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مقدمه
آيا خبر يورش به خانه صديقه کبري hصحيح است؟
چـرا با اينکـه اميرالمؤمنيـن 8در خانه بود ،هنـگام یورش،
صديقه کبری hپشت در رفت ؟
آی�ا بـاز کردن در توسـط زن ،در صورت حاضر بـودن مرد در
منـزل،خلافغيـرتمـردانخصوصـامـردانعـربنیسـت؟
چـرا اميرالمومنين 8با آن همه شـجاعت و دلیری ،در مقابل
آن همـه برخوردهایی کـه با صديقه کبری hشـد ،قیام نکرد؟
ميگوينـد در آن زمـان خانههـا در نداشـتند و دربهـا بـه
شـکل پـرده و حصير بودنـد! بخصوص که در برخـي از منابع
محمد ال سـقوف لبيوتنا
روايـت شـده اسـت «نحن أهل بيـت ّ
و ال أب�واب» يعن�ي «خانههـاي مـا اهلبيـت ،نه سـقف دارد،
صديقه کبـري hبين در و
نـه در ».پس چگونه ممکن اسـت ّ
ديـوار قرار گرفته باشـد؟
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آیـا در منابـع معتبـر روایـی و تاریخـی ،به شـهادت حضرت
محسـن 8اشـاره شـده است؟
ن  8و حضرت صديقهکبـري ، hکه
حضـرت اميرالمؤمنيـ 
هنـوز فرزندشـان به دنيـا نيامده بـود ،پس چطور او را محسـن
صـدا ميکردنـد؟ فرزنـدي که نه هنـوز ديـده بودند و نـه در آن
زمان جنسـيت او را ميدانسـتند!
چرا حضرت صدیقهکبری hشبانه دفن شد؟
علـت مخفـی بـودن قبـر مطهـر حضـرت صدیقـهکبـریh
چیست ؟
محل دفن حضرت صدیقهکبری hکجاست؟
چهل حدیث فاطمی
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مقدمه:

نبىاكرم حضرت محمدبـن عبداهلل sو
فاطمـه زهـرا hدخت گرامى ّ
مـادر گرانقـدرش حضرت خديجه دختر خويلد ،رضواناهلل عليها اسـت.
فاطمـه اطهـر از پـدر و مـادرى كـه برجسـتهتر از آنـان را تاريـخ
بشـر سـراغ ندارد بـه وجود آمـد .كسـى در تاريخ بشـريّت از تعاليم
و دسـتوراتى نظيـر دسـتورات پـدر گرانقـدر آن بزرگـوار كـه چهره
تاريـخ را دگرگون سـاخت ،برخوردار نيسـت .طى سـالهاى معدود
و محدودى انسـانها توانسـتند در پرتو اين تعاليـم گامهاى بلندى به
جلـو بردارنـد .تاريخ ،مادرى چـون ماد ِر زهرا hسـراغ نـدارد ،وى
آن چـه داشـت خالصانه در َطبَـق اخالص نهاد و به همسـر واال مقام
و خـداى خويـش تقديم نمـود و پروردگارش در برابـر ،بدو هدايت و
نور و روشـنايى ارزانى داشـت.
حضـرت زهـرا hبه تمام جهان انسـانى ثابت نمود كه وى انسـانى
كامـل اسـت كه قـادر بـر ارائه برتريـن نمونه زن شايسـته مىباشـد.
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بدينسـان ،يكـى از نشـانههاى بـزرگ الهـى بـراى قدرت خـارج از
توصيـف خدا و آفرينش تحسـين برانگيز او باشـد ،چـه اينكه خداى
متعـال فاطمـه زهـرا hرا از عظمتى واال و شـكوه و جاللى فوقالعاده
بهرهمنـد سـاخته بود.
ِ
لحظـات بُحرانهـاى گوناگون با
حضـرت زهرا hدر دشـوارترين
مخـدره با
پدر ارجمند و همسـر خود تشـريك مسـاعى داشـت .آن
ّ
ِ
اهلبيت رسـالت كه رسـول
تلاش و مبارزات و بيانات خود و تربيت
اكـرم sآنـان را براى يـارى دين خـدا ،پس از خود ذخيره سـاخته
بود ،آيين اسلام را يارى كرد .و پس از جهـاد و مبارزه اى َمرارتبار،
به عنوان نخسـتين فـرد اهلبيت نبى اكرم sبه آن حضرت پيوسـت.
در صحنـه كارزار بـا مشـركان و پايـان دادن به نقشـهها و توطئههاى
منافقـان حضـور مىيافت و همانگونه كـه در برابر منحرفـان ،از خود
پايـدارى و اسـتقامت نشـان مـىداد ،در عرصـه آگاهـى دادن به زنان
مسـلمان نيـز خوش درخشـيد .زهـراى مرضيّه hبه راسـتى الگوی
شـهامت و فدا كارى و شـكيبايى و شـهادت و گذشـت و ايثار بود ،به
گونـهاى كـه با ايـن ويژگىهـا در كوتاهتريـن ِ
زمان ممكن كه انسـان
قـادر اسـت بـراى رسـيدن بـه ق ّلههاى بلنـد كمـال ،آن را طـى كند،
سـرآم ِد بانوان ّاولين و آخرين گشـت.
وهابیـت در تالشهـای مغرضانـه خـود بـه هرسـوی میزنـد تـا
خدشـهای بـر عظمت و کرامت ایـن بانوی بزرگوار وارد کند اما دسـت
بـر قضا روز بـه روز بر حقانیت و نورانیت روافـزون این بانوی مکرمه
افـزوده میشـود .زیـرا وهابیـت هـر چـه در جهـت جهـل و تاریکی
بکوشـد ،احتیـاج بـه بارقههـای نور بیشـتر احسـاس میشـود و این
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عیـنِ چـاه خود را کنـدن و خـود را در ویـل و عذاب افکندن اسـت.
در همیـن راسـتا ،ما سـعی کردیم تا بـه مهمترین شـبهات در مورد
شـهادت صدیقه کبری hپاسـخهای مختصر برای عموم ،ارائه دهیم.
ایـن پرسـش و پاسـخها از کتابهـا و سـایتهای متنوع گـردآوری
شـدهاند ،و مـورد بازنگـری و اعرابگـذاری قـرار گرفتهانـد ،و تمـام
شـخصیتها و کتابهـا بـه صـورت اجمالی معرفـی شـدهاند .این تالش
مختصـر محصـول خبرگـزاری اهلبیـت bـ ابنا دفتر شـمالغرب
میباشد.
و اینکـه از مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی میـراث شـیعه و بویـژه
حضرت حجتالسلام والمسـلمین رحیـم قربانی مدیر این مؤسسـه
ن 8تبریز
و مؤسسـه خیریـه جان نثاران حضـرت ابا عبدهلل الحسـی 
بویـژه جناب حـاج آقای سـیفعلی نامور کـه زحمـات مراحل چاپ
ایـن مجموعـه را تقبّل نمودنـد ،نهایت تشـکر را داریم.
فاطمیه سال  1439هـ .ق
مصادف با بهمن ماه  1396هـ .ش
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آيا خبر يورش به خانه صديقه کبري hصحيح است؟

مورخـان در بيان واقعه هتک حرمت خانه صديقه کبـري hدو راه در
پيـش گرفتهانـد .گروهي فقط تصميـم خالفت را بر هتـک حرمت نقل
کرده و از عملي شـدن آن سـخنی نگفتهاند .ولي گروه ديگر ،با شـهامتی
بيشـتر سـخن گفته و از حقايق پرده برداشـته و به وقـوع هتک حرمت
تصريـح کردهانـد .اينـک از هر دو گروه سـخناني نقل ميکنيم:
الف .کساني که تصميم بر هتک حرمت را بيان کردهاند:
ب
أ
َ
ـع ِلبِي
«الم َصنَّـف» ...« :أَن َّ ُه ِح َ
ين بُويِ َ
 .1ابـن ابي َشـيبه در کتـاب ُ
ـول َّ
ـد َر ُس ِ
ـي َوال ُّزب َ ْي ُـر يَ ْد ُخ َلا ِن َع َلـى فَا ِط َمـ َة ب ِ ْن ِت
ب َ ْكـ ٍر ب َ ْع َ
الل ِ َك َ
ان َعلِ ٌّ

أ .ابوبکـر عبـداهلل بـن محمد بـن ابراهیم ابـی َشـیبه (159-235ه.ق) از عالمان اهل تسـنن بوده و
مورخ به شـمار میرود.
ّ
مفسـر و ّ
محـدث ،فقیهّ ،
ی شـود که
«الم َصنَّـف» از آثـار مشـهور ابن ابي َشـيبه اسـت .مصنف بـه کتابی گفته م 
ب .کتـاب ُ
روایـات در آن بر اسـاس ابواب فقهی مرتب شـده باشـد.
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َ
ـول َّ
ـغ َذل ِ َ
َر ُس ِ
ك ُع َم ُر
ـم فَ َل َّما ب َ َل َ
الل ِ فَيُشـا ِورونَها و يَ ْرتَ ِج ُع َ
ـون فِـي أ ْم ِر ِه ْ
ـول َّ
الل ِ
ـال يَا ب ِ ْن َت َر ُس ِ
ـل َع َلى فَا ِط َم َة فَ َق َ
ـر َج حتى َد َخ َ
ـن ال ْ َخ َّط ِ
بْ ُ
ـاب َخ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َو َّ
يك َو َمـا ِم ْن أ َح ٍ
ـن أب ِ َ
ـب إِل َ ْينَا ب َ ْع َد
ـد أ َح َّ
الل ِ َمـا أ َح ٌـد أ َح َّـب إل َ ْينَـا ِم ْ
ـك َو ْايم َّ
يـك ِم ْن َ
أَب ِ َ
الل ِ َمـا ذَاك ب ِ َمان ِ ِعـي إ ِِن ْاجتَ َم َع َهـ ُؤ َل ِء النَّ َف ُر ِع ْن َد ِك
ُ
()1
أَ ْن أَمرتُ ُه َ
ِ�م الْبَ ْيت»...
�ر َق َع َل ْيه ْ
َْ ْ
�م أ ْن يُ ْح َ
أ
«...هنگامـى کـه مـردم بـا ابىبكـر بيعـت کردند ،علـى و زبيـر در
خانـه فاطمـه بـه گفتگـو و مشـاوره مىپرداختنـد ،و ايـن مطلـب به
عم�ر بـن خطـاب رسـيد .او به خانـه فاطمه آمـد ،و گفـت اى دختر
رسـول خـدا ،محبوبتريـن فـرد بـراى ما پـدر تو اسـت و بعـد از پدر
تـو خـود تـو؛ ولى سـوگند به خـدا اين محبـت مانع از آن نيسـت که
اگـر ايـن افـراد در خانـه تو جمع شـوند من دسـتور دهم خانـه را بر
آنها بسـوزانند»...
ج
َ
«...إن أبابكر أ ْر َس َ
ـل
«أنسـاب األشـراف» :
 .2بَلاذُريب در کتـاب
ّ
ُ
ـاء ُع َم ُر َو َم َع ُه فَتِي َلـ ٌة فَتَ َل َّق ْت ُه فَا ِط َم ُة
إِلَـى َع َلـى يُر ُ
ِيد الْبَ ْي َعـ َة فَ َل ْم يُبَايِ ْع فَ َج َ
َ
ـر َ
ـن ال ْ َخ َّط ِ
َع َلـى الْبَ ِ
اك ُم ْحرِقـ ًا َع َلی بابى
ـاب فَ َقال َ ْ
ـت فَا ِط َم ُة يَابْ َ
اب أ تُ َ
ـوام بن ُخ َوی َلـد از صحابه پیامبر اکرم sو بـرادرزاده حضرت خدیجه بـود .پس از
أ .زبیـر بـن َع ّ
رحلت پیامبر اکرم sزبیر حکم شـورای سـقیفه را نپذیرفـت و از خالفت اميرالمؤمنين علی8
دفـاع و همچنیـن جـزء اعضـای  ۶نفـره منتخـب خیلفـه دوم بـود کـه در آن شـورا نیـز بـه نفع
اميرالمؤمنيـن علـی 8رأی داد .امـا در همـان اوایـل خالفت اميرالمؤمنين علـی 8به همراهی
طلحـه و برخـی دیگـر ،جنگ جمل را علیه اميرالمؤمنيـن علی 8سـامان داد و در همان جنگ
نیـز به قتل رسـید.
ب .احمـد بـن یحیـی بَلاذُري کـه مـرگ او را 278و279ه ذکـر کردهانـد ،از تاریخنـگاران و
جغرافیدانـان اهـل تسـنن مذهـب سـده دوم و سـوم هجـری قمـری میباشـد.
«أنسـاب األشـراف» اثر بَالذُری اسـت .وی در این کتاب به نسبشناسـی عرب ،تاریخ
ج .کتاب
ُ
حضـرت نـوح 8و فرزندانـش ،نیاکان پیامبر اکرم sرا برشـمرده و به سـیره او و دوره خالفت
اميرالمؤمنين علـی 8میپردازد.
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�ال نَع�م و َذل ِ َ َ
�اء ب ِ ِه أَب ُ ِ
�وك»....
قَ َ َ ْ َ
�وى فِ َ
يما َج َ
ك أ ْق َ
«...ابوبكـر بـه دنبال على فرسـتاد تـا بيعت کند ،ولى علـى از بيعت
امتنـاع ورزيـد .سـپس عمر همـراه بـا فتيله (آتشـزا) حرکـت کرد و
بـا فاطمـه در مقابل بـاب خانه روبـرو شـد ،فاطمه گفـت :اى فرزند
خطـاب ،مىبينـم در صـدد سـوزاندن خانه مـن هسـتى؟! عمر گفت:
بلـى ،ايـن کار کمـك بـه چيزى اسـت کـه پـدرت بـراى آن مبعوث
شده اسـت»...
ب
أ
َّـد أَبُو ب َ ْك ٍر
«...وتَ َفق َ
 .3ابـن قُتَيبـه در کتـاب «اإلمامة و السياسـة» َ :
قَ ْو ًمـا تَ َخلَّ ُفـوا َع ْن ب َ ْي َعتِـ ِه ِع ْن َد َعلِ ِّي بْنِ أَبِـي َطال ِ ٍب فَبَ َع َث أَبُـو ب َ ْك ٍر إِل َ ْيه ِْم
ـر بْ ُن ال ْ َخ َّط ِ
ـم َو ُه ْم فِي َدا ِر فَا ِط َمـ َة فَ َأب َ ْوا أَ ْن
ـاب فَ َج َ
اء ُه ْم ُع َم َر فَنَا َدا ُه ْ
ُع َم َ
ـال واَلَّـ ِذي ن َ ْفس ُعمـر بِيـ ِد ِه لَتَ ْخرج َّن أوَ
يَ ْخ ُر ُجـوا فَ َد َعـا بِال ْ َح َط ِ
ُ ُ ْ
ـب َوقَ َ َ
ُ َ َ َ
()3
َُ
ل ْح ِرقَنَّ َه�ا َع َلى َم ْ�ن فِي َها»...
«...ابوبكـر از کسـانى کـه از بيعت با او سـربرتافتند و در خانه على
گردآمـده بودنـد ،سـراغ گرفـت و عمـر را به دنبـال آنان فرسـتاد ،او
بـه در خانـه علـى آمد و همـگان را صدا زد کـه بيرون بياينـد و آنان
از خـروج از خانـه امتنـاع ورزيدنـد در اين موقع عمـر هيزم طلبيد و
گفـت :بـه خدايـى که جـان عمـر در دسـت اوسـت بيـرون بياييد يا
خانـه را بـر سـرتان آتش مىزنـم»...
()2

أ  .ابومحمـد عبـداﷲ بن مسـلم ابـن قُتَيبـه دینـوری (213-276ه.ق) تاریخنگار و عالـم به دانش
نحـو بـوده و از پیـروان احمـد بـن حنبل به شـمار میرفت.
ب گاه با
ن کتـا 
ب به ابن قُتَيبـه دینوری .ای 
ی اسـت منسـو 
السیاسـة» ،عنـوا ن کتاب 
ب « .اإلمامـة و ّ
خ الخلفاء» نیز از آ ن یاد شـده اسـت.
عنـوا ن «تاریـ 
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ب
أ
ـن ال ْ َخ َّط ِ
اب
 .4طبـري در کتـاب «تاريـخ طبـری» ...« :أَتَى ُع َم ُر بْ ُ
ـال َوا َ َّلل ِ َ َ
َم ْنـز َِل َعلي َوفِيـ ِه ِر َج ٌ
ِين فَ َق َ
ال ِم َن ال ْ ُم َه ِ
ل ْح ِرقَ َّـن َع َل ْي ُك ْم أَ ْو
اجر َ
()4
لَتَ ْخ ُر ُج َّن إِلَـى الْبَ ْي َع ِة»...
«...عمـر بـن خطـاب بـه خانه علـى آمـد درحاليکـه گروهـى از
مهاجـران در آنجـا گردآمـده بودنـد .وى رو بـه آنان کـرد و گفت :به
خدا سـوگند خانـه را به آتش مىکشـم مگر اينكه بـراى بيعت بيرون
بياييد»...
ج
«مسـنَد فاطمة الزهراء»د...« :يَا ب ِ ْن َت َر ُس ِ
ـول
 .5سـيوطي در کتاب ُ
َّ
ب إِل َ َّي ِم ْـن أَب ِ َ
ب
يك َو َما ِم ْـن أَ َح ٍد أَ َح َّ
الل ِ َوا َ َّلل ِ َمـا ِم َـن ال ْ َخ ْل ِـق أَ َح ٌـد أَ َح َّ
ك َو ْايم َّ
يك ِم ْن َ
ـد أَب ِ َ
ـع َه ُؤ َل ِء النَّ َف ُر
إِل َ ْينَـا ب َ ْع َ
الل ِ َمـا ذَاك ب ِ َمان ِ ِعي إ ِِن ْاجتَ َم َ
ُ
()5
َ
َ
ِع ْن َ َ
�ر َق َع َل ْيه ِْم الْبَ ْيت»...
�د ِك أ ْن أ َم ْرتُ ُه ْم أ ْن يُ ْح َ
سـيوطي نيـز ماننـد ابن ابي شـيبه نقل ميکنـد کـه در جريان بيعت
بـا ابوبکـر ،عمر بـه درب خانه صدیقه کبـری hميآيـد و ميگويد:
«...اى دختـر رسـول خـدا ،بـه خداسـوگند ،محبوبترين فـرد براى ما
پـدر تـو اسـت و بعـد از پدر تـو خود تـو؛ ولى سـوگند به خـدا اين

أ  .محمـد ابـن َجریـر طبـری (224-310ه.ق) از عالمـان اهل تسـنن بوده و مفسـر و تاریخنگار
ی باشـند.
مسـلمان ایرانی م 
ُ
ُ
ـلِ
الم ُلوک» ،معـروف به تاریخ طبری که توسـط
و
م
ـ
م
األ
تاریـخ
یـا
ـوک
ل
الم
و
ب.
ُ
ُ
ِ
«تاریـخ ُّ
َ َ ُ
الر ُس َ ُ
طبری نوشـته شـده اسـت ،تاریخ را از زمان خلقت شـروع کرده و سـپس به نقل تاریخ پیامبران
و پیامبـر اکـرم sو پادشـاهان میپـردازد .در ایـن کتـاب وقایـع پس از شـروع تاریخ اسلامی
(مقـارن بـا هجـرت بـه مدینه) به ترتیب سـال تنظیم شـده و تا سـال  ۲۹۳هجری شمسـی را در
برمیگیـرد.
ج  .جالاللديـن عبدالرحمـن سـيوطي ( 849-911ه.ق) شـافعی مذهـب بوده و در جسـتارهای
گوناگونـی از جملـه حدیـث ،نجوم اسلامی و علـوم قرآنی کتاب نگاشـته.
صديقه کبري h
«مسـنَد فاطمـة الزهراء» ،مجموعـه ای از روايات متعلق بـه ّ
د  .سـيوطي در کتـاب ُ
را فراهم آورده اسـت.
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محبـت مانـع از آن نيسـت که اگـر اين افـراد در خانه تو جمع شـوند
مـن دسـتور دهم خانـه را بر آنها بسـوزانند»...
ب .کساني که به وقوع هتک حرمت اشاره کردهاند:
َ
َ
ُ .1خزاعـیأ در کتاب «األمـوال»بَ ...« :د َخ ْل ُت َع َلى أبِـي ب َ ْك ٍر أ ُعو ُد ُه
ال إِن ِّي ال ِ
اسـتَ َوى َجالِسـ ًا فَ َق َ
آسـي َع َلی شـئ إ َِّل َع َلى
فِـي ْاحتِ َضا ِر ِه فَ ْ
هن َو ِد ْد ُت أَن ِّي ل َ ْم أَ ْك ِش ْـف ب َ ْيت فَا ِط َم َة َوتَرِكتُ ُه
ثَ َلا ِث َو ِد ْد ُت أَن ِّـي ل َ ْم أَ َفع َل َّ
()6
ُ
ـي ال ْ َح ْرب»...
َوإن أ ْغلِ َق َع َل َّ
عبدالرحمـن بن عـوفج مىگويد...« :مـن در بيمـارى ابوبكر براى
ّ
عيادت او وارد خانه او شـدم؛ به من گفت :آرزو مىکنم اى کاش سـه
چيـز را کـه انجـام دادهام ،انجام نمـىدادم اى کاش پـرده حرمت خانه
فاطمـه را نمىگشـودم و آن را بـه حـال خـود وامىگذاشـتم هرچند
براى جنگ بسـته شـده بود»...
ه
د
الجوهـر»
«مـروج ال َّذ َهـب و َمعـا ِد ُن َ
 .2مسـعودی در کتـاب ُ
أ  .ابوعبیـد قاسـم بـن سلام ُخزاعـی (151-224ه.ق) از نظـر مذهـب به احمد بن حنبل بسـیار
نزدیـک بـود و فقیـه ،محدث ،قـاری و زبانشـناس به شـمار میرود.
ب  .کتاب «األموال» اثر ُخزاعی در رابطه با نظام مالی اسالم میباشد.
عبدالرحمـن بـن عـوف ،از اصحـاب پیامبـر اکرم sبـود .او در جنگ بـدر و دیگر جنگها
ج.
ّ
حاضـر بـود .پـس از مرگ عمـر ،او جزو شـورای  ۶نفره تعییـن خلیفه بود.
د  .ابوالحسـن علـی بـن حسـین مسـعودی (283-346ه.ق) کـه در مذهب او اختالف هسـت ،و
برخـی او را شـیعه و برخـی او را شـافعی مذهب میداننـد ،از جمله تاریخنـگاران و جغرافیدانان
عرب به شـمار مـیرود.
«مـروج ال َّذهـب» یکـی از کتابهـای مهم تاریخی اسـت کـه در نیمه اول قـرن چهارم هجری
هُ .
توسـط مسـعودی تالیف شـده اسـت .مـروج الذهـب از این جهت که شـامل تاریخ ملـل قدیم از
ی دهد،
جملـه ایرانیـان اسـت و اطالعاتی دقیق و کمیـاب از خصایص زندگی این اقوام بدسـت م 
از منابـع معتبر مطالعات شـرقی به شـمار میرود.
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ـت فَا ِط َمـة»...
مىنويسـد:
«...فـو َد ُ
ـت ب َ ْي َ
ـن فَتَّ ْش ُ
ـم أَ ُك ْ
َ
دت أنّـي ل َ ْ
آنـگاه که ابوبکر درحـال احتضار بود چنين گفـت...« :آرزو مىکنم
اى کاش هتـک حرمت خانه زهـرا را نمىکردم»...

()7

أ
عجـم الکبيـر»ب...« :أَ َّمـا الثَّ َلا ُث َّ
اللتِي
«الم َ
َ .3طبَرانـى در کتـاب ُ
َ
ـت فَا ِط َم َة َو
ـم أکن أکشـف ب َ ْي َ
ـم أفعلهـن فَ َ
ـو ِد ْد ُت أن ِّـي ل َ ْ
َو ِد ْد ُت أن ِّـي ل َ ْ
()8
ترکته»...
ابوبكـر دربـاره آن سـه چيـزى کـه انجـام داده و آرزو ميکـرد کـه
اى کاش انجـام نمـىداد ،چنيـن مىگويـد...« :آرزو مىکنـم که هتك
حرمـت خانـه فاطمـه نمىکـردم و آن را بـه حـال خـود واگـذار
مىکـردم»...
د
ج
َ
ـم
 .4ابـن عبـد َربّـه در کتـاب «ال ِعقـد ال َفريـد» َ :
«...و ِد ْد ُت أن ِّـي ل َ ْ
()9
ـر ِب»...
أکشـف ب َ ْيـت فَا ِط َم َة َع ْ
ـن شـي َو إ ِْن کانوا اغلقـوه َع َلى ال ْ َح َ
«[ ...ابوبکـر گفـت آرزو مىکنـم کـه] اى کاش خانـه فاطمـه را
نمىگشـودم هرچنـد آنـان بـراى نبـرد ،د ِر خانـه را بسـته بودنـد»...
 .5عبدالفتـاح عبدالمقصـوده در کتـاب «اإلمـام علـي بـن أبـي

أ  .ابوالقاسم سليمان بن احمد طبرانى (260-360ه.ق) از محدثان بزرگ اهل تسنن است.
ب  .معجـم در اصطلاح محدثیـن بـه کتابی گوینـد کـه در آن روایتها به ترتیب اسـامی صحابه
و یـا مشـایخ حدیثی و یا شـهر و دیار محدثین طبقهبندی شـده اسـت.
ج  .شـهابالدین ابـو عمـرو احمد بن محمد ،ابن عبد ربـه (246-328ه.ق) شـاعر و ادیب بزرگ
اندلسی است.
قـد الفَريـد» نوشـته ابن عبد َربّه ا َ َندلُسـي مجموعـهای از معارف و آداب مشـرق به
د  .کتـاب «ال ِع ُ
صـورت منظوم بـه زبان عربی اسـت.
ه  .عبدالفتاح عبدالمقصود ،از مشـاهیر معاصر و اسـتاد دانشـگاه اسـکندریه مصر از مؤلفین تاریخ
اسالمی است.
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أ
ـن أَ ْو َل ْح ِرقَنَّ َها َع َلى
ـر بِيَـ ِد ِه  ،لَيَ ْخ ُر َج َّ
طالـب» َ :
«...و الَّـ ِذي ن َ ْف ُ
ـس ُع َم َ
()10
َم ْن فِي َهـا»
وى هجـوم بـه خانه وحى را در دو مورد از کتاب خود آورده اسـت
و مـا به نقل يکى بسـنده مىکنيم:

 ...عمـر گفـت «قسـم به کسـى که جـان عمر در دسـت اوسـت ،بيرون
بياييـد واال خانـه را بـر سـاکنانش بـه آتش مىکشـم» گروهي کـه از خدا
مىترسـيدند و حرمـت پيامبـ ر را در نسـل او نگه ميداشـتند ،گفتند فاطمه
در ايـن خانـه اسـت ،و او بىپروا فرياد زد «باشـد»! عمر نزديـک آمد و در
زد ،سـپس بـا مشـت و لگد بـه در کوبيد تـا بـه زور وارد شـود .على پيدا
شـد .صداي ناله صدیقه کبری hدر آسـتانه خانه بلند شـد .آن صدا طنين
اسـتغاثهاي بـود که دختر پيامبر سـر داد.
پينوشت:
الم َصنَّف ،ج 8ص.572
 .1ابوبکر عبداهلل بن محمد بن ابراهیم ابی َشیبهُ ،
 .2احمدبن یحیی بالذري ،انساب االشراف ،ج 1ص.586
 .3ابومحمد عبداﷲ بن مسلم ابن قُتَيبه دینوری ،اإلمامة و السياسة ،ص.12
 .4محمد ابن َجرير طبري ،تاريخ طبري ،ج 2ص.443
 .5جالاللدين عبدالرحمن سيوطيُ ،مسنَد فاطمة ،ص.36
 .6ابوعبيد قاسم بن سالم ،األموال ،ص.195
 .7علی بن حسین مسعودىُ ،مروج ال َّذ َهب ،ج 2ص.301
عجم کبير ،ج 1ص.62
 .8ابوالقاسم سليمان بن احمد طبرانىُ ،م َ
 .9ابن عبد َربّه ا َ َندلُسي ،ال ِعقد الفَريد ،ج 4ص.268
 .10عبدالفتاح عبدالمقصود ،اإلمام علي بن أبي طالب ،ج 4ص.274-277
* گردآوري شدـه از :جعفر سـبحاني ،يورش به خانه وحی ،دفتر انتشـارات
اسالمي.1380،
أ  .کتـاب «اإلمـام علـي بن أبي طالب» تالیف عبدالفتاح عبدالمقصود که براسـاس مسـتندات اهل
تسـنن نوشته شـده ،تحلیلی اسـت بر وقایع  ۵۰سـال تاریخ صدر اسالم.
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•

چـرا با اينکـه اميرالمؤمنين علی 8در خانه بـود ،هنگام یورش،
صديقه کبری hپشـت در رفت؟

بـا طرح این شـبهه وهابیت میخواهنـد دو کار را به نفع خودشـان
تمام کنند:
اول :ضعـف و نقصـی را بـراي اميرالمؤمنيـن علی 8بتراشـند که
چـرا اميرالمؤمنين علـی( 8العیاذباهلل) ناموسداری نکـرد و يک زن
را پشـت در فرسـتاد و خـودش نرفت!
دوم :دامـان عمـر بن خطاب را از اين جسـارت پاک کننـد و با اين
فرافکنيهـا وانمـود کنند که اصل اين قضيه کذب اسـت و دور از شـأن
عمر است!
در مورد هدف اول بايد گفت:
اوال :آنـان میگويند که اميرالمؤمنين علی 8موظف بود از ناموس
خـودش دفـاع نمايـد ،چـرا کـه همسـر ،خط قرمـز هر شـخصی به
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حسـاب ميآيـد ،حال چطور ممکن اسـت کـه اميرالمؤمنين علی8
از همسـر خـودش آن هـم دختـر پيامبر sدفـاع نکرده باشـد .اين
بیغيرتـی را بـه کسـی نسـبت میدهنـد کـه لقـب «اسـداهلل الغالب»
«شـير پيروزمنـد خدا» بـه او نسـبت داده شـده ،چـون اميرالمؤمنين
علـی 8در هيـچ کجا مغلوب کسـی نشـده اسـت .و ايـن در حالی
اسـت که شـهاب الدیـن آلوسـیأ در «روح المعانی فی تفسـیر القرآن
َ
العظی�م»ب مينويسـد ...« :غ ِ
ـر َم النَّـار بِبَ ِ
ـاب َع َل َّى َو
َض َ
ـب ُع َمـر َو أ ْض َ
ـول َّ
احت يَـا أَبَتَ ْاه َو يَا َر ُس َ
أَ ْح َرقَـ ُه َو َد َخ َ
اللِ،
اسـتَ ْقبَ َل ْت ُه فَا ِط َمة َو َص َ
ـل فَ ْ
ـيف َو ُه َو فِى ِغ ْمـ ِد ِه فَ َو َج َأ بِـ ِه َج ْنبِ َها المبـارک َو َرفَ َع
ـر َّ
فَ َرفَ َ
الس ْ
ـع ُع َم ُ
اح ْت يَـا أَبَتَـاه فَ َأ َخ َذ َعلـي بتَ َلب ِ ِ
يب
َّ
ـر َب بِـ ِه َض ْر ِع َهـا فَ َص َ
الس ْـوط فَ َض َ
َ
َ
ُع َمـر وهـ ّزه َو َو َجأ أنْ َفـ ُه َو َرقَبَتَ ُه »...یعنی «عمر عصبانی شـد و درب
خانـه علـی را بـه آتش کشـيد و داخـل خانه شـد ،فاطمه بـه طرف
عمـر آمـد و فرياد زد« :يا ابتاه ،يا رسـول اهلل!» عمر شمشـيرش را که
در غلاف بـود بلنـد کرد و بـه پهلوى فاطمـه زد ،تازيانـه را بلند کرد
و بـر بـازوى فاطمه زد ،فاطمـه فرياد زد« :يـا ابتاه» [با مشـاهده اين
ماجـرا] علـی ناگهان از جا برخاسـت و گريبـان عمر را گرفـت و او
را بـه شـدت کشـيد و بـر زمين زد و بـر بينى و گردنـش کوبيد ».نقل
ايـن قضيه توسـط آلوسـي بـه هر نيتی که باشـد ،نشـانگر اين اسـت
کـه اميرالمؤمنيـن علـی 8واکنش تنـدی در دفـاع از دختـر پيامبر
()1
اکرم sاز خودشـان نشـان داده اسـت.
أ  .شـهاب الدین آلوسـی بغدادی (1217-1270ه.ق) فقیه ،مفسـر ،ادیب و مفتی بغداد و از علمای
اهل تسـنن شافعی است.
ب « .روح المعانـی فـی تفسـیر القـرآن العظیم» اثر آلوسـی که بسـیار مفصـل بـوده و در آن گاه
موضوعاتـی چـون مسـائل فقهـى و کالمـی را بهطور گسـترده شـرح میدهد.
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ثانيـا :بـه طـور دقیق نمیتـوان گفت چـرا صديقه کبری hپشـت
درآمدنـد .ولـی میتـوان بـه ايـن نکتـه اشـاره نمـود که شـايد آمدن
صديقـه کبـری hبرای اين باشـد تا مهاجمـان از تنها يـادگار پيامبر
اکـرم sشـرم کـرده و جسـارت نکننـد ،درعيـن حـال ن ه تنهـا اين
حضـور حضـرت مانـع از شـرم و حيـای آنها نشـد بلکه جسـارتی
کردنـد کـه امروزه برای بسـياری از علمای اهل تسـنن هم اين سـؤال
مطـرح اسـت که چـرا اين جسـارت با دختـر پيامبراکـرم sآن هم
از ناحيه کسـانی که خـود را خليفه مسـلمین و امیرالمؤمنین خواندند
صورت گرفته اسـت.
در مورد هدف دوم ،ميگوييم:
وقتـی اصـل ماجـرای يـورش ثابت شـده اسـت ،ديگر اين سـوال
کـه چـرا به جـای اين فـرد ،فرد دیگـری نيامـد ،دامان کسـی را پاک
نخواهـد کـرد ،چراکـه عـده زيـادی از علمـای اهـل تسـنن اعـم از
مورخيـن و محدثين و مفسـرين در کتابهايشـان اصل قضيه هتاکی
و ماجـرای هجـوم را آوردهانـد و ما در مطالب پیشـین به آنها اشـاره
کردیم.
پینوشت:
 .۱شهاب الدین آلوسی بغدادی ،تفسير روحالمعاني ،ج  ،۳ص.۴٢۱
* گـردآوري شـده از  :پایـگاه اطلاع رسـانی دفتر حضرت آیتـاهلل العظمی
شـیرازی(مدظلهالعالی) همراه با اضافـات و تعلیقات
مـکارم
ّ
merakam.ir
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آي�ا بازکـردن درب خانـه توسـط زن ،در صـورت حاضـر بـودن
مـرد در منـزل ،خالف غيرت مـردان بخصوص مردان عرب نيسـت؟

اين پرسش در سه بخش پاسخ داده ميشود:
 .1بازکردن درب خانه توسط زن در حضور پيامبر اکرمs
ابن عسـاکرأ در کتاب «تاريخ دمشـق»ب آورده اسـت که پيامبراکرمs
در خانـه نشسـته بود کـه در زدنـد و ايشـان به ام سـلمهج گفتند« :يَـا أُ َّم
أ  .ابوالقاسـم علـي بن حسـن بن هبة اهلل شـافعي معروف به ابـن عسـاکر (499-571ه.ق) از اهل
تسـنن و شـافعی مذهـب بـوده ،و يکي از ائمـه حديث و علماي مشـهور در زمينـه تاريخنگاري
است.
ب  .تاریـخ دمشـق اثـر ابن عسـاکر ،از جامعتریـن کتابهـا در جغرافیای تاریخـی و زندگینامه
دانشـمندان به ویژه محدثان و حافظان حدیث شـهر کهنسـال دمشـق اسـت.
امسـ َلمه با کُنيه «هند» شـناخته ميشـود ،يکي از همسـران
ج  .هند دختر ابوامية بن مغيرة که به َ
پيامبـر اکـرم sو از کسـاني اسـت که ام المؤمنين خوانده شـده اسـت .وي با پذيرش اسلام ،در
سـالهاي نخسـتين بعثـت ،در زمـره اولين مسـلمانان در آمد و به دسـتور پيامبر اکـرم sهمراه
بـا عـدهاي از مسـلمانان بـه سرپرسـتي جعفر بن ابيطالب به حبشـه مهاجـرت کرد .او کـه قبل از
پيامبـر اکـرم sازدواج کـرده بود در سـال چهارم هجـري پس از وفات شـوهرش به عقد پيامبر
اکـرم sدر آمد.
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لسـ َل َمة قُو ِمي فَا ْفتَ ِحي لَه» يعني «اي امسـلمه! برخيز و در را بـاز کن».
ا ّ
همچنيـن در همـان کتـاب آمـده اسـت کـه عمربنخطـاب آمـد و
دقالب�اب ک�رد ،پيامبر اکـرم sدر خانه بود ولي بـه حضرت خديجه
()2
فرمـود «إفتَحـي يا خديجة» يعنـي «اي خديجـه در را باز کـن».
اإلحتجـاج َعلی أهـلِ ال ّلجاجب آورده اسـت که
الطبرسـيأ در کتـاب
ُ
روزي پيامبراکرم sدر خانه نشسـته بـود که اميرالمؤمنين علی 8در
زد و پيامب�ر اکـرم sبـه عايشـه فرمـود کـه« :إفتَحي له البـاب» يعني
«در را بـراي او (علـي) بـاز کن )3(».حال بايد پرسـيد آيـا علماي و ّهابي
غيرتمندتر از پيامبر اکرم sهسـتند که شـبهه فوق را مطرح ميکنند؟!
 .2ورود با زور و نه دقالباب
ج
علاوه برآنچـه گفته شـد ،طبق آنچه ابـن تَيميّه در کتـاب «منهاج
السـنة النبویة فی نقض الشـیعة القدریة»د نوشـته اسـت ،در آن حادثه
دلخـراش کسـي در منـزل را باز نکـرد؛ بلکـه مهاجمان بـه زور وارد
خانـه صديقه کبري hشـدند!
()1

أ .أحمـد بـن علي بن أبيطالب الطبرسـي ،کنیـه او ابومنصور ،متوفـای  620ه.ق ،عالم ،فقیه ،متکلم
و محـدث بزرگ و موثق شـیعه ایرانی اسـت.
اإلحتجاج َعلی أهلِ ال ّلجاج ،مشـهور به اإلحتجاج ،کتابی کالمی نوشـته طبرسـی اسـت .این
ب.
ُ
کتـاب در بیـان احتجاحات (بحث و اسـتدالل) پیامبر اکرم sو ائمه اطهـار bو برخی از پیروان
آنـان با مخالفـان خود از فرقههای مختلف اسـت.
ج .احمـد بـن عبدالحليـم بن عبدالسلام بـن تَيميه َح ّرانـي َحنبَلي معـروف به ابن تَيميـه (-728
 661ه.ق) از علمـاي اهـل تسـنن اسـت که مباني فکري سـلفي را پایهگـذاری کرد .بسـياري از
ديدگاههـاي جريانهـاي سـلفي از جملـه وهابيـت در انديشـههاي ابنتيمه ريشـه دارد.
السـنة النبویّة في نقض الشـیعة
د .یکـی از تالیفـات مشـهور ابـن تَيميـه َح ّرانـي کتـاب " ِم
نهـاج ُّ
ُ
ال َق َدریّـة" ر ّدی اسـت بـر کتـاب " ِمنهـاج الکرامـة في معرفـة اإلمامة" اثر حسـن بن یوسـف بن
مط ّهـر ح ّلـی معـروف بـه عالمـه ح ّلـی ( 648 -726ه.ق) .ابـن تیمیه در ایـن اثر انـواع تهمتها
و افتراءهـا را نثـار مذهـب شـیعه کـرده و اقوالـی را از قول دیگران نقـل نموده که یکسـره دروغ
محـض و خالـی از هـر گونـه تحقیق و تامل اسـت.
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 .3باور به حرمت خانه وحي
أ
ين َآمنُوا َل تَ ْد ُخ ُلوا بُيُوتًا غ َْي َر بُيُوتِ ُك ْم
قرآن کريم ميفرمايد { :يَا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
َحتَّـى تَ ْستَ ْأن ِ ُسـوا}...؛ «اى كسـانى كه ايمـان آوردهايد ،بـه خانههايى كه
خانههاى شـما نيسـت داخل مشـويد تا اجازه بگيريد »...و نیـز در آيه
وت النَّبِ ِّي
ين َآمنُـوا َل تَ ْد ُخ ُلوا بُيُ َ
 53سـوره احزاب ميفرمايـد{ :يَا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
إ َِّل أَن يُ ْـؤذ ََن ل َ ُك ْـم}...؛ «اى كسـانى كـه ايمان آوردهايـد ،داخل اتاقهاى
پيامبـر مشـويد ،مگر آنكه به شـما اجـازه داده شـود »...از سـوي ديگر
سـیوطىب در کتاب «ا ُّلد ُّر ا َلمنثور في التفسـیر با َلمأثور»ج نوشـته اسـت
کـه «خانـه زهرا خانه نبـوت اسـت»( )4بنابراين به نظر ميرسـد صديقه
کبري hو اميرالمؤمنين علـی 8بر اين باور بودند که مهاجمان ،حريم
کننـد نه اينکه
خانـه نبـوت و الاقـل حرمت خانـه مؤمنـان را حفظ مي
بيـت پيامبر bرا
بيتوجه به دسـتور خدا و رسـول خـدا ،در خانه اهل
شـوند.
ي
آتـش زده و به زور وارد خانه م 
پينوشت:
 .1ابن عساکر ،تاريخ دمشق ،ج  24ص  .2 074همان ،ج  24ص .53
.3أبومنصورأحمدبنعليبنأبيطالبالطبرسي،احتجاجطبرسي،ج1ص.292
 .4جالل الدین عبدالرحمن سیوطى ،الدرالمنثور ،ج  ۵ص .۰۵
* گردآوري شده از :خبرگزاری اهلبیت -bابنا ،همراه با اضافات و تعلیقات
abna24.com
أ  .سوره نور ،آیه .27
ب  .جالاللدیـن عبدالرحمـن سـیوطى ( 849-911ه.ق) شـافعي مذهـب بوده و در جسـتارهاي
گوناگونـي از جملـه حديـث ،نجوم اسلامي و علـوم قرآني کتاب نگاشـته.
بالمأثور ،تألیف جالل الدین عبدالرحمن سـیوطى اسـت .این تفسـیر
ج ُّ .
المنثور في التفسـیر َ
الد ُّر َ
در زمـان خـود جایـگاه خوبـى در میـان تفاسـیر باز کـرد .این تفسـیر بـه روش روایى اسـت و
احادیـث پیامبـر اکـرم ،sصحابه و تابعـان را نقل میکندّ .
علمه سـید محمد حسـین طباطبایی
( 911-1401ه.ق) بـه این تفسـیر به صورت وسـیعى اسـتناد نموده اسـت.
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چـرا اميرالمؤمنيـن علـی 8بـا آن همـه شـجاعت و دلیـری ،در
مقابـل آن همـه برخوردهایی که با صديقه کبری hشـد ،قیام نکرد؟

اينکه چرا اميرالمؤمنين علی 8با وجود شـجاعت و دليری ،در مقابل
آنگونه اعمال سـکوت کردند و دسـت به شمشير نشدند بايد گفت:
اميرالمؤمنين علی 8در مقابلِ دو راه قرار داشت:
الـف :يـا بـا کمـک دوسـتان واقعـی خـود کـه حکومت جديـد را
مشـروع نمیدانسـتند به پا میخاسـت و با توسـل به قدرت ،خالفت
ِ
حکومـت غصـب شـده را از آنـان باز پـس میگرفت.
و
حـد امکان
ب :يـا آن کـه وضـع پيـش آمـده را تحمل میکـرد و در ّ
نسـبت به ّ
حل مشـکالت مسـلمانان و انجام وظايف خود ،اقدام میکرد.
از آنجـا کـه رهبـران الهي ،قدرت و مقـام را هدف نميدانند ،بلکه هدف
را چيـزی باالتـر از حفظ موقعيّت خود میدانند ،اميرالمؤمنين علی 8با
ارزيابی اوضاع سياسـی و اجتماعی جامعه اسلامی به اين نتيجه رسيد که
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اگـر با اصـرار به حق خـود در مقابل ظلم به همسـرش صديقه کبریh
بایسـتد ،وضعی پيـش میآيد کـه زحمـات پيامبراکـرم sو خونهای
پاک شـهيدان به هدر ميـرود ،لذا ترجيح داد که وضـع پيشآمده را بپذيرد
()1
و به طور غيرمس�تقيم از کيان اسلام حراست نمايد.
اگـر حضـرت دسـت به شمشـير میبرد و با دسـتگاه حاکـم مقابله
میکـرد يـا بـه عبـارت ديگـر شـجاعت و دليـری خـود را نمايـش
مـیداد به یقین حـوادث ناگوارتـری اتفـاق میافتاد ،بهعنـوان نمونه:
 -۱اميرالمؤمنيـن علی 8بسـياری از کسـانی را که بـر عهد خود
بـا پيامبراکـرم sثابـت مانـده بودنـد و از جـان و دل اميرالمؤمنيـن
علی 8را دوسـت میداشـتند ،از دسـت مـیداد.
 -٢تفرقـه شـديدی در ميـان امت اسلام به وجود میآمـد و تعداد
زيـادی از صحابـه پيامبراکرم sکـه قدرت بزرگی در برابر دشـمنان
اسلام بهشـمار میآمدنـد از بين میرفتنـد و يا با از بيـن رفتن اتحاد،
جامعه اسلامی ضعيف میشـد.
 -۳تعـداد بسـياری از کسـانی کـه در سـالهای آخـر عمـر
پيامبراکـرم sمسـلمان شـده بودند ،پـس از رحلـت آن حضرت ،به
ارتـداد رویآورده و در برابـر حکومـت اسلامیموضعگيری کردند،
در ايـن حالـت بحرانی اگـر اميرالمؤمنين علی 8پرچـم مخالفت به
دسـت میگرفـت ،جامعـه اسلامیدر خطر جـدی قـرار میگرفت.
 -۴خطـر مدعيـان نبـوت هماننـد ُم َسـيلمهأ و َسـجاحب را هـم
ـیلِمه کـذّاب ،لقـب ابن کثیر بـن حبیب ملقب به رحمـان الیمامه بود .در سـال
ـیلِمه یـا ُم َس ْ
أ ُ .م َس ْ
دهم هجـری ادعای پیامبـری کرد.
ب ّ .ام صـادر بنـت اوس ،معـروف به َسـجاح زنـی طالع بین بود کـه مانند تعـدادی از افراد دیگر
در شـبه جزیره عربسـتان ،پس از رحلـت پیامبر اکرم sادعـای پیامبری نمود.
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نبايـد از نظـر دور داشـت کـه با ايجـاد اختلاف ،بعيد نبـود ضربات
جبرانناپذيـری بـه پيکـر اسلام وارد شـود.
 -۵خطـر روميـان کـه در پـیفرصتـی مناسـب بودند تا بـه مرکز
اسلام حملـه کننـد نيز جامعـه اسلامی را تهديـد میکـرد و در اين
موقعيـت اگـر اميرالمؤمنيـن علی 8دسـت به قيـام مـیزد به يقين
جبهه مسـلمانان تضعيف میشـد و مخالفان اسلام بهتر میتوانسـتند
بـه اهداف خـود نايل شـوند.
آنچه بيان شـد ،خالصـهاي از عواملی بود که اميرالمؤمنين علی8
بـه خاطـر آنها صبـر را بر قيـام ترجيـح داد و با اين ابتـکار و تدبير
توانسـت جامعه اسلامی را از خطرهای بـزرگ برهاند و اين تصميم،
چيـزی جـز حفظ اصـل اسلام و عالقه به اتحـاد مسـلمانان و انجام
()2
وظيفه نبود.
بیان نهج البالغه در علت قیام نکردن حضرت:
اميرالمؤمنين علی 8در بيانی آکنده از حزن و اندوه ،رمز سـکوت
خود را در خطبه شقشـقيه چنین بيان کردهاند:
َ
َ
ـن أَ ْن أَ ُص َ
اء
« َط ِف ْق ُ
ـت أَ ْرتَئِي ب َ ْي َ
ول بِيَ ٍد َجـ َّذ َاء أ ْو أ ْصبِ َر َع َلى َط ْخيَ ٍة َع ْميَ َ
ـد ُح فِي َهـا ُم ْؤ ِم ٌن َحتَّى
يـر َو يَ ْك َ
ـيب فِي َها َّ
يـر َو يَ ِش ُ
الص ِغ ُ
ـر ُم فِي َهـا ال ْ َكبِ ُ
يَ ْه َ
َ
َ
َ
الص ْب َر َع َلـى َهاتَا أ ْح َجـى فَ َصبَ ْر ُت َو فِـي ال ْ َع ْينِ
يَ ْل َقـى َربَّـ ُه فَ َرأ ْي ُ
ـت أ َّن َّ
قَ ً
ـجا أَ َرى تُ َراثِي ن َ ْهب ًا»
ـذى َو فِي ال ْ َحلْـقِ َش ً
«عميقـا انديشـه كـردم كـه با دسـت بريـده و بـدون يـاور بجنگم،
يـا آن عرصـهگاه ظلمـت كـور را تحمل نمايـم ،فضايى كه پيـران در
آن فرسـوده ،و كمسـاالن پيـر ،و مؤمـن تـا ديدار حق دچار مشـقت
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مىشـود! ديدم خويشـتندارى در ايـن امر عاقالنهتر اسـت ،پس صبر
كـردم در حالـى كه گويى در ديدهام خاشـاك بود ،و غصـه راه گلويم
()3
را بسـته بـود! مىديدم كـه ميراثم به غـارت مـىرود».
ايـن عبارات نشـان میدهـد که آنچه حضـرت را وادار به سـکوت
کـرده بود چيـزی با ارزشتـر از اتفاقات ناگـوار رخ داده ،يعنی همان
حفـظ نهـال نوپای جامعه اسلامی بود ،که حضرت حاضـر بود خود،
همسـر و فرزندانـش را در اين مسـير فدا کند.
حتـی برخـی اوقـات اميرالمؤمنيـن علـی 8علیرغم میـل باطنی
خـود با جریـان حاکم همراهـی نموده و حتـی گاهـی از آن حمایت
نیـز کرده اسـت ،چنانکـه در نامه خـود به اهل مصر چنین مینویسـد:
اس َعلى فُلان يُبايِ ُعون َ ُه! فَ َا ْم َس ْ
«فَمـا را َعنـى اِالَّ انْثِ ُ
يـال النّ ِ
ـك ُت يَدي
ـت ِ
ـون اِلى َم ْحقِ
راج َع َة النّ ِ
َحتّـى َرا َ ْي ُ
االسلا ِم ،يَ ْد ُع َ
اس قَ ْد َر َج َع ْت َعنِ ْ
لام َو ا َ ْه َل ُه
ديـنِ ُم َح َّمد َصلَّى اللّ َع َل ْي ِه َو آل ِ ِه ،فَ َخ
ُ
االس َ
شـيت ا ِ ْن ل َ ْم اَنْ ُص ِر ْ
ـن فَ ْو ِت
ا َ ْن اَرى فيـ ِه ثَ ْلمـ ًا ا َ ْو َه ْدمـ ًا تَ ُك ُ
ـى ا َ ْع َظ َم ِم ْ
ـون ال ْ ُمصيبَـ ُة ب ِ ِه َع َل َّ
كان َكما يَ ُز ُ
تاع اَيّـام قَالئ ِ َل ،يَ ُز ُ
ول
ِواليَتِ ُك ُـم الَّتى اِن َّمـا ِه َى َم ُ
ول ِم ْنها مـا َ
االح ِ
ـحاب ،فَنَ َه ْض ُت فى تِ ْل َ
داث َحتّى
الس
ُ
لس ُ
ـراب ،ا َ ْو َكما يَتَ َق َّش ُـع َّ
ا َّ
ـك ْ
زاح الْبا ِط ُ
ين َو تَنَ ْهنَ َه»
ـل َو َز َه َقَ ،و ْاط َمـ َا َّن ّ
الد ُ
َ
«چيـزى مـرا شـگفت زده نكرد مگر شـتافتن مردم بـه جانب فالن
كـه بـا او بيعت مىكردنـد .از مداخله در كار دسـت نگاه داشـتم تا آن
كـه مشـاهده نمـودم گروهـى از اسلام بازگشـته ،و مردم را بـه نابود
محمـد sدعـوت مىكنند ،ترسـيدم اگر به يارى اسلام
كـردن دين ّ
و اهلـش برنخيـزم رخنـهاى در دين ببينم يا شـاهد نابودى آن باشـم
كـه مصيبـت آن بر مـن بزرگتر از فوت شـدن حكومت بر شماسـت،
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حكومتـى كـه متـاع دوران كوتاه زندگى اسـت ،و همچون سـراب از
بيـن مـىرود ،يـا همچون ابـر از هـم مىپاشـد .بنابراين در ميـان آن
فتنههـا قيـام كـردم تـا باطـل از بيـن رفـت و نابـود شـد ،و ديـن به
()4
اسـتوارى و اسـتحكام رسيد».
پینوشت:
 .1مهدی پيشوايی ،سيره پيشوايان ،ص .۵۶
 .2همان ،ص.۱۷
 .3ابوالحسـن محمـد بـن الحسـین بن موسـی معـروف به سـید رضـی و یا
شـریف رضـی ،نهـج البالغـه ،خطبـه  ،3ترجمه حسـین انصاریـان ،ص .85
 .4همان ،ص .027
* گـردآوري شـده از پایـگاه اطلاع رسـانی حضـرت آیـتاهلل هـادوی
تهرانی(مدظل هالعالـی) همـراه بـا اضافـات و تعلیقـات
ّ
islamquest.net
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•

ميگوينـد در آن زمـان خانهها درب نداشـتند و دربها به شـکل
پـرده و حصيـر بودنـد! خصوصـا که در برخـي از منابع روايت شـده
َ
�ت ُم َح َّم ٍ
�ن َأ ْه ُل بَ ْي ِ
�د َل ُس�ق َ
�واب» يعني
اس�ت «ن َْح ُ
ُوف لِ ُب ُيو ِت َنا َو َل أ ْب َ
()1
«خانههـاي مـا اهلبيت ،نه سـقف دارد ،نـه در ».پس چگونه ممکن
صديقـه کبري hبيـن در و ديـوار قرار گرفته باشـد؟
اسـت ّ
پاسخ قرآنی
آياتـي از قـرآن مجيد بر درب داشـتن خانهها تصريـح دارد .با اين
وجـود چگونـه ميتـوان وجـود درب خانـه در صدر اسلام را منکر
شد؟!
بـه عنـوان مثال {...لَيس الْبِ َ ْ
وت ِمـن ُظ ُهو ِر َها َول َ ِك َّن
ـواْ الْبُيُ َ
ُّ
ـر بِأ ْن تَأتُ ْ
ْ َ
َ
ِ
�ن أبْ َواب ِ َها[ }...بقـره...« ]189/نيكى آن
م
وت
�ر َم�نِ ات َّ َقى َو ْأتُ�واْ الْبُيُ َ ْ
الْبِ َّ
ت خانههـا درآييـد بلكه نيكى آن اسـت كه كسـى
نيسـت كـه از پشـ 
تقـوا پيشـه كنـد و بـه خانههـا از در [ورودى] آنهـا درآييـد و از خدا
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بترس�يد باش�د كـه رسـتگار گردي�د» ايـن آيه بـر وجـود درب براي
خانهها تصريـح دارد.
َ
{...و َل َع َلى أن ُف ِس ُ
ـك ْم
و يـا ايـن آيه از قـرآن کريم کـه ميفرمايـدَ :
ـوت آبائ ِ ُكم أَو بي ِ ُ
أَن تَ ْأ ُك ُلـوا ِمـن بيوتِ ُك َ
ـم أَ ْو بُيُ ِ
وت
ـم أ ْو بُيُ ِ َ ْ ْ ُ ُ
ُُ
ـوت أ َّم َهاتِ ُك ْ
ْ
ـوت أ َْ
ـوت أَ َخواتِ ُكـم أَ
إ ِْخوان ِ ُك َ
ِ
ـم أَ ْو بُيُ ِ
ِ
ِ
ُ
ـوت َع َّماتِ ُك ْم
ك
م
ا
م
ع
ي
ب
و
َ
َ
ْ ْ ُُ
ـم أ ْو بُيُ
ْ
َ ْ
التِ ُكـم أَو مـا م َل ْكتُـم َّم َفاتِحـ ُه أوَ
َ
َ
ِ
ـم أ ْو بُيُ ِ
أَ ْو بُيُ ِ
ـوت َخ َ
َ
ْ
ْ ْ َ َ
ـوت أ ْخ َوال ُك ْ
ـم[ }...نور...« ]۶۱/و بر شـما ايرادى نيسـت كـه از خانههاى
َص ِدي ِق ُك ْ
خودتـان بخوريـد يـا از خانههـاى پدرانتان يـا خانههـاى مادرانتان
يـا خانههـاى برادرانتـان يـا خانههـاى خواهرانتـان يـا خانههـاى
عموهايتـان يـا خانههـاى عمههايتـان يـا خانههـاى داييهايتـان
يـا خانههـاى خالههايتـان يـا آن [خانههايـى] كـه كليدهايـش را در
اختيـار داريـد يا [خانـه] دوسـتتان »...در ايـن آيه ،خداوند سـبحان،
اجـازه ميدهـد تـا اشـخاص بـه خانههايي که کليـد آن (بـا رضايت
صاحبخانـه) در اختيارشـان هسـت ،وارد شـده و از غـذاي داخل در
آن بخورنـد .بيترديـد خانهاي کـه درب چوبي و آهني نداشـته ،بلکه
طبـق ا ّدعاي اشـکال کننـده فقط داراي پـرده يا حصير بـوده ،چگونه
ميتوانـد داراي کليد باشـد؟!
پاسخ روايی
تنهـا آيات نيسـتند کـه درب داشـتن خانههـاي آن زمـان را اثبات
ميکننـد ،بلکـه روايـات زيـادي نيـز هسـتند که هميـن امـر را اثبات
ميکننـد .در اينجـا بـه برخي از آنهـا اشـاره ميکنيم:
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أ
«سـنَن اَبـی داود»ب چنین ذکر میکند:
 .1حافـظ ابـوداود در کتاب ُ
«از ُد َکيـن بن سـعيد ُم َزني نقل شـده :خدمت پيامبـر رفتيم و تقاضاي
غـذا کرديـم .پيامبـر به عمـر فرمود :بـرو و به آنـان غذا بـده .عمر ما
را بـه اتـاق باال برد ،سـپس کليـد را از کمربندش بيـرون آورد و در را
()2
باز کـرد».
ُ .2مسـلِمج در کتـاب «صحیـح ُمسـلِم»د نق�ل میکن�د « :ابوحميد
گويـد :پيامبـر بـه مـا امـر فرمـود تـا شـبها ظرفهـاي آب را در
()3
گوشـهاي قـرار داده و درب خانههـا را ببنديـم».
 .3در بسـياري از روايـات مکتـب اهـل بیـت bو اهل تسـنن از
درب خانـه اميرمؤمنـان 8سـخن بـه ميـان آمده اسـت .بـه عنوان
ه
“الم َصنَّـف”و در داسـتان ازدواج صديقـه
نمونـه صنعانـی در کتـاب ُ
کبـري hو اميرمؤمنـان 8چنین نقل میکند« :رسـول خـدا علي را
احضـار نمـود و همـان عمل و دعايـي را که براي فاطمـه خوانده بود

أ  .حافـظ ابوداود سـلیمان بن اشـعث ِسجِ سـتانی (202-275ه.ق) معروف به امام حافـظ ابوداود،
از عالمان اهل تسـنن بود و نویسـنده کتاب ُسـنَن ابوداود اسـت.
«سـنَن اَبـی داود» تالیـف حافظ ابـوداود ،نقل میکنند کـه او او کتاب خـود را پس از
ب  .کتـاب ُ
نـگارش بـه رؤیـت احمد بن حنبـل رسـانده و او کتابش را مـورد تأییـد قـرار داده .بدین خاطر
ایـن کتـاب در میان اهل تسـنن از اعتبـاز زیادی برخوردار اسـت.
ج  .مسـلم بـن حجـاج نیشـابوری قشـیری ،معـروف بـه امـام مسـلم (206-261ه.ق) یکـی از
شـخصیتهای مهـم اهـل تسـنن و نویسـنده کتـاب «صحیح مسـلم» اسـت.
د  .کتـاب «صحیـح مسـلم» تالیـف مسـلم بن حجـاج نیشـابوری یکـی از کتابهـای مهم اهل
تسـنن اسـت .ایـن کتاب شـامل مجموعه احادیثـی از پیامبر اکرم sمیباشـد کـه در آن گفتهها
و کردههـای ایشـان ثبت گردیدهاسـت.
ه  .ابـو بکـر عبدالـرزاق بن همام بـن نافع الحمیری الیمانـی الصنعانـی (126-211ه.ق) از بزرگان
علـم حدیـث اسـت .صنعانـی در صنعـا ،پایتخت یمـن زندگی میکـرد .گروهی از علمای شـیعه
مثـل شـیخ عباس قمـی ،آیتاهلل خوئـی ،آیـتاهلل سـبحانی و ...او را از بزرگان شـیعه میدانند.
«الم َصنَّف» کتابی است در موضوع احادیث احکام که توسط صنعانی تالیف شده است.
وُ .
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بـراي علي نيـز خواند...رسـول خدا پـس از اين دعاها ،برخاسـت و
()4
درب خانه را بسـت».
ب
 .4بُخـاريأ در صحيـح خـود مينويسـد :از عايشـه نقـل اسـت:
د
«هنگامـي کـه خبر شـهادت جعفر بن ابیطالـبج و عبداهلل بـن ُرواحه
را آوردنـد؛ پيامبـر بر زمين نشسـت و آثار حزن و انـدوه در صورتش
نمايان گشـت و من از شـکاف در ،او را مينگريسـتم )5( ».شـکاف يا
مدعاي ماسـت کـه خانههـا بـدون در نبودند،
سـوراخ در ،دليـل بـر ّ
بلکـه درهايـي از جنـس «تختـه» يا «شـاخه درخت نخل» سـاخته
ميشـدهاند.
پاسخ به روايت مورد استناد
وف لِبُيُوتِنَا
و ّاما درباره روايت منسـوب به اميرمؤمنان « 8ال ُسـ ُق َ
َو َل أَبْ َـواب» بايـد نکاتي را بيان نماييم.
نخسـت آنکه در سـند روايت « احمد بن حسـين بن سـعيد» وارد
ه
شـده کـه او شـخص ضعيفـي اسـت و با ايـن حـال ،روايت ُمرسـل
و غيـر قابـل اسـتناد ميگـردد .مهمتـر آنکـه اشـکال کننـده روايت
را ناقـص بيـان داشـته؛ به گونـهاي که خواننده احسـاس کنـد منازل
محمـد بـن اسـماعيل بخـاري (194-256ه.ق) یکـی از محدثـان معـروف اهل تسـنن بوده و
أّ .
مولـف یکـی از "صحاح سـته" میباشـد.
ب « .صحیح بخاری» معتبرترین کتاب حدیث نزد اهل تسـنن محسـوب میشـود که توسط بخاري
گـردآوری شدهاسـت .اهل تسـنن این کتـاب را «صحیحترین کتاب پس از کتـاب خدا» مینامند.
ت امیرالمؤمنین علـی 8و از
ی پیامبر اکـرم sو برادر حضـر 
ب پسـر عمـو 
ن ابوطال 
ج  .جعفـر بـ 
گ صدر اسلام اسـت.
ی بزر 
شـهدا 
ّ
عـبـدالل بـن ُرواحـه يـكـى از يـاران و صـحـابـه رسـول اكـرم  sاسـت كه در بسيارى از
د.
صحنهها و حوادث تاريخى صدر اسـلام حـضــور فـعـّال و چـشـمـگـير داشته است.
ه  .خبر ُمرسل حدیثی است که یا سند ندارد یا در سند آن ها راویان ذکر نشده باشد.
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اهلبيـت bدرب نداشـته و يـا تصـور کنـد منـازل آنهـا به شـکل
متعـارف نبوده اسـت .در حاليکه آيا اساسـا منزلي که نه سـقف نه در
و نه حتي پرده داشـته باشـد قابل تصور اسـت؟! متن کامل حديث و
بـدون تحريف چنين اسـت« :ن َ ْح ُن أَ ْه ُ
وف لِبُيُوتِنَا
ـل ب َ ْي ِت ُم َح َّم ٍد َل ُسـ ُق َ
َ
َ
ـب ه َ َها» از اين روايت
َو َل أبْ َواب َو َل ُسـ ُتور [سـور] إِالَّ الجرائد َو َما أ ْش َ
اسـتفاده نميشـود که خانههـاي اهلبيـت bدرب نداشـته ،بلکه از
جملـه پايانـي ايـن حديـث اسـتفاده ميشـود سـقف و در و ديـوار
خانههـاي اهلبيـت bاز تنه درختـان خرما بوده .يعنـي در حقيقت
ايـن روايت ميگوید« :سـقف و درهـاي خانههاي مـا اهلبيت از تنه
درختان خرماسـت».
پينوشت:
خ صدوق ،ا ِ
لخصال ،ص.۳۷۳
ب ب ه شی 
ی بن بابِوِی ه قُمی ،ملق 
 .1محمد بن عل 
 .2حافـظ ابـوداود سـلیمان بـن اشـعث سجسـتانی ،سـنن أبـي داود ،ج،۲
ص ،۷۲۵ح.۰۴۲۵
 .3مسـلم بـن حجاج نیشـابوری قشـیری ،صحيـح ُمسـلِم ،ج ،۳ص،۳۹۵۱
ح.۰۱۰۲
 .4ابوبکـر عبد الـرزاق بن همام بن نافع الحمیری الیمانـی الصنعانی ،ا ُلم َصنَّف،
ج  ،۵ص .۹۸۴
 .5محمدبن اسماعيل بخاري ،صحيح بخاري ،ج ،۱ص ،۰۴۴ح.۳۴۲۱
* گردآوري شده از:
خبرگزاری اهلبیت -bابنا ،همراه با اضافات و تعلیقات
abna24.com
مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر fهمراه با اضافات و تعليقات
valiasr-aj.com
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•

آيا در منابع معتبر روايي و تاريخي ،به شـهادت حضرت محسـن
اشـاره شده است؟
در منابـع مکتـب اهل بيـت bو منابع اهل تسـنن ،آمده اسـت که
صديقـه کبـري hبر اثـر ظلم و فشـاري که بر آن حضـرت بين در و
ديـوار خانه وارد شـد جنين خود را -که طبق برخي ازمنابع ،محسـن
نام داشت -سـقط نمود.
سـيد مرتضـي عل مالهـديأ ميگويـد :در آغـاز کار ،محدثـان و
تاريخنويسـان از نقل جسـارتهايي که به سـاحت دختر پيامبر گرامي
اسلام hوارد شـده امتناع نميکردند و اين مطلب در ميان آنان مشهور
بـود که مامور خليفه با فشـار ،در را بر صديقه کبـري hزد و او فرزندي
که در رحم داشـت سـقط کرد و قُن ُفذ به دسـتور عمر ،صديقه کبريh
أ  .ابوالقاسـم علي بن حسـين بن موسـي ،مشـهور به سـيد مرتضـي علمالهـدي (355-436ه.ق)
از فقيهـان برجسـته مکتب اهل بيت bاسـت .او برادر سـيد رضـي -گردآور نهجالبالغـه -و از
شـاگردان شـيخ مفيد و شـيخ صدوق ميباشد.
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را زير تازيانه گرفت تا دسـت از اميرالمؤمنين علي 8بـردارد...
مسـعوديأ در کتاب «اثبات الوصيـة»ب آورده اسـت ...« :فَ َوج ُهوا إلي
وه ِم ْن ُه کرها وضغطوا َسـيِّ َدة
َم ْن ِزل ِ ِه فَ َه َج ُموا َع َل ْي ِه َو أحرقوا بَاب َ ُه َو ْاسـتَ ْخ َر ُج ُ
الن َِّسـاء بِالْبَ ِ
اب حتي أَ ْسـ َق َط ْت ُم ْح ِسن ًا» يعني«[...عمر و همراهان] به خانه
علـي هجـوم بردنـد و خانه آن او را به آتش کشـيدند و بـا در به پهلوي
()٢
سـيده زنان عالم زدند تا اين که محسـنش را سـقط نمود».
()۱

منابع اهل تسنن
شهرسـتاني ج در کتـاب «ال ِم َلـل و النَ َِّحـل» چنين ميگويـد ...« :إ َّن
ـن ب َ ْطنِ َها»
ـو َم الْبَ ْي َع ِة حتي أَل ْ َق ْ
ين ِم ْ
ـت ال ْ َجنِ ُ
ـر َب ب َ ْط َن فَا ِط َمـ َة يَ ْ
ُع َمـر َض َ
يعنـي «...عمـر در روز بيعـت ضربهـاي به شـکم فاطم ه زد کـه بر اثر
آن ،جنين در شـکم او را سـقط نمـود)۳(».
َص َفـديه يکـي ديگر از علماي اهل تسـنن نيز همچون شهرسـتاني
ـو َم الْبَ ْي َعـ َة حتّـي ال ْ َقت
ميگويـدَّ ...« :
ـر َب ب َ ْطـن فَا ِط َمـ َة يَ ْ
إن ُع َمـر َض َ
نـ ب َ ْطنِ َه�ا ».يعن�ي «...عمـر در روز بيعـت ضربهـاي به
�ن ِم ْ
ال ْ ُم ْح ِس ُ
د

أ  .علـي بـن حسـين مسـعودي (283-346ه.ق) که در مذهـب او اختالف هسـت ،و برخي او را
شـيعه و برخـي او را شـافعي مذهـب ميدانند ،از جمله تاريخنـگاران و جغرافيدانان عرب اسـت.
ب « .اثبـات الوصيـة لالمـام علي بن ابـي طالب »8تاليف مسـعودي ،دربـاره حجتهاي الهي
از حضـرت آدم 8تـا پيامبـر اکـرم ،sو دربـاره حجـج الهـي از پيامبـر اکـرم sتـا حضرت
مهدي fاسـت.
ج  .محمد بن عبدالکريم شهرسـتاني (479-548ه.ق) شـافعي مذهب بوده و از مورخان مشـهور،
و دانشـمندان ايراني قرن ششـم به حسـاب ميآيد.
د « .ال ِم َلل و النَ َِّحل» ،کتابي از شهرسـتاني ،که مشـهورترين اثر اوسـت ،عقايد آيينها و نحلههاي
مختلف را به شـيوهاي سـنجيده گزارش کرده است.
ه  .صلاح الديـن صفـدي (696-764ه.ق) شـافعي مذهب بوده و اديب ،شـاعر و مورخ اسلامي
به شـمار ميرود.
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شـکم فاطم ه زد که بر اثر آن ،محسـن در شـکم او را سـقط نمود».
مقاتـل بـن عطيـهأ ميگويد« :ابابكـر بعـد از آنكه با تهديـد و ترس
و شمشـير از مـردم بيعـت گرفت ،عمـر و قنفذ و جماعتـي را به درب
خانـه علـي و زهرا فرسـتاد .عمر هيزم را د ِر خانـه فاطمه جمع نمود و
درب خانـه را بـه آتش كشـيد ،هنگامي كه فاطمه پشـت در آمد ،عمر
و اصحاب او جمع شـدند و عمر آنچنان فاطمه را پشـت در فشـار داد
كـه فرزنـدش را سـقط نمـود و ميخ در به سـينه او فرو رفـت (و بر اثر
()5
آن صدمـات) به (بسـتر) بيماري افتـاد تا آنكه از دنيـا رفت».
ابـن ابيالحديـدب در کتاب «شـرح نهج البالغه»ج نقل نموده اسـت:
«ابوالعاص ،شـوهر زينـب ،دختر پيامبر در جنگ از طرف مسـلمانان
بـه اسـارت گرفتـه شـد؛ ولـي بعـدا ماننـد اسـيران ديگـر آزاد شـد.
ابوالعـاص بـه پيامبـر وعـده داد كه پـس از مراجعت به مكه ،وسـائل
مسـافرت دختر پيامبر را به مدينه فراهم سـازد .پيامبـر به زيد حارثه
و گروهـي از انصـار ،مأموريـت داد كـه در هشـت مايلـي مكه توقف
كننـد و هـر موقـع كجـاوه زينـب بـه آن جـا رسـيد ،او را بـه مدينه
بياورنـد .قريـش از خـروج دختر پيامبـر از مكه آگاه شـدند .گروهي
تصميـم گرفتنـد كه او را از نيمـه راه باز گردانند .جبار ابن االسـود (يا
هبـار ابن االسـود) با گروهـي خود را بـه كجاوه زينب رسـاند و نيزه
خـود را بـر كجاوه دختر پيامبر كوبيـد .از ترس آن ،زينـب ،كودكي را
()۴

أ  .مقاتل بن عطيه ظاهرا از عالمان اهل تسنن بوده و وفات او را 505ه.ق ذکر کردهاند.
ب  .فخرالديـن ابوحامـد عبدالحميـد ابـن ابیالحديـد (586-656ه.ق) معـروف به ابـن ابيالحديد،
اديـب ،متکلـم ،مـورخ ،شـاعر و فقيـه شـافعي و از علماي سـده هفتم هجري اسـت.
ج  .کتـاب شـرح نهـج البالغـة ،تأليـف ابـن ابیالحديـد0 ،نگاشـته شـده اسـت .عمده شـهرت و
معروفيـت ابـن ابـي الحديد به سـبب تأليف اين کتاب اسـت که حـاوي مجموعه عظيمـي از ادب
و تاريـخ و کالم و فرهنگ اسلامي اسـت.
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كه در رحم داشـت ،سـقط كرد و به مكه بازگشـت .پپامبر از شـنيدن
ايـن خبـر سـخت ناراحـت شـد و در فتـح مكـه (بـا اين كه همـه را
بخشـيد و آزاد نمـود) خـون قاتل فرزنـد زينب را مباح شـمرد».
يالحديـد ميگويد« :مـن اين جريان را براي اسـتادم ابوجعفر
ابـن اب 
نقيـب خوانـدم ،او گفـت :وقتـي كـه پيامبر خون كسـي كـه دخترش
زينـب را ترسـانيد و او سـقط جنيـن كـرد را مبـاح شـمرد ،قطعا اگر
زنـده بود خون كسـاني را كـه دخترش فاطمه را ترسـانيدند كه باعث
()6
شـد فرزندش (محسـن) را سـقط كند ،حتمـا مباح ميشـمرد».
ايـن قصـه ،بـه خوبي نشـان ميدهد كـه اخبـار موافق بـا نظريات
مکتـب اهـل بيـت bدر بين رواي�ات اهل تس�نن نيز وجود داشـته
و خـود ابـن ابيالحديـد نيـز در قسـمتي از كالمـش اعتـراف ميكند؛
آن جـا كـه ميگويـد« :علـي أن جماعـة من اهـل الحديث قـد رووا
نح�وه» يعني«گروه�ي از اهل حديث (از اهل تس�نن) نيـز مانند آنچه
()7
را شـيعيان ميگوينـد نقل كردهانـد».
منابع مکتب اهل بيتb
در منابـع مکتـب اهـل بيـت bدر مـورد ايـن موضـوع ،روايات
فـراوان اسـت .مـا فقـط بـه يکـي از آنهـا اشـاره ميکنيم:
عالمـه مجلسـيأ از ابوبصيـر يکـي از اصحاب امام صـادق 8در
أ  .محمدباقـر بـن محمد تقي بن المقصود علـي المجلسـي (1037 – 1110ه.ق) معروف به عالمه
مجلسـي يـا مجلسـي دوم ،از مشـهورترين فقيهـان و محدثان شـيعه ايراني اسـت .وي از عالمان
دينـي بـا نفـوذ در دولت صفويه و شـيخ االسلام (باالترين مقام مذهبـي کشـور) در آن دوره بود.
او در علـوم مختلـف اسلامي ماننـد حديـث ،تفسـير ،فقه ،اصـول ،تاريخ اسلام ،رجـال و درايه
تبحر داشـته است.
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حارا َ
النوار»أنقـل ميکنـد کـه آن حضـرت دربـاره شـهادت
کتـاب «ب ِ ُ
صديقـه کبري hفرمـود ...« :وکان َسـبَ ُب َوفَاتِ َها أَن قُ ْن ُفـذ مولي ُع َم َر
الس ْ�ي ِ
ف ب ِ َأ ْم ِر ِه فَ َأ ْس� َق َط ْت ُم ْح ِس�ن ًا »....يعني «...سبب فوت
لکزها بِنَ ْعلِ َّ
او (صديقـه کبـري )hضرباتـي بـود كـه قنفذ ،غلام عمر بـا غالف
شمشـير بـر آن حضرت بـه فرمان عمـرزد؛ پس فرزندش محسـن را
از دس�ت داد)8( »...
پينوشت:
 .۱محمـد بـن حسـن بن علي بن حسـن مشـهور به شـيخ طوسـي و شـيخ
الطائفه ،تلخيص شـافي ،ج ۳ص( ۶۷الشـافي فياالمامة نوشـته سـيدمرتضي
اسـت کـه شـيخ طوسـي آن را تلخيص نموده اسـت).
 .٢علي بن حسـين مسـعودي ،اثبات الوصية لالمام علي بن ابي طالب،8
ص.۳۵۱
 .۳محمد بن عبدالکريم شهرستاني ،ال ِم َلل و الن َِّحل ،ج ۱ص.۷۵
 .۴صالحالدين الصفدي ،الوافي بالوفيات ،ج ۶ص.۵۱
 .5مقاتل بن عطيه ،اإلمامة والخالفة ،ص.061-161
 .6فخرالدين ابوحامد عبدالحميد بن ابوالحديد ،شـرح نهـج البالغةص ،ج،41
ص.391
 .7همان ،ج 2ص.12
ِحاراالَنوار
 .8محمـد باقـر بـن محمـد تقي بـن المقصـود علـي المجلسـي ،ب ُ
ـد َر ِر أخبـا ِر األئمـ ِة األطهـار ،ج ۳۴ص ۰۷۱حديـث .۱۱
الجا ِم َعـ ُة ل ِ ُ
* گردآوري شده از پايگاه اطالعرساني حوزه ،همراه با اضافات و تعلیقات
www.hawzah.net

ـد َر ِر أخبـا ِر األئم ِة األطهار» ،مشـهور به بحاراالنـوار ،مفصلترين
ِحاراالَنـوار الجا ِم َعـ ُة ل ِ ُ
أ  .کتـاب «ب ُ
مجموعـه حديثي شـيعه اسـت که بـا نظارت عالمه مجلسـي تأليف شـده اسـت .تأليـف اين کتاب
بيش از  ۳۰سـال طول کشـيده و گروهي از شـاگردان عالمه مجلسـي او را در اين کار ياري کردهاند.
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ن علـی 8و حضـرت صديقهکبريh
حضـرت اميرالمؤمنيـ 
کـه هنـوز فرزندشـان به دنيـا نيامده بود ،پـس چگونه او را محسـن
صـدا ميکردنـد؟ فرزندي که نه هنـوز ديده بودند و نـه در آن زمان
جنسـيت او را ميدانستند!
بـر اسـاس آموزههـاي اسلامي در مـورد نامگـذاري فرزنـدان،
شايسـته اسـت ،حداقـل از دو نکتـه غافـل نباشـيم:
الف .فرزندانمان را پيش از والدت نامگذاري کنيم.
ب
خ صـدوقأ در کت�اب « ِع َل ُ
الشـرائع» از
در ايـن رابط�ه شـی 
ـل َّ
َ
ـم قَ ْب َ
ـل أَ ْن
اميرالمؤمنيـن علـی 8نقل ک�رده اس�تَ :
«سـ ُّموا أ ْو َل َد ُك ْ
خ صـدوق (381
ی بـن بابِوِی ه قُمـی ،مشـهور ب ه شـی 
ن بـن موسـ 
ی بـن حسـی 
أ  .محمـد بـن علـ 
ـ305ه.ق) از بزرگتریـن علمـای مکتب اهلبیـت bدر قرن چهارم هجری قمری اسـت .حدود
 ۳۰۰اثـر علمـی بـه او نسـبت دادهاند کـه البته بسـیاری از آنها امروزه در دسـترس نیسـت.
خ صدوق ،مجموعه روایاتـی از حضرت پیامبر اکـرم sو امامان معصوم
ب  .ایـن اثـر تالیف شـی 
 bدربـاره علت برخی از احکام شـرعی و عقیدتی اسـت .این کتـاب از معتبرترین اصول روایی
شـیعه میباشد.
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ـد ُروا أَ َذ َكـر أَ ْو أُنْثَى فَ َسـ ُّمو ُه ْم ب ِ ْ َ
ون
ـم تَ ْ
يُول َ ُ
ـما ِء الَّتِي تَ ُك ُ
ال ْس َ
ـدوا فَـإ ِْن ل َ ْ
ٌ
لِل َّذ َك ِ�ر َو ْ ُ
النْثَ�ى» یعن�ی فرزندانتـان را پيـش از تولّد نامگـذاري کنيد
و اگـر نميدانيـد پسـر يـا دختـر هسـتند ،نـام آنـان را از اسـمهايى
انتخـاب کنيـد که بـراى مذ ّکر و مؤنّث هـر دو مىگذارنـد ،پس فرزند
سـقط شـده شـما بدون اينکه نامى برايش گذارده باشـيد روز قيامت
کـه با شـما مالقـات کند مىگويـد :آيا براى مـن نامـى نگذاردید؟ در
حالـى کـه پيامبراکرم sنام محسـن را بـراى فرزندش قبـل از تولّد
()1
گذارد.
ب .نام نيک براي آنان انتخاب کنيم
حارا َ
الن�وار» از پيامبـراکرم sنقل
عالم�ه مجلس�ی در کت�اب «ب ِ ُ
میکنـد کـه به اميرالمؤمنيـن علی 8فرمـود :حق فرزند بـر پدر اين
()2
اسـت که نام نيـک بر او بگـذارد.
و اما در رابطه با پرسش مطرح شده دو احتمال بيان ميشود:
 .۱اگرچه در گذشـته تکنولوژي مانند اآلن پيشـرفته نبود و يا اصال
وجود نداشـت و در نتيجه سـونوگرافي و مانند آن وجود نداشـتّ ،اما
راه تشـخيص جنسـيت بچه منحصر به سـونوگرافي نيسـت ،بلکه در
طـب قديـم نيـز راههايي بـراي تشـخيص نوع فرزنـد پيـش از تولد،
وجود داشـته و دارد .چندانکه در بسـياري از موارد خود زنان حامله
از راههايـي کـه خودشـان ميدانسـتند ،بـه واسـطه نشـانههايي د ر
مييافتنـد که فرزند پسـر اسـت و يـا دختر.
 .2و امـا در مـورد نام محسـن ،طبق آنچه در روایت فوق بیان شـد،
نام محسـن را شـخص پیامبر اکـرم sانتخاب کرده و گـذارده بود؛ و
همانطـور که حضرت عيسـي 8ميتواند از ذخيره شـدهها در منزل
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مـردم خبـر دهد( )3پيامبر اسلام sنيز مـي تواند از جنسـيت فرزند
در شـکم مادر خبر دهد.
پينوشت:
ب ب ه شـیخ
ی ملق 
ی بـن بابِوِیـ ه قُم 
ن بن موسـ 
ی بن حسـی 
 .1محمـد بـن علـ 
صـدوقِ ،ع َل ُ
ـل الشَّ ـرائع ،سـيدمحمدجواد ذهنـى تهرانـى ،ج ٢ص.۷۸۴
ِحاراالَنوار
ب
لمجلسـی،
ا
علـی
لمقصـود
ا
بـن
تقی
محمـد
بـن
باقـر
 .2محمـد
ُ
ـد َر ِر أخبـا ِر األئمـ ِة األطهـار ،ج ۴۷ص.۰۶
الجا ِم َعـ ُة ل ِ ُ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ـم[ }...آل
ك
ت
و
ي
ب
ي
ف
ون
ـر
خ
د
ت
ا
م
و
ـون
ل
ك
أ
ت
ا
ِم
ب
م
ك
ئ
ب
ن
أ
{...و
آیـه
بـه
 .3اشـاره
َ َ ِّ ُ
َ َ
َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ُ
ْ
عمـران[...« ]۹۴/مـن عيسـي] شـما را از آنچـه مىخوريـد و در خانههايتان
ذخيـره مىكنيـد خبر مىدهـم.»...
* گـردآوري شـده از پایـگاه اطالعرسـانی حضـرت آیـتاهلل هـادوی
تهرانی(مدظل هالعالـی) همـراه بـا اضافـات و تعلیقـات
ّ
islamquest.net
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چرا حضرت صدیقهکبری hشبانه دفن شد؟

دفن شبـانه پيکر مطهر حضـرت صدیقهکبری hاز جمله مسـائل
مسـ ّلم تاريخـي اسـت که هـم مکتب اهـل بیت bو هم اهل تسـنن
بـه آن اذعـان دارنـد .ما در اينجا بـه برخي از روايـات فريقين در اين
زمينه اشـاره مي کنيم:
منابع اهل تسنن
محمد بن اسماعيل بُخاري در «صحيح بخاری» مىنويسد:
ّ
َ
ـد النَّبِ ِّي ِسـتَّ َة أ ْشـ ُه ٍر فَ َل َّما تُ ُوفِّيَ ْـت َدفَنَ َهـا َز ْو َج َها َعلِي
«و َع َ
ـت ب َ ْع َ
اش ْ
َ
َ
َ
ـم يُـ َؤ ِّذ ْن ب ِ َهـا أبابکر َو َصلَّـى َع َل ْي َها» یعنی «فاطمه شـش ماه
ل
و
ل َ ْي ًلا َ ْ
پیامبـر زنـده بـود ،زمانـى کـه از دنيـا رفت ،شـوهرش علي

پـس از
او را شـبانه دفـن کـرد و خـود بـر او نماز گـزارد و ابوبکـر را با خبر
()۱
نساخت».
أ
ابومحمـد عبـداﷲ بن مسـلم ابـن قُتَيبه دینـوری در کت�اب «تأویل
أ  .ابومحمـد عبـداﷲ بن مسـلم ابـن قُتَيبـه دینـوری (213-276ه.ق) تاریخنگار و عالـم به دانش
نحـو بـوده و از پیـروان احمـد بـن حنبل به شـمار میرفت.
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ف الحدیث»أ مىنويسـد:
مختل� 
َ
َّ
َّ
يراث
«وقَ ْ
َ
ـي اللُ َع ْن َها أبَا بکـر َر ِض َي اللُ َع ْن ُـه ب ِ ِم َ
ـد َطالِبَـت فَا ِط َمة َر ِض َ
الل ِ فَ َل َّما لَم يعط َها إِيَّـاه ح َل ْفت ان التُ َک ّلمه أَبـدا ً و أَو َص ْت أ ْنَ
َ
َّ
ِ
ـول
س
ر
ـا
ُ َ
ْ ُْ
َ َ َ ْ
أبِي َه َ ُ
ـن ل َ ْي ًل لِئَ َّلا يَ ْح ُضر َها فَ ُدفِنَ ْـت ل َ ْي ًل» یعنی «فاطمـه از ابوبکر ميراث
تُ ْدفَ َ
پدرش را خواسـت ،ابوبکر نپذيرفت ،پس فاطمه قسـم خـورد که ديگر
بـا او (ابوبکـر) سـخن نگويـد و وصيـت کرد که شـبانه دفن شـود تا او
()٢
(ابوبکـر) در دفـن وى حاضر نشـود .پس شـب هنگام دفن شـد».
«الم َصنَّـف»
ابوبکـر عبـد الـرزاق بـن َه ّمـام َصنعانـی در کتـاب ُ
مىنويسـد:
« َعـنِ ابْـنِ ُج َر ْيـجَ ،و َع ْم ُرو بْـن ِدينَار ،أَ َّن َح َسـنِ بْنِ ُم َح َّمـد أَ ْخبَ َر ُه:
إن فَا ِط َم َـة ب ِ ْن ِ
ـن أبي بکر
َّ
ـي ُدفِنَ ْ
ـر ب ِ َها َع َلي ِم ْ
ـت النَّبِ ِّ
ـت بِاللَّ ْيـلِ  .قال :فَ َّ
َ
ِّ
ـيء» ،یعنی «حسـن بن محمد روايت
أ ْن يُ َصل َـي َع َل ْي َهـا؛ کان ب َ ْينَ ُه َما َش ْ
علـي ،فاطمه دختـر پيامبر را شـبانه به خاک سـپرد ،تا ابوبکر
کـرده:
ّ
بـر وى نمـاز نخوانـد؛ چون بيـن آن دو اتفاقاتى افتـاده بود».
و در ادامـه مىگويـد« :عـن ابـن عيينـة ،عن عمـرو بن دينـار ،عن
حسـن بـن محمـد ،مثلـه؛ إ ّ
ال أنه قـال أوصته بذلـک» ،یعنـی «از ابن
عيينـه نيـز هماننـد اين روايت نقل شـده اسـت؛ مگـر اين کـه در اين
()۳
روايـت قيـد شـده که خـود فاطمه ايـن چنين وصيـت کرده بـود».
و ابن ب َ ّطالب در شرح صحيح بخارى مىنويسد:
ف الحدیث » نیز خوانده
ی دیگر چو ن «اختلا 
ف الحدیث ،ابـن قُتَيبه ،گاه با عناوین 
ل مختلـ 
أ  .تأویـ 
ی را مورد بررسـی
ث فقه 
ث اعتقـادی و ه م احادیـ 
ن اثر ،هـ م احادی 
ن قتیبـ ه در ایـ 
شـده اسـت .ابـ 
قرار داده اسـت.
ُ
ّ
الم َلك بن بَطال ال ُقرطبـي که تاریخ وفـات او را 449ه.ق
ب  .ابوالحسـن علـي بـن َخ َلف بن عبـد َ
ذکردهانـد از حدیثشناسـان اهل تسـنن بوده و مالکی مذهب اسـت.
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َ
ـي بْنِ أَبِـي َطال ِ ٍب
أکثـر ال ْ ُع َل َمـا ِء ال َّد ْفـن بِاللَّ ْيـلِ َ ...و َدفَ َ
ـن َعلِ ُّ
«أ َجـا َز ُ
ـن أَبِي بکر أَ ْن يُ َص ِّل َي َع َل ْي َهـا ؛ کان ب َ ْينَ ُه َما
َز ْو َجتُـ ُه فَا ِط َمـ ُة ل َ ْي ًل ،فَ َّر ب ِ َها ِم ْ
ـيء» ،یعنـی «اکثـر علمـا دفن جنـازه را در شـب اجـازه دادهاند....
َش ْ
علـي بـن ابي طالب ،همسـرش فاطمـه را شـبانه دفن کرد تـا ابوبکر
()۴
بـه او نمـاز نخواند؛ چـون بيـن آن دو اتفاقاتى افتاده بـود».
أ
اب�ن ابيالحدي�د در کت�اب «شرـح نهجالبالغ�ة» بـه نقـل از جاحظ
مىنويسـد:
لا ِة ّ
الص َ
وکل َمـا َذ َک َره
« َو أَ َّمـا ْ
ـو ِت َو َع َدم َّ
إخ َفـاء ال ْ َق ْبـ ِر وکتمـان ال ْ َم ْ
ـو ال َّ ِذي يَ ْظ َهـر َويُ َق ِّوي ِع ْنـ ِدي ِ َ
الر َوايَ ِ
أکثر
ل َّن ِّ
ال ْ ُم ْرتَ َضـى فِيـ ِه فَ ُه َ
ـات ب ِ ِه ُ
ُ
ـو ُل فِـي موجدتِهـا وغضبِهـا» ،یعنی
َوأَ َص ُّ
ـح ِم ْ
ـن غ َْي ِر َهـا وکذلـک ال ْ َق ْ
«مخفـى کردن مـرگ فاطمه ،و محل قبر او ،و نمـاز نخواندن ابوبکر و
عمـر ،و هـر آن چه که سـيد مرتضى (از اعالم شـيعه در قـرن چهارم)
گفتـه اسـت ،مـورد تأييـد و قبول من اسـت؛زيـرا روايات بـر اثبات
ايـن مـوارد صحيحتر و بيشـتر اسـت؛ و همچنيـن ناراحتى و خشـم
()۵
فاطمـه بر شـيخين نـزد من از اقـوال ديگر اعتبـار بيشـترى دارد».
منابع مکتب اهل بیتb
در منابـع مکتـب اهـل بیـت bبه موضـوع مـورد بحث ،فـراوان
اشـاره شـده اسـت .در اینجـا مـا بـه ذکـر فقـط یکـی از آنهـا اکتفـا
میکنیـم:
خ ص�دوق در کت�اب « ِع َل ُ
الش�رائع» علـت دفـن شـبانه آن
ش�ی 
�ل َّ
حضـرت را چنيـن بيـان مـي کنـد:
أ  .ابوعثمـان عمروبنبحر(160-255ه.ق) مشـهور به ِ
جاحظ؛ ادیب معتزلی ،نویسـنده بسـیاری از
تألیفهای سـده سـوم هجـری قمری میباشـد.
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ـال س َ
َ
َ
ـأل ْ ُت أَبَا
« َعـنِ ال ْ َح َسـنِ بْـنِ َعلِ ِّي بْـنِ أبِي َح ْمـ َز َة  ،عـن أبِي ِه  ،قَ َ َ
َعبـ ِد َّ
الل ِ ع ِ َ
ل ِّي ِعلَّ ٍـة ُدفِنَ ْـت فَا ِط َم ُـة ع بِاللَّ ْي ِـل َو ل َ ْـم تُ ْدفَ ْن بِالنَّ َهـا ِر؟ قال:
ْ
َِ
لن َّ َهـا أَ ْو َص ْـت أَ ْن َل يُ َص ِّل َي َع َل ْي َها ِر َجـال [الرجالن]» یعنی «علي بن ابي
حمـزه از امـام صادق 8پرسـيد :چرا فاطمه hرا شـب دفن کردند نه
روز؟ فرمـود :فاطمـه hوصيت کرده بود تا در شـب وى را دفن کنند تا
()۶
افـرادي [ابوبکـر و عمر] بر جنـازه آن حضرت نمـاز نخوانند».
بـا توجـه به مـدارک موجـود و اعتراف بـزرگان اهل تسـنن ،دليل
دفـن شـبانه آن حضـرت وصيـت آن حضرت بـود که نمىخواسـت
افـرادى کـه بر او سـتم کردهاند ،بـر جنازهاش نمـاز بخواننـد و با اين
کار خشـم خـود را از غاصبان خالفت آشـکار سـاخت.
پینوشت:
محمد بن اسماعيل بخاري ،صحيح البخاري ،ج  ۴ص  ،1549ح .3998
ّ .۱
 .٢ابومحمـد عبـداﷲ بن مسـلم ابـن قُتَيبه دینـوری ،تأويل مختلـف الحديث،
ج  ۱ص .۰۰۳
 .۳ابوبکـر عبد الـرزاق بن َه ّمام َصنعانی ،المصنـف ،ج  ،3ص  ،521ح 6554
و ح .6555
 .۴ابوالحسـن علـي بـن َخ َلـف بـن عبـد ا َلم َلك بـن ب َ ّطـال ال ُقر ُطبي ،شـرح
صحيـح البخـاري ،ج  ۳ص .325
 .۵فخرالدیـن ابوحامـد عبدالحمیـد بن ابوالحدید ،شـرح نهج البالغـة ،ج ۶۱
ص .170
ی بـن بابِوِی ه قُمی مشـهور ب ه شـیخ
ن بن موسـ 
ی بن حسـی 
 .۶محمـد بـن عل 
صدوق ،علـل الشـرائع ،ج ۱ص .۵۸۱
* گـردآوري شـده از پایـگاه اطالع رسـانی دفتـر حضرت آیـتاهلل العظمی
شـیرازی(مدظل هالعالی) همـراه با اضافـات و تعلیقات
مـکارم
ّ
persian.makarem.ir
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•

علت مخفی بودن قبر مطهر حضرت صدیقهکبری hچیست؟

حضـرت صدیقـهکبـری hزمانـي کـه اجلشـان نزديک شـد و در
بستـر ب�ه حال�ت احتضـار بهس�ر ميبردندـ اميرالمؤمنين علـی 8بر
بـاالي بسترشـان آمدنـد و بعد از صحبتهايـي که با همديگـر کردند،
()1
صدیقهکبری hاجازه خواسـتند تا چند وصيّت به همسرشـان کنند
از جملـه وصاياي صدیقهکبـری hبه اميرالمؤمنين علـی 8اين بود
کـه گفتند اي پسـرعمو! اگر تا چند سـاعت ديگر از دنيـا رفتم جنازهام
را شـبانه تشـييع کن و مراسـم تشـييع مرا اعم از غسـل و کفن و نماز
خوانـدن و دفـن کـردن بايـد در محيطي مخفـي و پنهان انجـام دهيد و
فقـط به کسـاني اجازه تشـييع دهيـد که ظلم و جفا نسـبت به مـن روا
نداشـتهاند؛ و حتّـي بـه يک نقـل ،صدیقهکبـری hتصريـح کردند که
نگذاريـد ابيبکـر و عمـر بر مـن نماز بخوانند و در تشـييع جنـازه من
شـرکت کننـد .حـال بحـث در ايناسـت کـه ع ّلت ایـن اجازه نـدادن
صدیق�هکبری hبيانگر چيسـت؟
بـه يقيـن صدیقهکبری hبا اين کارشـان ميخواسـتند بـاري ديگر
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هماننـد جريـان فـدک مبـارزهاي تازه بـا وصيّتنامه سياسـي خويش
()2
شـروع کننـد که ضربه سـهمگيني به حکومت وقـت وارد سـازند.
از نظـر عالمـه سـیدجعفر مرتضـی عاملـیأ در کتـاب «رنجهـای
ی  hبـا وصيّت خويـش افکار
حضـرت زهـرا » hب صدیقـهکبـر 
خفتـه مردم مدينه را بيدار سـاختند و توجه افکار عمومي را نسـبت به
()3
حق خويـش جلبکردنـد.
پايمـال کـردن ّ
اميرالمؤمنيـن علی 8بـا عمل به وصيّـت صدیقهکبـری hاذهان
جامعـه را دچـار شـک و ترديـد کردنـد و مشـروعيت خليفـه را زيـر
سـؤال بردند و مظلوميت صدیقهکبری hرا بيشـتر آشـکار ساختند و
اين سـؤال را هميشـه بـراي همگان مطـرح کردند که چـرا قبر صدیقه
کبـری hمخفي مانده اسـت.
بديـن طريـق زمانيکـه صدیقـهکبـری hبـه شـهادت رسـید مردم
سراسـيمه به خانه ایشـان ميآمدند و منتظـر بيرون آمدن جنـازه بودند،
ک�ه اميرالمؤمنين علی 8به ابوذر گفتند :بـرو و با صداي بلند اعالم کن
کـه برگردند چرا که تشـييع جنازه دختر رسـولخدا hامشـب صورت
نميگي�رد و ب�ه تأخير افتادهاس�ت .م�ردم که متفرق ش�دند اميرالمؤمنين
علـی 8بـا کمک اسـماء بدن حضـرت را غسـل و کفن کردنـد و در
نيمـه شـب با عـدهاي از نزديـکان و يـاران خويش که عبـارت بودند از
سـلمان ،ابـوذر ،مقـداد ،عمـار ،عبـاس و زبيـر و چند تن ديگـر ،جنازه
دختر رسـولخدا hرا شـبانه تشييع کردند و شـبانه به خاک سپردند و
أ  .سید جعفر مرتضی عاملی محقق و نویسنده برجسته مکتب اهلبیت 1382 -1364( bه.ق)
ب  .کتـاب «رنجهـای حضـرت زهـرا »hبـه قلـم عالمـه سـید جعفر مرتضـی عاملـی پس از
رحلـت پیامبـر اکـرم sپرداخته و به برخی شـبهات ،موجود در این زمینه پرداخته اسـت .مؤلف
در انتهـای کتـاب خـود بیـش از  364مأخذ تاریخـی روایی را که بـه آنها در اثبـات مظلومیت
حضـرت زهـرا hمراجعـه کرده اسـت را ذکر نموده اسـت.
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اميرالمؤمنيـن علی 8قبـر صدیقهکبری hرا همسـطح زمين کردند و
حتـي روايت شـده در چند نقطـه در بقيع حضرت قبر درسـت کردند تا
متوجه نشـوند که قبر صدیقهکبری hکدامیک اسـت ،و اين راز مخفي
مانـدن قبر صدیقهکبری hبراي هميشـه مانده اسـت و کسـاني هم که
حضـور داشـتند ديگر بعدها محل اختفـاء قبر را بيـان نکردند)4(.
بنابرايـن علـت مخفـي ماندن قبـر آن حضـرت را مي تـوان در امور
زير خالصـه کرد:
 .۱اينکه خود آن حضرت خواسـتند که شـبانه و مخفيانه دفن شـوند
کـه به تبع آن قبرشـان مخفي بماند.
ِ
غاصبـان حـقِ آن مظلومـه به قبـر آن حضرت
 .٢اينکـه دشـمنان و
دسترسـي نداشـته باشـند تـا روزي در صدد نبـش آن برنيايند.
 .۳بـا توجـه به محتـواي وصيت ايشـان ميتـوان گفت کـه حضرت
ميخواسـتند بـا اين کار ،افکار عمومـي را بيدار کرده و مردم را نسـبت
به ظلم ُحکا ِم زمانشـان نس�بت به ايش�ان و اميرالمؤمنين علی 8آگاه
سـازند ،لذا سـوال «چرا قبـر صدیقهکبـری hمخفي مانـد؟» را براي
هميشـه در اذهـان مردم زنده نگـه دارند.
پینوشت:
 .1حجت ّ
الل النجفي الرضوي االميري ،احتجاج الزهرا فاطمه ،hص .۰۱٢
 .2شهين خشاوي ،زندگانی سياسی حضرت زهرا ،hص.۰۸٢
 .3سـيدجعفر مرتضـي عاملـي ،رنجهـای حضـرت زهـرا ،hترجمه محمد
سـپهري ،ص .۳٢٢
ِحاراالَنوار
 .4محمـد باقـر بـن محمـد تقی بـن المقصـود علـی المجلسـی ،ب ُ
ـد َر ِر أخبـا ِر األئمـ ِة األطهـار ،ج  ،01ص .۵۹۱
الجا ِم َعـ ُة ل ِ ُ
* گـردآوری شـده از مرکز مطالعات و پاسـخگویی به شـبهات حوزه علمیه
قم ،همـراه با اضافـات و تعلیقات
andisheqom.com
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•

محل دفن حضرت صديقهکبري hکجاست؟

ّ
مح�ل دفن صديقهکبري hسـه قول
علم�اى اهل تس�نن در مورد
آوردهانـد کـه در اينجا به آنها اشـاره ميکنيم:
 .۱در داخل بيت آن حضرت
گذش�ته از اينکه دفن ش�دن صديقـهکبري hدر داخـل بيت خود،
در ضمـن رواياتـى از طريـق مکتـب اهـل بيـت bآمـده ،در منابع
اه�ل تس�نن ،علمـا و دانشـمندان آنان به ايـن معنا تصريـح و دفن آن
يأ در کتاب
حض�رت را در خان�هاش تأيي�د نمودهان�د :از جمله نُمي�ر 
خ المدين�ة المن�ورة»ب از قديمىترين مورخ و مدين ه شـناس به
«تاري� 
ج
َ
نـام عبدالعزيـز نقل مىکنـد که وى مىگفـت« :أن َّ َهـا ُدفِنَ ْت فِـي ب َ ْيتِ َها
ـع ب ِ َهـا َما َصنَ َع ب ِ َر ُس ِ
الل أَن َّ َهـا ُدفِنَ ْت فِي َم ْو ِض ٍع فِ َر ِاشـ َها» يعني
ـول َّ
َو َصنَ َ
ث بود.
ن زيد نُميري (173-263ه.ق) اديب ،شاعر ،راوي اخبار و احادي 
ن عبيده ب 
ن َشبّه ب 
أ  .عمر ب 
ف در اين کتاب
ي ک ه از ابن َشـبّ ه ب ه ما رسـيده .مؤلـ 
خ المدينـة المنورة» تنها اثر 
ب «تاريـ 
ب  .کتـا 
ش از  ۵هزار حديث ،بـ ه ذکر اخبار و وقاي ع پرداخت ه اسـت.
ل بيـ 
ن نق 
ش محدثـان ،ضم 
بـ ه رو 
ج  .عبدالعزيز ابن زباله ّاولين مدينهشناسى است.
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«فاطمه همانند رسـول خـدا در داخل خانـهاش و در جايگاهى که به
()1
عالـم بقاء ارتحال يافته ،به خاک سـپرده شـده اسـت».
ديـار بکـرىأ بـا اشـاره بـه اقـوال مختلـف در کتـاب «تاريـخ
الخميـس»ب مىگويـد« :و گفته شـده که قبـر آن حضـرت در داخل
ّ
محـل محرابـى اسـت که در پشـت حجره مقدسـه
خانـه خـود و در
قرار گرفته اسـت .سـپس ايـن نظريه را تأييـد مىکنـد و مىگويدَ :و
ِ ()2
ـذا أَ ْظ َهر ْ َ
َه َ
ـوال».
ال ْق َ
ُ
 .٢در بقي ع
عـدهاى ديگـر از علمـاى اهـل تسـنن نيـز مىگوينـد :آن حضرت
ّ
در بقي�ع ول�ى در خ�ارج از حرم ائم ه به خاک س�پرده ش�ده اس�ت .و
ايـن گـروه نظـرات و احتماالت مختلفـى را مطرح سـاختهاند؛ بعضى
مىگوينـد در زاويـه بيرونـى خانه عقيـل ،که به بقيع منتهـى مىگردد،
دفـن شـده اسـت ،و بعضـى ديگـر مىگوينـد در مقابل کوچـهاى که
بـه نـام کوچـه « نبيـه» بوده بـه خاک سـپرده شـده ،و بعضـى ديگر
بيتاألحزان را که مسـجد فاطمه hناميده مىش�د ،معرف�ى نمودهاند.
()3
و اقـوال ديگـرى کـه در مجموع به شـش قـول بالغ مىگـردد.
 .۳در داخل حرم ائمه بقيع
اين قول را مىتوان قول مشهور در ميان علماى اهل تسنن دانست.
أ  .حسـين بـن محمد الحسـن ديار بکـري ،متولد در دياربکـر و مجاور مکه و قاضي آن ،شـافعی
مذهـب بوده و متوفي 966ه.ق اسـت.
ب  .کتـاب «تاريـخ الخميـس في احـوال انفس النفيس» تالیـف ديار بکرى ،اثری اسـت تاریخی
کـه بـه تاریخ مکه و سـیره پیامبر اکرم sو خلفاء و پادشـاهان پرداخته اسـت.
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سـمهوديأ پـس از بيـان نظرات و مطالـب مختلف در مـورد مدفن
ب
صديقـهکبـري hدر کتـاب «وفـاء الوفـاء بأخبـار دار المصطفى»
مىگويـد« :از آنچـ ه گفتيـم ،چنيـن بـ ه دسـت مىآيـد کـه قبـرآن
()4
ن بـن علـى اسـت».
حضـرت در بقيـع و در کنـار قبـر حسـ 
د
نجـارج در کتـاب «الدرة الثمينة فـي االخبار المدينـة» پس از
ابـن ّ
نقـل وصيـت اما م مجتبـى 8کـه «ا ْدفِنُونِـي الى ُجنُـب أُ ِّمـي فَا ِط َم َة
بالمقبـرة» مىگويـد :بنابراين قبـر فاطمه در کنار قبر فرزندش حسـن
()5
و در زيـر همين قبه اسـت.
عباسـيه در کتـاب «عمـدة األخبار فـي مدينة المختـار» مىگويد:
«از قبـور واقـع در بقيـع ،قبر فاطمه دختر رسـول خدا اسـت و آن در
ن واقع گرديـده؛ زيرا
داخـل قبـه عبـاس و در کنار قبر فرزندش حسـ 
نقل شـده اسـت که حسـن بن علـى به هنـگام وفاتش وصيـت نمود
()6
کـه مرا در کنـار قبر مادرم فاطمـه به خاک بسـپاريد».
و اکثر نويسـندگان گذشـته و معاصر همين مطلب را تکـرار کرده و
()7
مدفـن آن حضـرت را در داخل حـرم ائمه بقي ع معرفى نمـوده اند.
نقد دليل اين نظريه:
اگـر طرفـداران ايـن قـول ،دليلى بـر نظريه خـود ذکـر مىنمودند،
أ  .علـي بـن عبـد اهلل بن أحمد بن علي الحسـني السـمهودي (844-911ه.ق) مل ّقـب به نورالدين
و مکنّـي به ابوالحسـن ،شـافعي مذهب بوده و مـورخ و فقيه به شـمار ميرود.
ب  .کتـاب «وفـاء الوفـاء بأخبـار دار المصطفـى» در مـورد تاریـخ شـهر مدینـه منوره اسـت که
توسـط سـمهودي نگاشته شـده است.
ج  .محب الدين ابن النجار ( 576-643ه.ق) از مدينهشناسان مشهور است.
د  .کتـاب «الـدرة الثمينـة فـي االخبار المدينـة» تالیف ابن النجـار در مورد تاریخ مدینـه منوره و
نواحـی و اماکن و همچنین در مورد صحابه نوشـته شـده اسـت.
ه  .احمد بن عبدالحميد عباسي ،از عالمان اهل تسنن قرن دهم هجري قمري است.
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مـورخ امـکانپذير بـود ،ولى
پذيـرش گفتـار آنـان بـه عنوان يـک ّ
بـه طـورى کـه مالحظـه شـد ،آنـان در مقابل وجـه اول کـه مضمون
روايـات و گفتار بعضى از قديميترين مدين ه شناسـان اسـت ،وصيت
حضـرت مجتبـى 8را دليل و مسـتند خود ذکر نمودهانـد که فرمود:
اگـر از دفـن شـدن مـن در کنـار جـدم مانـع گشـتند «ا ْدفِنُونِـي عند
قبـر امـي فاطمـة» در کنـار قبر مـادرم فاطم ه بـه خاکم بسـپاريد .که
در گفتـار ابـن نجـار و مؤلف کتـاب عمدةاألخبار بديـن دليل تصريح
مورخـان نيـز بـا توجه به نقـل اين وصيـت در کنار
گرديـده و سـاير ّ
اظهـار نظـر خويـش ،عمال از هميـن روش پيـروى کـرده و به همين
دليـل اسـتناد و چنين تلقى نمودهانـد که منظور آن حضـرت از « امى
فاطمةـ» م�ادر عزي�زش صديقهکبري hمىباشـد.
امـا بـه عقيده حضـرت آيـتاهلل مـکارم شـيرازي در عيـن اين که
اصـل وصيت امـام مجتبى 8از نظـر تاريخى مورد تأييد اسـت ،اما
سـوم درسـت نيسـت ،چرا که شـايد منظور
برداشـت طرفداران وجه ّ
«امى فاطمـة» مادر بزرگـش فاطمه بنت
امـام مجتبـى 8از جملـهّ :
«ام»
اس� د باش�د ن ه م�ادرش صديقهکب�ريh؛ چرا کـه اطالق کلمـه ّ
بـه مادر بـزرگ ،يک اطالق شـايع اسـت.
ايشـان در توضيـح ايـن مطلـب مىگوينـد دفن شـدن آن حضرت
در بقيـع مخالـف با روش اهلبيـت bدر پنهان نگهداشـتن قبر مطهر
آن بزرگـوار اسـت ،و بـا قطع نظـر از اينکه مخالف مضمـون روايات
منقـول مکتـب اهلبيت bو اهل تسـنن اسـت ،و مخالـف نظر علما
و دانشـمندان مکتـب اهلبيـت bدر دفـن آن حضـرت در بيت خود
مورخـان در موارد
مىباشـد و همچنيـن ،گفتـار و نقـل صريـح ايـن ّ
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ديگـر ،ناقـض اين برداشـت و مؤيد اين اسـت که بانوئى کـه در حرم
بقي�ع دف�ن ش�ده ،فاطمه بنت اس�د اس�ت و نه صديق�هکبري.h
از ايـن مـوارد مىتـوان گفتـار اين مورخـان در محل دفـن جناب
عبـاس عمـوى پيامبـر sرا ذکـر نمـود که ابن شـبه و سـمهودى از
قديميتريـن مدينـ ه شـناس بـه نـام عبدالعزيز چنيـن نقـل مىکنند:
ـد قَ ْب ِر فَا ِط َمة ب ِ ْنت أَ َسـ ِد بْنِ َه ِ
ـن ال ْ َعبَّ ِ
اشـ ِم
ـاس بْـنِ عبدالمطلب ِع ْن َ
« ُدفِ َ
فِـى أَ َّو ِل َم َقابِـ ِر بنـى َه ِ
اشـ ِم الَّتِـى فِـى َدا ِر َع ِقيلٍ  ».يعنـي« :عباس بن
عبدالمطلـب در اول مقابر بني هاشـمأ و در داخـل خانه عقيل در کنار
()8
قبـر فاطمه بنت أسـد دفن شـده اسـت».
ب
عباسـي در ضمـن نقـل متن بـاال ،گفتار ديگـرى را از ابـن حبان
مـىآورد کـه وى در مـورد تشـييع و تجهيـز پيکـر امـام مجتبى8
ـد َج َّدتِـ ِه فَا ِط َم ُة ب ِ ْن ُت أَ َسـ ِد
ـن بِالْبَ ِقي ِع ِع ْن َ
تصريـح کـرده اسـتُ ...« :دفِ َ
()9
بْنِ َه ِ
اشـ ِم».
بطـورى کـه مالحظه مىشـود ،ايـن دو عبـارت کـه از قديمىترين
أ  .از مجمـوع گفتار مورخان چنين برداشـت ميشـود مردم مدينه که قبال اجسـاد مـردگان خود را
در دو گورسـتان عمومـي بنام «بني سـالم» و«بني حـرام» و گاهي در داخل منـازل خود دفن مي
کردنـد ،بـا رسـميت يافتـن بقيع با دفن عثمـان بن مظعـون در سـال دوم هجـري و ابراهيم فرزند
توجه کردند و عـدهاي از صحابـه بتدريج خارها
پيامبـر اکـرم sدر سـال دهـم هجري ،به آنجـا ّ
و ريشـههاي درختـان موجـود در بقيـع را کندنـد و آنجـا را آرامـگاه خصوصي خـود و خانواده
خـود قـرار دادنـد؛ و بعضـي ديگر از صحابـه در منازل متصل بـه بقيع دفن گرديد که با گسـترش
بقيـع ،جـزء آن گرديده اسـت و به تناسـب جايگاه و انتسابشـان با پيامبرالهـي در يک نقطه معين
و در کنـار هـم دفن شـدهاند .مثال قبور ائمه چهارگانـه bبا قبرعباس عموي پيامبـر اکرم sو
فاطمـه بنـت اسـد در يک نقطه؛ و همـه يا عدهاي ازهمسـران پيامبر اکرم sدر نقطهـاي ،و رقيه
و ام کلثـوم دختـران پيامبـر اکـرم sدر کنـار هم که مجموع ايـن بخش بنام «مقابر بني هاشـم»
معروف گرديده اسـت.
محدثـان و علماى اهل
ب  .محمـد ابـن ِحبّـان (270-354ه.ق) شـافعي مذهـب و از بزرگتريـن ّ
تسـنن در قـرن چهارممىباشـد.
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محدثان نقل شـده اسـت صراحت دارد بر اينکه بانويى که
مورخان و ّ
ّ
در حـرم بقيع دفن شـده و عباس عموى پيامبـر sو امام مجتبى8
در کنـار آن بـه خـاک سـپرده شـدهاند ،جـده و مادربـزرگ حضرت
حسـن بـن على 8يعنى فاطمه بنت اسـد اسـت نه فاطمـه زهراh
دختر پيامبـر اکرم.s
محد ِ
ثان
ايـن بـود مضمـون روايـات و نظـر معروفتريـن علمـا و ّ
مکتـب اهـل بيت bو اهل تسـنن ،که از مجموع ايـن بحث و گفتار،
ظ�ن قريب بهـ يقين به دس�ت مىآيد ک�ه قبر مط ّهر صديق�ه کبريh
در بيـت خـود و در کنار مسـجد رسـول خدا sقرار گرفته اسـت.
پينوشت:
ن زيد نُميري ،تاريخ المدينه ،ج  ۱ص .۸۰۱
ن عبيده ب 
ن َشبّه ب 
 .1عمر ب 
 .2حسـين بـن محمد الحسـن ديار بکـري ،تاريخ الخميس في احـوال انفس
النفيس ،ج  ٢ص .۶۷۱
ن زيد نُميـري در تاريـخ المدينه،
ن عبيـده ب 
ن َشـبّه ب 
 .3ايـن اقـوال را عمـر ب 
ج  ۱ص  ۵۰۱و  ۶۰۱و علـي بـن احمد َسـمهودي در وفـاء الوفاء بأخبار دار
المصطفـى ج  ۳ص  ۱۰۹نقـل نمودهاند.
 .4علـي بـن احمد َسـمهودي ،وفـاء الوفاء بأخبـار دار المصطفـى ،ج  ،۳ص
.۱۰۹
 .5محمد بن محمود ابن النجار ،الدرة الثمينة في االخبار المدينة ،ص .۴۵۱
 .6أحمد بن عبدالحميد العباسي ،عمدة األخبار في مدينة المختار ،ص .۴۵۱
 .7مانند على حافظ در کتاب فصول من تاريخ المدينه ،ص .۸۶۱
ن َشـبّه نُميـري ،تاريـخ المدينـه ،ج  ۱ص  ،۷٢۱و علـي بن احمد
 .8عمـر بـ 
َسـمهودي ،وفـاء الوفاء بأخبـار دار المصطفـى ،ج  ۳ص .۰۱۹
 .9أحمد بن عبدالحميد العباسي ،عمدة األخبار في مدينة المختار ،ص .۳۵۱
* گـردآوري شـده از پایـگاه اطلاع رسـانی دفتـر حضرت آیتـاهلل العظمی
شـیرازی(مدظلهالعالی) همـراه با اضافـات و تعلیقات
مـکارم
ّ
www.persian.makarem.ir
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در تدیـون و تنظیـم این ویژهنامـه از پایگاههای اطالع رسـانی زیر
بهره گرفته شـده اسـت ،عالقهمنـدان میتوانند جهت مطالعه بیشـتر به
ایـن پایگاههـا مراجعه نمایند:
خبرگزاری اهلبیت -bابنا
پورتال اهلبیت bوابسته به مجمع جهانی اهلبیت b
سایت پرسش و پاسخ پورتال اهلبیتb
مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصرf
پایگاه اطالع رسانی حوزه
مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه ق م
پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت
شیرازی(مدظله العالی)
آیتاهلل العظمی مکارم
ّ
پایگاه اطالع رسانی حضرت
تهرانی(مدظل هالعالی)
آیتاهلل هادوی
ّ
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چهل حدیث فاطمی

چهل حدیث کاربردی از بیانات نورانی
حضرت صدیقه کبری h

•

الغمة فی معرفة األئمة ،ج ،1ص:)469
حدیث ( 1تفسیر فرات کوفی ،ص83؛ کشف ّ

•

حدیث ( 2أمالی طوسی ،ص185؛ بحار االنوار ،ج ،41ص:)28

•

حدیث ( 3دالئل االمامة ،ص:)66

•

حدیث ( 4دالئل االمامة ،ص:)66

علـی  8به ایشـان فرمـود :ای فاطمـه چیزی از مـن نمیخواهی
ّ
تـا برایـت فراهم کنم؟
حضـرت پاسـخ داد :از خدا شـرم میکنـم که از تو چیـزی بخواهم
و تـو نتوانـی آن را فراهم کنی.
مـا اگـر فقـط غـذای یک کـودک را داشـته باشـیم ،بـاز هـم با آن
مهمانمـان را سـیر میکنیم.
در زمره مؤمنین نیسـت کسـی که همسایه او از شـرهای او در امان
نمانده باشد.

کسـی که به روز رسـتاخیز اعتقادی داشـته باشـد ،همسایه خویش
را آزار نمیدهـد.
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•

حدیث ( 5دالئل االمامة ،ص:)66

•

حدیث ( 6دالئل االمامة ،ص:)66

•

حدیث ( 7دالئل االمامة ،ص:)66

•

حدیث ( 8دالئل االمامة ،ص:)66

•

حدیث ( 9دالئل االمامة ،ص:)66

•

حدیث ( 10دالئل االمامة ،ص:)76

کسـی کـه به روز رسـتاخیز اعتقادی داشـته باشـد ،یا نیک سـخن
میگویـد و یـا سـاکت میماند.
خداونـد انسـان نیکوکار وشـکیبا وعفت پیشـه را دوسـت میدارد
وانسـان بدزبـان و بداخلاق وتنگ نظـر وبخیل وگدا وکسـی که زیاد
ت نمـیدارد.
قسـم یاد میکند دوسـ 

سـخن ناسـزا از انسـان بدزبان صـادر میشـود و بدزبـان قطعا در
آتـش دوزخ خواهـد بود.
شـرم و آبـروداری از ایمـان و ایمـان انسـان را بـه بهشـت سـوق
میدهـد.
کسـی که به روز رسـتاخیز اعتقادی داشـته باشـد ،حتمـا به مهمان
خـود را احتـرام مینماید.
بهتریـنِ شـما سرشناسـانی هسـتند که با مـردم مالیمـت مینمایند
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(یعنی سـرکش و مغرور نیسـتند) و کسانی هسـتند که به همسرانشان
لطـف و نیکـی میکنند.

•

حدیث ( 11تفسیر امام حسن عسکری8

•

السائل ،ص:)22
حدیث ( 12فالح ّ

•

حدیث ( 13عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)920

 ،ص:)327

کسـی کـه نابتریـن عبادتهایـش را برای خـدا پیش کش کنـد ،خدا
نیـز برترین کارهـای سـودمند را برایش نـازل میگرداند.

کسـی که نماز را سـبک شـمارد ،خدا او را به پانـزده خصلت گرفتار
کنـد؛ شـش خصلت در دنیـا :رفتن برکت از عمـر و رزی ،زدوده شـدن
سـیمای صالحان از چهره او ،از بین رفتن اجر اعمالش و نرفتن دعایش
به آسـمانها؛ و سـه خصلت هنگام مردن :مرگ با خواری و گرسـنگی
و تشـنگی ؛ سـه خصلت در قبر که فرشـته عذاب ،تنگی و تاریکی قبر؛
و سـه خصلت در قیامت :فرشـتهای او را پیش روی خالیق به صورتش
میکشـد ،حسابش سـنگین و دور از رحمت خداست.
سـفره و نعمتهـای آن دوازده خصلت دارد که شـناخت آنها بر هر
مسلمانی واجب است:
چهـار واجـب که عبارتند از :شـناخت خالـق و روزی دهنده ،رضا
بـه خواسـت الهی ،آغاز نمـودن با بسـم اهلل ،به جا آوردن شـکر؛
چهار مسـتحب که عبارتنـد از :وضو قبل از خوردن غذا ،نسشـتن
بر جانب چپ بدن ،خوردن با سـه انگشـت ،لیسـیدن انگشـتان؛
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چهـار ادب کـه عبارتنـد از :خوردن غـذای موجود در سـفره ،لقمه
کوچـک برداشـتن ،زیـاد جویدن ،کـم نگاه کـردن به چهـره دیگران.

•

حدیث ( 14عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)920

•

حدیث ( 15عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)921

•

حدیث ( 16عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)659

•

حدیث ( 17عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)659

•

حدیث ( 18عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)659

برتریـن حالـت برای زنان این اسـت که نـه آنان مـردان را ببینند و
نه مردان آنهـا را ببینند.

نزدیکتریـن حـاالت یک زن نسـبت به پـروردگار خویـش ،مالزم
گشـتن بـا درون خانـه خویش اسـت (که بـرای شـوهرداری ،تربیت
نسـل صالـح ،دوری از مفسـده زمینه سـازی نماید).

خداونـد ایمـان را بـرای پـاک گردانیدن شـما از هالکت شـرک به
خدایتـان واجب گردانده اسـت.
خـدا بـه ایـن دلیل شـرک را حرام نمود که شـما خـود را در اعتقاد
به ربوبیت او خالـص نگهدارید.

خداونـد نمـاز را بـرای پـاک نمودن شـما از خـود بـزرگ پنداری
واجـب نموده اسـت.
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•

حدیث ( 19عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)659

•

حدیث ( 20عوالم العلوم ،ج ،11قسم اول ،ص:)494

•

حدیث ( 21عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)660

•

حدیث ( 22عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)660

•

حدیث ( 23عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)660

خـدا روزه را بـرای تثبیت إخالص شـما در برابـر نامالیمیهای آن
واجب گردانده اسـت

پیامبر صلی اهلل علیه و آله پنج کلمه نورانی به من آموخت:
ِيـن َو يَـا َخ ْيـر َ
«يَـا َر َّب َ
يـن َو ِ
يـن َو ِ
ِيـن َو يَا
اآلخر َ
األ َّول ِ َ
اآلخر َ
األ َّول ِ َ
َ
َ
الر ِ
يـن َو يَـا َر ِ
اح ِميـن» .ای
ذَا ال ْ ُقـ َّو ِة ال ْ َمتِ َ
ـم َّ
ـم ال ْ َم َسـا ِكينِ َو يَـا أ ْر َح َ
اح َ
پـروردگار اولیـن و آخریـن؛ ای خیـر اولیـن و آخریـن؛ ای صاحب
نیـروی پرمحتـوا؛ ای رحـم کننده بـر انسـانهای زمین گیـر؛ ای رحم
کننـده تریـن رحم کننـدگان.
خداونـد نیکـی بـه پـدر و مـادر را بـرای پیشـگیری از سـخط بر
اعمـال بدتـان واجـب گردانیده اسـت.
خـدا صلـه ارحـام را بـرای ازدیـاد دوسـتان و عشـیره ،و برکـت
عمرتـان واجـب کرده اسـت.

خداونـد عـدل را بـا هـدف ایجـاد نزدیکـی قلبهـای خود شـما
برایتـان واجـب گردانیده اسـت.
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•

حدیث ( 24عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)660

•

حدیث ( 25عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)660

•

حدیث ( 26عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)660

•

حدیث ( 27عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)660

•

حدیث ( 28عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)661

•

حدیث ( 29عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)661

خداونـد زکات را بـرای پـاک نمودن شـما از بُخـل و افزایش رزق
خودتـان مقرر نموده اسـت.

خداونـد امامـت ما اهلبیت را به جهـت در امان ماندن امت اسلام
از تفرقه قرار داده اسـت.

خداونـد اطاعـت از مـا اهلبیـت را بـرای سـازمان دادن بـه ملـت
اسلام واجـب کرده اسـت.
خداونـد وفـای بـه عهـد را بـه دلیـل قـرار دادن شـما در معـرض
مغفـرت خویـش واجـب نمود.
خداونـد رعایـت انصـاف در ترازو و پیمانـه را برای حفظ شـما از
نقص امـوال واجـب کرد.

خداونـد حـج را بـرای برافراشـتن پیکـره و سـاختمان دیـن خود
واجـب گردانیده اسـت.
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•

حدیث ( 30عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)661

•

حدیث ( 31عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)661

•

حدیث ( 32عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)661

•

حدیث ( 33عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)660

•

حدیث ( 34عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)661

•

حدیث ( 35عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)661

خداونـد به این دلیل از شـرابخواری نهی نموده اسـت که شـما را
از ناپاکیهـا دور نگه دارد.

خداونـد تهمـت ناروا را بـه این دلیل حرام نموده اسـت که شـما را
از لعنت شـدن حفظ نماید.
خداونـد سـرقت را به ایـن دلیل حرام نمـوده که شـما را در حصار
خویشـتنداری حفظ نماید.
خداوند شـکیبایی را عاملی برای شایسـتگی بر اجر تحمل کارهای
دشـوار واجب کرده است.
خداونـد جهـاد و محبت مـا را به عنـوان عاملی برای ایجـاد ع ّزت
برای مسـلمانان واجب گردانید.

خویشـتنداری نماییـد چنانکه حـق حفظ حریم الهی اسـت و بجز
حالت تسـلیم از دنیا نروید.
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•

حدیث ( 36عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)661

•

حدیث ( 37عوالم العلوم ،ج ،11قسم دوم ،ص:)661

•

حدیث ( 38عوالم العلوم ،ج ،11قسم اول ،ص:)500

•

حدیث ( 39عوالم العلوم ،ج ،11قسم اول ،ص:)523

•

حدیث ( 40عوالم العلوم ،ج ،11قسم اول ،ص:)524

خداونـد را در آنچـه که شـما را از آن نهی نموده و بـه آن امر نموده
اطاعت نمایید.

خداونـد امـر بـه معـروف را برای مصلحـت عمومی امت اسلامی
واجـب کردانیده اسـت.
امـام علـی  8و حضـرت فاطمـه  hکارهـای خانه و بیـرون را
تقسـیم و مدیریـت کـرده بودند.

دختـرم؛ زنـی کـه کارهای منزل را انجـام بدهد ،خـدا او را از دوزخ
دور و وارد بهشـت میکند.
دختـرم؛ زنی که شـوهرش از او راضی باشـد ،خدا بـه تعداد موهای
بدنش به او حسـنه میدهد.
کتابنامه چهل حدیث فاطمی
 -1امام يازدهم عليه السلا م حسـن بن على ،التفسـير المنسـوب إلى اإلمام
الحسـن العسـكري عليه السالم ،تصحیح مدرسـه امام مهدى عليه السالم ،قم،
مدرسـة اإلمام المهدي عجل اهلل تعالى فرجه الشـريف9041 ،ق.
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هلل بحرانى اصفهانـى ،عوالم العلوم و المعـارف واألحوال
 -2عبـد اهلل بن نـور ا 
مـن اآليات و األخبار و األقوال( مسـتدرك سـيدة النسـاء إلى اإلمـام الجواد،
تصحیـح محمـد باقـر موحـد ابطحى اصفهانـى ،قم ،مؤسسـة اإلمـام المهدى
عجـل اهلل تعالى فرجه الشـريف3141 ،ق.
ّ
 -3علـى بـن عيسـى اربلى ،كشـف الغمة فـي معرفـة األئمة ،تصحیح سـيد
هاشـ م رسـولى محالتى ،تبریز ،بنـى هاشـمى1831 ،ق.
 -4علـى بـن موسـى ابـن طـاووس ،فلاح السـائل و نجـاح المسـائل ،قم،
بوسـتان کتـاب6041 ،ق.
 -5فـرات بـن ابراهيـ م كوفى ،تفسـير فـرات الكوفي ،تصحیح محمـد كاظم،
تهران ،مؤسسـة الطبع و النشـر فـي وزارة اإلرشـاد اإلسلامي0141 ،ق.
لـدرر أخبار األئمـة األطهار،
 -6محمـد باقـر مجلسـى ،بحاراألنـوار الجامعة ُ
بيروت ،مؤسسـة الوفـاء4041 ،ق.
 -7محمـد بـن جرير بن رسـت م طبرى آملى صغيـر ،دالئـل اإلمامة ،تصحیح
قسـم الدراسات اإلسلامية مؤسسـة البعثة ،قم ،بعثت3141 ،ق.
ن طوسـى ،األمالي طوسـي ،تصحیح مؤسسـة البعثة ،قم،
 -8محمد بن الحسـ 
دار الثقافة4141 ،ق.
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