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  چکيده
 بیـت رسـول خـداحوادث تلخ دیگري رخ داد که نوك اصلی پیکان این حوادث متوجه اهل بار رسول خدابا رحلت غم

امـا بـه جریـان ؛ گیري جریان انحراف مسیر خالفـت بـودسرآغاز شکل ،ادي از مهاجران و انصار در سقیفهبود. تجمع تعد
هجوم به خانه برترین بانوي هستی و مصدومیت و سپس شـهادتش بـروز حتی در شکل  ،هاي آناینجا ختم نشد و پیامد

ده کـه مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـا حـوادثی رخ دا فاطمهحضرت شهادت فاصله اندك میان اجتماع سقیفه و در یافت. 
هاي متعددي در خصوص رخـداد سـقیفه و پیامـدهاي آن بـه نگـارش پژوهش کنونشهادت آن حضرت مرتبط است. تا

اثـري  ،چگونـه بـودشـد،  ی که منتهی به شهادت صدیقه طـاهرهکه تاریخ و ترتیب حوادث ،اما در این خصوص ،آمدهدر
هاي تاریخی نیز معموال به تاریخ دقیق حوادث یادشده نپرداختـه، که گزارشخورد. با توجه به اینبه چشم نمیتوجه درخور 

، به تصـویري دقیـق و نزدیـک ـ روایی موجود ین تاریخیمجموعه شواهد و قرااست با بررسی در این نوشتار تالش شده 
  باره دست یابیم.به واقع در این

  .اسامهفدك، ، ، غصب، خلفاطمهفا، ، علی: رسول خداهاکلیدواژه
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۷۴     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

  مقدمه
همچـون  حوادث منتهی به شـهادت حضـرت فاطمـه تصور رایج در محافل شیعه آن است که امروزه

تنهـا سـه روز پـس از رحلـت  شو مصـدومیتایشـان  ۀو آتش زدن درِ خانـ آن حضرتخانۀ هجوم به 
یـا  72 قریبرا  طاهره صدیقهحضرت مدت مصدومیت تا شهادت  ،رخ داده و بر این اساس پیامبر

  دانند.روز می 92
د: بـا وجـود کـرتوان به این مـوارد اشـاره می ،نمونهراي ب .چنین ترتیبی داراي اشکاالت متعدد است

یـک اقـدامی عملـی بـراي بازگردانـدن خالفـت بـه چـرا هیچ ،همه مهاجر و انصار حاضر در مدینـهآن
آیـا سـکوت  بودنـد؟ صـدیقه طـاهره ۀحمله بـه خانـگر دند؟ چرا همگان تنها نظارهکرن امیرمومنان

همسـرش را بـا وجـود سـقط جنـین و  منینؤمعقول است؟ امیرالم ،تمامی آنان به هنگام غصب فدك
هاي متوالی به در خانه ساکنان مدینـه بـرد؟ بـا طلبی، شبضعف جسمی ناشی از مصدومیت، براي یاري

تـا شـهادت  صـدیقه طـاهرهحضرت ین مضروب شدن دو ماه و نیم یا سه ماه و نیم ب ۀتوجه به فاصل
  ب شهادت ایشان شده باشد؟ موجدیگري  ۀآیا امکان ندارد مسئلیشان، ا

به باور عمـومی در  حکایت از تأخیر حوادثی دارد که امروزه ،شده در این پژوهشآوريشواهد جمع
نظـر ین پژوهش با صرفا ۀنتیجاتفاق افتاده است.  رسول اکرمتنها چند روز پس از رحلت  ،ما ۀجامع

بـه مصـدومیتِ ناشـی از  حضـرت زهـراچه بیشترِ استناد شهادت ابعاد علمی و تاریخی، تثبیتِ هر از
  .استآن حضرت  خانههجومِ غاصبانِ خالفت به 

 کـه منجـر بـه ،رسـول خـدا پـس از رحلـتن است که تاریخ و ترتیب حوادثِ ایاکنون پرسش 
ه تالش شـد ،با بررسی روایات و نیز شواهد تاریخی ،در ادامه؟ ده استشد، چگونه بو فاطمهشهادت 

  تصویري دقیق و قریب به واقع از سیر و ترتیب این حوادث ارائه شود. است

  روز دوشنبه
  الف. رحلت رسول خدا

، 2تـا، ج؛ یعقـوبی، بی273، ص2ق، ج1376سـعد، (ابن (ظهـر) رسـول خـدا روز دوشـنبه هنگـام زوال
کـه سـر آن درحالی )232، ص2ق، ج1417؛ بالذري، 304، ص4ق، ج1355هشام، ابن. ر.ك؛ نیز 113ص

ق، 1413؛ مفیـد، 264- 226 ، صق1376 سـعد،ن(اب بود طالبابیبن حضرت بر دامان امیرمؤمنان علی
 شـهرتِ . بـا وجـودندچشـم از جهـان فـرو بسـت ،)203ص ،1ق، ج1376شهرآشوب، ؛ ابن186، ص1ج
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وجـود دارد. نظـر اخـتالفآن حضـرت ، در تـاریخ رحلـت رسول خـدا روز رحلت عنوانبه دوشنبه
؛ 189، صق1413دانند (مفیـد، صفر می 28آن را  شیخ طوسیو  شیخ مفید علماي بزرگ شیعه، همچون

در قـول  - شـیخ طوسـی، کلینـی، مرحـوم بـالذري، سـعدابـن، واقـدي). امـا 790ق، ص1411طوسی، 
ق، 1409(واقـدي،  انـداالول ذکـر کردهرا دوازدهم ربیـعایشان تاریخ رحلت  خیاطبن خلیفۀو  - دیگرش

ــالذري، 273- 272، ص2ق، ج1376ســعد، ؛ ابن1120، ص3ج ــی،  ؛244، ص2ق، ج1417؛ ب ، 1363کلین
تاریخ اهـل بر اساس روایت کتاب  .)46ق، ص1415خیاط، ؛ ابن266ق، ص1414؛ طوسی، 439ص ،1ج

تـا، (اربلـی، بی از امام باقر اربلی) و نقل 68ق، ص1410بیت،تاریخ اهل( به نقل از امام رضا البیت
تـا، (یعقـوبی، بی یعقـوبیو نقل  )442، ص2ق، ج1387(طبري،  مخنفو از اب طبري) و نقل 13، ص1ج
االول بوده و برخی از محققان معاصر همـین قـول را دوم ربیع )، تاریخ وفات رسول خدا113، ص2ج

  ).702، ص3ق، ج1417(یوسفی غروي،  اندترجیح داده

  و نماز بر ايشان توسط اميرالمؤمنين ب. غسل رسول خدا
احادیث متعدد در باب چگونگی و همچنـین حاضـران در مراسـم تغسـیل  ئۀمحققان پس از ارا برخی از

تنهـایی مشـغول بـه علیحضرت  کنند که پس از رحلت رسول خداگیري میگونه نتیجهاین ،پیامبر
شهرآشـوب، (ابن جز در آوردن آب) در این کار مشارکت نداشـتبکس با ایشان (سل ایشان شد و هیچغ

). پس از غسـل، بـدن رسـول 25- 17، ص33ق، ج1426عاملی، مرتضی. ؛ نیز ر.ك205، ص1، جق1376
ه سـایر کـدرحالی ند،تنها بر بدن ایشان نماز خواند طالبابیبنمنان علیؤرا کفن کردند و امیرم خدا 

بـه  ). با توجه به دسـتور رسـول خـدا191، ص1ق، ج1413(مفید،  مردم مشغول به امر خالفت بودند
توان نتیجه گرفت که زمـان مبنی بر رها نساختن بدن ایشان از زمان رحلت تا زمان دفن، می منانؤامیرم

  اندکی پس از رحلت و به هنگام زوال بوده است. ۀغسل با فاصل

  ظهرنماز  ةج. اقام
قطعـاً  ـکه در ادامه خواهد آمد چنانـ  معلوم نیست این نماز به امامت چه کسی برگزار شده، ولی

مشغول بـه  هم حضور نداشته است؛ زیرا وي آن هنگام در مدینه نبود. موالي متقیان علی ابوبکر
بودند، و شاید همین مسئلۀ امامت نماز ظهر بود که موجب شد برخی به دنبـال  امور رسول خدا

  تعیین خلیفه بیفتند.
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  د. ورود ابوبکر به مدينه
؛ 396، ص4ق، ج1415عبـدالبر، ابن. (ر.ك زیـدبن حبیبۀ بنت خارجۀهمسري از زنان انصار به نام  ابوبکر

بـه  ،در آن ایـام ) اختیـار کـرده بـود و اتفاقـا80ً ، ص8 تا، ج؛ عسقالنی، بی60، ص6ق، ج1409اثیر، ابن
، 8تـا، ج، بیعسـقالنی؛ 60، ص6ق، ج1409اثیـر، ؛ ابن232ص،2ق، ج1417(بالذري،  منزل وي رفته بود

قرار داشـت. چـون خبـر شـهادت » سُنْح«مرکزي مدینه به نام  ةاي خارج از محدود) که در منطقه80ص
خـود را  تسـرعو بـه  سوار بر اسبی شـد ،در مدینه شایع گشت و به گوش ابوبکر رسید رسول خدا

سـعد، ابن. (ر.ك رفـت عایشهمستقیم به منزل  ،اطمینان از صحت این واقعه برايبه مسجدالنبی رساند و 
  ).265، ص2ق، ج1376

  ساعدهبني ة. تشکيل اجتماع سقيف ه
اجتماع کردند و گفتنـد: پـس از  »ساعدهبنی ۀسقیف«انصار در  نماز ظهر، ۀعصر روز دوشنبه و پس از اقام

کـه در آن هنگـام  ،خـزرج ۀرئـیس قبیلـ، سـعدگـذاریم. می عبادهبن سعد ةامر را بر عهد ،رسول خدا
اي خوانـد و پسـران یـا پسـرعموهایش آن را بـا صـداي بلنـد بـراي دیگـران تکـرار خطبـه ،مریض بود

اشـاره نمـود و  انصار در پذیرش اسالم و حمایـت از پیـامبر شگامیبه پی ،کردند. وي در آن خطبهمی
ییـد کردنـد و گفتنـد: أاو را ت افزود: خالفت حق شماست، پس آن را محکم براي خود نگاه دارید. انصار

اگر مهاجران نپذیرفتند و در جواب ما گفتند ما از بستگان رسول خدا هستیم، چـه کنـیم؟ برخـی پاسـخ 
امیري از شما و امیري از ما امور را اداره کنند و به کمتر از ایـن هرگـز راضـی نخـواهیم گوییم: می دادند:

  .)218 (همان، ص شد
اعتـراض  که خزرجـی بـود) عبادهبن سعدبه این امر (خالفت  ،اوس بود ۀکه از قبیل ،ساعدهبن عُوَیم

  ).19، ص6، ج1337الحدید، ابی(ابن او را از سقیفه بیرون انداختند ،در نتیجه .کرد
از  عـديبـن معنو مـاجرا را بـراي وي بـازگو نمـود.  برخـورد» عـدي بلـويبـن مَعْناو در راه به 

 گردیـده بـود خطـاببن عمـربـرادر دینـی  نیز توسط پیامبر، ساعدهبن عُوَیماوس بود و  ۀپیمانان قبیلهم
اي جالـب توجـه به نکته الحدیدابیابن ). 620، ص4تا، ج، بیعسقالنی؛ 319، ص1ق، ج1417(بالذري، 
 عبـادهبن سـعدداشتند اما بغض و عداوت بودند و وي را دوست  ابوبکرکند: این دو از دوستان اشاره می

در  عبـادهبن سـعدبا خالفـت  عُوَیْم سبببه همین  .)19، ص6، ج1337الحدید، ابی(ابن را در دل داشتند
شنیده بـود  ساعدهبن عُوَیمتمام آنچه را از  عَديبن مَعْنفتند. ر عمرمخالفت کرد. سپس آن دو نزد  اشور
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رفـت وي را  ابـوبکربـا نگرانـی نـزد  عمر). 20ص ،4ق، ج1417(یوسفی غروي،  تعریف کرد عمربراي 
 طـرف سـقیفه بـه راهبرخوردند و هر پنج نفـر بـا سـرعت بـه  ابوعبیده جراحدر راه به آنها  خبردار کرد.

  ).219، ص3ق، ج1387(طبري،  افتادند
». امراضـی ابوعبیـدهیـا  عمـرمن به خالفت «سخنرانی کرده و در آخر گفت:  ابوبکردر سقیفه، 

برخی از انصار گفتند: امیري از ما و امیري از شما. هرگاه یکی مُرد آن دیگري امیر شود و به همین 
ایـن سـخن را نپـذیرفت و گفـت:  ابـوبکرصورت، یک امیر از ما و پس از مرگش امیري از شـما. 

که این سخن را شنید، برخاست و گفـت: اي انصـار،  منذر،بن حُبابامارت از ما و وزارت از شما. 
هاي این حکومـت را شـما اسـتوار خالفت را از دست ندهید و به دیگران راضی نشوید؛ چون پایه

راضی شوید به اینکه امیري از ما و کنند حداکثر گویید مهاجران با ما مخالفت میساختید، و اگر می
گیـرد. نـزاع بـاال در جواب وي گفت: دو شمشیر در یک غالف جاي نمیعمر باشد. آنها  امیري از

ورزید، از روي حسادت از خزرج حسادت می سعدبن عُبادهاز اوس، که به  نعمانبن بشیرگرفت و 
فراخوانـد.  ابـوبکرار را بـه بیعـت بـا برسد، طی سخنانی انص سعدبن عبادهو اینکه مبادا خالفت به 

را اولی به ایـن  ابوبکربیعت کنند، اما آن دو نپذیرفته،  ابوعبیدهیا  عمرنیز از مردم خواست با  ابوبکر
بـر آنـان پیشـی گرفـت و بـا  سـعدبن بشیرامر دانسته، خواستار بیعت با وي شدند. در این هنگام، 

ان حاضر در جلسه نیـز از تـرس اینکـه مبـادا خالفـت بـه بیعت کرد. به دنبال این امر، اوسی ابوبکر
  ).222ـ219 همان، ص. بیعت کردند (ر.ك ابوبکرخزرجیان برسد با 

  ناو. بيعت گرفتن از ساير
اي بـراي تثبیـت آن بـه راه افتادنـد. بیعت کردند، عده ابوبکرحاضران در سقیفه با  پس از آنکه گروهی از

بودنـد  هاشم مشغول غسل رسول خـدااي از بنینویسد: عدهمی عازِببن بَراءبه نقل از  الحدیدابن ابی
هاشـم ه و از ترس اینکه مبـادا خالفـت را از دسـت بنیشدو من از شدت غصه و ناراحتیِ مصیبت وارد

اي در سـقیفه آمد بودم. در این اثناء خبر رسید کـه عـدهزند، بین این گروه و مسجد در رفت و خارج سا
انـد. طـولی بیعـت کرده ابـوبکرغیبشان زد. سپس خبر رسید که بـا  ابوبکرو  عمراند. ناگهان اجتماع کرده
انـد و هـر دیدم که بـه راه افتاده ابوبکربه همراه اي از اهل سقیفه را و عده جراحه ابوعبید، عمرنکشید که 
ضـی بـه چنـین عملـی خـواه را ،دهنـدمی ابوبکرعنوان بیعت به دست به ،بینند دستش را گرفتهکه را می

هاشـم رسـاندم. آنـان در را (بـراي غسـل دادن خود را بـه بنی تسرعبه باشد یا از آن اکراه داشته باشد. 
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با فریـادي بلنـد آنـان را از بیعـت  ) به روي خود بسته بودند. با شدت تمام در را کوبیدم ورسول خدا
  ).  219، ص1، ج1337الحدید، ابی(ابن آگاه ساختم ابوبکرمردم با 
 ابـوبکرمرتـب اطـراف  عمـرکـه النبی شدند، درحـالیو همرانشان وارد مسجد ابوبکر، ابوعبیده ،عمر

بـر منبـر رسـول  ابـوبکر) سپس 56، ص2(همان، ج ند!اهبیعت کرد ابوبکرزد: مردم با دوید و فریاد میمی
به مسجد رفـت و طـیّ  ،بیعت آگاهی یافته بود ۀکه از مسئل ،ابوذر(همان).  اي خواندنشسته خطبه خدا

  ).81ق، ص1410(فرات کوفی،  فراخواند علیحضرت سخنانی مردم را به اطاعت از 
کـه بـراي  ،)222، ص3ق، ج1387(طبـري،  از اعراب خـارج مدینـه، »اسلمیبن« ۀ، قبیلهنگامدر این 

به اطالع آنـان رسـاند کـه اگـر در  عمرند. گیران برخورد کردوارد مدینه شده بودند، با بیعت مین آذوقهأت
چـوب بـه  ،مین خواهد نمـود. آنـان نیـز پذیرفتـهأآنان را ت ۀشان کنند در عوض، آذوقبیعت گرفتن یاري

 گردیـدپـر النبـی از آنـان هاي اطـراف مسـجدبه حدي زیاد بود که کوچهآنها  دست به راه افتادند. تعداد
(مفیـد،  آوردنـدمی ابـوبکرکشان براي بیعت نـزد دیدند، گرفته، به زور و کشانرا می ه(همان). آنان هر ک

آنهـا بـه منـازل خـود  ،گیري تا شب ادامه یافت و بـا فرارسـیدن شـب). این روندِ بیعت59ق، ص1413
  ).19، ص6، ج1337الحدید، ابی(ابن بازگشتند

  بيتداران اهلشنبه؛ تجمع برخي از طرفشب سه
آمـده گـرد هـم آمدنـد. آنهـا وجودبه ب تعدادي از اصحاب پیامبر براي تغییـر دادن وضـعهمان ش

بن عُبـادةو  تیهـانبن ابـوالهِیثم، حُذَیفـه، عمار، ابوذر، سلمان ،مقداد، عازببن بَراءعبارت بودند از: 
از وجود دیدگاهی مبنـی بـر لـزوم بازگردانـدن  حذیفه، در آن شب، الحدیدابن ابی. بنا به نقل ثابت

را نیز شاهد مدعایش معرفی کرد و  کعببن ابیمسئله خالفت به شورا در میان مهاجران خبر داد و 
را تأیید کرد  حذیفهرفتند، وي در را نگشود، اما سخن  کعببن ابیهنگامی که آن گروه به در خانۀ 

  ).220، ص1؛ ج51، ص2(همان، ج

 هشنبروز سه
  ؛ تثبيت بيعت سقيفهشنبهسه الف. صبح
کـه درحـالی ،برخـورد کردنـد ابـوبکربـه  ه جراحعبیدابوو  عمر از رحلتِ رسول خدا پسصبح روز 

هایی را دور گردن خود انداخته و براي فروش آنها، راهی بازار بود! آنهـا وي را از انجـام ایـن کـار لباس
المال مقـرري تعیـین براي وي از بیت ،رواینمسلمانان هستی. از ۀتو خلیف :منصرف کردند و به وي گفتند
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به انجـام امـور  ،تا وي به جاي پرداختن به کسب و کار )185ـ184 ، ص3 ، جق1376سعد، (ابن نمودند
 ۀنیـز مسـئل ابوعبیـده .گیرمگفت: من منصب قضاوت را بر عهده می عمرمسلمانان مشغول شود! سپس 

بـه سـمت مسـجد بـه راه  ،ها در بـین خـود. آنان پس از تقسیم این مقام)همان( یددار گردم را عهدهیغنا
از مـردم  ،بـه ایـراد سـخنرانی پرداخـت و در پایـان آن عمـربر منبر رسول خدا نشست و ابوبکر افتادند. 

). پـس 438، ص5تـا، جعبـدالرزاق، بی(ابن مسلمانان بیعت کنند ۀعنوان خلیفبه ابوبکربا  خواست مجدداً
این دو سخنرانی و بیعتِ مجددِ مردم از صبح تـا ظهـر  کرد. ظاهراًایراد نیز سخنانی  ابوبکراز اتمام بیعت، 
خداوند شما را مـورد رحمـت «خطاب به مردم گفت:  ،در پایان سخنان خود ابوبکرزیرا  ؛به طول انجامید

ق، 1387؛ طبـري، 311ص ،4ق، ج1355هشـام، (ابن »خود را بخوانیـد برخیزید و نماز .خویش قرار دهد
، تنها خود را امام جماعت آنان معرفـی نکـردنه ابوبکرکه است  ظریف این سخن آن ۀ). نکت450، ص2ج

کـه حـالیدر ،ده اسـتکـرناشـاره نماز جماعت در این ایام به امامت وي  ۀبلکه در هیچ منبعی نیز به اقام
وي در  تسنن، ادعاي امامـت جماعـتدر میان منابع اهل ،خالفتبه ابوبکرانتخاب  ین عللتریکی از مهم

  ).301، ص32ق، ج1426عاملی، (مرتضی است روزهاي پایانی عمر پیامبر

  ؛ نماز مسلمانان بر پيکر پيامبرشنبهسهب. عصر 
، 5تـا، ج(نـووي، بی مسـلمانان ةاهتمـام بـر تشـییع سـریع جنـاز که سیره و سنت پیامبر خـداحالیدر

نمـاز  ۀ)، اصـرار بـر حضـور و اقامـ154، ص5تـا، جحزم، بی؛ ابن271، ص2تا، جقدامه، بی؛ ابن271ص
، 2ق، ج1418(بکـري،  گونـه مراسـمجماعت بر اموات و تشویق مسلمانان بـه حضـور گسـترده در این

، رفـتن نـدبرداشته و زره پوشیده بود که سالححالیدر ،حتی گاه به هنگام رفتن به جنگ) بود و 150ص
 نـدکرو سپس حرکـت مـی ندگذاردو بر آن نماز میشدند میحاضر  بر جنازه ند وانداختمیرا به تأخیر 

شـنبه برخـی از حاضـران عصـر روز سـه منابع حکایت از آن دارند که ،)214، ص1ق، ج1409(واقدي، 
ق، 1355هشـام، (ابن به منـزل ایشـان روي آوردنـد برنماز روزانه، براي تجهیز پیام ۀسقیفه پس از اقام

بسـیاري از مهـاجران و انصـار در نمـاز و مراسـم  ،شوبآابن شهرو  شیخ مفید). اما به نقل 312، ص4ج
، 1ق، ج1413(مفیـد،  حضور نداشتند و دلیل آن سرگرمی آنها به انتخاب خلیفه بودتدفین رسول خدا

  ).297ص، 1ق، ج1410آشوب، شهر؛ ابن189ص
دارد. او  در تـدفین پیـامبر تصـریح عمـرو  ابـوبکرنداشـتن ق) نیـز بـه حضـور 235(م  شیبهابن ابی

  نماید.میاشاره انصار نیز نداشتن به حضور  ،صورت ضمنیبه

۸۰     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

  ید این نقل آورد:ؤمعنوان به اندتوان نکات ذیل را که بسیاري از مورخان اشاره کردههمچنین می
به صورت انفرادي و بدون امام جماعت خوانـده شـد. در برخـی منـابع نیـز  بر. نماز بر بدن پیام1

هشـام، (ابن آمدندبلکه گروه گروه و دسته دسته براي اقامه نماز می ،مردم نه به صورت یکجا :آمده است
). این جمله خود حاکی از پراکنـدگی مـردم 252- 251، ص2ق، ج1417؛ بالذري، 314، ص4ق، ج1355

، هشـامابـنتوجهی کـه در کـالم قابل ۀاست. اما نکت آنان پس از رحلت رسول خداشتن نداو اجتماع 
معناي بـه ،»رَسْل یا رِسْل« ۀاست. این کلمه از ریش» ارساال« ۀو دیگران آمده کلم کثیرابن، بالذري، یعقوبی

). 234، ص1379؛ آذرنـوش، 212، ص5ق، ج1416منظـور، (ابناسـت  »آرام، مالیم، با تـأنی و سسـت«
مردم با تأنی، فاصله و آرام آرام براي خواندن نمـاز، بـر بـدن «شود: این می هشامابنمعناي کالم  ،بنابراین

هر فرد با فرد دیگر یا هـر گـروه بـا گـروه دیگـر)  ۀبا توجه به این مفهوم (فاصل». شدندپیامبر حاضر می
  توان خوانده نشدن نماز جماعت بر بدن پیامبر و اوج سرگرمی آنان به امر خالفت را درك کرد.می

و  ابوعبیـده جـراحبرخـی را بـه دنبـال حفـاران قبـر در مدینـه ( . حاضران در منزل رسول خدا2
، 2ق، ج1376سـعد، (ابن حاضـر سـازند حفر قبر رسول خدابراي  ،) فرستادند تا آنها را یافتهابوطلحه

دانسـتند پیـامبر ال اینجاست که مگـر آنـان نمیؤ). س251- 250، ص2ق، ج1417؛ بالذري، 298ـ295ص
یـد ؤتوانـد منیست. این نکته میساخته کار این و نیاز به قبر دارد و از غیر آنان است از دنیا رفته  خدا 

  باشد. حضورشان در مراسم تدفین پیامبر نبودبه امر خالفت و سرگرمی بسیاري از صحابه 
در مراسـم تـدفین نداشـتن . شدت اشتغال آنان به امر خالفـت و امـور وابسـته بـه آن، و شـرکت 3
را به صورت ضمنی ولی روشن از این عبارت که در موارد متعدد و توسط اشـخاص گونـاگون  پیامبر

  ...».مگر زمانی که  ،ما متوجه دفن رسول خدا نشدیم«همید: توان به راحتی فمی ،بیان شده است
رسـول «آورده اسـت:  شـهابابـنبـه نقـل از  سـعدابـنپرده، که این کالم صریح و بی ،. در نهایت4
درگیري انصار! از دفن پیامبر غافـل گشـتند سبب به به هنگام ظهر روز دوشنبه از دنیا رفت. مردم خدا

 »تا آنکه در ثُلث اول شب و تنها توسط نزدیکانش به خاك سـپرده شـد ،رها شدگونه و بدن پیامبر همان
اکثریـت صـحابه در مراسـم نداشـتن بـه حضـور  کـامالً مزبـورکالم ). 304، ص2ق، ج1376سعد، (ابن

  دارد.اشاره  تغسیل، تکفین، و تدفین پیامبر خدا

 شب چهارشنبه؛ تدفين رسول خدا

 اند که پیامبر در شب چهارشـنبه بـه خـاك سـپرده شـدمتقدم بر این عقیدهنویسان مورخان و سیرهبیشتر 
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؛ یعقـوبی، 251، ص2ق، ج1417؛ بـالذري، 314، ص4ق، ج1355هشام، ؛ ابن290، صق1376سعد، (ابن
آن تعیـین کـرده و بـراي تري ). برخی نیز زمـان دقیـق213، ص3ق، ج1387 ؛ طبري،114، ص2تا، جبی

؛ 304، ص2، جق1376سـعد، (ابن هاي شـب رخ داده اسـتمسـئله در نیمـهاند کـه ایـن دهنموتصریح 
در اختیـار اسـت کـه زمـان تـدفین پیـامبر را  عایشه). گزارشی نیز از ق1387؛ طبري، ق1355هشام، ابن

  ).  305، ص2، جق1376سعد، (ابن سحر دانسته است
در چهارشـنبه  رفـت کـه پیـامبرگونه نتیجـه گتوان از آنها اینبرخی منابع نیز کلماتی دارند که می

سـیر در دو اثـر مشـهور خـویش،  ذهبـی ،مثالراي اند. بشب پنج شنبه دفن شده ،عبارت دیگرشب و به
زیرا قـوم مشـغول  ؛نویسد: پیامبر از دنیا رفت و بدن او دو شب رها شد، میتاریخ االسالمو  اعالم النبالء

  اصالح امر امت بودند!
گاه اشاره و گاه تصریح به سه روز بر روي زمین ماندن بـدن  ،هاي گوناگوننیز ضمن گزارش طبري

  شود.شنبه میآن دفن پیامبر در شب پنج ۀپیامبر دارد که نتیج
شـنبه را در شـب پنج تـوان دفـن پیـامبرنیز از دیگر نویسندگانی است که از مطالب او می یعقوبی

 ةاما عبـارت وي دربـار ؛شب چهارشنبه است است که زمان دفن پیامبراستفاده کرد. در کتاب او آمده 
ثبـت  )114، ص2تـا، جبی یعقـوبی،( »ایاما«اقامه نماز براي بر روي زمین  مدت زمان ماندن بدن پیامبر

» ایـام«و سـه روز و بـیش از آن را » یومـان«و دو روز را » یوم«شده و روشن است که عرب یک روز را 
یـدي بـر آن اسـت ؤغفلت شده کـه م» ایام« ۀاما از کلمباشد، تحریف شده » اربعاء« ةبسا واژگوید. چهمی

  شنبه دفن شده است.شب پنج که بدن پیامبر

  مهاجران و انصارة به در خان بيتشنبه تا شب شنبه؛ رفتن اهلشب پنج
کـه درحالی منینآید که پس از جریان سـقیفه، امیرالمـؤچنین برمی سلماناز  قیسبن سلیماز نقل 

را گرفته بـود، بـه در خانـۀ  را بر مرکبی سوار کرده و دست حسنین همسرش حضرت فاطمه
و طلب یاري کرد و از میان آنان، چهل و چهار نفـر  تمام کسانی که در بدر حضور داشتند، مراجعه

گاه حاضـر شـوند؛ امـا از آن شب، همگی سر تراشیده در وعـدهپاسخ مثبت دادند و بنا شد فرداي 
بـر سـر قـرار حضـور یافتنـد! ایـن  زبیرو  مقداد، ابوذر، سلمانمیان این جمع، تنها چهار نفر، یعنی 

 رو، امیرالمؤمنینایناقدام، دو شب دیگر نیز تکرار شد، ولی بر آن چهار نفر، کسی افزوده نشد! از
). در گزارشـی دیگـر، بـه 581-580، ص2ق، ج1405قیس، بند (سـلیمآوري قرآن شمشغول جمع

۸۲     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

تـازان در قبـول اسـالم، از مهـاجران و احدي از اهـل بـدر و پیش«آمده است:  مناننقل از امیرمؤ
؛ نیـز ر.ك: طبرسـی، 918(همـان، ص» انصار باقی نماند، مگر آنکه از آنان خواستم مرا یـاري کنـد

  ).579ق ص1418جبر، ؛ ابن281، ص1، جق1386

  صحابه هآن ب ةو عرض آوري قرآن توسط اميرمؤمنانشنبه؛ جمعروزهاي شنبه تا سه
آوري قـرآن بـود. شـایان ذکـر جمـع ،پس از رحلت رسول خـدا یکی از اقدامات مهم امیرالمؤمنین
امـا  ،آوري شده بودبه صورت کتاب جمع قرآن در زمان رسول خدا ،است که براساس شواهد موجود

دن قرآنـی آوري و مرتـب کـرجمع ،بدان ماموریت یافت از سوي رسول خدا منان علیؤآنچه امیرم
تفسـیرگونه و کتابت شده و مشتمل بر نکـات منینؤامال و توسط امیرالم بود که از سوي رسول خدا

 به ومحکـم و متشـاو  ،هایی همچون ناسـخ و منسـوخویل آیات و برخی توضیحات مربوط به ویژگیأت
تنهـا بایـد مکتوبـات پیشـین را تنظـیم  منینؤخارج از متن قرآن بود. با توجه به اینکـه امیرالمـمطالب 

بـه زمـان زیـادي  فراهم کردن آن طبعاً ،کتابت شده بود کرد و اجزاي این قرآن در زمان رسول خدامی
تـاریخ  ةانـد. امـا دربـارسـه روز عنـوان کـرده آوري ایـن قـرآن را برخـیجمع. مدتِ نیاز نداشته است

چنین نتیجـه گرفـت کـه از اولـین اقـدامات  سلماناز  سلیمتوان از روایت می ،این مصحف آوريجمع
 آوريجمـعاقـدام بـه  ،صحابه و یأس از همراهی آنـان ۀپس از مراجعات شبانه به در خان منینؤالمامیر

و اگر جمع قـرآن نیـز سـه روز  ،داشتشب ادامه  ۀتا س مراجعات شبانهـ  چنانکه گذشتـ قرآن بود و 
رخ داده  قرآن بر اصحاب باید هفت روز پـس از رحلـت رسـول خـدا ۀعرض طبعاً طول کشیده باشد
 رسـول خـدا ةکه از تجهیز و تدفین جناز ،پس از شب چهارشنبه منینؤامیرالم ،ترباشد. به بیان دقیق

د؛ نـسـقیفه برخیز ۀعملی با توطئـ ۀشد که به مقابل فراهم انشنبه این امکان برایشاز شب پنج ند،فارغ گشت
 ۀبـه در خانـ و حسـنین فاطمـهحضـرت جمعه و شـنبه را بـه همـراه  ،شنبههاي پنجشبرو، ازاین

از روز شنبه تا دوشنبه به کـار جمـع قـرآن مشـغول  ،و پس از یأس از یاري آنان ندمهاجران و انصار رفت
 ،قـرآن ۀدر جمـع مـردم پـس از عرضـ منینؤسخنان امیرالمـ ةدربار سلماناز  سلیمنقل  . البته ازندشد

بـه جمـع قـرآن  ،یعنـی از همـان روز چهارشـنبه آید که آن حضرت بالفاصله پس از دفن پیامبربرمی
 ،مبنی بر جمع قرآن طـی سـه روز را بـر فـرض قبـول ندیمابنسخن یادشده از  ،بنابراین ند.مشغول شد

بـه در خانـه  ،عـالوه بـر جمـع قـرآن ،روز اولآن حضرت طی سـه شـبانه توان بر این حمل کرد کهمی
  .مشغول بودندجمع قرآن فقط به بعد، اما طی سه روز  ند،رفتبدریون نیز می
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شنبه بر اصحاب و غاصبان خالفـت عرضـه قرآن را روز سه امیرالمؤمنین ،آنچه گذشتتوجه به با 
بـدان تصـیح شـده اسـت. در ایـن  به نقل از امام بـاقر کلینییعنی همان تاریخی که در روایت  ند؛کرد

و پـس از فراغـت از جمـع  هفت روز پس از وفـات رسـول خـدا منینؤ: امیرالماستروایت آمده 
ایـن کـار در  ،سـلمانو بنـا بـه نقـل  ندعرضه کرد آن را بر مسلمانانِ مدینه ،ايهمراه با ایراد خطبه ،قرآن

آن  رو، امـامایـناز ،دگردیـمواجـه  عمـرو  ابوبکر فتنپذیرننی و و با کارشک انجام گرفت مسجد نبوي
  ).581، ص2ق، ج1405قیس، بن(سلیمند به منزل بازگرداند قرآن را

  حرکت لشکر اسامه و وقايع پس از آن
 الف. تاريخ حرکت

لشـکر  ،زیرکانـهبـا اقـدامی  آنان را به تکاپو واداشت تا ،اطالعِ مهاجرانِ به قدرت رسیده از دفن پیامبر
نیـز تـا توانسـت مـردان شـهر  ابوبکر). 139، ص10ق، ج1415عساکر، (ابن آوردندرا به حرکت در اسامه

قلیلی را آن هم بـه انـدازه محافظـت از  ةفرستاد و تنها عد اسامهمدینه و قبایل اطراف آن را همراه لشکر 
در  تمهیـدات دسـتگاه خالفـت گویاي ذیل. شواهد )225، ص3ق، ج1387(طبري،  قبایل باقی گذاشت

  :استشنبه براي حرکت این لشکر روزهاي چهارشنبه یا پنج
 ،پـس از فـرداي درگذشـتِ رسـول خـداروز « نویسـند:می نـویريو  کثیـرابـن، جوزيابن، طبري. 1

آنـان بایـد بـه  ۀد و همندر مدینه باقی نمان اسامهیک از لشکریان زدند: هیچفریاد می ابوبکرجارچیان 
؛ 303، ص6، جق1407، کثیـربـنا ؛224، ص3ق، ج1378طبري، ( »لشکرگاه در منطقه جرف بروند...

  .)46، ص19ج ق،1423؛ نویري، 73، ص4ق، ج1412جوزي، ابن
حرکـت خـویش  ،هنگام رحلت رسول خدا اسامهلشکر مبنی بر اینکه . گزارشی نیز در دست است 2

ضـمن  اسامه ،ون مدینه) اردو زده بود و با رسیدن خبر رحلت پیامبرو در جرف (بیر را آغاز کرده
ق، 1415عسـاکر، ابن( مسـیر داد ۀبه او دسـتور ادامـ ابوبکراي درخواست تعیین تکلیف نمود که نامه
  ).  47، ص19ق، ج1423؛ نویري، 65، ص8ج

(نـویري،  انددانسـته اسـامهپس از غصب خالفـت را حرکـت لشـکر  ابوبکراولین فرمان  . برخی منابع3
) که حکایت از آن دارد که این کار در همان روزهـاي آغـازین خالفـتش رخ 46، ص19ق، ج 1423
  .چند روزنه پس از گذشت است، پس داده 

اي است کـه حکایـت از بـدون نیز به گونه اسامهزمان حرکت لشکر ة دربار مقریزيو  واقدي . گزارش4

۸۴     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

؛ 1120، ص3ق، ج1409(واقـدي،  دارد» اسـامهحرکت لشـکر «و » ابوبکربیعت مردم با «فاصله بودن 
  ).126ص ،2ق، ج1420مقریزي، 

ق، 1415عسـاکر، (ابن تصـریح دارد پس از دفن پیـامبر خـدا اسامهنیز به حرکت لشکر  ابن عساکر. 5
  ).139، ص10ج

 کثیـر،؛ ابن240، ص3ج ق،1387(طبـري،  االولدر آخـر ربیـع اسـامههایی از حرکت لشکر البته گزارش
امـا ایـن  ،) حکایـت دارد1125ص ،3ق، ج1409(واقـدي،  الثانی) و یا هالل ربیع305، ص6ق، ج1407

ضـمن آنکـه در مقابـل،  ،سـازگار نیسـت ،با تعجیلی که براي اعـزام ایـن سـپاه وجـود داشـت ،گزارش
نویسـد: خبـر کشـته می رينـوینمونـه، . بـراي خبرهایی دال بر حرکت لشکر قبل از این ایام وجود دارد

نـویري، ( بـه مدینـه رسـید اسـامهاالول و پـس از حرکـت لشـکر در اواخر ماه ربیـع اسود عنسیشدن 
 ).59، ص19ق، ج1423

  مانده با ابوبکر در مدينهب. افراد باقي
خـارج و در  اسـامهنیـاز خـود را از لشـکر نیروهـاي مورد ابوبکرها حاکی از آن است که گزارشبرخی 

؛ بـالذري، 1121، ص3ق، ج1409 واقـدي،( بـود خطـاببن عمـرمدینه نگاه داشت. بارزترین این افراد 
). از سـوي 304، ص6ق، ج1407 کثیـر،؛ ابـن127، ص2ج تا،بی ؛ یعقوبی،474و  384، ص1ق، ج1417
ی شـهر مدینـه را داشـتند احتمال يهاتوانست مردانی را که توانایی شرکت در درگیريتا می ابوبکردیگر، 

جویـان و نـاموران جنگ ،غالـب بزرگـان ،هـاي موجـودبه همراه لشکر گسیل داشت. بر اسـاس گزارش
 .)63ــ62، ص8ق، ج1415 عساکر،؛ ابن474، صق1417(بالذري،  مسلمان در این لشکر حضور داشتند

نبودن غالب مردم شهر مدینـه  داران خویش در مدتبا کنار هم قرار دادنِ طرفتوانست سان، او میبدین
  هاي قدرت خویش را مستحکم سازد.و اطراف آن، به راحتی پایه

  ج. جذب نيرو از داخل منازل
در نبـود  این اقـدام اما مسلم آن است که ،نظر قطعی نمودتوان اظهارنمی ،زمان دقیق انجام این کار ةدربار

و خـالی شـدن شـهر مدینـه و  اسامهبا حرکت لشکر  ،طبريصورت گرفته است. بنا به نقل  اسامهلشکر 
تقسـیم امـوالی بـین زنـان شـهر  ابوبکراقدام بعدي  ،)225، ص3ق، ج1387(طبري،  اطراف آن از مردان

، او امـوالی را ابـوبکر: پس از بیعت مردم با است) نقل کرده الحدیدابن ابی(بنا به نقل  جوهريمدینه بود. 
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نـزد یکـی از زنـان  ثابـتبن زیـدسـیم نمـود. از جملـه سـهمی را توسـط بین زنان مهاجران و انصار تق
اما آن زن آن سهم را نپذیرفت و آن را بازگردانـد و گفـت: آیـا بـه مـن رشـوه  ،نجار فرستادبن عديبنی
  .هیچ از آن سهم بر نخواهم داشت ،خدا سوگنده ب ؟!دهید که دین مرا از من بگیریدمی

کننـده در جنـگ بـوده، امـا کمک بـه همسـران افـراد شـرکت ل احتماالًتقسیم این اموا ۀچند بهانهر
زیرا پخش چنین امـوالی  ؛شک هدف نهایی جذب طرفدار از درون منازل مهاجران و انصار بوده استبی

هـم  ،توانست تأثیر بسیارمی ،مین مخارجأدستی زنان در تآن هم در نبود مردان و تنگ ،هادر میان خانواده
امکـان  گفتنـی اسـت کـه. هنگام بازگشت و اطالع از چنین اقدامی و هم بر زنان داشته باشد بر مردان به

پـس از روز دهـم از  ،بنـابراین .گیـري از آن رخ داده باشـدو با بهره »فدك«این اقدام پس از غصب  دارد
  (روز غصب فدك) رخ داده است. رحلت پیامبر

  بيتد. تصرف منابع مالي اهل
در برانـدازي  به قصد جلوگیري از اقدامات امیرمؤمنان عمرو  ابوبکرمنابع تاریخی تصریح دارند: 

در اختیار داشت، اقـدام نمودنـد؛ زیـرا بـه عقیـدة آنـان،  منانحکومتشان، به تصرف آنچه امیرمؤ
ال بـه کند و با اشـتغانسانی که منابع مالی در اختیار ندارد همتش کاهش یافته، احساس حقارت می

). 263، ص 16، ج1337الحدید، ابیابن. گیرد (ر.كکسب و کار، از طلب مُلک و ریاست فاصله می
هایی که غصـب آغاز شد. حقوق، اموال و دارایی بیت پیامبر خدابا این عقیده، تصرف اموال اهل

  :ازاست  شد، عبارت
  بود. بیت. خمس و فیء که بر اساس قرآن و سنت از آنِ اهل1
 قـرار داده شـده بـود بیتبراي اهل آنچه از محصوالت و یا سرزمین خیبر توسط پیامبر خدا .2

  ).288، ص5ق، ج1415؛ طبرانی، 39ص،9ق، ج1408(هیثمی، 
  واگذار شده بود. فاطمهحضرت هاي فدك که به دستور خداوند به . زمین3
یکـی از (در » بانقیـا«مزرعـه  ،طـور خـاصموجـود در روسـتاهاي اطـراف مدینـه و بـه . صدقات4

  .واگذار شده بود یشانبه اآنها  بود یا سرپرستی منینؤالمکه از آنِ امیر )روستاهاي اطراف مدینه
همـراه سـی تـن از  را مزاحم ثقفیبن اشجعشخصی به نام  ،شدهتصرف صدقاتِ یادمنظور به ابوبکر

). انتخـاب ایـن 384، ص2ق، ج1380لمـی، (دی مور به ایـن کـار کـردأثقیف م ۀجویان قبیلبهترین جنگ
کشـته شـده  منانؤکه برادر وي در جنگ هوازن به دست امیرمچرا ؛توان هدفمند دانستشخص را می

۸۶     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

کـافی بـراي  ةوي انگیـزرو، ازاین)، 385، ص1ق، ج1412؛ نمازي، 46، ص29ق، ج1403بود (مجلسی، 
  در انجام این کار را داشت. ابوبکراطاعت از 

  فدک. غصب  ه
بـراي  افـرادي را ابوبکر ،غالبِ مردانِ شهرِ مدینهنداشتن و در زمان ِحضورِ  پس از رحلت رسول خدا

اعـزام  که در آن مشغول کـار بودنـد، ،صدیقه طاهره حضرتتصرف فدك و اخراج وکال و کارگزاران ِ
  ).289 ص ق،1410مفید، ؛ شیخ543 ، ص1 ، ج1363 (کلینی، کرد

بـاره به زمـان غصـب فـدك اشـاره کـرده اسـت. او در این الحدیدابن ابیتنها  ،نگاراندر میان تاریخ
 ،ده روز پس از رحلت رسـول خـدا ،ابوبکرنزد  فاطمهحضرت نویسد: ماجراي فدك و حضور می

بن هاشـم از خمـس آن بـود کـه مبـادا علـیعلت تصرف فدك و منـع بنی ،که گذشتاتفاق افتاد. چنان
بر سر خالفت بـه منازعـه بـا  ،قدرت مالی یافته ،درآمد حاصل از فروش محصوالت فدكبا  طالبابی

  برخیزد. ابوبکرو  عمر
بـه  از روز دهمِ پس از رحلت رسول خـداویژه فدك، و به با تصرف منابع مالی امیرمؤمنان

گیـري آن آغـاز شـد. حضـور بـراي بـاز پـس و حضرت فاطمه زهرا بعد، اقدامات امیرمؤمنان
بـه مسـجدالنبی و ایـراد خطبـه در  شاهد، و آمدن حضرت صدیقه طـاهرهعنوان به میرمؤمنانا

  همین ایام، اتفاق افتاده است. 
حضـرت فاطمـه فـدك بـه ) و ارتباط آن با اهـداي 26(اسراء:  »وَ آتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ« ۀسبب نزول آی

؛ عیاشـی، 323ق، ص1410کـوفی، ؛ فرات18ص ،2ج ،1367(قمـی،  در تفاسـیر متعـدد خاصـه ،زهرا
؛ شـــیبانی، 634، ص6، ج1372طبرســـی، ؛ 60، ص2ق، ج1410شهرآشـــوب، ؛ ابن287، ص2تـــا، جبی

؛ 438، ص1ق، ج1411حســکانی، ( و عامــه )102ص ،1363طــاووس، بن ؛ ســید212، ص3ق، ج1413
لب مهاجران و انصار از قضیه اطـالع داشـتند، )، حکایت از آن دارد که غا177، ص4ق، ج1404 سیوطی،

 ،بـه ناچـار صـدیقه طـاهرهحضـرت بـر آوردن شـاهد،  ابـوبکراصرار سبب به رغم این شیوع واما به
توانـد گویـاي حضـور اي میگونه. این مسئله بهندبرد ابوبکرنزد  ،گواهعنوان به را ایمن امّو  منانؤامیرم

در  ،رو بـه هنگـام غصـب فـدكمیانه بسا بیشتر مهاجران و انصارِو چه منانؤغالب یاران امیرمنداشتن 
  ید این ادعا دانست:ؤتوان شواهد دیگري را ممی ،مدینه باشد. افزون بر این

 ،کـسدر مسجدالنبی و بـه یـاري برنخاسـتن هـیچ صدیقه طاهرهحضرت فدکیه توسط  ۀ. ایراد خطب1
  .منینؤمیرالمداران اطرفنداشتن شاهدي است دال بر حضور 
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خوانـد کـه را روبـاهی می در مسجدالنبی و در جمع حاضران، تنها یادگار پیـامبر خـدا ابوبکر. اینکه 2
امـامی،  ؛ طبـري215ص، 16، ج1337الحدید، ابی؛ ابن104ص تا،جوهري، بی( !شاهدش دمش است

جمـع حضـور وي نیـز در آن . کنـدمـی به ایـن سـخن اعتـراض ام سلمهو تنها  )123ق، ص1413
د و بـه خـاطر ایـن راو اعتراض کـ ۀد و به گفتیرا شن ابوبکراش صداي بلکه از درون حجره ،نداشت

  .)124ق، ص1413شد (طبري امامی، المال قطع اعتراض نیز به مدت یک سال حقوق او از بیت
توصـیف حالـت  گشـت از مسـجد وپـس از باز منینؤخطاب به امیرالم فاطمهحضرت . سخنان 3

یـابن «فرمایـد: مـی ایشـان ة؛ آنجا که درباراوج تنهایی حضرت در آن ایام داردنشان از  ،منانؤامیرم
االجدل فخانک ریش األعـزل  طالب، اشتملت مشیمۀ الجنین و قعدت حجرة الظنین نقضت قادمۀابی
 ن متّهمـاناي و چـوها را به زانو بستهتا کی دست ،)؛ اي پسر ابوطالب683ق، ص1414(طوسی،  ...»

اي؟ اي؟ چرا امروز در چنگ اینان رنجـههاي؟ مگر تو نه همان ساالر سر پنجهخانه نشست ۀدر گوش
  ).  141، ص1367(شهیدي، 

  بازگشت لشکر اسامه و باالگرفتن اعتراضات به خالفت ابوبکر
  گشت لشکر اسامهازالف. طول زمان رفت و ب

(بـالذري،  اندروز دانسـته 60را  اسـامهو برگشت سـپاه  طول زمان رفت ـ بنابر قولی ـ یعقوبیو  بالذري
روز در آنجـا  40نویسد: آنـان باره میدر این طبري). 127، ص2تا، ج؛ یعقوبی، بی474 ، ص1ق، ج1417

بـه آنـان امـر کـرده  اندند تا تمامی آنچه را رسول خداقبایل قضاعه و ابل) مو ذوالمره،  (مناطق جنگی
اسـت روز) بجز ایـام رفـت و برگشـت آنـان  40سپس به مدینه بازگشتند و این مدت ( ،بود انجام دهند

 دانـدروز می 70تـا  40نیـز زمـان رفـت و آمـد آنـان را بـین  کثیـرابن .)227، ص3جق، 1387(طبري، 
که تنها مدت اقامت آنان در منـاطق جنگـی،  ،طبريبا کالم این سخن  .)304، ص6ق، ج1407کثیر، (ابن

مجمـوع مـدت  واقـدي. اما استداند، بسیار نزدیک روز می 40ساب زمان رفت و برگشت را بدون احت
روز نیـز بـراي  15روز بـراي رفـتن و عملیـات و  20روز دانسته است؛  35رفت و برگشت این سپاه را 

 واقـدينزدیـک اسـت.  واقديروز دانسته که به نقل  40نیز مجموع این سفر را قریب  طبرسیبازگشت. 
یـک مـاه پـس از رحلـت  قریـبیعنـی  ،الثانیاز مدینه را اول ربیع اسامهیعنی خروج سپاه  ،اعزام تاریخ
عـالوه بـر سازگار نیست.  ،داشت اسامهسپاه  براي اعزام ابوبکردانسته است و این با تعجیلی که  پیامبر

بـرایش مقـرر کـرده  که رسـول خـدا اسامهأموریت مدت در آن مناطق نیز با روح ماقامت طوالنی ،آن

۸۸     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

چنـد  در اسـامهنماید این است که کار اعزامِ سپاه تر میآنچه به واقع نزدیک ،سازگار نیست. بنابراین ،بود
چهـل روز  قریبپس از  شده،موریتِ محولأسامان یافته و بر اساس م روز ِپس از رحلت رسول خدا

 بِ چند روزِ پس از رحلت رسـول خـداتسابا اح ،به این شهر بازگشته است. در نتیجه ،غیبت از مدینه
روز پـس از  50از  و سـپاهش کمتـر اسـامهبازگشـت زمـان  ،سازي و اعزام این سپاه شدکه صرف آماده

  بوده است. رحلت رسول خدا
در طول این مدت اطـالع بیشـتري در دسـت نیسـت.  طرف مقابل، و اسامهاز وقایع و اقدامات سپاه 

نیز بـه دنبـال  منانؤهاي قدرت خویش و امیرمخالفت به دنبال تقویت پایهدستگاه  :توان گفتتنها می
تـالش هـر دو گـروه  ۀنتیج ،که در ادامه خواهد آمدايگونهبه .آوري قرآن بوداحقاق حقوق خود و جمع

  مانده است.به ثمر نشست و اقدامات عملی بیشتري در تاریخ از آنان به یادگار  اسامهبا بازگشت لشکر 

  به غصب خالفت داراِن اميرالمؤمنيناعتراض تعدادي از طرفب. 
زبـان بـه  دارانِ امیرالمـؤمنینتعـدادي از طـرف ،اسـامهبـا بازگشـتِ سـپاه  ،هابر اساس برخی گزارش

پـس از  ابـوبکرگفتنـی اسـت کـه  بـود. اسـامهاعتراض بر غاصبان خالفت گشودند و یکی از آنان خودِ 
در جمـع مـردم  ،پـس از بازگشـت اسامه روي،. بدینمقامش عزل کرده بوداو را از  ،اسامهحرکت لشکر 

، خالفـت وي را ابـوبکر، پـس از اعتـراض بـه ابوبکرضمن ابراز شگفت از برکنار شدنش توسط  ،مدینه
تو را به خالفت نگمارده اسـت. معتـرض  ،: من و هر کس که در لشکر من بودهفتمشروع ندانست و گ

زمـانی بـه  بریـده ،هـابود. بر اساس برخی گـزارش ،اسامهپرچمدار سپاه ، اسلمیحُصَیب بن بُرَیدةبعدي 
نشان از عـدم بیعـت  این )53، ص2 تا، جعاملی، بی( بیعت کرده بودند ابوبکرمدینه بازگشت که مردم با 

در دفـاع از  ،اکتفا نکرد و ضـمن همـراه کـردن دیگـران بـا خـودنکردن دارد. او به بیعت  ابوبکربا  بریده
وقتـی تـا «زد: و پس از آن نیـز فریـاد مـی همان). (ر.ك ایستاد ابوبکررو در روي  ،منانؤوصایت امیرم

 ،اسـلم)اي بود که برخی از افراد قوم او (بنـیعملکرد او به گونه». علی بیعت نکند من بیعت نخواهم کرد
 ،بریـدهثیر أنیز تحـت تـ ،بودند ابوبکر که خود یکی از ارکان حوادث پس از سقیفه در گرفتن بیعت براي

  ».بیعت نکند ما نیز بیعت نخواهیم کرد بریدهوقتی تا «آوردند: فریاد بر
از  طبرسـیدر روایـت  ،ابـوبکرمعترضان عَلَنی بـر عنوان به یازده تن دیگر نیز نام ،بریدهو  اسامهبجز 

سـلمان امیه، از بنی عاصسعید بنبن خالدخورد که عبارتند از: می به چشم از امام صادق تغلببن ابان
، حنیـففرزنـدان  عثمـان و سـهل ،هانتیِّبن یمثبوالها ،یاسربن عمار ،سودابن مقداد ،فاريبوذر غِا، فارسی
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از هـر  پـس. حضرت نیـز از آنـان خواسـت نصاريایوب ابوا ،کعببن بیا ،ثابت ذوالشهادتینبن خزیمۀ
اند بـراي مـردم بـازگو شـنیده ابـوبکر ةدربار و هرچه را از رسول خدابروند ابتدا به میان مردم  ،اقدامی

 و دوریشـان از پیـامبر بـدحجت به صورت کامل بر مردم تمام و عذرشان پایان یا ،نمایند تا با این کار
  ).98، ص1ق، ج1386طبرسی، ( بیشتر باشد ،شونددر قیامت بر او وارد می زمانی که
؛ چراکـه اسـت بـوده اسامهآید که این اعتراض پس از بازگشت سپاه میچنین بر ،این روایت ۀاز ادام

غایب بودند و زمانی رسـیدند کـه  روایت شده که اینان هنگام وفات رسول خدا«در این روایت آمده: 
در  این افراد شاخص از اصحاب رسول خـدا نداشتن. با توجه به اینکه حضور »حاکم شده بود ابوبکر
هیچ محملی جز حضورشـان در اردوگـاه سـپاه  هم در روزهاي حساس رحلت رسول خدا آن ،مدینه
سبب همراهی با این سپاه بوده است؛ ضـمن آنکـه در رسد غیبت آنان بهمی به نظررو، . ازاینندارد اسامه

  خورد.موریت دیگري براي این افراد به چشم نمیأروایات تاریخی، گزارشی دال بر وجود م
ییــد جایگــاه أو ت ابــوبکریــک ســخنان تنــدي در ردّ خالفــتِ هر در مســجد پیــامبرایــن گــروه 

روز  50 قریـبشاید  اي کهدر روز جمعه ،سازي افکار عمومیبیان کردند. آنان پس از آماده منانؤامیرم
بـاالي منبـر  ابـوبکررا گرفتند. وقتـی  اطراف منبر رسول خدااست، بوده  پس از رحلت رسول خدا

گفتند: شما سـخن را آغـاز کنیـد. انصـار  ،کرده از این گروه رو به گروه انصاري معترض مهاجران ،رفت
هُ « ۀزیرا خداوند در قرآن ذیل آی ؛شما نخست سخن بگویید ،گفتند: خیر ،نیز رو به آنان کرده لَقَدْ تابَ اللـَّ

) نام شما را بر ما مقدم کـرده 117(توبه:  »وهُ فِی ساعَۀِ الْعُسْرَةِعَلَی النَّبِیِّ وَ الْمُهاجِرِینَ وَ الْأَنْصارِ الَّذِینَ اتَّبَعُ
بود و پـس از او دیگـر مهـاجران و در  عاصبن سعیدبن خالدی که لب به سخن گشود کساست. اولین 

؛ 105تـا  98، ص 1ق، ج1386؛ طبرسـی، 465ق، ص1403صدوق، . (ر.ك انصار سخنانی گفتند ،نهایت
  ).به بعد 442تا، ص؛ عاملی، بی341ص ق،1413طاووس، بن سید

که نتوانست هیچ جوابی بدهـد. وقتـی ايگونهبه ،باالي منبر نشسته بود، بند آمددرحالیکه  ابوبکرزبان 
بن عمـر !رهایم کنید !رهایم کنید ؛تان نیستمبهتریندرحالیکه  ،سخنان آنان پایان یافت، گفت: امیرتان شدم

چـرا  ،تـوانی پاسـخ قریشـیان را بـدهیاگـر نمی !نادان ۀاي فرومای يین بیابه او گفت: از منبر پای خطاب
خواهم که تو را از این مقام برکنـار و آن را بـه می ،اي؟ به خدا سوگندخودت را در این جایگاه قرار داده

 انددست او را گرفت و به منـزلش رسـ عمراز منبر پایین آمد.  ابوبکر! واگذار نمایم حذیفهسالم مولی ابی
 ق،1403صـدوق، روز سـوم ( .) و تـا سـه روز بـه مسـجدالنبی نیامـد104، ص 1ق، ج1386طبرسی، (

بن عمـردرحالیکـه  ،اي با شمشیرهاي کشیده) گروهی از مهاجران و انصار هر کدام به همراه عده465ص

۹۰     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

گفـت: بـه  منینؤدارانِ امیرالم، خطاب به طرفعمرالنبی شدند. وارد مسجد ،پیشاپیش آنان بود خطاب
و  عـاصبن سـعیدبن خالداگر سخنان قبل را تکرار کنید سر از بدن شما جدا خواهیم کرد.  ،خدا سوگند

بـه  عمـر ۀب حملـموجبیان کردند که  عمرو در ردّ تهدید  منانؤیید امیرمأسخنانی در ت سلمان فارسی
دارانِ خـویش رو بـه طـرفنتیجه ماند. آنگـاه حضـرت بی منانؤامیرم ۀشد که با مداخل سلمان فارسی

خواسـت از عمـوم مـردم  ،از آنان خواست پراکنده شوند. عمر نیز در مدینه به راه افتاد و بـا فریـاد ،کرده
که تمایلی به بیعـت نداشـتند ریختند میبیعت نمایند و به صورت گروهی بر سر افرادي  ابوبکربا  مجدداً

، 1ق، ج1386طبرسـی، االحتجـاج، ( آوردنـدمسـجد میکشان کشان و به اجبار براي بیعت بـه  و آنان را
اي که پـس گونهبه ،نشینی مخالفان شدب خانهموج). این اقدام 465 ق، ص1403صدوق، ؛ 105ـ98ص 
  ).465ق، ص 1403صدوق، ( دیگر هیچ صداي اعتراضی بر نخاست ،از آن

 ،وحشـت بسـیاري در دل حاکمـان ایجـاد کـرد ،اسـلممخالفت بنیویژه هو ب مزبورحوادث  ،شکبی
 ،آن هم به هـر شـکل ممکـن ،اي که تنها راه موجه جلوه دادن خالفت خویش را در گرفتن بیعتگونهبه

  ترین معارض خویش دیدند.مهمعنوان به از وصی پیامبر خدا

  حابهاز ص عليحضرت و ياري خواهي مجدد  خواهي مجدد ابوبکر از اميرالمؤمنينج. بيعت
و حضـرت  را پس از رفتن امیرمؤمنان ابوبکرخواهی ، اولین بیعتسلمانبه نقل از  قیسبن سلیم

به در خانۀ مهاجر و انصار و هنگام جمع قرآن دانسـته اسـت. از ادامـۀ ایـن نقـل،  صدیقه طاهره
کسـی را  ابـوبکر، رعمـو بـه تحریـک  آید که پس از عرضۀ قرآن توسط امیرالمؤمنینمیچنین بر

آمـد و  طی دو نوبت به درِ خانۀ امام ابوبکرفرستاد. فرستادة  خواهی به درِ خانۀ امامبراي بیعت
رو، غاصـبان خالفـت آن مواجه شـد. ازایـن را رساند، اما با پاسخ منفی و قاطع امام ابوبکرپیغام 

را  حضرت فاطمـه ، هنگامی که شب فرارسید، امیرالمؤمنینسلمانروز را صبر کردند. به گفتۀ 
 اصـحاب رسـول خـدا را گرفتند و به درِ خانـه تمـام و دست حسنین بر مرکبی سوار کردند

مراجعه کردند و یاري خواستند، اما باز همان معـدود افـرادِ طرفـدارِ حضـرت پاسـخ مثبـت دادنـد 
  ).581، ص2ق، ج1405بن قیس، (سلیم
در ایـن نوبـت از  ،وي ۀایـن اسـت کـه بـه گفتـ سـلمانبخـش از گـزارش مـل در ایـنأقابل ت ۀنکت

در کـه حالیدر ،تمـام صـحابه رفتنـد ۀبـه در خانـ فاطمـهحضـرت و  علـی ، حضرتخواهییاري
مـواجهیم: اول آنکـه  پرسش جدّي دو با ،ند. در اینجابودمراجعه کرده  بدریّون ۀتنها به در خان ،نوبت ِاول
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امـا در ایـن  ،بـدریّون مراجعـه کردنـد ۀوار تنها به در خانـآن دو بزرگ ،خواهیچرا در نوبت اول از یاري
و همسـرِ  علـیاین امکان وجود دارد که امام  آیا اصالً اینکه ؟ دومرفتندهمه صحابه  ۀبه در خان ،نوبت
و طـی یـک  ،تمـام بـدریون ۀدر نوبت اول به در خانـ ،طی سه شب ان،و دو فرزند خردسالش انشحامله

  تمام اصحاب مراجعه کرده باشند؟ ۀبه در خان ،شب در نوبتِ دوم
تعداد زیـادي از صـحابه بـه علـت  ،بسا در نوبت اولچه :توان گفتمی ،در پاسخ به نخستین پرسش

 .آنـان فـراهم نبـوده بـهبردند و امکـان مراجعـه در خارج مدینه به سر می ،اسامهسپاه حضور در اردوگاه
بـا توجـه بـه بازگشـتِ  ،اما در نوبت دوم ؛در مدینه بسنده شده است تنها به حاضرانِ از بدریّون ،روازاین
  اصحابِ حاضر در مدینه فراهم بوده است. ۀخواهی از همیاريامکانِ  ،اسامهسپاه 

توان گفت: مراد از مراجعه به در خانۀ همۀ بدریّون یا همـۀ صـحابه در پاسخ به پرسش دوم می
چون سران و رؤساي قبایل بوده است؛ چراکه بـا وجـودِ مراجعه به افراد شاخص و داراي نفوذ، هم

اي، بـاز هـم روحیـات هـاي قبیلـهبراي مقابلـه بـا گرایش هاي رسول خداتعالیم اسالم و تالش
شد. بنابراین، بـا اقبـال ِشـیخ قبیلـه، وفور یافت میگرایانۀ جاهلی در میان مهاجران و انصار بهقبیله

اي در متعددي دال بر وجـود چنـین روحیـه ادبارِ او ادبار داشتند. شواهدِ افرادِ تابع او نیز اقبال، و با
  توان ارائه کرد.میان صحابه می

پاسـخِ نکـردن  خواهی و دریافتپس از یاري امیرالمؤمنین :خوانیممی سلماناز  سلیمنقل  ۀدر ادام
خـواهی بـه در خانـه را براي بیعـت قنفذ ،مرعبا تحریکِ  و این بار نیز مجدداً ندمالزمِ خانه شد ،مناسب

حضـرت  ۀخواهی به در ِخانفرستادند. وي و گروه همراهش طی دو نوبت براي بیعت فاطمهحضرت 
بـا هیـزم آمـد کـه بـه  عُمَـرخودِ  ،و براي سومین نوبت ،اما پاسخ مثبت دریافت نکردند ،آمدند فاطمه
  ازیم.پردبزرگ تاریخ منجر شد که در بخش بعد به آن می ۀفاجع

خواهی مجدد) چه زمانی بوده است؟ در گـزارش خواهی و یارياما تاریخ این دو حادثه (بیعت
و هیچ گزارش دیگري به تاریخ دقیق این وقایع اشاره نشـده اسـت. امـا بـا محاسـبۀ زمـان  سلمان

روز  50رسـد ایـن اقـدام قریـب و طول زمان رفت و برگشت آنان، به نظر می اسامهحرکت لشکر 
کننـدة آن مزبـور بـه خـوبی بیـان رخ داده باشد. دقت در متن گزارش پس از رحلت رسول خدا

بوده؛ زیـرا در گـزارش  اسامهاست که این مراجعه به در خانۀ اصحاب، حتماً پس از بازگشت سپاه 
رفتند، و اگر قرار باشد رفتن به در  سراغ تمامی اصحاب رسول خدااول، آمده است: حضرت به 

آید که پـس اتفاق افتاده باشد این سؤال پیش می اسامهخانۀ مهاجر و انصار پیش از بازگشت لشکر 
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را تشکیل داده بودند؟! همین مطلب در دو گزارش دیگر نیز مطـرح اسـت؛  اسامهچه کسانی لشکر 
حاضـر  اسامهآورندگان به پیامبر خدا در لشکر یک از بدریون و اولین ایمانزیرا یا باید بگوییم هیچ

کم رسد و با اسناد تاریخی نیز سازگار نیسـت، یـا دسـتنبودند که این مسئله بسیار بعید به نظر می
حضور داشتند که در این صورت، حضور حضـرت در خانـۀ تمـامی  اسامهبرخی از آنان در لشکر 

  باید به تأخیر افتاده باشد. اسامهت لشکر آنان تا زمان بازگش

  زهرا فاطمه خانةهجوم به 
  الف. تاريخ هجوم

حملـه بـه خانـۀ  بر خالف آنچه امروزه تصور عمومی است، شواهد موجود از آن حکایت دارد که
 رخ داده اسـت، نـه سـه روز روز پس از رحلت رسول خدا 50قریب  حضرت صدیقه طاهره

عنوان بـه آیـد نیـزتوان به قراینی کـه در پـی میکنون گفته شد، مینکاتی که تاپس از آن. عالوه بر 
  مؤید این مدعا اشاره نمود:

هـر  حضـرت فاطمـه ،پس از رحلـت رسـول خـدا ،از امام صادق سالمبن هشام. بنا بر روایت 1
، ص 3، ج 1363(کلینـی،  نـدرفت[در احد] می شهدا شنبه به زیارت قبورروزهاي دوشنبه و پنج ،هفته
نیز به استمرار بر این کار توسط آن حضـرت اشـاره  لَبیدبن محمود. در روایت )561، ص 4؛ ج 228

حضـرت  ،سلمان فارسـیاز  قیسبن سلیمبا توجه به روایت  .)198ق، ص 1401(خزاز،  شده است
جر به بسـتري شـدن که من نددچار چنان مصدومیتی شد ان،شپس از هجوم دشمنان به خانه فاطمه

، ص 2ق، ج 1405بن قـیس، (سـلیم ادامـه یافـت انگردید و همین وضعیت تا زمان شهادتشـ یشانا
در صورت مصدومیت ایشان در همـان  ،احد تا مدینهۀ منطق ۀ. روشن است که با توجه به فاصل)588

پذیر نخواهد بود. نتیجه آنکه هجـوم بـه امکان ،طی این فاصله آن هم به طور مکرر ،روزهاي نخست
رخ داده  باید مدتی پس از رحلـت رسـول خـداایشان  و مصدومیت خانۀ حضرت فاطمه زهرا

  د.نو سوگواري در کنار آن را یافته باش باشد تا او امکان زیارت قبور شهدا
هـاي موجـود ترخ داد. توجه به عبار ده روز پس از شهادت پیامبر ،غصب فدك ،گذشت که. چنان2

 هنگام رفتن بـه مسـجدالنبی صدیقه طاهرهحضرت در منابع کهن در توصیف چگونگی راه رفتن 
در توصـیف  د.زاسـاحتمال وقوع حمله در روزهـاي نخسـت را منتفـی مـی ،فدکیه ۀبراي ایراد خطب

ــرت آمــده  ــونگی حرکــت آن حض ْ : «اســتچگ ــا تَخْــرِمُ مِشــ ـهِمَ ولِ اللـَّ ُ یَۀ رَســ ْ ــ  »یَتُهَا مِش
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هیچ تفـاوتی بـا  ایشان ؛ راه رفتن)98، ص1جق، 1386طبرسی، ؛  71ص  4ق، ج1410(سیدمرتضی،
بـه  اناست که اگر هجوم به بیت آن حضرت پیش از آمدنشـ روشننداشت.  راه رفتن رسول خدا

که حکایت از نـوعی  ،باید به جاي چنین توصیفی ،مسجد در روز دهم براي ایراد خطبه رخ داده بود
درحالیکـه  شـد:گفتـه مـی مثالً ؛شدبه نوع حرکت مصدوم و مجروح اشاره می ،حرکت طبیعی دارد

  .نددادند به مسجد آمدرا گرفته بودند و براي حرکت یاري می شانیبعضی از زنان زیر بازوهاي ا
هـیچ  ،خالفـتبـه دیگـر رفتارهـاي غاصـبان  با وجود اعتـراض حضـرت فاطمـه فدکیه ۀ. در خطب3

و ایـن حکایـت از آن دارد کـه تـا زمـان القـاي  ایشان نشده استاي به هجوم دشمنان به بیت اشاره
  است.بوده هجومی صورت نگرفته  ،عنی روز دهم پس از رحلت رسول خدای ،خطبه

را  صـدیقهحضرت چندین شب  ،اسامهپس از بازگشت لشکر  منانؤامیرم ،گونه که گذشت. همان4
 ،. ایـن واقعـهنـدبردمهـاجران و انصـار می ۀو براي اتمام حجت به درِ خان ندنمودمیسوار بر مرکبی 

که در صورت سقط جنـین و مجـروح بـودن بـدن، چرا ؛خود گویاي سالمت آن بانو تا آن ایام است
  براي ایشان امکان نداشت. همراهی با امیرمومنان

و  بـه میـان قـومش رفـت ،اسـامهپس از بازگشت سپاه  ب اسلمیحصی بنبریدةتر اشاره شد که . پیش5
وقتـی بیعت نکند من بیعت نخواهم کرد. قوم او نیز گفتند: تـا  علیوقتی حضرت اعالم کرد که تا 

). ایـن گـزارش 243ص 3ق، ج1410سـید مرتضـی، ( مـا بیعـت نخـواهیم کـرد ،بیعت نکنـد بریده
حـاکم موفـق بـه اخـذ بیعـت از  گـروههنـوز  ،اسـامهحکایت از آن دارد که تا زمان بازگشت سـپاه 

 فاطمـه خانـۀهنـوز هجـوم بـه  ،اسامهنتیجه آنکه تا زمان بازگشت سپاه ، ندنشده بود منینؤامیرالم
و قـومش یکـی از عوامـل  بریدهتوان گفت: همین اعالم مخالفت می و اصالًرخ نداده است،  زهرا

  بوده است. علیحضرت له مخالفت ئسم تصمیم غاصبان خالفت به هجوم و یکسره کردن
شـب پـس از   50فاطمهحضرت : بیماري استآمده  امام باقر االنوار ازدر روایت صاحب مصباح .6

). در االنـوارمصباح :به نقل از 201ص 43ق، ج1403مجلسی، (آغاز شده است  وفات رسول خدا
روز پـس از وفـات   60فاطمـه حضـرت: استآمده  به نقل از امام باقر ،دیگر روایت این کتاب

بـراي جمـع میـان  شدت گرفت. برخی از محققان انشیو سپس بیماري ا ندبیمار شد رسول خدا
و  روز پــس از رحلــت رســول خــدا 50را  فاطمــهحضــرت آغــاز بیمــاري  ،ایــن دو روایــت

، 4ق، ج1417یوسـفی غـروي، انـد (روز پـس از آغـاز ِآن دانسـته 10را  انشـیگیري بیماري اشدت
هـیچ سـببی بجـز  فاطمـهحضـرت بـراي بیمـاري  ،). با توجه به اینکه به لحاظ تـاریخی141ص
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 خانـۀهجوم بـه  :توان نتیجه گرفتمی است، گزارش نشده انشیا ۀمصدومیت ناشی از هجوم به خان
  رخ داده است. روز پس از رحلت رسول خدا  50فاطمهحضرت 

  ب. مدت بيماري و تاريخ شهادت
حضـرت ناشـی از مصـدومیتِ بیمـاري ِ  توان چنین اسـتظهار کـرد کـه آغـازمی ،گذشتبراساس آنچه 

اما پرسش اینجاست کـه ایـن بیمـاري چنـد ، بوده روز پس از رحلت رسول خدا 50 قریب فاطمه
روایات مربوط بـه تـاریخ  ةناچاریم دربار ،روز طول کشید تا به شهادت آن حضرت منتهی شد؟ در اینجا

  داوري کنیم. شهادت حضرت فاطمه
روز ذکـر شـده   75پس از رسول خدا فاطمهحضرت مدت حیاتِ  ،زیادي از روایات در تعداد

 ؛561، ص4ج؛ 228، ص3ج ؛458و  241، ص1، ج1363، کلینـی ؛174ق، ص1404صـفار قمـی،( است
ق، 1406طبرسـی،  ؛47ق، ص1369عبـدالوهاب، نابـ ؛134ق، ص1413، طبري ؛185ق، ص1414 ،مفید
، 3تـا، جاربلـی، بی ؛116، ص3ق، ج1376، شهرآشوبابن ؛526، ص2ق، ج1409راوندي،  ؛ قطب22ص
 ؛176ق، ص1411خصــیبی،  ؛58ق، ص1424، حلــی ؛52ق، ص1386؛ طبــري، 77، ص2 ج؛ 268ص
؛ همــو،  328، ص6ق، ج1415 ،طبرانـی؛ 62ص ،2ق، ج1419؛ شـهید اول، 390ق، ص1407بطریـق، ابن

بـا  ،)، بنـابراین166، ص9ق، ج1408؛ هیثمـی، 131، ص42ق، ج1415عساکر، ؛ ابن58، ص3ق، ج1404
حـدود  در فاطمـهحضـرت شـهادتِ  ،االول)ربیع 2صفر یا   )28توجه به تاریخ رحلت رسول خدا

  االولی رخ داده است.ماه جمادي ۀنیم
اسـت کـه شـهادت حضـرت  به نقـل از امـام صـادق طبري امامیدیدگاه دیگر برگرفته از روایت 

 ،). بجـز ایـن دو قـول134ق، ص1413(طبـري شـیعی،  دانسته اسـت هالثانیرا در سوم جمادي فاطمه
، امـا در )347، ص1، ج1393رشـاد، . (ر.ك خورد که قابل اعتنا نیستمشهوري نیز به چشم میاقوال غیر

  توان به این نکات اشاره کرد:تأیید دیدگاه دوم می
 ،»خمسـۀ و سـبعین« ۀممکـن اسـت کلمـ ،انـدباز احتمال دادهکه برخی از عالمان شیعه از دیرگونه . آن1

ید این احتمـال وجـودِ مـوارد ؤ). م348ص (همان، بوده باشد »خمسۀ و تسعین«کلمه  ةتصحیف شد
  گذاري است.ها در کتابت و نقطهدقتیبا توجه به کم ،مشابه براي چنین تصحیفی

بـراي درحالیکـه  ،شوداالولی میجمادي ۀنیم حضرت فاطمه تاریخ شهادت ،روز 75بر اساس قول  .2
 ،صـفر 28روز پـس از  75 ۀبر اساس محاسب هیچ روایتی از معصوم نرسیده و گویا صرفاً ،این تاریخ
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) در هالثانیـدیدگاه مقابل (سوم جمـاديبر این در حالی است که  .استخراج شده است تاریخ شهادت
  است. هشدتصریح  از امام صادق طبري امامیروایتِ 

و  . بنا به استظهار برخی از محققان معاصر، روایت دالّ بر روشن بودن مشـعل بـه هنگـام تجهیـز3
 75روز سازگار نیست؛ چراکه در صورت قبـول قـولِ  75با روایت  دفن بدن حضرت فاطمه

سبب مهتـابی االولی رخ داده که بههاي منتهی به نیمۀ ماه جماديروز، شهادت حضرت در شب
نیازي به روشـن کـردن  سمان و با توجه به مخفیانه بودن غسل و دفن حضرت فاطمهبودن آ

  مشعل نبوده است.
ــ  داالثانیه)، اگـر تـاریخ رحلـت رسـول خـ(سوم جمادي نتیجه آنکه بر اساسِ ترجیح قول دوم

االول، صفر باشد و در صورت کامل بودن هر چهار ماه (صـفر، ربیـع 28 -گونه که مشهور است آن
است. امـا ایـن  روز بوده 95پس از پدر،  االولی)، مدت حیات حضرت فاطمهالثانی، جماديربیع

  ادعا با مشکالتی مواجه است:
  ؛قمري متوالیِ چهار ماهِالف. استبعادِ تمام بودنِ 

 االول کـه بـر اسـاسدر دوم ربیـع ب. وجود روایات معتبر و قابل اعتنا دالّ بر رحلت رسول خدا
 سه ماه خواهد بود. بـر اسـاس روایـت قریب و شهادت ِفاطمی میان رحلت نبوي ۀفاصل ،این قول

امـام از  اربلّـیو نقـل  )68ق، ص1410کبار المحـدثین، ( به نقل از امام رضا ،البیتتاریخ اهلکتاب 
و نقـل  )442، ص2ق، ج1387طبـري، ( مخنـفابـیاز  طبـري) و نقـل 13، ص1تا، جاربلی، بی( باقر

  االول بوده است.دوم ربیع )، تاریخ وفات رسول خدا 113، ص2تا، جیعقوبی، بی( یعقوبی
دورة عنوان بـه حاکی از مدت سه ماه به نقل از امام باقر ابوالفرج اصفهانیو  طبريج. روایت 

ابـوالفرج اصـفهانی،  ؛474، ص2ق، ج1387طبـري، پـس از پـدر اسـت ( حیات حضرت فاطمه
  ).31ق، ص1385
ق، 1376 شهرآشـوب،ابنروز دانسته ( 40را  فاطمهحضرت طول مدت بیماري  آشوبشهرابن د. 

آغـاز بیمـاري  ،گفتـهییدي است براي دیدگاه دوم؛ چراکه با توجه به شواهدِ پـیشأ) و این ت137، ص3ج
  روز خواهد بود.  90بوده است و جمع این مدت  روز پس از رحلت نبوي  50فاطمه حضرت

  بنديجمع
بـه پاسـخ درسـتی بـراي ایـن  ،شـواهد تـاریخی و روایـی تالش شد با بررسی و چیـنش ،مقاله در این
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شـهادت آن  ،نهایـتدر مدت بیماري و  ،زهرا فاطمهخانۀ حضرت ها دست یابیم که هجوم به پرسش
به شهادت آن حضـرت چگونـه بـوده اسـت؟  یخی رخ داده و ترتیب حوادثِ منجرحضرت در چه تار

بالفاصـله  بر خالف تصور رایـج، زهرا فاطمهخانۀ حکایت از آن دارد که هجوم به نی چند یوجود قرا
هـاي مربـوط بـه حـاالت حضـرت گـزارش راي نمونـه،رخ نداده است. ب پس از رحلت رسول خدا

چگـونگیِ آمـدن بـه  ،همچون زیارت مکرّرِ قبـورِ شـهداي احـد ،پس از رحلت رسول خدا فاطمه
مهاجران و انصـار، همـه حکایـت از  ۀرفتن شبانه به در خان ،ز غصب فدكمسجد براي ایراد خطبه پس ا
بن بریـدةهاي پس از رحلت پدر دارد. همچنین گزارش مربوط به بازگشـت سالمت آن حضرت در دهه

بیعـت نکنـد مـن بیعـت  علـیوقتی تا « ) و اعالمِ اینکهاسامه(پس از همراهی با سپاه  حصیب اسلمی
خیر افتـاده أبه تـ اسامهتا بازگشت سپاه  گیري از امام علینیز حکایت از آن دارد که بیعت »نخواهم کرد

 ۀبـا ارائـ ،؟ در ایـن مقالـهشوم در چه تاریخی رخ داده اسـت ۀاین واقع ،خیر هجومأاست. اما بر فرضِ ت
ت رسـول روز پـس از رحلـ 50 قریب زهرافاطمه  خانهبه این نتیجه رسیدیم که هجوم به  ،مستنداتی

تا آنکه سـه مـاه  ند،روز در بستر بیماري بود 40به مدت  فاطمهحضرت  ،و پس از آن هرخ داد خدا
  .ندبه شهادت رسید انپس از رحلت پدرش
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