
 

  ؟ وجود دارد )س(زهرا  حرمت آزار و اذیت فاطمه بارهحدیثی در ،آیا در صحیح بخاري 

  :توضیح سؤال 

  بسم اللّه الرحمن الرحیم
  و برادران محترمبا سالم فراوان به آن خواهران 

  . غرض از مزاحمت سؤالیست در باره دو حدیث در صحیح بخاري است
  در کجا و در چه صفحه اي و در چه بخشی از صحیح بخاري این دو حدیث زیر آمده است؟

  :فرمودند) ص(حضرت محمد  -1
  !اذیت و آزار کند خدا را اذیت و آزار کرده را اذیت کند واو را ناراحت کند مرا اذیت و آزار کرده و هر که مرا) س(هر که فاطمه

  : فرمودند) س(حضرت فاطمه -2
  !!!!!!!!من از ابوبکرو عمراذیت شدم و از دست این دو نفر دلگیرم 

  .الطفات کنید نام و صفحه وشماره این دو حدیث را براي بنده ارسال فرمایید 
در سخنرانی آقاي دکتر گرمارودي شنیده ام ولی ایشان اشاره اي به  من با افرادي از برادران تسنن بحث دارم و این موضوع را

  . صفحه و شماره آن نفرمودند
  .از زحمات شما بینهایت سپاگزارم واجر شما بزرگواران را از حضرت احد خواستارم

  .در هر صورت منت گذاشته مرا راهنمایی بفرمایید
  شما را به خداي بزرگ میسپارم) ع(بزرگوارمان حضرت صاحببا تشکر دوباره از لطف شما خوبان با امید فرج امام 

  سلیمی . س

  :پاسخ 

  : روایت اول
حدثنا أبو الولید حدثنا ابن عیینۀ عن عمر و ابن دینار عن ابن أبی ملیکۀ عن المسور بن مخْرَمۀ أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه 

  .»فاطمۀ بضْعۀ منّی فمن أغضبها أغضبنی«: وسلم قال
  . فاطمه پاره تن من است؛ کسی که او را به خشم در آورد مرا به خشم آورده است: ول خدا صلی اهللا علیه وآله فرمودرس

، ح 717ص (، 4/219و. ـ باب منَاقب قَرَابۀِ رسولِ اللَّه صلی اهللا علیهوسلم  12، کتاب فضائل الصحابۀ، ب )3714، ح 710ص (، 4/210صحیح البخاري 
  .ـ باب منَاقب فَاطمۀَ علَیها السالَم  29ب فضائل الصحابۀ، ب کتا) 3767

هقُولُ وصلی اهللا علیه وسلم ی ولَ اللَّهسر تعمۀَ، قَالَ سخْرَمنِ مرِ بوسنِ الْمکَۀَ، علَینِ أَبِی منِ ابرِعنْبلَی الْمع شَامِ «: وی هنإِنَّ ب
أَنْ یرِید ابنُ أَبِی طَالب أَنْ یطَلِّقَ  استَأْذَنُوا فی أَنْ ینْکحوا ابنَتَهم علی بنَ أَبِی طَالب فَالَ آذَنُ، ثُم الَ آذَنُ، ثُم الَ آذَنُ، إِالَّ بنِ الْمغیرَةِ

  .»رابها ویؤْذینی ما آذَاهاابنَتی وینْکح ابنَتَهم، فَإِنَّما هی بضْعۀٌ منِّی، یرِیبنی ما أَ
فرزند هشام بن مغیره اجازه خواستند که دختر شان به : از رسول خدا صلی اهللا علیه وآله شنیدم که روي منبر فرمود: مسور می گوید



رد؛ زیرا فاطمه پاره تن من ازدواج علی بن ابی طالب در آورند من اجازه ندادم، مگر این که علی دخترم را طالق دهند و دختر آنها را بگی
  .است، مرا اندوهگین می کند آنچه او را اندوهگین سازد واذیت می کند مرا آنچه که او را اذیت کند

  .ـ باب ذَب الرَّجلِ عنِ ابنَته، فی الْغَیرَةِ واإلِنْصاف  109، کتاب النکاح، ب 5230، ح 158، ص 6صحیح البخاري ج 
  .ـباب فَضَائلِ فَاطمۀَ بِنْت النَّبِی علَیها الصالَةُ والسالَم  15، کتاب فضائل الصحابۀ رضی اهللا تعالی عنهم، ب 6201، ح 141 ، ص7صحیح مسلم، ج 

  :روایت دوم 
»هتَزَلْ م کْر، فَلَما بأَب رَتجصلی اهللا علیه وسلم فَه ولِ اللَّهسر ۀُ بِنْتمفَاط تبفَغَضتفِّیتَّی تُوح اجِرَتَه«.  

  .پس فاطمه دختر رسول خدا صلی اهللا علیه و آله بر ابوبکر خشم گرفت؛ و با ابو بکر قطع رابطه کرد تا این که وفات یافت
  .ـ باب فَرْضِ الْخُمسِ  1، کتاب فرض الخمس، ب 3093، ح 4/42: صحیح البخاري

  :و نیز در روایت دیگري بخاري نقل می کند 

  .فَهجرَتْه فَلَم تُکَلِّمه حتَّی تُوفِّیت  -قَالَ  - وجدت فَاطمۀُ علَی أَبِی بکْر فی ذَلک فَ
  .پس فاطمه بر ابو بکر غضب کرد و با او سخن نگفت تا این که وفات یافت

  . ـ باب غَزْوةُ خَیبرَ 38کتاب المغازي، ب ) 4240ح  802ص (، 5/82: صحیح البخاري
ثُ ما تَرَکْنَا فَهو صدقَۀٌ 16، ب )المغازي (، کتاب الجهاد والسیر 4471، ح 154، ص 5ج : صحیح مسلم صلی اهللا علیه وسلم، ج الَ نُور لِ النَّبِیـ باب قَو.   

  :ویسد و در روایت سوم می ن

 اتَتتَّی مح هتُکَلِّم ۀُ، فَلَممفَاط رَتْهجفَه.  
  .فاطمه با ابو بکر قطع رابطه کرد و سخن نگفت تا این که از دنیا رفت

  .ۀٌ ـ باب قَولِ النَّبِی صلی اهللا علیه وسلم الَ نُورثُ ما تَرَکْنَا صدقَ 3، کتاب الفرائض، ب 6726، ح 3، ص 8صحیح البخاري، ج 

  :اگر به سایت ما مراجعه کنید ، تمامی سؤاالت شما و بسیاري از شبهات دیگر جواب داده شده است 
  :در بخش مقاالت سایت بحث مفصلی در همین باره با این عناوین 

  نه وحی و شهادت حضرت زهرا سالم اهللا علیهااسناد هجوم به خا
  از دختر ابوجهل ) ع(افسانه خواستگاري امیرالمؤمنین 

  .در همین باره انجام شده است  
  موفق باشید

  گروه پاسخ به شبهات
  )عج(ت ولی عصر مؤسسه تحقیقاتی حضر

  

 


