
 
 1     ......................................... از كتب اهل سنت 

  
 

 
 
 
 



 
 (سالم اهلل عليها)مظلوميت حضرت زهرا ................. 2

  
 
 
 
 
 
 

 73353335090:تلفن تماس محمد امینی

 www.Sonnat.net: پخش برای اولین بار در
جامعترین سایت شیعی جهان به هفت زبان در 

 باب مطاعن خلفا
 
 
 
 
 
 
 



 
 3     ......................................... از كتب اهل سنت 

  
 
 
 
 
 
 

مظلومیت حضرت زهرا 

 سالم اهلل علیها 

 از کتب اهل سنت

 
 
 
 



 
 (سالم اهلل عليها)مظلوميت حضرت زهرا ................. 4

  
  :مؤلفین

 و محمد امینی امینی مرتضی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهل سنتنگاهاز(عليهااهللسالم)زهراحضرتمظلوميت:كتابنام

 مرتضي و محمد اميني : گردآوري

 ضامن آهو و نورالكتاب : ناشر 

 جلد  9777 -93خرداد  ،اول: اپ و تيراژنوبت چ

 سوره، ميثاق، پارسيان :ليتوگرافي،چاپ، صحافي 

 309-677-5996-70-6 :شابك 

 اميني مرتضي : سرشناسه 
مظلوميت حضرت زهرا سالم اهلل عليها از كتب اهل : عنوان و پديدآوران 

 مرتضي و محمد اميني / سنت 
  9831نورالكتاب / مشهد : مشخصات نشر 

 ص  911: ظاهري  مشخصات
 878-611-6886-10-6: شابك 

 فهرستنويسي بر اساس اطالعات فيپا : يادداشت 
 كتابنامه به صورت زيرنويس : يادداشت 

 نظراهل بيت  -ق99-؟ قبل از هجرت 3، ( س)طمه زهرا اف: موضوع 
 احاديث  –ق 99 –؟ قبل از هجرت 3،(س)فاطمه زهرا : موضوع
  91ن قر -احاديث اهل سنت: موضوع

 اميني ، محمد : شناسه افزوده 
 13/12B: رده بندي كنگره 

 /الف3م6: نشانه اثر 
 128/112:رده ديويي 



 
 5     ......................................... از كتب اهل سنت 

 تومان 577:قيمت  
 

ابتداي گنجینه /2آزادي /چهارراه شهدا/مشهد: مركز پخش 
 00 88 286-22 22 262:نشر نورالكتاب /كتاب
1806 

 

 

 تقدیم به

حمد مصطفی م رسول بشارت، چکيده خلقت،
 وامام رستگاران عالم،« له وسلمآصلی اهلل عليه و»

و مادر دو « عليه السالم»علی موال اميرالمومنين
« سالم اهلل عليها»زهرا ةعالم صدیقه  طاهره، فاطم

« عليه السالم»امام حسن مجتبیكریم اهل بيت و 
باطل را  حق را آشکار، اش،امامی كه حلم حکيمانه



 
 (سالم اهلل عليها)مظلوميت حضرت زهرا ................. 6

یخته شدن خون مسلمانان رسوا و از بيهوده ر 
و ساالر شهيدان حضرت امام . جلوگيری نمود

 .«عليه السالم»حسين

 

 

 تقدیم به و

موال علی بن ، به روح مطهر ولی نعمتمان
به  و سالله پاكش، و ((عليه السالم))الرضا یموس

     خصوص یگانه منجی عالم بشریت حضرت 
 .«ارواحناله الفدا»ولی عصر

 الرضا عليه السالم یسموبن آستان علی درگاه  ه گانپناهند

 محمد اميني –مرتضي اميني 
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 ؟فاطمهچرا  ...فاطمه 
و فطمم در   .فطمم اسمت   مصدر فاطمه از :فاطمه

عرب به معناى قطع كردن، بریدن و جدا شمدن   لغت
       .ازهر بدى فاطمه یعنى جدا شدهبنابراین  .آمده است
 :اندهفرمود لهآصلى اهلل عليه و پيامبر همچنين

وانما سماها فاطمه الن اهلل فطمها و ذريتها "
  "و محبيها عن النار

و ایشمان   فاطمه ناميدند زیمرا خداونمد   او را
فرزنممدان و دوسممتانش را از آرممش بریممده و   

  1.بازداشته است

                              
    ذخواررالمببى  191ص 6كنو  الممواج     812ص ةالموود  ينابيع -9
 889ص 91به همين مضمون تاريخ بغداد   16ص
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 القاب آن حضرتاز جمله  
 این كنيمه را علمماى  ! درشمادر پ :ام ابيها

اهل سنت نظير ابن عبد البمر و ابمن اريمر نقمل     
 1.اند كرده

صولى اهلل عليوه و آلوه     پيغمبر :ابن اثير :بتول
اند زیرا بمه واسمطه    فاطمه را بتول ناميده »:فرمود

فضل و دانش، ایمان و شمرافتش از سمایر زنمان    
  2.« زمانه جدا گشته است

 سمنت نظيمر   به روایتى دیگر كه علماى اهل
 اند،  ابن ارير، قندوزى و دیگران نقل كرده

                              
 11مباتل الطالبين ص  51ص 5اسد الغابه   251ص 1استيماب   -9
 18ص 99لسان المرب    29ص 9ابن االثير   -1
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 :فرمودصلى اهلل عليه و آله رسوج خدا  
وانما سميت فاطمة البتوج النها تبتلت مون  "

 "الحيض و النفاس

فاطمه بتول ناميده شده زیمرا كمه وى را از   »
  1.«اند عادات ماهانه دور داشته

 
 

 بيوت وحی
  نثوور ی در كتواب در الم طيوسو جالج الدين 

فِی بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن  "زمانی كه آیه :گويدمی

                              
البربى  ةمود 162ينابيع الموده ص  29ص 9ابن االثير   ةنهاي -9
  928و 23ص
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     هایى كه خدا رخصمت داده كمه   در خانه"تُرْفَعَ 
  1.یابد  ها رفعت آن[ قدر و منزلت ]

ول اكمرم آن را بمر   سم ور بر پيامبر فرود آمد،
جد دور او حلقممه زده سممیماران خممود كمه در م  

بر دو در این هنگام از پيمام  رالوت كرد، بودند،
 :وال شدس

كه جایگماه انموار    (بيوت)ود از این صمق -0
 ت؟سچي ت،سالهی ا

والن الهمی  سم بيوت انبيما  و خانمه ر   :پيامبر
 . تسا

                              
  86نورآيه -9
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ممه و  طابوبکر در حالی كه بمه خانمه فا   -2 
يد آیما ایمن خانمه از    سم پر علی اشاره می كرد،

 ت؟سهمين بيوت ا
 هابله از برررین و بارزررین آن :پيامبر فرمود

 1.تسا
 

 
 
 
 

 از نگاه قرآنسالم اهلل عليها حضرت فاطمه زهرا 
 سوره کوثر

                              
 626ص 6الدرالمنثور تفسير  -9
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إِنَّوا أَعْطَيْنَوا َ   * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الورَّحِيمِ " 
إِنَّ شَوانََِكَ هُووَ   * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ* الْكَوْثَرَ
 "الْأَبْتَرُ
ما به رو كورر عطا كردیم، پم   !( اى رسول)

بمراى خمدا نمماز    ( تنعمم  به شکرانه آن)رو هم
قربانى كن، بدرستى كه دشمن بد ( شتر)بگزار و

 .  گوى رو دم بریده و فاقد نسل است
 
 
 

 شان نزول
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  ت.ه050به نوشوته ابون اسوحات متوفوا       
به سن صلى اهلل عليه و آله قاسم فرزند رسول خدا

بر اسب و   روانست اى كه مى رشد رسيد، به گونه
وى در . كنممدشممتران راهمموار سممواره كممارى  

به  صلى اهلل عليه و آلهنوجوانى درگذشت و پيامبر
«  عاص بن وائمل ».گردید فراغ فرزندش مبتال 

         كممه یکممى از دشمممنان سممر سممخت پيممامبر    
  :بود گفتصلى اهلل عليه و آله 

محمد بخماطر از دسمت دادن پسمرش بمال     »
باید دانست كه در ] «.عقب و بدون نسل گردید

داراى  لى اهلل عليممه و آلممه  صمم آن روز پيممامبر 
دخترانى بود، ليکن بر اسما  سمنت جماهلى،    
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آوردنمد و   اعراب فرزند دختر را به حساب نمى 
دانسمتند،   فرزند دخترانشان را از نسل خود نمى

صلى اهلل عليه و آله از این رو در نگاه آنان پيامبر 
هماى   در پاسخ به یماوه گمویی  . [فاقد نسل بود

 ورر را بر رسمول خمدا  مشركان خداوند سوره ك
   1.نازل فرمودصلى اهلل عليه و آله 

متوفوا    فخر راز  مفسر ب رگ اهل سونت 
كورر بمه معنماى    :نويسد در تفسيرش مى 676

اسمت چمه ایمن    صلى اهلل عليه و آلمه  اوالد پيامبر
سوره در پاسخ كسانى نمازل شمد كمه نداشمتن     
فرزند را بر آن حضمرت عيمب گرفتمد معنماى     

                              
 111سيره ابن اسحات ص -9
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           ه خداونممد بممه پيممامبر كممورر ایممن اسممت كمم   
كند كه در طول  نسلى عطا مىصلى اهلل عليه و آله 

زمان باقى خواهد ماند بنگر چه بسيار از اهمل  
كشته شدند باز هم جهمان از  [ مظلومانه]بيت كه

آنان پر است ولى كسى از بنى اميه باقى نمانده 
پ  بنگر چه اندیشوران و علماى بزرگى چون 

كمامم و رضما عليمه السمالم و     باقر و صادق و 
         نفمم  زكيممه و امآممال آن از نسممل پيممامبر     

 . 1برخاستندصلى اهلل عليه و آله 
  

 آیه تطهير

                              
 911ص 81تفسير كبير فخر راز    -9
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إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّوهُ لِيُوهْهِ َ عَونكُمُ الورِّجََْ أَهْولَ      " 
"الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

1   
( هرپليمدى )خواهد كه رج  خداوند چنين مى

ز شما خاندان نبوت ببرد و شما را پاك و منزه را ا
 . گرداند

در شان نزول ایمن آیمه روایمات متمواررى در     
نمازل  «  ام سلمه»دست است كه آیه رطهيردر خانه

         شممده اسممت هنگممام نممزول آیممه رسممول خممدا   
، فاطمه زهرا، على، حسمن و  و آله صلى اهلل عليه

حسين كه درود خدا بمر هممه آنمان بماد حضمور      

                              
  88آيهاح اب  -9
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عباى خمویش  صلى اهلل عليه و آله پيامبر  ،اشتندد 
     را بر آنان افکنمد و بمدین ررريمب آنمان از بقيمه     

گاه  اهل خانه و دیگران جدا و مشخص شدند،آن
 :ها را بسوى آسممان بلنمد كمرد و فرممود     دست

و آل او  خدایا اینان اهل بيت منند پ  بر محممد 
را رطهيمر  خداوند عزوجل نيز آیمه  . درود فرست
ام سلمه همسمر نيمن نهماد پيمامبر      .1نازل فرمود

خواست را به زیر عبا رود و صلى اهلل عليه و آله 
 .به آن جمع وارد شود

                              
 935البوج الفصل ابى طاهر الحداد ص -9
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نهمى   او راصلى اهلل عليه و آله اما رسول خدا   
كرد و فرمود نه رمو داخمل نشمو امما رمو خموب       

    1.هستى
 آلهوعليهاهللصلى خدابعد از نزول این آیه رسول 

ماه هر روز هنگامى كمه بمراى نمماز     بمدت شش
شد بمر در خانمه فاطممه     صبح از خانه خارج مى

! نمماز : فرمود ایستاد و مى مىسالم اهلل عليها  زهرا
، بدرستى خداوند اراده فرموده كه من اى اهل بيت

                              
صووحي   111ص 6  818ص 1مسووند امووام احموود حنبوول    -9

 96ى صرخصارص نسا 122ترمه  ص
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هر ناپاكى را از شما خاندان نبوت دور گردانمد و   
 1.زه نمایدنشما را پاك و م

 
 
 
 
 
 

                              
 921ص 1شورا    انسواب اال  151ص 8مسند اموام احمود حنبول      -9

مسوتدر    181جمله اسباب الن وج واحد  ص 11ص 1صحي  ترمه   
 11تفسووير طبوور    11ص 1صووحي  ترموه     912ص 8الصوحيحين   

رجوو    شان اهل بيت در در مورد ن وج آيه 912ص 1سنن بيهبى   2ص
در بواب هوای    یحوديث در منوابع  و  ی ذيل آيه تطهيور تفسير شود به منابع

  .شودفضارل اهل بيت رجو  
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 یه مودتآ 
لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْوهِ أَجْورًا إِلَّوا الْمَووَدفةَ فِوی       قُل"
"الْبُرْبَى

1  
پاداشمى از شمما   [ رسمالت ]بگو بمه ازاى آن 

خواسممتار نيسممتم مگممر دوسممتى در بمماره     
 .ام خویشاوندان

صلى اهلل عليه و آله  پيامبر نزول این آیه از از بعد

ت ا سوال شد اى رسول خدا خویشان نزدیمن 
تى آنان بر ما واجب است چه كه مودت و دوس
 ؟ .كسانى هستند

                              
 18شور  آيه  -9



 
 (سالم اهلل عليها)مظلوميت حضرت زهرا ................. 22

على، فاطمه و دو  :حضرت در جواب فرمود 
  1.عليهم السالمها حسن و حسين  فرزند آن

پيشووا  شوافميان     محمد بن ادريَ شافمى
 : در اين باره چنين سروده است

يا آج بيت رسوج اهلل حبكم فور  مون اهلل   "
انكوم  فى البرآن ان له يكفيكم من عظيم الفخور  

  "من لم يصل عليكم ال صالة له
دوستى شما واجبى ! اى اهل بيت رسول خدا

است كمه خداونمد در قمرآن نمازل فرمموده در      

                              
صوواع    15ذخوارر المببوى ص   2ص 6تفسير الودر المنثوور     -9

        تفسووير فوورات ابووى ابوورهيم 3احيوواا الميووت ص 929المحرقووه ص
 928ص 2مجمع ال وارد   929نور االبصار شبلنجى ص 952ص
 821مناق  ابن مغازلى ص 963ص 1و  
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عظمت افتخار شما همين ب  باد كه هر ك  بر  
 1.شما درود نفرستد نمازش باطل است

احمد حنبل در مسند خود از طري  سميد بن 
مودت  هنگامی كه آیه :كندجبيرازعامر نبل می

شمد  گروهی ازاصحاب رسول خمدا عرضمه   بر 
خویشماوندان رمو كمه     !رسمول خمدا   گفتند ای

مودت شمان بمرای مما واجمب اسمت كياننمد؟       

                              
ى موهاه   تمام 921نور االبصار ص 21ديوان امام شافمى ص -9

اللهوم صولى علوى    »فبه اسالمى متفبدند كه هر كَ در تشهد نمواز 
رانگويد يا آن راناقص بگويدوآج محمد را ذكر « محمد و آج محمد

ند نمازش باطل است منظور امام شافى ني  هموين اسوت دربواره    كن
رواياتى كه در اين زمينه اهل سنت روايت كرداند رجو  شوود بوه   

   الصوواع  المحورت    91ر المببوى ص ذخوار  986سنن دار قطنوى ص 
 821ص 1سنن بيهبى   33ص
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علی فاطمه ودو فرزند آنمان   :حضرت فرمودند 
 1.واین سخن را سه بار رکرار كردند
ل موی كندكوه   بو ابن عباس از رسوج خودا ن 

 مرا به جهت خمدا دوسمت بداریمد و    :فرمودند
 2.بيتم را به احترام من اهل

 :فرمايدمی رسوج خدا
كسی است كمه   (صراط)استوار ررین شما در

بيش از دیگران بمه اهمل بيمت ام عالقمه منمد      
 3.باشد

                              
 1ص 8االحبات الح    مسند احمد حنبل جن  باب فضارل صحابه -9
 81952ش  15ص 91كن  المماج   -1

 951ش 82ص9  یوطيس ريجامع الصف -8
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 آیه مباهله 
َمَنْ حَآجفكَ فِيهِ مِن بَمْدِ مَا جَاا َ مِنَ الْمِلْومِ  "

نَا نَوودْ ُ أَبْنَاانَووا وَأَبْنَووااكُمْ وَنِسَوواا افَبُوولْ تَمَووالَوْ
وَنِسَااكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُومف نَبْتَهِولْ فَنَجْمَول    

  "لَّمْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ
پ  هر ك  با رو به مجادله برخيزد پ  از 

بتو رسيد، بگو بيایمد مما و   ( وحى)كه دانش آن
شما با فرزندان و زنان خود با همم بمه مباهلمه    

رما  ( رضمر  كنميم   و به درگاه خداوند) برخيزیم
گرفتمار  ( و عمذاب )خدا  دروغگویان را به لعنت

  1.سازیم

                              
 69آج عمران آيه  -9
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اى از سران مسيحيان  درسال نهم هجرى عده 
كيلممومترى جنمموب  801شممهر نجممران كممه در

سقف اعظم شمهر  شرقى مکه واقع است، همراه اُ
     براى مذاكرات دینى و اعتقادى با رسمول خمدا   

دند، آنمان  به مدینمه وارد شم   صلى اهلل عليه و آله
هاى دینى از قبول این حقيقت كه  پ  از بحث
سرباز زدند،   و فرستاده خداست مریم عيسى بن

زیرا آنان بر این پندار بودند كه عيسمى فرزنمد   
 .خداست

              بمما ایممن همممه در برابممر منطممق اسممتوار    
مهر خواموشى بر لمب   صلى اهلل عليه و آلمه پيغمبر
          و بمممه  فرشمممته وحمممى فمممرود آممممد .زدنمممد



 
 27     ......................................... از كتب اهل سنت 

ها را بمه  امر شد را آن صلى اهلل عليه و آله پيامبر 
یعنى همر گمروه بمه هممراه     . مباهله دعوت كند

عزیزررین افرادشان به صحرا روند و در زممان  
معين هر دو گروه بدرگاه خداوند نيایش كنند و 

كمممه دروغگوسمممت لعنمممت   كممم  رآنبممم
گان از ميان بست صلى اهلل عليه و آلهرفرستندپيامب

هما را بما    ررین آن و یارانش عزیزررین و پاك
بودنداز دختمرش   ندخود همراه كرد، آنان عبارر

فاطمممه، پسممرعم و داممماد و بممرادرش علممى و 
كه سالم و درود ) ها حسن وحسين فرزندان آن

رمر و   هایى پاك زیرا انسان( خداوند بر آنان باد
      وجمود نداشمتند    رر از ایمن چهمار رمن    با ایمان
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آنان را با خود  صلى اهلل عليه و آلهگرنه پيامبر و  
  .ساخت همراه مى

لبما    صلى اهلل عليه و آلهآن روز رسول خدا 
 عليه السمالم  حسين سياه و پشمين در بر داشت،
حسن را به دسمت    را در آغوش گرفت و دست

سرش على و فاطمه   راه افتاد و پشته ب  گرفت
منظره معنموى و بما   راه افتادند ه ب هاسالم اهلل علي

شکوهى بود هنگامى كمه بمه جایگماه نزدیمن     
شدند، چشم مسيحيان به حالمت پمر از صمفا و    

 و همراهان آن صلى اهلل عليه و آلهبر ممعنویت پيا
همایى را   چهمره  :حضرت افتاد، بزرگشان گفمت 

ى رو كنند این هكنم كه اگر بدرگاه ال مشاهده مى



 
 29     ......................................... از كتب اهل سنت 

د و بيابان به جهنمى سوزان ربمدیل خواهمد شم    
 1.شود دامنه عذاب به سرزمين نجران كشيده مى

اینان اگر از خدا بخواهند كوهى را از جا بركند 
خواهد كند با اینان مباهلمه نکنيمد كمه همالك     

سمت كمه مسميحيان بمه     ا خواهيد شد و بيم آن
  2.رمامى نابود شوند

و بدین ررريمب بمه پرداخمت جزیمه راضمى      
ى سمن  بنا بمه روایمت رممامى علمماى      3.شدند

ماجراى مباهله با حضور آن چهمار نمور پماك    

                              
 21ص 1احبات الح    91ص 1احكام البران   -9
 35ص 3تفسير كبير فخر راز    191ص 8سيره الحلبيه   -1
 26فتوح البلدان ص -8
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در آیمه  « نسائنا»انجام گرفته و بنابراین مصداق 
رممامى   .اسمت  سالم اهلل عليهاشریفه فاطمه زهرا 

     كممه پيممامبر  متفقنممداهممل قبلممه حتممى خمموارج 
ها كسمى   براى مباهله از زن صلى اهلل عليه و آله

 را فمرا  سمالم اهلل عليهما  جز پاره رن خود زهمرا  
اش حسممن  نخوانممد، و از فرزنممدان جممز دونمموه

ها جز بمرادرش را   و از جان عليه السالم حسين
كه موقعيتش به او ماننمد موقعيمت همارون بمه     

و در ایمن معنمى كسمى دیگمر از      هموسى بمود 
 1.ها شرین نيست جهانيان با آن

                              
سنن  935ص 9مسند احمد حنبل   912ص 2صحي  مسلم   -9

اسوباب النو وج    52ص 8مسوتدر  حواكم     118ص 1ترمه   
 63واحد  ص



 
 31     ......................................... از كتب اهل سنت 

 روایات درسالم اهلل عليها حضرت زهرا  
رسووج  صدیقه طاهره رنها كسی كه است كه 

سيدة نسما   »،اكرم به صراحت درباره او فرمود
 1.«اهل الجنة؛ خانم و بانوی زنان بهشتيان است

ها در نزد پيامبر حضرت  ررین زن محبوب»
    بنما بمر روایمات متعمدد    فاطمه سالم اهلل عليهما  

  2.«باشدمی
عایشممه از پيممامبر در مممورد محبممت زیمماد  
حضرت نسبت به دخترش فاطممه سموال كمرد    

 (لقممب عایشممه)ای حميممرا  :رمودنممدوپيممامبر ف

                              
 938ص   1صحي  بخاری   -9
         1هيثمووی در مجمووع ال واروود     125ص 1مسووند احموود    -1
 گويد روايت صحي  است می 121ص
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مرا به درختی از  هنگامی كه من به معراج رفتم، 
چون از آن ميوه  درختان بهشت راهنمایی كرد،

رناول نمودم نيروی در صلب من پدیدار شمد و  
همان نيمروی بهشمتی    هنگام حضور با خدیجه،

به نطفه فاطمه ربدیل گشت ولذا همر گماه ممن    
م ازطریمق  مشتاق بهشمت وبموی آن ممی گمرد    

 بوسيدن و بوئيدن دخترم بمه ایمن همدا نائمل     
بمدان كمه فاطممه ماننمد     ! ای حميمرا .گمردم می

 سایرزن های جهان نيست حتمی او در عمادت  
  خمون حمي     همانند سمایر بمانوان،   ماهانه نيز
 1.نمی بيند

                              
 81113ش 921ص 91كن  المماج   -9



 
 33     ......................................... از كتب اهل سنت 

دختمرم فاطممه   »:رسوج اكورم موی فرمايود    
اوهميشمه   .حوری این جهان از نسل آدم اسمت 

بمه او  "فاطممه  "بدین جهت نام ه وپاك و پاكيز
كه خداوند او و شيعيانش را از  اختصاص یافته،
 1.«داردمی آرش جهنم دور

 :رسوج اكرم می فرمايد
ملکی به من نازل شد كه بی سابقه بود ودر »

ضمن سخنانش مژده ای داد كه حسن وحسمين  
سروران وجوانان اهل بهشت ومادرشان فاطممه  

 2.«سرور زنان بهشت است

                              
 81116ش921ص91كن  المماج   -9

 81292ش923و922ص91كن  المماج   -1
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         حسمممن وحسمممين سمممروران وجوانمممان » 
اهل بهشت ومادرشان فاطمه سرور زنان بهشت 

 1.«است
من كسمی را از جهمت سمخن گفمتن مآمل      »

  او هنگامی كه به حضمور پمدرش   فاطمه ندیدم،
 می رسيد رسول خدا به احترام او از جایش بر

 او را در می خاست ودستش را ممی بوسميد و  
 2.«نشانيدمی جای خود
قياممت   روز آری در»:اكرم فرمودنود پيامبر 

هما لياقمت دیمدن فاطممه را      نيزهمه ی چشمم 

                              
 81292ش923و922ص91كن  المماج   -9

 891ص 1  یترمه  يصح -1



 
 35     ......................................... از كتب اهل سنت 

این دنيا امتحان  نخواهند داشت فقط آنان كه در 
 كسب كرده انمد،  پ  داده ولياقت شيعه بودن را

دست فاطمه دریافمت   را از مدال افتخارآن روز
  1.«دارندمی
گنماه وآلمودگی مصمون     فاطمه خمود را از »

 او و فرزنمدانش را  خداوند نيمز داشت ومتقابال 
 2.«برآرش جهنم حرام ساخت

های معتبر  بينيم كه در كتاب نکته دیگر ما می
غضب فاطمه زهرا و رضای فاطمه »اهل سنت 

                              
 925ص 91كن المماج   -9
 923ص 91كن المماج   -1
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زهرا معادل با رضمای خمدای عمالم و غضمب      
 1.«خدای عالم قرار گرفته است

اى دیگمر   و ابن مغازلى و عده حاكم نيشابورى
   پيغمبور از اسمناد خمود    بمه   از علماى اهل سمنت 

انوود كووه  روايووت كووردهصوولى اهلل عليووه و آلووه  
اذا كان يوم البيمة ناد  مناد مون تحوت   ":فرمود

الحجوو  يووا اهوول الجمووع اضوووا ابصوواركم و    
صولى اهلل   نكسوروسكم فههه فاطمة بنوت محمود  
 . " عليه و آله تريد ان تمر على الصراط

دهد  روز قيامت منادى از پ  پرده ندا مى »
ران راببندید و سرها  ه اى اهل محشر چشمانك

                              
 وصحاح سته اهل سنت 958ص   8المستدر  با سند صحي    -9



 
 37     ......................................... از كتب اهل سنت 

خواهد از صمراط   را به زیرافکنيد كه فاطمه مى 
 1.«بگذرد

 ت بوه اسوناد  .ه 963خطي  بغوداد  متوفوا    
            پيغمبوور كنوود كووه خووود از ابوون عبوواس نبوول مووى

ليله عر  بى الوى  " :فرمود؟عليه و آله  صلى اهلل
الوه اال اهلل  السماا رايت على باب الجنة مكتوبا ال 

محمد رسوج اهلل، على حبي  اهلل، فاطمة الحسن و 
 " الحسين صفوة اهلل، على بااضيهم لمنة اهلل

م به سوى آسمان، دیدم كه ا در شب معراج»
 : بر در بهشمت ایمن كلممات نوشمته شمده بمود      

                              
   31  1ميوو ان االعتووداج    58ص 8حين  مسووتدر  الصووحي -9

 855مناق  ابن مغازلى ص 518ص 5اسد الغابه  
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همتما، محممد    خدایى نيسمت جمز خمداى بمى     
فرسممتاده خداسممت، علممى محبمموب خداسممت، 

ن برگزیمدگان خداینمد از   فاطمه، حسن و حسي
كه كينمه و دشممنى    خدا دور باد كسانی  رحمت

 1.«با آنان دارند
ت پيشووا   .ه 190احمد بن حنبل متوفوا   

مهه  حنبلوى بوه اسوناد خوود چنوين روايوت       
الوى    صولی اهلل عليوه و آلوه   نظر النبى ": كند مى

انوا  :علی و الحسون و الحسوين و فاطموة فبواج    
  " سالمكمحرب لمن حاربكم و سلم لمن 

                              
 151ص 9تاريخ بغداد   -9



 
 39     ......................................... از كتب اهل سنت 

بمه علمى،   صلى اهلل عليه و آله یعنى پيامبر » 
كه درود خدا بمر آنمان   )حسن، حسين و فاطمه 

نگریست و فرمود من با هر كسمى كمه بما    ( باد
شما در جنگ باشد در جنگم، و هر كسى كه با 
شما از در صلح و آشتى درآید، من نيز با او در 

 1.«صلح و صفا خواهم بود

                              
انود   نظير همين روايت را علما  ديگر اهل سنت روايت كورده   -9

   مسوتدر  الصوحيحين    891ص 1رجو  كنيد به صحي  ترموه    
رر ذخا 518ص 5به  ااسد الغ 196ص 6كن  المماج  911ص 8 

مسند االمام احمد بن حنبل  986ص 2تاريخ بغداد   15ص المببى
 111ص 1 
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        رسوووج خوودا  ،ذهبووى روايووت كوورده كووه   
اوج شخص يدخل ":فرمودصلى اهلل عليه و آله 
   ."الجنة فاطمة بنت محمد

شمود دختمر    اول كسى كه وارد بهشت ممى »
 1 .«استصلى اهلل عليه و آله محمد 
رسووج   ،مح  الدين طبر  به اسناد خود از 
 :فرمود صلى اهلل عليه و آلهخدا 
اربع نسووة سويدات عوالمهن، موريم بنوت      "
و آسية بنت م احم و خديجة بن خويلود   عمران

  ."و فاطمه بنت محمد و افضلهن عالما فاطمه

                              
          1خصووارص الكبوور     89ص 1ميوو ان االعتووداج ذهبووى     -9
   191ص 6كن  المماج   115ص



 
 41     ......................................... از كتب اهل سنت 

نمد ممریم   ا چهار زن سمرور بمانوان جهمان   » 
  و آسيه دختر مزاحم ( مادر عيسى)دختر عمران 

و خدیجه دختر خویلد ( همسر نيکوكار فرعون)
رمرین بمانوان    و فاطمه دختر محمد بما فضميلت  

  1.« جهان است
 :فرمود صلى اهلل عليه وآله  رمپيامبر اك

 ."فاطمة بضمة منى، يؤذينى ما آذاها"
عليها السمالم پماره رمن ممن اسمت،       فاطمه»

 .«2هرك  او را بيازارد مرا آزرده است
 

                              
 11ذخارر المببى ص -9
 6152حديث 1صحي  مسلم   -1
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 :فرمود صلى اهلل عليه وآله  پيامبر اكرم 
ن ج ملك من السماا، فبشورنى ان فاطموة   "

 ."سيدة نساا اهل الجنة
ود آممد، و بمه ممن    فرشته اى از آسمان فر»

سيده و سرور  عليها السالم بشارت داد كه فاطمه
 1.«اهل بهشت است  زنان

 :فرمود صلى اهلل عليه وآله  پيامبر اكرم
من مات علوى بغوض آج محمود جوا يووم      "

اللَّوه،   البيمه مكتوب بين عينيه آيَ من رحموه 
محمد مات كوافرا،   اال و من مات على بغض آج

                              
 819ص 5مسند احمد بن حنبل   -9



 
 43     ......................................... از كتب اهل سنت 

محمود لوم يشوم     آجاال و من مات على بغوض   
 "رارحه الجنه

         سمملمان نقممل شممده كممه پيممامبر خممدا   از»
در ممورد دشممنان فاطممه    صلى اهلل عليمه وآلمه   
 ! یا سلمان: عليهاالسالم فرمودند

ويل لمن يظلمها و يظلم بملها اميرالمؤمنين "
 "عليا و ويل لمن يظلم ذريتها و شيمتها

واى بمر آن سمتمگرانى كمه بمه     ! یا سلمان»
! اطمه و شوهرش على اميرالمؤمنين ستم كنند؟ف

حتى واى بر آنان كمه بمر فرزنمدان و شميعيان     
 1.«فاطمه جفا نمایند

                              
 819ش 62ص 1فراردالسمطين   -9
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    ،بوا اسوناد خوود از    حموری جووينی شوافمی   
    كنود كوه رسووج خودا    ابن عباس روايوت موی  

 : فرمودند صلى اهلل عليه وآله 
بدرستی می بينم كه بعد از من غم و غصمه  »

فاطمه وارد می شود، حرمت او  در خانه دخترم
شکسته و حقمش غصمب ممی شمود و از ار      
خود منع و پهلویش شکسته ممی گمردد و نمدا    

 1«شودپ  جواب داده نمی! یا محمداه :دهدمی
 :فرمود صلى اهلل عليه وآله  پيامبر اكرم

 . "فاطمة بضمة منی فمن ااضبها ااضبنی"

                              
 85ص 1رد السمطين  فرا -9



 
 45     ......................................... از كتب اهل سنت 

ا رفاطمه پاره رن ممن اسمت همر كم  او     » 
 1.«كند مرا خشمگين كرده استخشمگين 

 :فرمود صلى اهلل عليه وآله  پيامبر اكرم
فاطمة بضومة منوی يوؤذينی موا يؤذيهوا و      "

  ."يغضبنی ما يغضبها
فاطمه پاره رن من است مرا آزرده است هر »

ك  او را آزار دهد و مرا خشمگين كرده است 
 2.«هر ك  او را خشمگين كند

 

                              
           8ص 96صوووحي  مسووولم   521ص 1صوووحي  بخووواری   -9

ينوابيع   991صواع  ابون حجور ص   9ص 92سنن الكبری بيهبی  
 562مشكاة المصابي  خطي  تبري ی ص 929ندوزی صقالمودة 

 918ص 1شرح نهج البالاه ابن ابی الحديد   -1
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 :فرمود ه صلى اهلل عليه وآل پيامبر اكرم 
فاطمة بضمة منی يغضوبنی مون ااضوبها و    "

يسرنی مون سورها و ان اهلل يغضو  لغضوبها و     
  ."يرضی لرضاها

فاطمه پاره رن من است مرا خشمگين كرده »
اسممت هممر كمم  او را خشمممگين كنممد و مممرا  
خوشممحال كممرده هركممه او را خوشممحال كنممد، 

او و راضی  خشم می كند از خشمبدرستی خدا 
  1.«ی اومی شود از رضا

                              
 11ص 5صوحي  بخواری      118ص 1مسند احمد بن حنبل   -9

سوونن  116ص 1سوونن ابووی داود   9121ص 1صووحي  مسوولم  
  822ص 2سنن الكبری   951ص  5ترمهی  



 
 47     ......................................... از كتب اهل سنت 

 :فرمود صلى اهلل عليه وآله  پيامبر اكرم 
فتكون اوّج من يلحبنى من اهل بيتى . . . "

  "فتبدم علىّ مح ونة مكروبة مغمومة مبتولة 
باشد كه  بيتم مى فاطمه اولين كسى از اهل» 

شود،  گردد، پ  بر من وارد مى به من ملحق مى
 .«1مکروب، مغموم، مقتول ،محزون

 :فرمود لى اهلل عليه وآله ص پيامبر اكرم
بيت من از  هرك  با دشمنى فاطمه و اهل»

دنيا برود كافر از دنيا رفته و بوى بهشت به 
نویسند  رسد و در پيشانى او مى مىنمشام او 

 2.«این شخص از رحمت خدا بدور است

                              
 81ص 1فرارد السمطين   -9

طرارو    159ش 155ص 1فرارد   38ص 8   تفسير كشا  -1
ذيووول  18ص 3قرطبوووى   965ص 12فخووور راز    162ص
   شور  سوره 18  آيه
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 : فرمود صلى اهلل عليه وآله پيامبر  
ميوه دلم  نورچشمم، ی رن من، فاطمه پاره»
 ممرا  اذیت كند، هرك  اورا .وروانم است وروح

كسمی   اذیت نموده واذیت من اذیت خداسمت و 
مرا بمه خشمم آورده و    به خشم آورد، را كه او
اذیمت   چمه فاطممه را   آن می كنمد ممرا،   اذیت
 1.«كند

 : خداوند در قرآن كريم می فرمايد
 إِنَّ الَّهِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُوولَهُ لَمَونَهُمُ اللَّوهُ   "

 ."فِی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدف لَهُمْ عَهَابًا مُّهِينًا

                              
 811ص 1  مسنداحمدحنبل -9



 
 49     ......................................... از كتب اهل سنت 

گمان كسانى كه خدا و پيمامبراو را آزار   بى» 
رسانند خدا آنان را در دنيا و آخرت لعنمت   مى

آور آمماده سماخته    كرده و برایشان عذابى خفت
 1.«است
وَالَّووهِينَ يُووؤْذُونَ رَسُوووجَ اللّووهِ لَهُوومْ عَووهَاب  "
 ."م أَلِي

رسمانند   و كسانى كه پيامبر خدا را آزار مى»
 2.«خواهند داشت[ در پيش]عذابى پر درد 

يَا أَيُّهَا الَّهِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا اَضِ َ اللَّوهُ  "
 ."عَلَيْهِمْ
اید مردمى را كمه   اى كسانى كه ایمان آورده»

 1.«خدا بر آنان خشم رانده به دوستى مگيرید

                              
 52آيه  اح اب -9
 69آيه وبهت -1
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 ج حضرت زهرا با اميرالمومنينازدوا 
 پيوووامبر خووودا پوووَ ازازدوا  فاطموووه بوووا  

خداونمد   !یا فاطمه» :اميرالمومنين به او فرمودند
به من دستور داد را رو را به ازدواج شخصمی در  
آوردم كه ایمانش به من از همه ك  جلورر است 
وعلم او بمر دیگمران افمزون وحلمم وبردبماریش      

واج رو با علی به اممر  این را بدان كه ازد، بزرگتر
در ممن  اعلی در دنيما آخمرت بمر    :زیرا ،خدا بود
 2.«است

                                    
 98ممتحنه آيه  -8
 112ص98  ديالحد یشرح ابن اب -9



 
 51     ......................................... از كتب اهل سنت 

ابوبکر وعممر بمه   »: فرمودند المسعليه ال علی 
ولی پيامبر خدا خواستگاری  سراغ فاطمه آمدند،
یاعلی رمو بمه    :گاه عمر گفتآنان را نپذیرفت ،آن

 1.«برو سراغ او
كممه یکممی از دشمممنان   انمم  بممن مالممن، 

اسممت واز طرفممداران سرسممخت اميرالمممومنين 
ابوبکر  :می گوید آید،خلفای رالره به شمار می

به حضور پيامبر خمدا رسميده و از خمدمات و    
آن گاه گفمت  . سوابق خویش بسيار رعریف كرد

 .می خواهم دخترت فاطمه را به من رزویج كنی

                              
 86822ش991ص98كن المماج   -9
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بما وی   پيامبر اسالم چون ایمن سمخن بشمنيد،    
د و ابموبکر  سخنی نگفته و از او چهره بر گرداني

با شرمندگی به پيش عمر آمده وچنمين امهمار   
من دیگر هالك شدم عممر گفمت مگمر     داشت،
  ؟.چه شده

ابوبکر گفت من به خواستگاری فاطمه رفتمه  
ده ممن نيمز   اجمازه بم   عممر گفمت   ...بودم، ولی

به سمراغ خانمه    گفت وخواستگاری كنم، این ب
را  حمرا همای ابموبکر    به مو مو پيامبر آمد و

ولی پاسمخ هممان بمود كمه رفيمق       كرد،رکرار 
لذا عمر با شرمندگی بيشتر  .دیرینش شنيده بود

او منتظمر   :و چنين گفمت  به نزد ابوبکربرگشت



 
 53     ......................................... از كتب اهل سنت 

هرچه زودرر بلند  !هان رفيق فرمان الهی است، 
از او در خواسمت   شو را به سراغ علی رویمم و 

 1.كنيم مانند ما به خواستگاری فاطمه بر خيزد
 : رسوج خدا فرمودند ؛می گويد ابن مسمود

خداوند ممرا ممامور بمه ازدواج فاطممه بما      »
 2.«اميرالمومنين علی كرده ساخت

پيممامبر گرامممى چممون جهازیممه را دیممد از  »
: هاى مباركش اشن جارى شد و فرممود چشم

رود و در وسمط راه   زهرا به خانمه شموهر ممى   
پيراهنى را كه از جمله جهازیه او است، به فقير 

                              
 82255ش 631ص 98كن  المماج   -9
 81319ش 622 ص 99  كن  المماج -1
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بمه    اى كه داشت ان پيراهن كهنهدهد و با هم مى 
 1.«شود خانه اميرالمؤمنين رهسپار مى

زهرا سمالم اهلل عليهما از نظمر    : شافعی گوید
همسر و مصاحب، و از نظمر اوالد صمالح نيمز،    

شوهرى چون اميرالممومنين  » .فوق العاده است
دارد كه بيش از سيصمد آیمه از قمرآن شمریف     

 2.«درباره او نازل شده
 
 
 

                              
  918ص 9زمخشر  در كشا     913ص  5سيوطى در المنثور    -9

2
 116ص  1صفور  شافمى در ن هة المجالَ     -



 
 55     ......................................... از كتب اهل سنت 

 : ابن عباس ،  در تاريخ خود ازخطي  بغداد 
 در كتاب خداى رعالى براى هيچ فردى، آن»

قدر كه در فضيلت على عليه السالم نازل شده، 
 1.«آیه نازل نشده است

 

                              
و ابون حجور در    119ص 6در تواريخ خوود     خطي  بغوداد   -9

 28شبلنجى در نوراالبصار ص 26صواع  ص
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 عمر وبت به ابوبکرسنارضایتی حضرت زهرا ن 
حضرت زهرا سالم اهلل عليها خطاب به ابووبكر  

 : فرمودند
 "يهاواهلل ألدعون عليك فی كل صالة اصل"
به خدا سوگند در هر نمازی كه بخوانم رمو  »

 1.«را نفرین می كنم
 :سالم اهلل عليها می فرمايدحضرت زهرا 

فغضبت فاطموه بنوت رسووج اهلل فهجورت     "
 ."ابابكر فلم ت ج مهاجرته حتى توفيت

                              
 91االمامة و السياسة ص -9



 
 57     ......................................... از كتب اهل سنت 

 صلى اهلل عليمه وآلمه    رسول خدا فاطمه دختر» 
بر ابوبکر غضبناك شد و همواره از او متنفر بود 

 1.«آن كه وفات كرد را
 :سالم اهلل عليها می فرمايدحضرت زهرا 

ارايتكموا  :والت فواطمه ال هراا لالوليوون  ق"
تمرفوانه و تفمالن : ان حودثتكما عن رسوج اهلل 

نشودتكما اهلل الوم تسومما  : فبالت. به؟ قاالنمم 
, رضوا فاطموه مون رضوا     : رسووج اهلل يبووج

اطموه  فمون اح  ف, وسخط فاطمه من سخطوى
و مون ارضوى فاطموه فبود     , ابنتوى فبد احبنوى 

                              
 16ص  1  صحي  بخار  -9
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؟ ((و مون اسخط فاطمه فبد اسوخطنى , ارضانى 
فانى : فبالت, سممناه مون رسووج اهلل , قاال نمم

اشهد اهلل و مالركته انكموا اسوخطتمانى و مووا    
ارضيتموانوى و لَن لبيت النبوى الشكوونكمووا  

  ."اليه
حضمرت زهمرا خطماب بمه خليفمه اول و   »
آیما اگمر حممدیث را از پيمامبر     : م فمرمموددو

خمدا نقل كنممم بمه آن عممل خممواهيد كمرد؟      
شما را به خممدا آیما   : آرى فرممودنمد: گفتنمد
خشنودى : فمرمموده انمد ایمد كه پيامبمرنشنيده

و خشم فاطممه خشممم   , فاطمه خشنمودى من
هر كمه دختممرم فاطممه را دوسمت     , ممن است



 
 59     ......................................... از كتب اهل سنت 

همر كمه فاطممه را     و, بدارد مرا دوست داشمته  
و هممر كمه   , خشنود سازد مرا خشنمود ساخته

فماطمه را خشمگيمن نممایمد ممرا خشمگيممن  
 ؟.نمموده است

چنين حدیآى را از پيامبر خمدا   ،آرى: گفتند
ممن هم خمدا و فرشمتگان را   : فرمود. ایمشنيده
گيرم كه شما دو نفر ممرا خشمگيممن   مى گمواه

مون پيامبمررا و چ, نمودید و خشنودم نساختيد
مالقمات نمایمم حتمما از شمما بمه او شمکایت     

 1.«خمواهمم نممود

                              
 91ص 9االمامه والسياسه   -9
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محمد بن يوس  گنجى، ابن قتيبه دينوور ،   
عمر رضا كحاله در موضو  مالقات ابووبكر و  

در روزهوا    عليها السالمعمر با حضرت فاطمه
 پايانى عمرش نوشته اند كوه حضورت فاطموه   

 :ها فرمود به آن عليها السالم
اشوووووهد اهلل و مالركتوووووه و    فوووووانى"

انكمااسخطتمانى وما ارضيتمانى و لوَن لبيوت   
 ."النبى الشكونكما اليه

که را شاهد و گواه مى گيرم كه ئخدا و مال»
مرا به غضب آوردید ( ابوبکر و عمر)شما دو نفر

               و رضمممایت ممممرا فمممراهم ننمودیمممد، اگمممر   



 
 61     ......................................... از كتب اهل سنت 

از شما را مالقات كنم  صلى اهلل عليه وآله  پيغمبر 
 1.«شکایت خواهم كرد

در حمالی   سالم اهلل عليهاحضرت فاطمه زهرا»
خشمناك بود بمه شمهادت    ،كه بر عمر و ابوبکر

   2.«رسيد
 
 

                              
االمامة و  11كفاية الطال  محمد بن يوس  گنجى شافمى باب  -9

 12اعالم النساا عمررضا كحالوه     91و 98السياسة ابن قتيبه ص
 989ص

بواب   961ص 1باب او وه خيبور     16ص 8صحي  بخاری   -1
  1و6ص 9مسوند احمود     21ص 1وجوب خمَ  صحي  مسلم  

 6سنن بيهبی   13ص 9  رمشكل اآلثا 121ص 8تاريخ طبری  
 886ص 6و   135ص 5بداية،  116كفاية الطال  ص 822ص
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 :می فرمايد سالم اهلل عليهاحضرت فاطمه  
أن فاطمة اضبت على أبوی بكور فهجرتوه    "

فاطمه بر ابوبکر غضمب كمرده   »  ."حتى توفيت
رما  ( ایمه از قهمر  كن) از او كناره می گرفت  پ 

 1.«اینکه از دنيا رفت
 :می فرمايد سالم اهلل عليهاحضرت فاطمه 

  "على أبی بكر فهجرته اضبتأن فاطمة "
ابوبکرغضممب كممرده پمم  از او  فاطممه بممر »

 2.«دوری كرد

                              
       1صحي  البخاری فوی كتواب الخموَ بواب فور  الخموَ         -9

 9165ح   521ص 
ح  31ص 5صحي  البخاری كتاب المغازی باب ا وة خيبور     -1

ط ب وطببوات ابون     3ص 9ط م    1ص 9مسند أحمود     221
فغضوبت  : وفيوه   -فاطموة   -ذكر بنات رسوج اهلل   18ص 3سمد  

 93261ح  111ص 2فاطمة وكن  المماج  



 
 63     ......................................... از كتب اهل سنت 

 : می فرمايد سالم اهلل عليهاحضرت زهرا   
چمه   ازرمو  بعمد  ما !ای پدر ای رسول خدا»

پسر ابی قحافمه    پسرخطاب و روزگاری رلخ از
 1.«!؟ایمداشته

   :ابن ابی الحديد گويد
حضرت زهرا سالم اهلل عليها قضيه فدك  در»

خداوند شکمت را پاره : خطاب به عمر گفته اند
 2.«چنان كه سند مرا پاره كردی كند،

                              
 192ص 8  یطبر خيوتار98و91ص9اسة ياالمامه وس -9
 121ص96  ديالحد یبالاه ابن ابشرح نهج ال -1
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 اعتراف ابوبکر 
  :در تاريخ االمم و الملو  می نويسدطبری 

دنيما  همانا بمر هميچ چيمز از    : ابوبکر گفت»
خورم مگر بر سمه كمار كمه انجمام      نمی  راسف

بمه  ! ای كاش ...دادم و ای كاش انجام نمی دادم
اگرچمه   ،خانه فاطمه بی احترامی نکمرده بمودم  

 1.«عليه من اعالم جنگ می نمودند
 :می نويسد در مرو  الهه  مسمودی 
باكی بر من نيست، مگر بر سه : ابوبکر گفت»

انجمام نمداده   چيز كمه انجمام دادم و ای كماش    

                              
 691ص 1تاريخ االمم و الملو    -9



 
 65     ......................................... از كتب اهل سنت 

ای كاش خانه فاطممه را ممورد رفتميش     ...بودم 
  1.«قرار نداده بودم
 : در كتاب الممجم الكبير می نويسدطبرانی 

 بمه خانمه فاطممه    ای كماش  :ابوبکر گفمت »
جا را رها ممی كمردم    ور نشده بودم و آنحمله

  2.«اگرچه عليه من پيمان جنگ می بستند
       شوورح نهووج البالاووه درالحديوود  ابوون ابووی

 : نويسدمی
حمله  ای كاش به خانه فاطمه: ابوبکر گفت»

ا    و جما را بمه حمال خمود     ورنشده بمودم و آن 

                              
 911ص  1مرو  الهه    -9
 61ص 9الممجم الكبير   -1
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جا عليه ممن پيممان    چه در آن گذاشتم اگرمی 
 1.«جنگ بسته می شد
 : نويسدمیكن المماج درمتبی هندی 

ای كاش به خانه فاطمه حملمه   :ابوبکرگفت»
   خمود وا  جما را بمه حمال    ور نشده بمودم و آن 

    گذاشتم اگمر چمه عليمه ممن پيممان جنمگ      می
 2.«بستندمی
 

                              
 16ص  1شرح نهج البالاه   -9
 689ص 5كن المماج   -1
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 سالم اهلل عليهازهرا هجوم به خانه حضرت  

 :هجوم اول
 : ابن قتبية دينوری می نويسد 
أال تأخوه هوها   : فأتى عمر أبا بكر، فباج لوه  " 

المتخل  عنك بالبيمة؟ فباج أبو بكر لبنفود وهوو   
اج فوهه  إلوى   اذه  فاد  لی عليوا، قو  : مولى له

ما حاجتك؟ فبواج يودعو  خليفوة    : علی فباج له
لسوريع موا كوهبتم علوى     : رسوج اهلل ، فباج علوی 

فبكوى أبوو   : فرجع فأبلغ الرسالة، قاج. رسوج اهلل 
ال تمهوول هووها : فبوواج عموور الثانيووة. بكوور طووويال

المتخل  عنك بالبيمة، فباج أبوو بكور رضوی اهلل    
رسووج اهلل   خليفوة : عد إليوه، فبول لوه   : عنه لبنفد
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يدعو  لتبايع ، فجااه قنفود، فوأد  موا أمور بوه،       
فرفع علی صوته فباج سبحان اهلل؟ لبود ادعوى موا    

فرجع قنفد، فأبلغ الرسالة ، فبكى أبوبكر  ليَ له،
 "طويال
آیما از ایمن   : عمر پيش ابوبکر آمد و گفمت »

بيعت نممی  السالمعليهحضرت علی  فرد متخلف
د شمده وی بمود   گيری؟ ابوبکر به قنفمذ كمه آزا  

قنفمذ  . به دنبال علی برو و به او بگو بياید: گفت
بمه   عليه السالمرفت، علی  عليه السالمپيش علی 
چه كاری با من داری؟ قنفمذ جمواب   : او فرمود

خليفه رسول اهلل خواسته است كه پميش او  : داد
 چقمدر زود بمه  : فرممود عليه السمالم  علی بروی،
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قنفمذ  . بسمتيد  دروغ صلی اهلل عليمه و آلمه   پيغمبر 
را  السمالم عليهپيش ابوبکر آمد و فرمایش علی 

   .به او ابالغ كرد، ابوبکر مدری گریه كرد

به كسی كه از بيعت : عمر برای بار دوم گفت
ابوبکر به قنفمذ   . رو خودداری كرده فرصت مده

رسول  ی نزد علی برو و به او بگو خليفه: گفت
قنفذ . اندمی خو خدا رو را به  بيعت با خود فرا

رفت، و پيغام ابوبکر را به  عليه السالمپيش علی 
بما صمدای    عليه السمالم ایشان عرض كرد، علی 

خالفمت و  ( ابموبکر )  سمبحان اهلل  :بلند  فرمود
جانشينی را ادعا می كند كه از آن او نيسمت و  

قنفذ پيش ابموبکر آممد و   . اررباطی به او ندارد



 
 (سالم اهلل عليها)مظلوميت حضرت زهرا ................. 71

الغ كمرد،  را بمه او ابم   عليه السالمفرمایش علی  
  1.«ابوبکر مدری گریه كرد

ايون   آلوسی به نبل از كتاب ابان بن عيواش 
   روايووت را مووی آورد و سووند آن را نيوو  رد   

 :كندنمی
وفی كتاب أبوان بون عيواش  أن أبوا بكور      "

رضی اهلل تمالى عنه بمث إلى علی قنفوها حوين   
انطلو  إلوى   : بايمه الناس ولم يبايمه علی وقاج

يفوة رسووج اهلل صولى اهلل    علی وقل له أج  خل
ما أسور  موا   : عليه وسلم فانطل  فبلغه فباج له

وآلوه  كهبتم علوى رسووج اهلل صولى اهلل عليوه     

                              
بواب كيو     12و 91ص 9اإلمامة و السياسة تحبي  ال ينوی    -9

 كانت بيمة علی بن أبی طال  كرم اهلل وجهه
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وارتددتم واهلل ما استخل  رسوج اهلل صولى اهلل   
زمانی كه ممردم بما ابموبکر    »"ايری آلهعليه و

ابوبکر قنفمذ را   .بيعت كردند و علی بيعت نکرد
بمه  : رسمتاد و گفمت  ف عليه السالمبه محضر علی

دنبال علی برو و به او بگو خليفه رسمول خمدا   
قنفمذ پميش   . را اجابمت كمن    صلی اهلل عليه وآله

پيغمام ابموبکر را بمه     و رفمت،  عليه السمالم علی
: فرممود  عليمه السمالم  علمی   .ایشان عرض كمرد 

چقدر زود به پيامبر خدا صملی اهلل عليمه وآلمه    
يامبر، ، به خدا قسم پدمررد شدیدروغ بستيد و 

  1«از من كسی را به خالفت منسوب نکرد غير

                              
 911ص 8ر الروح و الممانی آلوسی  تفسي -9
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 : هجوم دوم 
هجمموم دوم دشمممنان بعممد از آرممش زدن  در
     بيت وحی و جسارت به سماحت مقمد    درب

با برخمورد شمدید    سالم اهلل عليهاصدیقه طاهره 
مواجه شدند و موفمق    عليه السالماميرالمؤمنين 

به  را برای بيعت عليه السالمنشدند حضرت امير 
  0.مسجد ببرند

                              
الملوول والنحوول  11ص 8تفسووير الووروح و الممووانی  آلوسووی   -9

طبع مصر تحوت إشورا     38ص )  513للشهرستانی المتوفى سنة 
نبوال عون النظوام اثبوات الوصويه مسومود        ( محمد فت  اهلل بدران 

 969و 962االمامة و الخالفة مباتل بن عطيوه ص  918شافمی ص
انسوواب   521ص   3كتوور حاموود داود  المصوون     بووا مبدمووه د

 536ص 9االشرا  بالذر   
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 :هجوم سوم 
 هجوم سموم دشممن وقتمی بما مقاوممت      در

مواجه  عليه السمالم حضرت زهرا و اميرالمؤمنين 
شد بار دیگر وقيحانه به ساحت مقد  نامو  

جسارت  سالم اهلل عليهما ام ابيها فاطمه زهرا  دهر
اميرعليه السالم را به زور بمه   نمودند و حضرت

بود كمه حضمرت    مسجد بردند و در این هجوم
 1.به شهادت رسيد عليه السالم محسن

                              
طبع مصر تواريخ ابوالفوداا    68ص  8لمبد الفريدابن عبدربه  ا -9
    9أنسواب األشورا       طبع مصر بالمطبموة الحسوينية   956ص 9 

بواب حوديث     981باب أمر السبيفة دالرول اإلماموة ص    158ص 
ليها السالم وما جری ألميرالموؤمنين  فد  باب خبر وفاتها و دفنها ع

      -احمود بون  »  559عليه السالم مع البوم ميو ان اإلعتوداج ترجموه    
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 تهدید به آتش زدن خانه 
     محوو  طبوور  در كتوواب الريووا  النضوورة 

 :نويسدمی
به خمدایى كمه   : عمر هيزم خواست و گفت»

مى كمنم   جان عمر در دست اوست، سوگند یاد
كه بيرون بيایيد و گرنه خانه را باكسانى كمه در  

    : ه عمرگفتنممدآن هسمتند، آرمش خممواهم زد، بم   
 سالم اهلل عليهما  اى ابوحفص در این خانه فاطمه

                     1«!باشد: عمر پاسخ داد. است

                                    
   138ص 9 « محمد السری بون يحيوی بون أبوی دارم المحود       -

الووافى   163 ص 9احمود بون محمود       311لسان المي ان ترجمه
 85و  81ص 1فرارد السمطين     812ص  5    بالوفيات

 962ص 9النضره مح  طبر    الريا  -9
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در كتوواب  اسووتاد بخوواری، ابوون ابووی شوويبه 
 :المصن  مى نويسد

: عمر به سوی خانه فاطمه رفمت و گفمت  » 
ای دختر پيامبر به خدا قسم نزد ما هميچ كم    

نيسمت و بعمد از   دوست داشتنی رمر از پمدرت   
پدرت هيچ ك  نزد ما دوست داشتنی رر از رو 

شود كه بمه   به خدا قسم این محبت مانع. نيست
خاطر این افرادی كه نزد خود جممع كمرده ای   

  1.«دستور بدهم خانه را بر سرران آرش بزنند
 

                              
چوا  بيوروت    82215روايوت شوماره    181ص 2المصن    -9

 ت.ه 185متوفای 
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 :همچنين ابن أبی شيبه می گويد  
 "إن عمر امرتهم  أن يحرت عليهم البيت"
نه را با سماكنانش بمه آرمش    خا: عمر گفت»
 1.«نيبکش
   در كتوواب االمامووة و السياسووة ابوون قتيبووه  
 :نويسدمى
وإن أبا بكور رضوی اهلل عنوه تفبود قوموا      " 

تخلفوا عن بيمتوه عنود علوی كورم اهلل وجهوه ،      
فبمث إليهم عمر، فجواا فنواداهم وهوم فوی دار     
: علی، فأبوا أن يخرجووا فودعا بالحطو  وقواج    

                              
 251ص 3المصن    -9
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لتخورجن أو ألحرقنهوا   . هوالهی نفَ عمر بيود  
إن فيهوا  . على من فيها ، فبيل له يا أبوا حفوص   

فاطمة؟ فباج وإن، فخرجوا فبايموا إال عليا فإنه 
حلفت أن ال أخر  وال أضع ثوبی : زعم أنه قاج

على عاتبی حتى أجمع البرآن، فوقفوت فاطموة   
ال عهود لوی   : رضی اهلل عنها على بابها، فبالوت 

نكم، تركتم رسووج  ببوم حضروا أسوأ محضر م
اهلل صلى اهلل عليه وسولم جنوازة بوين أيودينا ،     
وقطمتم أموركم بيونكم ، لوم تسوتأمرونا ، ولوم      

 . "تردوا لنا حبا
ابوبکر در مورد كسمانی كمه هممراه علمی      »

بودند و از بيعت با او خمودداری كمرده بودنمد    
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هما در خانمه    پرسش كرد هنگامی كه فهميد آن 
اند، عمر را به دنبمال   گرد آمده عليه السالمعلی 
     همما فرسممتاد، عمممر بممه درب خانممه علممی   آن
آممد و آنهما را صمدا زد رما بيمرون        السالمعليه

بيایند و با ابوبکر بيعت كنند، ولی آنمان از ایمن   
كار خودداری نمودند، عممر هيمزم طلمب كمرد     

قسم به خدایی كه جان عممر در دسمت   : وگفت
كه خانه  یناوست یا از خانه خارج شوید و یا ا

را با رمامی ساكنين آن به آرش می كشم، بمه او  
 !؟.ای عمر، فاطمه در این خانه است: گفتند
باشد حتی اگر فاطمه همم باشمد ممن    : گفت 

رصميم خود را عملی می كنم، پ  بجمز علمی   
. همگی خارج شدند و بيعت كردنمد  عليه السالم
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 عليمه السمالم  این چنين گمان می شود كه علمی   
( از خانه بيرون نياید و) د كرده بود كهسوگند یا

عبا بر دوش نيندازد را وقتی كه قمرآن را گمرد   
  .«آوری كند
جلووی درب ايسوتاد و    سالم اهلل عليهافاطمه 
برای من دیدار هميچ مردممی همچمون    »:فرمود

 پيغمبمر جنمازه  . شما، بد و نفرت انگيمز نيسمت  
را بمر روی دسمتان مما رنهما      صلی اهلل عليه وآله

تيد و كار خالفت را ميان خود قطعه قطعه گذاش
كردید، و در این خصوص از ما جویا نشدید، و 

    1.«حق را به ما بازنگرداندید

                              
باب كيو  كانوت    91ص 9اإلمامة و السياسة  تحبي  ال ينی   -9

 بيمة علی بن أبی طال  كرم اهلل وجهه  
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       انسووواب االشووورا در كتووواب بوووالذری   
 :نويسدمى
ابوبکر برای بيعت گمرفتن از علمی بمدنبال    »

در ایمن  . پم  علمی بيعمت نکمرد    . وی فرستاد
ش روانه خانه علی هنگام عمر با شعله ای از آر

فاطمه در پشمت در بما او مواجمه شمد و     . شد
ای پسر خطاب آیا می خمواهی خانمه ام   : گفت

و این كار من از  آری: عمر گفت را آرش بزنی؟
  1.«رراست دین پدر رو محکم

                              
 ت.ه 121متوفای   چا  مصر 536ص 9انساب االشرا    -9
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  در كتواب تواريخ االموم و الملوو     طبری   
 : نويسدمى
زمممانی كممه طلحممه و زبيممر و عممده ای از  »

علمی جممع شمده بودنمد ،      مهاجرین در خانمه 
به خمدا  : جا رفت و گفت عمربن خطاب به آن

قسم باید برای بيعت خارج شوید و اال خانه را 
 .می كشم  بر سر شما به آرش

و هلل الحوورقنّ علوويكم او لتخوورجنّ الووى   " 
 "البيمة



 
 (سالم اهلل عليها)مظلوميت حضرت زهرا ................. 82

به خدا قسم یا خانه را بر شما مى سموزانم    
 1«یا این كه جهت بيعت خارج مى شوید

          دركتوواب المبوود الفريوود ربووه ابوون عبوود   
   :مى نويسد

ما لفظه فی تمداد أسوماا جماعوة تخلفووا     "
وهوم علوی والمبواس    : عن بيمة أبی بكور قواج  

وال بير وسومد بون عبوادة أموا علوی والمبواس       
وال بير فبمدوا فی بيت فاطمة حتى بمث إلويهم  
أبو بكر عمر بن الخطواب ليخورجهم مون بيوت     

وا فباتلهم فأقبل بببَ من فاطمة وقاج له إن أب

                              
 892چا  بيروت متوفای  118ص 1مم و الملو   تاريخ اال -9
 ت.ه
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نار على أن يضرم عليهم الودار فلبيتوه فاطموة     
فبالت يا بن الخطاب أجَت لتحورت دارنوا قواج    
نمم أو تدخلوا فيما دخلت فيه األمة فخر  علی 

 "حتى دخل على أبی بكر الخ
ابن عبد ربه وقتی اسامی افرادی را كمه بما   »

: می گویمد  ابوبکر بيعت نکرده بودند می شمرد
سمعد بمن عبمادة     و ها علی و عبا  و زبير نآ

بودند اما علی و عبا  و زبير در خانه فاطممه  
ابمموبکر بممه عمممر بممن خطمماب »نشسممته بودنممد

مأموریت داد كه برود و آنان را از خانه بيمرون  
چه مقاومت كردند  چنان: بياورد و به وى گفت

دارى كردنمد، بما آنمان     و از بيرون آمدن خمود 
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له آرشى كه همراه داشمت  عمر با شع. جنگ كن 
       و آن را بممه قصممد آرممش زدن خانممه فاطمممه  

هما   برداشمته بمود، بمه سموى آن     سالم اهلل عليها
يوابن  ) :گفمت  سالم اهلل عليها فاطمه. حركت كرد

! ؟ اى پسمرخطاب (الخطاب اجيت لتحرت دارنوا 
بلمى،  : آرش آورده اى خانه مرا بسوزانى؟ گفت

داخل شمده   چه امت در آن مگر این كه  به آن
  1.«شما هم داخل شوید( بيعت با ابوبکر)اند 

 
 

                              
نسوخه   28ص 1و   هيو مكتبه االزهر125ص 1  ديالمبد الفر -9

 مكتبه الشامله چا  مصر
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در كتواب االماموة و   مباتل بن عطيه حنفوی   
 :الخالفة مى نويسد 

هنگامی كمه ابموبکر از ممردم بما رهدیمد و      »
شمشممير و زور بيعممت گرفممت عمممر و قنفممذ و 
جماعتی را به سوی خانه علی و فاطمه فرستاد 

آرمش   و عمر هيزم فمراهم كمرد و در خانمه را   
  1.«زد

         در كتووواب الملووول و النحووولشهرسوووتانی 
از جمله عقاید نظام آن بود كه می »: مى نويسد

عمر به خانه فاطممه حملمه ور شمده در    : گفت
خانه را با اهلمش بمه   : می كشيد حالی كه فریاد

                              
 ت.ه 525چا  بيروت متوفای  962االمامة و الخالفة ص -9
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آرش بکشيد و این درحالی بود كه كسمی جمز    
  1«علی و فاطمه و حسن و حسين در خانه نبود

نهوج   ابی الحديد ممت لی در كتواب شورح   ابن 
 : مى نويسدقوج جوهری  از البالاه
كمه در خانمه علمی    ) هما  عمر به طرا آن»

حركت كرد و خطماب بمه   ( اجتما  كرده بودند 
كم  كمه جمانم در     قسمم بمه آن    :ها گفت آن

دست اوست یا برای بيعت كردن خارج شوید و 
         كممه خانممه را بممر سممر شممما بممه آرممش   یمما آن

  2.«می كشيم

                              
 ت.ه 513چا  بيروت متوفای  52ص 9الملل و النحل   -9

 ت.ه 655متوفای  چا  بيروت  56ص 1شرح نهج البالاه   -1
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دركتاب المختصورفی  اسماعيل عماد الدين   
 :اخبار البشر مى نويسد

ابوبکر به عمر بمن خطماب دسمتور داد رما     »
علی و كسانی كه با او هستند را از خانه فاطمه 

ها دستور داد كه اگمر   ابوبکر به آن. خارج كند
ها جنگ  از بيرون آمدن خودداری كردند با آن

بما قطعمه ای آرمش بمه      دراین هنگام عمر. كن
جما را بمه    سوی خانه فاطمه روانه شمد رما آن  

كجما ای پسمر   : پ  فاطمه گفت .آرش بکشاند
خطاب؟ آیما آممده ای خانمه مما را بمه آرمش       

كمه داخمل    آری مگمرآن : بکشانی؟ عمر گفمت 
  1.«طور كه امت داخل شده اند شوید همان

                              
 ت.ه 281چا  مصر متوفای  956ص  1المختصر فی اخبار البشر   -9
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عمر رضا كحاله در كتاب اعالم النساا در حور    
صلی اهلل عليوه و آلوه    م فاطمه بنت محمدفاا ذيل نا

 : نويسدمى
. عمر روانه منزل فاطمه شد و فریاد كشميد »

در ایمن  . آنان از بيرون آمدن خودداری كردنمد 
ك   قسم به آن: هنگام عمر هيزم طلبيد و گفت

كه جان عمر در دست اوست یا از خانه خارج 
   كه خانه را با اهلمش بمه آرمش    شوید و یا این

ای اباحفص در : شخصی به عمر گفت. ممی كش
اگمر چمه    :عممر گفمت   !این خانه فاطمه اسمت 

 1.«فاطمه باشد

                              
 چا  بيروت991ص  1اعالم النساا   -9
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   عبوودالفتاح عبدالمبصووود در كتوواب االمووام  
 :مى نويسد علی بن ابی طال 

آری چنين گفته شده كه عمر بن خطاب در »
روز سقيفه در حمالی كمه در ميمان اصمحاب و     

د به كر می یارانش به طرا خانه فاطمه حركت
آرش بهترین وسميله بمرای   : این نتيجه رسيد كه

حفممو وحممدت و آرامممش ميممان مسمملمانان   
  1.«!است

 
 
 

                              
 چا  بيروت 912ص 9االمام علی بن ابی طال    -9
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محمد حافظ ابراهيم در ديوان خوود قصويده    
 : گويدعمريه می

 اكرم بساممها اعظم و قولة لملی قالها عمر"
ان لم  بملبيهاحرقت دار  ال اببی عليك بها

  ."تبايع و بنت مصطفی فيها
    چه نيکو سخنی عمر به علمی  :كه ینیعنی ا»
چه بزرگوار اسمت شمنونده و   : گفت السالمعليه

در صورری كمه  . چه با عظمت است گوینده آن
بيعت نکنی خانه ات را بمه آرمش ممی كشمم و     

 گذارم در آن بمانی اگر چمه دختمر محممد   نمی
 1.«خانه ات باشد صلی اهلل عليه وآله در آن

                              
 ت.ه 9859چا  بيروت متوفای  31ص  9ديوان قصيده عمريه   -9



 
 91     ......................................... از كتب اهل سنت 

  االسوتيماب در كتواب  ابن عبودالبر قرطبوى    
  :گويدمی

إن عمر قد جاانی وحل  لوَن  : فبالت لهم "
"عدتم ليفملن وايم اهلل ليفين بها

1 
 سالم اهلل عليهما  از قول حضرت فاطمه :ابن ابی شيبة 

خطاب به كسانی كه در خانه ایشان جمع شمده  
  :كند كه ایشان فرمودندبودند نقل می

   "و ايم اهلل ليمضين لما حل  عليه"
        دا قسم براى پيش رفتن را ایمن مرحلمه  به خ

  2.«واقعاً آماده و مصمّم است(آرش زدن خانه) 

                              
   125ص 8االستيماب ابن عبدالبر قرطبى   -9

 521ص 3 ، ابن ابى شيبه  مصنال -1
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 :متبى هند  دركتاب كن  المماج می گويد 
عمر به نزد ممن   :پ  فاطمه به ایشان گفت»

جما   آمد و قسم خورد كه اگر دوبماره بمه ایمن   
 .كنممی آمدید قسم به خداوند كه چنين و چنان

  1.«ه وی چنين خواهد كردو قسم به خدا ك
     توواريخ ابوون شووحنه  دركتوواب  ابوون شووحنه

ثم ان عمور جواا الوى بيوت فاطموة      ":گويدمی
  "...ليحرقه على من فيه

                              
نوووير    نهايووة االرب 659ص 5كنوو  المموواج متبووى هنوود   -9
   12ص91 
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آمد  سالم اهلل عليها مر به سوى خانه فاطمهع» 
 1.«را خانه را بر ساكنان آن آرش بزند

روضووة  ابووليوود محموود بوون شووحنه حنفووی 
 : نويسد می واألواخرالمناظر فی أخبار األوارل 

ثم إن عمر جاا إلى بيت علی ليحرقه علوى  "
ادخلوا فيموا دخلوت   : من فيه فلبيته فاطمة فباج

  ."فيه األمة
عمر به خانه علی آمد را آن را با كسانی كه »

در آن بودند به آرش بکشد، پم  فاطممه او را   

                              
 961ص 2تاريخ ابن شحنه ذيل كامل فى التواريخ ابون اثيور      -9

 1المغنى قاضى عبد الجبوار    912ص 8متبى هند    كن  المماج
 1السووبيفة ابوووبكر جوووهر  بووه نبوول ابوون ابووى الحديوود   885ص
 1615ص
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آن چيزی كه همه امت  در: به او گفت دید؛ عمر 
بيعمممت بممما )وارد شمممویددر آن وارد شمممدند، 

  .«(1ابوبکر
 . است  آمدهتاريخ ابوالفداا ني در
ثم إن أبا بكر بمث عمر بون الخطواب إلوى    "

علی ومن ممه ليخرجهم من بيت فاطمة رضوی  
اهلل عنها وقاج إن أبوا فباتلهم فأقبل عمر بشو   
من نار على أن يضرم الدار فلبيته فاطمة رضی 

خطواب أجَوت   اهلل عنها وقالت إلى أين يا بن ال
لتحرت دارنا قاج نمم أو تدخلوا فيما دخول فيوه   

 "األمة فخر  حتى أتى أبا بكر فبايمه 

                              
ة المناظر فی أخبار األوارل واألواخر هامش الكامول البون   روض -9

 9829ط الحلبی  األفندی سنة 998ص   99األثير  
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ن وی آ عمر را به نزد علی و همراهی ابوبکر » 
  فرستاد را ایشان را از خانه فاطممه بيمرون آورد؛   
و گفت اگر ممانعت كردند پ  با ایشمان جنمگ   

 پ  عمر با مقداری آرش به سممت ایشمان  . بنما
     پم  فاطممه   . آمد را خانمه را بمه آرمش بکشمد    

 عليها السالم او را دید و گفت به كجما ممی روی   
آیا آمده ای كه خانه مما را بمه   . ای فرزند خطاب

آرش بکشی؟ گفت آری مگر اینکه همان كاری را 
پ  علی بيرون آمده بمه  . بنمایيد كه مردم كردند 

 1.«نزد ابا بکر رفت پ  با وی بيعت نمود

                              
طبووع مصوور بالمطبمووة الحسووينية   956ص 9توواريخ ابوالفووداا   -9

ماقضيه هجوم وجسارت به خانه وحی را قبووج داريوم ولوی    : تهكر
 .  قضيه بيمت را قبوج نمی كنيم با داليل عبلی و نبلی
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         المامة و الخالفوة ا باتل بن عطيه در كتابم 
ان ابابكر بمد ما اخه البيمة لنفسوه  " :نويسدمى

من الناس باالرحاب و السوي  و البووة ارسول    
عمر، و قنفهاً و جماعة الى دار على و فاطمه و 
جمع عمر الحط  على دار فاطمة و احرت باب 

 هنگامى كه ابوبکر از مردم بما رهدیمد و  »"الدار
شمشممير و زور بيعممت گرفممت، عمممر و قنفممذ و 
جممماعتى را بممه سمموى خانممه علممى و فاطمممه 
فرستاد، و عمر هيزم فراهم كمرد و در خانمه را   

   1«آرش زد

                              
1

با مبدمه  969و  962ص  مباتل بن عطيه  االمامة و الخالفة - 

 دكتر حامد داود



 
 97     ......................................... از كتب اهل سنت 

 عمر سطشهادت حضرت زهرا تو 
 : نويسد می شتفسير در كتابآلوسی 

عمر با غالا شمشمير بمه پهلموی مبمارك     »
. فاطممه و بمما رازیانمه بممه بمازوی حضممرت زد   

علمی ناگهمان از جما    « یا ابتاه»مه، صدا زد فاط
برخاست وگریبان عمر را گرفت و بر زممين زد  

 1.«و بر بينی و گردنش كوبيد
 : نويسد شهرستانی می

عمردر روز بيعت به شکم فاطمه ضمربه زد  »
كه منجر به سقط شمدن نموزاد وی از شمکمش    

عمر، فریاد می زد این خانه را با هر كه در . شد

                              
 911ص 8تفسير آلوسی    -9
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ش بکشميد؛ و در خانمه بمه جمز     آن است به آر 
  1.«علی و فاطمه و حسن و حسين كسی نبود

 :همچنين در جای ديگر می گويد
همانا در روز بيعت چنمان  : نظام گفته است»

ضربه ای به فاطمه زد كه جنين خمود را سمقط   
 2.«كرد

  :نويسد  می دركتاب الوافى بالوفيات صفدی
انّ عمر ضرب بطون فاطموة يووم البيموة     "  
 . "ألبت المحسن من بطنها حتّى

                              
 38الملل والنحل  شهرستانی ص -9
 52ص 9الملل و النحل    -1



 
 99     ......................................... از كتب اهل سنت 

عمر در روز بيعت به شکم فاطممه فشمار   »  
كممه محسممن را از شممکم وی    آورد رمما ایممن 

  0.«انداخت
 : نويسد مي ان االعتداج می ذهبی در كتاب

 "ان عمر رفَ فاطمة حتی اسبطت بمحسن"
بدون شن عمر چنان لگدی به سمينه فاطممه   »

 2.«زد كه محسن از او سقط شد
احمود بون   » در شورح حواج   همچنين ذهبی  

 :  گويدمی «محمد السری

                              
 812ص 5الوافى بالوفيات    -9

 551رقم  981ص 9مي ان االعتداج  -1
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رجل يبرأ عليه انّ عمر رفَ فاطموة حتّوى   " 
   ."أسبطت بمحسن

شخصی روایت برای وی خواند كمه عممر   » 
چنان به فاطمه لگمد زد  كمه محسمن را سمقط     

 1.«كرد
 : نويسد می هاثبات الوصي مسمودی در كتاب

 اميرمومنان با عده ای از پيروان و شيعيانش»
دراین هنگام عمده  . در منزلش جمع شده بودند

جما   آن ای به خانه اش حملمه ور شمده و بمه   

                              
ی بن يحيی بن أبی احمد بن محمد السر» مي ان اإلعتداج ترجمه -9

لسان المي ان ترجمه احمد بن محمود    138ص 9 « دارم المحد  
 163ص  9 



 
 111     ......................................... از كتب اهل سنت 

هجمموم آوردنممد و در خانممه اش را بممه آرممش   
 .كشيدند و او را به زور از خانه خمارج كردنمد  

فشمار سمختی    در ها سيده زنان رادر پشت آن
 1.«طوری كه محسن را سقط كرده ب دادند

ن عيواش ايون   آلوسی به نبل از كتاب ابان ب
    روايووت را مووی آورد و سووند آن را نيوو  رد  

  :كندنمی
وفيه أيضا أنه لما يجو  علوى اضو     ... " 

عمر وأضرم النار ببواب علوی وأحرقوه ودخول     
فاستببلته فاطمة وصاحت يا أبتاه ويا رسوج اهلل 

                              
 ت.ه 816چا  بيروت متوفای  911اثبات الوصيه ص -9
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فرفع عمر السي  وهو فی امده فوجأ به جنبهوا   
المبووار  ورفووع السوووط فضوورب بووه ضوورعها 

ت يا أبتاه فأخه علی بتالبي  عمور وهو ه   فصاح
ووجأ أنفه ورقبته ، وفيوه أيضوا أن عمور قواج     

: بايع أبا بكر رضی اهلل تمالى عنوه قواج   : لملی 
إذا واهلل تمووالى : إن لووم أفموول ذلووك ؟ قوواج  

كهبت واهلل يا ابن صها  : ألضربن عنبك قاج 
ال تبودر علووى ذلووك أنوت أألم وأضووم  موون   

  ."ذلك
اب ابان آممده اسمت وقتمی    همچنين در كت»

ابوبکر برای بيعت به دنبال علی فرستاد و علمی  
قبول نکرد، عمر عصمبانی  شمد و درب خانمه    



 
 113     ......................................... از كتب اهل سنت 

علی را به آرش كشميد و داخمل خانمه او شمد      
در مقابل او آممد و   سالم اهلل عليهاحضرت زهرا 

 ! .«یا ابتا یا رسول اهلل» :فریاد زد
 عمر شمشيرش را كه در غالا بود بلند كرد
و به پهلوی مبارك آن حضرت زد و رازیانمه را  

آن حضمرت  . بلند كرد و به بازوی حضرت زد 
(  با مشاهده ی ایمن جریمان  )« یا ابتاه»:صدا زد
ناگهمان از جما برخاسمت  و     عليمه السمالم  علی 

گریبان عمر را گرفت و او را به شدت كشميد و  
 . بر زمين زد و بر بينی و گردنش كوبيد

همچنمين در كتماب ابمان     :آلوسی می اف ايد
بما  : گفمت   عليه السمالم عمر به علی : آمده است



 
 (سالم اهلل عليها)مظلوميت حضرت زهرا ................. 114

اگمر  : فرممود  عليه السمالم علی  .ابوبکر بيعت كن 
: عممر گفمت   این كار را نکنم چکار می كنيمد؟ 

        علممی  .قسممم بممه خممدا گردنممت را مممی زنمميم 
گویی، قسم به خدا دروغ می: فرمود عليه السالم 

كاری نداری و ای پسر صهاك رو قدرت چنين 
 1 .«ضعيف رراز آنی كه بخواهی گردن مرا بزنی

 :جوينی استاد ذهبی
گونمه   ایمن  صلی اهلل عليه و آلمه از رسول خدا 

و إنّی لمّا رأيتها ذكرت موا  ... ":روایت می كند
يصنع بها بمدی، كأنّی بها و قد دخل الهّج فوی  

                              
 911ص  8  وسیلآ تفسير الروح و الممانی -9



 
 115     ......................................... از كتب اهل سنت 

بيتها و انتُهكَت حُرمتُها و اُصِ َ حبّها و مُنِمَوت   
ها و كسر جنبهوا و أسوبطت جنينهوا و هوی     إرث

فتكوون أوّج مون   ... تنادی يا محمداه فال تجاب
تلحبنی  مِن اهل بيتی  فتبودم  علویّ  مح ونوة    

  ."مكروبة مغمومة مبتولة
 من هر زمان او را می بينم یماد آن چيمزی  »
  .افتم كه بعد از من بما وی ر  خواهمد داد   می

در خانه وی انگار كه من او را می بينم كه ذلت 
داخل شده است وحرمتش شکسته شده است و 
حقش غصب گردیده است و از اررش محمروم  
گردیده است و پهلویش شکسته شمده اسمت و   

كه  فرزند در شکمش سقط شده است در حالی
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صدا می زند یا محمداه ولی كسی جواب وی را  
ام پ  او اولين كسی كه از خانواده... نمی دهد 

پ  به نزد من می آیمد  . ت به من خواهد پيوس
كممه انممدوهگين و سممختی كشمميده و  در حممالی

  1.«غمگين است و كشته شده است

                              
 چا  بيروت85و  81ص  1فرارد السمطين    -9



 
 117     ......................................... از كتب اهل سنت 

 مجازات هجوم به خانه وحی 
از جمله ایمن اشمخاص كمه واجمب القتمل      »

او هنگمامى كمه   . اعالن شد هبارین اسمود بمود  
حضرت ) صلى اللَّه عليه و آلهدختر بزرگ پيامبر 

ش پرداخمت  ا عقيبعازم مدینه بود، به ر( زینب
اى كه بمه وى زد، باعمث شمد كمه آن      و با نيزه

ى خود را كه در شکم داشت  بانوى گرامى بچه
 .سقط كند

هر كجا به هبار دسمت  : رسول گرامى فرمود
ها و پاهماى او را قطمع نمموده و     یافتيد، دست

اقطموا يديه و رجليه ان ".سپ  به قتل رسانيد
."قدرتم عليه، ثم اقتلوه

1 

                              
 91ص 93الحديد   شرح ابن ابى -9
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 :گويد الحديد ممت لى مى ىابن اب  
 اسمتاد من این خبر رماریخى پيمامبر را بمه    »

        پيغمبممر: خممود ابمموجعفر خوانممدم او گفممت   
به جهت ررسماندن زینمب و    صلى اللَّه عليه و آله

 .سقط جنين وى، خون هبار را مباح اعالن كرد
شمود   از این حدیث استفاده مى:( او اضافه كرد)

در زممان   عليمه و آلمه   صملى اللَّمه  كه اگر پيامبر 
زنده بود، خون آنان را كمه   سالم اهلل عليها فاطمه
را ررسانده و محسمنش را   سالم اهلل عليهما  فاطمه

 . فرمود كشتند، مباح اعالن مى



 
 119     ......................................... از كتب اهل سنت 

دهمى ممن    اجمازه ممى  : الحدید پرسيد ابن ابى 
و كشمته   سمالم اهلل عليهما  جریان ررساندن فاطمه 

 شدن محسنش را از رو نقل كنم؟
از من نقل نکن و بطمالن آن را نيمز    :او گفت

  1.نقل نکن، زیرا من متوقفم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 918ص  91يد   الحد شرح ابن ابى -9
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 بيعت نکردن اميرالمومنين 
 :آمدهدرصحي  بخاری

شمش مماه بعمد از     عليه السالماميرالمؤمنين »
رحلت پيامبراكرم، مادامی كه فاطمه زهرا زنمده  

ولوم يكون يبوايع تلوك     ".بودند ، بيعت نکردند
       رت اميممر در ایممن شممش ممماه حضمم "األشووهر

 1.«بيعت نکردند عليه السالم
 در صحي  مسلم هم آمده، 

  2.بيعت نکردند عليه السالمامير المؤمنين 

                              
 1112حديث  31ص  5صحي  بخاری   -9
 951ص  5صحي  مسلم   -1



 
 111     ......................................... از كتب اهل سنت 

عبوود الوورزات اسووتاد بخوواری درالمصوون ،    
نه رنها علی بيعت نکرد ، هيچ یمن  » :گويد می

از بنی هاشم نيز در طول آن شمش مماه بيعمت    
 1.«نکردند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 121ص  5در  المصن    -9
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 وبکرکيفيت بيعت با اب 
را   عليمه السمالم  آنان گریبان حضرت علی »

های آن حضرت را می كشيدند  گرفتند و لبا 
و آن حضرت را با پای برهنه می كشيدند را به 

  1.«مسجد ببرند
كوچه های مدینه لبریز از انبوه مردمی بمود  »

 2.«كه برای رماشا آمده بودند
      مردم بی وفا به جای یاری از آن مظلوم به »
  3.«!!گفتند برو بيعت نما می او

                              
 52ص 1  ديالحد یشرح ابن اب -9
 911ص 6  ديالحد یشرح ابن اب -1

 11ص 6  ديالحد یشرح ابن اب -8



 
 113     ......................................... از كتب اهل سنت 

پ  از آن سه بار  عليه السالم اميرالمؤمنين » 
پيمامبر   با وی احتجاج نمودند نگماهی بمه قبمر   

 :نمودند و فرمودند  صلی اهلل عليه و آله
يووا بوون ام ان البوووم استضوومفونی و كووادو " 

 1"يبتلوتنی
كه ایمن ممردم ممرا     واشاره فرمودند به این »

   2.«ستند مرا به قتل رسانندخوار شمردند و خوا
 عمر با خشم و خشمونت بسميار، حضمرت   »
را از پشت سر هل ممی داد و    عليه السالمعلی 

  3.«انبوه مردم او را به سختی می كشيدند

                              
 ۰۵۱ هيسوره اعرا  آ -9
 ۰۱ص ۰  اسةياالمة والس -1
 52ص 1  ديالحد یبشرح ابن ا128ص 1  یطبر خيتار -8
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 : بالذری می نويسد 
بمث أبو بكور عمورَ   : عن ابن عباس قاج...  "

بن الخطاب إلى علی رضی اهلل عنهم حين قمود  
تنی به بوأعن  المنو ، فلموا    ار: عن بيمته وقاج

اجل ْ حلبواً  : فباج علی. أتاه، جر  بينهما كالم 
واهلل ما حرصك على إمارته اليووم  . لك شطره

وما نونفَ علوى بكور هوها     ...إال ليؤمر  اداً 
إن : األمر ولكنا أنكرنا ترككم مشاورتنا، وقلنوا 

 ."ثم أتاه فبايمه. لنا حباً ال يجهلونه
در زممان بيعمت   : دابن عبا  می گویم ... »  

بما او بيعمت    عليمه السمالم   ابوبکر زمانی كه علی
نکرد، ابوبکر عمر بن الخطاب را دنبمال ایشمان   



 
 115     ......................................... از كتب اهل سنت 

علی را به سخت رمرین  : فرستاد و به عمر گفت 
در بمين  . و بدررین وجه ممکن پيش من بيماور 

  و عمممر  اميرعليممه السممالم راه بممين حضممرت  
 بمه عممر   عليه السمالم علی. ای درگرفتمشاجره
شيرخالفت را بدوش، سهم رمو محفمو    : گفت
قسم به خدا حرص و ولع رمو بمرای بمه    . است

ست كمه  ا حکومت رسيدن ابوبکر به خاطر این
... او بعد از خودش رو را به جانشينی برگزینمد  

 1.«سپ  آمد و با ابوبکر بيعت نمود

                              
 باب أمر السبيفة158ص  9أنساب األشرا    -9
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    آلوسی بوه نبول از كتواب ابوان بون عيواش       
 : گويدمی
بايع أبا بكر رضوی اهلل  : أن عمر قاج لملی " 

إذا : إن لم أفمل ذلوك ؟ قواج   : تمالى عنه قاج 
كهبت واهلل يا : واهلل تمالى ألضربن عنبك قاج 

ابوون صووها  ال تبوودر علووى ذلووك أنووت أألم  
  ."وأضم  من ذلك

بما ابموبکر   : گفمت   عليه السالمعمر به علی »
اگر این كمار  : فرمود عليه السالم علی . بيعت كن

قسمم بمه   : می كنيد؟ عمر گفمت  را نکنم چکار
  عليمه السمالم  علمی  . خدا گردنمت را ممی زنميم   

ای پسمر   قسم به خدا دروغ می گمویی، : فرمود



 
 117     ......................................... از كتب اهل سنت 

صهاك رو قدرت چنين كاری نداری و ضمعيف   
 1.«رر از آنی كه بخواهی گردن مرا بزنی

 : طبری می نويسد
عن زياد بن كلي  قواج أتوى عمور بون     ...  "

وال بير ورجواج  الخطاب من ج علی وفيه طلحة 
من المهواجرين فبواج واهلل الحورقن علويكم أو     
لتخرجن إلى البيمة فخر  عليوه ال بيور مصولتا    
بالسي  فمثر فسبط السي  من يده فوثبوا عليه 

  ."فأخهوه

                              
 911ص  8تفسير الروح الممانی آلوسی    -9
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عمر بن خطاب بمه  : زیاد بن كليب گفت... »  
خانه علی آمد در حمالی كمه طلحمة و زبيمر و     

. ه بودنمد جا گرد آمد گروهی ازمهاجرین در آن
به خدا سوگند خانمه را بمه آرمش    : عمر گفت 

. كه برای بيعت بيمرون بيایيمد   كشم مگر اینمی
زبير از خانه بيرون آمد  در حالی كمه شمشمير   
كشيده بود، ناگهان پای او لغزیمد و شمشمير از   
دستش افتاد، در این هنگام دیگران بر او هجوم 

 1.«آوردند و شمشير را از دست او گرفتند
 

 

                              
 ت.ه 99حواد  ساج  118ص 1تاريخ الطبری   -9



 
 119     ......................................... از كتب اهل سنت 

 لب یاري از اصحاب رسول خداط 
بعد از جریان بيعت عمده  »: سلمان می گوید

 المسم عليه ال ای از مردم با ابوبکر، اميرالمؤمنين
 را سوار بر مركمب  سالم اهلل عليهما صدیقه طاهره 

می نمودند و شبانه درب خانه انصار و اصحاب 
 1.«بدر می رفتند و از آنها یاری می طلبيدند

 : يمبوبی می نويسد
واجتمع جماعة إلى علی بون أبوی طالو      "

ااودوا علوى   : يدعونه إلى البيمة له، فباج لهوم  
فلم يغود عليوه إال ثالثوة    . هها محلبين الرؤوس

  ."نفر

                              
باب إباية علوی كورم اهلل وجهوه     91ص 9اإلمامة و السياسة   -9

 بيمة أبی بكر رضی اهلل عنهما 
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   رفتنمد و   جماعتی پيش علی بن ابی طالب » 
گفتند ما برای بيعت با رو آمده ایم، علی  بمه  می
فردا طبق همين عهد و پيممان بما   : ها فرمود آن
 3فمردای آن روز جمز  . رهای رراشيده بيایيدس

 0.«ها نيامدند نفر هيچ ین از آن
و آن سه نفر كسی نبودند جز سلمان ابوذر و 

 .مقداد
 

 
 
 

                              
سبيفة بنی ساعدة و بيموة   باب خبر 916ص 1تاريخ اليمبوبی   -9

 ابی بكر



 
 121     ......................................... از كتب اهل سنت 

 دفن شبانه 
بخاری با نبل سلسوله سوندی از عايشوه در    

 : صحي  بخاری می نويسد
فوجدت فاطمة علی ابی بكور  : قالت عايشه"

كلموه حتوی توفيوت و    فی ذلك فهجرته فلوم ت 
عاشت بمد النبی سته اشهر ، فلما توفيت دفنهوا  

   ."زوجها علی ليال و لم يؤذن بها ابوبكر
ه ابموبکر را بم   سالم اهلل عليهما حضرت زهرا »

ررك كرد و با او صحبت ( ماجرای فدك)خاطر 
    نکمرد رما وفمات یافممت وبعمد از پيمامبر اكممرم      

د و وقتی شش ماه زندگی كر صلی اهلل عليه و آله
او را عليمه السمالم   وفات نمود همسمرش علمی   
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شبانه دفن كرد و به ابموبکر اجماز نمداد رما در      
 1.«رشيع و ردفين او شركت كند

هنگامى كه وفات فاطممه سمالم اهلل عليهما    »
فرمود را مقدارى آب «   اسما »نزدین شد، به 

زهرا سالم اهلل عليها غسل كرد و بخموبى  . آورد
هاى نوى خود  داد، لبا  بدن خود را شستشو

 اسمما  سپ  از ؛ ها را پوشيد را خواست و آن
خواسممت رمما رختخمموابش را وسممط حجممره   

   ؛گمماه رو بممه قبلممه دراز كشمميد  بگسممتراند آن
ها را زیر صورت نهماد و گفمت ممن همم     دست

                              
 چا  بيروت 922ص  5صحي  بخاری   -9



 
 123     ......................................... از كتب اهل سنت 

خمود را پماكيزه   . اكنون قب  روح خواهم شمد  
 1.«ام كسى مرا برهنه نکند كرده
 : ی می نويسدهبی در سنن الكبربي 
فغضبت فاطمة علی ابی بكر و هجرته فلوم  "

   ."تكلمه حتی ماتت فدفنها علی ليال
بمر ابموبکر    سمالم اهلل عليهما  حضرت فاطمه »

غضب كمرد و خشممناك شمد و از او اعمراض     
. نمود و با او صحبت نکرد را اینکه وفات یافت

   2.«پ  علی شبانه او را دفن كرد

                              
  1حليوة االوليواا    968ص 6مسند االموام احمود بون حنبول       -9
 512ص 5اسدالغابه    18ذخارر المببى ص 18ص

 چا  بيروت 822ص 6سنن الكبری   -1
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   صوحي  مسوولم  مسولم بون حجووا  نيشوابوری در    
هنگامی كمه فاطممه وفمات یافمت     » :نويسدمی

شوهرش علی عليه السمالم شمبانه بمر او نمماز     
خواند و او را دفن نمود و به ابوبکر خبمر نمداد   

اش حاضمر شمود و بمر او نمماز     جنمازه  كه بمر 
 1.«بخواند
 :نويسدابن اثير در الكامل فی التاريخ می  
 د آنمعمر از زهری و او از عایشه در ممور »

و ابموبکر دربماره    سالم اهلل عليهما چه بين فاطمه 
گذشت روایت   صلی اهلل عليه و آلهميرا  پيامبر 
حضرت زهرا از ابوبکر اعراض كرد : می كند كه

                              
 چا  مصر 9832ص  8صحي  مسلم   -9



 
 125     ......................................... از كتب اهل سنت 

كمه وفمات نممود و     و با او صحبت نکرد را این 
شش مماه    صلی اهلل عليه و آله بعد از پيامبر اكرم

ا همسرش زندگی كرد و وقتی وفات نمود ، او ر
دفن كرد و به ابوبکر اجازه نداد كه بر جنازه او 

 1.«حاضر شود و نماز بخواند
 :محمد بن ابی شبيه در المصن  می نويسد

همانا علی عليمه  »"اان عليا دفن فاطمة ليل"
  2.«السالم فاطمه عليها السالم را شبانه دفن كرد

        ابووی فووالح الحنبلووی در شووهرات الووهه   
 :نويسدمی

                              
 916ص 1الكامل فی التاريخ   -9
 919ص 1صن   الم -1
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اسل فاطمة اسماا بنت عميَ و علی و  و" 
 "دفنها ليل

        و اسمما  بنمت عممي ،    عليمه السمالم  علی »
را غسمل دادنمد و شمبانه     سالم اهلل عليهما فاطمه 

 1.«دفنش كردند
 :بالذری در انساب االشرا  می نويسد

علی و اسما  ، فاطمه را غسل دادندچرا كه »
و  چنين وصيت نموده بودو ابموبکر  خود او این

سالم  عمر از فورش خبر نداشتند و علی فاطمه
   2.«مرا در شب دفن نمود اهلل عليها

                              
1

 چا  قاهره 95ص 9شهرات الهه    - 

2
 چا  مصر 125ص 9انساب االشرا    - 



 
 127     ......................................... از كتب اهل سنت 

 :سيوطی در الثغور الباسمه می نويسد 
و اسلها زوجهوا علوی و صولی عليهوا و     " 

فاطمه را همسرش علی غسل داد » ." دفنها ليال
 1.«و بر او نماز خواند و شبانه دفنش كرد

      بالاووهابوون ابووی الحديوود در شوورح نهووج ال 
صحيح در نزد ممن ایمن اسمت كمه     »:نويسدمی

حضرت زهرا در حمالی كمه از ابموبکر و عممر     
كمه او   خشمگين بمود وفمات نممودو بدرسمتی    

 2«وصيت كرده بود كه آن دو بر او نماز نخوانند

                              
1

 چا  بمبَی 95الثغور الباسمه ص  - 

2
 52ص  6شرح نهج البالاه   - 
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اند كه چمون   اسما بنت عمي  روایت كرده» 
بمه   فاطمه از دنيا رفت عایشه آممد و خواسمت  

من مانع شده و نگذاردم وارد اراق فاطمه برود، 
شمد و بمه پمدرش     اراق شود، عایشمه ناراحمت  

ميان من و دختر «  حبشيه»این زن: ابوبکر گفت
گذارد من به اراق او  شود و نمى پيغمبر حائل مى

اى اسما  چمرا  : ابوبکر آمد و به من گفت! بروم
گذارى زنان پيغمبر به نزد فاطمه بروند؟ من  نمى
تور داده است كسمى نمزد   خود فاطمه دس: گفتم

 1.«جنازه او نرود

                              
 122ص  92ج در احبات الح    251ص  1استيماب    -9
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چه چيز خوب »: در روايتى است كه فرمود 
از مرد  و نيکویى است كه بدان وسيله جنازه زن

  1.«شود رشخيص داده نمى
برای مطالمه و تحبي  بيشتر در ايون رابطوه   

   2.مراجمه كنيد به كت  زير

                              
1

 251ص  1استيماب،    982ص  1كش  الغمه    - 

2
مجمع 258كماج الرجاج ص 995ص  1تاريخ يمبوبی   - 

 1تههي  االسماا   913ص 1طببات الكبری  199ال وارد ص 

و محمد بن يوس   91ابن قتيبه در االمامة و السياسة ص 858ص

 11گنجی شافمی در كفاية الطال  باب 



 
 (سالم اهلل عليها)مظلوميت حضرت زهرا ................. 131

 محل دفن 
برخى چون ابن سعد و ابن جوزى گوینمد   »

سالم اهلل عليهما رادر خانمه عقيمل دفمن      فاطمه
 1.«اند نموده
اش دفمن   اى گویند فاطمه را در خانمه  عده »

نمودند كه قرائن، روایات و اقوال زیمادى ایمن   
هيچ دليلمى   :از كند كه عباررند قول را رایيد مى
فاطمه زهرا را در جوار پيمامبر   نداشت كه على

انمه  كنار خ به خاك نسپارد زیرا خانه فاطمه در
 رسول خدا  بود و بنابراین خانه فاطمه فضيلت

گونه كه حتمى   به بقيع داشت آن  بيشترى نسبت

                              
  12ص  3   ابن سمد طببات -9
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بعدها ابوبکر و عمر هم هنگام مرگشان وصيت  
كردند در جوار پيامبر صلى اهلل عليه و آله دفن 

امام حسن مجتبى همم هنگمام شمهادت    . شوند
وصيت نمود كنار جدش بخاك سپرده شود كمه  

بما    ل بيت هنگمام اجمراى وصميت   متاسفانه اه
 1.«برخى روبرو شدند  مخالفت

                              
ريخ توا  536ص 9كش  الغمه   11و  13مباتل الطالبين ص  -9

      96شورح نهوج البالاوه ابون ابوى الحديود         155ص  1يمبوبى  
 91ص 
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 سالم اهلل عليهابرخی از احادیث حضرت زهرا  

ما اهل بيت رسول خدا، وسيله اررباط خدا »
با مخلوقات و برگزیدگان خدایيم، مما جایگماه   

هماى روشمن او و واررمان     پاك خمدا و دليمل  
 1.«باشيممی پيامبران الهى 

ى كسى است كه على همانا خوشبخت حقيق»
 2.«عليه السالم را دوست بدارد

كسى كه پ  از خموردن غمذا، بما دسمتى     »
هيچ ك   اگر مری  شد آلوده و چرب بخوابد،

 3.«جز خودش را سرزنش ننماید

                              
 199ص  96بن ابی الحديد   انهج البالاه شرح  -9
 981ص  1مجمع ال وارد عالمه هيثمى    -1
 12251ح  111ص 95كن ج المماج    -8
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 1.«براى مؤمن، خرما هدیه خوبی است» 
حضرت زهرا سالم اهلل عليها در رابطمه بما   »

دعاى روز جمعه از رسول گراممى اسمالم نقمل    
در روز جمعه ساعتی است كه همر  : فرمودند كه

 خواسته خير و نيکویى در آن ساعت به اجابت
كمدام سماعت   ! یا رسمول اهلل : پرسيدم. رسدمی 

گاه كه نصمف خورشميد در    آن: است؟ فرمودند
 2.«افق پنهان شود

                              
 85825ح  881ص 91كن المماج    -9

 266ص  2كن ج المماج    -1
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بهترین شما كسانى هستند كه در برخورد با » 
ررنمد و بما همسرانشمان     رر و مهربان مردم نرم

 1.«مهربان وبخشنده اند
گاه كه در روز قيامت برانگيختمه شموم،    آن»

از گناهکاران امت پيامبر صلى اهلل عليمه و آلمه   
 2.«شفاعت خواهم كرد

هاى حدیمد و واقعمه و    رالوت كننده سوره»
هما و زممين اهمل بهشمت      الرحمن، در آسمان

 3.«شوندمی خوانده 

                              
 2داليل االمامه طبر  ص-9

 862ص 92 احبات الح   -1
 531ص 9كن المماج   -8
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روزى پدرم رسول خدا كه درود خدا بر او » 
اندان او باد به على عليه السالم نگاه كرد و و خ

این ممرد و پيمروان   : سپ  با اشاره به او فرمود
 1.«او در بهشتند

سووممت ابوووى رسووووج اهلل   : عنهووا  قوووالت
مورضه التوى قبض فيوه يبووج و قود اموتالت     
الحجره مون اصحابوه ايها النواس يوووشك ان   

و قود قدمت الويكم البوووج   , اقبض قبضا يسيرا
اال انوى مختلو  فيكووم كتواب     , هره الويكم مم

ثووم اخوه   . ربوى ع وجل و عترتوى اهل بيتوى
هووها علوووى مووع البووورآن و : بيووود علووى فبوواج

                              
 152ينابيع المودة ص  -9
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البورآن مع علووى ال يفتورقووان حتووى يووردا      
علوووى الحوووو  فواسَلكوووم موووا تخلفوونوووى 

 ."فيهما
از پمدرم رسول خدادر هنگام مرضمى كمه   »

, ر حالى كه خممانه به سبب آن از دنيا رفت و د
: مملمو از اصحماب بمود شنيمدم كمه فمرمممود  
اى مردم نزدین است كه به آسانى از ميان شما 

وبه رحقيمق سمخنى كمه عمذر را     , رخت بربندم
بمدانيمد كه ممن  . برشما رمام كند پيش فرستادم

    ,در ميممان شممما كتمماب پمممروردگارم و عتممررم
دسمت   آن گاه. گذارمممى اهل بيتم را بمر جاى

ایمن علمى بما قمرآن   : على را گرفت و فرممود
    از همممم جممدا , اسممت و قممرآن بمما علممى اسممت
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شوند را هر دو در كنار حوض كورر بر ممن  نمى 
مممن در قياممت از شمما از آنچمه     , وارد شوند

دربمماره ایمممن دو پممم  از ممممن انجممام دهيممد 
 1.«خواهمم پرسيد

ابيطالو  امور فاطموة تسوتخدم      ان على بن"
يا رسوج اهلل انه قد ش  علوى  : اهلل فبالت رسوج

الرحى و ارته اثرا فى يوديها مون اثور الرحوى      
اوال اعلموك  : فسالته ان يخدمها خادموا، فبواج  

خيوورا موون الوودنيا و مووا فيهووا؟ اذا آويووت الووى 
فراشك فكبر  اربما و ثالثين تكبيورة و ثالثوا   

 ."و ثالثين تحميدة و ثالثا و ثالثين تسبيحة

                              
 چوا  شوري  الورضوى قوم 11ينوابيع الموودةص  -9
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ين به حضرت زهرا گفت را برود اميرالمؤمن» 
و از پيامبر خادمى بخواهد، او نيز رفت و ضمن 

آسياب كردن : هاى دستش گفت نشان دادن پينه
گمماه  مممرا بممه زحمممت انداختممه اسممت و آن  

: پيامبر در پاسخ فرمود. خادمى كرد  درخواست
اى بمه رمو    خواهى به جاى خادم هدیمه  آیا نمى

اشد؟ هنگمامى  دهم كه از همه دنيا ارزشمندرر ب
كه براى خواب آماده شدى سمى و چهمار بمار    

و سمى و  «  الحمدهلل»و سى و سه بار « اكبر اهلل»
 1.«بگو«  سبحان اهلل»سه بار 

 

                              
  52ص  1  كن المماج -9
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 مفاد نامه عمر به معاویه 

به راستی به چيزی اقرار كردیم كه با شمشير 
به آن مجبور شدیم در حالی كه سينه ها از كينه 

ها و نيت. می لرزید به شدت گرم بود و جان ها
و دیده ها دچار شن و رردید بود از این كه ما 
را بر چيزی كه مورد انکارمان بود می خواندند 
و بدان جهت از او اطاعمت كمردیم كمه قموم و     
قبيله یمنی شمشير زور خود را از باالی سرمان 
بردارد و آن كسانی از قریش كه دست از دیمن  

 . م ما نشونداجدادی خود برداشته بودند مزاح
به هبل و الت وعزی و بتان دیگر سوگند كه 

ها را پرسمتيدم دسمت از    من از آن روز كه آن
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ها بر نداشتم، پروردگار كعبه را نپرسمتيده و   آن 
گفتاری از محمد را رصدیق ننموده ام و جمز از  
راه نيرنگ و فریب ادعای مسلمانی ننموده ام و 

بزرگی را چون جادوی . را بفریبمخواسته ام او 
ر و جمادو گمری بمر    حْآورد و در سِ رای مردمب
ر بنی اسرائيل با موسی و هارون و داوود و حْسِ

ر و جادوی هممه  حْسليمان و عيسی افزود و سِ
آنان را او ین رنه آورد و بر آنان این نکتمه را  
افزود كه اگر او را باور داشته باشند باید بر این 

رار داشمته  مطلب كه او ساالر ساحران است اقم 
  .باشند
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سمفيان طریقمه قموم خمود را در     ای پسر ابو 
   پميش گيمر و از آیمين خمویش پيمروی كممن و      

چمه نياكانمت در پميش     پای بنمد بماش بمه آن   
گرفتند و آن این است كه منکمر ایمن مسملکی    
 بودند كه می گویند برای آن خدایی اسمت كمه  

ها را به پيروی از آن و رمالش پيراممون آن    آن
. ست و قبله ای برای ممردم قمرار داد  امر كرده ا

پ  اقرار كرد به نماز و حجی كمه آن را ركمن   
قرار دادند و گممان كردنمد كمه آن حمج بمرای      
خداسممت پمم  از آن كسممانی كممه او را كمممن 

بود ( سلمان فارسی )روزبه   كردند همين فارسی،
و گفتند همانا وحی شده است به سوی پيمامبر  
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ضِوعَ لِلنَّواسِ لَلَّوهِی بِبَكَّوةَ     إِنَّ أَوفجَ بَيْوتٍ وُ  ":كه 
 ."مُبَارَكاً وَهُد ً لِلْمَالَمِينَ

و نيمایش  )اى كه بمراى ممردم    نخستين خانه
قمرار داده شمد، هممان اسمت كمه در      ( خداوند

سرزمين مکه است، كه پر بركت، و مایه هدایت 
  1.جهانيان است
تَبَلُّ َ وَجْهِكَ فِوی السفومااِ     قَدْ نَرَ "و گفتند 

لَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَوةً تَرْضَواهَا فَووَجِّ وَجْهَوكَ شَوطْرَ      فَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُووهَكُمْ  
شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّهِينَ أُوتُووا الْكِتَوابَ لَيَمْلَمُوونَ أَنَّوهُ     

  "لُونَالْحَ ُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمفا يَمْمَ

                              
  16آيه آج عمران-9
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     هاى انتظارآميز رو را بمه سموى آسممان    نگاه 
اكنون رو را به ! بينيم مى( براى رعيين قبله نهایى)

اى كمه از آن خشمنود باشمى، بماز      سموى قبلمه  
 . گردانيم مى

پ  روى خود را به سموى مسمجد الحمرام    
و هر جا باشيد، روى خود را به سموى آن  ! كن

هما   به آنو كسانى كه كتاب آسمانى ! بگردانيد
دانند این فرمان حقى است  داده شده، بخوبى مى

و در ) ;كه از ناحيه پروردگارشان صمادر شمده  
اند كه پيغمبر اسالم، بمه   هاى خود خوانده كتاب

 (. خواند سوى دو قبله، نماز مى
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در مخفمى داشمتن   )و خداوند از اعمال آنهما   
آنان نماز خود را بمر   1!.غافل نيست( این آیات

اگر نبمود سمحر او چمه      ار داده اند،ها قر سنگ
چيز باعث می شد كه ما از پرستش بتان دست 

ها هم از سنگ و چوب و  برداریم با این كه آن
به الت و عزی قسمم  م  و نقره وطالست، نه، 

كه دليل برای دست برداشتن از اعتقادات دیرین 
خود نداریم هر چند كه سحر كنند و مما را بمه   

ها در  به این چيزی كه آن پ . اشتباه بيندازند

                              
 911آيهببره  -9
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آن هستند با چشمی بينا نگاه كن و بما گوشمی    
 . شنوا بشنو و با دل و عقل خود بيندیش

و از الت و عزی سپاسگذار باش نسبت بمه  
خليفه شدن سرور رشيد ابوبکر بنده عمزی بمر   
امت محمد و حکمرانی دلخمواه او در امموال و   
و  خونها و آیين و جانها و حالل و حمرام آنهما  

نيز رسلط او بر حقوقی كه جمع آوری می شمد  
و آنها می پندارنمد كمه آن را از بمرای خمدای     
خویش جمع می كنند را با آن حقموق زنمدگی   
یاران و مددكارانشان را بر پما دارنمد همانما از    
ستاره بنی هاشم نوری برخاسمت كمه پررمو آن    

و رممام  . درخشنده و دانش آن یاری كننده بود 
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بود كه حيدر ناميده شد و داماد نيروی آن كسی  
محمد گردید و همسمرش زنمی بمود كمه او را     

  .سرور زنان جهان قرار دادند و فاطمه ناميدند
مممن بممه  كنممار خانممه علممی و فاطمممه و دو  
پسرشان حسن و حسين و دو دخترشان زینمب  
و ام كلآوم و كنيزی كه به فضه خوانده می شمد  

فمذ و  رفتم، در حالی كمه خالمد بمن وليمد و قن    
گروهی از طرفداران خاص ما همراه من بودنمد  

كنيز خانه ممرا   1.و در خانه را به شدت كوبيدم
گفتم به علی بگو سخنان بيهموده را  . جواب داد

                              
1

 03ص1االمامه و السياسه   - 
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رها كن و به خمودت در طممع خالفمت فشمار      
بدان كه امر خالفت از آن رو نيست اممر  . نياور

خالفت از برای كسی است كه مسملمانان او را  
به خمدای الت  . و برآن اجتما  كردند برگزیدند

و عزی  قسم اگر مساله رعيين خالفت به ابوبکر 
واگذار می شد، بی رردیمد موفمق بمه رسماندن     

 . شد خود به خالفت نمی
ولی من برای اوسمينه ام را جلمو انمداختم و    
چشمانم را درشمت كمردم و بمه قبيلمه نمزار و      
. قحطان گفتم خالفت جز در قریش نخواهد بود

وقتی كه از خداوند اطاعت می كنند از آنمان   را
اطاعت كنيد و این سخن را بدان جهت گفتم كه 
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دیدم پسر ابوطالب خواهان خالفت شمده و بمه    
ها و غزوات محممد از   هایی كه در جنگ خون

    و  كنممدمممی كفممار و مشممركان ریختممه اسممتناد 
های او را كه هشتاد هزار درهمم بمود ادا   قرض

ای او جامه عممل پوشميده و   كرده و به وعده ه
قرآن را جمع آوری نموده و بر ماهر و باطنش 
حکممم مممی كنممد و همچنممين بممه سممبب گفتممار 
مهاجرین و انصار كه وقتی به آنان گفتم اماممت  

آن قریشممی : گفتنممد  در قممریش خواهممد بممود،
اميرالمومنين علی بن ابی طالب است كه رسول 
ا خدا برای او از رمامی امت بيعت گرفمت و مم  
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در چهار موضع بما او بمه عنموان اميرالممومنين      
 .  سالم كردیم

پ  ای جماعت قریش اگر شما چنين امری 
را فراموش كرده اید ما فراموش نکمرده ایمم و   
بدانيد كه بيعت و اماممت و خالفمت و وصميت    
چيزی نيست مگر حقی واجب و امری صمحيح  

ولمی ممن   . نه این كه اهمدایی و ادعمایی باشمد   
بلنمد   رارکذیب نمودم وچهل مرد حرا آنها را

شهادت دهند محمد گفتمه  ( به دروغ )  كردم كه
 . است امامت به اختيار و انتخاب است

در این هنگمام انصمار گفتنمد مما از قمریش      
سزاواررر هستيم زیرا ما بودیم كه رسول خدا را 
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جا و مکان دادیم و یاریش نمودیم و ممردم بمه    
ار اسمت  پ  اگر قمر  .سوی ما مهاجرت كردند

خالفت به كسی كه صاحب حق است داده شود 
. آن شخص از ميان ماست و در بين شما نيست
و گروهی گفتند از برای مما اميمری باشمد و از    

  1.برای شما امير دیگری باشد
ها گفتم مشاهده كردید كمه چهمل    من به آن

مرد شهادت دادند كه رسول خمدا گفتمه اسمت    
خن ممرا  سم  .پيشوایان امت ممن از قمریش انمد   

                              
 0تاريخ طبری     22ص2شرح نهج البالاه ابن ابی الحديد  -1
  272 ص 0سوويره ابوون هشووام      212و  232و  232 ص

  22 ص 1االمامووه و السياسووه    211 ص 1الريووا  النضووره    
  122 ص 0طببات الكبری  
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جماعتی قبول كردند و گروهی نپذیرفتند و این  
وقتی هممه سماكت    .باعث نزا  و كشمکش شد

شدندو صدایم را می شنيدند گفتنم آگاه باشميد  
كه خالفت از برای مسن ررین مما و نمرم خمو    

گفتم . گفتند چه كسی را می گویی. ررین ماست
ابوبکری كه رسول خدا او را در نمماز خوانمدن   

د بر دیگران مقدم می داشت و روز به جای خو
جنگ بدر با او در خيمه فرماندهی به مشورت 
نشست و نظرش را جویما شمد و در غمار همم     

  .صحبت او بود و شوهر دختر او عایشه بود
در این هنگام بنمی هاشمم در حمالی كمه از     
شدت خشم به خود می پيچيدند پيش آمدند و 
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كرد  زبير كه شمشيرش معروا بود آنها را یاری 
و گفت بيعت نمی شود مگر با علی یا ایمن كمه   

گفتم ای . شمشير من گردنی را آزاد نمی گذارد
. زبير فریاد رو آرشی از سوی بنی هاشمم اسمت  
. زیرا مادرت صفيه دختر عبمد المطلمب اسمت   
زبير گفت به خدا قسم نسبت من به بنی هاشمم  
. شرفی بلند مرربه و افتخاری بسيار عالی است

هاك خاموش باش كمه ممادری از   ای فرزند ص
و نيز حرفی گفت كه چهل مرد . برای رو نيست

از كسانی كه در سقيفه بنی ساعده حاضر بودند 
 1.بر زبير هجوم آوردند

                              
اين كوه در چنود موضوو  از ايون ناموه سوخن از همكواری و        -1 
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به خدا قسم قادر نبودیم كه شمشميرش را از   
سر انجام او را به زمين بستيم و . دستش بگيریم

دراین فرصت بود . دیگر برای او یاوری ندیدیم
ه با عجلمه بمه طمرا ابموبکر رفمتم و بما او       ك

و در ایمن اممر   . مصافحه كردم و بيعت را بستم 
عآمان بن عفان و رمام كسانی كه آن جا حاضر 

به زبيمر گفمتم بيعمت    . بودند از من پيروی كردم
امما  . كن كه در غير این صورت رو را می كشيم

مدری بعد مردم را از كشتن او باز داشمتم و بمه   

                                    
همراهی چهل مرد مطرح است فواش موی كنود كوه مسواله اصو        

 ت نبشه ای از قبل طراحی شده است خالف
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او را مهلت دهيد كه خشم نکرد مگمر  آنها گفتم  
 . به قصد فخر فروشی بر بنی هاشم

سپ  دست ابوبکر را در حالی كه می لرزید 
و عقلش زایل شده بود گرفتم و به طرا منبمر  

ابوبکر گفت ای ابا حفص . محمد حركتش دادم
ممن بمه او   . از مخالفت وحركت علی می ررسم

گفتم علمی اكنمون بمه كماری سمرگرم اسمت و       
و در این كار ابوعبيده . هی به این امر نداردروج

جراح به كمکم آمد، او دست ابموبکررا گرفتمه   
بود و به طرا منبر می كشيد و من از پشت سر 
او را هل می دادم هم چون كشاندن بمز نمر بمه    

و ایمن باعمث     .طرا چماقوی بمزرگ قصماب   
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را این كه با حال گيجمی و  . خواری او شده بود 
بمه او گفمتم خطبمه    . ایستادسر درگمی بر منبر 

اما حرا زدن بر او سمخت شمده بمود     . بخوان
مدری بعد را . رامل كرد ولی مات و مبهوت ماند

لکنت زبان شمرو  بمه حمرا زدن كمرد ولمی      
  .سخنش مبهم بود

با خشم دستم را گاز گرفتم و به او گفتم هر 
ولی از او هميچ اممر   . چه به ذهنت می آید بگو

لحظه ای قصد كمردم او  . دخير و مفيدی بر نيام
. را از منبر پایين آورم وخود به جای او بایستم
ررسيدم مردم از سخنانی كمه خمودم دربماره او    

عده ای گفتند پم  آن  . گفته بودم رکذیبم كنند
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رمو از  . فضائلی كمه دربماره او گفتمی كجاسمت     
گفتم من . رسول خدا درباره او چه شنيده بودی

لی شنيده بودم كه از رسول خدا درباره او فضائ
دوست می داشتم و كه ای كاش مویی بمر بمدن   

كه بيما   به او گفتم حرا بزن یا این. او می بودم
پایين و چيزی گفتم كه در به حمرا آممدن او   

سر انجمام بما صمدایی ضمعيف و     . كمکی نکرد
رنجور گفت از شما اعراض می كنم را وقتی كه 

 1.علی در بين شماست من بهترین شما نيستم

                              
1

   122ص0طببات ابن سمد    213ص0 تاريخ طبری  - 

 270ص0سيره ابن هشام  217ص1الريا  النضره 
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دانيد كه برای من شيطانی است كه گرفتمارم  ب 
 . كرده و غير مرا قصد نکرده است

پ  اگر لغزیدم بلندم كنيد من در فهم هما و  
كنم و از خمدا  خوشحالی های شما دخالت نمی

این را . كنم برای خود و شما طلب آمرزش می
ولی من دستش را گرفتم در . گفت و پایين آمد

خيره مانده بمود و  حالی كه چشمان مردم به او 
سپ  او را نشماندم  . آن را به شدت فشار دادم

و از ممردم در بيعمت و معاشمرت بما او پيشمی      
و هر كسی كه بيعت بما  . گرفتم را او را بترسانم

            گفمممت پمممی كمممرد و ممممیممممی  او را انکممار 
       علممی بممن ابممی طالممب چممه كممرد در جمموابش 
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برداشت می گفتم علی خالفت را از گردن خود  
 .  و آن را به عهده مسلمانان قرار داد

او با آنچه كه مسلمين اختيار كنند مخمالفتی  
سممپ  ابمموبکر رفممت و در خانممه اش  .نممدارد 

    نشست و مردم بمرای بيعمت بما او بمه نمزدش      
رفتند در حالی كه نسمبت بمه ایمن اممر دل     می

وقتی خبر بيعت مردم با ابوبکر . خوشی نداشتند
م كه علمی فاطممه و حسمن و    پخش شد دانستي

   حسين را بمه خانمه همای مهماجرین و انصمار      
برد و بيعت آنهما بما او در چهمار موضمع را     می

لبد و آنهما  شود و از آنها یاری می طیادآور می
دهند و در روز از می یدر شب به او وعده یار
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این جا بمود كمه بمه    . مانندیاری كردنش باز می 
ه دربماره خمارج   خانه علی رفتم با مشورری كم 
به . فضه بيرون آمد. كردن او از خانه كرده بودم

او گفتم به علی بگو بيرون آید و با ابوبکر بيعت 
زیرا همه مسلمين بمر خالفمت او اجتمما     . كند

فضه گفت اميرالممومنين علمی مشمغول      .كردند
 . (جمع آوری قرآن. ) است

گفتم این حرا ها را كنار بگذار به علی بگو 
ياید و گرنه وارد خانه می شویم و او را بيرون ب

در ایمن هنگمام   . به اجبار بيمرون ممی آوریمم    
فاطمممه پشممت در آمممد و گفممت ای گمراهممان  
. دروغگو چه می گویيمد و چمه  ممی خواهيمد    
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گفمتم  .خواهی عمرگفت چه می.گفتم ای فاطمه 
چيست حال پسر عمویت كه رو را برای جواب 
فرسممتاده و خممودش در پشممت پممرده حجمماب 

 . نشسته است

فاطمه گفت طغيان و سركشی رو بود كه ممرا  
از خانه بيرون آورد و حجمت را بمر رمو و همر     

گفتم این حرفهای . گمراهی و منحرفی رمام كرد
بيهوده و قصه های زنانه را كنمار بگمذار و بمه    

گفمت دوسمتی و   . علی بگو از خانه بيرون آیمد 
كرامت الیق رو نيست آیا مرا از حزب شميطان  

بمدان كمه حمزب شميطان     . رسانی ای عمرمی ر
گفتم اگر علمی از خانمه   . ضعيف و ناروان است



 
 161     ......................................... از كتب اهل سنت 

بيرون نياید و به بيعت با ابوبکر پای بند نشمود   
هيزم فراوانی بياورم و آرشی برافروزم و خانه و 

 1.اهلش را بسوزانم
آن گاه رازیانه قنفذ را گرفتم و فاطممه را بما   

و ممردان  آن زدم و به خالد بن وليد گفمتم رمو   
و به فاطمه گفتم ممن ایمن   . دیگر هيزم بياورید

فاطممه گفمت ای    2.كشمم خانه را به آرش ممی 
دشمن خدا وای دشمن رسول خدا و ای دشمن 

                              
1

 22ص2 و  22ص2 شرح نهج البالاه ابن ابی الحديد  - 

   232ص0 تاريخ طبری 

2
شرح نهج البالغ ابن ابی الحديد    03ص1 االمامه والسياسه  - 

 22ص2 
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و بعد دو دستش را بمه در گرفمت   . امير مومنان 
 . را مرا از گشودن آن باز دارد

من او را دور نمودم و كار بر من مشکل شد 
ای او زدم كمه دردش  سپ  با رازیانه بر دسمته 

 . آمد و صدای ناله و گریه اش را شنيدم
ناله اش آنچنان جان سوز بود كه نزدین بود 
دلم نرم شود و از آنجا برگردم ولی به یاد كينمه  
های علی و حرص او در ریختن خون بزرگمان  
عرب و نيز به یماد نيرنمگ محممد و سمحر او     
 افتادم اینجا بود كه با پای خودم لگمدی بمه در  
زدم در حالی كه او خودش را به در چسمبانده  

و صدای ناله اش را شنيدم كه . بود كه باز نشود
در .گمان كردم این ناله مدینه را زیر و رو نممود 
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ممی گفمت ای پمدر جمان ای      آن حال فاطممه  
  رسول خدا با حبيبه و دختر رمو چنمين رفتمار    
می شود آه ای فضه بيا و مرا دریاب كه به خدا 

متوجه شدم كمه فاطممه   . دم كشته شدقسم فرزن
در . بر ارر درد زایمان به دیوار رکيه داده اسمت 

وقتمی كمه   . خانه رافشار دادم و آن را باز كردم
وارد خانه شدم فاطمه با همان حال رو به روی 

را مانع از رفتن من به داخل خانمه    )من ایستاد 
ولی از شدت خشمم پمرده ای در برابمر    ( شود 

ه بود پ  چنان از روی رو پوش چشمانم افتاد
بر صورت فاطمه زدم كه گوشواره اش كنده شد 

 . و خودش بر زمين افتاد
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همين كه چشمم بمه  . علی از خانه بيرون آمد 
او افتاد با شتاب از خانه بيرون رفته به خالد و 
قنفذ و همراهانش گفت جنایت بزرگی مررکب 

 این علی است كه  شدم كه بر خود ایمن نيستم ،
از خانه بيمرون آممده ممن و هممه شمما رموان       

البتمه در برخمی     .)مقاومت در برابر او را نداریم
 .( از روایات این گونه آمده است

علی خارج شد در حالی كه فاطمه دست بر 
جلو سر گرفته می خواست چادر از سر بردارد 
و به پيشگاه خداوند از آنچه بمر سمرش آممده    

علی چادر را . ردشکوه نموده و از او كمن بگي
ای دختر رسول  بر روی فاطمه انداخت و گفت
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خداوند پدرت را فرستاد را رحمتی بمرای   ،خدا 
 . دو جهان باشد 

به خدا سوگند اگر از چهره ات آشکار شمود  
خواهی كه این مردم هالك شوند بی بكه از خدا 

رردید خداوند دعایت را اجابت ممی كنمد و از   
ذارد ، زیرا مقام رمو  این مردم احدی را باقی نگ

. و پدرت نزد خدا بزرگتر از مقمام نموح اسمت   
خداوند به خاطر نوح طوفانی فرسمتاد و رممام   
آنچه را كه بر روی زممين و زیمر آسممان بمود     

هایی كه در كشتی بودند و  به جز آن. غرق كرد
قوم هود را به خاطر رکذیب نمودن پيامبر خود 

 . هالك كرد
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ید و سمرد همالك   و قوم عاد را با بادی شمد  
در حالی كه قدر و منزلمت رمو و پمدرت    . نمود

و قوم رمود را كمه دوازده  . بزرگتر از هود است
هزار نفر بودند به خاطر كشمتن شمتر صمالح و    

پ  ای سميده النسما  رمو    . بچه آن عذاب كرد 
در این هنگام درد . برای این مردم عذاب مخواه

 او را بمه داخمل  . زایمان بر فاطمه شدت یافمت 
خانه بردند وبچمه ای كمه علمی آن را محسمن     

 . ناميده بود ساقط شد 
جماعت بسياری را كه گمرد آورده بمودم در   
برابر قدرت علمی زیماد نبمود ولمی بمه خماطر       

این جا بمود  . ها دلم قوت می گرفت حضور آن
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 كه به طمرا علمی رفمتم و او را بمه اجبمار از       
اش بيرون آوردم و برای بيعت بما ابموبکر   خانه
البته به یقين می دانستم كمه اگمر   . ركتش دادمح

من و رمام كسانی كه روی زمين بودند به كمن 
می كردیم رما علمی را مغلموب     یکدیگر رالش 

 . سازیم موفق به چنين امری نمی شدیم 
ولکن علی به خاطر منظور و همدا بسميار   

می دانست و  مهمی كه در وجودش بود و آن را
وقتمی بمه   .نجام نداد بر زبان نمی آورد حركتی ا

سقيفه بنی ساعده رسيدیم ابوبکر از جای خود 
برخاست و كسانی كه اطرافش بودنمد علمی را   

 . به مسخره گرفتند
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علی گفت ای عمر آیا دوسمت داری شمتاب    
كنم بر ضرر رمو آنچمه را كمه رماخير انداختمه      

خالد سخنان ممرا   .گفتم نه یا اميرالمومنين.بودم
بکر رفته و سه مرربه به شنيد و با شتاب نزد ابو

و ممردم همم ایمن     او گفت مرا چه كار با عمر؟
هنگامی كه علمی بمه سمقيفه    . سخنان راشنيدند

رسمميد ابمموبکر كودكانممه بممه اونگریسممت و وی 
من به علی گفمتم پم  بماالخره    .رامسخره كرد

ولی علمی خمودش   . بيعت كردی ای ابا الحسن 
 . را از ابوبکر عقب كشيد
لمی بما ابموبکر بيعمت     گواهی می دهم كمه ع 

و من . ننمود و دستش را به طرا او دراز نکرد
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خوش نداشتم علی را وادار بمه بيعمت كمنم رما      
شتاب كند بر من آنچمه را كمه رماخير انداختمه     

از این رو چندان اصرار نکردم كه باید حتما .بود
ابمموبکر از روی رممر  و نمماروانی . بيعممت كنممد

. ينمد دوست داشت كه علی را در این مکمان نب 
. چيزی نگذشت كه علی از سقيفه خمارج شمد  

گفتند كنار قبر محمد رفتمه  . پرسيدیم كجا رفت
در این هنگام من و ابوبکر .و آنجا نشسته است 

به سوی آن جا راه افتادیم همين طمور كمه بما    
عجله می رفتيم ابوبکر می گفت وای بر رمو ای  

سوگند به خمدا  . چه بر سر فاطمه آوردی. عمر
 . و با او كردی زیانی آشکار استكاری كه ر
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گفتم بزرگترین مشکل رو این است كه علمی   
بمما ممما بيعممت نکممرده و اطمينممانی نيسممت كممه  
مسلمانان از وادار كردن او بر بيعت با ما سست 

 . و بی رغبت نشوند 

ابوبکر گفت پ  چه باید كردگفتم وقتی بمه  
قبر محمد رسيدی جوری وانمود كن كه علی با 

وقتی به آنجا رسيدیم علمی قبمر   .  رو بيعت كرد
محمد را قبله خود قرار داده بود و دسمتش بمر   
رربت قبر بود و در اطرافش سملمان و ابموذر و   

ما نيز در . مقداد و عمار و حذیفه نشسته بودند 
من به ابوبکر اشماره كمردم   . مقابل علی نشستيم

كه دستش را همچون علی بر قبر بگمذارد و آن  
ابموبکر نيمز چنمين    . ین كند را به دست او نزد
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كرد و من در این فرصت دست ابوبکر راگمرفتم   
كه بر دست علی بگذارم و هم زمان گفتم پم   

امما علمی دسمتش را عقمب     . علی بيعمت كمرد  
 1.كشيد

در ایممن هنگممام برخاسممتم و ابمموبکر نيممز   
. برخاست گفتم خدا علی را جمزای خيردهمد   
زیرا او وقتی در كنمار قبمر رسمول خمدا قمرار      

ولی ابموذر  .رفت از بيعت بارو خودداری نکردگ
از جلوی جماعت بلند شد و فریاد كنان گفمت  
ای دشمن خدا به خدا قسم علی با ابوبکر بيعت 

بما ممردم    پ  از آن هميشمه وقتمی مما   .نکرد 

                              
1

 22ص1االمامه والسياسة   - 
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     مالقممات  مممی كممردیم و یمما بمما قممومی مواجممه  
گشتيم به آنها خبر می دادیمم كمه علمی بما     می

و در هممه جما ابموذر مما را     ابوبکر بيعت نمود 
 . كردمی رکذیب

سوگند به خدا علی نه در خالفت ابوبکر بما  
ممما بيعممت كممرد و نممه در خالفممت مممن و نممه  

و . درخالفت كسی كه قرار بود بعد از من بياید 
از اصحاب او دوازده نفر بودند كه نه با ابموبکر  

معاویمه ، چمه كسمی     1.بيعت كردند و نه با ممن 

                              
1

تاريخ طبری  21ص 2يد  شرح نهج البالاه ابن ابی الحد - 

 1  الريا  النضره 22ص 1االمامه والسياسه    230ص 0 

 232ص



 
 173     ......................................... از كتب اهل سنت 

م داده و چممه كسممی انتقممام كارهممای مممرا انجمما 
 . گذشتگان را غير از من از او گرفته است 

اما رو و پدرت ابو سفيان و بمرادرت عتبمه ،   
  كارهممایی كممه در رکممذیب محمممد نمودیممد و   

هایی كه با او كردید به درستی می دانم و نيرنگ
كامال از حركتهایی كه در مکه انجام می دادیمد  

بکشيد آگماهم   خواستيد او راو در كوه حرا می
جمعيت را عليمه او راه انداختيمد و احمزاب را    

پدرت بر شتر سوار شد وآنان را   رشکيل دادید،
رهبری كرد و گفته محمد درباره او كه خداونمد  

كمه    سواره و زمامدار و راننمده را لعنمت كنمد،   
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پدرت سواره و برادرت زماممدار و رمو راننمده     
 . بودی

م كه چقدر به مادرت هند را از خاطر نبرده ا
ن كمه خمود را از دیمدگان    آوحشی بخشيد رما  

حمزه پنهان كرد و او را كه در سرزمينش شمير  
ناميدند با نيزه زد و سپ  سمينه اش را  می خدا

شکافت و جگرش را بيرون كشيده نزد مادرت 
آورد و محمد با سمحرش پنداشمت كمه وقتمی     
جگر حمزه به دهان هند برسد و بخواهد آن را 

گمر را از  جاو . سختی خواهد شمد  بجود سنگ
دهان بيرون انداخت و محممد و یمارانش او را   

و نيز سمخنان او را در  . هند جگر خوار ناميدند
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اشعارش برای دشمنی بما محممد و سمربازانش     
مما دختمران   . فراموش نکرده ام كه چنين سرود

  طارقيم كمه بمر روی فمرش همای گرانبهما راه      
یما مشمن در    ر در صمدا به مانند دُ. رویممی

اگر مردان روی آوردند در . مشکدان می باشيم
آغوششان می گيریم و اگر پشمت كننمد بمدون    

  .ناراحتی از آنها جدا می شویم

زنان قبيله او در جامه همای زرد پمر رنمگ    
چهره ها را گشوده دست و سرهاشان را برهنمه  
و آشکار نموده مردم را بر جنمگ و پيکمار بما    

شما به دلخمواه خمود    .كردندمحمد رحرین می
مسلمان نشدید بلکه در روز فتح مکه با اكراه و 
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محممد شمما را آزاد شمده و    . زور رسليم شدید 
زید برادر من و عقيل برادر علی بن ابی طالمب  

ولمی از  . و عمویش عبا  را مآل آنان قرار داد
پدرت چندان دل خوشی نداشت هنگامی كه به 

بشه مدینه او گفت به خدا سوگند ای پسر ابی ك
را پر از مردان جنگی وپياده و سمواره خمواهم   
كرد و بين رو و این دشمنان جدایی افکنده نمی

 . گذارم  زیانی به رو برسانند
محمد در حالی كه به مردم فهمانيد كه بماطن  
او را می داند به او گفت ای ابو سفيان خداونمد  

و او محمد به مردم گفته . مرا از شر رو نگه دارد
بر این منبر كسمی غيمر از ممن و علمی و     . بود
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پيروانش از افراد خانواده اش نباید بماال بمرود    
سحرش باطمل و رالشمش بمی نتيجمه مانمد و      
ابوبکر بر منبر باال رفت و پم  از او ممن بماال    

های و ای بنی اميه اميدوارم كه شما چوبه .رفتم
بمدین  . طناب این خيمه را بمر افراشمته باشميد   

را بمه رمو سمپرده همر گونمه      جهت والیت شام 
رصرا مالکانه را در آن سرزمين به رو واگمذار  
كرده رو را بمه ممردم شناسماندم رابما گفتمار او      
درباره شما مخالفت كرده باشم از این كه او رد 
شعر و نآر گفته بود جبرئيل از سوی پروردگارم 

 به من وحی كرده وگفته است
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ته وپنداشم «  و الشجره الملمونه فی البورآن » 
 . كه مقصود از درخت ملعونه شمایيد باكی ندارم

او دشمنی خود را با دشمنی خود را با شمابه 
هنگامی كه به حکومت رسيد آشکار كرد همان 
   طور كمه هاشمم و پسمرانش هميشمه دشممنان      

 . عبد شم  بودند
ای معاویه من با این یاد آوری ها و شرح و 

اه و بسطی كه از جریانات به رو كردم خير خمو 
ناصح و دلسوز رو می باشم و از كم حوصلگی، 
بممی مرفيتممی، نداشممتن شممرح صممدر و كمممی  

ات رر  آن را دارم كه در آنچه كه بمه  بردباری
رو سفارش كرده اختيار شمریعت محممد را بمه    
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دست رو دادم شتاب كرده و بخواهی از او انتقام  
بگيری و بيم آن دارم كه مرده او نکوهش كرده 

آورده رد كنممی و یمما كوچممن   و یمما آنچممه را
بشماری و در آن صورت رو به هالكت خواهی 
رسيد و آن وقت هر آنچه كه برافراشته ام فرود 

 .آمده و آنچه كه ساخته ام ویران ميشود
به هنگامی كه ميخواهی بمه مسمجد و منبمر    
محمد وارد شوی كامال بر حذر باش و احتياط 

كمه   را از دست مده و در ماهر رمام مطالبی را
با رعيت خود در گير . محمد آورده رصدیق كن

مشود و امهار دلسوزی و دفا  از آنها را بنمما  
حلممم و بردبمماری نشممان داده و نسمميم عطمما و 



 
 (سالم اهلل عليها)مظلوميت حضرت زهرا ................. 181

حدود . بخشش خود را نسبت به همگان بگستر 
   را در بين آنمان اقاممه كمن و بمه آنمان چنمين       

. كنمی نده كه حقی از حقوق را واگذار ممی نشان
اقص مگذار و آنها را از همان محل واجبی را ن

آرامش و امنيتشان بگير و به دسمت خودشمان   
آنان را بکش و با شمشير خودشمان نابودشمان   

با آنان مسامحه و سمهل انگماری داشمته    . ساز
 .باش و برخورد نکن

در مجلم   . نرم خو باش و غراممت مگيمر   
خود برایشان جای باز كن و به هنگام نشسمتن  

ان بگذار آنان را بمه دسمت   در كنارت احترامش
. رئي  خودشان بکش خوشرو و بشاش بماش 
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در ایممن . خشمممت را فممرو ده و از آنممان بگممذر 
صورت دوستت خواهند داشت واز رو اطاعمت  

این كه علی و فرزندانش حسن و . خواهند كرد
. حسين بر ما و رو بشورند خاطر جمع نيسمتم  
اگممر بممه همراهممی و كمممن گروهممی از امممت  

آنمان پيکمار كنمی انجمام ده و بمه      روانستی بما  
كارهممای كوچممن قممانع مبمماش و رصممميم بممه 
كارهای بزرگ بگير وصيت و سفارشمی را كمه   

آن را پنهان نموده آشکار . به رو كردم حفو كن
دستورارم را انجام بده گوش بمه فرممانم   . مساز
 . باش



 
 (سالم اهلل عليها)مظلوميت حضرت زهرا ................. 182

. بر رو مباد كه به فکر مخالفت با ممن باشمی   
در پميش گيمر و   راه و روش پيشينيان خمود را  

. انتقام خون آنان را بگير و دنباله رو آنها بماش 
من رمام رازهای نهانی و مطالب آشکار خود را 
 به رو گفتم و مطلب را با ایمن شمعر بمه پایمان     

ای معاویه مردم كارهایشان بزرگ شمده  .برممی
و پيشرفت كرده به دعوت آن ك  كه به رنهایی 

روز نمافهمی   كودكانه و از. رمام جهان را گرفت
به دینشان مایل شدم و مرا بمه شمن و رردیمد    
انداخت دور باد آن دینی كه پشت خمود را بمه   

 . آن شکستم
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 (سالم اهلل علیها) مدح حضرت فاطمه زهرا  

 

 ای قدرت سر را به پا مرآت سر را پای قرآن
 

 وی رو را پيدا همه اسرار ناپيدای قرآن
 

 ( )مّه ای بهين دخت نبی زوج علی ام االئ
 

 ای دمت جان بخش هستی وی رخت سيمای قرآن
 

 من چه آرم در مدیحت یا چه گویم در رنایت
 

 ای خدا مدح و رنایت گفته در هر جای قرآن
 

 بوسه زد احمد به دست و سينه و روی منيرت
 

 دید از پا را به سر، هستی رو سر را پای قرآن
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 نی عجب گر با اشارت جان ببخشی جان بگيری 
 

 ای به هر ین گردش چشمت دو صد ایمای قرآن
 

 گشت نازل( ص)آن شب قدری كه قرآن بر محمد
 

 شوهرت بينای قرآن بود و رو دانای قرآن
 

 ات بنوشته از آغاز خلقتدر كتاب سينه
 

 دست قدرت، نکته نکته علّم االسمای قرآن
 

 دانم كه هستی آنقدر دانم رو هستیمن نمی
 

 القربای قرآنر و قدر و ذویهل اری و كور
 ج

 آیه جمله جمله نکته نکتهصفحه صفحه آیه
 

 رو قرآن صدق شد ای آیت عظمای قرآن در
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 ز انبيا  قدر رو باالرر به غير از شخص احمد 
 

 از همه نطق رو گویا رر به استآنای قرآن
 

 (ص)ك  شخص رور نستوده مانند محمد هيچ
 

 ای قرآنك  نشناخت جز خالق یکتهيچ
 

 دید چون بی همنشينی، كرد داور همنشينت
 

 ی آغاز رحت بای قرآنبا علی آن نقطه
 

  (ص)شخص محمّد  حق بودی كه بر مکنون گوهر

 كرد اعطایت خدا در ليلة االسرای قرآن
 

 دفتر وصفت از آن خوانم كه دانم هست وصفت
 

 اصل قرآن جان قرآن صورت و معنای قرآن
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 به عالم هم حسين و هم حسن راای كه آوردی  
 

 وی كه پروردی به دامن زینب كبرای قرآن
 

 و جالل و مجد و عزّت از چه دیدیه با چنين جا
 

 ی اعدای قرآناین همه جور و جفا از فرقه
 ی پاكت شکستنبر رخت سيلی زدن یا سينه

 

 ؟در كدامين جای قرآنكی پيمبر گفته باشد،
 

 همين كز بعد احمد بود رفسير ذوی القربی
 

 سيلی امّت خورد بر صورت زیبای قرآن
 

 در همه شهر مدینه ك  نکرد از رو حمایت
 

 ای طرفدار علی ای حامی رنهای قرآن
 

 از چه پهلویت شکست ای كشتی دریای عصمت
 

 از چه نيلی شد رخت ای صوررت سيمای قرآن
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 دانم چه شد بين در و دیوار آن دممن نمی 
 

 ر دانم كه از هم شد جدا اعضای قرآناین قد
 

 فضه فریادی زد و آهی كشيد و گفت ناگه
 

 یا علی، نقش زمين شد قامت رعنای قرآن
 

 را بماند جاودان اسالم و قرآن و والیت
 

 ات امضای قرآنماند با مسمار در بر سينه
 

 رو به پا برخواستی از بهر رحکيم والیت
 ج

 بد اجرای قرآنرو فدا كشتی كه گردد را ا
 

 از شرح غم زهرا مگو ررسم كه سوزد( ميآم)
 

 قلب هستی جان سادات بنی الزهرای قرآن
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 مقصود خصم  
 ی موال بهانه بودآرش زدن به خانه

 

 م كشتن بانوی خانه بودصمقصود خ
  

 از آن به باب وحی لگد زد عدو كه دید
  

 جان رسول پشت در آستانه بود 
 

  (ص) ارش پيغمبر خدابا آن همه سف
 

 پاداش دوستیّ علی رازیانه بود
 

 (ص)به مصطفی هذیانك  كه داد نسبت آن
 ج

 از كينه اش به صورت زهرا نشانه بود
 

 مغيره زد ( )در حيررم چگونه به زهرا
  

 ی او خون روانه بودكز جای رازیانه
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 ضرب غالا ريغ به دستش نشان گذاشت 
 

 یگانه بود آن بانویی كه عصمت حیّ
 

 حق دارد ار كننده خيبر ز پافتد
 

 زهرا پ  از رسول بر او استوانه بود
  

 آن شب قوی ررین سد غربت علی
  

 رشييع مخفيانه و دفن شبانه بود
  

 ای باغبان بسوز در این باغ سوخته
  

 با طایری كه قتلگهش آشيانه بود
  
 را بود فاطمه  ( )قسم به فاطمه« ميآم»

 

 غم امام زمانش به شانه بود بار
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  رنگ نیلوفر 
 ی شيطان كجا باب اهلل اكبر كجاحمله

  
 ی آرش كجا و دخت پيغمبر كجاشعله

  
 ی وحی و غالا ريغ و دست فاطمهخانه

 ج 
 و مسمار و فشار در كجا(  )ی زهراسينه

  
 پرسيد از آن دوزخی مردم یکیكاش می

  
 پر كجای پردامن جنّت كجا و الله

  
 ای سر داد و گفتباغبان آهی كشيد و ناله

  
 صورت یا  سفيد و رنگ نيلوفر كجا

  
 ریسمانِ روبهان و بازوی شير خدا

  
 كجا (  )ی بوزینه و حيدربيت وحی و حمله
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 ی زهرا به فریاد آمدهخشت خشت خانه 
  
 پای خصم و فارح خيبر كجا( ص) ا محمّدی
  

 ه مسجد ناگهان نفرین كندب(  )وای اگر زهرا
  

 سایه شمشير خصم وفارح خيبر كجا
  

 یا به مسجد یا به خانه یا به صحرا یا به شهر
  

 هر كجا باشد حامی شير خدا زهراست
  

 ای مدینه از غروب درد انگيزت بپر 
  

 گریه دختر كجا خاموشی مادر كجا
  

 سوز اگر دارد بود از سوز اوالد رسول
  

 اكج كجا و این همه آذر« آممي»سينه 
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