
 

 

  

  

   يش از دولت صفویعه، پیت شیبه روا یمصائب فاطم

  

  

  علی لباف: به اهتمام

  الدین طبسی نجم شیخاستاد محقّق : با سپاس از

  

  

  مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر : ناشر 

  

  



 

 

  لبادورنماي مط ٭

  ها ینکاف گذرا به شبهه ینگاه

  

  راد ضرب و جرحیاز ا کینصوص حا یبرخ: میکگفتار 

  

  )2قرن ( يریـشعر حم )1 سند شماره

  )3قرن ( یشعر برق )2 سند شماره

  )4قرن ( یاشینقل ع )3 ارهسند شم

  )4قرن ( ینعمان مغرب یشعر قاض) 4 شمارهسند 

  )4قرن (ه ینقل ابن قُولُو )5 ارهسند شم

  )6قرن ( ینقل طبرس )6 رهسند شما

  

  انهیورش با تازیاز  کینصوص حا یبرخ: گفتار دوم

  

  )4قرن (نقل ابن حمدان   )1 سند شماره

  )4قرن ( یشعر عون )2 رهسند شما

  )5قرن ( یخ طوسیح شیتصر )3 ارهسند شم

  )6قرن (ح ابن شهرآشوب یتصر )4 ارهسند شم

  )7قرن ( ين طبرینقل عماد الد) 5 ارهمشسند 



 

 

  

  السالم علیه از سقط حضرت محسن کینصوص حا یبرخ: گفتار سوم

  

  )4قرن ( ینعمان مغرب یشعر قاض )1 رهسند شما

  )4قرن (ه ینقل ابن قُولُو )2 رهسند شما

  )4قرن (خ صدوق ینقل ش )3 ارهسند شم

  )5قرن ( یخ طوسیح شیتصر )4 رهسند شما

  )5قرن ( يصلوات منقول از طراز )5 شمارهسند 

  )6قرن ( ینیل قزویح عبد الجلیتصر )6 ارهسند شم

  )8قرن ( یمه حلّاح علّیتصر )7 سند شماره

  

  سته شدنِ پهلوکاز ش کینصوص حا یبرخ: گفتار چهارم

  

  )4قرن (خ صدوق ینقل ش )1 رهسند شما

  )5قرن ( يصلوات منقول از طراز )2 رهسند شما

  )6قرن ( ینقل طبرس )3 مارهسند ش

  )7قرن (خ ابوالسعادات یح شیتصر) 4 رهسند شما

  )7قرن ( ين طبرینقل عماد الد )5 ارهسند شم

  )8قرن ( یمه حلّاح علّیتصر )6 ارهسند شم



 

 

  

  لسالمااعلیهاز اصابت درب به حضرت زهرا کینصوص حا یبرخ: گفتار پنجم

  

  )4قرن ( يگزارش مسعود )1 ارهسند شم

  )4قرن ( یوفکگزارش ابوالقاسم  )2 ارهسند شم

  )4قرن (خ صدوق ینقل ش )3 مارهسند ش

  )6قرن ( ینیل قزویح عبد الجلیتصر )4 شمارهسند 

  )7قرن (خ ابوالسعادات یح شیتصر )5 مارهسند ش

  )9قرن ( یشین قریح عماد الدیتصر )6 ارهسند شم

  )9قرن ( یاضیمه باح علّیتصر )7 ارهسند شم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  لبامط آغاز ٭

  فتارگ پیش

این نکته تأکید می ورزیم گوییم، در واقع بر  در مکتب تشیع سخن می لسالمااعلیه هنگامی که از اصالت باورداشت مصائب حضرت زهرا

  :که

، جزو یکی از -منتهی گردید لسالمااعلیه که به ضرب و جرح حضرت زهرا -قوعِ یک سري رخدادهاي ناگوار در تاریخ صدر اسالمو

  .باورهاي تردیدناپذیر شیعیان می باشد

قِ حوادث تلخی است که لطمات جسمانی پدید یکی از آموزه هاي مکتب تشیع در زمینه حقایقِ تاریخ صدر اسالم، تحقّ: به عبارت دیگر

   .منجر گردید لسالمااعلیه آمده از آن ها، به شهادت حضرت زهرا

در مکتب تشیع، سخن به میان می آید؛ نخست باید ثابت گردد  لسالمااعلیه بدیهی است، وقتی از اصالت باورداشت مصائب حضرت زهرا

طول قرون متمادي و به صورت پیوسته، از سوي عالمان برجسته شیعه، مورد تأیید قرار گرفته در  لسالمااعلیه مصائب حضرت زهرا: که

به طور متوالی، به ثبت این مصائب پرداخته _هجري 8 -41 بویژه در یکایک قرون اولیه قرن - امامیه، در طول قرون متمادي و بزرگان

                                                             

عمانی، نُ: الم از مشایخ حدیث به نام آورانی همچونالس ه علیهمآغاز انتقال میراث حدیثی اصحاب ائم(آغاز تدوین جوامع روایی شیعه  اگر ـ 1

فرات کوفی، برقی، صقرن سوم در نظر بگیریم؛ به این نکته خاطر نشان می گردیم که نیمه دومِ) شیخ صدوقولویه و یاشی، کلینی، ابن قُفّار، ع :  

گزارش شیخ . ، دورانِ ویژه اي از انتقالِ شفاهی احادیث را سپري می کرده است-که بیش از نیم قرن به طول انجامید -ع در این مقطعمکتب تشی

الم در اثر رفتار خشونت بار خلیفه دوم، نشان دهنده کثرت نقل ضرت محسن علیه السروایت حاکی از سقط ح"شهرت"از ) 460اي متوفّ(طوسی 

  . می باشد "انتقالِ شفاهی"از سوي مشایخ حدیث، در همین دوران ) احادیث مطاعن و مصائب(این قبیل روایات 

از باورهاي ) بغداد: ، چاپ20، صفحه 5، جلد "ریخالبدء و التا"هجري در کتاب  355فاي مقدسی متو: همانند(ت ت در گزارش هاي اهل سنّدقّ

جامعه تشینقل این قبیل روایات است "کثرت"الم، شاهد دیگري بر ع در رابطه با مصائب حضرت زهرا علیهاالس.  



 

 

  . اند

  : تأکید بر قرون اولیه در پژوهش هاي تاریخیِ فاطمیه، بدین خاطر است که

  .اصالت حوادث و رخدادهاي صدر اسالم، چنین اقتضا می کند که وقوعِ آن ها، در میراث مکتوب این دوران به ثبت رسیده باشد -الف

  .در باورداشت این حوادث را برطرف می سازد )هجري 1135-907( تمرکز بر قرون اولیه، شائبه هر گونه دخالت دولت صفوي - ب

  

  

  

  ها افکنی نگاهی گذرا به شبهه

  

  1382بهار 

  »وحدت و شفقت صحابه و اهل بیت«چاپ و توزیع کتاب 

  :صالح بن عبداهللا الدرویش، قاضی دادگاه عالی قطیف: به قلم

  !».دهند میاند و پر و بال  اخیراً افسانه شهادت حضرت فاطمه را بافته«

  ٭ ٭ ٭
  1382تابستان 

  » Persian talk «سایت اینترنتی 

  :»دالیل نادرست بودن شهادت حضرت زهرا«درج مقاله 

  !»...براي نخستین بار در زمان صفویه داستان دروغین شهادت حضرت زهرا مطرح شد«
                                                                                                                                                                                                                      

  



 

 

  ٭ ٭ ٭
  1384تابستان 

  )ایسنا(خبرگزاري دانشجویان ایران 

  :هام فاطمیکدیور به مناسبت ایگزارش مصاحبه با محسن 

  :کدیور در باب اظهارات مداحان افزود«

طور تاریخی  شده، مسلم است ولی جزییات آن براي ما به) س(و حضرت زهرا) ع(اینکه در صدر اسالم برخورد نامناسبی با امام علی

تواند به این سادگی ثابت  یا نه، الاقل تاریخ نمیقابل اثبات نیست، یا اثباتش دشوار است و درباره اینکه برخورد فیزیکی شده است 

  !»...کند

  ٭ ٭ ٭
  1387تابستان 

  »دعوت به وحدت«نامه  چاپ و توزیع شب

  :توسط اهل سنّت سیستان

  !»ن بیادتان آمد؟خبر و فراموش بودید و اآل چرا شما تا چند سال پیش، از جریان شهادت فاطمه بی«

  ٭ ٭ ٭
  

  

  

  



 

 

   2میکگفتار 

  راد ضرب و جرحیاز ا کینصوص حا یبرخ

  

  1 سند شماره

  :دیسرا ین می، چنيدر ضمن شعر )173 متوفّاي( يریـحم ل بن محمدیابوهاشم اسماع

تضُرِب  اوهتمنْ تُضقِّها مح   

اُذ یوقَت عبطَع هدالس لَعِـم  

   هاــِارِبـض يدـیع اهللاُ ـطَـقَ

 ویالراض الْ ید تَّبِـعِبِذاك3م   

  .او را زدند و حقّش را به زور گرفتند و بعد از او، طعم سوزانِ آتش را به او چشاندند

  .ردک يرویپ]  و[بود  یار راضکن یه به اکس را ک دست آن ] زین[زد و  کتکه او را کرا  یسک يها ند دستکخدا قطع 

  

  2 سند شماره

4بن محمد بن عمار یعل(
  :دیسرا ین میچن ،يدر ضمن شعر )245 متوفّاي( یبرق ) 

                                                             

 .باشد می »علیهاالسالم فاطمه بیت علی الهجوم حول تحلیل و ۀدراس« کتاب از برگرفته کتاب، این در مندرج نصوص تمامی ـ 2

 .هالمرتضویۀ المکتب: چاپ ،13 ص ،3 ج المستقیم، الصراط: از نقل به ؛98 ش ،230 ص الهجوم، ـ 3



 

 

ألالزَه ضارِب نَّهمفاط ۀَراء  

رُ بابِها ظُلْک واسدع 5 واناًماً و  

  .ستکش یاو را به ظلم و دشمن] خانه[زد و درب  کتکه فاطمه زهرا را کاست  یسکرا او یز

  

  3 سند شماره

د بن مسعود عالم ا امام صادقیاز امام باقر  )320 متوفّاي( یاشیمحمن آمده استیاز آن، چن يه در فرازکند ک ینقل م یتیروا علیهماالس:  

تفَقام ملَبِنْ ۀُفاطاهللاِ ع لَواتولِ اهللاِ ـ صسر تیولُ بـها ـ تَحیبـ و نَهیلنَ عها ی6...فَضَرَب  

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

  

  4 سند شماره

  :دیسرا ین می، چنيدر ضمن شعر )363 متوفّاي( ینعمان مغرب یقاض

   تَحموا حجابها فَعولَتفَاقْ

                                                                                                                                                                                                                      

 )63 ص ،8 ج الشیعه، أعیان: ك.ر( .است شده یاد نیز »عمار بن عبداهللا ابومحمد« نام با وي از همچنین، ؛148 ص العلماء، معالم ـ 4

 .قم سالمی،اإل التراث حیاءإ مرکز ةمصور ،423 ص النواصب، مثالب: از نقل به ؛109 ش ،236 ص الهجوم، ـ 5

 .تهران ه،سالمیاإلۀ العلمی: چاپ ،308 ص ،2 ج العیاشی، تفسیر: از نقل به ؛125 ش ،247 ص الهجوم، ـ 6



 

 

وها بـفَضَرَبیمنَه فَأس7قَطَت  

  .ردکه و ناله بلند یش را به گریاو شدند و او صدا) یحجره شخص(پس به زور وارد سراپرده 

  .ردک] نیجن[جه، سقط ین خود زدند و در نتیپس او را در ب

  

  5 سند شماره

ابن قُولُوالم علیه از امام صادق )367 متوفّاي( یه قمین آمده استیاز آن چن يه در فرازکد ینما یرا نقل م یتیروا الس:  

بقالَ جلنَبِیرَئطاباً لوآله علیه اهللا صلّیِّ یلُ خ:  

  8...حاملٌ یرَب و هعلُه لَها و تُضْتَج يباً الَّذقُّها غَصـخَذُ حؤْیرَم و لَم و تُحنَتُک فَـتُظْباو أما ... 

  :گفت وآله علیه اهللا صلّیپیامبرل خطاب به یجبرئ

ه ک ینند؛ و در حالک یرده، او را از آن محروم مکـ از او غصب  یده یاو قرار م يه براکو اما دخترت، به او ظلم خواهد شد و حقّش را ـ 

  ...زنند یباردار است، او  را م

  

  6 سند شماره

  :بن شُعبه فرمود ةریخطاب به مغ السالم علیه ه آن حضرتکند ک ینقل م السالم علیه یاز امام مجتب )6قرن  متوفّاي( یخ احمد طبرسیش

  9...ت رسولِ اهللاِبِنْ ۀَت فاطمضَرَب يت الَّذو أنْ
                                                             

 .بیروت ه،سالمیاإل الدراسات معهد: چاپ، 90 ـ 89 ص المختاره، ةرجوزاأل: از نقل به ؛144 ش ،266 ص الهجوم، ـ 7

 .نجف: چاپ ،334 ص الزیارات، کامل: از نقل به ؛145 ش ،266 ص الهجوم، ـ 8



 

 

  ...يمورد اصابت قرار داد 10را به شدت وآله علیه اهللا صلّیرسول خداه فاطمه دختر ک یهست یسکو تو همان 

  

  گفتار دوم

  انهیورش با تازیاز  کینصوص حا یبرخ

  

  1 سند شماره

  :ندک ین نقل میچن السالم علیه ، از امام صادقیتیدر ضمن روا )334 متوفّاي(ن بن حمدان یحس

  ...طبِالسو ۀَفاطم يربکُالْ ۀِقَید الصدیبِ و ضَرْ

  ...فاطمه يبرکقه یق زدن به دست صداو شلّ

  11...ودسألُجِ الْالدمکَصار  یا حتّدهعضُ یط علبِ عمرَ لَها بِالسوو ضَرْ

  ...شد]  متورم[اه، یس لُجمثل دم] قاشلّ يجا[ه ک يش، به طوریبازو يق زدن عمر به او، بر رواو شلّ

  
                                                                                                                                                                                                                      

 .بیروت اَعلمی،: چاپ ،278 ص حتجاج،اإل: از نقل به ؛188 ش ،290 ص الهجوم، ـ 9

 .شود می گفته بضر عرب، لغت در »کوبیدن محکم« به ـ 10

در این مقام، تنها [ بیروت البالغ، ۀمؤسس :چاپ ،418 ـ 401 ص الکبري، ۀالهدای: از نقل به ؛135 ش ،259 ص و 258 ص الهجوم، ـ 11

  .]قدمت نگارش این کتاب مورد توجه بوده است

  .است فرموده نقل را حدیث این ،»براراأل ۀحلی« نام به کتابش در »بحرانی هاشم دسی امهعلّ«: که گردد می نشان خاطر

  ) قم ه،العلمی دارالکتب: چاپ ،676 ـ 652 ص ،2 ج برار،األ ۀحلی: ك.ر(



 

 

  2 سند شماره

  :دیسرا ین می، چنيدر ضمن شعر )4قرن  متوفّاي( یعون

ونْضَرَباها فَأثَّرَ السهاطُ م  

ناً میب اًأثَر   12انَ السوارِکــِّ

  .گذاشت ياو به جا] يبازو[در محلّ دستبند، در  یق، اثر و عالمت واضحاشلّ: جهیاو را زدند؛ در نت پس آن دو،

  

  3 سند شماره

  :سدینو یم )460 متوفّاي( یخ طوسیش

قَد وِ وري مأنَّه وها بِالسیضَرَب13...اط  

  ...ها زدند قاها، او را با شلّ ه آنکت شده است یو روا

  

  4 سند شماره

  :سدینو یم )588 متوفّاي( یشهرآشوب مازندرانابن 

  14...طنَّه لَما ضَرَبها بِالسوإ

                                                             

 .قم سالمی،اإل التراث حیاءإ مرکز ةمصور ،420 ص النواصب، مثالب: از نقل به ؛154 ش ،270 ص الهجوم، ـ 12

 .نجف داب،اآلۀ مطبع: چاپ ،156 ص ،3 ج الشافی، تلخیص: از نقل به ؛175 ش ،281 ص الهجوم، ـ 13



 

 

  ...انه زدیتاز علیهاالسالم ه بر آن حضرتک یهنگام ]عمربن خَطّاب[: همانا او 

  

  5 سند شماره

  :ه گفتکند ک ین نقل میاز مقداد چن )7قرن  متوفّاي( ين طبریعماد الد

   15...دیه شما بر او زدک يا انهیر و تازیرفت بسبب ضرب شمشیاو م يبرفت و خون از پشت و پهلو ایدختر رسول خدا از دن... 

   

  رکّتذ

ق تعمق در نصوص فوق، یه معنا و مفهوم آن، جز از طرکده است یبه ثبت رس علیهاالسالماز حضرت زهرا یتیدر منابع اهل سنّت، وص

  .باشد یر نمیپذ انکام

ف یو عیضِ الرِوابأنَّها قالَت ات:  

  16.فاًتْک یشفَنَّ أحد لکْیال 

  :ه او گفتکات آمده است یاز روا یو در بعض

  .نار بزندکتف مرا ک يرو شش، پو] پس از مرگم[ یسکمبادا 

                                                                                                                                                                                                                      

 .قم سالمی،اإل التراث حیاءإ مرکز ةمصور ،419 ص النواصب، مثالب: از نقل به ؛207 ش ،296 ص الهجوم، ـ 14

 .تهران ه،المرتضویۀ المکتب: چاپ ،312 ص ،1 ج بهائی، کامل: از نقل به ؛239 ش ،307 ص الهجوم، ـ 15

 ،379 ص ،4 ج / دارالجیل: چاپ ،58 ص، 8 ج، )حجر ابن(:  صابهاإل دارالفکر؛: چاپ ،18 ص ،8 ج، )سعد ابن(:  الکبري الطبقات ـ 16

 .دارالمعارف: چاپ ،95 ص، 2 ج، )ذهبی(:  النُبالء أعالم رسی صادر؛ دار: چاپ



 

 

  

  یادآوري

 مدان: براي مثال(ضعیف بودنِ یک راوي یا متّهم بودنِ او به غلوهیچ یک از مطالب مندرج در که  لزوماً بدین معنا نیست ،)حسین بن ح

  .کتاب وي قابل استناد نمی باشد

رجال نجاشی، ردیف ( »...ضعیف، لکن له کتاب حسن کثیر الفوائد« :درباره نَوفَلی می نویسد )450 متوفّاي( نجاشی: براي مثال

75(  

رجال ( »...کتب صحیحۀ الحدیث ممن طُعن علیه و رمی بالغلو، له« :یا درباره حسین بن عبیداهللا السعدي می نویسد 

  ).86نجاشی، ردیف 

  

  گفتار سوم

  السالم علیه از سقط حضرت محسن کینصوص حا یبرخ

  

  1 سند شماره

  :دیسرا ین می، چنيدرضمن شعر )363 متوفّاي( ینعمان مغرب یقاض

  تَحموا حجابها فَعولَتفَاقْ

وها بـفَضَرَبیمنَه فَأس17قَطَت  

                                                             

  .تبیرو ه،سالمیاإل الدراسات معهد: چاپ ،90 ـ 89 ص المختاره، ةرجوزاأل: از نقل به ؛144 ش ،266 ص الهجوم، ـ 17



 

 

جه، ین خود زدند و در نتیرد؛ پس او را در بکه و ناله بلند یش را به گریاو وارد شدند و او صدا) یحجره شخص(به سراپرده پس به زور 

 ردک ]نیجن[سقط.  

  

  2 سند شماره

ابن قُولُوالم علیه از امام صادق )367 متوفّاي( یه قمین آمده استیاز آن چن يه در فرازکد ینما یرا نقل م یتیروا الس:  

بقالَ جلنَبِیرَئطاباً للُ خوآله علیه اهللا صلّی ی:  

  18...بِذلک الضَرْ بِ و تَموت منْالضَرْ نها منْبطْ یرَح ما فو تَطْ... نَـتُکباو أما ... 

  :گفت وآله علیه اهللا صلّیپیامبرل خطاب به یجبرئ

  ...ردیم یجه آن ضربه، میاندازد و در نت یند و مک یم دارد، سقط مکچه را در ش ، در اثر ضربه، آن... و اما دخترت... 

  

  3 سند شماره

  :ن آمده استیاز آن چن يه در فرازکد ینما ینقل م وآله علیه اهللا صلّیرسول خدارا از  یت مفصلیروا )381 متوفّاي(خ صدوق یش

 أ ینِّإوا رلَمما رْکَتُها ذَی تیصعب نَعيد ...أس وقَطَت ن19...نَهایج  

  ...ردکنش را سقط یو جن... شود، افتادم یچه بعد از من انجام م اد آنیدم، به یاو را د یو من وقت

  

                                                             

 .نجف: چاپ ،334 ص الزیارات، کامل: از نقل به ؛145 ش ،266 ص الهجوم، ـ 18

 .اسالمی کتابخانه: چاپ ،114 ص أمالی،: از نقل به ؛56 ش ،201 ص الهجوم، ـ 19



 

 

  4 سند شماره

  :سدینو یم )460 متوفّاي( یخ طوسیش

  21...قَطَتأس ینها حتّبطْ یعل أنَّ عمرَ ضَرَب ۀِعینَ الشیبـ 20هیال خالف ف يهور الَّذمشْو الْ

] نیجن[ه او سقط ک يا م او زد، به گونهکعمر به ش: هکن است یست ایدر آن ن یه خالفکعه ین شیب) ریپرآوازه و فراگ(= مشهور ]  خبر[و 

  ...ردک

  

  5 سند شماره

  :دینما یوصف من یشان را چنیـ ، ا علیهاالسالمبر حضرت زهرا یر صلواتکـ در ضمن ذ )450 متوفّاي( يطراز یمحمد بن عل

  22...ت رسولِ اهللاِبِنْ ۀتُول ولَدها فاطممقْالْ... 

  ...فاطمه دختر رسول خدا] یعنی[شته شده، که فرزندش کو آن 

  

  6 سند شماره

  :سدینو یم )560 متوفّاي( ینیل قزویعبد الجل

                                                             

 نظر هرگونه فقدان(:  »نظر اتّفاق = اجماع« معناي سوي به را »شهرت« معناي، )فیه خالف ال(=  قید این افزودن با سرّه قدس طوسی شیخ ـ 20

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

 .نجف داب،اآلۀ مطبع: چاپ ،156 ص ،3 ج الشافی، تلخیص: از نقل به ؛175 ش ،281 ص الهجوم، ـ 21

 .هسالمیاإل دارالکتب: چاپ ،625 ص عمال،األ قبالإ: از نقل به ؛184 ش ،287 ص الهجوم، ـ 22



 

 

  ».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

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

  

  7 سند شماره

  :سدینو یم )726 متوفّاي( یمه حلّاعلّ

تضُرِب و مالم ۀُفاطفَألْ علیهاالسقَت ناناً یجسحم هنٌم24...س  

  ...ردکه اسمش محسن بود، سقط کرا  ینیرا زدند، پس جن علیهاالسالم و فاطمه

  

  گفتار چهارم

  سته شدنِ پهلوکاز ش کینصوص حا یبرخ

  

  1 سند شماره

از آن، درباره حضرت  يه در فرازکد ینما ینقل م وآله علیه اهللا صلّیرسول خدارا از  یت مفصلیروا )381 متوفّاي(خ صدوق یش

  :آمده است علیهاالسالمزهرا

 کُورَتنْ سهاج25...ـب   

                                                             

 .اُرموي محدث: تصحیح به ،297 ص النقض،: از نقل به ؛193 ش ،292 ص الهجوم، ـ 23

 .قم: چاپ ،376 ص التجرید، شرح: از نقل به ؛246 ش ،310 ص الهجوم، ـ 24



 

 

  ...سته شده استکش شیو پهلو

  

  2 سند شماره

  :دینما ین وصف میشان را چنیـ ، ا علیهاالسالمبر حضرت زهرا یر صلواتکـ در ضمن ذ )450 متوفّاي( يطراز یمحمد بن عل

  26...عهاسور ضلْکْمالْ

  ...سته شده استکش شیپهلوه ک آن

  

  3 سند شماره

  :ه گفتکند ک ین نقل میچن یاز سلمان فارس )6قرن  متوفّاي( یخ احمد طبرسیش

فَأرلَ أبوبقُنْ یلإرٍ کْس ضْإفُذها، فَألْرِبیلإأها ج ضادةِع بـها فَیفَعلْکَتـِها، فَدرَ ضنْسنْ عاً م27...بِهاج  

  !ه او را بزنکفُذ فرستاد ر، سراغ قُنْکو ابوب

  ...ستکش را شیاز پهلو يا رد و استخوان دندهکاش پرت  از خانه یلذا آن بانو را به سمت

  

  4 سند شماره

                                                                                                                                                                                                                      

 .اسالمی کتابخانه: چاپ ،114 ص أمالی،: از نقل به ؛56 ش ،201 ص الهجوم، ـ 25

 .هسالمیاإل الکتب دار: چاپ ،625 ص عمال،األ قبالإ: از نقل به ؛184 ش ،287 ص الهجوم، ـ 26

 .بیروت اَعلمی،: چاپ ،83 ص حتجاج،اإل: از نقل به ،95 ش ،228 ص الهجوم، ـ 27



 

 

  :سدینو یم )640 متوفّاي( یخ ابوالسعادات اصفهانیش

  28.عهاضلْ دقِّ... منْ علیهاالسالم ۀَما فَعاله مع فاطم یلإ ةٌشارإ... قُوقُمدع الْالضلْ

استخوان  ستنکها، در هم ش از آن یکیه کانجام دادند  علیهاالسالم چه آن دو با فاطمه اشاره است به آن» در هم خُرد شده يپهلو«

  .ش بودیپهلو

  

  5 سند شماره

  :ه گفتکند ک ین نقل میاز مقداد چن )7قرن  متوفّاي( ين طبریعماد الد

  29...دیه شما بر او زدک يا انهیر و تازیرفت بسبب ضرب شمشیاو م يخون از پشت و پهلوا برفت و یدختر رسول خدا از دن... 

  

  6 سند شماره

  :سدینو یاهل سنّت، م يها تابکاز  علیهاالسالمل و مناقب حضرت زهرایاز فضا یپس از نقل بخش )726 متوفّاي( یمه حلّاعلّ

  30!عهاسرُونَ ضلْکْی... ات ویهور هذه الرِواجمالْ يوِرْیف یکَ

  !نندکش یآن بانو را م ين حال، پهلوینند و در عک یات را نقل مین روایچگونه اهل سنّت ا

  

                                                             

 .] العطّار قیس: تحقیق ،183 ص الوالء، رشح [؛238 ش ،307 ص الهجوم، ـ 28

 .تهران ه،المرتضویۀ المکتب: چاپ ،312 ص ،1 ج بهائی، کامل: از نقل به ؛239 ش ،307 ص الهجوم، ـ 29

 .قم الهجره، دار: چاپ ،254 ص الحق، نهج: از نقل به ؛247 ش ،311 ص الهجوم، ـ 30



 

 

  گفتار پنجم

  علیهاالسالماز اصابت درب به حضرت زهرا کینصوص حا یبرخ

  

  1 سند شماره

  :سدینو یم )346 متوفّاي( ين مسعودیبن الحس یعل

ضَغَطُوا س ویةَد ساء31...بابِبِالْ الن  

  ...و سرور زنان را با درب مورد فشار قرار دادند

  

  2 سند شماره

  :دیگو یم )352 متوفّاي( یوفکابوالقاسم 

  32...حائطبابِ و الْنَ الْیط عمرَ لَها بـو ضَغْ... 

                                                             

   .ضواءاأل دار: چاپ ،145 ص ه،الوصی ثباتإ: از نقل به ؛136 ش ،262 ص الهجوم، ـ 31

  :درباره کتاب إثبات الوصیه

 ه«تألیف یا کتابتاشی، ردیف: ك.ر(منسوب به مسعودي » إثبات الوصیل سال ، در)]؟(یا فردي دیگر[) 665: رجال نجهجري قمري 332 ربیع األو 

و پیشینه آن در میراث مکتوب قرون نخستین هجري  4قرن  به پایان رسیده است؛ لذا، سند فوق انعکاسی از باورداشت این حادثه تاریخی در اوائل

 .می باشد

نگارش این کتاب مورد توجه در این مقام، تنها قدمت [ تهران اَعلمی،: چاپ ،185 ص ستغاثه،اإل: از نقل به ؛142 ش ،265 ص الهجوم، ـ 32

 .]بوده است



 

 

  ...وارین درب و دیو فشار آوردن عمر به او، ب

  

  3 سند شماره

  :نگارد ین میچن وآله علیه اهللا صلّیرسول خدااز  یتیروال یذ )381 متوفّاي(خ صدوق یش

  33.34نِیبابـنَ الْیبـ لَما ضُغطَت علیهاالسالم ۀُه فاطمقَتْألْ يطُ الَّذسنُ؛ و هو السقْمحالْ ...

وار مورد فشار قرار گرفت ـ ، او را ین درب و دیه بک، ـ آن زمان علیهاالسالم ه فاطمهکاست  يا ن سقط شدهیه او همان جنکمحسن، ... 

  .ردکسقط 

  

  4 سند شماره

  :سدینو یم )560 متوفّاي( ینیل قزویعبد الجل

  ».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

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

  

  5 سند شماره

  :سدینو یم )640 متوفّاي( یخ ابوالسعادات اصفهانیش
                                                             

 .تغلیب قاعده ـ 33

 .قم: چاپ ،206 ص خبار،األ معانی: از نقل به ؛150 ش ،268 ص الهجوم، ـ 34

 .اُرموي محدث: تصحیح به ،297 ص النقض،: از نقل به ؛193 ش ،292 ص الهجوم، ـ 35



 

 

مضَغَطا فاط الم ۀَوعلیهاالس 36...بابِها یف  

  ...، به شدت مورد فشار قرار دادند)پشت درب(اش  ]خانه[ يِو فاطمه را در محلّ ورود

  

  6 شمارهسند 

  :سدینو یم )872 متوفّاي( یشین قریعماد الد

 ...أنَّها أس قَطَتْوح یهرُ بمها علنُ الْنَ راعع فَعد طْ یخَطّابِ وها الْبن37.باب   

  .ردکمش هل داد ـ ، او را سقط کش يرا ترساند و درب را به رو يه عمر بن خطّاب وکه فاطمه ـ آن زمان کن یو ا... 

  

  7 شماره سند

  :سدینو یم )877 متوفّاي( یاضین بین الدیز

 شْاورَ فیتَه یالشۀِع مرَ فاطصح ۀَأنَّه 38...بابِالْ یف  

  ...و فشار قرار داد ی، در تنگ)پشت درب(] خانه[ يِه او فاطمه را در محلّ ورودکاست  39مشهور]  ن خبریا[عه ین شیو ب

                                                             

  ].  العطّار قیس: تحقیق ،183 ص الوالء، رشح [؛238 ش ،307 ص الهجوم، ـ 36

 .بیروت فاطمی، دارالتراث: چاپ ،6 ص خبار،األ عیون: از نقل به ؛259 ش ،317 ص الهجوم، ـ 37

 .هالمرتضویۀ المکتب: چاپ ،12 ص ،3 ج المستقیم، الصراط: از نقل به ؛263 ش ،317 ص الهجوم، ـ 38

 .است فراگیر و پرآوازه آن، نقل که خبري ـ 39


