
جايگاه حضرت فاطمه3 در 

منابع اهل تسنن ٭ ۱
نهله غروی نائينی۲٭٭

چكيده

و  زده   قلم  زهرا3  فاطمه  حضرت  درباره  تسنن  اهل  دانشمندان  از  بسياری 

گزارش هايی در احوال و زندگانی آن حضرت ارائه کرده اند و سخنانی از رسول خدا9 

را درباره آن حضرت ثبت نموده اند. از بررسی روايات به دست آمد كه هيچ گونه ذم 

يا خرده گيری درباره حضرت زهرا 3يافت نمی شود و همه به آن حضرت احترام 

گذاشته اند و مدح هايی درباره آن حضرت ثبت كرده اند و نتوانسته اند بر وجود مباركش 

رحلت  از  پس  تلخ  وقايع  نويسندگان  از  برخی  حتی  كنند.  وارد  ايرادی  يا  خدشه 

پيامبر6 را گزارش كرده اند و نتوانسته اند نسبت به اهانت های وارد بر آن حضرت 

و بی وفايی امت اسالم و كوتاهی در حق اهل بيت پيامبر6، بی تفاوت باشند. اين 

مقاله به سبب محوريت وجود مبارک آن حضرت، احوال و جايگاه ايشان را در منابع 

اهل تسنن بررسی و عرضه نموده است. 

کليدواژه
حضرت فاطمه زهرا، اهل تسنن، منابع حديثی، سيره معصومين

٭ـ  تاريخ دريافت: ۸۷/۱۰/۳ ؛ تاريخ تصويب نهايی: ۸۷/۱۲/۱۰
naeeni_ n@modares.ac.ir ٭٭ ـ  دکترای علوم قرآنی و حديث، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس



۱۸۳

                                     جايگاه حضرت فاطمه 3 در منابع اهل تسنن

۱
۳
۸
۷

ن  
تا

س
زم

  /
۴
۲

ه 
ر
ما

ش
 /

م 
ه
زد

يا
ل 

سا ۱)طرح مسئله

منابع حديثی اهل تســنن شــامل کتاب های تاريخی، سيره، شرح حال، جوامع 

حديثــی، معجم های احاديــث و ... از قرن دوم هجری تاکنــون دارای احاديث و 

گزارش هايی درباره رسول اهللا، اهل بيت، همسران، منسوبان و اصحاب آن حضرت 

هســتند. چهره تابناک و نورانی اهل بيت رســول اهللا 6 که طبق حديث شــريف 

کساء محور و کانون آن حضرت فاطمه زهرا 3 است، در منابع حديثی اهل تسنن 

می درخشد و علی رغم منع ثبت و روايت حديث به ويژه احاديث فـضايل اهل بيـت 

در زمان خلفا مشاهده می شود که روايات درباره فضايل و ويژگی های آن حضرت 

در اين منابع کم نيست. سؤال اين است که با وجود منع نقل و ثبت حديث و رواج 

جعل چگونه است که خرده گيری و ذم درباره آن حضرت مشاهده نمی شود؟

اين مقاله احاديث و روايات موجود در منابع حديثی اهل تســنن را بر حسب 

موضوع درباره حضرت فاطمه زهرا 3 عنوان بندی و ارايه کرده است. 

۲) معرفی حضرت زهرا3

فاطمه دختر رسول اهللا 6 سيدئ نساءالعالمين آخرين دختر حضرت خديجه 

بنــت خويلد 3 و پيامبر 6 بود (کاتــب واقدی، بی تا: ج۸، ص۱۹). در كتابهای اهل 

تســنن در كوچكتر بــودن حضرت زهرا و رقيه خواهــر آن حضرت اختالف نظر 

است، لكن ابن عبدالبر، ابن اثير و عسقالنی معتقدند كه آن حضرت خردسال ترين 

دختــران پيامبر 6 بود (ابن عبدالبــر، ۱۴۱۵ق: ج ۴، ص۴۴۸؛ ابن اثيرجزری، ۱۴۱۵ق: ج۷، 

ص۲۱۶؛ عسقالنی، ۱۴۱۵ق: ج۸، ص۲۶۲). آن حضرت در سن ۴۱ سالگی رسول خدا در 

مكه به دنيا آمد و در تاريخ والدتش ميان صاحبان كتاب ها اختالف نظراست، لكن 

اين سال صحيح تر است (همان). 
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فاطمــه 3 مكّنا به «ام ابيهــا» (ابن اثير جــزری، ۱۴۱۵ق: ج۷، ص۲۱۶) و ملّقب به سا

«زهراء» بود (عسقالنی، ۱۴۱۵ق: ج ۸، ص۲۶۲).

رسول خدا 6، فاطمه 3 را در اوايل محرم سال دوم پس از هجرت، پس 

از جنگ احد به ازدواج  علی بن ابيطالب 7 در آوردند. نيز گفته شــده اســت كه 

ازدواج آن دو چهار ماه ونيم پس از ازدواج پيامبر 6 با عايشه بود. سن مبارکش 

هنگام ازدواج پانزده ســال و پنج ماه و ســن علی بيســت و يکسال و پنج ماه بود 

(ابن عبدالبر، ۱۴۱۵ق: ج۴، ص۴۴۸؛ ابن اثيرجزری، ۱۴۱۵ق: ج۷، ص۲۱۶؛ عسقالنی، ۱۴۱۵ق: ج۸، 

ص۲۶۲). علی 7 مالی نداشــت و مهريه فاطمه 3 به پيشــنهاد رسول خدا 6 

زره علــی بــن ابی طالب بود كه پيامبر از غنائم جنگ بدر به او بخشــيده بود، پس 

حضــرت علــی 7 زره خود را َصداق فاطمه 3 قــرار داد كه حدود ۴۸۰ درهم 

ارزش داشــت و پـيامبر 6 فرمود كه با يك ســوم بهای آن عطريات خريداری 

شود (کاتب واقدی، بی تا: ج۸، صص۲۲ـ ۲۰؛ ابن عبدالبر، ۱۴۱۵ق: ج۴، ص ۴۴۸؛ ابن اثيرجزری، 

۱۴۱۵ق: ج۷، ص۲۱۶؛ عسقالنی، ۱۴۱۵ق: ج۸، ص۲۶۳).

ابن اثير نقل می  كند كه فاطمه 3 گريست، رسول اهللا 6 فرمود: «مالِك تبكين 

يـا فاطمه! فوالّله لقد أْنكحتك أكثرهم ِعلماً و أفضلهم حلماً و أوّلهم سـلمًا»(ابن اثير جزری، 
۱۴۱۵ق: ج۷، ص۲۱۶): چرا گريه می كنی! بخدا قســم ترا به ازدواج فردی درآوردم كه از 

همه عالم تر و صبورتر است و اول فردی است كه اسالم آورد. رسول خدا 6 برای 

ايشان دعا فرمود: «اللهم بارك فيهما و بارك عليهما و بارك لهما فی نسلهما» (همان، ص۲۱۷؛ 
عسقالنی، ۱۴۱۵ق: ج۸، ص۲۶۵) بار خدايا در ميانشان بركت ده و بر آنها بركت نازل فرما و 

در نسل ايشان بركت بده. رسول خدا 6 به فاطمه 3 فرمود: جز اين نمی خواستم 

که تو را به بهترين اهلم (فرد از خانواده ام) مزدوج کنم (کاتب واقدی، بی تا: ج۸، ص۲۴).  
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سا ابن ابی الحديد می  نويســد: ازدواج علی با فاطمه زمانی رخ داد كه خداوند به 

شهادت مالئكه آنها را به عقد يكديگر درآورد (ابن ابی الحديد، ۱۳۸۳ق: ج۹، ص۱۳۹).

ثمره اين پيوند حسن، حسين، ام كلثوم و زينب : بودند (کاتب واقدی، بی تا: ج۸، 

ص۲۶؛ ابن عبدالبر، ۱۴۱۵ق: ج۴، ص۴۴۸) و علی 7 هرگز در حيات فاطمه 3 ازدواج 

ديگری نكرد (ابن عبدالبر، همان). نســل رســول خدا 6 فقط از طريق فاطمه3  

است (عسقالنی، ۱۴۱۵ق: ج۸، ص۲۶۳).

۳) شأن و منزلت حضرت فاطمه3

مقام و منزلت حضرت زهرا3 از نقل های فوق مشــهود اســت. اينکه پيامبر 

خدا6 شخصيتی که معصوم است و از روی هوا و هوس سخن نمی گويد(النجم،۳)، 

هـمسر اين دخترش را عالم ترين، بهترين خاندانش و اول مسلمان انتخاب می کند، 

علی رغــم اينکه از ثروتمندان و سرشناســان قوم به خواســتگاری زهرا 3 آمده 

بودند و پيامبر نپذيرفته بودند، نشــانه جايگاه معنــوی و عالم بودن و بهترين بودن 

حضرت فاطمه 3 است. در حالی  که پيامبر درباره ساير دخترانش چنين حساسيتی 

نداشت۱. 

هنگامی كه رســول خدا 6 برای مباهله با اهل كتاب حاضر شد، آيه شريفه 

زير نازل گرديد: «... فقل تعالوا ندع أبنآءنا و اْبنآئكم و نسـآئنا و نسـآئكم و انفسـنا و 

اْنفسكم...» (آل عمران، ۶۱) (بگو بياييد فرزندانمان و فرزندان شما، و زنان ما و زنان 
شــما و خود ما و خود شما را بخوانيم...). آنگاه رسول خدا 6 فاطمه و علی و 

حسنين را همراه برد و فرمود: «الّلُهم هؤالء أهلی» (حاکم نيشابوری، ۱۴۱۱ق: ج۳، ص۱۵). 

۱ـ  ابوالعاص همسر زينب دخت رسول اهللا 9 بود که اسالم نمی آورد. عثمان بن عفان هم همسر  رقيه بود 
و پس از رحلت رقيه با ام کلثوم دختر ديگر رسول اهللا 9 ازدواج کرد (طبری، بی تا: ج ۲، ص ۱۴). 
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رسول اهللا 6 كسی از همسران خويش را نبرد، بلكه از ميان زنان فقط فاطمه 3 سا

را همراه برد؛ بنابراين فاطمه مصداق «نسائنا» بود.

انس بن مالك می  گويد: رســول خدا 6 مدت شــش ماه برای رفتن به نماز 

صبــح از كنار خانه فاطمه عبور می  كرد و می  فرمود: «الصالة يا أهل بيت محمد، انّما 

يريـد الّله لُيذهـب عنكـم الرجــس أهل البـيت و يطهـّركم تطهيـرا» (االحـزاب، ۳۳) 

به درسـتی كه خداوند می  خواهد تا پليدی را از شما اهل بيت بزدايد و شما را پاك 

پاكيزه نمايد.

ام سلمه می  گويد: آيه «انّما يريد الّله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» (االحزاب، ۳۳) در 

خانه من نازل شد پس رسول خدا 6 به دنبال فاطمه و علی و حسن و حسين 

فرســتاد و فرمود: «هؤالء أهلی». عرض كردم يا رســول اهللا! آيــا من از اهل بيت 

نيستم؟ فرمود: تو به خيری (حاکم نيشابوری، ۱۴۱۱ق: ج۳، ص۱۴۶؛ ابن اثير جزری، ۱۴۱۵ق: 

ج۷، ص۲۱۸؛ عسقالنی، ۱۴۱۵ق: ج۸، ص۲۶۵؛ سيوطی، ۱۴۱۱ق: ج۵، ص۱۹۸). 

۴) جايگاه حضرت زهرا3 نزد رسول خدا6

 محبوب تريــن فرد نزد پيامبر6، فاطمه 3 بود (ابن اثيــر جزری، ۱۴۱۵ق: ج۷، 

ص۲۱۸). اين عالقه نه تنها به ســبب نســبت پدر و فرزندی بلكه به سبب جايگاه و 

مقام حضرت زهرا 3 بود، زيرا رسول خدا 6 دارای چند فرزند دختر بود. 

 از علی بن ابی طالب 7 نقل شــده اســت كه فرمود: از رســول خدا پرسيدم 

كدام يك از ما نزد شما محبوب تر است، من يا فاطمه؟ فرمود: «فاطمه أحّب الی منك 

و أنت أعّز علی منها» (همان، ص۲۱۹): نزد من فاطمه محبوب تر است و تو عزيزتری. 
ابن عباس نقل كرده اســت كه هرگاه پيامبر از ســفر باز می  گشت، به ديدار دخترش 
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سا فاطمه می  رفت (همان؛ ابن عبدالبر، ۱۴۱۵ق: ج۴، ص۴۴۹).

جميع بن عمير تيمی می گويد که نزد عايشه رفتم و از او پرسيدم: پيامبر6چه 

کسی را بيش از همه دوست می دارد، گفت فاطمه. سؤال شد ازمردان چه کسی را؟ 

گفت: همسرش را (ابن اثير جزری، ۱۴۱۵ق: ج۷،ص۲۱۹).  

 طبرانی و ابن اثير به ســند خود از اميرالمؤمنين 7 روايت می  كنند كه فرمود: 

رسول خدا 6 به فاطمه فرمود: «اّن الّله يغضب لغضبك و يرضی لرضاك»، (خداوند 

با خشم تو خشمناك و از رضايت تو خشنود می  گردد) (طبرانی، ۱۴۰۴ق: ج۲۲، ص۴۰۲؛ 

ابن اثيری جزری، ۱۴۱۵ق: ج۷، ص۲۱۹؛ عسقالنی، ۱۴۱۵ق: ج۸، ص۲۶۶). 

ابــن عباس و ديگران نقل كرده اند كه رســول خدا 6 چهــار خط بر روی 

زمين كشــيد و فرمود: آيا می  دانيد كه اين خطوط چيســت؟ گفتند: خدا و رسولش 

بهتر می دانند. سپس فرمود: برترين زنان بهشت خديجه بنت خويلد و فاطمه بنت 

محمد و مريم بنت عمران و آسيه بنت مزاحم هستند. رسول خدا 6 با عباراتی 

شبيه اين گفتار فاطمه 3 و مادر گرامی  اش خديجه كبری 3 را ستوده است، از 

جمله فرموده است: «حسبك من نساء العالمين مريم، خديجة، فاطمة و آسية» بهترين 

زنان عالم، مريم، خديجه، فاطمه و آسيه هستند. «سيدات نساء أهل ْالجَنة أربع: مريم 

و فاطمة و خديجة و آسية»، سرور زنان بهشت چهار تن هستند: مريم، فاطمه، خديجه 
و آسيه، «خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران،  آسية بنت مزاحم، خديجة بنت خويلد 

و فاطمة بنت محّمد» (بهتـرين زنان بهـشت چـهار تن می  باشند: مريم دختر عمران، 
آســيه دختر مزاحم، خديجه دختر خويلد و فاطمــه دختر محمد6) (ابن عبدالبر، 

۱۴۱۵ق: ج۴، ص۴۵۱؛ طبرانی، ۱۴۰۴ق: ج ۲۲، ص۴۰۲؛ عـسقالنی، ۱۴۱۵ق: ج۸، ص۲۶۴). 

رسول خدا 6 بارها با عباراتی نظير يكديگر فرمود: فاطمه پاره تن من و نور 
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ديده من و ميوه قلب من است؛ هر كه به او بدی كند، به من بدی كرده و هر كه او سا

را مســرور گرداند، مرا شاد كرده است. او اولين فرد از خاندان من است كه به من 

ملحق می  شود. ايشان درباره فاطمه و همسر و فرزندانش فرمود: بار خدايا می دانی 

كه اينان اهل بيـت من و عزيزترين افراد نزد من هســتند. پس دوســت بدار هر كه 

ايشــان را دوست می  دارد و دشمن بدار هر كه ايشان را دشمن بدارد و ياری فرما 

هر كه ايشان را ياری نمايد (کحاله، ۱۴۰۴ق: ج۴، ص۱۲۵).

زيد بن أرقم می  گويد: رســول اهللا 6 به فاطمه و خانواده او فرمود: هر كه با 

شما دشمنی و جنگ داشته باشد، با او دشمنم و می جنگم و هر كه با شما در صلح 

و آرامش باشد با او در صلح و آرامش هستم (عسقالنی، ۱۴۱۵ق: ج۸، ص۲۶۶).

اين دو همسر جوان با سختی و تنگدستی زندگی کردند. كارهای سنگين خانه، 

آرد كردن و نان پختن، دســتهای حضرت زهرا 3 را آزرده بود. اميرالمؤمنين 7 

به وی فرمود كه نزد رسول اهللا 6 برو و خدمتكاری طلب نما. فاطمه 3 ناچار 

نــزد آن حضرت رفت و پس از مدتی درنگ، خواســته خويــش را بر زبان آورد. 

پيامبر6  فرمود: در شرايطی كه اصحاب صّفه محتاجند، چيزی نمی  توانم بدهم. 

پس از آن كلماتی را كه جبرئيل 7 برای آن حضرت آورد، به فاطمه 3 هديه کرد 

و فرمود: برای آنكه فضيلتی از تو فوت نشود، ذكر و تسبيحی به تو تعليم می  دهم كه 

كمك و ثواب تو باشد و آن عبارتست از: ۳۳ بار سبحان اهللا، ۳۳ بار الحمدهللا و ۳۴ بار 

اهللا اكبر (کاتب واقدی، بی تا: ج۸، ص۲۵؛ عسقالنی، ۱۴۱۵ق: ج۸، ص۲۶۷).

بديهی اســت که حضرت زهرا 3 برای رسول خدا 6 بسيار عزيز بود، به 

همين سبب پيامبر6 چيزی به دخترش عطا کرد که برای او مفيدتر از خدمتکار 

باشــد، يک هديه و کمک معنوی. به تجربه برايمان ثابت شــده اســت که اين ذکر 
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سا خستگی را از انسان می زدايد و به توان و وقت ما برکت می دهد. 
۵) حضرت فاطمه 3 در كالم همسران رسول اهللا 6

فضايل و مناقب فاطمه 3 چنان بی  شــمار اســت كه حتی عايشه نيز نتوانسته 

اســت از ذكر آن خودداری كند و می  گويد: «كســی را در گفتار و كالم شــبيه تر از 

فاطمه به رســول اهللا 6 نديدم». هرگاه بر آن حضرت وارد می  شد، پيامبر 6 

او را مورد لطف قرار می  داد و به پيشوازش می  رفت و در كنار او می  نشست. عايشه 

می  گويد: «كسی را راستگوتر از فاطمه نديدم مگر فرزندانش را» (ابن عبدالبر، ۱۴۱۵ق: 

ج۴، ص۴۵۰).

اين گفته ها تصديق الهی درباره پيامبر 6 را در ذهن می آورد که فرمود: «ما 

ينطق عن الهوی» (النجم،۳) و«لقد کان لکم فی رسول الّله اسوة حسنة...»(االحزاب،۲۱).
عايشــه گفت: هرگز كسی را با فضيلت تر از فاطمه جز پدرش نديدم (عسقالنی، 

۱۴۱۵ق: ج۸، ص۲۶۴). 

ُجميع بن ُعمير می   گويد: از عايشــه پرســيدم، چه كســی نزد رسول اهللا 6 

محبوب تر از همه بود؟ گفت: فاطمه. گفتم از مردان؟ گفت: همسرش (همان).

ام سلمه می  گويد: فاطمه نزد پيامبر6 آمد، آن حضرت به او چيزی فرمود كه 

فاطمه گريست. سپس مطلبی فرمود كه فاطمه خنديد. از او در اين باره سؤال كردم، 

گفت: رســول خدا 6 به من خبر داد كه امسال رحلت خواهد فرمود، پس گريه 

كردم، سپس فرمود: «ما يسّرك أن تكونی سيدئ نساء اهل الجنئ»، پس خنديدم (ابن 

اثير جزری، ۱۴۱۵ق: ج۷، ص۲۱۹).

از عايشــه نقل شــده كه گفت: فاطمه آمد، قدم برمی  داشت مانند قدم برداشتن 

رسول خدا. پيامبر فرمود: «مرحبا بإبنتی» سپس سمت راست آن حضرت نشست، 
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پــس پيامبــر رازی با او در ميان نهاد و او گريه كرد. ســپس رازی به او گفت كه او سا

خنديد (کاتب واقدی، بی تا: ج۸، ص۲۷؛ عسقالنی، ۱۴۱۵ق: ج۸، ص۲۶۵) .

عايشــه می گويد: فاطمه برای طلب ميراث خود نزد ابوبکر آمد و فدک را طلب 

کرد، ابوبکر گفت: پيامبر فرمود: «النورث ما ترکنا صدقئ» فاطمه 3 از اين پاســخ 

غضبناک شد و بعد از وفات پيامبر شش ماه زندگی کرد(کاتب واقدی، بی تا: ج۸، ص۲۸).

۶) حضرت فاطمه 3 در كالم اصحاب رسول اهللا 6

۱ـ ۶) شأن حضرت زهرا و خانواده 

 ابن عباس می  گويد: حســن و حسين بيمار شدند. رسول خدا با علی در ميان 

مردم بيـماری آنها را ياد كرد. پس گفتند: ای ابوالحـسن (علی)! چرا برای فرزندانت 

نذر نمی  كنی. علی و فاطمه و فّضه خدمتكار ايشــان نذر كردند كه ســه روز روزه 

بگيرند. حسـنين بهبود يافتند. چـيزی برای خوردن در خانه يافت نمی  شد. علی از 

شــمعون يهودی ســه صاع جو قرض كرد و فاطمه آن را آرد كرد و پنج قرص نان 

به تعدادشان پخت. هنگام افطار در برابرشان بود كه فقيری نزد ايشان آمد و گفت: 

السالم عليكم أهل بيت محمد. مسكينی از مساكين مسلمانان هستم. مرا سير كنيد 

كه خدا شما را از خوراكيهای بهشت سير كند. سهم افطار خود را به مسكين دادند 

و اين برنامه سه روز تكرار شد و هر بار ايشان با آب افطار كردند و در نوبت دوم 

يتيمی و در روز ســوم اســيری به ايشان مراجعه كرد. پس از آن از شدت ضعف و 

گرســنگی، علی 7 حسنين را نزد رسول اهللا 6 برد. سوره انسان (دهر) توسط 

جبرئيل 7 به عنوان هديه به اهل بيت بر پيامبر 6 نازل شد(زمخشــری، ۱۴۰۷ق: 

ج۴، ص۶۷۰).
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۲ـ  ۶) رقت قلب 

اََنس می  گويد: فاطمه به من گفت: ای أنس چگونه قلبهايتان طاقت آورد كه خاك 

بر پيكر رســول خدا بريزيد؟!(ابن اثير جزری، ۱۴۱۵ق: ج۷، ص۲۲۱)، سپس گريه کرد و در 

فراق پدر شعر سرود. فاطمه نزد قبر پيامبر 6 ايستاد، مشتی از خاک قبر برداشت و 

آن را بر چشمهايش گذاشت و گريه کرد و شعر سرود (کحاله، ۱۴۰۴ق: ج۴،ص۱۱۳).

۳ـ  ۶) حق خواهی 

بالذری می نويســد: فاطمه 3 به ابوبکر گفت: رســول خدا 6 فدک را به 

من بخشــيد. علی بن ابی طالب 7 بر اين گفته شهادت داد. ابوبکر شاهد ديگری 

خواست. ام ايمن شهادت داد. ابوبکر گفت: ای دختر رسول خدا می دانی که شهادت 

دو مرد يا يک مرد و دو زن پذيرفته است. فاطمه 3 مجلس را ترک کرد. در روايت 

ديگری آمده است که ام ايمن و رباح خدمتکار پيامبر 6 شهادت دادند و ابوبکر 

نپذيرفت و گفت: شهادت يک مرد و دو زن الزم است (بالذری، بی تا: ص۴۴). 

۴ـ ۶) آمادگی برای لقاء اهللا

ســلمی نقل می کند که فاطمه 3 در بســتر افتاد و روز وفاتش علی 7 برای 

حاجتــی از منزل بيرون رفــت. فاطمه به من گفت: ای مادر برايم آب بريز تا خود را 

بشــويم. برای او آب ريختم و خود را خوب شســت، سپس فرمود: لباس جديدم را 

بياور. لباس را برای آن حضرت آوردم. ســپس فرمود: رختخواب مرا در وسط اتاق 

بيانداز. در رختـخواب قرار گرفت و رو به قبله شد، سپس فرمود: ای مادر! من االن 

قبض روح می شوم، خودم را غسل داده ام، هيچ فردی لباس مرا در نياورد. فاطمه 3 
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رحلت فرمود. علی7 آمد و اين خبر را به او دادم (کاتب واقدی، بی تا: ج۸، ص۲۷).سا

عمرئ بنــت عبدالرحمــن می گويد: عباس بــن عبدالمطلب بــر فاطمه دخت 

رســول اهللا6  نماز گزارد، او و علی و فضل بن عباس وارد قبرش شــدند (همان، 

ص۲۹).  

جابر از محمد بن علی ـ امام باقر7 ـ نقل می کند که فاطمه 3 در شب دفن 

شد (همان). 

 ۷) نقل حديث رسول اهللا 6

 حضــرت زهــرا 3 از اصحــاب و راويان رســول اهللا 6 اســت و از آن 

حضرت، همســر و دو پســرش (حسنين)، عايشه، ام سلمه، ســلمی ام رافع و انس 

روايت كرده اند و فاطمه بنت حسين و ديگران نيز به صورت مرسل از آن حضرت 

روايت كرده اند (عسقالنی، ۱۴۱۵ق: ج۸، ص۲۶۲). 

۱ـ ۷) طبرانی به سند خويش از امام حسين بن علی 7 از مادرش فاطمه 3 

روايت می  كند كه فرمود: 

«رسول خدا 6 شب عـرفه نزد ما آمد و فرمود: خداوند به همه شما مباهات 

می  كند و همه شما به ويژه علی را می  بخشد. اين را به سبب اينكه فرستاده خداوند 

به ســوی شما هستم می  گويم، نه به سبب عالقه خـويشاوندی. اين جبرائيل است 

خبر می  دهد كه ســعيد به تمام معناست هر كه علی را در حيات و مماتش دوست 

بدارد، و شقی (بدبخت) به تمام معناست هر كه علی را در حيات و بعد از موتش، 

دشمن بدارد» (طبرانی، ۱۴۰۴ق: ج۲۲،ص۴۱۵).

  ۲ـ ۷)طبرانــی به ســند خود از عكرمه از ابن عبــاس از حضرت فاطمه 3 
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سا روايت می كند كه رسول خدا 6 فرمود:

پيامبــر 6 فرمــود: خبــر رحلتــم بــه مــن داده شــد. فاطمــه گريــه كرد. 

رســول خدا6 فرمود: گريه نكن! تو اولين كسی هستی كه به من ملحق می  شوی. 

ابن عبــاس گويد: به او(فاطمه) گفتم: ديدم گريه كردی، و ســپس خنديدی. فاطمه 

گفت: پيامبر 6 به من فرمود: زمان رحلتش فرا رســيده، من گريه كردم. فرمود: 

گريه نكن، تو اولين كسی هستی كه به من می  پيوندی، و من خنديدم (همان).

۳ـ ۷) كانِدهَلــوی گفتار فاطمه 3 را بعد از دفن رســول اهللا6 به َاَنس در 

كتابش ذكر كرده است (کاندهلوی، ۱۳۹۴ق: ج۲، ص۴۳۵). 

ابن اثير به نقل از فاطمه بنت حسين 3 از فاطمه3روايت می كند كه فرمود: 

«كان رسول اهللاَّ 6 إذا دخل المسجد صّلی علی محمد و سّلم و قال رّب اغفرلی ذنوبی و 
افتح لی ابواب رحمتك و إذا خرج صّلی علی محمد وسّلم و قال رب اغفر لی ذنوبی و افتح 
لي أبواب فضلك»، رســول خدا 6 هرگاه وارد مسجد می  شد بر محّمد صلوات 
و درود می  فرســتاد و می  فرمود: پروردگارا گناهانم را ببخش و درهای رحمتت را 

به رويم بگشــای، و هرگاه خارج می شــد، می  فرمود: بار خدايا گناهانم را ببخش و 

درهــای فضلت را به رويم باز كن (حنبل، بی تا: ج۶، ص۲۸۲؛ ابن اثير جزری، ۱۴۱۵ق: ج۵، 

ص۵۲۴؛ طبرانی، ۱۴۰۴ق: ج۲۲، ص۴۲۳). 

 ۸) حضرت زهرا3 پس از رحلت پيامبر6

۱ـ ۸) احمــد حنبل نقــل می  كند: (پس از رحلت پيامبــر6) فاطمه 3 به 

ابوبكر گفت: «أخبرنی رسول اهللا 6 اّنی اول أهله لحوقًا به» پدرم به من فرمود: اولين 

فرد از خانواده که به ايشان می پيوندد، من هستم (حنبل، بی تا: ج۶، ص۲۸۳). 

۲ـ ۸) پس از رحلت رسول خدا 6، حزن و اندوه بر زهرا 3 مستولی شد. 
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جبرئيل نزد آن حضرت می  آمد تا هم صحبت او شود و او را تسلی دهد و از احوال سا

رســول اهللا 6 و جايگاه ايشان و وقايعی كه برای فرزندانش اتفاق خواهد افتاد، 

فاطمه 3 را با خبر كند. علی 7 آن گفتار را می  نوشــت و بدين ترتيب مصحف 

فاطمه تهيه شد. 

 مصحف در ميان مسلمانان به معنای قرآن بوده است، اما اين مصحف، قرآن و 

حالل و حرام آن نيست، بلكه علم وقايع آينده است (کحاله، ۱۴۰۴ق: ج۴، ص۱۲۸). 

۳ـ ۸) بر اساس گفتار علمای اهل سنت، رسول خدا 6 در زمان حيات خود 

فدك۱ را به فاطمه 3 بخشــيد و آن ســرزمين مدت سه سال در تصرف زهرا 3 

بود. پس از رحلت پيامبر 6 و در آغاز خالفت، خليفه اول فدك را تصرف نمود 

(ابن ابی الحديد، ۱۳۸۳ق: ج۱۹، ص۲).

 ۴ـ ۸)طبری به سند خود از عروه و او از عايشه نقل می  كند كه گفت: «اّن فاطمئ 

و العباس أتيا ابابكر يطلبان ميراثهما من رسول الّله 6 و هما حينئذ يطلبان أرضه 

من فدك، و سهمه من خيبر، فقال لهما ابوبكر: أما إّنی سمعت رسول الّله 6 يقول: 

ال نوّرث، ماترْكنا فهو صدقئ. إّنما يأكل آل محّمد فی هذا المال و إّنی والّله ال ادع امرًا 

رأيت رســول الّله 6 يْصنعه إّال صنْعته. قال: فهجرْته فاطمئ. فلم تکّلمه في ذلك 

حّتی ماتْت»، فاطمه و عباس نزد ابوبكر آمدند و ارثی را كه از رسول خدا 6 باقی 

مانده بود طلب كردند. آن دو، زمين پيامبر در فدك و سهم خيبر آن حضرت را خواستند. 

ابوبكر به آنها گفت: من از رسول خدا 6 شنيدم كه فرمود: ما ارث نمی  گذاريم، آنچه 

می  گذاريم صدقه اســت. همانا آل محمد از اين مال استفاده می  كنند. به خدا قسم رها 

۱ـ فدك قريه ای نزديك مدينه و شامل چندين باغ و بستان بوده است. در فتح خيبر مالكان آن بدون جنگ 
نصف آن را با رسول اهللا 9صلح كردند كه طبق قوانين اسالم چنين غنيمتی ملك خاص پيامبر9 است.
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سا نمی  كنم كاری را كه رسول خدا 6 انجام داد، جز اينكه انجام دهم. راوی گويد: فاطمه 

از ابوبكر دوری گزيد و هرگز با او صحبت نكرد تا از دنيا رفت (طبری، بی تا: ج۳، ص۱۰۴). 

۵ـ ۸)قضيه ســوزاندن دِر خانه حضرت زهرا 3 مطلبی اســت كه عده ای از 

بزرگان اهل سنت آن را ذكر كرده اند:

 ابن عبد ربه مالكی مذهب در كتابش آورده اســت: ابوبكر، عمربن خطاب را 

فرســتاد تا علی و كســانی كه بيعت نكرده بودند را از خانه فاطمه بيرون بياورد و 

گفــت، اگــر ِابا كردند با آنها قتال كن. چون بيــرون نيامدند عمر آتش آورد تا خانه 

فاطمه را بسوزاند (ابن عبدربه، ۱۴۰۴ق: ج۳، ص۶۳ و ج۲، ص۴۴۳). طبری در تاريخ خود 

می گويد: عمر به منزل علی آمد و در آن خانه طلحه و زبير و جماعتی از مهاجران 

بودند. عمر گفت: به خدا قســم البته خانه را بر شــما آتش می زنم مگر آنكه بيرون 

بياييد (طبری، بی تا: ج۲، ص۴۴۳). ابن قتيبه نوشته است: جمعی از متخلفينـ   از بيعت 

با ابوبكر ـ  در خانه فاطمه دختر پيغمبر اطراف علی جمع شــدند. ابوبكر عمر را 

فرســتاد كه ايشــان را بياورد. عمر به در خانه فاطمه آمد و فرياد زد بيرون بياييد و 

با خليفه رســول خدا بيعت نماييد؛ اگر اطاعت نكنيد قســم به خدايی كه جانم در 

دســت اوست اين خانه را با هركه در آن هست آتش می زنم. به عمر گفتند فاطمه 

دختر پيامبر در خانه اســت. گفت ولو در خانه، دختر پيغمبر باشد (ابن قتيبه، ۱۳۲۲ق: 

ص۳). طبرانی نقل كرده اســت: ابوبكر و عمر به طرفدارانشــان دســتور دادند تا به 

خانه فاطمه هجــوم ببرند (طبرانی، ۱۴۰۴ق: ج۱، ص۶۲). يعقوبی می نويســد: به خانه 

(خانه فاطمه 3) هجوم بردند، محسن را كشتند و فاطمه را مجروح كردند (يعقوبی، 

۱۴۱۳ق: ج۲، ص۱۲۶).

ابن ابی الحديد نيز گفتاری مشابه دارد كه ترجمه آن چنين است: عمر با مردانی 
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از انصــار و چند تن از مهاجران به طرف خانه فاطمه 3 رفت و گفت: قســم به سا

آنكه جانم در دســت اوســت اگر برای بيعت از خانه بيرون نياييد خانه را با افراد 

آن می ســوزانم. فاطمه 3 رحلت فرمود در حالی كه خشمگين بود (ابن ابی الحديد، 

۱۳۸۳ق: ج۲، ص۲۰). شهرستانی با همه تعصبش در كتاب خود، گفتار َنّظام از بزرگان 

معتزله را نقل كرده كه گفته است: «إّن عمر ضرب بطن فاطمئ، يوم البيعئ حّتی َالقت 

الجنين من بطنها و كان يصيح احرقوا دارها بمن فيها، و ماكان فی الّدار غير علی و 

فاطمئ و الحسن و الحسين»، عمر بن خطاب چنان فاطمه را بزد كه فرزندش سقط 

شــد و عمر فرياد زد: خانه را با هر كه در آن اســت بسوزانيد و در خانه جز علی و 

فاطمه و حسن و حسين كسی نبود (شهرستانی، ۱۳۶۷: ص۵۷).

عمر رضا كحاله نيز قضيه غصب فدك و سوزانيدن در خانه فاطمه 3 رانوشته 

است (کحاله، ۱۴۰۴ق: ج۴، صص۱۱۸ـ  ۱۱۴).

بعد از وفات پيامبر 6 هرگز خنده بر لبان زهرا 3 ديده نشد. آن حضرت 

بيشــتر گريان بود و پيوســته از ظلمی كه بر امت اســالم می رفت، رنج می برد تا به 

خــدای عزوجل پيوســت و بدين ترتيب حضرت زهرا3 اوليــن فرد از خانواده 

رسول خدا 6 بود كه به آن حضرت ملحق شد. هنگامی كه در بستر بود به اسماء 

بنت ُعَميس فرمود: «زشت می دارم چگونگی حمل جسد زنان را». اسماء گفت: ای 

دختر رسول خدا 6 آيا به شما نشان دهم آنچه را در حبشه ديدم؟ آنگاه با برگ 

و شاخه های خرما تابوتی درست كرد و پارچه ای بر آن انداخت. فاطمه 3 فرمود: 

«چه زيباســت!» و به اسماء ســفارش كرد كه در شستن بدن مـباركش به علی 3 

كمك كند و اجازه ندهد كسی وارد شود (ابن اثير جزری، ۱۴۱۵ق: ج۷، ص۲۲۱). 

ابن اثير می نويسد: روايت شده است كه در آخرين لحظات حيات، فاطمه 3 
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سا غســل كرد و كفن پوشــيد و سفارش كرد كه پس از فوت، علی 7 كفن را از بدن 

او خارج نكند و در شب دفن شود، سپس ادامه می دهد: صحيح اين است که علی 

و اسماء او را غسل دادند، واهللا اعلم(همان). علی بن ابی طالب بر بدن آن حضرت 

نماز گزارد. نيز گفته شده است كه عباس نمازگزارد (همان). 

حضــرت زهرا 3 به دنبال مبارزه اش عليــه ظالمان و غاصبان تصميم گرفت 

كه اجازه ندهد بر وی نمازگزارند و از محل دفنش با خبر شوند؛ پس به همسرش 

وصيت كرد تا بدن مطهرش را شبانه دفن كند. 

۹) خطبه ها و سخنان حضرت فاطمه 3 

 سخنان كوبنده و خطبه های بيدار كننده زهرا 3 در پاسخ به ظلم هايی كه بر آن 

حضرت و امام و همسرش (علی) روا داشتند و پايمال كردن حقوق ايشان و بی وفايی 

اهل مدينه نسبت به اهل بيت رسول اهللا 6 ـ  كه امانت آن حضرت بودند و آنها 

را به امت سپرده بود و فرموده بود: «اّنی تارك فيكم الثقلين كتاب الّله و عترتی اهل 

بيتی» ـ  و طبق آيه شريفه قرآن، فرمود: «الاسئلكم اجراً االّ الموّدة فی القربی» (الشوری، 

۲۳)، چنان مشهور است كه جمعی از بزرگان اهل سنت آن را نقل كرده اند. از جمله 

ابن طيفور و ابن ابی الحديد خطبه حضرت زهرا 3 را در كتاب هايشان نقل كرده اند 

(ابن طيفور، ۱۳۶۱ق: ص۲۳؛ ابن ابی الحديد، ۱۳۸۳ق: ج۴، ص۸۷). ابن ابی الحديد از جوهری 

ـ  از موثقين عامهـ   نقل كرده كه اين گفتار صحيح و ثابت اســت. ســيوطی به نقل از 

ابن قتيبه می گويد: اين بيانات اصل است، و اين نكته دال بر اين است كه اين گفتار 

موضوعه نيســت. عمر رضا كحاله، خطبه حضرت زهرا 3 را خطاب به ابوبكر و 

ســخنان گله مندش از بی وفايی مردم، در پاســخ زنانی كه به ديدار آن حضرت آمده 

بودند، در كتابش آورده است (کحاله، ۱۴۰۴ق: ج۴، ص۱۱۷ و ۱۲۹). 
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۱۰) نتيجهسا

بسياری از دانشمندان اهل تسنن درباره حضرت فاطمه زهرا3 قلم زده اند. از 

مطالب ذکر شده نتيجه می شود که همه اين دانشمندان و نويسندگان به آن حضرت 

احترام گذاشــته اند و مدح هايی درباره آن حضرت ثبت كرده اند و نتوانســته اند بر 

وجود مباركش خدشه يا ايرادی وارد كنند، زيرا طهارت و پاکی حضرت زهرا3 

و مقام باالی آن حضرت نزد خداوند و رســول اهللا6 جايی برای ايجاد خدشه 

به وجود مبارک آن حضرت نگذاشــته اســت. رفتار و احترام پيامبر6 نسبت به 

حضرت فاطمه 3 بارها و بارها در برابر ديدگان بسياری از اصحاب تکرار شده 

بــود، لذا صديقه طاهره برتر از آن بــود که جز مدح بتوانند چيز ديگری درباره اش 

بگويند. بنابراين آن حضرت بهترين الگو برای همه زنان عالم است. 
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