 ‐ 98641دروغ راﻓﻀﻫﺎ درﺑﺎرهی ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب و ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ
ﺳﻮال
از ﺑﺮﺧ ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ در ﺧﺎﻧﻪی ﻓﺎﻃﻤﻪ )ﺿﺎ( را آﺗﺶ زده و آن را ﺑﺮ روی ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪه
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در اﺛﺮ آن وﻓﺎت ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ :ﻣﻮرﺧﺎن و ﻣﺤﺪﺛﺎن درﺑﺎرهی ﺣﺎدﺛﻪای ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﺪر اﺳﻼم رخ داده و آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب و
ﮔﺮوﻫ از ﯾﺎران وی ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻪی ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ آﻣﺪﻧﺪ و ﻋﻤﺮ از وی ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﺮ
ﺻﺪﯾﻖ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﻤﻪی آﻧﺎن راﺿ ﺑﺎد.
ﻫﻤﻪی رواﯾﺎت در ﻣﻮرد ﺑﺨﺸ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﺷﺪه و در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از دروغ و رواﯾﺎت ﺳﺎﺧﺘ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﮔﺮاﻣ ﺑﺎ آﮔﺎﻫ و ﻫﺸﯿﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﺎه ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌ از آن ﺣﺎدﺛﻪ
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و دروغﻫﺎی دروﻏﻮﯾﺎن و آﻧﭽﻪ وارد ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ذﻫﻦ او را ﻣﺸﻮش ﻧﺴﺎزد.
آﻧﭽﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠ و ﻋﺒﺎس و ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس و زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام از ﺑﯿﻌﺖ اﺑﻮﺑﺮ ﺻﺪﯾﻖ در ﺳﻘﯿﻔﻪی ﺑﻨﺳﺎﻋﺪه
ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ آﻣﺎدهﺳﺎزی رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮای دﻓﻦ ﺑﻮد .از ﯾ ﺳﻮ اﯾﻦ
ﺑﺮای آﻧﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن
ﻫﻨﻮز دﻓﻦ ﻧﺸﺪه .اﻣﺎ از آن ﺳﻮ ،دﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺮج دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺘ ﯾ ﺷﺐ را
ﺑﺪون اﻣﯿﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﺳﺮ ﻧﻨﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻣﺮ دﯾﻦ و دﻧﯿﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻔﺘﺪ.
ﭘﺲ از دﻓﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻋﻠ ﺑﻦ اﺑﻃﺎﻟﺐ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ و دﯾﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎن رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ و روزﻫﺎی اول ﺑﯿﻌﺖ ﻧﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﻪ از روی ﺳﺮﭘﯿﭽ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﺮ
ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻠﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠ ﺗﻌﺠﯿﻞ در اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ را ﭘﯿﺶ از ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ درﺳﺖ
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ﻧﻤداﻧﺴﺖ .ﺗﺎ آﻧﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب و ﺑﺮﺧ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻓﺎﻃﻤﻪ )ﺿﺎ( آﻣﺪﻧﺪ و از وی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠ و زﺑﯿﺮ و
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﺮدهاﻧﺪ ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺘﻨﻪ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زودﺗﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺲ
از اﯾﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺑﻮﺑﺮ و ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻮدن او ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از ﺗﺎﺧﯿﺮﺷﺎن ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و
ﻋﺬرﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
اﺳﻠﻢ ﻗﺮﺷ ـ واﺑﺴﺘﻪی ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮای
اﺑﻮﺑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﺑﯿﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻋﻠ و زﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣرﻓﺘﻨﺪ
و ﺑﺎ وی ﻣﺸﻮرت ﻣﮐﺮدﻧﺪ و از ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ )ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﺮ( ﻣﻨﺼﺮف ﻣﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻓﺎﻃﻤﻪ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ای دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭘﺲ از ﭘﺪرت ﮐﺴ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻧﻤﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ]ﺑﺎری دﯾﺮ[ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺰد ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ دﺳﺘﻮر دﻫﻢ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮ آﻧﺎن آﺗﺶ زﻧﻨﺪ.
راوی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ رﻓﺖ ،آﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﮐﻪ اﮔﺮ
دوﺑﺎره آﻣﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ آﺗﺶ ﻣزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﯿ ﺑﺮوﯾﺪ و
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ و دﯾﺮ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ .آﻧﺎن از ﻧﺰد ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و دﯾﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ«
اﯾﻦ رواﯾﺖ را اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ) (۳۶۴ /۱و اﺑﻦ اﺑ ﺷﯿﺒﺔ در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮد ) (۴۳۲ /۷و اﺑﻦ اﺑ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
وی در اﻟﻤﺬﮐﺮ واﻟﺘﺬﮐﯿﺮ ) (۹۱ /۱ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺰار در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۹۷۵ /۳اﻣﺎ آن را در ﮐﺘﺎب
ﭼﺎپ ﺷﺪهی ﺑﺰار ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ .ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ رواﯾﺖ را ﻣﺨﺘﺼﺮا در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد ) (۷۵ /۶ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ
رواﯾﺖﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ از زﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ از ﭘﺪر اوﺳﺖ.
ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﺳﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ اﻟﻌﺒﺪی )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۲۰۳ﻫﺠﺮی( ﺛﻘﻪ و ﺣﺎﻓﻆ و از رﺟﺎل ﮐﺘﺐ
ﺷﺸﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻋﺒﯿﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻤﺮی )ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺣﺪود ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ ﻫﺠﺮی( و زﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ واﺑﺴﺘﻪی ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۳۶ﻫﺠﺮی( و ﭘﺪرش اﺳﻠﻢ .در ﺷﺮح ﺣﺎل در »ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻟﺘﻬﺬﯾﺐ (۲۶۶ /۱ :آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وی دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ را درک ﻧﻤﻮده اﻣﺎ در ﻫﻨﺎم ﺑﯿﻌﺖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،زﯾﺮا ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﺑﻮﺑﺮ،
ﻋﻤﺮ را در ﺳﺎل  ۱۱ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ ﺣﺞ ﻓﺮﺳﺘﺎد و وی در اﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﻠﻢ را ﺧﺮﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ ]و
اﺳﻠﻢ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ را ﻧﺪﯾﺪه[ اﻣﺎ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻠﻢ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﯾﺎ ﮐﺴ دﯾﺮ از
اﺻﺤﺎب ﮐﻪ آن ﺣﺎدﺛﻪ را دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﺮﺧ رواﯾﺎت ﻗﻮی ﻫﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪی ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب و ﻫﻤﺮاﻫﺎن او و زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠ ﺑﻦ
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اﺑﻃﺎﻟﺐ ﺑﻮد درﮔﯿﺮیﻫﺎﯾ رخ داد اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮ ﻓﺘﻨﻪی ﺷﯿﻄﺎن را از آﻧﺎن دور ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ دﺷﻤﻨ و ﺟﺪاﯾ ﻧﺸﯿﺪ.
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻧﻘﻞ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ» :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﺑﻮد و
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺷﻤﺸﯿﺮ زﺑﯿﺮ را ﺷﺴﺖ .ﺳﭙﺲ اﺑﻮﺑﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و از آﻧﺎن ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻫﯿﭻ روز و ﺷﺒ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﺎرت ﺣﺮص ﻧﺨﻮردم و ﺧﻮاﻫﺎن آن ﻧﺒﻮدم و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻪ در ﭘﻨﻬﺎن و ﻧﻪ
آﺷﺎرا از اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ اﻣﺎرت ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻦ از ﻓﺘﻨﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪم و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻮدﮔ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﮐﺎری ﺑﺲ ﺑﺰرگ
ﺑﺮ دوش ﻣﻦ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺶ را ﻧﺪارم ﺟﺰ ﺑﺎ ﯾﺎری اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﮐﺴ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻗﻮیﺗﺮ از دﯾﺮان ﺑﻮد.
ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺳﺨﻦ وی و ﻋﺬرش را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻠ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ و زﺑﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺸﻢ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ را از
ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،اﻣﺎ ]در اﯾﻦ ﺣﺎل[ ﻣﺎ اﺑﻮﺑﺮ را ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣداﻧﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﯾﺎر ﻏﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺛﺎﻧ اﺛﻨﯿﻦ )دوﻣﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ( اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﺮف و ﺑﺰرﮔاش اذﻋﺎن دارﯾﻢ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺮدم دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ«.
اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻣﻮﺳ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ در ﻣﻐﺎزی ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در »اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﯾﺔ (۳۰۲ /۶ :از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺴﺘﺪرک ﺣﺎﮐﻢ ) .(۷۰ /۳ﺑﯿﻬﻘ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ در ﺳﻨﻦ ﮐﺒﺮی ) (۱۵۲ /۸و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻬﻘ در ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ
).(۲۸۷ /۳۰
ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﺳﻨﺪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮط ﺑﺨﺎری اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر ﺣﺰاﻣ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻓﻠﯿﺢ از ﻣﻮﺳ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف اﺳﺖ.
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﺮدهاﻧﺪ.
ذﻫﺒ در اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﻬﺎﯾﺔ ) (۲۵۰ /۵ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ آن ﺟﯿﺪ )ﺧﻮب( اﺳﺖ.
اﻣﺎم زﻫﺮی )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۲۴ﻫﺠﺮی( ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﺧ از ﻣﻬﺎﺟﺮان از ﺑﯿﻌﺖ اﺑﻮﺑﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﻣﺪﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠ
ﺑﻦ اﺑﻃﺎﻟﺐ و ﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ،ﭘﺲ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺳﻼح ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ وارد ﺧﺎﻧﻪی ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮ
ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮوﻫ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ أﺳﯿﺪ و ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ وﻗﺶ ـ ﻫﺮ دو از ﺑﻨ
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ﻋﺒﺪاﻻﺷﻬﻞ ـ ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﻗﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺷﻤﺎس از ﺑﻨ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺧﺰرج ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻮد .ﭘﺲ ﯾ از آﻧﺎن
ﺷﻤﺸﯿﺮ زﺑﯿﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﻨ زد و ﺷﺴﺖ
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﻣﻮﺳ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ) ۱۴۰ﻫﺠﺮی( از زﻫﺮی ﮐﻪ ﺷﯿﺨﺶ ﺑﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ او در
ﮐﺘﺎب اﻟﺴﻨﺔ ) (۵۵۴‐۵۵۳ /۲ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﮔﻮﯾﻢ :رواﯾﺎﺗ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺳ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ از زﻫﺮی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ رواﯾﺎت در ﺑﺎب ﺳﯿﺮت و ﻣﻐﺎزی اﺳﺖ ،ﺗﺎ
ﺟﺎﯾ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺳ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ از زﻫﺮی از ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ و اﻣﺎم ﻣﺎﻟ
ﻣﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻐﺎزی اﯾﻦ ﻣﺮد ﻧﯿ ،ﻣﻮﺳ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌ ﻣﮔﻮﯾﺪ :در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻐﺎزی ﮐﺘﺎﺑ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ از
ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺳ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ذﻫﺒ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻐﺎزی ﻣﻮﺳ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ در ﯾ ﻣﺠﻠﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ؛ آن را
ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ و ﻏﺎﻟﺐ آن ﺻﺤﯿﺢ و ]رواﯾﺎت[ ﻣﺮﺳﻞ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﺎ :ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء.(۱۱۸-۱۱۴ /۶ :
اﻟﺒﺘﻪ زﻫﺮی ﺧﻮد در ﻫﻨﺎم آن ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ او ﻣﻮاﻓﻖ رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ دﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ .واﻟﻪ
اﻋﻠﻢ.
اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮ ﯾ از دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﯾﺪﯾﺮ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و اﺧﺘﻼف و ﻧﺰاع ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ.
ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﮐﻪ در اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ و ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺿﻮان اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوزِ آن ﺑﻪ
ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﺴ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ای ﯾﻌﻨ ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺿﻮان اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ
ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴ ﻗﺼﺪ آزار ﯾﺎ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺸﺎن و
ﺣﺘ ﺗﻬﺪﯾﺪﺷﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻫﺪف ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻠ ﺑﻦ اﺑﻃﺎﻟﺐ و زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻼﻓﺖ
ﭘ ﺑﺒﺮﻧﺪ و از ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﯿﻌﺖ دﺳﺖ ﺑﺮداﻧﺪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺸﻮﻧﺪ .آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آﻧﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﯿﻌﺖ ـ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺣﻖ ﺑﻮدن اﺑﻮﺑﺮ اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ـ اﺟﺘﻬﺎدی اﺷﺘﺒﺎه از ﺳﻮی آﻧﺎن ﺑﻮده و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﻔﺴﺪهای ﺑﺰرگ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،از روی رﺿﺎﯾﺖ و اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را در دل داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎدﻧﺪ.
ﻣﺤﺐ ﻃﺒﺮی در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﺎدﺛﻪی ﺷﺴﺘﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻨﻀﺮة ﻓ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﻌﺸﺮة )(۱۱۵
ﻣﮔﻮﯾﺪ :و اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ـ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ آن ـ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪن آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ و در ﻧﯿﺎم ﮐﺮدن ﺷﻤﺸﯿﺮ آن ﺑﻮد ،ﻧﻪ از روی اﻫﺎﻧﺖ
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زﺑﯿﺮ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﻫﺮ آﻧﭽﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﺤﯿﺢ از رواﯾﺎت ،ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﯾﺎ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻓﺎﺣﺶ راوﯾﺎن و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪی دروﻏﻮﯾﺎن
اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ رواﯾﺘ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻤﯿﻤ و اﺑﻦ ﻋﻮن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﺮ ﮐﺲ ﻧﺰد ﻋﻠ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ وی ﺑﯿﻌﺖ
ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻠ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﺮد .ﭘﺲ ﻋﻤﺮ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪای آﺗﺶ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻠ رﻓﺖ .ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﻨﺎر در ﺑﺎ ﻋﻤﺮ
روﺑﺮو ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻄﺎب! آﻣﺪهای ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪام را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺴﻮزاﻧ؟ ﮔﻔﺖ :آری! و اﯾﻦ ﻗﻮیﺗﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺪرت آورد! آﻧﺎه ﻋﻠ آﻣﺪ و ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ وﻗﺘ ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ ﻧﺮدهام از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﻢ .ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿ ﺑﻼذری )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۲۷۰ﻫﺠﺮی( در ﮐﺘﺎب أﻧﺴﺎب اﻷﺷﺮاف ﺻﻔﺤﻪی  ۲۱۲ﺟﻠﺪ ) ۲ﭼﺎپ داراﻟﯿﻘﻈﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،دﻣﺸﻖ
ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺮدوس اﻟﻌﻈﻢ( .اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻣﺪاﺋﻨ از ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﺎرب از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻤﯿﻤ و اﺑﻦ ﻋﻮن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﮔﻮﯾﻢ :در ﺳﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﭼﻨﺪ اﺷﺎل وﺟﻮد دارد:
اول اﯾﻨﻪ :درﺑﺎرهی ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﺎرب زﯾﺎدی ﮐﻮﻓ در ﻫﯿﭻ ﯾ از ﮐﺘﺐ ﺟﺎل ﻧﻪ ﺗﻮﺛﯿﻖ و ﻧﻪ ﺗﺠﺮﯾﺤ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،ﺟﺰ آﻧﻪ ﺑﺨﺎری
در اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺮ ) (۳۸۷ /۷از وی ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺑﻦ اﺑ ﺣﺎﺗﻢ در اﻟﺠﺮح واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ) (۲۶۶ /۸ﺗﻨﻬﺎ وی را ﯾﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در »ﺛﻘﺎت ) (۴۹۰ /۷از وی ﯾﺎد ﮐﺮده ،ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺪاﺋﻨ از وی در ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﯿﺮ و
ادب ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا وی رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ دارد.
دوم اﯾﻨﻪ :اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﯿﻤ) ﻣﺘﻮﻓﺎق  ۱۴۳ﻫﺠﺮی( ـ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﺑﻦ ﻃﺮﺧﺎن اﺳﺖ ـ و ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻮن
أﺑﻮﻋﻮن ﺑﺼﺮی )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۵۰ﻫﺠﺮی( اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ را ﻗﻄﻌﺎ درک ﻧﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ دو از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ]اﻣﺎ
ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ[ .ﺑﺮای ﺷﺮح ﺣﺎل آنﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻟﺘﻬﺬﯾﺐ ) (۲۰۲ /۴و ) .(۳۴۸ /۵ﯾﺤﯿ
ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻘﻄﺎن درﺑﺎرهی ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﯿﻤ ﻣﮔﻮﯾﺪ :رواﯾﺎت ﻣﺮﺳﻞ وی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ارزﺷ ﻧﺪارد.
ﻣﺪاﺋﻨ) ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۲۲۴ﻫﺠﺮی( ﻫﻤﺎن اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ،ﻋﻠ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﺧﺒﺎری ،ﺷﯿﺦ ﺑﻼذری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ
ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺪی در اﻟﺎﻣﻞ ) (۲۱۳ /۵درﺑﺎرهی وی ﻣﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺪﯾﺚ ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺒﺎر اﺳﺖ .در ﻟﺴﺎن
اﻟﻤﯿﺰان ) (۲۵۳ /۴ﺷﺮح ﺣﺎل وی آﻣﺪه و از ﯾﺤﯿ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ و اﺑﻮﻋﺎﺻﻢ اﻟﻨﺒﯿﻞ و ﻃﺒﺮی ،ﺗﻮﺛﯿﻖ وی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ذﻫﺒ ﻧﯿﺰ
در »ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء (۴۰۰ /۱۰ :ﺷﺮح ﺣﺎل وی را آورده اﺳﺖ.
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ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دال ﺑﺮ ﻣﻨﺮ ﺑﻮدن و ﻋﺪم ﺻﺤﺖ اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
 ‐۱ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﺎﻧﻪی ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آﺗﺶ ﺑﺒﺮد و ﺳﭙﺲ ﺷﻮﻫﺮ اﯾﺸﺎن ﻋﻠ ﺑﻦ
اﺑﻃﺎﻟﺐ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﻫﯿﭻ اﻋﺘﺮاض و دﺧﺎﻟﺘ ﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺷﻬﺴﻮاری ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد .و آﯾﺎ اﺻﻼ
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮی زن ﺧﻮد را ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺧﺎﻧﻪاش را دارد ،ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ؟ از ﺳﻮی دﯾﺮ ﺑﻨ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ و ﺑﻨﺷﻬﺎم ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دﻓﺎﻋ از ﻋﻠ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ]ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮادهی آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ[ ﻧﺮدﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﺴ از آﻧﺎن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻓﺎع از دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺷﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯿﺰد؟
 ‐۲ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ رواﯾﺖ آﻣﺪه ﻇﺎﻫﺮا ﻋﻠ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ از ﺑﯿﻌﺖ ﺳﺮ ﺑﺎز زده ﺑﻮد از ﺗﺮس ﻋﻤﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﻣدﻫﺪ ،ﯾﻌﻨ
ﭘﺲ از آﻧﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد! آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ دروﻏ را ﻣﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؟ آﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ از ﺗﺮس دﯾﺮ
ﺻﺤﺎﺑﻪ و از روی اﺟﺒﺎر ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟!
 ‐۳ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻋﻠ ﺑﻦ اﺑﻃﺎﻟﺐ از روی ﺧﺸﻨﻮد و ﻃﯿﺐ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﻌﺖ اﺑﻮﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﻌﺖ در ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﻀﻮ ﻣﺮدم ﺑﻮده ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ) (۴۲۴۰و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۷۵۹رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﯾﻦ رواﯾﺖ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻣﺒﻨ
ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﻋﻤﺮ از ﺗﺮس ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﻼف اﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﻠ رﻓﺖ ﺗﺎ وی را ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و اﺻﻼ آﺗﺸ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و
ﻣﺘﻌﺮض دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﺸﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﺗﺮﯾﻦ اﺧﻼق و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺑﺎ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﺮد.
 -۴ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در اﯾﻦ رواﯾﺖ از ﻋﻤﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺖ :و اﯾﻦ ﻗﻮیﺗﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرت ]ﯾﻌﻨ رﺳﻮل
اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ آورده! ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑادﺑ در ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﺳﺖ و اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد دﯾﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺟﻠﻮی او را ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و وی را ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات ﻗﺮار ﻣدادﻧﺪ ،اﻣﺎ دروغ و ﺗﻬﻤﺖ
در اﯾﻦ رواﯾﺖ آﺷﺎر اﺳﺖ و ﺣﺘ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،زﯾﺮا از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم و از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﺪﯾﺪﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۵در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رواﺑﻂ و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻮدت و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮده .آﻧﺎن ﺣﺮﻣﺖ و ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﯾﺪﯾﺮ را ﻣداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺰ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮادری ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻧﺒﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ رواﯾﺎت ﮐﻪ ﺑﺨﺎری ) (۳۶۷۷و ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۳۸۹از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب را
ﺑﺮ ﺗﺨﺖ وی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺮدم او را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮﺧ ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧ ﺳﺘﺎﯾﺸﺶ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧ دﯾﺮ ﭘﯿﺶ
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از آﻧﻪ او را ﺑﺮدارﻧﺪ ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺟﻠﺐ ﻧﺮد ﺟﺰ آﻧﻪ ﻣﺮدی از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دﺳﺖ ﺑﺮ دوش ﻣﻦ
ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻋﻠ ﺑﻦ اﺑﻃﺎﻟﺐ اﺳﺖ .او ﺑﺮای ﻋﻤﺮ دﻋﺎی رﺣﻤﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮐﺴ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺬاﺷﺘ ﮐﻪ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻋﻤﻠﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ ﺧﻮدت .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺎ دو ﯾﺎرت ]ﻫﻤﺮاه[
ﺑﺮداﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ و اﺑﻮﺑﺮ وﻋﻤﺮ آﻣﺪﯾﻢ ،و ﻣﻦ و اﺑﻮﺑﺮ
و ﻋﻤﺮ وارد ﺷﺪﯾﻢ ،و ﻣﻦ و اﺑﻮﺑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﻢ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻢ ﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺎ آﻧﺎن
]ﻫﻤﺮاه[ ﺑﺮداﻧﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ،رواﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﻨﺮ دﯾﺮی از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای
ﻋﯿﺎدت اﺑﻮﺑﺮ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮگ ﺑﻮد ﺑﺮ وی وارد ﺷﺪم؛ ﺑﺮ او ﺳﻼم ﮔﻔﺘﻢ و ﺣﺎﻟﺶ را ﭘﺮﺳﯿﺪم؛ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﺣﺎﻟﻢ
ﺧﻮب اﺳﺖ در اداﻣﻪی رواﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﯾ از ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮐﺮدهام ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺟﺰ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ
آرزو ﻣﮐﺮدم ای ﮐﺎش ﻧﺮده ﺑﻮدم از ﺟﻤﻠﻪی آن ﮐﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آرزو داﺷﺘﻢ ای ﮐﺎش ﺧﺎﻧﻪی ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﻣﺸﻮف
ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم و رﻫﺎﯾﺶ ﻣﮐﺮدم ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺟﻨ] درش[ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ داﺳﺘﺎن.
اﯾﻦ رواﯾﺖ را اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم در ﮐﺘﺎب اﻷﻣﻮال ) (۱۷۳و اﺑﻦ زﻧﺠﻮﯾﻪ در ﮐﺘﺎب اﻷﻣﻮال ) (۳۶۴و ﻃﺒﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد
) (۳۵۳ /۲و ﻋﻘﯿﻠ در اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺒﯿﺮ ) (۴۱۹ /۳و ﻃﺒﺮاﻧ در اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﺒﯿﺮ ) (۶۲ /۱و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﺻﻔﻬﺎﻧ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻃﺒﺮاﻧ در
ﺣﻠﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺎء ) (۳۴ /۱و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ ) (۴۳۰‐۴۱۷ /۳۰رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺪار ﻋﻠﻮان
ﺑﻦ داود ﺑﺠﻠ ﻣﭼﺮﺧﺪ.
ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﺳﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﻨﺮ اﺳﺖ و اﺷﺎل آن ﻋﻠﻮان ﺑﻦ داود ﺑﺠﻠ اﺳﺖ .ﻫﯿﺜﻤ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ) (۳۶۶ /۵ﻣﮔﻮﯾﺪ :در
اﯾﻦ ]ﺳﻨﺪ[ ﻋﻠﻮان ﺑﻦ داود ﺑﺠﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و درﺑﺎرهی اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮ وی اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ذﻫﺒ در ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال )/۳
 (۱۰۸درﺑﺎرهی ﺷﺮح ﺣﺎل او ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﻮان ﺑﻦ داود ﺑﺠﻠ ،واﺑﺴﺘﻪی ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﻠﻮان ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ .ﺑﺨﺎری
ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﻮان ﺑﻦ داود ـ و ﺑﺮﺧ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ـ اﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ـ ﻣﻨﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ .ﻋﻘﯿﻠ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺜ دارد ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ
ﻧﻤﺷﻮد و ﺟﺰ از وی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
ﯾ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﻨﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ رواﯾﺖ ،اﺿﻄﺮاب او در ﻧﻘﻞ آن اﺳﺖ:
ﯾ ﺑﺎر اﯾﻦ رواﯾﺖ را از ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﮐﯿﺴﺎن از ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و ﻋﻘﯿﻠ آﻣﺪه

12 / 7

اﺳﺖ.
ﺑﺎر دﯾﺮ از اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﻧ از ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﮐﯿﺴﺎن ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۴۲۰ /۳۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎری دﯾﺮ از ﻣﺎﺟﺸﻮن از ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﮐﯿﺴﺎن .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۴۲۲ /۳۰آﻣﺪه.
و ﺑﺎر دﯾﺮ از ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ از ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﮐﯿﺴﺎن ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۴۲۲ /۳۰آﻣﺪه
اﺳﺖ.
و ﺑﺎز ﺑﺎری دﯾﺮ از ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ از ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﮐﯿﺴﺎن از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻃﺒﺮی از وی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺷ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺿﻄﺮاب و اﺧﺘﻼف دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻢ و ﻣﻨﺮ ﺑﻮدن رواﯾﺖ اوﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻄﻮر اﯾﻦ دروﻏﻮﯾﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺧﺒﺮی را ﮐﻪ ﯾ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﻫﻤﻪی ﻣﺤﺪﺛﺎن ﺑﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒ
او ﻣﺘﻔﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ؟ و اﺻﻼ ﺑﺮ ﻓﺮض ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﭼﻄﻮر ﻟﻔﻆ ﻣﻨﺰل ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﻣﺸﻮف ﻧﻤﺳﺎﺧﺘﻢ را ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن و وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ و ﭼﻄﻮر اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ اﺑﻮﺑﺮ
ﺻﺪﯾﻘﺒﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ـ ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
آزار رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺗﺠﺎوز روا داﺷﺘﻪ و ﺣﺮﻣﺘﺶ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ) (۴۲۴۰و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۷۵۹ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠ ﺑﻦ اﺑﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ آﻧﻪ اﺷ
از ﭼﺸﻤﺎن اﺑﻮﺑﺮ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ ،آﻧﺎه اﺑﻮﺑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ آﻧﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮاﯾﻢ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺧﻮﯾﺶ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﻣﻮال
ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ روی داد ﻫﺮﮔﺰ در آن ﺣﻘ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻨﻬﺎدهام و ﻫﯿﭻ ﯾ از اواﻣﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ را رﻫﺎ
ﻧﺮدهام ﻣﺮ آﻧﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ دادهام.
ﭼﻬﺎرم:
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ راﻓﻀﯿﺎن در ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد از ﺑﺮﺧ راوﯾﺎن دروﻏﻮﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺧﺎﻧﻪی
ﻓﺎﻃﻤﻪ را آﺗﺶ زده و او را ﭼﻨﺎن ﮐﺘ زده ﮐﻪ ﺑﺎزوﯾﺶ زﺧﻤ ﺷﺪه و ﺟﻨﯿﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺳﻘﻂ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺑﺮﺧ رواﯾﺎت
دﯾﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻮی ﺧﻮد ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮده و ...واﻗﻌﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤداﻧﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺎت ﺳﺨﯿﻔ ﺑﺨﻨﺪد ﯾﺎ ﺑﺮﯾﺪ!
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آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﮐﺎﮐﺖ و ﺳﺨﺎﻓﺖ اﯾﻦ رواﯾﺎت دروﻏﯿﻦ ﮐﻪ ﺷ در ﺳﺎﺧﺘ ﺑﻮدن آن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﻨﺪد؟ رواﯾﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪ
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺘﺼﻠ از ﺑﺮﺧ ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از دروغ و داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘ اﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﺷﻮد.
ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺮاﻓﺎت را ﺑﺎور ﮐﺮده و آن را ﻧﻘﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل درﺑﺎرهﺷﺎن ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
واﻟﺴﺎﺑِﻘُﻮنَ اﻻوﻟُﻮنَ ﻣﻦ اﻟْﻤﻬﺎﺟِﺮِﻳﻦ واﻻﻧﺼﺎرِ واﻟﱠﺬِﻳﻦ اﺗﱠﺒﻌﻮﻫﻢ ﺑِﺎﺣﺴﺎنٍ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨْﻬﻢ ورﺿﻮاْ ﻋﻨْﻪ واﻋﺪﱠ ﻟَﻬﻢ ﺟﻨﱠﺎتٍ ﺗَﺠﺮِي ﺗَﺤﺘَﻬﺎ
اﻻﻧْﻬﺎر ﺧَﺎﻟﺪِﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﺑﺪاً ذَﻟﻚَ اﻟْﻔَﻮزُ اﻟْﻌﻈﻴﻢ
ﺗﻮﺑﻪ۱۰۰ :
)و ﭘﯿﺸﺎﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮان و اﻧﺼﺎر و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿ از آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ؛ اﻟﻪ از اﯾﺸﺎن ﺧﺸﻨﻮد و آﻧﺎن ]ﻧﯿﺰ[ از او
ﺧﺸﻨﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺎغﻫﺎﯾ آﻣﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ از زﯾﺮ ]درﺧﺘﺎن[ آن ﻧﻬﺮﻫﺎ روان اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﺸﻪ در آن ﺟﺎوداﻧﻪاﻧﺪ؛ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ(.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ) (۲۰۸ /۸ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠ و ﻧﻪ ﺑﻪ زﺑﯿﺮ ﻫﯿﭻ
آزاری ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺣﺘ ﻣﺘﻌﺮض ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة ﻧﺸﺪ ﮐﻪ در آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن از ﺑﯿﻌﺖ ﺳﺮ ﺑﺎز زد .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺧﺎﻧﻪ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ آﯾﺎ ﭼﯿﺰی از اﻣﻮال ﺧﺪاوﻧﺪ در آن وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﺳﭙﺲ دﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺎل را ]ﺑﺮ ﻓﺮض وﺟﻮد[ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺬارد ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ زﯾﺮا آﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ
اﯾﻨﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن آزاری رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎ و دﯾﻨﺪاران رخ ﻧﺪاده و ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺎﺗ ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ ﺟﺎﻫﻼن دروﻏﻮ ﻧﻘﻞ ﻣﺷﻮد
و ﺑﺧﺮدان آن را ﺑﺎور ﻣﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻓﺎﻃﻤﻪ را وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺶ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻂ
ﺟﻨﯿﻨﺶ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻤﻪاش ادﻋﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘ و ﺑﻬﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴ آن را ﺑﺎور ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ
از ﺟﻨﺲ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ را ﻧﻪ از روی ادﻋﺎی ﺻﺮف ﺑﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ و ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن از ﻫﻤﻪی ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﻧﺰد ﻣﻮرﺧﺎن ﺳﻨ و ﺷﯿﻌﻪ ﺑﯿﺎن
ﻣﮐﻨﯿﻢ.
رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ و ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺰد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮرﺳ ﮐﺮدﯾﻢ.
اﻣﺎ ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را در دهﻫﺎ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻧﺪارد .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻗﺪﯾﻤﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻌ ﮐﻪ
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اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده ﮐﺘﺎب ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﻋﺎﻣﺮی ﻫﻼﻟ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﺴﻘﯿﻔﺔ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
)ﺻﻔﺤﻪی  ۳۸۵ﭼﺎپ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ اﻻﻧﺼﺎری( ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از أﺑﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﺎش از ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس در
ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻮدم و ﮔﺮوﻫ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﻠ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻪ ﮔﻔﺖ ...:ﺳﭙﺲ رواﯾﺘ
ﻃﻮﻻﻧ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در آن داﺳﺘﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﻫﺠﻮم ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل و ﺗﻔﺼﯿﻞ
ﻓﺮاوان آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ:
ﮐﺘﺎب ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ،ﮐﺘﺎﺑ دروﻏﯿﻦ اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ ﻧﺺ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه .ﺣﺘ ﺧﻮد ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ در ﻧﺴﺒﺖ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺷ وارد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ:
اﺑﻦ ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻠ در ﮐﺘﺎب اﻟﺮﺟﺎل ) (۲۰۶ﻣﮔﻮﯾﺪ :أﺑﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﺎش ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﮐﺘﺎب ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ
را ﺑﻪ وی ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ.
در ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠ اردﺑﯿﻠ ۱۱۰۱) ﻫﺠﺮی( ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺮواة ) (۹ /۱آﻣﺪه اﺳﺖ :أﺑﺎن ﺑﻦ أﺑﻋﯿﺎش ،ﻓﯿﺮوز ،ﯾ ﺗﺎﺑﻌ
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ...و ﺑﻪ وی ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺷﻮد .اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﮐﺘﺎب ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ را ﺑﻪ وی ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ.
ﻣﺎﻣﻘﺎﻧ) ﻣﺘﻮﻓﺎی  (۱۳۵۱در ﮐﺘﺎب ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻟﻤﻘﺎل ) (۲۵ /۲ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﯾﺎران ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺎ و ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻠﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﻧﯿﺴﺖ و در اﺻﻞ وﺟﻮد وی ﺷ اﺳﺖ و از وی ﺑﻪ ﻧﯿ ﯾﺎد ﻧﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ وی ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺎﺧﺘ اﺳﺖ و در آن
ادﻟﻪی ﮐﺎﻓ ﺑﺮ ﺟﻌﻠ ﺑﻮدن آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻋﺘﻘﺎدات اﻹﻣﺎﻣﯿﺔ ) (۱۵۰‐۱۴۹ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ و در آن ﺧﻠﻂ و ﺗﺪﻟﯿﺲ
ﺑﺴﯿﺎر رخ داده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ دﯾﻨﺪار ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه دوری ﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻠ روی آن و ﺗﻘﻠﯿﺪ از رواﯾﺘﺶ ﺣﺴﺎب ﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ]ﺷﻨﺎﺧﺖ[ اﺣﺎدﯾﺚ آن ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ )!!( ﭘﻨﺎه آورد ﺗﺎ او را از ﺻﺤﯿﺢ و ﻓﺎﺳﺪ
آن آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺺ ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد!
ﻣﻮﺳ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻟﻪ ﺛﻢ ﻟﻠﺘﺎرﯾﺦ )ﺻﻔﺤﻪی  (۸۳ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ را ﺑﻪ دروغ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﻧﺴﺒﺖ
دادهاﻧﺪ] .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را[ أﺑﺎن ﺑﻦ أﺑ ﻋﯿﺎش ﺟﻌﻞ ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض آﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ وی در دوران ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﺮ ﺻﺪﯾﻖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ
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ﻧﺒﻮده ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪی ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ در ﺷﺮح ﺣﺎل وی آوردهاﻧﺪ .ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺘﺎب ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﯾﻌﻨ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ اﻧﺼﺎری ﻧﯿﺰ در
ﺻﻔﺤﻪ  ۵۸اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ و ﺣﻮادث ﻣﻮرد ادﻋﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
اﻧﻘﻄﺎع اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ داﺳﺘﺎنﻫﺎ را از ﮐﺪام راوی دروﻏﻮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺪ ﺣﺪﯾﺚ ،رواﯾﺖ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه و ﻧﺎم وی در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﮔﺮدان اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺷﻨﯿﺪن وی از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﯾ اﻧﻘﻄﺎع واﺿﺢ وﺟﻮد دارد.
از ﺳﻮی دﯾﺮ أﺑﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﺎش از ﺳﻮی ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ،ﻣﺘﺮوک و ﻣﻨﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ و ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه .اﻣﺎم اﺣﻤﺪ درﺑﺎرهی او
ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺘﺮوک اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ .ﻣﺮدم از دﯾﺮ زﻣﺎﻧ اﺣﺎدﯾﺚ او را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺜﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد .ﻣﻨﺮ
اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ و اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺜﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ اﺑﻦ ﻣﺪﯾﻨ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺷﻌﺒﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ أﺑ ﻋﯿﺎش
در ﺣﺪﯾﺚ دروغ ﻣﮔﻔﺖ ﻧﺎ :ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻟﺘﻬﺬﯾﺐ ).(۱۰۱‐۹۷ /۱
ﭘﻨﺠﻢ:
در ﭘﺎﯾﺎن ،اﮔﺮ از ﻋﻠﻤﺎی ﺧﻮد ﺷﯿﻌﻪ دروغ ﺑﻮدن اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﻧﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﺴ ﺑﺮای راﺳﺖ ﺷﻤﺮدن اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻬﺎﻧﻪ
دارد؟!
اﻣﺎم ﺑﺰرگ اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ آل ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺟﻨﺔ اﻟﻤﺄوی )ﭼﺎپ دار اﻷﺿﻮاء ،ﺻﻔﺤﻪی  (۱۳۵ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»داﺳﺘﺎن ﮐﺘ زدن زﻫﺮاء و ﺳﯿﻠ زدن ﺑﻪ او ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ وﺟﺪاﻧﻢ ﻣﭘﺬﯾﺮد و ﻧﻪ ﻋﻘﻠﻢ و ﻧﻪ اﺣﺴﺎﺳﻢ ﺑﻪ آن ﻗﺎﻧﻊ ﻣﺷﻮد،
ﻧﻪ ﺑﺮای آﻧﻪ آن ﻗﻮم از اﯾﻦ ﺟﺴﺎرت ﺑﺰرگ اﻣﺘﻨﺎع ﻣورزﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺳﺠﺎﯾﺎی ﻋﺮب و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺟﺎﻫﻠ) ؟!!(
ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣ آن را ﻣﺴﺘﺤﻢ ﻧﻤﻮده و آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺷﺪت از زدن زﻧﺎن ﯾﺎ دﺳﺖ درازی ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻨﻊ
ﻧﻤﻮده ﺣﺘ ﺑﺮﺧ ﺳﺨﻨﺎن از اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ]ﻧﻘﻞ ﺷﺪه[ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ اﮔﺮ ﻣﺮدی زﻧ را ﻣزد اﯾﻦ ﻧﻨ در ﻧﺴﻞ و
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺎﻗ ﻣﻣﺎﻧﺪ ...ﭘﺲ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ وارد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮدﻧﻪی ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﺳﺘﻤﺮﺗﺮ و
ﺗﺠﺎوﮐﺎرﺗﺮ از ﻋﺎد و ﺛﻤﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ؟!
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻨ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ]ﯾﻌﻨ ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا[ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮف و ﺑﺰرﮔﻮاری اﺳﺖ در
ﻫﯿﭻ ﯾ از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺣﺎﮐ از ﺗﻈﻠﻢ او و ﺣﻖ ﺧﻮاﻫاش از آن ﻗﻮم ﺑﻮد اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺮده؛ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻄﺒﻪی رﺳﺎ و ﻃﻮﻻﻧاش ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﻣﯿﺮﻣﻮﻣﻨﺎن ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ
از ﻣﺴﺠﺪ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ از ﺣﺪود آداب ﺧﺎرج ﺷﺪ )؟!!( ،ﻋﺎداﺗ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔاش زﯾﺮ
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ﭘﺎ ﻧﻨﻬﺎده ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻃﺎﻟﺐ!  ...اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻗﺤﺎﻓﻪ )اﺑﻮﺑﺮ ﺻﺪﯾﻖ( ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﭘﺪرم و ﻗﻮت ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را
از ﻣﻦ ﻣﮔﯿﺮد ،در ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮐﻨﺪ و دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﺪی ﻣﮐﻨﺪ ...اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ او ﯾﺎ دﯾﺮ
ﺻﺤﺎﺑﻪ وی را زدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ وی دﺳﺖدرازی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺳﺨﻨﺎن وی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﮐﻪ از وی
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ای دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭼﻮﻧﻪ ﺻﺒﺢ ﮐﺮدی؟ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدم در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻣﯿﻠﻢ و
از ﻣﺮداﻧﺘﺎن ﻣﺘﻨﻔﺮ] ...در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ[ اﺷﺎرهای ﺑﻪ زدن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﯾﻌﻨ ﻏﺼﺐ ﻓﺪک و ﺑﺪﺗﺮ از آن
ﯾﻌﻨ ﻏﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ و ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻪی اﯾﻦ
ﺷﺎﯾﺖ او در اﯾﻦ دو ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﺨﻨﺎن اﻣﯿﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﭘﺲ از دﻓﻦ اﯾﺸﺎن  ...ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿ ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ! از ﺳﻮی ﻣﻦ و دﺧﺘﺮت ﮐﻪ ﻧﺰد او ﻣﻨﺰل ﮔﺮﻓﺘﻪ ...ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن
اﯾﺸﺎن ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻨ آن را ﺑﺪاﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﺷﻮد ،اﻣﺎ در آن اﺷﺎرهای ﺑﻪ زدن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺳﺨﻦ از ﻇﻠﻢ ﻓﺠﯿﻊ و ﺗﻮﻫﯿﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی رخ داده ﺑﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﮐﺮد ...و ادﻋﺎی اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﻣﺨﻔ ﮐﺮده ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ زﯾﺮا زدن ﺑﻪ
ﺻﻮرت و ﭼﺸﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ« ﻧﻘﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء.
)ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﻃﻞ و اﻓﺘﺮای دروﻏﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘ و ﺗﻌﺪی ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪی ﺑﺰرﮔﻮار ،ﺑﻪ ﻋﻤﺪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧ را ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﮔﺮاﻣ ﭘ ﺑﺒﺮد ﭼﻮﻧﻪ ﯾ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﯾﺮاد وارد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺪاﻧﺪ او از ﻣﺮاﺟﻊ اﯾﻦ ﻗﻮم اﺳﺖ از اﯾﻦ دروغﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد! از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﮔﻤﺮاﻫﺎن را ﺑﻪ راه
ﺧﻮدش ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ(.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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