
 

 

  

   )هجري 292اي متوفّ( به روایت یعقوبی هجوم اول

  

  

  علی لباف: به اهتمام

  حیدر برکت: با همفکري

  استاد محقّق شیخ محمد رضا مامقانی: با راهنمایی

  

  

  مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر : ناشر 

  

  



 

 

  دورنماي مطالب ٭

  گفتار پیش

  

  به روایت یعقوبی علیهاالسالمهجوم به بیت فاطمه: گفتار یکم

  

  نامه یعقوبیزیست

ت علمی و اعتبار آثار یعقوبیشخصی  

  نگاري یعقوبیهاي تاریخویژگی

  »تاریخ یعقوبی«نکاتی دیگر درباره کتاب 

  نگاري یعقوبیحضور مالحظات سیاسی در تاریخ

  »تاریخ یعقوبی«در کتاب  علیهاالسالمفاطمههجوم به بیت 

  باشد؟اي در این زمینه مطرح میچه شبهه

  »هاي هجومتعارض نقل«پاسخ اجمالی به شبهه 

  

  هجوم اصلیاز  هجوم اولتفکیک : گفتار دوم

  

  علیهاالسالمبه بیت فاطمه »هجوم«تعریف 

  علیهاالسالمبه بیت فاطمه »هجوم«تعدد 



 

 

  علیهاالسالممقدماتی به بیت فاطمههاي هجوم

  علیهاالسالمبه بیت فاطمه »هجوم اصلی«و  »هجوم اول«

  علیهاالسالمبه بیت فاطمه هجوم اصلیو  هجوم اولرویدادهاي 

  هجوم اولدر  نخستین شاخصه اصلی

  هجوم اولدر  دومین شاخصه اصلی

  هجوم اولدر  سومین شاخصه اصلی

  هجوم اولدر  چهارمین شاخصه اصلی

  )هجوم اولاستخراج نصوص (بندي جمع

  

  هجوم اصلیدر  نخستین شاخصه بنیادین

  هجوم اصلیدر  دومین شاخصه بنیادین

  هجوم اصلیدر  سومین شاخصه بنیادین

  هجوم اصلیدر  چهارمین شاخصه بنیادین

  در منابع سنّی هجوم اصلیتحریف 

  )هجوم اصلیاستخراج نصوص (بندي جمع

  هجوم اولدر  هجوم اصلینکاتی درباره ادغام برخی حوادث 

  شناسی کتب اهل سنّتتحریف

  علیهاالسالمشمشیر زبیر و خروج او از بیت فاطمه



 

 

  هجوم اولفهرست موضوعی حوادث 

  هجوم اولآوردن آتش در 

  هجوم اولبا مهاجمین در  علیهاالسالماحتجاج حضرت زهرا

  ابوبکر هاشم از بیعت باامتناع بنی

  و زبیر در هنگام تحصن السالم علیهبرداشتن سالح توسط حضرت علی

  و امتناع از بیعت با ابوبکر علیهاالسالمو زبیر در بیت فاطمه السالم علیهتحصن حضرت علی

  و مخالفت متحصنین با ابوبکر علیهاالسالمتحصن در بیت فاطمه

  رت عدم خروج متحصنینتهدید به احراق بیت و انهدام آن، در صو

  السالم علیهتوسط حضرت علی علیهاالسالمآوري قرآن در ایام تحصن در بیت فاطمهجمع

  متحصنین آوري هیزم جهت افروختن آتش به منظور اخذ بیعت ازجمع

  خشم برخی از مهاجرین از خالفت ابوبکر

  و زبیر از خالفت ابوبکر السالم علیهخشم حضرت علی

  علیهاالسالمسازي توطئه مهاجمین توسط حضرت زهراخنثی

  هجوم اولدستور ابوبکر به 

  شمشیر زبیر

  هجوم اولدر  علیهاالسالماز بیت فاطمه السالم علیهعدم خروج حضرت علی

  ، توسط عمر بن خطّابعلیهاالسالمفرماندهی مهاجمین به بیت فاطمه

  معلیهاالسالمشاوره متحصنین با حضرت زهرا



 

 

  نحوه اخذ بیعت از متحصنین

  هجوم اولدر  علیهاالسالمورود مهاجمین به بیت فاطمه

  

  

  آغاز مطالب ٭

  گفتارپیش

سازد اند؛ ما را با حوادث ناگوار متعددي مواجه میساعده یاد کردهمطالعه یکپارچه منابعی که از حوادث و رویدادهاي پس از سقیفه بنی

  .باشدمی »علیهاالسالمهجوم به خانه حضرت زهرا«ها، حادثه که یکی از آن

، حضور هواداران مسلّح خلیفه در اطراف درب خانه امیرالمؤمنینعلیهاالسالمنگاري مصائب حضرت زهرادر تاریخ »هجوم«منظور از 

  .باشدمی السالم علیه، به فرمان ابوبکر و با هدف اخذ بیعت از حضرت علیالسالم علیه

 عمال عناصري از جنس خشونت«: شامل »حمله«اگر به تعریف فوق، قیدهاي را نیز اضافه کنیم؛ نقل »ارعاب، تهدید به احراق و ا

  .هاي تاریخی، استخراج نمودالي کتابتوان از البهرا ـ به سادگی ـ می »علیهاالسالمهجوم به بیت فاطمه«مربوط به 

، آن هم ـ حداقل ـ علیهاالسالمآید؛ تحقّق قطعی و تردیدناپذیر هجوم به بیت فاطمهها به دست مینقلبندي دقیق این چه پس از دستهآن

هجوم =  هجوم اصلی«و  »هجوم منجر به شکست تحصن=  هجوم اول«هاي ها با نامباشد که ـ به ترتیب ـ از آندر دو نوبت مختلف می

  .کنیمیاد می »علیهاالسالمضرت زهرامنجر به وقوع احراق و ایراد ضرب و جرح به ح

  :اندهاي مربوط به این دو هجوم ـ ، به سه دسته قابل تقسیممنابع تاریخی ـ از حیث درج نقل

  .اندیاد کرده »هجوم اول«منابعی که از  :دسته یکم

  .اندیاد کرده »هجوم اصلی«منابعی که از  :دسته دوم



 

 

  .اند، یاد کرده»به صورت ادغام شده و ذیل یک نقل واحد«منابعی که از حوادث هر دو هجوم  :سوم دسته

  

می) 292متوفّاي (یعقوب ، نوشته احمد بن ابی»تاریخ یعقوبی«یاد کرده است، کتاب  »هجوم اول«از جمله منابعی که ـ به اختصار ـ از 

  .باشد

و شبهه  »به روایت یعقوبی هجوم اول«پردازیم؛ سپس درباره یعقوبی و کتابِ تاریخش می در این نوشتار، نخست به ارائه مطالبی درباره

  .، به تفصیل سخن خواهیم گفت»نداي اسالم«مندرج در مجلّه 

  

  گفتار یکم

  به روایت یعقوبی علیهاالسالمهجوم به بیت فاطمه

  

  نامه یعقوبیزیست

سوم  قرننگاران برجسته جهان اسالم در واضح ـ مشهور به یعقوبی ـ یکی از تاریخیعقوب اسحاق بن جعفر بن وهب بن احمد بن ابی

  .رودبه شمار می هجري

هر چند از تاریخ دقیق تولّد یعقوبی و چگونگی نشو و نماي او، اطّالعات چندانی بر جاي نمانده؛ ولی با توجه به برخی قرائن، چنین به 

  .در شهر بغداد بوده استرسد که تولّد و رشد و نمو او نظر می

درگذشت یعقوبی را با دشواري  سالهاي متفاوتی به دست ما رسیده است که قضاوت دقیق درباره درباره تاریخ وفات وي نیز گزارش

  .سازدمواجه می

دهنده حیات و نشانباشد که مندرج می )درباره سقوط طولونیان(ـ که یکی از تألیفات اوست ـ سند قاطعی  »البلدان«در ملحقات کتاب 



 

 

   1.است قمري 292 سالفعالیت علمی وي تا 

دهد که وي در فاصله نشان می »مشاکلۀ الناس لزمانهم«همچنین نوشتار او درباره اخالق و رفتار معتضد عباسی، در کتاب دیگرش به نام 

   2.، در قید حیات بوده استهجري قمري 289تا  279هاي سال

  

آثار یعقوبی ت علمی و اعتبارشخصی  

  .یاد شده است »عباسی«و  »اَخباري«، »کاتب«به علّت جایگاه علمی و شخصیت فرهنگی یعقوبی، از وي با عناوینی همچون 

آید که یعقوبی در همان آغاز دوران جوانی و قبل از پاي نهادن در مسیر سفرهاي طوالنی، برمی 3»عباسی«و  »کاتب«هاي از عنوان

  .بغداد، به امر کتابت در امور دفتري عباسیان گذرانده استمدتی را در 

نگاري و نیز که در توصیف مورخین معتبر، به کار رفته است؛ از آشنایی او با اخبار تاریخی، شأن و منزلت او در تاریخ »اَخباري«عنوان 

  .اعتبار علمی وي در ثبت حوادث تاریخی حکایت دارد

، آثار متعددي را به رشته تحریر درآورد که با تأسف باید »تاریخ خاندانی«و  »تاریخ عمومی«: همچون هاي مختلف تاریخ،وي در حوزه

  .اندها از میان رفتهتر آنبیش: گفت

و  رود؛ نه تنها به این دلیل که دانش جغرافیا را به طور منسجمبه شمار می سوم قرنیعقوبی در دانش جغرافیا نیز از نوابغ جهان اسالم در 

  .هایی در دانش جغرافیانگاري پدید آوردمشخّصی بنا نهاد؛ بلکه از آن لحاظ که نوآوري

هاي مختلف این دانش، به ویژه سیر و سفرهاي بسیارش، تحسین روش او در گردآوري اطّالعات جغرافیایی و توجه او به جنبه

                                                             

 . 155 ـ 154 ص البلدان، ـ 1

 . 35 ص ملورد، ولیم: تحقیق لزمانهم، الناس مشاکلۀ ـ 2

 .است بوده) عباسی منصور(: عباسیان موالیان از) واضح(: او جد ـ 3



 

 

  .مستشرقین را نیز بر انگیخته است

  .یژه، بسیاري از مسائل مناطق محلّ گذر و مورد مشاهده خویش را ثبت و ضبط کرده استوي با دقّت، امانت و حساسیت و

  .بهره برده است )تحقیق میدانی(وي در گردآوري اخبار و اطّالعات جغرافیایی هر منطقه، از روش مصاحبه و مشاهده حضوري 

تا اطّالعات و اخباري را که از طریق مصاحبه به دست  کردجالب توجه این که وي براي ارائه اطّالعات دقیق جغرافیایی، تالش می

  .گوترین افراد منطقه برسانَدآورده بود، به تأیید یکی از راست

  .لّاق بودـنگاري نیز نوآور و خَیعقوبی در دانش تاریخ

ـ ، به جاي نگارش تاریخ بر محور  »األخبار الطوال«ـ مؤلّف کتاب  )282متوفّاي (نَوري عصرش ابوحنیفه احمد بن داوود دیاو و هم

  .بندي تاریخ بر محور موضوعات روي آوردندنگاري، به فصلسال

  :هاي مهم تاریخی هماننداو در این روش ابتکاري، سر فصل

اي، نگاري خویش قرار داد؛ ولی در عین حال کوشید تا به گونهها و حوادث مهم را محور و عنوانِ تاریخدوران خالفت خلفا، جنگ

  .توالی و ترتیب زمانی حوادث و اتّفاقات را رعایت کند

آمد ـ ، خودداري کرد و نگاري را کنار گذاشت و از ذکر سلسله اسناد ـ که در مقدمه اخبار تاریخی میدر تاریخ »شیوه نقلی«یعقوبی 

  .اطّالعات خود را بدون ذکر سلسله اسناد بیان داشت

  .نیز به کار گرفت و آن را ترقّی بخشید )346متوفّاي ( بعدها این شیوه نگارش را مسعودي

البتّه این بدان معنا نیست که یعقوبی در وثاقت اخبار یا دریافت اطّالعات تاریخی از سرمنشأهاي اصلی و مورد اعتماد، کوتاهی کرده 

هایی است که در آثارش به صحت نقل هاي علمی یعقوبی، توجه بسیار به درستی وها و دقّتاست؛ بلکه بر عکس، یکی از حساسیت

  .ها دست یازیده استثبت آن

اش با دقّت، وثاقت، امانت و حساسیت ویژه، مسائل مناطق محلّ گذر و مورد مشاهده بدیهی است، در شرایطی که وي در آثار جغرافیایی



 

 

توان اي طوالنی روي آورده است؛ هرگز نمیخویش را ثبت و ضبط کرده و براي کسب اخبار مورد اعتماد در این زمینه، به سفره

باید  »تاریخ یعقوبی«دقّتی نموده باشد؛ لذا درباره سندهاي کتاب پذیرفت که وي در ثبت و درج صحیح حوادث تاریخی، مسامحه و بی

داشته و از این رو،  ها و صحت گفتارشان اعتمادهایی را برگزیده است که به راویان آنیعقوبی در نگارش کتاب تاریخش، نقل: گفت

دهد ـ ، در آغاز هر دیده است که سلسله اسامی ناقالن اخبار را ـ که حجم بسیاري از آثار تاریخی را به خود اختصاص میلزومی نمی

 به ویژه در بخش دوم کتابش که اختصاص به تاریخ(خبر تاریخی درج کند؛ بلکه به جاي آن، روش نوینی را ابداع کرد و بر اساس آن 

   4.جا گردآوري و ذکر نمود، منابع و اسناد مورد اعتماد خود را، در آغاز کتابش، یک)اسالم دارد

  

  نگاري یعقوبیهاي تاریخویژگی

  .آوري اطّالعاتـ دقّت و وثاقت علمی در جمع 1

  .در یک اقدام ابتکارينگاري خویش به شکلی روشمند در آغاز کتاب و حذف سلسله ناقالن داري و ذکر منابع تاریخـ امانت 2

  .نگاريهایش به شیوه موضوعنگاشتهـ تبویب و تنظیم تاریخ 3

  .)هاعدم دخالت باورهاي متعصبانه مذهبی در نقل(گرایانه درباره حوادث تاریخی  ـ پرهیز از جانبداري و قضاوت سوي 4

  .ـ ذکر روایات تاریخی شیعیان 5

  .و گوي حضوري آوري روایات شفاهی، از طریق گفتـ جمع 6

  .تریابی به اطّالعات دقیقـ به کارگیري روش مشاهده براي دست 7

  .نگري و طرح مباحث ملل مختلف در قالب تاریخ جهانیـ جهان 8

  .شناسانه به تاریخ و پرداختن به مباحث اجتماعی و مردمیـ رویکرد اجتماعی و مردم 9
                                                             

 . 158 ـ 154 ص اسالم، تاریخ منابع ؛ 302 ـ 285 ص اسالمی، نگاريتاریخ و تاریخ دانش: از اقتباس ـ 4



 

 

  .ه تاریخـ طرح مباحث علمی و رویکرد فرهنگی و فلسفی ب 10

  .نگاريهاي بشري در تاریخـ تلفیق دانش تاریخ و جغرافیا و تقریب دانش 11

   5.هاي مختلف با یکدیگرـ پیوند دادن علم نجوم با علم تاریخ و تطبیق تقویم 12

  

  »تاریخ یعقوبی«نکاتی دیگر درباره کتاب 

   6.عمیق و با یک رویکرد جهانی به تاریخ، نگاشته شده استنگاري مسلمانان است که با بینش تاریخ یعقوبی نخستین اثر در تاریخ

  :این اثر بزرگ و ارزنده را باید به دو بخش کلّی تقسیم کرد

  .) تاریخ پیش از اسالم: با موضوع(ـ جلد یکم  1

  .) تاریخ پس از اسالم: با موضوع(ـ جلد دوم  2

  :کتاب به صورت موضوعی و با عناوینی چون

  پیامبران،«

  ملوك،

  علما و فالسفه،

  ها و اقوام،کتاب

                                                             

  .304 ـ 303 ص اسالمی، نگاريتاریخ و تاریخ دانش: از اقتباس ـ 5

  :برد بهره نیز زیر منبع از زمینه، این در توانمی

 . 179 ـ 174 ص المورخین، مناهج و التاریخ علم

 . 138 ص ،1 ج اسالمی، تمدن گستره در تاریخ علم: از اقتباس ـ 6



 

 

  ها،کیش

  آداب و رسوم،

  ها  وسرزمین

  »خلفا

  .ها، تنظیم و تدوین شده استو با توجه به ترتیب و ترتّب زمانی آن

  .است سوم هجري قرنهاي عمومی و مشتمل بر تاریخ جهان از آغاز تا اواسط نامهبنابراین، تاریخ یعقوبی از تاریخ

یکم از کتابش، با دیدگاهی نقّادانه به منابع تاریخ نگریسته و بعضی از اطّالعات شایع تاریخی درباره اقوام و فرمانروایانِ یعقوبی در جلد 

که خود، حاکی از دقّت وي در ثبت حوادث تاریخی در این کتاب  7پیش از اسالم را به صراحت، اسطوره و غیر قابل اعتماد خوانده است

  .باشدمی

  :د اذعان کرددر مجموع بای

نگاري مسلمانان، از منزلت گردد که در تطور تاریخشمار محسوب میسالهاي عمومی به شیوه نامهاز نخستین تاریخ »تاریخ یعقوبی«

   8.خاصی برخوردار است

  

  نگاري یعقوبیحضور مالحظات سیاسی در تاریخ

قمري رخ داد و به شهادت رهبر  170و  169 سالطالب، که در با قیام صاحب فخ، حسین بن علی بن حسن بن حسن بن علی بن ابی

م به در برد و به سالطالب از مهلکه جان رزمانش انجامید، ادریس بن عبداهللا بن حسن بن حسن بن علی بن ابیقیام و بسیاري از هم
                                                             

 . 158 ص ،1 ج یعقوبی، تاریخ: ك.ر مثال، براي ـ 7

 . 118 ـ 117 ص اسالم، در نگاريتاریخ :از اقتباس ـ 8



 

 

  .سوي مصر متواري شد

مصر بود، در فرار ادریس به سوي مغرب، او  »برید«قت ـ عامل واضح ـ نیاي یعقوبی ـ که در آن زمان از طرف هادي عباسی ـ خلیفه و

  .را یاري رساند

  .را صادر کرد »واضح«رسانی به ادریس، با خبر شد؛ دستور دستگیري در کمک »واضح«اما هادي ـ خلیفه عباسی ـ که از نقش 

  .گري و کمک به یک شورشی دستگیر شدبه اتّهام رافضی »واضح«

  .جسدش را به دار آویختند گردن او را زدند و

کنند؛ از این رو، در منابع، پس از آن، خاندان یعقوبی به اتّهام همکاري با رافضیان شورشی، دیگر نفوذ چندانی در دربار خالفت پیدا نمی

رانی همچون طبري و ابن نگااز نیاي دوم، نیاي اول و پدر یعقوبی و اخبار آنان، سخنی به میان نیامده و خود یعقوبی نیز از جانب تاریخ

   9.گري متّهم گردیده استاثیر، به رافضی

هرچند یعقوبی، اخبار صاحب فخ و داستان فرار ادریس به سوي مغرب را بیان کرده است؛ ولی از ارتباط نیایش ـ واضح ـ با ادریس و 

  .، سخنی به میان نیاورده است»واضح«نجات وي توسط 

  :رودتر بوده است؛ اما گمان مین باره، از هر کس دیگري آگاهرسد که یعقوبی در ایبه نظر می

  .ه بوده استلأسکاري وي درباره این مآن چه باعث خودداري او از نقل رخداد مورد نظر شده است، مالحظات سیاسی و پنهان

  .بنابراین، از شرح واقعه و به دار آویخته شدن جدش، در آثار او سخنی به میان نیامده است

ش ـ که سایه شوم خود را نسل به نسل در خاندان یعقوبی بر خاطره تلخ یعقوبی از به دار آویخته شدن نیای: توان گفتاین رو، می از

گري به آنان، موجب گردید تا وي علیرغم العباس به این خاندان و اتّهام رافضیجاي نهاده بود ـ ، به انضمام سوء ظنّ شدید خلفاي بنی

نیز به تفصیل یاد نکند؛ چه رسد به آن  »هجوم اول«، حتّی از حوادث السالم علیهمرّ اخبار علویان و ذکر اخبار ائمه اطهارگیري مستمپی
                                                             

 . 289 ـ 288 ص اسالمی، نگاريتاریخ و تاریخ دانش: از اقتباس ـ 9



 

 

  .، سخنی به میان آورد»هجوم اصلی«که بخواهد در کتاب خود، از حوادث 

  

  »تاریخ یعقوبی«در کتاب  علیهاالسالمهجوم به بیت فاطمه

  :کندنموده و چنین نقل می هجوم اولدر کتاب تاریخش، اشاره مختصري به حوادث  )292متوفّاي (یعقوبی 

منْزِلِ  یطالبٍ فیبنِ أبِ ینَ و الْأنْصارِ قَد اجتَمعوا مع علیو بلَغَ أبابکْرٍ و عمرَ أنَّ جماعۀً منْ الْمهاجِرِ

ا فولِ اهللاِ، فَأتَوسر ۀَ بِنْتمتّ یفاطۀٍ حماعیج لع خَرَج و وا الدارمجهی الس هعم ویفَلَق ،فرُ یمع ه

رَ سکَس و هرَعفَصیۀُ فَقالَتمفاط تفَخَرَج خَلُوا الدارد و فَه:  

  !اهللاِ یو لَأعجنَّ إل يو اهللاِ لَتَخْرُجنَّ أو لَأکْشفَنَّ شَعرِ

   10...الدارِ یرَج منْ کانَ ففَخَرَجوا و خَ

  .اندطالب در خانه فاطمه دختر پیامبر خدا گرد آمدهرسید که گروهی از مهاجرین و انصار همراه علی بن ابی]  خبر[ابابکر و عمر  و به

و به زمینش زد و  علی با شمشیر بیرون آمد، پس عمر او را دید. با گروهی آمدند تا به آن خانه یورش برند]  ابوبکر و عمر[پس 

  .شمشیرش را شکست

کنم و به نزد خدا روید و یا موهایم را پریشان میبه خدا سوگند که یا بیرون می: پس فاطمه بیرون آمد و گفت. ها وارد خانه شدندو آن

  ...ها بیرون آمدند و هر کس در خانه بود، بیرون آمدپس آن! برمشکایت می

  
                                                             

 .الحیدریه المکتبۀ: چاپ ،126 ص ،2 ج یعقوبی، تاریخ ـ 10



 

 

  باشد؟می اي در این زمینه مطرحچه شبهه

ـ در مقام انکار به شهادت رسیدن حضرت  »فاطمه زهرا از والدت تا افسانه شهادت«عبد العزیز نعمانی ـ مؤلّف مقاله 

  :کند،ادعا میعلیهاالسالمزهرا

ناقالن هم به آن دهد خود اي بیان شده که نشان میضعف بیانی دارد زیرا به گونه)... رضی اهللا عنها(نقل شهادت حضرت فاطمه زهرا «

   11!».اعتماد ندارند

را میان  )!(نوعی تعارض و دوگانگی او به دنبال طرح این شبهه، ـ به زعم خود ـ به ارائه یک مثال در این زمینه پرداخته تا بدین وسیله،

  .، به اثبات برسانَدعلیهاالسالمهاي حاکی از به شهادت رسیدن حضرت زهرانقل

   12:نویسداز این رو می

، )هـ  231ـ  160(نَظّام  13پرداخت، ابراهیم بن یسار) رضی اهللا عنها(نخستین کسی که به جعل داستان شهادت حضرت فاطمه زهرا «

  ...رئیس فرقه نظّامیه بود

 خانه فاطمه: زدعمر در روز بیعت، شکم حضرت فاطمه را زد و او سقط جنین کرد، و فریاد می: وي داستانی دروغین جعل کرد و گفت

  14!».را با ساکنان آن بسوزانید؛ در حالی که جز علی، فاطمه، حسن و حسین کسی دیگر در خانه نبود

  :نگاردآن گاه، به دنبال نقل فوق می

                                                             

 . 69 ص ،3 ش اسالم، نداي فصلنامه ـ 11

 از یکم بخش در مندرج( »وحی بر تازیانه«کتاب  به ،»شهادت افسانه« مقاله در مندرج شبهه از فراز این به پاسخ با آشنایی براي ـ 12

 .مراجعه نمایید) علیهاالسالمزهرا حضرت شهادت دانشنامه

 .است سیار آن، صحیح ضبط ـ 13

 . 69 ص ،3 ش اسالم، نداي فصلنامه ـ 14



 

 

  15!»...کنداي دیگر نقل مییعقوب یعقوبی در تاریخ یعقوبی، بدون ذکر سند، به گونههمین داستان را احمد بن ابی«

  :نویسدپرداخته و در راستاي به کرسی نشاندن ادعایش می »نقل یعقوبی«ز اي اوي سپس به ارائه ترجمه

اي در آن، در مورد سوزاندن خانه فاطمه و حمله به آن بانوي بزرگوار باشد که هیچ اشارهروایت یعقوبی از آن جهت قابل توجه می«

   16!»...نشده

  

  »هاي هجومتعارض نقل«پاسخ اجمالی به شبهه 

، حداقل در دو نوبت علیهاالسالمگفتیم ـ و در گفتار دوم نیز به تفصیل مالحظه خواهید فرمود ـ ، هجوم به بیت فاطمههمان طور که 

  .جداگانه، مجزّا و مستقل از یکدیگر رخ داده است

ناپذیري نیز به هاي انکار، اختالف»اندحوادثی که در این دو واقعه متفاوت رخ داده«هاي حاکی از طبیعی است که میان نقل بنابراین،

  .باشدچشم بخورد که ناشی از استقالل کامل این دو هجوم از یکدیگر می

فرض کرده و در نتیجه، در مسیر اثبات وجود  »یک واقعه«آري، اشتباه مؤلّف مقاله از آن جا نشأت گرفته است که وي، این دو هجوم را 

  .)!(فرسایی نموده است، قلمعلیهاالسالمفاطمههاي حاکی از حوادث هجوم به بیت تعارض میان نقل

آورده است، مربوط به  »یعقوبی«چه از کتاب و آن »هجوم اصلی«مطرح کرده است، مربوط به  »نَظّام«چه وي از قول در حالی که آن

  .باشدمی »هجوم منجر به شکست تحصن=  هجوم اول«

  :گرددبار دیگر تأکید می

ها رخ داده است ـ دو حادثه کامالً مجزّا بوده و هر یک از این دو هجوم، از از لحاظ اتّفاقاتی که در ضمن آناین دو واقعه ـ به ویژه 
                                                             

 . 69 ص ،3 ش اسالم، نداي فصلنامه ـ 15

 . 69 ص ،3 ش اسالم، نداي فصلنامه ـ 16



 

 

  .باشندرخدادهایی منحصر به فرد برخوردار می

  

  گفتار دوم

  هجوم اصلیاز  هجوم اولتفکیک 

  

  و تعدد آن» هجوم«تعریف 

، به علیهاالسالممرتبه از حضور هواداران مسلّح خلیفه در اطراف درب خانه فاطمههمان طور که در آغاز این نوشتار اشاره کردیم، هر 

  .نامیممی »هجوم«را،  السالم علیهو با هدف اخذ بیعت از امیرالمؤمنین 17فرمان ابوبکر

مستقیم خلیفه و با هدف اخذ به دستور ( علیهاالسالمبر اساس تعریف فوق، به مواردي از مراجعه هواداران ابوبکر به درب خانه فاطمه

به کار نرفته است نیز،  »ارعاب، تهدید به احراق و عناصري از جنس خشونت«ها، ، که در آن مراجعه) السالم علیهبیعت از حضرت امیر

اند ـ ، رخ داده »هجوم اصلی«و برخی دیگر، پیش از  »هجوم اول«را ـ که برخی، پیش از  »هاهجوم«گوییم و این قبیل از می »هجوم«

  .نامیممی 18»هجوم مقدماتی«

 ا اگر به تعریف مذکور، قیدعمال عناصري از جنس خشونت«: شامل »حمله«امهجوم «هاي را بیفزاییم، نقل »ارعاب، تهدید به احراق و ا

                                                             

 14: شماره ذیل ؛)اول هجوم به دستور( 30 ـ 21ـ 20 :هايشماره ذیل ،علیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه: ك.ر ـ 17

 .)اصلی هجوم به دستور(

 و آخر پ ،225 ص آخر؛ پ ،223 دوم؛ ص پ ،170 ص ،علیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه: ك.ر مثال، براي ـ 18

 ).است نداده رخ ايحمله ها،هجوم این در. (اول پ ،372 ص اول؛ پ ،245 دوم؛ ص پ ،242 ص سوم؛ پ ،226 ص اول؛ پ ،226 ص



 

 

  19.گردندبه دو گروه تقسیم می »علیهاالسالمبه بیت فاطمه

  .»هجوم منجر به شکست تحصن=  اولهجوم «هاي حاکی از نقل: گروه اول

  .»علیهاالسالمهجوم منجر به وقوع احراق و ایراد ضرب و جرح به حضرت زهرا=  هجوم اصلی«هاي حاکی از نقل: گروه دوم

  

  هجوم اصلیو ) منجر به شکست تحصن( هجوم اولرویدادهاي 

  هاي اصلی و بنیادینشاخصه

  :هاي زیر دست یافتتوان به شاخصه، می»هجوم اول«بندي دقیق حوادث از موضوع

در محلّ بیت فاطمه ) زبیر بن عوام: به ویژه(تعدادي از مخالفین بیعت با ابوبکر  )اجتماع(؛ تحصن هجوم اولدر  نخستین شاخصه اصلی

  .باشد، میعلیهاالسالم

و در رأس آنان، زبیر بن عوام می السالم علیهامیرالمؤمنینو حامیان کنندگان ، همه تحصنهجوم اولمخاطب و هدف اصلی مهاجمین در (

  ).باشد

  .باشددر صورت عدم خروج متحصنین از آن جا، می علیهاالسالم؛ تهدید عمر به احراق بیت فاطمههجوم اولدر  دومین شاخصه اصلی

ویژه خروج زبیر ـ در حالی که شمشیر به دست به، علیهاالسالم؛ خروج متحصنین از بیت فاطمههجوم اولدر  سومین شاخصه اصلی

                                                             

 ،1 جلد( »علیهاالسالمالزهراء مأساة« کتاب العاملی، در مرتضی جعفر سید استاد: همچون پژوهشگرانی تأکید مورد هجوم دفعات تعدد ـ 19

 »علیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه« کتاب در مهدي، الزهراء شیخ عبد استاد و )315 و 314 ـ 313 و 274 صفحه

  .است گرفته قرار) 114 ـ 112 و 110 و 101صفحه (

 مأساة: ك.ر( .است نموده تصریح دفعات هجوم، تعدد به بار، نخستین براي )614 متوفّاي( زیدي حمزه ابن که است آوري یاد به الزم

 )315 و 313 ص ،1 ج ،علیهاالسالمالزهراء



 

 

  .باشدداشت ـ ، می

  .باشد، علیرغم خروج متحصنین میعلیهاالسالماز بیت فاطمه السالم علیه؛ عدم خروج حضرت علیهجوم اولدر  چهارمین شاخصه اصلی

  بنديجمع

  :هاي، ذیل شماره»علیهاالسالم بیت فاطمهدراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی «هاي اهل سنّت، مندرج در کتاب نقل

   20.باشندمی »هجوم اول«حاکی از  59ـ  40ـ  33ـ  30ـ  29ـ  28ـ  27ـ  19ـ  17ـ  11ـ  10ـ  9ـ  5ـ  3ـ  2ـ  1
                                                             

  :باشندمی تقسیم قابل دسته به چهار ،»علیهاالسالمفاطمه بیت به هجوم« واقعه با مواجهه حیث از سنّت اهل تاریخی منابع ـ 20

  .اندکرده اشاره آن، حوادث برخی و اول هجوم به تنها ـ تفصیل به ـ که منابعی: یکم دسته

 :هايشماره ،علیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه: ك.ر

  .40 ـ 33 ـ 30 ـ 29 ـ 28 ـ 27 ـ 11 ـ 5 ـ 1

  .اندکرده اشاره آن، حوادث برخی و اول هجوم به تنها ـ اختصار به ـ که منابعی: دوم دسته

  :هايشماره ،علیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه: ك.ر

  . 59 ـ 19 ـ 17 ـ 10 ـ 9 ـ 3 ـ 2

 ) از برخی آمیزتحریف( ادغام به سپس کرده و اشاره آن، حوادث برخی و اول هجوم به ـ اختصار به یا تفصیل به ـ که منابعی: سوم دسته

  .اندپرداخته اول هجوم حوادث با ،اصلی هجوم حوادث

  :هايشماره ،علیهاالسالم بیت فاطمهدراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی : ك.ر

  .25 ـ 22 ـ 21 ـ 20 ـ 18 ـ12 ـ 4

  .انداشاره کرده اصلی هجوم به تنها ـ تحریف با گاه و فراوان اختصار به ـ که منابعی: چهارم دسته

  :هايشماره ،علیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه: ك.ر

 . 58 ـ 47 ـ 42 ـ 37 ـ 34 ـ 23 ـ 15 ـ 14 ـ 13 ـ 10 ـ 9 ـ 8 ـ 7 ـ 6



 

 

  :هاي زیر دست یافتتوان به شاخصه، می»هجوم اصلی«بندي دقیق حوادث از موضوع

 علیهاالسالمو خالی بودن بیت فاطمه »هجوم اصلی«در هنگام  السالم علیهمتنها بودن اهل بیت؛ هجوم اصلیدر  نخستین شاخصه بنیادین

  .باشد، میالسالم علیهاز یاران حضرت علی

  ).باشدمی السالم علیه، امیرالمؤمنینهجوم اصلیمخاطب و هدف اصلی مهاجمین در (

توسط مهاجمین و  علیهاالسالماز بیت فاطمه السالم علیهاجباري حضرت علی؛ بیرون کشاندن هجوم اصلیدر  دومین شاخصه بنیادین

  .باشدتهدید ایشان به قتل، می

  .باشدتوسط مهاجمین، می علیهاالسالم؛ به آتش کشیدن درب خانه حضرت زهراهجوم اصلیدر  سومین شاخصه بنیادین

  .باشدتوسط مهاجمین، می علیهاالسالمحضرت زهرا ؛ ایراد ضرب و جرح بههجوم اصلیدر  چهارمین شاخصه بنیادین

روند، به شمار می »هجوم اصلی«ترین حوادث و رخدادهاي هاي سوم و چهارم، از زمره مهمالزم به یادآوري است که هر چند شاخصه

  .ها قابل کشف و مشاهده است ـ آن اي که تنها رد پاهاي کم رنگی ازاند ـ به گونهاما در منابع اهل سنّت، به شدت حذف و تحریف شده

  .توان مشاهده نمودهاي اول و دوم را میمندرج در منابع سنّی، تنها شاخصه »هجوم اصلی«هاي بنابراین، در نقل

  بنديجمع

  :هاي، ذیل شماره»علیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«هاي اهل سنّت، مندرج در کتاب نقل

  .باشندمی »هجوم اصلی«حاکی از  58ـ  47ـ  42ـ  37ـ  34ـ  23ـ  15ـ  14ـ  13ـ  10ـ  9ـ  8ـ  7ـ  6

  

  هجوم اولدر  هجوم اصلینکاتی درباره ادغام برخی حوادث 

: همانند( »هجوم اصلی«ها اشاره نمودیم، از درج حوادث ـ به برخی از آن 21منابع اهل سنّت بنا به دالیلی که ـ در کتاب زخم آتش
                                                             

 .پنجم کتاب یکم، بخش ،علیهاالسالمزهرا حضرت شهادت دانشنامه: ك.ر ـ 21



 

 

سازگاري داشته است ـ ، در  »ها و اهدافشانانگیزه«سر باز زده و تنها ـ با زیرکی ـ ، فرازهایی از آن رخدادها را ـ که با  )وقوع احراق

   22.اندادغام کرده »هجوم اول«هاي نقل

هجوم «، تنها حادثه از حوادث »اجباري با ابوبکر ، جهت انجام بیعتعلیهاالسالماز بیت فاطمه السالم علیهبیرون کشاندن امیرالمؤمنین«

ـ ، به  »هجوم اول«خوانی داشته و توجه آنان را ـ جهت ادغام با حوادث است که نقل آن، با اهداف نویسندگان اهل سنّت هم »اصلی

را  علیهاالسالموم به بیت فاطمههاي هجهاي صورت گرفته در نقللذا در مراجعه به منابع اهل سنّت، عمده ادغام. خود جلب کرده است

  .توان جستجو نموددر همین مورد خاص می

به همراه زبیر و سایر متحصنین، و در پاره السالم علیههاي ادغام شده، از خروج امیرالمؤمنیندر برخی از این نقل: نکته قابل توجه این که

، سخن به میان علیهاالسالماز بیت فاطمه السالم علیهرون کشاندن امیرالمؤمنینها، تنها از خروج زبیر با شمشیر و سپس، بیاي دیگر از آن

   23.آمده است

                                                             
 شیعی، منابع اکثر که حالی در اند؛پرداخته »اول هجوم«حوادث  نقل به بیشتر نگارانه،تاریخ نگاهی با سنّی، منابع: گفت باید اساس این بر ـ 22

  .اندپرداخته »اصلی هجوم« نقل حوادث به بیشتر کالمی، یا حدیثی نگاهی با

  :است گردیده شبهه این به ابراز منجر ،»هجوم حوادث ثبت از سنّیان و شیعیان انگیزه و روش تفاوت« به علمی توجه عدم

 چه شده، نقل آن ضمن در که ناگواري حوادث و گرفتن بیعت براي السالم علیهامیرالمؤمنین خانه به حمله واقعه«) موعود مجلّه(: سؤال

  »دارد؟ روایی سنّیان متون در جایگاهی

  !»...اندپرورانده را آن شیعی و متون منابع و شده نقل سنّت اهل منصفان متون در مطلب این اصل«) قائدان(:جواب 

 )19 ص ،1385 ماهدي ،71 شماره موعود، مجلّه با مصاحبه قائدان، اصغر دکتر(

  :هايشماره ذیل ،علیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه: ك.ر ـ 23

 . 25 ـ 22 ـ 21 ـ 20 ـ 18 ـ 12 ـ 4



 

 

  

  :الزم به ذکر است که

  .، در برخی منابع امامیه نیز قابل مشاهده است»هجوم اول«با رویدادهاي  »هجوم اصلی«ادغام حوادث 

هاي جائر، سهو در ضبط دقیق ترس از حکومت: همانند(ها، به دالیل و مالحظات متعددي البتّه باید توجه داشت که این قبیل ادغام

  .ورزانه نبوده استهاي غرضصورت پذیرفته و هرگز تابع انگیزه )...ماجراها، استناد به منابع عامه جهت رعایت اصول مناظره و

  

  :گردد کههمچنین خاطر نشان می

حوادثی همچون تهدید به احراق و یا حمله و ورود مهاجمین به داخل خانه، که : یعنی(اي حوادث مشترك میان هر دو هجوم وجود پاره

24انددر هر دو هجوم به وقوع پیوسته
هجوم «و  »هجوم اول«هاي موجبات ادغام سهوي نقل »به طور طبیعی، ناخواسته و ندانسته«، گاه ) 

  .در یکدیگر را فراهم آورده است »اصلی

  

  علیهاالسالمشمشیر زبیر و خروج او از بیت فاطمه

، خروج زبیر با شمشیر و گرفتن شمشیر او توسط مهاجمین، ـ پس از »علیهاالسالمبه بیت فاطمه هجوم اول«از جمله رویدادهاي 

  .باشدـ می السالم علیهخروجش از خانه امیرالمؤمنین

دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی «توان در کتاب حادثه، در منابع اهل سنّت نیز فراوان یاد شده است که برخی موارد آن را میاز این 

  .مالحظه نمود 40ـ  29ـ  27ـ  25ـ  22ـ  21ـ  20ـ  19ـ  18ـ  12ـ  4ـ  2ـ  1: هاي، ذیل شماره»علیهاالسالم بیت فاطمه

                                                             

 .نمود خواهیم اشاره نیز هجوم دو هر مشترك میان حوادث به ،اول هجوم حوادث موضوعی فهرست ارائه ضمن بعد، صفحات در ـ 24



 

 

توسط مهاجمین، سخن به میان آمده است؛ و  »و شمشیر زبیر السالم علیهشمشیر امیرالمؤمنین«از گرفتن  25جایی که در برخی منابعاز آن

از بیت  السالم علیهو بیرون کشاندن اجباري امیرالمؤمنین »هجوم اول«با توجه به این نکته که خروج زبیر با شمشیر، مربوط به حوادث 

  :باشد؛ باید گفتمی »هجوم اصلی«، مربوط به حوادث علیهاالسالمفاطمه

را  ) با شمشیر ـ با فرض صحت آن ـ ، و خروج زبیر با شمشیر السالم علیهخروج امیرالمؤمنین(منابع مذکور، دو حادثه از این دو هجوم 

  .انددر یکدیگر ادغام کرده و یک جا ذکر نموده

  :گیریمبر این اساس نتیجه می

اي یا به حادثه ...)فه و دخلوا الدار یه عمر فصرعه و کسر سیف، فلقیو معه الس یو خرج عل(:  نقل یعقوبی

  :مربوط است، اشاره دارد و در نتیجه »هجوم اصلی«که به 

را در یکدیگر  »هجوم اصلی«و  »هجوم اول«هایی است که ـ به دلیل مالحظات سیاسی ـ ، حوادث نقل یعقوبی نیز از زمره همان نقل

  .اندادغام کرده

  :ـ باید گفت 26و یا ـ به احتمال زیاد

  .نوشته شده است »زبیر«به اشتباه، به جاي نام  »السالم علیه علی«اکتفا کرده و در نقل او، نام  »هجوم اول«یعقوبی تنها به ذکر حوادث 

  

                                                             

  :هايشماره ذیل ،علیهاالسالم بیت فاطمهدراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی : ك.ر ـ 25

 . 25 ـ 17 ـ 4

فاطمه بیت از السالم علیهامیرالمؤمنین بیرون کشاندن ـ تردیدبی ـ زیرا کند؛می تقویت را احتمال این صحت ها،نقل سایر در دقّت ـ 26

 .است بوده ،)آن از قبل نه و( خانه ایشان داخل به مهاجمین ورود از پس ،علیهاالسالم



 

 

  در منابع اهل سنّت هجوم اولفهرست موضوعی حوادث 

  )هجوم اصلیهاي ادغام شده با به نقل با نگاه تفکیکی(

   27هجوم اولآوردن آتش در 

  :، ذیل شمارهعلیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه

30 .  

   28هجوم اولبا مهاجمین در  علیهاالسالماحتجاج حضرت زهرا

  :هاي، ذیل شمارهعلیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه

  . 33ـ  30ـ  28ـ  25ـ  17ـ  12

  هاشم از بیعت با ابوبکرامتناع بنی

  :هاي، ذیل شمارهعلیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه

  . 59ـ  29ـ  22ـ  21ـ  12ـ  3

  و زبیر در هنگام تحصن السالم علیهبرداشتن سالح توسط حضرت علی

  :هاي، ذیل شمارهعلیهاالسالم علی بیت فاطمهدراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم 

  . 25ـ  1

  و امتناع از بیعت با ابوبکر علیهاالسالمو زبیر در بیت فاطمه السالم علیهتحصن حضرت علی

  :هاي، ذیل شمارهعلیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه
                                                             

 .باشدمی نیز هیزم آوريجمع از حاکی و گرفته صورت »هجوم« دو هر در آتش، آوردن ـ 27

 .است گرفته صورت »هجوم« دو هر در مهاجمین، با علیهاالسالمزهرا حضرت احتجاج ـ 28



 

 

  . 30ـ  25ـ  18ـ  4ـ  1

  و مخالفت متحصنین با ابوبکر االسالمعلیهتحصن در بیت فاطمه

  :هاي، ذیل شمارهعلیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه

  . 59ـ  40ـ  39ـ  33ـ  31ـ  30ـ  29ـ  28ـ  24ـ  21ـ  19ـ  17ـ  12ـ  11ـ  5

   29تهدید به احراق بیت و انهدام آن، در صورت عدم خروج متحصنین

  :هاي، ذیل شمارهعلیهاالسالم حول الهجوم علی بیت فاطمه دراسۀٌ و تحلیلٌ

  . 59ـ  39ـ  33ـ  29ـ  28ـ  27ـ  19ـ  12ـ  11ـ  5ـ  4

  السالم علیه، توسط حضرت علیعلیهاالسالمآوري قرآن در ایام تحصن در بیت فاطمهجمع

  :، ذیل شمارهعلیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه

12 .  

  به منظور اخذ بیعت از متحصنین 30آوري هیزم جهت افروختن آتشجمع

  :هاي، ذیل شمارهعلیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه

  . 33ـ  12ـ  3

  خشم برخی از مهاجرین از خالفت ابوبکر

  :هاي، ذیل شمارهعلیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه

                                                             

 درب سوزاندن« مرحله تا »اصلی هجوم«در  اما درنیامد؛ اجرا به »اول هجوم« در) ساکنانش با خانه سوزاندن(= تهدید این چند هر ـ 29

  .رفت پیش »خانه

 .است گرفته صورت »هجوم« دو هر در هیزم، آوريجمع ـ 30



 

 

  . 25ـ  11ـ  1

  و زبیر از خالفت ابوبکر السالم علیهخشم حضرت علی

  :هاي، ذیل شمارهعلیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه

  . 25ـ  4ـ  1

  علیهاالسالمسازي توطئه مهاجمین توسط حضرت زهراخنثی

  :، ذیل شمارهعلیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه

11 .  

  31هجوم اولدستور ابوبکر به 

  :هاي، ذیل شمارهعلیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه

  . 30ـ  21ـ  20

  شمشیر زبیر

  :هاي، ذیل شمارهعلیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه

  . 40ـ  29ـ  28ـ  27ـ  25ـ  22ـ  21ـ  20ـ  19ـ  18ـ  12ـ  4ـ  2ـ  1

  هجوم اولدر  علیهاالسالماز بیت فاطمه السالم علیهعدم خروج حضرت علی

  :، ذیل شمارهعلیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه

12 .  

  32، توسط عمر بن خطّابعلیهاالسالمفرماندهی مهاجمین به بیت فاطمه
                                                             

 .است گرفته صورت »هجوم« دو هر در هجوم، به ابوبکر مستقیم دستور ـ 31



 

 

  :هاي، ذیل شمارهعلیهاالسالم علی بیت فاطمهدراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم 

  .59ـ  45ـ  40ـ  39ـ  30ـ  29ـ  28ـ  27ـ  26ـ  25ـ  22ـ  21ـ  20ـ  19ـ  18ـ  12ـ  4ـ  2ـ  1

   علیهاالسالممشاوره متحصنین با حضرت زهرا

  :، ذیل شمارهعلیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه

11 .  

  بیعت از متحصنیننحوه اخذ 

  :هاي، ذیل شمارهعلیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه

  . 45ـ  27

  34هجوم اولدر  علیهاالسالمبه بیت فاطمه 33ورود مهاجمین

  :هاي، ذیل شمارهعلیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه

  . 17ـ  12ـ  10ـ  9

                                                                                                                                                                                                                      

 .است گرفته صورت »هجوم« دو هر در عمر، فرماندهی ـ 32

  علیهاالسالمفاطمه بیت به مهاجمین اسامی ـ 33

  :هايشماره ذیل ،علیهاالسالم دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه

 . 26 ـ 25 ـ 22 ـ 12 ـ 4 ـ 2 ـ 1

 .است گرفته صورت »هجوم« دو هر در ،السالم علیهامیرالمؤمنین خانه به مهاجمین ورود ـ 34


