
 

 

  ایستاده در باد 
  

   السالم علیهامیرمؤمنان علیاز  علیهاالسالمحضرت زهرا يهاتیگذرا به حما ینگاه

  

  

  علی لباف: به اهتمام

  عدنان درخشان: با همفکري

  پور استاد محقّق شیخ مرتضی فرج: زیر نظر

  

  

  مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر : ناشر 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  دورنماي مطالب ٭

  گفتارشیپ

  

  هجوم اولدر  السالم علیهامیرمؤمنان علیاز  علیهاالسالمحضرت زهرا يهاتیحما يدورنما: مکیگفتار 

  علیهاالسالمفاطمهر در خانه کتحصن مخالفان ابوب =مکیت یحما

  نیاحتجاج با مهاجم =ت دومیحما

  ن از داخل خانهیرون راندن مهاجمیب =ت سومیحما

  نیاز چنگال مهاجم السالم علیهامیرالمؤمنینرها ساختن  =ت چهارمیحما

  

  یهجوم اصلتا  هجوم اولدر فاصله  السالم علیه علی نامؤمنامیراز  علیهاالسالمحضرت زهرا يهاتیحما يدورنما: گفتار دوم



 

 

  شبانه ياستنصارها =مت پنجیحما

  هیکدعوت به جهاد مسلّحانه در خطبه فد =مششت یحما

  

  یهجوم اصل بار حادثه خون در السالم علیه علی ناامیرمؤمناز  علیهاالسالمحضرت زهرا يهاتیحما يدورنما: گفتار سوم

  نیاحتجاج با مهاجم =ت هفتمیحما

  ن به داخل خانهیمقاومت در برابر ورود مهاجم =ت هشتمیحما

  از خانه السالم علیه مؤمنانریام شاندنک رونیمقاومت در برابر ب =ت نهمیحما

  فهیاز چنگال خل السالم علیهناامیرمؤمنرها ساختن  =ت دهمیحما

  

  هیروز شمار حوادث فاطم

  

  

  

  آغاز مطالب ٭

  گفتارشیپ

بر  1یآسمان یاه، رسالتیدر آن دوشنبه س السالم علیهین علیرالمؤمنیو غصب خالفت منصوصه ام وآله علیه اهللا صلّیبا رحلت رسول خدا
                                                             

حضرت آن که نمایدمی نقل وآله علیه اهللا صلّیرسول خدا قول از ،السالم علیهصادق امام بزرگوارش پدر از السالم علیهکاظم امام ـ 1

  :فرمودند السالم علیهبه امیرالمؤمنین خطاب وآله علیه اهللا صلّی



 

 

   2.حاصل از آن را با جان و دل، قبول فرمود يها، تحمل مصائب و رنجعلیهاالسالمبانو قرار گرفت و آن علیهاالسالمزهرا حضرتعهده 

، آغاز السالم علیهحضرت علیرا از  »ياگسترده و سرسختانه يهاتیحما«، یت الهین مأموریاساس ا بر علیهاالسالمحضرت زهرا

  :ه اظهار شدهکد آورد؛ هر چند یپد علیهاالسالمفاطمهحضرت  یرا در زندگان يها، فصل خونباره مجموع آنک 3فرمودند

                                                                                                                                                                                                                      

  .الصادقَۀُ الصدوقَه فَهِی هافذْفَأنْ کإلَی قیهاتُلْ أنْ تُهاأمرْ و اءیبِأشْ نَتیاب فاطمۀَ تصیأو قَد إنِّی! علی ای

 او که بده انجام را هاآن پس تو برساند؛ به را هاآن که امکرده امر او به و امکرده سفارش اموري انجام به را فاطمه دخترم من !علی اي

  .است صادق و راستگو همیشه )فاطمه(=

  )نجف: چاپ ،38 ص ،664 متوفّاي ـ طاووس بن سید: تألیف الطرف،: به نقل از ؛37 ص الهجوم،(

  :فرمودند السالم علیهبه امیرالمؤمنین خطاب وآله علیه اهللا صلّیخدا رسول که است شده نقل دیگري شریف حدیث در همچنین

  .رَئیلُجب بِها أمرَ اءیبِأشْ تُهاأمرْ فَقَد فاطمۀُ بِه کأمرَتْ لما فذْأنْ

  .است داده فرمان هابدان که جبرئیل امکرده امر اموري انجام به را او من که چرا کن؛ عمل کند،می امر را تو فاطمه چهآن به

 )30 ص الطرف،: به نقل از ؛38 ص الهجوم،(

  :فرمودند السالم علیهکاظم امام ـ 2

اهللاِ و ولُ قالَ لَقَدسیرِالْ وآله علیه اهللا صلّیاهللاِ رأمؤْلینَمنم ۀَ ومالمفاطعلیهماالس :ألَیقَد س ما تُمافَهِم متَقَدت بِه کُماإلَی ؟قَبِلْ ولی: فَقاال تُماهب رْ وبناص 

  .غاظَنا و نا ساء ما علی

 کردم، مأمور آن انجام به را شما که چه آن آیا: فرمود علیهماالسالمفاطمه حضرت و امیرمؤمنان به وآله علیه اهللا صلّیخدا پیامبر که سوگند خدا به

  پذیرفتید؟ را آن و فهمیدید

  .کنیممی صبر سازد،می خشمگین و ناراحت را ما چه آن بر و بله: گفتند دو آن

 )22 ص الطرف،: به نقل از ؛41 ص الهجوم،(

  :فرمایندمی عملکردهایشان وصف در فدك، خطبه از فرازي در علیهاالسالمزهرا حضرت ـ 3



 

 

  4!».ستیش نیب ياها افسانهنیا یتمام... و یاد دادخواهیمبارزات فاطمه و فر«

حضرت علیه ک يادهیچیپ یو اجتماع یاسیط سیه شراکگردد یتر مگاه روشنها، آنتین حمایگاه منحصر به فرد ایت و جایاهم

  5.مییگر مرور نمایبا آن مواجه بودند را بار د السالم علیه

م ینکفیگذرا ب ینگاه »السالم علیهامیرمؤمنان علیاز  علیهاالسالمزهرا حضرت يهاتیحما«بر  »یب زمانیبه ترت«م تا ین نوشتار برآنیدر ا

ـ ،  السالم علیهامیرالمؤمنینامامت و خالفت  میر دفاع از حریـ در مس علیهاالسالمقهیحضرت صد »يهایجانفشان«ن رهگذر، با یتا از ا

   6.میآشناگرد

   

  مکیگفتار 

  هجوم اولدر  السالم علیهامیرمؤمنان علیاز  علیهاالسالمحضرت زهرا يهاتیحما يدورنما

  

  :مکیت یحما

                                                                                                                                                                                                                      

و وااعۀُ یأنِّ لَممفاط أبِی و ،دمحأقُولُ م وداًع و دءاًب، غَلَطاً، أقُولُ ما أقُولُ ال و لُأفْ ال ولُ شَطَطاًأفْ ما عع.  

می انجام چه آن و گویمنمی خطا به گویم،می آنچه و گویممی پیاپی را این است؛ وآله علیه اهللا صلّیمحمد پدرم و هستم فاطمه من، که بدانید

 .دهمنمی انجام افراط به دهم،

 . 168 ص کند،می دفاع خود از زهرا فاطمه گنجی، ایوب ـ 4

 . 42 ـ 24 ص ،یکمبخش  ،با خلفا السالم علیه علی لباف، دانشنامه روابط سیاسی حضرت علی: ك.ر ـ 5

 .باشدمی »علیهاالسالمفاطمه علی بیت الهجوم دراسۀ و تحلیل حول« کتاب از برگرفته کتاب، این در مندرج هاينقل تمامی ـ 6



 

 

   7علیهاالسالمفاطمهر در خانه کمخالفان ابوب تحصن

  :سندینویم )323 متوفّاي( يز جوهریو احمد بن عبد العز )287 متوفّاي( یبانیعاصم شیابن اب

ت رسولِ اهللاِ و بِنْ ۀَفاطم یخُلُونَ علدیرُ یو الزُب یانَ علکد رسولِ اهللاِ ـ رٍ ـ بعکْبیبِأـع لیِنَ بوینَّه حإ

ی ونَها وشاوِررْیونَ فیجِع أممرِه .ف رِوا یوک: ۀٍیانَ الزُبالْی قْرُ وم دادخْیفانِ فیتَل ماعنْ ۀٍجالناسِ  م

   8...تَراجعونَ اُمورهمیتَشاورونَ و یـ فَ ۀَت فاطمیب یـ و هو ف یعل یلإ

ردند کیرفتند و با او مشورت میر نزد فاطمه دختر رسول خدا میو زب یعت گرفتند، علیامبر خدا ـ بیر ـ پس از پکابوب يبراه ک یهنگام

ه او در خانه فاطمه ک یـ در حال یاز مردم به نزد عل یر و مقداد به همراه گروهیزب: آمده است یتیو در روا 9.گشتندیارشان باز مکو به 

  .ردندکیارشان با هم گفتگو مکپرداختند و در مورد یشتند و با او به مشورت مبود ـ آمد و شد دا

  

  :ت دومیحما

  10نیاحتجاج با مهاجم

                                                             

 روزهاي در) به نشانه امتناع ورزیدن از انجامِ بیعت با ابوبکر  علیهاالسالم مراجعه به خانه فاطمه: یعنی( علیهاالسالمفاطمه بیت در تحصن ـ 7

 .است پذیرفته صورت )وآله علیه اهللا صلّیاالنبیا خاتم رحلت از پس روز چهارمین و دومین، سومین( جمعه و شنبهپنج چهارشنبه،

 

 . 45 ص ،2 حدیدي، ج شرح للتراث؛ دارالصحابۀ: چاپ ،41 ص المذکّر،: به نقل از ؛166ص  الهجوم، ـ 8

 .باشدنمی علیهاالسالمفاطمه بیت در مخالفان، همیشگی حضور معناي به تحصن: بنابراین ـ 9

 پذیرفته صورت )وآله علیه اهللا صلّیاالنبیا رحلت خاتم از پس روز چهارمین( جمعه روز تحصن، در شکست به منجر هجوم=اول هجوم ـ 10



 

 

  :نندکینقل م )6قرن  متوفّاي( یخ احمد طبرسیو ش) 588 متوفّاي( یابن شهر آشوب مازندران علّامه

تخَرَج و مولِ اهللاِ بِنْ ۀُفاطسر لَإتیهِم قَفَتالْخَلْ فَو فقالَت بابِ، ثُم :هال عل ید بِقَومٍ أسحم ءاًضَرو 

ا تَرَو تُؤَمرُونا و لَم و لَم مکُنَـیما بـ یف مکُرَأم تُمنا و قَطَعیدینَ أیبـ ةًرسولَ اهللاِ جِناز تُمکْ، تَرَمکُمنْ

کُأنَّکَ اًقّـلَنا حم لَم وا ما قالَ تَعلَمیوغَد یماهللاِ لَقَد و ،رِ خُم ـع لَه قَدیوالْـم ذئل الءونْقْـیم کُطَعم 

 یف مکُنَـینَنا و بـیب بـیو اهللاُ حس مکُینَ نَبِیو بـ مکُنَـیباب بـسأالْ تُمقَطَع مکُنَّکل ها الرَجاء وبِذلک منْ

  11.خرَهآا و الْیالدنْ

(= ه در نبود افراد کرا سراغ ندارم  یمن بدتر از شما گروه: ستاد، سپس فرمودیرون آمد و پشت درب ایو فاطمه دختر رسول خدا ب

ن خودتان بدون یدر بار خود را کد و یردکرسول خدا را نزد ما رها  ] مطهر[دارند؛ جنازه یها را پاس نماحترام آن) وآله علیه اهللا صلّیامبریپ

ر خم فرموده یدر روز غد ] امبریپ[چه شما آن ییگو. دیقائل نشد یما حقّ يد و برایش قرار ندادیر خوید و ما را امیساخت یقطع يدیترد

  .دیدانستیبود را نم

امبرتان را جدا ین خود و پیب يهاشما واسطه یبرَد، ولد شما را از آن بیاو گرفت تا ام يت را برایمان والیدر آن روز پ! به خدا سوگند

  .ندکیم يا و آخرت داوریان ما و شما در دنید و خدا میردک

  

  :ت سومیحما

                                                                                                                                                                                                                      

 .است

 . 80  ؛ اإلحتجاج،420 ـ 419 ص ،)خطّی نسخه( النواصب مثالب: به نقل از ؛290 ـ 289 ص الهجوم، ـ 11



 

 

  ن از داخل خانهیرون راندن مهاجمیب

  :سدینویم )292 متوفّاي( یعقوبی

لَغَ أبابب کْوماعرَ أنَّ جمع نْ ۀًرٍ وهاجِرِالْ مالْیم نْأنَ وإ صارِ قَدجلع عوا معتَمی ینِ أبِببٍ فنْ یطالزِلِ م

مبِنْ ۀَفاطولِ اهللاِ فَأتَوسر تیا ف ماعتّ ۀٍجیح وا الدارمجه...  

تفَخَرَج خَلُوا الدارد و مۀُفاط فَقالَت:  

  12.اهللاِ یلإعجنَّ و لَأ يرِشفَنَّ شَعکْألَ رُجنَّ أوو اهللاِ لَتَخْ

ردهکامبر خدا اجتماع یطالب در منزل فاطمه دختر پیبن اب ین و انصار همراه با علیاز مهاجر یه گروهک دسیر و عمر خبر رکبه ابوبو 

  ...ه به خانه هجوم آوردندکن یآمدند تا ا ]علیهاالسالمزهرا به نزد خانه حضرت[ یها با گروهپس آن. اند

  :گفت رون آمد ویو وارد منزل شدند، پس فاطمه ب

  .زنمینم و به درگاه خدا ناله مکیشان میم را پریا من موید و یرویرون میام با از خانهیه ک! به خدا سوگند

  

  :ت چهارمیحما

  نیاز چنگال مهاجم السالم علیهنامؤمنامیررها ساختن 

  :سدینویم )656 متوفّاي( ید معتزلیالحدیابن اب

رٍ کْبیأبِ یلإه یدینَ یبـ لَّهمکُ سرَه و ساقَهمکَفَ اًرِ فَضَرَب بِه حجریالزُبد ی ف منْینَّه أخَذَ السإ
                                                             

 . 126 ص ،2 ج الیعقوبی، تاریخ: به نقل از ؛176 ـ 175 ص الهجوم، ـ 12



 

 

ملَهمل فَحیع بیلَم و هتع یلّاإ تَخَلَّف لعی حفَو هإد انَّهعبِب متَصیمفاط 13ۀَت ونْخْإ افَتَحامم هراجقَس اًره 

تقام و مبابِ الْ یلإ ۀُفاطبیفَأس تتعنْ مم  جاءفْطْیبِم وا أنَّهملع فَتَفَرَّقُوا و هال لُب هرَدضُرُّ شَیاًئی 

   14.وهکُرَفَتَ

ت داد و به نزد کش حریش رویرا در پ) نیمتحصن(=ها ست و همه آنکزد و آن را ش یر گرفت و به سنگیر را از دست زبیاو شمش

ه او به خانه فاطمه پناهنده کرد؛ چرا کن یچیسرپ ]عتیاز ب[، یس به جز علک چیو ه. عت با او ساختیها را مجبور به بر برد و آنکابوب

را  یخواستند علیه مک يستاد و با افرادینار درب خانه اکو فاطمه . ز نمودندیرون آورند، پرهیراه بکه او را به زور و اکن یها از اشد و آن

  .ردندکرساند، پس او را رها ینم یانیه او تنهاست و زکها متفرّق شدند و دانستند سخن گفت؛ پس آن یرند، به درشتیبگ

  

  گفتار دوم

  یهجوم اصلتا  هجوم اولدر فاصله  السالم علیه علی ناامیرمؤمناز  علیهاالسالمحضرت زهرا يهاتیحما يدورنما

  

  :ت پنجمیحما

                                                             

  :نویسدمی متحصنین، از اجباري بیعت به اخذ اشاره از پس )26 صفحه ،2 جلد( البالغه نهج کتاب بر شرحش در بحرانی میثم ابن ـ 13

  .فَتَرَکُوه رَدمفْ أنَّه علموا و علیهاالسالمفاطمۀَ تبِبی تَصمإع السالم علیهعلیاً إنَّ

  .کردند رها را او پس تنهاست، او که دانستند هاآن و شد پناهنده فاطمه خانه به علی

 . 21 ص ،2 ج حدیدي، شرح: به نقل از ؛195 ـ 194 ص الهجوم، ـ 14



 

 

   15شبانه ياستنصارها

  :سدینویم )276 متوفّاي(به یابن قُتَ

لع خَرَجی یحملُ فاطلبِنْ ۀَمولِ اهللاِ عسر یت لَ ۀٍدابالًی ی وربِها[د[ سِ الْ یفجالنْأمصارِ تَسمألُه 

انُوا ک، فَةَرَالنُصقُولُونَـی:  

رٍ کْبیلَ أبِنا قَبیلَإنَ عمک سبقَ باجک و أنَّ زو الرَجلِ و لَوعتُنا لهذا یب مضَت قَد! ت رسولِ اهللاِا بِنْی

  !نا بِهما عدلْ

  :یقُولُ علـیفَ

  !طانَه؟ع الناس سلْرُج اُنازِه و أخْفنْأد ته لَمیب یت أدع رسولَ اهللاِ فنْکُأ فَ

فَقالَت موالْ: ۀُفاطأب نَعنِ ما صسانَ کما  لّاإحنْیغیب قَد و لَه سا اهللاُ حوا منَعیصمهب مهبطال 16.و  

ها چرخاند و فاطمه از آنیرون آمد و او را در محافل انصار میرده بود ـ بکسوار  ییه فاطمه را بر چهارپاک یشبانگاه ـ در حال یعل

  :گفتندیها مد؛ اما آنیطلبیم ياری

شتافت، ما به یر به نزد ما مکتو، قبل از ابوب يانجام شد و اگر همسر و پسر عمو)  رکابوب(=ن مرد یا يعت ما برایب! امبر خدایدختر پ يا

                                                             

 خاتم رحلت از پس روز ششمین و چهارمین، پنجمین هايشب( شب شنبهیک و شب شنبه شب، جمعه در شبانه، هايخواستن یاري ـ 15

 .است پذیرفته صورت )وآله علیه اهللا صلّیاالنبیا

 . 19 ص ،1 ج السیاسه، و اإلمامۀ: به نقل از ؛110 ص الهجوم، ـ 16



 

 

  !میشدیل نمیر ماکابوب يسو

آمدم تا با مردم بر یم رونیب] از خانه[ردم و کیردم و او را دفن نمکیاش رها مامبر خدا را در خانهیپ ]جنازه[ا من یآ: گفتیم یپس عل

  !نم؟کش کشمکومتش کسر ح

آن ید و در پیشکها حساب خواهد ه خداوند از آنکردند ک يارکها سته او بود انجام نداد و آنیجز آن چه شا یعل: پس فاطمه گفت

  17.هاست

  :هکگردد یخاطر نشان م ٭

ن روز پس از رحلت خاتم ین و نهمین، هشتمیهفتم(شنبه و چهارشنبه دوشنبه، سه ي، در روزهاعلیهاالسالمحضرت زهرا

امیرالمؤمنینم و دفاع از خالفت غصب شده کچهره نظام حا يالقربا به رسواسازيراث و سهم ذیبا مطالبه م )وآله علیه اهللا صلّیایاالنب

  .پرداختند السالم علیه

  .انتشاراتی منیر، بخش دوم، مرکز فرهنگی )علی لباف: تألیف(هاي فاطمیه  درسنامه: ك.ر

  

  :ت ششمیحما

                                                             

فاطمه حضرت سخنان مجموعه به عمیق و نگاهی السالم علیهامیرالمؤمنین از علیهاالسالمزهرا حضرت هايحمایت در دقیق سیري ـ 17

 تواننمی«: که اندآن از حاکی همگی ـ نمودید مالحظه فوق متن در را هاآن از نمونه که یک ـ السالم علیهعلی حضرت درباره علیهاالسالم

علی امیرالمؤمنین بود، و سرزنش اعتراض نوعی متضمن که کلماتی با ـ فدك خطابه ماجراي در  علیهاالسالمزهرا حضرت پذیرفت که

  ».باشند داده قرار مخاطب را السالم علیه

 )138 ـ 137 ص کوثر، جاري با: آقایی سید پور مسعود استاد: ك.ر(



 

 

   18هیکدعوت به جهاد مسلّحانه در خطبه فد

انصار فرموده و  يبه سو يش، رویاز خطابه خو يدر فراز علیهاالسالمه حضرت زهراکند کینقل م )656 متوفّاي( ید معتزلیالحدیابن اب

  :ندا سر دادند

د بع منْ مانَهمیثـُوا أکَمٍ نَقَو عنْ ۀِد الشَجاعبع تُمو جبنْ ةِد الشدبع تُمصکَدامِ و نَقْإد الْبع تُمأفَتَأخَّرْ

هعمهد نُوا فطَع یو یدکُنم »ملُوا أئإرِ فْکُالْ ۀَفَقاتمال أ نَّهیممانَ لَه ملَّهلَع ونَنْی19.»تَه  

مانشان یشان را پس از پیهاه قسمک ی، از گروهيرید و پس از دلیردک ي، خوددارییتواناد و پس از یش رفتن، عقب آمدیا پس از پیآ

ه دست کست؛ باشد یها نآن يبرا يه سوگندکد؛ چرا یفر بجنگکان یشوایپس با پ«. دیدسینند، ترکین شما طعنه وارد میستند و در دکش

  .»بردارند

  

  گفتار سوم

  یهجوم اصلبار  حادثه خون در السالم علیه ین علامؤمنریاز ام علیهاالسالمحضرت زهرا يهاتیحما يدورنما

  

  :ت هفتمیحما

   20نیاحتجاج با مهاجم

                                                             

 .است پذیرفته صورت) وآله علیه اهللا صلّیاالنبیا خاتم رحلت از پس روز دهمین( شنبهپنج روز در فاطمی، خطابه ـ 18

 . 251 ـ 249 ،213 ـ 211 ص ،16 ج حدیدي، شرح: به نقل از ؛407 ص الهجوم، ـ 19

 .است پذیرفته ابوبکر صورت خالفت هفته سومین پایانی روزهاي در ،علیهاالسالمفاطمه بیت به اصلی هجوم ـ 20



 

 

  :ندکیـ از نامه عمر بن خطّاب ـ نقل م )588 متوفّاي( علّامه ابن شهر آشوب مازندرانی 

تفَخَرَج مۀُفاط فَو نْ قَفَتالْ م راءوأ: بابِ فَقالَتالضالُّونَ الْها یونَ ذِّکَمأ! ب ماذا تَقُولُونَ؟ وشَ يی ء

  دونَ؟یتُرِ

  !ا فاطمهی: تفَقُلْ

فَقالَت مۀُفاط : رُ؟یما تَشاءما ع!  

  حجابِ؟وراء الْ جوابِ و جلَس منْك للْ ردأو نِ عمک قَدباما بالُ : تفَقُلْ

فَقالَت ـ یطُغْ: یل یانُکا شَقـ أخْ! ینألْ یرَج الْو کزَمجۀَح  لَّ ضالٍّ غَوِکُوي.  

  .رُجخْی یلعل یرَ النساء و قُولیلَ و أساطیباطأک الْعنْ یدع: تفَقُلْ

ال : فَقالَت و بکَال حزْ ۀَرامبِ الشَأ بِحیفُنرُ؟ی یطانِ تُخَوما ع ! زْکوانَ ح الشَبی21...اًفیطانِ ضَع   

  د؟یخواهید؟ و چه مییگویچه م! نندهکب یذکگمراهانِ ت يا: ستاد و گفتیرون آمد و پشت درب ایپس فاطمه ب

  !فاطمه يا: گفتم

  !؟یخواهیچه م! عمر يا: فاطمه گفت

  رده و خودش داخل خانه نشسته است؟کجواب دادن حاضر  يت تو را برایچرا پسر عمو: گفتم

                                                             

 .419 -418و ص  374-371، ص )نسخه خطّی هندي(مثالب النواصب : ؛ به نقل از286- 284ص الهجوم، ـ 21

 



 

 

رده کتمام  ياحجت را بر تو و بر هر گمراه سرگشته ]رون آمدن من،یب[رون آورده و یتو مرا ب یشکسر! نگون بخت يا: من گفتاو به 

  .است

  .دیرون آیبگو ب ین و به علکزنان را رها  ياافسانه يسخنان باطل و پندارها: گفتم

  .ردکن نخواهم یچ وجه چنیبه ه: گفت

  ...ف استیطان ضعیه حزب شک یدر حال! ؟یترسانیم طان مرایا با حزب شیآ! عمر يا

  

  :مت هشتیحما

  ن به داخل خانهیمقاومت در برابر ورود مهاجم

ینقل م یاز سلمان فارس) 90ا ی 76 متوفّاي(م یلتاب سکاز  )7قرن  متوفّاي( ين طبریو عماد الد) 6قرن  متوفّاي( یخ احمد طبرسیش

  :نندک

ـ  یزِلِ عللَ منْعمرُ فَجعلُوه حو حطَب و حملَ معهمحطَبِ و حملُوا الْلِ الْیصلَه بِتَححو اًثُم أمرَ اُناس... 

ف یولع هی مفاط ۀُو  اونادب ما ـ ثُمتّ يناهرُ ـ حمأ یعسلع عماًی مفاط ـ  ۀَو:  

  .ک الناریت علَرَمأضْ لّاإرسولِ اهللاِ و  ۀَفَیعنَّ خَلیِو لَتُباـ ! یا علیرُجنَّ ـ و اهللاِ لَتَخْ

تفَقام مۀُفاط رُی: فَقالَتم؟! ا علَک ما لَنا و  

  .مکُتَیب مکُینا علَرَقْأح لّاإباب و الْ یتَحفْإ: فَقالَ

رُی: فَقالَتما ع !یأما تَتَّق لاهللاَ تَدیخُلُ ع بی؟یت  



 

 

  :و صاحت ۀُه فاطمبلَتْتَقْبابِ ثُم دفَعه فَدخَلَ فَاسالْ یرَمها فصرِف و دعا عمرُ بِالنارِ فَأضْنْی أنْ یفَأب

  !ا رسولَ اهللاِی! ا أبتاهی

رُ السمع فَرَفَعیف وه و یف مفَغ هأدجنْ وج بِهرَخَتها فَصتاهی: با أب !والس ها فَرَفَعراعذ بِه طَ فَضَرَب

تفَناد:  

   22...رٍ و عمرُکْس ما خَلَّفَک أبوبلَبِئْ! ا رسولَ اهللاِی

 یها را دور خانه علپس آن. زم برداشتیز هیزم را برداشتند و عمر نیاورند و هیزم بیه هکه دورش بودند دستور داد ک يسپس به افراد... 

ش را بشنوند، ندا در یو فاطمه صدا یه علک یو فاطمه و دو پسرش در خانه بودند ـ سپس عمر به صورت یه علک یگذاشتند ـ در حال

  .شمکیا خانه را بر تو به آتش میو  ینکیعت میامبر خدا بیفه پیو با خل ییآیرون میا بی! به خدا سوگند! یعل يا: داد

  ار است؟کما را با تو چه ! عمر يا: پس فاطمه برخاست و گفت

  .شمکیتان را بر شما به آتش من وگرنه خانهکدرب را باز : عمر گفت

  ؟يشویا داخل خانه من می، آیترسیاز خدا نم! عمر يا: فاطمه گفت

  .د؛ سپس آن را هل دادیشکرد و درب خانه را به آتش کرد و آتش طلب ک يه بازگردد خوددارکن یپس عمر از ا

  :اد زدیستاد و فریاو ا يفاطمه جلوپس 

  !امبر خدایپ يا! پدر جان

  !پدر جان: دیشکاد یاو زد؛ او فر يرد و به پهلوکه در غالفش بود ـ بلند ک یر را ـ در حالیپس عمر شمش
                                                             

 . 599 ـ 577 ص ،2 ج لیم،س کتاب: به نقل از ؛227 ـ 226 ص الهجوم، ـ 22



 

 

  :ردکاو زد؛ او ناله  يرد و به بازوکرا بلند شلّاق عمر 

  ...تو را پشت سرشان انداختند ]يدستورها[ر و عمر، چقدر بد کابوب! امبر خدایپ يا

  

  :دینماین نقل میم، چنیلس يفوق را برا ين، ابن عباس ماجرایهمچن

 یبلَ حتّثُم أقْ اًو نار اًمال حطَبحی فَأمرَهما أنْ اًفُذد و قُنْیولنَ الْخالد ب يبانَ فَنادفَوثَب عمرُ غَضْ... 

نَ ابی: يباب ثُم نادضَرَب الْ یبلَ عمرُ حتّـ فَأقْ... بابِف الْخَلْ ةٌقاعد ۀُـ و فاطم یبابِ عل یلإ یتَهنْا

  .بابالْ تَحفْإ! طالبٍیأبِ

فَقالَت مرُی: ۀُفاطما ع !ما نَح نا وعال تَد لَک ما لَنا و؟ینُ فه  

  .مکُینا علَرَقْأح لّاإباب و الْ یتَحفْإ: قالَ

رُی: فَقالَتما ع !یأما تَتَّق لَّ تَدجزَّولاهللاَ عیخُلُ ع بیتـِی تَه لوع م؟يدارِ یج  

 ۀُه فاطمبلَتْتَقْباب ثُم دفَعه عمرُ فَاسرَقَ الْبابِ فَأحالْ یرَمها فصرِف ثُم عاد عمرُ بِالنارِ فَأضْنْی أنْ یفَأب

تصاح و:  

  !ا رسولَ اهللاِی! ا أبتاهی

الس فَرَفَعیف وه و یف مأغجفَو هنْ دج بِهرَخَتها فَصب والس فَرَفَعتها فَصاحراعذ بِه ا ی: طَ فَضَرَب



 

 

  23!...أبتاه

  .اورندیبزم و آتش یه هکها دستور داد د و قنفذ را صدا زد و به آنین برخاست و خالد بن ولیپس عمر خشمگ

اد ید و فریوبکپس عمر جلو آمد و به درب  ،... فاطمه پشت درب نشسته بود ـ ه ک یـ در حال دسیر یسپس راه افتاد تا به درب خانه عل

  .نکدرب را باز ! فرزند ابوطالب يا: دیشک

درب را باز : ؟ گفتینکیخود رها نم م ـ به حالیه در آن هستک یطیه ما را ـ در شراکاست  يارکما را با تو چه ! عمر يا: فاطمه گفت

  .میشکیبر شما به آتش م ]خانه را[ن و گرنه ک

  ؟يو بر منزل من هجوم آور يبه خانه من داخل شو ]یخواهیم[؟ یترسیعزّوجلّ نم يا از خدایآ! عمر يا: فاطمه گفت

  .افروخت ] علیهاالسالمخانه حضرت زهرا[رد، پس با آتش بازگشت و آن را بر درب ک يه بازگردد خوددارکن یعمر از ا یول

 یر را ـ در حالیعمر شمش! رسول خدا يا! پدر جان: دیشکاد یستاد و فریاو ا يپس فاطمه جلو. گاه عمر آن را هل داددرب سوخت، آن

  .او زد يرد و به بازوکرا بلند شلّاق د، پس عمر یشکاد یاو فر. او زد يرد و به پهلوکه در غالفش بود ـ بلند ک

  !پدر جان: بلند گفت ياو با صدا

  

  :سدینویم )298 متوفّاي( یمنی يدین زیبن الحس ییحی

وبرَکْفَقالَ أبمعنْإ: رٍ لضه یف ماعۀٍج  رْکَوجِئْ س لِ وهذا الرَج باب کَ[نا بِهی[ 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
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  24...فَدفَعها و طَرَحها

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

  .شود وارد)  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 

  

  :ندکیـ از نامه عمر بن خطّاب ـ نقل م )588 متوفّاي( علّامه ابن شهر آشوب مازندرانی 

تفَضَرَب مۀُفاط یدنْیالْ ها مبابِ تَمننْ ینَعلَفَتْ مع بعفَتَص هحی فَضَرَب فَّکَتیوها ها بِالسفَألَّم ط

عمفَسفلَها ز اًریت ب کوالْلْکَفَرَ... اء تقَد و ألْ بابـصقَت ها أحبابِ تَتْبِالْشاءعمس و هرُسقَد تُها و 

رَخَترْ صۀًخَص ...فَعالْفَد خَلْتد و باب25...ت  

بر دو شلّاق بر من سخت شد، پس با  ]ردنِ دربکباز [ردنِ درب بازداشت؛ پس کپس فاطمه دو دستش را به درب زد و مرا از باز 

  .دستش زدم

ده یه او بدنش را به درب چسبانک یدم در حالیوبکپس به درب ... دمیه او را شنیاد و گریفر ياو را به درد آورد و من صدا ]آن ضربه [

  .بود و آن را سپر خودش قرار داده بود
                                                             

 . 17 ـ 15 ص اإلمامه، تثبیت: به نقل از ؛239 ص الهجوم، ـ 24
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  ...پس درب را هل دادم و وارد شدم... دیشکبلند  يادیه فرکدم یو من شن

  

  :ت نهمیحما

  از خانه السالم علیه مؤمنانریامشاندن کرون یمقاومت در برابر ب

ینقل م یاز سلمان فارس )90ا ی 76 متوفّاي(م یلتاب سکاز  )7قرن  متوفّاي( ين طبریو عماد الد )6قرن  متوفّاي( یخ احمد طبرسیش

  :نندک

  ...طفُذٌ بِالسوت، فَضَرَبها قُنْیبد بابِ الْعنْ ۀُنَه فاطمیو بـ نَهمیبـ و حالَت الًعنُقه حب یا فقَوفَألْ... 

  ...بر او زدشلّاق پس قنفذ با . ندکاف ییستاد و جدایا یها و علن آنینار درب، بکانداختند و فاطمه  یپس در گردنش طناب

  :میخوانین نقل مین در ادامه همیهمچن

 ...قَد فُذٌانَ قُنْک و ...مفاط ۀَضَرَب وبِالسح یطنَ حالَت بـیبـ و نَهیونَ زأر لَ جِها ولَإسرُیمع نْإ: ه 

حالَت بـیبـ و نَکیمفاط فَاضْ ۀُنَهأها فَألْرِبیلإفُذٌ ها قُنْج ضادةِع بها فَیفَعد ها ولْکُترَ ضنْسها منْ عبِها ج

   26...دهیذلک شَهِ ها ـ منْیاهللاُ علَ یـ صلَّ ماتَت یفراشٍ حتّ ۀَصاحب تَزَلْ نها فَلَمبطْ منْ اًنیجن قَتفَألْ

اگر فاطمه : غام فرستاده بودیش پیه عمر براکانداخته بود، قنفذ او را زد؛ چرا  ییستاده و جداین قنفذ و همسر خود ایه فاطمه بک یهنگام

  .انداخت او را بزن ییجدا ین تو و علیب

رد کخود سقط  را از بطن ینیست و جنکش شین خاطر، استخوان پهلویاش انداخت و او را هل داد و به همخانهپس قنفذ او را به گوشه 
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  .ا رفتیه به شهادت از دنکن یر شد، تا ایگنیزم] ن ماجرایپس از ا[ه درود خدا بر او باد ـ کو او ـ 

  

  :ت دهمیحما

  27فهیاز چنگال خل السالم علیهامیرالمؤمنینرها ساختن 

  :ندکیت میروا السالم علیهصادقاز امام  )588 متوفّاي( یابن شهر آشوب مازندران علّامه

 ۀٌیهاشم تیقـ، فَما بۀًواله ۀُفاطم زِله خَرَجتمنْ ه ـ منْینَ ـ صلَوات اهللاِ علَیمنمؤْرُالْیرِج أمتُخْسالَما 

  :رِ فَقالَتقَبالْ منْ اًبیقَرِ تَهتنْا یمعها حتّ خَرَجت لّاإ

ص یضَعنَّ قَمو لَأ يرِشُرَنَّ شَعنْه لَأتُخَلُّوا عنْ لَم حقِّ لَئنْبِالْ اًبعثَ محمد يفَوالَّذ ینِ عمبا خَلُّوا عنْ

ولِ اهللاِ ـ الَّذسلَک يرانَ عیح یهتلنَفْ نَ خَرَجـ ع هاْ یسرلَ یس أویلإرُخَنَّ ص اهللاِ تَبار  و ك

  28...یالتَع

  .رون آمدیشان حال بیرون آورده شد، فاطمه پریب]  به زور[اش ه درود خدا بر او باد ـ از خانهکرمؤمنان ـ یه امک یهنگام

  :و گفت دسیر ]وآله علیه اهللا صلّیامبریپ[قبر  یکیه به نزدکن یرون آمد، تا ایه با او بکن یهاشم نماند مگر ایاز بن یچ زنیپس ه

امبر در یه پک ینم و لباسکیشان میم را پرید، موینکخت، اگر او را رها نیه محمد را به حق برانگک ییه به خداکد ینکم را رها یپسر عمو

  ...زنمیم] و ناله[ون یش یو تعال كتبار يخدا يسوبه ]ن شماینفر يو برا[نم کافیهنگام جان دادن به تن داشت را بر سرم م
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  هیروز شمار حوادث فاطم

  .ساعده و غصب خالفتیفه بنیل سقیکـ تش وآله علیه اهللا صلّیایرحلت جانگداز خاتم االنب :دوشنبه )0

و  یدرباره خالفت در مسجد النب السالم علیهامیرالمؤمنینـ احتجاج  )یعت عمومیب(نه ین مدینکاز سا يعت اجباریاخذ ب :شنبهسه )1

  .مه شبیدر ن وآله علیه اهللا صلّیایبانه خاتم االنبین غریمراجعه به منزل ـ تدف

  .علیهاالسالمفاطمهت یام تحصن در بین روز از ایـ اول السالم علیهتوسط حضرت علی قرآن يآورام جمعین روز از ایاول :چهارشنبه )2

  .علیهاالسالمفاطمهت یام تحصن در بین روز از ایقرآن ـ دوم يآورام جمعین روز از ایدوم :شنبهپنج )3

هجوم منجر به =( هجوم اولـ  علیهاالسالمفاطمهت یام تحصن در بین روز از ایقرآن ـ سوم يآورام جمعین روز از ایسوم :جمعه )4

  .شبانه ين نوبت از استنصارهایـ اول )ست تحصنکش

  .شبانه ين نوبت از استنصارهایـ دوم علیهاالسالمفاطمه القربا توسط حضرتيو سهم ذ راثیام مطالبه میا :شنبه )5

  .شبانه ين نوبت از استنصارهایـ سوم علیهاالسالمفاطمه القربا توسط حضرتيراث و سهم ذیام مطالبه میا :شنبهکی )6

امیرالمؤمنینرساندن به  ياریصحابه در  ییوفایـ ب علیهاالسالمفاطمه القربا توسط حضرتيراث و سهم ذیام مطالبه میا :دوشنبه )7

  ."لهیوس"راد خطبه یو ا السالم علیهامیرالمؤمنینـ عرضه قرآن توسط  السالم علیه

  .علیهاالسالمفاطمه القربا توسط حضرتيراث و سهم ذیام مطالبه میا :شنبهسه )8

  .علیهاالسالمفاطمه القربا توسط حضرتيذراث و سهم یام مطالبه میا :چهارشنبه )9

  .یدر مسجد النب یخطابه فاطم :شنبهپنج )10

سب کر درباره خالفت پس از کها با ابوبو احتجاج آن یدر مسجد النب السالم علیهامیرالمؤمنیناران یدوازده نفر از  یسخنران :جمعه )11

  .السالم علیهامیرالمؤمنیناجازه از 



 

 

  .رکابوب یاسیس يانزوا )سه روزه(ام یا :شنبه )12

  .رکابوب یاسیس يانزوا )سه روزه(ام یّا :شنبهکی )13

  .رکابوب یاسیس يانزوا )سه روزه(ام یا :دوشنبه )14

  .كاز فد علیهاالسالمارگزاران حضرت زهراکودتا ـ اخراج کر توسط عناصر مسلّح کومت ابوبکح يهاهیت دوباره پایتثب :شنبهسه )15

  .نهیدر مد علیهاالسالم قه طاهرهیبه صد كن خبر غصب فددسیر :چهارشنبه )16

  .كام مطالبه فدیا :شنبهپنج )17

  .كام مطالبه فدیا :جمعه )18

  .كام مطالبه فدیا :شنبه )19

، که ا پس از آنین روز یدر ا) علیهاالسالم دومین هجوم به بیت فاطمه: یعنی( یهجوم اصلـ احتمال وقوع  كام مطالبه فدیا :شنبهکی )20

  .و سوزاندن در خانه ایشان را در پی داشت علیهاالسالم این حمله، ضرب و جرح حضرت زهرا

  .ا پس از آنین روز یدر ا یهجوم اصلاحتمال وقوع  :دوشنبه )21


