
  ؟ با سند صحیح در کتب شیعه آمده است )فاطمه بضعه منی(آیا حدیث 
  :توضیح سؤال

از قول رسول خدا صلی اهللا علیه وآله با سندهاي صحیح نقل شده است؛ اما سؤال ما ) فاطمۀ بضعۀ منی(در منابع اهل سنت روایت 
باالتر از آن به صورت متواتر نقل شده است؟ خواهشمندیم این است که آیا این روایت در منابع شیعه نیز سند صحیح دارد یا خیر؟ یا 

  .در این باره توضیح فرمایید

  پاسخ اجمالی
  .طبق یک بررسی کلی که در منابع شیعه انجام شد، این روایت در منابع روایی شیعه، سند صحیح دارد

ن، روایت متواتر است؛ که در این صورت نیاز به عالوه بر آن، این روایت از طرق متعدد نقل شده که با در نظر داشت اسناد متعدد آ
  .بررسی سند هم ندارد

  نکات توضیحی در باره این روایت
  :قبل از بررسی اصل روایت و ارائه اسناد آن، الزم است ابتدا به چند نکته اي که در توضیح روایت ما را کمک می کند، اشاره نماییم

  )ص( شأن صدور این روایت از رسول خدا:  نکته اول
در باره ) فاطمۀ بضعۀ منی(بررسی طرق متعدد و اسناد این روایت نشان می دهد که این فرمایش رسول خدا صلی اهللا علیه وآله 

  .دخترش فاطمه زهرا سالم اهللا علیها به مناسبت هاي مختلفی بیان شده است
، که گویا هدفش تنها معرفی حضرت زهرا سالم اهللا از مجاهد نقل شده است که رسول خدا صلی اهللا علیه وآله در یکی از روزها. 1

  :در حضور مردم فرمود. علیها بود، از خانه خارج شد در حالی دست فاطمه زهرا سالم اهللا علیها در دستش بود
من در هر کسی که فاطمه را می شناسد که می شناسد، و هر کسی او را نمی شناسد، بداند او فاطمه دختر پیامبر و پاره تن من قلب 

  : میان بدن من است
  ...، وهی قلبی الذي بین جنبیوهی بضعۀ منیمن عرف هذه فقد عرفها، ومن لم یعرفها هی فاطمۀ بنت محمد، 

یکی از مناسبت هاي صدور روایت این است که رسول خدا صلی اهللا علیه وآله در جمع اصحاب سؤال مطرح کردند که در چه حالی . 2
  ؟.ست و یا طبق عبارت دیگر روایت، چه چیزي براي زن بهتر استزن به خداوند نزدیک تر ا

. اصحاب نتوانستند پاسخ دهند، امیر مؤمنان علیه السالم به خانه آمد و این سؤال را با فاطمه زهرا سالم اهللا علیها در میان گذاشت
  .نا محرم او را بهترین چیز براي زن این است که نه او مرد نامحرم را ببیند و نه مرد: ایشان فرمود

  .وقتی علی علیه السالم پاسخ حضرت زهرا را به رسول خدا عرضه داشت، آن حضرت این جمله را در باره فاطمه فرمودند
این خبر به فاطمه زهرا . دشمنان امیر مؤمنان علیه السالم شایعه کردند که آن حضرت از دختر ابو جهل خواستگاري کرده است. 3

آن حضرت روي منبر قرار گرفت و در باره فاطمه این جمله را بیان . و در نهایت رسول خدا نیز از جریان آگاه شد سالم اهللا علیها رسید
به عقیده علماي اهل سنت، مخاطب رسول خدا صلی اهللا علیه وآله حضرت علی علیه السالم بوده است که با خواستگاري اش . کرد

  .مقدمه این فرمایش را فراهم کرده بود
مام صادق علیه السالم در یک روایت مفصل که در منابع شیعه آمده ، اصل داستان خواستگاري از دختر ابو جهل را ساختگی اما ا

وجعلی و تهمت از سوي دشمنانش می داند؛ اما این که رسول خدا چنین سخنی را در حضور جاعالن این قضیه بیان کرده است 
  .ن داستان گوشزد می کند که شما دیگر با ساختن این افسانه ها فاطمه را نیازاریدحقیقت دارد؛ یعنی در حقیقت حضرت به جاعال

او : روز مرد نابینایی با اجازه حضرت زهرا وارد خانه اش شد، فاطمه زهرا سالم اهللا علیها خودش را پوشانید، رسول خدا فرمود. 4
  :در این جا بود که رسول خدا در باره فاطمه فرمود. را می بنیم اگر او مرا نمی بیند من او: نابیناست چرا خود را پوشاندي؟ فرمود

  .أشهد أنک بضعۀ منی
هنگام ورود هر کدام . به نقل ابن عباس روزي در حضور اصحاب، امیر مؤمنان، فاطمه زهرا و حسنین علیهم السالم وارد شدند. 5



حضرت مصیبت هایی را که بر هر یکی از آنها . نمودنداصحاب از دلیل گریه حضرت سؤال . آنها،چشمان رسول خدا اشکبار می شد
  :وارد می شد، شرح دادند، و در باره فاطمه زهرا سالم اهللا علیها هم فرمودند

  ...یوأَما ابنَتی فَاطمۀُ فَإِنَّها سیدةُ نساء الْعالَمینَ منَ الْأَولینَ والْآخرِینَ وهی بضْعۀٌ منِّ
روایت ابن عباس، رسول خدا صلی اهللا علیه وآله پس از بازگشت از حجۀ الوداع در مسجد در باره اهلبیتش به اصحاب سفارش به . 6
  : و در باره فاطمه فرمود. کرد

ايضُدا عهیلَدو نِّی وۀٌ مضْعۀَ بمفَإِنَّ فَاط ءا کَالضَّولُهعب أَنَا و و.  
در مریضی که رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وفات یافت، به دستور آن حضرت، فاطمه را به : غفاري می گوید در روایت دیگر ابو ذر. 7

پیامبر به ایشان خبر داد که تو نخستین فرد از اهل بیت من هستید که به من ملحق خواهی شد و از مصیبت هایی . حضورش آوردم
  :رو به من کرد و فرمودکه بر ایشان وارد می شود آگاهی داد، آنگاه حضرت 

 ا ذَرا أَبییآذَان ا فَقَدنْ آذَاهنِّی فَمۀٌ مضْعا بإِنَّه.  
در منابع اهل سنت شأن صدور دیگري نیز نقل شده و آن این که در جریانی که ابو لبابه خودش را در پایه مسجد بسته بود، و قسم . 8

رسول . فاطمه زهرا آمد تا او را باز کند اما وي نخواست. ر همین حال باقی خواهد ماندخورده بود که اگر رسول خدا او را باز نکند، د
  .انما فاطمۀ بضعۀ منی: خدا در باره فاطمه فرمود
  : متن روایت این است
ۀ من أفضل خدیجۀ أم فاطم: سئل العالم الکبیر أبو بکر بن داود بن علی رحمه اهللا تعالی): مرج البحرین(قال ابن دحیۀ فی 

  .وال أعدل ببضعۀ رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم أحدا) ان فاطمۀ بضعۀ منی: (رضی اهللا عنهما؟ فقال
وهذا استقراء حسن ویشهد بصحۀ هذا االستقراء أن أبا لبابۀ حین ربط نفسه، وحلف أن ال یحله اال رسول اهللا صلی : وقال السهیلی

  ).انما فاطمۀ بضعۀ منی(: مه، فقال رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلماهللا علیه وسلم فجاءت فاطمۀ لتحله فأبی الجل قس
ابن دحیه در مرج البحرین آورده است که از عالم بزرگ ابو بکر بن داود بن علی سؤال شد که آیا خدیجه افضل است یا فاطمه؟ وي 

  .تو عدل پاره تن رسول خدا هیچ کسی نیس. فاطمه پاره تن من است: رسول خدا فرموده: گفت
این استقراء نیکو است و شاهد صحت این استقراء داستان ابو لبابه است که خودش را در پایه مسجد بسته بود و : سهیلی گفته است

فاطمه آمد تا او را باز کند؛ ولی وي قبول نکرد به خاطر قسمی که یاد . قسم یاد کرده بود که تا رسول خدا باز نکند، خودش را باز نکند
  . همانا فاطمه پاره تن من است: ول خدا فرمودرس. کرده بود

عادل أحمد عبد الموجود وعلی محمد : ، تحقیق328، ص10، سبل الهدي والرشاد فی سیرة خیر العباد، ج)هـ942متوفاي(الصالحی الشامی، محمد بن یوسف 
  .هـ1414األولی، : بیروت، الطبعۀ -دار الکتب العلمیۀ : معوض، ناشر

  : اي دیگر نیز آمده استاین روایت در کتابه
،إمتاع األسماع بما للنبی صلی اهللا علیه وسلم من األحوال واألموال والحفدة )هـ 845متوفاي(المقریزي، تقی الدین أحمد بن علی بن عبد القادر بن محمد 

ه ـ  1420کتب العلمیۀ ـ بیروت، الطبعۀ األولی، منشورات محمد علی بیضون دار ال: ، تحقیق وتعلیق محمد عبد الحمید النمیسی، ناشر274، ص10والمتاع، ج
  .م 1999

  .1400 - بیروت  - دار المعرفۀ : ، ناشر674، ص2، السیرة الحلبیۀ فی سیرة األمین المأمون، ج)هـ1044متوفاي(الحلبی، علی بن برهان الدین 
جواهر المطالب فی مناقب اإلمام علی بن أبی طالب علیه السالم، ، )هـ871متوفاي(الدمشقی الباعونی الشافعی، شمس الدین أبی البرکات محمد بن أحمد، 

  1415األولی: ایران، چاپ - قم  -مجمع إحیاء الثقافۀ اإلسالمیۀ : الشیخ محمد باقر المحمودي، ناش : ، تحقیق152، ص1ج

  ؟ چیست»  بضعۀ «معناي  :نکته دوم
ند و نشان می دهد که حضرت زهرا در نزد آن حضرت از جایگاه معناي بلند و عمیقی را بیان می ک،  » فاطمۀ بضعۀ منی «جمله 

  . خاص و ویژه اي برخوردار است
  : می نویسد»  بضعۀ «در معناي واژه »  مصباح المنیر «فیومی در 

  ..)  بضْع و بضَعات و بِضَع و بِضَاع (القطْعۀُ من اللحمِ و الجمع :  البضعۀُ
ضَاع (و جمع آن  تکه از گوشت است»  بضعۀ « عات و بِضَع و بِ ضَ و ب ضْع می اید)  ب .  

المکتبۀ : بیروت، دار النشر: ، محل نشر51: ، مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ص)هـ 770متوفاي(الفیومی، أحمد بن محمد بن علی المقري 



  .العلمیۀ، بی تا
  : را با قرائت هاي مختلف آن بیان کرده است»  بضعه «ه ابن منظور یکی دیگر از لغت شناسان معناي واژ

أَعطیته بضعۀ من اللحم إِذا أَعطیته : منه؛ تقول القطعۀ:  والبضْعۀُقطعه، : بضَع اللحم یبضَعه بضْعاً و بضَّعه تَبضیعاً:  بضع
کما أَن القطْعۀ من  إِنها جزء منیأَي  ، وقد تکسرک، ، من ذل فاطمۀُ بضْعۀ منِّی : و فی الحدیث.. قطعۀ مجتمعۀ، هذه بالفتح،

  اللحم،
 »اللحم ضَع عۀُ «.  ؛ یعنی گوشت را قطعه کرد» ب ضْ تکه از گوشت را به او دادم:  وقتی می گویی. به معناي تکه از گوشت است»  ب  ،

 «با فتح باء است و در روایت رسول خدا »  بضعه «ناي این مع.  این جمله زمانی درست است که تکه به هم پیوسته را به او داده باشید
عۀ منِّی ضْ مۀُ ب از همین معنا است»  فاط .  

  . ؛ چنانچه تکه از گوشت جزئی از آن گوشت است معنایش این است که فاطمه جزء از من است  می آید»  با «گاهی این واژه با کسر 
  .األولی: بیروت، الطبعۀ -دار صادر : ، ناشر13، ص 8، لسان العرب، ج )هـ711متوفاي(ور األفریقی المصري، جمال الدین محمد بن مکرم بن منظ
  : ابن اثیر روایت را این گونه معنی کرده است

القطعۀ من اللحم وقد تکسر أي أنها جزء منی کما أن القطعۀ من اللحم جزء : وفی الحدیث فاطمۀ بضعۀ منی البضعۀ بالفتح
  .من اللحم 
بضعه به فتح باء، به معناي قطعه از گوشت است گاهی با کسر باء هم می آید معنایش این است که »  اطمۀ بضعۀ منیف «در روایت 

  . ؛ چنانچه یک قطعه از گوشت جزء از آن گوشت است فاطمه جزء از بدن من است
محمود  - طاهر أحمد الزاوي : ، تحقیق133، ص1واألثر، ج، النهایۀ فی غریب الحدیث )هـ606متوفاي(ابن أثیر الجزري، ابوالسعادات المبارك بن محمد 

  .م1979 - هـ 1399 - بیروت  -المکتبۀ العلمیۀ : محمد الطناحی، ناشر
فاطمۀ بضعۀ  «:  وقتی رسول خدا می فرماید.  با فتح با و کسر آن، به معناي پاره از بدن و جزء از بدن است»  بضعۀ «، واژه  بنابراین
  . که فاطمه پاره تن من و جزئی از بدن من است معنایش این است » منی

هر که او را اذیت کند مرا اذیت کرده و هر که مرا اذیت کند :  از این جهت می بینیم که رسول خدا در ادامه این جمله فرموده است
  . خدا را اذیت کرده است

و یا در تعبیرات دیگر . خشم آورد خدا را به خشم آورده استهر او را به خشم آورد مرا به خشم آورده و هر که مرا به :  و یا می فرماید
  . رضاي فاطمه رضاي من و رضاي من رضاي خداوند است:  آمده است

با دقت در این معنا، روشن می شود آنهایی که بعد از رحلت رسول خدا صلی اهللا علیه وآله با گرفتن حق فاطمه، و اذیت و آزار، کتک 
قط فرزندش آن حضرت را اذیت کردند، مورد خشم خداوند و پیامبرش قرار گرفته است و در حقیقت خدا و ، و س زدن، آتش زدن خانه
  . پیامبر را اذیت کردند

  طرق و اسناد روایات: پاسخ تفصیلی
از صحابه نقل این روایت در منابع شیعه با اسناد متعدد از رسول خدا صلی اهللا علیه وآله از طریق ائمه طاهرین علیهم السالم و جمعی 

  : در این قسمت به طرق و اسناد آن اشاره می کنیم.  شده است

  ) فاطمۀ بضعۀ منی، فمن آذاها فقد آذانی (با سند معتبر ) ع(از امام صادق :  روایت اول
ا آمده است که در روایت امام صادق علیه السالم که با سند معتبر نقل شده، نیز ماجراي حضور ابو بکر و عمر را در نزد فاطمه زهر

  . ایشان با استناد به این روایت در مقابل آنها احتجاج کرد و از صحت روایت از آنها اعتراف گرفت
  : ابو جعفر محمد بن جریر طبري یکی از علماي شیعه، با سند معتبر روایت را این گونه آورده است

التَّلَّعکْبرِي عنْ أَبِیه عنْ محمد بنِ همامٍ عنْ أَحمد الْبرْقی عنْ أَحمد  حدثنی أبو الحسین عنْ محمد بنِ هارونَ بنِ موسی -  43
نْ أَبِی بکَانَ عسنِ منِ ابنَانٍ عنِ سنِ ابرَانَ عنِ أَبِی نَجنِ بمالرَّح دبنْ عی عیسنِ عب دمحنِ ماللَّب دبنْ أَبِی عیرٍ ععلیه السالم ص ه

ي عدنَۀَ إِحس نْهنَ مخَلَو ثَلَاث ل الثَّلَاثَاء مورَةِ یي الْآخادمی جۀُ علیها السالم فمفَاط قَالَ قُبِضَت ببکَانَ س رَةِ ونَ الْهِجشْرَةَ م
أَمرِه فَأَسقَطَت محسناً و مرِضَت منْ ذَلک مرَضاً شَدیداً و لَم تَدع أَحداً ممنْ وفَاتها أَنَّ قُنْفُذاً مولَی عمرَ لَکَزَها بِنَعلِ السیف بِ



لَهما إِلَیها علیه السالم أَنْ یشْفَع آذَاها یدخُلُ علَیها و کَانَ الرَّجلَانِ منْ أَصحابِ النَّبِی صلی اهللا علیه وآله سأَلَا أَمیرَ الْمؤْمنینَ 
ولِ اللَّهسر ا بِنْتی أَنْت فا کَیا قَاال لَههلَیخَلَا عا دینَ علیه السالم فَلَمنؤْمیرُ الْما أَمأَلَهفَس ثُم اللَّه دمرٍ بِحخَی قَالَت لَهما ما  قَالَت بِ

ۀٌ مضْعۀُ بمقُولُ فَاطی ا النَّبِیتُمعمیسآذَان ا فَقَدنْ آذَاهقَاال نِّی فَم آذَي اللَّه ی فَقَدنْ آذَانم لَی: وب .قَالَت : لَقَد اللَّه فَو
خَرَجا منْ عنْدها علیه السالم و هی ساخطَۀٌ علَیهِما   .آذَیتُمانی قَالَ فَ

الم: امام صادق علیه السالم فرمود روز سه شنبه، سوم ماه جمادي الثانی سال یازدهم هجري از دنیا رحلت  حضرت فاطمه علیها الس
  .علّت وفات آن حضرت همان ضربه اي بود که قنفذ غالم عمر به امر او وارد کرده بود. نمود

اذیت  حضرت زهرا به علت آن ضربه محسن را سقط نمود و بدین جهت به شدت بیمار شد و اجازه نداد احدي از آن افرادي که وي را
  .کرده بودند نزد او وارد شوند

الم تقاضا نمودند نزد فاطمه براي ایشان شفاعت ) ابو بکر و عمر(آن دو نفر که از اصحاب پیامبر خدا بودند  از حضرت علی علیه الس
  ست؟حال شما چطور ا! اي دختر پیغمبر: حضرت امیر براي آنان اجازه گرفت و به حضور آن حضرت رفتند و گفتند. نماید
فاطمه پاره اي از تن من است، کسی که او را : آیا نشنیدید که پیامبر خدا می فرمود: آنگاه به ایشان فرمود. خداي را شکر، خوبم: فرمود

به خداوند سوگند که شما مرا اذیت : فرمود. شنیده ایم: اذیت کند مرا اذیت کرده و کسی که مرا اذیت کند خداوند را اذیت کرده؟ گفتند
  .آنان از نزد فاطمه خارج شدند در حالی که آن بانو همچنان بر آنان خشمناك بود. اید کرده

مرکز : مؤسسۀ البعثۀ، ناشر - قسم الدراسات اإلسالمیۀ : ، تحقیق135، دالئل االمامۀ، ص)متوفاي قرن پنجم(الطبري، ابی جعفر محمد بن جریر بن رستم 
  1413األولی: الطباعۀ والنشر فی مؤسسۀ البعثۀ، قم، چاپ

  : نظر علماي شیعه در صحت سند روایت
  . این روایت از نظر علماي شیعه معتبر است و برخی از بزرگان به صحت و اعتبار آن تصریح کرده اند

  :مرحوم شیخ عباس قمی می نویسد
قبضت فاطمۀ علیها السالم  :عن أبی بصیر ، عن أبی عبد اهللا علیه السالم قال  بسند معتبروروي محمد بن جریر الطبري اإلمامی 

وکان سبب وفاتها أن قنفذ مولی عمر لکزها بنعل فی جمادي اآلخرة یوم الثالثاء لثلث خلون منه سنۀ إحدي عشرة من الهجرة ، 
  ... السیف أمره فأسقطت محسنا

  ... محمد بن جریر طبري امامی با سند معتبر از ابو بصیر از امام صادق علیه السالم نقل کرده است
  1412: أمیر، سال چاپ: إیران، چاپخانه -قم  - دار الحکمۀ : ، ناشر189، بیت األحزان، ص)هـ1359متوفاي(القمی، الشیخ عباس

  : سید هاشم هاشمی نیز بر معتبر بودن سند روایت تصریح کرده و می نویسد

وکان سبب : (عن الصادق علیه السالم  معتبربسند عن دالئل اإلمامۀ للطبري  11، رقم  7، باب  43ویؤیده أیضا ما فی البحار ج 
  ).وفاتها ان قنفذا مواله لکزها بنعل السیف بأمره فأسقطت محسنا

  . ... ، این را تأیید می کند از کتاب دالئل االمامۀ طبري با سند معتبر از امام صادق علیه السالم نقل شده.... آنچه که در بحار 
  .، طبق برنامه مکتبۀ اهل البیت 310السید هاشم الهاشمی، ص ، )س(حوار مع فضل اهللا حول الزهراء 

  : سید جعفر مرتضی عاملی بعد از نقل این روایت به صحت سند روایت تصریح کرده و می نویسد
  . سند الروایۀ صحیح و

هـ ـ 1418الثانیۀ، : لبنان، الطبعۀ -لسیرة بیروت دار ا: ، ناشر66، ص 2، مأساة الزهراء علیها السالم شبهات وردود، ج)معاصر(العاملی، السید جعفر مرتضی 
  .م1997

  : مرحوم آیت اهللا خوئی نیز به معتبر بودن سند اقرار کرده است
وکان سبب وفاتها أن قنفذا مولی الرجل لکزها بنعل السیف بأمره ) . . . ع ( عن الصادق  بسند معتبرعن دالئل اإلمامۀ للطبري 

  .فأسقطت محسنا
  ، طبق برنامه مکتبۀ اهل البیت441، ص 3المیرزا جواد التبریزي ، ج  - صراط النجاة 

  : نکات مهم این روایت



  : این روایت که از نظر سند معتبر است، چند مطلب مهم را اثبات می کند
  : بهجوم اصحاب سقیفه بر خانه حضرت زهرا سالم اهللا علیها و کتک زدن آن حضرت توسط قنفذ غالم عمر بن خطا:  مطلب اول

رِهبِأَم فیلِ السا بِنَعزَه ب وفَاتها أَنَّ قُنْفُذاً مولَی عمرَ لَکَ بکَانَ س و  
قنفذ براي زدن فاطمه زهرا مستقیما از فرزند خطاب دستور گرفته است و کسی که دستور داده است نیز سبب اصلی و :  مطلب دوم

  : قاتل حضرت محسوب می شود
 ب بکَانَ س رَ وملَی عوا أَنَّ قُنْفُذاً مهفَاتاوزَه   .بِنَعلِ السیف بِأَمرِه لَکَ
  : سقط شدن حضرت محسن در ماجراي هجوم:  مطلب سوم

  فَأَسقَطَت محسناً
  : شدت بیماري حضرت زهرا بعد از این ماجرا:  مطلب چهارم

  .و مرِضَت منْ ذَلک مرَضاً شَدیداً
  : خشم حضرت زهرا بر ابو بکر و عمر تا آخر عمر به خاطر آزار و اذیت کردن آن حضرت:  ممطلب پنج

خَرَجا منْ عنْدها علیه السالم و هی ساخطَۀٌ علَیهِما   .فَ
فاطمه را با  ، با این که آن دو می دانستند فاطمه پاره تن پیامبر است و اذیت کردن او همانند اذیت کردن پیامبر است:  مطلب ششم
  : ، هجوم بر خانه و کتک زدنش اذیت کردند غصب حقوق

قَالَت لَهما ما ثُم ... هما إِلَیها و کَانَ الرَّجلَانِ منْ أَصحابِ النَّبِی صلی اهللا علیه وآله سأَلَا أَمیرَ الْمؤْمنینَ علیه السالم أَنْ یشْفَع لَ
 ا النَّبِیتُمعمیسآذَان ا فَقَدنْ آذَاهنِّی فَمۀٌ مضْعۀُ بمقُولُ فَاطقَاال ی آذَي اللَّه ی فَقَدنْ آذَانم لَی: وب .قَالَت : لَقَد اللَّه فَو

  ...آذَیتُمانی 
  ) إنها بضعۀ منی (از رسول خدا ) ع(امام علی :  روایت دوم

میان اصحاب در این موضوع برگزار کرده بود که براي زنان در امر حفظ حجاب و دوري  رسول خدا صلی اهللا علیه وآله مسابقه اي در
از نامحرمان چه کاري بهتر است انجام دهند؟ اصحاب از پاسخ دادن عاجز شدند، امیر مؤمنان این سؤال را با فاطمه زهرا سالم اهللا 

 »إنها بضعۀ منی«آنگاه پیام آور رحمت با بیان جمله . ا ابالغ کردعلیها در میان گذاشت، بعد از آن پاسخ فاطمه را به محضر رسول خد
  . فاطمه را ستود و مقام علمی آن حضرت را بر همگان روشن ساخت

  : قاضی نعمان مغربی روایت را این گونه آورده است
فلم یجبه أحد منا ، فذکرت ذلک  أي شئ خیر للمرأة ؟) : صلی اهللا علیه وآله(قال لنا رسول اهللا : أنه قال ) ع(وعن علی )  793( 

) صلی اهللا علیه وآله(ما من شئ خیر للمرأة من أن ال تري رجال وال یراها ، فذکرت ذلک لرسول اهللا : فقالت ) علیه السالم(لفاطمۀ 
  . إنها بضعۀ منیصدقت ، : فقال 

؟ هیچ یکی از اصحاب پاسخ  براي زن بهتر است چی چیزي:  براي ما رسول خدا صلی اهللا علیه وآله فرمود:  علی علیه السالم فرمود
هیچ چیزي بهتر براي زن از این نیست که مردي را نبیند و هیچ مردي : من این سؤال را براي فاطمه یاد آوردي کردم، گفت. ندادند

، فاطمه پاره  فته استراست گ:  حضرت فرمود . این سخن فاطمه را به رسول خدا گفتم: علی علیه السالم می گوید.  هم او را نبیند
  . تن من است

: القاهرة، سال چاپ  -دار المعارف : آصف بن علی أصغر فیضی، ناشر : ، تحقیق 215، ص2، دعائم اإلسالم، ج)هـ363متوفاي (المغربی، القاضی النعمان 
  م 1963 - 1383

  : محمد بن سلیمان کوفی روایت را با این سند و مفصل تر این گونه نقل کرده است
: حدثنا غیر واحد عن أبی غسان مالک بن إسماعیل منهم علی بن عبد الواحد العسکري قال : أبو أحمد قال ] حدثنا [  -  680

: قال ) ع(عن علی : بن جدعان عن سعید بن المسیب ] عن علی بن زید [ حدثنا عبد اهللا بن عمران : حدثنا قیس بن الربیع قال 
فما : فرجعت فذکرت ذلک لفاطمۀ قالت : أي شئ خیر للمرأة ؟ فلم یجبه أحد قال : ه وسلم قال رسول اهللا صلی اهللا علیه وآل

فأخبرته بما ] فرجعت إلی النبی: [قال . أن ال یراها الرجل وال تراه] من[لیس شئ خیرا للمرأة : قالت . ال : أجابه إنسان ؟ قلت



  .فاطمۀ بضعۀ منی أو مضغۀ منی: قال ] ف [قالت فاطمۀ 
محل  محمد باقر المحمودي :تحقیق ،211، ص 2ج  ،)متوفاي قرن سوم( محمد بن سلیمان ،الکوفی القاضی ،االمام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالبمناقب 
  1412الطبعۀ األولی  ،مجمع احیاء الثقافۀ االسالمیۀ :قم، ناشر: نشر

  : مرحوم شیخ حر عاملی روایت را از مرحوم طبرسی این گونه آورده است
خیر للنساء أن ال : عن النبی صلی اهللا علیه وآله ان فاطمۀ قالت له فی حدیث) مکارم األخالق(الحسن الطبرسی فی  3)  25510( 

  .فاطمۀ منییرین الرجال، وال یراهن الرجال، فقال صلی اهللا علیه وآله 
مؤسسۀ آل البیت علیهم : ، تحقیق و نشر172، ص14سائل الشریعۀ، ج، تفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل م)هـ1104متوفاي(الحر العاملی، محمد بن الحسن 
  .هـ1414الثانیۀ، : السالم إلحیاء التراث، الطبعۀ

  ) ۀان فاطمۀ بضع (امام باقر علیه السالم :  روایت سوم
یه السالم نقل شده و همان داستان سؤال رسول خدا صلی اهللا علیه وآله و پاسخ حضرت زهرا سالم اهللا علیها از طریق امام باقر عل

  : قطب راوندي با این عبارت آورده است
دخَلَ علَیها علی بنُ أَبِی طَالبٍ ) صلی اهللا علیه وآله(إِنَّ فَاطمۀَ بنت رسول اهللا ) : علیهما السالم(قال جعفر بن محمد ، عن أبیه 

ۀُ یمفَاط ةٌ فَقَالَتیدۀٌ شَدکَآب بِه صلی اهللا علیه وآله علیه السالم و ولُ اللَّهسأَلَنَا رعلیه السالم س یلۀُ فَقَالَ عالْکَآب هذا هم یلا ع
ۀُ لمفَاط رِ فَقَالَتنَد ا فَلَمهبنْ رنَی متَی تَکُونُ أَدةٌ فَقَالَ فَمروقُلْنَا ع یا هرْأَةِ منِ الْمعجِععلیه السالم ار یلأَنَّ  ع هملفَأَع هإِلَی

مفَاط ا قَالَتبِم ولَ اللَّهسرَ رقَ فَأَخْب زَم قَعرَ بیتها فَانْطَلَ   .إِنَّ فَاطمۀَ بضْعۀٌ منّیۀُ فَقَالَ رسولُ اللَّه أَدنَی ما تَکُونُ منْ ربها أَنْ تَلْ
الم در حالی که سخت غمن الم وارد شدیک روز علی علیه الس الم پرسید. اك بود، در خانه نزد فاطمه علیها الس اي : فاطمه علیها الس

الم غم و اندوه تو از چیست؟! علی علیه الس  
الم فرمود عورت و عنصري است که نباید در : زن چیست؟ گفتیم: رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم از ما سؤال کرد: علی علیه الس

  در چه حالی زن به خدا نزدیکتر است؟: رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم سؤال کرد. ران قرار گیردمعرض دید دیگ
الم گفت الم گفت: علی علیه الس الم نزد : براي این سؤال، کسی نتوانست جواب درستی بدهد، اما فاطمه علیها الس اي علی علیه الس

  .وقتی زن به خدا نزدیکتر می باشد، که در خانه به سر ببرد: برگرد، و اعالم کنرسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم 
الم پاره تن من است: رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم وقتی این پاسخ را شنید فرمود به راستی فاطمه، علیها الس.  

دار الحدیث، طبق : قم، چاپخانه -مؤسسۀ دار الحدیث الثقافیۀ : عسکري، ناشر سعید رضا علی: ، تحقیق119، النوادر، ص)هـ571متوفاي(الراوندي، فضل اهللا 
  مکتبۀ اهل البیت

  ) فاطمۀ بضعۀ منی ، فمن آذاها فقد آذانی () س(از حضرت زهرا  : روایت چهارم
یتش فراموش کردند و بعد از رحلت رسول خدا صلی اهللا علیه وآله حاکمان ناحق زمان چه زود وصیت هاي آن حضرت را در باره اهل ب

به خانه دخترش فاطمه زهرا سالم اهللا علیها هجوم بردند و درب خانه اي را که حتی جبرئیل بدون اجازه وارد نمی شد، به آتش 
  . کشیدند و از همه مهمتر پهلوي صدیقه طاهره سالم اهللا علیها را شکستند

اري افتاد، اما ابو بکر و عمر وقتی دیدند فاطمه از آنها ناراحت شده، در اثر همین حادثه هاي هجوم بود که حضرت زهرا در بستر بیم
  . دست به دامن علی شدند تا اجازه مالقات با فاطمه را از نزد آن حضرت بگیرد

ه خانه از آنجایی که حضرت زهرا سالم اهللا علیها مطیع امر و فرمان امام زمانش، امیر مؤمنان علیه السالم بود اجازه دادند که آن دو ب
  . حضرت بیایند

در این مالقات حضرت زهرا به همین روایتی که رسول خدا ایشان را پاره تن خود قلمداد کرده ، احتجاج کردند و آنها نیز اعتراف 
متن ماجرا به روایت سلیم بن قیس هاللی یکی از اصحاب با وفاي امیر مؤمنان علیه . کردند که این سخن را از رسول خدا شنیده اند

  : السالم این است
: ؟ قاال)فاطمۀ بضعۀ منی، فمن آذاها فقد آذانی: (نشدتکما باهللا هل سمعتما رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله یقول: قالت 

ال واهللا ال أرضی عنکما أبدا . اللهم إنهما قد آذیانی، فأنا أشکوهما إلیک وإلی رسولک: (فرفعت یدها إلی السماء فقالت. نعم



  ).رسول اهللا وأخبره بما صنعتما، فیکون هو الحاکم فیکما حتی ألقی أبی
فاطمه : شما را به خدا سوگند می دهم، آیا از رسول خدا صلی اهللا علیه وآله شنیدید که می فرمود: فاطمه زهرا سالم اهللا علیها فرمود

فاطمه دستش را به سوي آسمان باال برد و . دیمبلی ما شنی: ؟ آنها گفتند.پاره تن من است، هر که او را اذیت کند مرا اذیت کرده است
خدایا آنها مرا اذیت کردند، من به سوي تو و رسولت شکایت می کنم، نه، به خدا سوگند از ما دو تا همیشه راضی نیستم تا این : فرمود

  .که پدرم را مالقات نمایم و به آنچه در حق من کردید، خبر بدهم، آن حضرت حاکم در میان شما است
  هـ1405انتشارات هادي ـ قم ، الطبعۀ األولی، : ، ناشر392، کتاب سلیم بن قیس الهاللی، ص )هـ80متوفاي(لهاللی، سلیم بن قیس ا

  ومنْ سرَّها فَقَد سرَّنی إِنَّ فَاطمۀَ بضْعۀٌ منِّی فَمنْ آذَاها فَقَد آذَانی )ع(از امام صادق  : روایت پنجم
م صادق علیه السالم از ماجراي ساختگی خواستگاري دختر ابو جهل توسط امیرمؤمنان علیه السالم پرده برداشته که در این روایت اما

  .در صحیح بخاري هم داستانش آمده است
، خواستگاري کرد وقتی حضرت زهرا این خبر را شنید )دشمن رسول خدا(ماجرا این بوده است که امیر مؤمنان از دختر ابو جهل 

فاطمه پاره تن من است هر که : پیام آور الهی بر منبر رفت در نکوهش حضرت علی فرمود. شد و نزد رسول خدا شکایت کردمحزون 
  .او را اذیت کند مرا اذیت کرده است

  راوي از امام صادق علیه السالم سؤال نمود که آیا این ماجرا صحت دارد؟
بست، آیا نمی دانید که به رسول خدا چه نسبت هاي ناروا دادند؟ آیا نمی دانید  دهن مردم را نمی شود: امام صادق علیه السالم فرمود

  ؟.که به امیر مؤمنان قضیه خواستگاري را نسبت داده اند و رسول خدا در مذمت امیر مؤمنان این روایت را فرموده است
  :متن روایت به نقل شیخ صدوق رحمۀ اهللا این است

ۀَ عبنِ قُتَینِ ابۀَ قَالَأَبِی علْقَمنْ عحٍ ع النْ صیلَ عاعمنِ إِسب دمحنْ مبٍ عینِ شُعنْ نُوحِ بانَ عملَینِ سانَ بدمقُ : نْ حادقَالَ الص
  :...جعفَرُ بنُ محمد علیهما السالم

إِنَّ النَّاس ینْسبونَنَا إِلَی عظَائمِ الْأُمورِ وقَد ضَاقَت بِذَلک صدورنَا فَقَالَ ! هقَالَ علْقَمۀُ فَقُلْت للصادقِ علیه السالم یا ابنَ رسولِ اللَّ
اللَّه ورسلُه وحجج  ه أَنْبِیاءیا علْقَمۀُ إِنَّ رِضَا النَّاسِ لَا یملَک وأَلْسنَتَهم لَا تُضْبطُ وکَیف تَسلَمونَ مما لَم یسلَم منْ: علیه السالم

لسالم إِلَی أَنَّه ابتُلی بِذُنُوبِه أَ لَم اللَّه علیهم السالم أَ لَم ینْسبوا یوسف علیه السالم إِلَی أَنَّه هم بِالزِّنَا أَ لَم ینْسبوا أَیوب علیه ا
 تَبِع علیه السالم إِلَی أَنَّه داووا دبنْسیلَ ثُمتَّی قُتح وتالتَّاب اما أَمهجوز مقَد أَنَّها واهوا فَهرَأَةِ أُورِیتَّی نَظَرَ إِلَی امرَ حالطَّی جتَزَو 

  ....بِها
ثَرُ منْ ذَلک أَ لَم ینْسبوا سید الْأَوصیاء علیهم السالم ثرُ  وما قَالُوا فی الْأَوصیاء أَکْ نْیا والْملْک وأَنَّه کَانَ یؤْ الد طْلُبکَانَ ی إِلَی أَنَّه

رٌ مخَی یهکَانَ ف لَو أَنَّها ولِّهرِ حینَ بِغَیملسالْم اءمد کفسی أَنَّهکُونِ ولَی الستْنَۀَ عه أَ الْفنُقبِ ع لَم ینْسبوه ا أُمرَ خَالد بنُ الْولید بِضَرْ
 ولَ اللَّهسأَنَّ رۀَ علیها السالم وملَی فَاطلٍ عهنَۀَ أَبِی جاب جتََزوأَنْ ی ادعلیه السالم أَر رِ إِلَی أَنَّهنْبلَی الْمع صلی اهللا علیه وآله شَکَاه

 جتََزوأَنْ ی رِیداً ی یلینَ فَقَالَ إِنَّ عملسأَلَا إِلَی الْم اللَّه نَۀِ نَبِیلَی ابع اللَّه ودنَۀَ عیابآذَان ا فَقَدنْ آذَاهنِّی فَمۀٌ مضْعۀَ بمإِنَّ فَاط 
  . ...ومنْ سرَّها فَقَد سرَّنی ومنْ غَاظَها فَقَد غَاظَنی 

دهند؛ به طوري  مردم به ما کارهاي زشتی نسبت می! خدااي فرزند رسول : به امام صادق علیه السالم عرض کردم: علقمه می گوید
تواند خشنودي مردم را جلب نموده و جلو زبان آن ها را  اي علقمه انسان نمی: که سینه ما تنگ شده و شدیداً ناراحت می شویم فرمود

آیا به یوسف نسبت ندادند که او . لم نماندندچگونه سالم می مانید از چیزي که انبیاء و پیامبران و اوصیاء علیهم السالم از او سا. بگیرد
تصمیم گرفت که زنا کند؟ آیا در باره ایوب نگفتند که او از اثر گناهانش به آن مصیبت ها دچار گشت؟ آیا در حق داوود پیغمبر نگفتند 

هدف خود شوهر آن زن را در جلو که او دنبال کرد پرنده را تا اینکه چشمش بزن اوریا افتاد و دلباخته او شد و به منظور رسیدن به 
  ....جبهه جنگ پیشاپیش تابوت قرار داد تا اینکه کشته شد سپس با آن زن ازدواج کرد؟

آیا در باره حضرتش نگفتند که او در باره پسر عمش علی علیه السالم نظر خصوصی دارد و طبق هواي نفس خود سخن میگوید تا 
وحی ؟اینکه خداوند دروغ آنان را روشن ساخت و  ی ی حلَّا و و إِ نْ ه وي إِ نِ الْه قُ ع نْطما ی این آیه را نازل فرمود و...  

آیا نسبت ندادند به سید اوصیاء علیهم السالم که او طالب دنیا و در پی خالفت و سلطنت است و . و در باره اوصیاء بیش از اینها گفتند



و اینکه او خون مسلمانان را بدون جهت می . آرامش اجتماع را دوست ندارداین که او همیشه در صدد فتنه و آشوب است و سکون و 
  .ریزد و اینکه اگر او مرد خوبی بود خالد بن ولید را مأمور کشتن او نمیکردند

ن باالي آیا نسبت ندادند که او می خواهد با دختر ابوجهل با داشتن فاطمه زهرا علیها سالم ازدواج کند و اینکه پیامبر در حضور مسلمی
آگاه باشید فاطمه پاره . علی تصمیم گرفته دختر دشمن خدا را بر سر دختر پیامبر خدا بیاورد! مردم« : منبر از او شکایت کرد و فرمود

تن من است هر که او را آزار دهد مرا آزاد داده و هر که او را خوشحال کند مرا خوشحال کرده و هر که او را بخشم آورد مرا بخشم 
  .»استآورده 

: قم، الطبعۀ - مؤسسۀ البعثۀ  - قسم الدراسات االسالمیۀ : ، تحقیق و نشر165، األمالی، ص )هـ381متوفاي(الصدوق، أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین 
  .هـ1417األولی، 

  : نکته مورد توجه
حض و ساخته و پرداخته دشمنان آن طبق این روایت، اصل داستان خواستگاري امیر مؤمنان علیه السالم از دختر ابو جهل دروغ م

حضرت است؛ اما این که رسول خدا این جمله را درباره حضرت زهرا فرموده است، حقیقت دارد و می خواهد به تهمت زنندگان گوشزد 
  .کند که فاطمه را با اخبار دروغتان نیازارید

  ) أشهد أنک بضعۀ منی : ( )ع(صادق  از امام روایت ششم
زمینه صدور این روایت را از سوي رسول خدا صلی اهللا علیه وآله جهت نشان دادن مقام و جایگاه حضرت زهرا داستان دیگري که 

سالم اهللا علیها فراهم ساخته این است که مردي نابینا، با اجازه حضرت زهرا وارد خانه آن حضرت شد، رسول خدا می بیند که فاطمه 
چرا چادر پوشیدي، در حالی که او نابینا است و شما : رسول خدا فرمود. انش استقبال کردچادر بر سر کرد و با حفظ حجاب کامل از مهم

  .اگر او نابینا است من او را می بینم و او بوي مرا استشمام می کند: را نمی بیند؛ فاطمه فرمود
  . اینجا بود که رسول خدا این جمله معروفش را در ستایش از دخترش فاطمه بیان کردند

  : مان مغربی روایت را با این متن نقل کرده استقاضی نع
لم تحجبینه وهو ال یراك ): ع(فقال لها النبی . فحجبته) ع(استأذن أعمی علی فاطمۀ : أنه قال) ع(وعن جعفر بن محمد )  792( 

  .نیأشهد أنک بضعۀ م: فقال رسول اهللا . إن لم یکن یرانی فإنی أراه وهو یشم الریح : یا رسول اهللا: ؟ قالت
. فاطمه براي استقبال از او خود را پوشانید. شخص نابینایی اجازه خواست تا خدمت آن حضرت برسند: امام صادق علیه السالم فرمود

اگر او مرا نمی بیند من او را می ! اي رسول خدا : چرا خود را پوشاندي در حالی که او تو را نمی بیند؟ فاطمه فرمود: رسول خدا فرمود
  .شهادت می دهم که تو پاره تن من هستی: رسول خدا فرمود. بوي را می استشمام می کندبینم و او 

: القاهرة، سال چاپ  -دار المعارف : آصف بن علی أصغر فیضی، ناشر : ، تحقیق 215، ص  2، دعائم اإلسالم، ج)هـ363متوفاي (المغربی، القاضی النعمان 
  م 1963 - 1383

  : با سند ذیل از امام صادق علیه السالم نقل کرده است ابن حاتم عاملی این روایت را
علیه (حدثنی أبی، عن أبیه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جده علی بن الحسین : وحدث موسی بن إسماعیل، قال 

یا :  ) علیه وآلهصلی اهللا(استأذن علیها أعمی فحجبته ، فقال النبی ) صلی اهللا علیه وآله(إن فاطمۀ بنت رسول اهللا ): السالم
صلی اهللا علیه (فقال لها النبی . یا رسول اهللا إن لم یکن یرانی فأنا أراه وهو یشم الریح:  فاطمۀ لم حجبتیه وهو ال یراك؟ فقالت

  .أشهد أنک بضعۀ منی) : وآله
التابعۀ لجماعۀ المدرسین، قم  سۀ النشر االسالمیمؤس: ناشر ،457النظیم، ص  ، الدر)هـ664متوفاي(العاملی، الشیخ جمال الدین یوسف بن حاتم بن فوز 

  .بی تا. المشرفۀ
  : این روایت در کتابهاي اهل سنت همانند مناقب ابن مغازلی شافعی نیز آمده است

  304: مناقب اإلمام علی بن أبی طالب علیه السالم، ص
  ) وهی بضعۀ منی، وهو نور عینی، وهی ثمرة فؤادي ( : ابن عباس از روایت هفتم

  : روایت ابن عباس با چند سند گزارش شده است



  : سند اول 
امیرمؤمنان، فاطمه زهرا، و حسنین علیهم السالم به محضر پیامبر آمدند وبعد از فرمایش عمومی و : در این سند ابن عباس می گوید

ی وهی نُور عینی وهی ثَمرَةُ فُؤَادي وهی روحی وهی بضْعۀٌ منِّ :خصوصی در باره هریک از آنها، در باره حضرت سالم اهللا علیها فرمود
ینْبنَ جیی بالَّت.  

  : متن رواین این است
اللَّه دبنُ أَبِی عب دمحثَنَا م دقَالَ ح اللَّه همحقَّاقُ ری الدوسنِ مب دمنُ أَحب یلثَنَا ع دحقَالَ ح یالْکُوف  یخَع ثَنَا موسی بنُ عمرَانَ النَّ د

یدعنْ سع نْ أَبِیهزَةَ عمنِ أَبِی حب یلنِ عنِ بسنِ الْحع یفَلالنَّو زِید نِ ینِ بیسالْح همنْ عولَ عساسٍ قَالَ إِنَّ ربنِ عنِ ابرٍ عیبنِ جب 
ا زالَ یدنیه نَ جالساً ذَات یومٍ إِذْ أَقْبلَ الْحسنُ علیه السالم فَلَما رآه بکَی ثُم قَالَ إِلَی إِلَی یا بنَی فَماللَّه صلی اهللا علیه وآله کَا

خذه الْیمنَی ثُم أَقْبلَ الْحسینُ علیه السالم فَلَما رآه بکَی ثُم قَ الَ إِلَی إِلَی یا بنَی فَما زالَ یدنیه حتَّی أَجلَسه حتَّی أَجلَسه علَی فَ
نَیا بی إِلَی قَالَ إِلَی کَی ثُما بآها رۀُ علیها السالم فَلَممفَاط لَتأَقْب رَي ثُمسالْی هذخ ۀِ فَأَجلَسها بینَ یدیه ثُم أَقْبلَ أَمیرُ علَی فَ

إِلَی جنْبِه الْأَیمنِ فَقَالَ لَه أَصحابه یا لْمؤْمنینَ علیه السالم فَلَما رآه بکَی ثُم قَالَ إِلَی إِلَی یا أَخی فَما زالَ یدنیه حتَّی أَجلَسه ا
ثَنی بِالنُّبوةِ و  رسولَ اللَّه ما تَرَي واحداً منْ هؤُلَاء إِلَّا بکَیت أَ و ما عي بالَّذ فَقَالَ صلی اهللا علیه وآله و هتؤْی فیهِم منْ تُسرُّ بِرُ

لَی وا عم لَّ وج زَّ و ع لَی اللَّهقِ ع خَلْ إِلَی منْهم أَما علی بنُ  جه الْأَرضِ نَسمۀٌ أَحباصطَفَانی علَی جمیعِ الْبرِیۀِ إِنِّی و إِیاهم لَأَکْرَم الْ
نْیا و الْآ ی الدی فائول باحص ي ودعرِ بالْأَم ب احص ی ویقشَق ی وأَخ بٍ علیه السالم فَإِنَّهرَةِ أَبِی طَالخ...  

و هی  و هی بضْعۀٌ منِّی و هی نُور عینی و هی ثَمرَةُ فُؤَاديولینَ و الْآخرِینَ و أَما ابنَتی فَاطمۀُ فَإِنَّها سیدةُ نساء الْعالَمینَ منَ الْأَ
ا جهبر يدنَ ییا برَابِهحی مف تتَی قَامۀُ میالْإِنْس اءروالْح یه و ینْبنَ جیی بالَّت یوحررَ نُورظَه لَالُهرُ لَّ جظْها یکَم اءمکَۀِ السلَائما له
ی انْظُرُوا إِلَی أَمکَتلَائا می هکَتلَائملَّ لج زَّ وع قُولُ اللَّهی ضِ ولِ الْأَرأَهبِ لاکالْکَو نُور دتَرْتَع يدنَ ییۀً بمی قَائائةِ إِمدیۀَ سمی فَاطت

لَما رأَیتُها ذَکَرْت ما یصنَع خیفَتی و قَد أَقْبلَت بِقَلْبِها علَی عبادتی أُشْهِدکُم أَنِّی قَد آمنْت شیعتَها منَ النَّارِ و أَنِّی فَرَائصها منْ 
ثَها و کُسرَ جنْبهاو انْتُهِکَت حرْمتُها بِها بعدي کَأَنِّی بِها و قَد دخَلَ الذُّلُّ بیتَها  إِر تعنم ا وقَّهح تبُغص ا[ وتُهنْبج رَتکُس و [ و

حي مدعیثُ فَلَا تُغَاثُ فَلَا تَزَالُ بتَغتَس و ابفَلَا تُج اهدمحا مي یتُنَاد یه ا وینَهنج قَطَتۀً تَتَذَکَّأَسیاکۀً بکْرُوبُزونَۀً م طَاعرُ انْق
ش إِذَا جنَّها اللَّیلُ لفَقْد صوتی ا حتَوتَس ی أُخْرَي ورَاقتَتَذَکَّرُ ف رَّةً وا مهتینْ بیِ عحالْو بِالْقُرْآنِ ثُم تدجإِذَا تَه هإِلَی عتَمتَس ي کَانَتلَّذ

أَنْ کَانَت دعیلَۀً با ذَلها نَا تَرَي نَفْسا بِمتْهکَۀِ فَنَادلَائبِالْم کْرُهالَی ذتَع ا اللَّههسؤْنی کذَل نْدزِیزَةً فَع ا عامِ أَبِیهی أَیف مرْیم بِه تد
الْعالَم ساءلی نع طَفاكاص و ك ینَ یا فَاطمۀُ اقْنُتی لرَبک و اسجدي و بِنْت عمرَانَ فَتَقُولُ یا فَاطمۀُ إِنَّ اللَّه اصطَفاك و طَهرَ

  .ارکَعی مع الرَّاکعینَ
رِّضُهرَانَ تُممع بِنْت مرْیا مهلَّ إِلَیج زَّ و ع ثُ اللَّهعبفَی رَضفَتَم عجا الْوئُ بِه تَدبی ثُم نْدا فَتَقُولُ عهلَّتی عا فهستُؤْن ا و ب ا ری کذَل
نْیا فَأَلْحقْنی بِأَبِی فَیلْحقُها اللَّه عزَّ و جلَّ لِ الدبِأَه ترَّمتَب اةَ ویالْح تمئس ی بِی  إِنِّی قَدتیلِ بنْ أَهی مقُنلْحنْ یلَ مفَتَکُونُ أَو

فَأَقُولُ عنْد ذَلک اللَّهم الْعنْ منْ ظَلَمها و عاقب منْ غَصبها و ذَلِّلْ منْ  مْغصوبۀً مقْتُولَۀً فَتَقْدم علَی محُزونَۀً مکْرُوبۀً مغْمومۀً
ب جنْبها حتَّی أَلْقَت ولَدها فَتَقُولُ الْملَائکَۀُ عنْد ذَلک آمی ك منْ ضَرَ   ...نَ أَذَلَّها و خَلِّد فی نَارِ

نشسته بود که حسن آمد و چون او را دید گریست و سپس فرمود بیا نزد » صلی اهللا علیه وآله«ابن عباس می گوید روزي رسول خدا 
سپس حسین آمد و چون او را دید گریست و گفت بیا بیا . من بیا نزد من اي پسرم و او را به خود نزدیک کرد تا بر زانوي راست نشانید

سپس فاطمه آمد و او را هم به خود نزدیک کرد و برابر خود نشانید و . نزدیک کرد تا بر زانوي چپ خود نشانید پسر جانم و او را هم
آمد او را هم که دید گریست و نزدیک خود طلبید و در پهلوي راست خود نشانید، اصحابش گفتند » علیه السالم«سپس امیر المؤمنین 

توي اینها کسی نبود که از دیدنش شاد شوي؟ فرمود به حق آنکه مرا به نبوت بر انگیخته و  یا رسول اللَّه هر کدام را دیدي گریستی؟
  .بر همه مردم برگزیده من و اینها گرامی ترین خلقیم نزد خدا و روي زمین کسی نیست که از اینها نزد من محبوبتر باشد

  ....است و صاحب لواء منست در دنیا و آخرتاما علی بن ابی طالب که برادر من و همکار من و بعد از من صاحب امر 



و اما دخترم فاطمه که بانوي زنان جهانیان است از اولین و آخرین و پاره تن من و نور دیده من و میوه دل من و روح من است که 
ان بتابد چنانچه درون منست و حوراء انسیه است هر وقت در محراب خود برابر پروردگارش جل جالله بایستد نورش به فرشتگان آسم

ببینید کنیزم فاطمه با وي کنیزانم را برابرم ایستاده و دلش ! نور اختران بر زمین بتابد و خداي عز و جل به فرشتگانش فرماید فرشتگانم
س از من با از ترسم می لرزد و دل به عبادتم داده، گواه باشید که شیعیانش را از آتش امان دادم و چون او را دیدم بیادم افتاد آنچه پ

وي می شود گویا می بینم خواري به خانه اش راه یافته و حرمتش زیر پا رفته و حقش غصب شده و ارثش ممنوع شده و پهلویش 
شکسته و جنین او سقط شده و فریاد میزند یا محمداه و جواب نشنود و استغاثه کند و کسی بدادش نرسد و همیشه پس از من غمنده 

یک بار یادآور شود که وحی از خانه اش بریده و بار دیگر یاد جدائی من کند و شب که آواز مرا نشنود بهراس  و گرفتار و گریان است
افتد آوازي که من با تالوت قرآن تهجد میکردم و خود را خوار بیند پس از آنکه در دوران پدر عزیز بوده در اینجا خداي تعالی او را با 

چه بمریم بنت عمران گفتند ندا دهند و گویند اي فاطمه خدایت گزید و پاك کرد و بر زنان  فرشتگان مأنوس سازد و او را بدان
جهانیان برگزید اي فاطمه قنوت کن بر پروردگارت و سجود و رکوع کن با راکعان سپس بیماري او آغاز شود و خدا مریم بنت عمران 

ینجا است که گوید پروردگارا من از زندگی دلتنگ شدم و از اهل دنیا ملولم را بفرستد او را پرستاري کند و در بیماري او انیس او باشد ا
مرا بپدرم رسان خداي عز و جل او را بمن رساند و اول کس از خاندانم باشد که بمن رسد، محزون و گرفتار و غمنده و شهید بر من 

ه هر که حقش را غصب کرده و خوار کن هر که خوارش وارد شود و من در اینجا بگویم خدایا لعنت کن هر که باو ظلم کرده و کیفر د
  ....کرده و در دوزخ مخلد کن هر که به پهلویش زده تا سقط جنین کرده و مالئکه آمین گویند

: لطبعۀقم، ا -مؤسسۀ البعثۀ  - قسم الدراسات االسالمیۀ : ، تحقیق و نشر176، األمالی، ص)هـ381متوفاي(الصدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین 
  .هـ1417األولی، 

  یسوءنی ما ساءها ،وثمرة فؤادي  ،وهی نور عینی ، إن فاطمۀ بضعۀ منی  : سند دوم 
  : سند دوم با کمی تغییرات از ابن عباس این گونه نقل شده است

ثَنَا ع دقَالَ ح اللَّه همحر یاندمفَرٍ الْهعنِ جب ادنُ ِزیب دمثَنَا أَح دقَالَ ح ازِيوۀَ الْأَهلَمنُ سفَرُ بعثَنَا ج دمٍ قَالَ حاشنِ هب یمرَاهنُ إِبب یل
ثَنَا دقَالَ ح يداقالْو نِ أُخْتی ابوسنِ مب یمرَاهنْ إِبع یالثَّقَف دمحنُ مب یمرَاهثَنَا إِب دح  یرَّانةَ الْحو قَتَادنِ أَبنِ بمالرَّح دبنْ عع

انَ جالساً ذَات یومٍ و عنْده علی الْعلَاء الْحضْرَمی عنْ سعید بنِ الْمسیبِ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ إِنَّ رسولَ اللَّه صلی اهللا علیه وآله کَ
ب منْ أَحبهم و و فَاطمۀُ و الْحسنُ و الْحسینُ علیهم السالم فَ فَأَح لَیالنَّاسِ ع أَکْرَم ی وتیلُ بأَه ُؤلَاءأَنَّ ه لَمتَع إِنَّک مقَالَ اللَّه

طَهم ملْهعاج و مانَهنْ أَعنْ مأَع و ماهادنْ عم ادع و ماالهنْ والِ مو و مَغضَهنْ أَبم ضغنْ رِینَ أَبینَ مومصعسٍ منْ کُلِّ رِجم
 نْکسِ م بِرُوحِ الْقُد مهدأَی کُلِّ ذَنْبٍ و.  

ؤْمالْم دقَائ أَنْت ي ودعا بهلَیی عیفَتخَل ی وتأُم امإِم أَنْت یلا عقَالَ صلی اهللا علیه وآله ی کَأَنِّی أَنْثُم نَّۀِ وینَ إِلَی الْجظُرُ إِلَی ن
ع و لَکم ونَ أَلْفعبا سهینمنْ ینْ نُورٍ علَی نَجِیبٍ مۀِ عامیالْق موی لَتأَقْب ۀَ قَدمی فَاطنَتنَ ابیب و لَکم ونَ أَلْفعبا سارِهسنْ ی

س یدیها سبعونَ أَلْف ملَک و خَلْفَها سبعونَ أَلْف ملَک تَ لَۀِ خَماللَّی مِ ووی الْیف لَّترَأَةٍ صا اممنَّۀِ فَأَیی إِلَی الْجتأُم نَاتؤْم م قُود
دخَلَت الْجنَّۀَ بِشَفَاعۀِ ت علیاً بعدي صلَوات و صامت شَهرَ رمضَانَ و حجت بیت اللَّه الْحرَام و زکَّت مالَها و أَطَاعت زوجها و والَ
یس یصلی اهللا علیه وآله أَ ه ولَ اللَّهسا ریلَ یینَ فَقالَمالْع اءسةُ ندیا لَسإِنَّه ۀَ ومی فَاطنَتا فَقَالَ صلی اهللا علیه ابهالَمع اءسنةٌ لد

ا ابرَانَ فَأَممع بِنْت مرْیمل وآله ذَاكرَابِهحی مف ا لَتَقُومإِنَّه رِینَ والْآخ ینَ ولنَ الْأَوینَ مالَمالْع اءسةُ ندیس ۀُ فَهِیمی فَاطا نَت
کَۀُ مرْیم فَیقُولُونَ یا فَاطمۀُ إِنَّ اللَّه ائفَیسلِّم علَیها سبعونَ أَلْف ملَک منَ الْملَائکَۀِ الْمقَرَّبِینَ و ینَادونَها بِما نَادت بِه الْملَ

ك و اصطَفاك علی نساء الْعالَمینَ   .اصطَفاك و طَهرَ
نی ثُم الْتَفَت إِلَی علی علیه السالم فَقَالَ  یا علی إِنَّ فَاطمۀَ بضْعۀٌ منِّی و هی نُور عینی و ثَمرَةُ فَُؤادي یسوؤُنی ما ساءها و یسرُّ

نُ فَهما ابنَاي و ریحانَتَاي و هما سیدا و إِنَّها أَولُ منْ یلْحقُنی منْ أَهلِ بیتی فَأَحسنْ إِلَیها بعدي و أَما الْحسنُ و الْحسی ما سرَّها
ك ثُم رفَع صلی اهللا علیه وآله یده إِلَی السما ك أَنِّی شَبابِ أَهلِ الْجنَّۀِ فَلْیکْرَما علَیک کَسمعک و بصرِ إِنِّی أُشْهِد مفَقَالَ اللَّه ء

و مهبنْ أَحمل بحم یلو و ماهادنْ عمل ودع و مهبارنْ حمل رْبح و مهالَمنْ سمل لْمس و مَغضَهنْ أَبمل ضغ بماالهنْ ومل .  



منند و نشسته بود و علی و فاطمه و حسنین نزد او بودند گفت خدایا تو میدانی اینان اهل بیت ) ص(روزي رسول خدا : ابن عباس گفت
گرامی ترین مردم نزد من دوستشان را دوست دار، دشمنشان را دشمن دار مهربانی کن با مهربانان به آنها و بد دار بدخواه آنها را، 

  .کمک کن کمک کار آنها را و آنها را از پلیدي پاك کن و معصوم دار از هر گناهی و بروح القدس مؤید دار
پس از من خلیفه اي تو پیشرو اهل بهشتی و گویا من مینگرم دخترم فاطمه را که روز قیامت بر اي علی تو امام امت منی و بر آنها 

اسبی از نور سوار است و از طرف راستش هفتاد هزار فرشته و از چپش هفتاد هزار و جلو رو و دنبالش هر کدام هفتاد هزار فرشته باشد 
پنج نماز بخواند و ماه رمضان را روزه دارد و حج خانه خدا کند و زکاة مالش را  و زنان امتم را ببهشت رهبري کند هر زنی در شبانه روز

بپردازد و شوهرش را اطاعت کند و پس از من پیرو علی باشد به شفاعت دخترم فاطمه ببهشت رود و او سیده زنان عالمیان است 
مران بود اما دخترم فاطمه بانوي زنان عالم است از اولین عرض شد یا رسول اللَّه او سیده زنان عالم خود است؟ فرمود او مریم دختر ع

و آخرین و او است که چون در محرابش بایستد هفتاد هزار فرشته مقرب بر او سالم دهند و ندائی که بمریم کردند باو کنند و گویند 
  .اي فاطمه براستی خدا تو را برگزید و پاك کرد و برگزید بر زنان جهانیان

کرد و فرمود اي علی فاطمه پاره تن من است و نور دیده من و میوه دلم بد آیدم آنچه او را بد آید و شادم از شادیش سپس رو به علی 
و او اول کس است از خاندانم که به من رسد، پس از من با او خوبی کن حسن و حسین دو پسر من و دو ریحان منند و هر دو سید 

ش و چشمت عزیز باشند سپس دست بآسمان برداشت و گفت بار خدایا گواه باش که من جوانان اهل بهشتند باید پیش تو چون گو
دوستدار دوست آنها و دشمن دشمن آنها و سازش کار سازش کننده آنها و نبرد کن با نبردکننده آنهایم و دشمنم با هر که بدخواه آنها 

  .است و دوستم با هر که آنها را دوست دارد
: قم، الطبعۀ -مؤسسۀ البعثۀ  - قسم الدراسات االسالمیۀ : ، تحقیق و نشر575، األمالی، ص)هـ381متوفاي(ن علی بن الحسین الصدوق، ابوجعفر محمد ب

  .هـ1417األولی، 

  ) ، وولداها عضدي فاطمۀ بضعۀ منی (از ابن عباس  روایت هشتم
ز بازگشت از حجۀ الوداع در باره اهل بیتش در شاذان بن جبرئیل قمی روایت دیگري را از ابن عباس نقل کرده که رسول خدا پس ا

  : متن روایت این است . فاطمۀ بضعۀ منی : حضور اصحاب سفارش کرد و از جمله در باره حضرت زهرا فرمود
  )حدیث علی أبو ذریۀ النبی(

وداعِ جلَسنَا مع رسولِ اللَّه صلی اهللا علیه وآله فی مسجِده فَقَالَ أَ بِالْإِسنَاد یرْفَعه إِلَی ابنِ عباسٍ أَنَّه قَالَ لَما رجعنَا منْ حجۀِ الْ
نُّ علَی أَهلِ هلِ الدینِ إِذْ هداهم بِی و أَنَا أَمتَدرونَ ما أَقُولُ لَکُم قَالُوا اللَّه و رسولُه أَعلَم قَالَ اعلَموا أَنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ منَّ علَی أَ

بٍ ابنِ عمی و أَبِی ذُریتی أَلَا و منِ اهتَدي بِهِم نَجا  نِ أَبِی طَالب یلبِع یهِمدینِ إِذْ أَهالد ا النَّاسهي أَیغَو ضَلَّ و منْهع خَلَّف و منْ تَ
و أَنَا و بعلُها کَالضَّوء اللَّهم ارحم منْ رحمهم و لَا تَغْفرْ  فَاطمۀَ بضْعۀٌ منِّی و ولَدیها عضُداي فَإِنَّاللَّه اللَّه فی عتْرَتی و أَهلِ بیتی

  .لمنْ ظَلَمهم ثُم دمعت عینَاه و قَالَ کَأَنِّی أَنْظُرُ الْحال
حضرت . اع برگشتیم، همراه رسول خدا در مسجد آن حضرت در مدینه نشسته بودیمهنگامی که از حجۀ الود: ابن عباس می گوید

خداوند بر اهل دین منت : فرمود. خدا و رسولش بهتر می داند: آیا می دانید که براي شما چه مطلبی می گویم؟ اصحاب گفتند: فرمود
  .نهاد زیرا آنها را به وسیله من هدایت کرد

الم هدایت کردم پسر عمو و پدر فرزندانم هر که به  گذارم بر اهل دین؛ من منت می چون آنها را به وسیله علی بن ابی طالب علیه الس
  .وسیله ایشان هدایت یافت رستگار است و کسی که از آنها تخلف نماید گمراه و سرگردان

فرزندش بازوان منند و من و شوهرش چون خدا خدا را در نظر داشته باشید در مورد عترت و اهل بیتم، فاطمه پاره تن من و دو ! مردم
خدایا رحم کن بر کسی که به آنها رحم نماید و کسی که بر آنها ستم ورزد او را میامرز، در این موقع چشمان . نور درخشنده هستیم

  . بینم چه خواهند کرد پیامبر پر از اشک شده فرمود گویا هم اکنون می
األولی، : علی الشکرچی، چاپ : ، تحقیق 168، ص )علیه السالم ( الروضۀ فی فضائل أمیر المؤمنین ) هـ660وفاي مت(القمی، سدید الدین شاذان بن جبرئیل 

  1423: سال چاپ 

  إِنَّها بضْعۀٌ منِّی فَمنْ آذَاها فَقَد آذَانی )ص(ابو ذر غفاري از رسول خدا  : روایت نهم



، فاطمه زهرا را خواست  ، رسول خدا صلی اهللا علیه وآله ن است که در مریضی وفاتذر غفاري این صدر دیگر این روایت به نقل ابوشأ
و به ایشان خبر داد که تو نخستین فرد از اهل بیت من هستید که به من ملحق خواهی شد و از مصیبت هایی که بر ایشان وارد می 

  : شود خبر داد آنگاه به من فرمود
 ا ذَرا أَبۀٌ یضْعا بیإِنَّهآذَان ا فَقَدنْ آذَاهنِّی فَمم.  

  : متن روایت را مرحوم خزاز قمی این گونه نقل کرده است
ثَنی محمد بنُ همامِ بنِ دقَالَ ح يادغْدا الْبکَرِینُ زافَی بعو الْفَرَجِ الْمی أَبثَنَا الْقَاض دحی مثَن دقَالَ ح ب لٍ الْکَاتیهنُ  سب دمح

ثَنَا عبد اللَّه بنُ زاهرٍ عنْ عبد القُدوسِ عنِ درٍ قَالَ حامنِ عب دمحنْ مع یاسلْمی الس شِ بنِ الْمعتَمرِ قَالَ  معافً الْأَعمشِ عنْ حنَ
ع خَلْتد هلَیع ۀُ اللَّهمحر فَارِيالْغ و ذَری قَالَ أَبنایت ا ذَرا أَبفَقَالَ ی یهف فِّیي تُوالَّذ هرَضی مصلی اهللا علیه وآله ف ولِ اللَّهسلَی ر

زت ] لْبابهاجِ[منحلها ] فَلَبِست [بِابنَتی فَاطمۀَ قَالَ فَقُمت و دخَلْت علَیها و قُلْت یا سیدةَ النِّسوانِ أَجِیبِی أَباك قَالَ فلبت  و أَبرَ
] تصلی اهللا علیه وآله انْکَ] اتَّزَر ولَ اللَّهسر أَتا رصلی اهللا علیه وآله فَلَم ولِ اللَّهسلَی رع خَلَتتَّی دح تخَرَج و و کَتب و هلَیع تب

هضَم ا وهکَائبصلی اهللا علیه وآله ل ولُ اللَّهسکَی رب هینَ بِی ا إِلَیقنْ تَلْحلُ مأَو فَأَنْت وكأَب اكدیِنَّ فکۀُ لَا تَبما فَاطقَالَ ی ثُم
ظْهرُ بعدي حسیکَۀُ النِّفَاقِ و سملَ جِلْباب الدینِ و أَنْت أَولُ منْ یرِد علَی الْحوض مظْلُومۀً مْغصوبۀً ی فوس نَ  وأَی ها أَبی قَالَت

 یکضغبم و ك اءدأَع أَطْرُد و یکبحم و تَکیعی شقأَنَا أَس ضِ ووالْح نْدی عنقَالَ تَلْقَی أَلْقَاك نْدع أَلْقَک فَإِنْ لَم ولَ اللَّهسا ری قَالَت
 شیعۀَ الَت یا أَبه و إِنْ لَم أَلْقَک عنْد الْمیَزانِ قَالَ تَلْقَینی عنْد الصرَاط و أَنَا أَقُولُ سلِّم سلِّمالْحوضِ قَالَ تَلْقَینی عنْد الْمیزَانِ قَ

ا أَبصلی اهللا علیه وآله فَقَالَ ی ولُ اللَّهسر إِلَی الْتَفَت ا ثُمهکَنَ قَلْبفَس و ذَرقَالَ أَب یلع یا ذَرآذَان ا فَقَدنْ آذَاهنِّی فَمۀٌ مضْعا بإِنَّه 
ینَ سیسالْح نَ وسا الْحهنَیاب ینَ ویصالْو دیا سلَهعب ینَ والَمالْع اءسةُ ندیا سا أَلَا إِنَّهانِ إِنْ قَامامإِم مإِنَّه نَّۀِ ولِ الْجابِ أَها شَبد

ئمۀِ معصومونَ أَ بِ الْحسینِ تسعۀٌ منَ الْأَ خْرُج منْ صلْ ی فوس ا ومنْهرٌ ما خَیموهأَب ا ودقَع و هذه يدهنَّا مم و طسونَ بِالْقامقَو
ك قَالَ  دعۀُ بمئ   .عدد نُقَباء بنی إِسرَائیلَالْأُمۀِ قَالَ قُلْت یا رسولَ اللَّه فَکَمِ الْأَ

حبش بن معتمر از أبو ذر غفاري روایت می کند که بر رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله در همان مرضی که به وسیله آن از دنیا رحلت 
و نزد فاطمه آمده عرض برخاستم : اي ابا ذر دخترم فاطمه را نزد من بیاور، ابو ذر می گوید: حضرت به من فرمود. فرمود، وارد شدم

حضرت لباس خود را پوشید و بیرون آمد تا بر آن حضرت وارد شد، چون رسول . اي بانوي زنان پدرت رسول خدا را اجابت فرما: کردم
ی اللَّه علیه و آله را  نیز گریست و  دید خود را به روي او انداخت و گریست، از گریه او پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله) در آن حال(خدا صلّ

پدرت به فدایت، گریه مکن زیرا تو اولین کسی هستی که در حالی که به تو ستم شده ! اي فاطمه: فاطمه را به خویش چسباند و فرمود
و حقّت غصب شده و به ناحق گرفته شده به من ملحق شوي، و به همین زودي کینه ها و عداوتهاي نفاق آشکار گردد، و جامه دین را 

نزد : اي پدر کجا مالقاتت کنم؟ فرمود: بر من وارد شوي، عرض کرد) کوثر(د، پس تو اولین کسی هستی که نزد حوض در بر گیر
حوض کوثر، و من شیعیان و دوستانت را سیراب کنم و دشمنانت و کسانی که تو را به غضب درآورده اند از حوض دور کنم، عرض 

  ؟ )کجا دیدارت کنم(اي رسول خدا اگر نزد حوض مالقاتت نکردم : کرد
پروردگارا شیعه : و من به خدا عرض کنم) مالقاتم کنی(در صراط : اگر نزد میزان مالقاتت نکردم؟ فرمود: عرض کرد. نزد میزان: فرمود

ه من توجه آرام شد، سپس رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله ب) از این کالم(دل زهرا : سالم نگه دار ابو ذر گفت) از آتش و عذاب(علی را 
پاره تن من است هر که او را بیازارد مرا آزرده، هر آینه او بانوي زنان عالمیان است، و شوهرش ) فاطمه(اي ابا ذر این : فرموده گفت

د اوصیاء است، و دو فرزندش آقایان اهل بهشتند، و همانا آن دو امام و پیشوایند چه آنکه قیام کنند و چه آنکه در خانه بنشینند،  و سی
پدرشان از آن دو بهتر است؛ و به زودي خداوند از صلب حسین نه نفر پیشوایان و امامان امین و معصوم که به عدل قیام کنند بیرون 

به عدد نقیبان :  ؟ فرمود امامان بعد از شما چند نفرند!  اي رسول خدا:  عرض کردم:  ذر گفت، ابو ، و از ما است مهدي این امت آورد
  . بنی اسرائیل

السید عبد اللطیف : ، تحقیق38، کفایۀ األثر فی النص علی األئمۀ االثنی عشر، ص)هـ400متوفاي(الخزاز القمی الرازي، أبی القاسم علی بن محمد بن علی 
  .هـ 140انتشارات ـ قم، : الحسینی الکوه کمري الخوئی، ناشر

  ) منِّی منْ آذَاك فَقَد آذَانی أَلَا إِنَّک بضْعۀٌ (انصاري  جابر بن عبد اهللا : روایت دهم



جابر بن عبد اهللا انصاري نیز روایت کرده است که رسول خدا صلی اهللا علیه وآله هنگامی که از دنیا می رفت فاطمه زهرا سالم اهللا 
  : و از جمله فرمودند ، اما رسول خدا ایشان را دلداري می داد و سخنانی زیادي به ایشان فرمود علیها باالسر آمد و گریه می کرد

  . أَلَا إِنَّک بضْعۀٌ منِّی منْ آذَاك فَقَد آذَانی
  : متن روایت طبق نقل کفایۀ االثر خزاز قمی این است

ز ثَنَا عبد الرَّ دقَالَ ح اللَّه همحر یانبالشَّی اللَّه دبنُ عب دمحفَضَّلِ مو الْمرَنَا أَببابارح اأَخْب يدز بٍ الْأَ نِ غَالانَ بملَینُ سقِ ب] تَاحقَالَ ] بِأَر
ثَنَا عبد الْوهابِ بنُ همامٍ الْحمیرِي قَالَ دی قَالَ حالعنُ منُ بسالْح یالْغَن اللَّه دبو عأَبثَنَا شَرِیک دۀَ قَالَ حبنُ أَبِی شَیثَنَا اب دح  

کَانَ رسولُ اللَّه صلی اهللا علیه وآله فی الشِّکَایۀِ الَّتی : قَالَ عنْ جابِرِ بنِ عبد اللَّه الْأَنْصارِيالدینِ بنُ الرَّبِیعِ عنِ الْقَاسمِ بنِ حسانَ 
ع صوتُها فَرَفَع رسولُ اللَّه صلی اهللا علیه وآله طَرْفَه إِلَیها فَقَالَ حبِیبتی قُبِض فیها فَإِذَا فَاطمۀُ عنْد رأْسه قَالَ فَبکَت حتَّی ارتَفَ

کی لَا تَبتبِیبا حقَالَ ی ولَ اللَّهسا ری ك دعنْ بۀَ معأَخْشَی الضَّی قَالَت یککبي یا الَّذۀُ ممطَافَاطأَع تیلُ بنُ أَهیِنَّ فَنَح عبس نَا اللَّه
قِ إِلَی ال خَلْ ب الْ أَح ینَ والنَّبِی نَا لَنَا خَاتَمدعداً با أَحهطعلَا ی لَنَا وا قَبهطعی الٍ لَمصرُ خی خَییصو و وكأَنَا أَب وه لَّ وج زَّ وع لَّه

ک و منَّا منْ لَه الْأَوصیاء و أَحبهم إِلَی اللَّه عزَّ  مع وه و إِلَی اللَّه مهبأَح و اءدرُ الشُّهنَا خَیشَهِید و لُکعب وه لَّ وج ی وانِ فنَاحج
ا ابمه ۀِ والْأُم هذطَا هبنَّا سم و کمنُ عاب وه کَۀِ ولَائالْم عا میرُ بِهِمطنَّۀِ ینْ الْجم اللَّه خْرِج ی فوس نُ ویسالْح نُ وسالْح نَاك

الد تارۀِ إِذَا صالْأُم هذه يدهنَّا مم ینَ وومصعم نَاءۀِ أُممنَ الْأَئۀً معسنِ تیسلْبِ الْحص تَنُ والْف رَتظَاه نْیا هرْجاً و مرْجاً و تَ
ضٍ فَلَا کَبِیرٌ یرْحم صغیراً و لَا صغیرٌ یوقِّرُ کَبِیراً فَیبعثُ اللَّتَقَطَّعت ا علَی بع مضُهعب أَغَار لُ وبنَا لسیدهم کذَل نْدلَّ عج زَّ وع ه

باً غُفْلًا یقُوم بِالدرةِ فی آخرِ الزَّمانِ کَما قُمت بِه فی أَولِ التَّاسع منْ صلْبِ الْحسینِ علیه السالم یفْتَح حصونَ الضَّلَالَۀِ و قُلُو
  .الزَّمانِ و یملَأُ الْأَرض عدلًا کَما ملئَت جوراً

ذَل نِّی وم کلَیع أَفأَر و بِک محأَر ی فَإِنَّ اللَّهکلَا تَب ی وزَنۀُ لَا تَحما فَاطی قَلْبِییف کعضوم نِّی وم ککَانمل جاً  کوز اللَّه کجوز و
ۀِ ووِیبِالس ملُهدأَع ۀِ ویبِالرَّع مهمحأَر باً ونَس مهأَکْرَم باً وسح کتیلِ بأَه أَشْرَف ویهبر أَلْتس قَد ۀِ ویبِالْقَض مرُهلَّ أَنْ   أَنْصج زَّ وع

  .أَلَا إِنَّک بضْعۀٌ منِّی منْ آذَاك فَقَد آذَانیتَکُونی أَولَ منْ یلْحقُنی منْ أَهلِ بیتی 
نَ الصلَانِ مجا رهخَلَ إِلَیۀُ دمفَاط تَلَّتصلی اهللا علیه وآله فَاع ولُ اللَّهسر ض حابۀِ فَقَاال لَها کَیف أَصبحت یا بِنْت قَالَ جابِرٌ فَلَما قُبِ

قَاال  فَاطمۀُ بضْعۀٌ منِّی فَمنْ آذَاها فَقَد آذَانیرسولِ اللَّه قَالَت اصدقَانی هلْ سمعتُما منْ رسولِ اللَّه صلی اهللا علیه وآله یقُولُ 
ك أَنَّهما قَد آذَیانی و َغصبا حقِّی ثُم أَنَعم قَد سمعنَا ذَلک منْه فَرَ إِنِّی أُشْهِد ماللَّه قَالَت و اءما إِلَی السهیدی تا فَعمنْهع رَضَتع

  .اللَّه بِه  فَلَم تُکَلِّمهما بعد ذَلک و عاشَت بعد أَبِیها خَمسۀً و تسعینَ یوماً حتَّی أَلْحقَها
رسول خدا صلّی اللَّه علیه و اله در مرضی بود که به آن از دنیا رفت و فاطمه باالي سرش نشسته و : جابر بن عبد اللَّه انصاري می گوید

اي حبیبه من فاطمه چه چیز تو را گریان : پس آن حضرت چشم به او دوخته فرمود. گریه می کرد تا این که صداي گریه اش بلند شد
  .پس از شما ترسناکم) حقم(از ضایع شدن : کرده؟ عرض کرد

حبیبه من گریه مکن زیرا ما خاندانی هستیم که خداوند هفت خصلت به ما عطا کرده و به احدي پیش از ما نداده و به احدي : فرمود
وصی من بهترین اوصیاء و محبوب بعد از ما ندهد، من خاتم پیغمبران و محبوب ترین خلق نزد خداي عز و جل و پدر تو می باشم، و 

است، و ) حمزه(ترین ایشان نزد خدا است و شوهر تو است، و شهید ما بهترین شهداء و محبوب ترین آنان نزد خدا است و او عموي تو 
دو سبط این است، و از ما است ) جعفر(از ما است کسی که دو بال دارد و با آن دو با فرشتگان در بهشت پرواز کند و او پسر عمویت 

امت و آن دو پسرانت حسن و حسین هستند؛ و بزودي خداوند از صلب حسین نه تن امامان امین و معصوم را بیرون آورد، و از ما است 
مهدي این امت که چون دنیا دچار هرج و مرج شود و فتنه ها ظاهر گردد و راهها بریده شود و مردم همدیگر را غارت کنند نه بزرگ 

حم کند و نه کوچک احترام بزرگ را نگه دارد، در آن هنگام خداي عز و جل مهدي ما نهمین فرزند حسین را برانگیزد، بر کوچک ر
در آخر الزمان قیام کند و زمین را پر از عدل کند چنانچه پر از ستم شده ) خدا(بناهاي محکم و قلعه هاي گمراهی را فتح کند، به دین 

زون مباش زیرا خداوند به تو رحیم تر و مهربان تر از من است، و این بخاطر جایگاه تو است نزد من باشد، اي فاطمه گریه مکن و مح
و آن جایی که در قلب من داري، و خداوند تو را به شریف ترین خاندان من در حسب، و گرامی ترین شان در منصب، و مهربان ترین 



  .ن ایشان در قضاوت تزویج کردایشان به رعیت، و عادل ترینشان در مساوات، و بیناتری
و من از خداي خود خواسته ام که تو اولین نفر از خاندان من باشی که به من ملحق شوي، آگاه باش که تو پاره تن منی و هر که تو را 

ی اللَّه علیه و اله از دنیا رفت و فاطمه مریض شد، دو ن: بیازارد مرا آزرده است، جابر گوید فر از صحابه بر او همین که رسول خدا صلّ
مرا تصدیق کنید که آیا از پیغمبر صلّی اللَّه : اي فاطمه دختر پیغمبر، حال شما چگونه است؟ فرمود: وارد شدند و به او عرض کردند
آن آري این را از : فاطمه پاره تن من است هر که او را بیازارد به تحقیق مرا آزرده است؟ گفتند: علیه و اله شنیدید که می فرمود

پروردگارا تو را گواه می گیرم که این دو مرا آزرده و حقّم : حضرت شنیدیم، پس فاطمه دستهایش را به جانب آسمان بلند کرد و گفت
را غصب کردند، سپس رو از ایشان گرداند و دیگر با آن دو حرف نزد، و بعد از پدرش هفتاد و پنج روز، و بعضی گفته اند چهل روز، و 

  .ماه زنده بود تا خداوند او را به پدر بزرگوارش ملحق فرمودبعضی گویند شش 
السید عبد اللطیف : ، تحقیق65، کفایۀ األثر فی النص علی األئمۀ االثنی عشر، ص)هـ400متوفاي(الخزاز القمی الرازي، أبی القاسم علی بن محمد بن علی 

  .هـ 140انتشارات ـ قم، : الحسینی الکوه کمري الخوئی، ناشر
  :  باره فاطمه فرموددرصلی اهللا علیه وآله بن عبد اهللا انصاري روایت دیگري را نیز نقل کرده و در این روایت آمده است که رسول خدا جابر 

  . ، وابناها ثمرة فؤادي فاطمۀ مهجتی
  : متن روایت به نقل شاذان بن جبرئیل قمی این است

، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري )علیه السالم(یه، عن جده، عن أبیه الحسین ، عن أب)علیه السالم(إلی الصادق  -یرفعه  -باإلسناد 
، وبعلها نور بصري، واألئمۀ من ولدها فاطمۀ مهجتی، وابناها ثمرة فؤادي): صلی اهللا علیه وآله وسلم(قال رسول اهللا : قال

  .أمنائی وحبلی الممدود فمن اعتصم بهم فقد نجی، ومن تخلف عنهم فقد هوي
فاطمه خون قلب من، فرزندانش میوهاي دلم، همسرش نور : رسول خدا صلی اهللا علیه وآله فرمود: بن عبد اهللا انصاري می گویدجابر 

چشمانم و فرزندان فرزندانش امینان من و ریسمان کشیده شده اي هستند که هر کسی به آنها تمسک نمایند، نجات یابند و هر کسی 
  .د کرداز آنها تخلف کنند، سقوط خواهن

األولی، : علی الشکرچی، چاپ : ، تحقیق 156، ص )علیه السالم ( الروضۀ فی فضائل أمیر المؤمنین ) هـ660متوفاي (القمی، سدید الدین شاذان بن جبرئیل 
  1423: سال چاپ 

  : را این گونه معنا کرده است»  مهجتی «ابن منظور واژه 
  بعد ما تُراقُ مهجتُها دم القلب، و ال بقاء للنَّفْسِ: المهجۀُ
  .خون قلب است که اگر این خون ریخته شود زندگی انسان پایان می پذیرد: مجهه

  .األولی: بیروت، الطبعۀ - دار صادر : ، ناشر370، ص2، لسان العرب، ج )هـ711متوفاي(األفریقی المصري، جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور 
  : فاطمۀ قلبی وابناها ثمرة فؤادي:  هللا آمده است که رسول خدا در باره فاطمه فرموددر روایت دیگر از جابر بن عبد ا

  : شاذان قمی روایت را این گونه آورده است
عن اإلمام جعفر علیه السالم عن أبیه عن جده الحسین علیه السالم عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال قال رسول ) وباالسناد(

وابناها ثمرة فؤادي وبعلها نور بصري واألئمۀ من ولدها أمنائی وحبلها الممدود فمن  فاطمۀ قلبیه اهللا صلی اهللا علیه وآل
  .اعتصم بهم نجا ومن تخلف عنهم هوي 

فاطمه قلب من و فرزندانش، میوه دلم و همسرش نور چشم من و پیشوایان از فرزندانش امینان : رسول خدا صلی اهللا علیه وآله فرمود
  .شیده شده اي هستند که اگر کسی به آنها چنگ زنند، نجات می یابند و کسی از آنها روي گرداند نا بود می شودمن و ریسمان ک

  م 1962 - 1381: النجف األشرف، ال چاپ  -منشورات المطبعۀ الحیدریۀ ومکتبتها : ، ناشر146الفضائل، ص ) هـ660متوفاي (القمی، شاذان بن جبرئیل، 

  ) ، من سرها فقد سرنی فاطمۀ بضعۀ منی (ابی وقاص  سعد بن : روایت یازدهم
او نیز این فرمایش رسول خدا صلی اهللا علیه وآله را نقل کرده و روایت وي در امالی . سعد بن ابی وقاص یکی دیگر از صحابه است

  : شیخ مفید این است
حدثنا جعفر : سن بن علی بن الحسن الکوفی قالحدثنا أبو القاسم الح: أخبرنی أبو الحسن علی بن خالد المرغی قال : قال  - 2

حدثنا خالد بن عبد اهللا، عن یزید بن : حدثنا عبد اهللا بن الحسن األحمسی قال: حدثنا أبی قال: بن محمد بن مروان الغزال قال



 صلی سمعت رسول اهللا: سمعت سعد بن مالک یعنی ابن أبی وقاص یقول: أبی زیاد، عن عبد اهللا بن الحارث بن نوفل قال
  .فاطمۀ أعز البریۀ علی، من سرها فقد سرنی، ومن ساءها فقد ساءنی، فاطمۀ بضعۀ منی: اهللا علیه وآله یقول

فاطمه پاره تن من است، هر کسی او را خوشحال کند، : از رسول خدا صلی اهللا علیه وآله شنیدم که می فرمود: سعد بن مالک می گوید
  .فاطمه عزیز ترین موجود نزد من است. احت کند مرا ناراحت کرده استمرا خوشحال کرده و هر که او را نار

علی  -الحسین أستاد ولی : ، تحقیق260، األمالی، ص)هـ 413متوفاي(الشیخ المفید، محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبی عبد اهللا العکبري، البغدادي 
  .م 1993 - هـ 1414الثانیۀ، : بیروت، الطبعۀ -یع دار المفید للطباعۀ والنشر والتوز: أکبر الغفاري، ناشر

  : این روایت را با همین سند شیخ طوسی نیز نقل کرده است
: مؤسسۀ البعثۀ، ناشر -قسم الدراسات االسالمیۀ : ، تحقیق 24، األمالی، ص)هـ460متوفاي(الطوسی، الشیخ ابوجعفر، محمد بن الحسن بن علی بن الحسن 

  هـ1414األولی، : بعۀدار الثقافۀ ـ قم ، الط

  ) وهی بضعۀ منی، وهی قلبی الذي بین جنبی ( مجاهد : روایت دوازدهم
مجاهد که یکی از تابعان است براي شأن صدور این روایت قضیه دیگري را نقل کرده و آن این که حضرت در مقام معرفی حضرت 

  : ن روایت چنین استمت وزهرا سالم اهللا علیها این جمله را در باره آن حضرت بیان کرده 
من عرف هذه فقد : وقال) علیها السالم(وقد أخذ بید فاطمۀ ) صلی اهللا علیه وآله وسلم(خرج رسول اهللا : وعن مجاهد قال

، وهی قلبی الذي بین جنبی، فمن آذاها فقد آذانی ومن آذانی وهی بضعۀ منیعرفها، ومن لم یعرفها هی فاطمۀ بنت محمد، 
  .ال جل وع - فقد آذي اهللا 
هر کسی که فاطمه را می : رسول خدا صلی اهللا علیه وآله بیرون آمد در حالی که دست فاطمه را گرفته بود و فرمود: مجاهد می گوید

شاسد که می شناسد، و هر کسی او را نمی شناسد، بداند او فاطمه دختر پیامبر و پاره تن من و قلب من در میان بدن من است؛ پس 
  . کند، مرا اذیت کرده و کسی که مرا اذیت کند، خداوند را اذیت کرده است کسی که او را اذیت

: شریعت، سال چاپ : انتشارات المکتبۀ الحیدریۀ ، چاپخانه : سید علی أشرف، ناشر: ، تحقیق 234، المختصر، ص)هـ8متوفاي قرن (الحلی، حسن بن سلیمان 
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 -مؤسسۀ الوفاء : محمد الباقر البهبودي، ناشر: ، تحقیق54ص 43حار األنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األطهار، ج ، ب)هـ1111متوفاي(المجلسی، محمد باقر 
  م1983 -هـ 1403الثانیۀ المصححۀ، : لبنان، الطبعۀ - بیروت 

  . این روایت در کتابهاي اهل سنت نیز از طریق مجاهد نقل شده است

  ) وهی بضعۀ منی ) (ع(ن مکحول از امیرمؤمنا : روایت سیزدهم
مکحول که یکی از صحابه رسول خدا صلی اهللا علیه وآله بوده، از امیر مؤمنان روایت طوالنی را که خود آن حضرت در مناقب و 

منقبت هفدهم این است که خداوند حضرت زهرا سالم اهللا علیها را که پاره تن پیامبر است، به . ویژگیهایش بیان فرموده، ذکر می کند
  : متن فرمایش امیر مؤمنان به نقل شیخ صدوق این است. ازدواج ایشان در آورد

1 1 قَّاقُ وی الدوسنُ مب یلع و ینَانالس دمنُ أَحب دمحم نِ الْقَطَّانُ وسنُ الْحب دمثَنَا أَح دنِ  حب دمنِ أَحب یمرَاهنُ إِبنُ بیسالْح
ثَنَا أَبو الْعباسِ أَحمد هشَامٍ دقَالُوا ح منْهع اللَّه یضاقُ ررالْو اللَّه دبنُ عب یلع و کَتِّبکْرُ  الْمثَنَا ب دا الْقَطَّانُ قَالَ حکَرِینِ زی بیحنُ یب

ثَنَا تَمیم بنُ  دبِیبٍ قَالَ حنِ حب اللَّه دبنُ عیرُ بولٍ قَالَ قَالَ أَمکْحنْ مع زِید نِ یرِ بنْ ثَومٍ عکَینُ حانُ بملَیثَنَا س دلُولٍ قَالَ حهب
بٍ علیه السالم لَقَد علم الْمستَحفَظُونَ منْ أَصحابِ النَّبِی محمد ص  نُ أَبِی طَالب یلینَ عنؤْمیالْمف سلَی ۀٌ إِلَّا أَنَّهنْقَبم لٌ لَهجر هِم

 الْمؤْمنینَ فَأَخْبِرْنی بِهِنَّ فَقَالَ علیه و قَد شَرِکْتُه فیها و فَضَلْتُه و لی سبعونَ منْقَبۀً لَم یشْرَکْنی فیها أَحد منْهم قُلْت یا أَمیرَ
ك بِاللَّه طَرْفَۀَ عینٍ و لَم أَعبد اللَّات و الْعزَّي،السالم إِنَّ أَولَ منْقَبۀٍ لی أَنِّی لَ   ...م أُشْرِ

ع کْرٍ وو با أَبهکَانَ خَطَب قَد ۀَ ومی فَاطنجولَّ زج زَّ وع شْرَةَ فَإِنَّ اللَّهۀَ عابِعا السأَمومعِ سبقِ س نْ فَوم ی اللَّهنجرُ فَزَوفَقَالَ م هاتاو
زَّ و جلَّ زوجک فَاطمۀَ سیدةَ نساء أَهلِ الْجنَّۀِ و هی بضْرسولُ اللَّه صلی اهللا علیه وآله  ع فَإِنَّ اللَّه یلا عی یئاً لَکننِّیهۀٌ مع  فَقُلْت

نْیا و الْآخرَةیا رسولَ اللَّه أَ و لَست منْک فَقَالَ بلَی یا  ی الدف نْکی عتَغْنی لَا أَسالمنْ شی مینمکَی نْکأَنَا م نِّی وم أَنْت و یلع.  
الم فرمود: مکحول گوید از اصحاب پیغمبر آنان که مطالب را نیکو بخاطر میسپارند میدانند : أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه الس



کسی نیست که داراي منقبتی باشد مگر اینکه من شریک او بوده ام و بر او برتري داشتم ولی هفتاد منقبت مرا است  که در میان آنان
  .که هیچ یک از آنان را در آن شرکتی نیست

اي نخستین منقبت که مرا است اینست که یک چشم بهم زدن بر: عرض کردم یا أمیر المؤمنین مرا از آن منقبت ها آگاه گردان فرمود
  . ...خدا شریک نگرفتم و الت و عزا را نپرستیده ام

و اما هفدهم اینکه خداوند فاطمه را همسر من نمود با اینکه ابو بکر و عمر از او خواستگاري کرده بودند ولی خداوند از باالي هفت 
طمه بانوي زنان اهل بهشت را که آسمانش او را به من تزویج کرد پس رسول خدا فرمود یا علی گوارایت باد که خداي عز و جل فا

یا علی تو از من هستی و من از تو همچون : پاره تن من است همسر تو کرد عرض کردم یا رسول اللَّه مگر من از تو نیستم فرمود
  .دست راست من نسبت به دست چپم و من از تو در دنیا و آخرت بی نیاز نیستم

منشورات جماعۀ : علی أکبر الغفاري، ناشر: ، تحقیق، تصحیح وتعلیق573، الخصال، ص)هـ381فايمتو(الصدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین 
  1362 -  1403المدرسین فی الحوزة العلمیۀ فی قم المقدسۀ، سال چاپ 

  ) فاطمۀ بضعۀ منی وانا منها : ( )ع(عمرو بن ابی المقدام و زیاد بن عبد اهللا از امام صادق  روایت چهاردهم
بعد از این که یک فرد شقی این خبر را به : ایت به داستان ساختگی خواستگاري از دختر ابو جهل اشاره کرده و می فرمایددر این رو

آنگاه . فاطمه رساند، آن حضرت غمگین شد و به خانه رسول خدا آمد، وقتی علی به خانه آمد و فاطمه را ندید و رفت در مسجد خوابید
  : رسول خدا به علی فرمود. دانش نزد حضرت آمدند و عمر و ابو بکر را هم حاضر کردندرسول خدا همراه فاطمه و فرزن

  .قَد آذَي اللَّهیا علی أَ ما علمت أَنَّ فَاطمۀَ بضْعۀٌ منِّی و أَنَا منْها فَمنْ آذَاها فَقَد آذَانی و منْ آذَانی فَ
.  حتی این مسأله به ذهن من هم خطور نکرده بود:  ؟ علی فرمود پس چرا این کا را کردي: درسول خدا فرمو. میدانم :  علی فرمود

  . رسول خدا سخن او را تصدیق کرد و فاطمه نیز خوشحال شد
  : متن روایت این است

2 نِ یب دمحنُ مب دماسِ أَحبو الْعثَنَا أَب دقَالَ ح دمنُ أَحب یلثَنَا ع دقَاال أَتَی ح اللَّه دبنِ عب ادزِی امِ وقْدنِ أَبِی الْمرِو بمنْ عی عیح
هعشَی ممی ةُ بِنَارٍ ونَازالْج علْ تُشَیه اللَّه کمرْحی علیه السالم فَقَالَ لَه اللَّه دبا علٌ أَبجرِ ذَرغَی یلٍ أَونْدق رَةٍ أَومجا ا بِممم کل

بِنْت  إِنَّه جاء شَقی منَ الْأَشْقیاء إِلَی فَاطمۀَیضَاء بِه قَالَ فَتَغَیرَ لَونُ أَبِی عبد اللَّه علیه السالم منْ ذَلک و استَوي جالساً ثُم قَالَ 
تملا عا أَ مصلی اهللا علیه وآله فَقَالَ لَه ولِ اللَّهسا أَقُولُ  رقّاً ما تَقُولُ فَقَالَ حقّاً مح لٍ فَقَالَتهأَبِی ج بِنْت خَطَب اً قَد یلأَنَّ ع

الَی کَتَبتَع و ك ارتَب أَنَّ اللَّه کذَل ا وهنَفْس کلا لَا تَمرَةِ منَ الْغَیا مخَلَهفَد رَّاترَةً ثَلَاثَ مغَی اءلَی النِّساداً  عالِ جِهلَی الرِّجع کَتَب و
الَ فَاشْتَد غَم فَاطمۀَ منْ ذَلک و بقیت و جعلَ للْمحتَسبۀِ الصابِرَةِ منْهنَّ منَ الْأَجرِ ما جعلَ للْمرَابِط الْمهاجِرِ فی سبِیلِ اللَّه قَ

ج و تستَّی أَمح یتَفَکِّرَةً هم دبِی أَخَذَت رِ وسا الْأَیهقاتلَی عنَ عیسالْح نِ وما الْأَیهقاتلَی عنَ عسالْح لَتملُ حاللَّی ثُومٍ اء أُم کُلْ
ه و عظُم علَیه و لَم الْیسرَي بِیدها الْیمنَی ثُم تَحولَت إِلَی حجرَةِ أَبِیها فَجاء علی فَدخَلَ حجرَتَه فَلَ غَم کذَلل ۀَ فَاشْتَدمرَ فَاطی م

خَرَج إِلَی الْمسجِد یصلِّی فیه ما ثیبِ  یعلَمِ الْقصۀَ ما هی فَاستَحی أَنْ یدعوها منْ منْزِلِ أَبِیها فَ شَاء اللَّه ثُم جمع شَیئاً منْ کَ
ماء ثُم لَبِس ثَوبه و دخَلَ د و اتَّکَأَ علَیه فَلَما رأَي النَّبِی صلی اهللا علیه وآله ما بِفَاطمۀَ منَ الْحزْنِ أَفَاض علَیها منَ الْالْمسجِ

دعا اللَّه أَنْ یذْهب ما بِفَاطمۀَ منَ الْحزْنِ و الْغَم و ذَلک أَنَّه خَرَج  الْمسجِد فَلَم یزَلْ یصلِّی بینَ راکعٍ و ساجِد و کُلَّما صلَّی رکْعتَینِ
ها لَایصلی اهللا علیه وآله أَنَّه ا النَّبِیآها رفَلَم اءدع الص تَتَنَفَّس و تَتَقَلَّب یه ا وهنْدنْ عا ملَه سلَی و ما النَّوی نِّیها قُومقَالَ لَه قَرَار

دبِی أَخَذَت نَ ویسۀُ الْحمفَاط لَتمح نَ وسصلی اهللا علیه وآله الْح لَ النَّبِیمفَح تۀِ فَقَامنَیا بعلیه  ی یلی إِلَی عثُومٍ فَانْتَه أُم کُلْ
زعجتَه ادع لی  قُم یا أَبا تُرَابٍ فَکَموآله رِجلَه علَی رِجلِ علی فَغَمزَه و قَالَ السالم و هو نَائم فَوضَع النَّبِی صلی اهللا علیه  ساکنٍ أَ

اج ا وهِمنْزِلنْ ما ممهخْرَج خَرَج علی فَاستَ رسولِ اللَّه صلی اهللا علیه وآله  تَمعوا عنْدأَبا بکْرٍ منْ دارِه و عمرَ منْ مجلسه و طَلْحۀَ فَ
و منْ آذَانی  یا علی أَ ما علمت أَنَّ فَاطمۀَ بضْعۀٌ منِّی و أَنَا منْها فَمنْ آذَاها فَقَد آذَانیفَقَالَ رسولُ اللَّه صلی اهللا علیه وآله 

نَ کَمنْ آذَاها فی حیاتی و منْ آذَاها فی حیاتی کَانَ کَمنْ آذَاها بعد موتی قَالَ فَقَالَ فَقَد آذَي اللَّه و منْ آذَاها بعد موتی کَا
قِّ نَبِی بِالْح َثک عي بالَّذ و یلفَقَالَ ع تنَعا صإِلَی م اكعا دقَالَ فَم ولَ اللَّهسا رلَی یب یلنِّی عا کَانَ ملَا اً م و ء ا شَیغَه مما بلَ



َثت بِها نَفْسی  دۀُحمفَاط تفَفَرِح قَتدص و قْتدص ا  فَقَالَ النَّبِیمهدا فَقَالَ أَحثَغْرُه یئ تَّی رح تمستَب و کعلیها السالم بِذَل
إِلَی م اهعا دم هینحل بجلَع إِنَّه بِهاحصۀَ لاعالس هذانَا هعا د.... .  
ه، گفتند الم آمد و به او گفت: عمرو بن مقدام و زیاد بن عبد اللَّ خدا رحمت کند، آیا می شود جنازه : مردي خدمت امام صادق علیه الس

رنگ امام صادق علیه : گفترا در نور آتش تشییع کرد و یا با آتش و قندیل و یا چیز دیگري که روشنایی می دهد، همراه جنازه رفت؟ 
الم از این سخن دگرگون شد و مرتّب نشست، و سپس گفت ی از اشقیا به نزد فاطمه دختر پیامبر خدا صلّی اللَّه علیه و آله آمد : السشقی

الم از دختر ابو جهل خواستگاري کرده است؟ فاطمه گفت: و به او گفت آیا می دانی که علی علیه الس:  
پس غیرت فاطمه تحریک شد به طوري که نتوانست مالک . آنچه می گویم حقیقت است: ی؟ آن مرد سه بار گفتحقیقت را می گوی

احساسات خود شود و این بدان جهت بود که خداوند براي زنان غیرت و براي مردان جهاد را نوشته است و براي زنانی که خویشتن 
  .اجر در راه خدا باشد نوشته استداري و صبر کنند پاداش کسی را که نگهبان مرزها و مه

اندوه فاطمه از این جریان بیشتر شد و او در اندیشه بود، تا اینکه شب شد و او شبانه حسن را در شانه راست و حسین را در شانه : گفت
الم آمد و و ارد خانه شد و چپ خود قرار داد و دست چپ ام کلثوم را به دست خود گرفت و به خانه پدرش رفت، و پس علی علیه الس

الم را ندید و از این جهت به شدت اندوهگین شد و بر او گران آمد، در حالی که نمی دانست که قضیه از چه قرار  فاطمه علیها الس
او از اینکه فاطمه را از خانه پدرش صدا بزند، خجالت می کشید، پس به مسجد در آمد و به تعدادي که خدا می خواست نماز . است

  .پس از آن مقداري از ریگ هاي مسجد را جمع کرد و بر آن تکیه داد خواند و
چون پیامبر اندوه فاطمه را دید قدري آب به او داد، سپس لباسش را پوشید و وارد مسجد شد، او همچنان نماز می خواند و در حال 

اطمه را برطرف کند، چون وقتی از پیش او رکوع و سجود بود و هر گاه که دو رکعت نماز می خواند، از خدا می خواست که اندوه ف
  .بیرون آمد او بسیار ناراحت بود

ی اللَّه علیه و آله فاطمه را دید که خواب به چشمش نمی رود و آرام و قرار ندارد، به او گفت دخترم برخیز و او برخاست : زیرا پیامبر صلّ
الم رسیدند، پیامبر پاي خود و پیامبر حسن را برداشت و فاطمه حسین را برداشت و دست ام کلثو م را گرفت تا اینکه نزد علی علیه الس

ابو بکر را از خانه اش و . برخیز اي ابو تراب که دل آرامی را بی قرار ساخته اي: را روي پاي علی گذاشت و او را بیدار کرده و گفت
نزل هایشان صدا زد و همگی نزد رسول خدا صلّی اللَّه بیرون رفت و آنها را از م) ع(عمر را از مجلسش و نیز طلحه را صدا بزن، علی 

آیا نمی دانی که فاطمه پاره تن من است و من از او هستم؟ هر کس ! اي علی: پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله گفت. علیه و آله گرد آمدند
را پس از مرگ من اذیت کند مانند این است  او را اذیت کند مرا اذیت کرده و هر کس مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده و هر کس او

که در حال حیات من اذیت کرده است و هر کس او را در حال حیات من اذیت کند مانند این است که او را پس از مرگ من اذیت 
  .کرده است
الم گفت: می گوید سوگند : را کردي؟ علی گفت پس چه چیزي باعث شد که آن کار: پیامبر گفت. آري، اي پیامبر خدا: علی علیه الس

. به کسی که تو را به حقّ به پیامبري برگزید آنچه به او رسیده، هرگز از من واقع نشده است و حتی فکر آن را هم به خود راه نداده ام
ی اللَّه علیه و آله فرمود الم خوشحال شد و تبسمی کرد، ب. راست گفتی، راست گفتی: پیامبر صلّ ه طوري که دندان پس فاطمه علیها الس

  . ...جاي تعجب است، ما را در این وقت براي چه خواسته بود: پس یکی از آن دو نفر به رفیقش گفت. هایش دیده شد
 منشورات: السید محمد صادق بحر العلوم، ناشر : ، تحقیق وتقدیم 186، ص 1، علل الشرائع، ج )هـ381متوفاي (الصدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین 

  م 1966 -  1385: النجف األشرف، الطبع - المکتبۀ الحیدریۀ ومطبعتها 

  ) إنما فاطمۀ بضعۀ منی : ( از عمر بن عبد العزیز روایت پانزدهم
از برخی صحابه شنیدم که :  نقل کرده است که می گوید)  از خلفاي بنی امیه (، روایتی از عمر بن عبد العزیز  قاضی نعمان مغربی

  . إنما فاطمۀ بضعۀ منی:  صلی اهللا علیه وآله در باره فاطمه زهرا سالم اهللا علیها فرمودرسول :  گفتمی
جاء سهل بن عبد الرحمان إلی عمر بن عبد العزیز : حسن بن عبد اهللا ، عن جعفر بن محمد علیه السالم ، أنه قال ]  977[ 

سمعت الثقۀ من أصحاب رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله : فقال له عمر . إن قومک یقولون إنک تؤثر علیهم ولد فاطمۀ : فقال 
، یرضینی ما أرضاها ویسخطنی ما أسخطها ، فواهللا إنی إنما فاطمۀ بضعۀ منی: تخبر عنه حتی کأنی سمعته منه أنه قال 

  .ورضاءها فی ولدها ] ورضاه [ لحقیق أن أطلب رضاء رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله 



  ]مسرتها جدا ویشنی اغتمامها * یسره وقد علموا أن النبی [ 
شما فرزندان فاطمه را بر آنها مقدم می دارید؟ عمر : قوم شما می گوید: سهل بن عبد الرحمان نزد عمر بن عبد العزیز آمد و گفت

مرا آنچه که  همانا فاطمه پاره تن من است خوشنود می کند: از صحابه موثق رسول خدا صلی اهللا علیه واله شنیدم که می گفت: گفت
به خدا سوگند همانا سزاوار است که من رضاي : عمر گفت. او را خوشنود کند و به خشم می آورد مرا آنچه که او را به خشم می آورد

  . خدا را به دست بیاورم و رضاي فاطمه هم در رضایت فرزندان اوست
السید محمد الحسینی الجاللی، : ، تحقیق59، ص3ألخبار فی فضائل األئمۀ األطهار، ج، شرح ا)هـ 363متوفاي(التمیمی المغربی، أبی حنیفۀ النعمان بن محمد 

  .هـ 1414الثانیۀ، : مؤسسۀ النشر االسالمی ـ قم، الطبعۀ: ناشر

  تواتر این روایت از نظر علماي شیعه : نکته پایانی
م، از نظر علماي شیعه متواتر است از این جهت که در کتب شیعه آمده و اسناد متعدد آن را تقدیم کردی »فاطمۀ بضعۀ منی«روایت 

بررسی سندي هم الزم نیست و صریح تعبیر علماء را در صحت سند برخی اسناد روایات آوردیم؛ اما در این قسمت به برخی از سخنان 
  :علماي شیعه در تواتر و قطعی بودن این روایت، اشاره می کنیم

  ) هـ1111متوفاي ( عالمه مجلسی. 1
  : جلسی بر عصمت حضرت زهرا سالم اهللا علیها به این روایت استدالل کرده و این روایت را متواتر می داند و می نویسدعالمه م
المتواترة اآلتیۀ فی أبواب  واألخبارالقطعی المتواتر،  فلالجماععلیها السالم ، أما عندنا  ال شک فی عصمۀ فاطمۀ: نقول 

  ..الدالۀ علی عصمتها،  فبآیۀ التطهیری المخالفین مناقبها علیها السالم، وأما الحجۀ عل
  :فمنها ... صلوات اهللا علیهما، وأن اهللا تعالی یغضب لغضبها ویرضی لرضاها ،  وباالخبار المتواترة الدالۀ علی أن إیذاء الرسول

: صلی اهللا علیه وسلم قال ما رواه البخاري فی صحیحه فی باب مناقبها علیها السالم عن المسور بن مخرمۀ أن رسول اهللا -  1
  .فاطمۀ بضعۀ منی فمن أغضبها أغضبنی

در عصمت فاطمه علیها السالم شکی نیست؛ دلیل ما یکی اجماع قطعی است که به صورت متواتر نقل شده، و دیگر اخبار : می گوییم
  .متواتري است که آینده در ابواب مناقب آن حضرت وارد شده است

و دیگري اخبار متواتري که داللت دارند، بر اذیت . ی آیه تطهیر است که بر عصمت آن حضرت داللت دارداما دلیل ما بر مخالفین یک
  ...کردن رسول خدا واین که خداوند با خشم فاطمه خشمگین می شود و با رضایت ایشان راضی می شود

مخرمه نقل کرده است که رسول خدا در باره از جمله این روایات آن روایتی است که بخاري در صحیحش در باب مناقب از مسور بن 
  . فاطمه پاره تن من است، هر که او را به خشم در آورد، مرا به خشم آورده است: فاطمه فرمود

 - ؤسسۀ الوفاء م: محمد الباقر البهبودي، ناشر: ، تحقیق336، ص29، بحار األنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األطهار، ج )هـ1111متوفاي(المجلسی، محمد باقر 
  .م1983 -هـ 1403الثانیۀ المصححۀ، : لبنان، الطبعۀ - بیروت 

  ) هـ1186متوفاي ( محقق بحرانی. 2
  : محقق بحرانی می نویسد

بالخبر ومن الظاهر البین أن األمر الذي یشق علیها یؤذیها ، وایذاؤها محرم باالتفاق ، ألنه إیذاء لرسول اهللا صلی اهللا علیه وآله 
  .فاطمۀ بضعۀ منی ، یؤذینی ما یؤذیها لیه بین الخاصۀ والعامۀالمتفق ع

زیرا طبق . از امور آشکاري که بر حضرت زهرا سخت گذشت، اذیت شدنش بود، و اذیت کردن آن حضرت به اتفاق همه حرام است
فاطمه : ست که حضرت فرمودخبري که بین خاصه و عامه مورد اتفاق است، اذیت کردن ایشان اذیت شدن پیامبر است و آن خبر این ا

  .پاره تن من است، اذیت کردن او اذیت کردن من است
مؤسسۀ النشر اإلسالمی التابعۀ لجماعۀ : ، ناشر 552، ص23، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج )هـ1186متوفاي(البحرانی، الشیخ یوسف، 

  .المدرسین بقم المشرفۀ، طبق برنامه مکتبه اهل البیت

  ) هـ1228متوفاي (کاشف الغطاء . 3
  : ایشان نیز بر تواتر این روایت تصریح کرده و می نویسد



من اذاها فقد آذانی ومن  فاطمۀ بضعۀ منیعن النبی صلی اهللا علیه وآله أنه قال  ما تواتر نقله بین الفریقینوروي فی حقها 
  .أولئک یلعنهم اهللا ویلعنهم الالعنون آذانی فقد اذي اهللا وقال اهللا تعالی الذین یؤذون اهللا ورسوله

فاطمه پاره تن من : در باره حضرت زهرا سالم اهللا علیها روایت متواتر بین شیعه و اهل سنت نقل شده است که رسول خدا فرمود
کسانی که : خداوند فرموده است. است، هرکه او را اذیت کند، مرا اذیت کرده و کسی که مرا اذیت کند، خداوند را اذیت کرده است

  .خداو رسولش را اذیت می کند مورد لعن خدا و لعن لعنت کنندگان است
اصفهان، طبق برنامه مکتبۀ  -مهدوي  انتشارات: ، ناشر 12، ص1، کشف الغطاء عن مبهمات شریعۀ الغراء، ج)هـ1228متوفاي (کاشف الغطاء، الشیخ جعفر 

  .اهل البیت

  :آیت اهللا العظمی وحید خراسانی. 4
تقلید جهان تشیع حضرت آیت اهللا العظمی وحید خراسانی بعد از نقل آیه مباهله و تحلیل آن مبنی بر این که این آیه بر عصمت  مرجع

  : ، به صحت این روایت از نظر شیعه و اهل سنت تصرح کرده است حضرت زهرا سالم اهللا علیها داللت دارد
فاطمۀ : قال) صلی اهللا علیه وآله وسلم(أن رسول اهللا  واعترفوا بصحتهومما یؤکد ذلک الحدیث الذي رواه العامۀ والخاصۀ، 

  .، فمن أغضبها أغضبنیبضعۀ منی
روایت . از مواردي که این مطلب را تأکید می کند روایتی است که آن را اهل سنت و شعیه نقل کرده و به صحت آن اعتراف کرده اند

  . ست هر که او را به خشم آورد مرا به خشم آورده استفاطمه پاره تن من ا: این است که رسول خدا فرمود
  .، طبق برنامه مکتبۀ اهل البیت193، ص  1الشیخ وحید الخراسانی، ج  -منهاج الصالحین 

  ) معاصر (فاضل مسعودي . 5
  : نویسدیح کرده و میشیعه و اهل سنت تصر بر تواتر این روایت در نزد»  االسرار الفاطمیۀ «ایشان از محققان معاصر است و در کتاب 

رسول اهللا صلی اهللا  وخصوصا ما تواتر عن أبیهاواستدل الکثیر من العامۀ والخاصۀ بأفضلیۀ فاطمۀ علیها السالم علی مریم 
فهذا الحدیث علیه وآله وسلم م الخاصۀ والعامۀ بقوله صلی اهللا علیه وآله وسلم فاطمۀ بضعۀ منی ، فمن أغضبها أغضبنی 

فیه داللۀ علی کونها من نور الرسول األعظم محمد صلی اهللا علیه وآله وسلم وکونها لحمه ودمه فهو خاتم و من المتواترات
  .الرسل فإنه تکون ابنته أفضل من ابنۀ عمران 

رش بسیاري از علماي اهل سنت و شیعه بر افضلیت فاطمه سالم اهللا علیها بر مریم استدالل کرده به ویژه آن روایت متواتري که از پد
فاطمه پاره تن من است، هر که او را به خشم آورد مرا به خشم : رسول خدا صلی اهللا علیه وآله خاصه و عامه نقل کرده که فرمود

  . .آورده است
این روایت از روایات متواتر است و داللت می کند بر این که حضرت زهرا از نور پیامبر اعظم صلی اهللا علیه، و از گوشت و خون آن 

  .است؛ پس رسول خدا خاتم رسوالن و دخترش برتر از مریم دختر عمران استحضرت 
مؤسسۀ الزائر فی الروضۀ المقدسۀ لفاطمۀ المعصومۀ علیها السالم للطباعۀ : ، ناشر 218األسرار الفاطمیۀ، ص) محقق معاصر(الشیخ محمد فاضل المسعودي  -

  .والنشر ، قم
  : نتیجه
  ؛ نابع شیعه سند صحیح دارددر م)  بضعۀ منی( روایت  : اوال
  ؛ علماي شیعه و اهل سنت این روایت را قطعی می دانند و بر تواتر آن اتفاق نظر دارند : ثانیا
، هدف رسول خدا صلی اهللا علیه وآله معرفی  ، که حداقل هشت مورد را خاطر نشان ساختیم با توجه به شأن صدور این روایت : ثالثا

و نشان دادن میزان دشمنی آزاردهندگان   ، و اخطار جدي براي پرهیز از آزار و اذیت پاره تنش و رسولجایگاه دخترش در نزد خدا 
  . حضرت زهرا سالم اهللا علیها بوده است

  موفق باشید
  گروه پاسخ به شبهات

  )عج(مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر 
 

 


