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آيا خبر يورش به خانه صديقه کبريh صحيح است؟

چـرا با اينکـه اميرالمؤمنيـن8 در خانه بود، هنـگام يورش، 
صديقه کبریh پشت در رفت؟                                                   
آيـا بـاز کردن در توسـط زن، در صورت حاضر بـودن مرد در 
نيسـت؟ مـردان عـرب  مـردان خصوصـا  غيـرت  منـزل، خـاف 

چـرا اميرالمومنين8 با آن همه شـجاعت و دليری، در مقابل 
آن همـه برخوردهايی کـه با صديقه کبریh شـد، قيام نکرد؟     
مي گوينـد در آن زمـان خانه هـا در نداشـتند و درب هـا بـه 
شـکل پـرده و حصير بودنـد! بخصوص که در برخـي از منابع 
روايـت شـده اسـت »نحن أهل بيـت محّمد ال سـقوف لبيوتنا 
و ال أبـواب« يعنـي »خانه هـاي مـا اهل بيـت، نه سـقف دارد، 
نـه در.« پس چگونه ممکن اسـت صّديقه کبـريh بين در و 

ديـوار قرار گرفته باشـد؟
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مقدمه:
فاطمـه زهـراh دخت گرامی نبیّ اکرم حضرت محمدبـن عبداهللs و 
مـادر گرانقـدرش حضرت خديجه دختر خويلد، رضوان اهلل عليها اسـت.

فاطمـه اطهـر از پـدر و مـادری کـه برجسـته تر از آنـان را تاريـخ 
بشـر سـراغ ندارد بـه وجود آمـد. کسـی در تاريخ بشـريّت از تعاليم 
و دسـتوراتی نظيـر دسـتورات پـدر گرانقـدر آن بزرگـوار کـه چهره 
تاريـخ را دگرگون سـاخت، برخوردار نيسـت. طی سـال های معدود 
و محدودی انسـان ها توانسـتند در پرتو اين تعاليـم گام های بلندی به 
جلـو بردارنـد. تاريخ، مادری چـون مادِر زهراh سـراغ نـدارد، وی 
آن چـه داشـت خالصانه در َطبَـق اخاص نهاد و به همسـر واال مقام 
و خـدای خويـش تقديم نمـود و پروردگارش در برابـر، بدو هدايت و 

نور و روشـنايی ارزانی داشـت.
حضـرت زهـراh به تمام جهان انسـانی ثابت نمود که وی انسـانی 
کامـل اسـت که قـادر بـر ارائه برتريـن نمونه زن شايسـته میباشـد. 
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بدينسـان، يکـی از نشـانه های بـزرگ الهـی بـرای قدرت خـارج از 
توصيـف خدا و آفرينش تحسـين برانگيز او باشـد، چـه اينکه خدای 
متعـال فاطمـه زهـراh را از عظمتی واال و شـکوه و جالی فوقالعاده 

بهره منـد سـاخته بود.
حضـرت زهراh در دشـوارترين لحظـاِت بُحران هـای گوناگون با 
پدر ارجمند و همسـر خود تشـريك مسـاعی داشـت. آن مخـّدره با 
تـاش و مبارزات و بيانات خود و تربيت اهلبيِت رسـالت که رسـول 
اکـرمs آنـان را برای يـاری دين خـدا، پس از خود ذخيره سـاخته 
بود، آيين اسـام را ياری کرد. و پس از جهـاد و مبارزه ای َمرارت بار، 
به عنوان نخسـتين فـرد اهل بيت نبی اکرمs به آن حضرت پيوسـت. 
در صحنـه کارزار بـا مشـرکان و پايـان دادن به نقشـه ها و توطئه های 
منافقـان حضـور میيافت و همانگونه کـه در برابر منحرفـان، از خود 
پايـداری و اسـتقامت نشـان مـیداد، در عرصـه آگاهـی دادن به زنان 
مسـلمان نيـز خوش درخشـيد. زهـرای مرضيّه h به راسـتی الگوی 
شـهامت و فدا کاری و شـکيبايی و شـهادت و گذشـت و ايثار بود، به 
گونـه ای کـه با ايـن ويژگیهـا در کوتاه تريـن زماِن ممکن که انسـان 
قـادر اسـت بـرای رسـيدن بـه قّله های بلنـد کمـال، آن را طـی کند، 

سـرآمِد بانوان اّولين و آخرين گشـت.
وهابيـت در تاش هـای مغرضانـه خـود بـه هرسـوی می زنـد تـا 
خدشـه ای بـر عظمت و کرامت ايـن بانوی بزرگوار وارد کند اما دسـت 
بـر قضا روز بـه روز بر حقانيت و نورانيت روافـزون اين بانوی مکرمه 
افـزوده می شـود. زيـرا وهابيـت هـر چـه در جهـت جهـل و تاريکی 
بکوشـد، احتيـاج بـه بارقه هـای نور بيشـتر احسـاس می شـود و اين 
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عيـِن چـاه خود را کنـدن و خـود را در ويـل و عذاب افکندن اسـت. 
در هميـن راسـتا، ما سـعی کرديم تا بـه مهمترين شـبهات در مورد 
شـهادت صديقه کبریh پاسـخ های مختصر برای عموم، ارائه دهيم. 
ايـن پرسـش و پاسـخ ها از کتاب هـا و سـايت های متنوع گـردآوری 
شـده اند، و مـورد بازنگـری و اعرابگـذاری قـرار گرفته انـد، و تمـام 
شـخصيتها و کتابهـا بـه صـورت اجمالی معرفـی شـده اند. اين تاش 
مختصـر محصـول خبرگـزاری اهلبيـتb  ـ ابنا  دفتر شـمال غرب 

می  باشد. 
و اينکـه از مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی ميـراث شـيعه و بويـژه 
حضرت حجت السـام والمسـلمين رحيـم قربانی مدير اين مؤسسـه 
و مؤسسـه خيريـه جان نثاران حضـرت ابا عبدهلل الحسـين 8 تبريز 
بويـژه جناب حـاج آقای سـيفعلی نامور کـه زحمـات مراحل چاپ 

ايـن مجموعـه را تقبّل نمودنـد، نهايت تشـکر را داريم.       

فاطميه سال 1439 هـ .ق
مصادف با بهمن ماه 1396 هـ .ش
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• آيا خبر يورش به خانه صديقه کبريh صحيح است؟
مورخـان در بيان واقعه هتك حرمت خانه صديقه کبـريh دو راه در 
پيـش گرفته انـد. گروهي فقط تصميـم خافت را بر هتـك حرمت نقل 
کرده و از عملي شـدن آن سـخنی نگفته اند. ولي گروه ديگر، با شـهامتی 
بيشـتر سـخن گفته و از حقايق پرده برداشـته و به وقـوع هتك حرمت 

تصريـح کرده انـد. اينـك از هر دو گروه سـخناني نقل مي کنيم:

الف. کساني که تصميم بر هتک حرمت را بيان کرده اند:
َُّه ِحيَن بُويِـَع ِلَبِي  ف«ب: »...أَن 1. ابـن ابي َشـيبهأ در کتـاب »الُمَصنَـّ
بَْيـُر يَْدُخـَاِن َعَلـی فَاِطَمـَة بِْنِت  ِ َکاَن َعلِـيٌّ َوالزُّ بَْکـٍر بَْعـَد َرُسـوِل اهللَّ
أ. ابوبکـر عبـداهلل بـن محمد بـن ابراهيم ابـی َشـيبه )235-159ه.ق( از عالمان اهل تسـنن بوده و 

محـّدث، فقيه، مفّسـر و مّورخ به شـمار می رود.
ف« از آثـار مشـهور ابن ابي َشـيبه اسـت. مصنف بـه کتابی گفته می  شـود که  ب. کتـاب »الُمَصنَـّ

روايـات در آن بر اسـاس ابواب فقهی مرتب شـده باشـد. 
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ا بََلـَغ َذلَِك ُعَمُر  ِ فَيُشـاِورونَها و يَْرتَِجُعـوَن فِـي أَْمِرِهـْم فََلمَّ َرُسـوِل اهللَّ
 ِ ـاِب َخـَرَج حتی َدَخـَل َعَلی فَاِطَمَة فََقـاَل يَا بِْنَت َرُسـوِل اهللَّ بْـُن الَْخطَّ
ِ َمـا أََحـٌد أََحـبَّ إلَْينَـا ِمـْن أَبِيَك َو َمـا ِمْن أََحـٍد أََحـبَّ إِلَْينَا بَْعَد  َو اهللَّ
ِ َمـا َذاك بَِمانِِعـي إِِن اْجتََمَع َهـُؤاَلِء النََّفُر ِعْنَدِك  أَبِيـَك ِمْنـَك َو ايُْم اهللَّ

أَْن أََمْرتُُهـْم أَْن يُْحـَرَق َعَلْيِهـْم الْبَْيت...«)1(
»...هنگامـی کـه مـردم بـا ابی بکـر بيعـت کردند، علـی و زبيـرأ در 
خانـه فاطمـه بـه گفتگـو و مشـاوره می پرداختنـد، و ايـن مطلـب به 
عمـر بـن خطـاب رسـيد. او به خانـه فاطمه آمـد، و گفـت ای دختر 
رسـول خـدا، محبوبتريـن فـرد بـرای ما پـدر تو اسـت و بعـد از پدر 
تـو خـود تـو؛ ولی سـوگند به خـدا اين محبـت مانع از آن نيسـت که 
اگـر ايـن افـراد در خانـه تو جمع شـوند من دسـتور دهم خانـه را بر 

آنها بسـوزانند...«
2. بَـاُذريب در کتـاب »أنسـاُب الشـراف«ج: »...إّن أبابکر أَْرَسـَل 
إِلَـی َعَلـی يُِريُد الْبَْيَعـَة فََلْم يُبَايِْع فََجـاَء ُعَمُر َوَمَعُه فَتِيَلـٌة فَتََلقَّْتُه فَاِطَمُة 
اِب أَ تُـَراَك ُمْحِرقـًا َعَلی بابی  َعَلـی الْبَـاِب فََقالَـْت فَاِطَمُة يَابْـَن الَْخطَّ

أ. زبيـر بـن َعـّوام بن ُخَويَلـد از صحابه پيامبر اکرمs و بـرادرزاده حضرت خديجه بـود. پس از 
رحلت پيامبر اکرمs زبير حکم شـورای سـقيفه را نپذيرفـت و از خافت اميرالمؤمنين علی8 
دفـاع و همچنيـن جـزء اعضـای 6 نفـره منتخـب خيلفـه دوم بـود کـه در آن شـورا نيـز بـه نفع 
اميرالمؤمنيـن علـی8 رأی داد. امـا در همـان اوايـل خافت اميرالمؤمنين علـی8 به همراهی 
طلحـه و برخـی ديگـر، جنگ جمل را عليه اميرالمؤمنيـن علی8 سـامان داد و در همان جنگ 

نيـز به قتل رسـيد.
ب. احمـد بـن يحيـی بَـاُذري کـه مـرگ او را 278و279ه ذکـر کرده انـد، از تاريخ نـگاران و 

جغرافی دانـان اهـل تسـنن مذهـب سـده دوم و سـوم هجـری قمـری می باشـد.
ج. کتاب »أنسـاُب الشـراف« اثر بَاُذری اسـت. وی در اين کتاب به نسب شناسـی عرب، تاريخ 
حضـرت نـوح8 و فرزندانـش، نياکان پيامبر اکرمs را برشـمرده و به سـيره او و دوره خافت 

اميرالمؤمنين علـی8 می  پردازد. 

غروب شقایق  •  12



قَـاَل نََعـْم َوَذلَِك أَْقـَوی فِيَما َجـاَء بِِه أَبُـوِك....«)2(
»...ابوبکـر بـه دنبال علی فرسـتاد تـا بيعت کند، ولی علـی از بيعت 
امتنـاع ورزيـد. سـپس عمر همـراه بـا فتيله )آتشـزا( حرکـت کرد و 
بـا فاطمـه در مقابل بـاب خانه روبـرو شـد، فاطمه گفـت: ای فرزند 
خطـاب، میبينـم در صـدد سـوزاندن خانه مـن هسـتی؟! عمر گفت: 
بلـی، ايـن کار کمـك بـه چيزی اسـت کـه پـدرت بـرای آن مبعوث 

شده اسـت...«
3. ابـن قُتَيبـهأ در کتـاب »اإلمامة و السياسـة«ب: »...َوتََفقَّـَد أَبُو بَْکٍر 
قَْوًمـا تََخلَُّفـوا َعْن بَْيَعتِـِه ِعْنَد َعلِيِّ بِْن أَبِـي َطالٍِب فَبََعَث أَبُـو بَْکٍر إِلَْيِهْم 
ـاِب فََجاَءُهْم ُعَمَر فَنَاَداُهـْم َوُهْم فِي َداِر فَاِطَمـَة فََأبَْوا أَْن  ُعَمـَر بُْن الَْخطَّ
ِذي نَْفُس ُعَمـَر بِيَـِدهِ لَتَْخُرُجنَّ أَْو  َـّ يَْخُرُجـوا فََدَعـا بِالَْحَطـِب َوقَـاَل َواَل

َلُْحِرقَنََّهـا َعَلی َمـنْ فِيَها...«)3(
»...ابوبکـر از کسـانی کـه از بيعت با او سـربرتافتند و در خانه علی 
گردآمـده بودنـد، سـراغ گرفـت و عمـر را به دنبـال آنان فرسـتاد، او 
بـه در خانـه علـی آمد و همـگان را صدا زد کـه بيرون بياينـد و آنان 
از خـروج از خانـه امتنـاع ورزيدنـد در اين موقع عمـر هيزم طلبيد و 
گفـت: بـه خدايـی که جـان عمـر در دسـت اوسـت بيـرون بياييد يا 

خانـه را بـر سـرتان آتش می زنـم...«

أ . ابومحمـد عبـداهلل بن مسـلم ابـن قُتَيبـه دينـوری )276-213ه.ق( تاريخ نگار و عالـم به دانش 
نحـو بـوده و از پيـروان احمـد بـن حنبل به شـمار می رفت.

ب . »اإلمامـة و الّسياسـة«، عنـوان  کتابی  اسـت منسـوب  به ابن قُتَيبـه دينوری. اين  کتـاب  گاه  با 
عنـوان  »تاريـخ  الخلفاء« نيز از آن  ياد شـده  اسـت.
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اِب  4. طبـريأ در کتـاب »تاريـخ طبـری«ب: »...أَتَی ُعَمُر بْـُن الَْخطَّ
ِ َلَْحِرقَـنَّ َعَلْيُکْم أَْو  َمْنـِزَل َعلي َوفِيـِه ِرَجاٌل ِمَن الُْمَهاِجِريَن فََقـاَل َواهلَلَّ

لَتَْخُرُجنَّ إِلَـی الْبَْيَعِة...«)4(
»...عمـر بـن خطـاب بـه خانه علـی آمـد درحاليکـه گروهـی از 
مهاجـران در آنجـا گردآمـده بودنـد. وی رو بـه آنان کـرد و گفت: به 
خدا سـوگند خانـه را به آتش می کشـم مگر اينکه بـرای بيعت بيرون 

بياييد...«
5. سـيوطيج در کتاب »ُمسـنَد فاطمة الزهراء«د: »...يَا بِْنَت َرُسـوِل 
ِ َمـا ِمـَن الَْخْلـِق أََحـٌد أََحبَّ إِلَيَّ ِمـنْ أَبِيَك َوَما ِمـنْ أََحٍد أََحبَّ  ِ َواهلَلَّ اهللَّ
ِ َمـا َذاك بَِمانِِعي إِِن اْجتََمـَع َهُؤاَلِء النََّفُر  إِلَْينَـا بَْعـَد أَبِيَك ِمْنَك َو ايُْم اهللَّ

ِعْنـَدِك أَْن أََمْرتُُهْم أَْن يُْحـَرَق َعَلْيِهْم الْبَْيت...«)5(
سـيوطي نيـز ماننـد ابن ابي شـيبه نقل مي کنـد کـه در جريان بيعت 
بـا ابوبکـر، عمر بـه درب خانه صديقه کبـریh مي آيـد و مي گويد: 
»...ای دختـر رسـول خـدا، بـه خداسـوگند، محبوبترين فـرد برای ما 
پـدر تـو اسـت و بعـد از پدر تـو خود تـو؛ ولی سـوگند به خـدا اين 

أ . محمـد ابـن َجريـر طبـری )310-224ه.ق( از عالمـان اهل تسـنن بوده و مفسـر و تاريخ نگار 
مسـلمان ايرانی می  باشـند.

ُسـِل َو الُمُلـوك يـا تاريـُخ الَُمـِم َوالُمُلوك«، معـروف به تاريخ طبری که توسـط  ب . »تاريـُخ الرُّ
طبری نوشـته شـده اسـت، تاريخ را از زمان خلقت شـروع کرده و سـپس به نقل تاريخ پيامبران 
و پيامبـر اکـرمs و پادشـاهان می  پـردازد. در ايـن کتـاب وقايـع پس از شـروع تاريخ اسـامی 
)مقـارن بـا هجـرت بـه مدينه( به ترتيب سـال تنظيم شـده و تا سـال 293 هجری شمسـی را در 

بر می  گيـرد.
ج . جااللديـن عبدالرحمـن سـيوطي )911-849 ه.ق( شـافعی مذهـب بوده و در جسـتارهای 

گوناگونـی از جملـه حديـث، نجوم اسـامی و علـوم قرآنی کتاب نگاشـته.
 h د . سـيوطي در کتـاب »ُمسـنَد فاطمـة الزهراء«، مجموعـه ای از روايات متعلق بـه صّديقه کبري

را فراهم آورده اسـت.
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محبـت مانـع از آن نيسـت که اگـر اين افـراد در خانه تو جمع شـوند 
مـن دسـتور دهم خانـه را بر آنها بسـوزانند...«

ب. کساني که به وقوع هتک حرمت اشاره کرده اند:
1. ُخزاعـیأ در کتاب »المـوال«ب: »...َدَخْلُت َعَلی أَبِـي بَْکٍر أَُعوُدُه 
ِّي ال آِسـي َعَلی شـئ إاِلَّ َعَلی  فِـي اْحتَِضاِرهِ فَاْسـتََوی َجالِسـًا فََقاَل إِن
ِّي لَْم أَْکِشـفْ بَْيت فَاِطَمَة َوتَِرکتُُه  ي لَْم أَفَعَلهنَّ َوِدْدُت أَن ِـّ ثَـَاِث َوِدْدُت أَن

َوإن أُْغلَِق َعَلـيَّ الَْحْرب...«)6(
عبدالّرحمـن بن عـوفج می گويد: »...مـن در بيمـاری ابوبکر برای 
عيادت او وارد خانه او شـدم؛ به من گفت: آرزو میکنم ای کاش سـه 
چيـز را کـه انجـام داده ام، انجام نمـیدادم ای کاش پـرده حرمت خانه 
فاطمـه را نمی گشـودم و آن را بـه حـال خـود وامی گذاشـتم هرچند 

برای جنگ بسـته شـده بود...«
الَجوهـر«ه  َمعـاِدُن  و  َهـب  الذَّ »ُمـروج  کتـاب  در  مسـعودید   .2

أ . ابوعبيـد قاسـم بـن سـام ُخزاعـی )224-151ه.ق( از نظـر مذهـب به احمد بن حنبل بسـيار 
نزديـك بـود و فقيـه، محدث، قـاری و زبان شـناس به شـمار می رود.

ب . کتاب »الموال« اثر ُخزاعی در رابطه با نظام مالی اسام می  باشد.
ج . عبدالّرحمـن بـن عـوف، از اصحـاب پيامبـر اکرمs بـود. او در جنگ بـدر و ديگر جنگ ها 

حاضـر بـود. پـس از مرگ عمـر، او جزو شـورای 6 نفره تعييـن خليفه بود. 
د . ابوالحسـن علـی بـن حسـين مسـعودی )346-283ه.ق( کـه در مذهب او اختاف هسـت، و 
برخـی او را شـيعه و برخـی او را شـافعی مذهب می داننـد، از جمله تاريخ نـگاران و جغرافيدانان 

عرب به شـمار مـی رود.
هـب« يکـی از کتاب هـای مهم تاريخی اسـت کـه در نيمه اول قـرن چهارم هجری  ه . »ُمـروج الذَّ
توسـط مسـعودی تاليف شـده اسـت. مـروج الذهـب از اين جهت که شـامل تاريخ ملـل قديم از 
جملـه ايرانيـان اسـت و اطاعاتی دقيق و کميـاب از خصايص زندگی اين اقوام بدسـت می  دهد، 

از منابـع معتبر مطالعات شـرقی به شـمار می رود.
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فَاِطَمـة...«)7( بَْيـَت  فَتَّْشـُت  أَُکـْن  لَـْم  أنّـي  می نويسـد: »...فـَوَددُت 
آنـگاه که ابوبکر درحـال احتضار بود چنين گفـت: »...آرزو می کنم 

ای کاش هتـك حرمت خانه زهـرا را نمی کردم...«

تِي  َاُث الاَّ 3. َطبَرانـیأ در کتـاب »الُمعَجـم الکبيـر«ب: »...أَمَّـا الثَـّ
ي لَـْم أکن أکشـف بَْيـَت فَاِطَمَة َو  ي لَـْم أفعلهـن فَـَوِدْدُت أنِـّ ِـّ َوِدْدُت أَن

ترکته...«)8(
ابوبکـر دربـاره آن سـه چيـزی کـه انجـام داده و آرزو ميکـرد کـه 
ای کاش انجـام نمـی داد، چنيـن می گويـد: »...آرزو می کنـم که هتك 
حرمـت خانـه فاطمـه نمی کـردم و آن را بـه حـال خـود واگـذار 

می کـردم...«

ي لَـْم  ِـّ 4. ابـن عبـد َربّـهج در کتـاب »الِعقـد الَفريـد«د: »...َوِدْدُت أَن
أکشـف بَْيـت فَاِطَمَة َعـْن شـي َو إِْن کانوا اغلقـوه َعَلی الَْحـَرِب...«)9(

»... ]ابوبکـر گفـت آرزو می کنـم کـه[ ای کاش خانـه فاطمـه را 
نمی گشـودم هرچنـد آنـان بـرای نبـرد، دِر خانـه را بسـته بودنـد...«

5. عبدالفتـاح عبدالمقصـوده در کتـاب »اإلمـام علـي بـن أبـي 
أ . ابوالقاسم سليمان بن احمد طبرانی )360-260ه.ق( از محدثان بزرگ اهل تسنن است.

ب . معجـم در اصطـاح محدثيـن بـه کتابی گوينـد کـه در آن روايت ها به ترتيب اسـامی صحابه 
و يـا مشـايخ حديثی و يا شـهر و ديار محدثين طبقه بندی شـده اسـت.

ج . شـهاب الدين ابـو عمـرو احمد بن محمد، ابن عبد ربـه )328-246ه.ق( شـاعر و اديب بزرگ 
است. اندلسی 

د . کتـاب »الِعقـُد الَفريـد« نوشـته ابن عبد َربّه اَنَدلُسـي مجموعـه ای از معارف و آداب مشـرق به 
صـورت منظوم بـه زبان عربی اسـت.

ه . عبدالفتاح عبدالمقصود، از مشـاهير معاصر و اسـتاد دانشـگاه اسـکندريه مصر از مؤلفين تاريخ 
است. اسامی 
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ِذي نَْفـُس ُعَمـَر بِيَـِدهِ ، لَيَْخُرَجـنَّ أَْو َلْحِرقَنََّها َعَلی  َـّ طالـب«أ: »...َو ال
فِيَهـا«)10( َمْن 

وی هجـوم بـه خانه وحی را در دو مورد از کتاب خود آورده اسـت 
و مـا به نقل يکی بسـنده می کنيم: 

... عمـر گفـت »قسـم به کسـی که جـان عمر در دسـت اوسـت، بيرون 
بياييـد واال خانـه را بـر سـاکنانش بـه آتش می کشـم« گروهي کـه از خدا 
می ترسـيدند و حرمـت پيامبـر  را در نسـل او نگه مي داشـتند، گفتند فاطمه 
در ايـن خانـه اسـت، و او بیپروا فرياد زد »باشـد«! عمر نزديـك آمد و در 
زد، سـپس بـا مشـت و لگد بـه در کوبيد تـا بـه زور وارد شـود. علی  پيدا 
شـد. صداي ناله صديقه کبریh در آسـتانه خانه بلند شـد. آن صدا طنين 

اسـتغاثهاي بـود که دختر پيامبر سـر داد.

پي نوشت:
1. ابوبکر عبداهلل بن محمد بن ابراهيم ابی َشيبه، الُمَصنَّف، ج8 ص572.

2. احمدبن يحيی باذري، انساب االشراف، ج1 ص586.
3. ابومحمد عبداهلل بن مسلم ابن قُتَيبه دينوری، اإلمامة و السياسة، ص12.

4. محمد ابن َجرير طبري، تاريخ طبري، ج2 ص443.
5. جااللدين عبدالرحمن سيوطي، ُمسنَد فاطمة، ص36.

6. ابوعبيد قاسم بن سام، الموال، ص195.
َهب، ج2 ص301. 7. علی بن حسين مسعودی، ُمروج الذَّ

8. ابوالقاسم سليمان بن احمد طبرانی، ُمعَجم کبير، ج1 ص62.
9. ابن عبد َربّه اَنَدلُسي، الِعقد الَفريد، ج4 ص268.

10. عبدالفتاح عبدالمقصود، اإلمام علي بن أبي طالب، ج4 ص274-277.
* گردآوري شـده از: جعفر سـبحاني، يورش به خانه وحی، دفتر انتشـارات 

اسامي،1380.

أ . کتـاب »اإلمـام علـي بن أبي طالب« تاليف عبدالفتاح عبدالمقصود که براسـاس مسـتندات اهل 
تسـنن نوشته شـده، تحليلی اسـت بر وقايع 50 سـال تاريخ صدر اسام.
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• چـرا با اينکـه اميرالمؤمنين علی8 در خانه بـود، هنگام يورش، 
صديقه کبریh پشـت در رفت؟

بـا طرح اين شـبهه وهابيت می  خواهنـد دو کار را به نفع خودشـان 
کنند:  تمام 

اول: ضعـف و نقصـی را بـراي اميرالمؤمنيـن علی8 بتراشـند که 
چـرا اميرالمؤمنين علـی8 )العياذباهلل( ناموس داری نکـرد و يك زن 

را پشـت در فرسـتاد و خـودش نرفت!
دوم: دامـان عمـر بن خطاب را از اين جسـارت پاك کننـد و با اين 
فرافکنيهـا وانمـود کنند که اصل اين قضيه کذب اسـت و دور از شـأن 

است! عمر 
در مورد هدف اول بايد گفت:

اوال: آنـان می  گويند که اميرالمؤمنين علی8 موظف بود از ناموس 
خـودش دفـاع نمايـد، چـرا کـه همسـر، خط قرمـز هر شـخصی به 
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حسـاب مي آيـد، حال چطور ممکن اسـت کـه اميرالمؤمنين علی8 
از همسـر خـودش آن هـم دختـر پيامبرs دفـاع نکرده باشـد. اين 
بی غيرتـی را بـه کسـی نسـبت می  دهنـد کـه لقـب »اسـداهلل الغالب« 
»شـير پيروزمنـد خدا« بـه او نسـبت داده شـده، چـون اميرالمؤمنين 
علـی8 در هيـچ کجا مغلوب کسـی نشـده اسـت. و ايـن در حالی 
اسـت که شـهاب الديـن آلوسـیأ در »روح المعانی فی تفسـير القرآن 
ار بِبَـاِب َعَلیَّ َو  العظيـم«ب مي نويسـد: »... َغِضـَب ُعَمـر َو أَْضـَرَم النَـّ
 ،ِ أَْحَرقَـُه َو َدَخـَل فَاْسـتَْقبََلْتُه فَاِطَمة َو َصاَحت يَـا أَبَتَاْه َو يَا َرُسـوَل اهللَّ
ـْيف َو ُهَو فِی ِغْمـِدهِ فََوَجَأ بِـِه َجْنبَِها المبـارك َو َرفََع  فََرفَـَع ُعَمـُر السَّ
ـْوط فََضـَرَب بِـِه َضْرِعَهـا فََصاَحْت يَـا أَبَتَـاه فََأَخَذ َعلـي بتََابِيِب  السَّ
ُعَمـر وهـّزه َو َوَجَأ أَنَْفـُه َو َرقَبَتَُه...« يعنی »عمر عصبانی شـد و درب 
خانـه علـی را بـه آتش کشـيد و داخـل خانه شـد، فاطمه بـه طرف 
عمـر آمـد و فرياد زد: »يا ابتاه، يا رسـول اهلل!« عمر شمشـيرش را که 
در غـاف بـود بلنـد کرد و بـه پهلوی فاطمـه زد، تازيانـه را بلند کرد 
و بـر بـازوی فاطمه زد، فاطمـه فرياد زد: »يـا ابتاه« ]با مشـاهده اين 
ماجـرا[ علـی ناگهان از جا برخاسـت و گريبـان عمر را گرفـت و او 
را بـه شـدت کشـيد و بـر زمين زد و بـر بينی و گردنـش کوبيد.« نقل 
ايـن قضيه توسـط آلوسـي بـه هر نيتی که باشـد، نشـانگر اين اسـت 
کـه اميرالمؤمنيـن علـی8 واکنش تنـدی در دفـاع از دختـر پيامبر 

اکرم s از خودشـان نشـان داده اسـت.)1(

أ . شـهاب الدين آلوسـی بغدادی )1270-1217ه.ق( فقيه، مفسـر، اديب و مفتی بغداد و از علمای 
اهل تسـنن شافعی است. 

ب . »روح المعانـی فـی تفسـير القـرآن العظيم« اثر آلوسـی که بسـيار مفصـل بـوده و در آن گاه 
موضوعاتـی چـون مسـائل فقهـی و کامـی را به طور گسـترده شـرح می  دهد. 
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ثانيـا: بـه طـور دقيق نمی تـوان گفت چـرا صديقه کبریh پشـت 
درآمدنـد. ولـی می  تـوان بـه ايـن نکتـه اشـاره نمـود که شـايد آمدن 
صديقـه کبـریh برای اين باشـد تا مهاجمـان از تنها يـادگار پيامبر 
 اکـرم s شـرم کـرده و جسـارت نکننـد، درعيـن حـال نه  تنهـا اين 
حضـور حضـرت مانـع از شـرم و حيـای آنها نشـد بلکه جسـارتی 
کردنـد کـه امروزه برای بسـياری از علمای اهل تسـنن هم اين سـؤال 
مطـرح اسـت که چـرا اين جسـارت با دختـر پيامبر  اکـرم s آن هم 
از ناحيه کسـانی که خـود را خليفه مسـلمين و اميرالمؤمنين خواندند 

اسـت. گرفته  صورت 
در مورد هدف دوم، مي گوييم:

وقتـی اصـل ماجـرای يـورش ثابت شـده اسـت، ديگر اين سـوال 
کـه چـرا به جـای اين فـرد، فرد ديگـری نيامـد، دامان کسـی را پاك 
نخواهـد کـرد، چراکـه عـده زيـادی از علمـای اهـل تسـنن اعـم از 
مورخيـن و محدثين و مفسـرين در کتاب هايشـان اصل قضيه هتاکی 
و ماجـرای هجـوم را آورده انـد و ما در مطالب پيشـين به آنها اشـاره 

کرديم.

پی نوشت:
1. شهاب الدين آلوسی بغدادی، تفسير روح المعاني، ج 3، ص421.

* گـردآوري شـده از : پايـگاه اطـاع رسـانی دفتر حضرت آيتـاهلل العظمی 
مـکارم شـيرازی)مّدظلهالعالی( همراه با اضافـات و تعليقات

merakam.ir
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• آيـا بازکـردن درب خانـه توسـط زن، در صـورت حاضـر بـودن 
مـرد در منـزل، خالف غيرت مـردان بخصوص مردان عرب نيسـت؟

اين پرسش در سه بخش پاسخ داده ميشود:
s1. بازکردن درب خانه توسط زن در حضور پيامبر اکرم

 sابن عسـاکرأ در کتاب »تاريخ دمشـق«ب آورده اسـت که پيامبراکرم
در خانـه نشسـته بود کـه در زدنـد و ايشـان به ام سـلمهج گفتند: »يَـا أُمَّ 
أ . ابوالقاسـم علـي بن حسـن بن هبة اهلل شـافعي معروف به ابـن عسـاکر )571-499ه.ق( از اهل 
تسـنن و شـافعی مذهـب بـوده، و يکي از ائمـه حديث و علماي مشـهور در زمينـه تاريخ نگاري 

است.
ب . تاريـخ دمشـق اثـر ابن عسـاکر، از جامع تريـن کتاب هـا در جغرافيای تاريخـی و زندگينامه 

دانشـمندان به ويژه محدثان و حافظان حديث شـهر کهنسـال دمشـق اسـت.
ج . هند دختر ابوامية بن مغيرة که به امَسـَلمه با ُکنيه »هند« شـناخته مي شـود، يکي از همسـران 
پيامبـر اکـرمs و از کسـاني اسـت که ام المؤمنين خوانده شـده اسـت. وي با پذيرش اسـام، در 
سـال هاي نخسـتين بعثـت، در زمـره اولين مسـلمانان در آمد و به دسـتور پيامبر اکـرمs همراه 
بـا عـده اي از مسـلمانان بـه سرپرسـتي جعفر بن ابيطالب به حبشـه مهاجـرت کرد. او کـه قبل از 
پيامبـر اکـرمs ازدواج کـرده بود در سـال چهارم هجـري پس از وفات شـوهرش به عقد پيامبر 

اکـرمs در آمد. 
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الّسـَلَمة قُوِمي فَاْفتَِحي لَه« يعني »اي امسـلمه! برخيز و در را بـاز کن.«)1(
همچنيـن در همـان کتـاب آمـده اسـت کـه عمربن خطـاب آمـد و 
دق البـاب کـرد، پيامبر اکـرمs در خانه بود ولي بـه حضرت خديجه 

فرمـود »إفتَحـي يا خديجة« يعنـي »اي خديجـه در را باز کـن.«)2(
الطبرسـيأ در کتـاب اإلحتجـاُج َعلی أهـِل الّلجاجب آورده اسـت که 
روزي پيامبراکرمs در خانه نشسـته بـود که اميرالمؤمنين علی8 در 
زد و پيامبـر اکـرمs بـه عايشـه فرمـود کـه: »إفتَحي له البـاب« يعني 
»در را بـراي او )علـي( بـاز کن.«)3( حال بايد پرسـيد آيـا علماي وّهابي 
غيرتمندتر از پيامبر اکرمs هسـتند که شـبهه فوق را مطرح مي کنند؟! 

2. ورود با زور و نه دق الباب
عـاوه برآنچـه گفته شـد، طبق آنچه ابـن تَيميّهج در کتـاب »منهاج 
السـنة النبوية فی نقض الشـيعة القدرية«د نوشـته اسـت، در آن حادثه 
دلخـراش کسـي در منـزل را باز نکـرد؛ بلکـه مهاجمان بـه زور وارد 

خانـه صديقه کبريh شـدند!
أ. أحمـد بـن علي بن أبيطالب الطبرسـي، کنيـه او ابومنصور، متوفـای 620 ه.ق، عالم، فقيه، متکلم 

و محـدث بزرگ و موثق شـيعه ايرانی اسـت. 
ب. اإلحتجاُج َعلی أهِل الّلجاج، مشـهور به اإلحتجاج، کتابی کامی نوشـته طبرسـی اسـت. اين 
کتـاب در بيـان احتجاحات )بحث و اسـتدالل( پيامبر اکرمs و ائمه اطهـارb و برخی از پيروان 

آنـان با مخالفـان خود از فرقه های مختلف اسـت.
ج. احمـد بـن عبدالحليـم بن عبدالسـام بـن تَيميه َحّرانـي َحنبَلي معـروف به ابن تَيميـه )728-

661 ه.ق( از علمـاي اهـل تسـنن اسـت که مباني فکري سـلفي را پايه گـذاری کرد. بسـياري از 
ديدگاه هـاي جريان هـاي سـلفي از جملـه وهابيـت در انديشـه هاي ابن تيمه ريشـه دارد. 

ـنة النبويّة في نقض الشـيعة  د. يکـی از تاليفـات مشـهور ابـن تَيميـه َحّرانـي کتـاب "ِمنهـاُج السُّ
الَقَدريّـة" رّدی اسـت بـر کتـاب "ِمنهـاج الکرامـة في معرفـة اإلمامة" اثر حسـن بن يوسـف بن 
مطّهـر حّلـی معـروف بـه عامـه حّلـی )726- 648 ه.ق(. ابـن تيميه در ايـن اثر انـواع تهمت ها 
و افتراءهـا را نثـار مذهـب شـيعه کـرده و اقوالـی را از قول ديگران نقـل نموده که يکسـره دروغ 

محـض و خالـی از هـر گونـه تحقيق و تامل اسـت. 
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3. باور به حرمت خانه وحي
َِّذيَن آَمنُوا اَل تَْدُخُلوا بُيُوتًا َغْيَر بُيُوتُِکْم  قرآن کريم ميفرمايد أ : }يَا أَيَُّها ال
ی تَْستَْأنُِسـوا...{؛ »ای کسـانی که ايمـان آورده ايد، بـه خانه هايی که  َحتَـّ
خانه های شـما نيسـت داخل مشـويد تا اجازه بگيريد...« و نيـز در آيه 
َِّذيَن آَمنُـوا اَل تَْدُخُلوا بُيُوَت النَّبِيِّ  53 سـوره احزاب ميفرمايـد: }يَا أَيَُّها ال
إاِلَّ أَن يُـْؤَذَن لَُکـْم...{؛ »ای کسـانی کـه ايمان آورده ايـد، داخل اتاق های 
پيامبـر مشـويد، مگر آنکه به شـما اجـازه داده شـود...« از سـوي ديگر 
رُّ الَمنثور في التفسـير بالَمأثور«ج نوشـته اسـت  سـيوطیب در کتاب »الدُّ
کـه »خانـه زهرا خانه نبـوت اسـت«)4( بنابراين به نظر مي رسـد صديقه 
کبريh و اميرالمؤمنين علـی8 بر اين باور بودند که مهاجمان، حريم 
خانـه نبـوت و الاقـل حرمت خانـه مؤمنـان را حفظ ميکننـد نه اينکه 
بي توجه به دسـتور خدا و رسـول خـدا، در خانه اهلبيـت پيامبر b را 

آتـش زده و به زور وارد خانه مي شـوند.

پي نوشت:
1. ابن عساکر، تاريخ دمشق، ج 24 ص 074    2. همان، ج 24 ص 53.
 3. أبومنصور أحمد بن علي بن أبيطالب الطبرسي، احتجاج طبرسي، ج 1 ص 292. 

4. جال الدين عبدالرحمن سيوطی، الدرالمنثور، ج 5 ص 05.
* گردآوري شده از: خبرگزاری اهل بيتb- ابنا، همراه با اضافات و تعليقات

abna24.com

أ . سوره نور، آيه 27.
ب . جااللديـن عبدالرحمـن سـيوطی )911-849 ه.ق( شـافعي مذهـب بوده و در جسـتارهاي 

گوناگونـي از جملـه حديـث، نجوم اسـامي و علـوم قرآني کتاب نگاشـته.
رُّ الَمنثور في التفسـير بالَمأثور، تأليف جال الدين عبدالرحمن سـيوطی اسـت. اين تفسـير  ج . الدُّ
در زمـان خـود جايـگاه خوبـی در ميـان تفاسـير باز کـرد. اين تفسـير بـه روش روايی اسـت و 
احاديـث پيامبـر اکـرمs، صحابه و تابعـان را نقل می کند. عّامه سـيد محمد حسـين طباطبايی 

)1401-911 ه.ق( بـه اين تفسـير به صورت وسـيعی اسـتناد نموده اسـت.
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• چـرا اميرالمؤمنيـن علـی8 بـا آن همـه شـجاعت و دليـری، در 
مقابـل آن همـه برخوردهايی که با صديقه کبریh شـد، قيام نکرد؟

اينکه چرا اميرالمؤمنين علی8 با وجود شـجاعت و دليری، در مقابل 
آنگونه اعمال سـکوت کردند و دسـت به شمشير نشدند بايد گفت:

اميرالمؤمنين علی8 در مقابِل دو راه قرار داشت:
الـف: يـا بـا کمـك دوسـتان واقعـی خـود کـه حکومت جديـد را 
مشـروع نمی دانسـتند به پا می خاسـت و با توسـل به قدرت، خافت 

و حکومـِت غصـب شـده را از آنـان باز پـس می گرفت.
ب: يـا آن کـه وضـع پيـش آمـده را تحمل می کـرد و در حـّد امکان 
نسـبت به حّل مشـکات مسـلمانان و انجام وظايف خود، اقدام می کرد.

از آن جـا کـه رهبـران الهي، قدرت و مقـام را هدف نميدانند، بلکه هدف 
را چيـزی باالتـر از حفظ موقعيّت خود می دانند، اميرالمؤمنين علی8 با 
ارزيابی اوضاع سياسـی و اجتماعی جامعه اسـامی به اين نتيجه رسيد که 
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 h اگـر با اصـرار به حق خـود در مقابل ظلم به همسـرش صديقه کبری
بايسـتد، وضعی پيـش می آيد کـه زحمـات پيامبر اکـرمs و خون های 
پاك شـهيدان به هدر ميـرود، لذا ترجيح داد که وضـع پيش آمده را بپذيرد 

و به طور غيرمسـتقيم از کيان اسـام حراست نمايد.)1(
اگـر حضـرت دسـت به شمشـير می برد و با دسـتگاه حاکـم مقابله 
می کـرد يـا بـه عبـارت ديگـر شـجاعت و دليـری خـود را نمايـش 
مـی داد به يقين حـوادث ناگوار تـری اتفـاق می افتاد، به عنـوان نمونه:

1- اميرالمؤمنيـن علی8 بسـياری از کسـانی را که بـر عهد خود 
بـا پيامبر اکـرمs ثابـت مانـده بودنـد و از جـان و دل اميرالمؤمنيـن 

علی8 را دوسـت می داشـتند، از دسـت مـی داد.
2- تفرقـه شـديدی در ميـان امت اسـام به وجود می آمـد و تعداد 
زيـادی از صحابـه پيامبراکرمs کـه قدرت بزرگی در برابر دشـمنان 
اسـام به شـمار می آمدنـد از بين می رفتنـد و يا با از بيـن رفتن اتحاد، 

جامعه اسـامی ضعيف می شـد.
عمـر  آخـر  سـال های  در  کـه  کسـانی  از  بسـياری  تعـداد   -3
پيامبراکـرم s مسـلمان شـده بودند، پـس از رحلـت آن حضرت، به 
ارتـداد روی  آورده و در برابـر حکومـت اسـامی  موضع گيری کردند، 
در ايـن حالـت بحرانی اگـر اميرالمؤمنين علی8 پرچـم مخالفت به 
دسـت می گرفـت، جامعـه اسـامی  در خطر جـدی قـرار می گرفت.

4- خطـر مدعيـان نبـوت هماننـد ُمَسـيلمهأ و َسـجاحب را هـم 

أ . ُمَسـْيلِمه يـا ُمَسـْيلِمه کـّذاب، لقـب ابن کثير بـن حبيب ملقب به رحمـان اليمامه بود. در سـال 
دهم هجـری ادعای پيامبـری کرد. 

ب . اّم صـادر بنـت اوس، معـروف به َسـجاح زنـی طالع بين بود کـه مانند تعـدادی از افراد ديگر 
در شـبه جزيره عربسـتان، پس از رحلـت پيامبر اکرمs ادعـای پيامبری نمود.
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نبايـد از نظـر دور داشـت کـه با ايجـاد اختـاف، بعيد نبـود ضربات 
جبران ناپذيـری بـه پيکـر اسـام وارد شـود.

5- خطـر روميـان کـه در پـی  فرصتـی مناسـب بودند تا بـه مرکز 
اسـام حملـه کننـد نيز جامعـه اسـامی را تهديـد می کـرد و در اين 
موقعيـت اگـر اميرالمؤمنيـن علی8 دسـت به قيـام مـی زد به يقين 
جبهه مسـلمانان تضعيف می شـد و مخالفان اسـام بهتر می توانسـتند 

بـه اهداف خـود نايل شـوند.
آنچه بيان شـد، خاصـه اي از عواملی بود که اميرالمؤمنين علی8 
بـه خاطـر آن ها صبـر را بر قيـام ترجيـح داد و با اين ابتـکار و تدبير 
توانسـت جامعه اسـامی را از خطرهای بـزرگ برهاند و اين تصميم، 
چيـزی جـز حفظ اصـل اسـام و عاقه به اتحـاد مسـلمانان و انجام 

نبود.)2( وظيفه 

بيان نهج الباغه در علت قيام نکردن حضرت:
اميرالمؤمنين علی8 در بيانی آکنده از حزن و اندوه، رمز سـکوت 

خود را در خطبه شقشـقيه چنين بيان کردهاند:
اَء أَْو أَْصبَِر َعَلی َطْخيٍَة َعْميَاَء  »َطِفْقـُت أَْرتَئِي بَْيـَن أَْن أَُصوَل بِيٍَد َجـذَّ
ِغيـُر َو يَْکـَدُح فِيَهـا ُمْؤِمٌن َحتَّی  يَْهـَرُم فِيَهـا الَْکبِيـُر َو يَِشـيُب فِيَها الصَّ
ْبَر َعَلـی َهاتَا أَْحَجـی فََصبَْرُت َو فِـي الَْعْيِن  ُه فََرأَيْـُت أَنَّ الصَّ َـّ يَْلَقـی َرب

قَـًذی َو فِي الَْحْلـِق َشـًجا أََری تَُراثِي نَْهبًا«
»عميقـا انديشـه کـردم کـه با دسـت بريـده و بـدون يـاور بجنگم، 
يـا آن عرصـه گاه ظلمـت کـور را تحمل نمايـم، فضايی که پيـران در 
آن فرسـوده، و کمسـاالن پيـر، و مؤمـن تـا ديدار حق دچار مشـقت 
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میشـود! ديدم خويشـتنداری در ايـن امر عاقانه تر اسـت، پس صبر 
کـردم در حالـی که گويی در ديده ام خاشـاك بود، و غصـه راه گلويم 

را بسـته بـود! میديدم کـه ميراثم به غـارت مـیرود.«)3(
ايـن عبارات نشـان می دهـد که آنچه حضـرت را وادار به سـکوت 
کـرده بود چيـزی با ارزش تـر از اتفاقات ناگـوار رخ داده، يعنی همان 
حفـظ نهـال نوپای جامعه اسـامی بود، که حضرت حاضـر بود خود، 

همسـر و فرزندانـش را در اين مسـير فدا کند.
حتـی برخـی اوقـات اميرالمؤمنيـن علـی8 عليرغم ميـل باطنی 
خـود با جريـان حاکم همراهـی نموده و حتـی گاهـی از آن حمايت 
نيـز کرده اسـت، چنانکـه در نامه خـود به اهل مصر چنين مينويسـد:

»فَمـا راَعنـی ااِلَّ انْثِيـاُل النّاِس َعلی فُـان يُبايُِعونَُه! فََاْمَسـْکُت يَدي 
َحتّـی َراَيْـُت راِجَعَة النّاِس قَْد َرَجَعْت َعِن االْسـاِم، يَْدُعـوَن اِلی َمْحِق 
د َصلَّی اهللُّ َعَلْيِه َو آلِِه، فََخشـيُت اِْن لَْم اَنُْصِر االْسـاَم َو اَْهَلُه  ديـِن ُمَحمَّ
اَْن اَری فيـِه ثَْلمـًا اَْو َهْدمـًا تَُکـوُن الُْمصيبَـُة بِِه َعَلـیَّ اَْعَظَم ِمـْن فَْوِت 
َّمـا ِهَی َمتاُع اَيّـام قَائَِل، يَُزوُل ِمْنها مـا کاَن َکما يَُزوُل  َّتی اِن ِواليَتُِکـُم ال
ـحاُب، فَنََهْضُت فی تِْلـَك االْحداِث َحتّی  ـُع السَّ ـراُب، اَْو َکما يَتََقشَّ السَّ

زاَح الْباِطـُل َو َزَهَق، َو اْطَمـَانَّ الّديُن َو تَنَْهنََه«
»چيـزی مـرا شـگفت زده نکرد مگر شـتافتن مردم بـه جانب فان 
کـه بـا او بيعت میکردنـد. از مداخله در کار دسـت نگاه داشـتم تا آن 
کـه مشـاهده نمـودم گروهـی از اسـام بازگشـته، و مردم را بـه نابود 
کـردن دين محّمـدs دعـوت میکنند، ترسـيدم اگر به ياری اسـام 
و اهلـش برنخيـزم رخنـه ای در دين ببينم يا شـاهد نابودی آن باشـم 
کـه مصيبـت آن بر مـن بزرگتر از فوت شـدن حکومت بر شماسـت، 
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حکومتـی کـه متـاع دوران کوتاه زندگی اسـت، و همچون سـراب از 
بيـن مـیرود، يـا همچون ابـر از هـم میپاشـد. بنابراين در ميـان آن 
فتنه هـا قيـام کـردم تـا باطـل از بيـن رفـت و نابـود شـد، و ديـن به 

اسـتواری و اسـتحکام رسيد.«)4(

پی نوشت:
1. مهدی پيشوايی، سيره پيشوايان، ص 56.

2. همان، ص17.
3. ابوالحسـن محمـد بـن الحسـين بن موسـی معـروف به سـيد رضـی و يا 
شـريف رضـی، نهـج الباغـه، خطبـه 3، ترجمه حسـين انصاريـان، ص 85.

4. همان، ص 027.
* گـردآوري شـده از پايـگاه اطـاع رسـانی حضـرت آيـت اهلل هـادوی 

تهرانی)مّدظله العالـی( همـراه بـا اضافـات و تعليقـات
islamquest.net
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• مي گوينـد در آن زمـان خانه ها درب نداشـتند و درب ها به شـکل 
پـرده و حصيـر بودنـد! خصوصـا که در برخـي از منابع روايت شـده 
ـٍد َل ُسـُقوَف لُِبُيوِتَنا َو َل أَْبـَواب« يعني  اسـت »نَْحـُن أَْهُل بَْيـِت ُمَحمَّ
»خانه هـاي مـا اهل بيت، نه سـقف دارد، نـه در.«)1( پس چگونه ممکن 

اسـت صّديقـه کبريh بيـن در و ديـوار قرار گرفته باشـد؟

پاسخ قرآنی
آياتـي از قـرآن مجيد بر درب داشـتن خانه ها تصريـح دارد. با اين 
وجـود چگونـه مي تـوان وجـود درب خانـه در صدر اسـام را منکر 

شد؟!
بـه عنـوان مثال }...لَْيَس الْبِـرُّ بَِأْن تَْأتُـْواْ الْبُيُوَت ِمـن ُظُهوِرَها َولَِکنَّ 
الْبِـرَّ َمـِن اتََّقی َوأْتُـواْ الْبُيُوَت ِمـْن أَبَْوابَِها...{ ]بقـره/189[ »...نيکی آن 
نيسـت کـه از پشـت  خانه هـا درآييـد بلکه نيکی آن اسـت که کسـی 
تقـوا پيشـه کنـد و بـه خانه هـا از در ]ورودی[ آنهـا درآييـد و از خدا 
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بترسـيد باشـد کـه رسـتگار گرديـد« ايـن آيه بـر وجـود درب براي 
خانه ها تصريـح دارد.

و يـا ايـن آيه از قـرآن کريم کـه مي فرمايـد: }...َواَل َعَلی أَنُفِسـُکْم 
أَن تَْأُکُلـوا ِمـن بُيُوتُِکـْم أَْو بُيُـوِت آبَائُِکْم أَْو بُيُـوِت أُمََّهاتُِکـْم أَْو بُيُوِت 
اتُِکْم  إِْخَوانُِکـْم أَْو بُيُـوِت أََخَواتُِکـْم أَْو بُيُـوِت أَْعَماِمُکـْم أَْو بُيُـوِت َعمَّ
أَْو بُيُـوِت أَْخَوالُِکـْم أَْو بُيُـوِت َخااَلتُِکـْم أَْو َمـا َمَلْکتُـم مََّفاتَِحـُه أَْو 
َصِديِقُکـْم...{ ]نور/61[ »...و بر شـما ايرادی نيسـت کـه از خانه های 
خودتـان بخوريـد يـا از خانه هـای پدرانتان يـا خانه هـای مادرانتان 
يـا خانه هـای برادرانتـان يـا خانه هـای خواهرانتـان يـا خانه هـای 
عموهايتـان يـا خانه هـای عمه هايتـان يـا خانه هـای دايي هايتـان 
يـا خانه هـای خاله هايتـان يـا آن ]خانه هايـی[ کـه کليدهايـش را در 
اختيـار داريـد يا ]خانـه[ دوسـتتان...« در ايـن آيه، خداوند سـبحان، 
اجـازه مي دهـد تـا اشـخاص بـه خانه هايي که کليـد آن )بـا رضايت 
صاحبخانـه( در اختيار شـان هسـت، وارد شـده و از غـذاي داخل در 
آن بخورنـد. بي ترديـد خانه اي کـه درب چوبي و آهني نداشـته، بلکه 
طبـق اّدعاي اشـکال کننـده فقط داراي پـرده يا حصير بـوده، چگونه 

مي توانـد داراي کليد باشـد؟!

پاسخ روايی
تنهـا آيات نيسـتند کـه درب داشـتن خانه هـاي آن زمـان را اثبات 
ميکننـد، بلکـه روايـات زيـادي نيـز هسـتند که هميـن امـر را اثبات 

ميکننـد. در اينجـا بـه برخي از آنهـا اشـاره مي کنيم: 
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1. حافـظ ابـوداودأ در کتاب »ُسـنَن اَبـی داود«ب چنين ذکر می کند: 
»از ُدَکيـن بن سـعيد ُمَزني نقل شـده: خدمت پيامبـر رفتيم و تقاضاي 
غـذا کرديـم. پيامبـر به عمـر فرمود: بـرو و به آنـان غذا بـده. عمر ما 
را بـه اتـاق باال برد، سـپس کليـد را از کمربندش بيـرون آورد و در را 

باز کـرد.«)2( 
2. ُمسـلِمج در کتـاب »صحيـح ُمسـلِم«د نقـل می کنـد: » ابوحميد 
گويـد: پيامبـر بـه مـا امـر فرمـود تـا شـب ها ظرف هـاي آب را در 

گوشـه اي قـرار داده و درب خانه هـا را ببنديـم.«)3(
3. در بسـياري از روايـات مکتـب اهـل بيـتb و اهل تسـنن از 
درب خانـه اميرمؤمنـان8 سـخن بـه ميـان آمده اسـت. بـه عنوان 
ف”و در داسـتان ازدواج صديقـه  نمونـه صنعانـیه در کتـاب “الُمَصنَـّ
کبـريh و اميرمؤمنـان8 چنين نقل می کند: »رسـول خـدا علي را 
احضـار نمـود و همـان عمل و دعايـي را که براي فاطمـه خوانده بود 

أ . حافـظ ابوداود سـليمان بن اشـعث ِسِجسـتانی )275-202ه.ق( معروف به امام حافـظ ابوداود، 
از عالمان اهل تسـنن بود و نويسـنده کتاب ُسـنَن ابوداود اسـت. 

ب . کتـاب »ُسـنَن اَبـی داود« تاليـف حافظ ابـوداود، نقل می کنند کـه او او کتاب خـود را پس از 
نـگارش بـه رؤيـت احمد بن حنبـل رسـانده و او کتابش را مـورد تأييـد قـرار داده. بدين خاطر 

ايـن کتـاب در ميان اهل تسـنن از اعتبـاز زيادی برخوردار اسـت.
ج . مسـلم بـن حجـاج نيشـابوری قشـيری، معـروف بـه امـام مسـلم )261-206ه.ق( يکـی از 

شـخصيت های مهـم اهـل تسـنن و نويسـنده کتـاب »صحيح مسـلم« اسـت.
د . کتـاب »صحيـح مسـلم« تاليـف مسـلم بن حجـاج نيشـابوری يکـی از کتاب هـای مهم اهل 
تسـنن اسـت. ايـن کتاب شـامل مجموعه احاديثـی از پيامبر اکرمs می باشـد کـه در آن گفته ها 

و کرده هـای ايشـان ثبت گرديده  اسـت.
ه . ابـو بکـر عبدالـرزاق بن همام بـن نافع الحميری اليمانـی الصنعانـی )211-126ه.ق( از بزرگان 
علـم حديـث اسـت. صنعانـی در صنعـا، پايتخت يمـن زندگی می کـرد. گروهی از علمای شـيعه 

مثـل شـيخ عباس قمـی، آيت اهلل خوئـی، آيـت اهلل سـبحانی و... او را از بزرگان شـيعه می دانند.
و . »الُمَصنَّف« کتابی است در موضوع احاديث احکام که توسط صنعانی تاليف شده است.
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بـراي علي نيـز خواند...رسـول خدا پـس از اين دعاها، برخاسـت و 
درب خانه را بسـت.« )4(

4. بُخـاريأ در صحيـحب خـود مي نويسـد: از عايشـه نقـل اسـت: 
»هنگامـي کـه خبر شـهادت جعفر بن ابيطالـبج و عبداهلل بـن ُرواحهد 
را آوردنـد؛ پيامبـر بر زمين نشسـت و آثار حزن و انـدوه در صورتش 
نمايان گشـت و من از شـکاف در، او را مي نگريسـتم.« )5( شـکاف يا 
سـوراخ در، دليـل بـر مّدعاي ماسـت کـه خانه هـا بـدون در نبودند، 
بلکـه درهايـي از جنـس »تختـه« يا »شـاخه درخت نخل« سـاخته 

مي شـده اند.

پاسخ به روايت مورد استناد 
و اّما درباره روايت منسـوب به اميرمؤمنان8 » ال ُسـُقوَف لِبُيُوتِنَا 

َو اَل أَبْـَواب« بايـد نکاتي را بيان نماييم. 
نخسـت آنکه در سـند روايت » احمد بن حسـين بن سـعيد« وارد 
شـده کـه او شـخص ضعيفـي اسـت و با ايـن حـال، روايت ُمرسـله 
و غيـر قابـل اسـتناد مي گـردد. مهم تـر آنکـه اشـکال کننـده روايت 
را ناقـص بيـان داشـته؛ به گونـه اي که خواننده احسـاس کنـد منازل 
أ . محّمـد بـن اسـماعيل بخـاري )256-194ه.ق( يکـی از محدثـان معـروف اهل تسـنن بوده و 

مولـف يکـی از "صحاح سـته" می باشـد.
ب . »صحيح بخاری« معتبرترين کتاب حديث نزد اهل تسـنن محسـوب می  شـود که توسط بخاري 

گـردآوری شده اسـت. اهل تسـنن اين کتـاب را »صحيح ترين کتاب پس از کتـاب خدا« می نامند.
ج . جعفـر بـن  ابو طالب  پسـر عمـوی  پيامبر اکـرمs و برادر حضـرت  اميرالمؤمنين علـی8 و از 

شـهدای  بزرگ  صدر اسـام اسـت.
د . عـبـداهلّل بـن ُرواحـه يـکـی از يـاران و صـحـابـه رسـول اکـرم s اسـت که در بسياری از 

ّال و چـشـمـگـير داشته است. صحنه ها و حوادث تاريخی صدر اســام حـضــور فـعـ
ه . خبر ُمرسل حديثی است که يا سند ندارد يا در سند آن ها راويان ذکر نشده باشد.

غروب شقایق  •  32



اهل بيـتb درب نداشـته و يـا تصـور کنـد منـازل آن هـا به شـکل 
متعـارف نبوده اسـت. در حاليکه آيا اساسـا منزلي که نه سـقف نه در 
و نه حتي پرده داشـته باشـد قابل تصور اسـت؟! متن کامل حديث و 
ٍد اَل ُسـُقوَف لِبُيُوتِنَا  بـدون تحريف چنين اسـت: »نَْحُن أَْهـُل بَْيِت ُمَحمَّ
َو اَل أَبَْواب َو اَل ُسـُتور ]سـور[ إاِلَّ الجرائد َو َما أَْشـَبه ََها« از اين روايت 
اسـتفاده نمي شـود که خانه هـاي اهل بيـتb درب نداشـته، بلکه از 
جملـه پايانـي ايـن حديـث اسـتفاده مي شـود سـقف و در و ديـوار 
خانه هـاي اهل بيـتb از تنه درختـان خرما بوده. يعنـي در حقيقت 
ايـن روايت مي گويد: »سـقف و درهـاي خانه هاي مـا اهل بيت از تنه 

درختان خرماسـت.«

پي نوشت:
1. محمد بن علی  بن بابِِويه  قُمی ، ملقب  به  شيخ  صدوق، الِخصال، ص373.

2. حافـظ ابـوداود سـليمان بـن اشـعث سجسـتانی، سـنن أبـي داود، ج2، 
ح0425. ص725، 

3. مسـلم بـن حجاج نيشـابوری قشـيری، صحيـح ُمسـلِم، ج3، ص3951، 
ح0102.

4. ابوبکـر عبد الـرزاق بن همام بن نافع الحميری اليمانـی الصنعانی، الُمَصنَّف، 
ج 5، ص 984.

5. محمدبن اسماعيل بخاري، صحيح بخاري، ج1، ص044، ح3421.
* گردآوري شده از:

خبرگزاری اهل بيتb- ابنا، همراه با اضافات و تعليقات
 abna24.com

مؤسسه تحقيقاتی حضرت ولی عصرf همراه با اضافات و تعليقات
valiasr-aj.com
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• آيا در منابع معتبر روايي و تاريخي، به شـهادت حضرت محسـن 
اشـاره شده است؟ 

در منابـع مکتـب اهل بيـتb و منابع اهل تسـنن، آمده اسـت که 
صديقـه کبـريh بر اثـر ظلم و فشـاري که بر آن حضـرت بين در و 
ديـوار خانه وارد شـد جنين خود را -که طبق برخي ازمنابع، محسـن 

نام داشت- سـقط نمود.
و  محدثـان  کار،  آغـاز  در  مي گويـد:  علم الهـديأ  مرتضـي  سـيد 
تاريخ نويسـان از نقل جسـارت هايي که به سـاحت دختر پيامبر گرامي 
اسـامh وارد شـده امتناع نمي کردند و اين مطلب در ميان آنان مشهور 
بـود که مامور خليفه با فشـار، در را بر صديقه کبـريh زد و او فرزندي 
 h که در رحم داشـت سـقط کرد و قُنُفذ به دسـتور عمر، صديقه کبري
أ . ابوالقاسـم علي بن حسـين بن موسـي، مشـهور به سـيد مرتضـي علم الهـدي )436-355ه.ق( 
از فقيهـان برجسـته مکتب اهل بيتb اسـت. او برادر سـيد رضـي -گردآور نهج الباغـه- و از 

شـاگردان شـيخ مفيد و شـيخ صدوق ميباشد.
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را زير تازيانه گرفت تا دسـت از اميرالمؤمنين علي8 بـر دارد...)1(
مسـعوديأ در کتاب »اثبات الوصيـة«ب آورده اسـت: »... فََوجُهوا إلي 
َمْنِزلِِه فََهَجُموا َعَلْيِه َو أحرقوا بَابَُه َو اْسـتَْخَرُجوهُ ِمْنُه کرها وضغطوا َسـيَِّدة 
النَِّسـاء بِالْبَاِب حتي أَْسـَقَطْت ُمْحِسناً« يعني»...]عمر و همراهان[ به خانه 
علـي هجـوم بردنـد و خانه آن او را به آتش کشـيدند و بـا در به پهلوي 

سـيده زنان عالم زدند تا اين که محسـنش را سـقط نمود.«)2(

منابع اهل تسنن
شهرسـتانيج  در کتـاب »الِمَلـل و النََِّحـل«د چنين مي گويـد: »... إنَّ 
ُعَمـر َضـَرَب بَْطَن فَاِطَمـَة يَـْوَم الْبَْيَعِة حتي أَلَْقـْت الَْجنِيُن ِمـْن بَْطنَِها« 
يعنـي »...عمـر در روز بيعـت ضربهـاي به شـکم فاطمه  زد کـه بر اثر 

آن، جنين در شـکم او را سـقط نمـود.«)3(
َصَفـديه يکـي ديگر از علماي اهل تسـنن نيز همچون شهرسـتاني 
مي گويـد: »... إنَّ ُعَمـر َضـَرَب بَْطـن فَاِطَمـَة يَـْوَم الْبَْيَعـَة حتّـي الَْقت 
الُْمْحِسـُن ِمـْن بَْطنَِهـا.« يعنـي »...عمـر در روز بيعـت ضرب هـاي به 

أ . علـي بـن حسـين مسـعودي )346-283ه.ق( که در مذهـب او اختاف هسـت، و برخي او را 
شـيعه و برخـي او را شـافعي مذهـب ميدانند، از جمله تاريخ نـگاران و جغرافي دانان عرب اسـت.

ب . »اثبـات الوصيـة لامـام علي بن ابـي طالب8« تاليف مسـعودي، دربـاره حجت هاي الهي 
از حضـرت آدم8 تـا پيامبـر اکـرمs، و دربـاره حجـج الهـي از پيامبـر اکـرمs تـا حضرت 

مهدي f اسـت.
ج . محمد بن عبدالکريم شهرسـتاني )548-479ه.ق( شـافعي مذهب بوده و از مورخان مشـهور، 

و دانشـمندان ايراني قرن ششـم به حسـاب ميآيد. 
د . »الِمَلل و النََِّحل«، کتابي از شهرسـتاني، که مشـهورترين اثر اوسـت، عقايد آيين ها و نحله هاي 

مختلف را به شـيوه اي سـنجيده گزارش کرده است.
ه . صـاح الديـن صفـدي )764-696ه.ق( شـافعي مذهب بوده و اديب، شـاعر و مورخ اسـامي 

به شـمار مي رود.
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شـکم فاطمه  زد که بر اثر آن، محسـن در شـکم او را سـقط نمود.«)4(
مقاتـل بـن عطيـهأ مي گويد: »ابابکـر بعـد از آنکه با تهديـد و ترس 
و شمشـير از مـردم بيعـت گرفت، عمـر و قنفذ و جماعتـي را به درب 
خانـه علـي و زهرا فرسـتاد. عمر هيزم را دِر خانـه فاطمه جمع نمود و 
درب خانـه را بـه آتش کشـيد، هنگامي که فاطمه پشـت در آمد، عمر 
و اصحاب او جمع شـدند و عمر آنچنان فاطمه را پشـت در فشـار داد 
کـه فرزنـدش را سـقط نمـود و ميخ در به سـينه او فرو رفـت )و بر اثر 

آن صدمـات( به )بسـتر( بيماري افتـاد تا آنکه از دنيـا رفت.«)5(
ابـن ابي الحديـدب در کتاب »شـرح نهج الباغه«ج نقل نموده اسـت: 
»ابوالعاص، شـوهر زينـب، دختر پيامبر در جنگ از طرف مسـلمانان 
بـه اسـارت گرفتـه شـد؛ ولـي بعـدا ماننـد اسـيران ديگـر آزاد شـد. 
ابوالعـاص بـه پيامبـر وعـده داد که پـس از مراجعت به مکه، وسـائل 
مسـافرت دختر پيامبر را به مدينه فراهم سـازد. پيامبـر به زيد حارثه 
و گروهـي از انصـار، مأموريـت داد کـه در هشـت مايلـي مکه توقف 
کننـد و هـر موقـع کجـاوه زينـب بـه آن جـا رسـيد، او را بـه مدينه 
بياورنـد. قريـش از خـروج دختر پيامبـر از مکه آگاه شـدند. گروهي 
تصميـم گرفتنـد که او را از نيمـه راه باز گردانند. جبار ابن االسـود )يا 
هبـار ابن االسـود( با گروهـي خود را بـه کجاوه زينب رسـاند و نيزه 
خـود را بـر کجاوه دختر پيامبر کوبيـد. از ترس آن، زينـب، کودکي را 

أ . مقاتل بن عطيه ظاهرا از عالمان اهل تسنن بوده و وفات او را 505ه.ق ذکر کردهاند.
ب . فخرالديـن ابوحامـد عبدالحميـد ابـن ابيالحديـد )656-586ه.ق( معـروف به ابـن ابيالحديد، 

اديـب، متکلـم، مـورخ، شـاعر و فقيـه شـافعي و از علماي سـده هفتم هجري اسـت.
ج . کتـاب شـرح نهـج الباغـة، تأليـف ابـن ابيالحديـد، 0نگاشـته شـده اسـت. عمده شـهرت و 
معروفيـت ابـن ابـي الحديد به سـبب تأليف اين کتاب اسـت که حـاوي مجموعه عظيمـي از ادب 

و تاريـخ و کام و فرهنگ اسـامي اسـت.
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که در رحم داشـت، سـقط کرد و به مکه بازگشـت. پپامبر از شـنيدن 
ايـن خبـر سـخت ناراحـت شـد و در فتـح مکـه )بـا اين که همـه را 

بخشـيد و آزاد نمـود( خـون قاتل فرزنـد زينب را مباح شـمرد.«
ابـن ابي الحديـد مي گويد: »مـن اين جريان را براي اسـتادم ابوجعفر 
نقيـب خوانـدم، او گفـت: وقتـي کـه پيامبر خون کسـي کـه دخترش 
زينـب را ترسـانيد و او سـقط جنيـن کـرد را مبـاح شـمرد، قطعا اگر 
زنـده بود خون کسـاني را کـه دخترش فاطمه را ترسـانيدند که باعث 

شـد فرزندش )محسـن( را سـقط کند، حتمـا مباح مي شـمرد.«)6(
ايـن قصـه، بـه خوبي نشـان مي دهد کـه اخبـار موافق بـا نظريات 
مکتـب اهـل بيـتb در بين روايـات اهل تسـنن نيز وجود داشـته 
و خـود ابـن ابيالحديـد نيـز در قسـمتي از کامـش اعتـراف مي کند؛ 
آن جـا کـه مي گويـد: »علـي أن جماعـة من اهـل الحديث قـد رووا 
نحـوه« يعني»گروهـي از اهل حديث )از اهل تسـنن( نيـز مانند آنچه 

را شـيعيان مي گوينـد نقل کرده انـد.«)7(

bمنابع مکتب اهل بيت
در منابـع مکتـب اهـل بيـتb در مـورد ايـن موضـوع، روايات 

فـراوان اسـت. مـا فقـط بـه يکـي از آنهـا اشـاره مي کنيم:
عامـه مجلسـيأ  از ابوبصيـر يکـي از اصحاب امام صـادق 8 در 

أ . محمدباقـر بـن محمد تقي بن المقصود علـي المجلسـي )1110 – 1037ه.ق( معروف به عامه 
مجلسـي يـا مجلسـي دوم، از مشـهورترين فقيهـان و محدثان شـيعه ايراني اسـت. وي از عالمان 
دينـي بـا نفـوذ در دولت صفويه و شـيخ االسـام )باالترين مقام مذهبـي کشـور( در آن دوره بود. 
او در علـوم مختلـف اسـامي ماننـد حديـث، تفسـير، فقه، اصـول، تاريخ اسـام، رجـال و درايه 

تبحر داشـته است.
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کتـاب »بِحاُراالَنوار«أنقـل مي کنـد کـه آن حضـرت دربـاره شـهادت 
صديقـه کبريh فرمـود: »... وکان َسـبَُب َوفَاتَِها أَن قُْنُفـذ مولي ُعَمَر 
ـْيِف بَِأْمِرهِ فََأْسـَقَطْت ُمْحِسـنًا....« يعني »...سبب فوت  لکزها بِنَْعِل السَّ
او )صديقـه کبـريh( ضرباتـي بـود کـه قنفذ، غـام عمر بـا غاف 
شمشـير بـر آن حضرت بـه فرمان عمـرزد؛ پس فرزندش محسـن را 

از دسـت داد...« )8(

پي نوشت:
1. محمـد بـن حسـن بن علي بن حسـن مشـهور به شـيخ طوسـي و شـيخ 
الطائفه، تلخيص شـافي، ج3 ص67 )الشـافي فياالمامة نوشـته سـيدمرتضي 

اسـت کـه شـيخ طوسـي آن را تلخيص نموده اسـت(.
2. علي بن حسـين مسـعودي، اثبات الوصية لامام علي بن ابي طالب8، 

ص351.
3. محمد بن عبدالکريم شهرستاني، الِمَلل و النَِّحل، ج1 ص75.

4. صاحالدين الصفدي، الوافي بالوفيات، ج6 ص51.
5. مقاتل بن عطيه، اإلمامة والخافة، ص061-161.

6. فخرالدين ابوحامد عبدالحميد بن ابوالحديد، شـرح نهـج الباغةص، ج41، 
ص391.

7. همان، ج2 ص12.
8. محمـد باقـر بـن محمـد تقي بـن المقصـود علـي المجلسـي، بِحاُراالَنوار 

الجاِمَعـُة لِـُدَرِر أخبـاِر الئمـِة الطهـار، ج34 ص071 حديـث 11.
* گردآوري شده از پايگاه اطاعرساني حوزه، همراه با اضافات و تعليقات

www.hawzah.net

أ . کتـاب »بِحاُراالَنـوار الجاِمَعـُة لِـُدَرِر أخبـاِر الئمِة الطهار«، مشـهور به بحاراالنـوار، مفصل ترين 
مجموعـه حديثي شـيعه اسـت که بـا نظارت عامه مجلسـي تأليف شـده اسـت. تأليـف اين کتاب 
بيش از 30 سـال طول کشـيده و گروهي از شـاگردان عامه مجلسـي او را در اين کار ياري کرده اند. 
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 hحضـرت اميرالمؤمنيـن  علـی8  و حضـرت صديقه  کبري •
کـه هنـوز فرزندشـان به دنيـا نيامده بود، پـس چگونه او را محسـن 
صـدا مي کردنـد؟ فرزندي که نه هنـوز ديده  بودند و نـه در آن زمان 

جنسـيت او را مي دانستند!

بـر اسـاس آموزه هـاي اسـامي در مـورد نام گـذاري فرزنـدان، 
شايسـته اسـت، حداقـل از دو نکتـه غافـل نباشـيم:
الف. فرزندانمان را پيش از ولدت نامگذاري کنيم.

ـرائع«ب از  الشَّ در ايـن رابطـه شـيخ  صـدوقأ در کتـاب »ِعَلـُل 
وا أَْواَلَدُکـْم قَْبـَل أَْن  اميرالمؤمنيـن علـی 8 نقل کـرده اسـت: »َسـمُّ

أ . محمـد بـن علـی  بـن حسـين  بـن موسـی  بـن بابِِويه  قُمـی ، مشـهور به  شـيخ  صـدوق )381 
ـ305ه.ق( از بزرگ تريـن علمـای مکتب اهلبيـتb در قرن چهارم هجری قمری اسـت. حدود 

300 اثـر علمـی بـه او نسـبت داده اند کـه البته بسـياری از آنها امروزه در دسـترس نيسـت.
ب . ايـن اثـر تاليف شـيخ  صدوق، مجموعه رواياتـی از حضرت پيامبر اکـرمs و امامان معصوم

b دربـاره علت برخی از احکام شـرعی و عقيدتی اسـت. اين کتـاب از معتبرترين اصول روايی 
شـيعه می باشد. 
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َّتِي تَُکوُن  وُهْم بِاْلَْسـَماِء ال يُولَـُدوا فَـِإْن لَـْم تَـْدُروا أَ َذَکـٌر أَْو أُنْثَی فََسـمُّ
َکـِر َو اْلُنْثَـی« يعنـی فرزندانتـان را پيـش از تولّد نام گـذاري کنيد  لِلذَّ
و اگـر نمي دانيـد پسـر يـا دختـر هسـتند، نـام آنـان را از اسـم هايی 
انتخـاب کنيـد که بـرای مذّکر و مؤنّث هـر دو می گذارنـد، پس فرزند 
سـقط شـده شـما بدون اينکه نامی برايش گذارده باشـيد روز قيامت 
کـه با شـما ماقـات کند می گويـد: آيا برای مـن نامـی نگذارديد؟ در 
حالـی کـه پيامبر  اکرمs نام محسـن را بـرای فرزندش قبـل از تولّد 

گذارد.)1(
ب. نام نيك براي آنان انتخاب کنيم

 عامـه مجلسـی در کتـاب »بِحاُراالَنـوار«  از پيامبـر  اکرم s نقل 
می کنـد کـه به اميرالمؤمنيـن علی 8 فرمـود: حق فرزند بـر پدر اين 

اسـت که نام نيـك بر او بگـذارد.)2(
و اما در رابطه با پرسش مطرح شده دو احتمال بيان مي شود:

1. اگرچه در گذشـته تکنولوژي مانند اآلن پيشـرفته نبود و يا اصا 
وجود نداشـت و در نتيجه سـونوگرافي و مانند آن وجود نداشـت، اّما 
راه تشـخيص جنسـيت بچه منحصر به سـونوگرافي نيسـت، بلکه در 
طـب قديـم نيـز راه هايي بـراي تشـخيص نوع فرزنـد پيـش از تولد، 
وجود داشـته و دارد. چندانکه در بسـياري از موارد خود زنان حامله 
از راه هايـي کـه خودشـان مي دانسـتند، بـه واسـطه نشـانه هايي در  

مي يافتنـد که فرزند پسـر اسـت و يـا دختر.
2. و امـا در مـورد نام محسـن، طبق آنچه در روايت فوق بيان شـد، 
نام محسـن را شـخص پيامبر اکـرم s انتخاب کرده و گـذارده بود؛ و 
همانطـور که حضرت عيسـي 8 مي تواند از ذخيره شـده ها در منزل 

غروب شقایق  •  40



مـردم خبـر دهد)3( پيامبر اسـامs نيز مـي تواند از جنسـيت فرزند 
در شـکم مادر خبر دهد.

پي نوشت:
1. محمـد بـن علـی  بن حسـين  بن موسـی  بـن بابِِويـه  قُمی  ملقب  به  شـيخ  

ـرائع، سـيد محمد  جواد ذهنـی تهرانـی، ج 2 ص784. صـدوق، ِعَلـُل الشَّ
2. محمـد باقـر بـن محمـد تقی بـن المقصـود علـی المجلسـی، بِحاُراالَنوار 

الجاِمَعـُة لِـُدَرِر أخبـاِر الئمـِة الطهـار، ج 47 ص06.
ِخـُروَن فِي بُيُوتُِکـْم...{ ]آل  3. اشـاره بـه آيـه }...َوأُنَبِّئُُکم بَِما تَْأُکُلـوَن َوَما تَدَّ
عمـران/94[ »...]مـن عيسـي[ شـما را از آنچـه می خوريـد و در خانه هايتان 

ذخيـره می کنيـد خبر می دهـم ...«.
هـادوی  آيـت اهلل  اطاعرسـانی حضـرت  پايـگاه  از  شـده  گـردآوري   *

تعليقـات و  اضافـات  بـا  همـراه  تهرانی)مّدظله العالـی( 
islamquest.net
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• چرا حضرت صديقه  کبری h شبانه دفن شد؟
دفن شـبانه پيکر مطهر حضـرت صديقه  کبریh از جمله مسـائل 
مسـّلم تاريخـي اسـت که هـم مکتب اهـل بيتb و هم اهل تسـنن 
بـه آن اذعـان دارنـد. ما در اينجا بـه برخي از روايـات فريقين در اين 

زمينه اشـاره مي کنيم:
منابع اهل تسنن

محّمد بن اسماعيل بُخاري در »صحيح بخاری« می نويسد:
ا تُُوفِّيَـتْ َدفَنََهـا َزْوَجَها َعلِي  »َو َعاَشـْت بَْعـَد النَّبِيِّ ِسـتََّة أَْشـُهٍر فََلمَّ
ی َعَلْيَها« يعنی »فاطمه شـش ماه  لَْيـًا َو لَـْم يُـَؤذِّْن بَِهـا أَبابکر َو َصلَـّ
پـس از پيامبـر   زنـده بـود، زمانـی کـه از دنيـا رفت، شـوهرش علي 
او را شـبانه دفـن کـرد و خـود بـر او نماز گـزارد و ابوبکـر را با خبر 

نساخت.«)1(
ابومحمـد عبـداهلل بن مسـلم ابـن قُتَيبه دينـوریأ در کتـاب »تأويل  

أ . ابومحمـد عبـداهلل بن مسـلم ابـن قُتَيبـه دينـوری )276-213ه.ق( تاريخ نگار و عالـم به دانش 
نحـو بـوده و از پيـروان احمـد بـن حنبل به شـمار می رفت.
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مختلـف  الحديث«أ می نويسـد:
ُ َعْنـُه بِِميَراث  ُ َعْنَها أَبَا بکـر َرِضَي اهللَّ »َوقَـْد َطالِبَـت فَاِطَمة َرِضـَي اهللَّ
اهُ َحَلْفت ان التَُکّلَمه أَبَـداً َو أَْوَصْت أَْن  ا لَْم يُْعطَها إِيَـّ ِ فََلمَّ أَبِيَهـا َرُسـوِل اهللَّ
تُْدفَـَن لَْيًا لِئَـاَّ يَْحُضرَها فَُدفِنَـتْ لَْيًا« يعنی »فاطمـه از ابوبکر ميراث 
پدرش را خواسـت، ابوبکر نپذيرفت، پس فاطمه قسـم خـورد که ديگر 
بـا او )ابوبکـر( سـخن نگويـد و وصيـت کرد که شـبانه دفن شـود تا او 

)ابوبکـر( در دفـن وی حاضر نشـود. پس شـب هنگام دفن شـد.«)2(
ف«  ابوبکـر عبـد الـرزاق بـن َهّمـام َصنعانـی در کتـاب »الُمَصنَـّ

می نويسـد:
ـد أَْخبََرهُ:  »َعـِن ابْـِن ُجَريْـج، َو َعْمُرو بْـن ِدينَار، أَنَّ َحَسـِن بِْن ُمَحمَّ
إنَّ فَاِطَمـَة بِْنـِت النَّبِـيِّ ُدفِنَـْت بِاللَّْيـِل. قال: فَـرَّ بَِها َعَلي ِمـْن أبي بکر 
أَْن يَُصلِّـيَ َعَلْيَهـا؛ کان بَْينَُهَما َشـيْ ء«، يعنی »حسـن بن محمد روايت 
کـرده: علـّي، فاطمه دختـر پيامبر را شـبانه به خاك سـپرد، تا ابوبکر 

بـر وی نمـاز نخوانـد؛ چون بيـن آن دو اتفاقاتی افتـاده بود.«
و در ادامـه می گويـد: »عـن ابـن عيينـة، عن عمـرو بن دينـار، عن 
حسـن بـن محمـد، مثلـه؛ إالّ أنه قـال أوصته بذلـك«، يعنـی »از ابن 
عيينـه نيـز هماننـد اين روايت نقل شـده اسـت؛ مگـر اين کـه در اين 
روايـت قيـد شـده که خـود فاطمه ايـن چنين وصيـت کرده بـود.«)3(

و ابن بَّطالب در شرح صحيح بخاری می نويسد:

أ . تأويـل  مختلـف  الحديث ، ابـن قُتَيبه، گاه  با عناوينی  ديگر چون  »اختـاف  الحديث«  نيز خوانده  
شـده  اسـت . ابـن  قتيبـه  در ايـن  اثر، هـم  احاديث  اعتقـادی و هم  احاديـث  فقهی  را مورد بررسـی  

قرار داده  اسـت .
ب . ابوالحسـن علـي بـن َخَلف بن عبـد الَمَلك بن بَّطال الُقرُطبـي که تاريخ وفـات او را 449ه.ق 

ذکرده انـد از حديث شناسـان اهل تسـنن بوده و مالکی مذهب اسـت. 
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ْفـن بِاللَّْيـِل... َو َدفَـَن َعلِـيُّ بِْن أَبِـي َطالٍِب  »أََجـاَز أکثـُر الُْعَلَمـاِء الدَّ
َزْوَجتُـُه فَاِطَمـُة لَْيًا، فَرَّ بَِها ِمـْن أَبِي بکر أَْن يَُصلَِّي َعَلْيَهـا ؛ کان بَْينَُهَما 
َشـيْ ء«، يعنـی »اکثـر علمـا دفن جنـازه را در شـب اجـازه داده اند.... 
علـي بـن ابي طالب، همسـرش فاطمـه را شـبانه دفن کرد تـا ابوبکر 

بـه او نمـاز نخواند؛ چـون بيـن آن دو اتفاقاتی افتاده بـود.«)4(
ابـن ابيالحديـد در کتـاب »شـرح نهج الباغـة« بـه نقـل از جاحظأ 

می نويسـد:
ـَاةِ وکّل َمـا َذَکَره  » َو أَمَّـا إْخَفـاء الَْقْبـِر وکتمـان الَْمـْوِت َوَعَدم الصَّ
َوايَـاِت بِِه أکثُر  ي ِعْنـِدي ِلَنَّ الرِّ َِّذي يَْظَهـُر َويَُقوِّ الُْمْرتََضـی فِيـِه فَُهـَو ال
َوأََصـحُّ ِمـْن َغْيِرَهـا وکذلـك الَْقـْوُل فِـي موجدتِهـا وغضبِهـا«، يعنی 
»مخفـی کردن مـرگ فاطمه، و محل قبر او، و نمـاز نخواندن ابوبکر و 
عمـر، و هـر آن چه که سـيد مرتضی )از اعام شـيعه در قـرن چهارم( 
گفتـه اسـت، مـورد تأييـد و قبول من اسـت؛  زيـرا روايات بـر اثبات 
ايـن مـوارد صحيح تر و بيشـتر اسـت؛ و همچنيـن ناراحتی و خشـم 

فاطمـه بر شـيخين نـزد من از اقـوال ديگر اعتبـار بيشـتری دارد.«)5(

bمنابع مکتب اهل بيت
در منابـع مکتـب اهـل بيـتb به موضـوع مـورد بحث، فـراوان 
اشـاره شـده اسـت. در اينجـا مـا بـه ذکـر فقـط يکـی از آنهـا اکتفـا 

می کنيـم:
ـرائع« علـت دفـن شـبانه آن  شـيخ  صـدوق در کتـاب »ِعَلـُل الشَّ

حضـرت را چنيـن بيـان مـي کنـد:
أ . ابوعثمـان عمروبنبحر)255-160ه.ق( مشـهور به جاِحظ؛ اديب معتزلی، نويسـنده بسـياری از 

تأليف های سـده سـوم هجـری قمری می باشـد.
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»َعـِن الَْحَسـِن بْـِن َعلِيِّ بْـِن أَبِي َحْمـَزةَ ، عـن أَبِيِه ، قَـاَل َسـَألُْت أَبَا 
ٍة ُدفِنَـتْ فَاِطَمـُة ع بِاللَّْيـِل َو لَـْم تُْدفَْن بِالنََّهـاِر؟ قال:  ِ ع ِلَيِّ ِعلَـّ َعْبـِد اهللَّ
ََّهـا أَْوَصـتْ أَْن اَل يَُصلَِّي َعَلْيَها ِرَجـال ]الرجان [« يعنی »علي بن ابي  ِلَن
حمـزه از امـام صادق8 پرسـيد: چرا فاطمه h را شـب دفن کردند نه 
روز؟ فرمـود: فاطمـه h وصيت کرده بود تا در شـب وی را دفن کنند تا 

افـرادي ]ابوبکـر و عمر[ بر جنـازه آن حضرت نمـاز نخوانند«.)6(
بـا توجـه به مـدارك موجـود و اعتراف بـزرگان اهل تسـنن، دليل 
دفـن شـبانه آن حضـرت وصيـت آن حضرت بـود که نمی خواسـت 
افـرادی کـه بر او سـتم کرده اند، بـر جنازه اش نمـاز بخواننـد و با اين 

کار خشـم خـود را از غاصبان خافت آشـکار سـاخت.

پی نوشت:
1. محّمد بن اسماعيل بخاري، صحيح البخاري، ج 4 ص 1549، ح 3998.

2. ابومحمـد عبـداهلل بن مسـلم ابـن قُتَيبه دينـوری، تأويل مختلـف الحديث، 
ج 1 ص 003.

3. ابوبکـر عبد الـرزاق بن َهّمام َصنعانی، المصنـف، ج 3،  ص 521، ح 6554 
و ح 6555.

4. ابوالحسـن علـي بـن َخَلـف بـن عبـد الَمَلك بـن بَّطـال الُقرُطبي، شـرح 
صحيـح البخـاري، ج 3 ص 325.

5. فخرالديـن ابوحامـد عبدالحميـد بن ابوالحديد، شـرح نهج الباغـة، ج 61 
ص 170.

6. محمـد بـن علی  بن حسـين  بن موسـی  بـن بابِِويه  قُمی مشـهور به  شـيخ  
صدوق، علـل الشـرائع، ج  1 ص 581.

* گـردآوري شـده از پايـگاه اطاع رسـانی دفتـر حضرت آيـت اهلل العظمی 
مـکارم شـيرازی)مّدظله العالی( همـراه با اضافـات و تعليقات

persian.makarem.ir
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• علت مخفی بودن قبر مطهر حضرت صديقه  کبری h چيست؟
حضـرت صديقـه  کبـری h زمانـي کـه اجلشـان نزديك شـد و در 
بسـتر بـه حالـت احتضـار بهسـر مي بردنـد اميرالمؤمنين علـی8 بر 
بـاالي بسترشـان آمدنـد و بعد از صحبت هايـي که با همديگـر کردند، 
صديقه  کبری h اجازه خواسـتند تا چند وصيّت به همسرشـان کنند)1( 
از جملـه وصاياي صديقه  کبـری h به اميرالمؤمنين علـی8 اين بود 
کـه گفتند اي پسـرعمو! اگر تا چند سـاعت ديگر از دنيـا رفتم جنازه ام 
را شـبانه تشـييع کن و مراسـم تشـييع مرا اعم از غسـل و کفن و نماز 
خوانـدن و دفـن کـردن بايـد در محيطي مخفـي و پنهان انجـام دهيد و 
فقـط به کسـاني اجازه تشـييع دهيـد که ظلم و جفا نسـبت به مـن روا 
نداشـته اند؛ و حتّـي بـه يك نقـل، صديقه  کبـریh تصريـح کردند که 
نگذاريـد ابي بکـر و عمـر بر مـن نماز بخوانند و در تشـييع جنـازه من 
شـرکت کننـد. حـال بحـث در اين  اسـت کـه عّلت ايـن اجازه نـدادن 

صديقـه  کبری h بيانگر چيسـت؟
بـه يقيـن صديقه  کبری h با اين کارشـان مي خواسـتند بـاري ديگر 
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هماننـد جريـان فـدك مبـارزه اي تازه بـا وصيّت نامه سياسـي خويش 
شـروع کننـد که ضربه سـهمگيني به حکومت وقـت وارد سـازند.)2(

از نظـر عامـه سـيدجعفر مرتضـی عاملـیأ در کتـاب »رنج هـای 
حضـرت زهـرا h«ب صديقـه  کبـری  h بـا وصيّت خويـش افکار 
خفتـه مردم مدينه را بيدار سـاختند و توجه افکار عمومي را نسـبت به 

پايمـال کـردن حّق خويـش جلب  کردنـد.)3(
اميرالمؤمنيـن علی8 بـا عمل به وصيّـت صديقه  کبـری h اذهان 
جامعـه را دچـار شـك و ترديـد کردنـد و مشـروعيت خليفـه را زيـر 
سـؤال بردند و مظلوميت صديقه  کبریh را بيشـتر آشـکار ساختند و 
اين سـؤال را هميشـه بـراي همگان مطـرح کردند که چـرا قبر صديقه 

 کبـری h مخفي مانده اسـت.
بديـن طريـق زمانيکـه صديقـه  کبـری h بـه شـهادت رسـيد مردم 
سراسـيمه به خانه ايشـان مي آمدند و منتظـر بيرون آمدن جنـازه بودند، 
کـه اميرالمؤمنين علی8 به ابوذر گفتند: بـرو و با صداي بلند اعام کن 
کـه برگردند چرا که تشـييع جنازه دختر رسـول خدا h امشـب صورت 
نمي گيـرد و بـه تأخير افتاده اسـت. مـردم که متفرق شـدند اميرالمؤمنين 
علـی8 بـا کمك اسـماء بدن حضـرت را غسـل و کفن کردنـد و در 
نيمـه شـب با عـده اي از نزديـکان و يـاران خويش که عبـارت بودند از 
سـلمان، ابـوذر، مقـداد، عمـار، عبـاس و زبيـر و چند تن ديگـر، جنازه 
دختر رسـول خدا h را شـبانه تشييع کردند و شـبانه به خاك سپردند و 

أ . سيد جعفر مرتضی عاملی محقق و نويسنده برجسته مکتب اهلبيتb )1364- 1382 ه.ق(
ب . کتـاب »رنج هـای حضـرت زهـراh« بـه قلـم عامـه سـيد جعفر مرتضـی عاملـی پس از 
رحلـت پيامبـر اکـرمs پرداخته و به برخی شـبهات، موجود در اين زمينه پرداخته اسـت. مؤلف 
در انتهـای کتـاب خـود بيـش از 364 مأخذ تاريخـی روايی را که بـه آن ها در اثبـات مظلوميت 

حضـرت زهـراh مراجعـه کرده اسـت را ذکر نموده اسـت.
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اميرالمؤمنيـن علی8 قبـر صديقه  کبری h را هم سـطح زمين کردند و 
حتـي روايت شـده در چند نقطـه در بقيع حضرت قبر درسـت کردند تا 
متوجه نشـوند که قبر صديقه  کبری h کداميك اسـت، و اين راز مخفي 
 مانـدن قبر صديقه  کبری h براي هميشـه مانده اسـت و کسـاني هم که 

حضـور داشـتند ديگر بعدها محل اختفـاء قبر را بيـان نکردند.)4(
بنابرايـن علـت مخفـي ماندن قبـر آن حضـرت را مي تـوان در امور 

زير خاصـه کرد:
1. اينکه خود آن حضرت خواسـتند که شـبانه و مخفيانه دفن شـوند 

کـه به تبع آن قبرشـان مخفي بماند.
2. اينکـه دشـمنان و غاصبـاِن حـِق آن مظلومـه به قبـر آن حضرت 

دسترسـي نداشـته باشـند تـا روزي در صدد نبـش آن برنيايند.
3. بـا توجـه به محتـواي وصيت ايشـان ميتـوان گفت کـه حضرت 
مي خواسـتند بـا اين کار، افکار عمومـي را بيدار کرده و مردم را نسـبت 
به ظلم ُحکاِم زمانشـان نسـبت به ايشـان و اميرالمؤمنين علی8 آگاه 
سـازند، لذا سـوال »چرا قبـر صديقه  کبـری h مخفي مانـد؟« را براي 

هميشـه در اذهـان مردم زنده نگـه دارند.
پی نوشت:

1. حجت اهلّل النجفي الرضوي االميري، احتجاج الزهرا فاطمهh، ص 012.
2. شهين خشاوي، زندگانی سياسی حضرت زهراh، ص082.

3. سـيدجعفر مرتضـي عاملـي، رنجهـای حضـرت زهـراh، ترجمه محمد 
سـپهري، ص 322.

4. محمـد باقـر بـن محمـد تقی بـن المقصـود علـی المجلسـی، بِحاُراالَنوار 
الجاِمَعـُة لِـُدَرِر أخبـاِر الئمـِة الطهـار، ج 01، ص 591.

* گـردآوری شـده از مرکز مطالعات و پاسـخگويی به شـبهات حوزه علميه 
قم، همـراه با اضافـات و تعليقات

andisheqom.com
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• محل دفن حضرت صديقه  کبري h کجاست؟ 
علمـای اهل تسـنن در مورد محـّل دفن صديقه  کبري h سـه قول 

آورده انـد کـه در اينجا به آنها اشـاره مي کنيم:
1. در داخل بيت آن حضرت

گذشـته از اينکه دفن شـدن صديقـه  کبري h در داخـل بيت خود، 
در ضمـن رواياتـی از طريـق مکتـب اهـل بيـتb آمـده، در منابع 
اهـل تسـنن، علمـا و دانشـمندان آنان به ايـن معنا تصريـح و دفن آن 
حضـرت را در خانـه  اش تأييـد نموده انـد: از جمله نُميـري أ در کتاب 
»تاريـخ  المدينـة المنـورة«ب از قديمی  ترين مورخ و مدينه  شـناس به 
ََّهـا ُدفِنَْت فِـي بَْيتَِها  نـام عبدالعزيـزج نقل می کنـد که وی می گفـت: »أَن
ََّهـا ُدفِنَْت فِي َمْوِضٍع فَِراِشـَها« يعني  َو َصنَـَع بَِهـا َما َصنََع بَِرُسـوِل  اهللَّ  أَن

أ . عمر بن  َشبّه بن  عبيده بن  زيد نُميري )263-173ه.ق( اديب ، شاعر، راوي اخبار و احاديث  بود.   
ب . کتـاب  »تاريـخ  المدينـة المنورة« تنها اثري  که  از ابن َشـبّه    به  ما رسـيده . مؤلـف  در اين کتاب 

بـه  روش  محدثـان ، ضمن  نقل  بيـش  از 5 هزار حديث، بـه  ذکر اخبار و وقايع  پرداخته  اسـت .
ج . عبدالعزيز ابن زباله اّولين مدينه شناسی است.
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»فاطمه همانند رسـول خـدا  در داخل خانـه  اش و در جايگاهی  که به 
عالـم بقاء ارتحال يافته، به خاك سـپرده شـده اسـت.«)1(

ديـار بکـریأ بـا اشـاره بـه اقـوال مختلـف در کتـاب »تاريـخ 
الخميـس«ب می گويـد: »و گفته شـده که قبـر آن حضـرت در داخل 
خانـه خـود و در محـّل محرابـی اسـت که در پشـت حجره مقدسـه 
قرار گرفته اسـت. سـپس ايـن نظريه را تأييـد می کنـد و می  گويد: َو 

َهـَذا أَْظَهُر اْلَْقـَواِل«.)2(

2. در بقيع 
عـّده ای ديگـر از علمـای اهـل تسـنن نيـز می گوينـد: آن حضرت 
در بقيـع ولـی در خـارج از حرم ائمه  به خاك سـپرده شـده اسـت. و 
ايـن گـروه نظـرات و احتماالت مختلفـی را مطرح سـاخته اند؛ بعضی 
می گوينـد در زاويـه بيرونـی خانه عقيـل، که به بقيع منتهـی می گردد، 
دفـن شـده اسـت، و بعضـی ديگـر می گوينـد در مقابل کوچـه  ای که 
بـه نـام کوچـه » نبيـه« بوده بـه خاك سـپرده شـده، و بعضـی ديگر 
بيت الحزان را که مسـجد فاطمه h ناميده می شـد، معرفـی نموده اند. 

و اقـوال ديگـری کـه در مجموع به شـش قـول بالغ می گـردد.)3(

3. در داخل حرم ائمه بقيع
اين قول را می توان قول مشهور در ميان علمای اهل تسنن دانست.

أ . حسـين بـن محمد الحسـن ديار بکـري، متولد در دياربکـر و مجاور مکه و قاضي آن، شـافعی 
مذهـب بوده و متوفي 966ه.ق اسـت.

ب . کتـاب »تاريـخ الخميـس في احـوال انفس النفيس« تاليـف ديار بکری، اثری اسـت تاريخی 
کـه بـه تاريخ مکه و سـيره پيامبر اکرمs و خلفاء و پادشـاهان پرداخته اسـت.
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سـمهوديأ پـس از بيـان نظرات و مطالـب مختلف در مـورد مدفن 
صديقـه  کبـري h در کتـاب »وفـاء الوفـاء بأخبـار دار المصطفی«ب 
می گويـد: »از آنچـه  گفتيـم، چنيـن بـه  دسـت می  آيـد کـه قبـرآن 

حضـرت در بقيـع و در کنـار قبـر حسـن  بـن علـی اسـت.«)4(
ابـن نّجـارج در کتـاب »الدرة الثمينة فـي االخبار المدينـة«د پس از 
نقـل وصيـت امام  مجتبـی 8 کـه »اْدفِنُونِـي الی ُجنُـب أُمِّـي فَاِطَمَة 
بالمقبـرة« می گويـد: بنابراين قبـر فاطمه در کنار قبر فرزندش حسـن 

و در زيـر همين قبه اسـت.)5(
عباسـيه در کتـاب »عمـدة الخبار فـي مدينة المختـار« می گويد: 
»از قبـور واقـع در بقيـع، قبر فاطمه دختر رسـول خدا اسـت و آن در 
داخـل قبـه عبـاس و در کنار قبر فرزندش حسـن  واقع گرديـده؛ زيرا 
نقل شـده اسـت که حسـن بن علـی به هنـگام وفاتش وصيـت نمود 

کـه مرا در کنـار قبر مادرم فاطمـه به خاك بسـپاريد«.)6(
و اکثر نويسـندگان گذشـته و معاصر همين مطلب را تکـرار کرده و 

مدفـن آن حضـرت را در داخل حـرم ائمه بقيع  معرفی نمـوده اند.)7(

نقد دليل اين نظريه :
اگـر طرفـداران ايـن قـول، دليلی بـر نظريه خـود ذکـر می نمودند، 
أ . علـي بـن عبـد اهلل بن أحمد بن علي الحسـني السـمهودي )911-844ه.ق( ملّقـب به نورالدين 

و مکنّـي به ابوالحسـن، شـافعي مذهب بوده و مـورخ و فقيه به شـمار ميرود.
ب . کتـاب »وفـاء الوفـاء بأخبـار دار المصطفـی« در مـورد تاريـخ شـهر مدينـه منوره اسـت که 

توسـط سـمهودي نگاشته شـده است. 
ج . محب الدين ابن النجار )643-576 ه.ق( از مدينه  شناسان مشهور است. 

د . کتـاب »الـدرة الثمينـة فـي االخبار المدينـة« تاليف ابن النجـار در مورد تاريخ مدينـه منوره و 
نواحـی و اماکن و همچنين در مورد صحابه نوشـته شـده اسـت.

ه . احمد بن عبدالحميد عباسي، از عالمان اهل تسنن قرن دهم هجري قمري است.
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پذيـرش گفتـار آنـان بـه عنوان يـك مـوّرخ امـکان  پذير بـود، ولی 
بـه طـوری  کـه ماحظـه شـد، آنـان در مقابل وجـه اول کـه مضمون 
روايـات و گفتار بعضی از قديمي ترين مدينه  شناسـان اسـت، وصيت 
حضـرت مجتبـی 8 را دليل و مسـتند خود ذکر نموده  انـد که فرمود: 
اگـر از دفـن شـدن مـن در کنـار جـدم مانـع گشـتند »اْدفِنُونِـي عند 
قبـر امـي فاطمـة« در کنـار قبر مـادرم فاطمه  بـه خاکم بسـپاريد. که 
در گفتـار ابـن نجـار و مؤلف کتـاب عمدةالخبار بديـن دليل تصريح 
گرديـده و سـاير موّرخـان نيـز بـا توجه به نقـل اين وصيـت در کنار 
اظهـار نظـر خويـش، عما از هميـن روش پيـروی کـرده و به همين 
دليـل اسـتناد و چنين تلقی نموده انـد که منظور آن حضـرت از » امی 

فاطمـة« مـادر عزيـزش صديقه  کبري h می باشـد.
امـا بـه عقيده حضـرت آيـت اهلل مـکارم شـيرازي در عيـن اين که 
اصـل وصيت امـام مجتبی 8 از نظـر تاريخی مورد تأييد اسـت ، اما 
برداشـت طرفداران وجه سـّوم درسـت نيسـت، چرا که شـايد منظور 
امـام مجتبـی 8 از جملـه: »اّمی فاطمـة« مادر بزرگـش فاطمه بنت 
اسـد  باشـد نه  مـادرش صديقه  کبـري h؛ چرا کـه اطاق کلمـه »اّم« 

بـه مادر بـزرگ، يك اطاق شـايع اسـت.
ايشـان در توضيـح ايـن مطلـب می گوينـد دفن شـدن آن حضرت 
در بقيـع مخالـف با روش اهلبيـت b در پنهان نگهداشـتن قبر مطهر 
آن بزرگـوار اسـت، و بـا قطع نظـر از اينکه مخالف مضمـون روايات 
منقـول مکتـب اهلبيتb و اهل تسـنن اسـت، و مخالـف نظر علما 
و دانشـمندان مکتـب اهلبيـتb در دفـن آن حضـرت در بيت خود 
می باشـد و همچنيـن، گفتـار و نقـل صريـح ايـن موّرخـان در موارد 
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ديگـر، ناقـض اين برداشـت و مؤيد اين اسـت که بانوئی کـه در حرم 
.h بقيـع دفـن شـده، فاطمه بنت اسـد اسـت و نه صديقـه  کبري

از ايـن مـوارد می تـوان گفتـار اين مورخـان در محل دفـن جناب 
عبـاس عمـوی پيامبـرs را ذکـر نمـود که ابن شـبه و سـمهودی از 
قديمي تريـن مدينـه  شـناس بـه نـام عبدالعزيز چنيـن نقـل می کنند: 
اِس بْـِن عبدالمطلب ِعْنـَد قَْبِر فَاِطَمة بِْنت أََسـِد بِْن َهاِشـِم  »ُدفِـَن الَْعبَـّ
َّتِـی فِـی َداِر َعِقيٍل.« يعنـي: »عباس بن  فِـی أَوَِّل َمَقابِـِر بنـی  َهاِشـِم ال
عبدالمطلـب در اول مقابر بني هاشـمأ و در داخـل خانه عقيل در کنار 

قبـر فاطمه بنت أسـد دفن شـده اسـت.«)8(
عباسـي در ضمـن نقـل متن بـاال، گفتار ديگـری را از ابـن حبانب 
مـی  آورد کـه وی در مـورد تشـييع و تجهيـز پيکـر امـام مجتبی 8 
تِـِه فَاِطَمُة بِْنُت أََسـِد  تصريـح کـرده اسـت: »... ُدفِـَن بِالْبَِقيِع ِعْنـَد َجدَّ

َهاِشـِم.«)9( بِْن 
بطـوری  کـه ماحظه می  شـود، ايـن دو عبـارت کـه از قديمی ترين 
أ . از مجمـوع گفتار مورخان چنين برداشـت ميشـود مردم مدينه که قبا اجسـاد مـردگان خود را 
در دو گورسـتان عمومـي بنام »بني سـالم« و»بني حـرام« و گاهي در داخل منـازل خود دفن مي 
کردنـد، بـا رسـميت يافتـن بقيع با دفن عثمـان بن مظعـون در سـال دوم هجـري و ابراهيم فرزند 
پيامبـر اکـرمs در سـال دهـم هجري، به آنجـا توّجه کردند و عـده اي از صحابـه بتدريج خارها 
و ريشـه هاي درختـان موجـود در بقيـع را کندنـد و آنجـا را آرامـگاه خصوصي خـود و خانواده 
خـود قـرار دادنـد؛ و بعضـي ديگر از صحابـه در منازل متصل بـه بقيع دفن گرديد که با گسـترش 
بقيـع، جـزء آن گرديده اسـت و به تناسـب جايگاه و انتسابشـان با پيامبرالهـي در يك نقطه معين 
و در کنـار هـم دفن شـدهاند. مثا قبور ائمه چهارگانـهb با قبرعباس عموي پيامبـر اکرمs و 
فاطمـه بنـت اسـد در يك نقطه؛ و همـه يا عدهاي ازهمسـران پيامبر اکرمs در نقطهـاي، و رقيه 
و ام کلثـوم دختـران پيامبـر اکـرمs در کنـار هم که مجموع ايـن بخش بنام »مقابر بني هاشـم« 

معروف گرديده اسـت.
ب . محمـد ابـن ِحبّـان )354-270ه.ق( شـافعي مذهـب و از بزرگتريـن محّدثـان و علمای اهل 

تسـنن در قـرن چهارم  می باشـد.
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موّرخان و محّدثان نقل شـده اسـت صراحت دارد بر اينکه بانويی که 
در حـرم بقيع دفن شـده و عباس عموی پيامبـرs و امام مجتبی 8 
در کنـار آن بـه خـاك سـپرده شـده اند، جـده و مادر بـزرگ حضرت 
 h حسـن بـن علی8 يعنی فاطمه بنت اسـد اسـت نه فاطمـه زهرا

.sدختر پيامبـر اکرم
ايـن بـود مضمـون روايـات و نظـر معروف تريـن علمـا و محّدثاِن 
مکتـب اهـل بيتb و اهل تسـنن، که از مجموع ايـن بحث و گفتار، 
 h ظـن قريب بـه يقين به دسـت می آيد کـه قبر مطّهر صديقـه کبري
در بيـت خـود و در کنار مسـجد رسـول خداs قرار گرفته اسـت. 

پي نوشت:
1. عمر بن  َشبّه بن  عبيده بن  زيد نُميري، تاريخ المدينه، ج 1 ص 801.

2. حسـين بـن محمد الحسـن ديار بکـري، تاريخ الخميس في احـوال انفس 
النفيس، ج 2 ص 671.

3. ايـن اقـوال را عمـر بن  َشـبّه بن  عبيـده بن  زيد نُميـري در تاريـخ المدينه، 
ج 1 ص 501 و 601 و علـي بـن احمد َسـمهودي در وفـاء الوفاء بأخبار دار 

المصطفـی ج 3 ص 109 نقـل نموده اند.
4. علـي بـن احمد َسـمهودي، وفـاء الوفاء بأخبـار دار المصطفـی، ج 3، ص 

.109
5. محمد بن محمود ابن النجار، الدرة الثمينة في االخبار المدينة، ص 451.

6. أحمد بن عبدالحميد العباسي، عمدة الخبار في مدينة المختار، ص 451.
7. مانند علی حافظ در کتاب فصول من تاريخ المدينه، ص 861.

8. عمـر بـن  َشـبّه نُميـري، تاريـخ المدينـه، ج 1 ص 721، و علـي بن احمد 
َسـمهودي، وفـاء الوفاء بأخبـار دار المصطفـی، ج 3 ص 019.

9. أحمد بن عبدالحميد العباسي، عمدة الخبار في مدينة المختار، ص 351.
* گـردآوري شـده از پايـگاه اطـاع رسـانی دفتـر حضرت آيتـاهلل العظمی 

مـکارم شـيرازی)مّدظلهالعالی( همـراه با اضافـات و تعليقات
www.persian.makarem.ir
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در تديـون و تنظيـم اين ويژه نامـه از پايگاه های اطاع رسـانی زير 
بهره گرفته شـده اسـت، عاقه منـدان ميتوانند جهت مطالعه بيشـتر به 

ايـن پايگاه هـا مراجعه نمايند:

abna24.com خبرگزاری اهلبيتb- ابنا 
ahl-ul-bayt.org    bوابسته به مجمع جهانی اهلبيت bپورتال اهلبيت
abp-miftah.com   bسايت پرسش و پاسخ پورتال اهلبيت
valiasr-aj.com   fمؤسسه تحقيقاتی حضرت ولی عصر
hawzah.net پايگاه اطاع رسانی حوزه  
 andisheqom.com مرکز مطالعات و پاسخگويی به شبهات حوزه علميه قم 

پايگاه اطاع رسانی دفتر حضرت
persia n.makarem.ir آيت اهلل العظمی مکارم شيرازی)مّدظله العالی(  

پايگاه اطاع رسانی حضرت
islamquest.net  آيت اهلل هادوی تهرانی)مّدظله العالی(  
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چهل حديث فاطمی
چهل حديث کاربردی از بيانات نورانی

h حضرت صديقه کبری

• حديث 1 )تفسير فرات کوفی، ص83؛ کشف الغّمة فی معرفة الئمة، ج1، ص469(:
علـّی 8 به ايشـان فرمـود: ای فاطمـه چيزی از مـن نمی  خواهی 

تـا برايـت فراهم کنم؟
حضـرت پاسـخ داد: از خدا شـرم می کنـم که از تو چيـزی بخواهم 

و تـو نتوانـی آن را فراهم کنی.

• حديث 2 )أمالی طوسی، ص185؛ بحار االنوار، ج41، ص28(:
مـا اگـر فقـط غـذای يك کـودك را داشـته باشـيم، بـاز هـم با آن 

مهمانمـان را سـير می کنيم.

• حديث 3 )دالئل االمامة، ص66(:
در زمره مؤمنين نيسـت کسـی که همسايه او از شـرهای او در امان 

باشد. نمانده 

• حديث 4 )دالئل االمامة، ص66(:
کسـی که به روز رسـتاخيز اعتقادی داشـته باشـد، همسايه خويش 

را آزار نمی دهـد.
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• حديث 5 )دالئل االمامة، ص66(:
کسـی کـه به روز رسـتاخيز اعتقادی داشـته باشـد، يا نيك سـخن 

می گويـد و يـا سـاکت می ماند.

• حديث 6 )دالئل االمامة، ص66(:
خداونـد انسـان نيکوکار وشـکيبا وعفت پيشـه را دوسـت می دارد 
وانسـان بدزبـان و بداخـاق وتنگ نظـر وبخيل وگدا وکسـی که زياد 

قسـم ياد می کند دوسـت  نمـی دارد.

• حديث 7 )دالئل االمامة، ص66(:
سـخن ناسـزا از انسـان بدزبان صـادر می شـود و بدزبـان قطعا در 

آتـش دوزخ خواهـد بود.

• حديث 8 )دالئل االمامة، ص66(:
شـرم و آبـروداری از ايمـان و ايمـان انسـان را بـه بهشـت سـوق 

می دهـد.

• حديث 9 )دالئل االمامة، ص66(:
کسـی که به روز رسـتاخيز اعتقادی داشـته باشـد، حتمـا به مهمان 

خـود را احتـرام می نمايد.

• حديث 10 )دالئل االمامة، ص76(:
بهتريـِن شـما سرشناسـانی هسـتند که با مـردم مايمـت می نمايند 
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)يعنی سـرکش و مغرور نيسـتند( و کسانی هسـتند که به همسرانشان 
لطـف و نيکـی می کنند.

• حديث 11 )تفسير امام حسن عسکری8، ص327(:
کسـی کـه نابتريـن عبادتهايـش را برای خـدا پيش کش کنـد، خدا 

نيـز برترين کارهـای سـودمند را برايش نـازل می گرداند.

• حديث 12 )فاح الّسائل، ص22(:
کسـی که نماز را سـبك شـمارد، خدا او را به پانـزده خصلت گرفتار 
کنـد؛ شـش خصلت در دنيـا: رفتن برکت از عمـر و رزی، زدوده شـدن 
سـيمای صالحان از چهره او، از بين رفتن اجر اعمالش و نرفتن دعايش 
به آسـمان ها؛ و سـه خصلت هنگام مردن: مرگ با خواری و گرسـنگی 
و تشـنگی ؛ سـه خصلت در قبر که فرشـته عذاب، تنگی و تاريکی قبر؛ 
و سـه خصلت در قيامت: فرشـتهای او را پيش روی خايق به صورتش 

می کشـد، حسابش سـنگين و دور از رحمت خداست.

• حديث 13 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص920(:
سـفره و نعمت هـای آن دوازده خصلت دارد که شـناخت آنها بر هر 

است: مسلمانی واجب 
چهـار واجـب که عبارتند از: شـناخت خالـق و روزی دهنده، رضا 

بـه خواسـت الهی، آغاز نمـودن با بسـم اهلل، به جا آوردن شـکر؛
 چهار مسـتحب که عبارتنـد از: وضو قبل از خوردن غذا، نسشـتن 

بر جانب چپ بدن، خوردن با سـه انگشـت، ليسـيدن انگشـتان؛ 
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چهـار ادب کـه عبارتنـد از: خوردن غـذای موجود در سـفره، لقمه 
کوچـك برداشـتن، زيـاد جويدن، کـم نگاه کـردن به چهـره ديگران.

• حديث 14 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص920(:
برتريـن حالـت برای زنان اين اسـت که نـه آنان مـردان را ببينند و 

نه مردان آنهـا را ببينند.

• حديث 15 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص921(:
نزديکتريـن حـاالت يك زن نسـبت به پـروردگار خويـش، مازم 
گشـتن بـا درون خانـه خويش اسـت )که بـرای شـوهرداری، تربيت 

نسـل صالـح، دوری از مفسـده زمينه سـازی نمايد(.

• حديث 16 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص659(:
خداونـد ايمـان را بـرای پـاك گردانيدن شـما از هاکت شـرك به 

خدايتـان واجب گردانده اسـت.

• حديث 17 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص659(:
خـدا بـه ايـن دليل شـرك را حرام نمود که شـما خـود را در اعتقاد 

به ربوبيت او خالـص نگهداريد.

• حديث 18 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص659(:
خداونـد نمـاز را بـرای پـاك نمودن شـما از خـود بـزرگ پنداری 

واجـب نموده اسـت.

غروب شقایق  •  59



• حديث 19 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص659(:
خـدا روزه را بـرای تثبيت إخاص شـما در برابـر نامايمی های آن 

واجب گردانده اسـت

• حديث 20 )عوالم العلوم، ج11، قسم اول، ص494(:
پيامبر صلی اهلل عليه و آله پنج کلمه نورانی به من آموخت:

لِيـَن َو اآلِخِريـَن َو يَا  لِيـَن َو اآلِخِريـَن َو يَـا َخْيـَر الَوَّ »يَـا َربَّ الَوَّ
اِحِميـن «. ای  ةِ الَْمتِيـَن َو يَـا َراِحـَم الَْمَسـاِکيِن َو يَـا أَْرَحـَم الرَّ َذا الُْقـوَّ
پـروردگار اوليـن و آخريـن؛ ای خيـر اوليـن و آخريـن؛ ای صاحب 
نيـروی پرمحتـوا؛ ای رحـم کننده بـر انسـانهای زمين گيـر؛ ای رحم 

کننـده تريـن رحم کننـدگان.

• حديث 21 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص660(:
خداونـد نيکـی بـه پـدر و مـادر را بـرای پيشـگيری از سـخط بر 

اعمـال بدتـان واجـب گردانيده اسـت.

• حديث 22 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص660(:
خـدا صلـه ارحـام را بـرای ازديـاد دوسـتان و عشـيره، و  برکـت 

عمرتـان واجـب کرده اسـت.

• حديث 23 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص660(:
خداونـد عـدل را بـا هـدف ايجـاد نزديکـی قلب هـای خود شـما 

برايتـان واجـب گردانيده اسـت.
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• حديث 24 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص660(:
خداونـد زکات را بـرای پـاك نمودن شـما از بُخـل و افزايش رزق 

خودتـان مقرر نموده اسـت.

• حديث 25 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص660(:
خداونـد امامـت ما اهل بيت را به جهـت در امان ماندن امت اسـام 

از تفرقه قرار داده اسـت.

• حديث 26 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص660(:
خداونـد اطاعـت از مـا اهل بيـت را بـرای سـازمان دادن بـه ملـت 

اسـام واجـب کرده اسـت.

• حديث 27 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص660(:
خداونـد وفـای بـه عهـد را بـه دليـل قـرار دادن شـما در معـرض 

مغفـرت خويـش واجـب نمود.

• حديث 28 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص661(:
خداونـد رعايـت انصـاف در ترازو و پيمانـه را برای حفظ شـما از 

نقص امـوال واجـب کرد.

• حديث 29 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص661(:
خداونـد حـج را بـرای برافراشـتن پيکـره و سـاختمان ديـن خود 

واجـب گردانيده اسـت.
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• حديث 30 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص661(:
خداونـد به اين دليل از شـراب خواری نهی نموده اسـت که شـما را 

از ناپاکی هـا دور نگه دارد.

• حديث 31 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص661(:
خداونـد تهمـت ناروا را بـه اين دليل حرام نموده اسـت که شـما را 

از لعنت شـدن حفظ نمايد.

• حديث 32 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص661(:
خداونـد سـرقت را به ايـن دليل حرام نمـوده که شـما را در حصار 

خويشـتن داری حفظ نمايد.

• حديث 33 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص660(:
خداوند شـکيبايی را عاملی برای شايسـتگی بر اجر تحمل کارهای 

دشـوار واجب کرده است.

• حديث 34 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص661(:
خداونـد جهـاد و محبت مـا را به عنـوان عاملی برای ايجـاد عّزت 

برای مسـلمانان واجب گردانيد.

• حديث 35 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص661(:
خويشـتن داری نماييـد چنانکه حـق حفظ حريم الهی اسـت و بجز 

حالت تسـليم از دنيا نرويد.
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• حديث 36 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص661(:
خداونـد را در آنچـه که شـما را از آن نهی نموده و بـه آن امر نموده 

نماييد. اطاعت 

• حديث 37 )عوالم العلوم، ج11، قسم دوم، ص661(:
خداونـد امـر بـه معـروف را برای مصلحـت عمومی امت اسـامی 

واجـب کردانيده اسـت.

• حديث 38 )عوالم العلوم، ج11، قسم اول، ص500(:
امـام علـی 8 و حضـرت فاطمـه h کارهـای خانه و بيـرون را 

تقسـيم و مديريـت کـرده بودند.

• حديث 39 )عوالم العلوم، ج11، قسم اول، ص523(:
دختـرم؛ زنـی کـه کارهای منزل را انجـام بدهد، خـدا او را از دوزخ 

دور و وارد بهشـت می کند.

• حديث 40 )عوالم العلوم، ج11، قسم اول، ص524(:
دختـرم؛ زنی که شـوهرش از او راضی باشـد، خدا بـه تعداد موهای 

بدنش به او حسـنه می دهد.

کتاب نامه چهل حديث فاطمی
1- امام يازدهم عليه السـام  حسـن بن علی، التفسـير المنسـوب إلی اإلمام 
الحسـن العسـکري عليه السام، تصحيح مدرسـه امام مهدی عليه السام، قم، 

مدرسـة اإلمام المهدي عجل اهلل تعالی فرجه الشـريف، 9041ق.
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2- عبـد اهلل بن نـور اهلل  بحرانی اصفهانـی، عوالم العلوم و المعـارف والحوال 
مـن اآليات و الخبار و القوال) مسـتدرك سـيدة النسـاء إلی اإلمـام الجواد، 
تصحيـح محمـد باقـر موحـد ابطحی اصفهانـی، قم، مؤسسـة اإلمـام المهدی 

عّجـل اهلل تعالی فرجه الشـريف، 3141ق.
3- علـی بـن عيسـی  اربلی، کشـف الغمة فـي معرفـة الئمة، تصحيح سـيد 

هاشـم  رسـولی محاتی، تبريز، بنـی هاشـمی، 1831ق.
4- علـی بـن موسـی  ابـن طـاووس، فـاح السـائل و نجـاح المسـائل، قم، 

بوسـتان کتـاب، 6041ق.
5- فـرات بـن ابراهيـم  کوفی، تفسـير فـرات الکوفي ، تصحيح محمـد کاظم، 

تهران، مؤسسـة الطبع و النشـر فـي وزارة اإلرشـاد اإلسـامي، 0141ق.
6- محمـد باقـر مجلسـی، بحارالنـوار الجامعة لـُدرر أخبار الئمـة الطهار، 

بيروت، مؤسسـة الوفـاء، 4041ق.
7- محمـد بـن جرير بن رسـتم  طبری آملی صغيـر، دالئـل اإلمامة، تصحيح 

قسـم الدراسات اإلسـامية مؤسسـة البعثة، قم، بعثت، 3141ق.
8- محمد بن الحسـن  طوسـی، المالي طوسـي، تصحيح مؤسسـة البعثة، قم، 

دار الثقافة، 4141ق.
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