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چکیده
گوهر معرفت به امام در یکی از روایاتی که هم از نظر لفظی و هم از نظر معنایی متواتر و مورد اتفاق 
فریقین است، یعنی حدیث »من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلّیة« می تواند به عنوان 
عیاری برای سنجش میزان صدق و حقانیت رویکردها و مواضع انسان در طول تاریخ به شمار آید، 
این مقاله با روش کتابخانه ای در گردآوری اطالعات با شیؤه تحلیلی و توصیفی در تحلیل داده ها، 
به تطبیق این حدیث بر مبنای مواضع و رویکردهای حضرت فاطمه زهرا3 مبادرت می ورزد و 
با استفاده از قرائن حالیه و مقالیه و به شهادت سیرٔه عملی و سخنان آن حضرت، بر آن است که 
حضرت زهرا3 عارف به امام زمان خویش بوده و خلفای معاصر خود را به امامت قبول نداشته و با 
آن ها بیعت نکردند. از آن جا که اگر کسی بیعت امامی  بر گردنش نباشد به مرگ جاهلیت مرده است، 
و این فرض در بارٔه حضرت فاطمه3که به اتفاق فریقین، صدیقه و راستگو بودند، باطل است، پس 
امام به حق آن حضرت، امام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب7 بوده است و در سایٔه پذیرش امامت 

او است که انسان به حیات طیبه راه می یابد و از مرگ جاهلیت نجات می یابد.

کلید واژه ها: معرفت به امام، مرگ جاهلیت، فاطمه زهرا3، اهل سنت
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مقدمه
گوهر تابناک معرفت به امام، بر اساس روایات متواتر لفظی و معنوی، یکی از عیارها و مالک های سنجش 
صدق و حقانیت مواضع و رویکردهای یک انسان در طول تاریخ به شمار می آید. مطابق با روایت متواتر 
»من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة« که با الفاظ گوناگونی در میراث حدیثی شیعه و سنی 
به مرگ جاهلیت مرده است؛ چرا که  باشد  را نشناخته  امام زمان خویش  و  بمیرد  آمده است، هر کس 
لوای معرفت  زیر  امام راستین، زندگی حکیمانه و حیات طیبه است و مرگ در  زندگی در سایٔه معرفت 
امام، نیز مرگی هم رنگ با همین زندگی پاک و طیب است و در مقابل، زندگی بدون معرفت امام راستین، 
زندگی جاهالنه و مرگ این چنین نیز مرگ جاهلیت خواهد بود. بر همین اساس، این مقاله در پی جویی 
تابناک و بی نظیر  به سیرت و شخصیت  از صدق و حقانیت مکتب اهل بیت:  موضع حق، در دفاع 
از طریق  استداللی،  و  روایی  بحث  با  متوسل شده،  زهرا3  فاطمه  یعنی حضرت  بیت:  اهل  محور 
موضع گیری حق طلبانٔه آن حضرت، به اثبات حقانیت مکتب اهل بیت: می پردازد تا راه روشن و تابان 

والیت، مسیر خداجویی و حیات طیبه را فراروی همٔه انسان ها و انسانیت ها بگشاید.
سامان دهی این پژوهش، بر اساس فقه الحدیث یکی از روایات متواتر نبوی که مورد اتفاق شیعه و 
سنی است، بنیان گذاری شده است و بر آن است تا در شکل یک قیاس منطقی، ابتدا به اثبات کلّیت کبری 
یعنی حدیث شریف »هر که بمیرد در حالی که امام ندارد یا معرفت به امام ندارد، به مرگ جاهلیت مرده 
است« بپردازد و سپس با تطبیق آن بر صغرای قیاس، یعنی سیرت وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره، 
فاطمه زهرا3، به عنوان مصداق فرضی و احتمالی »من مات ... هر که بمیرد ...« به اثبات حقانیت 
امامت بالفصل امیرالمؤمنین7 و بطالن امامت و خالفت دیگران بپردازد و بلکه ثابت کند هر که به 
طاعت امام به حق، امیرالمؤمنین7 از سر گردنکشی و دشمنی، گردن ننهد، مصداق بارز این روایت 

خواهد بود و به مرگ جاهلّیت می میرد.

حدیث شناسی 

بررسی خانوادة حدیث  
1.»من مات و لم یعرف امام زمانه، مات میتة جاهلیة؛1 هر که بمیرد در حالی که به امام زمان خود معرفت 

المقاصد، دکتر عبدالرحمن عمیرة، افست قم، شریف رضی، 1409ق؛ ج 5، ص 239؛  تفتازانی، سعدالّدین؛ شرح   .  1
معتزلی، عبدالجّبار؛ الُمغنی فی أبواب الّتوحید و العدل، جورج قنواتی، قاهره: الّدار المصرّیة، 1965م؛ ج 2، ص 116؛ ابن 
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نداشته باشد، به مرگ جاهلیت، مرده است.«
این حدیث با این واژگان، در شرح المقاصد سعدالدین تفتازانی در مبحث »نصب امام« از فصل رابع 
از مقصد سادس، و نیز در المغنی، قاضی عبدالجبار معتزلی، در مبحث »فی أن النص علی اإلمامة غیر 

واجب«، و نیز در الملل و النحل شهرستانی آمده است.
 عالمه امینی در الغدیر، پس از ذکر این حدیث می نویسد:

 و بهذا اللفظ ذکره التفتازانی أیضًا فی شرح عقائد النسفی، المطبوع سنه )1302(، 
غیر أن ید الطبع األمینة علی ودائع العلم والدین، حّرفت من الکتاب فی طبع سنة 
)1313( سبع صحائف یوجد فیها هذا الحدیث و حکاه الشیخ علی القاری صاحب 

المرقاة فی خاتمة الجواهر المضیئة )509/2(.1 
تفتازانی در شرح عقائد نسفی چاپ 1302 ق به همین عبارت استناد کرده است ولی متصدیان چاپ 
و نشر آن کتاب در چاپ سال 1313 ق، هفت صفحه از آن را حذف کرده اند که این حدیث را نیز در بر 
می گیرد. شیخ علی قاری صاحب کتاب المرقاة در خاتمٔه کتاب الجواهر المضیئة، این مطلب را حکایت 

کرده است.2
همچنین قندوزی حنفی در ینابیع المودة به نقل از اربعین شیخ بهایی این حدیث را نقل کرده است و 

نیز رجب بن احمد در شرح الطریقة این حدیث را نقل می کند.3
2.»من مات بغیر إمام، مات میتة جاهلیة؛4 هر کس بدون امام بمیرد، به مرگ جاهلیت، مرده است.« 

بابویه، محمدبن علی؛ کمال الدین وتمام النعمة، علی اکبر غفاری، تهران: اسالمیه، 1395ق؛ ج 2، ص 409؛ ابن شهرآشوب 
مازندرانی، محمد بن علی؛ مناقب آل أبی طالب، قم: عالمه، 1379ق؛ ج 1، ص 246؛ اربلی، علی بن عیسی؛ کشف الغمة 

فی معرفة األئمة، سیدهاشم رسولی محالتی، تبریز: بنی هاشمی، 1381ق؛ ج 2، ص 528.
1 . امینی، عبدالحسین؛ الغدیر فی الکتاب و السّنة و األدب، قم: مرکز الغدیر للّدراسات االسالمّیه، 1416ق؛ ج 10، ص 

.493
2 . تفتازانی، سعدالّدین؛ شرح العقائد الّنسفّیة، دکتر حجازی سّقا، قاهره: مکتبة الکلیات األزهرّیة، 1417ق؛ ص 232؛ 
عبارت تفتازانی در این کتاب چنین است: »من مات من أهل القبلة و لم یعرف ...« و محقق کتاب، محمد عدنان درویش در 

تعلیقه اش روایت را با لفظ فوق الذکر از سیوطی نقل می کند.
األعلمی  موسسة  بیروت:  األعلمی،  عالءالدین  القربی،  لذوی  الموّدة  ینابیع  ابراهیم؛  بن  سلیمان  حنفی،  ُقندوزی   .  3
للمطبوعات، 1418ق؛ ص 583 و 584؛ تجلیل تبریزی، ابوطالب؛ من هو المهدی )علیه السالم(؟، قم: مؤسسة الّنشر 

اإلسالمی، 1425ق؛ ص 8.
4 . طیالسی، سلیمان بن داود؛ مسند أبی داود الّطیالسی، بیروت: دارالحدیث،بی تا؛ ص 259؛ ابن حنبل، احمد؛ مسند 
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این حدیث از دو طریق از اهل سنت نقل شده است:
الف( از طریق ابوصالح از معاویه که مرفوع است. 

ب( از طریق خارجة بن مصعب از زین بن أسلم از عبداهّٰلل بن عمر، که این طریق، زیاده ای دارد که 
پس از واژٔه »جاهلیة«، آمده است:»و من نزع یدا من طاعة، جاء یوم القیامة الحجة له؛ و هر که از طاعتی 
الجامع  حلیة االولیاء و سیوطی در  دست بردارد، روز قیامت بدون حجت می آید«، ابونعیم اصفهانی در 

الکبیر حدیث را صحیح می دانند.1
3.»من مات و لیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیة؛2 هر کس بمیرد در حالی که بیعتی بر گردن او نیست، 

به مرگ جاهلیت مرده است.«
در برخی منابع، ابتدای روایت چنین آمده است: »من خلع یدًا من طاعٍة لقی اهّٰلل یوم القیامة ال حجة 

له و من مات...؛ هر کس دست از طاعتی بردارد، روز قیامت، خداوند را بدون حجت مالقات می کند«. 
عالمه امینی در الغدیر آورده است: »به این واژه، شاه ولی اهّٰلل در إزالة الخفاء )3/1( بر وجوب کفایی 

نصب خلیفه بر مسلمین تا روز قیامت، استدالل کرده است«.3

اإلمام أحمد بن حنبل، بیروت: دار صادر،بی تا؛ ج 4، ص 96؛ مّتقی هندی، عالءالّدین علی؛ کنز الُعّمال فی سنن األقوال 
و األفعال، شیخ بکری حّیانی، شیخ صفوه الّسفا، بیروت: موسسة الّرسالة، 1409ق؛ ج 1، ص 103؛ هیثمی، نورالدین علی 
بن ابوبکر؛ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت: دارالفکر، 1412ق؛ ج 5، ص 293؛ اصفهانی، ابونعیم؛ حلیة األولیاء و 
طبقات األصفیاء، بیروت: دارالکتب العربی،بی تا؛ ج 3، ص 224؛ الّطبرانی، سلیمان بن احمد؛ المعجم الکبیر، حمدی 
بن عبدالمجید الّسلفی، موصل: مکتبة العلوم والِحَکم، 1403ق؛ ج 19، ص 388؛ مفید، محمد بن محمد بن النعمان؛ 
االختصاص، علی اکبر غفاری، محمود محرمی زرندی، قم:کنگرٔه شیخ مفید، 1413ق؛ ص 268؛ ابن ادریس حلی، محمد 
بن احمد؛ السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی والمستطرفات، حسن بن احمد الموسوی، ابوالحسن ابن مسیح، دفتر انتشارات 
اسالمی وابسته به جامعٔه مدرسین حوزٔه علمیٔه قم، 1410ق؛ ج 3، ص 635؛ العیاشی، محمد بن مسعود؛ تفسیر العیاشی، 

سیدهاشم رسولی محالتی، تهران: المطبعة العلمیة، 1380ق؛ ج 2، ص 303.
1 . اصفهانی، ابونعیم؛ پیشین، ج 3، ص 224؛ سیوطی، جالل الدین؛ الجامع الکبیر، ج 1، ص 24524 و 24525.

2 . قشیری نیشابوری، مسلم بن حّجاج بن مسلم؛ صحیح مسلم،الجامع الّصحیح، بیروت: دارالفکر،بی تا؛ ج 6، ص 22؛ 
بیهقی،احمد بن حسین؛ الّسنن الکبری، بیروت: دارالفکر، بی تا؛ ج 8، ص 156؛ قرشی دمشقی، اسماعیل بن کثیر؛ تفسیر 
القرآن العظیم،تفسیر ابن کثیر، بیروت: دارالمعرفة، 1412ق؛ ج 1، ص 530؛ هیثمی، نورالدین علی بن ابوبکر؛ پیشین، ج 5، 
ص 218؛ مفید، محمد بن محمد بن النعمان؛ الفصول المختارة، علی میرشریفی، قم: کنگره شیخ مفید، 1413ق؛ ص 245؛ 

کراجکی، محمد بن علی؛ کنز الفوائد، عبدالله نعمة، قم: دار الذخائر، 1410ق؛ ج 1، ص 381.
3 . امینی، عبدالحسین؛ پیشین،  ج 10، ص 492.
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4.»من مات و لیس علیه طاعة، مات میتة جاهلیة؛1 هر کس بمیرد در حالی که طاعتی بر عهدٔه او نباشد، 
به مرگ جاهلیت مرده است.«

5.»من خرج من الطاعة و فارق الجماعة فمات مات میتة جاهلیة؛2 هر کس از دایرٔه فرمان بری بیرون شد 
و از جامعٔه اسالمی  جدا شد و مرد، به مرگ جاهلیت مرده است.«

6.»من فارق الجماعة شبرًا، فمات فمیتة جاهلیة؛3 هر کس از جامعٔه اسالمی  به اندازٔه یک وجب جدا شود 
و بمیرد مرگ او، مرگ جاهلیت است.«

7.»من مات و ال إمام له، مات میتة جاهلیة؛4 هر کس بمیرد در حالی که امام ندارد، به مرگ جاهلیت 
مرده است.«

عالمه امینی در الغدیر گوید: »ابو جعفر اسکافی این روایت را در خالصة نقض کتاب العثمانیة نوشتٔه 
جاحظ  ذکر کرده است، و هیثمی  در المجمع به الفاظ زیر ذکر کرده است:

الف( من مات و لیس علیه امام فمیتته میتة جاهلیة.
ب( من مات و لیس علیه إمام مات میتة جاهلیة.«5 

8.»من مات و لیس إلمام جماعٍة علیه طاعة، مات میتة جاهلیة؛6 هر کس بمیرد در حالی که طاعت امام 
جامعه بر گردن او نباشد به مرگ جاهلیت مرده است.«

9.»من أتاه من أمیره ما یکرهه فلیصبر، فإّن من خالف المسلمین قید شبٍر ثم مات، مات میتة جاهلیة؛7 هر 

1 . ابن حنبل، احمد؛ پیشین، ج 3، ص 446؛ هیثمی، نورالدین علی بن ابوبکر؛ پیشین، ج 5، ص 223.
2 . قشیری نیشابوری، مسلم بن حّجاج بن مسلم؛ پیشین، ج 6، ص 21؛ بیهقی، احمد بن حسین؛ پیشین، ج 8، ص 156؛ 
امینی، عبدالحسین؛ پیشین، ج 10، ص 493؛ عالمه امینی؛ تیسیرالوصول، ج 3، ص 39، به نقل از صحیحین شیخین از 

طریق أبوهریره.
3 . قشیری نیشابوری، مسلم بن حّجاج بن مسلم؛ پیشین، ج 6، ص 21؛ در الغدیر با همین واژگان نقل شده است اما در 

صحیح مسلم آمده است:»ثم مات مات میتة جاهلیة«.
4 . هیثمی، نورالدین علی بن ابوبکر؛ پیشین، ج 5، ص 224 و 225؛ ابن طاووس، علی بن موسی؛ التشریف بالمنن فی 
التعریف بالفتن، قم: مؤسسة صاحب األمر، 1416ق؛ ص 327؛ ابن أبی الحدید، عبدالحمید بن هبة الله؛ شرح نهج البالغة، 

محمد ابوالفضل ابراهیم، قم: مکتبة آیة اهّٰلل المرعشی النجفی، 1404ق؛ ج 13، ص 242.
5 . امینی، عبدالحسین؛ پیشین، ج10، ص 494.

6 . هیثمی، نورالدین علی بن ابوبکر؛ پیشین، ج 5، ص 219.
7 . شیبانی، محمدبن حسن؛ شرح الّسیر الکبیر، ج 1، ص 167؛ ابن حنبل، احمد؛ پیشین، ج 4، ص 119 و ج 5، ص 
344؛ ترمذی، محمد بن عیسی؛ سنن الترمذی، عبدالوهاب عبداللطیف، بیروت: دارالفکر، بی تا؛ ج 4، ص 225؛ حاکم 
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کس از سوی امیر او، ناپسندی به او رسید، باید صبر کند چرا که هر کس از جماعت مسلمانان به اندازٔه 
یک وجب، مخالفت کند و بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده است.«

بررسی اعتبار روایات 
مضمون روایات فوق، در برخی موارد متواتر لفظی و در برخی موارد متواتر معنوی است و چنان که روشن 
شد، در صحاح و مسانید و سنن اهل سنت ذکر شده است و نیز در مجامع روایی شیعه، منقول و مذکور 
ألبانی که بین اهل سنت به بخاری دوران معروف  است و حتی محدث بزرگ معاصر شیخ ناصر الدین 

است1 آن را در السلسلة الصحیحة ذکر کرده است و آن را از احادیث صحیح بر شمرده است.2
عالمه امینی نیز در الغدیر این حدیث را صحیح و متواتر دانسته، می گوید:

اثبات  را  آن  و  دارند  اتفاق  آن  بر  مسانید  و  صحاح  کتب  که  است  حقیقتی  این 
تمام  اسالمی  هیچ مسلمانی  و  نیست  آن  پذیرش محتوای  از  گریزی  و  کرده اند 
نمی شود مگر به پذیرش مؤدای آن و حتی دو نفر بر سر آن اختالف ندارند و هیچ 

کس در آن تردیدی نکرده است.3 
آیت اهّٰلل سید علی میالنی نیز در محاضرات فی االعتقادات می نویسد:

قضیٔه وجوب معرفت امام در هر زمانی، و اعتقاد به امامت او و التزام به بیعت او، 
امری مسلم و حتمی  است و احادیث و سیرٔه صحابه و سیرٔه سایر مردمان بر آن 

داللت دارد.4 

فقه الحدیث 
با بررسی احادیث فوق نکات ذیل به دست می آید:

یکی از دالیل توّجه مسلمانان به مسئلٔه امام شناسی، و شناخت ائمه بر حق و واجد شرایط به طور عموم 
نیشابوری، ابوعبداهّٰلل؛ المستدرک علی الصحیحین، یوسف عبدالرحمن المرعشلی، بیروت: دارالمعرفة، بی تا؛ ج 1،ص 

76، 117 و 422؛ بیهقی، احمد بن حسین؛ پیشین، ج 8، ص 157.
1 . در میان اهل سنت چنین معروف است.

2 . البانی، محمد ناصرالدین؛ السلسلة الّصحیحة، ج 3، ص 58.
3 . امینی، عبدالحسین؛ پیشین، ج 10، ص 494.

4 . حسینی میالنی، سّید علی؛ محاضرات فی االعتقادات، قم: مرکز الحقائق االسالمیة،1430ق؛ ج 1، ص 427.
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و شناخت امام مهدی منتظر4 به طور خصوص، همین حدیث شریف و احادیث مشابه و هم مضمون 
آن است، به سبب این حدیث، عاقبت سهل انگاری و بی تفاوتی نسبت به شناخت امام زمان واجد شرایط، 
مرگ جاهلی و حشر و نشر با بت پرستان و مشرکین در قیامت خواهد بود. اعتقاد به مهدویت و شناخت 
امام هر عصری در منابع شیعه جایگاه خاصی دارد و شیعه به عقیده امامت و مهدویت شهرت دارد؛ کافی 
است بدانیم تنها عالمه مجلسی از بزرگان علما و مراجع حدیثی شیعه، این حدیث را با چهل سند از طرق 

اختصاصی شیعه آورده است.1
هر کس بمیرد در حالی که به امام زمان خود معرفت نداشته باشد، یا امام نداشته باشد، یا بیعت امامی 
 بر گردن او نباشد یا طاعتی بر عهدٔه او نباشد یا از طاعت خارج شود و از جامعٔه اسالمی  جدا شود به مرگ 

جاهلیت مرده است. 
1. مرگ هر انسانی، نمودار زندگی اوست، پس مرگ حکیمانه و عاقالنه، نمایانگر زندگی عاقالنه، 
سعیدانه و حیات طیبه و معقول و برین است و مرگ جاهلیت، نشانگر زندگی جاهالنه و حیات فرو دین 

است.
2. حیات طّیبه و معقول و زندگی حکیمانه، در سایه سار معرفت به امام و اطاعت از او، بیعت و پیمان 
با او و هم گامی  با امام حقیقی جامعٔه اسالمی  تأمین می شود و در مقابل، حیات جاهالنه و شقاوت مندانه 
در تاریکی عدم معرفت به امام، نافرمانی از او و عدم بیعت با او و خروج از جامعٔه اسالمی  و مخالفت با 

امام، رقم می خورد.
 امینی در الغدیر گوید:

هذا التعبیر، ینّم عن سوء عاقبة من یموت بال إمام، و أنه فی منتأی عن أّی نجاٍح 
و فالٍح، فإن میتة الجاهلیة أنما هی شر میتة، میتة کفٍر و إلحاد؛2 از این تعبیر بر 
می آید که هر کس بدون امام و رهبر بمیرد، بد فرجام و نارستگار خواهد بود؛ زیرا 

به حال جاهلیت مردن، پست ترین مردن ها است، مردن به حال کفر و الحاد.
3. از دیدگاه قرآن حکیم، حیات طیبه در گرو ایمان و عمل صالح است؛ چرا که ﴿من عمل صالحًا من 
ذکر أو أنثی و هو مؤمن فلنحییّنه حیاة طیبة؛3 هر زن و مردی که کاری نیکو انجام دهد، اگر ایمان آورده 

1 . مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی؛ بحار األنوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1403ق؛ ج 23، ص 95 ـ 76.
2 . امینی، عبدالحسین؛ پیشین، ج10، ص 494.

3 . نحل/ 97.
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باشد، زندگی خوش و پاکیزه ای بدو خواهیم داد﴾ و از آنجا که حیات طیبه در پرتو امام شناسی به وجود 
می آید، ایمان و عمل صالح نیز در گرو امام شناسی است و کسی که عارف به امام نباشد و یا امام نداشته 
باشد، نه سلوک ایمانی دارد و نه سیر عملی و در تاریکی بر تاریکی زیست می  کند که این تاریکی، ظلمت 

و گمراهی، ظلمت ظالمانه است.
4. برای معرفت به امام راستین، بهترین هدایت گر، قرآن کریم است، امام در نگاه قرآنی، کسی است 
که خود محتاج هدایت دیگران نباشد1، و در ظلمت ظالمانه غوطه نخورد2، و بلکه متصل به امر ملکوتی و 
هادی به ملکوت عالم هستی باشد3، و هدایت باطنی و ظاهری او همگان را در برگیرد. پس امام، هادی 
به امر ملکوتی است که این امر ملکوتی، همواره با اوست و در باطن و ظاهر نمایان است، به حسب باطن، 
بر اعمال مردم والیت دارد و آنان را هدایت می کند و به حسب ظاهر نیز همگان را هدایت می کند.4 در 
پرتو هدایت های ملکوتی و الهی امام، حیات طیبه حاصل می شود و سیر و سلوک عارفانه و ایمان و عمل 
صالح شکل می گیرد و جامعه، مدینٔه فاضله می شود. در مقابل، جامعٔه بدون امام به حق نیز مدینٔه جاهله 
است؛ هر چند نمودهای مدرنّیت و مدنّیت در آن جامعه فراوان باشد. پس جامعٔه جهانی انسانی، اضطرار 

به حجت و امام دارد تا بتواند زندگی زیبایی داشته باشد و زیبا بمیرد نه جاهالنه.
تا این جا سخن از کبرای استدالل منطقی بود یعنی هر کسی بدون معرفت به امام بمیرد به مرگ 

جاهلیت مرده است، اما صغرای استدالل فصل بعدی این مقاله را تشکیل می دهد.

فاطمه3، محور حّقانیّت شیعه و عارف به امام زمان خویش
آیا حضرت فاطمه زهرا3 عارف به امام زمان خود بود و با امام زمان خود بیعت کرد یا بیعت نکرد؟ بدون 
تردید، با توجه به جایگاه رفیع ایشان در میان تمام مسلمانان مذاهب گوناگون اسالمی، بررسی مواضع 
و رویکردهای سیاسی و اجتماعی حضرت فاطمه زهرا3 بررسی موضع حق است؛ چرا که بر اساس 
1 .﴿أفمن یهدی إلی الحق أحق أن یتبع أمن ال یهّدی إال أن ُیهدی؛ کسی که به سوی حق، هدایت می کند سزاواتر است که 

پیروی و تبعیت شود و یا کسی که هدایت نمی پذیرد مگر آن که هدایت شود﴾؛ یونس/ 35.
2 .﴿وإذ ابتلی إبراهیم ربه بکلمات فأتّمهّن قال إنی جاعلک للناس إمامًا قال و من ذریتی قال الینال عهدی الظالمین؛ و چون 
پروردگار ابراهیم ، وی را با صحنه هایی بیاموزد و او به حد کامل آن، امتحانات را انجام بداد، به وی گفت: من تو را امام خواهم 
کرد، ابراهیم گفت: از ذریه ام نیز کسانی را به امامت برسان، فرمود: عهد من به ستمگران و ظالمان نمی رسد﴾؛ بقره/ 124.

3 .﴿وجعلنا منهم أئمة یهدون بأمرنا ...﴾؛ سجده/ 24.
4  .طباطبایی، سّید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، تهران: دارالکتب االسالمّیة، 1372ش؛ ج 1، ص 274 و 275.
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روایات، رضا و غضب او، فانی در رضا و غضب الهی است و آزار رساندن به او، آزار رساندن به خداوند و 
رسول اهّٰلل6 است.1

اینک هنگام بررسی مواضع آن حضرت نسبت به خلفای زمان است تا به روشنی به حق مطلب دست 
یابیم.

باعت نکردن با خهافة وقت، ابوبکر
پس از آن که در روز سقیفه، ابوبکر به خالفت رسید، شماری از اصحاب و اهل بیت از بیعت با او سر بر 
تافتند از آن جمله: امیرالمؤمنین علی7، حضرت فاطمه صدیقه3، عباس عموی رسول اهّٰلل6، 
فرزندان عباس و دیگر بنی هاشم ، سلمان فارسی، ابوذر، مقداد، عمار،  زبیر و شماری دیگر از همراهان 

پیامبر.
سید شرف الدین جبل عاملی در الفصول المهمة می نویسد: 

و این سیده زنان جهان و پاره جان خاتم پیامبران و مرسالن است، مردمان آنچه 
بین او و ابوبکر بود، می دانستند؛ چرا که آن حضرت، او را از خود راند و با او سخن 
تا از دنیا رحلت فرمود و امیرالمؤمنین او را شب دفن کرد و جز اندکی از  نگفت 
شیعیان به کسی اذن نداد تا کسی غیر شیعه بر او نماز نگزارد و این از مسلمات 
است که بخاری و مسلم در صحیحین نقل کرده اند و امام احمد از حدیث ابوبکر 
کرده اند  ذکر  را  آن  اخبار،  اهل  و  است  کرده  روایت  را  آن  اول مسندش  در جزء 
و  االمامة  کتاب  در  قتیبه  ابن  امام  آنچه  و  داشته اند  تصریح  آن  بر  ارباب سیر  و 
السیاسة به جای نهاده است برای تو کافی است و عالمه معتزلی ابن ابی الحدید 

در شرح نهج البالغه آن را از مورخان موثق نقل کرده است.2
ابن قتیبه در اإلمامة و السیاسة، معروف به تاریخ خلفا، در بارٔه بیعت نکردن اهل بیت: و به ویژه 

حضرت فاطمه زهرا3 با ابوبکر می نویسد:
کرده  تخلف  او  با  بیعت  از  علی7  نزد  که  کسانی  پیگرد  و  جستجو  در  ابوبکر، 
بودند، بر آمد، پس عمر را به سوی آن ها گسیل داشت، عمر آمد و آن ها را که در 

1 . اصفهانی، ابونعیم؛ پیشین، ج 22، ص 196.
2 . شرف الّدین عاِملی، سّید عبدالحسین؛ الفصول المهمة فی تألیف األمة، تهران: المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب 

اإلسالمّیه، 1423ق؛ ص 92؛ بیهقی، احمد بن حسین؛ پیشین، ج 6، ص 300.
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خانٔه علی7 بودند، صدا زد، پس آن ها، از خروج امتناع ورزیدند، پس عمر هیزم 
خواست و گفت: قسم به کسی که جان عمر در دست اوست یا خارج می شویم یا 
خانه را با اهلش آتش می زنم، پس به او گفته شد: ای پدر حفص! در این خانه، 
فاطمه است، پس گفت: حتی اگر فاطمه باشد ... پس آن گاه عمر برخاست و با 
او گروهی، به راه افتادند تا این که به نزد فاطمه3 آمدند و درب را کوبیدند و پس 
چون آن حضرت، صدای آن ها را شنید با صدای بلند ندا کرد: ای پدر جان ای 
رسول اهّٰلل ! ما پس از تو چه چیزها از پسر خطاب و پسر ابو قحافه دیدیم، پس آن 
گروه چون صدای فاطمه و گریه او را شنیدند، گریه کنان منصرف شدند و نزدیک 
بود دل های آن ها پاره پاره شود و جگرهای آن ها شکافته شود و عمر با گروهی 
ابوبکر بردند، پس به  او را به سوی  باقی ماندند، پس علی7 را بیرون آوردند و 
او گفتند: بیعت کن، پس فرمود: اگر من بیعت نکنم ،چه می شود؟ گفتند: در 
این صورت به خدای یگانه سوگند گردنت را می زنیم. پس فرمود: در این صورت 
بنده خدا و برادر پیامبرش را می کشید، عمر گفت: اما بنده خدا، آری، و اما برادر 
پیامبرش، نه و ابوبکر ساکت بود و سخنی نمی گفت. پس عمر به او گفت: آیا به 
امر خود در بارٔه آن ها امر نمی کنی؟ پس گفت: تا فاطمه در کنار اوست او را بر 

کاری اجبار نمی کنم.1
اهّٰلل  آیت  از  المستور  االمام  فی  النور  جمله:  از  دارد  وجود  فراوانی  مقاالت  و  کتب  موضوع،  این  در 
محمدباقر بهاری همدانی، اصالت مهدویت در اسالم و شناخت امام یا راه رهایی از مرگ جاهلی از مهدی 
فقیه ایمانی، که همین اندازه برای خردورزان با انصاف کافی است که اهل بیت: و به ویژه حضرت 

فاطمه3 با هیئت حاکمه، بیعت نکردند و تا واپسین لحظٔه زندگی، از ابوبکر و عمر، خشمناک بودند.
به  ارجاع میراث رسول اهّٰلل  از  ابوبکر  امتناع  بارٔه  در صحیح بخاری، صحیح مسلم و کتب دیگر در 

حضرت فاطمه زهرا3 آمده است: 
فوجدت فاطمة علی أبی بکر فی ذلک فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت و عاشت 
بعد النبی6 ستة أشهر، فلما توفیت دفنها زوجها علی لیال و لم یؤذن بها  أبابکر 
و صّلی علیها...؛2 پس فاطمه بر ابوبکر در آن مورد، غضبناک شد پس او را ترک 

1 . دینوری، عبدالله بن مسلم بن قتیبة؛ اإلمامة و السیاسة، بیروت: دارالکتب العلمّیة، 1418ق؛ ج 1، ص 16.
2 . بخاری جعفی، محمد بن اسماعیل؛ صحیح البخاری، بیروت: دارالفکر، 1401ق؛ ج 5، ص 82 و ج 8، ص 3؛ قشیری 
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گفت و تا زمان وفات با او سخن نگفت و پس از پیامبر6 شش ماه زندگی کرد 
گاه نکرد  پس چون وفات کرد همسرش علی 7 او را شبانه دفن کرد و ابوبکر را آ

و خود بر او نماز گزارد. 
ابن قتیبه دینوری در اإلمامة و السیاسة آورده است: »عمر به ابوبکر گفت: بیا تا نزد فاطمه برویم، 
ما او را به خشم آورده ایم، آن دو آمدند و از فاطمه، اجازه داخل شدن به خانه را خواستند، فاطمه به آن 
دو اجازه نداد، آن دو نزد علی رفتند و با او سخن گفتند. علی آنان را نزد فاطمه آورد. وقتی که نشستند، 
فاطمه صورتش را به سوی دیوار گرفت. سالم کردند ولی فاطمه، پاسخ سالم آنان را نداد. ابوبکر آغاز به 
سخن کرد و گفت: محبوبه رسول خدا! سوگند به خدا، نزدیکان رسول خدا نزد من از نزدیکان خود من، 
نزد من محبوبتری، من دوست می داشتم روزی که پدرت رحلت کرد  از عایشه دخترم،  تو  عزیزترند، و 
من به جای او مرده بودم و پس از او باقی نمی ماندم، آیا می اندیشی که من تو و فضیلت تو و شرافت تو را 

می شناسم آنگاه حق و میراث تو از رسول اهّٰلل را، منع می کنم؟«1
آن گاه حضرت فاطمه3 از آن دو نفر پرسشی فرمود که: شما را به خدا سوگند، آیا شما دو نفر از 
رسول خدا6 نشنیدید که می گفت: خشنودی من در خشنودی فاطمه است. خشم من در خشم فاطمه 
است، هر کس فاطمه دخترم را دوست بدارد گویی مرا دوست داشته است، هر کس فاطمه را خشنود کند 
مرا خشنود کرده است. و هر کس فاطمه را به خشم آورد مرا به خشم آورده است ؟ گفتند: »نعم سمعناه 
من رسول اهّٰلل6«، آری از پیامبر خدا شنیده  ایم، حضرت فاطمه3 فرمود:»ِفإّنی ُاشِهد اهّٰلل و مالئکَته 
کما إلیه؛ من خداوند و مالئکه او را شاهد  بیَّ ألشُکَونَّ کما أسَخطُتمانی و ما أرَضیُتمانی و لِئن لِقیُت النَّ أنَّ
می گیرم که شما دو نفر من را خشمگین کردید و مرا خشنود نکردید و اگر پیامبر را مالقات کنم نزد او از 
شما دو نفر شکایت می کنم«. ابوبکر گفت: من به خدا پناه می برم از خشم پیامبر و از خشم تو، ابوبکر در 
حالی که می نالید شروع به گریه کرد تا جایی که نزدیک بود قالب تهی کند؛ و حضرت فاطمه3 فرمود: 
»و اهّٰلل ألدعوّن اهّٰلل علیک فی کل صالة أصلیها؛ سوگند به خدا، در هر نمازی که به پا می دارم، از خدا 

نیشابوری، مسلم بن حّجاج بن مسلم؛ پیشین، ج 5، ص 154؛ بیهقی، احمد بن حسین؛ پیشین، ج 6، ص 300؛ صنعانی، 
عبدالرزاق بن همام؛ المصّنف، حبیب الّرحمان األعظمی، ج 5، ص 472؛ ابن ِحّبان، عالءالّدین علی؛ صحیح ابن حّبان، 
بیروت: مؤسسة الّرسالة، 1411ق؛ ج 11، ص 153؛ ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان؛ ِسَیُر أعالم النبالء، بیروت: مؤسسة 

الرسالة، 1413ق؛ ج 2، ص 121.
1 . دینوری، عبدالله بن مسلم بن قتیبة؛ پیشین، ج 1، ص 17؛ حسینی میالنی، سّید محمدهادی؛ قادتنا کیف نعرفهم؟، قم: 

مرکز الحقائق االسالمیة، 1372ش؛ ج 3، ص 236.
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علیه تو یاری می خواهم و تو را نفرین می کنم«.1
آنان  بلکه  نکرد،  بیعت  با هیئت حاکمه  تنها  نه  بدین جا روشن شد که حضرت صدیقه طاهره3  تا 
را ترک گفت و دیگر با آن ها سخن نگفت تا از دنیا رحلت فرمود و آن ها حضرت فاطمه3 را غضبناک 
کردند و به حکم احادیث متواتره مرویه، غضب فاطمه3، غضب خدا و رسول خدا6 است و اذیت 

فاطمه3، اذیت خدا و رسول خدا6 است.
احادیث فضائل  بیان  در  بزرگان  از  دیگر  برخی  نیز  و  األمالی  و سوم  شیخ صدوق در مجلس هفتاد 

حضرت فاطمه3 چنین آورده اند:
ِن َما  ... َيا َعِلُّ إِنَّ َفاطَِمَة َبْضَعٌة ِمنِّي  َو ِهَي ُنوُر َعْينِي َو َثَمَرُة ُفَؤاِدي َيُسوُؤِن َما َساَءَها َو َيُسُّ
َها...؛2 ای علی، بی گامن، فاطمه پاره ای از وجود من است و او نور چشم و ميوه دل من  َسَّ
است، هر آنچه او را بيازارد مرا آزرده است و هر آنچه او را شادمان کند مرا شادمان کرده 

است.
بخاری نیز در صحیح خود به این حدیث تصریح کرده و چنین نقل کرده است: »فاطمة بضعة منی، 

فمن أغضبها أغضبنی«.3
حضرت  عصمت  بیان  در  تطهیر  آیٔه  نقل  از  پس  البالغه  نهج  شرح  در  الحدید  ابی  ابن  همچنین 
فاطمه3 معتقد است این آیه تمام اهل بیت را در بر می گیرد که فاطمه طبق اخبار متواتر از آن ها است. 
وی سپس این روایت را نقل می کند که »فاطمة بضعة مني  من آذاها فقد آذاني و من آذاني فقد آذی اهّٰلل 
عزوجل« و در ادامه می نویسد:  »وهذا یدل علی عصمتها ألنها لو کانت ممن تقارف الذنوب، لم یکن من 
بود که  از کسانی  اگر فاطمه  او داللت می کند؛ چرا که  بر عصمت  این  و  له علی کل حال؛  یؤذیها مؤذیا 

مرتکب گناه می بودند چنان  نبود که هر کس او را بیازارد آزاردهنده رسول خدا باشد«.4
 حضرت فاطمه3 که معیار حق و پارٔه دل و جان رسول، و از اهل عصمت است، حاکم زمان خویش 
را امام خود و امام جامعٔه اسالمی نمی دانست و با او بیعت نکرد، در حالی که موضع گیری آن حضرت، 
نقش محوری و اساسی در مشروعیت امامت و خالفت داشت؛ چرا که به گواهی پیامبر خدا و صحابه و 

1 . همان.
2 . ابن بابویه، محمدبن علی؛ األمالی، کتابچی، 1376ق؛ ص 487؛ مفید، محمد بن محمد بن النعمان؛ األمالی، پیشین، 

ص260؛ الطوسی، محمد بن الحسن؛ األمالی، قم: مؤسسة البعثة، دارالثقافة، 1414ق؛ ص 24.
3 . بخاری جعفی، محمدبن اسماعیل؛ پیشین، ج 3، ص 1361؛ باب مناقب قرابة رسول اهّٰلل.

4 . ابن أبی الحدید، عبدالحمید بن هبة اهّٰلل؛ پیشین،ج  16، ص 273.
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اهل بیت، ارادٔه فاطمه و غضب و رضای او، فانی در غضب و رضا و اراده الهی بود. از این رو، غضب او 
بر هیئت حاکمه، دلیل بر غضب خدا و رسول خدا از هیئت حاکمه و در نتیجه عدم مشروعیت آن ها بوده 

است. 

امام شناسی حضرت فاطمه 3
بر اساس احادیث پیش گفته، غضب فاطمه، غضب خدا و رسول و ایذاء فاطمه، ایذاء خدا و رسول خدا 
است و موضع گیری چنین کسی نقش بنیادینی در حق شناسی و حقیقت طلبی دارد، حال که چنین انسان 
کاملی، با حکومت زمان خود، بیعت نکرد و آن را نامشروع دانست، آیا بدون امام از دنیا رفت؟ آیا بدون 
بیعت با امام زمانش از دنیا رفت؟ آیا طاعت کسی بر عهدٔه او واجب نبود؟ و یا این که، پناه بر خدا و رسول 

خدا، حضرت فاطمه3 با آن اوصاف کمالیه، بر مرگ جاهلیت از دنیا رحلت کرد؟! پاسخ چیست؟
حقیقت این است که فاطمه3 به مرگ جاهلیت نمرده است و هیچ مسلمانی چنین اعتقادی ندارد؛ 
چرا که مطابق با احادیث منقول از شیعه و سنی، که به برخی از آن ها اشاره شد، همگان، بر عظمت، 
مشروع  را  اول  خلیفٔه  حکومت  حضرت،  آن  که  جا  آن  از  و  دارند  اتفاق  فاطمه3  شرافت  و  فضیلت 
نمی دانست، در واقع او را امام زمان خود نمی دانست که با او بیعت کند و طاعت او بر آن حضرت واجب 

باشد. 
پس بدون تردید، فاطمه زهرا3 امام داشت و طاعت او را بر خود واجب می دانست و در حقیقت او 
را، امام جامعه می دانست و عارف ترین همٔه انسان ها به امام زمان خود بود و با او بیعت کرده بود و مدافع 

والیت او بود. اما آن امام، ابوبکر نبود، پس که بود؟ 
امینی در الغدیر به این مطالب اشاره کرده است و چنین می گوید:

... إن الصدیقة الطاهرة المطهرة بنص الکتاب الکریم، التی یغضب اهّٰلل و رسوله 
لغضبها و یرضیان لرضاها، و یؤذیها ما یؤذیها، قضت نحبها و لیس فی عنقها بیعه 
لمن زعموا أنه خلیفة الوقت، و مثلها بعلها طیلة ستة أشهر، أیام حیاة حلیله، کما 
جاء فی الصحیحین و فیها: کان لعلّی من الناس وجٌه حیاة فاطمة، فلما توفیت 
استنکر علی وجوه الناس،1 قال القرطبی فی المفهم: کان الناس یحترمون علّیًا 

1 . بخاری جعفی، محمد بن اسماعیل؛ پیشین،ج 5، ص 83؛ قشیری نیشابوری، مسلم بن حّجاج بن مسلم؛ پیشین، ج 5، 
ص 154؛ بیهقی، احمد بن حسین؛ پیشین، ج 6، ص 300.
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فی حیاتها کرامة لها، ألنها بضعة من رسول اهّٰلل و هو مباشر لها، فلما ماتت و هو 
لم یبایع أبابکر، إنصرف الناس عن ذلک االحترام، لیدخل فیما دخل فیه الناس، 

و الیفرق جماعتهم، انتهی.1
هر  از  مطهر  و  پاک  کریم،  قرآن  حکم  به  که  طاهره3  زهرا،صدیقه  فاطمه 
گناه و لغزشی است و به حکم فرمایش نبوی6، خدا و پیامبر از خشم او به 
خشم می آیند و به خشنودی اش خشنود و از آزرده شدنش آزرده می شوند، در 
حالی از دنیا رفته است که بیعت کسی را که خلیفه و امام زمانش می شمارند بر 
عهده نداشته و به او اقتدا نمی کرده است و شوهرش نیز مدت شش ماه و در 
طول زندگانی همسرش، از بیعت با او خودداری نموده است، همان طور که در 
تا فاطمه3 زنده بود، مردم برای علی7 احترام  صحیحین آمده است که: 
قائل بودند، اما چون فاطمه3 وفات کرد، رابطه مردم با علی7 تیره شد و 

گویا دیگر او را نمی شناختند.
به  او،  کرامت  به  فاطمه3  حیات  دوران  در  مردم  گوید:  المفهم  در  قرطبی 
پارٔه دل و جان رسول اهّٰلل بود و علی  علی7 احترام می کردند، چون فاطمه 
تا آن زمان علی7 با  همسر و مباشر فاطمه، پس چون فاطمه وفات کرد و 
ابوبکر بیعت نکرده بود، مردم آن احترام را فرو گذاشتند و مانعی ندیدند که او را 

وادار به قبول تصمیم عمومی  کنند و نگذارند وحدتشان! به هم بخورد.

امینی می نویسد:  نیست،  بیرون  این سه حالت  از  احتمال مطرح می شود که مطلب  این جا سه  در 
»فالحقیقة هاهنا مرددة بین: 

1. »أن الصدیقة3 عزبت عنها ضروریة من ضروریات دین أبیها و هی أوالها و أعظمها و قد حفظته 
األمة جمعاء حضریها و بدویها، و ماتت، العیاذ بالله، علی غیر سنة أبیها؛2 در این جا حقیقت مردد است بین 
این که حضرت صدیقه3 به ضرورتی از ضروریات دین پدرش، که سزاوارترین و عظیم ترین ضروریات 
است، عمل نکرده است در حالی که همٔه امت اسالمی ، شهر نشین و بادیه نشین آن را حفظ کردند و العیاذ 

باهّٰلل فاطمه3 بر غیر سنت پدرش از دنیا رفت.«
2. »و بین أن الیکون للحدیث مقیل من الصحة، و قد رواه الحفطة األثبات من الفریقین و تلقته األمة 
بالقبول3؛ و بین این که حدیث، صحیح نباشد در حالی که حافظان و اثبات از شیعه و سنی آن را روایت 

1 . امینی، عبدالحسین؛ پیشین، ج 10، ص 494 و 495.
2 . همان.
3 . همان.
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کرده اند و امت، آن را تلقی به قبول کرده است.«
3. »و بین أنها3 لم تک تعترف للمتقمص بالخالفة و ال توافقه علی ما یّدعیه و لم تکن تراه أهاًل  
لذلک و کذلک الحال فی موالنا أمیر المومنین17؛ و بین این که حضرت فاطمه3 خلیفه را به رسمیت 
نمی شناخته و موافق ادعای او نبوده و او را برای خالفت اهل نمی دانسته است و حقیقت حال در بارٔه 

موالیمان امیرالمؤمنین7، هم مانند فاطمه زهرا7 است.«

 حهال و پاسخ 
امینی در پاسخ به سه احتمال یاد شده می گوید:

النبی األمین و  لزوجها، نفس  النبوة و  یرتئی لبضعة  و  الّشّق األّول  1. »فهل یسع لمسلٍم أن یختار 
وصیه علی التعیین، ما یأباه العقل و المنطق، و یبرأ منه اهّٰلل و رسوله؟ ال، لیس ألحد أن یقول ذلک2؛ آیا 
هیچ مسلمانی می تواند احتمال اول را برگزیند و معتقد شود که پارٔه دل و جان پیامبر و نیز همسر او که 
جان پیامبر امین و وصی او علی التعیین بود، کاری انجام داده است که عقل و منطق آن را نمی پذیرند و 

خدا و رسول خدا از آن بیزارند؟ نه، هیچ کس چنین سخنی نمی گوید.«
2. »و أما الشق الثانی، فال أظن جاهاًل یسف إلی مثله بعد استکمال شرائط الصحة و القبول، و إصفاق 
احتمال  اما  مؤداه3؛  علی  اإلسالمیة  األمم  إطباق  و  لمفاده  الخضوع  علی  الکالم  مهرة  و  الحدیث  أئمة 
توافق پیشوایان حدیث و  از استکمال شرایط صحت و قبول و اجتماع و  دوم، پس گمان نمی کنم پس 
متخصصان کالم بر خضوع نسبت به محتوای حدیث و پذیرش و وفاق امت های اسالمی نسبت به مودای 

آن، هیچ نادانی چنین احتمالی بدهد و حدیث را صحیح نداند.« 
3. »فلم یبق إال الّشّق الّثالث، فخالفٌة لم تعترف لها الّصّدیقة الّطاهرة، و ماتت و هی واجدة علیها و 
علی صاحبها و یجوز موالنا أمیرالمؤمنین التأخر عنها و لو آنًا ما، و لم یأمر حلیلته بالمبادرة  إلی البیعة و ال 
بایع هو و هو یعلم أن من مات و لم یعرف إمام زمانه و لیس فی عنقه بیعة ماتت میتة جاهلیة، فخالفة هذا 
شأنها حقیقة باإلعراض عنها، و النکوص عن البخوع لصاحبها4؛ پس جز احتمال سوم باقی نمی ماند، پس 
خالفتی که صدیقه طاهره به آن اعتراف نکرده است و آن را به رسمیت نشناخته است و از دنیا رحلت کرد 

1 . همان.

2 . همان.
3 . همان.

4 . همان، ص 495.
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در حالی که بر آن خالفت و بر صاحب آن، خشمناک بود و موالی ما امیرالمؤمنین تأّخر از آن خالفت را 
و لو یک لحظه جایز شمرد و به همسر خود امر به مبادرت به بیعت نکرد و خودش نیز بیعت نکرد در حالی 
که می داند که هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد و در گردن او بیعتی نباشد به مرگ جاهلیت مرده 
است، پس خالفتی که شأنش این باشد، سزاوار است که از آن اعراض شود و از فرمانبرداری از صاحب 

و آن روی گردان شود.«
و از نشانه های بسیار روشن این مطلب این است که مطابق آنچه از صحیحین نقل شد، فاطمه3 
وصیت کرد او را شبانه دفن کنند و ابوبکر را آگاه نسازند تا بر او نماز گزارد چراکه نماز بر میت از نشانه ها و 

شئون خالفت بوده است و عدم إخبار ابوبکر نشانٔه نپذیرفتن خالفت و امامت اوست.

شناخت عینی امام زمان حضرت فاطمه زهرا 3 
با توجه به منابع اهل سنت، حال که حضرت صدیقه طاهره3 جناب ابوبکر را برای خالفت و امامت، 
می داند؟  اهّٰلل6  رسول  خلیفه  و  زمان  امام  را  کسی  چه  پس  نمی شناسد،  مشروعیت  و  رسمیت  به 
پاسخ روشن است، همسر خود امیرالمؤمنین،علی بن ابی طالب7 را امام زمان خود می دانست و خود، 

عارف ترین همٔه خالیق به ساحت قدس والیت علی7، بود.
اما دالیل این مطلب عبارت اند از:

طاهره،  »فاء« حضرت صدیقه  در حرف  می شمارد،  بر  را  غدیر  راویان حدیث  وقتی  الغدیر  در  امینی   .1
فاطمه زهرا3 را در زمرٔه راویان حدیث غدیر از طبقه صحابه بر شمارد و می گوید: این روایت را ابن عقده 
در »حدیث الوالیة« و منصور رازی در کتاب غدیر آورده اند و احتجاج حضرت فاطمه3 به حدیث غدیر 
از طریق جزری شافعی از شیخ او حافظ مقدسی می آید، اما روایت این است که: علی بن شهاب الدین 

همدانی در مودة القربی از حضرت فاطمه3 روایت می کند که فرمود:
قال رسول اهلل6: من کنُت وليَّه َفَعلیٌّ وليُّه و َمن کنُت اماَمه فَعلیٌّ اماُمه1؛ رسول اهلل6 
فرمود: هر که من ولی او هستم پس علی، ولی اوست و هر که من امام او هستم، پس علی 

امام اوست. 

1 . امینی، عبدالحسین؛ پیشین، ج 1، ص 139؛ َنسائی، احمد بن شعیب؛ السنن الکبری، بیروت: دارالکتب العلمّیة، 1411ق؛ 
ج 5، ص 45؛ الّطبرانی، سلیمان بن احمد؛ المعجم الکبیر، حمدی بن عبدالمجید الّسلفی، موصل: مکتبة العلوم و الِحَکم، 

1403ق؛ ج 5، ص 165؛ ابن ِحّبان، عالءالّدین علی؛ پیشین، ج 5، ص 375.
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کتاب  در  شافعی  مقری  دمشقی  جزری  ابوالخیر  الدین  شمس  از  نقل  به  الغدیر  در  امینی  عالمه   .2
أبی طالب )علیه السالم( می گوید:»لطیف ترین و غریب ترین طریق  المطالب فی مناقب علی بن  أسنی 
برای حدیث یعنی حدیث غدیر که به نظر من رسیده، آن است که خبر داد آن را به ما، استاد ما، خاتمه 
حفظ کنندگان حدیث، ابوبکر محمد بن عبداهّٰلل بن محب مقدسی با زبان خود که خبر داد به ما استاد، 
بانو ام محمد زینب احمد بن عبدالرحیم مقدسیه، از ابومظفر محمد بن فتیان بن مثنی که خبر داد به ما 
ابو موسی محمد بن ابوبکر حافظ ... حدیث کرد به ما بکر بن احمد قصری که فاطمه و زینت و ام کلثوم، 
دختران موسی بن جعفر8 حدیث کردند برای ما و گفتند: فاطمه دختر جعفر بن محمد الصادق8 به 
ما حدیث کرد که فاطمه دختر محمد بن علی8 مرا حدیث کرد که فاطمه دختر علی بن الحسین8 
مرا حدیث کرد که فاطمه و سکینه دو دختر حسین بن علی8 مرا حدیث کردند از ام کلثوم دختر فاطمه 

دختر پیامبر از فاطمه زهرا3 دختر رسول اهّٰلل6 که فرمود:
: من کنُت مواله فَعلیٌّ مواله و قوَله6: أنت  أنسيُتم قوَل رسول اهلل6 يوَم غدير خمٍّ
منّی بمنزلة هاروَن من موسی8؛1 آيا گفتار رسول اهلل6 را که در روز غدير خم فرمود: 
هر که من موالی اويم پس علی موالی اوست و گفتار آن حرضت که فرمود: تو نسبت به 

من به منزلٔه هارون نسبت به موسی8 می باشی، فراموش کرديد؟
پس آن گاه امینی در ادامه می گوید: »و همین گونه روایت کرده است حافظ کبیر ابوموسی مدینی در 
کتاب المسلسل لألسماء و گوید: این حدیث از جهتی مسلسل است و آن وجه این است که هر یک از 
فاطمه ها این حدیث را از عمه خود نقل می کند پس این روایت پنج دختر برادر است که هر کدام از عمه 

خود روایت می کند«.2
3. قندوزی حنفی در ینابیع المودة می نویسد:

فرمود:  که  می کند  نقل  زهرا3  فاطمه  از  خارجة  بن  عروة  طریق  از  عقده  ابن 
از پدرم در آن بیماری که در آن رحلت فرمودند، شنیدم، در حالی که حجره، از 
قَبَض قبضًا 

ُ
ها الّناُس ! یوَشُک أن أ اصحاب آن حضرت پر بود، که می فرماید:»ایُّ

1 . امینی، عبدالحسین؛ پیشین، ج 1، ص 396 و397؛ َمدینی اصفهانی، محمد بن عمر؛ ُنزهة الُحّفاظ، بیروت: مؤسسة 
ق الکتائب و  الکتب الثقافّیة، 1406ق؛ ج 1، ص 102؛ ابن الجزری الّشافعی، شمس الدین محمد؛ مناقب األسد الغالب ممزِّ
ُمظِهرالعجائب لیث بن غالب، أمیرالمؤمنین أبی الحسن علی بن أبی طالب)علیه السالم(، قاهره: مکتبة القرآن، بی تا؛ ج 1، 

ص 5.
2 . امینی، عبدالحسین؛ الغدیر فی الکتاب و السّنة و األدب، پیشین، ج 1، ص 397.



118

13
93
ار 
، به
ه 1
مار
، ش
ه 2
ور
د

رّبی،  کتاَب  فیکم  ف  إنی مخلِّ أال  إلیکم،  معذرة  القوَل  إلیکم  مُت  قدَّ قد  و  سریعًا 
، فقال: هذا علیٌّ مع القرآن و القرآن  عّزوجّل، و عترتی أهَل بیتی، ثمَّ أخذ بَیِد علیٍّ
فیهما؛ای  فونی  ُتَخلِّ ما  فأسَاُلُکم  الحوض،  علیَّ  یردا  حتی  الیفترقان   ، علیٍّ مع 
این  در  را  سخن  این  من  و  شوم  روح  قبض  سرعت  به  که  است  نزدیک  مردم! 
گاه باشید که من در شما دو  حال به شما می گویم تا دیگر عذری نداشته باشید، آ
جانشین بجای نهادم: کتاب پروردگارم )عزوجل( و عترت و اهل بیتم، پس آنگاه 
دست علی7 را گرفت و فرمود: این علی با قرآن است و قرآن با علی است، هر 
گز این دو از هم جدا نمی شوند تا اینکه در حوض بر من وارد شوند، پس، از شما 

در مورد اینکه چگونه با آنها پس از من برخورد کردید سؤال می کنم«.1  
با توجه به این سه دلیل و دالیل متقن فراوانی که در اثبات امامت و والیت بالفصل موالنا امیرالمؤمنین، 
صدیق اکبر و فاروق اعظم، امام علی بن ابی طالب7 وجود دارد تردیدی باقی نمی ماند که امام زمان 

فاطمه زهرا3 ایشان بودند. 

نتیجه گیری 
حال که معلوم شد امام حقیقی حضرت فاطمه3، امیرالمؤمنین7 بود، پس معرفت به او و بیعت با او و 
اطاعت از او و عدم تخلف از او واجب بوده است و هر که به او معرفت نداشته باشد و از او اطاعت نکند و 
با او بیعت نکند به مرگ جاهلیت مرده است، حال باید مالحظه کرد که چه کسانی حق علی7 را نادیده 
گرفتند و او را کنار گذاشتند و از اطاعت و بیعت با او خودداری کردند؟ روشن است که هیئت حاکمه و تمام 
کارگزاران آن ها یعنی خلفای سه گانه و کارگزاران آن ها، همگی مطابق حدیث صحیح نبوی موظف به 
بیعت و اطاعت از امیرالمؤمنین علی7 بودند و هر کس از بیعت و معرفت و اطاعت آن حضرت خودداری 

کرده است به یقین مشمول حکم حدیث شریف است.

1. ُقندوزی حنفی ،سلیمان بن ابراهیم؛ پیشین، ص47 و 48؛ حسینی میالنی،سّید محمدهادی، پیشین، ج 4،ص 563 از 
»جواهر العقدین«، ص 173 )مخطوط( نقل کرده است.
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