
 
 

 
 
 

  لافسانه شهادت زهراء 
 ی وحی جوابيه يورش به خانه

 
 
 

 برگرفته از مجله نداي اسالم



 
 

 

 افسانه شهادت زهراء :کتاب عنوان

 اسالم یبرگرفته از مجله ندا :تألیف

 ها پاسخ به شبهات و نقد کتاب موضوع:

 اول (دیجیتال)  نوبت انتشار: 

 هجری ۱۴۳۷ بیع األولشمسی، ر ۱۳۹۴دی (جدی)  تاریخ انتشار: 

  منبع: 
  

 شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای
www.aqeedeh.com 

 
 book@aqeedeh.com ایمیل:

 نیموحد ۀمجموع یها تیسا

www.mowahedin.com 
www.videofarsi.com 
www.zekr.tv 
www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.shabnam.cc 
www.sadaislam.com 

  

 
contact@mowahedin.com 

 
 

http://www.shabnam.cc/


 
 

 

 ��م اهللا ا����ن ا����م
 بفهرست مطال

 2 ......................................................................................................................... مقدمه

 13 .................................................................... 1 بخش يهیجواب شهادت؟ ای رحلت

 20 .................................................................... ؟2 بخش يهیجواب شهادت ای رحلت

 34 .................................................................... 3 بخش يهیجواب شهادت؟ ای رحلت



 
 

 

 مقدمه

ها  ، مطبوعات و سایتها این روزها در ایام فاطمیه، توهین و افتراء از هر سو در رسانه
در خانه نور براي  مقدسات اهل سنت و جماعت شیوع پیدا کرده است. به عنوان مثال:به 

تیر آمده  6سایت بازتاب  41585تنور قدرت آتش گرفت نوشته آقاي سلیمانی کد خبر 
شان، که  ..، اما صد دریغ از مدعاي دروغیناست: دور از چشم و هیاهوي دیو سیرتان ..

یزم آوردند آتش افروختند، درب خانه را سوزاندند .... حرمت دخترش را روا نداشتند،و ه
 کوبد... واحسرتا! خانه نور براي تنور قدرت آتش گرفت. می سیاهی با لگد به درب

 ماه را به چه قیمت فروختند
ي حکومت نامشروع خود، دستاویز محکم ها غاصبانه وارد خانه شدند تا براي پایه

شان را میرانده است، با لگد به  کور و قلب سیاه یاست چشمانشان رابسازند، امارت و ر
 ؟کوبند...... می درب

آري، به فرمایشات و تذکرات عظماي حوزه و دولت خدمتگذار امثال آیت اهللا امینی 
دهند  می امام جمعه موقت قم و آیت اهللا ناصر مکارم شیرازي وقعی نداده که همیشه تذکر

سبب فرقت و اختالف و وحدت شکنی بشود  که مداحان در مداحی خود کاري نکنند که
شان  نیست بلکه به تحقیق علمی پرداختنبنابراین پرخاشگري و افترا زیبنده ي احدي 

گردد تا  می علماء است تحقیق علمی زیر به همراه دالیل طرف مقابل تقدیم خوانندگان
 خود قضاوت نمایند

  گرامی  دخت  درباره اي مقاله  و بلوچستان  سیستان  در منطقه ]...[فرد   اخیراً یک
. در  است  گذارده» زهرا سالم اهللا علیها  فاطمه  شهادت  افسانه«را   آن  و نام  نوشته پیامبر

  را که  حرمتی و بی  شهادت  ، خواسته حضرت  آن  فضایل و  از ذکر مناقب  پس  مقاله  این
  ، تحریف مقاله  از این  بخشی  که  ، منکر شود. از آنجایی گرفته  انجام  حضرت آن  درباره
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از   بخشی  و بیان  تحریف  از این  اي گوشه  به  که  داشت  را بر آن ، ما است  تاریخ  روشن
  ناپذیر تاریخی انکار  واقعیت  یک  اسالم  بانوي  شود شهادت  تا ثابت  بپردازیم  حقایق این

  را دنبال  ، آن شرایط  ند، ما در اینبود  را آغاز نکرده  بحثی  و اگر آنها چنین  است
 دهد: می کیلدر زیر تش  ، امور یاد شده مقاله  ما در این  سخن  . موضوع کردیم نمی
 .پیامبر  در لسان  حضرت  آن  عصمت -1
 . و سنت  در قرآن  حضرت  آن  انهخ  احترام -2
  که  نامید آ  و به . بزرگوارش پدر  از درگذشت  پس  حضرت  آن  خانه  حرمت  هتک -3

و از  فرود آورد.  سر تسلیم  ربرابر حقیقت ، د مقاله  ، نویسنده گانه  سه  نقاط  این  با تشریح
زهرا سالم اهللا   عصمت :1  کار خود بپردازد  جبران  گردد، و به  و پشیمان  خود نادم  نوشته

برخوردار بود،   ییواال  از مقام پیامبر  گرامی  دخت خدا   رسول  علیها در لسان
  از گناه او  و پیراستگی  از عصمت  حاکی  ّ دخترش در حق گرامی  رسول  سخنان

، بَْضَعةٌ  فَاِطَمةُ « فرماید: می  او چنین  درباره  باشد. آنجا که می ْغَضبََها َ�َمنْ  ِم�ِّ
َ
ْغَضبَِ�  أ

َ
. »أ

و نیز بخاري این را در بخش عالمات نبوت،  7/84 :فتح الباري در شرح صحیح بخاري[
  من  تن  پاره  فاطمه« .]آورده است 110، ص 8، و در اواخر مغازي جلد 491ص  ،6جلد 

  پیداست  ناگفته .»است  کرده  مرا خشمگین  که است  این  آورد بسان  خشم  او را به  ، هر کس است
  در قرآن  شخصی  چنین  و سزاي  اوست  و ناراحتی  اذیت  مایه خدا  رسول  خشم  که

ِينَ ٱوَ ﴿ : است  شده  بیان  چنین  کریم ِ ٱ رَُسوَل  ُذونَ يُؤۡ  �َّ ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  �َّ
َ
  آنان«. ]61: التوبة[ ﴾أ

  استوارتر بر عصمت  دلیلی  چه. »است  دردناکی  عذاب  آنان  خدا را آزار دهند، براي  رسول  که
  خدا معرّفی  خشم  او مایه  خدا، و خشم  رضاي  مایه پیامبر در گفتار  وي  رضاي  او که

. »لرضاك  �ريضو  لِغضبك  يغضب  يا فاطمُة اّن اّ� « فرماید: می  که  ، چنان است  گردیده

 و حاکم در کتاب مستدرك احادیثی 9/203: جممع الزوائد ،3/154مستدرك حاکم: [

م در صحت حدیث، آنها الزم که بخاري و مسلآورد که جاغمع شرایطی باشند  می
  به .»شود تو، خشنود می  ، و با خشنودي تو، خشمگین  !، خدا با خشم فاطمه  دخترم« .]اند دانسته
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يا « : فرموده  او چنین  ، و پیامبر درحق است  جهان  واال، او سرور زنان  مقامی  خاطر چنین
   �ساِء هذه َسيدة، و �ساِءاملؤمن�  ، وسيدة م�ـ�ساِء العال  َت�وَن سيدة  أن  ! أال ترض� فاطمة
  راضی  تو داده  خدا به  که  کرامتی  این  ! آیا به فاطمه  دخترم«]. 3/156مستدرك حاکم: [. » االُّمة
  امت  این  ، وسرور زنان مؤمن  ، و سرور زنان جهان  تو، سرور زنان  که  است  این  و آن  شوي نمی

  آیه  شوند، وقتی یادآور می  محدثان  و سنّت  در قرآن  حضرت  آن  خانه  احترام :2. »باشی

ذِنَ  ُ�ُيوٍت  ِ� ﴿: مبارکه
َ
ُ ٱ أ ن �َّ

َ
(نور خدا) در « .]36[النور:  ﴾ۥُمهُ سۡ ٱ �ِيَها َكرَ َو�ُذۡ  َ�عَ تُرۡ  أ

بر  .»یاد شود یی که خدا رخصت داده که قدر و منزلت آنان رفعت یابد و نامش در آنهاها خانه
  برخاست  شخصی  هنگام  کرد، در این  را در مسجد تالوت  آیه  پیامبر فرود آمد، پیامبراین

 ؟ چیست  برجستگی  با این  بیوت  مقصود از این  گرامی  رسول  اي : گفت و
 پیامبر فرمود:

 . پیامبران  هاي خانه
  و فاطمه علیها السالم اشاره  علی  خانه  به  که  ، در حالی ابوبکر برخاست  موقع  این در

 ؟ ها است خانه  از همان  خانه  : آیا این کرد، گفت می
 : گفت  در پاسخ پیامبر

ذِنَ  ُ�ُيوٍت  ِ� ﴿ :يةقرأ رسول اهللا هذه اآل«.  آنها است  ترین  از برجسته  بلی
َ
ُ ٱ أ ن �َّ

َ
 َ�عَ تُرۡ  أ

؟ قال: يله رجل فقال: أي بيوت هذه يا رسول اهللاإفقام  .]36[النور:  ﴾ۥُمهُ سۡ ٱ �ِيَها َكرَ َوُ�ذۡ 
بيت  دلإأهذا ابليت منها، مش�ا  !اهللا يله ابو��ر، فقال: يا رسولإنبياء، فقام بيوت اآل

تفسیر سوره نور،  ،6/303: منثورـالدر ال[ .»من إفاضلها. قال: نعم، وإفاطمةيلع و

آمد، بر او  می  دخترش  در خانه  به  ماه  نُه  مدت پیامبر گرامی .]18/174: معاينـروح ال

َما﴿ خواند: را می  آیه  کرد و این می  سالم  و همسر عزیزش ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ  َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
هۡ  َس لرِّجۡ ٱ

َ
  که  اي خانه ].6/606: منثورـدر ال[ .]33[األحزاب:  ﴾�ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

برخوردار   بسیار باالیی  احترام از  امر فرموده  آن  ترفیع  و خدا به  است  مرکز نور الهی



 5  مقدمه

 

یاد   و عظمت  با جاللت  گیرد و خدا از آن می برکسا را در  اصحاب  که  اي انهباشد. خ می
پیامبر تا   درگذشت از  باید دید پس  باشد. اکنون  مسلمانان  قاطبه  کند، باید مورد احترام می
  با این  حضرت  آن  خانه  حرمت  هتک :3؟  گشت  ملحوظ  خانه  این  حرمت  اندازه  چه

پرداختند، و   آن  هتک  ، و به گرفته را نادیده   آن  حرمت  ، برخی مؤکّد، متأسفانه  هاي سفارش
  را از کتب  مورد نصوصی  ما در این کرد.  پوشی  پرده بر آن  بتوان  که  نیست  اي مسأله  این
  زهرا و رویدادهاي  خانه  حرمت  هتک  مسأله  شود که  ، تا روشن نماییم می  نقل  سنت  اهل

  فوق عصر خلفا سانسور در  و با اینکه . افسانه  یک  نه  است  مسلّم  تاریخ  یک ، بعدي
ء  شی  (حقیقت  اینکه  حکم  به  در کار بود ولی  و مناقب  فضایل  نگارش  به  نسبت  اي العاده

و   تاریخی  هاي در کتاب  طور زنده  به  حدي تا  تاریخی  حقیقت  ) این است  آن  نگهبان
تا ،  گیریم را در نظر می  زمانی  ، ترتیب مدارك  و ما در نقل  است  مانده  محفوظ  حدیثی

 عصر حاضر.  نویسندگان برسد به

  کتاب  ) مؤلف235-159( شیبه  ابی  ابوبکر ابن » فمصنَّ ـال«  و کتاب  شیبه  ابی  ابن -1

 اهللا رسول بعد ب�ر يبأل بو�ع ح� أنه« کند: می  نقل  چنین  صحیح  سندي  به  مصنَّفـال
 أمرهم، يف و�رجتعون فيشاورونها اهللا رسول بنت فاطمة ىلع يدخالن والز�� يلع اكن
 واهللا! اهللا رسول بنت يا: فقال فاطمة ىلع دخل حىت خرج اخلطاب بن عمر ذلك بلغ فلما

 ذاك ما اهللا وأيم ، منك أبيك بعد إيلنا أحب أحد من وما أبيك، من إيلنا أحب أحد من ما
 خرج فلما:  قال ابليت، عليهم �رق أن أمرتهم إن عندك، انلفر هؤالء اجتمع إن بمانيع

 يلحرقن عدتم لنئ باهللا حلف وقد جاء� قد عمر أن تعلمون: فقالت جاءوها عمر
  بکر بیعت با ابی  مردم  که  هنگامی« .»عليه حلف ماـل يلمض� اهللا وأيم ابليت علي�م

عمر   به  مطلب  پرداختند، و این می  گفتگو و مشاوره  به  فاطمه  و زبیر در خانه  کردند، علی
ما   فرد براي  ترین محبوب خدا،  دختر رسول  اي : آمد، و گفت  فاطمه  خانه  رسید. او به  خطاب بن

اگر   که  نیست  از آن  مانع  محبت  خدا این  سوگند به  ولی ،و بعد از پدر تو خود شما  پدر تو است
  را گفت  جمله  را بر سر آنها بسوزانند. این  خانه  دستور دهم  شدند من  تو جمع  افراد در خانه  این
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  سالم اهللا علیها به پیامبر  گرامی  بازگشتند، دخت ه خان  و زبیر به علی  ، وقتی رفت  و بیرون
را بر سر   تکرار شود، خانه  اجتماع  آمد و سوگند یاد کرد که  : عمر نزد من و زبیر گفت علی

مصنف ابن [ .!»دهد می  انجام  است  خورده  قسم  را که  خدا سوگند! آنچه  شماها بسوزاند، به

با »  مصنفـال«  رویداد در کتاب  این  که  یادآور شدیم ].37045، حدیث 7/432 :شیبه ابی

 . است  شده  نقل  سند صحیح
  (متوفاي  بالذري  جابر بغدادي  یحیی  احمد بن » رشافاأل  انساب«  و کتاب  بالذري -2

  انساب«  را در کتاب  رویداد تاریخی  ، این بزرگ  تاریخ  و صاحب  معروف  نویسنده 270

 کند. می  در زیر نقل  نحو یاد شده  به» االرشاف

  فاطمة  ! فتلقته فتيلة  ، فجاء عمر و معه يبايع  فلم  ير�د ابليعة يلعّ   إدل  أباب�ر أرسل انّ «
فيما   أقوي  ، وذلك : نعم ؟ قال  بايب ّ�ّرقاً يلع  ، أتراك اخلطاب  : يابن فاطمة  فقالت . ابلاب  يلع

  دنبال  ابوبکر به«]. ، طبع دار المعارف قاهره1/586: رشافانساب األ[ .»... أبوك  جاء به

  با فتیله  عمر همراه  ورزید. سپس  امتناع  بیعت از علی  کند، ولی  فرستاد تا بیعت علی
،  خطاب فرزند  : اي گفت  روبرو شد، فاطمه  خانه  باب  در مقابل  با فاطمه کرد، و  (آتشزا) حرکت

  که  است  چیزي  به  کار کمک  این ، : بلی ، عمر گفت هستی  من  خانه  سوزاندندر صدد   بینیم می
  .» است  شده  مبعوث  آن  براي  پدرت

  قتیبه  بن  مسلم  شهیر عبداهللا بن  مورخ»  السياسةو  االمامة«  و کتاب  قتیبه  ابن -3

 اسالمی  و ادب  تاریخ  حوزهپرکار   و از نویسندگان  ادب  پیشوایان ) از276-212(  دینوري

 ].4/137: االعالمو.... »  الكاتب  ادب«، و » احلديث  خمتلف  تأويل« [ کتاب  ، مؤلّف است 

  تفقد قوماً ختلّفوا عن أباب�ر انّ « نویسد: می  چنین»  السياسةو  االمامة«  در کتاب  وي

، فأبوا أن  دار يلع  يف  همو  اهمعمر فجاء فناد  إيلهم  بعثف  اهللا وجهه كرم  عند يلع  بيعته
ي و قال  �رجوا فداع باحلطب 

ّ
فيها،   من  أوالحرقنها يلع  تلخرجن  عمر بيده  نفس  : واذل

، چاپ مکتبۀ 12: السياسةاالمامة و[ .»!! ، و�ن فقال  فيها فاطمة ان  يا أبا حفص : هل  فقيل

  آمده گرد  علی  و در خانه  با او سر بر تافته  از بیعت  که  ابوبکر از کسانی« ].تجاریۀ کبري، مصر
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را صدا زد   آمد و همگان  علی  خانه در  فرستاد، و او به  آنان  دنبال  ، عمر را به گرفت  بودند، سراغ
:  طلبید و گفت  عمر هیزم  موقع  ورزیدند در این  امتناع  از خانه  از خروج  بیایند و آنان  بیرون  که
  به  . مردي زنم می  آتش  را بر سرتان  بیایید یا خانه  بیرون  اوست  عمر در دست  جان  که  خدایی  به

  ابن .»: باشد!! ، او گفت ، دختر پیامبر است ، فاطمه خانه در این عمر)  (کنیه  اباحفص  : اي عمر گفت

عمر    قال ّثم« گوید: ، او می است  تر نوشته را سوزناکتر و دردناك  داستان  این  دنباله  قتیبه
صوتها يا  بأىلع  نادت  أصواتهم  سمعت فلّما  فدّقوا ابلاب  أتوا فاطمة حىت  مجاعة  معه  فميش

صوتها   القوم  فلما سمع  قحافة  أيب  ابن، و اخلطاب  ابن  من  بعدك اهللا ماذا لقينا  رسول  أبتاه
 : فقال ، بايع  ب�ر فقالوا هل  أيب  إىل  فأخرجوا علياً به  قوم  معهعمر و  و�يق و��ائها انرصفوا.

ي؟ فقالوا: إذاً و فمه  أفعل  لم أنا  إن
ّ

االمامة [ .!»... عنقك  إّال هو نرضب  ال �  اهللا اذل

  فاطمه  که  هنگامی را زدند،  آمدند، در خانه  فاطمه  در خانه  به  گروهی  عمر همراه« ].السياسةو

ما از   به  ییها  مصیبت  از تو چه  خدا پس  رسول  : اي بلند گفت  را شنید، با صداي  آنان  صداي
زهرا را شنیدند   عمر بودند صداي  همراه  که  مردم  رسید، وقتی  قحافه  و ابی  خطاب  فرزندان

بکر  کشیدند، نزد ابی  بیرون  را از خانه  ماند و علی  باقی  عمر با گروهی  برگشتند، ولی  کنان گریه
جز   که  خدایی  به شود؟ گفتند: می  چه  نکنم  بیعت : اگر گفت  ، علی کن  او گفتند، بیعت  هبردند و ب

  به  عالقمندان  براي  از تاریخ  بخش  مسلّماً این. »... زنیم تو را می  گردن ، نیست  او خدایی
  کتاب  تدر نسب  صدد آمدند که  بر آن  باشد و لذا برخی و ناگوار می  سنگین بسیار  شیخین

را از آثار او   کتاب  این  تاریخ  الحدید استاد فن  ابی  ابن  که  ید کنند؟ در حالیترد  قتیبه  ابن  به
دچار   تحریف  سرنوشت  به  کتاب  این  کند، متأسفانه می نقل  مطالبی  از آن  داند و پیوسته می

  همان  که  در حالی  است  شده  حذف  از آن  چاپ  هنگام  به  آن  از مطالب و بخشی  شده
را از   کتاب  این  در اعالم»  زرکلی« . است  الحدید آمده ابی   ابن  البالغه  نهج  در شرح  مطالب

  دارند. یعنی  نظري  نسبت  از علما در این  برخی  افزاید: که می  داند سپس می  قتیبه  آثار ابن
  سرکیس  الیاس  که  ، همچنان خویش  به  دهد نه می  نسبت  دیگران  تردید را به و  شک

 داند. می  قتیبه  را از آثار ابن  کتاب  این ]1/212: مطبوعات العربيةـمعجم ال[
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خود رویداد   ) در تاریخ310  (متوفاي  جریر طبري  او محمد بن  و تاریخ  طبري -4
 کند: می  بیان  چنین  وحی  خانه  حرمت  قصد هتک

اهللا و  ، فقال مهاجر�نـال  من  رجالوالز�� و  طلحة  وفيه  يلع  م�ل  اخلطاب  عمر بن  أيت«
  فعرث فسقط  الّز�� مصلتاً بالسيف  عليه  ، فخرج ابليعة  إىل ّأو تلخرجن  علي�م  الحرقن
  عمر بن«]. ، چاپ بیروت2/443 :تاریخ طبري[.  »فأخذوه ، فوثبوا عليه  يده  من  السيف
  رو به  بودند. وي  در آنجا گرد آمده  از مهاجران  گروهی  که  آمد در حالی  علی  خانه  به  خطاب

بیایید.   بیرون  بیعت  براي  مگر اینکه  کشم می  آتش  را به  خانه خدا سوگند  : به کرد و گفت  آنان
شمشیر از  لغزید و او  پاي  ، ناگهان داشت  شمشیر بر دست  که  آمد در حالی  بیرون  زبیر ازخانه

  این. »او گرفتند  آوردند و شمشیر را از دست  بر او هجوم  دیگران  موقع  او افتاد، در این  دست
  صورت  تهدید و ارعاب با  خلیفه  براي  اخذ بیعت  که  است  از آن  حاکی  از تاریخ  بخش

 نماید.  داوريباید خود   ؟ خواننده دارد یا نه  ارزشی  بیعت  نوع  حاال این  پذیرفت می
  عبد ربه  ابن«  به  احمد معروف  الدین  شهاب» العقد الفريد«  و کتاب  عبد ربه  ابن -5

  مشروح  خود بحثی  در کتاب .ق) ه463(  متوفاي» العقد الفريد«  کتاب  مؤلف»  اندلسی

  جستند چنین  بکر تخلف ابی  از بیعت  که  کسانی  عنوان  و تحت  آورده  سقیفه  تاریخ  درباره
 نویسد: می

  أبو��ر، عمر بن  يلهمإ  بعث  حىت  فاطمة  بيت  الز�� فقعدوا يفو  والعباس  فأّما يلع«
  يرضم  نار أن  من  بقبس  ، فاقبل أبوا فقاتِلهم  : ان هل  قالو  فاطمة  بيت  من  خرجهميل  اخلطاب

، أو تدخلوا  : نعم دارنا؟! قال  تلحرق  أجئت  اخلطاب  : يا ابن فقال  فاطمة  ادلار، فلقيته  عليهم
و زبیر در   و عباس  علی«]. هالل ه، چاپ مکتب4/93: عقد الفريد[ .» االُّمة  فيه  دخلت فيما

  فاطمه  را از خانه  را فرستاد تا آنان  خطاب  عمر بن ابوبکر  بودند تا اینکه  نشسته  فاطمه  خانه
  خطاب  مر بنع  موقع  و در این  نبرد کن  نیامدند، با آنان  یرون: اگر ب گفت او  کند و به  بیرون

  با فاطمه  موقع  بسوزاند، در این را  رهسپار شد تا خانه  فاطمه  خانه  سوي  به  از آتش  مقداري
:  گفت  ، او در پاسخ ما را بسوزانی  خانه  آمدي  فرزند خطاب  : اي روبرو شد. دختر پیامبر گفت
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  که  (بخشی  تا اینجا بخشی .»وارد شدند، شما نیز وارد شوید  امت  که  در آنچه  که  مگراین  بلی
  بخش  دنبال  به  ، اکنون پذیرفت  ) پایان است  شده  تصریح حرمت  هتک  به  تصمیم  به  در آن

  خانه  به  یورش ! پردازیم ، می است  جسورانه  نیت  این  پوشیدن  عمل  از جامه  حاکی  که  دوم
  کردند به  اشاره او  و یاران  خلیفه  سوء نیت  به  فقط  که  گروه  آن  در اینجا سخنان   وحی
  منعکس  طور روشن  را به  فاجعه  نخواستند و یا نتوانستند دنبال  که  رسید، گروهی  پایان

  و تا حدي  نموده  اشارهو...   خانه  به  یورش  یعنی  فاجعه  اصل  ، به برخی  که  کنند، در حالی
  اشاره  حرمت  و هتک  یورش  مدارك  در اینجا به  برافکندند، اینک  حقیقت  از چهره  نقاب

 .» گیریم را در نظر می زمانی  مصادر غالباً ترتیب  نیز در نقل  بخش  در این« : نماییم می

  نفیس  در کتاب 224  (متوفاي  سالم  بن  ابو عبید قاسم»  موالاأل«  ابو عبید و کتاب -6

  بن  کند: عبدالرّحمن می  نقل  است  اسالم  مورد اعتماد فقیهان  که»  موالاأل«  نام  خود به

از   پس  او شدم  او وارد خانه  عیادت  ابوبکر براي  در بیماري  من  گوید: که می  عوف
  ، انجام ام داده  انجام  را کهچیز   سه  کاش  اي  کنم می : آرزو گفت  من  زیاد به  گفتگوي

 . دادم می  ، انجام ام نداده  انجام  چیز را که  سه  کاش  اي  کنم آرزو می  که  ، همچنان دادم نمی
  ام داده  انجام  که  چیزي  سه  . اما آن کردم می  چیز را از پیامبر سؤال  سه  کنم آرزو می  همچنین

  فاطمة  بيت  أ�شف  لم  اّ�   وددت« :1عبارتند از   دادم نمی  انجام  کاش  اي  که  کنم و آرزو می

، 144، موالاأل، ههری ، چاپ نشر کلیات از195: موالاأل[ .»احلرب  ىلع  اغلق  انو  وتر�ته

  اي ]نقل کرده است چنان که خواهد آمد 4/93: عقد الفريدبیروت و نیز ابن عبد ربه در 

  گذاشتم خود وا می  حال  ا بهر  و آن  کردم نمی  را پاره  فاطمه  خانه  حرمت  پرده  کاش

  لم«:  جمله  جاي  رسد به اینجا می  به  که  بود. ابوعبید هنگامی  شده  بسته  جنگ  چند برايهر
ذکر   به  یلما  من  کند که می  . و اضافهكذاكذا وگوید:  می »... و تر�ته  فاطمة  بيت أ�شف

 .! نیستم  آن
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  سر برتافته  حقیقت  دیگر از نقل  یا علّت  مذهبی  تعصب  روي» ابو عبید«  هرگاه  ولی

  در کتاب  شده  حذف  گویند: جمله می  در پاورقی»  موالاأل«  کتاب  زیاد محقّقان ، است

در »  طبرانی«،  بر آن  افزون،  است  گردید) وارد شده  بیان  که  نحوي  (به»  عتدالاال  ميزان«

را   شده  حذف  هاي و افراد دیگر جمله» عقد الفريد«در »  عبد ربه  ابن«خود و  » معجم«

 کنید)  (دقت اند. آورده
 در  ذهبی  ) که360-260(  احمد طبرانی  بن  سلیمان  کبیر ابوالقاسم  و معجم  طبرانی -7

  . مؤلف]2/195: ميزان االعتدال[  و ثبت  افظگوید: ح ّ او می در حق»  االعتدال  ميزان«

ها و  بکر وخطبه ابی  درباره  ، آنجا که است  شده  کراراً چاپ  که» الكبري  معجمـال«  کتاب

  اي را تمنا کرد.  اموري ، مرگ  هنگام  بکر به شود: ابی گوید، یادآور می می  او سخن  وفات
چیز را   سه  کاش  . اي دادم می  چیز را انجام  سه  کاش  اي . دادم نمی  چیر را انجام  سه  کاش

  کاش  اي  و آرزو کرد که  داده  انجام  که  چیزي  سه  آن  . درباره کردم می  خدا سؤال  از رسول

  لم  اّ�   ، فوددتأفعلهنّ   لم  أ�  وددت  الاليئ  أّما اثلالث« گوید: می  ، چنین دادم نمی  انجام
، تحقیق 34، شماره حدیث 1/62معجم کبیر طبرانی: [.  »تر�تهو  فاطمة  بيت  أ�شف أ�ن

 ، آرزو دادم نمی  انجام  کاش  اي  که  کنم آرزو می  که  چیزي  سه  آن« .]حمدي عبد المجید سلفی

  به  تعبیرات  این .! »کردم می خود واگذار  حال  را به  و آن  کردم نمی  فاطمه  خانه  هتک  که  کنم می
 . یافت  تحقّق عمر اجماالً  تهدیدهاي  دهد که می  نشان  خوبی

» العقد الفريد«  کتاب  مؤلّف  اندلسی  عبد ربه  ابن »عقد الفريد«و   عبد ربه  ابن -8

  در بیماري  کند: من می  نقل  عوف  بن  خود از عبدالرحمن  در کتاب .ق)ه463  (متوفاي
چیز را   سه  کاش  اي  که  کنم : آرزو می ، اوگفت کنم  یادتتا از او ع  بکر بر او وارد شدم ابی

  يش  عن  فاطمة  بيت  أ�شف  لم  اّ�   وددت« : است  چیز این  سه  ازآن  و یکی  دادم نمی  انجام
  در خانه  کاش  اي« ].الهالل ه، چاپ مکتب4/93: عقد الفريد[ .» احلرب ىلع  اكنوا اغلقوه  انو

  و عبارات  و نیز اسامی .»بودند  را بسته  نبرد درِ خانه  براي  هر چند آنان  کردم نمیرا باز   فاطمه
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 اند خواهد آمد. کرده  را نقل  فهخلی از گفتار  بخش  این  که  ییها  شخصیت

) 231-160(  معتزلی  سیار نظام  بن  ابراهیم»  بالوفيات  الوايف«  در کتاب  نظّام  سخن -9

،  متعددي  هاي و در کتاب  است  شده  معروف  نظّام  و نثر به  در نظم  کالمش  زیباییخاطر   به

عمر  انّ « گوید: می کند. او می  فاطمه سالم اهللا علیها را نقل  بعد از حضور در خانه  واقعه
، 6/17: الوايف بالوفيات[. »بطنها  من  محسنـال  ألقت  حىت  ابليعة  يوم  فاطمة  بطن  رضب

، بیروت. و در ترجمه نظام فة، چاپ دار المعر1/57ملل و نحل شهرستانی:  ،2444اره شم

  عمر در روز اخذ بیعت« ].مراجعه شود 255-3/248: النحلملل وـبحوق يف البه کتاب 

بودند،   نهاده  او را محسن  و نام  داشت  در رحم  که  فرزندي زد، او  فاطمه  بکر بر شکم ابی  براي

 .کنید  دقت .!!»کرد  سقط
 ، و ) ادیب285-210(  عبداالکبر بغدادي  یزید بن  محمد بن » کامل«  مبرد در کتاب -10

  بن  خود، از عبدالرّحمن » الكامل«  ، در کتاب سنگ  آثار گران  ، صاحب معروف  نویسنده

  كشفت  أ�ن  لم  اّ�   وددت«شود:  و یادآور می نویسد، را می  خلیفه  آرزوهاي  داستان  عوف
. ]، چاپ مصر2/47 :رشح هنج البالغة[ .» احلرب  ىلع  لو أغلقو  وتر�ته  فاطمة  بيت  عن

هر   نمودم را رها می  آن و  کردم نمی  حرمت  را هتک  فاطمه  بیت  کاش  اي  کردم آرزو می
 باشد.  بسته  جنگ  چند براي

  »الذهب مروج«) در 325  (متوفاي  مسعودي » الذهب  مروج«و   مسعودي -11

و تمنا   دادم  چیز انجام  سه : گفت  احتضار چنین  ابوبکر در حال  که  آنگاه نویسد: می

  بيت  فتشت  أ�ن  لم  اّ�   فوددت« چیز:  سه  از آن  یکی  دادم نمی  انجام  کاش  اي  که  کردم می
]. ، چاپ دار اندلس، بیروت2/301: مروج الذهب[. »الكماً كث�اً   ذلك  ذكر يفو  فاطمة

  مورد سخن  و در این  کردم زهرا را نمی  خانه  حرمت  هتک  کاش  اي  که  کردم آرزو می
باز   ولی ،دارد  نسبتاً خوبی  هاي گرایش  بیت  اهل  به  نسبت  با اینکه  ! مسعودي گفت  زیادي

  او سخن  و اینکه  است  رد شده  کنایه و با  هکرد  خودداري  خلیفه  سخن  اینجا از بازگویی
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  خدا هم  ندگانداند و ب بود؟خدا می  زیاد چه  سخن  این . حاال مورد گفت  در این  زیادي
 دانند. اجماالًمی

  ابی  ابن«  به  معروف» محمد  احمد بن» « االعتدال  ميزان« در کتاب  دارم  بیا  ابن -12

 او  درباره  حماد کوفی  أحمد بن  محمد بن  که  )، کسی357  اي(متوف  کوفی  محدث»  دارم

 بود  راست  راه  پوینده او در سراسر عمر خود .»دهره  مر، اعمةاأل  مستقيم  اكن«گوید:  می

  عمر رفس انّ «شد:   خوانده خبر  در محضر او این  کند که می  نقل  موقعیت  این  به  توجهبا
  نام  به  در رحم  که  زد و او فرزندي  بر فاطمه  عمر لگدي« .» بمحسن  أسقطت  دحت  فاطمة

 کنید)  (دقت]. 3/459: ميزان االعتدال[. »کرد!  سقط  داشت محسن

را در دو   وحی  خانه  به  هجوم  وي» عيل  االمام«  عبدالمقصود و کتاب  عبدالفتاح -13

ي« : کنیم می  بسنده  یکی  نقل  و ما به  است خود آورده  مورد از کتاب
ّ

،  عمر بيده  نفس  واذل
يا  : عقبه يف  الرسول  رعت، و اّ�   خافت  طائفة  هل  التق فيها...!  من   أو الحرقّنها يلع َّيلخرجن

   رض�ه ّ، ثم ابلاب  وقرع  واقرتب ...! واءن : ال يبايل  فصاح ...!  فيها فاطمة ّ، ان أبا حفص
  اال طن�  �  ادلار... فان  الزهراء عند مدخل  صوت  حينذاك  ورن ... ّيلع  �داهل...و واقتحمه
  کسی  به  قسم« ].277-4/276: يب طالبأمقصود، عيل بن ـعبد الفتاح عبد ال. [»... استغاثة

  اي عده  زنم می  آتش  را بر سر ساکنانش  خانه بیایید یا  یا باید بیرون  اوست  عمر در دست  جان  که
،  حفص کردند، گفتند: ابا خود او می از  پیامبر را پس  منزلت  ترسیدند و رعایت خدا می از  که

  و لگد به  با مشت  شد، در زد، سپس  نزدیک». باشد!«پروا فریاد زد:  بی . است  خانه  در این  فاطمه
بلند   خانه  مدخل  زهرا در نزدیکی  صداي  پیدا شد. طنین زور وارد شود. علی  در کوبید تا به

  عموماً از منابع  که  روشن  مدارك  همه  : آیا با این نتیجه .»او بود...  استغاثه  ناله  شد... این
 ....!» شهادت  افسانه«گوئید  می  باز هم  است  شده  نقل  خودتان

 .؟! کجاست  انصاف



 
 

 

  1 ي بخش جوابیهرحلت یا شهادت؟ 

  تمام روایاتی که براي اثبات شهادت از آن استدالل شده است بویژه مقاله  به  پاسخی
  سنت  اهل  از دیدگاه لزهرا  حضرت  عصمت  وحی  خانه ي  به  ي کوثر و یورش دردانه

 : و جماعت
اند  هشد  نقل لزهرا  فاطمه  حضرت  ي اکرم درباره  از رسول  که  و روایاتی  احادیث

و پیامبر او  بزرگوار نزد خداوند  بانوي  بلند آن  مرتبه واال و  بر مقام  آنها داللت  همه

َما«فرمودند:  خاطر پیامبر  همین  دارند و به  .»آَذاَها َما يُؤِْذيِ�  ِم�ِّ  بَْضَعةٌ  فَاِطَمةُ  إِ�َّ

  فاطمه« ]م1995 ه1415حیان  ، دار ابی243، ص: 8ج  :صحيح مسلم برشح النووي[

 .»آزار او شود  سبب  آزارد مرا آنچه می  است  من  تن  ي پاره
َ  إِنَّ :  فاطمة يا«:  آمده  در روایتی  و همچنین  .»لَِرَضاكِ  َوَ�ْرىَض  ِلَغَضِبِك  َ�ْغَضُب  ا�َّ

، ه1418، معرفتةـدار ال، 4783ي حدیث:  ، شماره139، ص: 4ج  :حاکم، مستدرك حاکم[

 .»گردد تو خشنود می  تو ناخشنود و با خشنودي  ! خداوند با ناخشنودي فاطمه  اي« ].م1998
  شده  تصریح لزهرا  فاطمه  حضرت  و مناقب  مقام  به  روایات  گونه  این  در همه

  حضرت  عصمت  به  از روایات  یک  هیچ در  چه ،بزرگوار  آن  بر عصمت  ، نه است
: حدیث  در ذیل  نووي  الدین  شرف  خاطر، امام  ینهم  . و به است  نشده  تصریح لزهرا

َما«  نویسد:  می .»...ِم�ِّ  بَْضَعةٌ  فَاِطَمةُ  إِ�َّ
 ایذاء پیامبر اسالم  آورد، سبب  را فراهم لفاطمه  و ایذاء حضرت  رنجیدگی  آنچه

حیان  ، دار ابی243، ص: 8ج : رشح النووي[اند.  قرار داده  را حرام  علما آن  گردد که می

 ].م1995 ه1415
  ، در آن نماییم  استدالل  ، بر عصمت و مناقب  فضایل  ما از احادیث  و اگر قرار باشد که

  ي ، درباره نمونه  شوند، از باب می  نیز معصوم  و صحابه  مطهرات  از ازواج  بسیاري  صورت
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َحبُّ  َمنْ  اهللا  رسول  سئل«:  است  آمده لعایشه  حضرت
َ
 .»اَع�َِشةُ : قَاَل  إيَِلَْك؟ انلَّاِس  أ

 ].7107، شماره حدیث: 40، ص: 16ج  :ابن حبان، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان[
 .» ؟ فرمود: عایشه نزد تو کیست  مردم  پرسیدند: دوستدارترین از پیامبر اکرم«

مَّ  يَا«فرمود:   سلمه  ام  پیامبر به  یا آنکه
ُ
ِ  فَإِنَّهُ  اَع�َِشةَ  ىِف  تُؤِْذيِ�  الَ  َسلََمةَ  أ َّ  نََزَل  َما َوا�َّ  ىلَعَ

نَا الَْوىْحُ 
َ
ةٍ  َ�يِْت  ىِف  َوأ

َ
، دار 193، ص: 6ج :احمد، مسند احمد[ .»اَع�َِشةَ  َ�ْ�َ  �َِساىِئ  ِمنْ  اْمَرأ

  ي ! درباره سلمه  ام  اي« ].7109، شماره حدیث 44، ص: 16ج  :الفکر، صحیح ابن حبان
، غیر از  من  همسران  هاي از خانه  یک  در هیچ  ! وحی خدا قسم  به ، نکن  مرا اذیت  عایشه
 . »است  نشده  نازل  بر من  عایشه ي خانه

 : است  آمده  عباس  از ابن  در روایتی

ِ  رَُسوُل  قَاَل « فَْضُل  :ا�َّ
َ
ْهِل  �َِساءِ  أ

َ
َنَّةِ  أ

ْ
دٍ  بِنُْت  َوفَاِطَمةُ  ُخَو�ِْ�ٍ  بِنُْت  َخِد�َةُ  اجل  َوَمْرَ�مُ  ُ�َمَّ

ةُ  ُمَزاِحمٍ  بِنُْت  َوآِسيَةُ  ِعْمَرانَ  بِنُْت 
َ
، 470، ص: 15ج  :صحیح ابن حبان[  .»فِرَْعْونَ  اْمَرأ

گوید:  می  عباس  ابن] دار الفکر ،293، ص 1ج  :و مسند احمد 4010ي حدیث:  شماره
دختر   ) دختر خویلد و فاطمه عبارتند از: (خدیجه  بهشت  زنان  فرمود: برترین اکرم  رسول«

 .»(همسر فرعون)  دختر مزاحم  و آسیه  دختر عمران  محمد و مریم
 لزهرا  فاطمه  حضرت  بر عصمت  و مناقب  فضایل  رو استناد از روایات  از این

و   است ‡انبیا  مختص  فقط  و جماعت  سنت  اهل  از دیدگاه  و عصمت  مورد است بی
 باشند. نمی  ، معصوم و ائمه  ، تابعین از صحابه  یک  هیچ

 :لزهرا  فاطمه  ي خانه  احترام
  است اکرم  رسول  حضرت  به  احترام لزهرا  حضرت  خانه  به  تردید احترام  بدون
  او محسوب  و خاندان اکرم  رسول  به  ، توهینلزهرا  حضرت  حرمت  و هتک

 داند. را جایز نمی  آن  مسلمانی  هیچ  گردد، که می
و خصوصاً   صحابه  ي همه  که  نمایند، ما معتقدیم می ادعا  دیگران  آنچه  اما بر خالف

اند و  داشته  شایسته  رفتاري اکرم  رسول گرامی  ر با دخت بابوبکر و عمر  حضرت
 اند. نموده  گوار را کامالً مراعاتبزر  بانوي  آن  خانه  احترام
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بخاري، [  .»بيته  يف أهل ارقبوا �مداً «فرمودند:   توصیه ابوبکر  حضرت  چنانچه
مناقب قرابة رسول ، باب فضائل اصحاب النبي، کتاب 579، ص: 4ج  :صحیح بخاري

را  محمد  حال« ]م1992، ه1412، بیروت، دار الكتب العلمية، 3713، شماره حدیث: اهللا
 .»کنید  مراعات  بیتش  اهل  ي درباره

ِى«و فرمودند: 
َّ

ِ  رَُسولِ  لََقَرابَةُ  �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس  َواذل َحبُّ  ا�َّ
َ
َّ  أ

َ
نْ  إِىل

َ
ِصَل  أ

َ
 .»قََرابىَِت  ِمنْ  أ

  در دست  جانم  ذاتی که  به  قسم« ].3712، شماره حدیث: 579، ص 4ج  :همان مرجع[
با   که  است  دوستدارتر از آن  نزد من پیامبر  با خاندان  خویشاونديو   ارتباط اوست 

 .» نمایم  ، خویشاوندي خویش  خویشاوندان
  امام  گردد چنانکه می  محسوب  از ائمه  جد برخی ابوبکر  حضرت  و از طرفی

فرمود:  بود می ابوبکر  ، پسران محمد وعبدالرحمن  ي نواده  فروه  ام  مادرش  که / صادق
 ].659، ص: 1ج :أعيان الشيعة[  »بو��ر مرت�أودل�  «». ابوبکرم  ي از دو سو نواده  من«

 گوید:  می »الغدير«  در کتاب  نجفی  احمد امینی  عبدالحسین  و عالمه
را   پیامبر اسالم  تنهایی  به  که  یار غار بزرگوار پیامبر و مهاجري  و احترام  بزرگداشت«
ما   ، باید براي است  ثبت  مهاجران  سر فهرست در  کرد و نامش می  همراهی  فر هجرتدر س

  او، ازجنایات  شخصیت  دادن  جلوه  رنگ  ابوبکر و کم  حق  باشد. و نشناختن  داشته  اهمیت
، 7ج  :الغدير[. »آید شمار می  به  احساسات  از روي  و داوري  ناعادالنه  و قضاوت  فاحش

 ].م1983 ه1403 :دار الكتاب العريب، 74-73ص: 
  بودند. و خطاب  قایل  خاصی  احترام پیامبر  بیت  اهل  نیز به عمر فاروق  حضرت

 اهللا رسول إىل أحب أحدا رأيت ما واهللا فاطمة يا«فرمودند:  لفاطمه  حضرت  به
، ص 4ج :مستدرك حاکم[. »منك إىل أحب أبيك بعد انلاس من أحد اكن ما واهللا منك
  کسی  من  ! بخدا قسم فاطمه  اي« ].م1998 ه1418، معرفةـدار ال، 4789، شماره حدیث: 139

  نزد من  بعد از پدر بزرگوارت  کسی  هیچ  و به خدا قسم  تر از تو نزد پیامبر خدا نیافتم را محبوب
 . »تر از شما نیست محبوب
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شد تا   ، سببپیامبر  بیت  اهل  به عمر فاروق  حضرت  خاص  ي و اراده  عقیده
 نمایند.  خواستگاري بزهرا  و فاطمه  علی  حضرت  دختر گرامی ل کلثوم  از ام  ایشان

گوید:  .ق) میه284(  متوفی  یعقوبی  یعقوب  أبی  ، احمد بن شهیر شیعی  مورخ  چنانکه
  بن  ختر پیامبر بود از علی، د فاطمه  مادرش را که   طالب  ابی  بن  ، دختر علی کلثوم  ام عمر،

 : آنچه ، عمر گفت است  او هنوز کودك  : که گفت  علی  کرد. پس  خواستگاري  طالب  ابی
  يوم  نقطعي  �سبو  سبب  لك«فرمود:   که  خود از پیامبر خدا شنیدم  . لیکن نخواستم  پنداشتی 

 . »صهريو  اال سبيب  القيامة
و   و خویشی  شود، جز بستگی می  در روز رستاخیز بریده  و خویشاوندي  هر بستگی

  زنی  او را به  پس ،با پیامبر خدا باشد  ودامادي  مرا بستگی  که  خواستم  ، پس من  دامادي
احمد بن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی،  :یعقوبی[داد.   او مهریه  هزار دینار به  و ده  گرفت

 ه1366یتی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، ترجمه محمد ابراهیم آ35، ص: 2ج
 ]..ش

  ي خانه  به  کوثر و یورش  ي دردانه  ي مقاله  نویسندگان  که  است  شگفتی  بسی  جاي
اند و  مورد نقد قرار نداده علی  را با دخترحضرت عمر فاروق  حضرت  ، ازدواج وحی

 علی  حضرت  پذیرد که می  سلیم  عقل  کدام  اند در صورتی که را منکر نشده  واقعه  این
ي  رابطه  در آورد و با وي ل، فاطمه اش همسر گرامی  قاتل  ازدواج  را به  دخترش
 .برقرار نماید!  دوستانه

 :لزهرا  ي حضرت خانه  حرمت  هتک  نقد روایات
  قطع (با  ماهرانه  طرزي  به  وحی  ي خانه  به  کوثر و یورش  ي دانه در  ي مقاله  نویسندگان

نمایند و   نقل  سنت  اهل  کتب را از  اند تا عباراتی ) کوشیده از روایات  برخی  و غمض
  به  بخش  ما در این  دهند. که  جلوه  تاریخی  را حقیقتی لزهرا  فاطمه  حضرت  شهادت

  ي را بر عهده  تاریخ  روشن  در تحریف  و قضاوت  پردازیم می  شده  نقل  نقد روایات
 . گذاریم می  گرامی  گانخوانند

 : »مصنفـال«  و کتاب  شیبه  بیا  ـ ابن1
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 يلع اكن اهللا رسول بعد ب�ر اليب بو�ع ح� أنه أسلم أبيه عن أسلم بن ز�د عن«
 بلغ فلما أمرهم، يف و�رجتعون فيشاورونها اهللا رسول بنت فاطمة ىلع يدخالن والز��

 من ما واهللا! اهللا رسول بنت يا:  فقال فاطمة ىلع دخل حىت خرج اخلطاب بن عمر ذلك
 بمانيع ذاك ما اهللا وأيم منك، أبيك بعد إيلنا أحب أحد من وما أبيك، من إيلنا أحب أحد

 عمر خرج فلما:  قال ابليت، عليهم �رق أن أمرتهم إن عندك، انلفر هؤالء اجتمع إن
 علي�م يلحرقن عدتم لنئ باهللا حلف وقد جاء� قد عمر أن تعلمون: فقالت جاءوها

حاديث مصنف يف األـابن ايب شيبه، ال[ .»عليه حلف ماـل يلمض� اهللا وأيم ابليت

سريته يف الردة، بكر و يبأما جاء يف خالفة باب  :مغازيـال، کتاب 572، ص: 8ج :االثارو

 ].م1989 ه 1409 ،دار الفكر
را   از روایت  قسمت  این  وحی  ي خانه  به  کوثر و یورش  ي دردانه  ي مقاله  نویسندگان

 عمر فاروق  توسط لزهرا حضرت   خانه ي  سوزاندن  به  بر اقدام  ظاهر داللت  به  که
 خانه  سوزاندن  به  اقدام  که  شیبه  ابی  ابن  روایت  همین  ادامه  اند، و از نقل نموده  را دارد نقل

  اثبات  او را به  و یاران  علی  حضرت  نماید و بیعت می  را کامالً منتفی لزهرا  حضرت 
 اند. رساند، سر باز زده می

 راشدين، فانرصفوا«فرمودند:  ل فاطمه  حضرت  آید که می  روایت  در ادامه  چنانکه
 ».ب�ر يبأل بايعوا حىت إيلها يرجعوا فلم عنها فانرصفوا إيل، ترجعوا وال رأي�م فروا

بر   نمایید، و نزد من  را قطعی  بازگردید و تصمیمتان  خوبی  به« ].572، ص: 8ج  :همان مرجع[
  نکردند به  بیعت برگشتند و تا با ابوبکر  او) از نزد فاطمه  و یاران  (علی  آنان  چنانکه، نگردید

 .»باز نگشتند لفاطمه  خانه
 : شیبه  ابی  ابن  از روایت  نادرست  برداشت
را   شیبه  ابی  ابن  روایت  محتواي  تعصب دور از  و به  انصاف  ي اگر ما با دیده  براستی

و   ، احتراملزهرا  فاطمه  حضرت  به  حرمت  و هتک  توهین  بجاي  نماییم  بررسی
مزبور را   روایت  توجه  قابل  ما نکات  رسد که می  اثبات  بزرگوار به  بانوي  آن  بزرگداشت

 :  شماریم برمی
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شخصاً   اقدامی  از هرگونه  قبل عمر فاروق  حضرت  که  است  آمده  در روایت : الف

 أحد من ما واهللا«فرمود:   بیان  او را چنین  و منزلت  و مقام  رفت لفاطمه  نزد حضرت
ص  8ج  :همان مرجع[.  »منك أبيك بعد إيلنا أحب أحد من وما أبيك، من إيلنا أحب
خدا   ، و به نیست  تر از پدر گرامیت نزد ما محبوب  کسی  هیچ  خدا قسم  ! به فاطمه  اي« ].572
 . »تر از شمانیست نزد ما محبوب  بعد از پدر بزرگوارت  کس  هیچ  قسم

  نشان اکرم  رسول  گرامی  دخت  منزلت  ، و بیاناعظم  فاروق  عملکرد حضرت
 باشد. می اکرم  رسول  بیت  اهل  به  و محبت  احترام
با  عمر فاروق  حضرت  برخوردار بود که  اهمیتی  اناز چن  با خلیفه  بیعت  مسأله : ب

 ذاك ما اهللا أيمو«نمود و فرمود:   تفهیم لفاطمه  حضرت  را به  مسأله  این  سخت  الفاظی
ج  :همان مرجع[  .»ابليت عليهم �رق أن أمرتهم إن ، عندك انلفر هؤالء اجتمع إن بمانيع

نزد تو گرد   که  در مورد کسانی  شود که نمی  من  مانع  چیزي  ! هیچ خدا قسم  به« ].572ص:  8
 .»بسوزانند  را بر آنان  تا خانه  اند دستور دهم آمده

برخوردار بود، و با   اي ویژه  از اهمیت  مسلمانان  بخاطر اتحاد و همبستگی  بیعت  مسأله
  و بیعت  از تفرقه  و اجتناب  مورد اتحاد و همبستگی در پیامبر اسالم  تأکیدات  به  عنایت

، 359، ص 5ج :جممع الفوائدو  منبع الزوائدر.ك، هیثمی، نور الدین، [  با چند خلیفه

  حضرت«، ]م1994 ه 1412 :النهي عن مبايعة خليفتني دار الفكر، باب اخلالفةکتاب 

 را تهدید نماید. ابوبکربا   بیعت  دید تا مخالفان  را در آن  مصلحت عمر فاروق
داد و در تأکید و   بیعت  مشورت ابوبکر  مخالفان  به لزهرا  فاطمه  حضرت : ج

 وال رأي�م فروا راشدين، فانرصفوا«فرمود:  عمرفاروق  حضرت  هاي تأیید فرموده
، کتاب 572، ص: 8ج :االثارحاديث ومصنف يف األـابن ايب شيبه، ال. [»إيل ترجعوا

  به« ]م1989 ه 1409دار الفکر  :سريته يف الردةيب بكر وأجاء يف خالفة ، باب ما مغازيـال

 .»نیایید  نمایید و نزد من  را قطعی  تان  باز گردید و تصمیم  خوبی
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و  عمر فاروق  حضرت  توسط لزهرا  ي حضرت  خانه  سوزاندن  اثبات  عدم د:
  آمده  روایت  در پایان  آمیز، چنانکه  تهدید مصلحت  به فاروق عمر  حضرت  نمودن  بسنده

ص  8ج  :همان مرجع[ .»ب�ر اليب بايعوا حىت إيلها يرجعوا فلم عنها انرصفواف«:  است
 .»نیامدند  فاطمه  خانه  نکردند به  بازگشتند و تا با ابوبکر بیعت  از نزد فاطمه« ].572

 لزهرا  حضرت  خانه ي  سوزاندن  به  شیبه  ابی  ابن  روایت  جاي  در هیچ : نتیجه
  زهرا محسوب  حضرت  ي خانه  سوزاندن  ي بمثابه  و اگر تهدید محض  است  نشده  تصریح

شود.  حمل   حقیقت  ، باید به است  شده  نقل  اکرم  از رسول  که  تهدیداتی  شود، پس می

، کتاب 195، ص: 17ج :شرح نووي[ .»قر�شاً   أحرق  أن  اهللا أمر�  ان«فرماید:  می  چنانکه

ار د ،63/1-7136شماره  ،اهل النارنة واجلنة، باب الصفة التي يعرف هبا يف الدنيا اهل اجل

 .» را بسوزانم  تا قریش  دستور داده  من  خداوند به« ].م1994 ه1414 معرفةـال

ِىو«
َّ

نْ  َهَمْمُت  لََقدْ  �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس  اذل
َ
َالةِ  آُمرَ  ُ�مَّ  َ�يُْحَطَب، حِبََطٍب  آُمرَ  أ  ُ�مَّ  لََها، َ�يُؤَذَّنَ  بِالصَّ

َخاِلَف  ُ�مَّ  انلَّاَس، َ�يَُؤمَّ  رَُجالً  آُمرَ 
ُ
  أ

َ
َق  رَِجالٍ  إِىل َحرِّ

ُ
بخاري، صحیح [  .»ُ�يُوَ�ُهمْ  َعلَيِْهمْ  فَأ

، 644شماره حدیث:  ،عةكتاب االذان، باب وجود صالة اجلام، 197، ص: 1ج :بخاري

  ام  ، قصد کرده اوست  در دست  جانم  که  ذاتی  به  قسم«]. م1992 ه 1412، الكتب العلمية دار

  امامت  را براي  دهد و شخصی  تا اذان  بگویم را  مؤذن  سپس  دهم  هیزم  آوري  جمع  تا دستور به
 .» زنم  آتش  را بر آنان  یشانها  خانه و  بروم  متخلفان  ي خانه  و خود به  مقرر نمایم  مردم

  توسط  از نماز جماعت  و متخلفان  قریش  بر سوزاندن  فوق  از روایات  عاقلی  اما هیچ
  ي مسأله  به  دعوت  اهمیت منظور پیامبر  داند که نماید، و می نمی  استدالل پیامبر اسالم

  حضرت  ي خانه  سوزاندن  به  تصریح. لذا تأکید و  است  بوده  توحید و نماز با جماعت
 .  است  تعصب  و از روي  دور از انصاف  به  عمر فاروق  توسط لزهرا

 :ادامه را در بخش دوم بخوانید



 
 

 

 ؟2 ي بخش رحلت یا شهادت جوابیه

 : »االرشاف  انساب»  در کتاب  بالذري  یحیی  بناحمد   روایت  بررسی 

 باشد. می  نقد و بررسی  قابل  از چند جهت  »االرشاف  انساب« در  بالذري  روایت

 ، متعدد در اسناد روایت  اوالً: انقطاع

  بن  مسلمة  عن  مدائ�ـال«گوید:  می  کند در آغاز آن می  نقل  بالذري  را که  روایتی
 .»... ٍيلع  ىلإ  اباب�ر ارسل : ان عون  ابن  عن  اتلي�  سليمان  ، عن �ارب

  از جانب  که  است  قریشی  عبداهللا مدائنی  محمد بن  بن  علی : ابوالحسن  اول  راوي
   بنابو احمد، عبداهللا  حافظ  آن جمله از  است  قرار گرفته  و تعدیل  مورد جرح  محدثین

 گوید:  .ق) میه 365  (متوفاي  جرجانی  عدي

  وليس  سمرة  بن  عبدالرمحن ، مو� مدائ�ـال  سيف  يبأ  عبدا� بن  �مد بن  بن  يلع«
 ،عسقالنی[  .»مسندةـال  الروايات  من  ما هل االخبار، قل  هو صاحبو  احلديث  يف  بالقوي

 ].م1987 ه1414 :مؤسسة الرسالة، 253، ص: 4، ج: ميزانـلسان الاحمد بن حجر، 
در   وي  است  سمره  بن  عبدالرحمن  ي برده ،مدائنی  سیف  ابی  عبداهللا بن  محمد بن  بن  علی«

 .»اند مسند او اندك  پردازد و روایت اخبار می  روایت  بیشتر به  توانا نیست  حدیث  روایت

  کرده  روایت  عون  از ابن  نه  که  است  ، ابوالمعتمر بصري طرخان  بن  دیگر سلیمان  راوي
در   مزي  الدین  جمال  عالمه  چنانکه  است کرده  از او روایت  محارب  بن  مسلمه  و نه

، 6، ص: 12ج  :هتذيب الكاملمزي، جمال الدین یوسف، [.  است  آورده  »الكامل  هتذيب«

 ].م1987 ه1407 مؤسسة الرسالة، 253رح حال: شماره ش

در   خاطر آنکه  به  است  تابعی  وي  است  أرطبان  بن  عون  عبداهللا بن  آخر یعنی  و راوي
نکرد   پیامبر روایت  ي از صحابه  یک  اما از هیچ  است  را دیده  مالک  بن  انس  کودکی  سنین

 فرماید:  .ق) میه 748  وفاي(مت  احمد ذهبی  الدین  شمس  امام  چنانکه
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 من  هل  ما وجدت«
ً
  عباس  ابن  حياة  ودل يف  أنهما   صحايب  ال منو  مالك  بن  أ�س  سمااع

 مؤسسة الرسالة، 3646، ص 6ج  :سري اعالم النبالءذهبی، احمد بن عثمان، [  .»طبقتهو

 ].م1987 ه 1414
در   کند ندیدم  دیگر ثابت  یا صحابی  مالک  بن  را از انس  وي  روایت  شنیدن  که  روایتی  من«

 . »است  شده متولد  عباس  ابن  او در زمان  حالیکه

  است  خود شاهد ماجرا نبوده  که  دارد و کسی  در چند جا انقطاع  که  سندي  با این  حال
 رساند.  اثبات  را به  بزرگی  این  به  ادعاي  توان می  چگونه

 :  آید که می  روایت  ي در ادامه ثانیاً:

 .»القرآن  امجع  حىت  م��  من  ال اخرج  ان  : عزمت ُكنت  قالو  ، فبايع وجاء يلع«

 1959، دار المعارف، مصر، 576، ص: 1ج :انساب االرشافبالذري، احمد بن یحیی، [

 ].م
را   قرآن  تا زمانیکه  بودم  گرفته  تصمیم  : من کرد و گفت  آمد و با ابوبکر بیعت  و علی«
 . »نشوم  خارج  ام از خانه  نکنم  آوري جمع

 گردد: می  مشخص  مهم  دو مطلب  روایت  ي از ادامه
  حضرت  ي خانه  سوزاندن  در جهت  اقدامی  گونه  هیچ عمر فاروق  حضرت  که -1

 نمود.   آمیز بسنده  تهدید مصلحت به   ننمود و فقط لفاطمه
  قرار بگیرد خود شخصاً نزد حضرت  مورد اهانت  اینکه  نیز بدون علی  حضرت -2

  روایتی  چنانکه ،نمود  بیعت  با وي  اکراه  تأخیر، بدون  علت  از بیان  و پس  رفت ابوبکر
  تأیید این کامالً در  کرده  نقل  روایت  از این  قبل  در صفحه  بالذري  یحیی  احمد بن  را که

 . ادعا است

  ز�د بنو  اخلطاب  يلهما عمر بنإ  الز�� فبعثو  يلع  أباب�ر، اعزتل  انلاس  عباي ماـل«
  رجالن  هذان :  فقال ٍيلع  ىلإ  رجع  ، ثم قرتة  من فنظر ز��  فقراع ابلاب  يلع  فأتيا م�ل ،ثابت

باب�ر أتيا ا  خرجا معهما حىت  هلما، ثم  : افتح نقاتلهما، قال  نلا ان  ليسو  اجلنة  اهل  من
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مر الهااهللا! أنا بهذا األ  أحق  ا�  فتقول  صهرهاهللا و  رسول  عم  ابن  نتأ!  بو��ر: يا يلعأ فقال
.  »فبايعه  يده  ، فبسط أبايعك  يدك  اُ�سط اهللا رسول  يا خليفة  : ال ترث�ب ، قال منك  به  حقأ
 ].585، ص: 1ج :همان مرجع[

ابوبکر) عمر   شدند، (حضرت  و زبیر منزوي  نمودند، علی  یعتبا ابوبکر ب  مردم  هنگامی که« 
در   زبیر از سوراخ  آمدند و در زدند، حضرت  علی  منزل  به فرستاد: آنان  را نزد آنان  ثابت  و زید بن

با   نداریم  اند،و ما حق بهشتی  از مردان  دو تن  : اینان و گفت  برگشت  نزد علی  کرد و سپس  نگاه
 . بجنگیم  آنان

و زبیر نزد ابوبکر آمدند،   با علی  همراه  آنان  بگشا، سپس  : در را بر آنان گفت  علی  آنگاه
  امر خالفت  به  : من گویی ، و می خدا هستی  رسول ! تو پسر عمو و داماد علی  اي : ابوبکر گفت

،  نیست  سرزنش  : جاي گفت  ، علی ترم مورد از تو مستحق  در این  من  ، بخدا قسم نه ،ترم مستحق
  را دراز کرد و علی  ابوبکر دستش  ، آنگاه کنم  را بیاور تا با تو بیعت  خدا، دستت  رسول  خلیفه  اي

 .»نمود  با او بیعت

  باشد و تهدید به  داشته  در دست  اي فتیله عمر فاروق  حضرت  اینکه  فرض  ثالثاً: به
  ي خانه  عمر فاروق  حضرت  شود که می  ثابت  روایت  این  نماید از کجاي  خانه  سوزاندن
 .!رساند؟  شهادت  را به  زد و وي  را آتش لفاطمه  حضرت

یا   با خلیفه  بیعت  با مخالفان  کند که می  تصریح  البالغه  در نهج علی  رابعاً: حضرت
 فرماید:  می  آنجا که ،بیانجامد  درگیري  کار به  این  ورد شدید شود، گر چهبرخ  امام

  خارج  مرهمأ  عن  خرج  ، فان ًريض  ّ�   ذلك  اماماً اكن  سموهو  رجل  اجتمعوا يلع  فان«
 وّالهو  مؤمن�ـال  غ� سبيل  اتباعه  يلع  ايب قاتلوه  ، فان منه  ما خرج  يلإ  ردوه  و بدعةأ  بطعن

، چاپ 840-841، ص: 5، جرشح هنج البالغةترجمه و  :فيض االسالم[ .» اهللا ما تو� 

 ].تهران
و پیشوا نامیدند رضا و   را خلیفه  مردي  (مهاجرین و انصار) گرد آمده  ایشان  و چون«

  از فرمان  و یا بر اثر بدعتی  جویی  عیب  سبب  به  ، و اگر کسی است کار  خدا در این  خشنودي
  جنگند به با او می  آنها را نپذیرفت  وادار نمایند، و اگر فرمان  اطاعت  سرپیچید او را به  ایشان
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  رو آورده  آن  به  که  ، و خداوند او را واگذارد بآنچه نموده  را پیروي  مؤمنین  غیرراه  آنکه  جهت
 . »است

  و حضرت  شیخین  میان  درگیري  گونه  هیچ  با خلیفه  ر امر بیعتد  معتقدیم  ما با آنکه
با   باشد مطابق  را تهدید کرده  کسی  فاروق عمر  اگر حضرت  ، اما باز هم نداده  رخ  علی

 . دانیم او را معذور می علی  حضرت  فرمان

 :»السياسةو  االمامة«و کتاب   قتیبه  ابن  نقد روایات

  »السياسةو  االمامة«  با استناد از کتاب  برخی  که  است  نیز آمده  شهادت  افسانه  در مقاله

اند تا از  نموده  ، سعی داشته  سنی  مسلک  که  دینوري  قتیبه  ابن  آن  ي نویسنده  آنان  زعم  به  که
  دالئل  استناد به  برسانند، اما این  اثبات  را به لزهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  طریق  این

 . نیست  قبول  قابل  متعددي
  دانیم می  . و همه است  ذکر سند و مأخذ و مدرك  بدون  روایت  این  که  آن  دلیل  به -1

  را با ذکر سند نقل  باشد مطلب  داشته  اگرسندي  ، ناقل یا حدیثی  تاریخی  روایت  در نقل  که
کند و   ، تحقیق نقل  و سقم  در صحت  که یابد می  امکان  خواننده  صورت  کند، در این می

  به  کند، دیگران  مأخذ نقلذکر سند و   بدون  ، بپذیرد و اگر ناقل یافت  اگرسند را صحیح
  چنین  حدیث  کنند. علماي اعتماد نمی، نشده  و مأخذ و سند نقل  مدرك  ها که نقل  گونه این

و   مدرك  بدون  تاریخی  هاي نقل  نیز به  اروپایی  شمارند، محققین را معتبر نمی  احادیثی
  مبارك  خاطر، عبداهللا بن  همین  شمارند و به را غیر معتبر می  کنند و آن نمی  مأخذاعتنایی

ابن [ .»شاء ما شاء  من  لوال االسناد لقالو  ادلين  االسناد من«فرماید:  شهیر می  محدث

از   اسناد جزیی« ].م1986 ه1406، رصمعاـدار الفكر ال، 256ص:  :علوم احلديثصالح، 

 . »گفت می  خواست می  را که  آنچه و اگر اسناد نبود هر کس  است  دین
وجود دارد زیرا   بیانی  ضعف  در آن  و هم  است  فاقد سند و مدرك  هم  قتیبه  ابن  روایت

  تردید دارد یا الاقل  آن  نیز در صحت  دهد خود ناقل می  نشان  که  شده  بیان  اي گونه  به
 : نمونه  نماید، از باب را دچار تردید می  خواننده



 رحلت یا شهادت؟!  24

 

  داد تا متخلفان  را مأموریت ، عمرابوبکر  حضرت  که  است  آمده  در آغاز روایت

 باب�رأ  ان«با او فرا خواند،   بیعت  اند، به آمده گرد علی  در خانه  را که  از بیعت
عمر، فجاء فناداهم   يلهمإ  ) فبعث اهللا وجهه  (كرم  عند يلع  عتهبي  تفقد قوماً ختلفوا عن

و أ  : تلخرجن عمر بيده  نفيس  اذليو : قالو  �رجوا فداع باحلطب  أبوا أن، ف دار يلع  يف  همو 
فخرجوا فبايعوا اال   ان: و ؟ فقال فيها فاطمة  : ان : يا أباحفص هل  فيها، فقيل  من  الحرقنها يلع

 اوالده بمرص،مطبعة مصطفي البايب احللبي و، 12ص:  :االمامة والسياسة[ .»علياً...

 ].م 1969 ه1388
نمود، و   سوزاندن  را تهدید به  آنان لگردد عمر می  مشخص  از روایت  چنانکه

با   شان  ، همه غیر از علی  آمدند و به  بیرون  متقاعد شدند و از خانه  از بیعت  متخلفان
 لفاطمه خانه   سوزاندن  به  اقدامی  گونه  هیچ عمر  نمودند و حضرت  بیعت رابوبک

 آید:  می  روایت  ننمود، در ادامه

  ، فلما سمعت ، فدقوا ابلاب فاطمة  اتوا باب  ، حىت مجاعة  معه  عمر، فميش  قام  ثم«
  أبنو  اخلطاب  ابن  من  لقينا بعدك اهللا، ماذا  يا رسول  ' صوتها: يا أبتبأىلع  نادت  أصواتهم

،  تنصدع  و�همقل  �دتو  صوتها و��اءها انرصفوا باك�  القوم  ، فلما سمع حافهق  يبأ
همان [ .»ب�ر  ايب  ىلإ  ، فأخرجوا علياً فمضوا به قوم  معهعمر و  تنفطر و�يق  واكبادهم

 ].13ص  :مرجع
  و در زد و حضرت  رفت عمر  حضرت  که  است  آمده  از روایت  بخش  در این

،  وي  عمر و همراهان  حضرت  ، چنانکه نمود و گریست  اظهار نارضایتی ل فاطمه
  روایت  جاي  آوردند و نزد ابوبکر بردند. اما در هیچ  بیرون  را از خانه علی  حضرت
را سوزاند و یا  لزهرا  فاطمه  حضرت  خانه عمر  حضرت  که  است  نشده  تصریح

  آن  بر خالف  نماید! بلکه  جنین  سقط  فشرد که  در چنان  بزرگوار را درمیان  بانوي  نآ  آنکه
  به  خواهی  معذرت براي  ابوبکر و عمر  حضرت  آید که می  قتیبه  ابن  روایت  در ادامه

  .رفتند  فاطمه  خانه
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فانطلقا مجيعاً، ، فانا قد اغضبناها  فاطمة  ىلإبنا   انطلق بب�ر  يبعمر أل  فقال« 
، فأدخلهما عليها، فلما قعدا عندها،  فأتيا علياً فلكماه ، هلم  تأذن  ، فلم فاطمة  فأستأذنا يلع

يا  : ابو��ر فقال  ، فتلكم ترد عليهما السالم  ، فسلما عليها، فلم احلائط  ىلإوجهها   فولت
  اع�شه  من  يلإ  حبأل  انكو  قرابيت  من  يلإ  اهللا أحب  رسول  قرابة  اهللا! واهللا ان  رسول  حبيبة
 ].14-13ص:  :همان مرجع[.  »ابنيت

ابوبکر   حضرت  ) بهلفاطمه  حضرت  از آنکه  گردد پس می  مشخص  فوق  از روایت
را نزد   آنان علی  رفتند، بعد حضرت نزد علی  ورود نداد، آنان  اجازه بو عمر
فرمود:  ابوبکر  حضرت نداد و  را پاسخ  آنان  سالم لفاطمه  برد، و حضرت  فاطمه

 ، دهم می  ترجیح  خویش  با خویشاوندان  را از خویشاوندي پیامبر  با خاندان  خویشاوندي
  مطرح  سؤال  اینجا این ،تري محبوب ل عایشه  از دخترم  نزد من لفاطمه  و تو اي

وادار نمودند   را با زور و سر نیزه  علی  حضرت  پیش تا چند لحظه   اگر آنان  گردد که می
  ممکن  دادند، چگونه قرار  و شتم  را مورد ضرب لفاطمه  کند، و حضرت  تا بیعت

را  ل فاطمه  حضرت  ببرد و رضایت  خویش  خانه  را به  آنان علی  حضرت  است
 .نماید؟!  جلب

  انلاس  يقيل  يامأ  ثالثة  امب�ر اق  يبأل  ابليعة  فلما تمت«: آید که می  روایت  و در پایان
  ولأ   يف ّيلع  ؟ فيقوم مبغض  من  ؟ هل اكره  من  ، هل بيعيت  يف  : قد اقلت�م ، يقول �ستقيلهمو

  تلوحيد ديننا، من اهللا  رسول  أبداً قد قدمك  ال �ستقيلكو  : واهللا النقيلك فيقول  انلاس
 ].16ص:  :همان مرجع[ .»دنيانا  لرتجيح  يؤخرك  ذا اذلي

اختیار داد تا   مردم  روز به  ابوبکر) تا سه  (حضرت  پذیرفت  با ابوبکر پایان  بیعت  از آنکه  پس«
  آیا کسی  دادم  شما پس  را به  بیعتم  تقاضا نمود و فرمود: من نیز  بگیرند و از آنان  را پس  بیعتشان
 بورزد؟  بغض  که  هست  نپسندد؟ و آیا کسی  که  هست

! ما  و فرمود: بخدا قسم  برخاست  مردم  از میان  بود که  کسی  نخستین  علی  حضرت  هآنگا
  تردید رسول  بدون ،بگیریم  را پس  از تو بیعت  نیستیم و حاضر  دهیم نمی  تو را پس  هرگز بیعت
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  دنیويتو رادر امور   تواند برتري می  کسی  داشتند لذا چه  ما مقدم  تو را در امور دینی اکرم
 .»نپذیرد

  است  نشده  تصریح  »السياسةو  االمامة«  کتاب  روایت  جاي  در هیچ  ، آنکه سخن  کوتاه

  باشد و یا آن  کرده لزهرا  فاطمه  حضرت  خانه  سوزاندن  به  اقدام عمر  حضرت  که
،  برخی  ادعاي  برخالف  باشد، بلکه  قرار داده  و شتم  بزرگوار را مورد ضرب  بانوي  آن  که

  نمودند و حضرت  خواهی  معذرت لفاطمه  از حضرت بابوبکر و عمر  حضرت
 . است  ابوبکر را پذیرفته  حضرت  خاطر بیعت  با طیب  علی

 »السياسةو  االمامة«  کتاب  تردید در انتساب

گردد،  بر می  »السياسةو  االمامة«  در کتاب  قتیبه  ابن  روایت  دیگر در استناد به  اشکال

  آن  در انتساب  باشد و محققان نمی دینوري   قتیبه  ابن  تألیف »السياسةو  االمامة«  زیرا کتاب

  به  کوثر و یورش  ي دردانه  ي مقاله  نویسندگان  چهتردید دارند گر  دینوري  قتیبه  ابن  به
  به  نیز مردود است  خودشان از نظر  که  دو دلیل  یکی  اند تا با ارائه کوشیده  وحی  ي خانه

 بپردازند.  قتیبه  ابن  به »السياسةو  االمامة«  کتاب  انتساب  اثبات

و   مورد نقد قرار گرفته  و مسلمان  مستشرق  محققان  مزبور از جانب  نظریه  در حالیکه
 داند. را معتبر نمی  آن  کسی

  مسلم  عبدهللا بن  حال  ِ شرح نویسندگاناز   یک  هیچ  که  است  ، آن محققان  ي عمده  دلیل

از   اند که را ذکر نکرده  »السياسةو  االمامة« کتاب  نام  وي  تصانیف  ، در فهرست قتیبه  بن

 کرد:  اشاره  ذیل  هاي کتاب  به  توان می  آنجمله

، دار 328، شماره شرح حال: 43-42، ص: 3ج :وفيان االعايان ،االعيان  وفيات[

 ]..قه 681  متوفی  ،خلکان  احمد بن  الدین  شمس  تألیف ،تصادر بیرو

 :النحاةبغية الوعاة يف طبقات الغويي و،  النحاةو  اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية[

، تحقیق: محمد ابو الفضل مكتبة العرصيةـال، 1444، شماره شرح حال 64-63، ص: 2ج
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 ]..قه 911  متوفی،  سیوطی  ، عبدالرحمن الدین  جالل  تألیف ،ابراهیم

، شماره شرح حال: 609-607، ص: 17ج  :الوايف بالوفياتصفدي،  : بالوفيات  الوايف[

  أیبک  بن  الدین  صالح  فتألی ،م1991 ه1411، دار النرش فراوز شتاينر بفيسبادن، 516

 ]..قه 764  متوفی،  صفدي
، شماره شرح حال: 170، ص: 10ج  :بغدادي، خطیب، تاریخ بغداد: بغداد  تاریخ[

 ]..قه463 متوفی  ،بغدادي  علی  ابوبکر، احمد بن  تألیف ،مكتبة السلفيـال، 5309

  کتاب  در مقدمه »االخبار  عيون«  و پژوهشگر کتاب  ، محقق طویل  علی  دکتر یوسف

  آن  دلیلشاند، و تردید دارن»السياسةو  االمامة«  کتاب  گوید: علما در انتساب مذکور می

  کتاب  قتیبه  ابن  تصانیف  مشهور در فهرست  و نویسندگان  از مؤرخان  یک  هیچ  که  است

دار ، 33، مقدمه ص: خبارعيون األابن قتیبه، [اند  را ذکر نکرده» السياسةو  االمامة«

 ].م1985 ه1406، الكتب العلمية

،  صحیح  و نه  است  قدیمی  نه» السياسةو  االمامة«  که  معتقد است »DOZY»  دوزي

 .  است  معقول و غیر  خیالی  و روایات  تاریخی  اشتباهات  زیرا حاوي
  . خاورشناس نیست  ممکن  قتیبه  ابن  به  ضعیفی  تصنیف  چنین  رو انتساب  از این

  تاریخی  هاي و کتاب  کتاب  این  که  است  موافق نیز با او  گوید و دوزي هاماکر می  معروف
در   حماسه  انگیختن  براي  صلیبی  هاي جنگ  دارند و در ایام  حماسی  جنبه  که  آن  امثال
ر.ك عنان، [سازند.   اجدادشان  هاي قهرمانی  را متوجه  اند تا آنان شده  تألیف  مسلمانان  روح

آیتی،  ، ترجمه: عبد الحمید21، ص: 1محمد عبد اهللا، تاریخ دولت اسالمی در اندلس، ج 
 ].، چاپ موسسه کیهان1366چاپ اول، زمستان 

  را به »السياسةو  االمامة« گوید: کتاب می »Brakeman«  بروکلمان  معروف  مستشرق

  االمامة«  گوید: کتاب می» DEGEIE»  گوي  دي  که  اند. در حالی داده  نسبت  قتیبه  ابن

  از آن  و قسمتی  است  شده  تصنیف  بهقتی  ابن  و در زمان  در مصر یا در مغرب »السياسةو
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 ].220، ص2ج: :دب العريبتاريخ األ[ . است  مأخوذ شده  حبیب ابن  از تاریخ  کتاب

  نسبت  قتیبه  ابن  را به  کتاب  : این است  نیز آمده  »االسالمية  معارفـال  دائرة«و در 

یا   مصري  مردي  آن  مصنف  دهد که می  ترجیح »DE GEIE«  گوي  دي  اند در حالیکه داده

دائرة احمد، زکی خورشید، ابراهیم،  :الشنتاوي[ . است  بوده  قتیبه  و معاصر ابن  مغربی

 ].معرفة بريوتـدار ال ،1/262 :معارف االسالميةـال

  کوشش  به  که  اسالمی  بزرگ  »معارفـال  دائرة«  نویسندگان  آنکه  تر از همه  و جالب

  ابن  تصانیف  در فهرست  است  شده  گردآوري  کشورمان  و اساتید بنام  نفر از محققان 227
 دارند: می  مرقوم  چنین  قتیبه

 : مردود است  قوي  احتمال  قطعاً یا به  قتیبه  ابن  به  انتسابشان  که  هایی کتاب

  فاس  القرویین  در جامعه  از آن  اي نسخه  ، که »معربةـال  بااللقاب  مغربةـال  االلفاظ« -1

 ].162  ، همان کوکنت[ . موجود است

و نیز   در قاهره  م 1957در   ، از جمله رسیده  چاپ  بارها به  که  »السياسةو  االمامة«ـ 2

، 459، ص: 4ج  :المعارف بزرگ اسالمی ةدائر[.  محمد زینی  طه  کوشش  به  م 1985در 

 ].شمسی 1369چاپ اول تهران 

 در »السياسةو  االمامة«  کتاب  نام  را بخاطر نقل  متعدد پژوهشگران  نظرات  توان لذا نمی

(محققان و نویسندگان   رکیسس  الیان  یوسف  که »معربةـلاو  العربية  مطبوعاتـال  معجم«

را اشتباها الیاس ي کوثر و یورش به خانه وحی نام یوسف الیان سرکیس  دانه در ي مقاله
  برده  را نام  و عجمی  عربی  ي شده  چاپ  هاي کتاب  فهرست  اند) در آن نقل کردهسرکیس 

معجم  ،ر.ك. سرکیس، یوسف الیان[  نکرده  اظهار نظري  گونه  مزبور هیچ  کتاب  ي و درباره

  مردود دانست]. مكتبة ثقافة الدينية 211-212، ص: 1ج :معربةـالمطوعات العربية وـال

  واقعی  ي انگیزه  . و در حقیقت ایم شده  و تعصب  ما نیز گرفتار احساسات  صورت  در آن  که

، دانشمند معاصر  دروزه  محمد عزه  که  است  آن» السياسةو  االمامة« کتاب  در تألیف



 29 2ي بخش  رحلت یا شهادت؟! جوابیه

 

 گوید:  می  مصري

 »السياسةو  االمامة«  در بیشتر روایات  و عباسی  علوي  هاشمی  تأثیر عقاید شیعه

  که  است  تضاد و رقابتی  نتیجه  روایات این   قوي  احتمال  خورد. و به می  چشم  آشکارا به
 و  فاطمه  و گرنه  است  پدید آمده  و هاشمیان  امویان  میان  راشدین  از خلفاي  پس
پا   به  مانانمسل  مصالح  بر خالف  اند که بوده  تر و خردمند از آن  تر، منزّه  با ایمان بعلی

  دست لفاطمه  خانه  سوزاندن  به  که  است  خوددارتر از آن تر و  خیزند و عمر بزرگ

 ].مرصيةـمكتبة الـبريوت ال، 21ص:  :تاريخ العرب يف السالم، هدروزه، محمد عز[یازد. 

 : جریر طبري  محمد بن  تاریخ  نقد روایت
  آن  و سقم  و صحت  طبري بپردازیم  تاریخ  روایت  بررسی  به  بهتر بتوانیم  آنکه  ما براي

 :  پردازیم می با سند  آن  کامل  نقل  به  نماییم  را تبیین

 گوید: می  »ملوكـالو  مماأل«  در تاریخ  طبري

  عمر بن  : أيت قال  لكيب  ز�اد بن  عن  مغ�ة  حدثنا جر�ر عن  محيد، قال  حدثنا ابن«
  علي�م  حرقناهللا أل: و فقال  مهاجر�نـال  من  رجالو والز��  طلحة  وفيه  يلع  م�ل  اخلطاب

  يده  من  السيف  فعرث، فسقط  الز�� مصلتاً بالسيف  عليه  فخرج  ابليعة  ىلإ  أو تلخرجن
، 443، ص: 2ج :ملوکـالمم وتاريخ األطبري، محمد بن جریر، [  .»فأخذوه  فوثبواعليه

 ].م1935 ه1358 :مطبعة االستقامة بالقاهرة
گوید:  می  کلیب  زیاد بن  روایت  به  و مغیره  مغیره  روایت  جریر و او به  روایت  حمید به  ابن«

: اگر  آنجا بودند و گفت  از مهاجران  و زبیر و کسانی  طلحه که   رفت  علی  خانه  به  خطاب  عمر بن
بلغزید و شمشیر   او آمد که  فطر  به  زبیر با شمشیر کشیده  زنم می  را آتش  نیایید خانه  بیعت  براي

 .»بیفتاد و بر جستند و او را بگرفتند  از دستش

او را مورد   دهد تا روایت می  ما امکان  به  سند روایت  با نقل  جریر طبري  محمد بن  امام
  به  سخن  گونهاز هر  رو ما قبل  از این ، بپردازیم  آن  و سقم  صحت  و به  قرار دهیم  بررسی
 . پردازیم مزبور می  ند روایتنقد س
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 سند:  تحقیق
:  عنیی  آن  راوي  دارد، زیرا نخستین  در ابتدا و انتها، دو اشکال  طبري  تاریخ  سند روایت

  است  ماجرا نبوده  نیز خود شاهد آن  راوي  آخرین و  است  پردازي  دروغ  به  حمید متهم  ابن
 ، منقطع  و هم  است  ساختگی  هم  کند، لذا روایت می  روایت  و بالواسطه
 . .ق) استه248(  سال  ، متوفاي حمید، ابو عبداهللا الرازي  ابن : اول  راوي

ذهبی، شمس [  »واهللا ي�ذب  �نحدثنا محيد، و«گوید:  او می  ي درباره  خراش  ابن

، دار 7453، شماره شرح حال: 530، ص: 3ج  :ميزان االعتدالالدین، محمد بن احمد، 

 . »گفت می  دروغ  وي  خدا قسم  کرد، به می  روایت  حدیث  من  حمید براي  ابن« ].فکر بیروتال

  ابن  منمُحيد و  ابن  من  بالكذب  أحذق  ما رأيت«گوید:  می  جرزه  صالح  و امام
  حمید و ابن ماهرتر از ابن  در دروغگویی  من« ].530، ص 3ج  :همان مرجع[ . »الشاذكو�

 .» ندیدم  شاذکونی

  .»عجائب  ، صاحب منكر احلديث  امامته  هو معو«گوید:  می  ذهبی  الدین  شمس  و امام

شماره شرح  .503، ص 11ج  :سري اعالم النبالءذهبی، شمس الدین محمد بن احمد، [

 .»کند می  انگیز روایت  منکر و اخبار شگفت  احادیث  است  امام  که  وصف  او با این« ،]137حال: 
 .ق)ه120، ( ابو معشر کوفی  کلیب  زیاد بن
  . وي است  پرداخته  داستان  نقل  به  که  است  طبري  سند تاریخ  در روایت  راوي  آخرین

  ، اما خود شخصاً شاهد ماجراي است  قرار گرفته و تعدیل   جرح  علماي  مورد توثیق  چهگر
از   . وي است  نبوده لزهرا  هفاطم  خانه  به عمر  حضرت  رفتن  و جریان  سقیفه

  عمرو فقیمی  بن  و فضیل  جبیر، عامر شعبی  ، سعید بن نخعی  ابراهیم  همچون  تابعینی

، 9ج  :سامء الرجالأهتذيب الكامل من  ،جمال الدین، یوسف مزي[ . است  کرده  روایت

 ].االويلالطبعة م،  1987 ه1407، موسسة الرسالة، 2065، شماره شرح حال: 504ص: 
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ر.ك، ابن [.  است  نموده  .ق وفاته 120  عمرو در سال  بن  یوسف  حکومت  و در زمان

م، عسقالنی، احمد بن 1985 ه1405، دار بیروت، 330، ص: 6ج  :الطبقات الكربيسعد، 

، دار الكتب العلمية، 2184، شماره شرح حال: 334، ص: 3ج :هتذيب التهذيبحجر، 

 ].م1994عـ 1415
 نامند.  می  و منقطع  را ساختگی  روایتی  چنین  حدیث  اصول  ايلذا علم
  حمید رازي  : محمد بن ، یعنی کذّاب  طبري خاطر وجود راوي  تاریخ  رو روایت  از این
  ي نکته ،داند استناد نمی  را قابل  آن  و کسی  است تاریخی   در سند، فاقد ارزش  و انقطاع

  تعارض  جریان  کامالً با این  پردازد که می  روایتی  نقل  به  بريط  که  است  آن  توجه  قابل
 گوید:  می  دارد. آنجا که

  ب�ر للبيعة بوأ  : قد جلس هل  فقيل  ذ أيتإ  بيته   يف ٌيلع  : اكن قال  ثابت  يبأ  بن  حبيب  عن«
  جلس  ثم  بايعه  حىتعنها   يبطي  ان  ال رداٌء عجًال كراهيةإزاٌر و  قميٍص ما عليه  يف  خرجف
مم تاريخ األ طبري، محمد ابن جریر،[ .» �لسه  لزمو  فتخلله  فأتاه  ثو�ه  ىلإ  �عثو  يلهإ

 ].م1939 ه 1358 :مطبعة االستقامة بالقاهرة، 447، ص: 2ج :كملوـالو
، و  نشسته  بیعت  آمدند و گفتند: ابوبکر براي  بود که  در خانه  گوید: علی  ثابت  ابی  بن  حبیب«

  در کار بیعت  نداشت  و خوش  داشت  شتاب  شد که  و ردا، برون  روپوش  بدون  او با پیراهن
بیاوردند و  را  وي  ي و فرستاد تا جامه  او بنشست  کرد و پیش  تأخیر شود و با ابوبکر بیعت

ص:  ،4ج  :طبري، تاریخ طبري، ترجمه ابو القاسم پاینده[. »بماند  پوشید و در مجلس
 ]..شه 1368، انتشارات اساطیر، چاپ چهارم، زمستان 1334

  که  است  آمده  روایت  باشد، در کجاي  نیز صحیح  طبري  روایت  اینکه  فرض  و اگر به
 .!؟رساند  شهادت  زد و او را به  را آتش  فاطمه  حضرت  خانه عمر  حضرت

 :»العقد الفريد«  در کتاب  عبدربه  ابن  روایت  بررسی

 .  نقد است  قابل  از چند جهت »العقد الفريد«  در کتاب  عبدربه  ابن  روایت

از نظر   روایت  نینچ  که  است  شده  ذکر سند و مأخذ بیان  مزبور بدون  روایت اوالً:
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  ارائه  دلیل  عنوان  را به  آن  توان نمی  وجه هیچ  ندارد و به  تاریخی  ارزش  گونه  هیچ  محققان
 د.نمو

ها،  از داستان  اي مجموعه  بلکه  نیست  و تاریخ  حدیث  کتاب »العقد الفريد«  کتاب ثانیاً:

  محسوب  و حدیث  تاریخی  مأخذ و مرجع  و بعنوان  است  ادبی  و رویدادهاي  اقوال
 گردد. نمی

  ناب  مرواریدهاي  کتاب  در این  گوید: من می  خویش  کتاب  در مقدمه  آن  مؤلف  چنانکه
ها و  بر شنیده  مشتمل  از آن  و قسمتی  ام  آورده را گرد  اي و برگزیده  امعج  و سخنان  ادبی

، دار احيا الرتاث العريب، 20، ص: 1ج :العقد الفريد[.  است  و ادبیان  حکیمان  سخنان

 ].م1989 ه 1409

گوید:  می »الفريدالعقد «  کتاب  ي .ق) نیز دربارهه681(  خلکان  شهیر احمد بن  مؤرخ

، ص 1ج :وفيات االعيان[ .»ء يش  لك  من  حوي  ممتعةـال  الكتب  هو منالعقد و  كتابه«

  سودمندي  از کتب »العقد الفريد«  کتاب ]، دار صادر بیروت46، شماره شرح حال: 110

 . است  هر مطلبی  و حاوي  است
  نقل  توان رو نمی  و از این  است  داشته  گرایش  تشیع  مذهب  به  عبدربه  ابن ثالثاً:
  بن  ابوالفداء اسماعیل  عالمه  چنانکه خواند،  طرفانه  و بی  دور از تعصب  را به  وي  روایات

كث�   �دل، و مهمة  كث�ة  علوم، و مجة  فضائل ىلع  العقد يدل  ةو�تاب«گوید:  می  کثیر دمشقی
، ص: 11ج :النهايةاسامعيل بن كثري، البداية وداء، ابو الف. [» فيه  �شيع  ىلع  الكمه  من

 ].م 1988 ه 1408 دار احياء الرتاث العريب، 219

  مؤلف  از سخنان  در بردارد و بسیاري  مهمی  زیاد و علوم  فضایل »العقد الفريد«  کتاب«

 .»رساند می اثبات   به  تشیع  مذهب  را به  وي  گرایش

 عمر  از حضرت لفاطمه  حضرت  که  است  آمده »دالعقد الفري«  در روایت رابعاً:

ما را   تا خانه  اي آمده  فرزند خطاب  اي«. ؟!»دارنا  تلحرق  أجئت  اخلطاب  يا ابن«پرسید: 
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 .» مةاأل  فيه  دخلت . أو تدخلوا فيما نعم«فرمود:   در پاسخ عمر  و حضرت .؟! »بسوزانی
 .»شدند، شما نیز وارد شوید وارد  امت  که  در آنچه  که  مگر این  آري«

  خانه  سوزاندن  به عمر  آیا حضرت  گردد که می  مشخص  روایت  ادامه  با نقل
  بیعت ابوبکر  متقاعد شدند و با حضرت  نمود یا آنان  اقدام ل فاطمه  حضرت
 نمودند؟

: ال،  ؟ فقال إمار�  ر: أ�رهتبو��أ  هل  ، فقال ب�ر فبايعه  أيب  يلع  دخل  حىت  يلع  فخرج«
  حبست  ، فعليه القران  أحفظ  حىت اهللا  رسول  بعد موت  ال ارتدي  أن  آيلت  لكن�و

 ].م1989 ه 1409، دار احياء الرتاث العريب، 247، ص: 4ج  :العقد الفريد[ .»نفيس
 نمود، ابوبکر  بیعت  و با وي  رفت آمد و نزد ابوبکر  بیرون علی  حضرت  آنگاه  پس«
  تا قرآن  بودم  خورده  قسم  فرمود: چرا. اما من  علی  ؟ حضرت پسندي نمی مرا  : آیا جانشینی گفت

 .» ماندم  خانه در خاطر  همین  ، و به نکنم  بر تن  ، جامه نکنم  را گردآوري

  ي خانه  به  کوثر و یورش  ي دانه در  ي مقاله  نویسندگان  که  از روایت  قسمت  در این 
  حضرت  ي خانه  سوزاندن به  اي اشاره  نوع  اند هیچ نموده  خودداري  از ذکر آن  وحی
  حضرت  توسط ابوبکر  حضرت  تأیید خالفت  و بالعکس  است  نشده لفاطمه

 رسد. می  اثبات  به علی
 ادامه را در بخش سوم بخوانید
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 : وحی  خانه  به  یورش  ادعاي  روایات  بررسی 
ادعا   چهارم  در بخش  وحی  ي خانه  به  کوثر و یورش  ي دانه در  ي مقاله  نویسندگان

اند  برده  یورش لزهرا  فاطمه  حضرت  خانه  به بابوبکر و عمر  حضرت  اند که نموده
  چند روایت  ادعایشان  در اثبات  اند، که پرداخته لزهرا  حضرت  خانه  حرمت  هتک  و به

 . پردازیم می  روایات  آن  نقد و بررسی  به  بخش  ما در این  اند که نموده  را ارائه

 : »موالاأل«  ابو عبید و کتاب -1

  عیادت  به عوف  بن  عبدالرحمن  حضرت  که  است  ابوعبید آمده  در آغاز روایت

  ال تأسبأساً، واحلمد�، و  بك  ما أري«:  گفت  وي به   سالم  از عرض  و پس  رفت ابوبکر
دار ، 144ص:  :كتاب االموال[ .»صاحلاً مصلحاً   اال كنت  علمناك  ادلنيا فوا� ان  ىلع

 ].م 1986 ه 1406، الكتب العلمية
تو   مخور، بخدا قسم  ، بر دنیا غم گویم می  ، و خداوند را سپاس بینم نمی  مشکلی  برایت  من«
 .  »کردي امر می  نیکویی  و به  بودي  نیک

 ابوبکر فرمود:   حضرت  آید که می  روایت  و در ادامه
  نکرده  کاش  که  کار کردم  سه  ندارد، جز اینکه  ، تأسف داده  در دنیا رخ  ، از آنچه آري

 اما ؛کردم می  چیز را از پیامبر سؤال  سه  و کاش  بودم  کرده  کاش  که  کار نکردم  سه و  بودم
 ، عبارتند از: دادم نمی  انجام  که  و کاش  ام  داده  انجام  که  چیزي  سه  آن

ص  :همان مرجع[ .»�ذاكذا و  فعلت  ا�ن  لم  أ�  وددتف«گوید:  در اینجا ابو عبید می
144.[ 

 . کردم نمی  و چنان  چنین  که  داشتم  دوست  من
  از کتاب  لذا استدالل ،است  گفته  چه ابوبکر  حضرت  که  است  نکرده  ابوعبید تصریح
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، ذکر  مورد نظر ما بوده  مزبور آنچه  در کتاب  چه  و فاقد اعتبار است  ارزش  بی »االموال«

 نویسد: می  در پاورقی  االموال  کتاب  محقق  هراس  محمد خلیل  و دیگر آنکه  است  نشده

  علوان  عبدا� و يقال  جر�ر بن  مو�  داود ابلج�  بن  : علوان م�انـال  يف  اذلهيب  قال«
 . : منكراحلديث ابلخاري  ، قال صالح  بن

: منكر  يو�س  ابو سعيد بن  قالو  اال به  وال يعرف  عليه  ال يتابع  حديث  : هل العقي�  قالو
 ].144ص  :همان مرجع[ .» ومأئة  ثمان�  سنة  مات  ، قيل ديثاحل

  جریر بن  ي برده  که  داود بجلی  بن  علوان  نام  به  مذکور شخصی  در اسناد روایت«:  یعنی
  بخاري  . امام است  صالح  بن  علوان  وي  نام  که گویند: می  وجود دارد، و برخی  عبداهللا است

 . نیست  قبول  قابل  گوید: احادیثش میاو   ي درباره
  نکرده  را روایت  دیگر آن  کسی  است  کرده  او روایت  را که  گوید: حدیثی می  عقیلی  و امام

  مورد قبول  گوید: احادیثش می  یونس  شود و ابوسعید بن می شناخته   روایت  با همان  و فقط  است
 .» است  نموده  .ق وفاته 180  نیستند و در سال

و   دانست  را صحیح  فوق  روایت  توان می  چگونه  اعتباري بی  راوي  وجود چنینبا  حال
 !.؟نمود  ارائه  دلیل  عنوان  را به  آن

 :»الكبري  معجمـال«در   طبرانی  امام  روایت  بررسی

و   حدیث  .ق) از ائمهه 360-260(  احمد طبرانی  بن  سلیمان  ابوالقاسم  تردید امام  بدون
و   هر حدیثی  که  گرفت  دلیل  توان نمی  مطلب  آید، اما از این به شمار می  فن  آن  حافظان

،  است  صحیح  است  کرده  نقل» الكبري  معجمـال«در   طبرانی  ابوالقاسم  امام  را که  روایتی

 نیز هستند.  و بعضاً ساختگی  ضعیف  آن  از روایات  بسیاري  چه

 :»الكبري  معجمـال«  اسناد روایت  تحقیق

 نماید:  می  نقل  مذکور را اینگونه  روایت  طبرانی  امام

َ�نَا« بُو َحدَّ
َ
ْ�بَاِع  أ َفَرِج  بن َرْوحُ  الزِّ

ْ
، ال َ�نَا الِْمرْصِيُّ ، بن َسِعيدُ  َحدَّ ثَِ�  ُ�َفْ�ٍ  بن ُعلَْوانُ  َحدَّ

، َداوُدَ  ََجِ�ُّ  بن َصاِلِح  َ�نْ  َعوٍْف، بن الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  بن مُحَيْدِ  بن الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  بن مُحَيْدِ  َ�نْ  ابلْ
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�ِيِه، َ�نْ  َعوٍْف، بن الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  بن مُحَيْدِ  َ�نْ  َكيَْساَن،
َ
يِب  ىلَعَ  َدَخلُْت :  قَاَل  أ

َ
 ،بَْ�رٍ  أ

ُعوُدهُ 
َ
ِي َمَرِضهِ  يِف  أ

َّ
َ  اذل ، 62، ص: 1، جمعجم الكبريـالابو القاسم،  :طبرانی[ .»...ِ�يهِ  تُُو�ِّ

دار احياء الرتاث العريب، الطبعة ، تحقیق، حمدي عبد الحمید سلفی، 43شماره حدیث: 

 ].الثانية

و   جرح  ائمه  وجود دارد که  داود بجلی  بن  علوان  نام  به  در سند مذکور، شخصی
 اند: خوانده  اساس  را بی  وي  اند و روایت ار دادهقر  را مورد جرح  وي  تعدیل

لسان عسقالنی، احمد بن حجر، [  .»منكر احلديث«گوید:  او می  ي درباره  بخاري  امام

 ]م1986 ه1406، مؤسسة االعلمي، 502، شماره شرح حال: 188، ص: 4ج :ميزانـال

 .» انکار است  قابل  احادیثش«:  یعنی

]. 190، ص: 4ج :همان مرجع[ . »الزواقيل  من  زاقو�«گوید:  عفیر می  و سعید بن
 .»از راهزنان  است  راهزنی«

  وفيه  الطربا�  رواه«گوید:  مذکور می  روایت  از نقل  پس  هیثمی  نور الدین  و حافظ
هیثمی، نور الدین، علی [  .»االثر ما ان�ر عليه هذاو  وهو ضعيف  داود ابلج�  بن  علوان

 ه 1402، دار الكتاب العريب، 203، ص: 5ج :الفوائدمنع مع الزوائد وجمبن ابی بکر، 

 ].م1982
،  موجود است  داود بجلی  بن  علوان  و در سند آن  است  کرده  را روایت  حدیث  این  طبرانی«

 .» است  قرار نگرفته  کسی  مورد قبول  مذکور وي  و روایت  است  ضعیف  در روایت  که

 . نیست  قبول  قابل  دلیل  بعنوان  اسنادي  بخاطر ضعف  طبرانی  امام  : روایت آنکه  نتیجه

 »:العقد الفريد«در   عبدربه  ابن  روایت  بررسی

و استناد   قبول  شود قابل می که در ذیل ذکر  متعددي  دالئل  نیز به  عبدربه  ابن  روایت
 باشد.  نمی
  جهت  و از این  است  شده  ذکر سند و مأخذ بیان  مذکور بدون  روایت بخاطر آنکه -1



 37 3ي بخش  رحلت یا شهادت؟! جوابیه

 

 ندارد.  و تاریخی  حدیثی  ارزش  گونه  هیچ
هستند  ابوبکر صدیق  حضرت  از وصایاي  بخش  این  به  متعلق  که  روایاتی  همه -2

قرار   را ضعیف  وي  و تعدیل  جرح  ائمه  اند که شده  نقل  داود بجلی  بن  علوان  از طریق
 . نیست  قبول  قابل  و مدرك  دلیل  عنوان  و به  اعتبار است بی  اند، لذا روایت داده

ر.ك، ابن کثیر، ابو الفداء، [  .تشیع  مذهب  به  اندلسی  عبدربه  احمد بن  گرایش -3

نیز،  ]م 1988 ه 1408، دار احياء الرتاث العريب، 219، ص: 11ج :النهايةالبداية و

 نماید. می  ابهام مذکور، دچار تردید و  روایت  را در نقل  مؤلف  طرفی  و بی  صداقت
و  لزهرا  فاطمه  خانه  سوزاندن  به ابوبکر  حضرت  در سخنان  تصریح  عدم -4

 ابوبکر  حضرت  سخنان  صحیح  از ترجمه  چنانکه، بزرگوار  بانوي  آن  رساندن  شهادت
 رسد. می  اثبات  به  مطلب  این

 : معتزلی  مسیار نظا  بن  ابراهیم  سخنان  بررسی
  کتاب  عبارت  و قطع  با حذف  وحی  خانه  به  کوثر و یورش  ي دانه در  مقاله  نویسندگان

  اند تا با نقل کوشیده  معتزلی سیار  بن  و تمجید از ابراهیم  و با تعریف» بالوفيات  الوايف«

  مبدل  تاریخی  حقیقتی  را به لزهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  ، أمر وي از سخنان  اي پاره
  کتاب  عبارت  و حذف  و قطع  سیار معتزلی  بن  ابراهیم  شخصیت  تبیین  ما براي  نمایند که

  خوانندگان  را بر عهده  قضاوت و  نمائیم می  را نقل  آن  کامل  عبارت» بالوفيات  الوايف«

 .  گذاریم می
  نظام  ابراهیم  حال  .ق) در شرحه 764وفی (مت  صفدي  أیبک  بن  ، خلیل الدین  صالح

 گوید:  می
 ،».. نظام  به  ، معروف ، بصري هانی  سیار بن  بن  ابراهیم«

  ملحد همنشین  ي با فالسفه  کهولت  بود و در سن  با ثنویها همراه  جوانی  در سنین  نظام
در   معتزله  را با سخنان  انآن  آورد و سخنان روي  فلسفه  کتب  ي مطالعه  رو به  بود، از این
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 در  است  او منسوب  به  نظامیه  ي فرقه  جهت  همین  شد و به  معتزله  پیشواي  تا آنکه  آمیخت
 :  از آنجمله  دیگر تفرد داشت  نظر بود و در برخی  هم  با معتزله  از مسایل  برخی

 : پیامبر گفت می  وي ،ودب پیامبر  ي صحابه  بزرگان  به  و توهین  رفض  به  وي  گرایش
  ي ، و صحابه است  نموده  تعیین  خویش  جانشین و او را  کرده  تصریح  علی  بر امامت

و  . داشت  را پنهان  مسأله  ابوبکر این  نفع  بودند. اما عمر به  آگاه  مطلب  این  نیز به پیامبر
  زهرا را زد چنانکه  حضرت  ي فاطمه  حضرت  با ابوبکر شکم  : عمر در روز بیعت گفت می

، 17، ص: 6ج :الوايف بالوفياتصفدي، صالح الدین بن ایبک، [کرد.   را سقط  محسن  وي

 ].م1991 ه1411دار النشر فرانز شتاینر بفیسبادن، 
 گوید:  سیار می  بن  ابراهیم  حال  شرح  ي در ادامه  صفدي  الدین  صالح  عالمه
  : کسانی که یعنی  داشت  برهمائی  مذهب  در حقیقت  نظام  از علما معتقدند که  برخی

را   علما وي  نمود. اکثریت  را پنهان  اش از شمشیرعقیده  خاطر بیم  و او به ،اند منکر نبوت
  حرب  و جعفر بن  ، اسکافی ابوهذیل  همچون  معتزله  از پیشوایان  د و گروهیدانن کافر می

 ].18، ص 6ج :همان مرجع[اند.  نوشته  هایی کتاب  باره  اند و در این نیز او را کافر قرار داده

 »النحلو  مللـال«.ق) در ه 548  (متوفی  شهرستانی  ، محمد عبدالکریم ابوالفتح  عالمه

 گوید:  می
قرار داد. و   را مورد مطالعه  فالسفه  از کتب  ، بسیاري ، نظام هانی  یسار بن  بن  راهیماب

:  از آنجمله ، تفرد داشت  از مسایل  و در برخی  در آمیخت  معتزله  را با سخنان  آنان  سخن
 ،د..بو  صحابه  بزرگان  به  و توهین  تشیع  مذهب  به  گرایش  وي  مورد از تفردات  یازدهمین

 لفاطمه  حضرت  ، شکم : عمر در روز بیعت و گفت  کرده  جعل  دروغین  داستانی  وي
 ؟بسوزانید  آن  را با ساکنان  فاطمه  زد، خانه فریاد می که کرد، درحالی  جنین  را زد و او سقط

شهرستانی، محمد [نبود   دیگر در خانه  کسی  و حسین  ، حسن ، فاطمه جز علی  آنکه  و حال

 ].م1998 ه1419 معرفةـدار ال، 71، 67، ص: 1ج :النحلملل وـالبن عبد الکریم، 

  الحدید معتزلی  ابی  ابن  به  اهللا معروف  هبۀ  عبدالحمید بن  عالمه  انگیزتر آنکه  شگفت
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، دار 233، ص: 13، جالنهايةالبداية وداند، ر.ك،  می ابن کثیر وي را شیعه غالی[  شیعی

، ص: 13ج :طبقات اعالم الشيعةحیاء التراث العربی و آقا بزرگ تهرانی نام وي را در ا

  نقد آراء و عقاید ابراهیم  به  »ةالبالغ  هنج رشح«در   تاریخ  . استاد فن]، ذکر کرده است88

 گوید: می  باره  و در این  است  پرداخته  معتزلی  نظام

فهو خرب واحد غ�  تلحر�قها،  احلطب  مجعو  طمهفادار   يلع  اهلجوم  من  ما ما ذكرهأو«
  ظهرت  من  مسلم�ـال  أحد من  حق  ال يفو  ، بل ةالصحاب  حق  يف  عليه  ال معول، و به  موثوق
، 34، ص: 20ج :رشح هنج البالغةابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبۀ اهللا، [.  »عداتله

 ].ه 1404م، ایران، منشورات مکتبۀ آیۀ العظمی مرعشی نجفی، ق
را   نمودند تا آن  جمع  هیزم  و اینکه  ذکر کرده  فاطمه  ي خانه  به  او در مورد حمله  اما آنچه«

در مورد   و نه  در مورد صحابه  نه  استناد نیست  و قابل  مورد توثیق  که  بسوزانند، خبر واحدیست
 .» است  رسیده  اثبات  به  عدالتش  که  از مسلمانان  یک  هیچ

ابوبکر و   آشکارا با حضرت  دشمنی  که  کسی  از سخنان  توان می  چگونه  وصف  با این
و تمجید از   نمود، و با تعریف  استدالل  دروغین  ماجرایی  اثبات  به  است  داشته بعمر

  »لوفياتبا  الوايف«  کتاب  از عبارت  بخشی  سیار کافر، و با حذف  بن  ابراهیم  ادبی  جایگاه

  ابن  داد! در حالی که  جلوه  صحیح  عمر فاروق  حضرت  به  را نسبت  وي  اساس  بی  اتهام
  عادي  مسلمان  با شأن  را شایسته  اي جسورانه  اقدام  چنین  تاریخ  الحدید استاد فن  ابی

 .بزرگوار پیامبر!  و صحابه  راشد مسلمانان  خلیفه  رسد به  داند تا چه نمی
 : مولوي  قول  به

ــرده ــخن   خ ــرد در س ــد   گی ــر بایزی  ب
 

 دارد از وجـــــود او یزیـــــد  ننـــــگ 
 

 1378، انتشارات طالیه، 2275، بیت: 121، ص: 1رومی، محمد بلخی، مثنوي، ج[
 ].ش
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 : »الكامل«  مبرد در کتاب  روایت  بررسی

از   وحی  ي خانه  به  کوثر و یورش  ي دردانه  ي مقاله  نویسندگان  که  از روایت  بخش  این

را   دارند آن  ادعایی  وجود ندارد و اگر چنین  »الكامل«  نمایند در کتاب می  استدالل  آن

 .! مدعيـال  عيل  البينةدهند   نشان

  وحی آن  ي خانه  به  کوثر و یورش  ي دردانه  مقاله  نویسندگان  چون  که  است  ما آن  دلیل

  رشح«  نیز حواله  خویش  مقاله  پاورقی در  اند، چنانکه کرده  د نقلالحدی  ابی  ابن  را از شرح

  روایت  الحدید در ابتداي  ابی  ابن  اند که بوده  از آن  اند، غافل داده  را ارجاع »ةالبالغ  هنج

  بن  عبدالرمحن  صدر هذا اخلرب عن  الاكمل  مربد يفـال  روي«گوید:  می » الكامل»  کتاب

 ].45، ص: 2ج :ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة[ .»... عوف

  روایت  و آنجا که  است  را ذکر کرده  روایت  این  ابتداي  الکامل  : مبرد در کتاب یعنی 

  در پاورقی  »ةالبالغ  هنج  رشح«  کتاب  محقق ، ابراهیم  یابد، محمد ابوالفضل می  مبرد خاتمه

  �رشح ٥٤-١/٥٥: الاكمل  يف  العبارة  كث� يف  ترصف  مع ،مربدـال  آخر رواية  هذه«گوید:  می
 ].46، ص: 2ج  :همان مرجع[ .» مرصيفـال

،  . الکامل است  گرفته  انجام  در عبارت  که  زیادي  یابد، با تصرف می  مبرد پایان  اینجا روایت«
  .»مرصفی  شرح 1/55-54

، اصالً  است  کرده  نقل  الحدید از آن  ابی  ابن  که  »الكامل«  از روایت  بخش  در آن

،  داشته  بیان لزهرا  فاطمه  ي خانه  ي درباره که ابوبکر  حضرت  سخنان  به  اي اشاره
  ي دردانه  مقاله  نویسندگان  الحدید را که  ابی  ابن  شرح  از عبارت  قسمت  و این  است  نشده

  تألیف  که  »ةالسقيف«  الحدید از کتاب ابی  بناند ا نموده  نقل وحی  ي خانه  به  کوثر و یورش

ابن ايب احلديد،  ر.ك،[.  است  نموده  نقل  است  شیعی  عبدالعزیز جوهري  ابوبکر، احمد بن

 ].44، ص: 2ج :رشح هنج البالغة
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ندارد   ، سودي است  مسلک  مبرد سنی  ابوالعباس  تألیف  که »الكامل«  کتاب  لذا استناد به

 . است  دلیل  دونب  و ادعاي
 :الجوهر  و معادن  الذهب  در مروج  مسعودي  روایت  بررسی
  قبول  گردد قابل ذیالً ذکر می  که  متعددي  دالئل  .ق) بهه 346(  مسعودي  علی  روایت

 . نیست
  شیعه  بزرگ  .ق) از مؤرخانه 346(  متوفی  مسعودي  حسین  بن  ، علی ابوالحسین -1
 . است

و آقا  ]213-198:  ص، 41  ج  :الشيعة  أعيان[  در کتاب  عاملی  امین  سید محسن  چنانکه

  بزرگ  مورخ  نام  را به  وي ].182:  ص ،1ج:  الشيعة  طبقات  أعالم[  در کتاب  تهرانی  بزرگ

 نمایند. می  معرفی  شیعی

  مذهب  شیعی  گمان بی  : مسعودي است  نیز آمده »الذهب  مروج«در پیشگفتار ناشر 

خود   رجال  ما در کتب  ) تا زمان ق 450 (متوفی  از نجاشی  شیعه  رجال  علماي ،.. است  بوده

ترجمه ابو القاسم پاینده، پیشگفتار ناشر،  :مروج الذهبمسعودي، [  را شیعه  مسعودي

 اند. دانسته ]شمسی 1378، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران 7ص: 
  داللت  وي  هاي کتاب  مطالب :گوید می  در مورد وي  حجر عسقالنی  حمد بنا  عالمه

د: گوی می بعمر  در مورد عبداهللا بن  ، تا آنجا که است  معتزلی  ، شیعی وي  دارد که  بر آن
 براي  و حجاج  معاویه  با یزید بن  ورزید ولی  امتناع طالب  ابی  بن  با علی  او از بیعت

عسقالنی، [کند.  می  زیاد نقل  مطالب  و او از اینگونه نمود!  بیعت  مروان  بن  عبدالملک 

 ه 1406، موسسة االعلمي للمطبوعات، 255، ص: 4ج :ميزانـلسان الاحمد بن حجر، 

 ].م 1986
  از آنان  طرفداري  و به  پرداخته  تشیع  از مذهب  دفاع  به  رو طبعاً مسعودي  از این

 . پذیرفت  توان موارد را نمی  اینگونه  که  است  نموده  نقل  خویش  یخرا در تار  وقایعی
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سند و مأخذ   نقل  بدون  »الذهب  مروج«مذکور را در   ، روایت مسعودي  ابوالحسن -2

  قابل  و دلیل  سند و مدرك  بعنوان  و مؤرخان از نظر محدثان  روایت  اینگونه  کند که ذکر می
 . نیست  قبول

  لم  ا�  تودد«باشند   صحیح  اینکه  فرض  به  که ابوبکر  حضرت  در سخنان -3
  دائرة«در   آن  لفظی  تحت  ترجمه که  .» حرب  يلع  اغلق  انو  فاطمة  بيت  اكشف

  بسته  قصد جنگ  را، اگر به  فاطمه  خانه  کاش  است  آمده  چنین  اسالمی  بزرگ »معارفـال

 1369، چاپ تهران، 230، ص: 5ج :المعارف بزرگ اسالمی ةدائر[  بودم  بودند، برنگشوده

  سخنان  حمل  که  است  نشده لزهرا  ي فاطمه  ي خانه  سوزاندن  به  اي اشاره  هیچ ]شمسی
 . است  دلیل  بدون  و ادعاي  و غرض  تعصب  مورد نظر از روي  بر ادعاي ابوبکر  حضرت

 »:االعتدال  يزانم«در   دارم  ابی  ابن  حقیقت

  مواجه  »االعتدال  ميزان«  در کتاب  دارم  ابی  ابن  با عنوان  که  امر کسی  در بادي

  ابن  و یا آنکه  است  دارم  ابی  ابن  تألیف» االعتدال  ميزان«  کتاب  کند که گردد، تصور می می

کامالً   و قضیه  تصور اشتباههر دو   در حالی که  است  تسنن  اهل  بزرگ  از علماي  دارم  ابی
 . است  بر عکس

  احمد بن  عبداهللا محمد بن  . ابی الدین  شمس  عالمه  ، تألیف»االعتدال  ميزان«  کتاب

  محمد بجاوي  علی  در چهار جلد و با تحقیق  . که .ق) استه 748(  متوفی  ذهبی  عثمان
  و راویان  رجال  حال  شرح  ي مذکور را درباره  کتاب  ذهبی  امام ، است  رسیده  چاپ  بارها به
  کتاب ، لکنهوي  محمد عبدالحی  عالمه  با رأي  و مطابق  است  نگاشته  حدیث  ضعیف

  اهللا بنعبد  تألیف » ضعفاءالرجال  يف  الكامل« کتاب  و خالصه  گزیده» االعتدال  ميزان«

 باشد. ) می.قه 365 (متوفی  عدي  محمد ابن
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 : دارم  ابی  ابن  بیوگرافی
  در کتاب  ذهبی  الدین  شمس  عالمه  که  است  دروغین  از راویان  یکی  دارم  ابی  ابن

در   که  روشنی  و تحریف  حقیقت تبیین  براي  پردازد که می  نقد وي  به »االعتدال  ميزان«

 . نمائیم می  را نقل  آن  کامل  ، عبارت است  گرفته  انجام» االعتدال  ميزان«  کتاب  عبارت  نقل

 گوید: می  دارم  ابی  ابن  حال  در شرح  احمد ذهبی  محمد بن  الدین  شمس  عالمه

  ، الرافيض ، ابو��ر، الكو� محدثـال  دارم  يبأ  بن  �ي  بن  الرسي  �مد بن  امحد بن«
 . »الكّذاب

 . است  قصار پیوسته  ابراهیم  به  وي  : که شده  و گفته  است  کرده  .ق وفاته 358  در سال
  حدیث  روایت  دیگر، به  اي و عده  هارون  بن  و حمار و موسی  موسی  از احمد بن

 . است  پرداخته
  و مورد توثیق است  رافضی  وي : است  و گفته  است  کرده  حدیث  روایت  ، از وي حاکم

 باشد. نمی

  اكن«گوید:  می  وفاتش  تاریخ  از نقل  پس : حافظ  حماد کوفی  بناحمد   و محمد بن
  رجلو  ، حرضته مثالبـال  اكرث ما يقرأ عليه  اكن  آخر ايامه  يف  ، ثم دهره  مر اعمةاأل  مستقيم

جاء : و  تعايل  قوهل  خرب آخر، يف  يف  بمحسن  اسقطت حىت  فاطمه  عمر رفس  :ان يقرا عليه
  أّذن  ح�  إنه  ثم  ذلك  ىلع  فوافقته  حفصةو  اع�شة  مؤتفاكتـالابو��ر و  قبلهعمر و   فرعون
  آل  مبغيض  تلتقط  ر عدنقع  نار من  : خترج حديثاً متنه  وضع  محدثـال  بهذا االذان  انّلاس

واكرث   ، فكرب عليه ، فسأل� أمر هذا احلديث  سعيد يف  ابن  جاء�، و عليه  �مد ووافقته
احرض   لمو  ... تر�ته عنه  ما كتبته  يدي  عن  اخرجتو  حديثه  وتر�ت  قبيح  ب�ل  ذلكر هلا

 ].، دار الفکر، بیروت552، شماره شرح حال: 139، ص: 1ج :ميزان االعتدال[  .»جنازته

،  عمرش  روزهاي  در آخرین  بود، سپس  راست  راه  ي پوینده  عمرش  در تمام  : وي یعنی
  نزد وي  من  باري  پیامبر) بود، چنانکه  (صحابه  شد، مطاعن می  خوانده  بر وي  بیشتر آنچه
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  فاطمه  به  خواند: عمر لگدي خبر را می  این  در محضر وي  مردي  در حالی که  حاضر شدم
 .کرد!!  سقط  محسن  نام  را به  زد و او فرزندش

بو��ر أ  قبلهعمر و  جاء فرعونو«د: خوان می  را این گونه  قرآن  دیگر آیه  و در روایتی
و آمد عمر فرعون و قبل از ابوبکر و اهالی «ترجمه:  .!!! »حفصةو  اع�شة  مؤتفاكتـالو

ٓ ﴿ حال آنکه در قرآن آمده است: .»شهرهاي زیر و رو شده و عایشه و حفصه  نُ َعوۡ فِرۡ  ءَ وََجا
ۡ ٱوَ  ۥلَهُ َ�بۡ  َوَمن ٰ ُمؤۡ ل ِ  ُت تَفَِ�  .]9: احلاقة[ ﴾٩ اِطَئةِ �َۡ ٱب

)  جدید (مبتدعانه  اذان  به  مردم  زمانی که  ، سپس نمودم  نیز با او موافقت  من  چنانکه
(منظور محمد بن احمد کوفی از اذان مبتدعانه، افزودن حی علی خیر العمل است، 

آید که ما بخاطر عدم  می 139، ص: 1ج :ميزان االعتدالچنانکه در سخنان وي در 

نمود   وضع  حدیثی  دارم  ابی  گفتند، ابن می  کر آن خودداري نمودیم) اذانتطویل بحث از ذ
  خاندان  شود و دشمنان می  خارج  عدن  از سرزمین  بود از: آتشی  عبارت  آن  متن  که

 . را پذیرفتم  روایت  آن  من  چیند چنانچه میرا بر محمد
  مطلع  از آنکه  پرسید. (و پس  من مذکور از  روایت  ي آمد و درباره  سعید نزد من  ابن
  گرفت  خشم  دارم  ابی  و بر ابن  بر آشفت  ام کرده  روایت  دارم  ابی  را از ابن  آن  من  شد که

  حدیث  از وي  من  از آن  پس  که  را بازگو نمود. طوري  وي  هاي زشتی  توانست و تا می
با او را   ،... رابطه دور انداختم  ، به بودم  وشتهن  وي  روایت  به  را که  و آنچه  نکردم  روایت

 . نکردم  شرکت  وي  نماز جنازه  و به  نمودم  قطع  همیشه  براي
  به  کوثر و یورش  ي دردانه  مقاله  نویسندگان  و نقل  نمائیم  امر را بررسی  واقعیت  حال

  سخنان  تا حقیقت  دهیم  مطابقت  »االعتدال  ميزان«  کتاب  را با عبارت  وحی  ي خانه

در   و قطع  گردد و حذف  مشخص  پرداز وي دروغ  و شخصیت  دارم  ابی  ناب  انتسابی
بر  لزهرا  فاطمه  شهادت  بودن  ، و ساختگی حماد کوفی  احمد بن  محمد بن  سخنان
 گردد.  واضح  همگان

 : طالب ابی  بن  علی  االمام  عبدالمقصود و کتاب  عبدالفتاح
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  ي عبدالمقصود، درباره  عبدالفتاح  همچون  پردازي داستان  گاههر  که  پیداست  گفتهنا
و   ، مرجع آن  جاي  جلد بنویسد و در هیچ 9بر   مشتمل  کتابی علی  حضرت  زندگی
  سوزاندن  ناگزیر داستان  موضوعات  و تطویل  پردازي  داستان  رسم  را ذکر نکند، به  مأخذي

معذور   باره  را در این  ما نیز وي  خواهد آورد. که  را نیز به میان لزهرا  فاطمه  خانه
 .  دانیم می

 : رد است  قابل  از چند جهت  وي  اما داستان

  شده  ، نوشته نویسی انشاء و داستان  سبک  به  »طالب  ايب  بن  عيل  االمام«  کتاب اوالً:

  خبر وي  و سقم  صحت  تا ما به  است  نشده ذکر  و مأخذي  مرجع  آن  جاي  و در هیچ  است
 .  ببریم  پی

را بر   و نقدهایی  نموده  را عنوان  مسایلی  »طالب ايب  بن  عيل  االمام«  کتاب  مؤلف ثانیاً:

و   سنت  اهل  ي عقیده  بر خالف  که  داشته روا  پیامبر اسالم  ي و صحابه  راشدین  خلفاي
، و  نیست  همگان  مورد قبول  اي هر نویسنده  هاي و برداشت ها قطعاً گفته ،است  جماعت

 باشد.  دلیل  باید با ارائه  هر کس  ادعاي
 داند  ، دلبري بر افروخت  چهره  هر که  نه

 

 دانـد   سـازد، سـکندري    آینـه   هر کـه   نه 
 

 تر ز مـو، اینجاسـت    باریک  ي هزار نکته
 

 دانـد   سـر بتراشـد، قلنـدري     هر کـه   نه 
 

، سازمان امور 127، غزل: 148شمس الدین حافظ شیرازي، دیوان حافظ، ص: [
 ].م 1971ي تهران، آستان قدس ها فرهنگی و کتابخانه

  حضرت  خویش  دیگر کتاب  در جایی  »طالب  ايب  بن  عيل  االمام«  کتاب  مؤلف ثالثاً:

داند  معذور و ماجور می لزهرا  فاطمه  خانه  سوزاندن  را در تهدید به عمر فاروق
 گوید: می  چنانکه

از او صادر   چهبود و هر  وحدت  حفظ  همان  داشت می  فکر عمر را مشغول  که  چیزي
و   زد یا نرمی از او سر می  و بیگاه  گاه  که  خشونتی و  سر سختی  بود، چه  راه  شد در این می

روزها   در این  حوادث  امواج  که  ستنگری عمر می ،بود  و پسندیده  سنجیده  که  مالطفتی
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  ارزش  و بی  چیزها را از نظر او برده  باقی  حوادث  . این است  متوجه  گوشه  بدین  سخت

عبد [بود.   مخلص  نهایت بی  هدفش  و براي  داشت  مرد در نظر خود حق  بود، این  کرده

ش   ه 1353، چاپ سوم 324، ص: 1ج :يب طالبأمقصود، االمام عيل بن ـالفتاح عبد ال

 ].ق، طلوع خورشید، ترجمه سید محمد طالقانی ه 1395

در   که  است  »طالب  ايب  بن  عيل  االمام«  کتاب  مترجم  و متین  وزین  سخن رابعاً:

را   آن  وحی  ي خانه  به  کوثر ویورش  ي دردانه  مقاله  نویسندگان  ولی  است  ذکر شده  پاورقی
 گوید:  می  سید محمود طالقانی  آقاي  کتاب  مترجم ،اند گرفته  نادیده

این کار   براي  ، خواسته ذکر کرده  داستان  از این  پیش  که  اي با مقدمه  محترم  مؤلف
  واقعه  چهارم جلد[ ها از فصل  در یکی  گرچه ،کند  پوشی  پرده  آورد و تا حدي  پیش  ذريع

  از جهت  ما هم ، است  را آشکارتر ذکر کرده  ستاندا  این] 278-273  صفحات  صفین
 . پسندیم را می  ، نظر مؤلف تاریخی  حقایق  بیان  از جهت  ، نه مسلمانان  حال  صالح

  ، هستی از پیش  ، بیش آتش  بدین  زدن  دارند، دامن  مسلمانان  که  زیرا با وضعی
  و سوز و درد داستان  کنیم  پیروي  ؤمنیناز امیر الم  سزد که سوزاند. می را می  مسلمانان

  اطاق  میان، در است  خانه  این  و فکري  نیخو  خود وارث  که  ، مترجم داریم  را پنهان  آتش
  در محافل  ولی  است  کرده  را ترجمه  چند صفحه  این  درون  و آه  دیده  ، با اشک در بسته

مقصود، االمام عيل بن ـالفتاح عبد العبد [کند  می  خودداري  آن  از شرح  عمومی

، چاپ طلوع خورشید، مترجم سید محمود طالقانی، چاپ سوم 327، ص 1ج :طالب يبأ

 .]ق ه 1395ش  ه 1353
  ي خانه  در مورد سوزاندن  و حدیث  تاریخ  هاي از کتاب  یک  در هیچ  در هر حال

عمر   از حضرت  آمیزيتهدید  اً سخنانو صرف  است  نشده  تصریح لي فاطمه  حضرت
آنها  از  یک  هیچ  گردید که  مزبور مشخص  یاتروا  با بررسی  که  است  شده  نقل فاروق
سیار   بن  ابراهیم  ي و پرداخته  ساخته ل فاطمه  حضرت  شهادت  ندارد، و داستان  صحت
ندارد. (اخیرا   ما ربطی  نیز به  آنان  دلیل  بدون  ادعاي  که  است رافضی  دارم  ابی  و ابن  معتزلی
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گروه معارف و تحقیقات اسالمی مدرسۀ االمام امیر المؤمنین قم نقد مذکور را تحت 
اند و افزون بر این مطالب مندرجه از کتاب  ان یورش به خانه وحی منتشر نمودهعنو

فاطمه زهرا را توسط که تالیف مقاتل بن عطیه است نیز سوزاندن خانه  اخلالفةاالمامة و

نماییم که احمد بن خلکان  می اند که بر رد این ادعا به همین مطلب بسنده عمل نقل کرده

گوید: ابو الهیجاء، مقاتل بن عطیه، بکري  می ]258، ص: 5ج :وفيات االعيان[در کتاب 

شاعر بوده که در هرات به زنی عاشق شده و در مورد او اشعار سروده است.  ،حجازي
ها از عصر خلفاي راشدین فاصله  وفات کرده و قرن ه 505سال حال اینگونه فردي که در 

 ).توان معتبر دانست می داشته را چگونه
ندارد با   سازگاري  سلیم  با عقل ل فاطمه  حضرت  شهادت  داستان  وصف  با این

و   از هر قوم  ها بیش عرب  برد که  خواهیم  پی  نکته  این به  عرب  در فرهنگ  سطحی  بررسی
  که  داستانی رفتند و عار نمی  بودند و زیر بار ننگ  غیرت  داراي  سخت  زنان  به  نسبت  یملت

 : مدعاست  گردد روشنگر این می  بیان  در ذیل
ها  ، یهودي و نشست  رفت  شد و نزد زرگري  قینقاع  وارد بازار بنی  عرب  زن  یک

  پشت  را به  لباسش  ي زرگر گوشه نکرد،  قبول  نمایند، اما زن  را کشف  خواستند حجابش
و خندیدند   کرده  او نگاه  به  ، همگی ظاهر گشت  بلند شد عورتش  زن  که  زد همین  او گره

یهودیها نیز بر مرد  ،و او را کشت  کرده  زرگر حمله  به  از مسلمانان  فریاد کشید مردي  زن
  کمک  از مسلمانان  مسلمان  یشاوندانخو رساندند،  شهادت  و او را به  کرده  حمله  مسلمان

، 3ج :السرية النبويةابن هشام، [ آغاز شد.  قینقاع و بنی  مسلمانان  بین  و درگیريخواستند 

 ].م1990ه 1410، دار الكتاب العريب، 10ص: 

خاطر   به  هم  و آن  عادي  مسلمان  زن  یک  به  نسبت  عرب  ي در جامعه  که زمانی
  فاطمه  حضرت  پذیرد که می  عقل  بگیرد کدام  انجام  واکنشی  چنین  نسبتاً جزئی  اي مسأله
 قرار گیرد تا آنجا  حرمتی و بی  ، مورد تعرض پیامبر خداست  ي جگر گوشه  که لزهرا

خیبر و   فاتح مرتضی  علی  شود و حضرت  سقط  بشکند و فرزندش  مبارکش  پهلوي  که
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  گونه و انصار هیچ  از مهاجرین  اعم  سایر صحابه و  عرب  پهلوانعبد ود،   عمرو بن  قاتل
ر دخت  انتقام  شد که پیدا می  عادي  مسلمان  یک  شک  بدون ،ندهند  از خود نشان  واکنشی
  که  زمانی  است  رسانده  اثبات  را به  مسأله  این  را بگیرد. تاریخ اکرم  رسول  گرامی

ایراد   اي و انصار خطابه  مهاجرین  میاندر  نشست  خالفت بر مسند عمر فاروق  حضرت
خود  از  واکنشی  شما چه  نمایم  انگاري  امور سهل  برخی  در انجام  ر منکرد و فرمود: اگ

  هنگام  پرسید در این  دیگر از آنان  باري عمر  نداد، حضرت  پاسخ  دهید؟ کسی می  نشان
  ما تو را مانند تیر راست  کنی  : اگر تو چنین گفت سعد بلند شد و  بشر بن  حضرت
نخواهید  باشید شما گمراه   فرمود: اگر چنین  عمر فاروق  حضرت  کرد. آنگاه  خواهیم

، 14196، شماره روایت: 687ص:  5ج :كنزل العامنعالء الدین، علی متقی، ×شد. 

 ].ه 1405 مؤسسة الرسالة

  علی  حضرت  دختر گرامی  کلثوم  با ام عمر فاروق  حضرت  ازدواج  باز داستان
  تصریح  آن  به  شیعه  و تاریخی  فقهی  در کتب  که لزهرا  فاطمه  و حضرت مرتضی

ر.ك به مجله نداي اسالم، سال اول، شماره سوم، مقاله حضرت فاطمه زهرا از [  است  شده
  که  است  و آیا ممکن  است  بزرگواران  آن  میان  نیز بیانگر مودت ].والدت تا افسانه شهادت

کند و یا   فراموش  زودي  همین  را به لزهرا  فاطمه  حضرت  شهادت علی  حضرت
  قاتل  ازدواج  را به  مجبور شود تا دخترش عمر فاروق  از حضرت  و بیم  خاطر ترس  به

 .!!؟در آورد  همسر گرامیش
،  در امور خالفت علی  با حضرت عمر  حضرت  مهم  هاي مشورت  این بر  عالوه
  بزرگواران  آن  میان  دوستانه  و ارتباط  صمیمانه  همکاري  ي و... نشانه  ها، احکام قضاوت

 : است  مدهآ »ةالبالغ  هنج«در  علی  حضرت  در سخنان  چنانکه  است

  غزو الروم  ىلإ  اخلروج  يف  اخلطاب  عمر بن  قد شاوره: وهل  الكمه  من) و١٣٤(«
  اكنفة  للمسلم�  ال ت�ن  فتنكب  فتلقهم  هذا العدّو بنفسك  ىلإ�س�   ميت  ..، انك بنفسه

  واحرض معه رجًال �ر�اً،  يلهمإ  ، فابعث يلهإ  يرجعون  مرجع  بعدك  ، ليس بالدهم  اقيص  دون
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  ردءاً للناس  كنت  االُخري  ت�ن  ان، و ّما حتب  أظهر اهللا فذاك  انف،  انلصيحةابلالد و  اهل
، چاپ تهران و 415، ص: 2ج :ةفيض االسالم، رشح هنج البالغ[.  »للمسلم�  مثابةو

 ].442، ص: 3ج :ةرشح هنج البالغهمچنین مراجعه شود به 
با   و در مالقات  شوي  ) روانه و لشکریانش  (قیصر روم  دشمن  این  سوي  تو خود اگر به«
ماند، بعد از تو  نمی  و سرحدها پناهی  دور دست  شهرهاي  مسلمانان  براي  گردي  مغلوب  ایشان

  و به  تو در اینجا بمانی  که  است  در این  (مصلحت  نمایند پس  آنجا مراجعه  به  که  نیست  مرجعی
را   کسانی  کن  او روانه  همراهی  ، و به بفرست  ایشان  سوي  به  و دلیري  دیده  ود) مرد جنگخ  جاي

  اگر خداوند (او را) غالب  و پند و اندرز را بپذیرند، پس  داشته  جنگ  بال و سختی  طاقت  که
خواهید   مسلمانان  آید تو یار و پناه  پیش  دیگري  ي و اگر واقعه  داري  میل  که  است  گردانید همان

 .»بود

  روز با حضرت  تا چندین  در مورد فدك بفاطمه  حضرت  ر آنکهدیگ  مهم  ي و نکته
  تشریف  مسجد نبوي  به  تشیع  برادران  ادعاي  و طبق  پرداخته و گفتگو  بحث  به ابوبکر

ر.ك، علم الهدا، سید [شد   ایراد نمود و خواستار استرداد فدك  مفصل  اي و خطابه  برده
 1375سه انتشارات امیر کبیر تهران، چاپ پنجم، ، مؤس236احمد، زهرا مولود وحی، ص 

با  لفاطمه  حضرت  که  است  ممکن  چگونه  شود که می  مطرح  سؤال  این  ، حال]ش ه
مسجد شرعاً   از دخول  حالیکهو در  کرده  جنین  سقط  که  زمانی  هم  و آن  شکسته  پهلوي

 را ابوبکر  حضرت  آتشین  اي باشد در مسجد حضور یابد و با ایراد خطبه معذور می
  ي فاطمه  حضرت  شهادت  داستان  بودن  اساس  بر بی  داللت  مطلب  این  ؟! کهنماید  محکوم

 . زهراست
  ما معتقدیم  که  بزرگی  این  به  اي واقعه  که  است  شگفتی  بسی  جاي  آخر آنکه  و مطلب

  همچنان  قرن  از چهارده  بیش  در خواهد آورد باگذشت  لرزه  خداوند را نیز به  عرش
و   علی  فرزند حضرت  که حسین  حضرت  شهادت  که  ، در حالی مانده  مسکوت
روز عاشورا هر   نام  با شنیدن  که  داشته  اي گسترده  بازتاب  چنان  است بفاطمه  حضرت
  رینیآف  نماید و حماسه اظهار تنفر می  و یارانش حسین  حضرت  از قاتالن  مسلمانی
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پالکاردها و   با نصب  خواهیم ما می  کند. اکنون می  تداعی  کربال را در ذهنش  قهرمانان
!  سازیم  آگاه لزهرا  ي فاطمه  را از شهادت  در و دیوار، مسلمانان  شعار بر روي  نوشتن

  از شهادت  ، خبري اسالمی  از آغاز انقالب  سال  بیست  با گذشت  انگیزتر آنکه  و شگفت
  آموزشی  نظام  تاریخ  هاي در کتاب  کشور و نه  رسمی  در تقویم  نه لفاطمه  حضرت

 !.؟ است  افتاده  راه  به  غوغایی  چنین  که  در کار است  اي انگیزه  چه  نبود، اما حال
  کرده  خارج  علمی  و بررسی  تحقیق  را از محیط  داستان  این  برخی  که  داشت  باید توجه

  خود را در تبلیغ  نوعی  به  که  اند و قطعاً گروههایی ساخته  تبلیغ  سوژه براي  یک  آنو از 
را   ستاندا  این  دارند تا از راههایی  بردار نیستند و کوشش  دانند دست می  نفع  ذي  قصه  این

هو و  مشتكيـ الاهللا  ىلإف.  روند متأسفیم  ما واقعاً از این  قرار دهند که  اندازي تفرقه  ي وسیله

 . التكالن  عليهو  مستعانـال

  شدن  را در طوالنی  و مصلحت  دهیم می  جا خاتمه  را در همین  مبحث  ما این  تیجهدر ن
در   فقط  دراز دارد، که  سري  اختالفات  رشته  که  و معتقدیم  بینیم نمی  مباحث  اینگونه
 پذیرد. می  و در روز رستاخیز پایان  الهی  عدل  محکمه

 فرماید:  می خداوند  چنانکه

ْ  �ِيَما َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َنُهمۡ بَيۡ  ُ�مُ َ�َحۡ  َر�ََّك  �نَّ ﴿ و « .]124[النحل:  ﴾َتلُِفونَ َ�ۡ  �ِيهِ  َ�نُوا
خواهد   اند، روز رستاخیز داوري ورزیده اختالف  در آن  آنچه  درباره  آنان  خداوند میان  گمان بی

 .»کرد

  در میان  و همبستگی  و ایجاد وحدت  مذاهب  بین  اختالفات  حل  راه  رو بهترین  ایناز 
 . یکدیگر است  عقاید و مقدسات  به  و دو جانبه  کامل  ، احترام و تسنن  تشیع

ةٞ  َك تِلۡ ﴿ مَّ
ُ
ا َولَُ�م َكَسَبۡت  َما لََها َخلَۡتۖ  قَدۡ  أ ا لُونَ  َٔ �ُۡ�  َوَ�  ُتۡمۖ َكَسبۡ  مَّ ْ  َ�مَّ  َ�نُوا

  خودشان  به  دادندمتعلق  انجام  گذشتند آنچه  بودند که  قومی  ایشان« .]134: ة[البقر ﴾١٣٤َملُونَ َ�عۡ 

  اند از شما پرسیده کرده می  آنچه  ي و درباره  شما است  اید از آن داده  شما انجام  و آنچه  است
 .»شود نمی
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  نگذارند، افرادي  که  آنست  اسالمی  جمهوري  محترم  ، انتظار ما از مسئوولین در پایان
آمیز و بعضاً با ایراد   توهین  هاي ها وسریال فیلم  ها، پخش کتاب  با چاپ  خود سرانه

  ور شوند، که  حمله  و جماعت  سنت  اهل  عقاید و مقدسات  به  تند و آتشین  هاي سخنرانی
  شیعه  براي  و نه  ایران  اسالمی  جمهوري  نظام  فعن  به  و نه  اسالم  نفع  به  نه  حرکات  اینگونه
 ... سنی  براي  در بردارد و نه  سودي
تر گرداند  ها را نزدیک تر و دل  ما را مستحکم  و همبستگی  وحدت خداوند  امید آنکه  به

 برحذردارد.  اختالفات  به  زدن  و ما را از دامن
 اهللا و بركاته  رمحةو  عليكم  والسالم

 وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
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