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به نام خدا

»نگرش صحیح بخاري به حضرت زهرا علیهاالسالم« : عنوان مقاله

احد داوري: نگارش

چکیده
هرکس با بینش و به اندازه فهم خود درباره حضرت زهرا سالم اهللا علیها سخن گفته و احادیثی که از 

که بتواند شخصیت خاندان وحی رسیده است به اندازه فهم مستمعان بوده است؛ لذا کمتر کسی است
واقعی آن حضرت را بشناسد، از این روي می توان با کمک آیات قرآن گوشه اي از ویژگی ها و فضایل سیده 
زنان عالم را برشمرد؛ همان شخصیتی که در آیه مباهله تنها نماینده زنان مسلمان بوده و در آیه تطهیر 

ه شده و نهایت ایثار را در سوره انسان به او، عصمتش اثبات و دوستی اش در آیه مودت اجر رسالت دانست
همسر و فرزندانش منتسب کرده و کوثري معرفی شده که در برابر دشمنان ابتر، افتخار پیامبر صلی اهللا 

.علیه و آله و سلم بوده است
شایسته است چین شخصیتی مورد توجه هر دانشمند مسلمانی قرار گیرد و بی شک علماي اهل سنت نیز 

غافل نخواهند بود؛ اما آنچه حائز اهمیت است بررسی شخصیت آن حضرت از دیدگاه کتاب صحیح از او
.بخاري است که به نظر بیشتر علماي اهل سنت، صحیح ترین کتاب پس از قرآن کریم می باشد

با نگرش به احادیث مذکور در این کتاب می توان برخی ویژگی ها و فضایل حضرت زهرا علیهاالسالم را 
افت از جمله آمده است فاطمه پاره تن پیامبر و سرور زنان عالم می باشد، همچنین به ماجراي دفاع ی

در مکه مقابل مشرکان از پیامبر اشاره شده و برخی توصیه هاي ویژه پیامبر ) سالم اهللا علیها(حضرت زهرا 
ست، عالوه بر آن نحوه نیز مذکور ا» تسبیحات حضرت زهرا«به یگانه دخترش از جمله اذکار معروف به 

البته در این کتاب برخی وقایع . برخورد حضرت فاطمه با خلفا پس از رحلت نبی اکرم نیز آمده است
تاریخی از جمله ماجراي اختالف حضرت علی و فاطمه علیهماالسالم نیز بیان شده که شایسته بررسی و 

.نقد منصفانه است
.حیح بخاري، فضایل، ویژگی هاحضرت فاطمه علیهاالسالم، ص: واژگان کلیدي
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مقدمه- 1
بررسی زندگی شخصیت هاي مهم چه از لحاظ الگوگیري و چه از لحاظ نحوه تعامل آنها با حوادث و رویدادها 
حائز اهمیت است؛ بویژه در مورد شخصیت هاي موثر در دین اسالم انگیزه بررسی براي مسلمانان دوچندان است، 

از طرف دیگر کتب حدیث حاوي اطالعات ارزشمندي از . قرآن کریم تمجید شده باشندمخصوصا اگر این افراد در 
تعامل صحابه با پیامبر و دیگران می باشد که اغلب به صورت موضوعی و طبقه بندي نشده در البالي  احادیث 

.پراکنده هستند که براي استفاده بهتر باید به صورت موضوعی مرتب شوند
صر عتوصیفی یکی از شخصیت هاي مهم -د بررسی قرار می گیرد بررسی تحلیلیآنچه در این مجال مور

صحیح ترین کتاب اهل سنت یعنی صحیح بخاري حضرت زهرا علیهاالسالم از نگاه دختر پیامبر اسالم اسالم، یعنی 
ه و سلم صادر لو آعلیه البته جاي دارد قبل از ورود به بحث اشاره کنیم احادیثی که از پیامبر اکرم صلی اهللا. است
به اندازه فهم مستمعان و به اندازه عقولشان بوده ) و به اعتقاد شیعه همه احادیث معصومان علیهم السالم(شده 
انا معاشر االنبیاء امرنا ان نتکلم : همانگونه که از نبی اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند. است

حدثوا :روایت دیگري به مردم امر شده تا به اندازه معرفت مخاطبان سخن بگویندو در .1الناس علی قدر عقولهم
بی شک جایی که انبیاء با مردم به اندازه عقلشان صحبت کنند؛ 2.الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اهللا و رسوله

.توصیف یا تمجید خواهد کردمردم نیز به اندازه درایت خود از مسائل برداشت و به اندازه مقدار فهم خود از آنها 
هر کس به اندازه فهم خود درباره حضرت زهرا علیهاالسالم داد سخن سرداده و : با این مقدمه می توان گفت

کمتر کسی را می توان یافت که بتواند شخصیت واقعی آن حضرت را بشناسد، لذا الزم است تا به آیات قرآن مراجعه 
از هر کسی مخلوق خود را می شناسد؛ همانگونه که ردریافت، که خداوند بهتکرد تا نگاه خدا به حضرت زهرا را

3اللَّهم إِنَّک أَعلَم بِی منْ نَفْسی:علی علیه السالم می فرمایند

4حضرت زهرا سالم اهللا علیها در قرآن-2

در مدینه باعث شده حضور حضرت زهرا علیهاالسالم در زمان نزول قرآن در مکه و نحوه رفتار آن حضرت 
است تا در برخی آیات به طور مستقیم یا غیر مستقیم آن حضرت ذکر شود که از جمله مهم ترین آنها می توان به 

:موارد زیر اشاره کرد

شرح نهج ؛ )ق655- 586(ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبۀ اهللا؛ 242، ص 10ج؛کنز العمال؛ )ق975-888(متقی، علی بن حسام الدین. 1
ابن بابویه، محمدبن ؛268، ص 8و ج23، ص 1ج؛ الکافی؛ )ق329م (کلینی، محمد بن یعقوب؛ 279، ص 19و ج186، ص18ج؛البالغه

عوالی ؛ )ق901م(هور، محمد بن علیابن ابی جم؛ 37ص تحف العقول،؛ )4قرن(ابن شعبۀ، حسن بن علی؛ 418ص ؛االمالی؛)ق381-311(علی
؛ ما گروه پیامبران امر شده ایم تا به اندازه عقل مردم با آنها سخن بگوییم125، ص 4جو103، ص 2جاللئالی،

؛ با مردم به اندازه شناختشان سخن بگویید؛ آیا دوست دارید که خدا 41،ص1؛ ج صحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل. 2
پیامبرش تکذیب شوند؟و

.شناسیخدایا تو مرا بهتراز خودم می؛ 100، حکمتنهج البالغه. 3

علیهادر صحیح در مقاله مساله محور نیازي به بررسی چنین موضوعی نیست؛ بلکه فقط باید به ذکر نحوه تبیین شخصیت حضرت زهرا سالم اهللا. 4
این دو دیدگاه  به طور مختصر شخصیت فرد پرداخته شود؛ ولی به جهت مقایسه تطبیقیتلقین مثبت یا منفی ازپیش فرض و بخاري بدون هیچ 

مشخص شود صحیح بخاري در باره کهشخصیت حضرت زهرا در قرآن ذکر می شود، البته از این جایگاه نیز بررسی موضوع حائز اهمیت است است 
.همچنین با این بررسی می توان منشأ برخی اشتباهات بخاري را دریافت. چنین شخصیتی چگونه سخن گفته و چه احادیثی انتخاب کرده است
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بر طبق نقل مفسران در ماجراي مباهله فقط پیامبر، نماینده تمام زنان مسلمان در ماجراي مباهله؛ .  1
علیهاالسالم حضور داشتند و این بیانگر این نکته است که حضرت زهرا علیهم السالم علی، فاطمه، حسن و حسین

فَمنْ حآجک فیه من :قرآن در این زمینه می فرماید. 1به عنوان نماینده تمام زنان مسلمان در این ماجرا حضور داشت
ءنَا وأَبنَاءکُم ونساءنَا ونساءکُم وأَنفُسنَا وأَنفُسکُم ثُم نَبتَهِلْ فَنَجعل لَّعنَۀُ اللّه بعد ما جاءك منَ الْعلْمِ فَقُلْ تَعالَواْ نَدع أَبنَا

2علَى الْکَاذبِینَ

اهل بیت »اهل ذکر«منظور از 3فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُم الَ تَعلَمونَدر تفسیر آیه شریفه حضرت؛ علم . 2
که در قرن پنجم توسط حسکانی از به عنوان نمونه در کتاب شواهدالتنزیل ؛اندمعرفی شدهعلیهم السالمپیامبر

حدثنا : أخبرنا علی بن الحسین، قال: أخبرنا عقیل بن الحسین، قال[:خوانیممیعلماي اهل سنت تالیف شده است 
:حدثنا سهل بن نوح بن یحیى أبو الحسن الحبابی قال: قالبشیرازحدثنا عبدویه بن محمد] محمد بن عبید اهللا، قال

فَسئَلُوا أَهلَ : حدثنا یوسف بن موسى القطان عن وکیع، عن سفیان، عن السدي عن الحارث قال سألت علیا عن هذه اآلیۀ
صلی اهللا التنزیل، و لقد سمعت رسول اهللاو اهللا إنا لنحن أهل الذکر، نحن أهل العلم، و نحن معدن التأویل و : الذِّکْرِ فقال

4أنا مدینۀ العلم و علی بابها، فمن أراد العلم فلیأته من بابه: یقولعلیه و آله و سلم

خوانیم که منظور از اهل بیت در آیهدر روایات شیعی و اهل سنت چنین می؛عصمت و دوري از گناه. 3
نکُمع بذْهیل اللَّه رِیدا یتَطْهِیرًإِنَّم رَکُمطَهیو تیلَ الْبأَه سپیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسینمنحصرا5ًاالرِّج

أخبرنا أبو : حدثونا عن أبی بکر السبیعی قال: رواه محمد بن المنکدر عنه: خوانیم؛ از جمله میهستندعلیهم السالم
وب بن سیار عن محمد بن المنکدر، عن ایرحیم بن واقد، عنحدثنا عبد ال: حدثنا ابن مصفى قال: عروبۀ الحرانی قال

و لیس فی البیت إال فاطمۀ و الحسن و الحسین و علی صلی اهللا علیه و آله و سلمجابر قال نزلت هذه اآلیۀ على النبی
 رَکُمطَهی و تیلَ الْبأَه سالرِّج نْکُمع بذْهیل اللَّه رِیداللهم هؤالء : صلی اهللا علیه و آله و سلم تَطْهِیراً فقال النبیإِنَّما ی

.6أهلی

؛ )ق241-164(؛ ابن حنبل، احمد بن محمد120صفحه 7؛ جلد صحیح مسلم؛ )ق261- 204(مسلم بن حجاج: ماجراي مباهله را بنگرید در. 1
؛ و سایر منابع را ببینید در مکارم شیرازي، 150، ص3؛ جالمستدرك؛ )ق405-321(؛ حاکم نیشابوري، محمد بن عبداهللا185، ص 1؛ ج المسند

.584و583ص2، ج تفسیر نمونهناصر و همکاران، 
بیایید ما «: کسانى با تو به محاجه و ستیز برخیزند، به آنها بگو) باز(به تو رسیده، ) در باره مسیح(هر گاه بعد از علم و دانشى که ؛ 61:آل عمران. 2

ما از نفوس خود دعوت کنیم، شما هم ،کنیم، شما هم فرزندان خود را ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود رافرزندان خود را دعوت
.از نفوس خود آن گاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم

43:نحل. 3

.432ص1ج،؛ شواهد التنزیل)5قرن(حاکم حسکانی، عبیداهللا بن احمد . 4

.خواهد پلیدى و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملًا شما را پاك سازدخداوند فقط مى؛ 33:احزاب. 5

.29ص2، جشواهد التنزیل؛ )5قرن(حاکم حسکانی، عبیداهللا بن احمد . 6



4

ذهب ابو سعید الخدرى و جماعۀ من التّابعین منهم مجاهد و قتاده الى انّ اهل البیت على و : خوانیممیهمچنین 
صلی اهللا خرج رسول اللَّه: قالتما روت عائشۀ رضى اللَّه عنها، و الدلیل علیهعلیهم السالمفاطمۀ و الحسن و الحسین

ذات غداة و علیه مرط مرجل من شعر اسود فجلس فأتت فاطمۀ فادخلها فیه ثم جاء على فادخله فیه علیه و آله و سلم
بیت و یطَهرَکُم إِنَّما یرِید اللَّه لیذْهب عنْکُم الرِّجس أَهلَ الْ: ثم جاء حسن فادخله فیه ثم جاء حسین فادخله فیه ثم قال

. 1تَطْهِیراً

در روایتی که در چندین تفسیر اهل سنت آمده است، در تفسیر آیه؛ حضرت زهرا اجر رسالتدوستی . 4
العباس الصبغی حدثنی القاضی أبو بکر الحیري أخبرنا أبو : خوانیممی2قُل لَّا أَسأَلُکُم علَیه أَجرًا إِلَّا الْمودةَ فی الْقُرْبى

حدثنا قیس، عن :] قال[حدثنا الحسن بن علی بن زیاد السري حدثنا یحیى بن عبد الحمید الحمانی حدثنا حسین األشقر، 
یا رسول: قالوااألعمش، عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال لما نزلت قُلْ ال أَسئَلُکُم علَیه أَجراً إِلَّا الْمودةَ فی الْقُرْبى

3علی و فاطمۀ و ولدهما: اهللا من هؤالء الذین أمرنا اهللا بمودتهم قال

و علیهاالسالم و حضرت زهرا علیه السالم بر طبق نظر مفسران علی ؛ ثار و از خودگذشتگیاینهایت. 5
این فرزندانشان غذاي خود را به یتیم و اسیر و فقیر دادند در حالی که خود روزه نذري گرفته بودند، در مقابل

ویطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسکینًا ویتیما وأَسیرًا إِنَّما نُطْعمکُم آیاتاز جمله 4ایثارگري آنها، سوره انسان نازل شد
لَا شُکُورزَاء وج نکُمم لَا نُرِید اللَّه هجوهاي بهشتی سخن به میان آمده به سوره از همه نعمتاینکه دراینجالب. 5ال

و همسر و فرزندانشبه خاطر نزول سوره درباره حضرت زهرایان بهشتی که بنا به نظر برخی از مفسران رجز حو
.6باشدمیعلیهم السالم

عاص بن وائل که از سران مشرکان : خوانیممىکوثردر شان نزول سوره؛ 7إِنَّا أَعطَینَاك الْکَوثَرَ؛ خیر کثیر. 6
را به هنگام خارج شدن از مسجد الحرام مالقات کرد، و مدتى با حضرت صلی اهللا علیه و آله و سلمبود، پیغمبر اکرم

منظره را از دور مشاهده کردند، هنگامى که عاص اینگفتگو نمود، گروهى از سران قریش در مسجد نشسته بودند و
اینتعبیر را به خاطراین!مرد ابتراینبا: کردى؟ گفتبا که صحبت مى: وارد مسجد شد به او گفتندبن وائل

45: ، ص8، جکشف األسرار و عدة األبرار، )6قرن(میبدي، ابوالفضل. 1

.]اهل بیتم[داشتن نزدیکانم کنم جز دوستپاداشى از شما بر رسالتم درخواست نمىمن هیچ «: بگو؛ 23: شوري. 2

؛ 23ص9،جکشف األسرار و عدة األبرار، )6قرن(میبدي، ابوالفضل. ك.؛ و ر2/189، شواهد التنزیل؛ )5قرن(حاکم حسکانی، عبیداهللا بن احمد . 3
.220ص4؛ جالکشاف عن حقائق التنزیل؛ )6قرن(؛ زمخشري، محمود 22ص16؛ج الجامع الحکام القرآن؛ )671م(قرطبی، محمد بن احمد 

؛ سیوطی، 670ص4؛جالکشاف عن حقائق التنزیل؛ )6قرن(؛ زمخشري، محمود 746ص10، جمفاتیح الغیب؛ )6قرن(رازي، فخرالدین . ك.ر. 4
.99ص، 10، جو البیانالکشف ، )5قرن (؛ ثعلبی، احمد بن ابراهیم299ص6، جالدرالمنثور؛ )10قرن(جالل الدین 

ما شما را بخاطر :) گویندو مى! (دهندمى» اسیر«و » یتیم«و » مسکین«دارند، به ) و نیاز(را با اینکه به آن عالقه ) خود(و غذاى ؛ 9و8:انسان. 5
!خواهیمکنیم، و هیچ پاداش و سپاسى از شما نمىخدا اطعام مى

.به نقل از روح المعانی348ص25جنمونهتفسیر مکارم شیرازي، ناصر و همکاران، .6

عطا کردیم] خیر و برکت فراوان[ما به تو کوثر ؛ 1:کوثر. 7
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) یعنى بال عقب(انتخاب کرد که عبداللَّه پسر پیغمبر اکرم ص از دنیا رفته بود، و عرب کسى را که پسر نداشت ابتر 
سوره فوق نازل شد و (اى حضرت انتخاب کرده بود نام را بعد از فوت پسر پیغمبر برایننامید، و لذا قریشمى

1)را به نعمتهاى بسیار و کوثر بشارت داد، و دشمنان او را ابتر خواندصلی اهللا علیه و آله و سلمپیغمبر اکرم

به کثرت فرزندان و ذریه که همه آنها از نسل دخترش فاطمه زهرامنظور از کوثر در برخی از روایات
وجود آمدند، و آن قدر فزونى یافتند که از شماره بیرونند، و تا دامنه قیامت یادآور وجود پیغمبر به علیهاالسالم

حتى علیهاالسالمقیل هو کثرة النسل و الذریۀ و قد ظهرت الکثرة فی نسله من ولد فاطمۀ (.2تفسیر شده انداکرمند
)3الیحصى عددهم و اتصل إلى یوم القیامۀ مددهم

بحثپیشینه-3
هاي زیادي نوشته شده است که بیشتر آنها به کتاب» در کتب اهل سنتعلیهاالسالم حضرت زهرا «درباره 

اند، اینک به اند و کمتر به یک کتاب خاص مقید بودههاي اهل سنت به کاوش پرداختهصورت کلی در تمام کتاب
االسالم علیهحضرت زهرا «کنیم؛ بدیهی است که این مقاله فقط به بررسی موضوع اختصار به برخی از آنها اشاره می

پرداخته و از سایر کتب صرفنظر نموده است و این موضوع به شکلی که طرح شده است در این » در صحیح بخاري
.بیان نشده است–تا جایی که نگارنده مطلع است –ها کتاب

صفحه144، تالیف سید محمد حسین سجاد، احراق بیت الزهراء فی مصادر اهل السنۀ.1
صفحه200توسط مولف، » تش به خانه وحیآ«ترجمه کتاب فوق به نام .2
صفحه252، تالیف حسن غیب غالمی، احراق بیت فاطمه فی الکتب المعتبره عند اهل السنۀ.3
صفحه343تالیف حسین محمد علی فاضلی،ام ابیها فی صحاح المسلمین و مسانیدهم،.4
صفحه143، تالیف ابوالفضل یغمایی، فاطمه در قرآن از دیدگاه اهل سنت.5
صفحه80، تالیف صادق داوري دولت آبادي، فاطمه زهرا در روایات عامه.6
صفحه400حسینی، تالیف سید مهدي هاشمیفاطمه زهرا سالم اهللا علیها در کالم اهل سنت،.7
صفحه77، تالیف آیت اهللا مکارم شیرازي، فضائل حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا علیها از دیدگاه دیگران.8
صفحه120، تالیف جالل الدین سیوطی، ضی اهللا تعالی عنهامسند فاطمۀ الزهرا ر.9

صفحه120، تالیف غالمرضا کسایی، المستخرجۀ من کتب الصحاحعلیهاالسالم مناقب الزهرا .10

، تفسیر سورآبادي؛ )5قرن(سورآبادي، عتیق بن محمد . ك.؛ نیز ر368ص 27، جتفسیر نمونهمکارم شیرازي، ناصر و همکاران، . 1
.404ص6، جالدرالمنثور؛ )10قرن(؛ سیوطی، جالل الدین 2880ص4ج
.371ص27جتفسیر نمونهمکارم شیرازي، ناصر و همکاران، . 2

ما نزل من الحلو، محمدعلی؛ . ك.رربراي مطالعه بیشت؛ 836ص10؛جمجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ )ق548-468(طبرسی، فضل بن حسن.3
» سابقه تاریخی بحث«کتابهایی که به برخی از آنها در قسمت ، وسایر اسرار الفاطمیۀ، مسعودي، محمد فاضل؛ القرآن فی شأن فاطمۀ الزهراء

.استاشاره شد ه
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»الجامع الصحیح«و کتاب بخاري- 4
هجري در بخارا 194بخاري است که در سال اهیم بن مغیره جعفیرابوعبداهللا محمد بن اسماعیل بن اب

پدر محمد . جد سوم بخاري بود» مغیره«متولد شد، اجداد وي زرتشتی بودند و اولین کسی که از آنها مسلمان شد 
مشغول زمانی که وي کودك بود درگذشت و ثروت سرشاري براي او به ارث گذاشت، بخاري که از ده سالگی

مناطقی از خراسان، عراق، حجاز، شام، فراگیري علوم دینی گردیده بود براي اخذ حدیث و تکمیل معلومات خود به
توان به احمد بن میاساتید بزرگی را درك کرد که از جمله آنها سفرها اینوي در. 1سفر کرد... مصر، نیشابور و

سال از بین 16که طی –انگیزه بخاري از تالیف کتاب صحیح . حنبل، یحیی بن معین و اسحق بن راهویه اشاره کرد
در جمع شاگردانش کهه استادش اسحق بن راهویه بودهصیوت- ششصد هزار حدیث انتخاب و تدوین کرده است 

قال(؛ کردیدمیجمع آوري صلی اهللا علیه و آله و سلمکاش کتاب مختصري از احادیث صحیح رسول خدااي:گفت
عند إسحاق بن راهویه فقال لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنۀ رسول اهللاأبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل البخاري کنا 

2)قال فوقع ذلک فی قلبی فأخذت فی جمع الجامع الصحیحصلی اهللا علیه و آله و سلم

موجب اطمینان و کهوجه تسمیه کتاب بخاري به صحیح آن است که وي شرایطی را براي ناقلین حدیث 
.کتاب خود را از احادیثی که داراي شرایط مزبور بودند انتخاب و تدوین نمودوثاقت در نقل آنها باشد مقرر داشت و

موضوع عالوه بر بررسی ابواب ایناست،... کتاب بخاري جامع بین روایات اعتقادي، تاریخی، اخالقی، فقهی و
الجامع الصحیح المسند «شود؛ زیرا بخاري پس از تالیف کتاب خود آن را کتاب از نامگذاري آنها نیز فهمیده می

3نامگذاري کرد» مهآیاالمختصر من امور رسول اهللا و سننه و

نظر دانشمندان اهل سنت درباره صحیح بخاري-5
روایات صحیح بخاري که یکی از صحاح سته و از لحاظ قدمت برخی از دانشمندان اهل سنت درباره صحت

در اظهارات خود عده ایناند،به مبالغه پرداخته و تعصب زیادي از خود نشان دادهشودزمانی اولین آنها محسوب می
ن مجید در روي آکه پس از قردانترین کتابی دانستهو یا صحیحسنگ با قرآن قلمداد کردهمکتب را هاینروایات

اولین کتاب حدیث صحیح بخاري و بعد از آن زمین وجود دارد، از جمله محمد بن یوسف شافعی گفته است که 
و نظریات غلو آمیز دیگري نیز وجود 4ترین کتابهاستدو کتاب بعد از قرآن مجید صحیحاینو...صحیح مسلم است

.5دارد
از جمله ابوزرعه رازي، فاضل نوري، ابن حجر عسقالنی، ابوبکر مندان اهل سنت شبرخی از دان،البته در مقابل

ضا، احمد امین، شیخ محمد عبده، رشید رهاي گذشته و نیز برخی از بزرگان معاصر از جملهدر دوره... وباقالنی

66و65، صاضواء علی الصحیحیننجمی، محمدصادق؛ . 1

5، صفتح الباري؛ )ق852م(ابن حجر عسقالنی، احمدبن علی.2

101ص12، جسیر اعالم النبالء؛ )ق748م(ذهبی، محمد بن احمد.3

8ص،فتح الباري؛ )ق852م(ابن حجر عسقالنی، احمدبن علی.4

77؛ صاضواء علی الصحیحیننجمی، محمدصادق؛ .5
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اند و در نهایت بهدادهروایات صحیحین همگی از صحت برخوردارند مورد انتقاد قرار اندیشه را که اینمحمد ابوریۀ 
و جعلی به تالیف نکته باید اشاره کرد که اگرچه بخاري با انگیزه جداسازي روایات صحیح از روایات ضعیف این

کار توفیقی حاصل نکرده بلکه اینکتاب اقدام کرده و در نهایت خود نیز معتقد به صحت کار خود بوده؛ اما قطعا در
از نظر متن یا سند مورد نقادي و اعتراض بسیاري از محققان قرار کتاب خود را آکنده از روایاتی ساخته است که 

.1گرفته است

بررسی احادیث صحیح بخاري- 6
شود احادیث صحیح بخاري را که مربوط به حضرت میقاله را شامل مبخشتریناصلیبخش که ایندر

ایم، همچنین سعی طبقه بندي کرده و در چند موضوع جداگانه قرار دادهباشندمیصدیقه کبري علیهاالسالم 
.طرح به طور اختصار اشاره کنیمبرخی از نکات قابل بهایم در ذیل هر حدیثیکرده

فاطمه پاره تن پیامبر- 1- 6
نقل شده است که در صلی اهللا علیه و آله و سلماري حدیث متواتري از پیامبر اسالمدر کتاب صحیح بخ

حدثَنَا أَبو الْولید حدثَنَا ابنُ عیینَۀَ عنْ عمرِو بنِ دینَارٍ عنِ شود؛ ه و اهل سنت نیز یافت میهاي معتبر شیعسایر کتاب
 ولَ اللَّهسۀَ أَنَّ رخْرَمنِ مرِ بوسنِ الْمکَۀَ علَینِ أَبِی مابلَّمسو هلَیع لَّى اللَّها أَغْضَصهنْ أَغْضَبنِّی فَمۀٌ مضْعۀُ بمیقَالَ فَاطن2ب

.فاطمه پاره تن من است، هرکس او را به خشم آورد، مرا غضبناك کرده است
صلی راد سخن پیامبرایولی در سه مورد فضايبراي روایت ذکر نشده است3در روایت مزبور فضاي صدوري

بنی:در منبر فرمودصلی اهللا علیه و آله و سلمان گردیده است که روزي پیامبریبدین صورت باهللا علیه و آله و سلم

اضواء ، نجمی، محمدصادق، البخاري و صحیحهغیب غالمی، حسن؛ . ك.براي مطالعه بیشتر ر؛ 143،تاریخ عمومی حدیثمعارف، مجید؛ .1
99-73، صعلی الصحیحین

219ص و210،ص4؛ ج صحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.2

نیز نامبردار » اسباب الحدیث«و » اسباب ورود حدیث«، »اسباب صدور حدیث«هاي دیگري چون هاي حدیثی با نامفضاي صدور که در کتاب.3
هاي فقه الحدیث از جمله شاخه.) 67، ص83اول، پاییز و زمستان، دفتر 76؛ مقاالت و بررسی ها، شاسباب صدور حدیثسلیمانی، داود؛ (است
البیان و ؛ 75، ص1377، بهار و تابستان40و 39، مطالعات اسالمی، شجایگاه و مبانی نقد متن در علوم حدیثمعماري، داود؛ (باشدمی

که بیانگر .) 2، صالبیان و التعریف؛)ق1120- 1054(آن را از شاخه هاي علوم حدیث می داند؛ ابن حمزة حسینی، ابراهیم بن محمدالتعریف
؛ مقاالت و اسباب صدور حدیثسلیمانی، داود؛ (گرددالسالم میهایی است که باعث صدور قول یا فعل و یا تقریر از ناحیه معصوم علیهعلل و زمینه

است تا معصوم اي که موجب شده؛ به بیان دیگر سبب ورود حدیث یعنی زمینه.)68و65، ص83، دفتر اول، پاییز و زمستان76بررسی ها، ش
عه توضیح آنکه متن حدیث یک مجمو. اي را طرح یا رد و انکار کند و یا حتی کاري انجام دهدرا بیان و مسالهالسالم سخن بگوید و حکمی علیه

هاي ها و رشتهبسته و مستقل از هرگونه وابستگی به بیرون نیست، حدیث نیز مانند دیگر اسناد تاریخی بر جا مانده، ممکن است با همه حاشیه
ها همه قرینهسازد که در فهم حدیث تنها به لفظ آن از آغاز تا پایان بسنده نکنیم و این نکته ما را ملزم میمرتبط با آن به دست ما نرسیده باشد و

مانند شرایط اجتماعی و تاریخی، فضاي فرهنگی وعلمی، (هاي مقامیاین عناصر بیشتر به شکل قرینهحتی عناصر غیر زبانی، اما مرتبط را بشناسیم، 
» و موضوعمناسبت میان حکم«هستند که در علم اصول از آنها به ) هاي نهان راويها و وضعیت مقام گفتگو، شخصیت مخاطب و پرسشحالت

مسعودي، عبد (استشود؛ یعنی آنچه در تناسب با سوال، حدود و شرایط موضوع، نیازهاي فرهنگی و اجتماعی، انگیزه و عامل پاسخ شدهتعبیر می
.)128، صروش فهم حدیثالهادي؛ 
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درآورند که به آنها اجازه ندادم، و بن مغیره از من اجازه گرفتند تا دخترشان را به ازدواج علی بن ابیطالبهشام
علی بن ابیطالب بخواهد دخترم فاطمه را طالق دهد و با دختر آنها ازدواج کندهکایناجازه ندادم و اجازه ندادم؛ مگر

.1آزاردهرچه او را آزار دهد مرا میکندمیزیرا فاطمه پاره تن من است، هرچیزي که او را ناآرام کند مرا ناآرام 
و فاطمهاز دختر ابوجهل خواستگاري کردعلیه السالمعلی: بیاناینحدیث دیگر توضیح دیگري دارد با

دخترانت خشمگین رپندارند که تو به خاطقوم تو می: ماجرا را شنید لذا نزد پیامبر آمد و عرض کرداینعلیهاالسالم
ن سخن پیامبر برخاست و ضمن ای؛ با شنیدنختر ابوجهل را به نکاح خود درآورددهدخواعلی میاینشوي ونمی

و خدا قسم دختر پیامبر خدا بدي برسد، بهدارم که به او فاطمه پاره تن من است و من خوش نمی: اي فرمودخطابه
.2خواستگاري را ترك کردعلیه السالمبدین علت علی.شونددختر دشمن خدا نزد یک مرد جمع نمی

چگونه : سوال مطرح کردتوان چندولی حداقل میطلبدحدیث فرصت دیگري میاینبحث و بررسی درباره
مغیره ادب و احترام به اندازه بنیعلیه السالمعلیآیارود؟خدا میبه خواستگاري دختر دشمن علیه السالمعلی

3اجازه نگرفت؟و اوکار از پیامبر اجازه گرفتندایننداشت که آنها براي

: سوال کردعلیه السالمبریم؛ علقمه از امام صادقی صدوق به پایان میلمورد با حدیثی از امااینسخن را در
علیه السالمامام صادق! مساله دلتنگ هستیم؟اینو ما ازدهندمیمردم به ما گناهان بزرگی نسبت ! رسول اهللایابن

:در جواب فرمود
خواهید از توان حفظ کرد، شما چطور مینمیتوان به دست آورد و زبانشان را میپسند مردم را ن! علقمهاي

پیامبر ما را متهم نکردند که شاعر ... یوسف را به زنا متهم نکردند؟سالم بمانید آیا؟آنچه پیامبران خدا سالم نماندند
و آنچه در باره ... نکردند که عاشق زن زید بن حارثه شده و کوشیده تا او را به دست آورد؟و دیوانه است؟ متهمش 

نکردند که دنیاجو و سلطنت طلب را متهم علیه السالمسید اوصیاء علیآیا،استایناوصیاء گفته شده بیش از
شد د خوبی بود خالد بن ولید مامور نمیرواگر م؟ریزدو خون مردم را میدهداست و آشوب را بر راحتی ترجیح می

بگیرد و رسول خدا در منبر از او بر دختر ابوجهل را بر سر فاطمهخواست میگردنش را بزند؟ او را متهم نکردند که 
4...بر سر دختر پیغمبر خدا به زنی بگیرد؟خواهد دختر دشمن خدا را میعلی : مسلمانان شکایت کرد و فرمود

1.وسنِ الْمکَۀَ علَینِ أَبِی منِ ابثُ عثَنَا اللَّیدۀُ حبثَنَا قُتَیدحرِ إِنَّ بنْبلَى الْمع وهقُولُ وی لَّمسو هلَیع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمۀَ قَالَ سخْرَمنِ مشَامِ رِ بی هن
ثُم لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ یرِید ابنُ أَبِی طَالبٍ أَنْ یطَلِّقَ ابنَتی وینْکح ابنَتَهم فَإِنَّما بنِ الْمغیرَةِ استَأْذَنُوا فی أَنْ ینْکحوا ابنَتَهم علی بنَ أَبِی طَالبٍ فَلَا آذَنُ ثُم لَا آذَنُ 

. 158،ص6؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.هی بضْعۀٌ منِّی یرِیبنی ما أَرابها ویؤْذینی ما آذَاها هکَذَا

2.ب روسنٍ أَنَّ الْمیسنُ حب یلی عثَندقَالَ ح رِينِ الزُّهع بیرَنَا شُعانِ أَخْبمو الْیثَنَا أَبدۀُ حمفَاط کبِذَل تعملٍ فَسهأَبِی ج بِنْت ا خَطَبیلۀَ قَالَ إِنَّ عخْرَمنَ م
جهلٍ فَقَام رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم اللَّه علَیه وسلَّم فَقَالَت یزْعم قَومک أَنَّک لَا تَغْضَب لبنَاتک وهذَا علی نَاکح بِنْت أَبِی فَأَتَت رسولَ اللَّه صلَّى 

أَب تأَنْکَح دعا بقُولُ أَمی دینَ تَشَهح تُهعماللَّفَسا وهوءسأَنْ ی إِنِّی أَکْرَهنِّی وۀٌ مضْعۀَ بمإِنَّ فَاطی وقَندصی وثَندنَ الرَّبِیعِ فَحاصِ بولِ ا الْعسر بِنْت عتَملَا تَج ه
فَتَرَك داحلٍ وجر نْدع اللَّه ودع بِنْتو لَّمسو هلَیع لَّى اللَّهص ۀَاللَّهطْبالْخ یل؛ صحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.ع

.212،ص4ج
را در این زمینه نوشته استرسالۀ فی حدیث خطبۀ علی بنت جهلکتابحسینی میالنیعلی براي نمونه.3

.165؛ ص االمالی؛ )ق381-311(ابن بابویه، محمدبن علی.4
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عزیزترین کس پیامبر- 2- 6
داشتند لذا دنبال مردي میزن را بزرگ اینریش مقامقزنی از قبیله بنی مخزوم مرتکب دزدي شده بود و 

و شفاعت کند تا آن حضرت حد را بر آن زن جاري رفتهصلی اهللا علیه و آله و سلمگشتند تا نزد رسول خدامی
اسامه درخواست خود که اینفرستادند پس ازصلی اهللا علیه و آله و سلمنسازد؛ سرانجام اسامۀ بن زید را نزد پیامبر

کنی؟ سپس میدرباره حدي از حدود الهی شفاعت آیا:دفرموصلی اهللا علیه و آله و سلمرا مطرح کرد، پیامبر
کسانی که قبل از شما بودند و وقتی فرد شریفی از آنها : خواند و در ضمن آن چنین فرمودايبرخاست و خطبه
کرد حد را بر او جاري میولی زمانی که فرد ضعیفی سرقت ساختندشد حد را بر او جاري نمیمرتکب سرقت می

.1کردممیکرد دستش را قطع و قسم به خدا اگر فاطمه دختر محمد دزدي می! هالك شدندساختند می
نشده است ولی مقتضاي کالم در علیهاالسالماشاره صریحی به فضیلت حضرت زهراحدیثایناگرچه در

صلی اهللا فرد کسی نیست جز دختر پیامبرایند را مثال بزند ورچنین شرایطی آن است که گوینده عزیزترین ف
.علیه و آله و سلم 

در مقابل مشرکانعلیهاالسالمحضرت فاطمه-3- 6
خواند و در کنار کعبه نماز میصلی اهللا علیه و آله و سلمپیامبر اکرمعبداهللا بن مسعود روایت کرده که

سجده در پشت آورد و موقع میچه کسی شکمدان شتر را : ابوجهل و یارانش نشسته بودند که یکی از آنها گفت
کار را انجام داد و موقعی که اینترین فرد آن جمعبدبختدهد؟قرار میصلی اهللا علیه و آله و سلمحضرت محمد

من : گویدعبداهللا می(پشت حضرت قرار داد در سجده بود شکمدان شتر را در صلی اهللا علیه و آله و سلمپیامبر
صلی اهللا و حضرت پیامبرمشرکان شروع به خنده کردند)دهمتوانستم انجامکار بودم ولی کاري نمیاینگرنظاره

ضرت انداخت، پیامبرآمد و آن شکمدان را از پشت حعلیهاالسالمکه فاطمهایندر سجده بود تاعلیه و آله و سلم
.2برموردگارا از قریش به تو شکایت میپر: سرش را باال آورد و سه مرتبه فرمودصلی اهللا علیه و آله و سلم

در میدان منحصر به مکه نبود، بلکه صلی اهللا علیه و آله و سلماز پیامبرعلیهاالسالمالبته دفاع حضرت زهرا
صلی اهللا علیه و آله و سلمدر جنگ احد پیامبر: خوانیممیبرد نیز به عنوان پرستار یار و یاور پیامبر بود؛ چنانچه ن

م شَأْنُ الْمرْأَةِ الْمخْزُومیۀِ الَّتی سرَقَت فَقَالُوا ومنْ بنُ سعید حدثَنَا لَیثٌ عنِ ابنِ شهابٍ عنْ عرْوةَ عنْ عائشَۀَ رضی اللَّهم عنْها أَنَّ قُرَیشًا أَهمهحدثَنَا قُتَیبۀُ .1
هلَیع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسا ریهف کَلِّمیسو هلَیع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر بح دینُ زۀُ بامإِلَّا أُس هلَیتَرِئُ عجنْ یمفَقَالُوا و لَّمسو ولُ اللَّهسۀُ فَقَالَ رامأُس هفَکَلَّم لَّم

رَکُوه وإِذَا سرَقَ م قَام فَاخْتَطَب ثُم قَالَ إِنَّما أَهلَک الَّذینَ قَبلَکُم أَنَّهم کَانُوا إِذَا سرَقَ فیهِم الشَّرِیف تَصلَّى اللَّه علَیه وسلَّم أَتَشْفَع فی حد منْ حدود اللَّه ثُ
؛ صحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.ت لَقَطَعت یدهافیهِم الضَّعیف أَقَاموا علَیه الْحد وایم اللَّه لَو أَنَّ فَاطمۀَ بِنْت محمد سرَقَ

.16، ص8؛ ج96، ص5و ج213همان، ص. ك.؛ و نیز ر150،ص4ج
2.اللَّهدبنْ عونٍ عمینِ مرِو بمنْ عاقَ عحنْ أَبِی إِسۀَ عبنْ شُعی أَبِی عرَنانُ قَالَ أَخْبدبثَنَا عدقَالَ ح و ح اجِدس لَّمسو هلَیع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسنَا ریقَالَ ب

رُو بنُ میمونٍ أَنَّ عبداللَّه بنَ أَبِیه عنْ أَبِی إِسحاقَ قَالَ حدثَنی عمحدثَنی أَحمد بنُ عثْمانَ قَالَ حدثَنَا شُرَیح بنُ مسلَمۀَ قَالَ حدثَنَا إِبرَاهیم بنُ یوسف عنْ 
حأَصلٍ وهو جأَبو تیالْب نْدلِّی عصکَانَ ی لَّمسو هلَیع لَّى اللَّهص أَنَّ النَّبِی ثَهدح ودعسمنزُورِ بلَى جبِس جِیءی کُمض أَیعبل مضُهعإِذْ قَالَ ب لُوسج لَه ی فُلَانٍ اب

ص النَّبِی دجتَّى سفَنَظَرَ ح بِه اءمِ فَجثَ أَشْقَى الْقَوعفَانْب دجإِذَا س دمحرِ ملَى ظَهع هضَعی فَیأَنَا أَنْظُرُ لَا أُغْنو هفَینَ کَتیب رِهلَى ظَهع هضَعو لَّمسو هلَیع لَّى اللَّه
م ساجِد لَا یرْفَع رأْسه حتَّى جاءتْه فَاطمۀُ فَطَرَحت لی منَعۀٌ قَالَ فَجعلُوا یضْحکُونَ ویحیلُ بعضُهم علَى بعضٍ ورسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَیه وسلَّشَیئًا لَو کَانَ

صحیح ؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.یه وسلَّم رأْسه ثُم قَالَ اللَّهم علَیک بِقُرَیشٍ ثَلَاثَ مرَّاتعنْ ظَهرِه فَرَفَع رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَ
.239و17، ص4؛ ج234، ص3و ج131همان، ص. ك.، نیز ر65،ص1؛ جالبخاري
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صلی اهللا از صورت مبارك پیامبرعلیهاالسالمآورد و فاطمهبا سپر خود آب میعلیه السالمشده بود، و علیمجروح 
، قطعه حصیري را سوزاند و در محل زخم گذاشت تا آمدمیشست، چون خون بند نها را میخونعلیه و آله و سلم

.1خون بند آمد
در کارهاي شخصی نظیر غسل علیهاالسالمگاهی مواقع فاطمهشد بلکه جا ختم نمیاینرابطه دختر و پدر به

ارتباط اینبیانگرپیامبر بعد از رحلت علیهاالسالمفاطمهنجواي اینعالوه بر. 2کردکردن نیز به پیامبر کمک می
.3خاص است

توان میدر احادیث مربوط به کمک حضرت صدیقه به پیامبر اسالم در مکه نکته الزم است که اینتوجه به
اي بزرگ بود که بتواند چنین کاري را انجام دهد و چنین نتیجه گرفت که حضرت زهرا در چنین موقیتی به اندازه
توان گفت میلذا ؛ن کار نفرین کندایبراي عامالن4شکمدان شتر را از دوش حضرت بردارد و طبق برخی از روایات

موید . )ساله18ساله بودند نه 28در نتیجه هنگام شهادت (اند قبل از بعثت متولد شدهعلیهاالسالمحضرت فاطمه
:فرمایدمیوارد شده است که پیامیر 5»وأَنْذر عشیرَتَک الْأَقْرَبِینَ«ه شریفه ایمطلب روایاتی است که در ذیلایندیگر

من )هایتان رسیدگی کنید به حساب نفس(نفسهایتان را بخرید ) یا عبارتی شبیه به آن(جماعت قریش ، اي
کنم ، میصفیه عمه رسول اهللا من چیزي را نزد اهللا از تو بی نیاز نايکنم ، ومیچیزي را نزد اهللا از شما بی نیاز ن

دختر محمد از مال من هر فاطمهايکنم ، ومیعباس فرزند عبدالمطلب من چیزي را نزد اهللا از تو بی نیاز نايو
6.ن چیزي را نزد اهللا از تو بی نیاز نخواهم کرد چه خواهی طلب کن م

أَحد بِأَي شَیء دووِي یانُ بنُ عیینَۀَ عنْ أَبِی حازِمٍ سمع سهلَ بنَ سعد الساعدي وسأَلَه النَّاس وما بینی وبینَهحدثَنَا محمد یعنی ابنَ سلَامٍ قَالَ أَخْبرَنَا سفْ.1
کَانَ علی یجِیء بِتُرْسه فیه ماء وفَاطمۀُ تَغْسلُ عنْ وجهِه الدم فَأُخذَ حصیرٌ فَأُحرِقَ فَحشی جرْح النَّبِی صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم فَقَالَ ما بقی أَحد أَعلَم بِه منِّی 

هرْحج ؛ 38، ص 5؛ ج26، ص4؛ ج227و229، ص3همان؛ ج. ك.؛ و ر66،ص1؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.بِه
.19، ص7ج
2. اللَّهدیبنِ عرَ بملَى عونْ أَبِی النَّضْرِ مع کالنْ منَبٍ عنِ قَعۀَ بلَمسنُ مب اللَّهدبثَنَا عدئٍ حانه أُم عمس أَنَّه رَهبٍ أَخْبأَبِی طَال ئٍ بِنْتانه لَى أُمورَّةَ ما مأَنَّ أَب

بخاري، محمد .رُه فَقَالَ منْ هذه فَقُلْت أَنَا أُم هانئٍلُ ذَهبت إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم عام الْفَتْحِ فَوجدتُه یغْتَسلُ وفَاطمۀُ تَستُبِنْت أَبِی طَالبٍ تَقُو
.110، ص7و ج67، ص4ج؛ 94همان ص. ك.نیز ر74،ص1؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بن اسماعیل

3.لَّى اللَّهص ا ثَقُلَ النَّبِینْ أَنَسٍ قَالَ لَمع نْ ثَابِتع ادمثَنَا حدرْبٍ حنُ حانُ بملَیثَنَا سدح اهأَب ا کَرْبلَام وا السهلَیۀُ عمفَاط فَقَالَت تَغَشَّاهلَ یعج لَّمسو هلَیع
منْ جنَّۀُ الْفرْدوسِ مأْواه یا أَبتَاه إِلَى جِبرِیلَ نَنْعاه فَلَما دفنَ قَالَت لَها لَیس علَى أَبِیک کَرْب بعد الْیومِ فَلَما مات قَالَت یا أَبتَاه أَجاب ربا دعاه یا أَبتَاه فَقَالَ 

صحیح ؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.یا أَنَس أَطَابت أَنْفُسکُم أَنْ تَحثُوا علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم التُّرَابفَاطمۀُ علَیها السلَام 
.144،ص5؛ جالبخاري

.239و 71،ص4؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.4

214: شعرا.5

6 .بی عنا بئًا یشَی نَ اللَّهم نْکُمی علَا أُغْن کُما اشْتَرُوا أَنْفُسهوۀً نَحمکَل شٍ أَوشَرَ قُرَیعا مبِ لَا یطَّلالْمدبنَ عب اسبا عئًا یشَی نَ اللَّهم نْکُمی علَا أُغْن نَافمد
شَی نَ اللَّهم نْکی عیأُغْنینلس دمحم ۀُ بِنْتما فَاطیئًا وشَی نَ اللَّهم نْکی علَا أُغْن ولِ اللَّهسۀَ رمۀُ عیفا صیئًا و نَ اللَّهم نْکی عی لَا أُغْنالنْ مم ئْتا شم

.17، ص6؛ ج161، ص4همان ج.ك.نیز ر190،ص3؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.شَیئًا
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هاي پدر به دخترتوصیهمهم ترین - 4- 6
پیش پیامبر رفت و از آن حضرت علیهاالسالمکند که روزي فاطمهنقل میعلیه السالمحضرت علی

33شب قبل از خواب؟ هر به شما خبر ندهم از آنچه براي شما بهتر استآیا:درخواست خادم نمود، پیامبر فرمود
.1بگویید) اهللا اکبر(مرتبه تکبیر 34و ) الحمدهللا(مرتبه تحمید 33و )سبحان اهللا(مرتبه خدا را تسبیح

هاي دیگري نیز آمده است، البته معروف است در روایتعلیهاالسالمتسبیحات حضرت زهرااین اذکار که به 
ها روایتایننحوه درخواست خادم است که بنابر برخی ازترتیب اذکار با هم اختالف دارد و اختالف اساسی در

وقتی پیش پیامبر رفت او را در خانه نیافت و درخواست خود را به عایشه گفت، پیامبر علیهاالسالمحضرت فاطمه
هاجاز، پیامبر به آنها در بستر بودندعلیهماالسالموقتی ماجرا را شنید به خانه فاطمه آمد، درحالیکه فاطمه و علی

از خود پیامبر علیهماالسالمدر روایت دیگري حضرت زهرا.2آنها آموختبرخاستن نداد و تسبیحات مذکور را به
، لذا براي شفاعت پیش عایشه رفت و عایشه همراه پیامبر به منزل علیدرخواست خادم نمود که پیامبر قبول نکرد

3...بودند وآمدند، در حالیکه علی و فاطمه در بستر علیه السالم

در دفعه اول صلی اهللا علیه و آله و سلم آیا پیامبرالبته بخاري در باره این تناقض ها پاسخی نداد ه است که 
به خانه فاطمه آمد یا در منزل خود به تعلیم اذکار مذکور پرداخت؟تنها اسخ داد یا پس از شفاعت عایشه؟به فاطمه پ

روایت هایی ؟ندها نشانه چیستین تناقضو اها چیست؟تناقضایندلیلو مهم تر از همه اینکه بود یا همراه عایشه؟ 
و احترام علیهاالسالمحضرت زهراکه نشان از عدم توجه پیامبر به فاطمه زهرا دارد با روایت هایی که بیانگر فضیلت 

راستی چرا تسبیحات حضرت در چندین ذکر چگونه سازگار است؟شان است ایبهصلی اهللا علیه و آله و سلمپیامبر
با اینکه در سایر کتب معتبر شیعی و سنی به نام تسبیحات شده ولی در هیچ یک اشاره به نام تسبیح نشده است

؟اشاره شده است
به صلی اهللا علیه و آله و سلمروزي پیامبرهاي پدر به دختر روایت دیگري نیز آمده است که درباره توصیه

ماجرا را به وي اینبه خانه آمد، فاطمهعلیه السالمآمد و به آنجا داخل نشد، وقتی علیعلیهاالسالممهخانه فاط

1.دبع تعما سداهجم عمس زِیدنُ أَبِی یب اللَّهدیبثَنَا عدانُ حفْیثَنَا سدح يدیمثَنَا الْحدا حهلَیۀَ عمبٍ أَنَّ فَاطنِ أَبِی طَالب یلنْ عثُ عدحلَى ینَ أَبِی لَینِ بمالرَّح
منْه تُسبحینَ اللَّه عنْد منَامک ثَلَاثًا وثَلَاثینَ وتَحمدینَ اللَّه ثَلَاثًا سلَام أَتَت النَّبِی صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم تَسأَلُه خَادما فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُك ما هو خَیرٌ لَکال

193،ص6؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل. ه أَربعا وثَلَاثینَوثَلَاثینَ وتُکَبرِینَ اللَّ

2.ۀَ عمأَنَّ فَاط یلنْ علَى عنِ أَبِی لَینِ ابکَمِ عنِ الْحۀُ عبثَنَا شُعدرْبٍ حنُ حانُ بملَیثَنَا سدا تَلْقَى حم لَام شَکَتا السهِملَی النَّبِی ى فَأَتَتنَ الرَّحا مهدی یف
فَجلَس بینَنَا ه قَالَ فَجاءنَا وقَد أَخَذْنَا مضَاجِعنَا فَذَهبت أَقُوم فَقَالَ مکَانَکصلَّى اللَّه علَیه وسلَّم تَسأَلُه خَادما فَلَم تَجِده فَذَکَرَت ذَلک لعائشَۀَ فَلَما جاء أَخْبرَتْ

ویتُما إِلَى فرَاشکُما أَو أَخَذْتُما مضَاجِعکُما فَکَبرَا ثَلَاثًا وثَلَاثینَ حتَّى وجدت برْد قَدمیه علَى صدرِي فَقَالَ أَلَا أَدلُّکُما علَى ما هو خَیرٌ لَکُما منْ خَادمٍ إِذَا أَ
. ك.و ر148،ص7؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.اثًا وثَلَاثینَ واحمدا ثَلَاثًا وثَلَاثینَ فَهذَا خَیرٌ لَکُما منْ خَادمٍوسبحا ثَلَ

.192، ص6و ج208، ص 4، جهمان
منَ الرَّحى مما نی الْحکَم قَالَ سمعت ابنَ أَبِی لَیلَى حدثَنَا علی أَنَّ فَاطمۀَ علَیها السلَام اشْتَکَت ما تَلْقَىحدثَنَا بدلُ بنُ الْمحبرِ أَخْبرَنَا شُعبۀُ قَالَ أَخْبرَ.3

لُه خَادما فَلَم تُوافقْه فَذَکَرَت لعائشَۀَ فَجاء النَّبِی صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم فَذَکَرَت ذَلکتَطْحنُ فَبلَغَها أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم أُتی بِسبیٍ فَأَتَتْه تَسأَ
قَدمیه علَى صدرِي فَقَالَ أَلَا أَدلُّکُما علَى خَیرٍ مما سأَلْتُماه إِذَا أَخَذْتُما د عائشَۀُ لَه فَأَتَانَا وقَد دخَلْنَا مضَاجِعنَا فَذَهبنَا لنَقُوم فَقَالَ علَى مکَانکُما حتَّى وجدت برْ
-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.مما سأَلْتُماهإِنَّ ذَلک خَیرٌ لَکُمامضَاجِعکُما فَکَبرَا اللَّه أَربعا وثَلَاثینَ واحمدا ثَلَاثًا وثَلَاثینَ وسبحا ثَلَاثًا وثَلَاثینَ فَ

.48،ص4؛ جصحیح البخاري؛ )ق256
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من بر : فرمودصلی اهللا علیه و آله و سلمپیامبرر آمد و علت ماجرا را سوال نمودنزد پیامبعلیه السالمگفت، علی
مساله را به فاطمه گفت، و فاطمه اینعلیه السالمدنیا؟ علی، من را چه به اي آراسته دیدمدرب خانه فاطمه پرده

به خانه فالنی بفرست که به آن نیاز پیشنهاد داد که علیه السالمعلی!خواهی امر کنباره آن میدرهرچه : گفت
.1دارد

سرور زنان عالمعلیهاالسالمفاطمه- 5- 6
در بیماري که به رحلت حضرت منجر شد، صلی اهللا علیه و آله و سلمعایشه روایت کرده است که پیامبر

سخن ناراحت شد و گریست، اینازعلیهاالسالمي سخن گفت، فاطمهسرّرا فراخواند و با وي علیهاالسالمفاطمه
بار فاطمهاینکهرا فراخواند و با او نجوا کرد علیهاالسالمفاطمهبراي بار دومصلی اهللا علیه و آله و سلمپیامبر

اش پرسیدم که در جواب چنین از علت گریه و خندهعلیهاالسالمفاطمهزا: گویدعایشه می. خندیدعلیهاالسالم
بیماري به دیدار خدا خواهد رفت و ایندر مرتبه اول به من خبر داد که درصلی اهللا علیه و آله و سلمپیامبر: فرمود

.2لذا خندیدمشوم ولی بار دوم به من فرمود که من اولین فردي هستم که به او ملحق میمن گریستم
شده که پیامبرمساله عنواناینکر شده است ولی علت گریه حضرتذها همین ماجرا در برخی از روایت

صلی اهللا به پیامبراولین فردي است کهعلیهاالسالمرحلت خواهد کرد و حضرت فاطمهصلی اهللا علیه و آله و سلم
به دخترش صلی اهللا علیه و آله و سلمبود که پیامبراینشود و علت خنده حضرت نیزملحق میعلیه و آله و سلم

أَما تَرْضَینَ أَنْ تَکُونی سیدةَ نساء أَهلِ الْجنَّۀِ(راضی نیستی که سرور زنان بهشتی یا سرور زنان باایمان باشیآیا:فرمود
3؟)أَو نساء الْمؤْمنینَ

آیا فاطمه:ولی باید سوال کرد کهبیان نیست اینحدیث باایناینجا مجال بررسیباز اشاره کنیم که 
یا ! شودکه فضیلت محسوب نمیاینر بودن مرگ پدر بود؟روآیا دلیل سترسید که گریست؟از مرگ میعلیهاالسالم

صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم بیت فَاطمۀَ اللَّهم عنْهمما قَالَ أَتَى النَّبِی حدثَنَا محمد بنُ جعفَرٍ أَبو جعفَرٍ حدثَنَا ابنُ فُضَیلٍ عنْ أَبِیه عنْ نَافعٍ عنِ ابنِ عمرَ رضی.1
ا فَأَتَاها علی فَذَکَرَ لَ إِنِّی رأَیت علَى بابِها ستْرًا موشیا فَقَالَ ما لی وللدنْیفَلَم یدخُلْ علَیها وجاء علی فَذَکَرَت لَه ذَلک فَذَکَرَه للنَّبِی صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم قَا
3؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.ذَلک لَها فَقَالَت لیأْمرْنی فیه بِما شَاء قَالَ تُرْسلُ بِه إِلَى فُلَانٍ أَهلِ بیت بِهِم حاجۀٌ

.140،ص
ه علَیه وسلَّم فَاطمۀَ ابنَتَه فی إِبرَاهیم بنُ سعد عنْ أَبِیه عنْ عرْوةَ عنْ عائشَۀَ رضی اللَّهم عنْها قَالَت دعا النَّبِی صلَّى اللَّحدثَنَا یحیى بنُ قَزَعۀَ حدثَنَا.2

ارا فَساهعد ثُم کَتفَب ءا بِشَیهارا فَسیهف ي قُبِضالَّذ اهشَکْورَنفَأَخْب لَّمسو هلَیع لَّى اللَّهص ی النَّبِینارس فَقَالَت کنْ ذَلا عأَلْتُهفَس قَالَت کَتا فَضَحه ی أَنَّه
 هتیلِ بلُ أَهی أَنِّی أَورَنی فَأَخْبنارس ثُم تکَیفَب یهف فِّیي تُوالَّذ هعجی وف ضقْبیکْتفَضَح هعصحیح ؛ )ق256- 194(بخاري، محمد بن اسماعیل.أَتْب

.138، ص5و ج183همان، ص. ك.؛ نیز ر210،ص4؛ جالبخاري
ا قَالَت أَقْبلَت فَاطمۀُ تَمشی کَأَنَّ مشْیتَها مشْی النَّبِی اللَّهم عنْهحدثَنَا أَبو نُعیمٍ حدثَنَا زکَرِیاء عنْ فرَاسٍ عنْ عامرٍ الشَّعبِی عنْ مسرُوقٍ عنْ عائشَۀَ رضی .3

یها حدیثًا فَبکَت فَقُلْت لَها لم تَبکینَ ثُم عنْ یمینه أَو عنْ شماله ثُم أَسرَّ إِلَصلَّى اللَّه علَیه وسلَّم فَقَالَ النَّبِی صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم مرْحبا بِابنَتی ثُم أَجلَسها
علَیه وسلَّم حتَّى لَ فَقَالَت ما کُنْت لأُفْشی سرَّ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّهأَسرَّ إِلَیها حدیثًا فَضَحکَت فَقُلْت ما رأَیت کَالْیومِ فَرَحا أَقْرَب منْ حزْنٍ فَسأَلْتُها عما قَا

ارِضُنعرِیلَ کَانَ یإِنَّ جِب رَّ إِلَیأَس ا فَقَالَتأَلْتُهفَس لَّمسو هلَیع لَّى اللَّهص النَّبِی ضَرَقُبِضإِلَّا ح اهلَا أُرنِ ورَّتَیم امی الْعضَنارع إِنَّهرَّةً ونَۀٍ می ی الْقُرْآنَ کُلَّ سلأَج
لِ الْجأَه اءسةَ ندیی سنَ أَنْ تَکُونا تَرْضَیفَقَالَ أَم تکَیاقًا بِی فَبی لَحتیلِ بلُ أَهأَو إِنَّکوکذَلل کْتینَ فَضَحنؤْمالْم اءسن بخاري، محمد بن .نَّۀِ أَو

.141، ص 7جو همان، 183،ص4؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(اسماعیل
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اي براي خنده و آیا نباید علت قانع کنندهگردد؟میباشد که به پیامبر ملحق دلیل است که اولین فردي میاینبه
که مطالبی در اینجا وجود داشته که بخاري به آنها عمدا یا سهوا رسد به نظر چنین می!گریه وجود داشته باشد؟

!!!اشاره نکرده است

!علیهاالسالمو فاطمهعلیه السالمدعواي علی-6- 6
اینحضرت زمانی که باو آنبود» ابوتراب«علیه السالمعلیرگوید بهترین کنیه در نظمیسهل بن سعد 

؛ روزي او را ابوتراب نام نهاده بود» صلی اهللا علیه و آله و سلم پیامبر«گردید، زیرا میشحال وشد خمیکنیه خوانده 
صلی اهللا علیه و و به مسجد رفت و به دیوار مسجد تکیه داد، پیامبرد وي خارج شدزبر فاطمه خشمگین شد و از ن

صلی اهللا علیه و آله و ، پیامبردیوار مسجد تکیه داده استبهشان گفتند علی ایگشت که بهدنبال او میآله و سلم
بنشین یا : گفتکرد و میبود و خاك را از پشت او پاك مینزد او آمد در حالی که پشت حضرت خاکی شدهسلم

.1»ابوتراب«
ه خوب داشته باشد نه به خاطر دعواي با راي از یک مساله خاطباید به دلیل قانع کنندهحال باید پرسید فرد 

فضاي صدور ردر ذکهلذا باید گفت ک،2فَاطمۀُ بضْعۀٌ منِّی فَمنْ أَغْضَبها أَغْضَبنی: دختر پیغمبري که فرموده است
وارد شد علیه السالمگونه آمده است که فاطمه بر علیاینروایت دیگردرروایت تغییري داده شده است چرا که 

. که خبري از دعوا نیست3...سپس به مسجد رفت و
البته در این روایت برخالف روش همیشگی بخاري عمل (روایت مشابهی نیز در صحیح بخاري ذکر شده است 

امام سجاد)استفاده شده است» علیهماالسالم«مقابل اسم راوي روایت یعنی حسین بن علی از عبارت شده و در
شبی :گویدچنین میعلیه السالمروایت نقل کرده است که علیعلیه السالمسین از امام علیاز امام حعلیه السالم

اي:خوانید؟ من در پاسخ گفتمنماز نمیآیا:فرموددرب خانه من و فاطمه را زد و صلی اهللا علیه و آله و سلمپیامبر
)!!!شویممیواگر نخواهد بیدار ن(کنداختیار ما در دست خداست، اگر بخواهد ما را از خواب بیدار می! رسول خدا
سخن را گفتم پیامبر منصرف شد و دیگر به سوي ما برنگشت سپس شنیدم که برگشته و دست بر اینزمانی که
.1»4وکَانَ الْإِنسانُ أَکْثَرَ شَیء جدلًا«کنده را تالوت مییآاینزند ومیران خود 

نَت أَحب أَسماء علی رضی اللَّهم عنْهم إِلَیه لَأَبو تُرَابٍ وإِنْ کَانَ حدثَنَا خَالد بنُ مخْلَد حدثَنَا سلَیمانُ قَالَ حدثَنی أَبو حازِمٍ عنْ سهلِ بنِ سعد قَالَ إِنْ کَا.1
ضْطَجع إِلَى الْجِدارِ إِلَى الْمسجِد فَجاءه النَّبِی صلَّى اللَّه بِها وما سماه أَبو تُرَابٍ إِلَّا النَّبِی صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم غَاضَب یوما فَاطمۀَ فَخَرَج فَالَیفْرَح أَنْ یدعى 

صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم یمسح التُّرَاب عنْ طَجِع فی الْجِدارِ فَجاءه النَّبِی صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم وامتَلَأَ ظَهرُه تُرَابا فَجعلَ النَّبِیعلَیه وسلَّم یتْبعه فَقَالَ هو ذَا مضْ
.114، ص1جو140همان، ص.ك.نیز ر119،ص7؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.ظَهرِه ویقُولُ اجلس یا أَبا تُرَابٍ

.219و210،ص4؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.2

3.اءلًا ججأَنَّ ر نْ أَبِیهازِمٍ عنُ أَبِی حزِیزِ بالْعدبثَنَا عدۀَ حلَمسنُ مب اللَّهدبثَنَا عدرِ قَالَ حنْبالْم نْدا عیلو ععدینَۀِ یدیرِ الْمأَمذَا فُلَانٌ لفَقَالَ ه دعنِ سلِ بهإِلَى س
ا کَانَ لَه اسم أَحب إِلَیه منْه فَاستَطْعمت الْحدیثَ سهلًا یه وسلَّم ومفَیقُولُ ماذَا قَالَ یقُولُ لَه أَبو تُرَابٍ فَضَحک قَالَ واللَّه ما سماه إِلَّا النَّبِی صلَّى اللَّه علَ

نَ ابنُ عمک قَالَت فی الْمسجِد لَ النَّبِی صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم أَیوقُلْت یا أَبا عباسٍ کَیف ذَلک قَالَ دخَلَ علی علَى فَاطمۀَ ثُم خَرَج فَاضْطَجع فی الْمسجِد فَقَا
التُّرَاب حسملَ یعفَج رِهإِلَى ظَه التُّرَاب خَلَصو رِهنْ ظَهقَطَ عس قَد هاءرِد دجفَو هإِلَی نِفَخَرَجرَّتَیا تُرَابٍ ما أَبی سلقُولُ اجفَی رِهنْ ظَهبخاري، محمد بن .ع

.207،ص4؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(اسماعیل
54:کهف.4
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؛ و بـه  کننـد مایش پیامبر عمل نمیرو به فعلی و فاطمه به نماز بی اعتنا معرفی شده اند، بر طبق این روایت
کـه نهایـت محبـت    د شورا با سخنانی مقایسه علیه السالماي کاش این سخنان علی()!مذهب جبر روي آورده اند

زمانی گفته شـده  به گفته برخی از شارحان و نقل پاره اي مورخان،بین علی و فاطمه را می رساند، نمونه اي از آن 
را به خاك سپرد و آثار قبر همسرش را محو کرد، آنگـاه کـه دسـت    علیهاالسالمحضرت فاطمهعلیه السالمعلیکه

تا خاك قبر از دست بیفشاند، اشک بر گونه هایش جاري شد؛ در این حال روي خویش را به سمت خود را تکان داد
برگردانـد و همچـون کسـی کـه بـا آن حضـرت راز گویـد، از        صلی اهللا علیه و آلـه و سـلم  قبر مطهر حضرت رسول

: 2ستمکاري امت شکوه کرده چنین فرمودند
اي . که در کنارت آرمیده و زودتر از دیگران به تو رسیدهدرود بر تو اي فرستاده خدا از من و دخترت «

اما براي من که . ام نماندهات عنان شکیبایی از کفم گسالنده، و توان خویشتنداريمرگ دخترِ گرامی! فرستاده خدا
امانت بازگردید، و گروگان به .... ام جاي تعزیت استسختی جدایی تو را دیده و سنگینی مصیبتت را کشیده

اي را که تو تا آنکه خدا خانه. داريهایم شب زندهخواري، و شبام اندوه است و تیمارکار همیشگی. احبش رسیدص
زودا دخترت تو را خبر دهد که چسان امتت . بري برایم گزینَد و این غم که در دل دارم فرو نشینددر آن به سر می

ان که شاید و خبر گیر از آنچه باید، که دیري نگذشته و یاد تو از او بپرس چن. فراهم گردیدند، و بر او ستم ورزیدند
اگر بازگردم نه از خسته درود بر شما، درود آنکه بدرود گوید نه که رنجیده است و راه دوري جویدفراموش نگشته

و پاداشی که بر –بدانچه خدا شکیبایان را وعده داده - بلکه امیدوارم-جانی است، و اگر بمانم نه از بدگمانی است
»3-آنان نهاده

صلی اهللا علیه و آله و سلم بعد از رحلت پیامبرعلیهاالسالمحضرت زهرا- 7- 6
نزد ابوبکر آمدند و میراثشان را از صلی اهللا علیه و آله و سلمو عباس بعد از وفات پیامبرعلیهاالسالم همفاط

؛ ابوبکر در جواب کردندمیخواستند و آنها در آن موقع زمینشان را در فدك و سهمشان را از خیبر مطالبه میپیامبر 
و آنچه از ما گذاریممیما چیزي به ارث ن: شنیدم که گفتصلی اهللا علیه و آله و سلممن از رسول خدا: به آنها گفت

توانند از آن باشد و خاندان محمد فقط به اندازه سهم خود میو متعلق به عموم مسلمین میبماند صدقه است
صلی اهللا علیه و آله و سلمیامبردهم که حضرت پکاري را انجام نمیبه خدا سوگند: مند گردند، و ادامه دادبهره

1.مالْحدبی عی أَخثَندیلُ حاعمثَنَا إِسدح و ح رِينِ الزُّهع بیرَنَا شُعانِ أَخْبمو الْیثَنَا أَبدنِحیقٍ عتنِ أَبِی عب دمحنْ مانَ عملَینْ سع ید یلنْ عابٍ عهنِ شاب
رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم طَرَقَه وفَاطمۀَ بِنْت رسولِ اللَّه صلَّى ابنِ حسینٍ أَنَّ حسینَ بنَ علی علَیهِما السلَام أَخْبرَه أَنَّ علی بنَ أَبِی طَالبٍ أَخْبرَه أَنَّ

سنَا بِید اللَّه فَإِذَا شَاء أَنْ یبعثَنَا بعثَنَا فَانْصرَف رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَیه اللَّه علَیه وسلَّم لَیلَۀً فَقَالَ لَهم أَلَا تُصلُّونَ قَالَ علی فَقُلْت یا رسولَ اللَّه إِنَّما أَنْفُ
- 194(بخاري، محمد بن اسماعیل.)نْسانُ أَکْثَرَ شَیء جدلًاوکَانَ الْإِ( قُلْت ذَلک ولَم یرْجِع إِلَی شَیئًا ثُم سمعتُه وهو مدبِرٌ یضْرِب فَخذَه ویقُولُ وسلَّم حینَ 

.213، ص4و ج43، ص2و ج155همان، ص. ك.و ر190،ص8؛ جصحیح البخاري؛ )ق256
؛ 139، ص3، جمناقب؛ )ق588-488(؛ ابن شهر آشوب، محمد بن علی152، صروضۀ الواعظین، )ق508م(فتال نیشابوري، محمد بن احمد. 2

مفید، محمد بن ؛ 373، ص9، جالغدیر؛ )ش1349-1281(؛ امینی، عبدالحسین256، ص10، جالبالغهشرح نهج، )ق655-586(ابن ابی الحدید
بشارة ؛ )ق525م(طبري، محمد بن ابی قاسم ؛ 109، صاالمالی؛ )ق460-385(؛ طوسی، محمد بن حسن281، صاالمالی، )ق413-336(محمد

کشف ؛ )ق692م(اربلی، علی بن عیسی؛ 70، ص3، جشرح االخبار، )ق363م(ابن حیون، نعمان بن محمد؛ 397، صالمصطفی لشیعۀ المرتضی
.138، صدالئل االمامۀ، )ق310- ؟224(طبري، محمد بن جریر؛459، ص1، جیالکاف؛ )ق329م (؛ کلینی، محمد بن یعقوب127، ص2، جالغمۀ

.204و203، ترجمه شهیدي، ص202، خطبه البالغهنهج. 3
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حالتی خشمگین ابوبکر را ترك کرد باسخن را شنیداینعلیهاالسالمکه فاطمهمیهنگا.خود انجام نداده است
و تا آخر ع1ر با او سخن نگفتم.

کنیم که جاي میو البته باز هم اشاره 2این روایت با تعابیر مختلف در کتاب صحیح بخاري تکرار شده است
کند آنجا که حضرت زهرامیکاش بخاري ادامه حدیث را نیز نقل اياحادیث نیست، ولیایننقد و بررسی

گاه از کتاب خدا رویگردان نشده و با رسول خدا هیچ! سبحان اهللا«:استدالل ابوبکر فرموداینبا شنیدنعلیهاالسالم
آیا براستی شما .ت آن بودآیارو آثار قرآن و تابع سور ویاحکام و قوانین قرآن مخالفت نخواهد کرد؛ بلکه پیوسته پ

بهتان و توطئه پس از مرگ او نظیر همان اینواید که زور بگویید و به پدرم تهمت و بهتان بزنید؟ اي نمودهوطئهت
و با بیانی این کتاب خداست که عادلترین داوران است! کردیدهایی است که در زمان حیات براي او طرح مینقشه

خداي 4ورِثَ سلَیمانُ داوودو3نی ویرِثُ منْ آلِ یعقُوبیرِثُ:فرمایدرسا میان حق و باطل جدا کرده و چنین می
ت کیفیت تقسیم ارث را بیان داشته و امر فرایض و میراث را تشریع نموده و حق پسران را در مورد آیااینعزوجل با

باطل و دیگران به جاي اي براي پیروان گونه تردید و گمان باطل و شبههارث آشکار کرده، به طوري که جاي هیچ
کاري را براي شما آلود شماست که هاي سرکش و هوسگویید، نیست بلکه نفسمینطور که شما ایحقیقت.نگذارده

6و5».گاهی استکنید نیکو تکیهمیجلوه داد و صبري نیکو باید و خدا را بر آنچه توصیف 

نتیجه - 7
؛ در آیه تطهیر او شدهاسالم که قرآن منزلتی رفیع برایش قائلیگانه دختر پیامبر علیهاالسالمحضرت فاطمه

معناشده و به خاطر صبرش شایسته » اهللالوجه«را از هر پلیدي پاك دانسته و اخالصش در سوره انسان در واژه 
س او را که خود او را پرورده بود بهتر از هرکو پیامبر... است ووي اجر رسالت گردیدهو محبتهاي بهشتینعمت

.فاطمۀ سیدة نساء اهل الجنۀ: شناخت که فرمودمی

فَاطمۀَ والْعباس علَیهِما السلَام أَتَیا أَبا بکْرٍ یلْتَمسانِ میرَاثَهما منْ أَنَّ حدثَنَا عبداللَّه بنُ محمد حدثَنَا هشَام أَخْبرَنَا معمرٌ عنِ الزُّهرِي عنْ عرْوةَ عنْ عائشَۀَ.1
بکْرٍ سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم خَیبرَ فَقَالَ لَهما أَبو رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم وهما حینَئذ یطْلُبانِ أَرضَیهِما منْ فَدك وسهمهما منْ 
وسلَّم یصنَعه فیه إِلَّا ا أَدع أَمرًا رأَیت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَیهیقُولُ لَا نُورثُ ما تَرَکْنَا صدقَۀٌ إِنَّما یأْکُلُ آلُ محمد منْ هذَا الْمالِ قَالَ أَبو بکْرٍ واللَّه لَ

اتَتتَّى مح هتُکَلِّم ۀُ فَلَممفَاط رَتْهجقَالَ فَه تُهنَع3،ص8؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.ص.

.82و25، ص5؛ ج209و42،ص4؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.2

6:مریم.3

16: نمل.4

، 302ص29، جبحار االنوار؛ )ق1111-1036(مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی؛ 144، ص1، جاالحتجاج؛)6قرن(طبرسی، احمد بن علی.5
202و 201تالیف سید هاشم رسولی محالتی، صزندگانی حضرت فاطمه سالم اهللا علیها ودختران آن حضرتترجمه برگرفته از کتاب 

؛ السنن الکبري؛ )ق458- 384(بیهقی، احمد بن حسین؛ 315، ص2جالطبقات الکبري؛ )ق230-168(ابن سعد، محمد بن سعد . ك.ر.6
شرح نهج ؛ )ق655-586(ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبۀ اهللا؛ 6، ص12جفتح الباري؛ )ق852م(ابن حجر عسقالنی، احمدبن علی؛ 300ص6ج

تالیف جوهري، السقیفۀ و الفدكهاي؛ و کتاب625،ص5ج؛کنز العمال؛ )ق975- 888(متقی، علی بن حسام الدین؛ 244،ص 16؛ جالبالغه
...تالیف سید محمد باقر صدر وفدك فی التاریخ
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اي است که در منابع تفسیري، حدیثی، رجالی و تاریخی به اندازهعلیهاالسالمهاي بارزحضرت زهراویژگی
معروف » الجامع الصحیح«شود، یکی از این کتب، اهل سنت صدها روایت در فضایل و کماالت معنوي وي یافت می

و در . است) هـ256- 194(اسماعیل معروف به بخاري بخاري یکی از صحاح سته اهل سنت تالیف محمدبنصحیحبه 
ترین کتابهاست و لذا تمام روایات این کتاب بعد از قرآن کریم صحیح: اندنزد آنان اعتبار زیادي دارد تا آنجا که گفته

.شمارندآن را صحیح می
بخاري در برخی از موارد است که صورتیگانه دختر پیامبر اسالم به این در باره خالصه نظر صحیح بخاري

را نقل کرده است، ولی در ... همچون سرور زنان و پاره تن پیامبر بودن وعلیهاالسالمزهرابرخی از فضایل حضرت
الحسین از بنعلیدر یک مورد که روایت را از مثال . گشته استتحریف حضرتمواردي نیز حقیقت شخصیت 

معتقد به جبر، در جاي شود ومیاعتنا به نماز معرفیبیعلیهاالسالمکند فاطمهنقل میعلیهم السالمعلیبنحسین
دارد که تسبیحات حضرت را در چندین مورد پوشی تا آنجا ادامهشود، پردهمیدرگیرعلیه السالمدیگر با علی

تمامایت ماجراي فدك ذکر شده است ولی ودر چندین روکندبه نام تسبیح نمیشمارد ولی در هیچ یک اشاره می
ولی بخاري درباره این مخالفت سخنی نگفته ؛ت قرآن مخالفت داردآیابانقل شدهو به شکلی که ذکر نشدهماجرا 
.است
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مجمع احیاء الثقافۀ االسالمیۀ التابعۀ لوزارة الثقافۀ و االرشاد : ج؛ تهران2ر محمودي؛ محمد باق: ؛ تحقیقالسالمعلیهم
.م1990/ق1411: االسالمی؛ چاپ اول

ق1406دارالمعرفۀ؛ : ج؛ بیروت4یوسف مرعشلی؛: ؛ تحقیقالمستدرك؛ )ق405-321(حاکم نیشابوري، محمد بن عبداهللا-
مرکز االبحاث العقائدیۀ: ؛ قمبنت جهلرسالۀ فی حدیث خطبۀ علیحسینی میالنی، علی؛ -
.م2000/ق1421؛ ]جابی[کمال البطاط؛ : ؛ تحقیقما نزل من القرآن فی شأن فاطمۀ الزهراءالحلو، محمدعلی؛ -
.ش1381سلسله؛ : ؛ اصفهانفاطمه زهرا در روایات عامهداوري دولت آبادي، صادق؛ -
موسسۀ الرسالۀ؛ : شعیب االرنؤوط، حسین اسد؛ بیروت: ج؛ تحقیق23؛ سیر اعالم النبالء؛ )ق748م(ذهبی، محمد بن احمد-

.م1993/ق1413:چاپ نهم
.ق1420: دار احیاء التراث العربی؛ چاپ سوم: ج، بیروت11؛ )التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب؛ )6قرن(رازي، فخرالدین -
دفتر نشر فرهنگ اسالمی؛ : ؛ تهرانتزندگانی حضرت فاطمه سالم اهللا علیها و دختران آن حضررسولی محالتی، هاشم؛ -

.ش1377: چاپ ششم
ق1407: دارالکتاب العربی؛ چاپ سوم: ج؛ بیروت4؛ الکشاف عن حقائق التنزیل؛ )6قرن(زمخشري، محمود -
.م2000/ق1420: دارالصادقین؛ چاپ اول: ، قماحراق بیت الزهراء فی مصادر اهل السنۀسجاد، محمد حسین؛ -
.ش1377: دارالصادقین؛ چاپ دوم: ؛ قم آتش به خانه وحی؛  ـــــــــــــــــــــــ-
. 79-65، ص 83، دفتر اول، پاییز و زمستان76؛ مقاالت و بررسی ها، شاسباب صدور حدیثسلیمانی، داود؛ -
.ش1380: فرهنگ نشر نو؛ چاپ اول: ج؛ تهران5؛ تفسیر سورآبادي؛ )5قرن(سورآبادي، عتیق بن محمد -
ق1404مکتبۀ آیت اهللا المرعشی النجفی؛ : ج؛ قم6؛ الدرالمنثور فی تفسیر المأثور؛ )10قرن(سیوطی، جالل الدین -
: موسسۀ الکتب الثقافیۀ؛ چاپ اول: ؛ بیروتعنهاتعالیمسند فاطمۀ الزهرا رضی اهللا؛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

.م1993/ق1413
انتشارات و آموزش انقالب : سید جعفر شهیدي؛ تهران: ؛ ترجمهنهج البالغه؛ )406-359(شریف الرضی، محمد بن حسین-

.ش1373: اسالمی؛ چاپ پنجم
: ؛ مرکز الغدیر للدراسات االسالمیۀ؛ چاپ اول]جابی[عبدالجبار شرارة؛: ؛ تحقیقفدك فی التاریخصدر، محمد باقر ؛ -

.م1994/ق1415
دارالنعمان للطباعۀ و : ج؛ نجف2محمد باقر الخرسان؛ : ؛ تحقیقاالحتجاج علی اهل اللجاج؛ )6قرن(د بن علیطبرسی، احم-

].تابی[النشر، 
.1406: دارالمعرفۀ؛ چاپ اول: ج؛ بیروت10مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ ؛)ق548-468(طبرسی، فضل بن حسن-
موسسۀ النشر : جواد قیومی اصفهانی؛ قم: ؛ تحقیقلشیعۀ المرتضیبشارة المصطفی ؛ )ق525م(طبري، محمد بن ابی قاسم -

.ق1420: االسالمی؛ چاپ اول
موسسۀ البعثۀ، : قسم الدراسات االسالمیۀ موسسۀ البعثۀ؛ قم: تحقیقدالئل االمامۀ،؛ )ق310-؟224(طبري، محمد بن جریر-

.ق1413:چاپ اول
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دار الثقافۀ؛ چاپ : م الدراسات االسالمیۀ، موسسۀ البعثۀ؛ قمقس: ؛ التحقیقاالمالی؛ )ق460- 385(طوسی، محمد بن حسن-
.ق1414:اول

.ق1422دارالمرشد؛ : ؛ بیروتام ابیها فی صحاح المسلمین و مسانیدهمعلی فاضلی، حسین محمد؛ -
.ق1417/ش1375الهادي؛ : ؛ قماحراق بیت فاطمه فی الکتب المعتبره عند اهل السنۀغیب غالمی، حسن؛ -
.ق1420: مرکز االبحاث العقائدیۀ؛ چاپ اول: ، قمالبخاري و صحیحه؛ ـــــــــــــــــــــ-
منشورات الرضی؛ : محمد مهدي، حسن الخرسان؛ قم: ؛ تحقیقروضۀ الواعظین؛ )ق508م(فتال نیشابوري، محمد بن احمد-

].تابی[
.م1985/ق1415موسسۀ التاریخ العربی؛ :ج؛ بیروت20؛الجامع الحکام القرآن؛ )671م(قرطبی، محمد بن احمد -
.ق1398مهر؛ : ؛ قمالمستخرجۀ من کتب الصحاحعلیهاالسالممناقب الزهراکسایی، غالمرضا؛ -
: دار الکتب االسالمیۀ، آخوندي؛ چاپ سوم]: تهران[ج؛ 8علی اکبر غفاري؛ : ؛ تحقیقالکافی؛ )ق329م (کلینی، محمد بن یعقوب-

ق1388
مؤسسۀ الرسالۀ؛ : ج؛ بیروت16بکري حیانی،صفوة السقا؛ :؛ تحقیقکنز العمال؛ )ق975-888(متقی، علی بن حسام الدین-

.م1989/ق1409
: ج؛ بیروت110؛ بحار االنوار الجامعۀ لدرر االخبار االئمۀ االطهار؛ )ق1111- 1036(مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی-

.م1983/ق1403: موسسۀ الوفاء؛ چاپ دوم
و دانشکده ) سمت(سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسالمی دانشگاهها : ؛ تهرانروش فهم حدیثمسعودي، عبد الهادي؛ -

.ش1384:علوم حدیث؛ چاپ اول
: رابطۀ الصداقۀ االسالمیۀ؛ چاپ اول: لندن-موسسۀ الزائر فی الروضۀ: ؛ قماسرار الفاطمیۀمسعودي، محمد فاضل؛ -

.م1999/ق1420
].بی تا[ج؛ 8دار الفکر؛ : ؛ بیروتصحیح مسلم؛ )ق261-204(مسلم بن حجاج-
.ش1381: کویر؛ چاپ دوم: ؛ تهرانتاریخ عمومی حدیثمعارف، مجید؛ -
.75، ص1377، بهار و تابستان40و 39، مطالعات اسالمی، شجایگاه و مبانی نقد متن در علوم حدیثمعماري، داود؛ -
جماعۀ المدرسین فی الحوزة : حسین استاد ولی، علی اکبر غفاري؛ قم: ؛ تحقیقاالمالی؛ )ق413-336(مفید، محمد بن محمد-

].تابی[العلمیۀ؛
.دارالکتب االسالمیۀ، تاریخ چاپ متفاوت: ج؛ تهران27،تفسیر نمونهمکارم شیرازي، ناصر و همکاران، -
محبان الفاطمه سالم اهللا : ؛ مشهددیگرانفضائل حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا علیها از دیدگاهمکارم شیرازي، ناصر؛ -

.1366: علیها؛ چاپ اول
.ش1363: امیر کبیر؛ چاپ اول: ج؛ تهران10،کشف األسرار و عدة األبرار، )6قرن(میبدي، ابوالفضل-
.ق1419: موسسۀ المعارف االسالمیۀ؛ چاپ اول: ؛ قماضواء علی الصحیحیننجمی، محمدصادق؛ -
.1376: حد؛ چرپ اول: ؛ قمزهرا سالم اهللا علیها در کالم اهل سنتفاطمه هاشمی حسینی، مهدي؛ -
.1380: افق فردا؛ چاپ اول: ، قمفاطمه در قرآن از دیدگاه اهل سنتیغمایی، ابوالفضل؛ -


