
  ؟ از شیخین راضی شد )سالم اهللا علیها(آیا فاطمه 
  : طرح شبهه

بر فرض که قبول کنیم، فاطمه رضی اهللا عنها در مقطعی از شیخین دلگیر شده باشد ؛ ولی این مطلب نیز ثابت است که شیخین در 
  :نقل کرده اندآخرین روزهاي حیات فاطمه آمدند و از وي رضایت گرفتند؛ چنانچه بیهقی و دیگران 

عن الشعبی قال لما مرضت فاطمۀ أتاها أبو بکر الصدیق فأستئذن علیها فقال علی یا فاطمۀ هذا أبو بکر یستئذن علیک فقالت أتحب 
أن أأذن؟ قال نعم فأذنت له فدخل علیها یترضاها وقال واهللا ما ترکت الدار والمال واألهل والعشیرة إال إلبتغاء مرضاة اهللا ومرضاة 

  .ثم ترضاها حتی رضیتوله ومرضاتکم أهل البیت رس

ابوبکر : هنگامی که فاطمه بیمار شد ابوبکر براي کسب رضایت نزد وي آمد و اجازه خواست تا او را مالقات کند، علی به فاطمه فرمود
اجازه داد، ابوبکر وارد شد و  آري، پس فاطمه: آیا شما دوست دارید وارد شود؟ علی فرمود: براي مالقات اجازه می خواهد فاطمه فرمود

به خدا سوگند خانه و زندگی و مال و ثروتم و خویشانم را ترك نکردم؛ مگر براي به : جویاي کسب رضایت فاطمه بود، ابوبکر گفت
  .دست آوردن رضایت و خوشنودي خدا و رسول و شما خاندان پیغمبر، پس فاطمه از وي راضی شد

  ؛٢٨١، ص ٧، ج دالئل النبوة) ھـ۴۵٨متوفاي (البیھقي، احمد بن الحسین 
، ٣۵۴، ص ١، ج االعتقاد والھداية إلي سبیل الرشاد علي مذھب السلف وأصحاب الحديث) ھـ۴۵٨متوفاي (البیھقي، احمد بن الحسین 

  .ھـ١۴٠١األولي، : بیروت، الطبعة -دار اآلفاق الجديدة : أحمد عصام الكاتب، ناشر: تحقیق

  : نقد و بررسی

عدم رضایت صدیقه شهیده سالم اهللا علیها از شیخین، اصل و اساس مشروعیت خالفت آن ها را زیر سؤال می برد؛ چرا که ثابت می 
کند تنها یادگار رسول خدا، برترین بانوي دو عالم، سیده زنان اهل بهشت با خالفت ابوبکر و عمر مخالف و از دست آن ها ناراضی و 

شمگین بوده است و طبق روایات صحیح السندي که در صحیح ترین کتاب هاي اهل سنت آمده است، رضایت فاطمه رضایت خ
  .رسول خدا و خشم او خشم رسول خدا است

از این رو عالمان اهل سنت دست به کار شده و روایتی را جعل کرده اند تا ثابت کنند که شیخین پس از آن که دختر رسول خدا را به 
خشم آوردند، در واپسین روزهاي زندگی آن حضرت به عیادت ایشان رفته و از او درخواست رضایت کردند و فاطمه زهرا سالم اهللا 

  .!علیها نیز از آن ها راضی شد

  :در پاسخ می گوییم

سند روایت مرسل است؛ چرا که شعبی از تابعین است و خود شاهد ماجرا نبوده و این روایت همان اشکالی را دارد که اهل سنت  :اوالً
  .به روایت بالذري و طبري می کردند

میرمؤمنان بر فرض این که مرسالت تابعی مورد قبول باشد، باز هم نمی توان روایت شعبی را پذیرفت؛ زیرا شعبی از دشمنان ا :ثانیاً
  : علیه السالم و ناصبی بوده است؛ چنانچه بالذري و ابوحامد غزالی به نقل از خود شعبی می نویسند

قدمنا علي الحجاج البصرة، وقدم علیه قراء من المدينة من أبناء المھاجرين واألنصار، : عن مجالد عن الشعبي قال

إذ ذكر علي بن أبي وجعل الحجاج يذاكرھم ويسألھم ... فیھم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي اهللا عنه

  ....طالب فنال منه ونلنا مقاربة له وفرقًا منه ومن شره



در شهر بصره همراه عده اي بر حجاج وارد شدیم گروهی از قاریان مدینه از فرزندان مهاجر و انصار که ابوسلمه بن عبد الرحمن بن 
جاج با آنان مشغول گفتگو بود یادي از علی بن ابوطالب کرد و از او بدگویی نمود و ما نیز ح. عوف نیز در جمع آنان بود، حضور داشتند

  ....به خاطر رضایت حجاج و در امان ماندن از شرّ او از علی بدگویی کردیم 
  ؛٣١۵، ص ۴، ج أنساب األشراف) ھـ٢٧٩متوفاي(البالذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

  .بیروت -دار االمعرفة : ، ناشر٣۴۶، ص ٢، ج إحیاء علوم الدين، )ھـ۵٠۵متوفاي(الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد 

  ؟ آيا روايت يك ناصبي مي تواند براي ما حجت باشد

  از ابوبکر در صحیح ترین کتاب هاي اهل سنت) سالم اهللا علیها(نارضایتی فاطمه 

بخاري در صحیح ترین کتاب اهل سنت از .  علیها بر ابوبکر از آفتاب روشن تر و غیر قابل انکار استغضب فاطمه سالم اهللا :  ثانیاً
  . ، سخن گفته است تداوم غضب و قهر فاطمه سالم اهللا علیها بر ابوبکر

  : ، مي نويسد در كتاب أبواب الخمس

  .ْت َأَبا َبْكٍر فلم َتَزْل ُمَھاِجَرَتُه حتي ُتُوفَِّیْتَفَغِضَبْت َفاِطَمُة ِبْنُت رسول اللَِّه صلي اهللا علیه وسلم َفَھَجَر

  .فاطمه دختر رسول خدا از ابوبکر ناراحت و از وي روي گردان شد و این ناراحتی ادامه داشت تا از دنیا رفت
. َفْرِض اْلُخُمِس، تحقیق د، باب ٢٩٢۶، ح١١٢۶، ص ٣، ج صحیح البخاري، )ھـ٢۵۶متوفاي(البخاري الجعفي، محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا 

  .١٩٨٧ - ١۴٠٧الثالثة، : بیروت، الطبعة - دار ابن كثیر، الیمامة : مصطفي ديب البغا، ناشر

  : می گوید 3998، حدیث  ، باب غزوة خیبر در کتاب المغازي
  َفَوَجَدْت َفاِطَمُة علي أبي َبْكٍر في ذلك َفَھَجَرْتُه فلم ُتَكلِّْمُه حتي ُتُوفَِّیْت 

  .طمه بر ابوبکر غضب کرد وبا وي سخن نگفت تا ازدنیا رفتفا
، كتاب المغازي، باب غزوة خیبر، ٣٩٩٨، ح١۵۴٩، ص ۴، ج صحیح البخاري، )ھـ٢۵۶متوفاي(البخاري الجعفي، محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا 

  .١٩٨٧ - ١۴٠٧الثالثة، : بیروت، الطبعة - دار ابن كثیر، الیمامة : مصطفي ديب البغا، ناشر. تحقیق د

  : مي نويسد ۶٣۴۶ال ُنوَرُث ما َتَرْكَنا َصَدَقٌة حديث ) ص(در كتاب الفرائض، َباب َقْوِل النبي 

  .َفَھَجَرْتُه َفاِطَمُة فلم ُتَكلِّْمُه حتي َماَتْت

  . پس فاطمه از ابوبکر کناره گیري کرد وبا وي سخن نگفت تا از دنیا رفت
، كتاب الفرائض، َباب َقْوِل النبي ۶٣۴۶، ح٢۴٧۴، ص ۶، ج صحیح البخاري، )ھـ٢۵۶متوفاي(البخاري الجعفي، محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا 

  .١٩٨٧ - ١۴٠٧الثالثة، : بیروت، الطبعة -دار ابن كثیر، الیمامة : مصطفي ديب البغا، ناشر. ال ُنوَرُث ما َتَرْكَنا َصَدَقٌة، تحقیق د) ص(

و در روایت ابن قتیبه آمده است که هنگامی که آن دو براي عیادت آمدند، فاطمه زهرا سالم اهللا علیها اجازه ورود نداد و ناچار شدند 
  : به امیرمؤمنان علی علیه السالم متوسل شوند و آن حضرت وساطت کرد، در پاسخ امیرمؤمنان علیه السالم فرمود

  . البیت بیتك

امیر مؤمنان علیه السالم براي اتمام . خانه تو است، تو مختاري هر کسی را که دوست داري اجازه ورود بدهیخانه ! یعنی علی جان
  .حجت و این که آن دو بعداً بهانه نیاورند که ما می خواستیم از فاطمه رضایت بگیریم ؛ ولی علی نگذاشت ، به آن دو اجازه ورود داد 

  :قه طاهره نپذیرفت؛ بلکه از آن ها این چنین اعتراف گرفتهنگامی که آن دو عذرخواهی کردند، صدی



رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب فاطمة «نشدتكما اهللا ألم تسمعا رسول اهللا يقول 

  »ابنتي فقد أحبني ومن أ رضي فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني 

خوشنودي فاطمه خوشنودي من، و ناراحتی او ناراحتی : از رسول خدا نشنیدید که فرمودشمارا به خدا سوگند می دهم آیا شما دو نفر 
هر کس دخترم فاطمه را دوست بدارد و احترام کند مرا دوست داشته و احترام کرده است و هر کس فاطمه را خوشنود نماید . من است

  .است؟ مرا خوشنود کرده است و هر کس فاطمه را ناراحت کند مرا ناراحت کرده

  . آري ما از رسول خدا اینگونه شنیده ایم:  هر دو نفرشان اعتراف کردند
  .نعم سمعناه من رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم

  : سپس صدیقه طاهره فرمود
  .فإني أشھد اهللا ومالئكته أنكما أسخطتماني وما أرضیتماني ولئن لقیت النبي ألشكونكما إلیه

می گیرم که شما دو نفر مرا اذیت و ناراحت کرده اید و در مالقات با پدرم از شما دو نفر شکایت پس من خدا و فرشتگان را شاهد 
   . خواهم کرد

  : به این نیز بسنده نکرده و فرمود
  .واهللا ألدعون اهللا علیك في كل صالة أصلیھا

  .به خدا قسم پس از هر نماز بر شما نفرین خواهم کرد
، باب كیف كانت بیعة علي رضي اهللا عنه، ١٧، ص ١، ج اإلمامة والسیاسة، )ھـ٢٧۶متوفاي(الدينوري، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم ابن قتیبة 

  .م١٩٩٧ -ھـ ١۴١٨ -بیروت  -دار الكتب العلمیة : خلیل المنصور، ناشر: تحقیق

؟ آیا روایت بخاري مقدم است یا  علیها از آن دو راضی شده باشدبا این حال چگونه می توان باور کرد که صدیقه شهیده سالم اهللا 
  ؟ ؛ آن هم روایت شخصی که دشمن امیرمؤمنان علیه السالم محسوب می شده و خود نیز شاهد ماجرا نبوده است روایت بیهقی

شبانه دفن کنند و هیچ یک از کسانی را اگر فاطمه زهرا سالم اهللا علیها از آن دو نفر راضی شده بود، چرا وصیت کرد که او را : ً ثالثا
  ؟ که به وي ستم روا داشته اند، براي تشییع جنازه و نماز خبر نکنند

  : محمد بن اسماعیل بخاري می نویسد
ُيْؤِذْن بھا َأَبا َبْكٍر َوَصلَّي َوَعاَشْت َبْعَد النبي صلي اهللا علیه وسلم ِستََّة َأْشُھٍر فلما ُتُوفَِّیْت َدَفَنَھا َزْوُجَھا َعِليٌّ َلْیًلا ولم 

  علیھا

فاطمه پس از رسول خدا شش ماه زنده بود و چون از دنیا رفت همسرش علی شبانه او را دفن کرد و به ابوبکر خبر نداد و خودش بر 
  . بدن فاطمه نماز خواند

، كتاب المغازي، باب غزوة خیبر، ٣٩٩٨، ح١۵۴٩، ص ۴، ج صحیح البخاري، )ھـ٢۵۶متوفاي(البخاري الجعفي، محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا 

  .١٩٨٧ - ١۴٠٧الثالثة، : بیروت، الطبعة - دار ابن كثیر، الیمامة : مصطفي ديب البغا، ناشر. تحقیق د

  : ابن قتیبه دینوري در تأویل مختلف الحدیث می نویسد
وقد طالبت فاطمة رضي اهللا عنھا أبا بكر رضي اهللا عنه بمیراث أبیھا رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم فلما لم يعطھا 

   وأوصت أن تدفن لیال لئال يحضرھا فدفنت لیالإياه حلفت ال تكلمه أبدا 

یاد کرد که دیگر با وي سخن نگوید و فاطمه از ابوبکر میراث پدرش رسول خدا را درخواست نمود و چون ابوبکر سرپیچی کرد سوگند 
  .وصیت کرد شبانه او را دفن کنند تا ابوبکر در تشییعش شرکت نکند



: محمد زھري النجار، ناشر: ، تحقیق٣٠٠، ص ١، ج تأويل مختلف الحديث، )ھـ٢٧۶متوفاي(الدينوري، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم ابن قتیبة 

  .١٩٧٢، ١٣٩٣دار الجیل، بیروت، 

  : الرزاق صنعانی می نویسدو عبد 
دفنت باللیل قال عن بن جريج وعمرو بن دينار أن حسن بن محمد أخبره أن فاطمة بنت النبي صلي اهللا علیه وسلم 

   فر بھا علي من أبي بكر أن يصلي علیھا كان بینھما شيء

نماز نخواند؛ زیرا کدورتی بین آن دو فاطمه دختر پیامبر شب دفن شد تا ابوبکر بر پیکرش : از حسن بن محمد نقل است که گفت
  .وجود داشت

  : و در ادامه نیز می گوید
  .عن بن عیینة عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد مثله اال أنه قال اوصته بذلك

  .کردفاطمه بر دفن شبانه وصیت : از حسن بن محمد نیز همانند روایت پیشین نقل شده است؛ اال این که در این روایت گفته شده
، تحقیق حبیب الرحمن األعظمي، ۶۵۵۵و ح  ۶۵۵۴، ح ۵٢١، ص ٣، ج المصنف، )ھـ٢١١متوفاي(الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام 

  . ھـ١۴٠٣الثانیة، : بیروت، الطبعة -المكتب اإلسالمي : ناشر

توبه زمانی مفید و ارزشمند است که همراه : گفتابوبکر بعدا پشیمان شد و توبه کرد، در پاسخ باید : البته ممکن است که کسی بگوید
و از طرفی گذشته را هم جبران نماید به این معنی که شخص توبه کننده حقوق تضییع . با ندامتی بر خواسته از عمق وجود آدمی باشد

  .شده را؛ چه الهی باشد و چه مردمی تمام آن را جبران نماید
  ؟ را به صدیقه طاهره بازگرداند تا توبه اش توبه نصوح باشد و در نزد خداوند پذیرفته شودحال پرسش ما این است که آیا ابوبکر فدك 

  : نتیجه

خشم فاطمه از شیخین تا واپسین لحظات زندگي اش و عدم رضايت از آن دو، از مسائلي است كه در صحیح ترين 

رضايت فاطمه شده است، به دلیل كتاب اھل سنت پس از قرآن وارد شده و روايت بیھقي كه از آن استفاده كسب 

  .وجود يك ناصبي در سلسله سند آن، اعتبار ندارد

  

  گروه پاسخ به شبهات
 )عج(مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر 

 


