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مقدمه.  

فضائـل  خصـوص  در  رسـالت؟مهع؟  اهل بیـت  تعالیـم  بـا  کـه  احادیثـی  و  اخبـار  از 

آن  در  کـه  اسـت  ماجرایـی  اسـت،  مخالـف  و  ناسـازگار  ایشـان  آسـمانی  جایـگاه  و 

حضـرت  بزرگوارشـان  دختـر  سـوی  از  ناصوابـی  عملکـرد  خاطـر  بـه  خـدا؟ص؟  رسـول 

زهـرا؟اهع؟ ناراحـت می شـوند و نسـبت بـه ایشـان تنـدی می فرماینـد. ایـن داسـتان بـه 

ع خاصـی را بـرای ناراحتـی  صورت هـای مختلفـی نقـل شـده و هـر یـک از آنهـا موضـو

کنـش ایشـان را بـا شـّدت و ضعف به تصویر کشـیده اسـت. کـرده و وا ح  حضـرت مطـر

مـا نخسـت داسـتان های نقل شـده در اخبـار خاّصـه، سـپس نقل هـای عاّمـه در 

ایـن خصـوص را خواهیـم آورد و پـس از بررسـی سـند، موافقـت یـا مخالفتشـان را بـا 

ع معـارف و عقایـد شـیعه و مطابقـت یـا عـدم تطابـق آنهـا را بـا احـکام فقهـی  مجمـو

رسـیده در ایـن بـاب بیـان خواهیـم نمـود و در پایـان بـا ذکـر نمونه هـای مشـابه همین 

خواهیـم  نتیجه گیـری  پیامبـر؟ص؟  زنـان  از  اهل بیـت؟مهع؟  مخالفـان  بـرای  داسـتان 

کـه مـورد  کـرد. ایـن قّصه هـا، بـر اسـاس اعتـراض رسـول خـدا؟ص؟ نسـبت بـه شـیئی 

گرفتـه، تفکیـک شـده اسـت. اسـتفاده ی حضـرت فاطمـه؟اهع؟ قـرار 

خبر اّول.  

»حدثنـا الحسـن بـن محمـد بـن سـعید الهاشـمی الکوفـی، قـال: حدثنـا جعفـر بـن 
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محمـد بـن جعفـر العلـوی الحسـنی، قـال: حدثنـا محمـد بـن علـی بـن خلـف العطـار، 

قـال: حدثنـا حسـن بـن صالـح بـن أبـی االسـود، قـال: حدثنـا أبـو معشـر، عـن محمـد 

کان النبـی؟ص؟ إذا قـدم مـن سـفر بـدأ  بـن قیـس قـال: عـن محمـد بـن قیـس قـال: 

ج مـرة فـی سـفر فصنعـت  بفاطمـة؟اهع؟ فدخـل علیهـا، فأطـال عندهـا المکـث. فخـر

فاطمـة؟اهع؟ مسـکتین مـن ورق و قـادة و قرطیـن و سـترا لبـاب البیـت لقـدوم أبیهـا 

البـاب،  و زوجهـا؟امهع؟، فلمـا قـدم رسـول اهلل؟ص؟ دخـل علیهـا فوقـف أصحابـه علـی 

ج علیهم رسـول اهلل؟ص؟ و قد  الیـدرون أیقفـون أو ینصرفـون لطول مکثه عندها، فخر

عـرف الغضـب فـی وجهـه حتـی جلـس عنـد المنبـر، فظنـت فاطمـة؟اهع؟ أنـه إنمـا فعـل 

ذلـک رسـول اهلل؟ص؟ لمـا رأی مـن المسـکتین و القـادة و القرطیـن و السـتر، فنزعـت 

قادتهـا و قرطیهـا و مسـکتیها، و نزعـت السـتر، فبعثـت به إلی رسـول اهلل؟ص؟، و قالت 

للرسـول: قـل لـه؟ص؟: تقـرأ علیـک ابنتـک السـام، و تقـول: اجعل هذا فی سـبیل اهلل. 

فلمـا أتـاه و خبـره، قـال؟ص؟: فعلـت فداهـا أبوهـا - ثـاث مـرات - لیسـت الدنیـا مـن 

کانـت الدنیـا تعـدل عنـد اهلل مـن الخیـر جنـاح بعوضة  محمـد و ال مـن آل محمـد، و لـو 

کافـرا شـربة مـاء، ثـم قـام فدخـل علیهـا« )شـیخ صـدوق، ۱۳۷۶ ش،  مـا أسـقی منهـا 

گفـت: رسـول خـدا؟ص؟ هنگامی کـه از سـفری  ص ۲۳۴(. یعنـی: … محمـد بـن قیـس 

بـاز می گشـت اول بـه دیـدن حضـرت فاطمـه؟اهع؟ می رفـت، بـر او وارد می شـد و مـّدت 

فاطمـه؟اهع؟  حضـرت  شـدند.  ج  خـار سـفر  بـرای  یک بـار  می مانـد.  نزدشـان  طوالنـی 

بـرای  پـرده ای  و  گوشـواره  و  گلوبنـد  و  نقـره  از درهم هـای  النگـوی ساخته شـده  دو 

رسـول  هنگامی کـه  فرمـود.  تهیـه  شـوهرش  و  پـدر  تشـریف فرمایی  بـرای  خانـه،  در 

خـدا؟ص؟ برگشـتند، بـر حضـرت فاطمه؟اهع؟ وارد شـدند و اصحاب حضـرت بر در خانه 

ایسـتادند و بـه خاطـر طـول کشـیدن توقـف حضرت در خانه دخترشـان نمی دانسـتند 
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ج شـدند در حالـی که خشـم در چهره  کـه بایسـتند یـا برونـد. حضـرت؟ص؟ از خانـه خـار

ایشـان نمایـان بـود و تشـریف بردنـد تـا نزدیـک منبـر نشسـتند. حضـرت فاطمـه؟اهع؟ 

کرده انـد.  گوشـواره و پـرده چنیـن  گلوبنـد و  کـه ایشـان از دیـدن النگوهـا و  فهمیدنـد 

گوشـواره ها و النگوهـا و پـرده را درآورد و بـه نـزد حضـرت فرسـتاد و بـه  گلوبنـد و  پـس 

فرسـتاده فرمـود: بـه ایشـان عرضـه دار دختـرت سـام می رسـاند و می گویـد: اینها را در 

کنیـد. هنگامی کـه نـزد ایشـان رفـت و خبـر داد، فرمودنـد: انجـام داد  راه خـدا مصـرف 

آنچـه را بایـد انجـام مـی داد، پـدرش فـدای او بـاد و سـه مرتبـه تکـرار فرمـود. سـپس 

گـر دنیـا در نـزد خـدا بـه انـدازه پـر  فرمـود: دنیـا از محمـد و آل محمـد؟مهع؟ نیسـت و ا

کافری را از آن جرعه ای آب نمی نوشـانید. برخاسـتند و به نزد  پشـه ای ارزش داشـت 

دخترشـان رفتنـد.

بررسی سندی خبر.   .  

سـند خبر، به راویان عامه و پیروی سـقیفه منتهی می شـود. اولین ناقل در سـند، 

گـوی عمـر بـن عبدالعزیـز در  محمـد بـن قیـس، از وابسـتگان آل ابوسـفیان و داسـتان 

زمامـداری اش در مدینـه و بـه نقلـی، قاضـی مدینـه در سـال های خافت او می باشـد. 

زمـان فـوت محمـد بـن قیـس را در حکومـت ولیـد بـن یزیـد، یعنـی حـدود سـال ۱۲۵ 

کـه  قمـری نوشـته اند. سـند اضافـه بـر عامـی بـودن، منقطـع و مرسـل نیـز هسـت. چـرا 

محمـد بـن قیـس، حّتـی اصحاب پیامبر؟ص؟ را نیز به ندرت می توانسـته دیده باشـد، 

چـه برسـد بـه خـود آن بزرگـوار. ابومعشـر نجیـح نیـز از رواة عامه می باشـد.

بررسی مفاهیم خبر اّول.   .  

گردنبنـد، النگـو و  الـف( حضـرت فاطمـه؟اهع؟ در غیـاب پـدر، از درهم هـای نقـره، 
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کـه پشـت در  گوشـواره ای سـاخته و پـرده ای بـرای در خانـه تهیـه فرمودنـد. پـرده ای 

خانـه می زده انـد تـا در صـورت بـاز شـدن در، محیـط خانـه در دیـدرس افـراد بیـرون 

کـه در خانه های مـردم مدینـه و هم چنین خانه هـای ازواج  واقـع نشـود، امـری اسـت 

رسـول خـدا؟ص؟ مرسـوم بـوده اسـت و پسـندیده می باشـد. اسـناد زیـادی وجـود دارد 

کـه نشـان می دهـد در خانه هـای ازواج رسـول خدا؟ص؟ و اهالـی مدینـه پشـت در پـرده 

اسـتفاده می شـده اسـت )جعفـر مرتضـی عاملـی، ج ۲، فصـل آخـر(.

آنهـا،  سـند  از  فاطمـه؟اهع؟ صرف نظـر  ازدواج حضـرت  دربـاره  نقل شـده  اخبـار  در 

ح شـده، پرده ای پشـمی بوده اسـت )شـیخ  کـه در خریـد جهیزیه مطر یکـی از مـواردی 

کـه  دارد  وجـود  روایـات  در  دیگـری  مـوارد  هم چنیـن   .)۴۰ ص  ق،   ۱۴۱۴ طوسـی، 

نیـز  ناراحتـی پیامبـر؟ص؟  بـوده و موجـب  خانـه ی حضـرت فاطمـه؟اهع؟ دارای پـرده 

نشـده اسـت )ابن شـهر آشـوب، ۱۳۷۶ ق، ج ۳، ص ۱۷۳(. اینهـا اضافـه بـر خبرهـای 

که نشـان می دهد در خانه های اهل بیت؟مهع؟، از پرده برای پوشـش  بسـیاری اسـت 

فضـای داخـل خانـه، اسـتفاده می شـده اسـت. نتیجـه آنکـه داشـتن پـرده در خانـه 

نمی توانـد موجـب ناخشـنودی رسـول خدا؟ص؟ باشـد.

که از درهم های  گوشـواره ای  گردنبند و النگو و  اّما اسـتفاده حضرت زهراء؟اهع؟ از 

کـه باعـث ناراحتـی پیامبـر؟ص؟ باشـد. چـرا  نقـره سـاخته بودنـد نیـز موضوعـی نیسـت 

از  کلـی پسـندیده و در اخبـار رسـیده  بـه طـور  بـرای مـرد و زن،  کـه تزییـن و تجّمـل 

همسـر،  بـرای  آرایـش  بانـوان،  بـرای  و  اسـت  شـده  توصیـه  آن  بـه  معصومـان؟مهع؟ 

توصیه شـده و از حقوق شـوهر بر زن به حسـاب آمده اسـت )شـیخ کلینی، ۱۳۶۷ ش، 

آزادی شـوهرش  بـرای  زینـب دخترخوانـده پیامبـر؟ص؟  ج ۵، ص ۵۰۸(. می دانیـم 

کـه در بـدر اسـیر شـده بـود، گردنبنـد هدیه شـده توسـط جنـاب خدیجه؟اهع؟  ابالعـاص 
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را فرسـتاد و پیامبـر؟ص؟ آن را بـه او بخشـیدند. پـس هیچ کـدام از اینهـا به خودی خود 

ایـرادی ندارنـد.

جالب اسـت بدانید شـبیه همین داسـتان برای عایشـه اتفاق افتاده و پیامبر؟ص؟ 

کرده انـد مناقـب  کـه مخالفـان در طـول تاریـخ سـعی  او را توبیـخ فرموده انـد. از آنجـا 

دشـمنان  زشـتی های  و  مطاعـن  و  دهنـد  نسـبت  دشمنانشـان  بـه  را  اهل بیـت؟مهع؟ 

را بـه خانـدان پیامبـر؟ص؟ منتسـب سـازند، ایـن احتمـال بسـیار بـه حقیقـت نزدیـک 

کـه ایـن واقعـه را نیـز چـون بـرای عایشـه اتفـاق افتـاده بـوده اسـت بـه حضـرت  اسـت 

مطاعـن  نقـل  در  مخالفـان  می دانیـم  اینکـه  بـا  باشـند.  داده  نسـبت  فاطمـه؟اهع؟ 

کامـل آن طفـره  از نقـل صحیـح و  دشـمنان اهل بیـت؟مهع؟ مسـامحه می کرده انـد و 

می رفته انـد امـا اخبـاری بـا همیـن مضمـون در مـورد عایشـه باقـی مانـده اسـت:

علّی  »دخــل  فقالت:  النبی؟ص؟  زوج  عائشة  علی  دخلنا  قــال:  الهاد  بن  »شــداد 

فقلت:  عائشة؟،  یا  هذا  ما  فقال:  ورق،  من  سخابًا  یدی  فی  فــرأی  رســول اهلل؟ص؟ 

صنعتهن اتزین لک فیهن یا رسول اهلل، فقال: اتؤدین زکوتهن؟ فقلت: ال أو ما شاء 

اهلل من ذلک، قال: حسبک من النار« )بیهقی، بی تا، ج ۴، ص ۱۳۹(. یعنی: عایشه 

گردنبندی از سکه های نقره در دستم دید.  گفت: رسول خدا؟ص؟ بر من وارد شد و 

کنم  گفتم: آن را ساخته ام تا برای شما با آن زینت  فرمود: ای عایشه این چیست؟، 

خدا  )گفتم(  یا  خیر،  گفتم:  پرداخته ای؟  را  آن  زکات  آیا  فرمودند:  خدا.  رسول  ای 

کافی است. کرد(، فرمود: از آتش برایت  بخواهد از آن )پرداخت خواهم 

بـا آنکـه می دانیـم عایشـه در عزیـز جلـوه دادن خـود نـزد پیامبـر؟ص؟ در روایـات 

خـود، بسـیار می کوشـیده و از نقـل آزارهـا و اذیت هـای خـود نسـبت بـه آن بزرگـوار و 
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توبیخ هـای ایشـان بسـیار محتـاط بوده، با این همه چنین خبـری در کتب مخالفان 

کیفیـت آن بـا آنچـه  کـه اصـل ماجـرا و  از او باقـی مانـده اسـت و ایـن نشـان می دهـد 

کـرده می توانـد متفاوت باشـد و به نوعی، خبـر جعلی توبیخ حضرت فاطمه؟اهع؟  نقـل 

می توانـد توجیهـی بـرای تنهـا نبـودن او در عملکـرد ناصوابـش قـرار بگیـرد. در خبـری 

کـه پیامبـر؟ص؟ عایشـه را از النگـو و خلخـال طـا نهـی می فرمایـد  دیگـر نیـز آمـده اسـت 

)عبدالـّرزاق صنعانـی، بی تـا، ج ۱۱، ص ۷۱ و نسـائی، ۱۴۱۱ ق، ج ۵، ص ۴۳۶ و 

خطیـب بغـدادی، ۱۴۱۷ ق، ج ۸، ص ۴۶۰(.

از متـاع دنیـا و  از اسـتفاده ی حضـرت صّدیقـه؟اهع؟  ب( ناخشـنودی پیامبـر؟ص؟ 

گـر دنیـا در  فرمایـش ایشـان مبنـی بـر اینکـه دنیـا از محمـد و آل محمـد؟مهع؟ نیسـت و ا

کافری را از آن جرعه ای آب نمی نوشانید.  نزد خدا به اندازه پر پشه ای ارزش داشت 

ایـن مفهـوم در خبـری در خصـوص شـیعیان این گونـه آمده اسـت: »ابـی عبد اهلل؟ع؟ 

کین و المسـتضعفین  قـال: قـال رسـول اهلل؟ص؟: یـا علـی ان اهلل و هبـک حـب المسـا

فـی االرض، فرضیـت بهـم اخوانـا و رضـوا بـک امامـا،… و شـیعتک علـی منهـاج الحـق 

و االسـتقامة، ال یستانسـون الـی مـن خالفهـم، لیسـت الدنیـا منهـم و لیسـوا منهـا …« 

)شـیخ صـدوق، بی تـا، ص ۱۹(.

نیـز در خبـری از حضـرت صـادق؟ع؟ وارد شـده اسـت: »عـن فضیل بن یسـار قال: 

دخلـت علـی أبـی عبـد اهلل؟ع؟ فـی مرضـة مرض هـا … فقـال: … یا فضیل بن یسـار إن 

المؤمـن لـو أصبـح لـه مـا بیـن المشـرق و المغـرب کان ذلـک خیرا لـه و لو أصبـح مقطعًا 

کان ذلک خیرا له، یا فضیل بن یسـار إن اهلل ال یفعل بالمؤمن إال ما هو خیر  أعضاؤه 

لـه یـا فضیـل ابـن یسـار لـو عدلـت الدنیا عند اهلل؟زع؟ جنـاح بعوضة ما سـقی عدوه منها 

کلینی، ۱۳۶۲ ش، ج ۲، ص ۲۴۶(. شـربة ماء …« )شـیخ 
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ولـی بایـد بدانیـم که چه بسـا دشـمنان برای صحیح جلـوه دادن خبری دروغین، 

از مفاهیمـی صحیـح سـود جسـته اند و بـا آمیختـن دروغ خـود بـا آن مفاهیـم سـعی در 

کاذیـب خود داشـته اند. مقبـول نشـان دادن ا

کـه خداونـد جهـان و آنچـه در آن اسـت را بـرای و  در اخبـار بسـیاری آمـده اسـت 

کسـاء.  بـه خاطـر اهل بیـت؟مهع؟ خلـق فرمـوده اسـت ماننـد مفاهیـم حدیـث مشـهور 

بنابرایـن بـی تـو ّجهـی آن بزرگـواران بـه دنیـا، بـه دلیـل عـدم توّجـه خداونـد، بـه آن 

بـوده اسـت و ایـن منافاتـی بـا اسـتفاده از مواهـب و نعمت هـای خداونـد نـدارد، چنان 

کـه احادیـث فراوانـی در ایـن بـاب وارد شـده اسـت. بـا اینکـه جمله ای شـبیه بـه »دنیا 

از محمـد و آل محمـد؟مهع؟ نیسـت« در اخبـار دیگـر عاّمـه و خاّصـه بـه دسـت نیامـد، 

کـه دنیـا محـل اسـتقرار همیشـگی و بـروز  ولـی بـا فـرض صّحـت مفهـوم، چنیـن اسـت 

از  خداونـد  آنچـه  و  نمی باشـد  نبـوت  خانـدان  بـرای  الهـی  کرامت هـا  کامـل  ظهـور  و 

فضـل و احسـان در آخـرت بـرای ایشـان فراهـم آورده، قابـل مقایسـه بـا ایـن جهـان 

کـه محمـد و آل محمـد؟مهع؟ حـق اسـتفاده از مواهب  نیسـت و بـه ایـن مفهـوم نیسـت 

کـه امـام صـادق؟ع؟ وقتـی بـه خاطـر  و نعمت هـای الهـی را در دنیـا ندارنـد. چنـان 

گرفتنـد، فرمودنـد  گران قیمـت، مـورد اعتـراض سـفیان ثـوری قـرار  پوشـیدن لباسـی 

کـه در زمـان گشـایش، خوبـان و نیـکان سـزاوارترین مـردم بـه اسـتفاده از نعمت هـای 

کلینـی، ۱۳۶۷ ش، ج ۶، ص ۴۴۲(. خداونـد هسـتند )شـیخ 

گـر دنیـا از محمـد و آل محمـد؟مهع؟ نیسـت، پـس چـرا ایشـان فـدک را  دیگـر آنکـه ا

گـذار  کـه درآمـد آن در سـال هـزاران درهـم می شـد، بـه امـر خداونـد بـه فاطمـه؟اهع؟ وا

فرمودنـد؟ بـه نظـر می رسـد خبـر مجعـول مـورد بحـث، طعنـی بـه ایـن مـورد نیـز دارد.
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کافـری را از  گـر دنیـا در نـزد خـدا بـه انـدازه ی پـر پشـه ای ارزش داشـت  مفهـوم »ا

کـه حـاال  آن جرعـه ای آب نمی نوشـانی«، دقیقـًا مویـد قـول اّول اسـت، بـه ایـن معنـا 

کافـران عنایت  کـه خداونـد از آن بـه دشـمنان خود و  کـه دنیـا بقـدری بـی ارزش اسـت 

خشـنودی  باعـث  و  آسـان تر  بسـیار  خداونـد  دوسـتان  اسـتفاده ی  لـذا  می فرمایـد، 

کـه در اخبار  بیشـتر او اسـت نـه آنکـه موجـب ناخشـنودی پـروردگار عالم باشـد. چنان 

کـه بندگانـش را بـه خاطـر  کـه خداونـد بزرگوارتـر از آنسـت  اهل بیـت؟مهع؟ آمـده اسـت 

ک و امثـال آن )کـه از راه حال به دسـت آورده اند(  ک و پوشـا مواهـب دنیـوی از خـورا

ع کنیـد بـه تفسـیر اهل بیت؟مهع؟ ذیـل آیه ی  در قیامـت مـورد مؤاخـذه قـرار دهـد )رجـو

شـریفه ی >ثـم لتسـئلن یومئـذ عـن النعیـم<(. بنابرایـن خبـر از لحـاظ مفاهیـم نیـز 

مـردود می باشـد.

خبر دّوم.  

داره  فـی  بمـرو  المـروزی  الفقیـه  الشـاه  بـن  علـی  بـن  محمـد  أبوالحسـن  »حدثنـا 

أبوالقاسـم  حدثنـا  قـال:  النیسـابوری،  عبـداهلل  بـن  محمـد  بـن  أبوبکـر  حدثنـا  قـال: 

فـی  أبـی  حدثنـا  قـال:  بالبصـره،  الطائـی  سـلیمان  بـن  عامـر  بـن  أحمـد  بـن  عبـداهلل 

اربـع و تسـعین  سـنه سـتین و مأتیـن قـال: حدثنـی علـی بـن موسـی الرضا؟ع؟ سـنه 

و مائـه: … و حدثنـا أبومنصـور بـن ابراهیـم بـن بکـر الخـوری بنیسـابور، قـال: حدثنـا 

أبواسـحاق ابراهیـم بـن هـارون بـن محمـد الخـوری، قـال: حدثنـا جعفـر بـن محمـد 

بـن زیـاد الفقیـه الخـوری بنیسـابور، قـال: حدثنا أحمد بـن عبداهلل الهروی الشـیبانی، 

عـن الرضـا علـی بـن موسـی؟امهع؟ … . و حدثنـی أبوعبـداهلل الحسـین بـن محمـد بـن 

االشـنانی الـرازی العـدل ببلـخ، قـال: حدثنا علی بـن محمد بن مهرویـه القزوینی، عن 
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داود بـن سـلیمان الفـراء عـن علـی بـن موسـی الرضا؟ع؟ قـال: حدثنـی أبـی موسـی بـن 

جعفـر، قـال: حدثنـی أبـی جعفـر بـن محمـد، قـال حدثنـی أبـی محمـد بـن علـی، قـال 

حدثنـی أبـی علـی بـن الحسـین؟مهع؟ قـال: حدثنـی اسـماء بنـت عمیس قالـت:« کنت 

کان  عنـد فاطمـه؟اهع؟ اذ دخـل علیهـا رسـول اهلل؟ص؟ و فـی عنقهـا قـاده مـن ذهـب 

اشـتراها لهـا علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ مـن فـیء، فقـال لهـا رسـول اهلل؟ص؟: یـا فاطمـه ال 

یقـول ان فاطمـه بنـت محمـد تلبـس لبـس الجبابـره، فقطعتها و باعتها و اشـترت بها 

رقبه فاعتقتها، فسـر بذلک رسـول اهلل؟ص؟« )شـیخ صدوق، ۱۴۰۴ ق، ج ۲، ص ۴۹( 

یعنـی: اسـماء بنـت عمیـس گفـت: من در نـزد فاطمه؟اهع؟ بودم که رسـول خدا؟ص؟ بر 

کـه  گردنبنـدی از طـا بـود  گـردن آن حضـرت  کـه بـر  آن حضـرت وارد شـدند در حالـی 

آن را علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ بـرای ایشـان از سـهم فیـئ خریـده بـود. رسـول خدا؟ص؟ 

بـه ایشـان فرمـود: ای فاطمـه! نگوینـد فاطمـه دختر محمـد پوشـیدنی های متکّبران 

کنـد و فروخـت و بـا مبلـغ آن بـرده ای را خریـد و آزاد  را می پوشـد؟ آن حضـرت آن را 

گشـت. کار مسـرور  سـاخت و رسـول خـدا؟ص؟ از ایـن 

مشابه اّول.   .  

»حدثنـا الحسـین بـن احمـد بـن ادریـس، قـال: حدثنـا أبی، قـال: حدثنـا احمد بن 

محمـد بـن عیسـی، قـال: أخبرنـی محمـد بـن یحیـی الخـزاز، قـال: حدثنی موسـی بن 

اسـماعیل، عـن أبیـه، عـن موسـی بن جعفر عـن أبیه عن آبائه عـن أمیرالمؤمنین؟ع؟ 

قـال: إن رسـول اهلل؟ص؟ دخـل علـی ابنته فاطمـة؟اهع؟، و إذا فی عنقها قادة، فأعرض 

عنهـا، فقطعتهـا و رمـت بهـا، فقـال لهـا رسـول اهلل؟ص؟: أنـت منـی یـا فاطمـة. ثـم جـاء 

علـی  غضبـی  و  اهلل  غضـب  اشـتد  رسـول اهلل؟ص؟:  قـال  ثـم  القـادة،  فناولتـه  سـائل 
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مـن أهـرق دمـی و آذانـی فـی عترتـی. )شـیخ صـدوق، ۱۳۷۶ ش، ص ۵۵۲( یعنـی: 

حضـرت علـی؟ع؟ فرمـود: رسـول خـدا؟ص؟ بـر دختـرش فاطمـه؟اهع؟ وارد شـدند و در 

پـاره  از او روی برگرداندنـد. حضـرت فاطمـه؟اهع؟ آن را  گلوبنـدی دیدنـد و  گـردن او 

از مـن هسـتی  تـو  ایشـان فرمودنـد:  بـه  انداختنـد. رسـول خـدا؟ص؟  کنـاری  و  کردنـد 

گلوبنـد را بـه او دادنـد. رسـول  گدائـی آمـد و حضـرت فاطمـه؟اهع؟  ای فاطمـه. سـپس 

کـه بـر مـن جراحـت وارد  کسـانی  خـدا؟ص؟ فرمودنـد: خشـم خداونـد و خشـم مـن بـر 

کننـد و بـا آزار خاندانـم موجـب آزار مـن شـوند، بسـیار شـدید اسـت. 

همیـن داسـتان را پیـروان سـقیفه و مخالفـان اهل بیـت؟مهع؟ بـا آب و تـاب بیشـتر 

کرده انـد: این گونـه نقـل 

مشابه دّوم.   .  

»حدثنـا أبـو العبـاس محمـد بـن یعقـوب حدثنـا بـه کار بـن قتیبـة القاضـی بمصـر 

کثیـر عـن ابـی سـام  حدثنـا أبـو داود الطیالسـی حدثنـا هشـام عـن یحیـی ابـن ابـی 

عـن ابـی اسـماء الرحبـی عـن ثوبـان قـال: دخـل رسـول اهلل؟ص؟ علـی فاطمـة؟اهع؟ و انـا 

معـه و قـد اخـذت مـن عنقهـا سلسـلة مـن ذهـب فقالـت: هـذه اهداهـا الـی أبـو حسـن، 

فقـال رسـول اهلل؟ص؟: یـا فاطمـة ایسـرک ان یقـول النـاس فاطمـة بنـت محمـد و فـی 

ج و لـم یقعـد، فعمـدت فاطمـة إلـی السلسـلة فاشـترت  یـدک سلسـلة مـن نـار، ثـم خـر

غامـا فاعتقتـه، فبلـغ ذلـک النبـی؟ص؟ فقال: الحمـد هلل الذی نجی فاطمـة من النار« 

گفت: روزی رسـول خدا؟ص؟  کم نیشـابوری، بی تا، ج ۳، ص ۱۵۲( یعنی: ثوبان  )حا

بـودم. حضـرت  ایشـان  مـن همـراه  وارد شـدند در حالی کـه  فاطمـه؟اهع؟  بـر حضـرت 

کرد: این را ابوالحسـن  کـرده بـود و عرض  گـردن بـاز  گردنبنـد طایـی را از  فاطمـه؟اهع؟ 



، سال پنجم، شماره ی دهم، پاییز و زمستان 1681۳9۷

کـرده اسـت. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ای فاطمـه!  )حضـرت علـی؟ع؟( بـه مـن هدیـه 

آیـا اینکـه مـردم بگوینـد فاطمـه دختـر محمد تو را خوش حـال می سـازد در حالی که در 

ج شدند و ننشستند.  دسـتان تو گردنبندی از آتش باشـد. سـپس رسـول خدا؟ص؟ خار

کـرد و غامـی خریـد و آزاد سـاخت. خبـر آن بـه پیامبـر؟ص؟  گردنبنـد را رد  فاطمـه؟اهع؟ 

کـه فاطمـه را از آتـش نجـات بخشـید!  رسـید، فرمودنـد: سـپاس خداونـدی را 

اسـت.  شـده  نقـل  سـند  پنـچ  بـا  آن،  مشـابه های  و  نقـل  ایـن  دّوم:  خبـر  سـند 

سـندهای خبـر، ضعیـف و غیـر قابل اعتمـاد اسـت. اّولـی در »عیـون اخبـار الرضـا؟ع؟« 

کتـب پیـروان  بـا یـک سـند و آخـری در  بـا سـه سـند و دیگـری در »أمالـی صـدوق« 

سـقیفه نقـل شـده و از ابتـدا تکلیـف آن روشـن اسـت. نقـل »عیـون« بـا سـه واسـطه 

بـه امـام رضـا؟ع؟ می رسـد و بـه نقـل ایشـان از پـدران بزرگـوار از حضـرت سـجاد؟ع؟ از 

کـه زمـان وفـات اسـماء بنـت عمیس  اسـماء بنـت عمیـس روایـت شـده اسـت. از آنجـا 

مشـخص نیسـت، صحـت دیـدار امـام سـجاد؟ع؟ بـا اسـماء قابـل تحقیق نمی باشـد. 

و  کـرده  روایـت  نقـل  اسـماء  از  نیـز  بکـر  ابـی  بـن  بـن محمـد  قاسـم  کـه  آنجـا  از  ولـی 

ع چندان دور نمی نماید. اّما سـه  هـم دوره بـا امـام سـجاد؟ع؟ بوده اسـت، این موضـو

کرده انـد، ناشـناخته  کـه در سـند بی واسـطه از حضـرت رضـا؟ع؟ نقـل حدیـث  نفـری 

و مجهـول هسـتند. آنچـه سـند ایـن خبـر را بیشـتر مشـکوک می سـازد، روایـت دیگری 

اسـت بـا همیـن سـند از حضـرت سـجاد؟ع؟ از اسـماء بنـت عمیـس، که در آن أسـماء، 

قابلـه ی حضـرت فاطمـه؟اهع؟ در والدت امـام حسـن؟ع؟ و امـام حسـین؟ع؟ معرفـی 

کـه قطعـا أسـماء بنـت عمیـس در آن زمـان در حبشـه حضـور  شـده اسـت. در حالـی 

داشـته و در مدینـه نبـوده اسـت و اشـکاالت اعتقـادی دیگـر نیـز بـر آن خبـر وارد اسـت 

کـه تعـدد ناقـان و حضـور چندیـن نفـر از ائمه  ج می باشـد. می بینیـم  کـه از بحـث خـار
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معصومـان؟مهع؟ در خبـر، نمی توانـد دلیـل صحیـح بـودن مفهـوم روایـت قـرار بگیـرد. 

چنان کـه خبـر »سلسـلة الذهـب« بـا یکـی از همیـن سـه سـند، در »عیـون« آمـده، ولـی 

جملـه ی معـروف و مسـّلم »بشـروط ها و أنـا مـن شـروط ها« از آن حـذف گردیـده اسـت 

)شـیخ صـدوق، ۱۴۰۴ ق، ج ۱، ص ۱۴۴(.

سند چهارم _ متعلق به مشابه خبر دّوم_ دارای سند قابل اعتنایی است. موسی 

کتـاب اشـعثیات هسـتند. اّما الزم بـه یادآوری  بـن اسـماعیل و پـدرش دو ناقـل اصلـی 

ع روایـات  گـر سـند روایتـی صحیـح باشـد و متـن آن بـا صریـح مجمـو کـه حتـی ا اسـت 

کم تریـن  اعتقـادی دیگـر مخالفـت داشـته باشـد، مـردود شـمرده می شـود و الاقـل، 

گر چاره ای جز  گذاردن آن اسـت، در نهایت ا که با آن می شـود، مسـکوت  مواجهه ی 

کـرده مثـًا حمـل بـر تقیـه، یا برداشـت ناقص  پذیرفتـن نداشـته باشـیم، آن را توجیـح 

راوی و … می نمائیـم.

مفاهیم خبر دّوم.   .  

الـف( حضـرت علـی؟ع؟ از سـهم فـیء، برای فاطمه؟اهع؟ گردنبنـدی از طا خریده 

بودند.

کـه بـدون جنگ به  کلمـه فـیء بـه دو معنـا بـه کار رفتـه اسـت. اّول بـه زمین هایـی 

تصـّرف مسـلمانان در می آیـد و متعلـق بـه پیامبـر؟ص؟ یـا وصـی ایشـان می باشـد. دّوم 

کـه هـر فـردی از آنـان سـهمی در آن  بـه معنـای غنائـم و امـوال عمومـی مسـلمانان 

دارد. ظاهـرًا اینجـا معنـای دّوم مـراد می باشـد. چنـان که در بررسـی مفاهیم مشـترک 

توضیـح دادیـم، ایـن نقـل مخالفـت صریـح بـا علـم و عصمـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیـز 

گردنبندی  که حضرت علی؟ع؟ برای حضرت فاطمه؟اهع؟  دارد. چطور ممکن اسـت 
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کـرده باشـند، امـا پیامبـر؟ص؟ نسـبت بـه آن  تهیـه فرمـوده باشـد و ایشـان نیـز اسـتفاده 

ناخشـنود باشند.

ب( پیامبـر؟ص؟ فرمودنـد: نگوینـد فاطمـه دختـر محمـد پوشـیدنی های متکبـران 

و سـتم پیشـگان را پوشـیده اسـت.

گردنبنـد طـا، در بانـوان معمـول و مرسـوم بـوده و  اسـتفاده از زینـت آالتـی ماننـد 

کـه مـردم بگوینـد لبـاس جّبـاران را  برخـورداری از آن باعـث چنـان تمایـزی نمی شـود 

پوشـیده اسـت.

ای  هسـتی  مـن  از  تـو  فرمودنـد:  پیامبـر؟ص؟  اسـت  آمـده  مشـابه  قصـه ی  در  ج( 

مـن  بـر  کـه  کسـانی  بـر  مـن  خشـم  و  خداونـد  خشـم  فرمودنـد:  هم چنیـن  فاطمـه! 

کننـد و خونـی از مـن بریزنـد و بـا آزار خاندانـم موجـب آزار مـن شـوند،  جراحـت وارد 

اسـت. شـدید  بسـیار 

کـه در اخبـار دیگـر نیـز وارد شـده اسـت، جز  هـر دوی ایـن جمـات، جماتـی اسـت 

اینکـه جملـه ی اول ناقـص نقـل شـده و در اخبـار دیگـر هـر جـا رسـول خـدا؟ص؟ از ایـن 

کـه »و  کرده انـد  لفـظ نسـبت بـه اهل بیـت؟مهع؟ اسـتفاده فرموده انـد در ادامـه اضافـه 

انـا منـک« یـا »و انـا منکـم«. یعنـی: مـن از شـما هسـتم و شـما از مـن می باشـید. و بـا 

ایـن جملـه، خصوصیـات و فضائـل اهل بیـت؟مهع؟ را بـا نفـس نفیـس نبـوی همرتبه و 

هم شـأن معرفـی می فرمودنـد.

کـه اسـتفاده از فرمایشـات مشـهور پیامبـر؟ص؟ در اخبـار جعلـی،  قبـا »گفتـه شـد 

یکـی از ترفندهـای دشـمنان در سـتیز بـا اهـل ایمـان بـوده اسـت.

د( در خبـر مشـابه دّوم آمـده اسـت: ثوبـان گفـت همـراه پیامبـر؟ص؟ بـر فاطمه؟اهع؟ 
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شدم. 

کـه بـه منـزل دختر رسـول خدا؟ص؟ وارد شـود در  چگونـه ثوبـان اجـازه یافتـه اسـت 

کـوری خـود را پوشـاندند و پشـت پـرده  حالی کـه مـا می دانیـم ایشـان حتـی از شـخص 

که داسـتان دیگری را  رفتند؟ شـخصیت ثوبان در این داسـتان مشـکوک اسـت. چرا 

در اعتـراض پیامبـر؟ص؟ بـه پـرده خانـه فاطمـه؟اهع؟ از قول او نقل شـده اسـت.

ه( در خبـر مشـابه دّوم آمـده اسـت: پیامبـر؟ص؟ فرمودنـد: آیـا اینکـه مـردم بگوینـد 

گردنبنـدی  کـه تـو صاحـب  فاطمـه دختـر محمـد، تـو را خوش حـال می سـازد در حالـی 

از آتـش باشـی.

گردنبند، نشـانه ی آتش باشـد، هیچ دلیلی ذکر نشـده اسـت. مثًا در  برای اینکه 

خبـر مربـوط بـه عایشـه، حضـرت عـدم پرداخـت زکات را دلیـل نشـانه ی آتـش بـودن 

آن بـرای عایشـه بیـان می فرماینـد. ولـی اینجـا هیـچ سـببی بـرای فرمایـش خـود ذکـر 

بـرای  گردنبنـد طـا  کـه نفـس داشـتن  بـه دسـت می آیـد  ایـن نتیجـه  نمی فرماینـد. 

ع بـوده اسـت و ایشـان بـه خاطـر دختـر پیامبـر؟ص؟ بـودن بایـد در  فاطمـه؟اهع؟ ممنـو

کننـد، تـا مبـادا بعضـی از مـردم از ایـن  تمامـی عمـر در نهایـت فقـر و نـداری زندگـی 

آشـکار  و  روشـن  دیگـر  اخبـار  بـا  آن  مخالفـت  و  بی پایگـی  باشـند.  ناخـوش  ع  موضـو

می باشـد.

که پیامبر؟ص؟ فرمودند: سـپاس خداوندی  و( در خبر مشـابه خبر دّوم آمده اسـت 

کـه فاطمـه را از آتش نجات داد؟! را 

بهشـت  مشـتاق  هـرگاه  خـدا؟ص؟  رسـول  کـه  بزرگـواری  بانـوی  اسـت  ممکـن  آیـا 

کـه پیامبـر؟ص؟ چنـان فرمایشـی بفرمایـد.  کاری دسـت زنـد  می شـد او را می بوئیـد بـه 
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بـا جـان  بـا صریـح همگـی اخبـار عصمـت و یگانگـی فاطمـه؟اهع؟  بـاال  لفـظ  تناقـض 

می باشـد. محسـوس  و  معلـوم  خـدا؟ص؟  رسـول 

خبر سّوم.  

کان رسـول اهلل؟ص؟ و سـلم اذا أراد السـفر سـلم  »عن زراره عن ابی جعفر؟ع؟ قال: 

علـی مـن أراد التسـلیم علیـه مـن أهلـه، ثـم یکـون آخـر مـن یسـلم علیـه فاطمـه؟اهع؟ 

فیکـون توجهـه الـی مـن بیتهـا و اذا رجـع بـدأ بهـا. فسـافر مـره و قـد أصـاب علـی؟ع؟ 

ج فأخـذت سـوارین مـن فضـه و علقـت  شـیئا مـن الغنیمـه فدفعـه الـی فاطمـه ثـم خـر

علـی بابهـا سـترا. فلمـا قـدم رسـول اهلل دخـل المسـجد فتوجـه نحـو بیـت فاطمـه؟اهع؟ 

کمـا کان یصنـع فقامـت فرحـه الـی أبیهـا )صبابـه و شـوقا الیـه(. فنظـر؟ص؟ و سـلم فاذا 

فـی یدهـا سـواران مـن فضـه و اذا علـی بابهـا سـتر. فقعـد رسـول اهلل؟ص؟ حیـث ینظـر 

الیهـا فبکـت فاطمـه و حزنـت و قالـت: مـا صنـع هذا أبـی قبلها، فدعـت ابنیها و نزعت 

السـتر من بابها و خلعت السـوارین من یدها ثم دفعت السـوارین الی أحدهما و السـتر 

الـی اآلخـر. ثـم قالـت لهمـا: انطلقـا الـی أبـی فاقرئـاه السـام و قوال لـه: ما أحدثنـا بعدک 

بـه؟ فجـآه فأبلغـاه ذلـک عـن أمهمـا فقبلهمـا رسـول اهلل؟ص؟  غیـر هـذا، فمـا شـأنک 

السـوارین فکسـرا  بذینـک  أمـر  ثـم  واحـد منهمـا علـی فخـذه  کل  أقعـد  و  التزمهمـا  و 

فجعلهمـا قطعـا قطعـًا ثـم دعـا أهـل الصفـه قـوم مـن المهاجریـن لـم یکـن لهـم منـازل 

ع و السـجود  و ال أمـوال فقسـمه بینهـم أزرا ثـم أمـر النسـاء ال یرفعـن رؤوسـهن من الرکو

حتـی یرفـع الرجـال رؤوسـهم و ذلـک أنهـم مـن صغـر ازارهـم اذا رکعـوا و سـجدوا بـدت 

ع و  عورتهـم مـن خلفهـم ثـم جـرت بـه السـنه أن ال ترفـع النسـاء رؤوسـهن مـن الرکـو

لیکسـونها  فاطمـه  اهلل  رحـم  رسـول اهلل؟ص؟:  قـال  ثـم  الرجـال.  یرفـع  السـجود حتـی 
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کسـوه الجنـه و لیحلینهـا بهذیـن السـوارین مـن حلیـه الجنـة«  اهلل بهـذا الس تـر مـن 

)طبرسـی، ۱۳۹۲ ق، ص ۹۴(. یعنـی: امـام باقـر؟ع؟ فرمـود: رسـول خـدا؟ص؟ هـرگاه 

کـه می خواسـت خداحافظـی  می خواسـت بـه سـفر بـرود بـا هـر کـس از خویشـاوندانش 

کـه خداحافظی می فرمود فاطمه؟اهع؟ بود و شـروع سـفرش  می کـرد و بـا آخریـن فـردی 

از خانـه او بـود و چـون بـاز می گشـت ابتـدا نـزد آن حضـرت می رفـت. یک بـار مسـافرت 

کـرد و علـی؟ع؟ چیـزی از غنیمـت بـه دسـت آورده بـود و آن را بـه فاطمـه؟اهع؟ داد. 

سـپس )بـا پیامبـر( بیـرون رفـت و فاطمه؟اهع؟ دو دسـتبند نقره ای تهیـه کرد و بر درب 

خانـه اش پـرده ای آویخـت و چـون رسـول خـدا؟ص؟ وارد مسـجد شـد بـه سـوی خانـه 

کار را می کـرد و فاطمـه؟اهع؟ با شـادمانی  کـه قبـًا همیـن  فاطمـه؟اهع؟ روی آورد، چنـان 

کـه بـه آن حضـرت داشـت و آن  بـه سـوی پـدرش رفـت بـه خاطـر شـیفتگی و شـوقی 

کـرد و بـر دسـت وی دو دسـتبند نقـره ای و بـر درب خانـه پـرده ای  حضـرت؟ص؟ نـگاه 

آویختـه دیـد، رسـول خـدا؟ص؟ وقتـی آنهـا را دیـد )در مسـجد( نشسـت و )وارد خانـه 

گفـت: پـدرم قبـل از این چنیـن  گریـه افتـاد و غمگیـن شـد و  نشـد( و فاطمـه؟اهع؟ بـه 

کنـد و دو دسـتبند را  نمی کـرد و دو پسـرش را فراخوانـد و آن پـرده را از درب خانـه اش 

از دسـتش در آورد. سـپس دو دسـتبند را به یکی از آن دو و آن پرده را به دیگری داد 

و بـه آن دو فرمـود: بـه نـزد پـدرم برویـد و بـه او سـام برسـانید و بـه او بگوییـد: پـس از 

کـن. آن دو بـه نـزد آن  کاری نکردیـم، بـا آن هـر چـه خواهـی  )رفتـن( شـما غیـر از ایـن 

حضرت آمدند و این پیام را از جانب مادرشـان به ایشـان رسـاندند و رسـول خدا؟ص؟ 

گرفت و هر یک از آن دو را بر ران خود نشـانید. درباره ی  آن دو را بوسـید و در آغوش 

کـرد. سـپس اهـل صفه  آن دو دسـتبند امـر فرمـود آنهـا را شکسـتند و آن دو را تکه تکـه 

گروهـی از مهاجـران بودنـد و خانـه و اموالـی نداشـتند را فراخوانـد و آن را بیـن آنهـا  کـه 
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از جهـت کمـک تقسـیم فرمـود. سـپس بـه زنان امر فرمـود )در نماز جماعت( سرشـان 

کننـد و ایـن از آن  ع و سـجود بلنـد نکننـد تـا وقتی کـه مـردان سرشـان را بلنـد  را از رکـو

ع می رفتنـد و  کوتـاه بـودن جامه شـان وقتـی بـه رکـو کـه مـردان بـه خاطـر  جهـت بـود 

سـجده می کردنـد عورت هایشـان از پشـت سرشـان دیـده می شـد. سـنت بـر آن جـاری 

ع و سـجود بـر ندارنـد تا اینکـه مردان بردارند. سـپس  شـد تـا زنـان سرهایشـان را از رکـو

رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: خـدا فاطمـه را رحمـت کند، خداونـد البته به خاطـر این پرده 

از زینت هـای  ایـن دو دسـتبند  بـه خاطـر  از پوشـش های بهشـت می پوشـاند و  را  او 

بهشـت تزیینـش می فرمایـد.

خبـر سـّوم بـه صـورت مرسـل، از زراره از امـام باقـر؟ع؟ نقـل شـده و از لحـاظ سـند 

اسـت. بی اعتبـار 

مفاهیم خبر سّوم.   .  

کـه فاطمه؟اهع؟ برای پشـت درب خانه تهیـه فرمودند  الـف( در ایـن نقـل پـرده ای 

و دو النگوی نقره، موجب ناخشـنودی رسـول خدا؟ص؟ شـده اسـت.

پـرده پشـت درب خانـه  از  اسـتفاده  اّول، عـدم اشـکال  بررسـی مفاهیـم خبـر  در 

و وجـود آن در خانه هـای پیامبـر؟ص؟ بررسـی شـد. بـرای النگوهـای نقـره نیـز ماننـد 

گردنبنـد طـا، هیـچ عّلـت و دلیلی ذکر نشـده اسـت. ظاهرًا تقصیـر فاطمه؟اهع؟ در  خبـر 

اسـتفاده از دو النگـوی نقـره - بـه زعـم سـازنده ی داسـتان - تجمل گرایـی ایشـان در 

کـه رسـول خدا؟ص؟  کـرده  زمـان نـاداری و عسـرت مسـلمانان مدینـه اسـت و فرامـوش 

کـرده و بـه تبـع، ایشـان  کفـو و هم شـأن او را زاهدتریـن مـردم معرفـی  همسـر و تنهـا 

کـه از اخبـار زیـادی وضـع زندگـی سـاده  نیـز پرهیزکارتریـن مـردم دنیـا بوده انـد، چنـان 
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کـه تمامـی افعـال و  و بی پیرایـه ایشـان آشـکار و روشـن اسـت. غیـر آنکـه شـخصیتی 

کـردارش نشـانه ی اراده و خشـنودی خداونـد اسـت بـا معیارهـا و اشـخاص سـنجیده 

که با عملکرد و رفتار آن بزرگوار شـناخته  نمی شـود، بلکه معیارها و اشـخاص هسـتند 

می شـوند.

را توسـط  النگوهـا  و  پـرده  و  گریسـتند  بزگـوار  پـدر  از بی توجهـی  ب( فاطمـه؟اهع؟ 

کار  شـما  غیبـت  در  مـا  کـه  دادنـد  پیغـام  و  فرسـتاده  ایشـان  خدمـت  حسـنین؟امهع؟ 

نداده ایـم. انجـام  آن  غیـر  تـازه ای 

اسـتفاده  پـدر  غیبـت  از  فاطمـه؟اهع؟  حضـرت  نقل شـده،  داسـتان های  بیشـتر  در 

ایـن شـبهه در خواننـده ایجـاد  کرده انـد.  یـا منـزل تهیـه  بـرای خـود  کـرده و چیـزی 

کـه بـه خواسـته های خـود در غیـاب پـدر  کـه ایشـان منتظـر فرصتـی بوده انـد  می شـود 

کـه  کـه احتمـااًل بـا آن مخالفـت می فرموده انـد، جامـه ی عمـل بپوشـانند. در حالـی 

گـردی از ایـن افتراءهـا بـر دامـن بزرگـواری  کـه  منزلـت ایشـان بسـیار رفیع تـر از آنسـت 

کـه در  گشـته  ع عملکـرد دقیقـًا بـرای عایشـه نقـل  او بنشـیند و شـگفت آنکـه ایـن نـو

کـه گاهی با مخالفت ایشـان روبرو  غیـاب پیامبـر؟ص؟ دسـت بـه تهیه وسـایلی می زده 

می شـده اسـت. نمونه هـای از آن را خواهیـم آورد.

ج( رسـول خـدا؟ص؟ النگوهـا را شکسـت و پـرده را قطعه قطعـه نمـود و بیـن اهـل 

کـه نـه منـزل داشـتند و نـه لباسـی، تقسـیم فرمـود. کـه مهاجرینـی بودنـد  ُصّفـه 

بـرای  کافـی  لبـاس  فقـر  شـدت  از  ُصّفـه  اهـل  از  عـده ای  کـه  گفته شـده  خبـر  در 

فرمـود  تقسـیم  آنهـا  بیـن  را  پـرده  پیامبـر؟ص؟  و  نداشـته اند  خـود  عـورت  پوشـاندن 

ع و سـجود  کـه زن هـا بعـد از مردهـا سـر از رکـو کـه دسـتور داده بودنـد  و اضافه شـده 
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فقـرا  عـورت  آشـکار شـدن  و همیـن سـّنت شـد.  نبیننـد  را  ایشـان  عـورت  تـا  بردارنـد 

کـه تنهـا در ایـن خبـر بـه  بـه خاطـر نداشـتن لبـاس در نمـاز جماعـت موضوعـی اسـت 

کـه عـّده ای حتـی بـه  کـم بـوده  آن اشـاره شـده اسـت. آیـا بقـدری پارچـه در مدینـه 

چـه  تابسـتان  و  زمسـتان  در  پـس  بوده انـد؟  مشـکل  دچـار  نیـز  عـورت  س تـر  انـدازه 

می کرده انـد؟ پوشـاندن عـورت در نمـاز واجب می باشـد و در غیر آن نماز باطل اسـت. 

چگونـه نمـاز آنـان را پیامبـر؟ص؟ صحیـح می دانسـته اند؟ آیـا دیـدن عـورت اهـل ُصّفه 

کـه در صف پشـت ایشـان واقع می شـده اند،  تنهـا بـر زنـان حـرام بـوده اسـت و مردانـی 

گناهـی مرتکـب نمی شـده اند؟ جعـل کننـده داسـتان خـود را در معضـات پیچیـده ای 

اسـت. انداختـه 

خبر چهارم.  

»حدثنـا عبـد اهلل حدثنـی أبـی حدثنـا ابـن نمیـر حدثنـا فضیـل یعنـی ابـن غـزوان 

بابهـا  أتـی فاطمـة فوجـد علـی  بـن عمـر: إن رسـول اهلل؟ص؟  نافـع عـن عبـد اهلل  عـن 

کان یدخـل اال بـدأ بهـا، قـال فجـاء علـی فرآهـا مهمـة  سـترا فلـم یدخـل علیهـا و فلمـا 

فقـال: مالـک؟، فقالـت: جـاء إلـی رسـول اهلل؟ص؟ فلـم یدخـل علـی، فاتـاه علـی فقـال: 

یـا رسـول اهلل، ان فاطمـة اشـتد علیهـا انـک جئتهـا فلـم تدخـل علیهـا، فقـال: و مـا أنـا 

و الدنیـا و مـا أنـا و الرقـم، قـال: فذهـب إلـی فاطمـة فاخبرهـا بقـول رسـول اهلل؟ص؟، 

فقالـت: فقـل لرسـول اهلل؟ص؟ انـه فمـا تأمرنـی بـه، فقـال: قـل لهـا ترسـل بـه إلـی بنـی 

و بخـاری، ۱۴۰۱ ق، ج ۳، ص  بـن حنبـل، بی تـا، ج ۲، ص ۲۱  )احمـد  فـان …« 

۱۴۰(. یعنـی: رسـول خـدا؟ص؟ بـر در خانـه حضـرت فاطمـه؟اهع؟ آمدنـد و بـر در خانـه 

پـرده ای دیدنـد بـر ایشـان وارد نشـدند و برگشـتند. حضـرت هیـچ گاه در مدینـه وارد 
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نمی شـد مگـر اینکـه اول بـه دیـدار حضـرت فاطمـه؟اهع؟ می رفـت. حضـرت علـی؟ع؟ 

بـه منـزل آمدنـد، حضـرت فاطمـه؟اهع؟ را غمگیـن دیدنـد. پرسـیدند: چـه اتفاقی برای 

کـرد: رسـول خـدا؟ص؟ به سـوی من آمـد و بر من وارد نشـد.  شـما افتـاده اسـت؟ عـرض 

کـرد: ای رسـول خـدا، همانا  حضـرت علـی؟ع؟ بـه نـزد رسـول خـدا؟ص؟ رفـت و عـرض 

کـه شـما بـه سـوی او رفته و بـر او وارد نشـده اید. حضرت  گـران آمـده  بـر فاطمـه خیلـی 

کار! علـی؟ع؟ بـه نـزد فاطمه؟اهع؟  کار، مـرا بـا نقـش و نـگار چـه  فرمـود: مـرا بـا دنیـا چـه 

کـرد: بـه  گاه سـاخت. فاطمـه؟اهع؟ عـرض  رفـت و او را از فرمایـش رسـول خـدا؟ص؟ آ

رسـول خـدا بگـو مـرا در مـورد آن، چـه امـر می فرماییـد؟ فرمـود: بگـو بـه او آن را بـه 

سـوی بنـی فـان بفرسـت.

مفاهیم خبر چهارم.   .  

ج می شـوند و تنهـا بـا  الـف( رسـول خـدا؟ص؟ بـا حالـت قهـر از نـزد دخترشـان خـار

را بیـان می فرماینـد. سـؤال حضـرت علـی؟ع؟ علـت ناخشـنودی خـود 

بـه  را  خـود  ناراحتـی  دلیـل  پیامبـر؟ص؟  چـرا  کـه  می شـود  ح  مطـر سـؤال  ایـن 

فاطمـه؟اهع؟ نفرمودنـد تـا ایشـان همانجـا اقـدام به رفـع آن نماید و غم و اندوه ایشـان 

کـه بیـن آن دو بزرگـوار  گمـان را پیـش مـی آورد  طوالنـی نگـردد؟ رفتـار نقل شـده ایـن 

گشـته اسـت؟ ع باعـث نمایـان شـدن آن  کدورتـی بـوده و ایـن موضـو

ب( رسـول خـدا؟ص؟ پـس از سـؤال امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از علـت دلتنگـی ایشـان، 

نقـش و نـگار روی پـرده را سـبب آن ذکـر می فرماینـد.

کـه پیامبـر؟ص؟ بـه خـود پـرده اعتـراض فرموده  ایـن خبـر تکلیـف داسـتان هایی را 

رسـول  ناخرسـندی  اصـل  می شـود  معلـوم  یعنـی  می کنـد.  مشـخص  نیـز  را  بودنـد 
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خـدا؟ص؟ از نقـش و نـگار روی پـرده بـوده اسـت و نـه از خـود پـرده. تنهـا ایـن سـؤال 

که آن را به فاطمه؟اهع؟  کسی اتفاق افتاده  که حقیقت ماجرا برای چه  باقی می ماند 

کـه در  کتفـا نکـرده و آنقـدر آن را بزرگ نمایـی نموده انـد  نسـبت داده انـد و بـه ایـن ا

بعضـی از اخبـار خـود پـرده بـه جـای تصاویـر آن، موجـب ناراحتـی پیامبـر؟ص؟ قلمـداد 

کتاب هـای پیـروان سـقیفه ایـن معّمـا حـل می شـود.  ع بـه  شـده اسـت. بـا رجـو

»حدثنـا مسـدد حدثنـا عبـد اهلل بـن داود عـن هشـام عـن أبیـه عـن عائشـة قالـت: 

انزعـه فنزعتـه«  ان  فأمرنـی  تماثیـل  فیـه  و علقـت درنـوکا  النبـی؟ص؟ مـن سـفر  قـدم 

)بخـاری، ۱۴۰۱ ق، ج ۷، ص ۶۵ و احمـد بـن حنبـل، بی تـا، ج ۶، ص ۲۸۱(.

آن  بـر روی  کـه  پارچـه مخملـی  مـن  و  آمدنـد  از سـفر  پیامبـر؟ص؟  گفـت:  عایشـه 

کـه آن را بـردارم،  تصاویـر )موجـودات زنـده( بـود آویختـه بـودم، حضـرت امـر فرمـود 

برداشـتم. پـس 

گرفتـه  کـه خبـر بـاال پـس از بازگشـت رسـول خـدا؟ص؟ از سـفر صـورت  کنیـد  دقـت 

کـه  کـه بـرای فاطمـه؟اهع؟ نقـل شـده اسـت. تنهـا بـا ایـن تفـاوت  اسـت. دقیقـًا همـان 

پیامبـر؟ص؟، عایشـه را تنهـا امـر بـه برداشـتن پـرده فرمودنـد، ولـی دختـر خـود را بـه 

کـه این گونـه افتراهـا از زندگـی سراسـر زهـد  شـّدت مـورد مؤاخـذه قـرار دادنـد. در حالـی 

حضـرت صدیقـه؟اهع؟ بسـیار دور اسـت ولـی مـوارد مشـابه آن در زندگـی عایشـه بسـیار 

دیـده می شـود. 

»حدثنـا علـی بـن عبـد اهلل، قـال: حدثنـا سـفیان، قـال: سـمعت عبـد الرحمـن بـن 

القاسـم، قـال: سـمعت عائشـة قالـت: قـدم رسـول اهلل؟ص؟ مـن سـفر و قد سـترت بقرام 

لـی علـی سـهوة لـی فیهـا تماثیـل، فلما رآه رسـول اهلل؟ص؟ هتکـه و …« )بخـاری، ۱۴۰۱ 
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گفـت: یک بـار رسـول خـدا؟ص؟ از سـفر بازگشـتند و  ق، ج ۷، ص ۶۵(. یعنـی: عایشـه 

کـه روی آن تصاویـری بود پوشـانده بـودم. هنگامی که  مـن گنجـه ای را بـا پارچـه ای 

کردنـد و … رسـول خـدا؟ص؟ آن را دیدنـد، پـاره اش 

گویـا اسـتفاده از پارچـه مصـور توسـط عایشـه بارهـا تکـرار شـده اسـت. در دفعـات 

کراهـت خـود را عمـًا  کتفـا فرمودنـد و در دفعـات بعـد  اّول پیامبـر؟ص؟ بـه نهـی تنهـا ا

نشـان داده انـد. و ظاهـرًا بـاز هـم عایشـه متنبـه نشـده و موجبـات خشـم پیامبر؟ص؟ را 

کـرده اسـت: فراهـم 

»حدثنـا منصـور بـن ابـی مزاحـم حدثنـا ابراهیـم بن سـعد عـن الزهری عن القاسـم 

بن محمد عن عائشـة قالت: دخل علّی رسـول اهلل؟ص؟ و انا متسـترة بقرام فیه صورة 

فتلـون وجهـه، ثـم تنـاول السـتر فهتکـه ثـم قـال …« )مسـلم نیشـابوری، بی تـا، ج ۶، 

کـه مـن بـا  گفـت: رسـول خـدا؟ص؟ بـر مـن وارد شـد در حالـی  ص ۱۵۸( یعنـی: عایشـه 

کـه روی آن تصاویـری بـود خود را پوشـانده بودم، رنـگ صورت حضرت از  پارچـه ای 

کـرد و فرمود: … کـرد، سـپس پارچـه را پـاره  خشـم تغییـر 

و نیز:

»حدثنـا یحیـی بـن یحیـی قال: قرأت علی مالک عن نافع عن القاسـم بن محمد 

عـن عائشـة قالـت انهـا اشـترت نمرقـة فیهـا تصاویـر فلمـا رآها رسـول اهلل؟ص؟ قـام علی 

البـاب فلـم یدخـل، فعرفـت أو فعرفـت فـی وجهـه الکراهیـة فقالت: یا رسـول اهلل اتوب 

إلـی اهلل و الـی رسـوله، فمـاذا اذنبـت، فقـال رسـول اهلل؟ص؟: مـا بـال هـذه النمرقـة؟، 

فقالـت: اشـتریتها لـک تقعـد علیها و توسـدها، فقـال رسـول اهلل؟ص؟: ان اصحاب هذه 

الصـور یعذبـون و یقـال لهـم احیـوا مـا خلقتـم ثـم قـال ان البیـت الـذی فیـه الصـور ال 
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تدخلـه المائکـة … .« )مسـلم نیشـابوری، بی تـا، ج ۶، ص ۱۵۸ و بخـاری، ۱۴۰۱ 

گفـت  ق، ج ۳، ص ۱۷ و مالـک بـن أنـس، ۱۴۰۶ ق، ج ۲، ص ۹۶۶( یعنـی: عایشـه 

کـه بـر آن تصاویـری بـود، هنگامی کـه رسـول خـدا؟ص؟ آن را دیـد  کـه او بالشـی خریـد 

بـر در خانـه ایسـتاد و داخـل نشـد. عایشـه ناراحتـی را در چهـره ی پیامبـر؟ص؟ دیـد و 

کـرد: ای رسـول خـدا توبـه می کنـم بـه سـوی خـدا و بـه سـوی رسـولش، چـه  عـرض 

کـرد:  گناهـی مرتکـب شـده ام؟ رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ایـن بالـش چیسـت؟ عـرض 

کنـی. رسـول خـدا؟ص؟  کـه بـر آن بنشـینی و بـه آن تکیـه  آن را خریـده ام بـرای شـما 

فرمـود: همانـا سـازندگان ایـن تصاویـر روز قیامـت عـذاب می شـوند، و به ایشـان گفته 

کـه در آن تصویـر  کرده ایـد زنـده سـازید. سـپس فرمـود: خانـه ای  می شـود آنچـه خلـق 

باشـد فرشـتگان وارد نمی شـوند.

کـه رسـول خـدا؟ص؟ از ورود بـه آن امتنـاع ورزیده انـد، خانـه ی عایشـه  خانـه ای 

کـه خانه ی فاطمـه؟اهع؟ همـان خانه ای  اسـت، نـه خانـه ی صّدیقـه طاهـره؟اهع؟؛ چـرا 

گشـته: >فـی بیـوت اذن اهلل ان ترفـع و یذکـر فیـه  کـه در قـرآن چنیـن وصـف  اسـت 

»مختلـف  اسـت:  شـده  معرفـی  این گونـه  جامعه ی کبیـره  زیـارت  در  و   >… اسـمه 

الوحـی«. و مهبـط  المائکـه 

کـه در خصـوص اسـتفاده ی عایشـه از پارچـه ی مصـّور یـا امثـال آن وارد  اخبـاری 

کتـب مخالفـان بابـی را بـه خـود اختصـاص داده  کـه در  شـده، بـه قـدری زیـاد اسـت 

کرده انـد.  کاسـتی هایی از یکدیگـر نقـل  و هـر یـک از آنهـا بـا اختافـات و اضافـات و 

کـه اعتـراض رسـول خـدا؟ص؟ در همـه ی آنهـا بـه تماثیـل و  مسـئله ی مهـم آن اسـت 

کـه توضیح  تصاویـر موجـودات زنـده )احتمـااًل تصویـر انسـان( در آنهـا بوده اسـت چرا 

گـر  کـه تصویـر در آن باشـد وارد نمی شـوند. یعنـی ا فرمودنـد فرشـتگان در خانـه ای 



181 وایات اعتراض رسول خدا؟ص؟ به حضرت زهرا؟اهع؟ نگاهی اجمالی به ر

کـردن آن از منظـر مبـارک  حّتـی فقـط نقـش و نـگار می داشـت، حضـرت تنهـا بـه دور 

کـه بعضـی از اخبـار در  کتفـا می فرمـود چنـان  خـود بـه جهـت زهـد و اعـراض از دنیـا، ا

مـورد عایشـه نشـان گر همیـن معنـا اسـت )نسـایی، بی تـا، ج ۵، ص ۵۰۱، ح ۹۷۷۴(.

امـام علـی؟ع؟ نیـز در سـخنی بـه آن اشـاره می فرمایـد: »و یکـون السـتر علـی بـاب 

بیتـه فتکـون فیـه التصاویـر، فیقـول یـا فانـه _ الحـدی ازواجـه _ غیبیـه عنـی، فانـی 

اذا نظـرت الیـه ذکـرت الدنیـا و زخارف هـا …« )سـید رضـی، ۱۴۱۲ ق، ج ۲، ص ۵۹، 

خطبـه ی ۱۶۰( یعنـی: و پـرده ای بـر در خانـه اش بـود که بر آن نقوشـی وجود داشـت. 

که  پس فرمود: ای فانی )به یکی از همسـرانش(، آن را از چشـمان من دور دار. چرا 

مـن هنگامی کـه بـه آن می نگـرم بـه یـاد دنیـا و زینت هایـش می افتـم … .

و در اخبـار ائمـه ی معصومـان؟مهع؟ نیـز وارد شـده اسـت که مائکـه در خانه ای که 

کـه قابـل  در آن صـورت انسـان یـا تمثـال باشـد وارد نمی شـوند. بـه هـر حـال واقعیتـی 

کـه عایشـه بـه تهیـه ی این گونـه لباس هـا، پارچه هـا، فرش هـا  انـکار نیسـت آن اسـت 

و … عاقـه ی خاصـی داشـته و نه تنهـا در زمـان پیامبـر؟ص؟، بلکه بعد از ایشـان نیز به 

اسـتفاده از آنهـا مبـادرت می ورزیده اسـت. 

»)أخبرنـا( أبـو أحمـد عبـد اهلل بـن محمـد بـن الحسـن المهرجانـی أنبأنـا أبـو بکـر 

محمـد بـن جعفـر المزکـی حدثنـا محمـد بـن ابراهیـم حدثنـا ابـن بکیـر حدثنـا مالـک 

کانـت  عـن هشـام بـن عـروة عـن ابیـه عـن اسـماء بنـت أبـی بکـر قالـت: انهـا )عایشـه( 

تلبـس المعصفـرات المشـبعات و هـی محرمـة« )بیهقـی، بی تـا، ج ۵، ص ۵۹( یعنـی: 

کـه  گفـت: عایشـه لباس هـای قرمـز تنـدی می پوشـید در حالـی  اسـماء دختـر ابوبکـر 

بـرای حـج محـرم بـود.
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و نیز:

»أخبرنـا عبـد اهلل بـن مسـلمة بـن قعنب حدثنا عبد العزیز بـن محمد عن عمرو بن 

أبـی عمـرو قـال سـألت القاسـم بـن محمـد قلـت: إن ناسـا یزعمـون أن رسـول اهلل؟ص؟ 

نهـی عـن االحمریـن العصفـر و الذهـب، فقـال: کذبـوا … و اهلل لقـد رأیـت عائشـة تلبس 

المعصفـرات و تلبـس خواتـم الذهـب« )محمـد بـن سـعد، بی تـا، ج ۸، ص ۷۰( یعنی: 

لباس هـای  کـه  حالـی  در  دیـدم  را  عایشـه  قسـم  بخـدا   … گفـت:  محمـد  بـن  قاسـم 

قرمـزی پوشـیده بـود و انگشـترهای طـا در دسـتانش بـود.

کـه نشـان دهنده ی اسـتفاده مکـرر عایشـه از لباس هـای فاخـر، بـا  اخبـار دیگـری 

ع اسـت وجـود دارد )عسـکری، ۱۴۱۴ ق، ج ۱، ص ۳۵۳(. ح هـای متنـو رنگ هـا و طر

کـه عایشـه از ابتـدا از همراهـی بـا شـرایط زندگـی  اینهـا نشـان دهنده ی آن اسـت 

از بیـن  بـا رحلتشـان  رسـول خـدا؟ص؟ سـرباز مـی زده اسـت و وقتـی نظـارت حضـرت 

رفـت، آزادی عمـل او باعـث شـد هرگونـه که دوسـت داشـت در زمامداری پـدر و رفیق 

کنـد. عثمـان نیز تا حقـوق خصوصی او را از بیت المـال قطع نکرده بود،  پـدرش رفتـار 

خلیفـه بـر حـق بـود، ولـی بعـد از آن، نعثـل شـد.

کـه فاطمـه؟اهع؟ پـرده را به خانه ی  ج( در پایـان خبـر پیامبـر؟ص؟ دسـتور می دهنـد 

گـر اسـتفاده از  شـخصی از بنـی فـان بفرسـتند. در اینجـا نیـز تناقضـی وجـود دارد. ا

پـرده بـه خاطـر داشـتن تصاویـر محـل اشـکال بـوده اسـت، چـرا حضـرت آن را بـرای 

شـخص دیگـر فرسـتاده اند؟ آیـا ایـن اشـکال تنهـا بـرای خانـه دختـر ایشـان می باشـد؟

خبر پنجم.  

»حدثنـا عبـد اهلل حدثنـی أبـی حدثنـا محمـد بـن جحـاده حدثنـی حمیـد الشـامی 
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کان رسـول اهلل؟ص؟ اذا  عـن سـلیمان المنبهـی عـن ثوبـان مولـی رسـول اهلل؟ص؟ قـال: 

سـافر آخـر عهـده بانسـان مـن أهلـه فاطمـه و أول مـن یدخـل علیـه اذا قـدم فاطمـه. 

فقـدم مـن غـزاه لـه فاتاهـا فـاذا هـو بمسـح علـی بابهـا و رأی علـی الحسـن و الحسـین 

قلبیـن مـن فضـه فرجـع و لـم یدخـل علیهـا، فلمـا رأت ذلـک فاطمـه؟اهع؟ ظنـت انـه 

لـم یدخـل علیهـا مـن اجـل مـا رأی، فهتکـت السـتر و نزعـت القلبیـن مـن الصبییـن 

همـا  و  رسـول اهلل؟ص؟  الـی  فانطلقـا  بینهمـا،  فقسـمته  الصبیـان  فبکـی  فقطعتهمـا، 

یبکیـان فاخـذه رسـول اهلل؟ص؟ منهمـا فقـال: یـا ثوبـان اذهب بهذا الی بنـی فان أهل 

بیـت بالمدینـه و اشـتر لفاطمـه قـاده مـن عصـب و سـوارین من عاج، فـان هؤالء أهل 

کلـوا طیباتهـم فـی حیاتهـم الدنیا …« )احمد بـن حنبل، بی تا، ج  بیتـی وال أحـب ان یا

۵، ص ۲۷۵ و حماد بن اسحاق، ۱۴۰۴ ق، ص ۵۸ و اربلی، ۱۴۰۵ ق، ج ۱، ص ۴۵ 

کشـف الغمه( از مسـند احمـد و مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۴۳، ص ۸۸ از 

از  نفـر  آخریـن  می کـرد  سـفر  هـرگاه  خـدا؟ص؟  رسـول  کـرد:  نقـل  ثوبـان  یعنـی: 

کـه دیـدار می کـرد فاطمـه؟اهع؟ بـود و چون باز می گشـت بـر اولین نفری  خانـواده اش را 

کـه وارد می شـد فاطمـه؟اهع؟ بـود. از یکـی از جنگ هایـش به نزد او آمـد و بر درب خانه 

پارچـه ای از پشـم و بـر )دسـت( حسـن و حسـین؟امهع؟ دو دسـتبند نقـره ای مشـاهده 

فرمـود و بازگشـت و بـر فاطمـه؟اهع؟ وارد نشـد! هنگامی کـه فاطمـه؟اهع؟ ایـن را دیـد، 

کـه آن جنـاب بـه خاطـر آنچـه مشـاهده فرمـوده بـر او وارد نشـده اسـت. پـرده  فهمیـد 

کـودک درآورد و خـرد سـاخت. آن دو  کـرد و آن دو دسـتبند را از )دسـت( آن دو  را پـاره 

کـرد )پـرده را بـه یکـی داد و دسـتبندها  گریسـتند و آن را بیـن آن دو تقسـیم  کـودک 

گریـه می کردنـد بـه نـزد رسـول خـدا؟ص؟ آمدنـد و  کـه  را بـه دیگـری( و آن دو در حالـی 

گرفـت و فرمـود: ای ثوبـان! ایـن را بـرای فان خانواده  رسـول خـدا؟ص؟ آن را از آن دو 
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گردنبنـدی از عصـب )مهره هایـی یمنـی( و دو دسـتبند  در مدینـه ببـر و بـرای فاطمـه 

کـه طیبـات خـود را در  کـه اینـان اهل بیـت مـن هسـتند و دوسـت نـدارم  از عـاج بخـر 

زندگـی دنیوی شـان بخورنـد.

بررسی مفاهیم خبر پنجم.   .  

و  خانـه  درب  بـر  پشـمی  پـرده ای  از  پیامبـر؟ص؟  نارضایتـی  خبـر  ایـن  در  الـف( 

اسـت. شـده  عنـوان  حسـین؟امهع؟  امـام  و  حسـن  امـام  نقـره  دسـتبندهای 

که پرده ی پشـمی نمی تواند موجبات ناخشـنودی پیامبر؟ص؟ را فراهم  گفته شـد 

کـه در تمـام اخبـار ذکـر  سـازد و دسـتبندهای نقـره حسـنین؟امهع؟ تنهـا مـوردی اسـت 

کودکانـی عـادی  کـه از آنـدو بزرگـوار وصف شـده، دقیقـًا ماننـد  شـده اسـت. و رفتـاری 

کودکـی و  کـه امامـان معصـوم از نسـل پیامبـر؟ص؟،  کـرده  گویـا ناقـل فرامـوش  اسـت. 

کودکانـه دور هسـتند و همیـن دلیـل  کار  بزرگـی ندارنـد و در همـه حـال از لهـو و لعـب و 

دروغ بـودن قّصـه اسـت.

بـه  متعلـق  نقـره  دسـتبند  دو  و  پـرده  جـای  بـه  دادنـد  دسـتور  پیامبـر؟ص؟  ب( 

گردنبنـدی از مهره هـای یمنی برای فاطمه؟اهع؟ و دسـتبندهای  حسـنین؟امهع؟ ثوبـان 

از عـاج بـرای امـام حسـن؟ع؟ و امـام حسـین؟ع؟ تهیـه نمایـد.

گردنبنـد در خبـری دیگـر  کـه داسـتان  کـرده اسـت  گویـا سـازنده ی خبـر فرامـوش 

پیامبـر؟ص؟  کـه  نـداده  از دسـت  گردنبنـدی  فاطمـه؟اهع؟  ایـن خبـر  در  و  ح شـده  مطر

گردنبنـدی از مهره هـای یمنـی سـفارش می دهـد. آیـا فاطمـه؟اهع؟ آنقـدر  بـرای ایشـان 

دل تنـگ داشـتن گردنبنـد بـود که پیامبـر؟ص؟ به جای پرده و النگوهـای فرزندانش، 

بانـوان جهانیـان  بانـوی  آیـا  از مهرهـای یمنـی سـفارش دهـد؟  گردنبنـدی  او  بـرای 
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از مخالفـان  افترایـی اسـت؟ سـاختن چنیـن جسـارت هایی  سـزاوار چنیـن تهمـت و 

کتاب هـای  تعجـب نـدارد، ولـی نقـل آن توسـط مرحـوم اربلـی و عامـه مجلسـی در 

شـیعه بسـیار جای سـؤال اسـت. در این نقل نیز سازنده ی آن فراموش کرده ناراحتی 

نقـش و  بـه  نیـز  اینجـا  بایـد  و  بـوده  پـرده ی خانـه ی عایشـه  از تصویـر  پیامبـر؟ص؟، 

نگارهـای پـرده خانـه فاطمـه؟اهع؟ نسـبت داده شـود و نـه بـه خـود پارچـه پشـمی. و 

گویـا سـازنده ی خبـر  عجیب تـر از آن پـاره سـاختن پارچـه توسـط فاطمـه؟اهع؟ اسـت. 

کـردن پارچه هـای مصـّور خانه ی  می خواسـته ایـن قسـمت از داسـتان نیـز شـبیه پـاره 

کـه هیـچ دلیـل  کنیـد می بینیـد  گـر خـوب فکـر  عایشـه توسـط پیامبـر؟ص؟ در بیایـد. ا

کـرد. کار پیـدا نخواهیـد  دیگـری بـرای ایـن 

ج( پیامبـر؟ص؟ فرمودنـد: اینـان اهل بیـت من هسـتند و دوسـت نـدارم که طیبات 

خـود را در زندگـی دنیوی شـان بخورند.

ایـن مفهـوم بـا آنچـه مـا از اخبـار رسـیده در خصـوص تعلـق دنیـا بـه آن بزرگـواران 

کرامـت الهـی دربـاره ی بنـدگان مؤمـن رسـیده اسـت تناقـض دارد. جملـه ی  و لطـف 

نقل شـده و منتسـب بـه رسـول خـدا؟ص؟ همـان عبـارت اخـری و روی دیگـر سـکه ی 

کافـری را از آن  گـر دنیـا در نـزد خـدا بـه انـدازه پـر پشـه ای ارزش داشـت،  عبـارت »ا

جرعـه ای آب نمی نوشـانید« می باشـد. در یـک خبـر از شـّدت بی اهمیـت بـودن دنیـا 

کرده انـد و در دیگـری بقـدری مهـّم اسـت  اهل بیـت رسـالت را از دنیـا محـروم قلمـداد 

گویا نتایج اعمال صالح خود را چشـیده و دیگر حّق  کند،  کسـی از آن اسـتفاده  گر  که ا

اسـتفاده از نعمت هـای اخـروی را نـدارد. عبـارت بـاال اشـاره ای بـه آیـه ی شـریفه >و 

کفـروا علـی النـار أذهبتـم طیباتکـم فـی حیاتکـم الدنیـا< می باشـد  یـوم یعـرض الذیـن 

برگزیـدگان  بـه  نـه  اسـت  کّفـار  بـه  خطـاب  شـریفه  آیـه ی  کـرده  فرامـوش  سـازنده  و 
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کـه در جـای خـود  آفریـدگان خداونـد. ایـن عبـارت در بعضـی اخبـار دیگـر نیـز آمـده 

بایـد بحـث و جسـتجو شـود و اجمـااًل مخالفـت آن بـا بسـیاری از اخبـار رسـیده آشـکار 

کـرد و از دنیـا  اسـت. بـه عنـوان مثـال، هنگامی کـه عاصـم بـن زیـاد رهبانیـت پیشـه 

کوفـه بـود، حضـرت بـه او فرمـود:  بریـد و ایـن در زمـان خافـت حضـرت علـی؟ع؟ در 

کـرده و از اینکـه تـو  کیـزه را بـرای تـو حـال  گمـان می کنـی خداونـد نعمت هـای پا آیـا 

کـه خداونـد تـو را بـه  کنـی ناخشـنود اسـت. تـو کوچک تـر از آن هسـتی  از آنهـا اسـتفاده 

خاطـر اسـتفاده از مواهـب او مؤاخـذه نمایـد و آن گاه حضـرت وضعیت خود را به خاطر 

کـردن امـام در حـد ضعیف تریـن مـردم بیـان فرمـود و هرگـز  شـرایط امامـت و زندگـی 

کنـی در آخـرت محـروم خواهـی شـد )شـیخ  گـر از مواهـب دنیـا اسـتفاده  کـه ا نفرمـود 

کلینـی، ۱۳۶۷ ش، ج ۱، ص ۴۱۱(.

خبر ششم.  

القلوسـی  بـن اسـحاق  المغیـره حدثنـا یعقـوب  بـن  العبـاس  بـن  العبـاس  »حدثنـا 

حدثنـا یحیـی بـن حمـاد حدثنـا أبـو عوانـه حدثنـا العـاء بـن المسـیب عـن ابراهیـم بن 

کان آخـر عهـده فاطمـه  ج  کان اذا خـر قعیـس عـن نافـع عـن ابـن عمـر: أن النبـی؟ص؟ 

کان أول عهـده فاطمـه؟اهع؟. فلّمـا رجـع مـن غـزوه تبـوک و معـه علـی و قـد  و اذا رجـع 

بیتهـا  فـی  ألقـت  و  بابهـا سـترا  بزعفـران و علقـت علـی  اشـترت مقینعـه و صبغت هـا 

بسـاطا. فلمـا رأی ذلـک النبـی؟ص؟ رجـع، فأتـی المنـزل فقعـد فیـه، فأرسـلت الـی بـال 

انـی رأیتهـا صنعـت  فقالـت: اذهـب فانظـره مـا رده عـن بابـی، فأتـاه فأخبـره فقـال: 

کل شـیء أحدثتـه و ألقـت مـا علیهـا و  کـذا، فأتاهـا فأخبرهـا، فهتکـت السـتر و  کـذا و 

ک أبـی و  کونـی، فـدا کـذا  لبسـت أطمارهـا، فأخبـره، فجـاء حتـی دخـل علیهـا فقـال: 



18۷ وایات اعتراض رسول خدا؟ص؟ به حضرت زهرا؟اهع؟ نگاهی اجمالی به ر

أمـی …« )عمـر بـن شـاهین، ۱۴۱۱ ق، ص ۱۵ و حمـاد بـن اسـحاق، بی تـا، ص ۵۶( 

ج می شـد )برای سـفری یا  گفـت: رسـول خـدا؟ص؟، هنگامی کـه خار یعنـی: فرزنـد عمـر 

کـه دیـدار می کـرد حضـرت فاطمـه؟اهع؟ بـود و هنگامی کـه بـاز  جنگـی( آخریـن فـردی 

کـه بـه دیـدارش می رفـت فاطمـه؟اهع؟ بـود. می گشـت اولیـن فـردی را 

بـود،  او  همـراه  علـی؟ع؟  حضـرت  و  بازگشـت  تبـوک  جنـگ  از  هنگامی کـه  پـس 

بـر در خانـه  بـود و  کـرده  بـا زعفـران رنـگ  و  حضـرت فاطمـه؟اهع؟ مقنعـه ای خریـده 

پـرده ای آویختـه و در خانـه فرشـی انداختـه بـود. پـس هنگامی کـه رسـول خـدا؟ص؟ او 

را دیـد بازگشـت و بـه منـزل خـود رفـت و نشسـت. حضـرت فاطمه؟اهع؟ بال را فرسـتاد 

کـه چـه چیـز حضـرت را از خانـه مـن بازگرداند. بـال نزد حضرت  و فرمـود: بـرو و ببیـن 

کـرده  کـه چنیـن و چنـان  آمـده و از ایشـان پرسـید. حضـرت فرمـود: مـن او را دیـدم 

کـرد و هرچـه را  گاه سـاخت. ایشـان پـرده را پـاره  بـود. نـزد فاطمـه؟اهع؟ آمـد و او را آ

کهنـه اش را پوشـید  کـه تـازه آورده بـود و آنچـه بـر خـود داشـت افکنـد و لباس هـای 

و پیامبـر؟ص؟ مطلـع سـاخت، حضـرت آمـد تـا اینکـه بـر او وارد شـد و فرمـود: این گونـه 

بـاش پـدرم و مـادرم بفدایـت.

خبـر چهـارم و پنچـم و ششـم: همگـی آنهـا به سـندهای پیروان سـقیفه و از ثوبان 

کـه یکـی از دو خبـر مشـابه  کنیـد  و ابن عمـر نقل شـده و همگـی ضعیـف اسـت. دقـت 

از سـوی  ناراحتـی  ایـن شـخص هـر جـا  گویـا  بـود.  ثوبـان  از  نقـل  بـه  نیـز،  خبـر دّوم 

خ می داده اسـت، حضور داشـته و در سـامان دادن  فاطمـه؟اهع؟ بـرای پـدر بزرگوارش ر

گرفتـه اسـت. بـه ادامـه ماجـرا نقشـی بـر عهـده 
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مفاهیم خبر ششم.   .  

الف( سند متعلق به عاّمه و ناقل خبر عبداهلل بن عمر، از مخالفان اهل بیت؟مهع؟ 

اسـت. داسـتان پـس از بازگشـت رسـول خـدا؟ص؟ و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از جنـگ تبـوک 

بـه  و  نکردنـد  تبـوک شـرکت  کـه می دانیـم علـی؟ع؟ در جنـگ  نقل شـده، در حالـی 

گویـا سـازنده ی داسـتان قصـد داشـته بـا یـک  دسـتور پیامبـر؟ص؟ در مدینـه ماندنـد.. 

کـه مـورد مؤاخـذه پیامبـر؟ص؟ واقـع  کسـی  تیـر، دو هـدف بزنـد. اول آنکـه بفهمانـد 

گاهـی حضـرت از رفتـن بـه خانـه او دوری می جسـته، فاطمـه؟اهع؟ بـوده  می شـده و 

کـه  آنجـا  قـرار دهـد.  تردیـد  مـورد  را  منزلـت  آنکـه حدیـث  عایشـه. دوم  نـه  و  اسـت 

کـه در  پیامبـر؟ص؟ در هنـگام خـروج بـه سـوی تبـوک بـه حضـرت علـی؟ع؟ فرمودنـد 

کـه تو نسـبت به من، مانند هارون هسـتی به موسـی جـز آنکه بعد  مدینـه بمـان، چـرا 

از مـن پیامبـری نیسـت.

ب( خبـر چهـارم را نیـز عبـداهلل بـن عمر نقل کرده اسـت، با این تفـاوت که در آن، 

پیامبـر؟ص؟ از نقـش و نـگار پـرده خانـه حضـرت فاطمـه؟اهع؟ ناراحـت بودنـد و اینجـا از 

پـرده و فـرش و مقنعه رنگ شـده اسـت.

ج( چـرا فاطمـه؟اهع؟ پـس از فهمیـدن دلیـل ناراحتـی پیامبر؟ص؟، لبـاس، پرده و.. 

کـه آنهـا را بـه فقیـر و نیازمنـدان دهنـد. شـاید سـازنده ی  کردنـد. جـا داشـت  را پـاره 

کـردن چـادر عایشـه توسـط پیامبـر؟ص؟ در  خبـر می خواسـته، قصـه اش شـبیه بـه پـاره 

داسـتان های مشـابه خبـر چهـارم باشـد!

گفتیـم اصـل مخالفـت پیامبر؟ص؟ بـا تصاویر موجـود روی پارچه ها  د( دیگـر آنکـه 

اسـت؟  نبـوده  نـو  لبـاس  از  اسـتفاده  سـزاوار  فاطمـه؟اهع؟  آیـا  آنهـا،  خـود  بـا  نـه  بـود 
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بـودن آن آشـکار اسـت.  بی پایگـی قصـه روشـن و سـاختگی 

خبر آخر.   .  

بیـت  الـی  رسـول اهلل؟ص؟  جـاء  قـال:  الحسـن  عـن  أشـعث  عـن  ادریـس  »ابـن 

فاطمـه؟اهع؟ فـرأی سـترًا منشـورًا فرجـع. قـال: فأتـاه علـی؟ع؟ فقـال: ألـم أخبـرک أنک 

أتیـت ابنتـک، فلـم تدخـل؟ قـال: فقـال: أفلـم أرهـا سـترت بیتهـا بنفقـه فـی سـبیل 

کان ذلـک السـتر؟ قـال: قـرام أعرابـی ثمنـه أربعـه دراهـم،  اهلل؟ فقیـل للحسـن: و مـا 

کانـت تنشـره فـی مؤخـر البیـت …« )ابن ابـی شـیبه، ۱۴۰۹ ق، ج ۸، ص ۱۳۵( یعنـی: 

رسـول خـدا؟ص؟ بـه خانـه دختـرش حضـرت فاطمه؟اهع؟ آمـد و پـرده ای را آویخته دید 

کـرد: آیـا بـه شـما خبـر ندهـم  و برگشـت، حضـرت علـی؟ع؟ نـزد ایشـان آمـده و عـرض 

کـه بـه نـزد دخترتـان تشـریف آوردید، اما داخل نشـدید؟ پیامبر؟ص؟ فرمـود: آیا ندیدم 

کـه در راه خـدا اسـت. کـه در خانـه اش پـرده ای اسـت از مالـی  او را 

بـه حسـن )بصـری( گفتـه شـد آن پـرده چـه بـود؟ گفـت: پـرده ای نقـش دار عربی 

کـه قیمـت آن چهـار درهـم می شـد و آن را در انتهـای خانـه آویختـه بـود. بـود 

بررسی سند.   .  

خبر به سـند عاّمه و پیروان سـقیفه و به صورت مرسـل از حسـن بصری نقل شـده 

کـه حسـن بصـری در اواخـر حکومت عمر بـه دنیا آمد و  و غیـر قابل اعتمـاد اسـت. چـرا 

نمی تواند راوی مسـتقیم خبر باشـد.

مفاهیم خبر آخر.   .  

گفتگوهـای  از  مـا  آنچـه  بـا  مناسـبتی  هیـچ  خبـر  در  رفتـه  بـه کار  لحـن  الـف( 
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اهل بیـت؟مهع؟ بـا یکدیگـر سـراغ داریـم نـدارد. می توانیـد بـه عنـوان نمونـه بـه حدیـث 

ع کنیـد تـا ادب و محّبـت جمـات آن بزرگـواران نسـبت بـه یکدیگـر  شـریف کسـاء رجـو

ببینیـد. را 

کـه می توانسـته پولـش در راه  ب( در ایـن خبـر نیـز حضـرت بـه داشـتن پـرده ای 

خـدا مصـرف شـود، ایـراد گرفته انـد. از آنجـا که مـوارد مخالفت این گونه داسـتان ها را 

گفته ایـم و مشـابه های آن را بـرای دشـمنان  بـا خصوصیـات قدسـی معصومـان؟مهع؟ 

گویـا  کـه  کتفـا می کنیـم  اهل بیـت رسـالت متذکـر شـده ایم، تنهـا بـه تذکـر ایـن نکتـه ا

کـه دلیـل قـرب و نزدیکـی اهل بیت؟مهع؟ به خداونـد متعال،  دشـمنان تصـور کرده انـد 

آن  کـه  کرده انـد  فرامـوش  و  اسـت  دنیـا  از  اعـراض  و  دوری  و  زهـد  داشـتن  در  تنهـا 

بزرگـواران برگزیـدگان خـدا هسـتند و در هـر حالـی، بـه آنچـه موجـب خشـنودی خـدا 

باشـد عمـل می کننـد. چـه ایـن خشـنودی در دوری از متاع دنیـا و امیدواری به آخرت 

کـوردالن گمـان کرده اند که زهد  باشـد، و چـه در اسـتفاده از مواهـب و نعمت هـا. ایـن 

و اعـراض از دنیـا از سـوی اهل بیـت؟مهع؟ راه رسـیدن بـه خـدا بـرای ایشـان می باشـد و 

کـه زهـد آنـان ثمـره ُقـرب آنـان اسـت نـه راه ُقـرب آن بزرگـواران. نفهمیده انـد 

بررسی مفاهیم مشترک اخبار و نتیجه گیری.  

و مرتکـب خطـا شـدن  بزرگوارشـان  از دختـر  پیامبـر؟ص؟  ناراحتـی و خشـم  الـف( 

پیامبـر؟ص؟ مخالفـت  در  صّدیقـه؟اهع؟  حضـرت 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـه صریـح آیـه ی شـریفه >مـا ینطـق عن الهـوی ان  می دانیـم 

کامـی را چـه بـه مقتضـای طبیعـت بشـری یـا احساسـات  هـو اال وحـی یوحـی< هیـچ 

شـخصی و چه به خاطر وظایف الهی، بر زبان جاری نمی سـازند، مگر اینکه رضایت 
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کنشـی نسـبت بـه هـر عملکـردی از سـوی ایشـان،  خداونـد بـه همـراه آن اسـت و هـر وا

ع اسـت.  نشـان دهنده رضایـت خـدا یـا عدم خشـنودی پروردگار، نسـبت به آن موضو

گذشـت در حقیقت خداوند نسـبت به عملکرد فاطمه؟اهع؟  که  در نتیجه، در اخباری 

گنـاه کار و مقّصـر می باشـد. و ایـن بـا  ناخشـنود بـوده اسـت و حضـرت در انجـام آن 

کـه بـه صـورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم، اهل بیـت؟مهع؟ را از هـر خطایـی  هـزاران خبـر 

کـرده، متناقـض می باشـد و آنچـه بایـد تـرک شـود و مسـکوت  مبـّرا و مصـون معرفـی 

بمانـد، ایـن خبـر اسـت نـه آن صدهـا خبـر و روایت.

گاهی نداشتن حضرت فاطمه؟اهع؟ از موضوع.   .   آ

کـه  حضـرت زهـراء؟اهع؟ از اهل بیـت پیامبـر؟ص؟ و عتـرت او اسـت. همـان عترتـی 

رسـول خـدا؟ص؟ بارهـا آنـان را همـراه بـا قـرآن و مبیـن آیـات آن، معرفـی فرمـوده بـود. 

کـه مخالـف احـکام  آیـا ممکـن اسـت عـدل قـرآن و ترجمـان آن، نسـبت بـه موضوعـی 

گاهـی نداشـته باشـد؟ آن اسـت بزعـم داسـتان های بـاال آ

عدم علم امیرالمؤمنین؟ع؟ به موضوع.   .  

گذشـت، هیـچ اعتراضـی از سـوی حضـرت علـی؟ع؟  کـه  در تمامـی داسـتان هایی 

ع ناراحتـی پیامبـر؟ص؟ دیـده نمی شـود. بلکـه در داسـتان خبـر دّوم،  نسـبت بـه موضـو

کـه باعـث اعتـراض رسـول خـدا؟ص؟ شـده اسـت را تهیـه  گردنبنـدی را  خـود ایشـان 

دادیـم،  توضیـح  فاطمـه؟اهع؟  نداشـتن  گاهـی  آ در  کـه  را  ایـرادی  همـان  کرده انـد. 

که ایشـان نیز اهل بیـت پیامبر؟ص؟ و  دربـاره ی حضـرت علـی؟ع؟ نیـز وارد اسـت. چرا 

قـرآن ناطـق الهـی می باشـند.
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آزرده شدن فاطمه؟اهع؟ از برخورد رسول خدا؟ص؟.   .  

کتاب هـای روایـی خاّصـه و عاّمـه از رسـول خـدا؟ص؟  خبـر صحیـح و مسـلمی در 

بدیـن مضمـون نقـل شـده اسـت: »فاطمـة بضعه منـی، یوذینی ما یوذیهـا و یغضبنی 

مـا یغضبهـا« و هم چنیـن فرمودند: »ان اهلل یغضـب لغضب فاطمه و یرضی لرضاها«. 

چگونـه ممکـن اسـت رسـول خدا؟ص؟ ناراحتـی فاطمه؟اهع؟ را ناراحتی خـود و ناراحتی 

خـود را ناراحتـی خداونـد معرفـی فرمایـد، و در عیـن حال طوری نسـبت به دخترشـان 

کـه در بعضـی از داسـتان ها، ایشـان بگرینـد. در ایـن صـورت پیامبـر؟ص؟  کننـد  رفتـار 

مشـمول حدیـث خـود گشـته و ایـن قطعـًا مردود اسـت.

عدم مناسبت واکنش پیامبر؟ص؟ با خطای فاطمه؟اهع؟.   .  

در تمامـی داسـتان های اعتـراض، پیامبـر؟ص؟ بـه محـض دیـدن پرده یـا گردنبند 

گرداننـد و در بعضـی از داسـتان ها بـا خشـم  یـا امثـال آن، از فاطمـه؟اهع؟ روی بـر مـی 

کاری از سـوی  گـر بـر فـرض محـال چنیـن  و ناراحتـی منـزل ایشـان را تـرک می کننـد. ا

گرفتـه بـود، نهـی پیامبر؟ص؟ نیـازی بـه روی برگرداندن  حضـرت فاطمـه؟اهع؟ صـورت 

از ایشـان را داشـت؟ یـا تنهـا بـا تذکـری سـاده حضـرت صّدیقـه؟اهع؟ آن را می پذیرفت؟ 

چنیـن  بزرگـواران،  آن  ماننـد  دختـری  و  پـدر  میـان  بی نظیـر  محبتـی  وجـود  بـا  آیـا 

برخـوردی از سـوی پیامبـر؟ص؟ محتمـل اسـت؟! چگونـه اسـت که رسـول خدا؟ص؟ در 

کـه در پـی خواهـد آمـد، تنهـا بـه تذکـر یا عتاب بسـنده  قّصه هـای اعتـراض بـه عایشـه 

کرده انـد، اّمـا در برخـورد بـا دختـر بزرگوارشـان روی برگردانده انـد و از ورود بـه خانـه 

کرده انـد؟ امتنـاع 

بـه  اخبـار جعلـی  در  پیامبـر؟ص؟  زندگـی  و مسـلم  از بخش هـای قطعـی  اسـتفاده 
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قصـد صحیـح جلـوه دادن خبـر:

خـود  دروغ هـای  دادن  جلـوه  صحیـح  بـرای  کـه  دشـمنان  ترفندهـای  از  یکـی 

گنجانـدن خبرهـای قطعـی و غیـر قابـل انـکار در روایـت جعلـی  اسـتفاده می کرده انـد، 

انتهـای  و  ابتـدا  بنشـانند و چه بسـا در  کرسـی  بـه  را  تـا دروغ خـود  اسـت  بـوده  خـود 

گفتـه شـود. از  روایتـی، خبـری قطعـی و مسـلم نقل شـده تـا در البـه الی آن دروغـی 

جملـه آن مـوارد نقـل ایـن جمله در اخبار گذشـته می باشـد: »پیامبر؟ص؟ هنگام سـفر، 

کـه دیـدار می کـرد فاطمه؟ع؟ بود و چون بر می گشـت، اولین شـخصی  آخریـن نفـری 

کـه بـه دیـدارش می رفـت نیـز فاطمـه؟اهع؟ بـود«.

اعتـراض  داسـتان های  از  غیـر   _ نیـز  دیگـر  اخبـار  در  کـه  اسـت  مفهومـی  ایـن 

پیامبـر؟ص؟ بـه فاطمـه؟اهع؟ _ آمـده و بـا توجـه بـه وابسـتگی و تعّلـق خاطـر پیامبـر؟ص؟ 

بـه ایشـان قطعـی اسـت. در اخبـار فـراوان دیگـر، هنگامی کـه از محبوب تریـن افراد در 

نـزد پیامبـر؟ص؟ از ایشـان پرسـیده شـد، ایشـان فرمودنـد: از میـان مـردان، علـی؟ع؟ و 

کـه  از میـان بانـوان فاطمـه؟اهع؟ محبوب تریـن مـردم نـزد مـن هسـتند و طبیعـی اسـت 

کـه از دیگـران او  کـه خداحافظـی می کنـد، شـخصی اسـت  هـر فـردی بـا آخریـن نفـری 

را بیشـتر دوسـت مـی دارد و چـون بـاز می گـردد نخسـت بـه دیـدار همـان خواهـد رفت.

یـا مثـًا در اخبـار بـاال بـه جماتـی ماننـد »انـت منـی یـا فاطمـه«، »فداهـا ابوهـا«، 

بـر  و..«  عترتـی«  فـی  آذانـی  و  دمـی  اهـرق  مـن  علـی  غضبـی  و  اهلل  غضـب  »اشـتد 

هسـتند. مقولـه  همیـن  از  همگـی  کـه  می خوریـم 
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