مشورت تو را میمهربانی و شفقت تو را از یاد نمی :سالم برسان و بگو
همیشه مظلوم و از حقش بازداشته  خدافاطمه دختر رسول  .فضیلت نظر تو آگاه هستم

و او حق  حفظ نشد و او یدرباره خداوصیت رسول  .میراثش منع شده بود ازشده و 
 خداوند به عنوان حاکم و به عنوان انتقام .او رعایت نشد یدرباره عزّوجلحق خداوند 

که به من اجازه خواهم میمن از تو  !ای عمو .کندکاران کفایت میگیرنده از ستم
مرا بر مخفی داشتن کارش وصیت او آنچه را که اشاره نمودی ترک گویم که بدهی 

 .(6)«تا انتهای حدیث ....کرده است

 :به اسما بنت عمیس آن حضرتوصیت 

زشت  یارمن بس» :به اسما بنت عمیس فرمود آن حضرتروایت شده است که 

                                                                                                      
و  ،دادند و بنا بر سخنی دیگر از اموال بنی نضیر بوده به عنوان فئ به رسول خدا ،کرده بود

 .سخنان دیگری نیز گفته شده است
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مردان  یاو را برافکنند که حجم بدن می یازنان پارچه یجنازهبر روی دانم که یم
آیا چیزی بر  .اممن الغر و پوست و استخوان شده» :و فرمود« سازدیم یاننامحرم نما
 وقتی در حبشه بودم :عرضه داشت یسبنت عم اسماء .«؟گذاری تا مرا بپوشاندمن نمی

ای درست کنم که اگر آیا برای شما نمونه .کنندیدرست م (تابوت)دیدم آنها چیزی 
 خواست و یاسماء تخت .«چنین کن» :فرمود ؟مورد پسندتان بود آن را برای شما بسازم

آن و  آوردند ییخرما یهاشاخهسپس گفت  ،نهاد ینآنگاه آن تخت را وارونه بر زم
 :و گفت انداخت آنها یپارچه رو یکو  یدآن تخت تاب هاییهخرما را به پا یهاشاخه

 تابوت این نظیر» :فرمود زهرا یفاطمه .یدماست که من د یشکل همان تابوت ینا
 .(6)«!بپوشاند آتش از را تووند خدا !بپوشان آن یوسیله به را بدنم و بساز من براى را

 در که تابوتى اوّلین» :کند که فرمودروایت می طوسی در تهذیب از امام صادق
 به رفت دنیا از که بیمارى آن در بانو آن زیرا ؛بود فاطمه تابوت ،شد ساخته اسالم
گذاری تا مرا آیا چیزی بر من نمی .اممن الغر و پوست و استخوان شده» :فرمود اسماء

 (تابوتی)وقتی در حبشه بودم دیدم که آنها چیزی  :عرضه داشت اسماء .«؟بپوشاند
ای درست کنم که اگر مورد پسندتان بود آن را آیا برای شما نمونه .کنندیدرست م

آنگاه آن تخت را وارونه  خواست و یاسماء تخت .«چنین کن» :فرمود ؟برای شما بسازم
خرما را به  یهاآن شاخهو  آوردند ییخرما یهاشاخهسپس گفت  ،نهاد ینبر زم

 یشکل همان تابوت ینا :و گفت انداخت آنها یپارچه رو یکو  یدآن تخت تاب هاییهپا
 را بدنم و بساز من براى را تابوت این نظیر» :فرمود زهرا فاطمه .یدماست که من د

 .(2)«!بپوشاند آتش از را خداوند تو !بپوشان آن یوسیله به
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  :شهادت زهرا

اطمه ف» :ند که گفتاهرافع روایت کرد وابهمسر سلمی  از امّ  (شیعه و سنی)فریقین 
روزى که  .کردمیو من از او مراقبت م ،یدکه به مرگش انجام یمارىهمان ب ،بود یمارب

به  ،رفته بود یرونى که داشت از خانه بیکارهابرای انجام  حال او بهتر بود و على
تا غسل کند و را آوردم  آب .«تا غسل کنم یاورآب ب یمبرا !جاناى مادر » :من گفت
لباس  !جاناى مادر » :فرمودآنگاه  .به جای آورد ،بودم یدهآنچه دهراز  یکوترغسلى ن

را وسط  مخواب رخت !جاناى مادر » :فرمود و یدرا آوردم و پوش لباس .«یاورام را بتازه
 یررا ز یشهادست انجام دادم و او رو به قبله ،که فرموده بودرا  آنچه .«خانه پهن کن

است و من  یدهاجل من رس !جاناى مادر » :و فرمود یدبه پهلو خواب ،اش قرار دادگونه
به دنبال آن  .رفت یاو از دن« مرا کسى برهنه کند یدپس نبا ،امکرده یزهخود را پاک

 .(6)«عرض کردمرا به او ماجرا آمد و من  على
که هنگامی از دنیا رفت و  بین مغرب و عشاآن حضرت روایت شده است که 

به همراه رسول  خدایا .خدابر رسول سالم  ،بر جبرئیلسالم » :فرمودمی محتضر شد
آیا » :سپس فرمود« دار السالم ،تو یخانهدر جوار تو و در و  ،تودر رضوان  خدایا ،تو

 :فرمود ؟بینیدچه می :به ایشان عرض شد «؟بینیدمیشما  ،بینممیمن چیزی را که 
که است  خدااین رسول  .این جبرئیل است .ها هستندهای اهل آسماناینها گروه»

 .(2)«استبهتر برایت پیش داری آنچه در که  پیش بیا ،ای دخترم :فرمایدمی
و  پیامبر ،جبرئیل رب ،به احتضار رسید  آن حضرتوقتی  :زید بن علیو از 

ی را که بوی عطرآنها فرستاد و آواز فرشتگان را شنیدند و و سالم ملک الموت درود 
 (9).استشمام کردند ،بهتر از آن بویی نیست
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هنگام » :به من فرمود رسیدفرا  وقتی وفات فاطمه» :گویداسما بنت عمیس می
یک سوم آن  .نمودسه قسمت کافوری از بهشت آورد و آن را جبرئیل  وفات پیامبر

چهل معادل  و« و یک سومش برای من برای خودش و یک سومش برای علی
جا و فالن جا حنوط پدرم را که در فالن  یبقیه ،ای اسما» :ایشان فرمود .درهم بود

منتظر کمی » :و فرمودرا پوشید سپس لباسش « بیاور و آن را بر سرم قرار بده است
بدان که به سوی پدرم وگرنه فبها  ،اگر پاسخ دادم .سپس مرا صدا بزن و من بمان

  .(6)«امهرفت
 .ولی پاسخ نداد ،سپس ایشان را صدا زد ماند ومنتظرش کمی  اسما :گویدراوی می

 شباردار هاکه خانمکسی ترین کرامتای دختر با !ای دختر محمد مصطفی :صدا زد
که به کسی ای دختر  .که پا روی زمین گذاشته استکسی ای دختر بهترین  .اندشده

ولی پاسخش را  ؛نزدیک شده بود ترقاب دو کمان یا نزدیک یبه اندازه پروردگارش
 شبه روی .دنیا جدا شده استاین دید که از آنگاه  .پارچه را از صورتش کنار زد .نداد
 ،رسیدیخدا پدرت رسول به حضور وقتی  !ای فاطمه :گفتمیبوسید و او می ،افتاد

گریبان خود را درید و بیرون  سپس اسما .سالم و درود اسما بنت عمیس را برسان
 .ساکت شدو او « ؟کجاست نمامادر» :ندفرمود .او را دیدند  حسن و حسین .رفت
 حسین .در حالی که آن حضرت روی زمین دراز کشیده بودوارد خانه شدند آنها 

تو را در مصیبت خداوند  ،برادرای » :فرمود .ایشان از دنیا رفته بود .ایشان را تکان داد
 :فرمودبوسید و میاو را می ،بر روی مادر افتاد حسن :گفت .«مادر جزای خیر دهد

 حسین :گویدمی .«با من سخن بگو ،رودبیرون  مپیش از اینکه روح از بدن !مادرم»
کَنده از جا پیش از اینکه دلم  .من پسرت حسین هستم !مادرم» :و عرض کرد ...آمد 

رسول فرزندان ای  :عرض کردآن دو به  اسما .«با من سخن بگو ،شود و از دنیا بروم
آنها بیرون  .مطلع کنیدمرگ مادرتان او را از بروید و  به سوی پدرتان علی !خدا

 ،امروز وقتی مادر ما از دنیا رفت !ااحمد وا !امحمد وا» :زدندمی رفتند در حالی که صدا
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 .در مسجد بود که آن دو به او خبر دادند علی .«تازه شدبرای ما مردن تو 
 ایشان .آب ریختند تا به هوش آمدبر رویش  .بیهوش شد امیرالمؤمنین

 .یافتمبا تو بود که تسلی می ؟دیگر با چه کسی تسلّی یابم !ای دختر محمد» :فرمودمی
 .(6)«؟دیگر با چه کسی تسلی یابم توپس از 

 یخانهآنها را وارد را بر دوش گرفت تا  حسنین علی :گویدراوی می
 :گفتکرد و میگریه می حضرتآن باالی سر  اسماحالی که  در ،کرد فاطمه
را باز  شصورت علی .گرفتیمرام میآبا تو  پس از ایشان !محمد انیتیمبر وای 
 هللا بسم» :نوشته بودآن روی  .در آن نگاه کرد .ای روی سر حضرت بودرو بنده .کرد

کند و است که وصیت می این وصیت فاطمه دختر رسول خدا ،الرّحیم الرّحمن
و بهشت  ،ی او استو محمد بنده و فرستاده ،دهد که خدایی جز اهلل نیستمیگواهی 

و اینکه خداوند  ،آید و شکی در آن نیستو اینکه ساعت می ،آتش حق است ،حق است
 .من فاطمه دختر محمد هستم !ای علی .انگیزدمی کسانی را که در قبرها هستند بر

تو بر من از  .خداوند مرا به ازدواج تو درآورده است که در دنیا و آخرت برای تو باشم
شبانه بر من نماز بخوان و  .مرا شبانه حنوط و غسل و کفن کن .دیگران سزاوارتری

سپارم و تا روز قیامت بر تو را به خدا می .شبانه مرا دفن کن و کسی باخبر نشود
 .(2)«ستمفرفرزندانم درود و سالم می

در  ـ(9)فرموده است الحسناحمدطور که امام یمانی همانـآن حضرت وفات 
 .جمادی االول سال یازدهم هجری بوده است ینیمه
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 :تدفینمراسم تشییع و 

و مردان  یبلند شد و مدینه با گریه ین علیمؤمنامیرال یاز خانه اههگری یصدا
ی که این مصیبتاز عظمت مردم  .جنبش درآمدندمردمانش به و  رزه درآمد لزنان به 

زنان  .حیران و سرگردان بودند ،انداختمی آنها را به یاد روزهای رحلت رسول خدا
مردم  .کردندزدند و گریه میفریاد می ،اجتماع کردند فاطمه یبنی هاشم در خانه

در  یننشسته بودند و حسن و حسدر حالی که آن حضرت  ؛کردندرو  به سوی علی
 و دامنای داشت خارج شد در حالی که رو بندهکلثوم  ام .کردندمقابلش گریه می

 !خداای رسول  ،پدرمای » :گفتمى و زدمى فریاد ،شدمى شیدهک زمین به لباسش
 .(6)«دیداری نیست ،اکنون دیگر به راستی تو را از دست دادیم که دیگر پس از آن

رفتن جنازه بودند تا زدند و منتظر بیرون و ضجه مینشسته بودند  ،شدهمردم جمع 
به  دختر رسول خداآوردن  بیرون ،بروید :و گفتخارج شد ابوذر  .بر آن نماز بخوانند

 (2).موکول شدشب 
ولی امام  ،شودمیتشییع صبح فردا  جنازهمردم متفرق شدند و گمان کردند 

 .کردو کفن داد غسل  ،اسما ایشان را همان شببه همراه  علی
 عهده به را کارش قسم خدا به» :فرمود است که علیآمده در روایت ورقه 

 اوسوگند  خدا به .نیاوردم از بدنش در را لباسش و دادم غسل لباسشاو را با  و گرفتم
 .شد حنوط رسول خدا حنوط یمانده باقی با آنگاه .بود مطهره و طاهر مبارکِ
 ،کلثومام ای :زدم صدا ببندم را ردا خواستم وقتی .پیچیدم کفن دراو را  و کردم کفنش

 بهره مادرتان از و بشتابید حسین ایو  ،حسن ای ،هفضّ ای ،ای سکینه ،زینب ای
در حالی آمدند  حسن و حسین .است بهشت در دیدار و است جداییدیگر  که گیرید
 محمد مصطفی ،دادن جدمانبه خاطر از دستهرگز  !احسرت وا» :زدندصدا می که
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ما به خاطر از دست دادن جدّمان محمد  .شویمو مادرمان فاطمه زهرا خاموش نمی
ای مادر حسن و ای  .شویمی زهرا هرگز خاموش نمیو مادرمان فاطمه مصطفی

سالم و درود به او از سوی ما  وقتی جدمان محمد مصطفی را دیدی !مادر حسین
 علی ینمؤمنامیرال« در دنیا یتیم ماندیم توما پس از  :برسان و به ایشان عرض کن

دستش را  ،شیدی کآه ،آورد در ییصدا (فاطمه)او دهم که من گواهی می» :فرمود
ای  :از آسمان ندا دادای ندا دهندهناگهان  .ی خود فشردآن دو را آرام به سینهو گشود 

گریه ها فرشتگان آسمان به خدا سوگند .از روی او بلند کنرا آن دو  !الحسن ابو
بلند ایشان  یسینهروی را از آنها  :گویدمی .استمحبوب مشتاق حبیب  که ،کنندمی
 .(6)«کرد

 :ندا داددستش را به سوی آسمان بلند کرد و  ،بر جنازه نماز خواند  سپس علی
ها به سوی نور بیرون را از تاریکیاو فاطمه است که  دختر پیامبرتاین  !خدایا»

 .(2)«در آن هنگام وجب به وجب نورانی شد .آوردی
 عباس ،ینمؤمنامیرال ،از شب گذشتپاسی و آرمید ها وقتی صداها آرام شد و چشم

و حسن و  ،این جسد نحیف را بلند کردند ،نفرچهارمین  به همراهفضل بن عباس  و
 .کردندرا تشییع  آن حضرت حسین و عقیل و سلمان و ابوذر و مقداد و بریده و عمار

لحدش در را او  ،گرفتتحویل را  خداتن رسول  یپاره ،وارد قبر شد علی
 .استخدا این دختر رسول  .گرداندم به تو باز امانت خود را !ای زمین» :و فرمودخواباند 

 ای صدیقه .بسم اهلل و باهلل و علی ملّت محمد بن عبد اهلل .بسم اهلل الرحمن الرحیم
تو راضی شدم به سزاوارتر است و برای بر تو دهم که از من تحویل میکسی تو را به 

 فیها وَ خَلَقْناکُمْ مِنْها :فرمودقرائت سپس  (9)«آنچه خداوند برایت رضایت داده است
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 گردانیممی باز در آن و آن آفریدیم از را شما) (6)أُخْرى تارَةً نُخْرِجُکُمْ مِنْها وَ نُعیدُکُمْ
 .(آوریمبیرون می آن شما را از دیگر بار و

 پیامبر ریختندی آن دردانهآمدند و خاک بر پیش حاضرین  ،خارج شدسپس از قبر 
 .نمودهموار را آن حضرت قبر  علی و

 :(2)گفتندبرخی از اشراف مکه 
 ،یجار یدگانم را چه شده که به خاطر اشکید

 .است خواب و استراحت از آن رخت بر بسته
 شدمیمند مسر برده و بهرهه ها در آنجا بکه مدت یاخاطر خانهه ا بیآ

 ؟دیم دیگر آنجا را نخواهیو د مرون آمدیو بعد از آنجا ب
 استافته ی یها فزونداشتن ماهبه که  یالهیر قباطا به خی

 .اندرا برطرف کرده یکیآنها تار یدر پرتو روشنسپس و 
 من در آخر عمر نفس خود را ،حاشا هلل

 .اندازمیو هوسش به طمع نم یاز هو یرویپ در
 است که یاز کس یادآوربرای یام هیبلکه گر

 .دیو او را برگز یدخداوند او را به لطف خود مخصوص گردان
 .دیخود برگز یوح یو او را برا را به پدر او ختم کردفرستادگانش خداوند 

 .دیشوا به او بخشیزه و دو امام و پیو دو سرور پاک و پاک
 ستمظلم و شم که یاندیم یآن دو صحاببه و 

 .نکردندرا رعایت  شو حق ندکو دانستیبر آن بانو را ن
 منع نمودند مانیشوهرش را از عهد و پ

 .پارسا و خدا ترس بود ینکه او انسانآو حال 
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 ،ندکرد یزیامبر طرح ریش از دفن پیکه ربودنش را پ یحکومت
 .از چنگ او ربودند ،به خود اختصاص دادهآن را 

 .و ارثش را به او ندادند شان رفتنزدمصطفی طلب ارث خود از  یفاطمه برا
 ل دستورات قرآن در مورد او عمل نشدیدانستم به چه دلیکاش م یا

 ؟ان شده بودینکه آشکارا بیبا ا
 ارث از آن نسخ شده استی ا آیهآی

 ؟ل کردندیآن را تبدنکه آن دو نفر بعد از آنکه فرض واجب شده بود یا ای
 ؛آورد یلیعمل ما دل یپدر تو برا :گفتند

 .ساختند ینیدیعناد و بسرِ ن برهان را از یو ا
 ،از خود به ارث نگذارند یزیچ انامبریپحکم است  :گفتند
 .حضرت را از حق خود محروم کردند ،زیآون دستیو با ا

 !؟دانستیامبر آن را نمیا دختر پیآ ،گفته بود نیاگر رسول خدا چن
 !؟کندیمخالفت مموالیش ش یبا فرمامحمد تن  یا پارهیآ

 !کندن یما چن یبانوکه  حاشا ،نه
 آمده یو نادانجهل  یده و از رویامبر شنین را از پیا ایآ

 !؟کندیو ارث خود را طلب م
 .بود یق در عفت و پاکدامنین خالیو برتر ینترو خدا ترس ینزگارتریاو پره

 !؟امبر با قرآن مخالفت کردهیپ ییگوینکه میا ایو 
 .بیانش کردکه  یات از کسین اخبار و روایبر ا یوا

 .از طه است بپرسپیش م که ینمل و مر ینان از سورهیدر ابطال سخن ا
 ،دهندیمان خبر میو سل ییحی یبرن دو سوره از ارثیا

 .از آنها بفهمدکه بخواهد  یکس یالبته برا
 کوه نمودبه خداوند شِ ن کرد و از آنانیپس نفر

 ،دیدگانش اشک باریو از د
 ،به من یپدرم مصطف یاز سواست  ین بخششیآنگاه گفت ا



 ی شهیدهصدیقهفاطمه  118 

 .به او واگذار نکردندباز و 
 :اقامه فرمود و گفتندشاهدانی ن ادعا یبر ا

 .ندیاوبه نفع شوهر و فرزندانش 
 ؛ندانستندرا جایز  ـهادیان مردمـشهادت دو پسر رسول خدا 

 .پرچم مخالفت با آن حضرت را برافراشته بودندرا یز
 .و فاطمه و فرزندانشان راستگو نبودند یآنان علنظر در 

 !تر بودخداترسآنان از شان در نظرفالنی 
 !ن سخنیا یندهیزشت باد گو

 ،ندختیاز پدر بزرگوارش جام غم و اندوه به کام آن حضرت رپس 
 .جام ناگوارریختن ن یو چه بد بود ا

 مان رسول خدایعهد و پ یدانستم نگهداریکاش م یا
 .آنها داشت یبرا یچه ضرر

 ،اگذاشتند رسول خدیاگر به آن حضرت احترام م
 .داشته بودند یر را گرامیر و نذیو بش یخاتم و هاد

 ،و اگر آن را به بهایی گزاف خریده بودند
 .شدها تباه نمیدر پی هوا و هوس

 دادندمیآن بود که فدک را به آن حضرت نیک کار 
 .داشتندمی بازنکه دست آن حضرت را از آن ینه ا

 داده بودنداگر فدک را به حضرت زهرا 
 ؟کردندیها آنان را سرزنش ما مسلمانیآ

 ،امبریر از فاطمه دختر پیر گنبد سبز آسمان غیا در زیآ
 ؟وجود داشت یصادق و ناطق

 داشت ستم بر او رواآزار و که  یبر کس یوا ؟یمادر چه کس ؟یدختر چه کس
 .و ظلم به او را معمول ساخت

 او کنندگان حقّغصب یکه درباره یکس یا
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 .به ما بگو یکنیبا ما مجادله م
 ا آن دو نفر در ظلم به آن حضرتیآ ییگوینگونه که تو مآ

 ؟مال نکردندیاو را پاحق  نداشتند و عمداً  یتعهد
 مرگ و لقا خداوند شد یکه آماده یپس چرا هنگام

 !؟ضرت حاضر نشدندحآن  یآن دو بر جنازه
 با او یبه خاطر دوسترحمان او را فرشتگان نعش 
 .ع نکردندییآن دو نفر تش یول ،ع کردندییتش

 امبریپدرش پ اا بیو  ندده گرفتیا پاداش او را نادیآ
 ؟داشتند که دنبال آن حضرت نرفتند یعناد و دشمن

 ت کرده بودیخاطر آن بود که حضرت زهرا وصا به ی
 .که آن دو شاهد و حاضر بر دفن او نباشند و آنها هم حاضر نشدند

 ؛خشم آورندپروردگار آسمان را به در این هنگام و  نداو را به خشم آورد
 .ن کرده بودندیرا آن حضرت را خشمگیز

 .شودیشنود موفاطمه خ یشنودوخبا ن خبر داده بود که سبحان ینچنیامبر ایو پ
 .داشته شدند یگرام نیاطاعت شد و نه فاطمه و نه حسن تیامبر هداینه پ

 .شدپوشیده تن مصطفی پنهان دفن و خاکش  یپارهو از چه رو 

قبر  ،فرموده بودوصیت آن بزرگوار طور که همان ینمؤمنسپس امام امیرال
 .ایشان را بین چند قبر ساختگی پنهان نمود

تعبیری از  یبراپنهان بود تا فریادی بلند  هادر این دوران آن حضرتو قبر 
قائم و یمانی موعود فرزندش تا اینکه  ؛دیده است مظلومیتی باشد که فاطمه زهرا

 :آشکار فرمودرا  آمد و قبر مادرش فاطمه
 :فرمایدمی احمدالحسنسید  وعده داده شدهیمانی آل محمد و قائم 

 کنممردم آشکار می یکه برای مسلمانان و همهای اولین معجزهو »
 .دانمرا می تن محمد یپاره این است که من مکان قبر فاطمه
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کسی جز پنهان است و  نظر دارند که قبر فاطمه مسلمانان اتفاق یهمه
 مکان قبر مادرم فاطمه ایشان .داندجای آن را نمی امام مهدی

و  کنار قبر امام حسن مکان قبر فاطمه .را به من خبر داده است
 در آغوش فاطمه امام حسن مجتبیگویی  ؛استآن چسبیده به 

بر خداوند  .یاد کنمسوگند  برای سخن خود تاام من آماده .دفن شده است
که  و علی محمداش و همچنین فرستاده ،گویم گواه استآنچه می
 .(6)«والحمدهلل وحده .فن کرده استدرا  فاطمه

 :ای آن حضرتبر امام علیداشت گرامی

وقتی  .به سرعت پایان یافت ،مراسم تدفین به جهت ترس از آشکار شدن کارشان
برای از دست  ؛اندوهی عمیق وجودش را فرا گرفت ،امام خاک قبر را از دستش تکاند

و همسر بسیار مهربانش که با صفا و پاکی و فداکاری و  ی تن رسول خدادادن پاره
های بسیاری را تحمل کرده ها و سختیسزیست و به خاطر او ترایثار درکنارش می

برگرداند  روی خود را به سوی قبر رسول خدا ،اشکانش بر رخسارش جاری شد .بود
 .آورد لب به سخن گشودو با کلماتی که قلب را به درد می

کند که روایت می عبداهلل حسین بن علی اباشیخ کلینی در کافی از امام 
را پنهانی دفن کرد و آن حضرت ین مؤمنامیرال ،قبض روح شد وقتی فاطمه» :فرمود

 .«را پنهان نمود شمکان قبر
 :نمود و عرض کرد خدارا به سوی قبر رسول رخسارش  ،سپس برخاست

ات و مالقات کننده ،سالم بر تو از سوی دخترت سالم از من بر تو ای رسول خدا و»
همان کسی که خداوند او را در زود  ،تو در زمین آرمیده است یکسی که در بُقعه

ات به ام از فراق دخت برگزیدهیشکیبای !خدارسول  یهان ا .پیوستن به تو برگزید
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اما با توجه  .از دست رفت عالمیانام در سوگ ساالر بانوان یدارو خویشتننهاد  یکاست
 ؛برایم هست یو خویشتن دار یشکیبای یثر عمیق من در سوگ شما اینک جاأبه ت

چرا که من با دست خویش تو را در آرامگاهت فرود آوردم در حالی که جان شما از 
ست که از ا های کتاب خداآری این از سنت .میان سینه و گلوی من بیرون رفت

به راستی که امانت  .گردیممی و به سوی او باز ییمما از خدا .پذیرش آن گریزی نیست
اکنون  !ای رسول خدا .گردانیده و گروگان دریافت شد و زهرا چه شتابان ربوده شد باز

اما غم من  .کنددیگر چقدر این آسمان نیلگون و زمین تیره در نظرم زشت جلوه می
یا اینکه  ،شوندآنان از دلم جدا نمی .کنمهمیشگی است و شبم را به بیداری سپری می

عمیق است  (دلم)زخم  .ات را که تو در آن مقیم هستی برگزیندخداوند برای من خانه
به خدا شکایت  .چقدر زود بین من و فاطمه فاصله افتاد .رودو اندوه از قلبم بیرون نمی

از او بپرس  .دهدمی خبر حقش غصب تو بر امت اجتماع از دخت تو زودی به کنم ومی
چه بسیار درد و رنجی که در سینه داشت و راهی برای  .و وضعیت را از او جویا شو

کند که خداوند حکم می گوید وگفتن و پراکندنش نداشت و حال آنکه به زودی میباز
کند در حالی که نه سالم کسی که خداحافظی می .کنندگان است او بهترین حکم

گردم از ماللت و دلتنگی نیست و اگر بمانم از روی می باز اگر .ناراحت است و نه ملول

تر مبارک ،اما شکیبایی !آه ،آه .نیست ،ظن به آنچه خداوند به شکیبایان وعده داده سوء
ماندن و درنگ را بر خود  ،اگر بیم چیره شدن دشمنان تجاوزکار نبود .تر استو زیبا

داشتم و همچون زن جوان از دست داده بر این مصیبت بزرگ صدای خود را الزم می
 ،شوددر پیشگاه خداوند دُخت تو پنهانی به خاک سپرده می .کردمبه گریه بلند می
حالی که مدت زیادی از عهد تو شود در گردد و از ارثش محروم میحقش غصب می
تنها به خداوند شکایت  ،اینک ای رسول خدا .و فراموش نشده استنگذشته و یاد ت

سالم و  .در پیروی از سیره و روش شما است ،بهترین تسلّی !برم و ای رسول خدامی
 .(6)«باد (فاطمه)صلوات بر شما و سالم و رضوان بر او 
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به خانه  ،فارغ شدآن حضرت وقتی ایشان از تجهیز و دفن  :روایت شده است
تابی بسیار جزع و بی وحشت کرد و برای ایشاناحساس تنهایی و بازگشت و در آنجا 

 :(6)ابیاتی فرمود نخواندبه سپس شروع  .نمود
 بینممصائب دنیا را بر خود بسیار می

 بیمار ،و صاحب آن را تا مرگ
 فراقی هست ،میان هر دو دوست

 اندک است ،هر آنچه در آن فراقی نیستو 
 ن فاطمه پس از احمددست دادو از 

 دلیلی بر اینکه دوستی را دوامی نیست

 ،از دنیا رفت وقتی فاطمه» :فرمایدمی ،روایت کرده جعفر بن محمد
گریه کرد و  ،قبر افتاد یرو ،روزی آمد :فرمود .کردرا هر روز زیارت میاو قبر  علی

 :اشعاری نمودشروع به خواندن 
 کنمسالم کنان بر قبرها عبور می مرا چه شده

 گویدولی پاسخم نمی ،قبر دوست
 ؟دهیتو چرا پاسخم نمی ،ای قبر

 ؟آیا پس از من رسم دوستی برگشت
در  ،پاسـخش را داد ،شـددیده نمیخودش ولی  دنیشهاتفی که صدایش شنیده می

                                                                                                      
وی از  :استهایی روایت کرده ابن عساکر این ابیات را با تفاوت .640ص  89ج  :بحار االنوار -6

علی  .با علی بن ابی طالب وارد گورستان مدینه شدیم» :سعید بن مسیب روایت کرده است که گفت
ایشان لب گشود و شروع به خواندن اشعاری  :گویدمی .به سوی قبر فاطمه برخاست و مردم بازگشتند

 :نمود
 باشدبقایم پس از شما اندک  حتی اگر         فراقی هست ،میان هر دو دوست

 دلیلی بر اینکه دوستی را دوامی نیست   و از دست دادنم یکی پس از دیگری
 بیمار ،و صاحب آن را تا مرگ       بینممصائب دنیا را بر خود بسیار می               

 .(935ص  27ج  :)تاریخ شهر دمشق
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 :گفتحالی که می
 چگونه پاسخ گویم :بگو به دوست

 !؟من که در بند  سنگ و کلوخم حال و
 مبردو شما را از یاد خورد هایم را ییخاک زیبا

 شدمپنهان نم و همساال مو از خاندان
 ولی بریده شد ،سالم من به شما

 (6)هابودن برای من و شما صفت دوست

 :تالش برای نبش قرب

اش یاری را در زندگی آن حضرتمردمی که رسید آن  فراصبحِ آن شب وقتی 
این خبر رسید که عزیز رسول آنها به  .را تشییع کنند اشآمدند تا جنازه ،نداده بودند

 .شدبه خاک سپرده شبانه و پنهانی  خدا
طبری در دالئل  .قبر یا بیشتر درست کرد هفتصورت  ،در بقیع امام علی
قبر جدید در آن  چهلحالی که  در ،را به صبح رساند یشب ،بقیع» :گویداالمامه می
 .(2)«دفن شد

مردم  ،مردم مدینه بودگورستان  ـامروزبه و تا ـ گاربقیع در آن روزو از آنجا که 
شد و قبر دشوار بر آنان کار  ولی ؛رفتندبه بقیع  وجوی قبر فاطمهبرای جست

 .زنان را نشناختندی سیدهحقیقی 
ه وقتی مسلمانان دانستند که ایشان وفات نمود» :گویدطبری در دالئل االمامه می

و شناسایی قبر برایشان دشوار و پیچیده  یافتنددر آن قبر چهل  و به بقیع آمدند ،است
پیامبر شما فقط یک دختر  :و یکدیگر را مالمت کردند و گفتندزدند مردم ضجّه  .شد
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و نه در تدفینش و  شتدر وفانه ولی  ،از دنیا رفت و دفن شداو  .گذاشتباقی بین شما 
 :والیان امر آنان گفتند !دانیدنمیهم را  شقبرجای حتی  !حاضر نشدیدنه در نماز بر او 

و اشک بریزیم  برایش ،را بیابیمو او  این قبرها را نبش کنندتا مسلمان را بیاورید زنان 
 .(6)«را زیارت کنیم شقبر

نماز  خواستند بر فاطمهمیآمدند و مردم  روایت شده است که ابوبکر و عمر
 .بخوانند

آیا به  :کرد و گفترو عمر به ابوبکر  .دفن کردیمدیشب را  فاطمه :گفتمقداد 
عمر  .وصیت کرد بر ایشان نماز نخوانند :عباس گفت ؟آنها چنین خواهند کردنگفتم تو 

این  .یداهنکرد رهاما  یرا درباره ت قدیمی خودداحسابداً  !هاشم ای بنی :گفت
مصمم  !به خدا سوگند .رودنمیاز بین هرگز ست ا های شمادر سینهکه هایی کینه

 (2).نماز بخوانماو قبرش را نبش کنم تا بر هستم که 
وقتی مسلمانان دانستند که ایشان وفات نموده » :گویدطبری در دالئل االمامه می

به بقیع آمدند و چهل قبر در آن یافتند و شناسایی قبر برایشان دشوار و پیچیده  ،است
پیامبر شما فقط یک دختر  :مردم ضجّه زدند و یکدیگر را مالمت کردند و گفتند .شد

ولی نه در وفاتش و نه در تدفینش و  ،او از دنیا رفت و دفن شد .بین شما باقی گذاشت
 :والیان امر آنان گفتند !دانیدحتی جای قبرش را هم نمی !نه در نماز بر او حاضر نشدید

برایش اشک بریزیم و  ،و او را بیابیم زنان مسلمان را بیاورید تا این قبرها را نبش کنند
 .قبرش را زیارت کنیم

در  ،با چشمانی سرخ بیرون رفتخشمگین  .رسید امیرالمؤمنینبه این خبر 
ی واقعهکه در هر بر تن داشت قبای زردی  .حالی که رگ گردنش بیرون زده بود

 واردتا به بقیع  ؛ذوالفقار تکیه داده بود بر شمشیرشدر حالی که  ،پوشیدمیناگواری 
این علی بن ابی طالب است  :کسی به سوی مردم رفت تا آنها را بترساند و گفت .شد
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این اطراف  که اگراست قسم یاد کرده به خدا  .آمده است دیبینطور که میکه همان
 .به این کار خواهد گذاشتدهندگان  ر گردن دستوربشمشیر را  ،قبرها سنگی باشد

تو را  :دیدار کردند و به او عرض کردنداو با  ،بودندهمراهش عمر و اصحابش که 
 .اریمزگنماز میاو کنیم و بر را نبش میاو قبر  به خدا سوگند !؟الحسن ای ابوچه شده 

زن ای فرزند » :و به او فرمودکوبید زمین به  ،او را کِشید ،گرفتاش را یقه علی
ولی  ؛رها کردم ،شان مرتد شوندمردم از دیناز ترس اینکه حق خودم را اما  !سیاه
اگر تو و یارانت  ،ستا او همان که جان علی در دستبه قسم  ،قبر فاطمه یدرباره
اگر  !ای عمرحال  .کنمسیراب میتان زمین را از خون ،از آن را کنار بزنیدای گوشه
 .«چنین کن خواهیمی

به حق رسول  !الحسن ای ابو :دیدار کرد و عرض کرد  آن حضرتبا  ابوبکر
را که تو ناپسند بداری ما کاری  .او را رها کن ،که باالی عرش استآن و حق خدا 

 .دهیمانجام نمی
کار دیگر برای انجام این شدند و پراکنده  و مردماو را رها کرد  :گویدمی

 (6).«بازنگشتند

 .استجاری  شکه در بدناو و روح ی او حبیبهتن محمد و  یدرود بر پارهسالم و 
ظلم و اساس و  ستم کردتو ظلم و که به کسی از جویم بیزاری می خداوندسوی به 

 طور که بر والیتتان هستم همانبر والیت آخرینو  ،را بنیان نهادستم بر شما 
 .و نه با دشمنان شما ،با شما هستمو  ،با شما هستمو  ،تان هستماولین
که به پنهان داشتنش فرمان دادی تا آن هنگام م ورمی تو به زیارت قبر ،پایاندر و 
 :گویمدر حالی که می ،رازت را برای مردم آشکار کنداحمد که 

المُ عَلَیْـکِ یَـا  ،هللِالسَّالمُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ نَبِیِّ ا ،هللِالسَّالمُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ رَسُولِ ا السَـّ
فِیِّ ا ،هللِالسَّالمُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ خَلِیـلِ ا ،هللِبِنْتَ حَبِیبِ ا المُ عَلَیْـکِ یَـا بِنْـتَ صـَ  ،هللِالسَـّ

السَّالمُ عَلَیْـکِ یَـا  ،هللِخَیْرِ خَلْقِ االسَّالمُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ  ،هللِالسَّالمُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ أَمِینِ ا
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السَّالمُ عَلَیْکِ  ،السَّالمُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ خَیْرِ الْبَرِیَّةِ ، وَ رُسُلِهِ وَ مَالئِکَتِهِهللِبِنْتَ أَفْضَلِ أَنْبِیَاءِ ا
 وَ خَیْـرِ هللِعَلَیْکِ یَـا زَوْجَـةَ وَلِـیِّ ا السَّالمُ ،یَا سَیِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ

 ،السَّالمُ عَلَیْکِ یَا أُمَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ سَیِّدَیْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّـةِ ،هللِالْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ ا
یَّةُ ،السَّالمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الصِّدِّیقَةُ الشَّهِیدَةُ یَّةُ الْمَرْضـِ المُ  ،السَّالمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَـا الرَّضـِ السَـّ

المُ عَلَیْـکِ أَیَّتُهَـا  ،السَّالمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الْحَوْرَاءُ الْإِنْسِیَّةُ ،عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الْفَاضِلَةُ الزَّکِیَّةُ السَـّ
المُ عَلَیْـکِ أَیَّتُهَـا الْمَظْلُومَـةُ  ،تُهَـا الْمُحَدَّثَـةُ الْعَلِیمَـةُالسَّالمُ عَلَیْکِ أَیَّ ،التَّقِیَّةُ النَّقِیَّةُ السَـّ
السَّالمُ عَلَیْکِ یَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ  ،السَّالمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الْمُضْطَهَدَةُ الْمَقْهُورَةُ ،الْمَغْصُوبَةُ

یْتِ  . عَلَیْکِ وَ عَلَى رُوحِکِ وَ بَدَنِکِهللُصَلَّى ا ، وَ بَرَکَاتُهُهللِ وَ رَحْمَةُ اهللِا أَشْهَدُ أَنَّـکِ مَضـَ
 هللِ وَ مَنْ جَفَاکِ فَقَدْ جَفَا رَسُولَ اهللِوَ أَنَّ مَنْ سَرَّکِ فَقَدْ سَرَّ رَسُولَ ا عَلَى بَیِّنَة  مِنْ رَبِّکِ

 وَ مَنْ قَطَعَکِ فَقَـدْ هللِصَلَ رَسُولَ ا وَ مَنْ وَصَلَکِ فَقَدْ وَهللِوَ مَنْ آذَاکِ فَقَدْ آذَى رَسُولَ ا
 وَ رُسُلَهُ وَ مَالئِکَتَهُ هللَأُشْهِدُ ا .لِأَنَّکِ بَضْعَةٌ مِنْهُ وَ رُوحُهُ الَّذِی بَیْنَ جَنْبَیْهِ ؛هللِقَطَعَ رَسُولَ ا

 ،ئٌ مِمَّنْ تَبَـرَّأْتِ مِنْـهُمُتَبَرِّ ،سَاخِطٌ عَلَى مَنْ سَخِطْتِ عَلَیْهِ ،أَنِّی رَاض  عَمَّنْ رَضِیتِ عَنْهُ
وَ کَفَـى  ،مُحِب  لِمَـنْ أَحْبَبْـتِ ،مُبْغِضٌ لِمَنْ أَبْغَضْتِ ،مُعَاد  لِمَنْ عَادَیْتِ ،مُوَال  لِمَنْ وَالَیْتِ

 . شَهِیداً وَ حَسِیباً وَ جَازِیاً وَ مُثِیباًهللِبِا

سالم بر تو اى  ،سالم بر تو اى دختر پیامبر خدا ،سالم بر تو اى دختر رسول خدا
سالم بر تو اى دختر  ،سالم بر تو اى دختر دوست صمیمى خدا ،خداحبیب دختر 

 ،سالم بر تو اى دختر بهترین خلق خدا ،سالم بر تو اى دختر امین خدا ،خدا ییدهزگرب
سالم بر تو اى  ،شو فرشتگانفرستادگان و  سالم بر تو اى دختر برترین پیامبران خدا

 ،بانوان جهان از گذشتگان و آیندگانسرور سالم بر تو اى  ،دختر بهترین مخلوقات
سالم بر تو اى مادر  ،و بهترین خلق بعد از رسول خدا سالم بر تو اى همسر ولىّ خدا

 ،شهیده یسالم بر تو اى صدّیقه ،دو سرور جوانان اهل بهشتاین  حسن و حسین
 ،پاکیزه یسالم بر تو اى فاضله ،شنود از تووو خدا خ از خدا شنودوسالم بر تو اى خ

سالم بر تو  ،پاکیزهسالم بر تو اى پرهیزکار  ،در لباس انسان یسالم بر تو اى حوریه
ت غصب اى که حقّ ،سالم بر تو اى ستمدیده ،سخن با مالئکه و اى بسیار دانااى هم
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سالم و رحمت و برکات خدا بر  ،دشمنی شدهسرکوب و مقهور ای سالم بر تو  ،شده
گواهى می دهم که بر  .درود خدا بر تو و روح و تن تو ،تو اى فاطمه دختر رسول خدا

رسول کند و هرکه تو را شاد  ،بُرهانى روشن از سوى پروردگارت از جهان درگذشتى
بیازارد و هرکه تو را  ،هبه رسول خدا جفا کرد کندو هرکه به تو جفا  ،هخدا را شاد نمود

از ببرد و هر که از تو  ،هبه رسول خدا پیوست بپیونددو هرکه به تو  ،هرسول خدا را آزرد
خدا و  .تن او و روح بین دو پهلوى او هستى یچرا که تو پاره ،ه استرسول خدا برید

شنودم از کسی که تو از او وگیرم که من خرسوالن خدا و فرشتگان را گواه می
و بیزارم از هر که تو از او  ،بر کسی که تو بر او خشمگینىو خشمگینم  ،شنودىوخ

تو که دارى و دشمنم هرکه را میتو دوست که که را  دوست دارم هر و ،بیزارى
و محبّت دارم به هرکه تو به او بیزاری از هرکه تو از او بیزارم و  ،داریمی دشمنى

 .پاداش دهى کافى استکیفر دهى و و  و خدا براى شهادت و حسابرسى ؛محبّت دارى

 اً خرآ و والحمد هلل اوالً
 !و حمد و ستایش مخصوص خداوند است که اول است و آخر

 السالم علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما کثیراً والصلوة و
!نر محمد و آل محمد از ائمه و مهدییسالم و صلوات تام و تمام ب و
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