
سؤاالت را با خود مرور مي كردم. از كجا شروع 
كنم كه مبادا از من رنجيده شود؟! اگر در مناظره 
كلمه اي اشتباه مي گفتم، يا به ضرر مذهب شيعه 
بود و يا موجب اختالف بين شــيعه و سني.  آن 
هم در مسجد جامع اهل سنت! اين طور شروع 
كردم: »چرا قبر حضرت زهرا مخفي است؟«
بــا خنــده جــواب داد: مگر خبر نــداري؟! 
مشهورترين شارح »صحيح مسلم«، علت مخفی 
بودن قبر حضــرت زهرا را وصيت خودش 
مطرح كرده اســت. »نووي« مي گويد: »حضرت 
فاطمه خود وصيت كرد كه شبانه دفن شود و به 
همين علت محل دفن او پنهان و ناشناخته است. 
گروهــی می گويند كه حضرت در خانة خويش 
دفن است. گروهی بر اين عقيده اند  كه در بقيع 
دفن اســت و برخی ديگر می گويند در مسجد 

دفن شده است!«
پرسيدم: » چرا حضرت فاطمه وصيت كرد 

كه شبانه دفن شــود؟« در پاسخ گفت: تا نگاه 
نامحرم به او نيفتــد! بعد خنديد! گمان مي كرد 
با اين جواب ديگر چيزي نخواهم گفت! چون 
هميشه با همين دو جمله سر و ته اين مسئله را 
هم مي آورد! اما بر خالف توقع او و حاضرين، 
 پرسيدم: مگر سلمان، ابوذر و عمار به فاطمه
محرم بودند كه در تشــييع او شركت داشتند؟ 
آيا سخن علماي خود را نشنيده اي كه گفته اند: 
»فاطمه شــبانه دفن شــد و كسی جز سلمان و 
ابــوذر و به نقلی عمار در تشــييع او شــركت 
 نداشــت!« پس بهتر اســت بگوييد: فاطمه
وصيت كرد شبانه دفن شود تا تنها افراد خاصی 

در تشييع او شركت كنند!
يكي از شاگردانش گفت: اما خليفة اول يكي 
از كســاني است كه در تشــييع فاطمه شركت 
كرده است! در روايات ما آمده است كه ابوبكر 
بر او نماز خواند! چراكه »ابن سعد« گفته است: 
»ابوبكر بر فاطمه دختر رسول خدا نماز 

خواند و چهار بار در نماز تكبير گفت.«)))
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چيز تأسف نمی خورم كه انجام دادم و دوست 
داشــتم كه آنها را انجام نمی دادم، و سه چيزى 
كه انجام ندادم و دوســت داشتم آنها را انجام 
می دادم، و ســه چيزى كه اى كاش از رســول 
خدا دربارة آنها می پرســيدم؛ اما سه چيزى 
كه دوست داشتم ترک كنم: دوست داشتم خانه 
فاطمه را هتك حرمت نمی كردم، اگرچه آن را 

براى جنگ بسته بودند...«)))
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گمــان مي كرد اين پاســخ تيــر خالصي بر 
اســتدالل من است؛ اما پرســيدم: مگر نگفتيد 
كه فاطمه وصيت كرده بود شــبانه دفن شــود 
تا نگاه نامحرم به بــدن او نيفتد؟! گفت: آرى! 
گفتــم: چطور نبايد نگاه نامحرم به جنازه اي كه 
در تابوت سرپوشيده و روي شانه است بيفتد؛ 
امــا ادعا می كنی كه بدن مطهر فاطمه را در 
مقابــل ابوبكر روى زمين گذاشــتند تا او نماز 

بخواند؟ مگر ابوبكر نامحرم نبود؟!
بعد پرسيدم: مگر علماى شما نگفته اند روايتی 
كه می گويد: ابوبكر بر فاطمه نماز خواند، سند 
درستی ندارد؟! زيرا روايت نماز خواندن ابوبكر 
بر فاطمه را »واقدى« از »شــعبی« نقل كرده 
اســت كه واقدي ضعيف است و شعبي هم در 
زمان خالفت خليفه دوم به دنيا آمده؟! پس اين 

روايت هم ضعيف است و هم منقطع.))) 
نگاهي از ســر التماس به استادش انداخت، 
شايد استاد جوابي براي اين اشكال داشته باشد؛ 
اما استاد كه با قواعد علم رجال آشنايي داشت، 
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ســكوت كرد! پس پرســيدم: مگــر »بخارى«، 
معتبرترين عالم شــما و »ابن بطال« از شارحين 
 ،مشهور صحيح بخارى نمی گويند كه: علی
ابوبكر را از دفن فاطمه بی خبر گذاشــت و 
خود بر او نماز خواند؟ بخارى نوشته است: »َو 
ا تُُوفِّيَْت َدفَنََها َزْوُجَها   ِستَّة أَْشُهرٍ فلمَّ َعاَشْت بَْعَد النَّبيِّ

َعلِــيٌّ لَيًْل َو لَم يُْؤذِْن بها أَبَابَْكرٍ َو َصلَّى َعلَيَها؛ فاطمه 

شش ماه پس از رسول خدا زنده بود، زمانی 
كه از دنيا رفت، شوهرش علي او را شبانه 

دفن كرد و ابوبكر را با خبر نساخت.«
»ابن بطال« در شــرح همين روايت می گويد: 
»علي بن ابی طالب همسرش فاطمه را شبانه 
دفــن كرد تــا ابوبكر بر او نمــاز نخواند؛ زيرا 

اختالفی ميان آن دو افتاده بود.«
باز هم پاسخی نداشــت! پرسيدم: مگر ديگر 
علماى شما علت بی خبر ماندن ابوبكر را وصيت 
صريح خود فاطمــه مطرح نكرده اند؟ مگر 
»ابن قتيبه دينورى« در »تأويل مختلف الحديث« 
نگفته است: »فاطمه از ابوبكر ميراث پدرش را 
خواست، ابوبكر نپذيرفت، پس قسم خورد كه 

ديگر با او )ابوبكر) سخن نگويد و وصيت كرد 
كه شــبانه دفن شود تا او )ابوبكر) در دفن وى 

حاضر نشود.«؟)))
يا مگــر »عبد الرزاق صنعانی« نگفته اســت: 
»فاطمه دختر پيامبر شــبانه به خاک سپرده شد 
تــا ابوبكر بر وى نماز نخواند؛ چون بين آن دو 
اتفاقاتــی افتاده بود. از »حســن بن محمد« نيز 
همانند اين روايت نقل شــده است، مگر اينكه 
در اين روايت قيد شــده است كه خود فاطمه 

اين چنين وصيت كرده بود.«؟)))
نگاهي به جمعيت انداختم. چند نفر سرشان 
را به زير انداخته بودند. گروهي از شاگردانش 
زيــر لب غر و لُند مي كردند كه چرا به رواياتي 
كه اين شــيعه از كتب ما مي آورد، جوابي داده 
نمي شــود؟ وقتي ديدم باز سكوت كرده است، 
پرسيدم: »چه شــده بود كه فاطمه وصيت 
كرده بود كه خليفه در تشــييع جنازة او شركت 
نكند«؟ با خود گفتم: البد جواب اين ســؤال را 
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مي دهد. مي دانستم كه جوابش را مي داند؛ چون 
در »صحيح بخاري« و »صحيح مسلم« آمده بود.

پاسخ داشت؛ اما نداد!
»طبــرى« در »تاريخ طبرى«، »ابن عبد ربّه« در 
»العقد الفريد«، »طبرانــی« در »المعجم الكبير«، 
»مقدســی« در »األحاديث المختارة«، »ابن قتيبه 
دينورى« در »اإلمامة و السياســة«، »شمس الدين 
ذهبى« در »تاريخ اإلســام« و... داستان اعتراف 
ابوبكر را بــا اختالفهاى جزئی نقــل كرده اند. 
»ابن زنجويه«  از دانشمندان قرن سوم اهل سنت 
نقل می كند: »عبد الرحمــن بن عوف به هنگام 
بيمارى ابوبكر به ديدارش رفت و پس از سالم 
و احوال پرســي، با او گفتگوى كوتاهی داشت. 
نيا إال َعلَى  ابوبكر به او گفت: »إني ال آســى مِن الدُّ
، َو ثَلٍث تَركتَُهنَّ  ـي تََرْكتُُهنَّ ِـّ ثَلٍث فََعلْتُُهنَّ َودِْدُت أَن

وددت أني فعلتهن، وثلث وددت أني ســألت عنهنَّ 

رسول اهلل أما اللتي وددت أني تركتهن، فوددت أني 

لم أَكُنْ كَشَــفْتُ بيتَ فاطِمَةَ عَن شَيءٍ، وَ إِن َكانُوا قَد 

أَْغلَُقوا َعلى الَحرِب...؛ من در زندگي ام جز بر ســه 


