
 

 

 

 57ـ  73صفحات 

 

 از دیدگاه کالمی« لوال فاطمه...»بررسی حدیث 

 5علی امامی فر

 چکیده
 بزرگان ورهبران دینی اولیاء، ،دینداری مسئله غلو در مورد پیامبران یکی از آفات دین و

خداوند در قرآن از آن نهی فرموده است.ائمه که این مشکل در ادیان پیشین بوده  است.
در زمان ما مبارزه با این آفت یکی از وظائف  اند.هنیز با این مسئله مقابله نمود معصومین

از طریق آن به درون  است که غلوّهایی ان وعالمان دینی است.حدیث یکی از راهپژوهدین
 آمیز عبارت مشهور زیر است؛ از جمله احادیث غلوّ کندمیدین راه پیدا 

اه قال: یا أحمد! لَْو َّلكَ  عن رسول الال » ، لَما خلقت األفالك عن الال )تبارك و تعالى( أن
 «و لو َّل فاطمة  لما خلقتكما. لما خلقتك؛ و لو َّل عليا 

از جهت : یاثان این مطلب سند و منبع معتبری ندارد.: با بررسی دقیق مالحظه شد که اوال
 بخش.متن و محتوا نیز دارای مشکالت جدی است زیرا این عبارت دارای سه بخش است

با آیات  وروایات صحیح  )منقول از شیعه واهل سنت(  (خلقت األفالکلَما  لَوْ الکَ اول آن )
سنت  وعقل است ودر نتیجه ، ولی دو بخش دیگر آن مخالف قرآن.وعقل قابل تایید است

 .باشدنمی قابل پذیرش
تا آن را به نحوی توجیه کنند ما توجیهات را نیز مورد بررسی قرار اند هبرخی تالش کرد

 .ه توجیهات مذکور از این دوبخش از روایت غیر قابل قبول استروشن شد ک داده و

 واژگان کلیدی
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 طرح مسأله

آن  اهل بیت سیره رسول اهلل و، بنابر نص قرآن کریم، یکی از منابع اصلی دین اسالم

باشد. حدیث ناقل وحاکی  این سیره است. بنابر این شناخت دقیق وصحیح می حضرت

شناخت احادیث امر ، بدالیل مختلف .باشدمی پژوهدینحدیث یکی از وظائف مهم هر 

یکی از مشکالتی که شناخت حدیث با آن روبرو بوده وهست  بحث غلو . مشکلی است

ی خود سبب انحراف ادیان وگمراهی غلو  نسبت به رهبران ادیان بخصوص رهبران اله .است

 . دینی که وسیله هدایت انسان به سوی خدا ست تبدیل به هدفگرددمی پیروان آن دین

به همین دلیل خداوند  یهودیان ومسیحیان  .گیردمی شود ودر مقابل دین و راه خدا قرارمی

قُلْ یا ده است؛ را که در مورد رهبران خود دچار غلو شده بودند از غلودر دین  نهی فرمو

، بگو: اى اهل کتاب! در دین خود» (33: (1مائده )) ...دینُِکمْ غَْیرَ الْحَقِّ أَهْلَ اْلکِتابِ ال تَغُْلوا فی

یا أَهَْل الِْکتاِب ال تَغْلُوا ونیزفرموده است: « غلوّ )و زیاده روى( نکنید! و غیر از حق نگویید!

غلوّ )و زیاده روى( ، اى اهل کتاب! در دین خود» ...اللَّهِ إِالَّ الْحَقَّ دیِنکُمْ وَ ال تَُقولُوا عََلى فی

لَقَْد کَفََر الاِذیَن  .داندخداوند اهل غلو را کافر می «غیر از حق نگویید!، نکنید! و درباره خدا

َ ثالُِث ثاَلثَة   ر گانه است بطوسهاند خداوند سومین اقنوم از اقانیم آنها که گفته» قالُوا ِإنا الال

 .(37(: 1) )مائده «اندمسلم کافر شده

هاى انحراف در ادیان آسمانى چشمهیکى از مهمترین سر، در باره پیشوایان 5«غلوّ »مسأله 

 عالوه بر قرآن، رسول به همین جهت اسالم درباره غالت سختگیرى کرده است.، بوده است

 انداز آنها بیزاری جسته وآنها را لعنت نموده ودر مواردی حکم به قتل آنها داده خدا و ائمه

 اند.غالت از بدترین کفار معرفى شده« فقه»و « عقاید»و در کتب  (551 ،51ج : ه5099، )حرعاملی

ظهور آنها  غلو در احادیث وبه صورت جعل حدیث ویا دستکاری دربخشی از این 

اخیردر جامعه  مورد توجه وگفتگو های ازجمله  احادیثی که  در سالوبروز پیدا کرده است. 

ومقام  ومنزلت  قرار گرفته وبه جهت حساسیت موضوع یعنی وجود مقدس حضرت زهرا

ایجاد چالش نموده وموجب تأیید وابرام از طرفی و رد وانکار از طرف دیگر قرار ، ایشان

                                                 
لحّد االْغُلُوُّ: تجاوز  ء استواژه غلّو در مقابل تقصیر است، و در لغت به معناى تجاوز از حد و افراط در شى .5

 .ب()لسان العر و غَال فی الدِّینِ و األَمْر یَغْلُو غُلُوّاً: جاوَزَ حَدَّه. و فی التنزیل: ال تَغْلُوا فِی دِینِکُم )مفردات(
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به  شهور گشته است.  به همین دلیل ضروریم«لوال فاطمه»عبارتی است که به حدیث ، گرفته

 رسد که این موضوع  ازجهت  سند ومحتوا  به صورت علمی مورد نقد  قرار گیرد.می نظر

 متن حدیث

 ؛با این عبارت نقل شده است این حدیث باعنوان  حدیث قدسی از قول رسول خدا

لَما خلقت  وْ الکَ )تبارک و تعالى( أنّه قال: یا أحمد! لَعن اهلل، عن رسول اهلل

)عوالم العلوم و المعارف و لو ال فاطمة لما خلقتکما.، لما خلقتک و لو ال علیّ، األفالک

 (.07 ،55ج : ه5057، )بحرانى اصفهانى واألحوال من اآلیات و األخبار و األقوال

 بررسی سند حدیث

 نگردیده  است.نقل ، این عبارت در هیچ یک از منابع معتبر روایی شیعی موجود

که مشتمل براکثرقریب به اتفاق  7/ 1ویراسته  ، «جامع االحادیث»در نرم افزار ارزشمد 

اب کت، تنها مرجع، این عبارت وجود ندارد. در همان منبع، منابع روایی معتبر شیعه است

ء إلى مستدرك سیدة النسا)« عوالم العلوم و المعارف واألحوال من اآلیات و األخبار و األقوال»

 باشد.می (07ص 55ج ؛اإلمام الجواد

است  55رن متوفی  ق، «بحرانى اصفهانى عبد اهلل بن نور اهلل»این کتاب از شخصی به نام  

تصحیح ، ای محمد باقر موحد ابطحى اصفهانىقهجری قمری توسط آ5057که درسال 

 .گردیده استقم  منتشر  مؤسسة  اإلمام المهدىومورد تحقیق قرار گرفته و در 

 متن کامل این عبارت  با سندش که در این کتاب نقل گردیده است  به این شرح است.

اة ثمینة لكتاب  ی اة العاصمة: قال: رأیت نسخة خطا ائآلي»الجن بن عبد  لصالح«  کشف الل
و حینما تصفاحت الكتاب صادفت فیه الحدیث المذکور بهذا السند: ، الوهااب العرندس
اقالشیخ إبراهیم  بن  عن الشیخ أحمد، عن الشیخ عليا بن هالل الجزائري، بن الحسن الذرا

د عن الشیخ أبي عب، عن الشیخ زین الدین علي بن الحسن الخازن الحائري، فهد الحلاي
بطرقه المتاصلة إلى أبي جعفر محماد بن عليا بن موسى بن ، الال محماد بن مكاي الشهید

ن عن جابر بن عبد الال األنصاري؛ ع، بن یزید الجعفيبطریقه إلى جابر ، بابویه القماي
اه قال: یا أحمد! لوَّلك لما خلقت األفالك، رسول الال   و، عن الال )تبارك و تعالى( أن
 لما خلقتك؛و لوَّل فاطمة لما خلقتكما. لوَّل عليا 
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 جمله؛ از سند این روایت مشکالتی دارد

و هم نویسنده منبع  عوالم العلومه کتاب هم نویسند، شودمی همانگونه که مالحظه. 5

لد  سال متو )جناب سیدمحمدحسن میرجهانی طباطبایی «الجنه العاصمه»کتاب فوق به نام 

و فی نفسه اعتبار چندانی  ندارند ونمی  اند.معاصریناز  ق.(5539مطابق با سال ، ش5759

 شود مورد استناد قرار گیرند.

د توانمین ولذا نوشته شده است. «عوالم العلوم»ازکتاب بعد « الجنه العاصمه»کتاب . 5

 و .از شاگردان مرحوم مجلسی است «عوالم العلوم»زیرا  نویسنده کتاب  ازآن نقل کند.

 .از معاصرین است« الجنه العاصمه»نویسنده کتاب 

( تا 391زیرا بین شهید اول )م  .مرسل است، رسدمی این روایت که به شیخ صدوق. 7

ونیز بین شیخ صدوق تا جابر بن یزید  ( حدود چهار قرن فاصله است.795وق )م شیخ صد

 فاصله زمانی زیادی است.

ه در حالی ک این عبارت  در هیچ یک از کتب  شیخ صدوق یافت نگردیده است.. 0

سال  099هیچ کس در زمانی بیش از ، باتوجه به شهرت مرحوم شیخ صدوق و نیز کتب او

 چنین مطلبی را روایت نکرده و بسیار بعیدو بلکه تا حدودی، ومرحوم شهیدفاصله بین ایشان 

های رسد که این عبارت  با این محتوای خاص را مرحوم شیخ در کتابغیر ممکن به نظر می

متعددش ننوشته و تنها به نقل شفاهی اکتفا کرده باشد و این نقل شفاهی نیز از طریقی نا معلوم  

لذا بعید نیست که اشتباهی از جانب مرحوم شهید و یا یکی از ، باشدبه مرحوم شهید رسیده 

 افراد بعد از ایشان رخ داده باشد.

منتسب و موجود از مرحوم شهید نیز وجود های بعالوه این روایت  در هیچیک از کتاب

 ندارد.

جابر بن یزید جعفی ازجابر بن عبداهلل انصاری روایت نقل کرده است ، در این سند. 1

ر صورتی که این امر به سختی وندرت ممکن است اتفاق افتاده باشد زیرا فاصله مرگ این د

 ،5ج ،)الزرکلیقمری رحلت کرده  39جابر بن عبداهلل انصاری در سال  دونفر پنجاه سال است.

 اند.هقمری  فوت کرد 559و جابر بن یزید جعفی درسال  (590

ربن جاب، لرجال الحدیث آیت اهلل خوییبعالوه در کتب رجالی از جمله کتاب معجم ا
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یزید تنها یک روایت )درکتاب من الیحضره الفقیه( از جابربن عبداهلل نقل نموده  که هیچ 

 ربطی به موضوع مورد بحث  ندارد.

مرحوم شیخ حر عاملی  محدث بزرگ ومطلع نسبت به حدیث  ومولف کتاب . 1

نموده  آوریجمع، «جواهر السنیه»در کتاب اکثر احادیث قدسی را ، «وسائل الشیعه»ارزشمند 

 ای به این عبارت  ندارد.درآن کتاب  اشاره است.

 باشد و قابل قبول  واعتناءمی نتیجه این که این روایت از نظر سند ضعیف ومخدوش

 نیست.

 متن حدیث

 این عبارت  دارای سه بخش است.

 بخش اول

یا » ؛مشهور ومعروف است، است که در مورد حضرت رسول اهللاول این عبارت بخش 

ع در مناببخش از روایت نیز با این عبارت  اگر چه این«. احمد لوالک لما خلقت االفالک

ند اما  روایات معتبر و مست .معتبر وجوامع روایی شیعه  به عنوان حدیث نقل نگردیده است

رد هوم  مشکلی ندابنابر این از جهت مف .کنندمی زیادی وجود دارد که این مفهوم را تایید

 .وقابل  قبول  و مورد تایید قرآن وعقل نیز هست

وجود ، این است که هدف غایی خلقت« لوالک لما خلقت االفالک»مفهوم حدیث 

 شد.نمی هستی هم خلق، است و اگر وجود آن حضر ت  نبود مقدس پیامبر

 «لوالک لما خلقت االفالک»قرآن و حدیث 

َُّك  را قراردادن خلیفه در زمین قرار داده است؛ هدف از خلقت، خداوند درقرآن َو ِإذْ قاَل َرب

و چون پروردگارت بفرشتگان گفت: » (79 :(5) بقره) ...لِلَْمالئِكَِة ِإنِّي جاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخلیفَة  

هَُو  وهمه هستی را نیزبرای انسان آفریده است؛« من میخواهم در زمین جانشینى بیافرینم

او است که هر چه در زمین هست یکسره براى شما » خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعاً...الَّذی 

 (59 :(5) بقرة) ..«.آفرید 

 آدم، بر اساس روایات بسیار روشن از نظر محتوی و متواتر و قطعی از جهت سند
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ه او وخلیف که مظهر اتم و اکمل اسماء الهی است برای خلقت پیامبر خاتمای همقدم

و ما سواه طفیل وجود ایشان هستند. وآدم به همین دلیل مسجود   است و نیز اهل بیت او

 .گیردمی مالئک قرار

ـــقنــد آدمی و پری ـــتی عش  طفیــل هس
 

ــــعــادتــی بــبــری  ــا س  ارادتــی بــنــمــا ت
 

 اند:همرحوم عالمه طباطبائی در تبیین این موضوع فرمود

مختلف وجود انسان را که روزى منى بود و به همین جهت است که خود ما مراحل  »...

و سپس جنین شد و آن گاه طفل شد و همچنین سایر مراحل آن را مقدمه وجود یک انسان 

چون ، مقدمه پدید آمدن آن انسان است، گوییم این مراحلکامل و تمام عیار شمرده مى

ن ت و همچنیو اما مراحل نقص آن منظور نیس، پدید آمدن آن انسان کامل است، غرض اصلى

ها شود که بهترین افراد انسان )اگر در بین انساناست هر موجود دیگر. و با این بیان روشن مى

غایت و غرض اصلى از خلقت آسمانها و  افرادى باشندکه از هر جهت برترى داشته باشند(

أَیُّکُْم  براى اینکه جمله، و لفظ آیه نیز خالى از اشاره و داللت بر این معنا نیست، زمینند

فهماند که مقصود اصلى مشخص کردن کسى است که بهتر از دیگران عمل مى أَحْسَنُ عَمَلًا

ایه و یا داشته باشند ولى به پ، کند چه اینکه آن دیگران اصال عمل خوب نداشته باشندمى

 چه اینکه تمامى افراد، کسى که عملش از عمل تمامى افراد بهتر است، آنان نرسند. پس

، ار باشندو یا اصال نیکوکار نباشند بلکه بدک، کار باشند ولى به پایه آن شخص نرسندنیکو

و با این بیان معناى حدیث قدسى ، مشخص کردن آن کس غرض و مقصود از خلقت است

 .لوالک لما خلقت االفالک»اش فرموده: طاب به پیامبر گرامىکه در آن خداى تعالى در خ

براى اینکه آن جناب از ، شودروشن مى« آفریدماگر تو در نظر نبودى من افالک را نمى

 (551 و 553 ،59ج :5730، )طباطبائی تمامى افراد بشر افضل است.

 عقل و حدیث لوالک

 از سواالت اساسی در باره خلقت این است که هدف خدا از خلقت چیست؟

ست وهم جواب فلسفی وعقالنی. عالمه به این سوال هم جواب عرفانی داده شده ا

مصباح یزدی با استدالل فلسفی وعقلی  هدف اصلی وغائی باری تعالی از  خلقت را انسان 
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حب به خیر و کمال را علت غائى براى افعال  همچنین )عقل(»...  کهاند هکامل  تبیین فرمود

ع به خیر و کمال شمارد. حب الهى  باالصاله به ذات مقدس خودش و بالتبالهی بر مى

گیرد و در میان خود آنها هم اصالت و تبعیت نسبى در محبوبیت و مخلوقاتش تعلق مى

مطلوبیت وجود دارد یعنى حب الهى به مخلوقات در درجه اول به کاملترین آنها که نخستین 

گیرد و سپس به سایر مخلوقات االکمل فاالکمل و حتى در میان مخلوق است تعلق مى

 توان وجود کاملتر را هدف براى آفرینشجسمانیات که تشکیک خاصى ندارند مىمادیات و 

اى براى اى براى پیدایش نباتات و نباتات را مقدمهناقصتر شمرد و بالعکس جمادات را مقدمه

 خَلَقَ لَکُمْ ما فِی»اى براى پیدایش انسان به حساب آورد؛ پیدایش حیوانات و همه را مقدمه

« براى آفرینش جهان مادى دانست حب به انسان کامل را علت غائى و سرانجام« عاًالْأَرْضِ جَِمی
 .(093 ،5ج :5790، مصباح یزدی)

ث و این معنی حدی .انسان وهدف نهایی خلقت است ترینکامل، وپیامبر گرامی اسالم

 .است« لوالک لما خلقت االفالک»شریف 

جفــت بود عشــــقِ پــاک  ــد  حمّ م ــا   ب

چون  هى در عشــــق  ت ن فردم بود   او 

ــاک را ــر عشــــق پ ــه ــودى ب ــب  گــر ن

ـــَــنــى ــــتــم چــرخ س ــدان افــراش  مــن ب

ــرخ ــد ز چ ــر آی ــاى دگ ــه ــت ــع ــف ــن  م
 

خدا   ـــق، او را فت« لوالک»بهرِ عش  گ

ـــیص کرد ــا تخص  پس مر او را ز انبی

ــى  ــودى دادم ــى وج ــالک»ک  را« اف

ــى ــهــمــى کــن ــوّ عشــــق را ف ــلُ ــا عُ  ت

ید این چو فَرخ تابع آ  آن چو بیضــــه 
 

 )مثنوی دفتر پنجم(

 در روایات« لوالک» حدیث

ر د )لوالک لما خلقت االفالک(، پیش از این بیان شد که مضمون این بخش از حدیث

 روایات زیادی وارد شده است. اینک برخی از این روایات را از طریق شیعه واهل سنت نقل

 کنیم؛می

 (751، 5جه: 5053، حلبی شافعی) .«و لوال محمد ما خلقتک)آدم(» .5

َّل بسطت هذه الغبراء  .خلقت أرضي وَّل سمائي وَّل رفعت هذه الخضراءلوَّلك ما ». 5

 (713 ،)همان «وفي روایة عنه وَّل خلقت سماء وَّل أرضا وَّل طوَّل وَّل عرضا
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لقد  و، و ما خلقت خلقا أکرم علىَّ مِنک، فقد اتخذتک حبیبا ..قال:» و فى حدیث. 7

 سطالنى()ق «.ولوالک ماخلقت الدنیا، خلقت الدنیا و أهلها ألعرفهم کرامتک و منزلتک عندى

قال: فَقَاَل َهُؤََّلِء َخْمَسٌة مِْن ُولِْدَك لَْوََّلُهْم َما َخلَقْتَُك َو ََّل َخلَقُْت الَْجناَة َو ََّل النااَر َو » .... 0

َماَء َو ََّل اأْلَْرَض َو ََّل الَْماَلئِكََة َو   ،)مجلسی، «ََّل الْجِنا َو ََّل اإْلِنْسََّل الَْعْرَش َو ََّل الْكُْرِسيا َو ََّل السا

 (1، 53ج :5097

 نتیجه

نتیجه این که بخش اول روایت اگر چه از نظر سند مشکلی دارد ولی اوال؛ ضعف سندش با 

ثانیا؛ از جهت متن ومحتوی نه تنها مشکل ندارد بلکه قابل قبول  شود.می روایات دیگر جبران

 نیز هست.روایات و عقل ، ومورد تایید  آیات

 بخش دوم

ل قابل قبو «خلقتكما. ولوَّلفاطمة لما لما خلقتك؛ ولوَّلعليا »اما بخش دوم  وسوم روایت 

وی نیز نظرمحتاز، اشکال اساسی که در سند روایت وجود داردعالوه بروپذیرش نیستند. زیرا

 روایات وعقل است.، مخالف  قرآنزیرا این بخش از روایت با مشکل جدی روبرو است.

بر آن دو  وبرتری فاطمه بر پیامبر بر برتری علی، ن بخش از روایتای

 با استناد به ادله مذکور پیامبر، بر اساس اعتقاد شیعهدر صورتی که  5بزرگوار داللت دارد

 ووجود اهل بیت  از نور وجود آن حضرتند. .برترین مخلوق خداوند است گرامی اسالم

ل وایات متعدد از رسواین حقیقت  در ر سایر معصومین هستند.از تر بر وبعد از پیامبر علی

نقل شده که  نقل شده است. از باب نمونه؛ از رسول خدا خطاب به فاطمه خدا و ائمه

                                                 
در قاموس قرآن آمده؛ لو مفید شرطیت است میان دو جمله و داللت بر امتناع جواب دارد بجهت امتناع . 5

ِ »شرط. مثل  ُ لَفََسَدتا.لَْو کاَن فِیِهما آل اللت در مفردات هم د قرشى سید على اکبر( -)قاموس قرآن« ..َهٌة ِإَّلا الال
 و مفهوم لو را اینگنه بیان کرده است؛

 -ع غیرهء لوقوء على وجهین:أحدهما: بمعنى امتناع الشيیجي« لَْو ََّل »ء َّلمتناع غیره.  لَْو: قیل: هو َّلمتناع الشي
َ ذُو فَْضل  َعلَى الْعالَمیَن َو لَْو َّل َدفُْع  ِ النااَس بَعَْضُهْم بِبَعْض  لَفََسَدِت اأْلَْرُض َو لِكنا الال ِ النااَس َو لَْو َّل َدفْ   -الال ُع الال

ِ کَثیرا  وَ  َمْت َصوامُِع َو بِیٌَع َو َصلَواٌت َو َمساجُِد یُْذکَُر فیَها اْسُم الال ُ َمْن یَ  بَعَْضُهْم بِبَعْض  لَُهدِّ نُْصُرُه ِإنا لَیَنُْصَرنا الال
َ لَقَِويٌّ َعزیزٌ   .الال
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ْجتُكِ  فرمود؛ تِي یَا فَاطَِمُة َأ َما تَْرَضیَْن َأنِّي َزوا با  این روایت (105، 5ج : ه5091، )هاللی ...َخیَْر أُما

ْجتُكِ تعابیر دیگر نیز نقل شده است.  ْجتُكِ  (395 ،)همان َخیَْر َأْهلِي َزوا ، )طبرسی َخیَْر َأْهِل بَیتي َزوا

ْجتُكِ  (559، 5ج:  ه5097 ، 7ج:  ه5739، )ابن شهرآشوب و (737، 5ج:  ه5795، )اربلی َخیَْر َمْن َأْعلَم َزوا

700) 

 اشکال

 برداشت نادرستی از این عبارت  نداریم. ممکن است گفته شودکه؛ ما چنین

از ظاهر عبارت فهمیده میشود وبه نیّت افراد ، این برتری ؛شود کهمی در جواب گفته

 .این  بخش از این عبارت  قابل پذیرش نیست، ربطی ندارد. بنابر این

 توجیهات

 به توجیهاتی متوسل شده اند؛، د انندمی کسانی که این  بخش را نیز حدیث

.. در حاشیه  این روایت آن را  این گونه توجیه .مصحح ومحقق کتاب عوالم العلوم .5

 کرده است :

اها أما األئمة ة المنتظر، و وعاء حجج الال البالغة على خلقه الى بقیاة الال ، فإن و لو َّل  ،الحجا

ض ه یمأل الال األرفاطمة الزهراء ما کان الحسن و الحسین و َّل األئماة و َّل القائم الموعود الاذي ب

یِن کُلِِّه*. و بالجملة ففي ، قسطا و عدَّل ه کما قال تعالى:لِیُْظِهَرُه َعلَى الدِّ و به یتم رسالة جدا

ن کالم الال رناه مو َّل غرابة فیه بل تصریح فیما ذک، الحدیث إشارة لطیفة إلى هذا األمر البیان

 (00، 55: ج ه5057، )بحرانى اصفهانی تعالى مع آدم

بالغه الهی بر خلق های ظرف وجودی حجت مادر امامان است. )حضرت فاطمه( او»

اگر فاطمه زهرا نبود حسن وحسین  وهیچ  تا حضرت بقیه اهلل  مهدی وحجت منتظر است.

که خداوند به وسیله او زمین راپر از عدل  یک از ائمه دیگر از جمله مهدی موعود

جدش تمام خواهد شد آنگونه که خداوند فرموده  وداد خواهد کرد و به وسیله او رسالت

یِن کُلِّهِ »است  در این روایت اشاره  آمدند. وخالصه این کهنمی بوجود، «لِیُْظِهَرُه َعلَى الدِّ

ه خداوند بلکه تصریح به مطلبی است ک به این مطلب واین امر غریبی نیست.لطیفی است 

 «ذکر کردیم فرمود و ما قبال آن را به آدم

به عنوان  ،در باره این مطلب، تقریبا این مهمترین توجیهی است که توسط افراد مختلف
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 حدیث مطرح شده است.

 جواب

اوال این توجیه هیچ ربطی به این معنی ومفهوم  ندارد ونمی تواند توجیه گر این مطلب باشد که 

ارد که ن مطلب داللت داین توجیه نهایتا برای .آفریدنمی اگر فاطمه نبود خداوند رسول اهلل را

 وجود مقدس صدیقه طاهره در گسترش وتحقق دین اسالم موثر بوده است نه چیزی بیشتر.

باید گفت تمام اشخاص و اموری که در ، ثانیا اگر این مطلب را مالک قرار دهیم

 .دارای چنین ارزشی هستنداند هگسترش وموفقیت اسالم نقش داشت

ت اسالم هم نبود و در نهای، خدیجه نبود  فاطمه هم نبودیم بگوییم اگر توانمین آیا ما

بگوییم  پیامبر هم نبود؟ بعالوه خدیجه چقدر در دوران غربت اسالم به پیامبر واسالم خدمت 

 نموده است.؟

مزه ح، ابوطالب، عبدالمطلب، آیا همین مطلب را در باره افرادی مثل والدین رسول اهلل

 گفت؟ توانمیجعفر ودیگران ن

 توجیه دیگر .0

و ، نحن حجج الال على خلقه» ؛ی است منقول از حضرت امام عسکریروایت، توجیه دیگر

ة علینا تنا فاطمة حجا حجت  ما حضرت زهرای ما حجت خدا بر مردمیم و جده» 5«.جدا

 «خدا  بر ما  است.

نقل  035کلمه ، در کتاب هزار ویک کلمهای هعالمه حسن زاده این عبارت  را با مقدم

  اند.هو بعضی فرموده ایشان را نیز به عنوان موید مدعای خود پنداشت .اندهنمود

 جواب

 ندارد. در همان کتاب نیز هیچ ماخذی« اطیب البیان»این روایت نیز هیچ مستندی جز کتاب 

                                                 
ر شود که پس از مقام پیغمب( و از همین حدیث استفاده میلوَّل على لما کان لفاطمة کفو من آدم و من دونه). 5
عسکرى  رتافضل از تمام انبیاء و اولیاء است و شاهد بر این معنى حدیث شریف منسوب بحض على فاطمةو 

 است که فرمود:
 (نحن حجج الال على خلقه و جدتنا فاطمة حجة الال علینا)
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برای این روایت نقل نشده است. وازجهت مفهوم ومحتوا نیز هیچ مشکلی را از حدیث )لو ال 

 ،این مطلب کالم معصوم وسندش صحیح هم باشدزیرا بر فرض که  .کندمیبرطرف نفاطمه( 

و جده  اختصاص به ائمه دارند  «  جدتنا»بر مانحن فیه هیچ داللتی ندارد.  زیرا فرموده است 

. در حالی که مفهوم از عبارت  لوال فاطمه برتری حضر ت فاطمه بر آن نه پیامبر وعلی

 دو بزرگوار است

مطلبی است از جناب عالمه حسن اند هک دیگری که برخی به آن توسل جستمدر. 7

 زاد آملی:

اة»این کمترین در رساله کریمه » اة في کلمة فاطمی ه است: و گفت«فصا حكمة عصمتی

ة و عقلیة الرسالة و ودیعة المصطفى و زوجة وليا الال و کلمة الال  اذا دریت أنا بقیة النبوا

ة فاطمة صمة فال بأس بأن تشهد فى فصول األذان و اإلقامة بعصمتها و ذات ع التاما

 أو نحوها.« أشهد أنا فاطمة بنت رسول الال عصمة الال الكبرى»تقول مثال: 

 جواب

 که این حضرت عالمه خود بهتر واقف به فقه ونظرات  بزرگان فقه شیعه است. -اوال

در نهایت حجت برای شخص د مالک حکم درعبادات باشد. توانمین شخصیهای دریافت

ن مجوز اضافه کردن مطلبی به دین  با نظر شخصی وبدو -دریافت کننده است نه بیشتر. وثانیا 

این صریح نظر مرحوم شهید ثانی در این موضوع است که به  شرعی بدعت وحرام است.

 اند:هصورت فتوی فرمود

امة کالتشهد بالوَّلیة و َّل یجوز اعتقاد شرعیة غیر هذه الفصول في األذان و اإلق»

فما کل واقع  .و أن محمدا و آله خیر البریة أو خیر البشر و إن کان الواقع کذلك لعلي

المحدودة من الال تعالى فیكون إدخال ذلك ، حقا یجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا

و  ،العباداتأو نحو ذلك من ، کما لو زاد في الصالة رکعة أو تشهدا، فیها بدعة و تشریعا

 (137، 5ج : ه5059، )عاملی« َّل من فصول األذان.، بالجملة فذلك من أحكام اإلیمان

شود. یم در نهایت از عبارت فوق رخصت واستحباب بیان آن حقیقت  فهمیده -ثالثا

لوال »رساند وموید مطلب می ولی آیا این امر داللت بر برتری حضرت زهرا بر رسول اهلل را

 د باشد.؟وانتمی «فاطمه
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 کتابی در این موضوع؟. 6

در باره حدیث »از جناب آیت اهلل محمدعلی گرامی در این موضوع کتابی با عنوان: 

 .منتشر گردیده است«  لوال فاطمه

ه در باره بخش وتنها مطلبی کاند هدر این کتاب بیشتر به تبیین بخش اول  عبارت  پرداخت

 مطلب زیر است:، لی کتاب است بیان شدهسوم عبارت  که علی القاعده موضوع اص

اگر فاطمه نبود «  لوال فاطمه لما خلقتکما»اما معنی جمله سوم  «  لوال فاطمه»معنی »

آفریدم...  برای توضیح این جمله  توجه به نکاتی ضرورت دارد: مشخص نمی شمایان را

تربیت  بعثت پیامبر وبویژه پیامبر اکرم بلکه هدف از، است که نه تنها هدف از خلقت

 . ...باشدمی کامل وواصل الی اهللهای انسان

 فاطمهمقام 

د را نشان بدهیم جز فاطمه خواهمی الگو ونمونه آن چه که اسالمترین اگر بخواهیم کامل

گفت هدف از ارسال رسل  وحتی  توانمی بنابر این . ...دیگری را سراغ نداریم زهرا

یعنی  الگوی آن چه که  .ایجاد یک چنین موجودی بوده است خاتم  انبیاء رسالت

خواهد.. تعبیری که در جمله سوم عبارت  می از آن چه اسالمای هنمون . هدف اسالم است...

 (19)ص« آمده برای بیان این منظور تعبیری نا مناسب نیست.

 جواب

ن چه الگو ونمونه آترین بخواهیم کاملاگر »فرماید: می این که به صورت قاطع وانحصاری

با نص قرآن ، «دیگری را سراغ نداریم خواهد را نشان بدهیم جز فاطمه زهرامی که اسالم

كُْم لَقَْد کاَن لَ : کندمی سازگاری ندارد  زیرا قرآن رسول اهلل را الگوی کامل ویگانه معرفی

ِ أُْسَوٌة َحَسنٌَة لَِمْن کاَن  في َ کَثیرا  َرُسوِل الال َ َو الْیَْوَم اْْلِخَر َو َذکََر الال  (55: (77))األحزاب  یَْرُجوا الال

تالش داشتند تا  وخود حضرت زهرا حضرت امیر المومنین، و به پیروی از قرآن

وسیره آن حضرت الگو و  این مطلب را برای مردم تبیین کنند که شخص رسول اهلل

 حجت خدا است:
ى َو َأَحبُّ  بِیَِّك اأْلَْطیَِب اأْلَْطَهرِ فَتََأسا بِنَ » ى َو َعَزاء  لَِمْن تََعزا فَِإنا فِیِه ُأْسَوة  لَِمْن تََأسا

ي بِنَبِیِّهِ   الُْمتََأسِّ
ِ پیروى   --تااز پیامبر پاک و پاکیزه« »َو الُْمقْتَصُّ أِلَثَِرهِ  الْعِبَاِد ِإلَى الال
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براى آن کس که به خواهد تأسى جوید و انتسابى کن زیرا راه و رسمش سرمشقى است 

و محبوبترین بندگان نزد خداوند ، است )عالى( براى کسى که بخواهد منتسب گردد

 (519)خطبه  «کسى است که از پیامبرش سر مشق گیرد...

 فضیلت فاطمه

به دنبال چه چیزی هستند ، سخن آخر این که  مروجین این مطلب ومدعی حدیث بودن آن

 کنند.؟می دنبال اثبات چه چیزی هستند؟ و چه هدفی را پیگیری و به

 مقامات ومنزلت واالی حضرت زهرا، دهند که به دنبال بیان فضائلمی قطعا جواب

 هستند.

اما آیا برای رسیدن به این هدف مقدس نیازی به تمسک به مطالبی است که اثبات آن 

 می ومکتب تشیع است.ناممکن ودر تناقض با مطالب مسلم اعتقادی اسال

معصومه ومطهره است.  وبر اساس سوره مبارکه  بر اساس آیه شریفه تطهیر  فاطمه

فاطمه مجمع ومظهر همه خوبیهاست. در آیات دیگر قرآن مثل آیه مباهله وسوره دهر  ، کوثر

 . اینها فضائل کمی نیستند  .کماالت آن حضرت  توصیف گردیده است، آیه دیگرها وده

ها است که أَصْلُای هشاخه شجره طیب، عین حال ایشان با همه شأن ومقامی که دارند اما در

 است.  ثابِتٌ وَ فَرْعُها ِفی السَّماءِ. اصل این شجره رسول اهلل  وفرع آن فاطمه  واهل بیت

 واین حقیقت در روایات بسیاری نقل وبه ما رسیده است؛
ِ َعْن َعْمِرو بِْن ُحَریْث  قَاَل:  (  َسَألُْت َأبَا َعبِْد الال )عزا وجلا

ِ  َطیِّبَة  »َعْن قَْوِل الال
کََشَجَرة 

ماءِ  َأْصلُها ثابٌِت  ِ قَ  (41(: 41) )ابراهیم َو فَْرُعها فِي السا َأْصلَُها َو  اَل : فَقَاَل:  َرُسوُل الال

یا  َأمِیُر الُْمْؤمِنِینَ  ُة مِْن ذُرِّ ِة ثََمَرتَُهافَْرُعَها َو اأْلَئِما ، )کلینی ..«.تِِهَما َأغَْصانَُها َو عِلُْم اأْلَئِما

 5(059، 5ج : ه5093

أنت الشجرة و علي :  للنبی قال: قال جبریل ونیز از ابن عباس روایت شده که؛

از ابن عباس » (171، 5ج:  ه5051، )الحویزی« غصنها و فاطمة ورقها و الحسن و الحسین ثمارها

تویى آن درخت و على است شاخه آن و »جبرئیل به پیامبر عرض کرد:  روایت است که

 .است«. فاطمه است برگ آن و حسن و حسین میوه آن هستند

                                                 
 .597، 1ج ،مرآة العقول مرحوم مجلسی  این حدیث را صحیح دانسته است. .5
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َو  َأنا فَاطَِمَة بَْضَعٌة مِنِّي» .وبر اساس روایات معتبر حضرت زهرا پاره تن  رسول اهلل است

 (591، 5ج :5791 ،صدوق) «آَذاَها فَقَْد آَذانِي َأنَا مِنَْها فََمنْ 

ین ا کنند وجود دارد.می که این مضامین را تاییدی در منابع روایی ما روایات بسیار و

 چند روایت از باب نمونه ذکر شد.

 گیرینتیجه

ش رسیم که نه سندش درست ونه محتوایمی به این نتیجه، با دقت در سند ومحتوای این مطلب

 .واین مطلب حدیث ومنقول از معصوم نیست .باشدمی قابل قبول، بر اساس اصول ومالکات

برای اثبات فضائل حضرت زهرا نیز نیازی به تمسک به این مطالب ساختگی وغیر قابل 

رت وسایر ات فضائل آن حضنقل اینگونه مطالب نه تنها دلیلی  بر اثب قبول وضعیف نیست.

اید از آن ب، لیل دروغ بودنبلکه به د .شودمی نیست  بلکه موجب وهن  دین نیز معصومان

 اجتناب وبه معصومین نسبت نداد 
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