
 

 

  ارغوان 
   در منطق صحابه علیهاالسالماثبات شهادت حضرت زهرا

  

  علی لباف: به اهتمام

  

  مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر : ناشر 

  

  

  

  

  

  



 

 

  دورنماي مطالب ٭

  انگیزه نگارش

  

  طرفانه هاي بی پرسش: گفتار یکم

  سه پرسش مهم

  

  کشف خشمی شدید و غضبی دائمی: گفتار دوم

  صحیح بخاري و صحیح مسلم ) 2و  1سند شماره 

  صحیح بخاري و مسند احمد ) 4و  3سند شماره 

  صحیح بخاري و تاریخ المدینه ) 6و  5سند شماره 

  مسند احمد ) 7سند شماره 

  جامع االصول ابن اثیر ) 8سند شماره 

  تاریخ االسالم ذهبی ) 9سند شماره 

  تاریخ الخمیس دیار بکري ) 10سند شماره 

  مشکل اآلثار طحاوي ) 11سند شماره 

  سنن بیهقی و صحیح ابن حبان ) 13و  12سند شماره 

  عوانه سنن بیهقی، المصنّف صنعانی و مسند ابی ) 16و  15و  14سند شماره 

  سنن بیهقی ) 17سند شماره 



 

 

  و نظام حاکم السالم علیهااختالف مالی میان حضرت زهرا: نتیجه اول

  )  1سند شماره 

  )  2سند شماره 

  )  3شماره  سند

  )  4سند شماره 

  )  5سند شماره 

  از دستگاه حکومت تا پایان عمر السالم علیهاخشم و غضب حضرت زهرا: نتیجه دوم

  گیري در سه مرحله موضع

  توجه

  گیري در چهار مرحله موضع

  توجه

  )  1سند شماره 

  )  2سند شماره 

  )  3سند شماره 

  )  4سند شماره 

  بندي جمع

  تذکّر

  وصیت به دفن شبانه: سومنتیجه 



 

 

  )  1سند شماره 

  )  2سند شماره 

  )  3سند شماره 

  )  4سند شماره 

  تذکّري در حاشیه

  الحدید معتزلی و توثیق وي ابن ابی

  

  پیوندي ناگسستنی میان خشم و بیماري: گفتار سوم

  پرسش اول

  پرسش دوم

  پرسش سوم

  پرسش چهارم

  ناپذیري از بیماري هاي تردید نشانه

  طیفور و کتاب بالغات النساءابن 

  اندیشیدم با خود می

  

  مرگی مظلومانه: گفتار چهارم

  سه نتیجه تردیدناپذیر



 

 

  گیري نهایی نتیجه

  

  واکنشی معصومانه و خداپسندانه: گفتار پنجم

  عصمت

  هاي دنیوي خشم و غضبی به دور از هرگونه تمایالت شخصی و انگیزه: اصلی بنیادین

  بنیادینتواتر معنوي این اصل 

  گیري از این اصل بنیادین نتیجه

  

  

  شهادت در منطق صحابه: گفتار ششم

  ماجراي مرگ زینب

  قضاوت صحابه

  

  آغاز مطالب ٭

  زه نگارشیانگ

دنِ حضرت یبه شهادت رس« یزنده با هدف نقد و بررس يا اقدام به پخش برنامه 1387/  4/  1خ یاز تار »المستقلّه« يا ه ماهوارهکشب

  .نمود »علیهاالسالمزهرا

شد، طرح  ید مکیه بارها بر آن تأکن شبیا یغیتبل يها سیرنویادامه داشت، بر اساس آنچه در ز یه هشت شب متوالکن برنامه یموضوع ا



 

 

  :هکن ادعا بود یا

  !».اند ا رفتهیاز دن یعیبه مرگ طب علیهاالسالمحضرت زهرا«

، تالش دارند تا درگذشت يا ه ماهوارهکن شبیاران اکاندر ه دستکاز آن بود  کیوضوح حان برنامه، به یدقّت در مباحث مطرح شده در ا

  .جلوه دهند »یعیو طب يمرگ عاد« یکرا به عنوانِ  علیهاالسالمحضرت زهرا

  ».ندارد يوندیگونه پ چیان خالفت، هیمتصد ينداشته و با رفتارها یگونه ارتباط چیرد دستگاه خالفت، هکه با عملک یمرگ«: یعنی

  :تاب را فراهم آوردکن ینگارش ا یزه اصلیه انگکرد کبه ذهنم خطور  ین برنامه، پرسشیا یغیتبل يها سیرنویدر هنگام تأمل در ز

  

ان یرد متصدکارتباط با عمل یب یمرگ=  یعیو طب يوقوع مرگ عاد« يتوان تنها با استناد به منابع معتبر اهل سنّت، ادعا یا میآ ٭

  قرار داد؟ يد جدیر سؤال برد و آن را در معرض ابهام و تردیرا ز »خالفت

  

  :گریبه عبارت د

  

 »يانحصار« پاسخ یکرا از حالت  »مکنظام حا يارتباط با رفتارها یب یمرگ= مرگ  يبودن و وقوع عاد یعیطب« يتوان ادعا یا میآ ٭

ن آورد و فرو ییـ پا یعیر طبینار احتمالِ مرگ غکـ در  یاحتمالِ ظنّ یک، به »یجه قطعینت« یکگاه آن را از یخارج ساخت و جا

  است؟ک

  

  

  



 

 

  میکگفتار 

  طرفانه یب يها پرسش

  

  گام اول: ییر پاسخگویدر مس

 يمختصر خبر وآله علیه اهللا صلّیرسول خداپس از رحلت  یاسیه از حوادث سکردم کفرض  يپژوهشگر خود را در مقام یلحظات يبرا

، پس از رحلت پدرش رخ داد ـ  یوتاهکه با فاصله کـ  علیهاالسالمحضرت زهرادن خبر مرگ زودهنگام یاز شن ،کنیو ا 1دارد

  .آله بپردازدو هیعل اهللا یامبرصلیدرگذشت دختر پ يماجرا یدارد به بازخوان یخته شده و لذا، سعیاش برانگ ياوکنجک

م یها سازم و سپس، همه دانسته یته علیهاالسالمام درباره شهادت آن بانو یقبل يها امل از همه دانستهکطور  ردم ذهنم را بهک یابتدا سع

  .تب اهل سنّت منحصر گردانمکرا به مندرجات  وآله علیه اهللا صلّیرسول خداپس از رحلت  یاسیدرباره حوادث س

  

ان یعیدگاه شیه از دکباشد؛ بل یارش نمیاختان در یعیش يها تابکاز  یکچ یه نه تنها هکطرف،  یهستم ب يه پژوهشگرکردم کفرض  :یعنی

در  يه او را به بازنگرک يا تهکان، تنها نین میندارد و در ا یچ اطّالعیز هین علیهاالسالمدر خصوص علل و نحوه درگذشت حضرت زهرا

 زودهنگام ـ یساعده و مرگ یبنفه یدر سق یاسیقدرت س ییجا پس از جابه علیهاالسالمات آن بانویدوران ح یوتاهکن مسأله واداشته، یا

  .باشد یـ م ین جوانیآن هم در سن

دنِ خبر یمحقّق، از شن یکه چگونه کد نمود یخواه كدر یخوب د، بهیقرار ده یتین موقعیمن ـ در چن يبه جاخود را ـ  یقیدقا ياگر برا

                                                             

 دعوت) آفاق نشر افتخارزاده، حسن سید دکتر: عبدالمقصود، ترجمه عبدالفتّاح: تألیف( »خالفت خاستگاه« کتاب مطالعه به را عالقمندان ـ 1

  .نمایم می



 

 

  .شود یرود و متعجب م یر فرو مک، به فعلیهاالسالممرگ زودهنگام حضرت زهرا

  :خوانَد یفرا م علیهاالسالم ات آن حضرتیح یانیپا يو مطالعه دوباره روزها یه او را به بررسکفراوان  يدهایبرخاسته از شا یتعجب

  

  رد؟یساعده قرار گ یفه بنیت در سقیمکحا ییجا هاشم و جابه یاز بن یاسیتواند در ارتباط با خروج قدرت س ین مرگ زودهنگام، میا ایآ ٭

  

بر قرار  يا جامعه، رابطه یاسیم بر نظام سکبا روند حا السالم علیهم اهل بیت يها ن مرگ زودهنگام و مخالفتیان وقوع ایتوان م یما یآ ٭

  ساخت؟

  

پس از وقوع اختالف بر سر  کیـ آن هم در فاصله اند یاسیقدرت س يدارا رهبر یکخانواده  ينار مرگ اعضاکتوان از  یا میآ ٭

  رد؟کگذر  یآن رهبر ـ ، به سادگ ینیجانش

  

  گفتار دوم

  یدائم ید و غضبیشد یشف خشمک

  

  گام دوم: ییر پاسخگویدر مس

آن  یا اوضاع و احوال روحیو  یت جسمانیه وضعکگشتم  یم ییها د به دنبال گزارشیز بایق، قبل از هر چین تحقیر ایدر مس

ام  یینه، به قضاوت نهاین زمیدر ا یبه هرگونه گزارش یابیدست. دیم نمایترس میاتش، برایح یانیپا يرا در روزها علیهاالسالم حضرت

  .نمود یم یانیشا کمک، علیهاالسالم درباره علّت مرگ زودهنگام آن حضرت



 

 

  

  :بودند یه المستقلّه مدعکان شبیسخنگو... روزها گذشت

ان یمتصد يان مرگ آن بانو با رفتارهایخالفت نداشته و م رد دستگاهکبا عمل یگونه ارتباط چیه علیهاالسالمدرگذشت حضرت زهرا«

  !».گردد یافت نمی يا گونه رابطه چیومت وقت، هکح

از فورانِ خشم و غضب نسبت به  ی، در حالتعلیهاالسالمه مرگ حضرت زهراکداد  ین مدت، نشان میه مطالعات من در اک یدر حال

استان خالفت، رخ داده یصاحبان قدرت و متصد.  

 يانگار توانستم ـ با ساده ین منابع اهل سنّت به دست آورده بودم، هرگز نمیها جستجو، از معتبرتر ها را پس از ساعت ن گزارشیه اکمن 

و  يمرگ عاد« يار با ادعاکواضح و آش یتوانست در تعارض یها، م ن گزارشیا يه محتواکبسپارم؛ چرا  یها را به باد فراموش ـ آن

  .مواجه سازد يجد یرد و آن را با چالشیقرار گ »ان خالفتیمتصد يردهاکارتباط با عمل یب یمرگ=  علیهاالسالمحضرت زهرا یعیطب

ن یچنده ک يجد یاختالف 2داد؛ یم خبر مکو نظام حا علیهاالسالمان حضرت زهرایم یمال يها اختالف يسر یکها، از وقوع  ن گزارشیا

ان خالفت یرد متصدکاز عمل علیهاالسالمد حضرت زهرایشد کیخشمناان بخش آن، یبانو رخ داده و نقطه پاهفته قبل از درگذشت آن 

  .بود

  

  :هکرده است کشه نقل یر از عایب بن ز ةوعرْ

  )2و  1 سند شماره

                                                             

 .نمایم می دعوت)  منیر انتشاراتی فرهنگی لباف، مرکز علی: تألیف( »فاطمیه هاي درسنامه« کتاب از دوم بخش مطالعه به را عالقمندان ـ 2



 

 

تدجفَو مل ۀُفاطیاب یع رَتْ یرٍ فکْبجفَه ،کذلفَلَم کَتُ هتّلِّمح فِّ یهتُوی3...ت   

به [رد و کن شد؛ پس با او قطع رابطه یر خشمگکفاطمه بر ابوب ]فهیالعمل ناعادالنه خل سکو مواجهه با ع یاختالفات مال يدر ماجرا[

  ...ا رفتیبا او سخن نگفت تا از دن ] رکبرگرداندن از ابوب ينشانه اعراض و رو

  )4و  3 سند شماره

تبفَغَض مولِ بِنْ ۀُفاطسر ترَتجاهللاِ، فَه کْابابحتّ تَزَلْ رٍ فَلَم هاجِرَتُهفِّ یمتُوی4.ت  

  .افتیتا وفاتش ادامه  ين قطع رابطه و قهرِ ویرد و اکشد و با او قطع رابطه  كر غضبناکفاطمه بر ابوب

  )6و  5 سند شماره

  5.ماتَت یه حتّلِّمکَتُ ، فَلَمۀُه فاطمفَهجرَتْ

  .ا رفتیر سخن نگفت تا از دنکرد؛ پس با ابوبکر قطع رابطه کفاطمه با ابوب ]غصب اموال يدر ماجرا[

  )7 سند شماره

تدجفَو مل ۀُفاطیاب یع یرٍ فکْب ک6.ذل  

ن و یر خشمگکفاطمه بر ابوب ] بریخمس خ یو مابق كء، فدیراث، فَیدادخواست استرداد م: یعنی، یمطالبه حقوق مال يدر ماجرا[

                                                             

 . 3304 شماره حدیث مسلم، صحیح:] مشابه نقل[؛ 3913 شماره حدیث بخاري، صحیح ـ 3

 . 25 حدیث شماره حنبل، احمدبن مسند:] مشابه نقل[؛ 2862 شماره حدیث بخاري، صحیح ـ 4

 . 197 ص ،1 ، ج)شُبه ابن: تألیف( المدینه تاریخ:] مشابه نقل[ ؛6230 شماره حدیث بخاري، صحیح ـ 5

  . 52 شماره حدیث حنبل، احمدبن مسند ـ 6



 

 

  .شد كغضبنا

  )8 سند شماره

تبفَغَض مرَتْ ۀُفاطجفَهفَلَم تّ تَزَلْ هح کفِّ یبِذلتُوی7.ت   

وسته ادامه داشت تا ین قطع رابطه، پینمود و ا كر را ترکرد و ابوبکفاطمه خشم گرفت و غضب  ] رکاز ابوب یدادخواست مال يدر ماجرا[

  .ا رفتیاز دن

  )9 سند شماره

تبفَغَض رَتجه و تّکْابابفِّ یرٍ حتُوی8.ت  

  .ا رفتیرد تا از دنکر غضب نمود و با او قطع رابطه کبر ابوب ] علیهاالسالم و مطالبه آن، فاطمه یحقوق مال يدر ماجرا[

  )10 سند شماره

تدجفَو مل ۀُفاطیاب یع رَتْ یرٍ فکْبجفَه ،کذلفَلَم تّ تَزَلْ هح هاجِرَتُهفِّ یمتُوی9.ت   

  .ا رفتیرد و با او قطع رابطه نمود تا از دنکر غضب کفاطمه بر ابوب ]غصب اموال يدر ماجرا[

  )11 سند شماره

تدجفَو مل ۀُفاطیاب یع رَتْ یرٍ فکْبجفَه کذلفَلَم ،کَتُ هحتّلِّم فِّ یهتُوی10.ت   

                                                             

 . 386 ص ،10 ، ج) اثیر ابن: تألیف( االُصول جامع ـ 7

 . 21 ، ص)ذَهبی: تألیف( االسالم تاریخ ـ 8

 . 173 ص ،2 ، ج)بکري دیار: تألیف( الخمیس تاریخ ـ 9



 

 

  .ا رفتیرد و با او سخن نگفت تا از دنکن شد و با او قطع رابطه یر خشمگکفاطمه بر ابوب ]غصب اموال يدر ماجرا[

  )13و  12 سند شماره

تدجفَو مل ۀُفاطیاب یع نْکْبرٍ م ک11.ذل  

  .شد كن و غضبنایر خشمگکن جهت، فاطمه بر ابوبیو بد ]ردکر از استرداد اموالِ غصب شده امتناع کابوب[

  )16و  15و  14 سند شماره

تبفَغَض مۀُفاط رَتجفَه کْابابهاجِرَ تَزَلْ رٍ فَلَمتّ ةٌمح فِّ یلَهتُوی12.ت  

  .ا رفتیوسته ادامه داشت تا از دنین قطع رابطه، پینمود و ا كر را ترکرد و ابوبکفاطمه غضب  ]یحقوق مال يدر ماجرا[

  )17 سند شماره

تبفَغَض مۀُفاط  رَتْوجهفَلَم کَتُ هتّلِّمح یه 13.ماتَت  

  .ا رفتیرد و با او سخن نگفت تا از دنک كشد و او را تر كفاطمه غضبنا ] رکغصب اموال توسط ابوب يدر ماجرا[

  

، علیهاالسالمات حضرت زهرایان حیه تا پاکگفت  یسخن م یدائم ید و غضبیشد یخشم ریدناپذیها، از وقوع ترد ن گزارشیا یتمام

                                                                                                                                                                                                                      

 . 48 ـ 47 ص ،1 ، ج)طَحاوي: تألیف( اآلثار مشکل ـ 10

 . 153 ـ 152 ص ،11 ج حبان، ابن صحیح:] مشابه نقل[ ؛300 ص ،6 ج بیهقی، سنن ـ 11

 . 251 ص ،4 ج عوانه، ابی مسند ؛472 ، ص5 ، ج)صنعانی: تألیف( المصنَّف:] مشابه هاي نقل[ ؛300 ص ،6 ج بیهقی، سنن ـ 12

 . 300 ص ،6 ج بیهقی، سنن ـ 13



 

 

   14.دیخاموش نگرد يا لحظه

  

  :مواجه نمود يدیج جدیق فرو برد و با نتایعم يرکّ، مرا در تفيا دهنده انکت يها ن گزارشیبه چن یابیدست

  

  جه اولینت ٭

م، کو نظام حا علیهاالسالم ان آن حضرتی، مینه حقوق مالیمهم در زم ی، اختالفاتعلیهاالسالمش از درگذشت حضرت زهرایچند هفته پ

  .د آمدیپد

  

  :هکرده است کشه نقل یر از عایب بن ز ةوعرْ

  )1 سند شماره

منَّ فاطالنَّبِبِنْ ۀَا تی اَرلَتل سیبِأ یا کْبألـُرٍ تَسم نْیهلَ راثَها ماهللاُ ع ا اَفاءمولِ اهللاِ مسربِالْی هدۀِنَیم  و

فـَد  و كـما بقنْ یم سِ خَخُمرَیأ یفَاَب... ببرٍ اَنْکْوب یلدا یفَع منْ ۀَفاطها شَم15.ئاًی  

  .راث خود از رسول خدا را، از او طلب نمودیر فرستاد و مکرا نزد ابوب يهمانا فاطمه دختر رسول خدا، فرد

  ...بر بودیمانده خمس خ یو باق كء، فدیفَ: ن مطالبه شاملیا

  .دیورز يپس بدهد، خوددار ين اموال را به ویاز ا يزیه چکن یر از اکابوباما 
                                                             

 .نمایم می دعوت »فاطمیه هاي درسنامه« کتاب از یکم بخش مطالعه به را عالقمندان ـ 14

 . 3913 شماره حدیث بخاري، صحیح ـ 15



 

 

  )2 سند شماره

منَّ فاطبِنْ ۀَاولِ اهللاِ اَرسر تلَتل سیبِأ یا کْبدیرٍ الصاَلـُقِ تَسم نْیهاهللاُ  راثَها م ا اَفاءمولِ اهللاِ مسر

  16.ئاًیها شَمنْ ۀَفاطم یفَع الدی رٍ اَنْکْوببأ یفَاَب... برَیسِ خَخُم منْ یقـب ك و ما و فَد ۀِنَیمده بِالْیعلَ

  .راث خود از رسول خدا را، از او طلب نمودیر فرستاد و مکرا نزد ابوب يهمانا فاطمه دختر رسول خدا، فرد

  ...بر بودیمانده خمس خ یو باق كء، فدیفَ: ن مطالبه شاملیا

  .دیپس بدهد، اجتناب ورز ين اموال را به ویاز ا يزیه چکن یر از اکابوباما 

  )3 سند شماره

منَّ فاطبِنْ ۀَاولِ اهللاِ اَرسر تلَتل سیبِأ یا کْبدیرٍ الصاَلـُقِ تَسم نْیهاهللاُ  راثَها م ا اَفاءمولِ اهللاِ مسر

  17.ئاًیشَ ۀَفاطم یفَع الدی رٍ اَنْکْوببأ یفَاَب... برَیسِ خَخُم منْ یقـبك و ما  و فَد ۀِنَیمده بِالْیعلَ

  .راث خود از رسول خدا را، از او طلب نمودیر فرستاد و مکرا نزد ابوب يهمانا فاطمه دختر رسول خدا، فرد

  ...بر بودیمانده خمس خ یو باق كء، فدیفَ: ن مطالبه شاملیا

  .دیغ ورزیپس بدهد، در ين اموال را به ویاز ا يزیه چکن یار از کاما ابوب

  )4 سند شماره

 کوانَت مۀُفاط أاَلُ تَسکْبابنْیرٍ نَصولُ اهللاِ مسر ا تَرَكمها مخَ بیفَد رَ وب دص و بِالْ ك هقَتدیفَاَب ۀِنَیم 
                                                             

 . 52 شماره حدیث حنبل، احمدبن مسند ـ 16

 . 3304 شماره حدیث مسلم، صحیح ـ 17



 

 

  18.ها ذلکیرٍ علَکْوببأ

را به ) نهیو صدقات مد كمانده بود، فد یغمبر باقیپ يبر برایآنچه از سهم خ: یعنی(امبر یراث پیاز م يه سهم وکر خواست کفاطمه از ابوب

  .پس بدهد يو

  .دین اموال امتناع ورزیر از پس دادن اکابوب یول

  )5 سند شماره

 کوانَت مۀُفاط اَلُ أتَسکْبابنْیرٍ نَصولُ اهللاِ مسر ا تَرَكمها مخَ بیفَد رَ وب دص و بِالْ ك هقَتدیفَاَب ۀِنَیم 

  19.ها ذلکیرٍ علَکْوببأ

را به ) نهیو صدقات مد كمانده بود، فد یغمبر باقیپ يبر برایآنچه از سهم خ: یعنی(امبر یراث پیاز م يه سهم وکر خواست کفاطمه از ابوب

  .پس بدهد يو

  .دیامتناع ورزن اموال یر از پس دادن اکابوب یول

  

  جه دومینت ٭

و  کین خشمناید و ایگرد یومت وقت منتهکان حیبر متصد علیهاالسالمن اختالفات، سرانجام به خشم و غضب حضرت زهرایا

ن هفته یافت و در طول چندی يروز شبانه یاستمرار و تداوم علیهاالسالم ات آن حضرتیان حیآن، تا پا شیدای، از لحظه پيورز غضب

                                                             

 . 2862 شماره حدیث بخاري، صحیح ـ 18

 . 25 شماره حدیث حنبل، احمدبن مسند ـ 19



 

 

  .ندکه افیسا علیهاالسالمحضرت زهرا ی، بر زندگانیمتوال

  :میخوان یم علیهاالسالمحضرت زهرا يها يریگ ب، درباره موضعیبه ترت )6230ث شماره یحد( يح بخاریچنانچه در نقل صح

  :مرحله اول

  .ۀُه فاطمفَهجرَتْ

  .ردکر قطع رابطه کفاطمه با ابوب

  :مرحله دوم

کَتُ فَلَملِّمه.  

  .لذا با او سخن نگفت

  :مرحله سوم

  .تیتُوفِّ یحتّ

  .ن سخن نگفتن ادامه داشتیتا زنده بود، ا

  

  توجه

  .آمده است هفَهجرَتْ پس از عبارت هلِّمکَتُـ فَلَم ن نقل، عبارتیدر ا



 

 

 يرا به معنا هلِّمکَتُـ فَلَم توان عبارت یل، نمین دلیباشد و به هم یم هفَهجرَتْ 20جه و محصولینت هلِّمکَتُـ فَلَم گر،یبه سخن د

   21.دانست »از قانع شدن یوت ناشکس«

  

 يها يریگ ب، درباره موضعیبه ترت )3304ث شماره یحد(ح مسلم یصح و نقل) 3913ث شماره یحد( يح بخارین در نقل صحیهمچن

  :میخوان یم علیهاالسالمحضرت زهرا

  :مرحله اول

تدجفَو مل ۀُفاطیبِأ یع رٍکْب.  

  .شد كر غضبناکفاطمه بر ابوب

  :مرحله دوم

  .هفَهجرَتْ

  .ردکلذا با او قطع رابطه 

  :مرحله سوم

کَتُ فَلَملِّمه.  

  .لذا با او سخن نگفت

                                                             

 .عرب اتادبی در »تفریع فاء« معناي ـ 20

 .دارد تصریح نکته همین بر 139 ص ،6 ج ،»الباري فتح« کتاب در عسقالنی حجر ابن ـ 21



 

 

  :مرحله چهارم

  .تیتُوفِّ یحتّ

  .ا رفتین سخن نگفتن استمرار داشت، تا از دنیا

  

  توجه

  .قرار دارد رٍکْب یبِأ یعل فَوجدت پس از عبارت هفَهجرَتْ ن نقل، عبارتیدر ا

و  »غضب«جه و محصولِ دو فعل ینت هملِّکَتُـ فَلَم و فعل رٍکْب یبِأ یعل فَوجدت جه و محصولینت هفَهجرَتْ گر،یبه عبارت د

  .ردکر یتفس »از قانع شدن یوت ناشکس«توان آن را به  یل، نمین دالیباشد و به هم یم »قطع رابطه«

  

ن یجه ایمحصول و نت »هلِّمکَتُـ فَلَم« ه فعلک »رکقطع رابطه با ابوب«و  »رکخشم و غضب بر ابوب«: یعنیه دو فعل فوق، کتر آن  جالب

  :قابل مشاهده است يباشد، در نصوص متعدد یدو فعل م

  )1 سند شماره

تبفَغَض مرَتْ ۀُفاطجفَهفَلَم تّ تَزَلْ هح کفِّ یبِذلتُوی22.ت  

  .ن حالت استمرار داشتیرد و تا زنده بود اکر غضب نمود و با او قطع رابطه کفاطمه بر ابوب

                                                             

 . 386 ص ،10 ج، ) اثیر ابن: تألیف( االُصول جامع ـ 22



 

 

  )2 سند شماره

تبفَغَض رَتجه أ وتّکْبابفِّ یرٍ حتُوی23.ت   

  .استمرار داشت ] رکبر ابوب[رد و تا زنده بود با او قطع رابطه نمود و غضبش کر غضب کبر ابوب ]فاطمه[

  )3 سند شماره

تّ تَزَلْ فَلَمح هاجِرَتُهفِّ یمتُوی24.ت   

  .ر استمرار و تداوم داشتکاش با ابوب زنده بود، قطع رابطه ]فاطمه[تا 

  )4 سند شماره

هاجِرَ تَزَلْ فَلَمتّ ةٌمح فِّ یلَهتُوی25.ت   

  .ر همواره ادامه داشتکاش با ابوب زنده بود، قطع رابطه ]فاطمه[تا 

  

  يبند جمع

 ه فعلکت دارند، اشتباه است یاکح »رکقطع رابطه با ابوب«و  »رکخشم و غضب بر ابوب«ه از تحقّق دو فعل ک يبا توجه به نصوص متعدد

کَتُـ فَلَملِّميها و به دنبال فعل »عیفاء تفر«ه با ک ه تدجل فَویبِأ یع رَتْ و رٍکْبجفَهاز قانع  یوت ناشکس«آمده است را به  ه

                                                             

 . 21 ص، )ذَهبی: تألیف( االسالم تاریخ ـ 23

 . 173 ص ،2 ج، )بکري دیار: تألیف( الخمیس تاریخ ـ 24

 . 300 ص ،6 ج بیهقی، سنن ـ 25



 

 

  .مییمعنا نما »شدن

  

  رکّتذ

  .بر عدم اعراض محسوب شود یلیه آن سخن، دلکاز سخن گفتن است  یهر نوع ك، ترهلِّمکَتُ فَلَم منظور از عبارت

  

  جه سومینت ٭

  .دیمنجر گرد »به دفن شبانه وصیت«ه به ک يا گونه د بود؛ بهیق و شدیار عمیمدت، بس یوسته و غضبِ طوالنیپ ن خشمیا

  

  :افتیل یتوان در منابع ذ یرا م »به دفن شبانه وصیت«از اسناد  یبرخ

  )1 سند شماره

  .521، ص  3، ج )211 متوفّاي، یعبدالرزاق صنعان: فیتأل(المصنَّف 

  )2 سند شماره

  .300، ص )276 متوفّايبه، یقُت ابن: فیتأل(ث یل مختلف الحدیتأو

  )3 سند شماره

  .34، ص  2، ج )279 متوفّاي، يبالذُر: فیتأل(شراف انساب األ

  )4 سند شماره

  .1898، ص  4، ج )463 متوفّايعبدالبرّ،  ابن: فیتأل(عاب یستاإل



 

 

  

  هیدر حاش يرکّتذ

  :سدینو یم »به دفن شبانه علیهاالسالمحضرت زهرا وصیت« يها نقل یابیدر ارز )656 متوفّاي( 26ید معتزلیالحد یاب ابن

التَّواتُر، اَنـَّها کَ یه یالَّت ةُالظّاهرَ ۀُضَیتَفمسات الْیبِه الرِّوا ما وردت یعل تجاج بـِذلکحإقَع الْی بلْ

اَوتبِاَنْ ص فَنَ لَتُدتّیال  یالً حلّیلَ یصالنِ عالرَّجیترَّحص ها و کبِذل تهِدع و یف27...ه   

ه آن دو کآن  ينند؛ براکرا شبانه دفن  يه وکنمود  وصیتشان یه اکند ک یه در حد تواتر است، داللت مک) متعدد(= ضه یات مستفیروا... 

                                                             

 او ساختگی فضائل ذکر و دوم خلیفه از دفاع به را البالغه نهجتاب ک بر شرحش از دوازدهم جلد وي که بس همین او مذهبی تعصب اثبات در ـ 26

  .است داده اختصاص

  :اند نموده تصریح او بودن »معتزلی« به خود، هاي کتاب در سنّت اهل بزرگان همچنین

 .289 ص ،3 ج، )لیکْزر: تألیف( عالماأل ـ

  . 392 ـ 391 ص ،5 ج، )خَلـَّکان ابن: تألیف( عیاناأل وفَیات ـ

  . 199 ص ،13 ج، ) کثیر ابن: تألیف( النهایه و ۀالبدای ـ

  . 274 ص ،23 ج، )ذَهبی: تألیف( النُبالء اعالم رسی ـ

  :اند نموده تصریح الحدید ابی ابن »وثاقت« به خود هاي کتاب در )774 متوفّاي( کثیر ابن و )748 متوفّاي( ذَهبی: که گردد می خاطرنشان

  . 275 ص ،23 ج، )ذَهبی: تألیف( النُبالء اعالم رسی ـ

 . 233 ص ،13 ج، ) کثیر ابن: تألیف( النهایه و ۀالبدای ـ

 . 281 ص ،16 ج حدیدي، شرح ـ 27



 

 

  .بر او نماز نخوانند ] ر و عمرکابوب[مرد 

  ...مان گرفتید فرمود و بر انجام آن، پکیح و تأیاش تصر ن خواستهیو به ا

  

  گفتار سوم

  يماریان خشم و بیم یناگسستن يوندیپ

  

  گام سوم: ییر پاسخگویدر مس

  :ردک یتر جلوه م ها در ذهنم بزرگ ن پرسشیدم، ایشیاند یها م ردم و به آنک یج دقّت مین نتایشتر به ایهرچه ب

  پرسش اول

رد ک یپوش چشم علیهاالسالممدت، بر جسم و جانِ حضرت زهرا یطوالندار و ید، پایشد ین خشم و غضبیچن يرگذاریتوان از تأث یا میآ

  ده انگاشت؟یو آن را ناد

  پرسش دوم

بر  یاهکجان يرگذاریگونه تأث چی، از هعلیهاالسالمات حضرت زهراین حیواپس ي، آن هم در روزهايورز و غضب کیگونه خشمنا نیا ایآ

  برخوردار نبوده است؟ علیهاالسالمحضرت زهرا جسم

  پرسش سوم

از خشم و غضب بر جسم و جانِ آن  ین موجیو فرود آمدن چن علیهاالسالمان مرگ زودهنگام حضرت زهرایم یچ ارتباطیا هیآ

  باشد؟ ی، برقرار نمعلیهاالسالم حضرت

  



 

 

  :هکدم یشیاند ینمودم، با خود م یها را در ذهنم مرور م آن ردم و پاسخک یر مکها ف ن پرسشیه به اک یین روزهایدر نخست

ه کن هفته، قادر خواهد بود یهمراه شود، حتماً در طول چند يروز، با جسم و جان فرد از خشم و غضب، اگر شبانه یمین حجم عظیچن ٭

  .را با خود به همراه آورد یاهکجان یعوارض جسمان

  

  :هکبردم  یشه به سر مین اندیآن روزها در ا

ا ید و آبر سر آن خواهد آور ییسالم همراه گردد، چه بال یبا جسم يمتماد یی، روزهايدار ق و غضبِ دامنهیعم ن خشمیاگر چن ٭

  !خواند؟ »یعیو طب يعاد« یتوان مرگ یدهد را م یرخ م ین همراهیا یه در پک یهمچنان، مرگ

  :ساخت یار مکم آشیه عمق فاجعه را براکدر ذهنم مواجه شدم  يدیامروز با پرسش جد یول

  

  پرسش چهارم

  چه خواهد کرد؟ »بیمار«فرود آید و روزهاي متمادي همراهش گردد، سرانجام، با آن  »بیمار«اگر چنین خشم و غضبی، بر جسمی  ٭

مواجه  علیهاالسالمحضرت زهرا »بیماري«هاي تردیدناپذیري از  هنگامی که صفحات تاریخ را با دقّت بیشتري ورق بزنیم، با نشانه

  :28گردیم می

رَضَتا ملَم مالم ۀُفاطرْالْ علیهاالسۀَضَم فِّیی تُوالَّتت لَیع خَلَ النِّساءنَ کَها فَقُلْبِها دیاَص فحنْبم ت 

                                                             

 ؛]13 ـ 12 ص ،1 ج، )قُتیبه ابن: تألیف( السیاسه و ۀاالمام: ك.ر[ اند آورده میان به سخن نیز شیخین عیادت از سنّت، اهل منابع برخی هرچند ـ 28

 بخش از 166 ـ 155 صفحات مطالعه به را عالقمندان و نپرداختم آن ذکر به مناظره، مقام در بحث شدن کشیده انحراف به از جلوگیري دلیل به اما

 .نمایم می دعوت)  منیر انتشاراتی فرهنگی مرکز لباف، علی: تألیف( »علیهاالسالمزهرا حضرت شهادت دانشنامه« کتاب میک



 

 

  ت رسولِ اهللاِ؟علَّتک یا بِنْ

  :به عیادت او آمدند و پرسیدند  ]مهاجران و انصار[هنگامی که فاطمه بیمار شد ـ یعنی همان مرضی که بر اثر آن از دنیا رفت ـ زنانِ 

  اید، اي دختر رسول خدا؟ با این بیماري چگونه

  

قالَت :اَصحفَباهللاِ ـ عائ ـ و 29ۀًت دیاکُنْ لیکُ 30ۀًنَّ قالرِجال31...نَّل  

                                                             

  .ۀکاره ـ 29

 .ۀمبغض ـ 30

  ).بیروت ـ الحدیثه ۀدارالنهض: چاپ( 32 ص، ) طیفور ابن: تألیف( النساء بالغات ـ 31

  .است خویش زمان در سنّت اهل بنام شعراي و ادیبان از )بغداد در هجري 280 متوفّاي( فورطَی ابن

  :نویسد می او توثیق در )463 متوفّاي( بغدادي خطیب

  »...مِعلْبِالْ ورِینَکُمذْالْ مِفَهالْ لِاَه منْ و ةِالرُّوا الشُّعراء بلَغاءالْ اَحد کانَ«

  ).بیروت ـ هالعلمی دارالکتب: چاپ( 211 ص ،4 ج بغداد، تاریخ

 و سرسپردگی عباسی خلفاي حکومت و دربار به نسبت زیرا بودند، مشهور »حکومت فرزندان« یعنی »الدوله ابناء« یا »الدوله اوالد« به او خاندان

  .داشتند کامل ارادت

 12 ،11 جلد فقط حاضر حال در و بود مشاهیر و بزرگان از نظم و نثر متون بر مشتمل که نوشت »المنظوم و المنثور« عنوان با جلد 14 در کتابی او

  .باشد می موجود آن 13 و

  .است خطّی مجلّدات، سایر و رسیده چاپ به که است آن 11 جلد »النساء بالغات« کتاب



 

 

   32.ام و از مردانتان متنفّرم میل ام که به دنیاي شما بی به خدا سوگند، چنین شده: فرمود

   

  :اندیشیدم با خود می

توانسته این بیماري را به درازا بکشاند و روند بهبودي آن را  بر نظام خالفت، نه تنها می علیهاالسالمشک، خشم و غضب حضرت زهرا بی

  .این بیماري محسوب گردد افتنشدت ی تواند از عوامل با تأخیر مواجه سازد، بلکه فراتر از آن، می

  

بر دستگاه خالفت، قوت  علیهاالسالمبدین ترتیب، احتمال برقراري پیوندي میان بیماري و مرگ، بر اثر شدت غضب حضرت زهرا

  .برَد اي از ابهام و تردید فرو می ارتباط با عملکرد متصدیان حکومت را در هاله کند و ادعاي مرگی طبیعی و بی بیشتري پیدا می

  

                                                                                                                                                                                                                      

  .676 ـ 672 ص ،2 ج اسالمی، بزرگ المعارف ةدائر

 وي دست به »راویان طریق« از که باشد می بانوان فصیح هاي گفته و ها خطبه از گلچینی و است »زنان شیواي سخنان« معنی به »النساء بالغات«

  .است رسیده

  .است کرده گذاري نام سخن، صاحب زنانِ اسامی اساس بر را کتاب هاي بخش او

 ام ۀعائش کالم« با کتابش لذا و کرده بندي تاولوی را اسامی خود، مذهب اساس بر زیادي حد تا بلکه نداده، قرار الفبایی را اسامی ترتیب وي

 آن، در که آورد می او از سخنی عایشه، کالم نخستین در وي. است گرفته قرار آن از پس ،علیهاالسالم فاطمه حضرت سخنان و شده آغاز »المؤمنین

 .است پرداخته او آمیز اغراق و جانبه همه ثناي و مدح و پدرش عملکرد از دفاع به عایشه

 متوفّاي جوهري، عبدالعزیز احمدبن ابوبکر: تألیف(» فدك و ۀالسقیف«: از نقل به ؛233 ص ،16 ج معتزلی، الحدید  ابی  ابن البالغه نهج شرح ـ 32

323.(  



 

 

  گفتار چهارم

  مرگی مظلومانه

  

  گام چهارم: در مسیر پاسخگویی

نیز دست  علیهاالسالمهایی پنهان از دالیل پیدایش بیماري حضرت زهرا بزنیم، به نشانهشاید اگر با دقّت بیشتري صفحات تاریخ را ورق 

منشأ پیدایش این بیماري، هر چه که باشد و  :بر آن تأکید بورزم، توجه به این نکته است کهخواهم  اما آنچه در این مرحله می 33یابیم؛

  :این بیماري به هر دلیلی که پدید آمده باشد

  :نیست که تردیدي) 1

  .آورده است علیهاالسالمت بوده است که زنان مهاجر و انصار را به عیادت آن بانوقدر قابل توجه و حائز اهمی این بیماري آن ٭

  .متّصل گردیده است علیهاالسالمقدر ادامه و استمرار یافته است که به درگذشت آن بانو این بیماري آن ٭

  

  :تردیدي نیست که) 2

  .خالفت قرین و همراه بوده است بر نظام علیهاالسالمعمیق و غضبِ شدید آن بانو با خشم ارياین بیم ٭
                                                             

 چون که باشند می علیهاالسالم فاطمه بیت به هجوم ماجراي در السالم علیه محسن حضرت سقط به هایی اشاره حاوي سنّت، اهل منابع برخی ـ 33

 ـ 109 ،93 ـ 77 صفحات مطالعه به را عالقمندان و نموده پوشی چشم ها آن به اشاره از است، متعددي مقدمات چینش نیازمند ها آن به استناد

  .نمایم می  دعوت »علیهاالسالمزهرا حضرت شهادت دانشنامه« کتاب از میک بخش 147 ـ 135 ،124 ـ 120 ،113

 ماجراي در آمده پدید جسمانی لطمات یا مهاجمین توسط آمده پدید ترس لدلی به را آن خواه ـ السالم علیه محسن حضرت سقط که است بدیهی

 .است آورده همراه به را شدیدي جسمانی بیماري ـ شویم، قائل آن براي!) طبیعی لو و( دیگري دلیل هر یا و بدانیم هجوم



 

 

نیز به دلیل عملکردهاي ناعادالنه نظام خالفت در مواجهه با غصب حقوق اجتماعی آن  علیهاالسالمخشم و غضب آن بانو ٭

  .رخ داده است علیهاالسالم حضرت

  

  :تردیدي نیست که) 3

 علیهاالسالمآن بانو ماربی بر جسم غضبِ برخاسته از رفتارهاي نابخشودنی متصدیان خالفت، از تأثیرگذاري جانکاهیاین خشم و  ٭

  .برخوردار بوده است

  .گردیده است علیهاالسالماین خشم و غضبِ برخاسته از رفتارهاي متصدیان خالفت، مانع بهبودي آن بانو ٭

و اتّصال بیماري به مرگ، کمک  علیهاالسالماین خشم و غضبِ برخاسته از رفتارهاي متصدیان خالفت، به تشدید بیماري آن بانو ٭

  .شایانی کرده است

  

  :در نتیجه

، ارتباطی علیهاالسالماین خشم و غضبِ رخ داده در حین بیماري، میان عملکردهاي متصدیان خالفت و درگذشت حضرت زهرا ٭

  :اي که گونه اگسستنی پدید آورده است؛ بهن

 قلمداد کرد و تأثیرپذیري آن از رفتارهاي متصدیان خالفت را منکر گردید؛ بلکه بایستی آن را »مرگی طبیعی«توان آن را  دیگر نمی

  .به شمار آورد »مرگی مظلومانه«

  

  گفتار پنجم

  واکنشی معصومانه و خداپسندانه



 

 

  

  پنجمگام : در مسیر پاسخگویی

  :تا این مرحله از تحقیق و تفحص، به این نتیجه دست یافتیم که

بهبودي ایشان را فراهم آورد، خشم و غضبِ ویژه آن  د نمود و موجبات عدمرا تشدی علیهاالسالمآنچه بیماري حضرت زهرا

  .از عملکردهاي ناشایست حاکمان وقت بود علیهاالسالم حضرت

  .تبدیل گردید »مرگی مظلومانه«به  »مرگی عادي و طبیعی«، از علیهاالسالمبدین ترتیب، درگذشت حضرت زهرا

  .رفتارهاي متصدیان خالفت پدید آمده بود ممرگی که تحت تأثیر مستقی

  :شود ها ثابت می اما نکته مهمی که تاکنون بدان نپرداختیم، دقّت در احادیثی است که با استناد به آن

  

 داشته و اي خدایی بر متصدیان خالفت که به مرگ مظلومانه ایشان انجامید، رنگ و صبغه علیهاالسالمخشم و غضبِ ویژه حضرت زهرا ٭

  .واکنشی خداپسندانه نسبت به عملکردهاي ناعادالنه صاحبان قدرت و حکومت بوده است

  :کند به روشنی ثابت می علیهاالسالماره شأن و منزلت حضرت زهرادرب وآله علیه اهللا صلّیبه عبارت دیگر، دقّت در احادیث رسول خدا

ورزي خاصی که  یعنی همان خشمناکی و غضب(در مواجهه با رفتارهاي ناعادالنه متصدیان خالفت  علیهاالسالمعملکرد حضرت زهرا ٭

  .، مورد رضایت خداي متعال بوده است)بیماري ایشان را به سوي مرگ سوق داد

ها، به وضوح بر  مواجه شدم که همگی آن وآله علیه اهللا صلّیرسول خدازدم، با احادیثی از  هنگامی که صفحات کتب اهل سنّت را ورق می

  :نمودند که بنیادین تصریح می ن اصلای

  .ضی لرِضاهارْو ی ۀَضب لغَضَبِ فاطمغْجلَّ ی و انَّ اهللاَ عزَّ



 

 

  .شود کند؛ و به خشنودي او، خشنود می فاطمه، غضب میهمانا خداي متعال به غضب 

به خدا، و  ابراز گردد، عملکردي خداپسندانه و واکنشی مورد رضاي علیهاالسالمهرگونه خشم و غضبی که از سوي حضرت زهرا: یعنی ٭

  34.باشد هاي دنیوي می دور از هرگونه تمایالت شخصی و انگیزه

                                                             

 از متعددي احادیث با زنیم، می ورق را سنّت اهل معتبرمنابع  صفحات که هنگامی زیرا باشد؛ می برخوردار »معنوي تواتر« از بنیادین اصل این ـ 34

  .نمایند می یادآوري را مضمون همین ها، آن همگی که شویم می مواجه وآله علیه اهللا صلّیخدا رسول

  :از اند عبارت اند، کرده ثبت یا نقل را احادیث قبیل این که سنّت اهل مشاهیر از برخی

  )252 متوفّاي( بصري مثنّی ابن ـ

  . 83 ـ 82 ص العقبی، ذخائر: ك.ر

  )287 متوفّاي( عاصم ابی ابوبکربن ـ

  . 330 ص ،4 ج المواهب، شرح ؛57 ص ،8 ج االصابه،: ك.ر

  )307 متوفّاي( موصلی ابویعلی ـ

  . 190 ص ،1 ج علی،ی ابی مسند ؛34238 ح ،111 ص ،12 ج العمال، کنز: ك.ر

  )360 متوفّاي( طَبرانی ابوالقاسم ـ

  . 1001 ح ،401 ص ،22 ج ؛182 ح ،108 ص ،1 ج الکبیر، معجم: ك.ر

  )405 متوفّاي( نیشابوري حاکم ـ

  .4730 ح ،167 ص ،3 ج الصحیحین، علی المستدرك: ك.ر

 طبق بر فوق، حدیث: گفت باید است؛ آورده مسلم و بخاري شروط طبق را صحیح احادیث خود، کتاب در نیشابوري حاکم که این به توجه با[

  .]باشد می نیز دو  آن قبولِ مورد و است صحیح مسلم، و بخاري مبناي



 

 

  

  :بنیادین، باید گفت ن اصللذا، با استناد به ای

  .در ماجراي اختالف مالی با نظام خالفت، واکنشی خداپسندانه بوده است علیهاالسالمبدون شک، خشمناکی حضرت زهرا ٭

  

و  با آگاهی کامل از این که خشم و غضب وي بر متصدیان حکومت، موجبات تشدید بیماري علیهاالسالمبدون شک، حضرت زهرا ٭

  .خداپسندانه را بر جسم بیمارش پذیرفت نشآورد، در راه رضاي خدا، عوارض جانکاه این واک فراهم میاش را  بهبودي عدم

  

خداپسندانه، در راه رضاي خدا، به استقبال  نشهاي ناشی از این واک با به جان خریدنِ آزردگی علیهاالسالمبدون شک، حضرت زهرا ٭

                                                                                                                                                                                                                      

  . 83 ـ 82 ص العقبی، ذخائر: ك.ر )406 متوفّاي( خرگوشی ابوسعد ـ

  . 34238 ح ،111 ص ،12 ج العمال، کنز: ك.ر )430 متوفّاي( اصفهانی ابونعیم ـ

  . 224 ص ،6 ج الغابه، اُسد: ك.ر )630 متوفّاي( اثیر ابن ـ

  . 37725 ح ،674 ص ،13 ج العمال، کنز: ك.ر )643 متوفّاي( بغدادي نجار ابن ـ

  . 279 ص االُمه، خواص ةتذکر: ك.ر )654 متوفّاي( جوزي بن سبط ـ

  . 83 ـ 82 ص العقبی، ذخائر: ك.ر )694 متوفّاي( طبري الدین محب ـ

  . 379 ص ،22 ج الکمال، تهذیب: ك.ر )742 متوفّاي( مزّي ابوحجاج ـ

  . 442 ص ،12 ج التهذیب، تهذیب ؛56 ص ،8 ج االصابه،: ك.ر )852 متوفّاي( عسقالنی حجر ابن ـ

  . 105 ص المحرقه، الصواعق: ك.ر )954 متوفّاي(] هیتمی[ یمکّ حجر ابن ـ

 . 37725 ح ،674 ص ،13 ج ؛34238 ح ،111 ص ،12 ج العمال، کنز: ك.ر )975 متوفّاي( هندي متّقی ـ



 

 

  .مرگ شتافت

  

  گفتار ششم

  شهادت در منطق صحابه

  

  گام آخر: در مسیر پاسخگویی

  :بردم روزهاي متمادي در این اندیشه به سر می

اي  بر عده »خداپسندانه«آن چنان  »در راه رضاي خدا«بیماري که به استراحت نیاز دارد تا بهبودي خود را باز یابد،  اگر شخص ٭

  !نامید؟ »شهادت«توان  اش شدت یافته و به درگذشت او منتهی گردد؛ چرا مرگ او را نمی غضب نماید که بیماري

  

  :بگذارید سؤالم را به شکل دیگري مطرح سازم

قدر  اقدام نموده و در راه تحقّق بخشیدن به آن عمل، آن »خداپسندانه«به انجام عملی  »در راه رضاي خدا«اگر بشنوید که فردي  ٭

  !کنید؟ تعبیر نمی »شهادت«استقامت ورزیده تا جان خویش را از کف داده است؛ آیا از مرگ او به 

مثبت دهید، با من همراه شوید تا نکته جالبی را برایتان بازگو نمایم م پاسخهای ت به پرسشبراي آن که با قاطعی:  

ود ـ هباربن اَس .شد) هجرت(= ه، عازم شهر مدینه از مکّ ،)سال دوم هجري یعنی در(بن ربیع ـ پس از غزوه بدر  مسر ابوالعاصزینب ـ ه

یا (زینب نیز به دلیل زمین خوردن ] هاي تاریخی، بنابر نقل[. از کفّار قریش ـ در مسیر این هجرت، با حمله به کجاوه زینب، او را ترساند

ـ در حالی که  سال هشتم هجري ها در مدینه زندگی کرد تا سرانجام در او پس از این حادثه، سال. فرزندش را سقط نمود )زدگی وحشت

  .نمود ـ از دنیا رفت هنوز آثاري از بیماري ناشی از سقط فرزندش را مشاهده می



 

 

  :کند که کثیر دمشقی ـ مورخ نامدار اهل سنّت ـ نقل می ابن

به  )که عملی خداپسندانه و در راه رضاي خداست( »هجرت« رناد به این نکته که زینب، شش سالِ قبل و در مسیتنها با است[صحابه، 

  :درباره مرگ زینب، بر این باور بودند که ]بیماري خاصی مبتال گردیده بود که عوارض آن تا پایان حیاتش ادامه داشت

»ه ماتَت35».شَهِید   

دانست؛  »شهادت«توان به واسطه بیماري زینب، مرگ او را به هجرتش در شش سالِ قبل وصل کرد و درگذشت او را  به راستی، اگر می

بر حاکمانِ وقت اتّصالی  اش واکنش خداپسندانهنیز ـ که به  علیهاالسالمتوان از درگذشت حضرت زهرا شک، در منطق صحابه، می بی

  36.یاد کرد »شهادت« کامل داشت ـ با عنوانِ

 

                                                             

 ماتت، حتّی ۀوجِع تزل لم ثم حملها، فاَسقطت ةصخر علی فوقعت رجل دفعها هاجرت لما اَنّها اَبیه عن ةعرو بن هشام عن ۀسلم حمادبن ذکر و« ـ 35

  ».شهیده ماتت یرونها فکانوا

  ).بیروت ـ العربی التاریخ ۀمؤسس: چاپ( 216 ص، 5 ج و) 1966 ریاض، ـ النصر ۀمکتب: چاپ( 308 ص ،5 ج، ) کثیر ابن: تألیف( النهایه و ۀالبدای

  .هالشهید فی الشرع،القتیل فی سبیل اللّـ 36
  .391، ص2تاج العروس فی شرح القاموس، ج )1205متوفّاي (زبیدي حنفی 

  


