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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

 سرآغاز

 به صلّى اللّه عليه وآلهترين دين اهلى با بعثت خامت االنبياء، حضرت حممد مصطفى  آخرين و كامل.  . .
 .رسانان اهلى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت جهانيان عرضه شد و آئني و رسالت پيام

سه سال زمحات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسالم در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست
 . و مجعى از ياران باوفايش، متامى جزيرة العرب را فرا گرفتصلّى اللّه عليه وآله

احلجه، در غدير خم و به صورت علىن، از جانب خداى منان به  ادامه اين راه اهلى در هجدهم ذى
 .سپرده شدعليه السالم  يعىن امري مؤمنان على صلّى اللّه عليه وآلهد عامل اسالم پس از پيامرب خدا خنستني رادمر

، نعمت اهلى متام و دين اسالم عليه السالمدر اين روز، با اعالن واليت و جانشيىن حضرت على 
 كفرورزان و اين چنني شد كه. تكميل و سپس به عنوان تنها ديِن مورد پسند حضرت حق اعالم گرديد

 .مشركان از نابودى دين اسالم مأيوس گشتند

ـ مسري  هاىي از پيش مهيا شده با توطئه ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامرب 
 منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را صلّى اللّه عليه وآلههدايت و راهربى را پس از رحلت پيامرب خدا 

آنان از مهان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع . مانان را در حتير و سردرگمى قرار دادندبستند و مسل
هاى شيطاىن، حقايق اسالم را  كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيس

 .ـ پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند تاب بود كه مهچون آفتاب جهان ـ

، صلّى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسالم و سخنان درربار پيامرب خدا  لى رغم مهه توطئهبديهى است كه ع
 و مجعى از اصحاب و ياران باوفا، در عليهم السالم، اوصياى آن بزرگوار عليه السالمتوسط امري مؤمنان على 

 با بيان حقايق، آنان. اى از زمان، به نوعى جلوه منوده است طول تاريخ جارى شده و در هر برهه
ها و پندارهاى واهى شياطني و دمشنان اسالم را پاسخ داده و حقيقت را براى مهگان  ها، شبهه دودىل

 .اند آشكار ساخته

در اين راستا، نام سپيده باوراىن مهچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصري، 
مهچون ستارگاىن پرفروز .  . . الدين، اميىن و فحامد حسني، سيد شر عالّمه حلّى، قاضى نوراللّه، مري
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، عليهم السالم چرا كه اينان در مسري دفاع از حقايق اسالمى و تبيني واقعيات مكتب اهل بيت ؛درخشد مى
 . . . اند گوىي شبهات پرداخته با زبان و قلم، به بررسى و پاسخ

ى شيوا و بياىن رسا به تبيني حقايق و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمنداىن كه با قلم
 پرداخته است، عليه السالمتابناك دين مبني اسالم و دفاع عاملانه از حرمي امامت و واليت امري مؤمنان على 

 .باشد پژوهشگر واالمقام حضرت آيت اللّه سيد على حسيىن ميالىن، مى

ن سنگ آن حمقّق نستوه را در دستور ، افتخار دارد كه احياء آثار پربار و گرامركز حقايق اسالمى
ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان  كار خود قرار داده و با حتقيق، ترمجه و نشر آثار معظّم له، آن

 .و تشنگان حقايق اسالمى قرار دهد

را با " فارسى زبانان"كتاىب كه در پيش رو داريد، ترمجه يكى از آثار معظّم له است كه اينك 
 .سازد ق اسالمى آشنا مىحقاي

اميد است كه اين تالش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه األعظم، حضرت وىلّ عصر، امام زمان 
 . قرار گريدعجل اللّه تعاىل فرجه الشريف

 
 مركز حقايق اسالمى
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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

 لسالم على حممد وآلهاحلمد للّه رب العاملني والصالة وا

 .الطّاهرين ولعنة اللّه على أعدائهم أمجعني من األولني واآلخرين 

 

 گفتار پيش

 و اصحاب آن حضرت و رويدادهاى صدر صلّى اللّه عليه وآلهسنت نبوى و اخبار زندگاىن رسول اكرم 
جهت امهيت و هاى حديثى، تارخيى و سريه و سرگذشت نگارى منعكس شده، به  اسالم كه در كتاب

تأثري به سزاىي كه در حوزه عقيدتى و علمى دارند نيازمند پژوهش، پريايش و بررسى عميق و دقيق هستند 
هاى گوناگون باشد، و اين  ها و گرايش ها، هواخواهى ها، تعصب كه البته بايد دور از غرضورزى

 و احيا و نشر آن، الزم و خنستني گامى است كه اقدام به آن در راه خدمت به مرياث اسالمى ما
 .ضرورى است

ها روشن گرديده و  ها گشوده شده، انديشه اينك دوران تعصبات كور سپرى شده، چشم
هاى بسيارى نيز چاپ و منتشر  ها كتاب امكانات اطّالع رساىن فراوان شده است، و در مهه زمينه

هى كنيم، و يا سنگيىن بار پرداخنت به  از اين رو، نبايد در اين اقداِم ضرورى، سسىت و كوتا؛شوند مى
هاى  به عنوان منونه، ما نبايد به درسِىت مهه مطالىب كه در كتاب. اين امر مهم را به دوش ديگران بيندازمي

كه براى نقد و  ـ آمده است، اذعان كنيم، مگر آن هاى پيشينيان به خصوص در كتاب خمتلف ـ
 .ها به اندازه الزم تالش مناييم بررسى آن

 بلكه در ؛اند هاى خود نياورده اند در كتاب اند و شنيده چه را كه روايت كرده حمدثان، متام آن
اند، پس از  برده ها پى  خود مطالىب را كه با كوشش به ثبوت آنمعاجم و مسانيد، سنن، صحاح، مصنفات

نياز  ها ىب سى احاديث آنوىل اين امر ما را از نقد و برر. اند تنقيح و تصحيح به رشته حترير درآورده
 خمصوصاً زماىن ؛سازد و آگاهى از حتقيقات آنان عذر قابل قبوىل براى عدم نقد و بررسى جمدد نيست منى

 . . . ها نباشيم ها و نظرات آن كه پريو و مقلّد انديشه
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ى صلّ از دختر ابوجهل، در زمان حيات رسول خدا عليه السالمداستان خواستگارى امري مؤمنان على 

مهسر آن حضرت بود، از آشكارترين شواهد و سالم اللّه عليها  و در حاىل كه زهراى طاهره اللّه عليه وآله
 .هاى ماست ترين مصاديق بر صحت گفته كامل

عليه ، امري مؤمنان على صلّى اللّه عليه وآلههاىي كه به پيامرب اكرم  ما در بررسى اين موضوع به روايت

ـ  در كليه منابع رواىي كه در اختيار داشتيم شود ـ مربوط مىسالم اللّه عليها  و حضرت زهرا السالم
ها را بررسى منودمي و در شرح حال راويان آن، در پرتو  سندها و عبارات خمتلف منت آن. مراجعه كردمي

 .شناس انديشيدمي گفتار علماى بزرگ رجال

 علوم حديثى مقرر شده، و با هاى سپس مدلول اين حديث را بر اساس قواعدى كه در كتاب
نتيجه اين بود كه . اند، به دقّت نگريستم چه كه حمقّقان و شارحان اخبار و روايات گفته استناد به آن

 و در پِس اين ؛اين حديث را روايىت جعلى، داستاىن و ساختگى، و حكايىت ساخته و پرداخته يافتيم
، سپس به صلّى اللّه عليه وآلهه زدن به پيامرب خدا دسيسه، ديدم كه در درجه خنست جسارت كردن و طعن

 .مورد نظر بوده استسالم اللّه عليها  و صديقه كربى عليه السالمعلى مرتضى 

هايشان اتفاق  اين حديث، حديثى است كه مهه حمدثان اهل سنت بر روايت آن در كتاب
 !ت نبوى بريون رانده شود وىل بنا بر حتقيقات اجنام شده، الزم است كه از سن؛اند كرده

چه بيان شد، نتيجه حتقيق و پژوهشى است كه در مورد اين حديث اجنام شده است، و البته  آن
امي،  اى كه در اين جمموعه حبث و بررسى كرده ها، تا كنون درباره اين موضوع به گونه طبق بررسى

 .مناييم و بر او اعتماد و توكّل مىتوفيقى جز از جانب خداى مهربان نيست . حتقيقى اجنام نشده است
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 بخش يكم

 حديث خواستگارى در صحاح
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 حديث خواستگارى و مصادر آن

كند،  اى كه درباره اين حديث، جلب توجه مى تر اشاره كردمي، خنستني نكته مهان گونه كه پيش
سلم نيشابورى و بت، مهچون مثان بزرگ اهل سنخارى، بلكه متام نويسندگان اين است كه نه تنها حمد

مهچنني نويسندگان مسندها و سنن از متقدمني و . اند گانه بر اين روايت اتفاق كرده صحاح شش
 .اند را روايت كرده ـ آن ها به جز معدودى از آن متأخرين نيز ـ

ه است، ها آمد هاى آن ترين كتاب كنيم كه در معتربترين و مهم ما در آغاز، رواياتى را بيان مى
چه را كه حاكم در  سپس آن. اند ها به درسىت و صحت معروف شده هاىي كه روايات آن كتاب

اند، مورد بررسى قرار  گاه مطالىب را كه ديگران روايت كرده آورده، و آناملستدرك على الصحيحني 
 .دهيم مى

 روايت بخارى

ايت كرده است كه اينك روصحيح هاى متفاوت در چند جاى  بخارى اين موضوع را به شكل
 .گذرانيم منت روايات او را از نظر مى

 : چنني آمده استاخلمس ـ در كتاب ١

بن كثري و او از  پدرم از وليد: بن ابراهيم روايت كرده كه گويد بن حممد جرمى از يعقوب سعيد
ن احلسني بعد ب هنگامى كه على: شهاب زهرى گويد بن حلحلة دؤىل روايت كرد كه ابن بن عمرو حممد

بن خمرمه به ديدار او  بن معاويه به مدينه آمد، ِمسور  از نزد يزيدرمحة اللّه عليهبن على  از كشته شدن حسني
 آيا درخواسىت از من دارى كه آن را اجنام دهم؟: رفت و گفت

 .نه: به او گفتم: گويد بن احلسني مى على
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ترسم كه اين قوم  دهى؟ من مى  را به من مى)١(ليه وآلهصلّى اللّه عآيا مششري رسول خدا : ِمسور گفت
ها  ام به دست آن اگر آن را به من بدهى تا زنده! به خدا سوگند. مسلّط شوندبه سبب آن، بر تو 

 .خنواهد رسيد

. طالب، دختر ابوجهل را در زمان فاطمه خواستگارى كرد بن اىب على: گويد ِمسور در ادامه مى
باالى منرب براى مردم  در اين باره بر صلّى اللّه عليه وآلهمن در آن زمان به سن بلوغ رسيده بودم، پيامرب خدا 

 .»ترسم كه او در دينش به فتنه بيفتد فاطمه از من است و من مى«: خطبه خواند و فرمود

ـ ياد كرد و او را به  مشس بود عبد كه از طايفه بىن  از دامادش ـصلّى اللّه عليه وآلهسپس پيامرب 
 :خاطر خوش رفتاريش، ستود و گفت

من . كرد داد، وفا مى اى كه مى گفت و به وعده  مىاو به هنگام گفت و گو با من راست«
دختر رسول خدا و دختر دمشن خدا ! كنم، وىل به خدا سوگند حالىل را حرام و حرامى را حالل منى

 .)٢(»شوند هيچ گاه با هم مجع منى

 : آمده استالنكاح ـ در كتاب ٢

صلّى اللّه از پيامرب خدا : كند كه گويد بن خمرمه روايت مى ملَيكه، از ِمسور اىب قُتيبه از ليث از ابن

 :فرمود شنيدم كه بر فراز منرب مىعليه وآله 

بن  از من اجازه خواستند كه دخترشان را به ازدواج على) ابوجهل(بن مغريه  خانواده هشام«
كه پسر  مگر اين!! دهم ، هرگز اجازه منىدهم دهم، اجازه منى من اجازه منى! طالب درآورند اىب
ها ازدواج كند، چرا كه او پاره تن من است، كسى  طالب خبواهد دختر مرا طالق دهد و با دختر آن ابو

 .)٣(»كه او را پريشان سازد، مرا پريشان كرده و كسى كه او را بيازارد مرا آزرده است

ـ اين گونه  بن ربيع به هنگام ذكر دامادهاى پيامرب، از مجله ابوالعاص  ـاملناقبتاب  ـ در ك٣
 :آمده است

بن خمرمه  بن احلسني براى من از ِمسور على: كند كه گويد ابوميان از شعيب، از زهرى نقل مى
 .على، از دختر ابوجهل خواستگارى كرد: روايت كرد كه او گفت

                                                           
) ابتر( به صورت ناقص اللّه عليه وآله صلى خدا على رغم اين كه در منابع اهل سنت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامرب) ١(

 .امي صلوات را به صورت كامل آورده آمده است، ما طبق فرمايش حضرتش، درود و
 .٢٩٤٣ مشاره ١١٣٢ / ٣: صحيح بخارى) ٢(
 .٤٩٣٢ مشاره ٢٠٠٤ / ٥: صحيح بخارى) ٣(
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خاندان تو چنني : آمد و گفتصلّى اللّه عليه وآله  شنيد، به نزد رسول خدا وقىت فاطمه اين خرب را
شوى، اينك على، دختر ابوجهل را به عقد خود  پندارند كه تو به خاطر دخترانت خشمگني منى مى

 .)١((!!)درآورده است

من شنيدم در حاىل كه شهادتني .  از جا برخاستصلّى اللّه عليه وآلهرسول خدا : ِمسور گويد
 :گفت، فرمود مى

بن ربيع درآوردم، او به هنگام گفت و گو با من، مرا  العاص اما بعد، من دخترم را به ازدواج ابو«
! به خدا سوگند. من دوست ندارم به او بدى برسد. به راسىت فاطمه، پاره تن من است. منود تصديق مى

 .»نبايد دختر رسول خدا و دختر دمشن خدا در نزد يك مرد مجع شوند

 .پس از آن، على خواستگارى او را رها كرد

كند   نقل مىشهاب از على از ِمسور ابن: افزايد بن عمرو حلحله بعد از نقل اين روايت مى حممد
گفت  ـ سخن مى مشس از خاندان عبد شنيدم كه درباره دامادش ـصلّى اللّه عليه وآله از پيامرب : كه گويد

او با من سخن «: رفتاريش ستايش كرد و از او به نيكى ياد منود و فرمود كه او را به سبب خوش
 .)٢(»دكر داد و به آن وفا مى كرد و به من وعده مى گفت، مرا تصديق مى مى

 : آمده استطالقاز كتاب » شقاق و جداىي« ـ در باب ٤

صلّى اللّه عليه وآله كند كه از پيامرب  بن خمرمه زهرى نقل مى ملَيكه از ِمسور اىب ابوالوليد از ليث از ابن

 :فرمود شنيدم كه مى

ن اجازه خواستند كه على، دخترشان را به ازدواج خود درآورد و از م) ابوجهل(خانواده مغريه «
 .)٣(»دهم من اجازه منى

 روايت مسلم

 خود در خبش صحيحوى در . مسلم نيشابورى نيز در مورد اين داستان رواياتى نقل كرده است
 :گويد  چنني مىسالم اللّه عليهافضايل فاطمه 

يونس  اند كه ابن بن سعد روايت كرده بن سعيد از ليث بن يونس و قتيبة بن عبداللّه  ـ امحد١
گفت كه از رسول  بن خمرمه مى ملَيكه قرشى تيمى به نقل از ِمسور بن اىب بن عبيداللّه عبداللّه: گفت مى

 :فرمود  شنيده است كه حضرتش بر فراز منرب مىصلّى اللّه عليه وآلهخدا 

 .». . . بن مغريه از من اجازه خواستند كه دخترشان را شوهر دهند نواده هشامخا! بدانيد«

                                                           
دقّت نظر نياز دارند،  ول سنت كه به تأم كنيم كه ما در مقابل ترمجه عبارات مندرج در منابع اهل يادآورى مى) ١(

 .امي را اده(!!) عالمت
 .٣٥٢٣ مشاره ١٣٦٥ و ١٣٦٤ / ٣: صحيح بخارى) ٢(
 .٤٩٧٤ مشاره ٢٠٢٢ / ٣: مهان) ٣(



 MN

بن كثري از  بن ابراهيم به نقل از پدرش از وليد بن حنبل به من نقل كرد كه يعقوب  ـ امحد٢
بن احلسني نقل كرده كه هنگامى كه  شهاب از على بن حلحله دؤىل روايت كرده كه ابن بن عمرو حممد
 .. . . رد مدينه شدندها وا آن

بن  بن عبدالرمحان دارمى از ابواليمان نقل كرد كه شعيب از زهرى به نقل از على  ـ عبداللّه٣
خواستگارى .  . . طالب از بن اىب بن خمرمه به او خرب داد كه على احلسني روايت كرده كه ِمسور

 .. . . كرد

از : ـ به نقل از پدرش گفت ىن ابن جريريع معن رقاشى براى من نقل كرد كه وهب ـ  ـ ابو٤
 .)١(ـ شنيدم كه نظري مهني روايت را با مهني اسناد از زهرى نقل كرد راشد يعىن ابن نعمان ـ

 روايت ِترمذى

 در خبش فضايل مناقب خود در كتاب صحيحاو در . ِترمذى نيز يكى از راويان اين داستان است
 : در اين زمينه دو روايت نقل كرده و گفته استعليها السالمفاطمه 

 صلّى اللّه عليه وآلهاز پيامرب : بن خمرمه نقل كرده است ملَيكه از ِمسور اىب  ـ قُتيبه از ليث از ابن١
 :فرمود شنيدم كه بر فراز منرب مى

 .». . . درآورند.  . . دواجبن مغريه از من اجازه خواستند كه دخترشان را به از خانواده هشام«

 .اين حديث، حديثى صحيح و حسن است: گويد ابوعيسى مى

 .بن خمرمه روايت كرده است ملَيكه از ِمسور اىب بن دينار نيز از ابن البته اين روايت را عمرو

 روايت كرده كه بن زبري ملَيكه از عبداللّه اىب بن علَيه از ايوب از ابن بن منيع از امساعيل  ـ امحد٢
 .. . . على، در مورد دختر ابوجهل سخن گفت: گويد

 .اين، حديثى صحيح و حسن است: گويد ابوعيسى مى

افراد ديگرى نيز از . ملَيكه از زبري مهني گونه نقل كرده است اىب ايوب نيز به نقل از ابن
ملَيكه از هر دو نفر روايت  اىب د كه ابناند، و احتمال دار بن خمرمه روايت كرده ملَيكه و ِمسور اىب ابن

 .)٢(كرده باشد

 روايت ابن ماجه

» غريت« باب نكاحاو در سنن خود در كتاب . ماجه است يكى ديگر از ناقالن اين داستان، ابن
 :نويسد مى

                                                           
 .٥٥ ـ ٥٣ / ٥: صحيح مسلم) ١(
 .٣٨٩٥ و ٣٨٩٣هاى   مشاره٤٦٥ و ٤٦٤ / ٥: سنن ِترمذى) ٢(
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بن خمرمه  ملَيكه از ِمسور بن اىب عد از عبداللّهبن س ليث: گويد بن حماد مصرى مى  ـ عيسى١
 :فرمود شنيدم كه بر فراز منرب مىصلّى اللّه عليه وآله از رسول خدا : كند نقل مى

 .». . . بن مغريه از من اجازه خواستند تا دخترشان را به ازدواج على درآورند خانواده هشام«

بن احلسني به او  كند كه على يب از زهرى نقل مىميان از شع ابو: گويد بن حيىي مى  ـ حممد٢
.   . . خواستگارى كرد.  . . طالب از بن اىب بن خمرمه به او خرب داده است كه على ِمسور: گفته بود

 .)١(پس از آن، على از خواستگارى دست كشيد

 روايت ابوداوود

 :گويد مىنكاح وود نيز با سه سند اين داستان را بازگو كرده و در كتاب ابودا

بن  بن كثري از حممد بن سعد از پدرش از وليد بن ابراهيم بن حنبل از يعقوب بن حممد  ـ امحد١
بن احلسني گفته  شهاب براى او نقل كرد كه على بن حلحله دؤىل روايت كرده است كه ابن عمرو
 .». . . وارد مدينه شدميهنگامى كه «: است

بن فارس از عبدالرزاق از معمر از زهرى از عروه، از ايوب از  بن حيىي  ـ مهني روايت را حممد٢
 .ملَيكه نقل كرده است اىب ابن

 .سپس على درباره اين ازدواج سكوت كرد: گويد وى در ادامه مى

بن  ليث از عبداللّه: اند كه امحد گفت  روايت كرده)٢(بن سعيد معىن بن يونس و قتيبة  ـ امحد٣
صلّى اللّه عليه وآله خدا  از رسول: بن خمرمه گفته است ملَيكه قرشى تيمى نقل كرده كه ِمسور بن اىب عبيداللّه

 :فرمود بر فراز منرب شنيدم كه مى

طالب  بن اىب ن اجازه خواستند تا دخترشان را به ازدواج علىبن مغريه از م خانواده هشام«
كه پسر ابوطالب خبواهد دختر مرا طالق  دهم، مگر اين دهم، هرگز اجازه منى من اجازه منى. درآورند

هر كه او را پريشان كند، مرا .  چرا كه دختر من، پاره تن من است؛ها ازدواج كند دهد و با دختر آن
 .)٣(»كه او را بيازارد، مرا آزرده استپريشان كرده و هر 

 روايت حاكم نيشابورى

كند و  حاكم نيشابورى نيز در نقل اين داستان نقش دارد، او از سه طريق اين روايت را نقل مى
 :گويد مى

                                                           
 .١٩٩٩ و ١٩٩٨هاى   مشاره٤١٣ و ٤١٢ / ٣: سنن ابن ماجه) ١(
 . مهني گونه آمده، وىل درست آن، ثقفى استدر مصدر) ٢(
 .٢٠٧١ و ٢٠٦٩هاى   مشاره٩٢ و ٩١ / ٢: سنن اىب داوود) ٣(
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زائده از  بن اىب بن زكريا  از پدرش از حيىيبن حنبل بن امحد بن جعفر قطيعى از عبداللّه  ـ امحد١
بن هشام  على، دختر ابوجهل را از عمويش حارث: كند بن غفله نقل مى پدرش از شعىب و او از سويد

 .مشورت كردصلّى اللّه عليه وآله گاه درباره اين موضوع با پيامرب  خواستگارى كرد، آن

 .»پرسى؟ آيا از حسب و شرافت خانوادگى او مى«:  به او فرمودصلّى اللّه عليه وآلهپيامرب 

از حسب و شرافت خانوادگى او آگاهم، وىل آيا اجازه اين كار را به من : على عرض كرد
 دهى؟ مى

كنم كه او از  اى از گوشت من است و گمان مى نه، فاطمه پاره«:  فرمودصلّى اللّه عليه وآلهپيامرب 
 .»خواهد كردتاىب  شود و ىب اين امر ناراحت مى

 .من كارى كه او را ناراحت كند، اجنام خنواهم داد: على عرضه داشت

كه شيخني نيز آن را  اين حديث صحيح است به شرط اين: گويد حاكم پس از نقل اين روايت مى
 .اند ها به اين صورت نياورده نقل كرده باشند، در حاىل كه آن

بن جعفر   و امحد؛بن هارون بن مسعود از يزيد دبن امحد حمبوىب از سعي  ـ ابوالعباس حممد٢
حنظله از  خالد از اىب بن اىب بن هارون از امساعيل بن حنبل از پدرش از يزيد بن امحد قطيعى از عبداللّه
 :اند  نقل كرده)١(مردى از اهاىل مكّه

او را بر سر دختر رسول خدا : خانواده او به على گفتند. دعلى، از دختر ابوجهل خواستگارى كر
 .آورمي  به ازدواج تو در منىصلّى اللّه عليه وآله

 :حضرتش فرمود.  رسيدصلّى اللّه عليه وآلهاين خرب به رسول خدا 

 .»اى از گوشت من است، هر كس او را بيازارد مرا آزرده است فاطمه پاره«

بن علَيه از ايوب سختياىن از  بن كثري از امساعيل بن سهل وسىبن حممد صريىف از م  ـ بكر٣
 :كند بن زبري نقل مى ملَيكه از عبداللّه اىب ابن

 .گفت على، از دختر ابوجهل سخن مى

 : رسيد و حضرتش فرمودصلّى اللّه عليه وآلهاين خرب به رسول خدا 

ه است و هر كس او را ناراحت كند، هر كس او را بيازارد، مرا آزرد. فاطمه پاره تن من است«
 .»مرا ناراحت كرده است

اين حديث، مطابق شرط شيخني صحيح است، وىل آن را : نويسد حاكم در ذيل اين روايت مى
 .)٢(اند نقل نكرده

                                                           
 .در اين مورد با نكته لطيفى آشنا خواهيد شد) ١(
 .٤٧٥١ ـ ٧٤٤٩هاى   مشاره١٧٣ / ٣: املستدرك على الصحيحني) ٢(
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 روايت ابن ابى ِشيبه

وى چنني روايت . خود آورده استاملصنف ك سند، اين داستان را در بن اىب ِشيبه نيز با ي ابوبكر
 :كند مى

على، دختر ابوجهل را از عمويش : كند كه گويد بن بشر از زكريا از عامر نقل مى حممد
 . اجازه خواستصلّى اللّه عليه وآلهگاه در اين مورد از رسول خدا  بن مغريه خواستگارى كرد، آن حارث

 .»پرسى؟ آيا از حسب و شرافت خانوادگى او مى«:  فرموداللّه عليه وآلهصلّى پيامرب 

از حسب و شرافت خانوادگى او آگاهم، وىل آيا اجازه اين كار را به من : على عرضه داشت
 دهى؟ مى

 .»فاطمه پاره تن من است و دوست ندارم كه اظهار ناراحىت كند! نه«: فرمود

 .)١(ه او ناراحت شودكنم ك من هم كارى منى: على گفت

 بن حنبل روايت احمد

 و مسندها بيش از ديگران به اين داستان پرداخته و آن را در دو كتاب  بن حنبل، امام حنبلى امحد
 :منت روايات او اين گونه است.  آورده استفضائل الصحابه

كند كه از نعمان شنيدم كه از زهرى   نقل مىبن جرير از پدر او  ـ عبداللّه از پدرش از وهب١
 .. . . خواستگارى كرد.  . . على از: گفت كرد كه مى بن خمرمه نقل مى بن احلسني از ِمسور از على

بن  بن احلسني نقل كرده كه ِمسور ميان از شعيب از زهرى از على  ـ عبداللّه از پدرش از ابو٢
 .. . . خواستگارى كرد.  . . طالب از بن اىب لىخمرمه به او خرب داده بود كه ع

بن عمرو از  بن كثري از حممد ـ از پدرش از وليد پسر ابراهيم  ـ عبداللّه از پدرش از يعقوب ـ٣
ها بعد از  زماىن كه آن: بن احلسني به او گفت  علىكند كه شهاب نقل مى  از ابن)٢(حلحله دؤىل ابن

بن خمرمه به ديدن او آمد و  بن معاويه به مدينه آمدند، ِمسور بن على از نزد يزيد كشته شدن حسني
 .. . . خواستگارى كرد.  . . طالب از بن اىب گفت على

بن  د كه عبداللّهكن ـ نقل مى پسر سعد بن قاسم از ليث ـ  ـ عبداللّه از پدرش از هاشم٤
 :بن خمرمه نقل كرده است ملَيكه از ِمسور بن اىب عبيداللّه

 :فرمود  بر فراز منرب بود، شنيدم كه حضرتش مىصلّى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

                                                           
 .٦ مشاره ٥٢٧ / ٧: املصنف) ١(
 .بن عمرو را غري از ابن حلحله دؤىل دانسته است جا حممد بن حنبل در اين امحد) ٢(
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طالب  بن اىب بن مغريه از من اجازه خواستند تا دخترشان را به ازدواج على خانواده هشام«
 .)١(». . . درآورند

بن زبري نقل  ملَيكه از عبداللّه بن اىب بن ابراهيم از ايوب از عبداللّه  ـ عبداللّه از پدرش از امساعيل٥
 :كند مى

 .على از دختر ابوجهل يادى كرد

 : رسيد و حضرتش فرمودصلّى اللّه عليه وآلهاين مطلب به رسول خدا 

چه او را ناراحت كند، مرا  چه او را بيازارد، مرا آزرده است و آن ن است، آنفاطمه پاره تن م«
 .)٢(»ناراحت كرده است

چند مناقب الصحابه از كتاب » صلّى اللّه عليه وآلهفضايل فاطمه دختر رسول اللّه «مهچنني در فصل 
 :گونه روايت آمده است

 :كند بن زكريا از پدرش از شعىب نقل مى  پدرش از حيىي ـ عبداللّه از٦

 .. . . خواستگارى كرد.  . .  ازعليه السالمعلى 

 :كند حنظله روايت مى  ـ عبداللّه از پدرش از يزيد از امساعيل از اىب٧

 .. . . خواستگارى كرد.  . . مردى از مردم مكّه به او خرب داد كه على از

 :كند بن على نقل مى  از سفيان از عمرو از حممد ـ عبداللّه از پدرش٨

 رسيد، صلّى اللّه عليه وآلهوقىت اين خرب به پيامرب خدا . على خواست با دختر ابوجهل ازدواج كند
 :حضرتش بر فراز منرب چنني فرمود

او حق ندارد دختِر دمشن خدا و دختِر . خواهد با عوراء، دختر ابوجهل ازدواج كند على مى«
 .» فاطمه پاره گوشت من است؛ خدا را در يك جا مجع كندرسول

بن زبري نقل  ملَيكه از عبداللّه بن اىب بن ابراهيم از ايوب از عبداللّه  ـ عبداللّه از پدرش از امساعيل٩
 :كند مى

 رسيد، صلّى اللّه عليه وآلهخدا  گفت، اين مطلب به رسول على در مورد دختر ابوجهل سخن مى
 :دحضرتش فرمو

 »إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيين ما آذاها، وينصبين ما أنصبها«

چه او را ناراحت كند، مرا  چه او را بيازارد مرا آزرده است و آن فاطمه پاره تن من است، آن«
 .»ناراحت كرده است

                                                           
 .١٨٤٣٣ مشاره ٤٣٠ ـ ٤٢٧ / ٥: د امحدمسن) ١(
 .١٥٦٩١ مشاره ٥٧١ / ٤: مسند امحد) ٢(
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بن  ِمسورملَيكه از  بن اىب بن عبيداللّه بن قاسم از ليث از عبداللّه  ـ عبداللّه از پدرش از هاشم١٠
 :كند خمرمه نقل مى

 :فرمود  بر فراز منرب شنيدم كه مىصلّى اللّه عليه وآلهاز رسول خدا 

طالب  بن اىب بن مغريه از من اجازه خواستند تا دخترشان را به ازدواج على خانواده هشام«
 .». . . درآورند

 :كند ميان از شعيب از زهرى نقل مى  ـ عبداللّه از پدرش از ابو١١

طالب از دختر  بن اىب بن خمرمه به او گفته بود كه على بن احلسني به من خرب داد كه ِمسور على
 . . . ابوجهل خواستگارى كرد، در حاىل كه فاطمه مهسر او بود

 .سپس على از اين خواستگارى دست كشيد: وى در ادامه گفت

ملَيكه نقل  اىب  عروه از ايوب از ابن ـ عبداللّه از پدرش از عبدالرزاق از معمر از زهرى از١٢
 :كند مى

سپس على .  . . طالب از دختر ابوجهل خواستگارى كرد و وعده ازدواج گذاشته شد بن اىب على
 .از اين ازدواج دست كشيد و آن را رها كرد

از نعمان شنيدم كه از : پدرم گفت: كند كه بن جرير روايت مى  ـ عبداللّه از پدرش از وهب١٣
رى از علىزر هو١(. . . خواستگارى كرد.  . . كرد كه على از بن خمرمه نقل مى بن احلسني از ِمس(. 
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 بخش دوم

 هاى متأخّر حديث خواستگارى در مسندها و معجم
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 هاى مختلف از حديث خواستگارى روايت

 روايت هيثمى

عباس  كند كه ابن روايت مىجممع الزوائد اى متأخر اهل سنت، در كتاب هيثمى يكى از علم
 .طالب از دختر ابوجهل خواستگارى كرد بن اىب على: گويد مى

اگر قصد ازدواج با او را دارى پس دختر ما را به ما «:  فرمودصلّى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 .»برگردان

 :گويد  اما در اين حديث اضافاتى هست كه مى؛بديا جا پايان مى حديث خالد حذّاء در اين

دختر رسول خدا و دختر دمشن خدا در زوجيت يك ! به خدا سوگند«:  فرمودصلّى اللّه عليه وآلهپيامرب 
 .»شوند فرد مجع منى

خود آن را به اختصار نقل كرده معجم كبري اين روايت را طرباىن در هر سه معجم خود آورده و در 
 .يز اين روايت را به اختصار نقل كرده استبزار ن. است

 :گويد هيثمى در ذيل اين روايت مى

 .)١(بن متام است كه او در نقل حديث ضعيف است يكى از راويان آن، عبيداللّه

 حجر عسقالنى روايت ابن

بن  گويد كه على پردازد و مى استان مى به نقل اين داملطالب العاليهابن حجر عسقالىن در كتاب 
 .خواست از دختر ابوجهل خواستگارى كند طالب مى بن اىب على: احلسني گفت

  از اين كار ناراحت شود؟صلّى اللّه عليه وآلهكىن كه رسول خدا  فكر منى: اى گفتند عده

 .هاى ديگر است او هم زىن مانند زن: اى ديگر گفتند عده

بن   از اين كار ناراحت خواهد شد، كه علىصلّى اللّه عليه وآله البته پيامرب :گروه ديگرى گفتند
 .آورد  به ازدواج خود درمىصلّى اللّه عليه وآلهخدا  طالب دختِر دمشِن خدا را بر سر دختر رسول اىب
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 حضرتش پس از محد و ثناى خدا.  خرب دادندصلّى اللّه عليه وآلهدر مورد اين مطالب به رسول خدا 
 :فرمود

شوم، در حاىل كه فاطمه پاره  پندارند كه من به خاطر فاطمه ناراحت منى اينك چگونه برخى مى«
 .»كسى حق ندارد كه دختر دمشِن خدا را بر سر دختر رسول خدا به ازدواج خود درآورد. تن من است

 صحيحكه در  اصل حديث ـ. اين حديث مرسل است: گويد عسقالىن بعد از نقل اين روايت مى
 .)١(بن احلسني نقل كرده است ـ به روايت ِمسور است كه او براى على آمده

 (!!!). آن را براى زهرى نقل كرده استعليهما السالمبن احلسني  آرى، على

 روايت متّقى هندى

 : نقل كرده استكرت العمال دو سند در متقى هندى نيز اين داستان را به

 آمد و درباره دختر ابوجهل و صلّى اللّه عليه وآلهعلى به نزد رسول خدا :  ـ شعىب گويد١
 .بن هشام پرسيد خواستگارى او از عمويش حارث

پرسى؟ آيا از حسب و شرافت  در چه مورد از او مى:  فرمودصلّى اللّه عليه وآلهپيامرب گرامى 
 پرسى؟ وادگى او مىخان

 خواهم با او ازدواج منامي، آيا اين كار را دوست ندارى؟ نه، وىل مى: گفت

من دوست ندارم كه او غمگني يا . فاطمه پاره تن من است«:  فرمودصلّى اللّه عليه وآلهپيامرب 
 .»خشمگني گردد

 .كنم كه باعث ناراحىت تو شود هرگز كارى منى: على گفت

 .بن مهام صنعاىن نقل شده است  عبدالرزاقاين روايت از طريق

جا كه قرار  طالب از دختر ابوجهل خواستگارى كرد، تا آن بن اىب على: ملَيكه گويد اىب  ـ ابن٢
 .ازدواج هم گذاشته شد

كنند كه تو به خاطر دخترانت  مردم خيال مى: وقىت اين خرب به فاطمه رسيد به پدرش گفت
ينك ابواحلسن از دختر ابوجهل خواستگارى كرده و قرار ازدواج نيز ا. شوى ناراحت و خشمگني منى

 .گذاشته شده است
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آن چنان كه شايسته  اى آغاز كرد و محد و ثناى خدا را ـ  خطبهصلّى اللّه عليه وآلهپيامرب گرامى 
بن ربيع ياد كرد و او را به جهت خوش رفتاريش ستود و  گاه از ابوالعاص آن. ـ به جاى آورد است
 :گفت

دختِر رسول ! خدا سوگند به. ترسم كه او را به فتنه بيندازند من مى. فاطمه پاره تن من است«
 .»گريند خدا و دختر دمشن خدا حتت اختيار يك فرد قرار منى

 .)١(پس از آن، على درباره اين ازدواج سكوت منود و آن را رها كرد

 .بن مهام صنعاىن نقل شده است اين روايت نيز از طريق عبدالرزاق
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 بخش سوم

 نگاهى به اسناد حديث خواستگارى
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 طُرق گوناگون حديث خواستگارى

چه نقل شد، طُرق گوناگون روايت اين حديث را از صحاح، مسانيد و ديگر منابع  با توجه به آن
 :شوند شود، اين سندها به ده نفر منتهى مى كه مالحظه مى ، و چنانرواىي ارائه منودمي

 بن خمرمه  ـ ِمسور١

 بن عباس  ـ عبداللّه٢

 عليهما السالمبن احلسني   ـ على٣

 بن زبري  ـ عبداللّه٤

 بن زبري  ـ عروة٥

 بن على  ـ حممد٦

 بن غفله  ـ سويد٧

  ـ عامر شعىب٨

  ـ ابن اىب ملَيكه٩

 دى از مكّه ـ مر١٠

 .مناييم اينك چگونگى و موارد نقل اين افراد را به دقّت بررسى مى

 ابن عباس

جممع الزوائد روايت ابن عباس فقط از طريق ابوبكر بزار و طرباىن نقل شده است، مهان گونه كه در 

 :البته مهان جا متوجه شدمي كه ابوبكر هيثمى بعد از نقل اين روايت گفت. آمده بود

 .بن متام است كه او در نقل حديث ضعيف است ى از راويان آن، عبيداللّهيك

بن متام ياد كرده و گفته است كه اين روايت از  ابن حجر از مهني عبيداللّه: گويد نگارنده مى
 .روايات منكر اوست

 .اند دارقْطىن، ابوحاِتم، ابوزرعه و ديگران او را تضعيف كرده: گويد حجر در ادامه مى ابن
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عبيداللّه در نقل حديث قوى نيست، او احاديث منكرى را روايت : گويد ابوحاِتم در مورد او مى
 .. . . كرده است

احاديث منكرى را نقل كرده  او فرد دروغگوىي است، و: كند ساجى او را اين گونه توصيف مى
 .است

ام، از خالد از ِعكْرمه از بن مت ابن جارود و عقَيلى اين حديث را نقل كرده و به جاى عبيداللّه
 .على، از دختر ابوجهل خواستگارى كرد: گويد اند كه مى عباس روايت كرده ابن

خواهى ازدواج كىن، دخترمان را به نزد ما   براى او پيغام فرستاد كه اگر مىصلّى اللّه عليه وآلهپيامرب 
 .)١(بازگردان

 ا السالمعليهمبن الحسين  على

او پس از .  نقل كرده استعليهما السالمبن احلسني  ابن حجر عسقالىن اين روايت را از طريق على
ـ به روايت ِمسور است كه او براى   آمدهصحيحكه در  اصل اين روايت ـ: گويد نقل روايت مى

 .بن احلسني روايت كرده است على

 :در پاورقى چنني آورده است

بن  بن زيد به جهت تضعيف على ارث آن را با سندى منقطع و ضعيف ـح: گويد بوصريى مى«
 .»ـ روايت ِمسور است كه در صحيح آمده ـ روايت كرده است و اصل آن ـ جدعان

 .گفتىن است كه ما در مورد روايت ِمسور به تفصيل سخن خواهيم گفت

 بن زبير عبداللّه

ملَيكه از  اىب  اين داستان را از ايوب سختياىن از ابن)٢(نعيم بن حنبل، حاكم و ابو ِترمذى، امحد
 .اند بن زبري نقل كرده عبداللّه

بن زبري  ملَيكه آن را، هم از ِمسور و هم از عبداللّه اىب احتمال دارد كه ابن: گويد ِترمذى مى
 .شنيده باشد

اند و بدون شك اين  وايت ِمسور را ترجيح دادهدارقْطىن و ديگران طريق ر: گويد ابن حجر مى
 زيرا ِمسور در اين حديث، داستاىن طوالىن را نقل كرده كه در باب دامادهاى ؛تر است طريق حمكم

زبري فقط مهني فراز از داستان را شنيده  آرى، امكان دارد كه ابن.  بيان شده استصلّى اللّه عليه وآلهپيامرب 
 .)٣( را از ِمسور شنيده و به طور مرسل نقل كرده استكه آن باشد، يا اين
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اگر ابن زبري روايت را از ِمسور شنيده باشد، ما درباره حديث او در حبث درباره روايت ِمسور به 
اما اگر او خودش راوى حديث باشد، بدين معنا كه خودش آن را از . تفصيل سخن خواهيم گفت

 چرا كه او در سال اول هجرى به دنيا ؛شنيده باشد، اين امر غري ممكن استصلّى اللّه عليه وآله  خدا رسول
گذشته از اين، موقعيت او در دمشىن با على و اهل . )١(آمده و در آن زمان كودكى خردسال بوده است

 . آشكار و معلوم استصلّى اللّه عليه وآله و بلكه با خود پيامرب المعليهم السبيت 

وقىت مردم در اين مورد . كرد هاى مناز مجعه خوددارى مى ها از بردن نام پيامرب در خطبه او مدت
ان  وىل او خاند؛ روگردان نيستمصلّى اللّه عليه وآلهمن از بردن نام پيامرب : بر او خرده گرفتند، در پاسخ گفت
ها را به زمني  كشند و من دوست دارم آن هايشان را مى كنم، گردن بدى دارد كه هر گاه از او ياد مى

 (!!!).بكومب

ملَيكه است، و شرح  اىب بن زبري روايت كرده، مؤذّن خاص او ابن ناگفته مناند كسى كه از عبداللّه
 .حالش در ادامه بيان خواهد شد

 عروة بن زبير

ما روايت او . زبري نقل كرده است بن را ابوداوود به سند خود از طريق زهرى از عروةاين داستان 
 :اين روايت، از چند جهت منكر است. را از طريق ديگرى نيافتيم

 . به دنيا آمد١٩  ـ روايت مرسل است، چون عروه در دوران حكومت عمر، در سال١

 مشهور و عليه السالمعلى  مؤمنان زى با امريتو  ـ عروه از كساىن است كه به دمشىن و كينه٢
جوىي و طعنه زدن  او را به جعل و وضع حديث براى عيب) يعىن زهرى(اش  شاگرد ويژه. معروف است

 .توصيف كرده استالسالم  عليهبر على 

ها  روزى از او درباره آن. زهرى دو روايت از عروه و عايشه در مورد على داشت: معمر گويد
 .پرسيدم

ها را   وىل من آن؛تر است ها آگاه ها و رواياتشان چه كار دارى؟ خدا نسبت به آن با آن: گفت
 .)٢(كنم هاشم متهم مى در مورد حقوق بىن

اين . سازد متهم مىعليه السالم كه فرزندش حيىي نيز او را به بدگوىي و دشنام دادن به على  فراتر اين
گريد  ـ قرار مى كه در آن اختالىف نيست ويژگى حساسى است كه از مصاديق اين حديث صحيح ـ

  : فرمودعليه السالم به على صلّى اللّه عليه وآلهخدا  كه پيامرب
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 )١(»ال حيبك إالّ مؤمن وال يبغضك إالّ منافق«

 .»دارد مگر منافق دارد مگر مؤمن و دمشن منى تو را دوست منى«

 .)٢(داد افتاد به او دشنام مى هر گاه پدرم به ياد على مى: گفت بن عروه مهواره مى حيىي

شود كه در شرح حال زهرى مطالب بيشترى در اين زمينه بيان خواهد شد و مهه  ورى مىيادآ
 سابقه داشته است تا جاىي كه عليه السالمكنند كه دمشىن او با حضرت على  ها مهني مطلب را تأكيد مى آن

رابر آن اى از ياران خود، در جنگ مجل شركت كرد و در ب او، با وجود كم بودن سنش، به مهراه عده
 .)٣(حضرت قرار گرفت

جعل كرده كه در آن چنني آمده صلّى اللّه عليه وآله عروه، حديثى در فضيلت زينب، دختر رسول خدا 
 :است

 .)٤(»زينب، ترين دختران من است«: گفت  مىصلّى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

اين : رسيد، به نزد او رفت و فرمودعليهما السالم بن احلسني  كه اين حديث ساختگى به علىهنگامى 
 !كىن تا از مقام و مرتلت فاطمه بكاهى؟ ام، تو آن را نقل مى چه حديثى است كه از قول تو شنيده

 .كنم ديگر آن را نقل منى: عروه گفت

 .)٥(يح هستندهاى صح راويان اين حديث، راويان حديث: گويد هيثمى مى

بنا بر اين، روايت كسى كه حال و وضعش اين گونه است در موضوعى با اين امهيت پذيرفته 
 .البته اين نكته بر كساىن كه به نقد حديث و رجال آگاه هستند، معلوم و آشكار است. شود منى

زبري نقل كرده، مهان زهرى است كه به تفصيل   از ابنها، كسى كه اين روايت را گذشته از اين
 .در مورد او سخن خواهيم گفت

 محمد بن على

بن عيينه  بن حنبل از طريق سفيان بن حنفيه است كه روايت او را امحد بن على، مهان حممد حممد
ن حنبل يافتيم، و از ب  امحدفضايلاين سند حديث را فقط در كتاب . بن دينار نقل كرده است از عمرو

بزرگان حديث عامه فرد ديگرى آن را روايت نكرده است و خود او نيز در مسندش آن را نياورده 
 : در پاورقى آن گفته استفضايلحمقق كتاب . است
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 .بن حنفيه آن را به كسى اسناد نداده است اين حديث مرسل است و حممد

بن حنفيه  بن دينار از حممد اساساً عمرو: اند همرسل بودن اين حديث به اين جهت است كه نوشت
ها روايت كرده، نيامده است،  از اين رو، نام حممد در ميان كساىن كه عمرو از آن. روايىت نشنيده است

آيند نشنيده  بلكه تصريح شده است كه او اين حديث را از كساىن كه در زمره مشايخ او به مشار مى
 .است

حجر نام او را در رديف كساىن كه  باس، خنستني كسى است كه ابنابن ع: به عنوان منونه
كند كه  حجر از ِترمذى نقل مى گاه ابن آن. ها روايت كرده، آورده است بن دينار از آن عمرو
عباس نشنيده  بن دينار حديث عمر در مورد گريه بر مردگان را از ابن عمرو: گويد بخارى گفت مى
 .است

گر  بن دينار، تدليس ه نظر من، مقتضاى اين سخن اين است كه عمروب: گويد ابن حجر مى
 .)١(باشد

 .بن حنفيه بود چه بيان شد از جهت ارسال روايت به حممد آن

ن  بلكه امري مؤمنا؛ نبودصلّى اللّه عليه وآله از اصحاب رسول خدا عليه السالمبن على  گذشته از اين، حممد
بنا بر اين، روايات او . با مادر او ازدواج كردسالم اللّه عليها  مدتى بعد از وفات حضرت زهرا عليه السالمعلى 

  .مرسل خواهند بود، و اين جنبه ديگرى از ارسال اين روايت استصلّى اللّه عليه وآله از پيامرب اكرم 

 سويد بن غفله

بل به سندش از شعىب از سويد نقل كرده است، بن حن حاكم نيشابورى روايت سويد را از امحد
خود تلخيص البته حاكم آن را صحيح دانسته است، اما ذهىب در كتاب . وىل ما آن را نزد ديگران نيافتيم

 .اين حديث، حديثى مرسل قوى است: گويد مى

 او ؛ بودرا درك نكردهصلّى اللّه عليه وآله مرسل بودن آن روشن است، چرا كه سويد، رسول خدا 
 .تكانده بودندصلّى اللّه عليه وآله هايشان را از كار دفن جنازه پيامرب  هنگامى به مدينه آمد كه مردم دست

 !چگونه آن را صحيح دانسته است! شگفتا از حاكم

بن غفله  بن حنبل از طريق شعىب از سويد چرا كه اين حديث را از امحد! مهچنني شگفتا از ذهىب
  .)٢((!!)منايد و درباره آن سكوت مى.  . . كند نقل مى

كنند،  چگونه بر صحت سند اين حديث با حاكم موافقت مى! و شگفتا از ابن حجر و قسطالىن
 البته عيىن نيز به مهني )٣(! را نديده استصلّى اللّه عليه وآلهخدا  منايند كه سويد، رسول كه تصريح مى با اين

 )٤(!ترتيب عمل كرده است

                                                           
 .٢٦ و ٢٥ / ٨: ذيب التهذيب) ١(
 .١٢٥ و ١٢٤ / ٢: سري اعالم النبالء) ٢(
 .٤١٠ / ٩: ، فتح البارى٥١٧ / ١١: ارشاد السارى) ٣(
 .٢١٢ / ٢٠: عمدة القارى) ٤(
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 عامر شَعبى

ـ  چنان كه گذشت آورده است ـاملصنف ِشيبه نيز در  اىب  آمده و ابنكرت العمالآن سان كه در 
كه » از عامر.  . . « زيرا منظور او از عبارِت ؛ه استبن مهام روايت عامر شعىب را نقل كرد عبدالرزاق

 .آورده استفضايل در سند روايت آمده، مهني عامر شعىب است و امحد حنبل نيز آن را در كتاب 

اما مسلّم است كه مرگ شعىب بعد از سال صد بوده و مشهور است كه او شش سال قبل از پايان 
 .)١(حكومت عمر متولّد شده است

بن غفله  از اين رو، اين روايت با اين سند، مرسل است، هر چند ممكن است عامر آن را از سويد
 و روشن شد كه در اين ؛اند البته حاكم و امحد نيز آن را اين گونه روايت كرده. روايت كرده باشد

 .صورت نيز، مرسل است

پوشى كنيم،  هاىي كه بر شعىب وارد شده است چشم ها و قدح اين در صورتى است كه از طعن
.  بوده استعليهم السالمبيت  ها اين است كه او از مجله جعل كنندگان حديث عليه اهل ترين آن كه مهم

 صلّى اللّه عليه وآلهخدا  بر جنازه فاطمه، دختر رسول! ابوبكر صديق«: از مهو روايت شده است كه گفت
 .)٢(»ر تكبري گفتمناز گزارد و بر او چها

هاى  وقىت كه فاطمه درگذشت، على او را شبانه دفن كرد و زير بغل«: مهچنني او گفته است
 .)٣(»ابوبكر را گرفت و او را براى مناز بر جنازه او جلو انداخت

در حديث او : حجر ناگزير شده است كه بگويد ىي كه ابنترديد اين مطلب دروغ است تا جا ىب
 .)٤(ضعف و انقطاعى وجود دارد

عليه ها افرادى مهچون على  مهچنني شعىب از بسيارى از اصحاب روايت كرده است كه در ميان آن

يشه وجود دارند، و علما تصريح سلَمه و عا بن عمر، ام بن ثابت، عبداللّه سعيد خدرى، زيد ، ابوالسالم
 .)٥(ها نشنيده است ها را نديده و سخىن از آن اند كه او اصالً آن كرده

او كسى . زائده است بن اىب جا از شعىب روايت كرده، زكريا  كه در اينگذشته از اين، كسى
 .اند شناسان و اصحاب جرح و تعديل بر او طعن زده است كه رجال

                                                           
)١ (٦٢ / ٥: ذيب التهذيب. 
 .٢٤ / ٨: طبقات ابن سعد) ٢(
 .٣٧٧٥٦ مشاره ٢٩٥ / ١٣: كرت العمال) ٣(
 .٢٦٧ / ٨: اإلصابه) ٤(
 و فضايلبن حنبل و با يك سند نقل شده است كه يكى را امحد در كتاب  اين در حاىل است كه هر دو روايت از امحد) ٥(

 . آورده استاملستدركديگرى را حاكم در 
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 .او ضعيف است: گويد ليلى در مورد زكريا مى اىب ابن

 .او در حديث از شعىب بسيار تدليس كرده است: گويد ابوزرعه مى

او مهواره تدليس . حديث او سست است: كند ريا اين گونه اظهار نظر مىابوحاِتم در مورد زك
 .كرده، از او نشنيده بود كرد و گفته شده است كه مسائلى را كه از شعىب روايت مى مى

 .كرد او تدليس مى: گويد ابوداوود مى

 را براى تو نام و شعىب) زكريا(خواستم، راوى ميان پدرم  اگر مى: گويد بن زكريا مى پسرش حيىي
 .)١(بردم مى

ـ كارش نسبت دادن  كه ضعيف بوده عالوه بر اين شود كه اين شخص ـ جا معلوم مى و از اين
 !ـ حديث مورد حبث ما نيز از شعىب است دانيم چنان كه مى اساس به شعىب بوده، و ـ احاديث ىب

و حيىي . زائده روايت كرده، پسرش حيىي است بن اىب جا از زكريا كه، كسى كه در اين فراتر اين
 .جا دار فاىن را وداع گفت قاضى هارون در مدائن بود و مهان

كرد،  گاه كه اشتباه مى كرد، اما هر به ندرت اشتباه مى: گويد ابوزرعه در مورد زكريا مى
 .زد خطاهاى بزرگى از او سر مى

 .)٢(يت و شايستگى ندارد كه از او روايت شودزكريا اهل: گويد ابونعيم مى

چه بيان شد صرف نظر از اين است  آن. اين وضعيت روايت عامر شعىب و طريق روايت از اوست
 بن مروان و ديگران بود، كه مهگى از پيشه، مهچون عبدامللك كه شعىب از قاضيان و ندميان سالطني ستم

 .)٣( بودندعليهم السالمبيت طاهرين  دمشنان اهل

 ابن ابى ملَيكه

 :ملَيكه به سه گونه نقل شده است اىب اين داستان ساختگى از ابن

بن خمرمه، آن سان كه بخارى در دو مورد، و مسلم، ِترمذى و ديگران در   ـ با اسناد به ِمسور١
 .اند ك مورد نقل كردهي

 .بن زبري، مهان گونه كه ِترمذى روايت كرده است  ـ با اسناد به عبداللّه٢

 . عبدالرزاق آمده استاملصنف ـ به صورت مرسل، آن سان كه در ٣

                                                           
 .٢٩٣ / ٣: ذيب التهذيب) ١(
 .١٨٥ و ١٨٤ / ١١: ذيب التهذيب) ٢(
 .٢٨٠ / ٢: تاريخ يعقوىب: نگاه كنيد به) ٣(
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بن زبري و يا هر دو تن، كه  يا ِمسور يا عبداللّه: گردد اين روايِت مرسل به يكى از دو نفر برمى
بن زبري، سخن  ما در اين مورد به هنگام حبث از روايت ِترمذى از عبداللّه. اند مال دادهبعضى چنني احت

 .گفتيم

زبري، اين روايت از درجه  زبري بايد بگوييم كه به جهت عدم اعتبار ابن در مورد روايت او از ابن
 .اعتبار ساقط است، و پيش از اين درباره آن حبث كردمي

 .ا تفصيل بيشترى سخن خواهيم گفتوىل درباره حديث ِمسور ب

 مردى از مكّه

:  اين گونه آمده استفضايلبن حنبل در كتاب  درباره اين راوِى گمنام مكّى، در سند روايت امحد
 .»كند حنظله از مردى از اهل مكّه نقل مى اىب«

 .»حنظله از مردى از اهل مكّه از اىب«: در روايىت كه حاكم نقل كرده، چنني آمده است

 :جا الزم است اين سند از چند جهت بررسى شود ر ايند

 .شود  ـ در سند اين روايت اضطراب مشاهده مى١

كند، و در جاى  روايت مىعليه السالم حنظله حديث را از مردى مكّى و او از على  در يك جا ابو
 (!!).كند ت مىروايعليه السالم حنظله خودش مهان مرد مكّى است كه به طور مستقيم از على  ديگر ابو

بن حنبل با يك سند نقل شده است كه او يكى را در كتاب  افزون بر اين، هر دو روايت از امحد
 . آورده استاملستدركآورده و دومى را حاكم در الفضايل 

  ـ ابوحنظله كيست؟ و اين مرد مكّى چه كسى است؟٢

 .گويدكه بعد از نقل آن چيزى ب حاكم اين روايت را نقل كرده، بدون آن

 .گومي كه اين حديث، مرسل است من مى: گويد وىل ذهىب پس از نقل آن مى

روايت نكرده، بلكه از مردى از عليه السالم حنظله به طور مستقيم از على  اين بدان معناست كه ابو
 .ـ روايت كرده است كه معلوم نيست چه كسى است اهل مكّه ـ

خالد از  بن اىب بن هارون از امساعيل يزيد«:  استحنظله چنني  ـ تنها طريق اين روايت از ابو٣
 .»حنظله ابو

بن هارون در اول سلسله سند قرار دارد و در مورد او آن قدر طعن و جرح  در اين طريق يزيد
 .شده كه براى رد كردن رواياتش كاىف است
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 چرا كه ؛كرد او در روايت از اصحاب حديث، تدليس مى: گويد بن معني درباره يزيد مى حيىي
 .)١(كند پرواىي نداشت كه از چه كسى روايت مى داد و ها را از يكديگر متييز منى آن

 (!!). مسلم و بخارى استدراك كرده استصحيحاين وضعيت حديثى است كه حاكم آن را بر 

                                                           
 .٣٢١ / ١١: ذيب التهذيب) ١(
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 سوربررسى روايت ِم

چه بيان شد، طريقى كه اصحاب صحاح مهگى بر آن اتفاق نظر دارند، مهان طريق  با توجه به آن
 ماجه آن  و ابن)١(است و اين تنها طريقى است كه بخارى، مسلم، نساىي) روايت ِمسور(روايت خنست 
 .اند را نقل كرده

زبري نقل كرده، كه با احتماىل كه او درباره  البته ِترمذى تنها كسى است كه اين روايت را از ابن
داوود نيز تنها كسى است كه اين روايت را از عروه نقل كرده  ابو. اين حديث داده است آشنا شدمي
 .است كه وضعيت او نيز بيان شد

بن  ها قابل اعتماد و صحيح است، مهان حديث ِمسور  مهگى آنبنا بر اين، حديثى كه در نزد
 .خمرمه است

اند، به دو نفر منتهى  هاى گذشته، روشن شد كه رواياتى كه اينان از ِمسور نقل كرده از بررسى
 :شود مى

 .عليه السالمبن احلسني، امام زين العابدين   ـ على١

 .بن اىب ملَيكه بن عبيداللّه  ـ عبداللّه٢

روايت كرده است كسى جز عليه السالم العابدين  تنها راوى كه روايت خواستگارى را از امام زين
 .بن شهاب زهرى نيست حممد

 :اند دو نفر هستند ملَيكه نقل كرده وىل راوياىن كه از ابن اىب

 .بن سعد  ـ ليث١

 .تيميه سختياىن بن اىب  ـ ايوب٢

 از شعيب از زهرى )٢(ميان اين حديث را از ابو.  . . ماجه و دارمى، بخارى، مسلم، امحد، ابن
 .اند روايت كرده

                                                           
 .١٣٤ و ١٣٣هاى   مشاره١٨٤ و ١٨٣: عليه السالمخصائص امرياملؤمنني على ) ١(
بن حنبل قرار  ماجه و امحد مهان گونه كه گذشت ابوميان در سلسله سند حديث سوم بخارى و مسلم، حديث دوم ابن) ٢(

 .دارد
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بن  بن عمرو ري از حممدبن كث اين حديث را از وليد.  . . مهچنني بخارى، مسلم، ابوداوود و امحد
 .اند حلحله از زهرى روايت كرده

 .مسلم اين روايت را از طريق نعمان از زهرى نقل كرده است

بن نافع و روايت او از شعيب  ميان، حكَم ما در اين نوشتار خمتصر در صدد حبث در مورد ابو
كنيم كه   و روايات خوِد شعيب نيستيم و تنها اشاره مى)١(ـ محزه كاتب زهرى است كه مهان ابن ـ

ميان، هيچ حديث يا حتى  ابو: اند اند، تا جاىي كه بعضى گفته علما در اين باره سخنان بسيارى گفته
 )٢(!!اى از شعيب نشنيده است كلمه

ترين دمشنان  بودند و مردم آن شهر سرسخت» ِمحص«كه، اين دو نفر از مردم شهر  نكته ديگر اين
 .)٣(ها ضرب املثل بوده است  در آن زمان بودند و محاقت آنعليه السالمامري مؤمنان على 

هاى خوارج و اباضى مذهب  بن كثري نيستيم كه از فرقه مهچنني در صدد بررسى احواالت وليد
 .)٤(بوده است

گوييم، بلكه فقط متذكر  مهچنني درباره ايوب و ليث، كه از مردم مصر بودند، سخن منى
كردند اما از زماىن كه ليث در مصر  جوىي و بدگوىي مى شومي كه مردم مصر از عثمان، عيب مى

جوىي و بدگوىي   عيبموقعيت و شهرت پيدا كرد و به بيان رواياتى در فضيلت عثمان پرداخت، مردم از
 .)٥(عثمان دست برداشتند

كنيم، او كسى است كه علما در مورد او  بن راشد جزرى حبث منى مهچنني درباره نعمان
 :اند گفته

 . قَطّان او را به شدت تضعيف كرده استـ

 .اش گفته كه حديث او مضطرب است بن حنبل درباره  امحدـ

 .ه است كه او در نقل حديث ضعيف استمعني گفت  ابنـ

 .هاى بسيارى است اند كه در روايات او غلط  بخارى و ابوحاِتم گفتهـ

 .بخارى او را در رديف ضعفا آورده است: حاِتم در مورد ديگرى گفته است اىب  ابنـ

 .داوود گفته است كه او ضعيف است  ابوـ

                                                           
 .٣١٩ و ٣١٨/  ٤: ذيب التهذيب) ١(
 .٣٩٧ و ٣٩٦ / ٢: مهان) ٢(
 .٣٤٩ / ٢: معجم البلدان) ٣(
 .١٣١ / ١١: التهذيبذيب ) ٤(
 .٤٠٤ / ٨: مهان) ٥(
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 .)١(اند را گفتهالبته نساىي و عقَيلى نيز درباره او مهني 

گذرمي، و قبل از كنكاش درباره ِمسور و حديث او، فقط به حبث و حتقيق  از مهه اين مطالب مى
 .كنيم ـ بسنده مى بر اساس نظرات بزرگان اهل سنت ملَيكه و زهرى ـ اىب در احوال ابن

 ابن ابى ملَيكه

بن زبري و مؤذّن خاص او در دوران   بس كه بدانيم او قاضِى عبداللّهدرباره ابن اىب ملَيكه مهني
زبري بعد از هالكت يزيد، در مكّه و در بعضى از شهرهاى حجاز حكومت  ابن. حكومتش بوده است

 .)٢(تشكيل داد

اى كردمي و دقّت   اشارههم السالمعلي بيت زبري در دمشىن با اهل البته قبل از اين، به سياست عملى ابن
 .ملَيكه كه قاضى و شخص مورد اعتمادش بوده، كاىف است اىب در آن براى آگاهى از وضعيت ابن

 زهرى

او كسى است كه خرب مورد . زهرى يكى از راويان اصلى در بيشتر روايات اين داستان است
بنا بر (!!). روايت كرده استعليه السالم لعابدين ا اعتماد حديث شناسان اهل سنت را به نقل از امام زين

 .گوييم اين، درباره او به تفصيل سخن مى

اين دمشىن در مورد . بودعليهم السالم  بيت  و اهلعليه السالمزهرى از مجله منحرفان از امري مؤمنان على 
حرفان از او شهرت بسيارى يافت، به طورى كه تاريخ نويسان و حمدثان او را در رديف من

 .اند  مشردهالسالم عليهم بيت اهل

 :گويد كند و مى احلديد معتزىل به اين مطلب اشاره مى اىب ابن

وارد مسجد مدينه شدم، زهرى و : بن ِشيبه روايت كرد و گفت بن عبداحلميد از حممد جرير
به . بن احلسني رسيد اين مطلب به گوش على. كردند بن زبري نشسته بودند و از على بدگوىي مى عروة

پدرم از دست پدرت به خدا شكايت كرد و ! اما تو اى عروه: ها ايستاد و گفت مسجد آمد و كنار آن
 .خواند و خداوند به نفع پدرم و عليه پدر تو حكم كرد او را به داورى فرا

 .)٣(دادم اگر در مكّه بودى، دم آهنگرى پدرت را به تو نشان مى! اما تو اى زهرى

زاده بودن زهرى است زيرا حرفه مذكور در آن تاريخ  و اين كالم از آن حضرت اشاره به يهودى
 و خاندان او براى مهگان ثابت و صلّى اللّه عليه وآلهاللّه  شغل يهوديان مكّه بود، و دمشىن يهود با رسول

 .آشكار است

                                                           
 .٤٠٤ / ١٠: ذيب التهذيب) ١(
 .٢٧٢ / ٥: ذيب التهذيب) ٢(
 .١٠٢ / ٤: ح ج البالغهشر) ٣(
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كند،   را تأكيد مىعليهم السالم بيت  و اهلعليه السالمؤمنان على موضوعى كه دمشىن زهرى با امري م
از مجله انكار تقدم آن حضرت در اسالم بر   ـعليه السالممؤمنان على  تالش او براى انكار مناقب امري

 .ـ است صلّى اللّه عليه وآله اللّه عموم ياران رسول

كسى : كند كه گفته است هرى نقل مى خود از زجامعگويد كه معمر در كتاب  عبدالرب مى ابن
 .بن حارثه اسالم آورده باشد شناسيم كه پيش از زيد را منى

 .)١(كسى را سراغ ندارمي كه چنني گفته باشد، مگر زهرى: گويد عبدالرزاق مى

 مهني بس كه عليهم السالم بيت و اهلعليه السالم در تكميل آگاهى از دمشىن زهرى با امري مؤمنان على 
 :گويد ذهىب در اين باره مى. كرد روايت نقل مىعليه السالم حسني  بن سعد ملعون، قاتل امام او از عمر

اند، و  اسحاق از او روايت كرده وقّاص از پدرش روايت كرده، ابراهيم و ابو بن اىب بن سعد عمر
 .اند هزهرى و قَتاده به طور مرسل از او روايت نقل كرد

 .)٢(!تواند موثّق باشد؟ چگونه كسى كه حسني را كشته است، مى: گويد معني مى ابن

ها بود، به  هاى سلطنت آن اُميه و حمكم كنندگان پايه از طرىف، زهرى از عمال و كارگزاران بىن
 .گرفتند ىطورى كه اين امر را متام دانشمندان و زاهدان زمانش بر او عيب م

 :گويد  در شرح حال زهرى مىرجال املشكاةعالّمه عبداحلق دهلوى در كتاب 

او به واسطه مهنشيىن با امرا، به كمِى ديانت و ديندارى دچار شده بود و دانشمندان و زاهدان 
 .كردند گرفتند و او را سرزنش مى معاصر او، اين امر را بر او عيب مى

 (!!).ها كارى ندارم ها شريك هستم، با شر آن خري آنمن در : گفت وى در پاسخ مى

ماند و پاسخ  ها به چه كارهاىي مشغول هستند؟ اما او ساكت مى بيىن آن آيا منى: گفتند به او مى
 .داد منى

كند و  معني نقل مى حاكم از ابن. معني او را طعن و قدح كرده است بر مهني اساس، ابن
 .ريق اعمش از ابراهيم از علقمه از عبداللّه استترين سندها، ط حمكم: گويد مى

 اعمش هم مثل زهرى است؟: كسى به او گفت

 !خواهى اعمش مهانند زهرى باشد؟ آيا مى: معني گفت ابن

كرد، در حاىل كه اعمش فقريى صبور  زهرى در مال و ثروت غرق بود و براى امويان كار مى
 .)٣(پيمود  و به وسيله قرآن راه ورع و پارساىي را مىجست بود كه از سالطني و امرا دورى مى

                                                           
 .١١٧ / ٢: اإلستيعاب) ١(
 .٣٠١ / ٢: الكاشف) ٢(
 .٢٠٤ / ٤: ذيب التهذيب) ٣(
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اى به زهرى نوشت و در آن، او را موعظه فرمود،   نامهعليه السالمالعابدين  به مهني مناسبت امام زين
.  آگاه ساختهاى سالطني، و خدا و روز رستاخيز را به او تذكر داد و او را از آثار بِد حضور در كاخ

 :در خبشى از اين نامه چنني آمده است

»لت له طريق الغيوحشة الظامل، وسه أنْ آنست ما احتملت وأخف إنّ أدىن ما كتمت . . . 

جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظاملهم، وجسراً يعربون عليك إىل بالياهم، وسلّماً إىل ضاللتهم، 

 . . . داعياً إىل غيهم، سالكاً سبيلهم

 . . . احذَر فقد نبئْت، وباِدر فقد أُجلْت

وال حتسب أني أردت توبيخك وتعنيفك وتعيريك، لكني أردت أن ينعش اللّه ما فات من رأيك، 

 . . . ويرد إليك ما عزب من دينك

 . . . !وما الناس فيه من البالء والفتنة؟! أما ترى ما أنت فيه من اجلهل والغرة؟

 الّذين دِفنوا يف أمساهلم، الصقةً بطوم ؛ن كلّ ما أنت فيه حتى تلحق بالصاحلنيفأعِرض ع

 . . . بظهورهم

ما قمت للّه مقاماً واحداً ما أحييت ! واللّه: ما لك ال تنتبه من نعستك وتستقيل من عثرتك فتقول

 »!به له ديناً، أو أمت له فيه باطال؟

ترين چيزى كه از آن چشم پوشيدى، اين است كه با  بككمترين چيزى كه پنهان داشىت و س«
 . . . اى اى و راه سركشى را براى آنان مهوار كرده تنهاىي ستمگران خو گرفته

ها تو را حمورى قرار دادند كه سنگ آسياى ستمگريشان را به دور تو بچرخانند و پلى كه از  آن
 نردباىن به سوى گمراهيشان، دعوت آنان تو را. هايشان عبور كنند روى آن به سوى گرفتارى

 . . . اند هايشان و پيماينده راهشان برگزيده اى به سركشى كننده

دارى متام نشده، عجله ] از خدا[من اكنون به تو هشدار دادم پس ترتيب اثر بده و تا مهلىت كه 
 !كن

 كه جوىي تو را دارم، بلكه خواستار آن هستم گمان نكن كه قصد توبيخ، سرزنش و عيب
اى  خداوند تو را از غفلىت كه تا كنون داشىت خارج كرده و هر چه از دينت را كه از دست داده

 . . . به تو برگرداند

اى كه مردم در آن هستند،  آيا اين جهل و غرورى كه خود در آن هسىت و اين بال و فتنه
 . . . !بيىن؟ منى

ها را رها كن تا به صاحلان و  ن و آنچه كه در آن هسىت، روى بگردا بنا بر اين، از مهه آن
هايشان  هاى كهنه خود دفن شدند در حاىل كه شكم هاىي كه در لباس  مهان؛شايستگان بپيوندى

 . . . به پشتشان چسبيده بود
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شوى و جلوى سقوط خودت را  تو را چه شده است كه از اين چرت و خواب بيدار منى
 بار هم در مقامى براى رضاى خدا به پا خناستم تا يك! به خدا سوگند: گوىي و منى! گريى؟ منى

 .)١(»در آن مقام براى او دين حقى را زنده كنم، يا باطلى را مبريامن

 را از پدرانش به ارث برده السالم عليهم بيت اسالم و پيامرب و اهلها، زهرى دمشىن با  گذشته از اين
 :نويسد خلّكان در شرح حال او مى ابن. بود

وى از افرادى . بن شهاب، در جنگ بدر در سپاه مشركان حاضر شد پدر پدربزرگ او، عبداللّه
 ديدند، حتماً او را بكشند، مگر  راصلّى اللّه عليه وآلهبود كه در جنگ اُحد پيمان بستند كه اگر رسول خدا 

 .كه كشته شوند اين

 آيا جد تو در جنگ بدر شركت داشت؟: نقل شده است كه به زهرى گفتند

 .يعىن او در سپاه مشركان بود. آرى، وىل از آن طرف: گفت

بن  خود زهرى از مالزمان عبدامللك بود و پس از او با هشام. بن زبري بود پدر او مهراه مصعب
 .)٢(بن عبدامللك از او خواست تا مقام قضاوت را بپذيرد يزيد. عبدامللك بود

توان  روشن شد، آيا مىعليهما السالم بن احلسني  اكنون كه وضعيت زهرى و جايگاه او نزد امام على
امني  ىت بر جدش رسولجوىي و كاس  چنني حديثى را كه در آن عيبعليه السالمپذيرفت كه امام 

 است، براى او بيان كرده السالم عليه و پدرش امري مؤمنان على عليها السالم، مادرش زهرا عليه وآله اللّه صلّى
 باشد؟

خواهد حديثى را كه به ضرر  جاست كه روش زهرى چنني است كه هنگامى كه مى وىل نكته اين
ت ايشان است، جعل كند، آن را از زبان يكى از مهني  يا بر خالف سنعليهم السالمپيامرب و عترت او 
 .كند تا آن را به مردم بقبوالند خاندان نقل مى

                                                           
 .شعبه حراىن از علماى اماميه در قرن چهارم هجرى ، نوشته ابن٢٧٧ ـ ٢٧٤: حتف العقول عن آل الرسول) ١(

هنگامى كه زهرى با امرا مهنشني شده «: آورده، وىل گفته است) ١٤٣ / ٢ (احياء علوم الدينغزاىل اين نامه را در كتاب 
 .»اى براى وى نوشت بود، يكى از برادران ديىن او نامه

 .آورد  را منىعليه السالمالعابدين  دهد و نام امام زين او اين نامه را به يك برادر ديىن نسبت مى
بسيارى از .  استعليه السالمالعابدين  ود كه مهان نامه امام زينش در هر حال، از عبارت غزاىل نيز مهني مقصود حاصل مى

اند، نام   رسيدهعليهم السالم اند، هر گاه به آثار امامان اهل بيت ها مطالىب نوشته كساىن كه در اين موضوعات و نظاير اين
 .اند ـ خمفى كرده به جهىت يا هدىف ديگر ها را ـ آن

او قضيه توبه بشر حاىف به دست . مهني گونه عمل كرده است) ٢٠٨ / ١ (لكواكب الدريهابه عنوان منونه مناوى در كتاب 
البته نظري اين مطالب زياد است كه بيان . كند  را ذكر منىالسالم عليه كند، وىل نام امام  را نقل مىعليه السالمامام كاظم 

 .اجنامد ها به طول مى آن
 .١٧٨ / ٤: وفيات االعيان) ٢(
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) حنفيه ابن(بن على  زهرى حديثى را از قول پسر حممد: كنيم يك روايت را به عنوان منونه نقل مى
قىت آن حضرت شنيد كه روايت كرده كه وعليه السالم جعل كرده است كه او از پدرش امري مؤمنان على 

صلّى اللّه عليه خدا  تو مردى پريشان و گمراه هسىت، رسول«: داند به او گفت عباس متعه را جايز مى ابن

 .» در روز خيرب از متعه و از خوردن گوشت چهارپايان اهلى ى كردوآله

قيم، قسطالىن،  ابنعبدالرب، سهيلى،  اين مهان حديثى است كه بزرگان اهل سنت مهانند بيهقى، ابن
 .)١(اند حجر عسقالىن و ديگر شارحان احاديث، حكم به بطالن آن داده ابن

ـ اين حديث را از  استعليهم السالم دانست حالل بودن متعه از مذهب اهل بيت  كه مى وىل او ـ
، آن هم در عليه السالمها، امري مؤمنان على   از قول سيد و سرور آنعليهم السالم فردى از خود اهل بيت زبان

 .كند عباس و به اين تعبري جعل مى رد بر ابن

البته اگر چه او از مشهورترين افرادى است كه به كار زشت و قبيِح جعل روايت اقدام كرده 
 خمتص به زهرى عليهم السالمر كرد كه جعل روايت از قول اهل بيت اما هرگز نبايد چنني تصو!! است

 .بوده است

حجر در  ذهىب و ابن. بن قدامه قدامى است بن ربيعه بن حممد يكى از حمدثان اهل سنت، عبداللّه
 .او يكى از ضعفا است: نويسند شرح حال او مى

بن  گويد كه از جعفر ان منونه مىبه عنو. آميزى را از مالك نقل كرده است وى مطالب فاجعه
 :حممد از پدرش از جدش روايت شده است كه

. ابوبكر، عمر و عده بسيارى براى مراسم مناز او حاضر شدند.  شبانه وفات كردرضى اللّه عنهافاطمه 
 .ابوبكر از على خواست مناز به امامت او برگزار شود

 .گريم سول اللّه هسىت پيشى منىبر تو كه خليفه ر! نه، به خدا سوگند: على گفت

 .)٢(ابوبكر جلو ايستاد و در اين مناز چهار تكبري گفت

بن حممد  اين روايت را برخى از متروكني در حديث، از مالك و او از جعفر: گويد ابن حجر مى
عدى آن را ضعيف و سست  طْىن و ابندارقُ. اند و او از پدرش روايت كرده) عليه السالميعىن امام صادق (

 .)٣(اند دانسته

اند، سرپوشى قرار داده و مفاسدى را  خواهند بر جناياتى كه اجنام داده ها با اين مهه تالش مى آن
 .»هل يصلح العطّار ما افسده الدهر«! وىل، هرگز. اى اصالح كنند اند، به گونه كه پديد آورده

                                                           
 .اى دارمي كه به چاپ رسيده است ما در مورد متعه حج و متعه نساء نوشتار جداگانه) ١(
 .٣٩٢ / ٣: لسان امليزان) ٢(
 .٢٦٧ / ٨: اإلصابه) ٣(
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 بن مخرمهِمسور 

 :درباره ِمسور مهني بس كه چند نكته را بدانيم

 .داد زبري كارى را بدون مشورت او اجنام منى  ـ او از مالزمان ابن زبري بود و ابن١

كه با سپاهيان شام جنگيد، در جريان سنگباران كعبه به دستور حجاج كشته شد  وى پس از اين
 .اختزبري خود به كار غسل و كفن او پرد و ابن

 .فرستاد كرد، بر او درود و صلوات مى  ـ هر گاه نام معاويه را بر زبان جارى مى٢

ها مذهب و نظرات او را  آن.  ـ خوارج با او رفت و آمد و مذاكرات خصوصى داشتند٣
 .)١(كردند پذيرفته و خود را به او منسوب مى

بيت  اكنون كه به طور امجال از احوال ِمسور و ارتباط او با سه گروه سرسخت از دمشنان اهل
 .آشنا شدمي، به آساىن به درسىت و واقعيت حديث ِمسور در موضوع خواستگارى پى بربميعليهم السالم 

روايت بيان توان در خصوص اين راوى و اين  چه ذكر شد قسمىت از مطالىب است كه مى وىل آن
 ؛دارد بلكه علّت ديگرى وجود دارد كه پرده از رسواىي و پسىت راوى افترا زننده اين حديث برمى. كرد

 :نكته چهارم را مالحظه كنيد

 آن خطبه صلّى اللّه عليه وآلهبنا بر اين، زماىن كه پيامرب .  ـ ِمسور دو سال بعد از هجرت به دنيا آمد٤
 !ته است؟خواند، چند سال داش را مى

و مباحث ديگرى كه به اين حديث مربوط  اى است كه در خبش آينده، در مورد آن ـ اين نكته
 .ـ حبث جامع و كاملى ارائه خواهيم كرد شود مى
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 اى در متن حديث و مدلول آن  انديشه

در مورد منت حديث و مدلول آن نيز بينديشيم و اكنون، پس از بررسى سند حديث، ناگزير بايد 
ها متفاوت   زيرا در مواردى كه با وجود معترب بودِن سنِد حديث، مِنت آن؛منت حديث را به دقّت بنگرمي

 .شوند باشد، علماى حديث ناچار به تكرار واقعه قائل مى

هاى خمتلِف حديث  توىل هنگامى كه تكرار و تعدد واقعه ممكن نباشد، و مجع كردن ميان عبار
اى، اصالً واقعيت  اى بر اين است كه چنني قضيه ها، قرينه و نشانه مقدور نشود، اين امر در نظر آن

 .نداشته است

اند و مهني را مبناى بسيارى از احاديث فقهى، اخبار، قضاياى  علماى حديث چنني تقرير كرده
اى جز بررسى دالالت  از اين رو، چاره. كنند ىاند و بدان عمل م ها، قرار داده تارخيى و مانند آن

 .حديث نيست

گاهى حديث از جهت سند صحيح است وىل از جهت داللت، با ضرورت عقلى يا حمكمات قرآن 
 .يا سنت قطعى و يا حقيقت قضيه خمالف است

جا با فرض صحِت سنِد حديث و قبوِل آن، منت اين حديث و مدلول آن را در چند  ما در اين
 .دهيم مت مورد بررسى قرار مىقس

 تأملى در متن حديث ِمسور بن مخرمه

 :مهان گونه كه اشاره شد حديث ِمسور از چند جهت قابل بررسى است

 شنيدم در حاىل صلّى اللّه عليه وآله من از پيامرب: گويد  در اين روايت آمده است كه ِمسور مى:خنست
 .كه بالغ بودم

كه در حبث وجوب مخس  بن احلسني از ِمسور ـ روايت زهرى از علىدر : گويد حجر مى ابن
 بر فراز منرب براى مردم خطبه صلّى اللّه عليه وآلهپيامرب : گويد ـ چنني آمده است كه ِمسور مى گذشت

 .خواند و من در آن روز بالغ شده بودم مى
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ست كه امساعيلى آورده است اين منت نادرست است بلكه صحيح مهان ا: گويد سيد الناس مى ابن
بن معني از  امساعيلى اين روايت را از طريق حيىي. »من مانند افراد بالغ و نوجوان بودم«: كه ِمسور گفت

 .آورده استعلهيما السالم بن احلسني  بن ابراهيم با سند مذكور از على يعقوب

به سن بلوغ نرسيده بود، اللّه عليه وآله صلّى ِمسور در زمان پيامرب : گويد سيد الناس در ادامه مى ابن
 .)١( هشت ساله بودصلّى اللّه عليه وآلهپس هنگام وفات پيامرب . زبري به دنيا آمده بود زيرا او پس از ابن

مسلم حديثى از او درباره صحيح در : گويد حجر در شرح حال ِمسور مى مهچنني ابن
من به سن بلوغ : گويد  كه در آن حديث ِمسور مى)٢( دختر ابوجهل آمده استخواستگارى على از

 سپس اين حديث را بيان كرده ؛خواند  براى مردم خطبه مىصلّى اللّه عليه وآلهرسيده بودم كه شنيدم پيامرب 
 .است

نويسان هيچ اختالىف ندارند  شود به آن اعتماد كرد، زيرا تاريخ اما اين حديث مشكلى دارد كه منى
كه والدت ِمسور بعد از هجرت بوده و قضيه خواستگارى على، شش يا هفت سال بعد از تولّد ِمسور 

 )٣(فت؟توان به او بالغ گ پس چگونه مى. روى داده است

چه بسا بتوان از مهني ناحيه در سند آن ! شود اين خنستني اشكاىل است كه در منت حديث ديده مى
و شگفتا از ذهىب كه چگونه بر اساس اين حديث پنداشته است كه ِمسور در آن . نيز اشكال وارد كرد
 .)٤(زمان بالغ بوده است

 از صلّى اللّه عليه وآله ِمسور، داستان خواستگارى دختر ابوجهل را هنگام درخواست مششري پيامرب :دوم
بيان كرده است، و علماى حديث در وجه مناسبت بني اين دو قضيه نيز عليهما السالم بن احلسني  على

ها تكلّف و برياهه  ند كه برخى از آنا ها وجوهى را بيان منوده و اعتراف كرده آن. اختالف دارند
 وىل حقيقت اين است كه مهه آن وجوه باطل و غري قابل قبول است آن سان كه مالحظه خواهيد ؛است
 .كرد

وجه مناسبت اين داستان با درخواست : گويد  پس از نقل اين داستان مىالكواكبكرماىن در 
 :دارد  پاسخ اين پرسش را از سه راه بيان مىگاه چيست؟ آنصلّى اللّه عليه وآله مششري رسول خدا 

                                                           
 .٤٠٩ / ٩: فتح البارى) ١(
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از هر چيزى كه موجب صلّى اللّه عليه وآله  ـ شايد غرض ِمسور اين بوده است كه پيامرب خدا ١
شايسته است كه ) عليه السالمامام سجاد (كرد و تو نيز  شد، دورى مى كدورت ميان خويشاوندانش مى

 .به من بدهى تا به واسطه آن، كدورت ديگرى پيش نيايداز اين اُمور دورى كىن و اين مششري را 

كرد،   حال پسرعموهاى عبشمى خود را رعايت مىصلّى اللّه عليه وآله ـ مهان گونه كه رسول خدا ٢
 . زيرا ِمسور نوفلى بود؛تو نيز جانب حاِل پسرعموهاى نوفلى خود را رعايت كن

داشت، من نيز  آسايش خاطر فاطمه را دوست مى صلّى اللّه عليه وآله ـ مهان گونه كه پيامرب ٣
 .)١(دارم، پس آن مششري را به من بده تا براى تو نگه دارم آسايش خاطر تو را دوست مى

 .ها وجوهى است كه كرماىن براى دفع اين اشكال بيان كرده است اين

گويد كه تكلّف آن  كند و مى مورد اول را رد مىحجر عسقالىن اين وجوه را ذكر كرده و  ابن
منايد كه ِمسور، زهرى است  كند و بيان مى مورد دوم را به طور كامل نقض مى. آشكار و واضح است

 ؛كند و قابل اعتماد تعبري مى» مورد«پذيرد و از آن به عنوان وجه  اما مورد سوم را مى! و نوفلى نيست
اشكاىل را بيان خواهيم كرد كه مربوط به اين وجه مناقِب ودى در كتاب به ز: گويد وىل در پى آن مى

 .)٢(است

كند و  او بر اين وجه تكيه منى.  را قانع نكرده استعمدة القارى، صاحب (!!)اين وجِه قابل اعتماد
 .منايد اى ديگر تفسري مى مناسبت ميان اين دو قضيه را به گونه

ِمسور داستان خواستگارى على از دختر ابوجهل را بيان كرد تا ميزان حمبت خود : گويد عيىن مى
بن احلسني   شنيده است، به علىصلّى اللّه عليه وآلهخدا  چه كه از رسول به فاطمه و ذريه او را به واسطه آن

 .)٣(العابدين بفهماند زين

م اشكال به  جاى خود باقى است، يعىن اگر ِمسور اين داستان را بيان وىل با وجود اين، باز ه
 بداند كه او آسايش خاطر وى را دوست دارد، و يا از حمبت و عليه السالمالعابدين  كرده است تا زين

و صلّى اللّه عليه وآله  خدا مهرورزى او نسبت به فاطمه و فرزندان او آگاه شود، پس قضيه مششري رسول
  چه ارتباطى با اين موضوع دارد؟عليه السالمواست آن از امام درخ

وضعيت مهراه زنان و كودكان از  كه با آن حال و  ـعليه السالمآيا آسايش خاطر امام زين العابدين 
ـ از مهه جهات فراهم شده بود، و ديگر چيزى غري از آن مششري منانده بود كه خاطر  عراق آمده بود
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خواست آسايش خاطر آن حضرت را فراهم كند، يا حمبتش را به آن  آيا ِمسور مى! ؟وى را مشوش سازد
 !حضرت اعالم منايد تا مششري را بگريد و خاطرش آسوده شود؟

 آيا عقالىي است كه انسان براى كسى كه در پى فراهم ساخنت آسايش خاطر اوست و :سوم
 بگويد كه او را اندوهگني كند و عواطفش را خواهد حمبت خود را نسبت به او ابراز كند، سخىن مى

 دار سازد؟ جرحيه

سالم اللّه شود اين حديث، اگر چه كرامت و بزرگى را براى فاطمه زهرا  مهان گونه كه مالحظه مى

كند، وىل موجب طعن و قدح بر پدر بزرگوارش امري  بيان مىعليه السالم العابدين  ، مادر امام زينعليها
 .استالسالم عليه مؤمنان على 

وى در كتاب . اين مهان اشكاىل است كه ابن حجر در گفتار پيشني خود به آن اشاره كرده است
 :گويد مىاملناقب 

بن احلسني اظهار  من مهچنان از ِمسور در شگفتم كه چگونه شدت اهتمام خود را نسبت به على
 را به وى بسپارد، تا روح در لّه عليه وآلهصلّى الخدا  بن احلسني مششري رسول اگر على: گويد كند و مى مى

بن احلسني را با   اما خاطر على؛از آن جهت كه فرزند فاطمه است. كند بدن دارد، از او دفاع مى
 !!سخن درباره خواستگارى مراعات نكرده و او را آزرده است

را به حتقري و شود، زي بن احلسني ديده مى در ظاهِر عبارِت اين روايت، حتقري و كاسىت بر على
 عليها السالماى دارد كه آن حضرت با وجود فاطمه زهرا  طالب اشاره بن اىب كاسىت نسبت به جد او على

كار او را آن گونه انكار صلّى اللّه عليه وآله به خواستگارى دختر ابوجهل رفت و موجب شد كه پيامرب 
 منايد؟

از تعجب قبل است، او حاضر است براى تر  كنم كه عميق بلكه از ِمسور باز هم تعجب مى
يعىن حسني و فرزند مهان على  رعايت خاطر فرزند پسر فاطمه، جانش را بدهد، وىل براى پسر فاطمه ـ

كه به دست واليان ستمگر كشته  كند، تا اين ـ جانش را فدا منى كه اين داستان بر او واقع شده است
 .)١(شود مى

بن خمرمه  از دختر ِمسورعليه السالم گاه كه حسن، پسر امام حسن جمتىب   آن؛ديگرسخن 
 :خواستگارى كرد، ِمسور پس از به جا آوردن محد و ثناى خداى سبحان چنني گفت

تر از نسب مشا و دامادى با مشا نيست، وىل  هيچ نسب و خويشاوندى و دامادى در نزد من حمبوب
 :فرموديه وآله صلّى اللّه علرسول خدا 

                                                           
 .١٦٨ / ٩: فتح البارى) ١(
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فاطمة بضعة مني، يقبضين ما يقبضها ويبسطين ما يبسطها، وإنّ األنساب يوم القيامة تنقطع إالّ «

 »نسيب وسبيب وصهري

چه او را خوشحال  چه او را دلتنگ كند مرا دلتنگ كرده و آن آن. فاطمه پاره تن من است«

گردد جز  يامت گسسته مىها در روز ق كند مرا خوشحال كرده است، و مهه خويشاوندى

 .»نسب، خويشاوندى و دامادى با من

 عليه السالمچون حسن داماد عمويش امام حسني ( نزد توست صلّى اللّه عليه وآلهاينك دختر رسول خدا 
 .كند ، من اگر دخترم را به ازدواج تو درآورم او را ناراحت و دلتنگ مى)بود

 .)١(ذرخواهى كرد و رفتبن حسن از او ع پس از سخنان ِمسور، حسن

اگر ِمسور داستان خواستگارى از دختر ابوجهل را ديده و يا شنيده بود، به طور قطع در ماجراى 
 زيرا ؛كرد كرد و حديث را به طور كامل روايت مى اهد بيان مىخواستگارى دخترش آن را به عنوان ش
مهسرش عليها السالم كه فاطمه  با اين  از دختر ابوجهل ـعليه السالمبني قضيه خواستگارى حضرت على 

كه دختر عمويش مهسرش  از دختر ِمسور ـعليه السالم حسن  ـ و خواستگارى حسن پسر امام بود
 .جود داشتـ مناسبت بسيارى و بود

 .ها در حريت هستند ها اشكاالتى است كه علماى حديث اهل سنت در حلّ معقول آن اين

 هاى متن حديث نگرشى به عبارت

دهيم و اين حبث را با چند پرسش  هاى گوناگون حديث را مورد بررسى قرار مى اكنون عبارت
 :دهيم ادامه مى

 از دختر ابوجهل خواستگارى كرد؟ عليه السالم ـ آيا به راسىت امري مؤمنان على ١

 :ملَيكه از ِمسور نقل شده چنني آمده است اىب در حديث ليث كه از طريق ابن! توجه كنيد

خانواده مغريه از من اجازه «: گفت  شنيدم كه مىصلّى اللّه عليه وآلهاز رسول خدا : گويد ِمسور مى
 .». . . ردها را به ازدواج خود درآو خواستند تا على، دختر آن

 از ِمسور عليه السالمالعابدين  زين ـ از طريق امام و برخى روايات ديگر در بيشتر روايات زهرى ـ
 .». . . خواستگارى كرد.  . . طالب از بن اىب على«: چنني نقل شده است

 .». . . گفت على، در مورد دختر ابوجهل سخن مى«: بن زبري آمده است در روايت عبداللّه

 .آيد ها فقط اختالف در تعبري نيست بلكه بر اين اساس تعارضاتى در داللت به وجود مى اين
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  داده شده بود؟عليه السالم ـ آيا وعده ازدواج به على ٢

 .»به او وعده ازدواج داده شد«: منت صريح برخى از روايات زهرى چنني است

: ها آمده است  است كه در آنـ مهني هاى زهرى نيز و ساير روايت ظاهر روايات ديگر ـ
او «، يا »اين على ازدواج كرده است: آمد و گفتصلّى اللّه عليه وآله  نزد پيامرب سالم اللّه عليهافاطمه زهرا «

 .»ازدواج كرده است

با توجه به ظهور اين عبارات در حتقّق امر ازدواج، بايسىت خواستگارى اجنام شده و قرار ازدواج 
 .اشدنيز گذاشته شده ب

ما دخترمان را بر سر : خانواده دختر ابوجهل به على گفتند«: حنظله آمده است وىل در روايت اىب
 .»آورمي  به ازدواج تو در منىصلّى اللّه عليه وآلهدختر رسول خدا 

 بنا بر اين روايت، كجا قرار ازدواج گذاشته شده بود؟

 

  اجازه خواستند؟هصلّى اللّه عليه وآل ـ آيا در اين مورد از پيامرب ٣

شنيد و آن حضرت به صلّى اللّه عليه وآله در روايت ليث از ِمسور تصريح شده است كه او از پيامرب 
 .ها از وى اجازه خواستند، وىل حضرتش اجازه نداد فرمايد كه آن صراحت مى

 شنيد كه وآلهصلّى اللّه عليه ِمسور از پيامرب : وىل در منت صريح روايت زهرى چنني آمده است
 :حضرتش شهادتني گفت، سپس فرمود

گو با من، راست  و بن ربيع را به دامادى گرفتم، او به هنگام گفت اما بعد، ابوالعاص«
 .». . . گفت مى

اى   است و هيچ اشارهعليه السالم هاىي به على ها و كنايه ها تعريض يا نظري مهني عبارات كه در آن
 . وجود نداردصلّى اللّه عليه وآلهاز پيامرب اكرم به مشورت، يا اجازه خواهى 

ها  خواهى آن اى به اجازه در آن روايت اشاره. زبري نيز مهني گونه است روايت ايوب از ابن
اين «: نشده است، در عني حال كنايه و تعريضى هم وجود ندارد، در آن روايت چنني آمده است

 .». . . فاطمه، پاره تن من است: د و او فرمودرسيصلّى اللّه عليه وآله موضوع به پيامرب 

  اجازه خواست؟صلّى اللّه عليه وآله ـ چه كسى از پيامرب ٤

مهان گونه كه معلوم شد در روايات زهرى به طور مطلق هيچ مطلىب درباره اجازه خواسنت از 
 . وجود نداردصلّى اللّه عليه وآلهپيامرب 

روايات ديگر تصريح دارند كه خانواده دختِر ابوجهل براى صرف نظر از اين روايات، بسيارى از 
 .آمدندصلّى اللّه عليه وآله اجازه گرفنت نزد پيامرب 
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صلّى اللّه عليه وآله خودش از پيامرب عليه السالم در برخى از روايات اشاره شده است كه حضرت على 

 دهى؟ جازه مىآيا مرا به اجنام اين كار ا: اجازه خواست و به آن حضرت عرض كرد

 .». . . اى از گوشت من است نه، فاطمه پاره«:  فرمودصلّى اللّه عليه وآلهپيامرب 

 .كنم كه او ناراحت شود پس كارى منى: على گفت

  رسانيد؟صلّى اللّه عليه وآله ـ به راسىت چه كسى اين خرب را به پيامرب ٥

 .». . . رسيدصلّى اللّه عليه وآله رب اين خرب به پيام«: در روايت ايوب از ابن زبري آمده است

خانواده دختر براى اجازه گرفنت نزد پيامرب «: ملَيكه از ِمسور آمده است در حديث ليث از ابن اىب
 .»رسانند آيند و اين خرب را به آن حضرت مى  مىصلّى اللّه عليه وآله

زماىن كه براى اجازه گرفنت عليه السالم خود حضرت على «: بن غفله آمده است و در روايت سويد
 .»سازد رود، آن بزرگوار را از اين ماجرا آگاه مى  مىصلّى اللّه عليه وآلهنزد پيامرب 

است، هنگامى كه او اين سالم اللّه عليها وىل بنا به روايت زهرى، شخص گزارشگر، حضرت فاطمه 
(!!) اى ناشايست رود و به گونه  مى عليه وآلهصلّى اللّهآيد و نزد پيامرب  شنود، از خانه بريون مى خرب را مى

 .دهد حضرتش را مورد خطاب قرار مى

على از دختر ابوجهل خواستگارى كرد، وقىت فاطمه اين خرب را شنيد نزد «: گويد زهرى مى
تفاوت هسىت و به  گويند كه تو نسبت به دخترانت ىب مردم مى:  رفت و گفتصلّى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

پس (!!) اكنون على، با دختر ابوجهل ازدواج كرده است. شوى ها ناراحت و خشمگني منى ر آنخاط
 .». . . برخاست وصلّى اللّه عليه وآله رسول خدا 

او (!!) كه روايت ديگر زهرى حاكى از شيوع اين خرب در ميان مردم است تر اين عجيب
 :گويد مى

اى  شود؟ عده  از اين امر عصباىن مىى اللّه عليه وآلهصلّكنيد رسول خدا  گمان مى: اى گفتند عده«
 .». . . و گروه ديگرى گفتند.  . . ديگر گفتند

هاى ديگرى نيز قابل طرح است، وىل ما به مهني مقدار بسنده  البته در بررسى منت حديث پرسش
 .كنيم مى

ند، و بر اين اساس هاى حديث با هم بسيار متناقض هست شود كه عبارت بدين ترتيب مالحظه مى
اند، و هر چه به نرينگ  اى بيان كرده شارحان حديث نيز دچار حريت شده و سخنان مضطرب و آشفته

  .اند تناقض و اختالف اين عبارات را از بني بربند اند، موفّق نشده و تقلّب دست زده
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 بررسى مدلول حديث

ـ الزم است اين حديث از  با فرض ثبوت اصل قضيه پس از حبث در عبارات منت حديث ـ
 .ديدگاه فقهى، مسائل اخالقى و عاطفى به دقّت مورد بررسى قرار گريد

 :اكنون در اين بررسى چند پرسش مطرح است

  چه كرده بود؟عليه السالمبه راسىت على 

  چه كار كرده بود؟سالم اللّه عليهافاطمه زهرا 

 ه بود؟ در اين ماجرا چصلّى اللّه عليه وآلهواكنش پيامرب 

سالم فاطمه .  از دختر ابوجهل خواستگارى كرده بودعليه السالماند، على  چه روايت كرده بنا بر آن

 . بر فراز منرب رفت و مطالىب را فرمودصلّى اللّه عليه وآله آزرده خاطر شد و پيامرب اللّه عليها

 :شود طبق اين روايت، اين پرسش مطرح مى

  بر او حرام بود، يا حرام نبود؟عليها السالم با وجود فاطمه زهرا معليه السالآيا ازدواج كردن على 

از آن آگاهى داشت يا آگاهى عليه السالم بنا بر فرض خنست، اگر اين ازدواج حرام بود، آيا امام 
 نداشت؟

. زد  با آگاهى از حرمت اين كار، به چنني كار حرامى دست منىعليه السالمشكى نيست كه على 
 .يا اين كار حرام نبوده، يا او از حرمت آن آگاه نبوده استبنا بر اين 

گوييم كه جايز  ـ بپذيرمي، مى نعوذ باللّه اگر فرض دوم يعىن عدم آگاهى از حرمت آن را ـ
 كه باب عليه السالمنيست جهل به حكم شرعى به ديگر مردمان نسبت داده شود، تا چه رسد به على 

 . بود وآلهصلّى اللّه عليه مدينه علم نبوى

ـ به اين كار اقدام كرد، كار خالف  با فرض ثبوت قضيه  ـعليه السالماز اين رو، زماىن كه على 
شرعى را اجنام نداده است، چرا كه براى او نيز مهانند مسلمانان ديگر ازدواج با چهار زن جايز بود، و 

به طور قطع حضرتش از اگر نسبت به شخص او حكمى سواى ديگر مردان مسلمان صادر شده بود، 
 .آن آگاهى داشت

 به جمرد شنيدن اين خرب سالم اللّه عليهابنا بر اين، آيا جايز بود كه حضرت صديقه طاهره، فاطمه زهرا 
بيايد تا از مهسرش شكايت كند و پدرش را با آن  صلّى اللّه عليه وآله خدا از خانه بريون شده و نزد رسول

 !رار دهد؟دار مورد خطاب ق سخنان نيش

خبواهد او را ى از منكر عليها السالم  كار حرامى اجنام نداده بود كه فاطمه عليه السالمچرا كه على 
 .منايد

 نيز مهانند زنان ديگر است و غريت و حسادتى كه عليها السالمآيا به راسىت مقام و شخصيت فاطمه 
 زنان دارند، او نيز داشت؟
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 ! به اين جهت بود كه آن زن، دختر ابوجهل بود؟عليه السالمو آيا غريت او در ازدواج على 

 و بر فراز منرب رفنت و خواندن خطبه هنگامى بود كه صلّى اللّه عليه وآلهاز طرىف، آيا عكس العمل پيامرب 
كه خاندان  ـ بعد از اين به روايت ديگر  را پريشان و ناراحت ديد، و يا ـعليها السالمحضرتش فاطمه 

 ! او اجازه خواستند تا دخترشان را عروس كنند؟ابوجهل از

  در خطبه خود چه فرمود؟صلّى اللّه عليه وآلهبه راسىت پيامرب خدا 

 :اند، حاوى مطالب زير است اى كه به آن حضرت نسبت داده خطبه

 ! ـ ستايش و مدحيه سراىي براى دامادش كه از طايفه بىن عبد مشس بود١

 . در دينش گرفتار فتنه شودها السالمعليكه فاطمه   ـ ترس از اين٢

 .دهد  وىل اجازه اين كار را هم منى؛كند  ـ او حالىل را حرام و حرامى را حالل منى٣

 .شوند  و دختر دمشن خدا با هم مجع منىصلّى اللّه عليه وآله ـ قطعاً دختر رسول خدا ٤

 :ها چنني آمده است كه آن حضرت فرمود در يكى از عبارت

 .»ارد بر سر دختر رسول خدا با دختر دمشن خدا ازدواج كندكسى حق ند«

 .». . . مجع كند.  . . او اين حق را ندارد كه ميان«: در عبارت ديگرى آمده است كه فرمود

 صلّى اللّه عليه وآله ـ اين ازدواج در صورتى اجنام شدىن است كه پسر ابوطالب خبواهد دختر پيامرب ٥
 .ها ازدواج كند تر آنگاه با دخ را طالق دهد آن

 .»(!!)خواهى با او ازدواج كىن، دختر ما را به ما باز گردان اگر مى«: در عبارت ديگرى آمده

 آيا اين قضايا باوركردىن است؟

 از دختر ابوجهل خواستگارى كرد و اين كار بر عليه السالمعلى : گويند كه مى شارحان حديث ـ
ـ در  فرا گرفت ـ مهانند ديگر زنان ـ  راعليها السالمجود فاطمه او حرام نبود اما غريت زنانگى متام و

 و رواياتى كه در مورد اين داستان نقل شده است گرفتار حريت صلّى اللّه عليه وآلهتوجيه سخنان رسول خدا 
 .اند و سرگرداىن شده

مسئله عمل  به عموميت جواز در اين عليه السالمـ على  با فرض صحت اين روايت  بدين ترتيب ـ
 .كرده است

 كسى نيست كه در دينش گرفتار فتنه شود، يا اُمورى كه زنان عليها السالماز طرىف، فاطمه زهرا 
 او كسى است كه آيه تطهري در شأن و مقام او نازل ؛گريد شوند، او را نيز فرا ديگر به آن دچار مى

 بر فرض كه چنني بوده باشد شده است و به جهت عصمت و كماالتش سرور زنان عامل شده است و
ـ دختر ابوجهل در اين قضيه هيچ خصوصيت و ويژگى  گويند چه كه اين روايات مى بنا بر آن ـ

 .ندارد
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 كار عليه السالمفرمايد كه على  اش اذعان مى  در خطبهصلّى اللّه عليه وآلهاز طرف ديگر، پيامرب خدا 
 .دهد  اين اجازه را منىلسالمعليه احرامى اجنام نداده است، وىل او به على 

ـ در صحت  استعليه السالم كه پدرزن على   ـصلّى اللّه عليه وآلهبه راسىت آيا اجازه دادن پيامرب 
 ازدواج او شرط است؟

اگر فردى خبواهد با وجود مهسر اولش با زن ديگرى ازدواج كند، آيا جايز است كه پدرزنش او 
 را به طالق مهسر اولش وادار سازد؟

 .به طور قطع مهه اين اُمور نه جايز است و نه واقع شدىن

ريت  و بپذيرمي كه غ)١(گرفته باشد  را غريت زنانگى فراسالم اللّه عليهاكه بپذيرمي فاطمه  بر فرض اين
 بر فراز صلّى اللّه عليه وآلهيامرب خدا ، چرا پ)٢( به واسطه دخترش، برانگيخته شده باشدصلّى اللّه عليه وآلهپيامرب 

 منرب رفت و اين قضيه را علىن و آشكار بيان فرمود؟

 :گويد ابن حجر در پاسخ اين پرسش مى

 براى مردم خطبه خواند تا اين حكم ميان مردم شايع شده و به آن عمل كنند، صلّى اللّه عليه وآلهپيامرب 
 .)٣(خواه بر سبيل وجوب، يا بر سبيل اولويت

 .)٤(عيىن نيز از او پريوى كرده و مهني مطلب را گفته است

مجع كردن ميان دختر رسول خدا و «بديهى است كه منظور از حكم، در عبارت ابن حجر، حكم 
 .ست»دختر دمشن خدا

 :هاى حديث در اين حكم، خمتلف است البته عبارت

 .»شوند مجع منى«: در عبارتى چنني است ـ

 .». . . كسى حق ندارد«:  در عبارت ديگرى آمده استـ

 .». . . او اين حق را ندارد«:  در عبارت سومى آمده استـ

 .از اين رو، سخنان علما نيز در اين حكم متفاوت و خمتلف شده است

 :گويد نووى در اين زمينه مى

                                                           
 در باب غريت آورده ١٩٩٩  و١٩٩٨ هاى  مشاره٤١٣ و ٤١٢ / ٣: ماجه اين روايت را در سنن كه بر مهني اساس، ابن) ١(

 .است
و » باب ذب الرجل عن ابنته ىف الغرية واالنصاف«: كه بر مهني اساس، بخارى در صحيحش باىب را حتت اين عنوان آورده) ٢(

 .٤٩٣٢  مشاره٢٠٠٤ / ٥: صحيح بخارى. آورد در آن مطلىب جز اين حديث منى
 .١٠٨ / ٧: فتح البارى) ٣(
 .٢٣٠ / ١٦: عمدة القارى) ٤(
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در زمان حياتش است، به هر صلّى اللّه عليه وآله انگر حرمت آزار پيامرب اين حديث بي: اند علما گفته«
البته . چه اين آزار و اذيت ناشى از كارى باشد كه اصل آن مباح است صورت و حالىت كه باشد، اگر

 .اين حكم، به خالف ديگر احكام است

با دختر ابوجهل را با اين عليه السالم لى  مباح بودن ازدواج عصلّى اللّه عليه وآلهاند كه پيامرب  ها گفته آن
ها تصريح  كه به آن ، وىل به دو علّت ـ»كنم من حالىل را حرام منى«: سخن بيان كرد كه فرمود

 .ـ از مجع ميان آن دو ى فرمود شده

صلّى اللّه عليه شود كه در اين صورت، پيامرب  كه، اين امر منجر به آزار و اذيت فاطمه مى  آنخنست

 و حضرتش به واسطه ؛شود را بيازارد، هالك مىصلّى اللّه عليه وآله شود و هر كس پيامرب   اذيت مىلهوآ
 .داشت، اين كار را ى كردسالم اللّه عليها  و فاطمه عليه السالمكمال دلسوزى كه بر على 

 پديد م اللّه عليهاسالـ به دليل غريت زنانه، در دين فاطمه  نعوذ باللّه اى بود كه ـ  ترس از فتنهدوم
 .آيد مى

، ى از مجع آن دو مورد نبوده است، بلكه صلّى اللّه عليه وآلهمقصود از گفته پيامرب : گفته شده است
مهان طور كه . شوند دامن كه آن دو با هم مجع منى منظور حضرتش اين بود كه من به فضل خدا، مى

 .شود شكسته منىدندان ربيع ! به خدا سوگند: بن نضر گفته است انس

بنا بر اين، معناى اين سخن . مهچنني احتمال دارد كه منظور، حرام بودن مجع ميان آن دو نفر باشد
گومي كه با  اين است كه من سخىن منى» كنم من حالىل را حرام منى«:  كه فرمودصلّى اللّه عليه وآلهپيامرب 

كنم و هر گاه آن را  من آن را حرام منىپس اگر خداوند چيزى را حالل كند، . حكم خدا خمالف باشد
 زيرا سكوت من، موجب حالل ؛مامن كنم و از حترمي آن هم ساكت منى حرام كند، من آن را حالل منى

 .)١(شود و از مجله حمرمات در ازدواج، مجع ميان دختر دمشن خدا و دختر پيامرب خداست شدن آن مى

ـ از  كه به آن تصريح شده پيامرب به دو علّت ـ«: گويد عيىن نيز مهني مطلب را بيان كرده و مى
 .)٢(». . . مجع ميان دختر ابوجهل و دختر خودش فاطمه ى كرد

 :سخن ما اين است: گويد نگارنده مى

مقصود از «:  بلكه از اين رو گفته شده است كهتصريح به حرمت ندارد» شوند مجع منى«:  عبارتـ
دامن  آن عبارت، ى از آن دو مورد نبوده، بلكه منظور حضرتش اين بوده است كه من به فضل خدا مى

 .»شوند كه آن دو با هم مجع منى

ظاهرش حكم به حرمت براى متام مسلمانان است كه به واسطه عموميت » كسى حق ندارد«:  عبارتـ
 .باشد، وىل هيچ كس به اين امر فتوا نداده است از، حكمى خمصص مىادلّه جو

                                                           
 .٣/  ١٦: املنهاج ىف شرح صحيح مسلم بن حجاج) ١(
 .٣٤ / ١٥: عمدة البارى) ٢(
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 زيرا آن گونه كه خود اهل سنت روايت ؛كند بن خطّاب نيز آن را تكذيب مى بلكه سريه عمر
 را خواستگارى كرد، در حاىل كه چند تن از دختران عليه السالمكنند، او دختر امري مؤمنان على  مى

 .ماند اين نكته بر كسى كه به شرح حال او مراجعه كند، خمفى منى. دنددمشنان خدا مهسر او بو

وىل آيا اين . تصريح داردعليه السالم به اختصاص اين حكم، درباره على » او اين حق را ندارد«:  عبارتـ
 !ى، ترتيهى است يا حترميى؟

 وىل بنا به ؛، اعتراف كنيماز آنعليه السالم اگر ى حترميى باشد، ناگزير بايد به عدم آگاهى على 
كه آن حضرت  شود، ى ترتيهى است، و ديگر اين چه كه از گفتار نووى و ديگران استفاده مى آن

 .ها ى كرده است  به دو علّت مذكور، از مجع ميان آنصلّى اللّه عليه وآله

ن قابل تصور نيست در مورد بسيارى از زنان مؤم) غريت زنانه(اند  اما علّت دومى كه بيان كرده
 .كه طاهره و معصومه استسالم اللّه عليها تا چه رسد به حضرت زهرا 

 بر فراز منرب و صلّى اللّه عليه وآله قرار گرفنت پيامرب: گويد كند و مى نووى علّت خنست را رد مى
كه پسر  مگر اين«: ـ و سپس بيان اين عبارت كه ربيع بن ابوالعاص ستايش كردن از داماد ديگر ـ

، با شفقت و دلسوزى آن حضرت، نسبت به على و ». . . ابوطالب خبواهد دخترم را طالق بدهد
 .فاطمه منافات دارد

چه بيان كردمي، مهان توجيه اقوال ديگرى است كه در اين زمينه مطرح شده  رسد آن به نظر مى
 .است

كه  مگر اين«: كه فرمودليه وآله صلّى اللّه ع بخارى در توضيح سخن پيامرب صحيحابن حجر در شرح 
 :نويسد مى» طالب خبواهد دخترم را طالق بدهد بن اىب على

چيىن كرده باشند، كه على  اين سخن حممول بر اين است كه برخى از دمشنان على نزد پيامرب سخن
كه با پيامرب مشورت كرد و  رود كه على پس از اين در اين كار مصمم است، وگرنه گمان منى

 .ش او را منع كرد، باز هم بر خواستگارى پافشارى كندحضرت

عليه  و على صلّى اللّه عليه وآلهبن غفله بيانگر اين است كه گفتگوى پيامرب  از طرىف، سياق كالم سويد

گويا زماىن كه اين مطلب به گوش فاطمه رسيده و او .  پيش از آگاهى فاطمه از آن، واقع شده بودالسالم
 را آگاه كرده صلّى اللّه عليه وآله پيامرب عليه السالمكرده است، پس از آن بوده است كه على به پيامرب شكايت 

 . را از خواستگارى ى كرده، و او را بر اين كارش سرزنش كرده بودعليه السالمبود، و ايشان على 

 :رمودفاللّه عليه وآله  صلّى خدا در روايت زهرى اين عبارت افزوده شده است كه پيامرب

ـ هيچ گاه دختر رسول  !به خدا سوگند  وىل ـ؛كنم من حالىل را حرام و حرامى را حالل منى«
 .»شوند خدا و دختر دمشن خدا نزد مردى مجع منى

 .»شوند هيچ گاه در يك مكان مجع منى«: در روايت مسلم آمده است
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 .»شوند هرگز نزد يك مرد مجع منى«: در روايت شعيب نيز آمده است

 :گويد  التني در اين مورد مىابن

، صلّى اللّه عليه وآلهتوان اين داستان را بر آن محل كرد، اين است كه پيامرب  ترين چيزى كه مى صحيح
زيرا پيامرب دليل آورد كه اين . بر على حرام كرد كه دختر او و دختر ابوجهل را با هم به مهسرى بگريد

 .اتفاق مسلمانان حرام استآزارد، و آزار پيامرب به  كار، او را مى

به اين معنا است كه » كنم من حالىل را حرام و حرامى را حالل منى«: كه حضرتش فرمود و اين
 وىل مجع كردن ميان آن دو كه به اذيت ؛دختر ابوجهل بر تو حالل است، اگر فاطمه در نزد تو نبود

 . است، و جايز نيسته وآلهصلّى اللّه عليفاطمه بينجامد، مستلزم آزار و اذيت پيامرب 

 :اند برخى ديگر از علما اين گونه پنداشته

 او را به جهت صلّى اللّه عليه وآله سياق كالم، اشعار دارد كه اين امر براى على مباح بوده، وىل پيامرب
 .رعايت خاطر فاطمه منع كرد و او نيز به جهت فرمانربدارى از امر پيامرب، پذيرفت

 :نويسد  سخنان علما مىحجر پس از نقل ابن

مشرده شود كه دامادهاى صلّى اللّه عليه وآله رسد كه بعيد نيست اين امر از خصايص پيامرب  به نظر مى
 .)١(و احتمال دارد اين حكم اختصاص به فاطمه داشته باشد. او با وجود دخترانش، نبايد ازدواج كنند

 كه در اين مدارك، اضطراب و آشفتگى سخنان اينان آشكار است و تكلّفى فرماييد مالحظه مى
و اگر خبواهيم تناقضات ديگر . كه در هر يك از اين وجوه به كار رفته است بر كسى پوشيده نيست

 .ها را بيان كنيم، اين حبث به درازا خواهد اجناميد آن

 را به مرتله طالق اللّه عليه وآله صلّى مرباز نكات نادر و كم نظري اين است كه بخارى اين سخن پيا
وىل (!!)  آورده استطالقكتاب » الشقاق«از اين رو، اين حديث را در خبش . خلعى قرار داده است

 .اند علماى بزرگ ديگر اين معنا را نپذيرفته و در توجيه آن، حريان و سرگردان مانده

اين «: التني در اين مورد گفته است نگويد كه اب كند و مى عيىن نظرات خمتلف را بررسى مى
 .»حديث بيانگر عنواىن كه به آن داده شده، نيست

يعىن قرار دادن اين حديث در اين  مقصود او اين است كه ميان حمتواى حديث و عنوان آن ـ
 .ـ تطابقى وجود ندارد باب

:  را كه فرمود عليه وآلهاللّه صلّىبخارى اين سخن پيامرب : گويد كه از مهلّب نقل شده است عيىن مى
 .به عنوان خلع در نظر گرفته، و در اين نظريه افكار را فريب داده است» دهم من اجازه منى«

                                                           
 .٤١١ و ٤١٠ / ٩: فتح البارى) ١(
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كه  مگر اين«: گفته استصلّى اللّه عليه وآله زيرا در مهني روايت پيامرب . پايه است اين مطلب كامالً ىب
يانگر طالق است، و استدالل بخارى به آن بر  اين سخن ب؛»پسر ابوطالب خبواهد دخترم را طالق بدهد

 .اراده خلع ضعيف است

 :از طرىف، در بيان وجه مطابقت حديث با عنوان، گفته شده است: دهد او ادامه مى

اشاره به اين داشته باشد » دهم و من اجازه منى«: اش توان تصور كرد كه پيامرب از اين گفته مى
پس اگر جواز اشاره به عدم نكاح جايز باشد، جواز . ارى را رها كند اين خواستگرضى اللّه عنهكه على 

 .شود اشاره به قطع نكاح نيز به آن ملحق مى

 :گويد جا كه مى آن. در اين زمينه ترين وجوه را كرماىن گفته است

رضى اللّه عنها آورده، به جهت آن است كه فاطمه » الشقاق«كه بخارى اين حديث را در باب  اين

صلّى اللّه از اين رو پيامرب . رفت كه ميان او و على جداىي پديد آيد شد و انتظار مى اين امر راضى منىبه 

 . خواست تا از وقوع آن، جلوگريى كندعليه وآله

يعىن در . ممكن است وجه مطابقت در ادامه حديث باشد: اند گويد كه برخى گفته در ايت مى
بدين ترتيب اين حديث از باب اشاره به . »خترم را طالق بدهدكه على خبواهد د مگر اين«: عبارات

 .)١(البته اين سخن جاى تأمل دارد.  . . طالق خلعى است

 :گويد قسطالىن در اين مورد مى

 به آن پاسخ الكواكبدر كتاب . در وجه مطابقت حديث و عنوان آن، اشكاىل پيش آمده است
رفت كه ميان او و على دمشىن و  شد و انتظار مى ده كه فاطمه به اين امر راضى منىخوىب داده ش

 خواست تا با ممانعت على از اين كار، به طريق اميا و صلّى اللّه عليه وآلهاز اين رو پيامرب . كدورتى پديد آيد
فته شده، تكلّف است و چه غري از اين در اين مورد گ البته آن. اشاره، از وقوع اين دمشىن جلوگريى كند

 .)٢(دليل ىب

 گفته و عيىن و قسطالىن آن را پذيرفته و حتسني الكواكبدر عني حال آيا مطالىب كه كرماىن در 
 !گوىي است؟ اند، خاىل از تكلّف و ياوه كرده

 :آن كالم بر دو احتمال استوار است

 .شد  به اين امر راضى منىليهاسالم اللّه عكه فاطمه زهرا   آنخنست

 .شد ها مى كه اين امر منجر به دمشىن و جداىي ميان آن  آندوم

                                                           
 .٢٦٥ / ٢٠: عمدة القارى) ١(
 .٤٦ / ١٢: ارشاد السارى) ٢(
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 از خواستگارى، براى جلوگريى از وقوع اين صلّى اللّه عليه وآلهپرسش اين است كه آيا ممانعت پيامرب 
جوىي و حتقري و ديد على  كه با ايراد خطبه علىن، عيب دمشىن و جداىي، به طريق اميا و اشاره بود؟ يا اين

  مهراه بود؟عليه السالم

 
 ها نتيجه بررسى

توان خالصه  هاىي را كه در مورد منت اين روايت اجنام شده است، در چند مورد مى نتيجه بررسى
 :كرد

موجب شك و ترديد در اصل شنيدن اين حديث از » و من بالغ بودم«:  ـ گفتار ِمسور كه١
صلّى  است، و مهچنني نبوِد مناسبت معقول بني درخواست او در مورد مششري پيامرب ه وآلهصلّى اللّه عليپيامرب 

فاطمه «: فرمودصلّى اللّه عليه وآله  و حكايت آن داستان، چون پيامرب عليه السالمالعابدين  از امام زيناللّه عليه وآله 
 .»پاره تن من است

اند  اى است كه شارحان اين روايت نتوانسته ها به گونه  ـ اختالف متون روايت، و معاىن آن٢
و هنگامى كه در يك داستان چنني حالىت وجود . وجه معقوىل براى مجع ميان اين عبارات بيان كنند

 .آيد داشته باشد، ناگزير در صحت اصل حديث شك و ترديد پديد مى

سالم اللّه عليها هرا  و حضرت زعليه السالم ـ مدلول حديث، متناسب با شأن امري مؤمنان على ٣

حتى اگر . صاحب شريعت واال نيز، سازگارى نداردصلّى اللّه عليه وآله كه با شأن پيامرب  فراتر اين. نيست
صلّى  اكرم داد، چنني رفتارى با شؤون پيامرب كارى را كه جايز نبود، اجنام مىعليه السالم امري مؤمنان على 

 : در سريه و روش آن حضرت آمده است تناسب نداشت، چرا كهاللّه عليه وآله

گويد؟ بلكه  فالىن را چه شده كه چنني مى: فرمود رسيد، منى  وقىت سخىن از كسى به حضرتش مىـ
 .گويند اين مردم را چه شده است كه چنني و چنان مى: فرمود مى

 .ده شودكرد كه آزر اى رفتار مى  به ندرت با كسى به شيوهصلّى اللّه عليه وآله پيامرب خدا ـ

 : آن حضرت در سخىن فرمودـ

 )١(»من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا مؤودة«

هر كس عيب و بدى از ديگرى ببيند و آن را بپوشاند، بسان كسى است كه دختر زنده به «
 .»اى را از مرگ جنات داده است گور شده

                                                           
هاى  و خبش» االدب«اين احاديث مورد اتفاق مهه هستند و مهه نويسندگان صحاح ششگانه، اين روايات را در خبش ) ١(

 .٤٨٩٢  و٤٨٩١ اىه  مشاره٢٧٨ / ٣: داوود به عنوان منونه نگاه كنيد به سنن اىب. اند ديگر نقل كرده
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 به ندرت با صلّى اللّه عليه وآلهپيامرب : گويد جا كه مى البته ابن حجر متوجه اين نكته شده است، آن
 .كرد كه موجب هتك حرمت او شود اى عمل مى نهشد و به گو كسى رو به رو مى

شايد : گويد  نسبت داده شده است مىصلّى اللّه عليه وآلهچه به رسول خدا  گاه براى توجيه آن آن
 عتاب با على را به خاطر رضايت بيشتر فاطمه، به صورت علىن و آشكار مطرح صلّى اللّه عليه وآلهپيامرب 
 .)١(كرد

 :شود اين توجيه و عذرخواهى به داليلى چند مورد پذيرش نيست وىل مهان گونه كه مالحظه مى

 . كار ناشايسىت اجنام نداده بودعليه السالم على الف ـ

 . صادر شد، باالتر از عتاب و سرزنش بودصلّى اللّه عليه وآلهچه كه از پيامرب   آنب ـ

 هنگامى پسنديده است كه مستلزم هتك حرمت مؤمىن  عليهاسالم اللّه تالش براى رضايت فاطمه ج ـ
صلّى اللّه عليه  در نزد پيامرب عليه السالم اگر على ؛عليه السالممؤمنان على  نشود، تا چه رسد به هتك حرمت امري

 .نبود، مرتلتش از وى كمتر هم نبودسالم اللّه عليها عزيزتر از فاطمه زهرا وآله 

 اين روايت صلّى اللّه عليه وآله شريعت اسالمى، سنت نبوى و آداب حممدى  ـ مهان گونه كه احكام٤
جا  كنند، آن كنند، مهان طور اخبار صحيح ديگرى كه وارد شده نيز آن را تكذيب مى را تكذيب مى
 :كه آمده است

كه   و اين؛دبرگزيسالم اللّه عليها   را براى ازدواج با فاطمهعليه السالمخداوند، خود امري مؤمنان على 
ـ رد   آمده بودندسالم اللّه عليهاكه به خواستگارى زهرا  بزرگان اصحاب را ـصلّى اللّه عليه وآله پيامرب اكرم 

 .)٢(كرد

كند كه  كسى را انتخاب مىسالم اللّه عليها پرواضح است كه خداوند براى مهسرى زهراى مرضيه 
 .ترين چيزى نيازارد وى را به كوچك

صلّى اللّه مصطفى  و حاالت او با برادرش حممد عليه السالم ـ مهچنني سريه و روش امري مؤمنان على ٥

 اين روايت را تكذيب صلّى اللّه عليه وآله از دوران كودكى تا واپسني حلظات زندگى گرامى پيامرب عليه وآله
صلّى اللّه عليه چرا كه در متام اين دوران، عملى از وى ديده نشد كه خمالف با خواست پيامرب اكرم . كند مى

 .امرب آن را دوست نداشته باشدباشد، يا رفتارى از او سر زند كه پيوآله 

                                                           
 .١٠٨ / ٧: فتح البارى) ١(
 ٢٩٥  و٢٩٤ / ١٣: ، وكرت العمال١٥٢٠٨  و١٥٢٠٧ هاى  مشاره٣٣٠ و ٣٢٩ / ٩: جممع الزوايد: ك.ر) ٢(

 ١٤١ :، والصواعق١٤٦ ـ ١٤٢ / ٣: ، والرياض النضره٧٢ ـ ٦٩: ، وذخاير العقىب٣٧٧٥٤ ـ ٣٧٧٥٢ هاى مشاره
 .١٤٢ و
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 دو نكته قابل توجه

 :در اين خبش از پژوهش، توجه به دو نكته الزم و ضرورى است

 نكته يكم

 مهواره صلّى اللّه عليه وآلهبود و پيامرب صلّى اللّه عليه وآله  پاره تن پيامرب سالم اللّه عليهابه راسىت فاطمه زهرا 
 :فرمود مى

 ». . . فاطمة بضعة مني«

 .»فاطمه پاره تن من است«

آزار : حضرتش اين سخن را بارها تكرار كرده بود و اين تكرار فقط به جهت تأكيد بر اين بود كه
 . حرام استسالم اللّه عليهاو اذيت فاطمه 

معاىن نزديك به هم بيان فرموده  هاى گوناگون و  اين حديث را با عبارتصلّى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 
 :تاس

است و خشم و غضب او، صلّى اللّه عليه وآله  خشم و غضب پيامرب سالم اللّه عليهاخشم و غضب فاطمه 
 .خشم و غضب خداست

ها،  يكى از آن. اند روايت كردهصلّى اللّه عليه وآله البته اين حديث را چند تن از اصحاب پيامرب 
 :گويد حجر مى  ابن؛استعليه السالم شخص امري مؤمنان على 

 به فاطمه صلّى اللّه عليه وآلهخدا  رسول: گويد كند كه مى بن احلسني از پدرش از على روايت مى على
 :فرمود

 )١(»إنّ اللّه تعاىل يرضى لرضاك ويغضب لغضبك«

 .»گريد ىشود و به خشم تو خشم م به راسىت خداى تعاىل به رضايت تو، راضى مى«

بن سامل مفلوج با سندى از طريق  بن عمرو صارم از عبداللّه ابن اىب: گويد حجر در ادامه مى ابن
 :به فاطمه فرمودصلّى اللّه عليه وآله گويد كه پيامرب  كند و مى اهل بيت، از على نقل مى

 )٢(»إنّ اللّه يغضب لغضبك ويرضى لرضاك«

 .»گردد شود و به رضايت تو راضى مى  تو خشمگني مىخداوند به خشم«

جا در صدد بيان تفصيلى راويان اين حديث و سندهاى آن از طريق  بديهى است كه ما در اين
باشيم، چرا كه اين  هاى خمتلف و متعدد منى  در مناسبتصلّى اللّه عليه وآلهاصحاب، و بيان اين گفتار پيامرب 
 . شرح و بسط كالم نداردامرى آشكار است و نيازى به

                                                           
 .٢٦٥ / ٨: ، اإلصابه٣٩٢ / ١٢: ذيب التهذيب) ١(
 .٢٦٦ / ٨: اإلصابه) ٢(
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اى است كه مسلمانان از زمان صحابه، برخى  از طرىف، صحت و كثرت اين روايت به گونه
صلّى كردند و حتى احكامى را كه خمصوص پيامرب اكرم  احكام فقهى را بر مبناى اين روايات مترتب مى

 .گرفتند، و اين امر آشكار و معلوم است ظر مى نيز در نسالم اللّه عليها بود، براى فاطمه زهرا اللّه عليه وآله

 :از اين رو، حافظ سهيلى اين گونه حكم كرده است

هر كس بر او درود فرستد، در واقع بر . ناسزا بگويد كافر استسالم اللّه عليها هر كس به فاطمه 
 .درود فرستاده استصلّى اللّه عليه وآله پدرش، پيامرب اكرم 

بخارى و مسلم نيز به داللت اين صحيح مى داده است، و شارحان حافظ بيهقى نيز چنني حك
 .)١(اند  قائل شدهعليها السالمحديث، بر حرمت آزار و اذيت زهراى مرضيه 

 :گويد زرقاىن مالكى در اين زمينه مى

 صلّى اللّه عليه وآلهكند، و خشم او با خشم پيامرب  فاطمه بر كسى كه به وى ناسزا بگويد خشم مى
 .)٢( را خشمگني كند، كفر ورزيده استصلّى اللّه عليه وآلهو هر كس پيامرب . برابر است

 :گويد مناوى نيز در اين رابطه مى

 ؛سهيلى به اين حديث استدالل كرده است كه هر كس به فاطمه ناسزا گويد، كافر شده است
 .از طرىف، فاطمه از شيخني برتر است.  را به خشم آورده استصلّى اللّه عليه وآلهزيرا كه پيامرب 

ه پاره تن او هستند و به واسطه او، پاره روشن است كه فرزندان فاطم: گويد شريف مسهودى مى
 .)٣(شوند تن پيامرب مى

فاطمه را در جايگاه و مرتلت صلّى اللّه عليه وآله لبابه انصارى به امر رسول خدا  ها ابو البته پيش از اين
 .آن حضرت قرار داد

 بسته ]به ستوىن[اش، خود را  پذيرش توبهبن منذر براى  لبابه، رفاعة ابو: گويد حافظ سهيلى مى
 .اى نازل شد، فاطمه خواست تا او را آزاد كند هنگامى كه توبه او پذيرفته شد و در اين مورد آيه. بود

 . باز كند]از ستون[مرا صلّى اللّه عليه وآله ام كه فقط رسول خدا  من سوگند ياد كرده: لبابه گفت ابو

 : فرمودلهصلّى اللّه عليه وآرسول خدا 

 »إنّ فاطمة بضعة مني«

 .»به راسىت فاطمه پاره تن من است«

از اين رو، اين حديث بيانگر اين است كه هر كس به او دشنام . درود خدا بر او و بر فاطمه باد
 .دهد، در واقع كافر است و هر كس بر او درود بفرستد، در واقع بر پدرش درود فرستاده است

                                                           
 ٢٤٩ / ١٦: ، عمدة القارى٥١٧ / ١١  و٢٤٥ / ٨: ، ارشاد السارى٤١١ / ٩ و ١٣٢ / ٧: رجوع شود به فتح البارى) ١(

 . . .  و منابع ديگر٣ / ١٦: ، املنهاج٢١٢ / ٢٠ و
 .٢٠٥ / ٣: شرح املواهب اللدنيه) ٢(
 .٥٥٤ / ٤: فيض القدير) ٣(
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جا بيان اين حديث و داللت آن نيست، بلكه منظور ما بيان اين نكته است  البته هدف ما در اين
 بخارى و مسلم و منابع رواىي ديگر از صحيح در سالم اللّه عليهاكه اين حديث، در خبش فضايل فاطمه 

ـ  از دختر ابوجهل باشدعليه السالم كه سخىن از داستان خواستگارى على  آن ىب بن خمرمه ـ طريق ِمسور
 .نقل شده است

از : گويد بن خمرمه نقل شده كه مى  بخارى و مسلم از ِمسورصحيحدر : گويد حجر مى ابن
 :فرمود  شنيدم كه بر فراز منرب مىصلّى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 )١(»فاطمة بضعة مني، يؤذيين ما آذاها، ويربيين ما راا«

چه او را بيازارد، مرا آزرده است و هر چه او را پريشان كند، مرا  ت، آنفاطمه پاره تن من اس«
 .»پريشان كرده است

بن  ملَيكه از ِمسور اىب بن دينار از ابن بن عيينه از عمرو بخارى و مسلم اين روايت را از سفيان
 .اند خمرمه روايت كرده

در . )٢(اند قط به مهني شكل روايت كردهكه بيهقى و خطيب تربيزى اين روايت را ف فراتر اين
اى   نيز مهني گونه آمده است كه نه در منت و نه در شرح آن، به داستان خواستگارى اشارهاجلامع الصغري
 .)٣(نشده است

كه در اين سلسله سند، اين حديث، نه يك راوى از خاندان زبري و نه زهرى،  بل مالحظه اينقا
 (!!).ها وجود ندارد شعىب، ليث و مانند اين

مانند  ملَيكه را مورد طعن و قدح قرار دادمي، وىل به اين حديث ـ اىب ما اگر چه ِمسور و ابن
 : چرا كهكنيم، ـ احتجاج و استدالل مى احاديث ديگر

 »الفضل ما شهدت به األعداء«

 .»فضل و برترى مهان است كه دمشنان به آن گواهى دهند«

ها داستان خواستگارى را به جهت غرضورزى و بيمارى كه در  وىل ظن قوى، اين است كه آن
تيميه، به طورى كه ابن . اند اند و آن را به ِمسور و روايات او ملحق كرده دلشان بوده است جعل كرده

 :گويد جمدِّد آثار خوارج و احياگر اباطيل و موضوعات آنان، مى

اين حديث با اين منت، روايت نشده است بلكه با منت ديگرى روايت شده است، مهان طور كه در 
اى   برخاست و خطبهصلّى اللّه عليه وآلهحديث خواستگارى على از دختر ابوجهل بيان شده، كه پيامرب 

 .. . . بن مغريه انواده هشامخ: خواند و گفت

                                                           
 .٢٦٥ / ٨: اإلصابه) ١(
 .٣٦٩ / ٣: ، مشكاة املصابيح٢٠٨٦٢  مشاره٣٤٠ / ١٠ و ١٣٣٩٥ مشاره ١٠٢٧: السنن الكربى) ٢(
 .٥٥٤ / ٤: فيض القدير) ٣(
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بن خمرمه روايت  بن احلسني و ِمسور اين حديث را بخارى و مسلم در صحيحني به روايت على
 .)١(پس علّت ايراد اين حديث، خواستگارى على از دختر ابوجهل است. اند كرده

 .توفيق از خداى سبحان استماند، و  وىل حقيقت بر اهل آن پوشيده منى

 نكته دوم

ـ در  هر حديثى كه باشد مهان گونه كه در مقدمه حبث اشاره كردمي كه تنها بودن حديث ـ
هاى ديگرى كه به صحيح معروف هستند، ما را ملزم به پذيرش صحت  كتاب بخارى و مسلم و كتاب

 .سازد نياز منى ها، ما را ىب كند و از بررسى سند آن ها منى آن

از طرىف، . هاى آنان، نبايد انسان پژوهشگر را فريب دهد بنا بر اين، صرِف نقل احاديث در كتاب
 .. . . ها آمده، نبايد او را بيمناك سازد حكم به بطالن حديثى كه در اين كتاب

اى از علماى حديث و  اند و عده اين موضوعى است كه حمقّقان اهل سنت به آن آگاهى داده
هاى  مفصل و قانع  ما نيز در اين موضوع، حبث.  . . اند گان معاصر در مورد آن حبث كردهنويسند
 .)٢(ـ چاپ و منتشر شده است اللّه به محد اى دارمي كه ـ كننده

                                                           
 .٢٥١ و ٢٥٠ / ٤: منهاج السنه) ١(
هاى استخراج املرام، جلد دوم، نفحات االزهار، جلد ششم و التحقيق يف نفي التحريف عن القرآن  كتاب: نگاه كنيد به) ٢(

 .الشريف
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 جعل حديثى ديگر

آرى، آنان حديث خواستگارى از دختر ابوجهل را جعل كردند وىل گويا اين امر آنان را ارضا 
 :نكرده است، از اين رو حديث ديگرى نيز جعل كردند كه در آن آمده است

 . . . ! از امساء بنت عميس خواستگارى كردعليه السالمامري مؤمنان على 

جا كه نويسندگان  ارزشى اين حديث ساختگى به طور كامل روشن است تا آن وىل ضعف و ىب
 .اند ها بر ابطال و سقوط آن تصريح كرده اند، بلكه حمقّقان آن آن را روايت نكرده.  . . صحاح

. طالب از من خواستگارى كرد بن اىب على: گويد كه امساء بنت عميس گفته است ابن حجر مى
على، امساء را به ازدواج :  رفت و گفتصلّى اللّه عليه وآلهلب به گوش فاطمه رسيد، او به نزد پيامرب اين مط

 (!!).خود درآورده است

 .)١(»امساء، حق ندارد كه خدا و پيامربش را بيازارد«:  به او گفتصلّى اللّه عليه وآلهپيامرب 

 نقل كرده و در معجم اوسطو معجم كبري اين روايت را طرباىن در : گويد ن مورد مىهيثمى در اي
 .)٢(شناسم ها كسى هست كه من منى سند آن

كه جعل  مناييم به اين كنيم، بلكه فقط اشاره مى بديهى است كه ما درباره اين حديث حبث منى
 :كننده حديث گفته است

و » على، امساء را به ازدواج خود درآورده است:  رفت و گفتصلّى اللّه عليه وآلهفاطمه نزد پيامرب «
 .»اين على با دختر ابوجهل ازدواج كرده است: فاطمه گفت«: نگفته است

امساء، حق ندارد كه «:  نقل كرده است كه به فاطمه فرمودصلّى اللّه عليه وآلهمهچنني از قول پيامرب 
: و نقل نكرده است كه پيامرب بر فراز منرب رفت و خطبه خواند و گفت»  و رسولش را بيازاردخدا

  .». . . على، حق ندارد«

 

                                                           
 .٣٩٧٩ مشاره ٦٧ / ٤: املطالب العاليه) ١(
 .١٥٢٠٢ مشاره ٣٢٨ / ٩: جممع الزوايد) ٢(
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 سخن پايانى

ها و مدلول  ها، سندها، منت راوى. به يارى خداى تعاىل متام طرق نقل اين حديث را ارائه كردمي
، و در نتيجه، آن را حديثى ساختگى از جانب نگرى مورد بررسى قرار دادمي ها را به دقّت و ژرف آن

 :خاندان زبري يافتيم، چرا كه راويان آن عبارتند از

 . عبداللّه بن زبريـ

 . عروة بن زبريـ

او از خوارج .  ِمسور بن خمرمه، كه از ياران و ياوران عبداللّه و مهراهان او بود كه در كعبه كشته شدـ
 .. . . بود و

 .گوى ويژه او بود ملَيكه، كه قاضى ابن زبري و اذان ىببن ا  عبداللّهـ

كردند و  بدگوىي مىعليه السالم نشست و از امري مؤمنان على  بن زبري مى  زهرى، كه در كنار عروةـ
 .. . . !دادند دشنام مى

 .بن راشد، كه راوى حديث زهرى بود  شعيبـ

 . ابوميان، كه راوى شعيب بودـ

ها را جداگانه شناختيم و  البته آن.  . . ل كنندگان اين روايت دروغني هستنداينان، سران جع
عليهم بيت   مهان فردى كه به دمشىن با اهل؛بن زبري هستند ديدمي كه مهگى بر شيوه پيشوايشان عبداللّه

 .مشهور استالسالم 

 شعب ابوطالب هاشم را در مكّه در او بىن. به قضاياى او در جنگ مجل و موارد ديگر بنگريد
 .حماصره كرد كه يا با او بيعت كنند، يا آماده مرگ شوند

عباس به طائف است  ابن بن حنفيه از مكّه و مدينه، و تبعيد از كارهاى ديگر او تبعيد حممد
 . بوداللّه عليه وآله صلّى گرامى ، و دمشىن او با شخص پيامرب . . . و

 :تاه و معروف خود فرمود در سخن كوعليه السالمامري مؤمنان على 

 )١(»ما زال الزبري رجالً منا أهل البيت، حتى نشأ ابنه املشؤوم عبداللّه«

 .»كه پسر ناخجسته او عبداللّه، بزرگ و جوان شد زبري مهواره از ما اهل بيت بود، تا اين«

                                                           
 . با اندكى تفاوت٤٠ / ٣: ، اإلستيعاب٥٥٥): صبحى صاحل(ج البالغه ) ١(
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اى عمومى ايراد كرده است   در موضوعى خطبهصلّى اللّه عليه وآلهاگر پيامرب خدا : كه ينسخن آخر ا
تا حكم جديدى را به يارانش برساند، پس چرا اين خطبه را جز دو كودك كه هنوز به سن بلوغ 

 اند، فرد ديگرى از حضرتش روايت نكرده است؟ نرسيده

زبري كه هنوز سنش از   نكرده بود و ابنكودكى به نام مسور كه هنوز هفت سالش را متام
 .سالگى نگذشته بود ده

از اين رو، بر حاميان غيور قرآن و سنت است كه سنت شريف نبوى را از اين افتراها و 
از خداوند سبحان خواستارمي كه خملصان را براى علم و عمل توفيق دهد و . هاى زشت پاك منايند دروغ

 .كرمي خود قرار دهد كه او نيكوكار و مهربان استكردار ما را خالص براى وجه 
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Final Word 

By the Assistance of Allah, the Almighty, all the chains of transmissions 
of the hadith were mentioned. The narrators, references, texts, and 
contents of the hadith were carefully and profoundly studied؛ as a 
result, it found to be a fabricated hadith by the Family of Zubair, 
because narrators of the hadith are: 

 Abdullah b. Zubayr 
 Urwat b. Zubayr 
 Miysoar b. Makhramah, who was among the partisans and 

companions of Abdulllah that was killed in Ka`bah. He was among the 
Kharijians... 

 Abdullah b. Abi Mulaykah, who was one of judges appointed by Ibn 
Zubayr and his muezzin 

 Zahri, who sat beside `Urwat  b. Zubayr and both of then backbited 
and swore Imam Ali, the Commander of the Faithful. (peace be upon 
him).... 

 Shu`ayb b. Raashid, who was the narrator of Zahri's sayings. 
 Abu Yaman, who was Shu`ayb's narrator. 

These are the heads of fabricators of this false hadith. Of course, they 
were separately recognized and it became clear that all of them were 
the followers of their leader, i.e. Abdullah b. Zubayr, the one who is well-
known to be a foe of Ahl al-Bayt (peace be upon them). 

See his stories in Jamal Battle and other cases. He encircled Bani 
Hashim in Abu Talib Defile to swear allegiance with him or to get ready 
for death. 

Among his other works is to exile Muhammad b. Hanafiyyah from 
Mecca and Medina and to exile Ibn `Abbas to Ta'if and his enmity with 
the Holy Prophet (may God bless him and his progeny), 

In his short and well-known sayings, Imam Ali (peace be upon him) 
said, "Zubayr was always among us, the Prophetic Family, until his 
inauspicious son, Abdullah got young.." 

The final word is that if the Holy Prophet (peace be upon him and his 
progeny) delivered a general sermon on an issue to inform his 
companions about a new command, so why this sermon has not been 
narrated by any of his companions but two young boys who are below 
the legal age? 

A young boy, called Muswar, who was below seven and Ibn Zubayr who 
had not reached ten. 

Therefore, it is the duty of the brave supporters of the Qur'an and 
tradition to keep the holy Prophetic tradition away from such obscene 
calumnies and lies. 

We ask God, the Glorified, to grant success to the sincere for acquiring 
knowledge and behaving in accordance with it and to make our actions 
pure just for his self because He is Benevolent and Merciful. 
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