
 
  
 

 الَِّذي ِبالثَّْغِر ُمَراِبُطوَن ِشیَعِتَنا ُعَلَماُء :×الصَّاِدُق ُمَحمٍَّد ْبُن َجْعَفُر َقاَل
  َأْفَضَل َكاَن ِشیَعِتَنا ِمْن ِلَذِلَك اْنَتَصَب َفَمِن ... َعَفاِریُتُھ َو ِإْبِلیُس َیِلي

 َأْدَیاِن َعْن َیْدَفُع ِلَأنَُّھ َمرٍَّة َأْلِف َأْلَف اْلَخَزَر َو التُّْرَك َو الرُّوَم َجاَھَد ِممَّْن
.۵ ص ،٢ ج بحاراألنوار، .َأْبَداِنِھْم َعْن َیْدَفُع َذِلَك َو ُمِحبِّیَنا

و جایگاه پاسخگویي بھ شبھاتارزش 

 
 
 

 اْلَمَساِكیِن َعِن النََّواِصِب َكْسِر ِفي َھمُُّھ َكاَن َمْن : ×ُمَحمٍَّد ْبُن َجْعَفُر َقاَل
 ِبُكلِّ َیْسَتْعِمُل ... َعْوَراِتِھْم ُیَبیُِّن َو َمَخاِزیِھْم َعْن َیْكِشُف َو ِشیَعِتَنا ِمْن

 الدُّْنَیا َأْھِل َعَدِد ِمْن َأْكَثَر اللَِّھ َأْعَداِء َعَلى ُحَجِجِھ ُحُروِف ِمْن َحْرٍف
.١٠ ص ،٢ ج ،بحاراألنوار  .َأْمَلاكًا



فاطمھ زھرا فاطمھ زھرا 
زن نمونھ و  زن نمونھ و  

بي نتیر  بي نتیر  

١

٢

بي نتیر  بي نتیر  
ھستيھستي

٣

۴



شبهات وهابيت شبهات وهابيت 
پريامون حضرت پريامون حضرت 

) ) سس((زهرا زهرا 

٣

۴

٢

١

 
) ) سس((زهرا زهرا 

۵

۶

٧



)  س(فضیلت فاطمھ زھرا

در كتب اھلسنتدر كتب شیعھ



فضائل فاطمھ 

خلقت نوري

رعایت حقوق نزول جبرئیل و 

زن بي كفو و 
ھمتاي ھستي

الگوي امامان 
)ع(

فضائل فاطمھ 
در كتب شیعھ

نزول جبرئیل و 
اخبار از آینده

آگاھي از امور 
غیبي

سازش با 
مشكالت زندگي

رعایت حقوق 
ھمسر

نزول مالئكھ  
وبشارت بھ او



فضائل فاطمھ 
در كتب اھل  غضب او  

روح و جان  
پیامبر

سرور زنان  
عالم

احترام  

پاره تن  
پیامبر

در كتب اھل 
سنت  

غضب او  
غضب پیامبر

احترام  
ویژه پیامبر

افضل از  
عائشھ و  

خلفا

محبوبترین  
انسانھا نزد 

پیامبر



تھدید بھ آتش 

تھدید بھ احراق بیت فاطمھ بھ نقل طبري

بررسي سند روایت طبري

تھدید بھ احراق بھ نقل ابن ابي شیبة
تھدید بھ آتش 

بررسي سند روایت  ابن ابي شیبة كشیدن خانھ فاطمھ

تھدید بھ احراق بھ نقل بالذري

بررسي سند بالذري



) س(ندامت ابوبكر از ھجوم بھ خانھ فاطمھ  

ندامت ابوبكر بھ  نقل ابن زنجویھ ١

نقلھاي متعدد و اسانید مختلف ندامت ابوبكر بھ  ٢

صحت روایت ندامت ابوبكر ٣

تحریف حدیث ندامت ابوبكر ۴

اشكال سندي بھ ضعف علوان و پاسخ آن ۵

نقل روایت بدون ذكر علوان در سند ۶

توثیق علوان توسط ابن حبان ٧





 
 
 
  
 
 

 َعْن ُمَحمٍَّد ْبِن َجْعَفِر الصَّاِدِق َعِن الصَّْیَرِفيِّ َسِدیٍر َعْن باسناده الصدوق روی
 ُتْخَلَق َأْن َقْبَل  )ع(  َفاِطَمَة ُنوُر  ُخِلَق   )ص( اللَِّھ َرُسوُل َقاَل َقاَل ع َجدِِّه َعْن َأِبیِھ

 :)ص( َفَقاَل ِإْنِسیًَّة؟ ِھَي َفَلْیَسْت اللَِّھ َنِبيَّ َیا النَّاِس َبْعُض َفَقاَل السََّماُء َو اْلَأْرُض
  اللَُّھ َخَلَقَھا:َقاَل ِإْنِسیٌَّة؟ َحْوَراُء ِھَي َكْیَف َو اللَِّھ َنِبيَّ َیا :َقاَل .ِإْنِسیٌَّة َحْوَراُء َفاِطَمُة

 َجلَّ َو َعزَّ اللَُّھ َخَلَق َفَلمَّا اْلَأْرَواُح َكاَنِت ِإْذ آَدَم َیْخُلَق َأْن َقْبَل ُنوِرِه ِمْن َجلَّ َو َعزَّ
 ُحقٍَّة ِفي َكاَنْت :َقاَل َفاِطَمُة؟ َكاَنتْس َأْیَن َو اللَِّھ َنِبيَّ َیا :ِقیَل .آَدَم َعَلى ُعِرَضْت آَدَم

  .اْلَعْرِش َساِق َتْحَت

) س(خلقت نوري فاطمھ زھرا 

 
 
 
 

  .اْلَعْرِش َساِق َتْحَت
 َخَلَق َفَلمَّا التَّْحِمیُد َو التَّْھِلیُل َو التَّْسِبیُح :َقاَل َطَعاُمَھا؟ َكاَن َفَما اللَِّھ َنِبيَّ َیا :َقاُلوا 

 ِمْن ُیْخِرَجَھا َأْن َجلَّ َو َعزَّ اللَُّھ َأَحبَّ ُصْلِبِھ ِمْن َأْخَرَجِني َو آَدَم َجلَّ َو َعزَّ اللَُّھ
 َعَلْیَك السََّلاُم :ِلي َفَقاَل  )ع(  َجْبَرِئیُل ِبَھا َأَتاِني َو اْلَجنَِّة ِفي ُتفَّاَحًة َجَعَلَھا ُصْلِبي

 َحِبیِبي اللَُّھ َرْحَمُة َو السََّلاُم َعَلْیَك َو :ُقْلُت ! ُمَحمَُّد َیا َبَرَكاُتُھ َو اللَِّھ َرْحَمُة َو
 !َجْبَرِئیُل



 
  

 
 
 

 َیُعوُد ِإَلْیِھ َو السََّلاُم ِمْنُھ :ُقْلُت !السََّلاَم ُیْقِرُئَك َربََّك ِإنَّ ُمَحمَُّد َیا :َفَقاَل
  ِمَن ِإَلْیَك َجلَّ َو َعزَّ اللَُّھ َأْھَداَھا ُتفَّاَحٌة َھِذِه ِإنَّ ُمَحمَُّد َیا :َقاَل !السََّلاُمى

 .َصْدِري ِإَلى َضَمْمُتَھا َو َفَأَخْذُتَھا اْلَجنَِّة
 َساِطعًا ُنورًا َفَرَأْیُت َفَفَلْقُتَھا ُكْلَھا َجَلاُلُھ َجلَّ اللَُّھ َیُقوُل ُمَحمَُّد َیا :َقاَل

 َذِلَك َفِإنَّ َتَخْف َلا َو ُكْلَھا !َتْأُكُل؟ َلا َلَك َما ُمَحمَُّد َیا :َفَقاَل !ِمْنُھ َفَفِزْعُت
 َحِبیِبي :ُقْلُت !َفاِطَمُة اْلَأْرِض ِفي ِھَي َو السََّماِء ِفي اْلَمْنُصوَرُة النُّوَر

) س(خلقت نوري فاطمھ زھرا 

 

 
  
 

 َحِبیِبي :ُقْلُت !َفاِطَمُة اْلَأْرِض ِفي ِھَي َو السََّماِء ِفي اْلَمْنُصوَرُة النُّوَر
  َفاِطَمَة؟ اْلَأْرِض ِفي َو اْلَمْنُصوَرَة السََّماِء ِفي ُسمَِّیْت ِلَم َو َجْبَرِئیُل

 ُفِطَم َو النَّاِر ِمَن ِشیَعَتَھا َفَطَمْت ِلَأنََّھا َفاِطَمَة اْلَأْرِض ِفي ُسمَِّیْت :َقاَل
  َو َعزَّ  اللَّھ َقْوُل َذِلَك َو اْلَمْنُصوَرُة السََّماِء ِفي ِھَي َو ُحبَِّھا َعْن َأْعَداُؤَھا

 ٣ :الروم }َیشاُء َمْن َیْنُصُر اللَِّھ ِبَنْصِر .اْلُمْؤِمُنوَن َیْفَرُح َیْوَمِئٍذ{ -َجلَّ
.  ٥٣ح   ٣٩٦ص : معاني األخبار.ِلُمِحبِّیَھا َفاِطَمَة َنْصَر َیْعِني  .۴ و



 حّجة فاطمة و خلقھ على الّلھ حّجة نحن :× العسكرى اإلمام قال 
.علینا

)ع(امامان الگوي ) س(فاطمھ زھرا  

١٢من أعیان القرن   للبحرانى   ٨: ص، ١- قسم-١١ ج   عوالم العلوم و المعارف 
.٢٣۵ص  ١٣تفسیر أطیب البیان ج   

   َرُسوِل اْبَنِة  ِفي َو  :الناحیة من خرج فیما  السالم  علیھ المھدى عن  
 .َحَسَنة ُأْسَوٌة ِلي|  اللَِّھ

.١٧٣ص : الغیبة للطوسى



 
 
 

 علیھ َجْبَرِئیُل َكاَن َو :...قال ، ×  الّلھ عبد أبي عن الكلیني روی
 ُیْخِبُرَھا َو َنْفَسَھا ُیَطیُِّب َو َأِبیَھا َعَلى َعَزاَءَھا َفُیْحِسُن َیْأِتیَھا السالم

 َعِليٌّ َكاَن َو ُذرِّیَِّتَھا ِفي َبْعَدَھا َیُكوُن ِبَما ُیْخِبُرَھا َو َمَكاِنِھ َو َأِبیَھا َعْن
 .علیھا اهللا سالم َفاِطَمَة ُمْصَحُف َفَھَذا َذِلَك َیْكُتُب السالم علیھ

نزول جبرئیل و اخبار از آینده

.۵ح  ٢٤١ص    ١الكافي ج 



 
 
 
 

 َكاَنْت اْلَمَلاِئَكَة ِلَأنَّ ُمَحدََّثًة َفاِطَمُة ُسمَِّیْت ِإنََّما َقاَل × اللَِّھ َعْبِد َأِبي َعْن
 َفاِطَمُة َیا َفَتُقوُل ِعْمَراَن ِبْنَت َمْرَیَم ُتَناِدي َكَما َفُتَناِدیَھا السََّماِء ِمَن َتْھِبُط

 َفَقاُلوا ... اْلعاَلِمیَن ِنساِء  َعلى اْصَطفاِك َو َطھََّرِك َو اْصَطفاِك اللََّھ ِإنَّ
 َسیَِّدَة َجَعَلِك َجلَّ َو َعزَّ اللََّھ ِإنَّ َو َعاَلِمَھا ِنَساِء َسیَِّدَة َكاَنْت َمْرَیَم ِإنَّ

. اْلآِخِریَن َو اْلَأوَِّلیَن ِنَساِء َسیَِّدَة َو َعاَلِمَھا َو َعاَلِمِك ِنَساِء

نزول مالئكھ وبشارت بھ او

. اْلآِخِریَن َو اْلَأوَِّلیَن ِنَساِء َسیَِّدَة َو َعاَلِمَھا َو َعاَلِمِك ِنَساِء

٢٠۶: ص  ١۴: ،   بحاراألنوار ج ١٨٢ص  ١علل الشرائع ج 





 
 

 ِلي َما َو )س(  َفاِطَمَة َتَزوَّْجُت َلَقْد   )ع(  َعِليٌّ َقاَل  :قال الشعبي عن
 َناِضَحنا َعَلْیِھ َنْعِلُف َو ِباللَّْیِل َعَلْیِھ َنَناُم ُكنَّا  َكْبٍش ِجْلِد َغْیُر ِفَراٌش َلَھا َو
.َغْیُرَھا َخاِدٌم ِلي َما َو ِبالنََّھاِر )النَّاَقَة :األنوار البحار(

زندگي  سازش بامشكالت 

، ٣٢٢ص  ٧۶بحار األنوار ج  ٣٧٧۴٩، ح ۶٨٢ص  ١٣كنز العمال ج  ، ٣٢٢ص  ٧۶بحار األنوار ج  ٣٧٧۴٩، ح ۶٨٢ص  ١٣كنز العمال ج 
٣٩٩ص  ٣ج  -الكامل في التاریخ  البن األثیر 



 
 
  
 

 َو اْلَمْرَوِزيُّ َشاِھیَن اْبُن ِمْنُھُم اْلَعامَُّة َو اْلَخاصَُّة َرَوِت  :المجلسي قال
 َساِغبًا َأْصَبَح َعِلّیًا َأنَّ ُھَرْیَرَة َأِبي َو اْلُخْدِريِّ َعِن الدَّْیَلِميُّ ِشیَرَوْیِھ

  ِبِھ آَثْرُت َیْوَمْیِن ُمْنُذ َأْطَعْمُتَك َما ِإلَّا َكاَنْت َما َفَقاَلْت َطَعامًا َفاِطَمَة َفَسَأَل
 ٍء ِبَشْي َفَأَتْیُتُكْم َأْعَلْمِتیِني َأَلا َفَقاَل اْلُحَسْیِن َو اْلَحَسِن َعَلى َو َنْفِسي َعَلى

. َعَلْیھ َتْقِدُر َلا َما  ُأَكلَِّفَك َأْن ِإَلِھي ِمْن َلَأْسَتْحِیي ِإنِّي اْلَحَسِن َأَبا َیا َفَقاَلْت

رعایت حقوق ھمسر

 ٣٠ص  ۴١ج: بحار األنوار

 
 

 َحتَّى َأْمٍر َعَلى َأْكَرْھُتَھا َلا َو َأْغَضْبُتَھا َما  اللَِّھ َفَو  )ع(  َعِليٌّ َقاَل
 ُكْنُت َلَقْد َو َأْمرًا ِلي َعَصْت َلا َو َأْغَضَبْتِني َلا َو َجلَّ َو َعزَّ اللَُّھ َقَبَضَھا

.اْلَأْحَزاُن َو اْلُھُموُم َعنِّي َفَتْنَكِشُف ِإَلْیَھا َأْنُظُر

 ٣٠ص  ۴١ج: بحار األنوار

.٣٢٨ص  ١١ج :  عوالم ١٣۴ص ۴٣ج : بحار األنوار



 
  

 اْمُرٌؤ اْسَتَفاَد َما  )ص( النَِّبيُّ َقاَل َقاَل  )ع(  آَباِئِھ َعْن اللَِّھ َعْبِد َأِبي َعْن
  َو ِإَلْیَھا َنَظَر ِإَذا َتُسرُُّه ُمْسِلَمٍة َزْوَجٍة ِمْن َأْفَضَل اْلِإْسَلاِم َبْعَد َفاِئَدًة ُمْسِلٌم

. َأَمَرَھا ِإَذا ُتِطیُعُھ

رعایت حقوق ھمسر

.١ح  ٣٢٧، ص ۵ الكافي ، ج

 َفاِئَدًة َعْبٌد َأَفاَد َما :َقاَل  )ع( الرَِّضا ُموَسى ْبِن َعِليِّ اْلَحَسِن َأِبي َعْن 
.  َسرَّْتھ َرآَھا ِإَذا َصاِلَحٍة َزْوَجٍة ِمْن َخْیرًا

.٣ح  ٣٢٧، ص ۵ الكافي ، ج





  

  

  اللََّھ َأنَّ َلا َلْو  َیُقوُل َسِمْعُتُھ َقاَل  ×  اللَِّھ َعْبِد َأِبي َعْن بسنده الكلیني روی
  ×  اْلُمْؤِمِنیَن َأِمیَر َخَلَق َتَعاَلى َو َتَباَرَك

 .
.كالصحیح القوي وفي  :المجلسي تقي محمد قال

  َعْن َأِبیِھ َعْن الرَِّضا ُموَسى ْبِن َعِليِّ اْلَحَسِن َأِبي َعْن بسنده الصدوق روی

زن بي كفو و ھمتاي جھان ھستي

.١٠ح  ۴۶١ص  ١الكافي ج 

٣۴٣ص  ۵روضة المتقین  ج 

  
  
  
  
  

  َعْن َأِبیِھ َعْن الرَِّضا ُموَسى ْبِن َعِليِّ اْلَحَسِن َأِبي َعْن بسنده الصدوق روی
   ِمْن  ِرَجاٌل  َعاَتَبْتِني َلَقْد َعِليُّ َیا | اللَِّھ َرُسوُل ِلي َقاَل :َقاَل ×َعِليٍّ َعْن آَباِئِھ

  َعِلّیًا َتَزوَّْجَت َو َفَمَنْعَتَنا ِإَلْیَك َخَطْبَناَھا َقاُلوا َو )س(   َفاِطَمَة َأْمِر ِفي  ُقَرْیٍش
  َفَھَبَط َلُھْم َفُقْلُت
  × َعِلّیًا َأْخُلْق َلْم َلْو َیُقوُل َجَلاُلُھ َجلَّ اللََّھ ِإنَّ ُمَحمَُّد َیا َفَقاَل  ×  َجْبَرِئیُل َعَليَّ

. ُدوَنھ َفَمْن آَدُم اْلَأْرِض َوْجِھ َعَلى
٢٢۵: ، ص١ عیون أخبار الرضا علیھ السالم، ج

رد خواستگاري ابوبكر وعمر





 بكر أبا أّن السجستاني داود أبو وأخرج :٩٧۴ المتوفی حجر ابن قال 
 عمر ثّم ، وآلھ علیھ الّلھ صلى ، خطبھا

 فجاء خطبتھا إلى فنّبھاه علّیا فأتیا

 قال أبیھ عن بریدة بن اهللا عبد عن حبان وابن النسائي روی

و ابوبكر  عمر توسط )  س(رد خواستگاري فاطمة  

الرسالة مؤسسة : نشر ، ، ۴٧١ ص   ٢ ج المحرقة الصواعق

 

 

 علیھ اهللا صلى اهللا رسول فقال فاطمة عنھما اهللا رضى
.منھ ھا صغیرة إنھا وسلم

 ولم الشیخین شرط على صحیح حدیث ھذا :وقال الحاكم رواه
.یخرجاه

...و ٣٩٩، ص  ١٥، صحیح ابن حبان ، ج  ٦٢،  ص ٦سنن النسائي ،  ج 

.١۶٧،  ص ٢المستدرك ، ج 



 

  

 ، الّلھ رسول إلى خطبوھا المھاجرین من جماعة كان وقد« : الیعقوبي روي
 : الّلھ رسول فقال ! ذلك في قالوا علّیًا زّوجھا فلّما

«.
  )ص( النبي عن أیمن أم عن اهللا عبد بن جابر عن عساكر ابن  روی

 ! ِبالرَِّساَلِة َواْسَتخََصَِّني ِباْلَكراَمِة َبَعَثِني َفَواّلذي أیمن ُأمَّ یا :قال

)  ع(بھ علي  ) س(اعتراض مردم بھ تزویج فاطمھ  

بیروت - دار صادر : نشر ،  ٤١ص  ٢ج : تاریخ الیعقوبي 

  
 

  ِإنََّك :َفَقاُلوا ُقَرْیٍش ِمْن َناٌس َأَتاُه َجاِبِر َعْن بسند الطوسي الشیخ روی
 َو َعزَّ( :َفَقاَل  َخِسیٍس ِبَمْھٍر َعِلّیًا َزوَّْجَت

. اْلُمْنَتَھى ِسْدَرِة ِعْنَد ِبي ُأْسِرَي َلْیَلَة )َجلَّ

٢۶٨مناقب ابن المغازلي  ص  ١٢۶ص  ۴٢تاریخ مدینة دمشق ج 

۴۴٠٢ح  ۴٠١: ، ص٣ ،  من ال یحضره الفقیھ، ج٢۵٩األمالي للطوسي ص 





 
 
 
  

 َقاَل َسْلَماُن َحدََّثِني َقاَل ُقَداَمَة ْبِن َحاِرَثَة َعْن ُرِوَي اْلُمْعِجَزاِت، ُعُیوُن
 َشِھْدُت َنَعْم َقاَل َعمَّاُر َیا َحدِّْثِني ُقْلُت َعَجبًا ُأْخِبُرَك َقاَل َو َعمَّاٌر َحدََّثِني

 َناَدْت ِبِھ َأْبَصَرْت َفَلمَّا   َفاِطَمَة َعَلى َوَلَج َقْد َو ع َطاِلٍب َأِبي ْبَن َعِليَّ
  ِحیَن اْلِقَیاَمِة  َیْوِم  ِإَلى  َیُكْن  َلْم ِبَما َو  َكاِئٌن ُھَو ِبَما َو َكاَن ِبَما ِلُأَحدَِّثَك اْدُن

.السَّاَعة َتُقوُم

آگاھي از امور غیبي

 
 
 

.السَّاَعة َتُقوُم
  

 فاطمة إن : حدیث في عمار عن ، سلمان عن : المعجزات عیون
 كان بما ألحّدثك أدن : × المؤمنین أمیر نادت )السالم علیھا( الزھراء

 .الخبر - الساعة تقوم حین القیامة یوم إلى یكن لم وبما كائن ھو وبما

. ٨، ص ۴٣ بحار األنوار  ج

. ٢۴٣ص  ٨مستدرك سفینة البحار ج  شبھھ وھابیت درعلم غیب



  

  
 

  فھو الغیب علم من شیئًا اّدعى من :الوھاب عبد بن محمد قال
  .طاغوت

  خزائن عندي لكم أقول ال قل ( : تعالى قال :الوھاب عبد بن محمد قال
 البراءة في صریحة اآلیة  ) ... ملك اّني أقول وال الغیب أعلم وال اهللا

 .الغیب علم ادعى مّمن

)  ع(شبھھ وھابیت در علم غیب ائمھ  

. ١٩۵ ص ١ ج المؤلفات مجموعة

. ۵۶ص   ۵مجموعة المؤلفات ج 

  

 

  من مأخوذ الغیب یعلم أن البد االمام بأّن الشیعة اعتقاد :الدھلوي قال
 .النصارى

 فكرة أحد بھا یعلم ال بأشیاء األئمة علم :ظھیر الھي احسان قال
 .یھودیة

. ۵۶ص   ۵مجموعة المؤلفات ج 

. ٧٧٢تحفھ اثنا عشریة ص  

. ٢٣الشیعة والسنة ص 



  

  .َرُسول ِمْن اْرَتَضى َمْن ِإالَّ  َأَحدًا َغْیِبِھ َعَلى ُیْظِھُر َفَال اْلَغْیِب َعاِلُم
.٢۶ :الجن 

  َذِلَك ِفي ِإنَّ ُبُیوِتُكْم ِفي َتدَِّخُروَن َوَما َتْأُكُلوَن ِبَما َوُأَنبُِّئُكْم( :عیسي وقال
.۴٩ :عمران آل .)ُمْؤِمنیَن ُكْنُتْم ِإْن َلُكْم َالَیًة

پیامبران علم غیب داشتند

.۴٩ :عمران آل .)ُمْؤِمنیَن ُكْنُتْم ِإْن َلُكْم َالَیًة

.١۴ص ١ج :حاتم أبي ابن تفسیر



 
 
 
 

  

 أما  : )ع(  علي غیب علم في الحلي العّالمة جواب في تیمیة ابن قال
 فعلّي ذلك بمثل یخبر علي دون ھو فمن الغائبة األمور ببعض اإلخبار

 یخبر من وعثمان وعمر بكر أبي أتباع وفي ذلك من قدرًا أجل
 زمانھم أھل أفضل ھم وال لإلمامة یصلح ممن ولیسوا ذلك بأضعاف

.زماننا وغیر زماننا في موجود ھذا ومثل
  یحدثون كانوا الصحابة من وغیرھما ھریرة وأبو الیمان بن وحذیفة

پیروان ابوبكر و عمر و دیگر صحابھ علم داشتند

  
 
 

  یحدثون كانوا الصحابة من وغیرھما ھریرة وأبو الیمان بن وحذیفة
 علیھ اهللا صلى النبي إلى یسنده ھریرة وأبو ذلك بأضعاف الناس
 ... المسند حكم في كان وإن یسنده ال وتارة یسنده تارة وحذیفة وسلم
.ذلك من بأنواع أخبر قد عنھ اهللا رضي وعمر

مؤسسة قرطبة: ، نشر  ١٣۵، ص ٨منھاج السّنة، جلد 





فضائل فاطمھ 
در كتب اھل  غضب او  

روح و جان  
پیامبر

سرور زنان  
عالم

احترام  

پاره تن  
پیامبر

در كتب اھل 
سنت  

غضب او  
غضب پیامبر

احترام  
ویژه پیامبر

افضل از  
عائشھ و  

خلفا

محبوبترین  
انسانھا نزد 

پیامبر



ق ال ل ي رس ول الّل ھ     
َأَم   ا َتْرَض   ْیَن َأْن َتُك   وِني َس   یَِّدَة ِنَس   اِء َأْھ   ِل اْلَجنَّ   ِة  َأْو ِنَس   اِء        

ق  ال وھ  و ف  ي مرض  ھ  
ی  ا فاطم  ة أّال ترض  ین أن تك  وني س  یّدة نس  اء الع  المین وس  ّیدة 

ق ال ل ي رس ول الّل ھ     : قال ت ) س(روى البخاري عن عائش ة ع ن فاطم ة    
َأَم   ا َتْرَض   ْیَن َأْن َتُك   وِني َس   یَِّدَة ِنَس   اِء َأْھ   ِل اْلَجنَّ   ِة  َأْو ِنَس   اِء        ): ص(

 .اْلُمؤِمِنیَن
ق  ال وھ  و ف  ي مرض  ھ  ) ص(ع  ن عائش  ة أّن النب  ي    ،۴٠۵روى الح  اكم المت  وفى 

ی  ا فاطم  ة أّال ترض  ین أن تك  وني س  یّدة نس  اء الع  المین وس  ّیدة «: ال  ذي ت  وفي فی  ھ
.  ھذا اسناد صحیح ولم یخرجا ھكذا. »نساء ھذه األّمة وسّیدة نساء المؤمنین

٣۶٢۴، ح ١٨٣، ص ۴صحیح البخاري ج 

سرور زنان عالم) س(فاطمھ زھرا  

، بإس ناده ع ن عم ران ب ن حص ین ع ن       
أم ا ترض ین أّن ك س ّیدة نس اء الع المین، قال ت ی ا         
تل ك س یدة نس اء عالمھ ا وأن ت س ّیدة نس اء        

.  ھذا اسناد صحیح ولم یخرجا ھكذا. »نساء ھذه األّمة وسّیدة نساء المؤمنین

، بإس ناده ع ن عم ران ب ن حص ین ع ن       ۴۶٣ابن عبد الب ر المت وفى المت وفى    روى 
أم ا ترض ین أّن ك س ّیدة نس اء الع المین، قال ت ی ا         «: قال لفاطم ة ) ص(رسول الّلھ 

تل ك س یدة نس اء عالمھ ا وأن ت س ّیدة نس اء        :  أبت ف أین م ریم بن ت عم ران؟ ق ال     
. عالمك أما والّلھ لقد زّوجتك سّیدا في الدنیا واآلخرة

١۵۶، ص ٣ج : المستدرك

١٠٢ص  ٨اإلصابة، ج ، ١٢۶ص ٢سیرأعالم النبالءج، ١٨٩۵ص۴جاالستیعاب 



صلى اهللا علی ھ  ( خرج النبي : ابن الصباغ وروي عن مجاھد  قال قال 
من عرف ھذه فقد عرفھا ، ومن ل م  : وھو آخذ بید فاطمة فقال ) وآلھ 

یعرفھ   ا فھ   ي فاطم   ة بن   ت محم   د ، وھ   ي بض   عة من   ي ، وھ   ي قلب   ي  
وروحي التي  بین جنبي ، فمن آذاھا فقد آذاني ، وم ن آذان ي فق د آذى    

٦٦٤ص  ١الفصول المھمة في معرفة األئمة ج .اهللا

)  ص(پیامبر و جان روح ) س(فاطمھ  

بإس  ناده ع  ن س  عید اب  ن جبی  ر ، ع  ن اب  ن عب  اس ، ع  ن   الج  ویني وروى 
وأم  ا ابنت ي فاطم  ة فإنھ ا س  یدة نس اء الع  المین    )  :" ص(النب ي األك رم   

من األول ین واآلخ رین ، وھ ي بض عة من ي ، وھ ي ن ور عین ي ، وھ ي          
... .جنبيثمرة فؤادي ، وھي روحي التي بین 

٣٤ص  ٢فرائد السمطین ج 



. فاطمة َبْضَعة مّنى ): ص(رسول اهللا قال 

وھو یقتضي تفضیل فاطمة » فاطمة بضعة مني« : قال الصالحي الشامي
على جمیع نس اء الع الم وم نھن خدیج ة وعائش ة رض ي اهللا عنھ ا وبقی ة         

 ٣٧١۴ح  ٢١٠ص ۴صحیح البخارى ج 

) ص(پیامبر تن پاره ) س(فاطمھ زھرا  

) .ص(بنات النبي 
أن فاطم  ة البت  ول أفض  ل    -وال  ذي أمی  ل إلی  ھ   :  ١٢٧٠اآللوس  ي ت ق  ال 

النساء المتقدمات والمتأخرات من حیث إنھا بض عة رس ول اهللا ص لى اهللا    
وھذا سائغ على القول بنب وة  ... علیھ وسلم بل ومن حیثیات أخر أیضا ، 

مریم أیضا إذ البضعیة من روح الوجود وسید كل موج ود ال أراھ ا تقاب ل    
.بشيء ، وأین الثریا من ید المتناول

٣٢٧ص  ١٠سبل الھدى والرشاد ج 

١٥٥ص  ٣روح المعاني ج 



وم  ن ھن ا یعل  م أفض  لیتھا عل  ى عائش ة رض  ي اهللا تع  الى عنھ  ا   
 :
فض  ل 
عائشة على النساء كفضل الثرید على الطعام وبأن عائشة یوم القیامة 
في الجنة مع زوجھ ا رس ول اهللا ص لى اهللا تع الى علی ھ وس لم وفاطم ة        

وم  ن ھن ا یعل  م أفض  لیتھا عل  ى عائش ة رض  ي اهللا تع  الى عنھ  ا   :  ث م ق  ال 
: الذاھب إلى خالفھا الكثیر محتجین بقولھ صلى اهللا تعالى علیھ وس لم  

فض  ل : خ  ذوا ثلث  ي دی  نكم ع  ن الحمی  راء وقول  ھ علی  ھ الص  الة الس  الم   
عائشة على النساء كفضل الثرید على الطعام وبأن عائشة یوم القیامة 
في الجنة مع زوجھ ا رس ول اهللا ص لى اهللا تع الى علی ھ وس لم وفاطم ة        

) ص(پیامبر تن پاره ) س(فاطمھ زھرا  

في الجنة مع زوجھ ا رس ول اهللا ص لى اهللا تع الى علی ھ وس لم وفاطم ة        
یومئ  ذ م  ع زوجھ  ا عل  ي ك  رم اهللا وجھ  ھ وف  رق عظ  یم ب  ین مق  ام النب  ي 

وأنت تعلم ما في ھذا االستدالل وأنھ لیس بنص على أفضلیة الحمیراء 
على الزھراء وأما أوال فالن قصارى ما ف ي الح دیث األول عل ى تق دیر     
ثبوتھ إثبات انھ ا عالم ھ إل ى حی ث یؤخ ذ منھ ا ثلث ا ال دین وھ ذا ال ی دل           

في الجنة مع زوجھ ا رس ول اهللا ص لى اهللا تع الى علی ھ وس لم وفاطم ة        
یومئ  ذ م  ع زوجھ  ا عل  ي ك  رم اهللا وجھ  ھ وف  رق عظ  یم ب  ین مق  ام النب  ي 

صلى اهللا تعالى علیھ وسلم ومقام على كرم اهللا تعالى وجھھ 
وأنت تعلم ما في ھذا االستدالل وأنھ لیس بنص على أفضلیة الحمیراء 
على الزھراء وأما أوال فالن قصارى ما ف ي الح دیث األول عل ى تق دیر     
ثبوتھ إثبات انھ ا عالم ھ إل ى حی ث یؤخ ذ منھ ا ثلث ا ال دین وھ ذا ال ی دل           
.على نفي العلم المماثل لعلمھا عن بضعتھ علیھ الصالة السالم 



ص لى اهللا تع الى علی ھ وس لم أنھ ا ال تبق ى بع ده زمن ا معت دا ب ھ           
خ ذوا  
كل دینكم عن الزھراء وع دم ھ ذا الق ول ف ي ح ق م ن دل العق ل والنق ل         
على علمھ ال یدل عل ى مفض ولیتھ وإال لكان ت عائش ة افض ل م ن ابیھ ا        
رض  ي اهللا تع  الى عن  ھ ألن  ھ ل  م ی  رو عن  ھ ف  ي ال  دین إال قلی  ل لقل  ة لبث  ھ   

ص لى اهللا تع الى علی ھ وس لم أنھ ا ال تبق ى بع ده زمن ا معت دا ب ھ           ولعلمھ 
خ ذوا  : یمكن أخذ الدین منھا فیھ لم یقل فیھا ذلك ول و عل م لربم ا ق ال     

كل دینكم عن الزھراء وع دم ھ ذا الق ول ف ي ح ق م ن دل العق ل والنق ل         
على علمھ ال یدل عل ى مفض ولیتھ وإال لكان ت عائش ة افض ل م ن ابیھ ا        
رض  ي اهللا تع  الى عن  ھ ألن  ھ ل  م ی  رو عن  ھ ف  ي ال  دین إال قلی  ل لقل  ة لبث  ھ   

) ص(پیامبر تن پاره ) س(فاطمھ زھرا  

رض  ي اهللا تع  الى عن  ھ ألن  ھ ل  م ی  رو عن  ھ ف  ي ال  دین إال قلی  ل لقل  ة لبث  ھ   
وكثرة غائلتھ بعد رسول اهللا صلى اهللا تعالى علیھ وسلم عل ى أن قول ھ   
رض  ي اهللا تع  الى عن  ھ ألن  ھ ل  م ی  رو عن  ھ ف  ي ال  دین إال قلی  ل لقل  ة لبث  ھ   
وكثرة غائلتھ بعد رسول اهللا صلى اهللا تعالى علیھ وسلم عل ى أن قول ھ   

إني تركت فیكم الثقلین كتاب اهللا تعالى : علیھ الصالة والسالم 
١۵۶ - ١٥٥ص  ٣روح المعاني ج 





م ا رأی ت أح دا ك ان أش بھ كالم ا وح دیثا م ن          : الحاكم عن عائشة أنھ ا قال ت  روي 
فاطم ة برس ول اهللا ص لى اهللا علی ھ وآل ھ وكان  ت إذا دخل ت علی ھ رح ب بھ ا وق  ام          

ھ  ذا ح  دیث ص  حیح عل  ى ش  رط .  إلیھ  ا فاخ  ذ بی  دھا فقبلھ  ا وأجلس  ھا ف  ي مجلس  ھ
.الشیخین ولم یخرجا

١۵۴ص  ٣المستدرك ج 

برخورداي از احترام ویژه پیامبر

عل ى رس ول اهللا    -كانت إذا دخلت علی ھ   :عائشة أیضاعن الحاكم روی 
ق ام إلیھ ا فقبلھ ا ورح ب بھ ا وأخ ذ بی دھا         -صلى اهللا علیھ وآل ھ وس لم   

فأجلسھا ف ي مجلس ھ وكان ت ھ ي إذا دخ ل علیھ ا رس ول اهللا ص لى اهللا         
ص حیح عل ى   : ق ال الح اكم   .وقبل ت ی ده  علیھ وآل ھ قام ت إلی ھ مس تقبلة     

.شرط الشیخین، وأقره الذھبي أیضا
١٦٠ص  ٣ج: المستدرك





بررسي سند روايت
ھ  ذا  ھ  ذا . إّن الّل  ھ یغض  ب لغض  بك، ویرض  ى لرض  اك  : لفاطم  ة) ص(رس  ول اهللا ق  ال 

 .حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه
. فاطمة َبْضَعة مّنى فمن أغضبھا أغضبني ): ص(رسول اهللا قال 

 .ِإنََّما َفاِطَمُة َبْضَعٌة ِمنِّي ُیْؤِذیِني َما آَذاَھا): ص(قال رسول اهللا 

١۵٣ص  ٣ج: المستدرك

 ٣٧١۴ح  ٢١٠ص ۴صحیح البخارى ج 

غضب و رضاي فاطمھ برابر با غضب و رضاي حق

أي أحدا من أبعاضي وإن صغر ، كنى ب ھ  
زاد 
ء األرض وق د أذھ ب الّل ھ    
عنھم الرجس وطھرھم وشرفھم لیس ألنفسھم وإّنما الّلھ الذي اجتب اھم وكس اھم   

 .ِإنََّما َفاِطَمُة َبْضَعٌة ِمنِّي ُیْؤِذیِني َما آَذاَھا): ص(قال رسول اهللا 

أي أحدا من أبعاضي وإن صغر ، كنى ب ھ  ) من آذى شعرة مني (  :  قال الُمناوي
زاد ) فق د آذان ي وم ن آذان ي فق د آذى الّل ھ       ( عن ذلك كما قال فاطمة بضعة من ي  

ء األرض وق د أذھ ب الّل ھ     ء الس ماء وم ل   فعلیھ لعنة الّل ھ م ل  «أبو نعیم والدیلمي 
عنھم الرجس وطھرھم وشرفھم لیس ألنفسھم وإّنما الّلھ الذي اجتب اھم وكس اھم   

.الشرفحلة 

۶٢٠٢ح  ١۴١ص  ٧صحیح مسلم ج 

٢۴ص  ۶ج : فیض القدیر 





 
 
  
 
 
 

 یتأذى من أذى تحریم الحدیث وفي :الحدیث نقل بعد حجر ابن قال
 علیھ الّلھ صلى النبي أذى ألّن بتأذیھ وسلم علیھ الّلھ صلى النبي
  فاطمة یؤذي ما یؤذیھ بأنھ جزم وقد وكثیره، قلیلھ إّتفاقا، حرام وسلم

 النبي یؤذي فھو بھ، فتأّذت شئ فاطمة حق في منھ وقع من فكّل
 في أعظم شئ ،وال الصحیح الخبر ھذا بشھادة وسلم علیھ الّلھ صلى

 من معاجلة باالستقراء عرف ولھذا ولدھا قتل من علیھا األذى إدخال

ھر كس فاطمھ را بیازارد پیامبر را آزرده

 من معاجلة باالستقراء عرف ولھذا ولدھا قتل من علیھا األذى إدخال 
 .أشّد اآلخرة ولعذاب الدنیا في بالعقوبة ذلك تعاطى

. ... ابنتھ عن الرجل ذّب باب ،٢٧٠ ص٩ ج :الباري فتح



v ُسَھیلّي:
 نَّأى َلَع یليَُّھھ السُِّب لََّدني اسَتَبَضْغأھا َبَضْغأ ْنَمَف 

 ْنمَّ  ِم ُبِض  ْغھ  ا َتنَّأ ُھوجیُھ  َتَو ُرفَّ  َكھ ُیا فإنَّ  َھبَّن َس  َم  
ن َم   َو  ھھا وغض   ِبِبَض   َغ یَنَب    ىَِّود ُس   َق   ھا َوبََّس   

۱۰۵، ص۷جفتح الباري، .ُرفََّكُی  ُھَبَضْغأ ۱۰۵، ص۷جفتح الباري،  .ُرفََّكُی  ُھَبَضْغأ

v شوكاني:
 وال دیلميُّ  ٍمْیَعُنأبو  زاَد» ى اَهللاآَذ ْدَقَفآذاني  ْنَمَو« 
.ِضْرَأاْل َأْلِمَو ماِءالسَّ َأْلِم اِهللا ُةَنْعھ َلْیَلَعَف

۱۰۵، ص۷جفتح الباري،  ۱۰۵، ص۷جفتح الباري، 

١٩، ص٦فيض القدير، ج ١٩، ص٦فيض القدير، ج





 
 
 
 

 اْسَتْأَذَن :َقاَل َبِشیٍر ْبُن النُّْعَماُن عن  بإسناده ،٢۴١ المتوفى حنبل بن أحمد روى
 َوِھَي َعاِلًیا َعاِئَشَة َصْوَت َفَسِمَع َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوِل َعَلى َبْكٍر َأُبو

 َفاْسَتْأَذَن َثَلاًثا َأْو َمرََّتْیِن َوِمنِّي َأِبي ِمْن ِإَلْیَك َأَحبُّ َعِلیا َأنَّ َعَرْفُت َلَقْد َواللَِّھ َتُقوُل
 َعَلى َصْوَتِك َتْرَفِعیَن َأْسَمُعِك َأَلا ُفَلاَنَة ِبْنَت َیا َفَقاَل ِإَلْیَھا َفَأْھَوى َفَدَخَل َبْكٍر َأُبو

.َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوِل

او و ھمسرش محبوبترین انسان نزد پیامبر

.مصر–مؤسسة قرطبة : ، ناشر١٨۴۴۴، ح٢٧۵، ص۴مسند أحمد بن حنبل، ج

  عن صحیح بسند والنسائي داود وأبو أحمد أخرجھ  :حجر ابن قال  
. ...بشیر بن النعمان

  .الصحیح رجال ورجالھ أحمد رواه :٨٠٧ المتوفى الھیثمي قال

.مصر–مؤسسة قرطبة : ، ناشر١٨۴۴۴، ح٢٧۵، ص۴مسند أحمد بن حنبل، ج

.١٩، ص ٧فتح الباري، ج   

.٢٠٢، ص ٩مجمع الزوائد، ج 



 
 

 

 كما ]٧۵۶ المتوفى[ الكبیر الُسبكي قال :٨۵٢ المتوفى حجر ابن قال
 الّلھ وندین نختاره الذي ولكن یحصى، ال ما الفضائل من لعائشة :تقدم

 .عائشة ثّم خدیجة من أفضل فاطمة أّن بھ،

 وأخاھا فاطمة إن :العراقي الَعَلم وذكر :١٠٣١ المتوفى الُمناوي قال

فاطمھ افضل از عائشھ و خلفاء اربعھ

،١۵۶، ص ٣ج تفسیر اآللوسي، ، ١٠۵، ص ٧فتح الباري، ج 

 وأخاھا فاطمة إن :العراقي الَعَلم وذكر :١٠٣١ المتوفى الُمناوي قال 
 .باتفاق األربعة الخلفاء من أفضل إبراھیم

۵۵۶ ص ۴ج الصغیر الجامع شرح في القدیر فیض





وهابيت و وهابيت و 
شبهه هجوم شبهه هجوم 
به بيت فاطمه به بيت فاطمه 

١

٢

به بيت فاطمه به بيت فاطمه 
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  نعلم ونحن : )س( فاطمة بیت علي الھجوم إنكار في تیمیة ابن قال
. ...األذى من بشيء والزبیر علي على یقدم لم بكر أبا أن یقینا

 الذي إنھ یقال ما وغایة
 یجوز فإنھ لجاز لھم تركھ لو أنھ رأى ثم لمستحقھ یعطیھ وأن یقسمھ

.الفيء مال من یعطیھم أن
  أھل باتفاق قط فیھ وقع ما فھذا بأذى، أنفسھم علیھم إقدامھ وأما

) س(شبھھ ابن تیمیھ در ھجوم بھ خانھ زھرا 

  
 
  

 

  أھل باتفاق قط فیھ وقع ما فھذا بأذى، أنفسھم علیھم إقدامھ وأما
 حمقى ویصدقھ الكذابین جھال ھذا مثل ینقل وإنما والدین العلم

  بطنھا وضربوا فاطمة بیت ھدموا الصحابة إن یقولون الذین العالمین
.أسقطت حتى
 إال یروج وال اإلسالم أھل باتفاق مفترى وإفك مختلق دعوى كلھ وھذا
 .األنعام جنس من ھو من على

.٢٩٠، ص ٨منھاج السّنة، جلد 



تھدید بھ آتش 

تھدید بھ احراق بیت فاطمھ بھ نقل طبري

بررسي سند روایت طبري

تھدید بھ احراق بھ نقل ابن ابي شیبة
تھدید بھ آتش 

بررسي سند روایت  ابن ابي شیبة كشیدن خانھ فاطمھ

تھدید بھ احراق بھ نقل بالذري

بررسي سند بالذري



تھدید بھ احراق بیت فاطمھ بھ نقل طبري
: حدثنا ابن ُحَمْیٍد ق ال ح دثنا َجِرْی ر ع ن ُمَغْی َرة ع ن ِزَی اِد ب ن ُكَلْی ٍب َق الَ          

َأَت  ى ُعَم  ُر ْب  ُن اْلَخطَّ  اِب َمْن  ِزَل َعِل  يٍّ َوِفی  ِھ َطْلَح  ُة َوالزَُّبْی  ُر َوِرَج  اٌل ِم  َن       
اْلُمَھ  اِجِریَن َفَق  اَل َواللَّ  ِھ ُألْح  ِرَقنَّ َعَل  ْیُكْم َأْو َلَتْخ  ُرُجنَّ ِإَل  ى اْلَبْیَع  ِة َفَخ  َرَج   
َعَلْیِھ الزَُّبْیُر ُمْصِلتًا ِبالسَّ ْیِف َفَعَث َر َفَس َقَط السَّ ْیُف ِم ْن َی ِدِه َفَوَثُب وا َعَلْی ِھ         

. َفَأَخُذوه. َفَأَخُذوه
عم  ر ب  ن خط  اب ب  ھ خان  ھ عل  ى آم  د در ح  الى ك  ھ گروھ  ى از مھ  اجران در   

ب  ھ خ  دا س  وگند خان  ھ را ب  ھ آت  ش   : ب  ھ آن  ان گف  ت . آن ج  ا گ  رد آم  ده بودن  د 
زبی ر درح الى ك ھ شمش یر     . مى كشم؛ مگ ر اینك ھ ب راى بیع ت بی رون بیایی د      

كشیده بود از خانھ بیرون آمد، ناگھان پاى او لغزی د و شمش یر از دس تش    
افت   اد، در ای   ن موق   ع دیگ   ران ھج   وم آوردن   د و شمش   یر را از دس   ت او    

 .گرفتند
.لبنان -بیروت 

 -األعلم    ي للمطبوع    ات مؤسس    ة : ط، ۴۴٣،  ص ٢ت    اریخ الطب    رى ، ج
.لبنان -بیروت 





بررسي سند روایت

.ثقة :حنبل ابن زرعة أبو معین، بن یحیى عن :حمید بن محمد

١٠٠ . صحاح كتبھ حجة ... العلم كثیر ثقة  :الحمید عبد بن جریر
ص  ٢۵تھذیب الكمال، ج  

١٠٠

 :والنسائى حاتم ابي وابن معین بن یحیى عن :َضبِّي ِمْقَسم بن مغیرة
 .ثقة

. ثقة: والنسائي العجلى قال  : ُكَلیب بن زیاد

  
۵۴۴ص

  ، ۴ج ، الكمال تھذیب
۵۴۴ص

  
  ۴٠٠ص

  ، ٢٨ج ، الكمال تھذیب
  ۴٠٠ص

  
  ۴٠٠ص

  ، ٢٨ج ، الكمال تھذیب
  ۴٠٠ص



تھدید بھ احراق بھ نقل ابن ابي شیبة
 
 
  
  
 

 عمر بن اهللا  عبید نا بشر بن محمد حدثنا :)٢٣٩( شیبة ابي ابن قال
 َرُسوِل َبْعَد َبْكٍر ِألِبي ُبوِیَع ِحیَن َأنَُّھأسلم أبیھ عن أسلم بن زید حدثنا

  اللَِّھ َرُسوِل ِبْنِت َفاِطَمَة َعلى َیْدُخالن َوالزَُّبْیُر َعِليٌّ َكاَن )ص( اللَِّھ
  بُن ُعَمُر ذاِلَك َبَلَغ َفَلمَّا َأمِرِھْم، في َوَیْرَتِجُعوَن فََُیَشاِوُروَنَھا )ص(

  )ص( اللَِّھ َرُسوِل ِبْنَت َیا :َفَقاَل َفاِطَمَة، َعلى َدَخَل َحتَّى َخَرَج اْلَخطَّاِب
  
 
 
 

 )ص( اللَِّھ َرُسوِل ِبْنَت َیا :َفَقاَل َفاِطَمَة، َعلى َدَخَل َحتَّى َخَرَج اْلَخطَّاِب
  َأِبیِك َبْعَد ِإَلْیَنا َأَحبُّ َأَحٍد ِمْن َوَما َأِبیِك، ِمْن ِإَلینا َأَحبُّ َأَحٌد اْلَخْلِق ِمَن َما

 آُمَر َأْن ِعْنَدِك النََّفُر ھُؤَالِء اْجَتَمَع ِإِن ِبَماِنِعيَّ َذاَك َما اللَِّھ َواْیُم ِمْنِك،
 :َفَقاَلْت َجاُؤوَھا ُعَمُر َخَرَج َفَلمَّا َقاَل اْلَبیتُُ، َعلْیِھُم ُیْحَرَق َأْن ِبِھْم

 َعَلیُكُم َلَیْحِرَقنَّ ُعْدُتْم َلِئْن ِباللَِّھ َحَلَف َوَقْد َجاَءِني َقْد ُعَمَر َأنَّ َتْعَلُموَن
.َعَلْیِھ َحَلَف َما َلُیْمِضَینَّ اللَِّھ َواْیُم اْلَبْیَت،

 
بیروت

 ،للطباع ة الفكر دار ، اللحامسعید : تحقیق ٥٧٢ص ٨ج المصنف
بیروت



ترجمھ روایت ابن ابي شیبة
ھنگامى كھ مردم با ابوبكر بیعت كردند، على و زبیر نزد فاطمھ زھرا 
م ى آمدن  د و ب  ا آن حض  رت مش ورت م  ى كردن  د، ای  ن خب ر ب  ھ عم  ر ب  ن    
 !
ول  ى 
سوگند بھ خدا این محبت مانع از آن نیست كھ اگر این اف راد در خان ھ   

ھنگامى كھ مردم با ابوبكر بیعت كردند، على و زبیر نزد فاطمھ زھرا 
م ى آمدن  د و ب  ا آن حض  رت مش ورت م  ى كردن  د، ای  ن خب ر ب  ھ عم  ر ب  ن    

! اى دخت ر رس ول خ دا   : او ب ھ خان ھ فاطم ھ آم د، و گف ت     . خطاب رس ید 
ول  ى !!! محب  وب ت  رین ف  رد ن  زد م  ا پ  در ت  و اس  ت و پ  س از او خ  ودت  

سوگند بھ خدا این محبت مانع از آن نیست كھ اگر این اف راد در خان ھ   سوگند بھ خدا این محبت مانع از آن نیست كھ اگر این اف راد در خان ھ   

و 
 (
عمر نزد من آمد و سوگند یاد كرد كھ اگ ر اجتم اع ش ما    
آنچ ھ را ك ھ   

سوگند بھ خدا این محبت مانع از آن نیست كھ اگر این اف راد در خان ھ   
.تو جمع شوند من دستور دھم خانھ را بر آن ھا بسوزانند

و ) علی ھ الس الم  (این جملھ را گفت و بیرون رف ت، ھنگ امى ك ھ عل ى     
) عل یھم الس الم  (زبیر بھ خانھ بازگشتند، دخت گرامى پی امبر ب ھ عل ى    

عمر نزد من آمد و سوگند یاد كرد كھ اگ ر اجتم اع ش ما    : و زبیر گفت
آنچ ھ را ك ھ   ! تكرار شود، خانھ را بر شماھا بسوزاند، بھ خ دا س وگند  

! قسم خورده است انجام مى دھد



 ابن ابي شیبة روایت بررسي سند 

 

.ثقة : قانع ابن و ، والنسائى معین بن یحیى قال  : بشر بن محمد

 الثقات من ھو : معین بن یحیى قال   :حفص  بن عمر بن اهللا عبید
 .ثبت ثقة : النسائى قال و ... ثقة : حاتم أبو و ، زرعة أبو قال و ...

٧۴ ٧۴ ص ، ٩ج ، التھذیب تھذیب

١٢٧ ١٢٧ص ، ١٩ج ، الكمال تھذیب

  

 

  أبو  ، زرعة أبو ، حنبل بن أحمد قال :العدوى  القرشى أسلم بن زید
  . ثقة : ... حاتم

 النبى  زمان أدرك :الخطاب بن عمر مولى  العدوى القرشى أسلم
.. ثقة : زرعة أبو قال و . التابعین كبار من ثقة :العجلى وقال )ص(

١٢٧ ١٢٧ص ، ١٩ج ، الكمال تھذیب

١٧ ١٧ص ، ١٠ج ، الكمال تھذیب

   
۵٣٠ص

   ، ٢ج ،  الكمال تھذیب
۵٣٠ص



بھ نقل بالذرياحراق تھدید بھ 
المدائني، عن َمْسَلَمة بن محارب، عن سلیمان ) ٢٧٠ت(قال البالذري 

التیم  ي وع  ن اب  ن ع  ون ِإنَّ َأَب  اَبْکَر َاْرَس  َل ِإَل  ي َعِل  يٍّ ُیِری  ُد الَبْیَع  َة، َفَل  ْم    
: َفَتَلقَّْتُھ فاِطَمُة َعَلي الَب اِب َفَقاَل ْت َفاِطَم ةُ   . َیَباِیْع، َفَجاَء ُعَمُر َوَمَعُھ َقَبٌس

ِنَع ْم، َوَذِل َک َأْق َوي ِفیَم ا     : َقاَل! َأُتراَک ُمَحرًِّقا َعَليَّ َباِبي؟! َیاْبَن الَخطَّاب
.َجاَء ِبِھ َأُبوَک.َجاَء ِبِھ َأُبوَک

از بیع  ت ب  ا  اب  و بک  ر كس  ى را دنب  ال عل  ى فرس  تاد ت  ا بیع  ت كن  د؛ ام  ا عل  ى 
ابوبكر سرپیچى كرد، ابوبكر بھ عمر دستور داد كھ ب رود و او را بی اورد،   

پشت در خان ھ آم د و   فاطمھ. رفت عمر با شعلھ آتش بھ طرف خانھ فاطمھ
آی  ا ت  ویى ك  ھ م  ى خ  واھى دِر خان  ھ را آت  ش بزن  ى؟  ! اى پس  ر خّط  اب: گف  ت

ای  ن ك  ار باع  ث تقوی  ت دین  ى اس  ت ك  ھ پ  درت آورده ! آرى: عم  ر پاس  خ داد
.است

الجامع الكبیر
، برنامھ ۵٨۶ص ، ١االشراف، بالذرى، جانساب 

الجامع الكبیر



بررسي سند روایت
  .ثقة ثقة ثقة:معین بن قال یحیى :المدائني

   .حبان ابن وثقھ : محارب بن مسلمة

  . ثقة :والنسائي معین وابن حنبل ابن قال : الِتْیمي سلیمان

۴٠١
، ص  ١٠ج سیر أعالم النبالء 

۴٠١

، ص 
۴٩٠ 

، ص ٧الثقات ، ابن حبان ، ج
۴٩٠ 

  مثل القوم في لیس :المدیني بن علي قال :الصحابة عون بن عبداهللا  
.عون  ابن

 . عون ابن من أفضل أحدا رأیت ما :المبارك ابن قال
  

١٧۶
، ص ۴تھذیب التھذیب ج 

١٧۶

  
١٣١ص

  ، ۵ج :والتعدیل الجرح 
١٣١ص

١۶٣ 
، ص   ۵ج: تاریخ البخاري الكبیر

١۶٣ 
اشعار سید مھدي قزویني



 الحلي القزویني مھدي السید بن محمد السید العالمة الفاضل قال 
.١٣۵۵  المتوفی  النجفي

استئذان یك ولم دخلوا ھل *سلمــان یا : قلت سلیـم قال
ِخمار من الزھراء على لیس *الجبــــار وعـزة أي : فقال 
والحجاب للستر رعایة *البــــاب وراء الذت لكنھا 

اشعار ھجوم  سید محمد مھدي قزویني

حسرة تموت أن بروحي كادت * َعْصـَرة عصروھا رأوھا فمذ 
جنیني قتلوا وربي فقد * أسنـدیــني فضة یا : تصیح 
ُمَحسَّنا المسمى ذاك جنینھا * واَحَزنا الھدى بنت فأسقطت 

النجف ،
ھ   ١٣٧٠

٢٨

النجف ،. ط  ٢۵۴ - ٢۵٢/  ۵: البابلیات للشیخ علي الخاقاني 
ھ   ١٣٧٠النجف . ط  ۴٩: ووفاة الصدیقة الزھراء للمقرم  

٢٨ص  ٢ج  -السید جعفر مرتضى  -) ع(مأساة الزھراء 



) س(ندامت ابوبكر از ھجوم بھ خانھ فاطمھ  

ندامت ابوبكر بھ  نقل ابن زنجویھ ١

نقلھاي متعدد و اسانید مختلف ندامت ابوبكر بھ  ٢

صحت روایت ندامت ابوبكر ٣

تحریف حدیث ندامت ابوبكر ۴

اشكال سندي بھ ضعف علوان و پاسخ آن ۵

نقل روایت بدون ذكر علوان در سند ۶

توثیق علوان توسط ابن حبان ٧

چیز ٩روایت كامل ندامت ابو بكر از  ٨



 
  
  
 
 

:زنجویھ ابن نقل علی بكر أبي ندامة
 صالح، بن عثمان أنا حمید أنا  ھـ،٢۵١ المتوفی زنجویھ ابن قال

  عن علوان، حدثني الفھمي، الرحمن عبد بن سعد بن اللیث حدثني
  عبد أباه أن عوف، بن الرحمن عبد بن حمید عن كیسان، بن صالح

 في علیھ اهللا رحمة الصدیق بكر أبي على دخل عوف، بن الرحمن
 من آسى ال إني أجل « : ]بكر أبو[ فقال ... فیھ قبض الذي مرضھ

) س(ندامت ابو بكر از حملھ بھ خانھ زھرا 

 
 
 
  

 من آسى ال إني أجل « : ]بكر أبو[ فقال ... فیھ قبض الذي مرضھ
 َوِدْدُت َتَرْكُتُھنَّ وثالث َتَرْكُتُھنَّ، َأنِّي َوِدْدُت َفَعْلُتُھنَّ َثالٍث على إال الدنیا

 الالتي أما ، اهللا رسول َعْنُھنَّ َسَأْلُت أنِّي َوِدْدُت َوَثالٍث َفَعْلُتُھنَّ، أنِّي
  شيء، عن فاِطَمَة بیَت َكَشْفُت َأُكْن لم أنِّي َفَوِدْدُت تركتھن، أني وددت

؛   ٣٨٧، ص ١األموال، ج األموال، ج . ...الحرب على َأْغَلُقوا قد كانوا وإن



 
 

  :٢٧٩ المتوفی البالذري نقل علی الحدیث
 األیلي یزید بن یونس عن عدي بن الھیثم ثنا عمر، بن حفص حدثني

 في بكر أبي على دخلت :قال عوف بن الرحمن عبد أن الزھري عن
.الحرب علي نصب ولو فاطمة منزل أفتش لم أني وددت  ...مرضھ

ندامت ابوبكر بھ  نقلھاي متعدد و اسانید مختلف

.٤٠٦، ص ٣أنساب األشراف، ج أنساب األشراف، ج 

  
 
 

  :٣١٠ المتوفی الطبري نقل علی الحدیث
  قال بكیر بن عبداهللا بن یحیى حدثنا قال األعلى عبد بن یونس حدثنا
 عمر عن كیسان بن صالح عن علوان حدثنا قال سعد بن اللیث حدثنا

 بیت أكشف لم أنى فوددت ... :أبیھ عن عوف بن عبدالرحمن بن
.الحرب على غلقوه قد كانوا وإن شئ عن فاطمة

.٤٠٦، ص ٣أنساب األشراف، ج أنساب األشراف، ج 

بیروت -دار الكتب العلمیة : ، نشر  ٣٥٣ص    ٢تاریخ الطبري  ج تاریخ الطبري  ج 



 
 
 
 

:٣۶٠المتوفی الطبرانى نقل  علی الحدیث
 حدثني ُعَفْیٍر بن َسِعیُد ثنا اْلِمْصِريُّ اْلَفَرِج بن َرْوُح الزِّْنَباِع أبو حدثنا

 عبد بن ُحَمْیِد بن الرحمن عبد بن ُحَمْیِد عن اْلَبَجِليُّ َداُوَد بن ُعْلَواُن
 بن الرحمن عبد بن ُحَمْیِد عن َكْیَساَن بن َصاِلِح عن َعْوٍف بن الرحمن

 َوَأْن َوَتَرْكُتُھ َفاِطَمَة َبْیَت َكَشْفُت َأُكْن لم َأنِّي َفَوِدْدُت ... :أبیھ عن َعْوٍف
.اْلَحْرَب َعَليَّ َأْغِلَق

ندامت ابوبكر بھ  نقلھاي متعدد و اسانید مختلف

.اْلَحْرَب َعَليَّ َأْغِلَق
 - ١٤٠٤ -الموصل  -مكتبة الزھراء : ، نشر  ٦٢ص    ١المعجم الكبیر  ج  -

حمدي بن عبدالمجید السلفي: الثانیة ، تحقیق : الطبعة 



 
  
  
 

  :٦٤٣ : المتوفی لمقدسيا الدین ضیاء نقل علی الحدیث
 المصري الفرج بن روح الزنباع أبو ثنا الطبراني أحمد بن سلیمان

  بن حمید عن البجلي داود بن علوان حدثني عفیر بن سعید ثنا
  كیسان بن صالح عن عوف بن عبدالرحمن بن حمید بن عبدالرحمن

 فوددت أفعلھن لم أني وددت ... :أبیھ عن عبدالرحمن بن حمید عن
.الحرب على أعلق وأن تركتھ أو فاطمة بیت كشفت أكن لم أني

ندامت ابوبكر بھ  نقلھاي متعدد و اسانید مختلف

.الحرب على أعلق وأن تركتھ أو فاطمة بیت كشفت أكن لم أني
المكرمة  المكرمة مكة  –مكتبة النھضة الحدیثة : ، نشر  ٨٩ص    ١األحادیث المختارة  ج 

دھیشعبد الملك بن عبد اهللا بن : األولى ، تحقیق : الطبعة ،  ١٤١٠ -



  
 
 
  
 

  : ۵٧١ المتوفی عساكر ابن نقل علی الحدیث
  المؤید وأم الفراوي الفضل بن محمد بن اهللا عبد البركات أبو أخبرنا
 أبي بن الفضل بن محمد أبي حرب أبي بنت بجمعة المعروفة نازیین

 بكر أبو أنبأ الجرجاني حرب أبي بن الفضل القاسم أبو أنا قاال حرب
  بن مكرم بن الحسن نا یعقوب بن أحمد العباس أبو نا الحسن بن أحمد

 قال القاسم بن خالد الھیثم أبو حدثني ببغداد علي أبو البزار حسان

ندامت ابوبكر بھ  نقلھاي متعدد و اسانید مختلف

 
 
  

 قال القاسم بن خالد الھیثم أبو حدثني ببغداد علي أبو البزار حسان
 الرحمن عبد بن حمید عن كیسان بن صالح عن سعد بن لیث حدثنا

  عن فاطمة بیت كشفت أكن لم أني وودت  ... :أبیھ عن عوف بن
 .الحرب على أغلقوه أنھم مع شيء

تاریخ مدینة دمشق  ج 
- ١٩٩٥

بیروت  -دار الفكر : ، نشر  ٤١٧ص    ٣٠تاریخ مدینة دمشق  ج 
محب الدین أبي سعید عمر بن غرامة العمري: ، تحقیق  ١٩٩٥ -



 
  
  

  :٧۴٨ المتوفی الذھبي نقل علی الحدیث
 حمید عن ، البجلي داود بن علوان وقال :٧۴٨ المتوفی الذھبي قال
  الرحمن عبد بن حمید عن ، كیسان ابن صالح عن ، الرحمن عبد بن
  وأن فاطمة بیت كشفت أكن لم أني وددت ... :أبیھ عن ، عوف بن

.الحرب علي أغلق

ندامت ابوبكر بھ  نقلھاي متعدد و اسانید مختلف

– –بیروت   -دار الكتاب العربي : نشر ١١٧ص  ٣تاریخ اإلسالم للذھبي  ج 

  
 

  ابن ھذا من وأطول ھكذا رواه> :المتقدمة للروایة نقلھ بعد وقال
 ابن كذلك أخرجھ كیسان، بن صالح عن سعد، بن اللیث عن وھب،

عائذ

– –بیروت   -دار الكتاب العربي : نشر ١١٧ص  ٣تاریخ اإلسالم للذھبي  ج 
عمر عبد السالم تدمرى ،. د: بتحقیق 

١٤٠٧–بیروت   -دار الكتاب العربي : نشر ١١٨ص  ٣تاریخ اإلسالم للذھبي  ج تاریخ اإلسالم للذھبي  ج 



 
 

  :١١١١ المتوفی المكي العاصمي نقل عل ی الحدیث
 بن حمید عن كیسان بن صالح عن علوان عن سعد بن اللیث وروى

 بیت كشفت أكن لم أني وددت ... :أبیھ عن عوف ابن الرحمن عبد
.الحرب على أغلق وإن وتركتھ فاطمة

مختلفنقلھاي متعدد واسانید ندامت ابوبكر بھ 

ھـ١٤١٩ - بیروت  -دار الكتب العلمیة : ، نشر  ٤٦٥ص    ٢َسْمُط النجوم العوالي  ج َسْمُط النجوم العوالي  ج  ھـ١٤١٩ - بیروت  -دار الكتب العلمیة : ، نشر  ٤٦٥ص    ٢َسْمُط النجوم العوالي  ج َسْمُط النجوم العوالي  ج 





 
 
 
 
 
 

 وعلیھ تقدیر، أقل على طرق بثالثة اخرجت قد الھجوم روایة أن
 الید رفع یمكن ال لكن األسانید ھذه في مشاكل وجود فرضنا لو فحتى

 طرق تعددت إذا السنة عند الرجال قواعد وفق أنھ إذ حجیتھا؛ عن
 حكى كما ضعیفة، كانت وإن حتى بعضًا بعضھا یقوي فإنھا الروایة

 إن :)المھذب شرح( في النووي وقال> :٨۵۵ المتوفی العیني ذلك
 :نقول أنا على بھ، یحتج ضعاف ومفرداتھا طرق من روي إذا الحدیث

صحت روایت ندامت ابوبكر

 
 

 :نقول أنا على بھ، یحتج ضعاف ومفرداتھا طرق من روي إذا الحدیث
 یقوي كثیرة مختلفة بطرق الصحابة من أحادیث عدة لمذھبنا شھد قد

.ضعیفا واحد كل كان وإن بعضا، بعضھا
.بیروت–دار إحیاء التراث العربي : ، ناشر٣٠٧ص ٣ج: عمدة القاري عمدة القاري 



 
 

 وكثرتھا الطرق تعّدد> :الفتاوى مجموع في الحّراني تیمیھ ابن وقال
 فّجارا الناقلون كان ولو بھا العلم یحصل قد حتى بعضا بعضھا یقوى
.<الغلط حدیثھم في كثر ولكن عدوال علماء كانوا إذا فكیف فّساقا

صحت روایت ندامت ابوبكر

تیمیة تیمیةمكتبة ابن : نشر، ٢٦ص ١٨ج: كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة

 
 
 
 

 أحدى ُطُرق نقل أن بعد )الغلیل ارواء( في الباني ناصر محمد وقال
 ضعف من تخلو ال كلھا طرقھ الحدیث أن :القول وجملة> :الروایات

 العلة وإنما بكذب اتھم من منھا شئ في لیس إذ یسیر ضعف ولكنھ
 الطرق أن )المصطلح علم( في المقرر ومن الحفظ سوء أو االرسال

.<متھم فیھا یكن لم إذا بعضا بعضھا یقوي
الثانیة،  الثانیة، : الطبعةبیروت، المكتب اإلسالمي ـ : ، نشر١٦٠ص ١ج: إرواء الغلیل 



 
 

:۶۴٣ المتوفی المقدسي  الدین ضیاء تحسین
 ضیاء ھو الھجوم عن الندامة روایة سند حسّنوا الذین جملة من

 :قلت> :عقبھا وقال ،)المختارة األحادیث( في رواھا فقد ـ المقدسي
<بكر أبي عن حسن حدیث وھذا

صحت روایت ندامت ابوبكر

المكرمة المكرمةمكتبة النھضة الحدیثة ـ مكة : نشر، ٩٠ص ١ج المختارةاألحادیث 

 
 
 

:المقدسي الدین ضیاء ترجمة
 الشام محدث الحجة الحافظ العالم اإلمام الضیاء> : الذھبي فیھ قال

 بن قال دین حافظ جبل ثقة :البرزالى الزكى عن ... السنة شیخ
 بن الشرف وقال ... تقي ورع بالرجال عالم حجة متقن حافظ :النجار

.الضیاء شیخنا مثل رأیت ما :النابلسي
األولى األولى: دار الكتب العلمیة ـ بیروت، الطبعة: نشر ١۴٠۵ص  ۴ج, تذكرة الحفاظ



  
 
  
 

:ھـ٢٢٧ المتوفی منصور بن سعید تحسین
  كما منصور بن سعید ھو الھجوم روایة سند حسّنوا الذین جملة من

 في عبید َأبو> :قال حیث كنزه، في الھندي المتقي عنھ ذلك حكى
  فضائل في اَألطرابلسي سلیمان بن وخیثمة عق، اَألْمَواِل، كتاب

 شيٌء فیھ لیس َأنَُّھ ِإالَّ حسن حدیث ِإنَّھ وقال ص، كر، طب، الصحابة،
.<النبي عن

صحت روایت ندامت ابوبكر

 
.)ص( بـ منصور بن ولسعید

.<النبي عن

.بالقبول تلقاه و السیوطي ذكره ھكذا

 )كر( بـ عساكر والبن )طب( بـ الكبیر في للطبراني المتقي رمز وقد
.)ص( بـ منصور بن ولسعید

الرسالة  الرسالة مؤسسة :نشر ١۴١١٣ح ،۶٣٣ص ۵ج :العمال كنز

مؤسسة الكتب الثقافیة ـ بیروت
؛۴٨

مؤسسة الكتب الثقافیة ـ بیروت: ، نشر٣۵و  ٣۴مسند فاطمھ ص
؛۴٨ص ١٧و ج ١٠١ص ١٣ج: األحادیث  للسیوطيجامع 

دار الكتب العلمیة ـ بیروت دار الكتب العلمیة ـ بیروت: ، نشر٢۵٢ص ۵ج: كنز العمال



 
 

:منصور بن سعید ترجمھ
 الحرم شیخ اإلمام الحافظ شعبة ابن منصور، بن سعید> :الذھبي قال
 ثقة ھو الرازي حاتم أبو وقال ...العلم أوعیة من صادقا ثقة وكان ...
.<وصنف جمع ممن األثبات المتقنین من

صحت روایت ندامت ابوبكر

.ھـ١٤١٣التاسعة، : مؤسسة الرسالة ـ بیروت، الطبعة: ، نشر٥٨٦ص ١٠ج: سیر أعالم النبالءسیر أعالم النبالء

 اإلمام الحافظ شعبة بن منصور بن سعید> :)الحفاظ تذكرة ( في وقال 
.<...المروزي عثمان أبو الحجة

.األولى: دار الكتب العلمیة ـ بیروت، الطبعة: ، ناشر٤١٦ص ٢ج: تذكرة الحفاظتذكرة الحفاظ



 
 

:) س(اعتراف ابن تیمیة بر ورود بھ خانھ حضرت زھرا  
 لینظر البیت كبس إنھ یقال ما وغایة : )ھـ٧٢٨( حراني تیمیھ ابن
 رأى ثم لمستحقھ یعطیھ وأن یقسمھ الذي اهللا مال من شيء فیھ ھل
.الفيء مال من یعطیھم أن یجوز فإنھ لجاز لھم تركھ لو أنھ

صحت روایت ندامت ابوبكر

محمد رشاد سالم. د: مؤسسة قرطبة تحقیق : ، نشر  ٢٩١ص    ٨منھاج السنة النبویة  ج منھاج السنة النبویة  ج 

  

محمد رشاد سالم. د: مؤسسة قرطبة تحقیق : ، نشر  ٢٩١ص    ٨منھاج السنة النبویة  ج منھاج السنة النبویة  ج 





 
 
 
 

:الندامة روایة السنة أھل بعض تحریف
 الخلیفة، وجھ ماء لحفظ الروایة؛ بتحریف السنة علماء بعض قام

 لم وثالث فعلتھن ثالث على إال آسي ما إني أما> :كاآلتي فرواھا
 وددت وسلم، علیھ اهللا صلى اهللا رسول عنھن أسأل لم وثالث أفعلھن

 ووددت قال ذكرھا أرید ال :عبید أبو قال ذكرھا، لخلة كذا؛ أفعل لم أني
.<...ساعدة بني سقیفة یوم أني

تحریف حدیث ندامت ابوبكر

.<...ساعدة بني سقیفة یوم أني
كتاب األموال

دار الفكر: نشر 
)ھـ ٢٢۴، ألبي عبید القاسم بن سالم المتوفی ١٧۴ص ١ج: كتاب األموال

م؛ ١٩٨٨ھـ ـ ١۴٠٨خلیل محمد ھراس، : تحقیق. ـ بیروت. دار الفكر: نشر 

المتوفی 
١٤٠٣

المتوفی   األندلسيلبكري ل، ١٠٧٧ـ  ١٠٧٦ص ٣ج: معجم ما استعجم 
١٤٠٣الثالثة، : عالم الكتب ـ بیروت، الطبعة: نشرمصطفى السقا، : تحقیق





  
  
 

  بكر أبي إقرار لروایة نقلھما بعد العسقالني حجر وابن الذھبي قال 
  ابن ویقال َداُود، بن ُعْلَواُن( :البخاري قال> :÷فاطمة دار بكشف
 وال علیھ یتابع ال حدیث لھ( :العقیلي وقال ،)الحدیث منكر صالح،
.<)العقیلي الحدیث منكر( :یونس بن سعید أبو وقال ،)بھ إال یعرف

اشكال سندي بھ ضعف علوان و پاسخ آن

دار الكتب العلمیة ـ بیروت دار الكتب العلمیة ـ بیروتدار الكتب العلمیة ـ بیروت: ، نشر١٣۵ص ۵ج: میزان االعتدال في نقد الرجال
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بیروت، 

دار الكتب العلمیة ـ بیروت: ، نشر١٣۵ص ۵ج: میزان االعتدال في نقد الرجال
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بیروت، : ، نشر١٨٩ص ۴ج: لسان المیزان 



  
 
 
 
  

:للبخاري النسبة ثبوت لعدم داود بن علوان تضعیف بطالن
  والتاریخ والكنى، الكبیر، كالتاریخ البخاري؛ لكتب تتبعنا شّدة مع

 نطمأن حتى المذكورة الترجمة نجد لم لكنا الصغیر، وضعفاء االوسط،
 المتوفی العقیلي ھو عنھ ذلك حكى من وأول عنھ، حكى ما بصحة

 موسى، بن آدم حدثني> :قال موسى، بن آدم عن الضعفاء في ٣٢٢
  بن علوان ویقال البجلي، داود بن علوان( :قال البخاري، سمعت :قال

اشكال سندي بھ ضعف علوان و پاسخ آن

  

  

  بن علوان ویقال البجلي، داود بن علوان( :قال البخاري، سمعت :قال
.<)الحدیث منكر صالح،

  آدم لجھالة روایة لسند تضعیفھ عند ھـ١۴٢٠ المتوفی األلباني قال
.<اآلن ترجمة لھ أجد لم موسى بن آدم لكن> :قال موسى، بن

دار المكتبة العلمیة ـ بیروت: ، نشر٤١٩ص ٣ج: الضعفاء الكبیرالضعفاء الكبیر

المكتب اإلسالمي ـ بیروت المكتب اإلسالمي ـ بیروت: الشاویش، نشرزھیر : ، تحقیق٢٤٢ص ٥ج: إرواء الغلیل



  
:ضعیف )الحدیث منكر( كل لیس

  روي من كل ما> :المروزي عتاب بن أحمد ترجمة ضمن الذھبي قال
.<یضّعف المناكیر

اشكال سندي بھ ضعف علوان و پاسخ آن

بیروتدار الكتب العلمیة ـ  بیروتدار الكتب العلمیة ـ : ، نشر٢٥٩ص ١ج: میزان االعتدال في نقد الرجال

 
 

 :البجلي فضل بن الحسین ترجمة ضمن العسقالني حجر ابن وقال
 لما الضعفاء في یذكر أن استحق منكرًا شیئًا روى من كل كان فلو>

.<أحد المحدثین من سلم
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بیروت: ، نشر٣٠٧ص ٢ج: لسان المیزانلسان المیزان



  
 
  

:)الحدیث منكر( عن البخاري روایة
:َمْخَلد بن خالد
  من القطواني َمْخَلد بن خالد> :الضعفاء فى المغنى في الذھبي قال

 أحادیث لھ حنبل بن أحمد قال اهللا شاء إن صدوق .البخاري شیوخ
  في عدي ابن وذكره التشیع مفرط الحدیث منكر سعد ابن وقال مناكیر

اشكال سندي بھ ضعف علوان و پاسخ آن

 شتاما كان الجوزجاني وقال منكرة أحادیث عشرة لھ فساق الكامل 
.<بھ یحتج وال حدیثھ یكتب حاتم أبو وقال مذھبھ بسوء معلنا

.الدكتور نور الدین عتر: ، تحقیق٢٠٦ص ١ج: المغني في الضعفاءالمغني في الضعفاء



 
 

:حماد بن نعیم
 بخط وقرأت> :حماد بن نعیم ترجمة ضمن العسقالني حجر ابن قال

 منكر وھو نعیم بھ تفرد شاھد وال لھ أصل ال الحدیث ھذا أن الذھبي
.<البخاري شیوخ من نعیم قلت .إمامتھ على الحدیث

اشكال سندي بھ ضعف علوان و پاسخ آن

 المجید
 

 المجید عبد حمدیبن :تحقیق ،١٤٧ص ١ج :المطلقة األمالي
 بیروت، ـ اإلسالمي المكتب :ناشر السلفي، إسماعیل بن

  وال لھ أصل ال :الذھبي بخط قرأت :قلت> :)الظراف النكت( في قال و  
.<إمامتھ مع الحدیث منكر حماد بن ونعیم شاھد،

 بیروت، ـ اإلسالمي المكتب :ناشر السلفي، إسماعیل بن 

عبد الصمد 
بیروت

عبد الصمد : ، تحقیق١٧٣ص ١٠ج: النكت الظراف على األطراف
بیروتالمكتب اإلسالمي ـ : شرف الدین، زھیر الشاویش، ناشر



  

 

:الطفاوي الرحمن عبد بن محمد
  الرحمن عبد بن محمد :س ت د خ ٧٤٢  المتوفی المزي قال

.<الحدیث منكر :ُزْرَعة أبو َقالَو ...الَبْصِرّي المنذر أبو الطفاوي،

 )س( و الترمذي، )ت( داوود؛ أبو )د( البخاري؛ )خ( من والمراد

اشكال سندي بھ ضعف علوان و پاسخ آن

مؤسسة الرسالة ـ بیروت: بشار عواد معروف، نشر. تحقیق د ٦٥٢ص ٢٥ج: تھذیب الكمال

 

  
 
  

 )س( و الترمذي، )ت( داوود؛ أبو )د( البخاري؛ )خ( من والمراد
.النسائي

  أبو الرحمن عبد بن محمد> :٤٧٤  المتوفی الباجي ولید أبو وقال
 عنھ ... والبیوع الرقاب في البخاري أخرج البصري الطفاوي المنذر

  أحیانا یھم أنھ إال صالح صدوق بأس بھ لیس الرازي حاتم أبو قال ...
٥٣٣ص.<الحدیث منكر ھو الرازي زرعة أبو وقال

ھـ١٤٠٦
٥٣٣ص ٢ج: التعدیل والتجریح لمن خرج لھ البخاري في الجامع الصحیح

ھـ١٤٠٦، ١دار اللواء للنشر والتوزیع ـ الریاض، ط: ، نشر٥٣٣:، رقم



  
 
 
 

:البصري حسان بن حسان
  بن علي أبو البصري حسان بن حسان البخاري خ> :حجر ابن قال
 وعنھ ...بكر بن اهللا وعبد شعبة عن روى مكة نزیل عباد أبي

 حاتم أبو قال ... الھسنجاني الحسن بن وعلي زرعة وأبو البخاري
 سنة توفي علیھ یثني المقري كان البخاري وقال الحدیث منكر

٢١٣>.

اشكال سندي بھ ضعف علوان و پاسخ آن

  
 
 

.<الحدیث

٢١٣>.

:بشر بن الحسن
  بن الحسن والنسائي والترمذي البخاري س ت خ> :حجر بنا قال

 وقال ... الكوفي علي أبو البجلي الھمداني المسیب بن سلم بن بشر
 منكر خراش بن وقال بالقوي لیس النسائي وقال صدوق حاتم أبو

.<الحدیث

١٤٠٤األولى،  ١٤٠٤األولى، : دار الفكر ـ بیروت، الطبعة: ، ناشر٢١٧ص ٢ج: تھذیب التھذیب

دار الفكر ـ بیروت دار الفكر ـ بیروت: ، ناشر۴٧٣: ، رقم٢٢٣ص ٢ج: تھذیب التھذیب





  
  

 
 

  بن الھیثم ثنا عمر، بن حفص حدثني :٢٧٩ المتوفی البالذري قال
  بن الرحمن عبد أن الزھري عن األیلي یزید بن یونس عن عدي

 . ...مرضھ في بكر أبي على دخلت :قال عوف

 محمد بن اهللا عبد البركات أبو أخبرنا  :۵٧١المتوفی عساكر ابن قال
 أبي بن الفضل القاسم أبو أنا قاال ... حرب أبي بنت ... المؤید وأم ...

روایت بدون ذكر علوان در سندنقل 

.٤٠٦، ص ٣أنساب األشراف، ج أنساب األشراف، ج 

 
  
 
  

 أبي بن الفضل القاسم أبو أنا قاال ... حرب أبي بنت ... المؤید وأم ...
  بن أحمد العباس أبو نا الحسن بن أحمد بكر أبو أنبأ الجرجاني حرب

 حدثني ببغداد علي أبو البزار حسان بن مكرم بن الحسن نا یعقوب
  بن صالح عن سعد بن لیث حدثنا قال القاسم بن خالد الھیثم أبو

 ...أبیھ عن عوف بن الرحمن عبد بن حمید عن كیسان

-بیروت  -بیروت  -دار الفكر : ، نشر  ٤١٧ص    ٣٠تاریخ مدینة دمشق  ج 





 
  

 لھ، ٣۵۴ المتوفی حبان ابن توثیق ھو علوان وثاقة على االدلة من
  بن مالك عن یروى الكوفة أھل من البجلي داود بن علوان> :قال

.<الحمصي عثمان بن عمر عنھ روى مغول

توثیق علوان توسط ابن حبان

 األولى، :الطبعة الفكر، دار :نشر ،١٤٨٢٩ :رقم ،٥٢٦ص ٨ج :الثقات األولى،

  
 
 
 

:حبان ابن لتوثیقات حجر وابن المزي تأیید
  حبان، ابن توثیق أھمیة برزت ھنا من> : االرنؤوط شعیب قال

 والتزم لھ، »الثقات« كتاب على المزي الحافظ اعتمد فقد وألھمیتھا
 أن »الثقات« في ذكر لھ ممن الراوي كان إذا »الكمال تھذیب« في

 في حجر ابن الحافظ وتابعھ ،»الثقات« في حبان ابن ذكره :یقول
.»التھذیب تھذیب« مقدمة ابن الصالح ص: رك .، طبعة الدكتور نور الدین عتر٢٢مقدمة ابن الصالح ص: رك





 
 
  
 
 
  

 َبْكٍر أبي على َدَخْلُت قال َعْوٍف بن الرحمن عبد ح عن الطبري روی
 َوَسَأْلُتُھ علیھ َفَسلَّْمُت فیھ ُتُوفَِّي الذي َمَرِضِھ في َأُعوُدُه عنھ اللَُّھ رضي
  ُشُغال لي َوَجَعْلُتْم َوِجٌع َتَرى ما على إّني َأَما فقال  ...َأْصَبْحَت؟ َكْیَف

 َنْفِسي في َخْیَرُكْم َلُكْم َواْخَتْرُت َبْعِدي من َعْھًدا َلُكْم َجَعْلُت َوَجِعي مع
 على آسي ال اني َأَما ... لھ اَألْمُر َیُكوَن َأْن َرَجاَء َأْنُفُھ ِلَذِلَك َوِرَم َفُكلُُّكْم
  أْفَعْلُھنَّ لم َوَثالٍث َأْفَعْلُھنَّ لم َأنِّي َوِدْدُت َفَعْلُتُھنَّ َثالٍث على اال َشْيٍء

چیز ٩روایت كامل ندامت ابوبكر از 

  
 
 
 
  
 
 

  أْفَعْلُھنَّ لم َوَثالٍث َأْفَعْلُھنَّ لم َأنِّي َوِدْدُت َفَعْلُتُھنَّ َثالٍث على اال َشْيٍء
 علیھ اللَُّھ صلى اللَِّھ َرُسوَل َسَأْلُت َأنِّي َوِدْدُت َوَثالٍث َفَعْلُتُھنَّ َأنِّي َوِدْدُت
 لم َأنِّي َفَوِدْدُت َأْفَعْلُھنَّ لم َأنِّي َوِدْدُت الالِتي الثَّالُث َفَأمَّا َعْنُھنَّ وسلم

 َأنِّي َوَوِدْدُت اْلَحْرَب َعَليَّ َأْغِلَق َوَأْن َوَتَرْكُتُھ َفاِطَمَة َبْیَت َكَشْفُت َأُكْن
  أبي الرَُّجَلْیِن َأَحِد ُعُنِق في اَألْمَر َقَذْفُت كنت َساِعَدَة بني َسِقیَفَة یوم

 َحْیُث اني َوَوِدْدُت .َوِزیًرا َوُكْنُت اْلُمْؤِمِنیَن َأِمیَر َفَكاَن ُعَمَر أو ُعَبْیَدَة
 َظِفَر َفِإْن اْلَقصَِّة ِبِذي َأَقْمُت الرِّدَِّة َأْھِل إلى اْلَوِلیِد بن َخاِلَد َوجَّْھُت كنت

 َمَدًدا أو ِرْدًءا كنت واال َظِفُروا اْلُمْسِلُموَن



 
 
  

 
 

 األمر عن التسلل تمنى لماذا النادم الخلیفة إن ثم :األمیني العالمة قال
 ؟ عمر أو عبیدة أبي : الرجلین أحد عنق في وقذفھ ؟ السقیفة یوم

  باطل عن كان إن و . فیھ ندم ال فالحق ؟ وقع حق عن ندمھ أكان
. الراشدة الخالفة أساس یھدم فھو ؟ سبق

 وجھا نعرف ال فإنا الرجلین أحد عنق إلى قذفھ من وده الذي ثم
 یبلغ ال وفضائل وذو أعاظم الصحابة وفي بالقذف لتخصیصھما

چیز ٩روایت كامل ندامت ابوبكر از 

 

 
  

 یبلغ ال وفضائل وذو أعاظم الصحابة وفي بالقذف لتخصیصھما
... منھم أي شأو الرجالن

 :عباس البن الخطاب بن عمر قال :٢۶٢ المتوفى النمیر شّبة ابن قال
  صاحبك، نبّیھم وسّنة  الّلھ كتاب على یحملھم أن ولیھا إن أحراھم إّن

.علّیا یعني
 

١٧٣ص  ٧الغدیر  ج الغدیر  ج 

.٨٨٣ص  ٣تاریخ المدینة المنورة ج تاریخ المدینة المنورة ج 



 
 

 ولیتموھا وان« : )ص( اهللا رسول قال النیسابوري الحاكم روایة وفى
 على صحیح حدیث ھذا .»مستقیم صراط على یقیمكم مھتد فھاد علّیا

   .یخرجاه ولم الشیخین شرط
 .مھدیًا ھادیًا تجدوه فاعلین أراكم وما علیًا تستخلفوا إن :روایة وفي

چیز ٩روایت كامل ندامت ابوبكر از 

.١۴٢ص ٣المستدرك ، ج  المستدرك ، ج  

٨٣. .٨٣ص ١ج التنزیل، شواھد  ۶٣٠ص ١١ج العمال، كنز 

 

  .الصحیحة سلسلتھ في األلباني ذكره

 أراكم وال علیًا تؤمروا إن : )ص( قال حنبل بن أحمد روایة  وفي
 . مھدیًا ھادیًا تجدوه فاعلین

٣٣١ ٣٣١ص ۴سلسلة األحادیث الصحیحة، ج

 .١٠٩ص ١مسند أحمد، جمسند أحمد، ج



 

 

 
 

 َأِسیًرا ِباَألْشَعِث ُأِتیُت یوم َأنِّي َفَوِدْدُت َفَعْلُتَھا َأنِّي َوِدْدُت الالِتي َوَأمَّا
 .إلیھ َطاَر إّال َشرَّ َیُكوُن ال َأنَُّھ إليَّ ُیَخیَُّل فإنھ ُعُنَقُھ َضَرْبُت
 أو َسِریًحا َوَقَتْلُتُھ َأْحِرُقُھ َأُكْن لم السَُّلِميَّ ِباْلَفَجاِة ُأِتیُت یوم َأنِّي َوَوِدْدُت
.َنِجیًحا أْطَلْقُتُھ

 إلى ُعَمَر َوجَّْھُت الشَّاِم إلى اْلَوِلیِد بن َخاِلَد َوجَّْھُت َحْیُث َأنِّي َوَوِدْدُت
 وجل عز اللَِّھ َسِبیِل في َوِشَماِلي َیِمیِني َیَدْي َبَسْطُت قد َفَأُكوُن اْلِعَراِق

چیز ٩روایت كامل ندامت ابوبكر از 

 
 
 
 

 وجل عز اللَِّھ َسِبیِل في َوِشَماِلي َیِمیِني َیَدْي َبَسْطُت قد َفَأُكوُن اْلِعَراِق
 وسلم علیھ اللَُّھ صلى اللَِّھ َرُسوَل َسَأْلُت َأنِّي َوِدْدُت الالِتي الثَّالُث َوَأمَّا

 َوَوِدْدُت َأْھُلُھ ُیَناِزُعُھ َفال اَألْمُر ھذا ِفیَمْن َسَأْلُتُھ كنت َأنِّي َفَوِدْدُت َعْنُھنَّ
 َسَأْلُتُھ َأنِّي َوَوِدْدُت َسَبٌب اَألْمِر ھذا في ِلَألْنَصاِر ھل َسَأْلُتُھ كنت َأنِّي
.َحاَجًة ِمْنُھَما َنْفِسي في فإن اَألِخ َوِبْنِت العمھ َعِن

١٩٨٣مكتبة الزھراء  ١٩٨٣مكتبة الزھراء : ، نشر  ٦٢ص    ١المعجم الكبیر  ج 
حمدي بن عبدالمجید السلفي: تحقیق ، 



 
 
 
  

:قصة األشعث التي ندم الخلیفة علیھا

 الصِّدِّیِق َبْكٍر أبي على َأِسیًرا َقْیٍس بن ِباَألْشَعِث ُقِدَم َلمَّا :الطبراني قال
 ُسوَق َدَخَل َسْیَفُھ َفاْخَتَرَط ُأْخَتُھ َوَزوََّجُھ ِوَثاَقُھ َأْطَلَق عنھ اللَُّھ رضي
 َكَفَر :الناس َوَصاَح َعْرَقَبُھ ِإال َناَقًة َوال َجَمال َیَرى ال َفَجَعَل اِإلِبِل

  َزوََّجِني َوَلِكْن َكَفْرُت ما َواللَِّھ إني وقال َسْیَفُھ َطَرَح َفَرَغ فلما اَألْشَعُث

چیز ٩روایت كامل ندامت ابوبكر از 

  
 

  َزوََّجِني َوَلِكْن َكَفْرُت ما َواللَِّھ إني وقال َسْیَفُھ َطَرَح َفَرَغ فلما اَألْشَعُث
 َأْھَل یا ھذه غیر َوِلیَمٌة لنا كانت ِبالِدَنا في كنا َوَلْو ُأْخَتُھ الرَُّجُل ھذا

.َشْرَواَھا ُخُذوا َتَعاَلْوا اِإلِبِل َأْصَحاَب َوَیا َوُكُلوا اْنَحُروا اْلَمِدیَنِة
المعجم الكبیر  ج 

سیر أعالم النبالء  ج 
مكتبة الزھراء: ، نشر  ٢٣٧ص    ١المعجم الكبیر  ج 

.٢٣٩ص  ١، اإلصابة  ج ٣٩ص    ٢سیر أعالم النبالء  ج 



 
 
 
 
 

: السَُّلِمّي اْلَفَجاِة قصة
 بكر أبي على وفد حیث السَُّلِمّي اْلَفَجاِة المرتدین أصناف من عدوا وقد

 بالسالح بكر أبو فأمده المرتدین قتال یرید أنھ وذكر عنھ اهللا رضي
 منھم لقى من یقتل ، والكافر المسلم السلمي فاستعرض ، والرواحل

 جیشا فجھز عنھ اهللا رضي بكر أبي إلى الخبر فوصل ، مالھ ویأخذ
 أبي أمیر أنت : الجیش ألمیر قال بالجیش السلمي أحس فلما ، لقتالھ

چیز ٩روایت كامل ندامت ابوبكر از 

 
 
 

 أبي أمیر أنت : الجیش ألمیر قال بالجیش السلمي أحس فلما ، لقتالھ
 فألق صادقا كنت إن الجیش أمیر فقال ، أكفر ولم أمیره وأنا بكر

 بالنار بتحریقھ فأمر بكر أبي إلى الجیش قائد بھ فبعث فألقاه السالح
.حي وھو

٥١ ٥١ص  ٣أسد الغابة  ج : فراجع





چیز ٩روایت كامل ندامت ابوبكر از 

١٧٣ص  ٧الغدیر  ج الغدیر  ج 

.٨٨٣ص  ٣تاریخ المدینة المنورة ج تاریخ المدینة المنورة ج 





وهابيت و وهابيت و 
حديث فاطمه حديث فاطمه 

١

٢ حديث فاطمه حديث فاطمه 
بضعة مينبضعة مين

٣





وأما قولھ رووا جمیعا أّن فاطمة بضعة مّني م ن آذاھ ا آذان ي    : قال ابن تیمیة
بھذا اللف ظ ب ل روى بغی ره كم ا     لم یرو فإن ھذا الحدیث . ومن آذاني آذى الّلھ

، لم ا ق ام النب ي ص لى اهللا     روى في سیاق ح دیث  
ِإنَّ َبِن ي ِھَش اِم ْب ِن اْلُمِغی َرِة اْس َتْأَذُنوا ِف ي َأْن ُیْنِكُح وا        :فق ال علیھ وس لم خطیب ا   

اْبَنَتُھْم َعِليَّ ْبَن َأِبي َطاِلب َفَال آَذُن، ُثمَّ َال آَذُن، ُثمَّ َال آَذُن، ِإالَّ َأْن ُیِریَد اْب ُن َأِب ي   
.َطاِلب َأْن 

) ص(شبھھ ابن تیمیھ در حدیث بضعة النبي 

۵٢٣٠، ١۵٨، ص ۶صحیح البخاري، ج صحیح البخاري، ج 

ُث مَّ َذَك َر   . »ِإنَّ َفاِطَمَة ِمنِّي، َوَأَن ا َأَخ اُف َأْن ُتْف َتَن ِف ي ِدیِنَھ ا     «َفَقاَل :وفي روایة
َح دََّثِني  «ِصْھًرا َلُھ ِمْن َبِني َعْبِد َش ْمٍس، َف َأْثَنى َعَلْی ِھ ِف ي ُمَص اَھَرِتِھ ِإیَّ اُه َق اَل        

، َوِإنِّي َلْسُت ُأَح رُِّم َح َالًال َوَال ُأِح لُّ َحَراًم ا، َوَلِك ْن      
البخ اري  رواه . »َواللَِّھ َال 

. ومسلم في الصحیحین من روایة علي بن الحسین والمسور بن مخرمة ،٣١١٠، ح ۴٧، ص ۴صحیح البخاري، ج صحیح البخاري، ج 

۵٢٣٠، ١۵٨، ص ۶صحیح البخاري، ج صحیح البخاري، ج 



فسبب الحدیث خطبة على رضي اهللا عنھ البنة أبي جھل والسبب داخ ل   
في اللفظ قطعا إذ اللفظ الوارد على سبب ال یج وز إخ راج س ببھ من ھ     

.
وقد قال في الحدیث یریبني ما رابھا ویؤذیني ما اذاھا ومعل وم قطع ا أن   
خطبة ابنة أبي جھ ل علیھ ا رابھ ا وآذاھ ا والنب ي ص لى اهللا علی ھ وس لم         

راب  ھ ذل  ك وآذاه 

) ص(شبھھ ابن تیمیھ در حدیث بضعة النبي 

راب  ھ ذل  ك وآذاه 
٢۵١، ص ۴منھاج السّنة، جلد . 





بررسي سند روایت
إّن الّل   ھ یغض   ب لغض   بك، ویرض   ى     إّن الّل   ھ یغض   ب لغض   بك، ویرض   ى    : لفاطم   ة) ص(رس   ول اهللا ق   ال 

 .ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه. لرضاك
. فاطمة َبْضَعة مّنى فمن أغضبھا أغضبني ): ص(رسول اهللا قال 

 .ِإنََّما َفاِطَمُة َبْضَعٌة ِمنِّي ُیْؤِذیِني َما آَذاَھا): ص(قال رسول اهللا 

١۵٣ص  ٣ج: المستدركالمستدرك

 ٣٧١۴ح  ٢١٠ص ۴صحیح البخارى ج صحیح البخارى ج 

غضب و رضاي فاطمھ برابر با غضب و رضاي حق

أي أحدا من أبعاضي وإن صغر 
فق د آذان ي وم ن آذان ي     
ء الس ماء  
ء األرض وق د أذھ ب الّل ھ ع نھم ال رجس وطھ رھم وش رفھم ل یس         

 .ِإنََّما َفاِطَمُة َبْضَعٌة ِمنِّي ُیْؤِذیِني َما آَذاَھا): ص(قال رسول اهللا 

أي أحدا من أبعاضي وإن صغر ) من آذى شعرة مني (  :  قال الُمناوي
فق د آذان ي وم ن آذان ي     ( ، كنى بھ عن ذلك كما قال فاطمة بض عة من ي   

ء الس ماء   فعلی ھ لعن ة الّل ھ م ل    «زاد أب و نع یم وال دیلمي    ) فقد آذى الّلھ 
ء األرض وق د أذھ ب الّل ھ ع نھم ال رجس وطھ رھم وش رفھم ل یس          ومل

.الشرفألنفسھم وإّنما الّلھ الذي اجتباھم وكساھم حلة 

۶٢٠٢ح  ١۴١ص  ٧صحیح مسلم ج صحیح مسلم ج 

٢۴ص  ۶ج : فیض القدیر فیض القدیر 



 
 
  
 
 
 

 یتأذى من أذى تحریم الحدیث وفي :الحدیث نقل بعد حجر ابن قال
 علیھ الّلھ صلى النبي أذى ألّن بتأذیھ وسلم علیھ الّلھ صلى النبي
  فاطمة یؤذي ما یؤذیھ بأنھ جزم وقد وكثیره، قلیلھ إّتفاقا، حرام وسلم

 النبي یؤذي فھو بھ، فتأّذت شئ فاطمة حق في منھ وقع من فكّل
 في أعظم شئ ،وال الصحیح الخبر ھذا بشھادة وسلم علیھ الّلھ صلى

 من معاجلة باالستقراء عرف ولھذا ولدھا قتل من علیھا األذى إدخال

ھر كس فاطمھ را بیازارد پیامبر را آزرده

 من معاجلة باالستقراء عرف ولھذا ولدھا قتل من علیھا األذى إدخال 
 .أشّد اآلخرة ولعذاب الدنیا في بالعقوبة ذلك تعاطى

 ابنتھ عن الرجل ذّب باب ،٢٧٠ ص٩ ج :الباري فتح ابنتھ



v ُسَھیلّي:
 نَّأى َلَع یليَُّھھ السُِّب لََّدني اسَتَبَضْغأھا َبَضْغأ ْنَمَف 

 ْنمَّ  ِم ُبِض  ْغھ  ا َتنَّأ ُھوجیُھ  َتَو ُرفَّ  َكھ ُیا فإنَّ  َھبَّن َس  َم  
ن َم   َو  ھھا وغض   ِبِبَض   َغ یَنَب    ىَِّود ُس   َق   ھا َوبََّس   

۱۰۵، ص۷جفتح الباري، .ُرفََّكُی  ُھَبَضْغأ ۱۰۵، ص۷جفتح الباري،  .ُرفََّكُی  ُھَبَضْغأ

v شوكاني:
 وال دیلميُّ  ٍمْیَعُنأبو  زاَد» ى اَهللاآَذ ْدَقَفآذاني  ْنَمَو« 
.ِضْرَأاْل َأْلِمَو ماِءالسَّ َأْلِم اِهللا ُةَنْعھ َلْیَلَعَف

۱۰۵، ص۷جفتح الباري،  ۱۰۵، ص۷جفتح الباري، 

١٩، ص٦فيض القدير، ج ١٩، ص٦فيض القدير، ج
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:مى نویسد اإلصابة در عسقالنى حجر ابن
 في المدینة وقدم بكیر بن یحیى قال
.سنین ست بن أیفع غالم وھو ثمان سنة الفتح بعد الحجة ذي

 ماه در مكھ ازفتح پس و آمد دنیا بھ ھجرت از پس سال دو مسور
  بیشتر سال شش عمرش كھ شد مدینھ وارد ھشتم سال حجھ ذى

.نبود

قضیھ  این عدم تناسب ِسّني مسور بن مخرمھ، با 

 

.نبود

 الخطبة كون علي القرائن من المورخون استفاد  :علم أبو توفیق قال
 .الثالثة السنة في   الحسن والدة قبل الھجرة من الثانیة سنة كانت

بیروت - دار الجیل : علي محمد البجاوي، ناشر: ، تحقیق١١٩، ص ۶اإلصابة في تمییز الصحابة، ج اإلصابة في تمییز الصحابة، ج 

.، ترجمھ دكتر على اكبر صادقى١٧٠فاطمھ زھرا ص فاطمھ زھرا ص 



 :بكار بن الزبیر قال :مى نویسد مخرمھ بن مسور ترجمھ در ذھبى 
.وینتحلونھ تغشاه ]الخوارج[ كانت

.مى دانستند ازخودشان و گرفتھ تحویل را او خوارج

)ع(مسور بن مخرمھ، در صف دشمنان اھل بیت 

 - مؤسسة الرسالة : ناشر، ٣٩١، ص ٣سیر أعالم النبالء، ج  - 

 فلم :عروة قال :مى نویسد باره این در النبالء اعالم سیر در ذھبى 
.علیھ صلى إال معاویة ذكر المسور أسمع

  .نفرستد درود او بر و كند بھ معاویھ از یادى كھ نشنیدم مسور از

بیروت، -مؤسسة الرسالة : ، ناشر٣٩٢، ص ٣سیر أعالم النبالء، ج سیر أعالم النبالء، ج 



 
 
 

 
 

 ِإَزاٌر َوَعَلىَّ َثِقیل َأْحِمُلُھ ِبَحَجر َأْقَبْلُت َقاَل َمْخَرَمَة، ْبِن اْلِمْسَوِر َعِن
 َحتَّى َأَضَعُھ َأْن َأْسَتِطْع َلْم اْلَحَجُر َوَمِعَي ِإَزاِري َفاْنَحلَّ َقاَل، َخِفیٌف،

 اْرِجْع« وسلم علیھ اهللا صلى اللَِّھ َرُسوُل َفَقاَل َمْوِضِعِھ ِإَلى ِبِھ َبَلْغُت
.» ُعَراًة َتْمُشوا َوَال َفُخْذُه َثْوِبَك ِإَلى

 كمرم از لنگ ببرم، تا بودم داشتھ بر بزرگى سنگ :مى گوید مسور
 خود راه بھ طور ھمین و بگذارم زمین را سنگ نتوانستم و شد باز

)لخت عریان جلوي اصحاب(مسور فاقد عقل سالم  

 
 
 

 خود راه بھ طور ھمین و بگذارم زمین را سنگ نتوانستم و شد باز
 رسیدم، مى گذاشتم، را سنگ باید كھ جایى بھ اینكھ تا دادم ادامھ

 راه لخت و بگیر را آن و برگرد لباست نزد :فرمود ) ص( خدا رسول
.نروید

، ٣۴١، ح٢۶٨، ص ١صحیح مسلم، ج صحیح مسلم، ج 



  
 

 

  مردان كھ این و زوجات تعدد جواز و حلیت از تمام صراحت با قرآن
 ما َفاْنِكُحوا{ نمایند اختیار ھمسر یك از بیش شرائطي، با مى توانند

.٣/النساء .}ُرباع َو ُثالَث َو  َمْثنى النِّساِء ِمَن َلُكْم طاَب
 بھ چھار، چھار سھ، سھ دو، دو دارید، دوست كھ زنان از چھ ھر

.گیرید زنى

مخالف با نص قرآن استروایت، 

 َطاِلٍب أبي بن ُیِریَد َأْن إال آَذُن َلا ُثمَّ آَذُن َلا ُثمَّ آَذُن فال« :بخاري حدیث 
»اْبَنَتُھْم َوَیْنِكَح اْبَنِتي ُیَطلَِّق َأْن

  است قرآن مخالف ، )ص( اكرم رسول بھ اھانت بر افزون

بیروت - دار الجیل : علي محمد البجاوي، ناشر: ، تحقیق١١٩، ص ۶اإلصابة في تمییز الصحابة، ج اإلصابة في تمییز الصحابة، ج 

بیروت -دار ابن كثیر، الیمامة : ،ناشر۴٩٣٢، ح٢٠٠۴، ص ۵صحیح البخاري، ج صحیح البخاري، ج 



 
 
 
 

 صلى اللَِّھ رسول عن َجْعَفٍر أبي عن َكِریَمَة أبي بن عن الشافعي روی
 على َكَذُبوا حتى َفَحدَُّثوُه َفَسَأَلُھْم اْلَیُھوَد َدَعا َأنَُّھ وسلم علیھ اللَُّھ

 إنَّ فقال الناس َفَخَطَب اْلِمْنَبَر وسلم علیھ اللَُّھ صلى النبي َفَصِعَد ِعیَسى
 َأَتاُكْم وما َعنِّي َفُھَو اْلُقْرآَن ُیَواِفُق َعنِّي َأَتاُكْم فما َعنِّي َسَیْفُشو الحدیث

.َعنِّي َفَلْیَس اْلُقْرآَن ُیَخاِلُف َعنِّي

حدیث مخالف قرآن مردود است

 

.َعنِّي َفَلْیَس اْلُقْرآَن ُیَخاِلُف َعنِّي

 خالف ما :قال عباس ابن عن حاتم أبي ابن أخرج :السیوطي قال
.الشیطان خطوات من فھو القرآن

بیروت،  - دار المعرفة : ناشر: ، ٣٣٩، ص ٧األم، ج األم، ج 

سوره بقره سوره بقره ١۶٨ذیل آیھ ؛ بیروت  -دار الفكر : ،ناشر۴٠٣، ص ١الدر المنثور، ج 



 
 
 
  

:بود نیاورده اسالم مكھ، فتح از پیش تا ابوجھل، دختر :الف
 بنت حكیم أم أسلمت الفتح یوم كان لما :٢٣٠  المتوفی سعد ابن قال

 صلى اهللا رسول وأتت جھل أبي بن عكرمة امرأة ھشام بن الحارث
 وبایعت أسلمت ...جھل أبي بنت جویریة فبایعتھ، وسلم علیھ اهللا

  بن أبان تزوجھا ثم أمیة بن العیص أبي بن أسید بن عتاب وتزوجھا
.شیئا لھ تلد فلم أمیة بن العاص بن سعید

تاریخيعدم امكان این خواستگاري از منظر 

 

.شیئا لھ تلد فلم أمیة بن العاص بن سعید

:كرد ازدواج دیگري با آوردن، اسالم از پس بي درنگ :ب
 وبایعت أسلمت ...جھل أبي بنت جویریة ... :أیضا سعد ابن قال

...أمیة بن العیص أبي بن أسید بن عتاب وتزوجھا

.بیروت -دار صادر : ، ناشر٢۶٢، ص ٨الطبقات الكبرى، ج الطبقات الكبرى، ج 

بیروت  -دار صادر : ، ناشر٢۶٢، ص ٨الطبقات الكبرى، ج الطبقات الكبرى، ج 



 

  

 وسلم علیھ اهللا صلى اللَِّھ َرُسوِل ِبْنُت َتْجَتِمُع َال َواللَِّھ :بخاري عبارت
.َواِحد َرُجل ِعْنَد اللَِّھ َعُدوِّ َوِبْنُت

است تضاد در ،خدا دشمنان دختر و پیامبر دختر بین جمع با
  من كانت ربیعة بن شیبة بنت رملة :۴۶٣  المتوفی البر عبد ابن قال

 .عفان بن عثمان زوجھا مع ھاجرت المھاجرات

خدادشمن با دختر ، تناقض روایت با ازدواج عثمان

بیروت، -دار ابن كثیر، الیمامة : ، ناشر٣۵٢٣ح  ١٣۶۴، ص ٣صحیح البخاري، ج  صحیح البخاري، ج  

 

 .عفان بن عثمان زوجھا مع ھاجرت المھاجرات

 عبد بن ربیعة بن شیبة بنت رملة :٨۵٢  المتوفی حجر ابن قال
.كافرا بدر یوم أبوھا قتل العبشمیة شمس

بیروت -دار الجیل : ، ناشر١٨۴۶، ص ۴االستیعاب في معرفة األصحاب، ج  االستیعاب في معرفة األصحاب، ج  

دار الجیل : ، ناشر١١١٨۶رقم  ۶۵۴، ص ٧اإلصابة في تمییز الصحابة، ج 



 

 

 عبد بن الولید بنت فاطمة  وبین الّلھ رسول بنت بین عثمان وجمع
  الفتح یوم أسلم المغیرة بن الولید بن شمس

 لھ فولدت عفان بن عثمان تزّوجھا جھل، أبي بنت حكیم أم وأمھا
 .والولید سعیدا

تناقض روایت با ازدواج عثمان، با دختر دشمن خدا

٢٧٢٠رقم  ١۵۵٢، ص ۴االستیعاب، ج االستیعاب، ج 

 .والولید سعیدا
١١۶٣٨رقم  ٢٨٢، ص ٨اإلصابة، ج اإلصابة، ج 



 
 
  
 

 وسلم علیھ اهللا صلى اللَِّھ َرُسوَل َسِمْعُت َقاَل َمْخَرَمَة، ْبِن اْلِمْسَوِر َعِن
 َأْن ِفي اْسَتْأَذُنوا اْلُمِغیَرِة ْبِن ِھَشاِم َبِني ِإنَّ  اْلِمْنَبِر َعَلى َوْھَو َیُقوُل

  َأْن ِإالَّ آَذُن، َال ُثمَّ آَذُن، َال ُثمَّ آَذُن، َفَال َطاِلب َأِبي ْبَن َعِليَّ اْبَنَتُھْم ُیْنِكُحوا
 َبْضَعٌة ِھَي َفِإنََّما اْبَنَتُھْم، َوَیْنِكَح اْبَنِتي ُیَطلَِّق َأْن َطاِلب َأِبي اْبُن ُیِریَد

. آَذاَھا َما َوُیْؤِذیِني َأَراَبَھا َما ُیِریُبِني ِمنِّي،

است)  ص(روایت تنقیص مقام و جایگاه پیامبر اكرم 

۵٢٣٠، ١۵٨، ص ۶صحیح البخاري، ج صحیح البخاري، ج 

 
 

 

 

 ألّن )ع( لعلي تنقیصا یكون أن قبل )ص( الّلھ رسول تنقیص ذلك أّن
 فاعال كان لما ذلك، فعل كان لو - السالم علیھ - المؤمنین أمیر

  .تعالى الّلھ كتاب في  حالل األربع نكاح ألّن  ، الشریعة في لمحظور
 ، اإلنكار في یبالغ بل ؛ الّلھ أباحھ شیئا )ص( الّلھ رسول ینكر فكیف
.القاسیة الكلمات بھذه االشھاد رؤس وفوق ، المنابر على بھ ویعلن
 القرآن عنھا یعبّر التي السامیة ألخالقھ مناف ذلك، أّن إلى مضافا



 
  
 
 
 
 

 الرسول وبین بینھ قیاس ال الذى المأمون وھذا :المرتضى السّید قال
  السالم علیھما علي بن محمد أباجعفر أنكح وقد وآلھ علیھ الّلھ صّلى
 ورد لّما وآلھ علیھ الّلھ صّلى الرسول مدینة إلى معھ ونقلھا بنتھ

 لھا مجیبا یقول  تسري أو علیھا تزّوج قد أّنھ تذكر علیھ كتابھا
 والمأمون لھ، الّلھ أباحھ ما علیھ لنحظر أنكحناه ما إّنا :علیھا ومنكرا

 الباب ھذا من للمنع أجمل وحالھ بنتھ عیرة من بااالمتعاض أولى

است)  ص(روایت تنقیص مقام و جایگاه پیامبر اكرم 

 

 

 

 الباب ھذا من للمنع أجمل وحالھ بنتھ عیرة من بااالمتعاض أولى
.لھ واالنكار

 ھذا تضّمنھ بما وآلھ علیھ الّلھ صّلى النبي على الطعن إّن فوالّلھ
 السالم علیھ المؤمنین أمیر على الطعن من أعظم الخبر

 ال معاند ناصب أو ، علیھما للطعن قاصد ملحد إّال الخبر ھذا صنع وما
دار األضواء ـ بیروت والھدم بالقدح أصولھ على یرجع بما غیظھ یشفي أن یبالي دار األضواء ـ بیروت. ، ط٢٢٠تنزیھ األنبیاء للشریف المرتضى،  ص 

.٢٧٩ - ٢٧۶ص  ٢تلخیص الشافي ج 





 
 
  
  

 

 شد، وارد السالم علیھما علي بن حسن بود، نشستھ   پیامبر روزى
 علي بن حسین سپس شد، آلود اشك افتاد، حسن بر كھ پیامبر دیدگان

  فاطمھ دو، آن پى در .گریست پیامبر مجددًا شد، وارد حضرت آن بر
  دو آن دیدن با پیامبر اشك شدند، وارد پیامبر بر السالم علیھما علي و

:فرمود پرسیدند، را فاطمھ بر گریھ علت پیامبر از شد، جارى نیز
 في الذُّلُّ َدَخَل َوَقْد ِبَھا َكَأنِّي َبْعِدي ِبَھا ُیْصَنُع َما َذَكْرُت َرَأْیُتَھا َلمَّا َِأنِّيو

) س(و شھادت حضرت زھرا جویني  

 
 
 
 
 

 َجْنُبَھا َوُكِسَر ِإْرُثَھا  َوُمِنَعْت َحقَُّھا َوُغِصَبْت ُحْرَمُتَھا َواْنُتِھَكْت َبْیِتَھا
 ُتَجاْب َفَلا ُمَحمََّداْه َیا ُتَناِدي َوِھَي َجِنیُنَھا َوُأْسِقَطْت ]َجْنَبُتَھا َوُكِسَرْت[

 َفَتَقدََّم َبْیِتي َأْھِل ِمْن َیْلَحُقني َمْن َأوََّل َفَتُكوُن  ...ُتَغاْث َفَلا َوَتْسَتِغیُث
 اللَُّھمَّ َذِلَك ِعْنَد َفَأُقوُل .َمْقُتوَلة َمْغُصوَبًة َمْغُموَمًة َمْكُروَبًة َمْحُزوَنًة َعَليَّ
 َمْن َناِرَك ِفي َوَخلِّْد َأَذلََّھا َمْن َوَذلِّْل َغَصَبَھا َمْن َوَعاِقْب َظَلَمَھا َمْن اْلَعْن

. آِمین َذِلَك ِعْنَد اْلَمَلاِئَكُة َفَتُقوُل َوَلَدَھا َأْلَقْت َحتَّى َجْنَبَھا َضَرَب
ھـ١۴٠٠مؤسسة المحمودي ـ بیروت، : ، ناشر٣۵و  ٣۴، ص ٢، فرائد السمطین، ج، فرائد السمطین، ج



  
 

  :مى نویسد الحفاظ تذكرة در ذھبي
  الدین صدر االسالم فخر األكمل األوحد المحدث اإلمام من وسمعت
 وكان ...الجوینى الخراساني حمویھ بن المؤید بن محمد بن ابراھیم

 بالروایة االعتناء شدید

ترجمھ و شرح حال جویني

بیروت -دار الكتب العلمیة : ، ناشر١۵٠٠، ص ۴تذكرة الحفاظ، ج تذكرة الحفاظ، ج 

 
: مى نویسد المختص معجم در ذھبي و

 حمویھ بن محمد بن علي بن اهللا عبد بن المؤید بن محمد بن إبراھیم
.المشائخ شیخ المحدث الكبیر اإلمام

الطائف - مكتبة الصدیق : ، ناشر۶۶ـ  ۶۵، ص١المعجم المختص بالمحدثین، ج المعجم المختص بالمحدثین، ج 
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خليفه اول ودومخليفه اول ودوم

١

٢

خليفه اول ودومخليفه اول ودوم
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 وصداى سر با را آن وھابي ھا از برخى اخیرًا كھ شبھاتى از یكى
 مکھ و مدینھ مردم مسكوني منازل كھ است  این كرده اند مطرح زیاد

 نبوده ما دوران مسكوني منازل و ساختمانھا شكل بھ اسالم صدر در
 با ورودي بخش داراي بلند نسبتا دیوارھاي بر عالوه كھ است

 ومحفوظ پوشاندن براي بلكھ باشد، متنوع وقفلھاي محكم درھاي
 ... و حصیر ، پرده از تنھا ، اغیار دید از منزل درون داشتن نگھ

خانھ ھاي مدینھ در نداشت: شبھھ وھابیون

 
  

 

 
 

 ... و حصیر ، پرده از تنھا ، اغیار دید از منزل درون داشتن نگھ
  مي كند تصریح عنھ اهللا رضي علي روایتي در . کردند مي استفاده

 . است نداشتھ در بیت اھل ما خانھ ھاي كھ
 نھ ، بیت اھل ما خانھ ھاي ؛

. در نھ و دارد سقف
 در بین علیھا اهللا سالم زھرا فاطمھ كھ است ممكن چگونھ ،بنابراین

 آتش در این كھ است ممكن چگونھ یا و ؟ باشد گرفتھ قرار دیوار و
؟ باشد گرفتھ

ص  ص  ٣٨ج بحار األنوار  ٣۶۴شیخ الصدوق ، ص خصال  



َو َیَت  َداَوُل 
الثَّ  ْوَب اْلَواِح  َد ِف  ي الصَّ  َلاِة َأْكَثُرَن  ا َو َتْط  ِوي اللََّی  اِلَي َو اْلَأیَّ  اَم ُجوع  ًا         
ُء ِممَّا َأَف اَءُه اللَّ ُھ َعَلْیَن ا َو َص یََّرُه َلَن ا َخاصَّ ًة       
 |

َو َیَت  َداَوُل  :فرمای  دم  ي   امی  رروای  ت ی  اد ش  ده، حض  رت   در : اوال
الثَّ  ْوَب اْلَواِح  َد ِف  ي الصَّ  َلاِة َأْكَثُرَن  ا َو َتْط  ِوي اللََّی  اِلَي َو اْلَأیَّ  اَم ُجوع  ًا         

ُء ِممَّا َأَف اَءُه اللَّ ُھ َعَلْیَن ا َو َص یََّرُه َلَن ا َخاصَّ ًة        َعامَُّتَنا َو ُربََّما َأَتاَنا الشَّْي
| َفُی ْؤِثُر ِب ِھ َرُس وُل اللَّ ِھ     ُدوَن َغْیِرَنا َو َنْحُن َعَلى َما َوَصْفُت ِمْن َحاِلَن ا  

تحلیل روایت مورد استدالل وھابیون

 |

خ  انواده م  ا از ش  دت فق  ر چن  د نف  ر ن  وبتي ب  ا ی  ك لب  اس نم  از م  ي         
خواندند و در طول س ال چ ھ ش بھایي و روزھ ایي ب ھ گرس نگي م ي        
گذراندیم و در ھمان وقت اموالي از فيء كھ مخصوص ما اھل بی ت  
ایث  ار 
نموده و بھ خاطر تألیف  قلوب ، آنان را  بر ما اھل بیت خ ود مق دم   

| َفُی ْؤِثُر ِب ِھ َرُس وُل اللَّ ِھ     ُدوَن َغْیِرَنا َو َنْحُن َعَلى َما َوَصْفُت ِمْن َحاِلَن ا  
. َأْرَباَب النَِّعِم َو اْلَأْمَواِل َتَألُّفًا ِمْنُھ َلُھم

خ  انواده م  ا از ش  دت فق  ر چن  د نف  ر ن  وبتي ب  ا ی  ك لب  اس نم  از م  ي         
خواندند و در طول س ال چ ھ ش بھایي و روزھ ایي ب ھ گرس نگي م ي        
گذراندیم و در ھمان وقت اموالي از فيء كھ مخصوص ما اھل بی ت  

ایث  ار    ب  ود م  ي رس  ید ول  ي ب  ا فق  ر ش  دیدي  داش  تیم پی  امبر گرام  ي 
نموده و بھ خاطر تألیف  قلوب ، آنان را  بر ما اھل بیت خ ود مق دم   



  
  
 

  بلكھ كند نمي نفي تنھا نھ را خانھ درب داشتن   امیر حضرت :ثانیا
  و خرما درخت شاخھ از ما ھاي خانھ درب كھ فرماید مي صراحت با

 َأْبَواَب َلا َو ِلُبُیوِتَنا ُسُقوَف َلا ص ُمَحمٍَّد َبْیِت َأْھُل َنْحُن َو :بود آن امثال
.َأْشَبَھَھا َما َو اْلَجَراِئُد ِإلَّا ُسُتوَر َلا َو

تحلیل روایت مورد استدالل وھابیون

  
 

  قال رطبة؛ طویلة َسعفة :الَجریدة  :است آمده العرب لسان در
 للنخلة الجریدة :قیل و جریدٌة؛ یابسًة و سفعٌة رطبًة ھي :الفارسي

.للشجرة كالقضیب



 
 
 
 
 

 نداشت درب مدینھ ھاي خانھ كھ خود سخن براي وھابیون  :وثالثا 
 بود؛ خالي ادعاي فقط و نیاوردند شاھد و دلیل ھیچگونھ تنھا نھ  ،

 كھ شود مي ثابت شیعھ و سنت اھل كتب و قرآن بھ مراجعھ با بلكھ
 حضرت آن ھمسران و   گرامي پیامبر ھاي خانھ بویژه مدینھ منازل

 كتب در و بوده چوبي درب داراي   فاطمھ حضرت منزل چنین ھم و

:درب خانھ مسلمانان در كتاب و سنت

 كتب در و بوده چوبي درب داراي   فاطمھ حضرت منزل چنین ھم و 
است شده اشاره ھم چوب نوع بھ حتي سنت اھل



 
 
 

 

 اْلَمِریِض َعَلي َوَلا َحَرٌج اْلَأْعَرِج َعَلي َوَلا َحَرٌج اْلَأْعَمي َعَلي َلیَس
 ُبیوِت َأْو آَباِئُكْم ُبیوِت َأْو ُبیوِتُكْم ِمْن َتْأُكُلوا َأْن َأْنُفِسُكْم َعَلي َوَلا َحَرٌج

 َأْو َأْعَماِمُكْم ُبیوِت َأْو َأَخَواِتُكْم ُبیوِت َأْو ِإْخَواِنُكْم ُبیوِت َأْو ُأمََّھاِتُكْم
 َخاَلاِتُكْم ُبیوِت َأْو َأْخَواِلُكْم ُبیوِت َأْو َعمَّاِتُكْم ُبیوِت

 َدَخْلُتْم َفِإَذا َأْشَتاًتا َأْو َجِمیًعا َتْأُكُلوا َأْن ُجَناٌح َعَلیُكْم َلیَس َصِدیِقُكْم َأْو

:درب خانھ مسلمانان در كتاب و سنت

 
  

، و ب ر  
غ  ذا 
اى ك  ھ كلی  دش در اختی  ار   
جمع ى  

.یا جداگانھ غذا بخورید 

 َدَخْلُتْم َفِإَذا َأْشَتاًتا َأْو َجِمیًعا َتْأُكُلوا َأْن ُجَناٌح َعَلیُكْم َلیَس َصِدیِقُكْم َأْو
  یَبیُن َكَذِلَك َطیَبًة ُمَباَرَكًة اللَِّھ ِعْنِد ِمْن َتِحیًة َأْنُفِسُكْم َعَلي َفَسلُِّموا ُبیوًتا
.۶١ :النور .}َتْعِقُلوَن َلَعلَُّكْم اْلآیاِت َلُكُم اللَُّھ

، و ب ر  )كھ با شما ھ م غ ذا ش وند   (بر نابینا و افراد لنگ و بیمار گناھى نیست 
غ  ذا ]  ب  دون اج  ازه خاّص  ى [ھ  اى خودت  ان   ش  ما نی  ز گن  اھى نیس  ت ك  ھ از خان  ھ   

اى ك  ھ كلی  دش در اختی  ار    ی  ا خان  ھ ... ھ  اى پ  درانتان   بخوری  د و ھمچن  ین خان  ھ  
جمع ى   ھاى دوستانتان، بر شما گناھى نیست كھ بھ طور دس تھ  شماست، یا خانھ

.یا جداگانھ غذا بخورید 



َق اَل َأُب و ُحَمْی ٍد ِإنََّم ا ُأِم َر      

پیامبر بھ ما امر كرد كھ ش ب ھ ا ظ روف آب را در    

َق اَل َأُب و ُحَمْی ٍد ِإنََّم ا ُأِم َر      : مسلم نیش ابوري در ص حیحش م ي نویس د     
. َوِباَألْبَواِب َأْن ُتْغَلَق َلْیًالِباَألْسِقَیِة َأْن ُتوَكَأ َلْیًال 

پیامبر بھ ما امر كرد كھ ش ب ھ ا ظ روف آب را در    : ابو حمید مى گوید
.گوشھ اى قرار دھیم و نیز دستور داد كھ شب ھنگام درھا را ببندیم

:درب خانھ مسلمانان در كتاب و سنت

.گوشھ اى قرار دھیم و نیز دستور داد كھ شب ھنگام درھا را ببندیم
۵١٣۶، ح  ١٠۵ص  ۶صحیح مسلم ، مسلم النیسابوري ، ج  صحیح مسلم ، مسلم النیسابوري ، ج  



وكان ت حج ره   
من شعر مربوطة بخشب من عرعر قال وفي تاریخ البخاري أن بابھ 

از شاخھ و چوب َعرَعر بھ وسیلھ مو بافت ھ  
دِر خان ھ پی امبر را ب ا ُن ك     

وكان ت حج ره   : ابن كثیر دمشقي بھ نقل از حسن بصري م ي نویس د   
من شعر مربوطة بخشب من عرعر قال وفي تاریخ البخاري أن بابھ 

.علیھ السالم كان یقرع باالظافیر 
از شاخھ و چوب َعرَعر بھ وسیلھ مو بافت ھ    6حجره ھاي رسول خدا 

دِر خان ھ پی امبر را ب ا ُن ك     : شده بود ، و در ت اریخ بخ اري آم ده اس ت    

:درب خانھ مسلمانان در كتاب و سنت

دِر خان ھ پی امبر را ب ا ُن ك     
انگشتان و ناخن ھا مي زدن د و ای ن دالل ت ب ر ای ن دارد ك ھ حلق ھ ھ ایي         

دِر خان ھ پی امبر را ب ا ُن ك     : شده بود ، و در ت اریخ بخ اري آم ده اس ت    
انگشتان و ناخن ھا مي زدن د و ای ن دالل ت ب ر ای ن دارد ك ھ حلق ھ ھ ایي         

.٢٢١، ص  ٣البدایة والنھایة ، ج  البدایة والنھایة ، ج  .براي كوبیدن بر در نداشتھ است 



محمد بن ھالل أنھ رأى حجر 
م  ن جری  د مس  تورة بمس  وح الش  عر فس  ألتھ ع  ن  
بیت عائشة فق ال ك ان باب ھ م ن وجھ ة الش ام فقل ت مص راعا ك ان أو          
مصراعین قال كان بابا واحدا قلت من أي شيء كان ق ال م ن عرع ر    

محمد بن ھالل أنھ رأى حجر عن  :بخاري در ادب المفرد مي نویسد 
م  ن جری  د مس  تورة بمس  وح الش  عر فس  ألتھ ع  ن  )  ص(أزواج النب  ي 

بیت عائشة فق ال ك ان باب ھ م ن وجھ ة الش ام فقل ت مص راعا ك ان أو          
مصراعین قال كان بابا واحدا قلت من أي شيء كان ق ال م ن عرع ر    

 .أو ساج 

:درب خانھ مسلمانان در كتاب و سنت

بن ُفَدیك از محمد بن ھالل نق ل م ي كن د ك ھ  خان ھ ھ اى ھمس ران پی امبر را         

دِر 
ی ك  
جنسش از چھ بود؟ گف ت از چ وب درخ ت س رو ی ا از      

 .أو ساج 
بن ُفَدیك از محمد بن ھالل نق ل م ي كن د ك ھ  خان ھ ھ اى ھمس ران پی امبر را         محمد 

.دیده است كھ از جنس درخت خرما با پوششي بافتھ شده  از مو بوده است
دِر : از وى در ب اره خان ھ عائش ھ پرس یدم، گف ت     : ابن ابي فدیك در ادامھ مي گوید

ی ك  : یك لنگھ داشت یا دو لنگ ھ؟ گف ت  :  پرسیدم. خانھ  او بھ طرف شام باز مى شد
جنسش از چھ بود؟ گف ت از چ وب درخ ت س رو ی ا از      : لنگھ بیشتر نداشت، گفتم

.نوع ساج كھ از تختھ سیاه وسنگین ھندي ساختھ مي شد  . ٩٣ص  ١٠محمد فؤاد عبدالباقي و إمتاع األسماع ، ج : ، تحقیق  ٢٧٢، ص  ١األدب المفرد ، ج األدب المفرد ، ج 



ع ن َعاِئَش َة   
َلمَّا جاء َقْتُل َزْیِد بن َحاِرَثَة َوَجْعَف ٍر َوَعْب ِد اللَّ ِھ    
بن َرَواَحَة َجَلَس النبي صلى اهللا علی ھ وس لم ُیْع َرُف فی ھ اْلُح ْزُن وأن ا       

ھنگ  امى ک  ھ خب  ر ش  ھادت جعف  ر ب  ن أب  ي طال  ب و 

ع ن َعاِئَش َة   : محمد بن اسماعیل بخاري در صحیح خ ود م ي نویس د    
َلمَّا جاء َقْتُل َزْیِد بن َحاِرَثَة َوَجْعَف ٍر َوَعْب ِد اللَّ ِھ    : رضي اهللا عنھا َتُقوُل

بن َرَواَحَة َجَلَس النبي صلى اهللا علی ھ وس لم ُیْع َرُف فی ھ اْلُح ْزُن وأن ا       
. َأطَِّلُع من َشقِّ اْلَباِب 

ھنگ  امى ک  ھ خب  ر ش  ھادت جعف  ر ب  ن أب  ي طال  ب و : م  ي گوی  دعائش  ھ 

:درب خانھ مسلمانان در كتاب و سنت

ھنگ  امى ک  ھ خب  ر ش  ھادت جعف  ر ب  ن أب  ي طال  ب و 
رواحھ را آوردند؛ پیامبر بر زمین نشست و آث ار ح زن و   
نمای     ان ش     د، و م     ن ازش     كاف در ،  او را   

ھنگ  امى ک  ھ خب  ر ش  ھادت جعف  ر ب  ن أب  ي طال  ب و : م  ي گوی  دعائش  ھ 
رواحھ را آوردند؛ پیامبر بر زمین نشست و آث ار ح زن و    عبداهللا بن

نمای     ان ش     د، و م     ن ازش     كاف در ،  او را    ان     دوه در ص     ورتش 
.مى نگریستم

ذلكَوالزَّْجِر عن 
م  ا ُیْنَھ  ى ع  ن النَّ  ْوِح َواْلُبَك  اِء      ، َب  اب ١٢۴٣، ح  ۴۴٠، ص  ١ص  حیح البخ  اري ، ج   

ذلكَوالزَّْجِر عن 



در داس  تان ازدواج فاطم  ھ زھ  را و امی  ر الم  ؤمنین علیھم  ا الس  الم       
ُثمَّ َدَعا َعِلّیًا علیھ السالم َفَصَنَع ِبِھ َكَما َصَنَع ِبَھا ُث مَّ َدَع ا   
َلُھ َكَما َدَعا َلَھا ُثمَّ َقاَل ُقوَما ِإَل ى َبْیِتُكَم ا َجَم َع اللَّ ُھ َبْیَنُكَم ا َو َب اَرَك ِف ي        

در داس  تان ازدواج فاطم  ھ زھ  را و امی  ر الم  ؤمنین علیھم  ا الس  الم       
ُثمَّ َدَعا َعِلّیًا علیھ السالم َفَصَنَع ِبِھ َكَما َصَنَع ِبَھا ُث مَّ َدَع ا   : آمده است 

َلُھ َكَما َدَعا َلَھا ُثمَّ َقاَل ُقوَما ِإَل ى َبْیِتُكَم ا َجَم َع اللَّ ُھ َبْیَنُكَم ا َو َب اَرَك ِف ي        
. َفَأْغَلَق َعَلْیِھ َباَبھَنْسِلُكَما َو َأْصَلَح َباَلُكَما ُثمَّ َقاَم 

:درب خانھ مسلمانان در كتاب و سنت

را احض   ار نم   ود و ھم   ان 
آنگ اه   
س پس ب ھ   
برخیزید بسوى خانھ خود روید، خدا شما را نسبت بھ 
 !
پ  س از ای  ن دعاھ  ا برخاس  ت و َدِر خان  ھ را  

. َفَأْغَلَق َعَلْیِھ َباَبھَنْسِلُكَما َو َأْصَلَح َباَلُكَما ُثمَّ َقاَم 
را احض   ار نم   ود و ھم   ان ) علی   ھ الس   الم(عل   ي ب   ن أب   ي طال   ب | رس   ول خ   دا 

آنگ اه   . توصیھ فرم ود نیز × علينموده بود، بھ  ÷فاطمھ توصیھ  ھا یي را كھ بھ 
س پس ب ھ   . نی ز ك رد  ÷ فاطم ھ ك رده ب ود ب راى    %دعاى خیري ك ھ را ب راى عل ي    

برخیزید بسوى خانھ خود روید، خدا شما را نسبت بھ : فرمود÷ علي و فاطمھ 
! و عاقبت شما را بخیر نمای د ! و بھ نسل شما بركت دھد! یك دیگر مھربان كند

پ  س از ای  ن دعاھ  ا برخاس  ت و َدِر خان  ھ را  ) ص  لى اهللا علی  ھ وآل  ھ(رس  ول خ  دا 
۴٨٩ص  ۵المصنف ، عبد الرزاق الصنعاني ، ج  المصنف ، عبد الرزاق الصنعاني ، ج  .بست



ُقوُم  وا ِبَن  ا ِإَلْی  ِھ َفَق  اَم َأُب  و َبْك  ٍر َوُعَم  ُر َوُعْثَم  اُن َوَخاِل  ُد ْب  ِن   
اْلَوِلی  ِد َواْلُمِغی  َرُة ْب  ُن ُش  ْعَبَة َوَأُب  و ُعَبْی  َدَة ْب  ُن اْلَج  رَّاِح َوَس  اِلٌم َم  ْوَلى َأِب  ي 
ُحَذْیَفَة َوُقْنُفٌذ َوُقْمُت َمَعُھْم َفَلمَّا اْنَتَھْیَنا ِإَلى اْلَباِب َفَرَأْتُھْم َفاِطَمُة َص َلَواُت  
َوِھ َي ال َتُش كُّ َأْن ال ُی ْدَخَل َعَلْیَھ ا     

ُقوُم  وا ِبَن  ا ِإَلْی  ِھ َفَق  اَم َأُب  و َبْك  ٍر َوُعَم  ُر َوُعْثَم  اُن َوَخاِل  ُد ْب  ِن   : ُعَم  ُرَق  اَل 
اْلَوِلی  ِد َواْلُمِغی  َرُة ْب  ُن ُش  ْعَبَة َوَأُب  و ُعَبْی  َدَة ْب  ُن اْلَج  رَّاِح َوَس  اِلٌم َم  ْوَلى َأِب  ي 
ُحَذْیَفَة َوُقْنُفٌذ َوُقْمُت َمَعُھْم َفَلمَّا اْنَتَھْیَنا ِإَلى اْلَباِب َفَرَأْتُھْم َفاِطَمُة َص َلَواُت  

َوِھ َي ال َتُش كُّ َأْن ال ُی ْدَخَل َعَلْیَھ ا     اللَِّھ َعَلْیَھا 
.َو َكاَن ِمْن َسَعٍف ِبِإْذِنَھا ِإال 

:درب خانھ مسلمانان در كتاب و سنت

برخیزی  د ب  ھ ط  رف خان  ھ عل  ي ب  رویم، اب  وبكر و عم  ر و 
عثم  ان و خال  د ب  ن ولی  د و مغی  رة ب  ن ش  عبھ و ابوعبی  ده ج  راح و س  الم    
 .
ھنگامى كھ بھ خانھ رسیدیم، فاطمھ آن ھا را دی د، در را ب ر روى آن ان    
 .

.َو َكاَن ِمْن َسَعٍف ِبِإْذِنَھا ِإال 
برخیزی  د ب  ھ ط  رف خان  ھ عل  ي ب  رویم، اب  وبكر و عم  ر و : گف  تعم  ر 

عثم  ان و خال  د ب  ن ولی  د و مغی  رة ب  ن ش  عبھ و ابوعبی  ده ج  راح و س  الم    
. مولى ابوحذیفھ و قنف ذ حرك ت كردن د و م ن نی ز ب ا آن ان ب ھ راه افت ادم         

ھنگامى كھ بھ خانھ رسیدیم، فاطمھ آن ھا را دی د، در را ب ر روى آن ان    
. بست، فاطمھ شك نداشت كھ آنان بدون اج ازه وى داخ ل نخواھن د ش د    

.٢٢٧.اما عمر با لگد در را كھ از چوب درخت خرما بود، شكست .٢٢٧ص  ٢٨بحار األنوار، ج 



 :
ماذا لقینا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة فلم ا  
سمع القوم ص وتھا وبكاءھ ا ، انص رفوا ب اكین ، وك ادت قل وبھم تنص دع ،        
وأكبادھم تنفطر ، وبقي عمر ومعھ قوم ، ف أخرجوا علی ا ، فمض وا ب ھ إل ى      

ق ام عم ر، فمش ى، مع ھ جماع ة،      ث م   :در روایت ابن قتیبھ آمده است
: فلما س معت أص واتھم ن ادت ب أعلى ص وتھا      

ماذا لقینا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة فلم ا  ! یا أبت یا رسول اهللا
سمع القوم ص وتھا وبكاءھ ا ، انص رفوا ب اكین ، وك ادت قل وبھم تنص دع ،        
وأكبادھم تنفطر ، وبقي عمر ومعھ قوم ، ف أخرجوا علی ا ، فمض وا ب ھ إل ى      

:درب خانھ مسلمانان در كتاب و سنت

وأكبادھم تنفطر ، وبقي عمر ومعھ قوم ، ف أخرجوا علی ا ، فمض وا ب ھ إل ى      
إذا واهللا 
إذا تقتلون عب د اهللا وأخ ا رس ولھ    
أما عبد اهللا فنعم ، وأما أخو رسولھ فال ، وأب و بك ر س اكت ال    
ال أكرھ ھ عل ى ش ئ م ا     
كانت فاطمة إلى جنبھ ، فلحق علي بقب ر رس ول اهللا ص لى اهللا علی ھ وس لم      
یا بن أم إن الق وم استض عفوني وك ادوا یقتل ونني     

وأكبادھم تنفطر ، وبقي عمر ومعھ قوم ، ف أخرجوا علی ا ، فمض وا ب ھ إل ى      
إذا واهللا : إن أن ا ل م أفع ل فم ھ ؟ ق الوا      : بایع ، فق ال  : أبي بكر ، فقالوا لھ 

إذا تقتلون عب د اهللا وأخ ا رس ولھ    : الذي ال إلھ إال ھو نضرب عنقك ، فقال 
أما عبد اهللا فنعم ، وأما أخو رسولھ فال ، وأب و بك ر س اكت ال    : ، قال عمر 

ال أكرھ ھ عل ى ش ئ م ا     : أال تأمر فیھ بأمرك ؟ فق ال  : یتكلم ، فقال لھ عمر 
كانت فاطمة إلى جنبھ ، فلحق علي بقب ر رس ول اهللا ص لى اهللا علی ھ وس لم      

یا بن أم إن الق وم استض عفوني وك ادوا یقتل ونني     : یصیح ویبكي ، وینادي 
طھ محمد الزیني: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزیع، تحقیق : نشر  ٢٠ص  ١االمامة والسیاسة  ج االمامة والسیاسة  ج .





ش   ود، ای   ن اس   ت ك   ھ 
بن قیس 
ث  ّم أقب  ل حت  ى انتھ  ى إل  ى ب  اب عل  ي علی  ھ الس  الم ،       
، ق د عص بت رأس ھا ونح ل     
فأقب ل عم ر حت ى    
فقال ت  

ش   ود، ای   ن اس   ت ك   ھ  آن چ   ھ ك   ھ از برخ   ى از روای   ات اس   تفاده م   ى
بن قیس سلیم  : حضرت فاطمھ نزدیك در ورودي  منزل نشستھ بود

ث  ّم أقب  ل حت  ى انتھ  ى إل  ى ب  اب عل  ي علی  ھ الس  الم ،       «: م  ي نویس  د 
، ق د عص بت رأس ھا ونح ل     

فأقب ل عم ر حت ى    . جسمھا في وف اة رس ول اهللا ص لى اهللا علی ھ وآل ھ      
فقال ت  .  »ی ا ب ن أب ي طال ب ، اف تح الب اب      «: ضرب الباب ، ث م ن ادى  

بودفاطمھ زھرا سالم اهللا علیھا پشت در نشستھ –١

فقال ت  
 :

عم  ر آم  د ت  ا ب  ھ خان  ھ رس  ید، فاطم  ھ پش  ت در نشس  تھ ب  ود، س  رش را بس  تھ ب  ود     
وب  دنش از غ  م از دس  ت دادن پ  در نحی  ف والغ  ر ش  ده ب  ود، عم  ر در را كوبی  د      
اي عم ر ب ھ م ا چ ھ ك ار      
در را ب از  

فقال ت  .  »ی ا ب ن أب ي طال ب ، اف تح الب اب      «: ضرب الباب ، ث م ن ادى  
: ق ال  .  »یا عمر ، ما لنا ولك ؟ ال تدعنا وم ا نح ن فی ھ   «: ÷ فاطمة 

.»افتحي الباب وإال أحرقناه علیكم«
عم  ر آم  د ت  ا ب  ھ خان  ھ رس  ید، فاطم  ھ پش  ت در نشس  تھ ب  ود، س  رش را بس  تھ ب  ود     
وب  دنش از غ  م از دس  ت دادن پ  در نحی  ف والغ  ر ش  ده ب  ود، عم  ر در را كوبی  د      

اي عم ر ب ھ م ا چ ھ ك ار      : اي پسر ابو طالب در را ب از ك ن، فاطم ھ گف ت    : وگفت
در را ب از  : عمر گفت. داري؟ ما را با مصیبتي كھ گرفتارش شده ایم تنھا بگذار

١٩٧ص  ۴٣ج : ، بحار ٢۵٠كتاب سلیم بن قیس ص كتاب سلیم بن قیس ص .كن وگرنھ خانھ را بھ آتش مي كشم



حض  رت ص  دیقھ ش  كى نداش  ت ك  ھ جمعی  ت ب  دون اذن داخ  ل من  زل       
نص قرآن است ك ھ ب دون اج ازه وارد خان ھ كس ى      

 

حض  رت ص  دیقھ ش  كى نداش  ت ك  ھ جمعی  ت ب  دون اذن داخ  ل من  زل       
نص قرآن است ك ھ ب دون اج ازه وارد خان ھ كس ى      چون . شد نخواھند 

: نشوید
  َیَأیَُّھ    ا الَّ    ِذیَن َءاَمُن    وْا الَت    ْدُخُلوْا ُبُیوًت    ا َغْی    َر ُبُی    وِتُكْم َحتَّ    ى{

. }َأْھِلَھا َذِلُكْم َخْیٌر لَُّكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن  َتْسَتْأِنُسوْا َوُتَسلُِّموْا َعَلى

آنحرمت دخول بھ خانھ بدون اذن صاحب  - ٢

ھ ایى غی ر از خان ھ خ ود وارد نش وید ت ا       
اجازه بگیرید و بر اھل آن خانھ سالم كنید این براى شما بھتر است ش اید مت ذّكر   

ُی ْؤَذَن َلُك ْم َوِإن ِقی َل    
 .

و اگ  ر كس  ى را در آن نیافتی  د، وارد نش  وید ت  ا ب  ھ ش  ما اج  ازه داده ش  ود و اگ  ر   

ھ ایى غی ر از خان ھ خ ود وارد نش وید ت ا        در خان ھ ! ای د  اى افرادى ك ھ ایم ان آورده  
اجازه بگیرید و بر اھل آن خانھ سالم كنید این براى شما بھتر است ش اید مت ذّكر   

! شوید

ُی ْؤَذَن َلُك ْم َوِإن ِقی َل      َفِإن لَّْم َتِجُدوْا ِفیَھآ َأَحًدا َفالَتْدُخُلوَھا َحتَّى{
. }َلُك ْم َواللَّ ُھ ِبَم ا َتْعَمُل وَن َعِل یمٌ       َلُكُم اْرِجُعوْا َف اْرِجُعوْا ُھ َو َأْزَك ى   

.٢٨ - ٢٧:النور
و اگ  ر كس  ى را در آن نیافتی  د، وارد نش  وید ت  ا ب  ھ ش  ما اج  ازه داده ش  ود و اگ  ر   



اى دارد كھ كسى حق ورود ب دون  
ِإال َأن 

ھاى پیامبر داخل نشوید مگر ب ھ ش ما داده   

:نبوت خانھ حرمت رعایت -٣

اى دارد كھ كسى حق ورود ب دون   واز طرفي خانھ انبیاء احترام ویژه
ِإال َأن   َیَأیَُّھ ا الَّ ِذیَن َءاَمُن وْا الَت ْدُخُلوْا ُبُی وَت النَِّب ىِ      {: اجازه ندارد

۵٣:األحزاب .}ُیْؤَذَن َلُكْم
ھاى پیامبر داخل نشوید مگر ب ھ ش ما داده    در خانھ! اید اى افرادى كھ ایمان آورده

.شود

نبوترعایت حرمت خانھ  -٣

وشكى نیست كھ خانھ حضرت صدیقھ طاھره خانھ پیغمبر محسوب 

و ِفیَھ  ا 

آن ھ ا رفع ت یاب د و ن امش     
.كنند ھا ھر بامداد و شامگاه او را نیایش مى]  خانھ[در آن . در آن ھا یاد شود

.شود
وشكى نیست كھ خانھ حضرت صدیقھ طاھره خانھ پیغمبر محسوب  

: شود ھمانطورى كھ در تفاسیر متعدد اھل سنت ذیل آیھ شریفھ مى
و ِفیَھ  ا  و ُیَس  بُِّح َل  ُھ ِف  ى ُبُی  وٍت َأِذَن اللَّ  ُھ َأن ُتْرَف  َع َوُی  ْذَكَر ِفیَھ  ا اْس  ُمھُ   {

. ٣۶:النور. }ِباْلُغُدوِّ َواْلَأَصاِل
آن ھ ا رفع ت یاب د و ن امش     ]  قدر و منزلت[ھایى كھ خدا رخصت داده كھ  در خانھ

.كنند ھا ھر بامداد و شامگاه او را نیایش مى]  خانھ[در آن . در آن ھا یاد شود



ص  لي اهللا علی  ھ 
ان  د ك  ھ خان  ھ عل  ى و زھ  را علیھم  ا الس  الم از    

وأخ رج اب ن مردوی ھ ع ن أن س ب ن مال ك        
ف  ي 
فقام إلیھ رجل فقال أي بیوت ھ ذه ی ا رس ول    

ص  لي اهللا علی  ھ (  س  یوطى و دیگ  ران از ق  ول اب  و بك  ر از نب  ى مك  رم  
ان  د ك  ھ خان  ھ عل  ى و زھ  را علیھم  ا الس  الم از     نق  ل ك  رده) وآل  ھ وس  لم

:شود ترین خانھ ھاي  انبیاء محسوب مى بافضیلت
وأخ رج اب ن مردوی ھ ع ن أن س ب ن مال ك        : قال جالل الدین السیوطي 

ف  ي : (وبری  دة ق  ال ق  رأ رس  ول اهللا ص  لى اهللا علی  ھ وس  لم ھ  ذه اآلی  ة    
فقام إلیھ رجل فقال أي بیوت ھ ذه ی ا رس ول    ) بیوت أذن اهللا ان ترفع

رعایت حرمت خانھ نبوت -٣

فقام إلیھ رجل فقال أي بیوت ھ ذه ی ا رس ول    
ی ا رس ول اهللا ھ ذا    

این ك دام خان ھ ھ ا اس ت؟     
آی  ا خان  ھ عل  ي وفاطم  ھ ھ  م از 

فقام إلیھ رجل فقال أي بیوت ھ ذه ی ا رس ول    ) بیوت أذن اهللا ان ترفع
ی ا رس ول اهللا ھ ذا    : فقام إلی ھ أب و بك ر، فق ال    . بیوت األنبیاء: الّلھ قال

. نعم من أفاضلھا: البیت منھا لبیت على وفاطمة؟ قال
این ك دام خان ھ ھ ا اس ت؟     : این آیھ را تالوت فرمود، شخصي پرسید |خدا رسول 
آی  ا خان  ھ عل  ي وفاطم  ھ ھ  م از : اب  وبكر س  ؤال ك  رد. خان  ھ ھ  اي پی  امبران: فرم  ود

. بلي، از بر ترین آن: ھمان خانھ ھا است؟ فرمود
حسكاني

١۵٧
حسكانيشواھد التنزیل ،  ۵٠، ص ۵الدر المنثور ، سیوطي ، ج

١۵٧، ص  ١٨و روح المعاني آلوسي ، ج  ۵٣٣، ص ١ج



س الم  
را دارند ھمان طوري بخاري نق ل  
أھ ل  

س الم  (عالوه، تصور این بود كھ با توجھ بھ موقعیت حضرت زھرا 
را دارند ھمان طوري بخاري نق ل     و احترام رسول اكرم) اهللا علیھا

أھ ل  ف ي  ) ص(عن أبي بكر رضي اهللا عنھم قال ارقب وا محم دا   : كرد
. بیتھ

  رعایت احترام پیامبر اكرم  - ۴

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع٣٧١۶ج  ٢١٠ص  ۴صحیح البخاري  ج صحیح البخاري  ج 

یخاط ب  
ب  ذلك الن  اس ویوص  یھم ب  ھ والمراقب  ة للش  ئ المحافظ  ة علی  ھ یق  ول       

إحفظ وا  
 :
فاطم  ة والحس  ن والحس  ین ، ألن  ھ ص  لى اهللا علی  ھ وس  لم ل  ّف عل  یھم    

.كساء

یخاط ب  ) قول ھ ارقب وا محم دا ف ي أھ ل بیت ھ       ( : حج ر م ي نویس د   ابن 
ب  ذلك الن  اس ویوص  یھم ب  ھ والمراقب  ة للش  ئ المحافظ  ة علی  ھ یق  ول       

. احفظوه فیھم فال تؤذوھم وال تسیئوا إلیھم

إحفظ وا  : ، أم ر للن اس ، یعن ي    ) إرقب وا  : ( قول ھ  : مي نویسدعیني 
: محم  دا ف  ي أھ  ل بیت  ھ ، ف  ال ت  ؤذوھم وال تس  بوھم ، وأھ  ل بیت  ھ ھ  م   

فاطم  ة والحس  ن والحس  ین ، ألن  ھ ص  لى اهللا علی  ھ وس  لم ل  ّف عل  یھم    
.كساء

۶٣ص  ٧فتح الباري ج فتح الباري ج 

٢٢٣ص  ١۶عمدة القاري  ج  عمدة القاري  ج  



قام عمر فمشى ومعھ جماعة حتى أتوا ب اب فاطم ة   
ی ا  
 !
، فك  ادت قل  وبھم 

قام عمر فمشى ومعھ جماعة حتى أتوا ب اب فاطم ة   :... قال ابن قتیبة
ی ا  : فدقوا الباب ، فلم ا س معت أص واتھم ن ادت ب أعلى ص وتھا باكی ة        

! رس  ول اهللا م  ا ذا لقین  ا بع  د أب  ي م  ن اب  ن الخط  اب واب  ن أب  ي قحاف  ة 
، فك  ادت قل  وبھم  فلم  ا س  مع الق  وم ص  وتھا وبكاءھ  ا انص  رفوا ب  اكین  

.  وبقي عمر معھ قومتتصدع وأكبادھم تنفطر ، 

) س(برگشتن مردم با شنیدن نالھ فاطمھ  - ۵

عمر ھمراه عده اي بھ طرف خان ھ فاطم ھ آم د و در را كوبی د، فاطم ھ      
 :
اي رسول خدا چ ھ مص یبتھایي بع د از ت و از پس ر خط اب واب و قحاف ھ         
گروھي با شنیدن گریھ فاطمھ دلشان بھ درد آم د و ب ا گری ھ    

.  وبقي عمر معھ قومتتصدع وأكبادھم تنفطر ، 
عمر ھمراه عده اي بھ طرف خان ھ فاطم ھ آم د و در را كوبی د، فاطم ھ      
: با ش نیدن س ر وص داي جمعی ت باص داي بلن د وھم راه گری ھ فری اد زد         

اي رسول خدا چ ھ مص یبتھایي بع د از ت و از پس ر خط اب واب و قحاف ھ         
گروھي با شنیدن گریھ فاطمھ دلشان بھ درد آم د و ب ا گری ھ    . مي بینیم 

. آنجا را ترك كردند، اما عمر با گروھي دیگر باقي ماندند
. ١٢اإلمامة والسیاسة ، باب كیف كانت بیعة علي بن أبي طالب ،  ص  اإلمامة والسیاسة ، باب كیف كانت بیعة علي بن أبي طالب ،  ص  



 
 
 

افتح  ي ی  ا  

 بر دلیل بھترین بحث، مورد موضوع در |اكرم پیامبر سیره بھ نگاھي
 شیعھ كتب در مختلفي موارد كھ چرا است، انگیزان شبھھ محكومیت

 تا داد مي اجازه ھمسرانش بھ |خدا رسول كھ دارد وجود سنت اھل و
.كنند باز ) محرمان نا ( دیگران روي بھ را خانھ درب

:عمر براي خانھ َدِر كردن وباز خدیجھ - ١

افتح  ي ی  ا  : ])ص(رس  ول اهللا [وق  ال ق  رع عم  ر ب  ن الخط  اب الب  اب    

نامحرمَدر براي )  ص(باز كردن ھمسران رسول خدا  -۶

افتح  ي ی  ا  

 (
 (

. قومي فافتحي لھ

افتح  ي ی  ا  : ])ص(رس  ول اهللا [وق  ال ق  رع عم  ر ب  ن الخط  اب الب  اب    
 خدیجة

) :ع(اّم سلمھ وباز كردن َدِر خانھ  براي علي  - ٢
) صلى اهللا علی ھ وس لم   ( جاء علي فدق الباب دقا خفیفا فانتبھ النبي 
) ص  لى اهللا علی  ھ وس  لم   ( لل  دق وأنكرت  ھ أم س  لمة فق  ال رس  ول اهللا    

. قومي فافتحي لھ

.٣٩۴٩۶، ح  ٣۴۵، ص  ٣۶؛ جامع األحادیث سیوطي ج  ٣۵، ص  ۴۴تاریخ دمشق ج تاریخ دمشق ج 

. ۴٧١و  ۴٧٠، ص  ۴٢تاریخ مدینة دمشق ج  تاریخ مدینة دمشق ج  



م  ن ھ  ذا ؟ 
ی ا  

:كرد باز )ع(  علي براي را َدر  )ص(  خدا رسول دستور بھ عائشھ - ٣

م  ن ھ  ذا ؟ : الب  اب دق  ا عنیف  ا ، فقال  ت ل  ي عائش  ة ف  دققت  ق  ال عل  ي 
ی ا  : أن ا عل ي فس معت رس ول اهللا ص لى اهللا علی ھ وآل ھ یق ول         : فقلت 

 ...، ففتحت ودخلت  عائشة افتحي لھ الباب

َدر براي نامحرم)  ص(باز كردن ھمسران رسول خدا  -۶

٣۴٨، ص  ٣۴٨، ص  ٣٨بحار األنوار ج  ٢٩٢، ص  ١جاحتجاج  طبرسي 

وأخرج الطبراني بسند صحیح عن عائش ة قال ت   
كنت آكل م ع النب ي ص لى اهللا علی ھ وس لم ف ي قع ب فم ر عم ر ف دعاه           

مى نشستند سفره یك سر عمر، و عایشھ - ۴

وأخرج الطبراني بسند صحیح عن عائش ة قال ت   : سیوطى مى گویدو 
كنت آكل م ع النب ي ص لى اهللا علی ھ وس لم ف ي قع ب فم ر عم ر ف دعاه           

. أوه لو أطاع فیكن ما رأتكن عینفقال  فأصابت أصبعھ أصبعيفأكل 

٣۴٨، ص  ٣۴٨، ص  ٣٨بحار األنوار ج  ٢٩٢، ص  ١جاحتجاج  طبرسي 

بیروت– بیروت–دار إحیاء العلوم : ، نشر١٧٨، ص ١لباب النقول في أسباب النزول، ج 



چرا علي  چرا علي  
از  از  ) ) عع((

ھمسرش ھمسرش 

١

٢

٣
ھمسرش ھمسرش 
دفاع نكرد؟دفاع نكرد؟

٣

۴

۵



َوَدَع  ا ُعَم  ُر ِبالنَّ  اِر َفَأْض  َرَمَھا ِف  ي اْلَب  اِب ُث  مَّ َدَفَع  ُھ َف  َدَخَل َفاْس  َتْقَبَلْتُھ     
َفاِطَم  ُة علیھ  ا الس  الم َوَص  اَحْت َی  ا َأَبَت  اْه َی  ا َرُس  وَل اللَّ  ِھ َفَرَف  َع ُعَم  ُر  
السَّ  ْیَف َوُھ  َو ِف  ي ِغْم  ِدِه َفَوَج  َأ ِب  ِھ َجْنَبَھ  ا َفَص  َرَخْت َی  ا َأَبَت  اْه َفَرَف  َع       
السَّْوَط َفَضَرَب ِبِھ ِذَراَعَھا َفَناَدْت َیا َرُسوَل اللَِّھ َلِبْئَس َم ا َخلََّف َك َأُب و    السَّْوَط َفَضَرَب ِبِھ ِذَراَعَھا َفَناَدْت َیا َرُسوَل اللَِّھ َلِبْئَس َم ا َخلََّف َك َأُب و    

َبْكٍر َوُعَمُر
 )علیھ الس الم (َفَوَثَب َعِليٌّ 

ص لي اهللا  (َفَذَكَر َقْوَل َرُس وِل اللَّ ِھ   
َوَما َأْوَصاُه ِب ِھ َفَق اَل َوالَّ ِذي َك رََّم ُمَحمَّ دًا ِب النُُّبوَِّة َی ا اْب َن         ) علیھ وآلھ

ُص  َھاَك َل  ْو ال ِكت  اٌب ِم  َن اللَّ  ِھ َس  َبَق َوَعْھ  ٌد َعِھ  َدُه ِإَل  يَّ َرُس  وُل اللَّ  ِھ      
.َلَعِلْمَت َأنََّك ال َتْدُخُل َبْیِتي) صلي اهللا علیھ وآلھ(

۵۶۸صكتاب سليم بن قيس الهاللي، 



ور س اخت و س پس در را    عمر آتش طلبید و آن را بر در خانھ ش علھ 
بھ طرف عم ر آم د     زھراحضرت ! فشار داد و باز كرد و داخل شد

عمر شمشیر را در ح الى ك ھ در   ! یا ابتاه، یا رسول اللَّھ: و فریاد زد
یا : آن حضرت نالھ كرد. غالفش بود بلند كرد و بر پھلوى فاطمھ زد

آن حض رت  . عمر تازیانھ را بلند كرد و ب ر ب ازوى حض رت زد   ! ابتاه
رسول اللَّھ، ابوبكر و عم ر ب ا بازمان دگانت چ ھ ب د رفت ار       یا : صدا زد
!»مى كنند

ناگھان از جا برخاست و گریبان عمر را گرف ت و او    علي ناگھان از جا برخاست و گریبان عمر را گرف ت و او    علي
را بھ شدت كشید و بر زمین زد و بر بینى و گ ردنش كوبی د   

و   پی   امبرو خواس   ت او را بكش   د؛ ول   ى ب   ھ ی   اد س   خن      
! اى پس ر ُص ھاك  : وصیتى كھ بھ او ك رده ب ود افت اد، فرم ود    

قسم بھ آنكھ محّمد را بھ پیامبرى مبعوث نمود، اگر مقدّرات 
الھ    ى و عھ    دى ك    ھ پی    امبر ب    ا م    ن بس    تھ اس    ت، نب    ود،  

» توانى بھ خانھ من داخل شوى دانستى كھ تو نمى مى



:ھمچنین آلوسي مفسر مشھور اھل سنت مي نویسد 
غض    ب عم    ر وأض    رم الن    ار بب    اب عل    ي وأحرق    ھ ودخ    ل  

فرف  ع ! وی  ا رس  ول اهللا ! یاأبت  اه: فاس  تقبلتھ فاطم  ة وص  احت 
عمر الس یف وھ و ف ي غم ده فوج أ ب ھ جنبھ ا المب ارك ورف ع          

فأخ  ذ عل  ي ! ی  ا أبت  اه: فص  احت! الس  وط فض  رب ب  ھ ض  رعھا
. بتالبیب عمر وھّزه ووجأ أنفھ ورقبتھ 

شد و درب خانھ علي را بھ آتش کش ید و داخ ل خان ھ     عمر عصباني  شد و درب خانھ علي را بھ آتش کش ید و داخ ل خان ھ     عمر عصباني 
! یا ابتاه، ی ا رس ول اهللا   : بطرف عمر آمد و فریاد زدVشد ،  فاطمھ 

عم  ر شمش  یرش را ک  ھ در غ  الف ب  ود بلن  د ک  رد و ب  ھ پھل  وي مب  ارك 
فاطم  ھ زد، تازیان  ھ را بلن  د ک  رد و ب  ر ب  ازوي او زد ، حض  رت فری  اد   

و گریب  ان عم  ر را  ناگھ  ان از ج  ا برخاس  ت  %عل  ي ! ی  ا ابت  اه:  زد 
زد و ب ر بین ي و گ ردنش    ./ گرفت و او را بھ شدت کشید و ب ر زم ین  

. ١٢٤، ص ٣تفسیر آلوسي ، ج.کوبید 



ُقِبْضُت َوَفَرْغ َت ِم ْن َجِمی ِع َم ا ُأوِص یَك      َفِإَذا 
ِب  ِھ َوَغیَّْبَتِن  ي ِف  ي َقْب  ِري َف  اْلَزْم َبْیَت  َك َواْجَم  ِع   
اْلُقْرآَن َعَلى َتْأِلیِفِھ َواْلَفَراِئَض َواْلَأْحَكاَم َعَل ى  

َعَل   ى غی   ر الئم   ة ]  َذِل   َك[َتْنِزیِل   ِھ ُث   مَّ اْم   ِض  َعَل   ى غی   ر الئم   ة ]  َذِل   َك[َتْنِزیِل   ِھ ُث   مَّ اْم   ِض 
َعَل   ى َم   ا َأَمْرُت   َك   ] َعَزاِئِم   ِھ َو[

۷۳، سيد رضي، صاألئمه  خصائص ۷۳، سيد رضي، ص)األئمه  خصائص



وال   دة عم   ار ب   ن ...  س   میة بن   ت خب   اط) ١١٣۴٢(
یاسر كانت سابعة سبعة في االسالم 

أول ش   ھیدة ف   ي فكان   ت فمات   ت 
على االس الم وھ ي   المغیرة عذبھا آل بني ... االسالم على االس الم وھ ي   المغیرة عذبھا آل بني ... االسالم

ت أبى غی  ره حت ى قتلوھ  ا وك ان رس  ول اهللا ص  لى اهللا    
علی  ھ وس  لم یم  ر بعم  ار وأم  ھ وأبی  ھ وھ  م ُیع  ّذبون      

: فیق ول باألبطح في رمضاء مك ة  

۷۱۲، ص ۷ابن حجر عسقالني، ج الصحابه، في تمييز اإلصابه 







 لیضربھ حمران بن سودان وجاء :طبري
 السیف واتقت الفرافصة ابنة نائلة علیھ فانكبت
 یدھا أصابع فأطن أصابعھا ونفح فتعمدھا بیدھا یدھا أصابع فأطن أصابعھا ونفح فتعمدھا بیدھا

 وولت
.فقتلھ عثمان وضرب

 أصابعھا فقطع ... :كثیر ابن
.فقتلھ عثمان وضرب ۳۱۵، ص۱۰جوالنهاية، البداية 

۳۹۱، ص۴جتاريخ الطبري، 











عن أبي ُھَرْیَرَة رضي اهللا عنھ ق ال ل م َیْك ِذْب ِإْب َراِھیُم علی ھ السَّ َلام إال       
» إن  ي َس  ِقیٌم«َثَل  اَث َك  َذَباٍت ِثْنَت  ْیِن ِم  ْنُھنَّ ف  ي َذاِت اللَّ  ِھ ع  ز وج  ل َقْوُل  ُھ 

وق ال َبْیَن ا ھ و َذاَت َی ْوٍم َوَس اَرُة ِإْذ أت ى       » َبْل َفَعَلُھ َكِبیُرُھْم ھ ذا «َوَقْوُلُھ 
على َجبَّاٍر من اْلَجَباِبَرِة َفِقیَل لھ ِإنَّ َھا ُھَنا َرُجًلا معھ اْم َرَأٌة م ن َأْحَس ِن    

َفُأِخَذ فقال اْدِعي اللََّھ وال َأُضرُِّك َفَدَعْت اللََّھ َفُأْطِلَق 
ُثمَّ َتَناَوَلَھ ا الثَّاِنَی َة َفُأِخ َذ ِمْثَلَھ ا أو َأَش دَّ فق ال اْدِع ي اللَّ َھ ل ي وال َأُض رُِّك           
َف  َدَعْت َف  ُأْطِلَق َف  َدَعا َبْع  َض َحَجَبِت  ِھ فق  ال ِإنَُّك  ْم ل  م َت  ْأُتوِني ِبِإْنَس  اٍن إنم  ا    
َأَتْیُتُم  وِني ِبَش  ْیَطاٍن َفَأْخ  َدَمَھا َھ  اَجَر َفَأَتْت  ُھ وھ  و ُیَص  لِّي َفَأْوَم  َأ بی  ده َمْھَی  ا 

.قالت َردَّ اهللا َكْیَد اْلَكاِفِر أو اْلَفاِجِر في َنْحِرِه َوَأْخَدَم َھاَجَر »واتخذَ اهللا إبراهيم خليلًا«،كتاب الْأَنبِياِء، باب قَولِ اللَّه تعالَى ٣٣٥٨ ، ح۱۲۲۵، ص۳صحيح البخاري،ج
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 اھل از برخي و وھابیون توسط اخیر سال ھاي در كھ شبھاتي از
 عده اى كھ بود ٧١ سال در كھ است  این  است گردیده مطرح سنت

 مجلس در مستقر اسالمى جمھورى محققان و كارشناسان از
  سال ١۴٠٠ از پس بودند ھم نمایندگان جزو كھ اسالمى شوراى

 اینكھ آن و پي بردند مھمى راز بھ ناگھان بررسى و تحقیق

 
 

 این بھ و نمودند اعالم تعطیل را روز این و
 ایجاد عمیق شكافى و 

 ایران تقویم در این از پیش تا چرا بگویید ما بھ شیعھ آقایان .نمودند
!رحلت؟ مى نوشتند



 
  

 
 
 

 شھادت واژه ھم تاریخ این از قبل تقویم ھا از بسیاري در :اوال
  مالك نمى تواند تقویم  باشد، چنین كھ این فرض بر و مي نوشتند

  !باشد اعتقادات و وقایع نادرستى یا درستى
 جمادي سوم روز مردم، منتخبین عنوان بھ مجلس نمایندگان  :ثانیًا

 شھادت اما كردند اعالم رسمي  تعطیل روز عنوان بھ را الثانیھ
  بھ و سال ١۴٠٠ از قبل شیعھ امامان فرمایشات در ÷ زھرا حضرت

 
 بھ و سال ١۴٠٠ از قبل شیعھ امامان فرمایشات در ÷ زھرا حضرت

 روز را روز آن تاریخ طول در شیعھ بزرگان و فقھا آنان دنبال
 مي دانستند زھرا حضرت شھادت



 
  

بھ زودى دخترت تو را آگاه خواھد ساخت كھ اّمت تو چگونھ در ستمكارى بر 
او اجتماع كردند، از فاطم ھ علیھ ا الّس الم بپ رس، و اح وال ان دوھناك م ا را از        

 ِبَتَضاُفِر اْبَنُتَك َسُتَنبُِّئَك َو :قال فاطمة دفن  حین ع المؤمنین امیر قال
  َیُطِل َلْم َو َھَذا اْلَحاَل اْسَتْخِبْرَھا َو السَُّؤاَل َفَأْحِفَھا َھْضِمَھا َعَلى ُأمَِّتَك
  . الذِّْكُر ِمْنَك َیْخُل َلْم َو اْلَعْھُد

بھ زودى دخترت تو را آگاه خواھد ساخت كھ اّمت تو چگونھ در ستمكارى بر 
او اجتماع كردند، از فاطم ھ علیھ ا الّس الم بپ رس، و اح وال ان دوھناك م ا را از        

. او خبر گیر، كھ ھنوز روزگارى سپرى نشده، و یاد تو فراموش نگشتھ است

ائمھدر كلمات  ) س(شھادت حضرت زھرا 

. ٢٠٢نھج البالغھ ، خطبھ 

 
. او خبر گیر، كھ ھنوز روزگارى سپرى نشده، و یاد تو فراموش نگشتھ است

 ماصدر الي اشارة :االمة تظافر معني شرح في الخوئي  اهللا حبیب الشیخ قال 
  . جنینھا واسقاط ضلعھا كسر من عنھم
:المعاصرین السنھ اھل علماء من العبارة ھذه ونقل

ط دمش   ق  ١٢٢١ص  ٣أع   الم النس   اء  ج  : األس   تاذ عم   ر رض   ا كحال   ة ف   ي كتاب   ھ  
 ٣٣خالفة علي بن ابي طالب ص . المصريمأمون غریب الفاضل المعاصر 

١۵١سیدات نساء اھل الجنة ص  .الشناويو الفاضل المعاصر عبد العزیز 

.١۴ص  ١٣منھاج البراعة 



   
 

   ْبِن َعِليِّ َعْن َعِليٍّ ْبِن اْلَعْمَرِكيِّ َعِن َیْحَیى ْبُن ُمَحمَُّد عن الكلیني  روی
 علیھا(  َفاِطَمَة ِإنَّ : َقاَل )السالم علیھ( اْلَحَسِن َأِبي َأِخیِھ َعْن َجْعَفٍر

 ... َشِھیَدٌة ِصدِّیَقٌة ) السالم

ائمھدر كلمات  ) س(شھادت حضرت زھرا 

. ٢، باب مولد الزھراء فاطمھ علیھا السالم ، ح ٤٥٨، ص ١ الكافي ج

 
. ٣۵٣ ص  النجاشي رجال .عین ، ثقة  یحي بن محمد . ١
 ص ، النجاشي رجال .ثقة ، أصحابنا من شیخ : علي بن العمركي . ٢

٣٠٣ .
. ١۵١ ص ، للطوسي الفھرست . ثقة ، القدر جلیل : جعفر بن علي . ٣



 
 

  
 
 

 بسند : + التبریزي جواد میرزا الشیخ العظمي اهللا آیة سماحة قال
 وھو ، : قال ) ع ( الكاظم عن معتبر
  .وشھادتھا مظلومیتھا في ظاھر

  دالئل عن ) ١١ رقم ٧ باب ۴٣ ج ( البحار في ما أیضا ویؤیده
 سبب وكان . . .  : ) ع ( الصادق عن معتبر بسند للطبري اإلمامة
 فأسقطت بأمره السیف بنعل لكزھا الرجل مولى قنفذا أن وفاتھا

الروایةتصحیح الشیخ جواد التبریزي 

 فأسقطت بأمره السیف بنعل لكزھا الرجل مولى قنفذا أن وفاتھا 
. ۴۴١ص  ٣صراط النجاة للمیرزا جواد التبریزي  ج . محسنا



  
 

  كتاب في وكذا ، »المقنعة« الفقھ كتابھ في المفید الشیخ ذكر
 البتول أیتھا علیك السالم : فیھا و الطاھرة الصدیقة زیارة »المزار«

.  الطاھرة الشھیدة

:) س(في شھادة فاطمة أقوال فقھاء  

. ١٩٨ص : والبلد األمین .  ١٩٥ص  ٩٧ج : ، وراجع البحار  ٤٥٩ص : المقنعة 

 
 
 

 أن : الشیعة بین فیھ خالف ال الذي والمشھور :الطائفة شیخ قال
 ،»محسنا«  السقط فسمي ، أسقطت حتى بطنھا على ضرب عمر

 ال ، بھ مستفیضة الشیعة وروایة ... عندھم مشھورة بذلك والروایة
. ١۵۶ص  ٣ج : تلخیص الشافي  . ذلك في یختلفون



 
 
 
  
  
 

 واستفاضت طفحت :الغطاء كاشف حسین محمد الشیخ العالمة وقال
 بن سلیم كتاب مثل ، األول والقرن ، اإلسالم صدر من ، الشیعة كتب
 یومنا وإلى بل ، بعده وما عشر الحادي القرن إلى بعده ومن ، قیس

  تلك مصائب ذكر في تحقیقا أو ، تقریبا كلمتھم وأطبقت ... ھذا
  الظالمون ضرب المصطفى أبیھا رحلة بعد أنھا : الطاھرة البضعة
 ، ُقْرَطھا وتناثر ، عینھا احمرت حتى ، خدھا ولطموا ، وجھھا

) :س(أقوال فقھاء  في شھادة فاطمة 

 
  

 ، ُقْرَطھا وتناثر ، عینھا احمرت حتى ، خدھا ولطموا ، وجھھا
  وفي وماتت ، جنینھا وأسقطت ، ضلعھا كسر حتى بالباب وعصرت

. ٨١ -  ٧٨ص : جنة المأوى . ... كالُدْمُلج عضدھا



  
  

 
 
 

  ترین  باشخصیت و اّولین كھ بزرگوار بانوى این شھادت بزرگداشت
  اكمال كھ والیت شامخ  مقام با عھد تجدید است، والیت راه شھیده

 .باشد مى است، آن با خداوند نعمت اتمام و دین
 خمینى امام عملى و مسلّمھ  سیره از مصیبت و عزا مجالس پاداشتن
 وحدت قضّیھ بھ ارتباطى امر این و بود علیھ تعالى اللَّھ رضوان

 بروجردى اللَّھ آیة و بزرگوار امام راكھ وحدتى مسئلھ .ندارد

آیت اهللا العظمي فاضل لنكراني در شھادت حضرت زھرا

 
 
 
  
 

 بروجردى اللَّھ آیة و بزرگوار امام راكھ وحدتى مسئلھ .ندارد
 شیعھ كھ است معنى این بھ نھ داشتند تأكید آن بر سّرھما  قدس

 بگیرد نادیده را آن یا كند سكوت خود مسّلمھ اعتقادات بھ نسبت
  است جھانى استكبار برابر در مسلمین تمامى وحدت مقصود بلكھ

 فرو فكر در صھیونیزم از الھام با داردو منحصره قدرت داعیھ  كھ
٨٣پیام معظم لھ بھ مناسب فاطمیھ .است اسالم متقن مبانى پاشیدن



  
 
  
  

  

  بطرق ثابتة مسألة ھي  السالم علیھا الزھرا بمظلومیة االعتقاد مسالة نإ
 ثابتة بل مستحدثة قضیة ھي ولیست  .علیھا نعتمد التي كتبنا في صحیحة

  بإظھار -مراجعھم أو الشیعة عامة سواء- الشیعة یقوم لذلك .قرون منذ
  العزاء ویقیمون استشھادھا، ذكرى في بالسواد والتوشح الحزن عالئم
.ذلك بمشروعیة أدلتھم ولھم - علیھا

  والذین الشیعة مراجع یقیمھا التي العزاء مجالس أن : ذلك الي وأضیف

:الشیرازيآیة اهللا العظمي المكارم  رأي 

  
  
  
  
 

  والذین الشیعة مراجع یقیمھا التي العزاء مجالس أن : ذلك الي وأضیف
  من أو قتلھا لمن مطلقا المجالس تلك في حدأ یتعرض ال ، لنا قدوة ھم

  أن للخطیب یسمح وال ذلك عن النظر یغضون بل ؛استشھادھا في تسبب
  الشریحة عند واحترام مقام لھا إسالمیة شخصیة أي ضد بشيء یتفوه

 المتعصبین بعض یخالف قد لكن - العام النھج ھو ھذا المسلمین من الكبیرة
.سیرتھم ھكذا مراجعنا ولكن -ذلك في

 ٨٧/۴/٨نقل عنھ آیت اهللا القزویني في حواره مع قناة المستقلة مورخ 
valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=monazerat&id=16



 
 
 
 
 
 

 فاطمھ ،بود نشستھ 9پیامبر روزى :كند مي نقل ٧٢٢ متوفاي جویني
 جاري پیامبر چشم اشك شدند، وارد پیامبر بر السالم علیھما علي و

 َرَأْیُتَھا َلمَّا َوِأنِّي :فرمود پرسیدند، را فاطمھ بر گریھ علت از !گشت
 َواْنُتِھَكْت َبْیِتَھا في الذُّلُّ َدَخَل َوَقْد ِبَھا َكَأنِّي َبْعِدي ِبَھا ُیْصَنُع َما َذَكْرُت

 ]َجْنَبُتَھا َوُكِسَرْت[ َجْنُبَھا َوُكِسَر ِإْرُثَھا  َوُمِنَعْت َحقَُّھا َوُغِصَبْت ُحْرَمُتَھا
 َفَلا َوَتْسَتِغیُث ُتَجاْب َفَلا ُمَحمََّداْه َیا ُتَناِدي َوِھَي َجِنیُنَھا َوُأْسِقَطْت

&جویني و شھادت حضرت زھرا 

 َفَلا َوَتْسَتِغیُث ُتَجاْب َفَلا ُمَحمََّداْه َیا ُتَناِدي َوِھَي َجِنیُنَھا َوُأْسِقَطْت 
...ُتَغاْث



 
 
 

 َمْكُروَبًة َمْحُزوَنًة َعَليَّ َفَتَقدََّم َبْیِتي َأْھِل ِمْن َیْلَحُقني َمْن َأوََّل َفَتُكوُن  
 َظَلَمَھا َمْن اْلَعْن اللَُّھمَّ َذِلَك ِعْنَد َفَأُقوُل َمْغُصوَبًة َمْغُموَمًة
 َجْنَبَھا َضَرَب َمْن َناِرَك ِفي َوَخلِّْد َأَذلََّھا َمْن َوَذلِّْل َغَصَبَھا َمْن َوَعاِقْب

. آِمین َذِلَك ِعْنَد اْلَمَلاِئَكُة َفَتُقوُل َوَلَدَھا َأْلَقْت َحتَّى

&جویني و شھادت حضرت زھرا 

ھـ١۴٠٠مؤسسة المحمودي ـ بیروت، : ، ناشر٣۵و  ٣۴، ص ٢فرائد السمطین، ج



االم   ام المح   دث 
صدر الدین اب راھیم ب ن محم د ب ن المؤی د      
وك  ان ش  دید االعتن  اء بالروای  ة    

االم   ام المح   دث وس   معت م  ن  : م  ى نویس   د  ت   ذكرة الحف   اظذھب  ي در  
صدر الدین اب راھیم ب ن محم د ب ن المؤی د       االوحد االكمل فخر االسالم

وك  ان ش  دید االعتن  اء بالروای  ة    ... ب  ن حموی  ھ الخراس  اني الج  وینى   
. وتحصیل االجزاء حسن القراءة ملیح الشكل مھیبا دینا صالحا

ترجمھ و شرح حال جویني

.األولى: بیروت، الطبعة - دار الكتب العلمیة : ، ناشر١۵٠٠، ص ۴تذكرة الحفاظ، ج 

ام  ام، روای  ت کنن  ده، ح  دیث گ  وى یگان  ھ کام  ل، فخ  ر اس  الم، ص  در  
ال  دین اب  راھیم ب  ن محم  د ب  ن المؤی  د ب  ن حموی  ھ الخراس  انى الج  وینى    
او بس  یار ب  ھ روای  ات و ب  ھ دس  ت    
آوردن کتب حدیثى اھمیت م ى داد، خ وش ص دا و خ وش س یما ب ود و       

ام  ام، روای  ت کنن  ده، ح  دیث گ  وى یگان  ھ کام  ل، فخ  ر اس  الم، ص  در  از 
ال  دین اب  راھیم ب  ن محم  د ب  ن المؤی  د ب  ن حموی  ھ الخراس  انى الج  وینى    

او بس  یار ب  ھ روای  ات و ب  ھ دس  ت    )... درس گ  رفتم ( روای  ت ش  نیدم  
آوردن کتب حدیثى اھمیت م ى داد، خ وش ص دا و خ وش س یما ب ود و       

.شخص با ھیبت و دین دار و صالحى بود

.األولى: بیروت، الطبعة - دار الكتب العلمیة : ، ناشر١۵٠٠، ص ۴تذكرة الحفاظ، ج 


