
 

 

  خزان یاس 
   علیهاالسالمشهادت حضرت زهرا: دیگو یعه میچرا ش

  

  

  علی لباف: به اهتمام

  الدین طبسی نجم شیخاستاد محقّق : با سپاس از

  

  

  مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر : ناشر 

  

  

  



 

 

  لبادورنماي مط ٭

  زه نگارشیانگ

  

  »شهادت« واژه يریارگک  ان در بهیعیش  منطق یبررس: ییپاسخگو ریدر مس

  

  مقدمه

  علیهاالسالمان درباره مصائب حضرت زهرایعیش یخیچهار باور تار

  

  اند م مجروح شدهکتوسط عوامل دستگاه حا علیهاالسالمحضرت زهرا: میک

  )يهجر 5قرن ( یخ طوسیگزارش ش

  )يهجر 6قرن ( ینیل قزویگزارش عبد الجل

  )يهجر 9قرن ( یاضیب ین عاملیالد  نیگزارش ز

  )يهجر 5و  4قرون (از اهل سنّت  ییها گزارش

  

  د بوده استیشد علیهاالسالمجراحت حضرت زهرا: دوم

  )يهجر 4قرن ( ینعمان مغرب ینقل قاض

  )يهجر 5قرن (ر یصغ یامام ينقل طبر

  )هجري 7قرن (نقل عمادالدین طبري 

  



 

 

  شان منجر شده استیبه درگذشت ا علیهاالسالمجراحت حضرت زهرا: سوم

  )يهجر 4قرن ( یه قمیقُولُونقل ابن 

  )يهجر 4قرن (خ صدوق ینقل ش

  )هجري 5قرن (نقل طبري امامی صغیر 

  )هجري 9قرن (نقل کفعمی 

  

  رخ داده است السالم علیه علیدر راه دفاع از حضرت  علیهاالسالمجراحت حضرت زهرا: چهارم

  )يهجر 3قرن ( یمنی يدین زیبن الحس ییحینقل 

يهجر 4قرن ( یاشینقل ع(  

  )يهجر 5قرن (ر یصغ یامام ينقل طبر

  

  يریگ جهیو نت يبند جمع

  )يهجر 6قرن ( ینقل طبرس

  

  انیعینش شیب بر صحت ي، شاهد»شهادت«وه اهل سنّت در انتخاب واژه یش

نَنکمؤلّف  یدرباره نَسائ )يهجر 8قرن ( يزّـنقل متاب س  

  سنَن تابکمؤلّف  یدرباره نَسائ )يهجر 8قرن (ر یثکنقل ابن 

  تاب سنَنکمؤلّف  یدرباره نَسائ )يهجر 9قرن (نقل ابن حجر 

  



 

 

  لبامط آغاز ٭

  زه نگارشیانگ

  « ینترنتیت ایبرگرفته از سا يزدم؛ نوشتار یه را ورق میو شبهات فاطمیام، آرش تابخانهکه به بهانه مرتّب نمودن کش یپ يچند

Sonnat« ه به مناسبت فاطمکهم را جلب یبه رشته تحر 1386ه یردکر درآمده بود، توج:  

ن یا ید بودن حضرت زهرا مخالف باشم، ولیه بنده با شهکن یست با اصول و ضوابط قرآن و سنت باشد؛ نه ایبا ین به افراد میدادن عناو«

  !».د است، اشتباه استیم پس شهیه چون او را مقتول بدانک

  .باشد یا به شبهه فوق میوتاه و گوک ید، پاسخییفرما ین نوشتار مالحظه میچه در ا آن

  

  ییر پاسخگویدر مس

  »شهادت«واژه  يریارگکان در به یعیمنطق ش یبررس

  

  مقدمه

وسته یبه هم پ یخیدگاه تاری، بر چهار دعلیهاالسالمحضرت زهرا اشاره به درگذشت يبرا »شهادت«واژه  يریارگکان در به یعیمنطق ش

  .باشد یاستوار م

ان در یعیش یخیتار ين باورهایتر از مسلّم یبخش )ين هجریقرون نخستژه در یو به( يقرون متماد یه در طکـ  یخین چهار واقعه تاریا

ده یس گردکمنع ی، به روشنيهجر 6ـ  3 يها قرنتوب کراث میگردند ـ ؛ در م یمحسوب م علیهاالسالمرابطه با مصائب حضرت زهرا

  :است

  .اند م مجروح شدهکتوسط عوامل دستگاه حا علیهاالسالمزهراحضرت : میکواقعه 

  .د بوده استیشد علیهاالسالمجراحت حضرت زهرا: واقعه دوم



 

 

  .شان منجر شده استیبه درگذشت ا علیهاالسالمجراحت حضرت زهرا: واقعه سوم

  .رخ داده است السالم علیه علی در راه دفاع از حضرت علیهاالسالمجراحت حضرت زهرا: واقعه چهارم

  

  میک یخیباور تار

  اند مجروح شده مکتوسط عوامل دستگاه حا علیهاالسالمحضرت زهرا

  

  :ها نمونه یبرخ

  1 شمارهسند 

  )460 متوفّاي( یخ طوسیش

  :سدینو یم )داب، نجفاآل ۀمطبع: ، چاپ156، ص  3ج ( »یص الشافیتلخ«تاب کدر 

  ...قَطَتأس ینها حتّبطْ یأنَّ عمرَ ضَرَب عل ۀِعینَ الشیه بـیال خالف ف يهور الَّذمشْو الْ

] نیجن[او سقط  هک يا م او زد، به گونهکعمر به ش: هکن است یا 1ستیدر آن ن یه خالفکعه ین شیب)  ریپرآوازه و فراگ(= مشهور ]  خبر[و 

  ...ردک

  2 سند شماره

  )560 متوفّاي( ینیل قزویعبد الجل

                                                             

 فقدان(: »نظر اتّفاق = اجماع «        معناي سوي به را »شهرت« معناي، )فیه خالف ال (= قید این افزودن با سرّه قدس طوسی شیخ ـ 1

  .است دانسته اجماع »منزله به« را آن و داده سوق) آن برابر در شاذ نظر هرگونه



 

 

  :سدینو یم )يمومحدث اُر: حی، به تصح297ص ( »النَّقض«تاب کدر 

  ».ه رسول او را محسن نام نهاده بودکشت کم او کرا در ش کیودکم فاطمه زد و کعمر درب بر ش: هکند یو گو«: آنگه گفته است

  .ور و مسطور استکمذ یو سنّ یعیش تبکاند و در  ردهکن وجه نقل یست درست؛ و برین خبریه اکاما جواب آن است 

  3 سند شماره

  )877 متوفّاي( یاضیب ین عاملین الدیز

  :سدینو یم )، تهرانيمرتضو: ، چاپ12، ص 3ج ( »میالصراط المستق«تاب کدر 

  .سناًمح قَطَتسأ یبابِ حتّالْ یف ۀَنـَّه حصرَ فاطمأ ۀِعیالش یتَهرَ فشْاو  يبالذُرِها ما رواه الْو منْ

رده و در کنقل ] 279 متوفّايمذهب و  یسنّ ياز علما[ يه بالذرکاست  یآن مطلب ] فه دومیست خلیو اعمال ناشا[از جمله آن موارد 

ه کوار قرار داد، ین در و دیرا آن چنان ب ] علیهاالسالم[فاطمه) عمر بن خطّاب(ه او کاست  2مشهور ] ن خبریا[ز یان نیعیان شیم

  .محسن را سقط نمود ]ش، فرزندعلیهاالسالم فاطمه[

  

  هیدر حاش يرکّتذ

  :افتیدست  یعلم يِریگ جهین نتیتوان به ا ی، ميهجر 9و  6، 5 يها قرنه در یآور امام حات عالمانِ نامیاز دقّت در تصر

 يمتعدد يها و ثبت نقل ییالفاظ مختلف، به بازگو، با يگریپس از د یکیو  یقرون متوال یه، در طیل امامیعه و منابع اصیبزرگانِ ش«

ان در رابطه با مصائب حضرت یعیدگاه شیاز صحت و اعتبار د کین خبرها، حایمندرج در ا يه مضمون و محتواکاند  پرداخته

  ».باشد یم علیهاالسالمزهرا

ان در قرون یعیر شیو فراگ یقطع ياز باورها یکیاد شده، یمصائب «: دیتوان فهم یاهل سنّت م يها گزارش ین، با تأمل در برخیهمچن
                                                             

 .است فراگیر و آوازه پر آن، نقل که خبري ـ 2



 

 

بود؛ هرگز  یمشتمل بر اخبار متواتر برخوردار نم ییها ان ـ از پشتوانهیعین مصائب ـ در نزد شیه اگر اکچرا . بوده است ين هجرینخست

سندگان اهل سنّت یه مورد توجه نوکد یگرد ینم یو عموم یجا علن افت و تا بدانی یگسترده دست نم يه به بروز و ظهوریان امامیدر م

  ».ردیقرار گ

  

  علیهاالسالمنه مصائب حضرت زهرایان در زمیعیش ياهل سنّت از باورها يها گزارش یبرخ

  :سدینو یم )355 متوفّاي( یدسمقْ ٭

...تلَدو و حمالَّذ وه ناً وتَزْ يسالش میعۀُع نْقَطَتْـأنَّها أسم ضَرْ هرَ ۀِبم3.ع  

  .ردکاو را در اثر ضربه عمر سقط ] فاطمه،: [پندارد یعه میه شکاست  ]یطفل[ا آورد و او همان یو محسن را به دن

  :سدینو یم )403 متوفّاي( یر باقالنکابوب ٭

ا طَعأم ضَول ۀِنُ الرافیع حابفَال  ۀِالصلْی لَإتَفَتیه ...قَو ومرَ أ... لُهمنَّ عمفاط فَستّ ۀَریح أسقَطَت 

حنٍبِم4.س  

ه محسن ک يه همانا عمر، به فاطمه لگد زد، به طورک... : ها ز گفته آنیو ن(!!)... ستیبر صحابه، قابل اعتنا ن) انیعیش(ها  یراد رافضیو اما ا

  .ردکرا سقط 

  :سدینو یم )415 متوفّاي(عبد الجبار  یقاض ٭

                                                             

 .بغداد: چاپ ،20 ص ،5 ج التاریخ، و البدء ـ 3

 .مصر: چاپ ،36 ص القرآن، لنقل نتصاراإل نکت ـ 4



 

 

 اووعا بِرِوادۀٍی وونْرها ع عجغَفَرِ ب و دمحنِ میرِه :مفاط رَ ضَرَبمۀَأنَّ ع وبِس5...ط  

  ...زده است یقارا با شلّه عمر، فاطمه کاند  شده یاند، مدع ردهکت یگران روایه از جعفر بن محمد و دک یتیبر اساس روا] انیعیش[

  :سدینو یم يگرید يدر جا يو

   6...النُ ذلکنَ لَه بطْیتَب رَهمتَأملَ أم لُّ منْکُو ...  ۀَبِ فاطمضَرْ یعل ۀِالرافضَ يدعاوِ نْکو ل

ش روشن یند، بطالنِ آن براکشه یها تأمل و اند ار آنکس در کو هر ... در مورد مضروب شدنِ فاطمه) انیعیش(ها  یرافض ياما ادعاها

  (!!)...شود یم

  

  دوم یخیباور تار

  د بوده استیشد علیهاالسالمجراحت حضرت زهرا

  :ها نمونه یبرخ

  1 سند شماره

  )363 متوفّاي( ینعمان مغرب یقاض

از ه کند ک ینقل مروایتی  السالم علیه از امام صادق ) ، قمالسالم علیهم تیالب آل ۀمؤسس: ، چاپ232، ص 1ج ( »سالمدعائم اإل«تاب کدر 

  :پی برد علیهاالسالمهاي وارد شده به حضرت زهرا توان به شدت جراحت میتأمل در مضامین آن 

 ]:قالَ: السالم علیه هیأبِ عنْ السالم علیه نِ محمد الصادقِفَرِبداهللاِ جععب یأبِ عنْ[

                                                             

 .هالمصری الدار: چاپ ،335 ص اول، قسمت ،20 ج المغنی، ـ 5

  .بیروت ه،العربی الدار: چاپ ،239 ص النبوه، دالئل تثبیت ـ 6



 

 

لِ أه حقُ بِه منْلْی منْ) أولُ( یلأنَّها أو علیهاالسالم ۀَفاطم یلإأسرَّ  وآله علیه اهللا صلّی نَّ رسولَ اهللاِإ

بـنْینالَها م و ا قُبِضفَلَم هالْ تقَوتالْ مِ ما نالَها لَزِملَ جِسنَح و راشفلَح ذاب ها ومتصار ها وم 

  .الِیخَالْکَ

 ]:ه فرمودک علیهماالسالم از امام جعفربن محمد صادق از پدرش[

بعد، . ونددیپ یشان میه به اکت اوست ین شخص از اهل بینخست يه وکمحرمانه فرمود  علیهاالسالم به فاطمه وآله علیه اهللا صلّیرسول خدا

ف گشت ید، در بستر افتاد و جسمش ضعیها رس بیرحلت فرمود و از طرف جماعت به آن بانو آن آس وآله علیه اهللا صلّی آن حضرت یوقت

  .دیگرد یو  مانند شَبح) ج الغر شدیبه تدر(آب شد  يو] بدن[و گوشت 

  2 سند شماره

د بن ج9)390بعد از  متوفّاي( 8ریصغ یامام  7]سوم [ ير طبریرمحم  

                                                             

 .8؛ الذریعه، جلد 15؛ معجم رجال الحدیث، جلد 2تنقیح المقال، جلد: ك. ر - 7

 .وي را توثیق نموده است) 91، ص 2ج (» تنقیح المقال«رجالی نام آور، مرحوم آیۀ اهللا مامقانی، در کتاب   ـ 8

  :همچون هایی نام با »مامهاإل دالئل« کتاب اَسناد بررسی با ـ 9

  ؛)373 متوفّاي( الطبري عبداهللا بن أحمد بن محمد بن أحمد بن براهیمإ سحاقإابو القاضی

  ؛)387 متوفّاي( الشیبانی عبیداهللا بن محمد بن عبداهللا بن محمد مفضّلأبوالْ

  ؛)392 متوفّاي( فارسیالْ حجاجالْ بن محمد بن منصور بن فرجالْ بن أحمد حسنأبوالْ

  .روند می شمار به »مامهاإل دالئل« مؤلّف واسطه بی مشایخ از همگی، که شویم می مواجه

 مفَضَّلِأبوالْ حدثَنا :شویم می مواجه عبارت این با ،92 حدیث ،»السالم علیه الزَمانِ صاحبِ مامِإالْ دالئلُ« عنوان ذیل همچنین،



 

 

ند ک ینقل م السالم علیه از امام صادق ) مؤسسه بعثت، قم: ، چاپ134ص  :دیطبع جد/  45ص : میطبع قد( 10»مامهدالئل اإل«تاب کدر 

  :فرمودند السالم علیه ه آن حضرتک

 هاکوفاتو ببأنَّ قُنْ 11انَ سورَ لَ یلفُذاً ممکَعزَها بِنَعلِ السیبِأم فَف ،رِهأسقَطَت حمرِضَتم ناً ونْ سم 

رَضاً شَدم کداًیذل...  

بر آن بانو به شدت ) ر استیغالف شمش يه انتهاک یآهن (ر یفُذ ـ غالم عمر ـ به دستور او با نعل شمشه قُنْکن بود یل وفات آن بانو ایو دل

  ...مار شدیب ین جهت، به سختیزد؛ لذا محسن را سقط نمود و از ا يا ضربه

  3سند شماره 

  )697زنده در سال ( عماد الدین طبري

                                                                                                                                                                                                                      

دمحم نُب باهللاِعد بِالْ نِبطَّلم الشَیینَ بانۀَس سٍخَم ینَ وثَمان ئَه ومثَالث...  

  .گردد می باز) قمري هجري 390 تا 370 هاي سال به زیاد، احتمال به و( 4 قرن دوم نیمه به »مامهاإل دالئل« کتاب نگارش و تألیف بنابراین،

 متوفّاي(هجري، به طول انجامیده است؛ زیرا مؤلّف هنگام یاد کردن از جناب حسین بن عبیداهللا غَضائري  411ظاهراً تألیف کتاب تا پس از سال 

 ).جدید، چاپ 300صفحه (، براي وي طلب رحمت کرده است )411

  . موجود بوده است )664 متوفّاي(کامل این کتاب نزد سید بن طاووس نسخه  - 10

» ئل اإلمامهدال«از کتاب ) حجهماإلقبال، األمان، الطرائف، الیقین، الُلُهوف، کشف ال (سید بن طاووس در تعداد قابل توجهی از تألیفات گران بهایش 

 رِیر«حدیث نقل کرده و آن را تألیفد بن جبرشمرده است» محم . 

 .از این سند، در باور تاریخی سوم نیز یاد خواهد شد ـ 11



 

 

  :نقل می کند) المکتبۀ المرتضویه، تهران: ، چاپ312، ص 1ج( 12»کامل بهائی«: مشهور به» کامل السقیفه«در کتاب 

  :، خطاب به عمر بن خطّاب چنین گفتعلیهاالسالمعقیل در فرداي تدفین شبانه و مخفیانه حضرت زهرا

لِ بأه ولِ اهللاِ ورَسةً لداوع مأقْد داً وسالناسِ ح اهللاِ لَأشَد و أنْتُم وی ،هت تخَرَج سِ ووها بِالْأمتُمضَرَب

نْ الدینْ مه مٍ ورُها بِدظَه ا وغَ ییرُ راضنْکُمایۀٍ ع.   

حضرت (=دیروز او . تر استرشک شما به پیامبر خدا و خاندانش از همه بیشتر و دشمنی شما با او از همه پیش! سوگند به خدا

  .بود رفت و او از شما دو نفر ناراضیاو می] و پهلوي[دنیا رفت که خون از پشت  را زدید و در حالی از) علیهاالسالمزهرا

  

  سوم یخیباور تار

  منجر شده است شانیبه درگذشت ا علیهاالسالمجراحت حضرت زهرا

  

  :ها نمونه یبرخ

  1 سند شماره

ابن قُولُو367 متوفّاي( یه قمی(  

خطاب به  السالم علیه لیه جبرئکند ک ینقل م السالم علیه از امام صادق )ه، نجفیالمرتضو: ، چاپ333ص ( »اراتیامل الزک«تاب کدر 

  :ن خبر دادیچن وآله علیه اهللا صلّیرسول خدا

خَلُ دیحاملٌ و  یرَب و هعلُه لَها و تُضْتَج يباً الَّذقُّها غَصـخَذُ حؤْیرَم و لَم و تُحنَـتُک فَـتُظْباو أما 
                                                             

 .، به رشته تحریر درآمده است-حاکم اصفهان در دوران هالکوخان –این کتاب به نامِ بهاء الدین محمد جوینی  ـ 12



 

 

طْ یرَح ما فمسها هوانٌ و ذُلٌّ، ثُم التَجِد مانعاً و تَطْینٍ، ثُم ذْإرِ یزِلـِها بِغَمها و منْیحرِ یعل نْبـها من 

  ...بِذلک الضَرْ بِ و تَموت منْالضَرْ

و در . یده یش قرار میه تو براک یشود؛ همان حقّ یگردد و حقّش غاصبانه گرفته م یشود و محروم م یو اما دخترت؛ مورد ستم واقع م

  .شوند یاش بدون اجازه وارد م م و خانهیزنند و به حر یه باردار است، او را مک یحال

وفته کابد و به جهت ی ینم يا بازدارنده]  مدافع و[رسد، بعد هم  یو ذلّت م يبه او خوار] اش از جهت ورود مهاجمان به خانه[سپس 

  ...رود یا میل آن ضربه، از دنیاندازد و به دل یه در بطن دارد، فرو مکرا  يشدن، فرزند

  2 سند شماره

  )381 متوفّاي(خ صدوق یش

ه آن کند ک ینقل م وآله علیه اهللا صلّیرسول خدااز  )روتی، بیأعلم: ، چاپ24، مجلس 100ص ( »یمالاأل«تاب کدر 

  :فرمودند وآله علیه اهللا صلّی حضرت

 أ ینِّإوا رلَمما رْکَتُها ذَی تیصعبِها ب نَعیأنِّکَ يد قَد بِها و خَلَ الذُلُّ بدی کَتُهِنْاتَها ورْ تح تُها وم

تبغُص ـحتعنم إ قُّها ور نْکُثُها ورَ جها سب) کُورَتنْ ستُهاجب (أس وقَطَت نیجه نَها وی يتُناد:  

  ...ثُ فَال تُغاثُیتَغفَال تُجاب، و تَس! محمداها ی

قْ ۀًصوبمغْ ۀًموممغْ ۀًرُوبکْم ۀًزُونَمح یدم علَفَتَقْ هتُولَمـ.  

اهانت،  هکنگرم  یه من با او هستم و مکن است یشود و همانند ا یم يه بعد از من با او چه رفتارکآورم  یاد مینم، به یب یه او را مکهرگاه 

  .نش سقط شده استیسته و جنکش شیپهلو. ده و حقّش غصب شده و ارثش گرفته شده استیگرد کاش شده و حرمتش هت وارد خانه



 

 

  .خوانَد یه مرا به اندوه مکاست  ین در حالیا

  ...دهد ینم ياریاو را  یسکخواهد و  یم کمکشود و  یجواب داده نم یول

  .و ناراحت است دار و داغدار غصهه ک یشود در حال یسپس بر من وارد م

  13 .اند اند و او را به قتل رسانده حقّ او را به ظلم گرفته

  

  3سند شماره 

د بن ج390متوفّاي بعد از (ریر طبري امامی صغیر محم(  

کند که  نقل می السالم علیه از امام صادق ) مؤسسه بعثت، قم: ، چاپ134ص  :طبع جدید/  45ص : طبع قدیم( »مامهدالئل اإل«در کتاب 

  :فرمودند السالم علیه آن حضرت

 منْ سناً و مرِضَتمح قَطَترِه، فَأسف بِأملِ السیزَها بِنَعلی عمرَ لَکَفُذاً موأنَّ قُنْ و کانَ سبب وفاتها

  ...ذلک مرَضاً شَدیداً

بر آن بانو به شدت ) آهنی که انتهاي غالف شمشیر است (غالم عمر ـ به دستور او با نعل شمشیر فُذ ـ و دلیل وفات آن بانو این بود که قُنْ

  ...اي زد؛ لذا محسن را سقط نمود و از این جهت، به سختی بیمار شد ضربه

  

  4ه سند شمار

                                                             

، بخش یکم، کتاب دوم سخن »علیهاالسالمدانشنامه شهادت حضرت زهرا«، به تفصیل در کتاب »جوینی شافعی«توسط درباره نقل این حدیث  ـ 13

 .ایم گفته



 

 

  )390متوفّاي بعد از (محمد بن جریر طبري امامی صغیر 

  :کند نقل می )مؤسسۀ اإلمام المهدي علیه السالم، قم: ، چاپ98 – 97 ص: طبع جدید( »نوادر المعجزات«در کتاب 

راجِ خْإها دارها و مِ علَیقَومِ دخُولِ الْوو جري ما جري فی ی وآله علیه اهللا صلّی فَلَما قُبِض رسولُ اهللاِ

لَ بِه ولَداً تَماماً و کانَ ذلک أص قَطَتالرَجلِ أس و ما لَحقَها منْ السالم علیه منینَمؤْنِ عمها أمیرِالْبا

  .مرَضها و وفاتها

جماعت به خانه آن بانو و بیرون کشاندن پسرعمویش  جان سپرد و آن ماجراها در روز وارد شدنِ وآله علیه اهللا صلّیوقتی رسول خدا

و آن بالیی که از ناحیه آن مرد به او رسید، اتّفاق افتاد؛ فرزند کاملی را سقط کرد و این مسأله، ریشه بیماري و  السالم علیه امیرالمؤمنین

  .وفات آن بانو بود

  

  5ه سند شمار

  14)905متوفّاي (کفعمی 

  :کندنقل می )522صفحه ( »مصباح«در کتاب 

  .قَطَتـأس و ضُرِبت أنَّها هو علیهاالسالموفاتها سبب إنَّ

جنین کرد همانا سبب درگذشت آن بانو این است که وي ضربه خورد، کوفته شد و سقط.  

  

  
                                                             

  .تعلّق دارد هجري 9قرن به میراث مکتوب » مصباح«کتاب : می توان گفت ـ 14



 

 

  چهارم یخیباور تار

  رخ داده است السالم علیه علیاز حضرت  در راه دفاع علیهاالسالمجراحت حضرت زهرا

  

  :ها نمونه یبرخ

  1 سند شماره

  )298 متوفّاي( یمنی يدین زیبن الحس ییحی

  :ندک ینقل م )روتی، بالسالم علیهمام السجادداراإل: ، چاپ16ص ( »مامهت اإلیتثب«تاب کدر 

وبرَکْفَقالَ أبمعنْإ: رٍ لضه یف ماعۀٍج  رْکَوجِئْ س لِ وهذا الرَج باب نا بِه]کی [یدیخُلَ ف خَلَ فیما د ه

ها ـ یـ صلَوات اهللاِ علَ ۀُه فاطمباب فَدافَعتْقُّوا الْ فَد یبابِ عل یلإمعه  الناس فَنَهض عمرُ و منْ

  ...فَدفَعها و طَرَحها

(= اند  چه مردم در آن وارد شده اور تا در آنین و او را نزد ما بکن مرد را بشیز و درب خانه ایبرخ یبا گروه: ر به عمر گفتکپس ابوب

  .شودوارد )  رکعت با ابوبیب

 يه درود خدا بر او باد ـ جلوکاما فاطمه ـ . دندیوبکرفتند و به درب  یه با او بودند برخاستند و نزد درب خانه علک یسانکپس عمر و 

  ...ردکپرت ] ییبه سو[عمر را گرفت، پس او فاطمه را هل داد و 

  2 سند شماره

د بن مسعود ع320 متوفّاي( یاشیمحم(  

  :ندک یت میروا )ه، تهرانیسالماإل ۀیالعلم: ، چاپ308، ص 2ج ( »یاشیر العیتفس«تاب کدر 



 

 

تفَقام ملَبِنْ ۀُفاطاهللاِ ع لَواتولِ اهللاِ ـ صسر تیولُ بـها ـ تَحیبـ و نَهیلنَ عها یفَضَرَب...  

افتن او به حضرت یو مانع دست [حائل شود  ین او و علیه بکه درود خدا بر او باد ـ برخاست کپس فاطمه دختر رسول خدا ـ 

  ...؛ پس او را زد]شود السالم علیه علی

  3 سند شماره

  )390بعد از  متوفّاي(ر یصغ یامام ير طبریمحمد بن جر

  :کند نقل می )مؤسسۀ اإلمام المهدي علیه السالم، قم: ، چاپ98 – 97 ص: طبع جدید( »نوادر المعجزات«در کتاب 

راجِ خْإها دارها و یمِ علَقَومِ دخُولِ الْوی یف يما جر يو جر وآله علیه اهللا صلّی قُبِض رسولُ اهللاِفَلَما 

لَ انَ ذلک أصکبِه ولَداً تَماماً و  قَطَتالرَجلِ أس و ما لَحقَها منْ السالم علیه نَیمنمؤْرِالْینِ عمها أمبا

 ها ورَضهامفاتو.  

ش یشاندن پسرعموکرون یجماعت به خانه آن بانو و ب جان سپرد و آن ماجراها در روز وارد شدنِ وآله علیه اهللا صلّیرسول خدا یوقت

و  يماریشه بین مسأله، ریرد و اکرا سقط  یاملکد، اتّفاق افتاد؛ فرزند یه آن مرد به او رسیه از ناحک ییو آن بال السالم علیه نیرالمؤمنیام

  .وفات آن بانو بود

  

  يریگ جهیو نت يبند جمع

  :هکم یا ن باور استوار بودهیبر ا ين هجریقرون نخستان از همان یعیه ما شکم یجا دانست نیتا ا

  .اند م مجروح شدهکتوسط عوامل دستگاه حا علیهاالسالمـ حضرت زهرا 1

  .د بوده استیشد علیهاالسالمـ جراحت حضرت زهرا 2



 

 

  .شان منجر شده استیبه درگذشت ا علیهاالسالمحضرت زهراـ جراحت  3

  .رخ داده است السالم علیه علیدر راه دفاع از حضرت  علیهاالسالمـ جراحت حضرت زهرا 4

  

  :مییگو یحال م

 »شهادت«را  ) السالم علیه علین یرالمؤمنیمرگ در راه دفاع از ام: یعنی(ا رفتن یگونه از دن نیخود، ا یان در فرهنگ مذهبیعیما ش

  .مینام یم

  

  )6قرن  متوفّاي( یخ احمد طبرسیش

  :ه فرمودکند ک ینقل م یاز سلمان فارس )روتی، بیأعلم: ، چاپ83ص ( »حتجاجاإل«تاب کدر 

حالَت و مالم ۀُفاطعلیهاالس بـیونَ زبـ جِها ویمنْ نَهبابِ الْع دبها قُنْیفَضَرَب فُذٌ تولبِالسع یط 

ها، فَبضُدـعقی ف نْ یأثَرُهها مضُدثْ عم کذلمنْلَ الدبِ قُنْضَرْ لُوجِ م إفُذیاها فَأرلَ أبوبیلإرٍ کْس 

 نها، فَلَمبطْ منْناً یجن قَتبِها و ألْجنْ عاً منْسرَ ضلْکَها، فَدفَعها فَتیبـ ةِعضاد یلإأها جها، فَألْرِبضْإفُذ قُنْ

  ...ده یذلک شَهِ منْ ماتَت یفراشٍ حتّ ۀَصاحب تَزَلْ

 يو يد و اثر آن، بر بازویوبکآن بانو  يق بر بازوافُذ با شلّمانع شد و قُنْ) مهاجمان(ن همسرش و آنان یدر آستانه در، ب علیهاالسالم فاطمه

  .ماند یمثل بازوبند باق

  !ه او را بزنکفُذ فرستاد ر، سراغ قُنْکو ابوب

  .را از بطنش فرو انداخت ینیست و آن بانو جنکش را شیاز پهلو يا رد و استخوان دندهکاش پرت  از خانه یلذا آن بانو را به سمت



 

 

  ...ا رفتید از دنی، شه]لطمات[وسته در بستر افتاده بود تا بر اثر آن یسپس پ

  

  انیعینش شیبر صحت ب يشاهد ،»شهادت«هل سنّت در انتخاب واژه وه ایش

 يها تابک«از  یکیاو  »سنَن«تابِ کاز دانشمندان بزرگ اهل سنّت است و  ]303 متوفّايب، یابوعبد الرحمان احمد بن شع[ ینَسائ«

  .رود یبه شمار م ]صحاح ستّه= [ »رفته شده نزد عامهیگانه معروف و پذ شش

  .داشتند ینه و دشمنکی السالم علیه طالب یبن اب ین با علیوارد شهر شام شد، مردم آن سرزم ینَسائ یه وقتکاند  آورده

اما مردم شهر . دیت نمایه مردم را هداکنوشت تا بل السالم علیه علین یرالمؤمنیات امیدر مناقب و خصوص یتابک ین جهت، نَسائیبه هم

  .ندکنقل  یتیه روایدر فضائل و مناقب معاوردند تا کشام به او مراجعه نموده و از او تقاضا 

  !شما بازگو سازم؟ يه من آن را براکهم دارد  یلت و منقبتیه فضیمگر معاو: او در جواب با تعجب گفت

  .دیق مبتال گردفَتْ يماریه به بکزدند  کتکرا  يو يور شدند و به قدر دند، به او حملهین پاسخ را از او شنیمردم ا یوقت

  .درگذشت يمارین بیه بردند و سرانجام، بر اثر همکّرا به م ینَسائ

  :اند ن نوشتهیچن ینگاران بزرگ اهل سنّت در شرح حال نَسائ خیرو، تار نیاز ا

  16» 15.اًدیتُوالً شَهِقْـبِها م یتُوفِّ

 

                                                             

 متوفّاي کثیر، ابن: تألیف( النهایه و ۀالبدای بیروت؛ الرساله، ۀمؤسس: چاپ ،339 ص ،1 ج، )742 متوفّاي مزّي،: تألیف( الکمال تهذیب ـ 15

 دار: چاپ ،33 ص ،1 ج، )852 متوفّاي حجر، ابن: تألیف( التهذیب تهذیب بیروت؛ العربی، التراث حیاءإ دار: چاپ ،141 ص ،11 ج، )774

 .بیروت الفکر،

 . 1428 محرّم ،»عاشورا حقایق از هایی ناگفته« عنوانِ تحت میالنی حسینی علی دسی اهللا ۀآی حضرت درس از مؤلّف یادداشت ـ 16


