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 از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهرا

حضرت فاطمه  ی درباره صکه از رسول اکرم  یاتیث و روایاحاد
 یھمه آنھا داللت بر مقام واال و مرتبه بلند آن بانو اند نقل شده لزھرا

 صامبر ین خاطر پیامبر او دارند، و به ھمیبزرگوار نزد خداوند عزوجل و پ
 فرمودند:

، يُؤِْذيِ� َما آَذاَها« َما فَاِطَمُة بَْضَعٌة ِم�ِّ   .١»إِ�َّ
 .»آزارد مرا آنچه سبب آزار او شود یم تن من است ی فاطمه پاره«

 آمده: یتین در روایو ھمچن

 .٢»يا فاطمة! إن اهللا يغضب لغضبك و�رىض لرضاك«
 تو خشنود یتو ناخشنود و با خشنود یفاطمه! خداوند با ناخشنود یا«

 . »گردد  یم
ح یتصر لفاطمه زھرا  ات به مقام و مناقب حضرتیگونه روانیدر ھمه ا

ات به عصمت یک از روایچ یعصمت آن بزرگوار؛ چه در ھشده است، نه بر 
ن ین خاطر، امام شرف الدیح نشده است. و به ھمیتصر لحضرت زھرا 

َما فَاِطَمُة بَْضَعٌة ِم�ِّ «: ثیل حدیدر ذ ینوو   :سدینو  یم ...»إِ�َّ
ذاء یرا فراھم آورد، سبب ا لذاء حضرت فاطمهیو ا یدگیآنچه رنج«

 .١»اند ردد که علماء آن را حرام قرار دادهگ  یم صامبر اسالم یپ

 م).۱۹۹۵ -  ھ۱۴۱۵ان یح ی(دار اب ۲۴۳ص،  ۸ج،  – یح مسلم بشرح النوویصح -١
 ۱۴۱۸) (دارالمعرفه، ۴۷۸۳ث (یحد ی شماره ۱۳۹ص،  ۴حاکم، مستدرک حاکم، ج،  -٢

 م). ۱۹۹۸.  ھ

                                           



  از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهرا ۲

ل و مناقب، بر عصمت استدالل یث فضایو اگر قرار باشد که ما از احاد
ز معصوم یازواج مطھرات و صحابه را ن یارید بسیم، در آن صورت بایینما

سئل رسول « آمده است: لشه یحضرت عا ی م، از باب نمونه: دربارهیبدان

: صاهللا ؟ قَالَ بُّ النَّاسِ إِلَيْكَ نْ أَحَ دند: یپرس صامبر اکرم یپ از« . ٢»اَع�َِشةُ « مَ

 . »شهیست؟ فرمود: عاین مردم نزد تو کیدوستدارتر
 امبر به ام سلمه فرمود:یا آنکه پی

» َّ ِ َما نََزَل ىلَعَ إِنَُّه َوا�َّ
مَّ َسلََمَة َال تُؤِْذيِ� ىِف اَع�َِشَة فَ

ُ
نَا ىِف َ�يِْت يَا أ

َ
َوىْحُ َوأ

ْ
ال

ٍة ِمْن �َِساىِئ َ�ْ�َ اَع�َِشةَ 
َ
 .٣»اْمَرأ

چ یدر ھ یت نکن، به خدا قسم! وحیشه مرا اذیعا ی ام سلمه! درباره یا«
 . »شه بر من نازل نشده استیعا ی ر از خانهیھمسران من، غ یھا  ک از خانهی

 ن عباس آمده است:یاز ا یتیر رواد

, َوفَاِطَمُة « :صقال رسول اهللا َنَِّة: َخِد�َُة بنُت ُخَو�ِْ�ٍ
ْ
ْهِل اجل

َ
فَْضُل �َِساِء أ

َ
أ

ُة فِرَْعْونَ 
َ
ٍد  َوَمْرَ�ُم بنُت ِعْمَراَن, َوآِسيَُة بنُت ُمَزاِحٍم اْمَرأ  .٤»بنُت ُ�َمَّ

ن زنان بھشت یفرمود: برتر صرسول اکرم «د: یگو یم ابن عباس
م دختر عمران یفاطمه دختر محمد و مرلد و یجه) دختر خویعبارتند از: (خد

 .»ه دختر مزاحم (ھمسر فرعون)یو آس

 م).۱۹۹۵.  ھ۱۴۱۵ان، یح ی(دار اب ۲۴۳ص،  ۸ج،  – یشرح نوو -١
ث: یحد ی شماره ۴۰ص،  ۱۶ب ابن بلبان ج، یان به ترتیح ابن حیان، صحیابن ح -٢

۷۱۰۹. 
 ۲۴ص،  ۱۶ان ج، یح ابن حی(دارالفکر) صح ۱۹۳ص،  ۶احمد مسند احمد ج،  -٣

 .۷۱۰۹ث: یحد ی شماره
ص،  ۱و مسند احمد ج،  ۴۰۱۰ث یحد ی شماره ۲۷۰ص،  ۱۵ان : ج، یح ابن حیصح -٤

۲۹۳. 

 

                                                                                           



 ۳ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

ل و مناقب بر عصمت حضرت فاطمه یات فضاین رو استناد از روایاز ا
دگاه ما، فقط یمورد است و عصمت از د  بی دگاه اھل سنتیاز د لزھرا

 ستند.ین و ائمه، معصوم نیه، تابعک از صحابیچ یاست و ھ ‡ایمختص انب

 لزهرا  ۀفاطم ۀرام خاناحت
احترام به حضرت رسول  لحضرت زھرا  ۀد احترام به خانیبدون ترد

ن به رسول اکرم ی، توھلاست و ھتک حرمت حضرت زھرا  صاکرم
 داند.  ینم زیآن را جا یچ مسلمانیگردد، که ھ یو خاندان او محسوب م ص

صحابه و  ۀم که ھمیند، ما معتقدینما  یم گران ادعایاما بر خالف آنچه د
 صرسول اکرم  یبا دختر گرام بخصوصًا حضرت ابوبکر و عمر 

بزرگوار را کامًال مراعات  یآن بانو ۀو احترام خان اند سته داشتهیشا یرفتار
 .اند نموده

يف أهل  صارقبوا حممداً « ه فرمودند:یتوص سچنانچه حضرت ابوبکر

 . »دیتش مراعات کنیاھل ب ی را درباره صحال محمد «  ١»بيته

ِ « و فرمودند: ولِ اهللاَّ سُ ةُ رَ ابَ رَ قَ هِ لَ ى بِيَدِ سِ فْ  نَ ذِ الَّ َّ أَنْ  صوَ بُّ إِىلَ أَحَ

تِى ابَ رَ نْ قَ لَ مِ که جانم در دست اوست ارتباط و یقسم به ذات« ٢»أَصِ
امبر نزد من دوستدارتر از آن است که با یبا خاندان پ یشاوندیخو
 .»مینما یشاوندیش، خویشاوندان خویخو

، باب مناقب قرابه یکتاب فضائل اصحاب النب ۵۷۹ص،  ۱۴ج،  یح بخاری، صحیبخار -١
 م). ۱۹۹۲.  ھ ۱۴۱۲روت یبه ی، (دارالکتب العلم۳۷۱۳ث یحد ی رسول الله، شماره

 .۳۷۱۲ث یحد ی شماره ۵۷۹ص،  ۴ھمان مرجع ج،  -٢

 

                                           



  از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهرا ۴

گردد چنانکه  یم از ائمه محسوب یجّد برخ سحضرت ابوبکر یو از طرف
محمد و عبدالرحمن، پسران  ی ام فروه نواده که مادرش /امام صادق

بكر  بوأولدين « .»ابوبکرم ی من از دو سو نواده«فرمود:  یم بود سابوبکر

 .١»مرتني
 د:یگو  یم »ریالغد«در کتاب  ینجف ینین احمد امیو عالمه عبدالحس

 ییکه به تنھا یامبر و مھاجریار غار بزرگوار پیبزرگداشت و احترام «
کرد و نامش در سر فھرست   یم یامبر اسالم را در سفر ھجرت ھمراھیپ

ت داشته باشد. و نشناختن حق یما اھم ید برایمھاجران ثبت است، با
ات فاحش و قضاوت یت او، از جنایابوبکر و کم رنگ جلوه دادن شخص

 .٢»دیآ یاحساسات به شمار م یاز رو ینه و داورناعادال
ل یقا یاحترام خاص صامبر یت پیز به اھل بین سحضرت عمر فاروق

 فرمودند: لبودند. و خطاب به حضرت فاطمه 

واهللا ما  كمن صيا فاطمة! واهللا ما رأيت أحداً أحب ايل رسول اهللا «

  .٣»كأحب إيلّ من صكان أحدٌ من الناس بعد أبيك 
افتم یامبر خدا نیرا محبوبتر از تو نزد پ یفاطمه! بخدا قسم من کس یا«

 .»ستیبعد از پدر بزرگوارت نزد من محبوبتر از تو ن یچ کسیو بخدا قسم ھ

 .۶۵۹ص،  ۱عه ج، یان الشیاع -١
 م). ۱۹۸۳.  ھ۱۴۰۳ ی(دارالکتاب العرب ۷۴-۷۳ص،  ۷ر، ج، یالغد -٢
.  ھ۱۴۱۸، (دارالمعرفه ۴۷۸۹ث یحد ی شماره ۱۳۹ص،  ۴مستدرک حاکم، ج،  -٣

 م).۱۹۹۸

 

                                           



 ۵ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

، صامبر یت پیبه اھل ب سخاص حضرت عمر فاروق ی ده و ارادهیعق
 ۀو فاطم یحضرت عل یدختر گرام لشان از ام کلثوم یسبب شد تا ا

 ند.ینما یخواستگار لزھرا
 .) ھ۲۸۴( یمتوف یعقوبیعقوب ی ی، احمد بن أبیعیر شیچنانکه مورخ شھ

ه دختر طالب را که مادرش فاطم یبن اب ید: عمر، ام کلثوم، دختر علیگو  یم
گفت: که او ھنوز  یکرد. پس عل یطالب خواستگار یبن اب یامبر بود از علیپ

امبر خدا ید از پکن خوینخواستم. ل یکودک است، عمر گفت: آنچه پنداشت
 دم که فرمود:یشن

  .»لك سبب و�سب ينقطع يوم القيامة إال سبيب وصهري«
و  یشود، جز بستگ یم دهیز بریدر روز رستاخ یشاوندیو خو یھر بستگ«

امبر خدا یبا پ یو داماد یمن، پس خواستم که مرا بستگ یو داماد یشیخو
 .١»ه دادینار به او مھریگرفت و ده ھزار د یباشد؛ پس او را به زن

ورش یکوثر و  ی دردانه« ی سندگان مقالهینو که   است یشگفت یبس یجا
 سیرا با دختر حضرت عل س، ازدواج حضرت عمر فاروق»یوح ی به خانه

که کدام عقل یدر صورت اند ن واقعه را منکر نشدهیو ا اند مورد نقد قرار نداده
دخترش را به ازدواج قاتل ھمسر  سیضرت علرد که حیپذ  یم میسل

 د!؟یدوستانه برقرار نما ۀرابط یدر آورد و با و لش، فاطمهیگرام

 لحضرت زهرا ۀنقد روایات هتک حرمت خان

 یبه طرز» یوح ی ورش به خانهیکوثر و  ی دردانه« ی سندگان مقالهینو
ند و شھادت یرا از کتب اھل سنت نقل نما یتا عبارات اند  دهیماھرانه کوش

م ی: محمد ابراھۀترجم ۳۵ص،  ۲، ج، یعقوبیخ یعقوب، تاری یاحمد بن اب یعقوبی -١
 ش). ۱۳۶۶ یو فرھنگ ی، (شرکت انتشارات علمیتیآ

 

                                           



  از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهرا ۶

ن بخش یجلوه دھند. که ما در ا یخیتار یقتیرا حق لزھرا ۀحضرت فاطم
را بر » خیف روشن تاریتحر«م و قضاوت در یپرداز یم ات نقل شدهیبه نقد روا

 م.یگذار  یم یخوانندگان گرام ی عھده

 »المصنف«به و کتاب یش یابن أب
بعد رسول  عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أنه حني بويع اليب بكر«

فيشاوروهنا  صكان عيل والزبري يدخالن عىل فاطمة بنت رسول اهللا صاهللا

ويرجتعون يف أمرهم، فلام بلغ ذلک عمر بن اخلطاب، خرج حتي دخل عىل 

، ك! و اهللا ما من أحد أحب الينا من أبيصفاطمة فقال: يا بنت رسول اهللا

بامنعي إن اجتمع  كايم اهللا ما ذا، وكمن كما من أحد أحب الينا بعد أبيو

؟ ان امرهتم أن حيرق عليهم البيت، قال: فلام خرج عمر كهوالء النفر عند

جاؤوها. فقالت: تعلمون أن عمر قد جاءين وقد حلف باهللا لئن عدتم 

 .١»ا حلف عليهأمـليحرقن عليكم البيت وأيم اهللا ليمضني ل
ن قسمت یا» یوح ی ورش به خانهیکوثر و  ی دردانه« ی سندگان مقالهینو
 لحضرت زھرا  ۀت را که به ظاھر داللت بر اقدام به سوزاندن خانیاز روا

ت ابن ین روای، و از نقل ادامه ھماند را دارد نقل نموده ستوسط عمر فاروق
 یرا کامًال منتف لحضرت زھرا ۀبه که اقدام به سوزاندن خانیش یاب
 .اند ساند، سر باز زدهر  یم اران او را به اثباتیو  یعت حضرت علید و بینما یم

 فرمودند: لد که حضرت فاطمهیآ  یم تیروا ۀچنانکه در ادام

ما جاء يف ، باب یکتاب المغاز ۵۷۲ص،  ۸ث و اآلثار، ج، یاالحاد یبه، فیش یابن اب -١

 م).۱۹۸۹.  ھ۱۴۰۹. (دارالفکر، الرده يف وسريته بكر خالفة ايب

 

                                           



 ۷ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

ال ترجعوا ايل، فانرصفوا عنها فلم راشدين، فروا رأيكم وفانرصفوا «

 .١»بكر بايعوا اليب ىيرجعوا إليها حت
د؛ ید، و نزد من برنگردیینما یمتان را قطعید و تصمیبازگرد یبه خوب«

عت یب ساران او) از نزد فاطمه برگشتند و تا با ابوبکریو  یچنانچه آنان (عل
 . »باز نگشتند لفاطمه  ۀنکردند به خان

 بهیش يت ابن ابیبرداشت نادرست از روا
ت ابن یروا یانصاف و به دور از تعصب محتوا ی دهیاگر ما با د یبراست

ن و ھتک حرمت به حضرت فاطمه یتوھ یم بجایینما یبه را بررسیش یاب
رسد که ما   یم بزرگوار به اثبات ی، احترام و بزرگداشت آن بانولزھرا 

 م:یشمار  یم ت مزبور را برینکات قابل توجه روا
قبل از ھر گونه  ست آمده است که حضرت عمر فاروق یالف: در روا

 نیو منزلت  او را چنرفت و مقام  لشخصًا نزد حضرت فاطمه  یاقدام
 ان فرمود:یب

واهللا ما من أحد أحب إلينا من أبيك، وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك «

  .٢»منك
ت ینزد ما محبوبتر از پدر گرام یچ کسیفاطمه! به خدا قسم ھ یا«

چ کس بعد از پدر بزرگوارت نزد ما محبوبتر از شما یست، و به خدا قسم ھین
 .»ستین

 .۵۷۲ص،  ۸ھمان مرجع، ج،  -١
 .۵۷۲ص،  ۸ھمان مرجع ج،  -٢

 

                                           



  از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهرا ۸

رسول  یمنزلت دختر گرامان ی، و بسعمل کرد حضرت فاروق اعظم 
 باشد.  یم صت رسول اکرم ینشان احترام و محبت به اھل ب صاکرم 

برخوردار بود که حضرت عمر  یتیفه از چنان اھمیعت با خلیمسأله ب ب:
م نمود یتفھ لن مسأله را به حضرت فاطمه یسخت ا یبا الفاظ سفاروق

 و فرمود:

نفر عندك إن أمرهتم أن حيرق وأيم اهللا ما ذاك بامنعي ان اجتمع هؤالء ال«

 .١»عليهم البيت
که نزد  یشود که در مورد کسان  ینم مانع من یزیچ چیبه خدا قسم! ھ«

 .»دستور دھم تا خانه را بر آنان بسوزانند اند تو گرد آمده
 یا ژه یت ویمسلمانان از اھم یعت بخاطر اتحاد و ھمبستگیمسأله ب

در مورد اتحاد و  صامبر اسالم یپ داتیت به تأکیبرخوردار بود، و با عنا
 س، حضرت عمر فاروق ٢فهیعت با چند خلیو اجتناب از تفرقه و ب یھمبستگ

 د.ید نمایرا تھد سعت با ابوبکر ید تا مخالفان بیمصلحت را در آن د
عت داد و یمشورت ب سبه مخالفان ابوبکر  لحضرت فاطمه زھرا  ج:
 فرمود: سحضرت عمر فاروق  یھا  د فرمودهیید و تأیدر تأک

  .٣»فانرصفوا راشدين فروا رأيكم وال ترجعوا إىل«
 .»دییاید و نزد من نیینما یتان را قطع  مید و تصمیباز گرد یبه خوب«

 .۵۷۲ص،  ۸ھمان مرجع ج،  -١
کتاب الخالفه،  ۳۵۹ص،  ۵ن منبع الزوائد و مجمع الفوائد، ج، ینورالد یثمیر.ک. ھ -٢

 م). ۱۹۹۲.  ھ ۱۴۱۲(دارالفکر،  باب النهي عن مبايعة خليفتني

ماجاء باب  یمغازکتاب ال ۵۷۲ص،  ۸، ج، املصنف يف االحاديث واآلثاربه، یش یابن اب -٣

 م). ۱۹۸۹.  ھ ۱۴۰۹، (دارالفکر، يف خالفه ايب بكر  سريته يف الرده

 

                                           



 ۹ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

توسط حضرت عمر  لحضرت زھرا  ۀعدم اثبات سوزاندن خان د:
ز، ید مصلحت آمیبه تھد سوبسنده نمودن حضرت عمر فاروق  سفاروق 

 ت آمده است:یان روایدر پاچنانکه 

  .١»فانرصفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا اليب بكر«
عت نکردند به خانه فاطمه یاز نزد فاطمه بازگشتند و تا با ابوبکر ب«

 .»امدندین
حضرت  ۀبه به سوزاندن خانیش یت ابن ابیروا یچ جایجه: در ھینت
 ی سوزاندن خانه ی بمثابهد محض یح نشده است و اگر تھدیتصر لزھرا

نقل  صکه از رسول اکرم  یداتیشود، پس تھد یم حضرت زھرا محسوب
 د:یفرما یم قت حمل شود. چنانکهید به حقیشده است، با

َق ُقَر�ًْشا« َحرِّ
ُ
ْن أ

َ
َمَرِ� أ

َ
َ أ   .٢»إِنَّ ا�َّ

 .»ش را بسوزانمیخداوند به من دستور داده تا قر«
ْن «

َ
الِة َ�تَُقاُم، ُ�مَّ آُمَر رَُجال يَُص�ِّ بِانلَّاِس، ُ�مَّ آُخُذ لََقْد َهَمْمُت أ آُمَر بِالصَّ

ُق َعلَيِْهْم  َحرِّ
ُ
الَة، فَأ قَْواًما يِف ُدورِِهْم ال �َْشَهُدوَن الصَّ

َ
ُحَزًما ِمْن َحَطٍب، ُ�مَّ آيِت أ

  .٣»ُ�يُوَ�ُهمْ 
ور به ام تا دست  که جانم در دست اوست، قصد کرده یقسم به ذات«
 یرا برا یم تا اذان دھد و شخصیزم دھم سپس مؤذن را بگویھ یآور جمع

 .۵۷۲ص،  ۸ھمان مرجع، ج،  -١

الصفه التي يعرف هبا يف الدنيا اهل اجلنه کتاب الجنه باب  ۱۹۵ص،  ۱۷، ج، یشرح نوو -٢

 .۱۹۹۴.  ھ ۱۴۱۴) دارالمعرفه ۶۳/۱-۷۱۳۶شماره ( واهل النار

شماره  وجوب صالة اجلامعهکتاب األذان، باب  ۱۹۷ص،  ۱، ج، یبخار حی، صحیبخار -٣
 م. ۱۹۹۲.  ھ ۱۴۱۲ه، یدارالکتب العلم ۶۴۴ث : یحد

 

                                           



  از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهرا ۱۰

شان را بر یھا متخلفان بروم و خانه ی م و خود به خانهیامامت مردم مقرر نما
 .»آنان آتش زنم

ش و متخلفان از نماز یات فوق بر سوزاندن قریاز روا یچ عاقلیاما ھ
داند که منظور   یم د، وینما یاستدالل نم صامبر اسالم یجماعت توسط پ

د و نماز با جماعت بوده است. یتوح ی ت دعوت به مسألهیاھم صامبر یپ
توسط عمر  لحضرت زھرا ی ح به سوزاندن خانهید و تصریلذا تأک
 تعصب است. یدور از انصاف و از رو؛ به سفاروق

 »انساب األشراف«در کتاب  یبالذر ییحیت احمد بن یروا یبررس
 یدر انساب االشراف از چند جھت قابل نقد و بررس یت بالذریروا

 باشد:  یم
کند  یم نقل یرا که بالذر یتیت؛ روایانقطاع متعدد در اسناد روا -اوالً 

املدائني عن مسلمة بن حمارب، عن سليامن التيمي عن «د: یگو  یم در آغاز آن

 ... عون: إن أبابكر أرسل إيل عيلابن 
است که  یشیقر یمحمد بن عبدالله مدائنبن  یاول ابوالحسن، عل یراو

ن مورد جرح قرار گرفته است از آن جمله حافظ ابو احمد، یاز جانب محدث
 د:یگو  یم .)ه ۳۶۵ ی(متوفا یجرجان یعبدالله بن عد

سيف املدائني، مويل عبدالرمحن بن سمره  عيل بن حممد بن عبداهللا بن ايب«

االخبار، قل ما له من الروايات وليس بالقوي يف احلديث و هو صاحب 

 .١»املسندة

للمطبوعات  یموسسه االعلم ۲۵۳ص،  ۴زان، ج، ی، احمد بن حجر، لسان المیعسقالن -١
 م. ۱۹۸۷  ھ ۱۴۰۶
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عبدالرحمن بن  ی ، بردهیف مدائنیس یبن محمد بن عبدالله بن اب یعل«
 ت اخباریشتر به روایست بیث توانا نیت حدیدر روا یسمره است و

 . »اند ت مسند او اندکیپردازد و روا  یم
است که نه از ابن عون  یمان بن طرخان، ابوالمعتمر بصریگر سلید یراو

ت کرده است چنانکه عالمه یت کرده و نه مسلمه بن محارب از او روایروا
 .١ب الکمال آورده استیدر تھذ ین مزیجمال الد
است به  یتابع یعبدالله بن عون بن أرطبان است و یعنیآخر  یو راو

ک از یچ یده است اما از ھیانس بن مالک را د ین کودکیخاطر آنکه در سن
 ین احمد ذھبیالد ت نکرده، چنانکه امام شمسیامبر روایپ ی صحابه
 د:یفرما یم )ه ۷۴۸ ی(متوفا

ما، انه ولد يف حياة ابن  وال من صحايب كاعاً من أنس بن مالـما وجدت له سم«

  .٢»طبقتهعباس و
گر ید یا صحابیرا از انس بن مالک  یت ویدن روایکه شن یتیمن روا«

 .»که او در زمان ابن عباس متولد شده است یدم در حالیثابت کند ند
که خود شاھد  یکه در چند جا انقطاع دارد و کس ین سندیحال با ا

 را به اثبات رساند. ین بزرگیبه ا یتوان ادعا  یم ماجرا نبوده است چگونه
 د که: یآ  یم تیروا ی ًا: در ادامهیثان

نزيل حتي أمجع و جاء عيل، فبايع و قال: كنت عزمت أن ال أخرج من م«

 ۲۵۳شماره شرح حال  ۶ص،  ۱۲ب الکمال، ج، یوسف، تھذین ی، جمال الدیمز -١
 .م ۱۹۸۷ھـ  ۱۴۰۷موسسه الرساله 

  ھ ۱۴۱۴موسسه الرساله  ۳۶۴۶ص،  ۶ر اعالم النبالء ج، ی، احمد بن عثمان، سیذھب -٢
 م. ۱۹۸۷
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  .١»القرآن
م گرفته بودم تا یمن تصم عت کرد و گفت:یب» ابوبکر«آمد و با  یو عل«
 .»ام خارج نشوم نکنم از خانه  یآور قرآن را جمع  که یزمان

 گردد:   یم ت دو مطلب مھم مشخصیروا ی از ادامه
 ی در جھت سوزاندن خانه یگونه اقدام چیھ سکه حضرت عمر فاروق 

 ز بسنده نمود. یآم د مصلحتیننمود و فقط به تھد لحضرت فاطمه 
رد خود شخصًا ینکه مورد اھانت قرار بگیز بدون این ل یحضرت عل

 یر، بدون اکراه با ویان علت تأخیرفت و پس از ب سنزد حضرت ابوبکر 
در صفحه قبل از  یبالذر ییحیرا که احمد بن  یتیعت نمود؛ چنانکه روایب
 ن ادعا است.ید اییه کامًال در تأنقل کردت ین روایا

ا عمر بن اخلطاب ـملا بايع الناس أبابكر اعتزل عيل والزبري فبعث اليهم«

وزيد بن ثابت؛ فأتيا منزل عيل فقرعا الباب فنظر زبري من قرته، ثم رجع ايل 

عيل فقال: هذان رجالن من أهل اجلنة وليس لنا أن نقاتلهام، قال: افتح 

خرجا معهام حتي أتيا أبابكر فقال ابوبكر: يا عيل! أنت ابن عم ا، ثم ـهلم

، كرسول اهللا و صهره فتقول إين أحق هبذا االمر ال ها اهللا! أنا أحق به من

، فبسط يده كأبايع كاُبسط يد صقال: ال تئريب يا خليفه رسول اهللا 

  .٢»فبايعه
شدند،  یر منزویو زب یعت نمودند، علیکه مردم با ابوبکر بیھنگام«

 ید بن ثابت را نزد آنان فرستاد، آنان به منزل علی(حضرت ابوبکر) عمر و ز

 م. ۱۹۵۹دارالمعارف، مصر  ۵۷۶ص،  ۱، انساب االشراف، ج، ییحی، احمد بن یبالذر -١
 .۵۸۵ھمان مرجع ج، ص،  -٢
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 یر از سوراخ در نگاه کرد و سپس نزد علیآمدند و در زدند، حضرت زب
م با آنان ی، و ما حق نداراند ینان دو تن از مردان بھشتیبرگشت و گفت: ا

 م.یبجنگ
ر نزد یو زب یگفت: در را بر آنان بگشا، سپس آنان ھمراه با عل یآنگاه عل

! تو پسر عمو و داماد رسول الله خدا یعل یابوبکر آمدند، ابوبکر گفت: ا
ن یترم؛ نه، بخدا قسم من در ا : من به امر خالفت مستحقییگو  یم ، ویھست

فه رسول یخل یست، ایسرزنش ن یگفت: جا یترم، عل مورد از تو مستحق
عت کنم، آنگاه ابوبکر دستش را دراز کرد و یاور تا با تو بیدا، دستت را بخ
 .»عت نمودیبا او ب یعل

در دست داشته  یا لهیفت سنکه حضرت عمر فاروق یثالثًا: به فرض ا
شود که  یم ت ثابتین روایا ید از کجاید به سوزاندن خانه نمایباشد و تھد

را به  یآتش زد و ورا  لحضرت فاطمه  ی خانه سحضرت عمر فاروق 
 شھادت رساند!؟

کند که با مخالفان   یم حیتصر» نھج البالغه«در  س یرابعًا: حضرت عل
 یرین کار به درگید شود، گرچه ایا امام برخورد شدیفه یعت با خلیب
 د:یفرما یم انجامد؛ آنجا کهیب

هللا ريض، فان خرج عن  كفان اجتمعوا عىل رجل و سموه إماماً كان ذل«

رهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إيل ما خرج منه، فان أيب قاتلوه عىل اتباعه أم

  .١»مؤمنني وواله اهللا ما تويلـغري سبيل ال
شوا یفه و پیرا خل ین و انصار) گرد آمده مردیشان (مھاجریو چون ا«

ب یبه سبب ع ین کار است، و اگر کسیخدا در ا یدند رضا و خشنودینام

 چاپ : تھران. ۸۴۰-۸۴۱ص،  ۵ض االسالم، ترجمه و شرح نھج البالغه، ج، یف -١

 

                                           



  از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهرا ۱۴

د او را به اطاعت وادار یچیشان سرپیاز فرمان ا یا بر اثر بدعتیو  ییجو
ر راه یجنگند به جھت آنکه غ  یم رفت با اویند، و اگر فرمان آنھا را نپذینما

نموده، و خداوند او را واگذارد بآنچه که به آن رو آورده  یروین را پیمومن
 .»است

ان یم یریچ گونه درگیفه ھیعت با خلیم در امر بیما با آنکه معتقد
 سرخ نداده، اما باز ھم اگر حضرت عمر فاروق  ین و حضرت علیخیش

 او را معذور س ید کرده باشد مطابق با فرمان حضرت علیرا تھد یکس
 م.یدان  یم

 » اسهیاالمامه و الس«به و کتاب یات ابن قتینقد روا
با استناد از کتاب  یز آمده است که برخین» افسانه شھادت« ۀدر مقال

که  ینوریبه دیآن ابن قت ی سندهیکه به َرغم آنان نو» اسهیاالمامه والس«
 ۀق شھادت حضرت فاطمین طریتا از ا اند نموده یداشته، سع یمسلک سن

قابل قبول  یبه دالئل متعددن استناد یرا به اثبات برسانند، اما ا لزھرا 
 ست.ین

ت بدون ذکر سند و مأخذ و مدرک است. و ین روایل آن که ایبه دل -۱
 ی، ناقل اگر سندیثیا حدی یخیت تاریم که در نقل روایدان یم ھمه

ن صورت خواننده یکند، در ا یم داشته باشد مطلب را با ذکر سند نقل
ق کند و اگر سند را یابد که در صحت و سقم نقل، تحقی یم امکان

رد و اگر ناقل بدون ذکر سند و مأخذ نقل کند، یافت، بپذیح یصح
که مدرک و مأخذ و سند نقل نشده؛ اعتماد ن گونه نقلھا یگران به اید

شمارند،   ینم را معتبر یثین احادیث چنیحد یکنند. علما ینم
 ییبدون مدرک و مأخذ اعتنا یخیتار یز به نقلھاین یین اروپایمحقق

ن خاطر، عبدالله یشمارند و به ھم  یم ر معتبریکنند و آن را غ ینم

 



 ۱۵ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

لو ال من الدين و االسناد« :دیفرما یر میمحدث شھبن مبارک 

ن است و اگر یاز د ییاسناد جز«. ١»االسناد لقال من شآء ماشاء

 .»گفت  یم خواست یاسناد نبود ھر کس آنچه را که م
ھم فاقد سند و مدرک است و ھم در آن » اسهیاالمامه و الس«ت یروا

دھد خود   یم ان شده که نشانیب یا را به گونه یوجود دارد ز یانیضعف ب
د، از ینما  یم دیا الاقل خواننده را دچار تردید دارد یدر صحت آن ترد زیناقل ن

 باب نمونه:
ت داد تا یرا مأمور س، عمرست آمده است که حضرت ابوبکریدر آغاز روا
عت با او فرا ی، به باند گرد آمده سیعت را که در خانه علیمتخلفان از ب

 د عيل (كرم اهللا وجهه)تفقد قوماً ختلفوا عن بيعته عن سان ابابكر« خواند:

، فابوا ان خيرجوا فدعا هم يف دار عيلفبعث اليهم عمر، فجاء فناداهم و

الذي نفيس عمر بيده: لتخرجن او الحرقنها عىل من فيها، باحلطب وقال: و

فقيل له: يا ابا حفص! إن فيها فاطمه؟ فقال: وان فخرجوا فبايعوا اال 

  .٢»علياً 

د به سوزاندن یآنان را تھد سگردد عمر  یم ت مشخصیچنانکه از روا
ر از یرون آمدند و به غیعت متقاعد شدند و از خانه بینمود، و متخلفان از ب

 یچ گونه اقدامیھ سعت نمودند و حضرت عمریب سشان با ابوبکر ۀ، ھمیعل
 د:یآ یت میننمود، در ادامه روا لبه سوزاندن خانه فاطمه

 م. ۱۹۸۶  ھ ۱۴۰۶دارالفکر المعاصر،  ۲۵۶ث، ص، یابن صالح، علوم الحد -١
  ھ ۱۳۸۸و اوالده بمصر،  یالحلب یالباب یمطبعه مصطف ۱۲ص، » اسهیاالمامه و الس« -٢

 م. ۱۹۶۹

 

                                           



  از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهرا ۱۶

اتوا باب فاطمه، فدقوا الباب، ثم قام عمر، فميش معه مجاعه، حتي «

ا سمعت أصواهتم نادت بأعىل صوهتا: يا أبت يا رسول اهللا، ماذا لقينا ـفلم

ا سمع القوم صوهتا وبكاءها ـابن ايب قحافه، فلممن ابن اخلطاب و كبعد

بقي عمر ومعه تنفطر وانرصفوا باكني وكادت قلوهبم تنصدع، واكبادهم 

 .١»ايب بكر قوم، فأخرجوا عليا فمضوا به إيل
رفت و در زد و  ست آمده است که حضرت عمر ین بخش از روایدر ا

ست، چنانکه حضرت عمر و ینمود و گر یتیاظھار نارضا لحضرت فاطمه 
رون آوردند و نزد ابوبکر بردند. یرا از خانه ب س ی، حضرت علیھمراھان و

حضرت  ۀخان سح نشده است که حضرت عمر یت تصریروا یچ جایاما در ھ
ان در چنان یبزرگوار را در م یا آنکه آن بانویرا سوزاند و  لفاطمه زھرا 

 بهیت ابن قتید! بلکه برخالف آن در ادامه رواین نمایفشرد که سقط جن
به خانه فاطمه  یعذرت خواھم یبرا بد که حضرت ابوبکر و عمر یآ یم

 رفتند.

انطلق بنا ايل فاطمه، فانا قد اغضبناها فانطلقا  بفقال عمر اليب بكر «

، فأستأذنا عىل فاطمه فلم تأذن هلم، فأتيا علياً فكلامه، فأدخلهام عليها،  مجيعاً

، إفلام قعدا عندها، فولت وجهها ايل احلائط، فسلام عليها، فلم ترد 

ايل ه رسول اهللا أحب فتكلم ابوبكر فقال: يا حبيبه رسول اهللا! واهللا ان قراب

 .٢»الحب ايل من عائشه ابنتي كانمن قرابتي و

 .۱۳ھمان مرجع ص،  -١
 .۱۴-۱۳، ھمان مرجع، ص -٢

 

                                           



 ۱۷ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

به  لگردد پس از آنکه حضرت فاطمه  یت فوق مشخص میاز روا
رفتند، بعد  س یاجازه ورود نداد، آنان نزد عل بحضرت ابوبکر و عمر 

سالم آنان را  لآنان را نزد فاطمه برد، و حضرت فاطمه  س یحضرت عل
 صامبر یبا خاندان پ یشاوندیخو فرمود: لپاسخ نداد و حضرت ابوبکر 

 یدھم؛ و تو ا یح میش ترجیشاوندان خویبا خو یشاوندیرا از خو
ن سوال ینجا ایا». یتر محبوب لشه ینزد من از دخترم عا لفاطمه
را با زور و  س یش حضرت علیگردد که اگر آنان تا چند لحظه پ  یم مطرح

را مورد ضرب و  سعت کند، و حضرت فاطمه یزه وادار نمودند تا بیسر ن
ش یخو ۀآنان را به خان س یشتم قرار دادند، چگونه ممکن است حضرت عل

 ».د؟!یرا جلب نما لت حضرت فاطمه یببرد و رضا
 د که:یآ  یم تیان روایو در پا

بكر أقام ثالثة أيام يقيل الناس ويستقيلهم، يقول:  ا متت البيعة أليبـفلم«

فيقوم عيل يف أول الناس قد أقلتكم يف بيعتي، هل من كاره؟ هل من مبغض؟ 

لتوحيد  صرسول اهللا كأبداً قد قدم كوال نستقيل كاهللا ال نقيلفيقول: و

  .١»لرتجيح دنيانا كديننا، من ذا الذي يؤخر
رفت (حضرت ابوبکر) تا سه روز به یپذان یعت با ابوبکر پایپس از آنکه ب«

ز تقاضا نمود و فرمود: یرند و از آنان نیعتشان را پس بگیار داد تا بیمردم اخت
 یا کسیھست که نپسندد؟ و آ یا کسیعتم را به شما پس دادم آیمن ب«

ان یبود که از م ین کسینخست یھست که بغض بورزد؟ آنگاه حضرت عل
م و یدھ  ینم عت تو را پسیقسم! ما ھرگز ببخدا «مردم برخاست و فرمود: 

 .۱۶ھمان مرجع، ص،  -١

 

                                           



  از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهرا ۱۸

تو را  صد رسول اکرم یم؛ بدون تردیریعت را پس بگیم از تو بیستیحاضر ن
تو را در امور  یتواند برتر  یم یما مقدم داشتند لذا چه کس ینیدر امور د

 .»ردینپذ یویدن
ح یتصر» اسهیاالمامه و الس«ت کتاب یروا یچ جایکوتاه سخن، آنکه در ھ

 ۀحضرت فاطم ۀاقدام به سوزاندن خان سنشده است که حضرت عمر
بزرگوار را مورد ضرب و شتم قرار  یا آن که آن بانویکرده باشد و  لزھرا

از  ب، حضرت ابوبکر و عمر یبرخ یداده باشد، بلکه برخالف ادعا
ب یبا ط س ینمودند و حضرت عل یمعذرت خواھ لحضرت فاطمه 

 رفته است.یپذ عت حضرت ابوبکر رایخاطر ب

 »االمامه و السیاسه«تردید در انتساب کتاب 
» اسهیاالمامه و الس«به در کتاب یت ابن قتیگر در استناد به روایاشکال د

 ینورید بهیف ابن قتیتأل» اسهیالساالمامه و«را کتاب یگردد، ز یم بر
د دارند گرچه یترد ینوریبه دیبه ابن قت باشد و محققان در انتساب آن  ینم
تا  اند دهیکوش» یوح ی ورش به خانهیکوثر و  ی دردانه« ی سندگان مقالهینو

ز مردود است به اثبات انتساب یل که از نظر خودشان نیدو دل یکیبا ارائه 
 ه بپردازند.یبه ابن قتب» اسهیاالمامه والس«کتاب 

مزبور از جانب محققان مستشرق و مسلمان مورد نقد  ۀیکه نظر یدر حال
 داند.  یآن را معتبر نم یه و کستقرار گرف

سندگان شرح حال یک از نویچ یمحققان، آن است که ھ ی ل عمدهیدل
االمامه «نام کتاب  یف ویبه، در فھرست تصانیعبدالله بن مسلم بن قت

ل اشاره یذ یھا توان به کتاب  یم اند که از آن جمله را ذکر نکرده» اسهیوالس
 کرد:

 



 ۱۹ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

 .)ه ۶۸۱ ین أحمد بن خلکان (متوفیالد ف شمسیتأل  ١»انیات االعیوف«
ن، عبدالرحمن یف جالل الدیتأل ٢»النحاهيني وبغيه الوعاه يف طبقات اللغو«

 ).ه ۹۱۱ی(متوف یوطیس
 .)ه ۷۶۴ ی(متوف یبک صفدین بن أیف صالح الدیتأل ٣»اتیبالوف یالواف«
 ).ه ۴۶۳( یمتوف یبغداد یف ابوبکر، احمد بن علیتال ٤»خ بغدادیتار«

در » ون االخباریع«ل، محقق و پژوھشگر کتاب یطو یوسف علیدکتر 
» اسهیاالمامه و الس«کتاب  د: علما در انتسابیگو یکتاب مذکور م ۀمقدم

سندگان یک از مؤرخان و نویچ یل شان آن است که ھید دارند، و دلیترد
را ذکر » اسهیاالمامه و الس«به کتاب یف ابن قتیمشھور در فھرست تصان

 .٥اند نکرده
است و نه  یمینه قد» اسهیاالمامه و الس«معتقد است که  DOZY یدوز«
ر معقول است. از یو غ یالیات خیوروا یخیاشتباھات تار یرا حاویح، زیصح

ست. یبه ممکن نیبه ابن قت یفیف ضعین تصنین رو انتساب چنیا
ن یز با او موافق است که این ید و دوزیگو یم خاورشناس معروف ھاماکر

ام یدارند و در ا یحماس ۀامثال آن که جنب یخیتار یھا کتاب و کتاب

 روت.ی)، دار صادر، ب۳۲۸شرح حال ( ی شماره ۴۳-۴۲ص،  ۳ان، ج، یات االعیوف -١

شرح حال  ی شماره ۶۴-۶۳ص،  ۲، ج، »بغيه الوعاه يف طبقات اللغويني والنحاه« -٢
 م.یق : محمد ابوالفضل ابراھیه، تحقی)، المکتبه العصر۱۴۴۴(

) دارالنشر ۵۱۶شرح حال ( ی شماره ۶۰۹-۶۰۷ص،  ۱۷ج،  اتیبالوف ی، الوافیصفد -٣
 م. ۱۹۹۱  ھ ۱۴۱۱سبادن، ینربفیفرانز شتا

) المکتبه ۵۳۰۹شرح حال ( ی شماره ۱۷۰ص،  ۱۰خ بغداد، ج، یب، تاری، خطیبغدا -٤
 ه.یالسلف

 م. ۱۹۸۵  ھ ۱۴۰۶ه یدارالکتب العلم ۳۳ون االخبار، مقدمه ص، یبه،عیابن قت -٥

 

                                           



  از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهرا ۲۰

تا  اند ف شدهیختن حماسه در روح مسلمانان تألیانگ یبرا یبیصل یجنگھا
 .١اجداد شان سازند یھایآنان را متوجه قھرمان

االمامه و «د: کتاب یگو  یم )(Brockelmannمستشرق معروف بروکلمان 
) (DE GEIEیگو یکه د ی. در حالاند نسبت داده بهیرا به ابن قت» اسهیالس

ا در مغرب و در زمان ابن یدر مصر » اسهیاالمامه و الس«د : کتاب یگو یم
ب مأخوذ یخ ابن حبیاز آن کتاب از تار یف شده است و قسمتیه تصنیقتب

 . ٢شده است
ن کتاب را به ابن یا«ز آمده است: ین» هیالمعارف االسالم ةدائر«و در 

دھد که   یم حیترج DE GEIE)( یگو یکه دیدر حال اند سبت دادهبه نیقت
 .٣به بوده استیو معاصر ابن قت یا مغربی یمصر یمصنف آن مرد

که به » یدائره المعارف بزرگ اسالم«سندگان یتر از ھمه آنکه نو و جالب
شده است در  یبنام کشورمان گردآور دینفر از محققان و اسات ۲۲۷کوشش 

 دارند:  یم ن مرقومیبه چنیابن قتف یفھرست تصان
مردود  یقو ا به احتمالیبه قطعًا یکه انتسابشان به ابن قت ییھا کتاب«
 است:
از آن در جامعه  یا االلفاظ المغربه بااللقاب المعربه، که نسخه -۱

 ).۱۶۲س موجود است، (کوکنت، ھمان ن فاییالقرو
م  ۱۹۵۷در  ده، از جملهیکه بارھا به چاپ رس» اسهیاالمامه و الس« -۲

 .١»ینیبه کوشش طه محمد ز ۱۹۸۵ز در یدر قاھره و  ن

 ۀترجم ۲۱ص،  ۱در اندلس ج،  یخ دولت اسالمیحمد عبدالله، تارر.ک. عنان، م -١
 ھان.یچاپ موسسه ک ۱۳۶۶، چاپ اول زمستان یتید آیعبدالحم

 .۲۲۹ص،  ۲، ج، یخ االدب العربیتار -٢
) دار ۱/۲۶۲ه (یم، دائره المعارف االسالمید، ابراھیخورش ی، احمد، زکیالشنتاو -٣

 روت.یب –المعرفه 

 

                                           



 ۲۱ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

االمامه «توان نظرات متعدد پژوھشگران را بخاطر نقل نام کتاب  یلذا نم
ان یوسف الیکه » ه والمعربهیالمطبوعات العربمعجم «در » اسهیو الس

برده و  را نام یو عجم یعرب ی چاپ شده یدر آن فھرست کتابھا ٢سیسرک
مردود دانست که در آن  ٣نکرده یگونه اظھار نظر چیکتاب مزبور ھ ی درباره

 ی زهیقت انگیم. و در حقیا ز گرفتار احساسات و تعصب شدهین صورت ما
آن است که محمد عزه دروزه، » اسهیاالمامه والس«ف کتاب یدر تال یواقع

 د:یگو  یم یدانشمند معاصر مصر
االمامه و «ات یشتر روایدر ب یو عباس یعلو یھاشم  عهید شیر عقایتأث«

 ۀجیات نتین روایا یخورد. و به احتمال قو  یم آشکارا به چشم» اسهیالس
د یان پدیان و ھاشمیان اموین میراشد یاست که پس از خلفا یتضاد و رقابت

از آن  تر و خردمند تر، منزه مانیبا ا بیآمده است و گرنه فاطمه و عل
تر و خوددارتر  زند و عمر بزرگیکه بر خالف مصالح مسلمانان به پا خ اند بوده

 .٤»ازدیدست  لۀفاطم ۀاز آن است که به سوزاندن خان

 یر طبریخ محمد بن جریت تارینقد روا
م و یبپرداز» یخ طبریتار«ت یروا یم به بررسیآنکه بھتر بتوان یما برا

 م:یپرداز یم با سندم به نقل کامل آن یین نماییصحت و سقم آن را تب
 دیگو  یم »االمم و الملوک«خ یدر تار یطبر

 .یشمس ۱۳۶۹، چاپ اول تھران ۴۵۹ص،  ۴ج، » یالمعارف بزرگ اسالم ةدائر« -١
وسف ینام » یوح ی ورش به خانهیکوثر و  ی دردانه« ی سندگان مقالهیمحققان و نو -٢

 اند. نقل کرده» سیاس سرکیال«س را اشتباھًا یان سرکیال
-۲۱۲ ص، ۱ه و المعربه، ج، یان، معجم المطبوعات العربیوسف الیس، یر.ک. سرک -٣

 ه.ینیمکتبه الثقافه الد ۲۱۱
 ه.یروت المکتبه المصریب ۲۱االسالم، ص،  یخ العرب فیدروزه، محمد عزه، تار -٤

 

                                                                                           



  از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهرا ۲۲

حدثنا ابن محيد، قال حدثنا جرير عن مغريه عن زياد بن كليب قال: أيت «

مهاجرين فقال: ـعمر بن اخلطاب منزل عيل وفيه طلحه والزبري ورجال من ال

بالسيف اهللا الحرقن عليكم أو لتخرجن ايل البيعه فخرج عليه الزبري مصلتاً و

 .١»فعثر، فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فاخذوه
اد بن یت زیره به روایره و مغیت مغیر و او به روایت جرید به روایابن حم

 یر و کسانیرفت که طلحه و زب یعل ۀعمر بن خطاب به خان«د: یگو  یم بیکل
» زنم  یم د خانه را آتشییایعت نیب یاگر برا«از مھاجران آنجا بودند و گفت: 

فتاد یر از دستش بید و شمشیده به طرف او آمد که بلغزیر کشیر با شمشیزب
 .٢»و برجستند و او را بگرفتند

دھد تا   یم ت به ما امکانیبا نقل سند روا یر طبریامام محمد بن جر
ن رو یم؛ از ایم و به صحت و سقم آن بپردازیقرار دھ یت او را مورد بررسیروا

 م.یپرداز یم ت مزبورینقد سند روان بر ما قبل از ھر گونه سخ

 تحقیق سند:
ن یرا نخستیدر ابتدا و انتھا، دو اشکال دارد، ز» یخ طبریتار«ت یسند روا

ز ین ین راویاست و آخر یپرداز د متھم به دروغ ی: ابن حمیعنیآن  یراو
ت ھم یرواکند، لذا  یم تیواخود شاھد آن ماجرا نبوده است و بالواسطه ر

 است و ھم منقطع. یساختگ
 است. )ه ۲۴۸سال ( ی، متوفاید، ابو عبدالله الرازیاول: ابن حم یراو

مطبعه االستقامه  ۴۴۳ص،  ۲خ االمم و الملوک ج، یر، تاری، محمد بن جریطبر -١
 م. ۱۹۳۹  ھ ۱۳۵۸بالقاھره، 

(انتشارات  ۱۳۲۹-۱۳۲۸ص،  ۴نده، ج، یابوالقاسم پا ۀ، ترجمیخ طبریتار یطبر -٢
 .ش). ھ ۱۳۶۸ر، چاپ چھارم، زمستان یاساط
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 د:یگو  یم او ی ابن خراش درباره

 .١»حدثنا محيد وكان واهللا يكذب«
 دروغ یکرد، به خدا قسم و  یم تیث روایمن حد ید برایحم ابن«

 .»گفت یم
 د:یگو  یم جرزه و امام صالح 

يد ومن ابن الشاذكوينما رأيت أحذق «  .٢»بالكذب من ابن محُ
 .»دمیند ید و ابن شاذکونیماھرتر از ابن حم ییمن در دروغگو«

 د:یگو یم ین ذھبیو امام شمس الد

 .٣»و هو مع امامته منكر احلديث، صاحب عجائب«
 تیز روایث منکر و اخبار شگفت انگین وصف که امام است احادیاو با ا«

 .»کند یم

 :)ه ۱۲۰، (یکلیب ابو معشر کوفزیاد بن 
 یب، ابو معشر کوفیاد بن کلیز یخ طبریت سند تاریدر روا ین راویآخر

جرح  یق علمایگرچه مورد توث یاست که به نقل داستان پرداخته است. و
ان یفه و جریسق یل قرار گرفته است، اما خود شخصًا شاھد ماجرایو تعد

 ینیاز تابع یوده است. ونب لزھرا ۀفاطم ۀبه خان سرفتن حضرت عمر

شرح  ی شماره ۵۳۰ص،  ۳زان االعتدال ج، ین، محمد بن احمد،می، شمس الدیذھب -١
 روت.ی) دارالفکر ب۷۴۵۳حال (

 .۵۳۰ص،  ۳ھمان مرجع ج،  -٢
 ی شماره ۵۰۳ص،  ۱۱ر اعالم النبالء ج، ین محمد بن احمد، سی، شمس الدیذھب -٣

 م. ۱۹۹۴  ھ ۱۴۱۴) موسسه الرساله، ۱۳۷رح حال (ش
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ل بن عمر و یو فض یر، عامر شعبید بن جبی، سعیم نخعیھمچون ابراھ
 .١ت کرده استیروا یمیفق

 .٢وفات نموده است  ھ ۱۲۰وسف بن عمرو در سال یو در زمان حکومت 
 نامند.  یم و منقطع یرا ساختگ یتین روایث چنیاصول حد یلذا علما

محمد : «یعنیکذاب  یبخاطر وجود راو» یخ طبریتار«ت ین رو روایاز ا
آن را  یاست و کس یخیو انقطاع در سند، فاقد ارزش تار» ید رازیبن حم

 یتیبه نقل روا یقابل توجه آن است که طبر ی داند؛ نکته  ینم قابل استناد
 د:یگو  یم ان تعارض دارد. آنجا کهین جریپردازد که کامًال با ا  یم

كان عيل يف بيته اذ ايت فقيل له: قد جلس عن حبيب بن ايب ثابت قال: «

طي ابوبكر للبيعه فخرج يف قميص ما عليه إزارٌ وال رداءٌ عجالً كراهيه ان يب

 .٣»بعث ايل ثوبه فاتاه فتخلله ولزم جملسهعنها حتي بايعه ثم جلس اليه و
در خانه بود که آمدند و گفتند:  ید: علیگو  یم ثابت یب بن ابیحب«: یعنی

راھن بدون روپوش و ردا، برون شد که یعت نشسته، و او با پیب یاابوبکر بر
عت کرد یر شود و با ابوبکر بیعت تأخیشتاب داشت و خوش نداشت در کار ب

 ی شماره ۵۰۴ص،  ۹ب الکمال من اسماء الرجال، ج، یتھذ یوسف مزین، یجمال الد -١
 .یالطبعه االول –م  ۱۹۸۷  ھ ۱۴۰۷) موسسه الرساله، ۲۰۶۵شرح حال : (

م،  ۱۹۸۵  ھ ۱۴۰۵ –روت یدار ب ۳۳۰ص،  ۶، ج، یر.ک. ابن سعد، الطبقات الکبر -٢
شرح حال :  ی شماره ۳۳۴ص،  ۳ب، ج، یب التھذی، احمد بن حجر، تھذیسقالنع
 م. ۱۹۹۴  ھ ۱۴۱۵ه ی) دارالکتب العلم۲۱۸۴(

مطبعه االستقامه  ۴۲۷ص،  ۲خ االمم و الملوک ج، یر، تاری، محمد ابن جریطبر -٣
 . ھ ۱۹۳۹  ھ ۱۳۵۸بالقاھره، 

 

                                           



 ۲۵ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

د و در مجلس یاوردند و پوشیرا ب یو ی ش او بنشست و فرستاد تا جامهیو پ
 .١»بماند

ت آمده یروا یح باشد، در کجایز صحین یت طبرینکه روایا و اگر به فرض 
را آتش زد و او را به  لحضرت فاطمه ۀخان ساست که حضرت عمر

 دت رساند!؟شھا

 »دیالعقد الفر«ت ابن عبدربه در کتاب یروا یبررس
 از چند جھت قابل نقد است.» دیلفرالعقد ا«ت ابن عبدربه در کتاب یروا

ت ین روایکه چنان شده است یت مزبور بدون ذکر سند و مآخذ بیروا اوًال:
آن را به توان   ینم چ وجهیندارد به ھ یخیگونه ارزش تار چیاز نظر محققان ھ

 ل ارائه نمود.یعنوان دل
 یا  ست بلکه مجموعهیخ نیث و تاریکتاب حد» دیالعقد الفر«کتاب  ًا:یثان

و  یخیتار است و بعنوان مآخذ و مرجع یادب یدادھایاز داستانھا، اقوال و رو
 گردد.  ینم ث محسوبیحد

ن کتاب یمن در ا«د: یگو یم شیچنانکه مؤلف آن در مقدمه کتاب خو
ام و  را گرد آورده  یا ده یو سخنان جامع و برگز یناب ادب یدھایمروار
 .2»بان استیمان و ادیسخنان حکو  ھا  دهیاز آن مشتمل بر شن یقسمت

» دیالعقد الفر«کتاب  ی ز دربارهین )ه ۶۸۱ر احمد بن خلکان (یمورخ شھ
 د: یوگ یم

 .١و هو من الكتب املمتعة حوي من كل يشء» كتاب العقد«

ر، ی، انتشارات اساط۱۳۳۴ص،  ۴نده، ج، ی، ترجمه ابوالقاسم پایخ طبری، تاریطبر -١
 .ش. ھ ۱۳۶۸چاپ چھارم، زمستان 

 م. ۱۹۸۹  ھ ۱۴۰۹، یاء التراث العربیدار الح ۲۰ص،  ۱د، ج، یالعقد الفر -٢
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 یھر مطلب یاست و حاو ید) از کتب سودمندیکتاب العقد (الفر«
 ». است

 ن رویش داشته است و از ایع گرایابن عبد ربه به مذھب تش ثالثًا:
طرفانه خواند، چنانکه   یرا به دور از تعصب و ب یات ویتوان نقل روا  ینم

 د: یگو یم یر دمشقیل بن کثیابو الفداء اسماععالمه 

علوم كثريه مهمة، ويدل كثري من تابه العقد يدل عىل فضائل مجة، وكو«

 .٢»كالمه عىل تشيع فيه
از  یاریدر بر دارد و بس یاد و علوم مھمیل زیفضا» دیالعقد الفر«کتاب «

 .»رساند  یم ع به اثباتیرا به مذھب تش یش ویسخنان مؤلف گرا
از  لآمده است که حضرت فاطمه » دیالعقد الفر« تیرابعًا: در روا

 د: یپرس سحضرت عمر

 »يا ابن اخلطاب أجئت لتحرق دارنا؟!«
 سو حضرت عمر .»؟!یما را بسوزان ۀتا خان یا فرزند خطاب آمده  یا«

 در پاسخ فرمود:

 .»نعم، أو تدخلوا فيام دخلت فيه األمة«
 .»دیز وارد شویامت وارد شدند، شما نن که در آنچه که یمگر ا یآر«

به سوزاندن  سا حضرت عمریگردد که آ یم ت مشخصیروا ۀبا نقل ادام
ا آنان متقاعد شدند و با حضرت یاقدام نمود  لحضرت فاطمه ۀخان

 عت نمودند؟یب سابوبکر

 روت.ی) دار صادر ب۴۶شرح حال ( ی شماره ۱۱۰ص،  ۱ان، ج، یات االعیوف -١
 یاء التراث العربیراحدا ۲۱۹ص،  ۱۱ه، ج، یه و النھایر، البدایل بن کثیابوالفداء اسماع -٢

 م. ۱۹۸۸  ھ ۱۴۰۸
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بكر: أكرهت بكر فبايعه، فقال له ابو دخل عىل أيب ىفخرج عيل حت«

 صلكنني آليت آن ال أرتدي بعد موت رسول اهللا إماريت؟ فقال : ال، و

 .١»أحفظ القرآن، فعليه حبست نفيس ىحت
 یرفت و با و سرون آمد و نزد ابوبکر یب س یپس آنگاه حضرت عل«

 ی؟ حضرت علیپسند یمرا نم ینیا جانشیگفت: آ سعت نمود، ابوبکر یب
نکنم، جامه بر تن  یفرمود: چرا، اما من قسم خورده بودم تا قرآن را گرد آور

 .»ن خاطر در خانه ماندمینکنم، و به ھم
ورش یکوثر و  ی دردانه« ی سندگان مقالهیت که نوین قسمت از روایدر ا

به سوزاندن  یا  چ نوع اشارهیھ اند  نموده یاز ذکر آن خوددار» یبه خانه وح
د خالفت حضرت یینشده است و بالعکس تأ لحضرت فاطمه ی خانه

 رسد. یم به اثبات سیتوسط حضرت عل سابوبکر

 یوح ۀیورش به خان یروایات ادعا یبررس
در بخش » یورش به خانه وحیکوثر و  ی دردانه« ی سندگان مقالهینو

 ۀحضرت فاطم ۀبه خان بکه حضرت ابوبکر و عمر اند چھارم ادعا نموده
 لحضرت زھرا ۀو به ھتک حرمت خان اند  ورش بردهی لزھرا

ن یکه ما در ا اند  ت را ارائه نمودهیشان چند روایکه در اثبات ادعا، اند پرداخته
 م. یپرداز یم اتیآن روا یبخش به نقد و بررس

 »:االموال«ابو عبید و کتاب 
به  سد آمده است که حضرت عبدالرحمن بن عوف یت ابو عبیدر آغاز روا

 گفت:  یرفت و پس از عرض سالم به و سادت ابوبکر یع

 ).م ۱۹۸۹ ھ ۱۴۰۹، یاء التراث العربی، (دار اح۲۴۷ص،  ۴د ج، یالعقد و الفر -١
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، واحلمدهللا، وال تأس عىل الدنيا فو اهللا أن علمنا كما أري ب« إال  كبأساً

 .١»كنت صاحلاً مصلحاً 
ا غم یم، بر دنیگو یم نم، و خداوند را سپاسیب  ینم یت مشکلیمن برا«

 .»یکرد یم امر ییکویو به ن یک بودیمخور، بخدا قسم تو ن
 د که حضرت ابوبکر فرمود:یآ  یم تیو در ادامه روا

نکه سه کار کردم که یا رخ داده، تأسف ندارد، جز ایآنچه در دن، از یآر«
ز را از یکاش نکرده بودم و سه کار نکردم که کاش کرده بودم و کاش سه چ

 ام و کاش که انجام  که انجام داده یزیکردم؛ اما آن سه چ یم امبر سوالیپ
 دادم، عبارتند از:   ینم

 :دیگو  یم دینجا ابو عبیدر ا

 .٢»مل اكن فعلت كذا و كذافوددت أين «

 .»کردم ین و چنان نمیدوست داشتم که چن من«: یعنی
ذا چه گفته است؛ ل سح نکرده است که حضرت ابوبکر یتصر د یابو عب

ارزش و فاقد اعتبار است چه در کتاب مزبور   یب» کتاب االموال«استدالل از 
ل ھراس یخلگر آنکه محمد یآنچه مورد نظر ما بوده، ذکر نشده است و د

 سد:ینو  یم یدر پاورق» األموال«محقق کتاب 

د البجيل مويل جرير بن عبداهللا علو أن بن داو«قال الذهبي يف (امليزان): 

 .»منكر احلديث« قال البخاري : »يقال علوان بن صالح،و

ال يعرف اال به وقال أبوسعيد له حديث ال يتابع عليه و«قال العقييل: و

 م). ۱۹۸۶.  ھ۱۴۰۶ه، ی(دار الکتب العلم ۱۴۴کتاب االموال، ص،  -١
 . ۱۴۴ھمان، مرجع، ص،  -٢
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 .١»احلديث، قيل مات سنة ثامنني ومائةبن يونس: منكر 

که  یبه نام علوان بن داود بجل یت مذکور شخصیدر اسناد روا«: یعنی
 یند: که نام ویگو یم یر بن عبدالله است وجود دارد، و برخیجر ی برده

ثش قابل قبول ید: احادیگو  یم او ی درباره یعلوان بن صالح است. امام بخار
 »ستین

گر آن ید یت کرده است کسیرا که او روا یثیحد«د: یگو یم یلیو امام عق
د ی. و ابو سع»شود یت شناخته میت نکرده است و فقط با ھمان روایرا روا

وفات   ھ ۱۸۰ستند و در سال یثش مورد قبول نیاحاد«د: یگو یم ونسیبن 
 . »نموده است

ت فوق را یتوان روا  یم چگونه یاعتبار یب ین راویحال با وجود چن
 ل ارائه نمود!؟ین را به عنوان دلح دانست و آیصح

 »المعجم الکبیر«در  یروایت امام طبران یبررس
از  ) ه ۳۶۰-۲۶۰( یمان بن احمد طبرانید امام ابوالقاسم سلیبدون ترد

ل یتوان دل ینم ن مطلبید، اما از ایآ  یم ث و حافظان آن فن بشماریائمه حد
ر یدر المعجم الکب یرا که امام ابوالقاسم طبران یتیو روا یثیگرفت که ھر حد

ف و بعضًا یضع ات آنیاز روا یاریح است، چه بسینقل کرده است صح
 ز ھستند.ین یساختگ

 »المعجم الکبیر«تحقیق اسناد روایت 
 د: ینما  یم نگونه نقلیت مذکور را ایروا یامام طبران

مرصي، ثنا سعيد ابن عفري، ـحدثنا ابو الزنباع، روح بن الفرج ال«

 . ۱۴۴ھمان، مرجع ص،  -١
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حدثني علوان بن داود البجيل عن محيد بن عبدالرمحن بن محيد بن 

عبدالرمحن بن عوف عن صالح بن كيسان عن محيد بن عبدالرمحن بن عوف 

 .١»أعوده يف مرضه الذي تويف فيه سعن أبيه قال: دخلت عيل ايب بكر 
وجود دارد که ائمه  یبه نام علوان بن داود بجل یدر سند مذکور، شخص

اساس  یرا ب یت ویو روا اند را مورد جرح قرار داده یل ویجرح و تعد
 : اند  خوانده

 د:یگو  یم او ی درباره یامام بخار

 .٢»منكر احلديث«
  »»ثش قابل انکار استیاحاد«:  یعنی

 د: یگو  یم رید بن عقیسع

 .٣»زاقويل من الزواقيل«
 »است از راھزنان یراھزن«: یعنی

 د: یگو یت مذکور میپس از نقل روا یثمین ھیو حافظ نور الد

هو ضعيف و هذا االثر مما رباين وفيه علوان بن داود البجيل ورواه الط«

 .٤»انكر عليه

ق، ی) (تحق۴۳ث : (یحد ی شماره ۶۲ص،  ۱ج، ر، ی، ابوالقاسم، المعجم الکبیطبران -١

 ).دار احياء الرتاث العريب الطيعه الثانيه، ید سلفیعبدالحم یحمد
)، ۵۰۴شرح حال: ( ی شماره ۱۸۸ص،  ۴زان ج، ی، احمد بن حجر، لسان المیعسقالن -٢

 م). ۱۹۸۶.  ھ ۱۴۰۶ ی(موسسه االعلم
 .۱۹۰ص،  ۴ھمان، مرجع، ج،  -٣
 ۲۰۳ص،  ۵بکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج،  یبن اب یعلن، ی، نورالدیثمیھ -٤

 م). ۱۹۸۲.  ھ ۱۴۰۲ ی(دارالکتاب العرب

 

                                           



 ۳۱ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

ت کرده است و در سند آن علوان بن یث را رواین حدیا یطبران«: یعنی
مورد  یت مذکور ویف است و روایت ضعیموجود است، که در روا یداود بجل
 .»قرار نگرفته است یقبول کس

 فاقد اعتبار است.  یبخاطر ضعف اسناد یت امام طبرانیجه آنکه: رواینت

 »العقد الفرید«روایت ابن عبدربه در  یبررس
 

 باشد. یقابل قبول و استناد نم یز به دالئل متعددیت ابن عبدربه نیروا
شده است و از ان یت مذکور بدون ذکر سند و مآخذ بیبخاطر آنکه روا -۱

 ندارد. یخیو تار یثیگونه ارزش حدچ ین جھت ھیا
حضرت ابوبکر  یاین بخش از وصایکه متعلق به ا یاتیروا ۀھم -۲

اند که ائمه  نقل شده یق علوان بن داود بجلیھستند از طر سقیصد
اعتبار است و  بی تی، لذا روااند ف قرار دادهیرا ضع یل ویجرح و تعد

 ست.یقابل قبول نل و مدرک یوان دلبه عن
 ز، صداقت وین 1عیبه مذھب تش یش احمد بن عبدربه اندلسیگرا -۳

 د و ابھامیت مذکور، دچار تردیمؤلف را در نقل روا یطرف  بی
 د.ینما  یم

به سوزاندن خانه فاطمه  سح در سخنان حضرت ابوبکریعدم تصر -۴
 ۀبزرگوار؛ چنانکه از ترجم یو شھادت رساندن آن بانو لزھرا
 رسد.  یم ن مطلب به اثباتیا سن حضرت ابوبکرح سخنایصح

 

 یاء التراث العربیداراح ۲۱۹ص،  ۱۱ه ج، یه و النھایر، ابو الفداء، البدایر.ک، ابن کث -١
 م. ۱۹۸۸.  ھ ۱۴۰۸

 

                                           



  از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهرا ۳۲

 یار نظام معتزلیم بن سیسخنان ابراه یبررس
با حذف و قطع » یوح ۀورش به خانیکوثر و  ی دردانه« ۀسندگان مقالینو

ار یم بن سید از ابراھیف و تمجیو با تعر» اتیبالوف یالواف«عبارت کتاب 
، افسانه شھادت حضرت یاز سخنان و یا تا با نقل پاره  اند  دهیکوش یمعتزل
ن ییتب یند که ما برایمبدل نما یخیقت تاریرا به حق لزھرا  ۀفاطم
 یالواف«و قطع و حذف عبارت کتاب  یار معتزلیم بن سیت ابراھیشخص

را بر عھده خوانندگان م و قضاوت ینمائ  یم عبارت کامل آن را نقل» اتیبالوف
 م.یگذار یم

در شرح حال  )ه ۷۶۴ ی(متوف یبک صفدیل بن أین، خلیصالح الد
 د:یگو  یم م نظامیابراھ
ن ی، معروف به نظام...، نظام در سنی، بصریار بن ھانیس م بنیابراھ«
ن بود، یملحد ھمنش ی ھا ھمراه بود و در سن کھولت با فالسفهیبا ثنو یجوان
آورد و سخنان آنان را با سخنان  یکتب فلسفه رو ی ن رو به مطالعهیاز ا

 ی ن جھت فرقهیمعتزله شد و به ھم یشوایخت تا آنکه پیعتزله درآمم
از مسائل با معتزله ھم نظر بود و در  یه به او منسوب است در برخینظام
ن به بزرگان یبه رفض و توھ یش ویگر تفرد داشت از آن جمله: گراید یبرخ

ح یتصر یبر امامت عل صامبر یگفت: پ یم یبود؛ و صامبر یپ ی صحابه
ز ین صامبر یپ ی ن نموده است، و صحابهییش تعین خویکرده و او را جانش

گاه بودند. اما عمر به نفع ابوبکر ایبه ا  ن مساله را پنھان داشت. وین مطلب آ
حضرت زھرا را  ی عت با ابوبکر شکم حضرت فاطمهیگفت: عمر در روز ب یم

 .١»محسن را سقط کرد یزد چنانکه و

نر یالنشر فرانز شتا(دار ۱۷ص،  ۶ج،  »الوايف بالوفيات«ک، ین بن ابی، صالح الدیصفد -١
 م). ۱۹۹۱.  ھ ۱۴۱۱سبادن یبف

 

                                           



 ۳۳ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

 اریم بن سیشرح حال ابراھ ی در ادامه ین صفدیعالمه صالح الد
 د:یگو  یم

داشت  یقت مذھب برھمائیاز علما معتقدند که نظام در حق یبرخ«
اش را   دهیر عقیم از شمشی؛ و او به خاطر باند که منکر نبوت ی: کسانیعنی

ان معتزله یشوایاز پ یدانند و گروھ یم کافر را یت علما ویپنھان نمود. اکثر
و در  اند ز او را کافر قرار دادهیو جعفر بن حرب ن یاسکاف ل،یھمچون ابوھذ

  .1»اند نوشته یین باره کتابھایا
الملل «در  ) ه ۵۴۸ ی(متوف یم شھرستانیعالمه ابوالفتح، محمد عبدالکر

 د:یگو  یم »و النحل
از کتب فالسفه را مورد  یاری، نظام، بسیسار بن ھانیم بن یابراھ«

از  یخت و در برخیسخنان معتزله در آم مطالعه قرار داد. و سخن آنان را با
ش به یگرا ین مورد از تفردات ویازدھمیل تفرد داشت؛ از آن جمله: یمسا

ن جعل یدروغ یداستان ین به بزرگان صحابه بود؛ ویع و توھیمذھب تش
را زد و او سقط  لعت، شکم حضرت فاطمه یکرده و گفت: عمر در روز ب

» دیفاطمه را با ساکنان آن بسوزان ۀخان«زد،   یم ادیکه فرین کرد، در حالیجن
 .2»گر در خانه نبودید ین کسی، فاطمه، حسن و حسیو حال آنکه جز عل

 ید بن ھبه الله معروف به ابن ابیزتر آنکه عالمه عبدالحمیشگفت انگ
به نقد آراء » شرح نھج البالغه«در » خیتاد فن تاراس« 3یعیش ید معتزلیالحد
 د:یگو  یم ن بارهیپرداخته است و در ا یم نظام معتزلید ابراھیو عقا

 .۱۸ص،  ۶ھمان، مرجع، ج،  -١
(دارالمعرفه  ۷۱، ۶۷ص،  ۱م، الملل و النحل ج، ی، محمد بن عبدالکریشھرستان -٢

 م). ۱۹۹۸.  ھ ۱۴۱۹

(دار  ۲۳۴ص،  ۱۳ه، ج، یه و النھایداند، ر.ک، البدا  یم یعه غالیرا ش یر ویابن کث -٣

 

                                           



  از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهرا ۳۴

وأما ما ذكره من اهلجوم عىل دار فاطمه ومجع احلطب لتحريقها، فهو «

خرب واحد غري موثوق به، وال معول عليه يف حق الصحابة، بل وال يف حق 

 .١»ممن ظهرت عدالتهأحد من املسلمني 
نکه یفاطمه ذکر کرده و ا ی اما آنچه او در مورد حمله به خانه«: یعنی

ست که مورد موثق و قابل یزم جمع نمودند تا آن را بسوزانند، خبر واحدیھ
ک از مسلمانان که یچ یست نه در مورد صحابه و نه در مورد ھیاستناد ن

 .»ده استیعدالتش به اثبات رس
آشکارا با  یکه دشمن یتوان از سخنان کس  یم ونهن وصف چگیبا ا

ن استدالل یدروغ ییداشته است به اثبات ماجرا بحضرت ابوبکر و عمر 
ار کافر، و با حذف یم بن سیابراھ یگاه ادبید از جایف و تمجینمود، و با تعر

را نسبت به  یاساس و  بی اتھام» اتیبالوف یالواف«از عبارت کتاب  یبخش
استاد «د یالحد یکه ابن ابیح جلوه داد! در حالیصح سحضرت عمر فاروق 

 یسته با شان مسلمان عادیرا شا یا ن اقدام جسورانهیچن» خیفن تار
 امبر!.یسلمانان و صحابه بزرگوار پراشد م ۀفیداند تا چه رسد به خل  ینم

 : یبه قول مولو
ــر بایــخــرده گ ــزیرد در ســخن ب  دی

 

ـــزیننـــگ دارد از وجـــود او    ٢دی
 

ص،  ۳ج، » عهیطبقات اعالم الش«را در  ینام و یو آقا بزرگ تھران العريب) احياء الرتاث
 ذکر کرده است. ۸۸

 ۳۴، ص، ۲۰د بن ھبه الله، شرح نھج البالغه ج، ید، عبدالحمیالحد یابن اب -١
 ).ھـ۱۴۰۲ران، ی، قم، اینجف یمرعش یه العظمیمکتبه آ

ه ی(انتشارات طال ۲۲۷۵ت : ی، ب۱۲۱ص،  ۱، ج، یمعنو ی، مثنوی، محمد بلخیروم -٢
 ش). ۱۳۷۸

 

                                                                                           



 ۳۵ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

 »الکامل«ت مبرد در کتاب یروا یبررس
ورش به یکوثر و  ی دردانه« ی سندگان مقالهیت که نوین بخش از روایا
وجود ندارد و اگر » الکامل«ند در کتاب ینما  یم از آن استدالل» یوح ی خانه

 .»!ینه علی المدعیالب«دارند آن را نشان دھند  یین ادعایچن
ورش به یکوثر و  ی دردانه«سندگان مقاله یما آن است که چون نو لیدل
 ی، چنانکه در پاورقاند د نقل کردهیالحد یآن را از شرح ابن اب» یوح ی خانه

، غافل از آن اند ز حواله شرح نھج البالغه را ارجاع دادهیش نیمقاله خو
 د:یگو  یم »الکامل«ت کتاب یروا ید در ابتدایالحد یکه ابن اب اند بوده

صدر هذا اخلرب عن عبدالرمحن بن » الكامل«روي املربد يف «

 .١»عوف.....

ت را ذکر کرده است و ین روایا یابتدا» الکامل«مبرد در کتاب «: یعنی
م؛ محقق کتاب یابد، محمد ابوالفضل ابراھی  یم ت مبرد خاتمهیآنجا که روا

 :»دیگو یم یشرح نھج البالغه در پاورق
-٥٥: ١مع ترصف كثري يف العبارة (يف الكامل  -هذه آخر رواية املربد «

 .٢»برشح املرصفي ٥٤
که در عبارت انجام  یادیابد، با تصرف زی  یم انیت مبرد پاینجا روایا

ت یدر آن بخش از روا» یشرح مرصف ۵۴-۵۵:  ۱گرفته است. الکامل، 
به سخنان  یا اصًال اشارهد از آن نقل کرده است، یالحد یکه ابن اب» الکامل«

ان داشته، نشده یب لفاطمه زھرا ی خانه ی که درباره سحضرت ابوبکر
 ۀسندگان مقالید را که نویالحد ین قسمت از عبارت شرح ابن ابیاست و ا

 .۴۵ص،  ۲د، شرح نھج البالغه ج، یالحد یابن اب -١
 .۴۶ص،  ۲ھمان، مرجع ج،  -٢

 

                                           



  از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهرا ۳۶

د از یالحد یابن اب اند نقل نموده» یوح ی ورش به خانهیکوثر و  ی دردانه«
است  یعیش یز جوھریبن عبدالعزف ابوبکر، احمد یکه تأل» فهیالسق«کتاب 

 .١نقل نموده است
مسلک  یف ابوالعباس مبرد سنیکه تأل» الکامل«لذا استناد به کتاب  

 ل است.یبدون دل یندارد و ادعا یداست، سو

 »مروج الذهب و معادن الجوهر«در  یت مسعودیروا یبررس
گردد  یًال ذکر میکه ذ یبه دالئل متعدد ) ه ۳۴۶( یمسعود یت علیروا

 ر قابل استناد است. یغ
از موّرخان  )ه ۳۴۶( یمتوف ین مسعودیبن حس ین، علیابوالحس -۱

 عه است.یبزرگ ش
ص،  ۴۱عه (ج، یان الشیدر کتاب اع ین عاملید محسن امیچنانکه س

ص،  ۱عه (ج، یدر کتاب اعالم طبقات الش ی) و آقا بزرگ تھران۱۹۸-۲۱۳
 د.ینما  یم یمعرف یعیرا به نام مورخ بزرگ ش ی) و۱۸۲

گمان  ی بیمسعود«ز آمده است: ین» مروج الذھب«شگفتار ناشر یدر پ
ق)  ۴۵۰ ی(متوف یعه از نجاشیرجال ش یمذھب بوده است....؛ علما یعیش

 ».اند دانسته  ٢عهیرا ش یتا زمان ما در کتب رجال خود مسعود
 یو یمطالب کتابھا«د: یگو یم یدر مورد و یعالمه احمد بن عسقالن

است، تا آنجا که در مورد عبدالله  یمعتزل یعی، شیداللت بر آن دارد که و
 ید ولیامتناع ورز سطالب یبن اب یعت با علید او از بیگو  یم ببن عمر

 .۴۴د، شرح نھج البالغه ج، ص، یالحد یر.ک. ابن اب -١
(شرکت  ۷شگفتار ناشر، ص، ینده، پیابوالقاسم پا ی ، مروج الذھب، ترجمهیمسعود -٢

 ).یشمس ۱۳۷۸، تھران یو فرھنگ یانتشارات علم

 

                                           



 ۳۷ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

عت نمود! و او از یعبدالملک بن مروان ب یه و حجاج براید بن معاویزیبا 
 . ١»کند یم اد نقلینگونه مطالب زیا

 یع پرداخته و به طرفداریبه دفاع از مذھب تش ین رو طبعًا مسعودیاز ا
 انگونه موارد ریش نقل نموده است که ایخ خویرا در تار یعیاز آنان وقا

 توان بدرو از تعصب دانست. نمی
بدون نقل » مروج الذھب«ت مذکور را در ی، روایابوالحسن مسعود -۲

مورخان ت از نظر محدثان و ینگونه روایکند که ا  یم سند و ماخذ ذکر
 ست. یل قابل قبول نیبعنوان سند و مدرک و دل

 ح باشند.ین که صحیکه به فرض ا سدر سخنان حضرت ابوبکر  -۳

 .»وددت أين مل أكشف بيت فاطمة وان أغلق عىل حرب«
ن آمده یچن» یدائره المعارف بزرگ اسالم«آن در  یتحت لفظ ۀکه ترجم

فاطمه را، اگر به قصد جنگ بسته بودند بر نگشوده  ۀکاش خان«است 
نشده است که  لفاطمه زھرا  ی به سوزاندن خانه یا   چ اشارهی. ھ٢»بودم

تعصب و غرض و  یمورد نظر از رو یبر ادعا سحمل سخنان حضرت ابوبکر 
 ل است. یبدون دل یادعا

 »زان االعتدالیم«دارم در  یقت ابن ابیحق
» زان االعتدالیم«دارم در کتاب  یکه با عنوان ابن اب یامر کس یدر باد

 یف ابن ابیتال» زان االعتدالیم«کند که کتاب   یم گردد، تصور یم مواجه

 یموسسه االعلم ۲۲۵ص،  ۴زان، ج، ی، احمد بن حجر، لسان المیعسقالن -١
 م.  ۱۹۸۶.  ھ ۱۴۰۶للمطبوعات، 

 ).یشمس ۱۳۶۹(چاپ تھران  ۲۳۰ص،  ۵ج، » یدائره المعارف بزرگ اسالم« -٢
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که یبزرگ اھل تسنن است در حال یدارم از علما یا آنکه ابن ابیدارم است و 
 ه کامًال بر عکس است.یشتباه و قضھر دو تصور ا

عبدالله محمد بن  ین. ابیف عالمه شمس الدیزان االعتدال، تالیکتاب م
ق یاست. که در چھار جلد و با تحق ) ه ۷۴۸( یمتوف یاحمد بن عثمان ذھب

کتاب مذکور را  یده است؛ امام ذھبیبارھا به چاپ رس یمحمد بجاو یعل
ث نگاشته است و مطابق با یف حدیان ضعیشرح حال بحال و راو ی درباره

ده و یگز» زان االعتدالیم«کتاب  /ینولکھ یعالمه محمد عبدالح یرا

 یف عبدالله بن محمد ابن عدیتال »ضعفاء الرجال الكامل يف«کتاب  ۀخالص

 باشد.  یم ) ه ۳۶۵ ی(متوف

 دارم یابن اب یبیوگراف
 ین ذھبین است که عالمه شمس الدیان دروغیاز راو یکیدارم  یابن اب

قت و ین حقییتب یکه براپردازد   یم یبه نقد و» زان االعتدالیم«در کتاب 
انجام گرفته » زان االعتدالیم«که در نقل عبارت کتاب  یف روشنیتحر

 م.ینمائ  یم است، عبارت کامل آن را نقل
 دارم یدر شرح حال ابن اب ین محمد بن احمد ذھبیعالمه شمس الد

 د:یگو  یم
، یث، ابوبکر، کوفدارم محد یبن اب ییحیبن  یاحمد بن محمد بن سر«
 ».دروغگو یرافض

م قصار یبه ابراھ یو وفات کرده است و گفته شده: که  ه ۳۵۸در سال 
 وسته است.یپ

ت یگر، به رواید یا  بن ھارون و عده یو حمار و موس یاز احمد بن موس
 پرداخته است.ث یحد
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است و  یفضرا یث کرده است و گفته است: ویت حدیروا یحاکم، از و
 باشد. نمی قیمورد توث

 خ وفاتشیحافظ پس از نقل تار یاحمد بن حماد کوفو محمد بن 
 د:یگو  یم

مستقي االمر عامه دهره، ثم يف آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ (ع) ـكان ال«

مثالب، حرضته و رجل يقرأ عليه: أن عمر رفس فاطمة حتي أسقطت ـال

 .»بمحسن

تقط ن قعر عدن تلخترج نار م«يف خرب آخر، يف قوله تعايل: و حديثاً متنه: 

هذا احلديث، جاءين ابن سعيد يف أمر مبغيض آل حممد ووافقته عليه، و

ن اخرجت عفسالني، فكرب عليه واكثر الذكر له بكل قبيح وتركت حديثه و

 .١»مل احرض جنازتهيدي ما كتبته عنه .... تركته و
ن یراه راست بود، سپس در آخر ی ندهیدر تمام عمرش پو یو«: یعنی

امبر) یشد، مطاعن (صحابه پ  یم خوانده یآنچه بر وشتر یعمرش، ب یروزھا
 یدر محضر و یکه مردیحاضر شدم در حال یمن نزد و یبود، چنانکه بار

به فاطمه زد و او فرزندش را به نام  یعمر لگد«خواند:   یم ن خبر رایا
 .»محسن سقط کرد!!!

 خواند:  ینگونه میه قرآن را ایگر آید یتیو در روا

 .٢»!!!مؤتفكت عائشه وحفصهـوقبله ابوبكر وال وجاء فرعون عمر«

 ت).روی) (دارالفکر، ب۵۵۲شماره شرح حال ) ۱۳۹ص،  ۱زان االعتدال : ج، یم -١
شه و یر و رو شده و عایز یشھرھا یو آمد عمر فرعون و قبل از ابوبکر و اھال«ترجمه:  -٢

 ». حفصه
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د ینکه مردم به اذان جدیز با او موافقت نمودم، سپس زمایچنانکه من ن
وضع نمود که متن آن  یثیدارم حد یگفتند، ابن اب یم اذان  ١(مبتدعانه

شود و دشمنان خاندان  ین عدن خارج میاز سرزم یآتش«عبارت بود از: 
 رفتم.یت را پذیچنانچه من آن روا» ندیچ یم را بر صمحمد 

د. (و پس از یت مذکور از من پرسیروا ی د نزد من آمد و دربارهیابن سع
ام بر آشفت و بر ابن   ت کردهیدارم روا یآنکه مطلع شد که من آن را از ابن اب

که  یرا بازگو نمود. طور یو یھایتوانست زشت  یم دارم خشم گرفت و تا یاب
نوشته  یت ویت نکردم و آنچه را که به روایث روایدح یپس از آن من از و

به نمازه شه قطع نمودم و یھم یبودم، به دور انداختم، رابطه با او را برا
 ».شرکت نکردم یو  جنازه

 ی دردانه«سندگان مقاله یم و نقل نوینمائ یت امر را بررسیحال واقع
مطابقت » االعتدالزان یم«را با عبارت کتاب » یوح ی ورش به خانهیکوثر و 

 یپرداز و  ت دروغیدارم و شخص یابن اب یقت سخنان انتسابیم تا حقیدھ
، و یمشخص گردد و حذف و قطع در سخنان محمد بن احمد بن حماد کوف

 بر ھمگان واضح گردد.  لبودن شھادت فاطمه زھرا  یساختگ

 »طالب یبن اب یاالمام عل«عبدالفتاح عبدالمقصود و کتاب 
ھمچون عبدالفتاح  یپرداز است که ھرگاه داستاندیناگفته پ

جلد  ۹مشتمل بر  یکتاب سیحضرت عل یزندگ ی عبدالمقصود، درباره

وََجآَء فِرَۡعۡوُن َوَمن َ�ۡبلَُهۥ َوٱلُۡمۡؤتَِفَ�ُٰت بِٱۡ�َاِطَئةِ ﴿حال آنکه در قرآن آمده است:  
 . ]۹[الحاقة:  ﴾٩

» ر العمل استیخ یعل یح«از اذان مبتدعانه، افزودن  یمنظور محمد بن احمد کوف -١
د که ما بخاطر عدم یآ  ی. م۱۳۹۶ص،  ۱زان االعتدال ج، یدر م یچنانکه در سخنان و

 م.ینمود یل بحث از ذکر آن خودداریتطو
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را ذکر نکند، به رسم داستان  یآن، مرجع و ماخذ یچ جایسد و در ھیبنو
 لزھرا  ۀفاطم ۀر داستان سوزاندن خانیل موضوعات ناگزیو تطو یپرداز

 م.یدان  یم ن باره معذوریرا در ا یز ویما نان خواھد آورد. که یز بمیرا ن
 از چند جھت قابل رد است. یستان واما دا

، یسیطالب به سبک انشاء و داستان نو یبن اب یاوًال: کتاب االمام عل
ا به ذکر نشده است تا م یآن مرجع و ماخذ یچ جاینوشته شده است و در ھ

 م.یببر یپ یصحت و سقم خبر و
را عنوان نموده و  یلیطالب مسا یبن اب یامام علًا: مولف کتاب یثان
امبر اسالم روا داشته که بر خالف ین و صحابه پیراشد یرا بر خلفا یینقدھا

ھر  یھا و برداشت ھا اھل سنت و جماعت است؛ قطعًا گفته ی دهیعق
ل ید با ارائه دلیبا ھر کس یست، و ادعایمورد قبول ھمگان ن یا  سندهینو

 باشد.
 دانـد برافروخت،دلبری چھره ھرکه نه

 

 نه ھرکه آینه سازد، سکندری دانـد 
 

 ی باریکتر ز مو، اینجاست ھزار نکته
 

 ١نه ھرکه سر بتراشد، قلندری دانـد 
 

ش یگر کتاب خوید ییدر جا» طالب یبن اب یامام عل«ثالثًا: مولف کتاب 
معذور  لفاطمه زھرا ۀد به سوزاندن خانیرا در تھد سحضرت عمر فاروق

 د:یگو  یم داند چنانکه  یم و ماجور
داشت ھمان حفظ وحدت بود و ھر چه  یم که فکر عمر را مشغول یزیچ

گاه  یکه گاه و ب یو خشونت یه سر سختن راه بود، چیشد در ا  یم از او صادر
 ده بود؛ عمریده و پسندیکه سنج یو مالطفت یا نرمیزد  یم از او سر

ن گوشه متوجه است. ین روزھا سخت بدیدر ا ست که امواج حوادثینگر یم

) سازمان امور ۱۲۷، (غزل ۱۴۸وان حافظ، ص، ی، دیرازین حافظ شیشمس الد -١
 م. ۱۹۷۱آستان قدس  تھران، یھا و کتابخانه یفرھنگ
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ن مرد در یارزش کرده بود، ا  بی زھا را از نظر او برده ویچ ین حوادث باقیا
 .١»ت مخلص بودینھا بی ھدفش ینظر خود حق داشت و برا

است » طالب یبن اب یامام عل«ن مترجم کتاب ین و متیرابعًا: سخن وز
ورش یکوثر و  ی دردانه«سندگان مقاله ینو یذکر شده است ول یکه در پاورق

د محمود یس ی، مترجم کتاب آقااند ده گرفتهیآن را ناد» یوح ی به خانه
 د:یگو یم یطالقان
ن داستان ذکر کرده، خواسته یش از ایکه پ یا  مولف محترم با مقدمه«

از  یکیکند گرچه در  یپرده پوش یش آورد و تا حدیپ ینکار عذریا یبرا
ن داستان را ی) ا۲۷۸تا  ۲۷۳ن صفحات یصف ۀچھارم واقعھا (جلد  فصل

آشکارتر ذکر کرده است، ما ھم از جھت صالح حال مسلمانان، نه از جھت 
 م.یپسند یم ، نظر مولف رایخیق تاریان حقایب

ش، یش از پین آتش، بیکه مسلمانان دارند، دامن زدن بد یرا با وضعیز
م و یکن یروین پیر المومنیه از امسزد ک  یم سوزاند.  یم مسلمانان را یھست

 یو فکر یم، مترجم که خود وارث خونیسوز و درد داستان آتش را پنھان دار
ن چند یده و آه درون ایان اطاق در بسته، با اشک دین خانه است، در میا

 یاز شرح آن خوددار یدر محافل عموم یصفحه را ترجمه کرده است ول
 .٢کند یم

ث در مورد سوزاندن یخ و حدیتار یکتابھا چ که ازیدر ھر حال در ھ
 یزیدآمیو صرفًا سخنان تھد تح نشده اسیتصر لحضرت فاطمه  ی خانه

ت مذبور مشخص یروا ینقل شده است که با بررس ساز حضرت عمر فاروق

 ۱۳۵۳(چاپ سوم  ۳۲۴ص،  ۱طالب، ج،  یبن اب یعبدالفتاح عبدالمقصود، االمام عل -١
 ).ید محمد طالقانید، ترجمه سی.ش. طلوع خورش ھ

(چاپ طلوع  ۳۲۷ص،  ۱طالب، ج،  یبن اب یعبدالفتاح عبدالمقصود، االمام عل -٢
 .ق). ھ ۱۳۵۹.ش.  ھ ۱۳۵۲چاپ سوم،  ید محمود طالقانید، مترجم سیخورش
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ز به ما یل آنان نیبدون دل یاست که ادعا یدارم رافض ید که ابن ابیگرد
 .١ندارد یربط

 یم سازگاریبا عقل سل لھادت حضرت فاطمه ن وصف داستان شیبا ا
م برد که یخواھ ین نکته پیدر فرھنگ عرب به ا یسطح یندارد با بررس

ر یرت بودند و زیغ ینسبت به زنان سخت دارا یش از ھر قوم و ملتیعربھا ب
ن یگردد روشنگر ا  یم انیل بیکه در ذ یرفتند داستان نمی بار ننگ و عار

 مدعاست:
رفت و نشست  یشد و نزد زرگر» نقاعیق یبن«بازار  ک زن عرب واردی

 ی ند، اما زن قبول نکرده، زرگر گوشهیھا خواستند حجابش را کشف نمایھودی
ن که زن بلند شد عورتش ظاھر گشت، یلباسش را به پشت او گره زد ھم

از مسلمانان به  ید. مردیاد کشیدند زن فریبه او نگاه کرده و خند یھمگ
ز بر مرد مسلمان حمله کرده و او یھا نیھودیو او را کشت، زرگر حمله کرده 

شاوندان مسلمان از مسلمانان کمک خواستند و یرا به شھادت رساندند، خو
 .٢نقاع آغاز شدیق ین مسلمانان و بنیب یریدرگ

ن قم نقد مذکور را یر المومنیمدرسه االمام ام یقات اسالمیرًا گروه معارف و تحقیاخ -١
اند و افزون بر مطالب مندرجه از کتاب   منتشر نموده یورش به خانه وحیتحت عنوان 

ه زھرا را ز سوزاندن خانه فاطمیه است نیف مقاتل بن عطیاالمامه و الخالفه که تال
ن مطلب بسنده ین ادعا به ھمیاند، که ما بر رد ا  توسط حضرت عمر نقل کرده

د: یگو ی) م۲۵۸ص،  ۵ان ج، یات االعیم که احمد بن خلکان در کتاب وفیینما یم
عاشق  یبوده که در ھرات به زن ی، شاعریحجاز یه، بکریجاء، مقاتل بن عطیابوالھ

 ۵۰۵که در سال  ینگونه فردی. حال نقل اسروده است یشده و در مورد او اشعار
توان معتبر  ین فاصله داشته را چگونه میراشد یوفات کرده و قرنھا از عصر خلفا

 دانست!!!!.
 م).  ۱۹۹۰ ۱۴۱۰ ی(دارالکتاب العرب ۱۰ص،  ۳ه، ج، یره النبویابن ھشام، الس -٢
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و آن ھم به  یک زن مسلمان عادیعرب نسبت به  ی که در جامعه یزمان
رد یپذ  یم رد کدام عقلیواکنش انجام بگن یچن ینسبتًا جزئ یا خاطر مساله

 امبر خداست، مورد تعرض ویپ ی که جگر گوشه لکه حضرت فاطمه زھرا
مبارکش بشکند و فرزندش سقط شود  یرد تا آنجا که پھلویقرار گ یحرمت بی

عبدوّد، پھلوان عرب  –بر و قاتل عمرو بن یفاتح خ سیمرتض یو حضرت عل
از خود نشان  یچ گونه واکنشیو انصار ھ نیر صحابه اعم از مھاجریو سا –

 یشد که انتقام دختر گرام یم دایپ یک مسلمان عادیندھند؛ بدون شک 
که  ین مساله را به اثبات رسانده است زمانیخ ایرد تاریرسول اکرم را بگ

ن و انصار یان مھاجریحضرت عمر فاروق بر مسند خالفت نشست در م
 یامور سھل انگار یمن در انجام برخ راد کرد و فرمود: اگریا یا  خطابه

پاسخ نداد، حضرت  ید؟ کسیدھ یم از خود نشان یم شما چه واکنشینما
ن ھنگام حضرت بشر بن سعد بلند شد و ید در ایگر از آنان پرسید یعمر بار

م کرد. آنگاه حضرت یر راست خواھیما تو را مانند ت ین کنیگفت: اگر تو چن
 .١ د شدید شما گمراه نخواھیباشن یعمر فاروق فرمود: اگر چن

حضرت  یباز داستان ازدواج حضرت عمر فاروق با ام کلثوم دختر گرام
عه یش یخیو تار یکه در کتب فقھب و حضرت فاطمه زھرا یمرتض یعل

ا یان آن بزرگواران است و آیانگر موّدت میز بین ٢ح شده استیبه آن تصر
ن یرا به ھم لشھادت حضرت فاطمه زھرا یممکن است که حضرت عل

موسسه  ۱۴۱۹۶ت یشماره روا ۶۸۷ص  ۵کنزل العمان ج،  یمتق ین علیعالء الد -١
  ۱۴۰۵الرساله 

حضرت فاطمه زھرا از  ی سوم مقاله ی اسالم سال اول شماره یندا ی ر ک به مجله -٢
 شھادت  ی والدت تا افسانه

 

                                           



 ۴۵ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

مجبور  سم از حضرت عمر فاروقیا به خاطر ترس و بیفراموش کند و  یزود
 ش در آورد!!؟یواج قاتل ھمسر گرامشود تا دخترش را به ازد

در امور  سیبا حضرت عل سمھم حضرت عمر یھا ن مشورتیعالوه بر ا
مانه و ارتباط دوستانه یصم یھمکار ی خالفت، قضاوتھا، احکام و ..... نشانه

در نھج البالغه  سیان آن بزرگواران است چنانکه در سخنان حضرت علیم
 آمده است:

قد شاوره عمر بن اخلطاب يف اخلروج إيل و من كالمه له (ع) و« 134

قتلقهم فتنكيب  كغزو الروم بنفسه ... إنک متي تسري إيل هذا العدو بنفس

مرجع يرجعون  كال تكن للمسلمني كافغه دون أقيص بالدهم، ليس بعد

النصحيحة، فإن حمارباً واحرض معه أهل البالد و إليه، فابعث إليهم رجالً 

مثابة ن تكن األُخري كنت ردءاً للناس وما حتب وإ كأظهر اهللا فذا

 .١»للمسلمني
و در  یانش روانه شویصر روم لشکرین دشمن قیا یتو خود اگر به سو

دور دست و  یمسلمانان شھرھا یبرا یشان مغلوب گردیمالقات با ا
ند یست که به آنجا مراجعه نماین یماند، بعد از تو مرجع  نمی یسرحدھا پناھ

خود) مرد جنگ  یو به جا ینجا بمانین است که تو در ایپس (مصلحت در ا
را  یاو روانه کن کسان یشان بفرست، و به ھمراھیا یبه سو یریده و دلید

رند، پس اگر خداوند یجنگ داشته و پند و اندرز را بپذ یکه طاقت بال و سخت
د یش آیپ یگرید ی و اگر واقعه یل دارید ھمان است که میاو را غالب گردان

 ».بود یار و پناه مسلمانان خواھیتو 

ن مراجعه شود یچاپ تھران و ھمچن ۴۱۵ص،  ۲ض االسالم، شرح نھج البالغه ج، یف -١
 .۴۴۲ص  ۳به شرح نھج البالغه ج 

 

                                           



  از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهرا ۴۶

ن یدر مورد فدک تا چند لگر آنکه حضرت فاطمهیمھم د ی و نکته
ان به یعیش یحضرت ابوبکر به بحث و گفتگو پرداخته و طبق ادعا روز با

راد نمود و خواستار استرداد یمفصل ا یا ف برده و خطابهیتشر یمسجد نبو
شود که چگونه ممکن است که حضرت  یم ن سوال مطرحی. حال ا١فدک شد

ن کرده و در یکه سقط جن یشکسته و آن ھم زمان یبا پھلو لفاطمه
راد یابد و با ایباشد در مسجد حضور   یم مسجد شرعًا معذور که از دخولیحال

 ن مطلب داللت برید؟! که این حضرت ابوبکر را محکوم نمایآتش یا  خطبه
 زھراست. ی ستان شھادت حضرت فاطمهاساس بودن دا  بی

که  ین بزرگیبه ا یا است که واقعه  یشگفت یبس یو مطلب آخر آنکه جا
ش از یز به لرزه در خواھد آورد با گذشت بین م عرش خداوند رایما معتقد

ن یکه شھادت حضرت حس یچھارده قرن ھمچنان مسکوت مانده، در حال
 یا و حضرت فاطمه است چنان بازتاب گسترده  یکه فرزند حضرت عل

ن و یاز قاتالن حضرت حس یدن نام روز عاشورا ھر مسلمانیداشته که با شن
قھرمانان کربال را در ذھنش  ینیاسه آفرد و حمینما  یم ارانش اظھار تنفری

م ما نسب پالکاردھا و نوشتن شعار بر رو یخواھ  یم کند. اکنون ما یم یتداع
کشور  یم رسمیوار، مسلمانان را از شھادت حضرت فاطمه نه در تقویدر و د

در کار است  یا زهینبود، اما حال چه انگ یآموزشخ نظام یتار ینه در کتابھا
 به راه افتاده است؟ یین غوغایچن که

 یق و بررسیط تحقین داستان را از محیا ید توجه داشت که برخیبا
 ییو قطعا گروھھا اند غ ساختهیتبل یک سوژه برایخارج کرده و از آن  یعلم

ستند یدانند دست بردار ن  یم نفع ین قصه ذیغ ایخود را در تبل یکه به نوع

ر یر کبیموسسه انتشارات ام ۲۳۶ص  یاحمد، زھرا مولود وحد یس یر ک علم الھد -١
 .ش. ھ ۱۳۷۵تھران چاپ پنجم 

 

                                           



 ۴۷ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

قرار  یتفرقه انداز ی لهیرا وسن داستان یا ییو کوشش دارند تا از راھھا

املستعان وعليه  فايل اهللا املشتكي وهو«م ین روند متاسفیدھند که ما واقعا از ا

م و مصلحت یدھ یم ن جا خاتمهین مبحث را در ھمیجه ما ایدر نت »التكالن

م که رشته یم و معتقدینیب نمی ن گونه مباحثیشدن ا یرا در طوالن
ز یو در روز رستاخ یدراز دارد، که فقط در محکمه عدل الھ یاختالفات سر

 رد.یپذ  یم انیپا
 د:یفرما  یم چنانکه خداوند عزوجل

: النحل[ ﴾�نَّ َر�ََّك َ�َۡحُ�ُم بَۡيَنُهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ �ِيَما َ�نُواْ �ِيهِ َ�َۡتلُِفونَ ﴿

۱۲۴[. 
، روز اند  دهیآن اختالف ورز ان آنان درباره آنچه دریخداوند م گمان  یو ب«

 .»خواھد کرد یز داوریرستاخ

ةٞ ﴿ مَّ
ُ
ا َكَسۡبُتۡمۖ َوَ� �ُۡ�  تِۡلَك أ ا  َٔ قَۡد َخلَۡتۖ لََها َما َكَسَبۡت َولَُ�م مَّ لُوَن َ�مَّ

 .]۱۲۴: ة[البقر ﴾١٣٤َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن 
بودند که گذشته آنچه انجام دادند متعلق به خودشان  یشان قومیا«

 اند  کرده یآنچه م ی د از آن شما است و دربارهیا  است و آنچه شما انجام داده
 . »شود یده نمیاز شما پرس

 »والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته«
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