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  چکیده

آن سـخن نگفـتن   و بر ابـوبکر   حضرت زهرا غضب غصب فدك و، م تاریخ اسالماز حقایق مسلّ

ادراج زهري در روایات  با عنوان يا ست که شبههین یرزمانید اما .تا زمان شهادت است يحضرت با و

بـر  آن حضرت غضب ه است که روایات از سوي برخی عالمان سلفی مطرح شد، غضبن یا مربوط به

اي و  نوشتار حاضر به روش کتابخانـه  .کنند  میاعالم مردود  را ها آن، دانسته زهري اتادراجاز  را ابوبکر

هـا از آن حکایـت    با رویکردي تحلیلی در پی ارزیابی و پاسخ به این شبهه نگاشته شده اسـت. یافتـه  

و در غالـب   نیسـت عبارات غضب و هجران از ادراجات زهري ، شده مطرح يهاخالف ادعابرکند که  می

، عـالوه بـر آن   شه است و خبري از ادراج نیست.عای، ناقل ماجراي غضب و هجران، متون این روایات

ـ    شان بر ابوبکریغضب ا و سخن نگفتن حضرت زهرا يماجرا  دهاز طریق غیر زهري نیـز نقـل ش

و سـبب سـاقط شـدن راوي از     در حدیث را عملی حـرام راج اد سنت  عالمان اهل است. اضافه بر آن

آن  يادراج ذکر نکرده بلکه بـه محتـوا   يث دارایث را از جمله احادین حدیاهمچنین  .دانند عدالت می

   .اند ه غضب آن حضرت بر ابوبکر کردهیدر توج یاعتراف و سع
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  بیان مسئله. 1

شـان  یو سخن نگفتن ا ربر ابوبک غضب حضرت زهرا، م تاریخیکی از حقایق مسلّ

ـ م و فـدك غصب  مسئلۀاز علل آن  یکیبا ابوبکر تا زمان شهادتشان است که  آن  راثی

، مسـلم ح یصحو  يح بخاریصحت یروا بنا بر .استتوسط ابوبکر  امبریاز پ حضرت

و ارث خـود را  فدك ، نزد ابوبکر رفته، بعد از شهادت رسول خدا حضرت زهرا

کـه ادعـا    »امبرانیـ ارث نگذاشـتن پ «ث یبا استناد به حد مطالبه نمودند؛ اما ابوبکر از او

کـرد.   يشـان خـوددار  یاز پـس دادن فـدك بـه ا   ، ده استیشن امبریکرد آن را از پ یم

آن  یسـبب آزار و نـاراحت  ، ابوبکر از باز پس دادن حـق حضـرت زهـرا    يخوددار

و تا آخـر عمـر بـا او سـخن      و با او قهر کردندرو بر ابوبکر غضب  نیااز، حضرت شد

پـس بـا او   ، م گرفتن سبب بر ابوبکر خشیپس فاطمه بد« ه آمده است:ک ؛ چناننگفتند

، ق1422، يبخـار (».ابوبکر صحبت نکردبا ، ا رفتیکه از دن یو تا زمان قطع ارتباط کرد

و مسـلم   يبخار، در روایت فوق )1380ص، 3ج، تا بی، يابورشینمسلم  ؛139ص، 5ج

نقـل   يبـ�ذر  انساب ا�شـراف همچون  یاند؛ اما در منابع ت نمودهین اندازه روایبه هم

به خدا سوگند مـن تـو   «صراحت فرمودند:  به قه طاهرهیشده است که حضرت صد

، ن سخنیبعد از ا حضرت زهرا) 79، ص10ق، ج1417(ب�ذري، ».کنم یمن یرا نفر

ت نمـود کـه   یا رفـت وصـ  یـ کـه از دن  یت هنگـام یـ رون رفـت و در نها یـ کنـان ب  هیگر

و  زیـ خبر نسازد و در مراسـم تجه با انبدنش زیابوبکر و عمر را در تجه نیرالمؤمنیام

 از بعـد  ابـوبکر  بر زهرا حضرت خشم )316ص، 3ج، تا بی، همو(.راه ندهد دفنشان

 یساختگ را ثیحد آن شانیا که است یروشن لیدل امبریپ به منسوب ثیحد دنیشن

ث یدن حـد ید بـا شـن  یبا، دانستند یراستگو م يابوبکر را فرد اگر رایز دانند؛ یم یجعل و

نداشـت کـه بـر ابـوبکر غضـبناك شـوند و تـا روز         یلیدلکردند و  ین میتمک امبریپ

که  صحابهجمیع عدالت  يربنایزاین حدیث ، پس در واقع ند.یوفاتشان با او سخن نگو

بـا توجـه بـه    ، . از سوي دیگربرد یال مؤر سیز رااست  اهل سنتترین مبانی  از اساسی

بردن عدالت  سؤالر یزبر ابوبکر ع�وه بر  غضب حضرت زهرا اینکه روایت فدك
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ثابـت   را نیـز  از نظر حضرت زهـرا را  خ�فت يبرا ابوبکر یستگیعدم شا، صحابه

ـ با، که از حاکمش آزرده شده باشـد  یکس، روایات اهل سنترا بر اساس ی؛ زکند یم  دی

رفتـه   ایاز دن یبه مرگ جاهل، وجب دور شود کی ۀانداز بهاز سلطانش  اگر وصبر کند. 

که سرور زنان اهـل بهشـت    و حضرت زهرا )47ص، 9ج، ق1422، بخاري(.است

از ابوبکر آزرده شد و تا آخر حیات مبارکشان بر او خشـم داشـتند و بـا او     قطعاً، است

ـ دانستند؛ حـال   یشان ابوبکر را حاکم نمید گفته شود که ایپس با .سخن نگفتند ـ ا بای د ی

 .از ابوبکر را قبول داشـتند ر یغ يا فهیا گفته شود خلیاند و  نداشته يا فهیگفته شود که خل

، ردیبمعت با حاکم زمانش یبدون ب یاگر کس که سنت آمده  در منابع اهلگر ید طرفیاز 

 سـؤال ایـن  حال  )1478ص، 3ج، تا بی، يابورشین مسلم( .ت مرده استیبه مرگ جاهل

عـت کـرده   یعنوان امام زمـان خـود ب   به یبا چه کس زهراحضرت  که شود یمطرح 

ـ بـه حاکم  اعتقاد حضرت زهـرا ماند  یم یکه باق يا نهیاست؟ تنها گز حضـرت  ت ی

ـ ن نیمؤمنرالیت بر امامت حضرت امین روایا ینوع است. پس به نیمؤمنرالیام ز ی

   .استت یز حائز اهمین جهت نیکند و از ا ید�لت م

نقـد  ، از سوي دیگر با توجه به اینکه روایت فدك در صـحیحین نقـل شـده اسـت    

در  بـه همـین سـبب    *.ممکـن نیسـت   اهـل سـنت   جمهـور بر اساس مبناي  سندي آن

ش گرفتـه  یرا در پ يگریراه د، يف سندیتضع يجا از معاصران به یر برخیاخ يها سال

از ادراجات » نگفتن با ابوبکرو سخن  زهراغضب حضرت «ند عبارت ا هو ادعا کرد

ن عبـارت را  یـ کردند اصل ا ین بهانه سعیاست و با ا ـ تیروا يراوـ  يشهاب زهر ابن

 يا ن حال لطمـه یدر ع، ت ساقط نمودهیک قرار دهند تا بتوانند آن را از حجیمورد تشک

  د.نوارد نکن ح مسلمیصحو  يح بخاریصحبه 

 يک پاسخ کامل و جامع ضـرور یوجود ، ن شبهه توسط مخالفانیبا توجه به طرح ا

 ارزیـابی  و بررسـی  را شـبهه  ایـن  که است آن بر نوشتار ن اساس اینیبر هم د.ینما یم

  نماید. ارائه جامع پاسخی آن به و کامل کند

  ادراجمفهوم . 2

معنـی داخـل کـردن در     به» درج« ۀاز ریش، »افعال«مصدر باب ، ادراج از نظر لغوي واژۀ
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ادراج در ) امـا معنـاي   269ص، 2، جق1410، منظور ابن(.استآمیخته شدن و درچیزي 

از  یاست که از بعض یادراج الفاظ« سد:ینو می خصوصن یادر  یذهب چیست؟ ثیحد

، سـت ین چیشود که ا یشنونده مشخص نم يو برا، شود یان میده به متن بیان چسبیراو

ـ ن شهید ثانی) 53ص، 1ج، ق1412، یذهب(».ندیب یث مینکه آن را داخل حدیجز ا در  زی

ک�م راوي در «  نویسد: در خصوص ادراج می هیعلم الدرا یف إلیالرعابخش هفتم کتاب 

ـ ، رود کـه سـخن   اي ضمیمه شده که گمـان مـی   گونه حدیث به ـ از مـتن روا  یجزئ ت ی

معتقد است که  الوجیزهشیخ بهایی در کتاب ن یهمچن )104ص، ق1408، یعامل(».است

طوري که بخشی از روایت بـه شـمار آیـد یـا      ک�م راوي با حدیث آمیخته شود بهاگر 

آن حـدیث مـدرج    ،اند در یک روایت ذکـر شـوند   مختلف، و متن روایاتی که در اسناد

  )5ص، 8، جق1407، بهایی عاملی(است.

د یـ گو می یاند. ذهب ث مدرج ذکر کردهیحد يبرا یعالمان اهل سنت اقسام گوناگون

در آخـر آن واقـع    یدر وسـط آن و گـاه   یو گـاه ، ثیمتن حد يدر ابتدا یادراج گاه

ـ ار بعیث بسیکه وقوع ادراج در وسط حد کند یان میب سپسشود.  یم ، یذهبـ (اسـت. د ی

   )53ص، 1، جق1412

ـ بـه ا  ،دانسـته  هعلت قادحـ  کیرا  ثیادراج در حد، اهل سنتمحدثان   ، سـبب  نی

کـه از   را یـی راو، ها فعل ادراج را حرام دانسـته  شمارند. آن یم فیمدرج را ضع ثیحد

کنند و  به افراد دروغگو ملحق می شود یمرتکب م تیرا در روا یعمل نیعمد چن يرو

  )322ص، 1ج، ق1415، سیوطی(.شمارند یعادل نم آن را

  يشهاب زهر . ابن3

 و اول قـرن  پرکار و مشهور انیراو از یکی) ق125 م(يزهر شهاب بن مسلم بن محمد

ـ پ اصـحاب  از یبرخ که جهت نیا به يو است.هجري قمري  دوم ـ د را امبری  از ،دهی

 ج�لـت  و وثاقت بر سنت اهل و کرد یم یزندگ نهیمد در او. است شده حساب تابعان

 را او اتیروا یسجستان ابوداود و ینیبن مد یو استادش عل يبخار. دارند نظر اتفاق او

 شـهاب  ابن آنکه وجود با )420ص، 26، جق1400، يمز(.ندا هکرد ذکر مورد هزاردو  تا

 حجـر  ابـن . انـد  کـرده  اتیـ روا در سیتدل به متهم را او ،است ثقه سنت اهل نزد يزهر

 داده قرار مدلسان از سوم ۀمرتب در را او گرانید و یدارقطن و یشافع از نقل به یعسق�ن
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 شـمرده  نیمدلسـ  از را يو زین یعراق الدین زین) 45ص، 1جم، 1983، یعسق�ن(.است

  )89ص، 1ج، ق1428، یعراق(.است

  طرح شبهه. 4

بر ابوبکر بدین صـورت آمـده    ادراج زهري در روایات غضب حضرت زهرا ۀشبه

بـر ابـوبکر و دوري گزیـدن از وي از     زهـرا مـاجراي غضـب حضـرت    است کـه  

در ایـن   ؛است و به همین جهت قابـل اسـتناد نیسـت    ـ راوي روایتـ  ادراجات زهري

ز ادراج راوي یـ ن بخـش ن یو ا« نویسد: می عالم سلَفی) معاصر(محمد امین هرريراستا 

در ابتـداي جملـه بـر آن د�لـت      "قـال "طور که لفظ  همان ؛ستیشه ناست و سخن عای

ات مشخص است که ماجراي غضب و هجران از ادراجـات  یبا بررسی روا پس کند. می

  )175ص، 19ج، ق1430، شافعی هرري(». ..زهري است.

  .شود میپرداخته در ادامه به ارزیابی و ارائه پاسخ به شبهه فوق 

ادراج زهري ۀپاسخ به شبه. 5

از دشوارترین کارها در دانـش حـدیث اهـل    ، شده در یک حدیث شناخت گزارۀ مدرج

گوید اصل بر  سنت می حجر عسق�نی از عالمان سرشناس اهل رو ابن . ازایناستسنت 

دلیلی ارائـه   مگر آنکه بر مدرج بودن آن استاز متن حدیث ، اي این است که هر گزاره

ارائه بدهد  کننده باید دلیل محکمی براي اثبات ادراج در این روایت شود. بنابراین شبهه

  )196ص، 2، جق1379، عسق�نی(.باره بپذیریم تا سخن وي را دراین

ـ  ؛اسـت یادشـده   قبل از گزارۀ» قال«ۀ وجود کلم، کننده بر ادراج ههتنها دلیل شب  یول

. در ادامه از نیستح یبلکه صح یتنها کاف ث فدك نهیاثبات ادراج در حد يل براین دلیا

.شود یم بیانل ین دلیچند جهت بط�ن ا

  این روایت متوناز جانب راوي در غالب » قال«نبود عبارت . 1ـ5

یـابیم کـه در بیشـتر     مـی در زهراروایات مربوط به غضب حضرت  با بررسی دقیق

وجود ندارد و فقط در » قال« کلمۀ زهراهاي روایات مربوط به غضب حضرت  متن

بر  یک گزارش این عبارت موجود است؛ زیرا روایت فدك و غضب حضرت زهرا

» قـال « هـا کلمـۀ   اند و تنها در یکی از گزارش ابوبکر را شش نفر از زهري گزارش کرده

شش گزارش بررسـی  ، ر ادامهآمده و در پنج گزارش دیگر چنین چیزي نیامده است. د
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  شوند: می

  بدون ادراج زهري شهاب ابنروایت صالح بن کیسان از  .الف

و یکی از شـاگردان  ، چهارم راویان اهل سنت ۀسان مدنی دوسی از طبقیصالح بن ک

خـراش و   ابـن ، نسـائی ، ابوحـاتم رازي ، یحیی بن معین است.شهاب زهري  مشهور ابن

صالح بن  گزارش ) در83ص، 13، جق1400، مزي(.اند او را صریحاً توثیق کرده ،عجلی

 بـدون  ابـوبکر  بـا  گفـتن ن سخنهجران و  و زهرا حضرت غضب ،زهري از کیسان

است. بخاري گزارش صالح بن کیسان را  شده وصل شهیعا روایت متن به ادراجی هیچ

ـ بکْرٍ: إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اهللاُ علَفَقَالَ لَها أَبو « کند: گونه بازگو می این �َ "ه وسـلَّم قَـالَ:   ی

فَهجـرَت  ، ه وسـلَّم یفَغَضبت فَاطمإلُ بِنْت رسولِ اللَّه صلَّى اهللاُ علَ، "ما تَرَکْنَا صدقَإلٌ، نُورثُ

)79ص، 4ج، ق1422، يبخار(».تیفَلَم تَزَلْ مهاجِرَتَه حتَّى تُوفِّ، أَبا بکْرٍ

  بدون ادراج شهاب زهري . روایت عقیل بن خالد از ابنب

 ۀزهري اسـت. طبقـ   شهاب ابناول  ق) از شاگردان طبقۀ144 مي(موال بن خالد یعق

اول از شاگردان زهري کسانی هستند که از جهت حفظ و اتقان احادیث از بقیه با�تر و 

) همچنین او 113ص، 1ج، ق1407، رجب حنبلی ابن(مدت زیادي را با او همراه بودند.

گونه که از زهري شـنیده اسـت ادا    ها را همان از جمله شاگردانی است که الفاظ روایت

محمـد بـن   ، یحیی بن معین، احمد بن حنبل )348ص، 2ج ،ق1422، حنبل ابن(کرد. می

، مـزي (اند. توثیق کرده صراحت عجلی و نسائی وي را به، حبان ابن، ابوزرعه رازي، سعد

هجـران و  و  ) در این گزارش نیز غضـب حضـرت زهـرا   244ص، 20، جق1400

شـه وصـل شـده اسـت.     بدون هیچ ادراجی به مـتن روایـت عای  گفتن با ابوبکر نسخن 

ـ فَأَبى أَبـو بکْـرٍ أَنْ   « کند: گونه بازگو می بخاري گزارش عقیل بن خالد را این دفَع إِلَـى  ی

ـ  یفَوجدت فَاطمإلُ علَى أَبِ، ئًایمنْها شَفَاطمإلَ  کْرٍ فیب  ـکتَّـى     ، ذَلح ـهتُکَلِّم فَلَـم رَتْـهجفَه

  )139ص ،5، جق1422، يبخار(.»تیتُوفِّ

  حمزة از زهري بدون ادارج . روایت شعیب بن ابیپ

اول زهـري   دیگـر از شـاگردان طبقـۀ    یکی، ق)126حمزه حمصی(م  شعیب بن ابی

ها را از زهري شنیده بود  گونه که الفاظ روایت . وي نیز مانند عقیل بن خالد هماناست

احمد بن حنبل روایت او از زهـري را در   )348ص، 2ج، ق1422، حنبل .(ابنکرد ادا می
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، عجلـی ، احمد بن حنبل، یحیی بن معین )496ص، 2ج، همان(دانست. می نهایت اتقان

، مـزي (.توثیـق کردنـد   صـراحت  حبـان و خلیلـی او را بـه    ابن، نسائی، یعقوب بن شیبه

  )519ص، 12، جق1400

گفـتن بـا ابـوبکر    نسـخن  هجران و و  غضب حضرت زهرا، در گزارش شعیب

شه وصل شده اسـت. بخـاري روایـت شـعیب را     یبدون هیچ ادراجی به متن روایت عا

ـ دفَع یفَأَبى أَبو بکْرٍ أَنْ « کند: گونه گزارش می این فَوجـدت فَاطمـإلُ   ، ئًایإِلَى فَاطمإلَ منْها شَ

ـ فَهجرَتْـه فَلَـم تُکَلِّمـه حتَّـى تُوفِّ    ، ذَلـک  یبکْرٍ ف یعلَى أَبِ ، 5ج، ق1422، يبخـار (».تی

  )139ص

  زهري بدون ادارج شهاب ابنروایت ولید بن محمد از  .ت

یکی دیگر از راویانی است که حدیث فدك را از ، ق)182 م(ولید بن محمد موقري

شدت تضعیف کرده  این راوي را به اهل سنتزهري نقل کرده است. عالمان  شهاب ابن

، 31ج، ق1400، مـزي (.انـد  ضعیف و حتـی کـذاب خوانـده   ، و وي را متروك الحدیث

  )77ص

گفـتن  نسخن هجران و و  غضب حضرت زهرا، در گزارش ولید بن موقري نیز

شـبإل نمیـري    . ابـن شه وصل شـده اسـت  یعا تیبه متن روا یادارج چیابوبکر بدون هبا 

دفَع یاللَّه عنْه أَنْ  یفَأَبى أَبو بکْرٍ رض« کند: گونه بازگو می بن موقري را این  گزارش ولید

ضإلَ رما شَ یإِلَى فَاطنْها منْهع لَى أَبِ، ئًایاللَّهإلُ عمفَاط تدجیفَو ضکْرٍ رـ    یب ف نْـهع یاللَّـه 

کفِّ، ذَلتَّى تُوح هتُکَلِّم فَلَم رَتْهجیفَه197ـ196ص، 1ج، ق1399، يبصر يرینم(.»ت(  

توانـد   می، استیکسان ، هاي گذشته این گزارش با توجه به اینکه متن آن با گزارش

باشـد و ضـعف راوي آن    اي بر نبود ادراج در حدیث فـدك  ها مؤید و قرینه در کنار آن

  زند. ضرري به استد�ل ما نمی

  زهري بدون ادارج شهاب ابنروایت محمد بن عبداهللا بن مسلم از  .ث

ق) یکی دیگر از راویان حـدیث  152 م(محمد بن عبداهللا بن مسلم ابو عبداهللا مدنی

بخـاري و   صـحیح زهـري و از روایـان    شـهاب  ابن ۀفدك از زهري است. وي برادرزاد

و احمد بن حنبـل نیـز او را سـتایش کـرده     ، داود سجستانی او را توثیق. ابواستمسلم 

  )556ص ،25، جق1400، يمز(.است
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سـخن  هجـران و  و  زهـرا غضـب حضـرت   ، در گزارش محمد بن عبداهللا نیـز 

ث بـه مـتن حـدی   » قـال « ۀگفتن با ابوبکر بدون هیچ ادارجی و بدون فاصل شدن کلمـ ن

فَقَـالَ  « کنـد:  مـی  چنین بازگو نیشابوري گزارش او را این. حاکم شه وصل شده استعای

 ".� نُورِثُ ما تَرَکْنَـا صـدقَإلٌ  "ه و آله و سلَّم قَالَ : یاللَّه صلَّى اللَّه علَ لَها أَبو بکْرٍ إِنَّ رسولَ

ت و عاشَـت بعـد ذَلـک    یحتَّى تُوفِّه رَتَو لَم تَزَلْ مهاجِ ،فهجرت أَبا بکْرٍ، فَغَضبت فَاطمإلُ

  )125ص، ق1429، حاکم نیشابوري(.»أَشْهرٍ ستَّإلَ

  زهري همراه با ادارج شهاب ابنروایت معمر از  ج.

اهـل  اول زهـري اسـت. عالمـان     ۀق) از شاگردان طبقـ 154 م(د ازديمعمر بن راش

رازي روایـت وي در بصـره را   چـه ابوحـاتم   اگر ؛بر ثقه بودن او اتفاق نظر دارند سنت

و برخـی دیگـر    هروایت او از قتاد اهل سنتو برخی از عالمان ، مشتمل بر غلط دانسته

  )303ص ،28ج، ق1400، يمز(اند. را ضعیف شمرده اهل سنتاز محدثان 

 صـحیح ادراج دارد. بخـاري در   ۀگزارش معمر بن راشد تنها گزارشی است که شائب

فَقَالَ لَهما أَبو بکْرٍ: سمعت رسولَ اهللاِ صلَّى « کند: گونه نقل می گزارش معمر را این، خود

ه وسلَّم یأْکُلُ آلُ محمد صلَّى اهللاُ علَیإِنَّما ، ما تَرَکْنَا صدقَإلٌ، قُولُ: �َ نُورثُیه وسلَّم یاهللاُ علَ

إِ�َّ ، صـنَعه یه وسـلَّم  یـ ت رسولَ اهللاِ صلَّى اهللاُ علَیأَمرًا رأَواهللاِ �َ أَدع  یوإِنِّ، منْ هذَا المالِ

تُهنَعإلُ، صمفَاط رَتْهجقَالَ: فَه ،ف هتُکَلِّم یفَلَم کذَل ، اتَـتتَّى م8، جق1422، يبخـار (».ح ،

  )149ص

انـدکی تفـاوت دارد. در گـزارش    ، هـاي گذشـته   با گزارش، گزارش معمر بن راشد

اي نشده و تنها به هجران و عدم تکلم  اشاره زهرامعمر بن راشد به غضب حضرت 

  با ابوبکر بسنده شده است.

دسـتاویزي  ، در این گزارش قبل از هجران و عدم تکلـم » قال« ۀهمچنین وجود کلم

. بـا توجـه بـه    بپندارنـد  شده است تا برخی از معاصرین این گـزاره را از ادراج زهـري  

روشن گردید که هیچ ادراجی در متن صـورت  ، هاي متعددي که از زهري شده گزارش

نگرفته است؛ زیرا معمر بن راشد با شاگردان متعدد زهري در این روایت مخالفت کرده 

و در این سیاق متفرد بوده و کسی او را متابعت نکرده است. به همین دلیل سیاق معمر 

وظ و مـورد  هـا محفـ   شاذ بوده و دیگر گزارش، گفتننران و سخن هج ۀبار بن راشد در
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احادیـث دیگـري از معمـر را    ، ه عالمان حـدیث اهـل سـنت   ک قبول خواهند بود. چنان

 ،5ج، ق1379، یعسـق�ن (انـد.  جهت مخالفت با دیگر شاگردان زهـري شـاذ خوانـده    به

صـورت   رتی اسـت کـه بـه   ) این پاسخ در صـو 690ص، 2ج، ق1418، ؛ بغدادي31ص

  کند. می بپذیریم گزارش معمر بن راشد د�لت بر ادراج یجدل

گونـه  هد گزارش معمر بـن راشـد نیـز از هر   د ولی شاهدي وجود دارد که نشان می

 تیـ روا اهل سنت ۀ) از محدثان برجستق292 م(يمروزادراجی دور بوده است:  ۀشائب

قَالَـت:  « :اسـت  آورده» قالت« ۀکلم» قال« يجا نقل کرده و به يفدك را از معمر از زهر

ـ ا) از88ص، تـا  بـی ، يمـروز (.»ذَلـک حتَّـى ماتَـت    یفَلَم تُکَلِّمه ف، فَهجرَتْه فَاطمإلُ رو  نی

رخ  تصـحیف  ـ ادراج ياز جمله نقل مورد استناد برا ـگرید يها رود در نقل یاحتمال م

خبـر   يورا ،شـه یآن بـه عا  ریبوده اسـت کـه ضـم   » قالت«و در واقع در نقل معمر داده 

ها یکسان بوده و  در این صورت گزارش معمر بن راشد نیز با دیگر گزارش گردد. یبرم

    ها را جمع کرد. توان بین آن می

  رهیت ابوهریبا ابوبکر به روا زهراحضرت  سخن نگفتن .2ـ5

 گفـتن نسـخن  ، ت فدكیشده در روا مدرج يها عبارتاز  یکی، کننده شبهه يبنا به ادعا

ره کـه در سـند   ینقل از ابوهر گر بهید یتیکه روا یحالبود، در با ابوبکر زهراحضرت 

چنانچه ترمذي نقل  .ن معنا را گزارش کرده استیهم، وجود ندارد يزهر شهاب ابنآن 

قَـالَ: حـدثَنَا   ، قَالَ: حدثَنَا عبد الوهـابِ بـنُ عطَـاء   ، سىیبنُ ع یحدثَنَا بِذَلک عل« کند: می

تَسـأَلُ  ، وعمرَ، أَنَّ فَاطمإلَ جاءت أَبا بکْرٍ، رَةَیهرَ یعنْ أَبِ، سلَمإلَ یعنْ أَبِ، محمد بنُ عمرٍو

لَیمع لَّى اللَّهولِ اهللاِ صسنْ را میرَاثَهلَّمسو ه ، لَّى اللَّهولَ اهللاِ صسنَا رعملَفَقَا�َ: سیع لَّمسو ه

، تـا  بـی ، ترمـذي (»فَماتَت و�َ تُکَلِّمهما.، قَالَت: واللَّه �َ أُکَلِّمکُما أَبدا، �َ أُورثُ یقُولُ: إِنِّی

).379ص

) اگرچـه  379ص ،همان(ح نقل شدهیبا سند صح ین گزارش که بنا به نظر البانیدر ا

 گفتن بـا ابـوبکر و عمـر   نسخن به  ،است اي نشده به غضب و هجران اشاره صراحت به

ـ بـر غضـب و هجـران ن    یروشـن  ح شده است که بهیتا روز مرگ تصر ز د�لـت دارد.  ی

در  گفـتن نسخن نکه غضب و هجران و یاست بر ا یت مذکور گواه روشنیروا، نیابنابر

  ند. ث عایشه هستیاز متن حد یو جزئ  مدرج نبوده يت زهریروا
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  زهراروشن بر غضب حضرت  یلیدل ی. مرسله شعب3ـ5

شان رفت یبه منزل ا ،آن حضرت یزندگ یانیپا لحظات ابوبکر در، یبنا به گزارش شعب

را  ین گزارش شـعب یشاه ) ابن353ص ،1ج، ق1401، یهقیب(.تشان را جلب کردیو رضا

بر ابـوبکر تصـریح شـده     زهراو در آن به غضب حضرت تر ذکر کرده  لمفص یکم

مشکل اخت�ف  ،تین روایکرده است با ا یسع یهقی) ب20ص ،15ج، تا بی، ینیع(.است

حجـر   ابـن . شان بر او را حل کنـد یغضب ا و زهران ابوبکر و حضرت یآمده ب شیپ

ـ ن )20ص ،15ج، تا بیی(نین عیبدرالد و )202ص، 6ج ،ق1379ی(عسق�ن  یهقـ یز از بی

  .ندا هو به این روایت نیز استناد کرد يرویپ

بـر   زهرابر غضب حضرت  یل و گواه روشنیدل یاست که گزارش شعب یهیبد

ـ یل بر ایت دلیرا جلب رضای؛ زاستابوبکر  اخـت�ف و نـزاع و   ، ش از آنین است که پ

نقـل کـرده، ابـوبکر     ین از شـعب یشاه که ابن یگرچه در گزارشاش آمده است. یپ يقهر

 هجران و پس غضب وکند آن حضرت بر او غضب کرده است.  یاعتراف م صراحت به

 .اسـت ت یک واقعی نبوده و يبرداشت زهر صرفاً ،يت زهریشده در روا عدم تکلم نقل

تش یبوده و روا یرا او تابعیندارد؛ ز يچ وجه اعتباریبه ه یناگفته نماند که گزارش شعب

 حدیث مرسل فاقد حجیـت و  ،بنا بر دیدگاه جمهور محدثین اهل سنت و استمرسل 

الـزام و   ۀز از باب قاعدیت نین روایاستناد ما به ا )89ص، ق1425، (طحان.استاعتبار 

  اثبات اصل غضب بود.

  . حرمت ادراج در حدیث  4ـ5

هـا   ولی برخـی از آن  ؛بر حرام بودن ادراج در حدیث اتفاق نظر دارند اهل سنتعالمان 

 )114ص، 1، جق1428، دانند(عراقی می طور مطلق حرام هرگونه ادراج در حدیث را به

 ،اسـت تفسیر یک لفظ از روایت  منظور شرح و که برخی دیگر ادراجی را که به درحالی

) روشـن اسـت کـه در روایـت محـل      322ص، 1، جق1415، (سیوطی.اند جایز شمرده

اگـر   سـبب بحث هیچ ادراجی از نوع تفسیر و شرح لفظ صورت نگرفته اسـت. بـدین   

ناچـار آن را بایـد از نـوع     روایت فدك ادراجی صورت گرفته است، به پذیرفته شود در

و هم صحت  زهري شهاب ابنهم عدالت  ،ممنوع بدانیم. در این صورت ادراج حرام و

  ند.هست خ�ف دیدگاه اهل سنترود که هر دو مورد بر می سؤالروایات بخاري زیر 
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  فدك ث بر حدیثیشناخت ادراج در حد يها . عدم انطباق راه5ـ5

ث وضـع کردنـد تـا    یشناخت ادراج در حد يرا برا يمتعدد يها عالمان اهل سنت راه

چهـار   يب الـروا یتدردر  یوطیبشناسند. س استث ادراج شده یدر حدرا بتوانند آنچه 

  ث ذکر کرده است:یشناخت ادراج در حد يراهکار برا

  .باشدگانه نقل شده صورت جدا به يگریدر روایت د . عبارت مدرج1

  .باشدمحال  شده به رسول خدا . نسبت دادن آن عبارت مدرج2

  شده از اوست. ن عبارت مدرجیح کند که ایتصر ي. خود راو3

. ن عبـارت ادراج شـده اسـت   یـ ح کند که ایث تصریاز بزرگان در علم حد یکی. 4

   )315ص، 1ج، همان(

راهکـار   ن بر عبارت محل بحـث انطبـاق ندارنـد.   یقیطور قطع و  سه راهکار اول به

ک از عالمـان و محـدثان اهـل سـنت و شـارحان      یـ  چیرا هی؛ زنیستز منطبق یچهارم ن

ن عبارت یبه مدرج بودن ا ،اهل سنت یثیحد يها گر کتابیو مسلم و د يبخار حیصح

    نکردند. يا ح و اشارهیتصر

اهـل   يها که احادیث مدرج در کتاب اهل سنتاز عالمان  یجالب آن است که برخ

 يهـا  عبارت محل بحث را از جمله عبـارت ،  کرده يآور صورت کتاب جمع سنت را به

که  است یاهل سنتن عالم یاول )ق463 م(يب بغدادیاند. خط شده به شمار نیاورده ادارج

ـ  عنوان ک کتاب بهیث مدرج را در یاحاد  يآور جمـع  النقـل  یالفصل للوصل المدرج ف

، يب بغـداد یـ ذکـر نکـرده اسـت. بعـد از خط    در این کتاب ث فدك را یحد یکرده ول

را  يب بغـداد یکتاب خط، گر عالم سرشناس اهل سنتید )ق852 می(حجر عسق�ن ابن

و  ادراج هستند به آن اضافه کرده يرا که به نظر او دارا يگریات دیب کرده و روایتهذ

ث فـدك را در  یحـد  زی. او نه استنهاد ب المدرجیبترت ب المنهجیتقرنام کتاب خود را 

ـ تقرق) دوباره همـان کتـاب   911 می(وطیاورده است. سین کتاب نیا را بـا   ب المـنهج ی

ـ     يگریث دیب کرد و احادیتهذ المدرج یالمدرج العنوان   یرا بـه آن اضـافه نمـود ول

  ث فدك را ذکر نکرد.یحد

دکتـري خـویش را بـه بحـث      رسـالۀ ، اندیشمند معاصر، عبدالحمید شیخون محمد

دنبـال آن   بـه ، ب�غات و ادراجات زهري در کتب ستّه اختصاص داده و با ذکر روایـات 
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عبارات مدرج و تخریج روایت را آورده است. وي اگرچه روایـت مربـوط بـه غضـب     

عبـارات مربـوط بـه غضـب و      ،را در کتاب خودش ذکر کرده است زهراحضرت 

را ت یـ گـر از روا ید یآورد. و تنها بخش هجران ایشان را جزو بخش مدرج روایت نمی

، ق1438، شـیخون محمـد  (.دانـد  یمـدرج مـ   سـت که مربوط به وفـات حضـرت زهرا  

  )125ص

و عـدم   زهـرا اعتراف علماي اهل سنت به غضب و هجـران حضـرت    .6ـ5

  ادراج 

برخـورد بـا روایـات     در طـول تـاریخ در  ، اهل سنتاکثر قریب به اتفاق عالمان بزرگ 

اخـت�ف   یاند که با روش کرده یبر ابوبکر و هجران ایشان سع غضب حضرت زهرا

 یهیشان بـر او را حـل کننـد. بـد    یو ابوبکر و غضب ا زهران حضرت یآمده ب شیپ

ـ از متن روا یبوده و جزئ يادراجات زهرن عبارت از یاست که اگر اعتقاد داشتند ا ت ی

 یبلکـه کـاف   ،ابندین مشکل بیا يبرا یهیهمه ت�ش کنند تا توج نیاز نبود که این، ستین

شـود   یچناچه گفتـه مـ  رو  نیااست. از ياز مدرجات زهر ن عبارتیح شود ایبود تصر

 اهل سـنت توسط عالمان بزرگ  زهراه غضب حضرت یتوج، حیل فرع التصحیوالتأ

اهل از عالمان  یهای نمونهبه  ،رعایت اختصار و برايدر ادامه .استرش آن یل بر پذیدل

  شود. باره اشاره می ها دراین و سخنان آن سنت

ن عالمـان  یتـر  از سرشناس )ق544 م(یسبتاض بن عمرون یاض بن موسى بن عیع

ـ  ،به ادارج بکند يا نکه اشارهیمسلم بدون ا حیصحو شارح ، اهل سنت  یهجران را جزئ

و  ن هجران ابوبکر توسـط حضـرت زهـرا   یکرده تا ب یدانسته و سع تیاز متن روا

به  هجران ابوبکر توسط فاطمه« سد:ینو می باره اینوي در هجران حرام فرق بگذارد.

ق یاز مصـاد ، ن نـوع هجـران  یـ دار با ابوبکر امتناع کـرد. و ا یشان از دین معناست که ایا

 ».سـت یباشـد ن  یدار میدر هنگام د یگردانیکه همراه با ترك س�م و رو یهجران حرام

  )73ص، 12ج، ق1392، نووي شافعی(

هجران ابابکر توسـط  ، )ق560 م(یمظفر شیبانابو بن محمد رةیبن هب ىیحن ییهمچن

و عدم تکلم را هجران ، شه دانسته و در ادامهت عاییاز روا حاًیرا صر حضرت زهرا

شه که فاطمه اما ک�م عای« سد:ینو یه مک چنان کند؛ یل میوراث تأیم ۀدرباربه عدم تکلم 
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  )74ـ73ص، 1ج، ق1417، یبانیالمظفر شبوا(.» با ابوبکر قهر کرد...

 است مسلم صحیح) نیز از جمله شارحان ق656م ی(م قرطبیبراهاحمد بن عمر بن ا

کـه مشـکل بـه نظـر     را مسلم را تلخیص کرده و بعد از آن احادیثی  صحیحکه نخست 

 شرح داده است. وي نیـز  المفهم لما اشکل من تلخیص مسلمدر کتابی به نام  ،رسند می

نحـوي توجیـه کنـد.     ت�ش کرده آن را به ابا پذیرش غضب و هجران حضرت زهر

گمان نرود که فاطمه رضی اهللا عنها ابوبکر را در حدیثی کـه  « نویسد: باره می وي دراین

کلـی   ۀر ایشان گران آمد که عمل به قاعـد نقل کرده متهم کرده است. بلکه ب از پیامبر

» .ترك کند. و اشتباه و سهو را بـه ابـوبکر نسـبت داد   را که در قرآن آمده میراث  ۀدربار

  )568ص، 3ج، م1996، قرطبی(

اهل سـنت و شـارح    ۀ) عالم برجستق676 مزکریا نووي شافعی(یحیی بن شرف ابو

ویـل عیـاض   تأ همان توجیـه و ، ضمن پذیرش غضب و هجران، مسلم صحیحمشهور 

نقـل کـرده   المنهاج فی شرح صحیح مسـلم بـن الحجـاج    سبتی را در شرح خود به نام 

   )73ص، 12ج، ق1392، یشافع نووي(.است

ضـمن آنکـه   ، بخـاري  حصـحی ) از شارحین ق786 مالدین کرمانی( همچنین شمس

در ادامـه در   ،را پذیرفته و آن را مقتضاي بشریت تلقی کـرده  غضب حضرت زهرا

  )75ص، 13ج، م1937، کرمانی(.سخن عیاض سبتی را برگزیده است، ویل هجرانأت

، اهل سنتمورخ و محدث سرشناس ، )ق774 می(ر دمشقیل بن عمر بن کثیسماعا

سـت و در ادامـه   یمن روشـن ن  يد سبب آن برایگو یم و هجران رش غضبیضمن پذ

  )189ص، 8، جق1424، کثیر دمشقی ابن(.کند یرا ذکر م يمتعدد يها احتمال

اهـل سـنت و یکـی از     ۀ) دانشـمند پرکـار و پـرآواز   ق852 م(حجـر عسـق�نی   ابن

 :دیـ گو یمـ  يان کـرده اسـت. و  یـ گر بیدویلی تأ، بخاري صحیحترین شارحان  برجسته

کـه ابـوبکر    امبریث پین بود که باور داشتند حدیاز ا یناش زهراغضب حضرت 

نداشـت و بـه    ين اعتقـاد یکه ابوبکر چنـ  یدر حال ،استل یوأبه آن استناد کرده قابل ت

  )202ص، 6ج، ق1379، یعسق�ن(.هم دچار اخت�ف شدند ل باین دلیهم

گـر از شـارحان   ید یکـ ی) ق 893 م(یکوران محمد بن عثمان بن لیسماعا بن حمدا

 هـرا اعتقاد دارد کـه هجـران ابـوبکر توسـط حضـرت ز      ياست. و يبخار حیصح
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 .کنـد  یباره اشاره مـ  نیادری اض سبتیست و در ادامه به سخن عیمصداق هجران حرام ن

  )89ص ،6ج، م2008، یکوران(

 و اهل سـنت  ۀشد ) از عالمان شناختهق923 می(قسط�ن بکر بىا بن محمد بن حمدا

 دییـ حضـرت بـر ابـوبکر را تأ    بناك شـدن آن نکـه غضـ  یضمن ا ،يبخار حیصحشارح 

ن سـبب بـود   یبه ا که هجران ابوبکر توسط حضرت زهرا ن باور استیبر ا، کند یم

ن شـدند و بـا ابـوبکر    ینشـ  خانـه  بت ارتحال رسول اکرمیمص دلیل که آن حضرت به

  )192ص ،5ج، ق1323، یقسط�ن(.نداشتند یم�قات

 یم گرفته و سعهجران را مسلّغضب و ، خود يها ز در نگاشتهیاز معاصران ن یبرخ

  )309ص، ق1423، یلیرح(.ندا هه آن کردیدر توج

  گیري نتیجه. 6

 بارات غضب حضـرت زهـرا  مدرج بودن ع ۀدر پاسخ به شبه که نتایج این پژوهش

  :از ندا عبارت بر ابوبکر است

اند  ان کردهیث بیشناخت ادراج در حد يرا برا يمتعدد يها عالمان اهل سنت راه. 1

  .کند یعمل نم يزهر ثیعنوان م�ك درج در حد هبها  یک از راه هیچ اما

شـه در  یقبل از سخن عا» قال« ۀوجود کلم ،ثین حدیادراج در ا يتنها شاهد برا. 2

ي روایـات مربـوط   ها در بیشتر متن» قال« ها نشان داد که کلمۀ یروایت است؛ اما بررس

وجود ندارد و فقط در یک گزارش ایـن عبـارت موجـود     به غضب حضرت زهرا

ات نقـل  یـ روا یباشد که در بعض» قالت« ف از کلمۀیهم ممکن است تصح است؛ که آن

  شده است.

بر ابـوبکر را حاصـل ادراج    برخ�ف شبهه که ماجراي غضب حضرت زهرا. 3

زهـري  کـه بـه طریـق دیگـري غیـر از      روایاتی وجود دارند  ،است کردهزهري معرفی 

توان به روایت ابوهریره  که از جمله این روایات می کردهصراحت این واقعه را بازگو  به

اشاره نمود.

بنـا بـه   اسـت.   یشـعب  ۀمرسل، بر ابوبکر از د�یل دیگر غضب حضرت زهرا. 4

شـان رفـت و   یآن حضرت بـه منـزل ا   یزندگ یانیابوبکر در لحظات پا، یگزارش شعب

 غضب حضرت زهرا ،شود ل میش مسجرآنچه از این گزا. تشان را جلب کردیرضا
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اخت�ف و نـزاع و  ، ش از آنین است که پیل بر ایت دلیجلب رضا بر ابوبکر است؛ زیرا

 ش آمده است.یپ يقهر

برخـورد بـا    در طـول تـاریخ در  ، اهـل سـنت  اکثر قریب به اتفاق عالمان بزرگ . 5

 یاند که با روشـ  کرده یبر ابوبکر و هجران ایشان سع روایات غضب حضرت زهرا

شان بـر او را حـل کننـد.    یو ابوبکر و غضب ا ن حضرت زهرایآمده ب شیاخت�ف پ

از مـتن   یبوده و جزئـ  ين عبارت از ادراجات زهریاست که اگر اعتقاد داشتند ا یهیبد

ابند بلکـه  یمشکل ب نیا يبرا یهیهمه ت�ش کنند تا توج نیاز نبود که این، ستیت نیروا

  .است ين عبارت از مدرجات زهریح شود ایبود تصر یکاف

در صورتی که روایت ، دانند می توجه به اینکه عالمان اهل سنت ادراج را حرام با. 6

مسـلم زیـر    زهري و صحت روایات بخاري و شهاب ابنعدالت  ،فدك را مدرج بدانیم

  رود. می سؤال

  

   نوشت پی

ـ ، اهل سـنت جمهور  دگاهیخ�ف دبر ذکر است که انیشا * ـ از روا یبرخـ  ۀدربـار  يشـاذ  دگاهدی  اتی

مسلم را مـورد نقـد و    حیصحاز  تیروا کی فقط يالجوز مانند ابن یتیوجود دارد. شخص زین نیحیصح

 در را اهل سـنت  عالمان اعتراض و انتقاد و )196 ص، ق1401، عسق�نی ک:ن(قرار داده يسند یبررس

  )196ص، همان(.ستداشته ا پی
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