
آيا در روايات ائمة شــيعه ماجــراي ظلم به 

حضرت زهرا و هجوم به خانه آن حضرت 

آمده است؟

يكي از قواعد اصلي مناظره اين اســت كه هر 

يــک از طرفهای مناظره بايــد دليلي بياورند كه 

طرف مقابل قبول داشــته باشد، حتی اگر مورد 

قبول اســتدالل كننده نباشد. رسول خدا در 

مناظــرات خويش با يهود به تورات اســتدالل 

مي فرمودند،))) با اينكه در نظر مسلمانان تورات 

تحريف شده است و حجت نيست.

يكي از مســائلي كه وهابيون، برخالف روش 

علمي مناظره از شــيعيان طلب مي كنند، اثبات 

هجوم به خانة حضرت زهرا از كتب شــيعه 

اســت! با اينكه قاعدة مناظره اين است كه شيعه 

بايد از كتب اهل ســنت دليل بياورد و سني از 

كتب شــيعه. وهابيون مي داننــد اين مطلب در 

كتب اهل ســنت بــا چندين ســند معتبر آمده 

است. از جمله روايت اقرار ابوبكر، اولين حاكم 

بعد از رســول خدا درباره هجــوم به خانه 

حضرت زهرا اســت و علماي اهل سنت از 

 .1قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين آل عمران/ 93.

جمله »ضياء الدين مقدســي« كه از بزرگ ترين 

متخصصين علوم حديث و رجال اهل ســنت 

اســت و ديگران آن را معتبر دانسته اند. ابوبكر 

در اين روايت مي گويد: 
»آرزو داشــتم اي كاش حرمــت خانه 
فاطمــه را نمي دريدم و آن خانه را باقي 
مي گذاشــتم! و اي كاش در جنــگ )بــا 

فاطمه) را مي بستم!«)))

 اما وهابيــون تالش مي كنند براي دور كردن 

مــردم از حقيقت، زمين بازي را عوض كرده و 

از كتب شيعيان براي اين مطلب دليل بخواهند. 

غافل از اينكه اين مطلب در كتب شيعه متواتر 

است. عالمه مجلسي در اين زمينه مي نويسد:
»ايــن روايــت داللت مي كند كــه فاطمه 
صلوات اهلل عليها شــهيده از دنيا رفت و 
اين مطلب متواتر اســت، و سبب آن اين 
بــود كه وقتي خالفــت را غصب كردند 

علی  أغلق  وأني  وتركته  فاطمة  بيت  أكشف  أكن  لم  أني  »وددت   .2
الحرب« علماي اهل سنت به اعتبار سند این حدیث اعتراف كرده اند. 

نگاه كنيد به:
جامع االحادیث )الجامع الصغير و زوائده و الجامع الكبير(، جالل الدین 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي )متوفاي911هـ(، ج 13، ص 101 و 

ج 17، ص 48؛
األحادیث المختارة، أبو عبد اهلل محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي 
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حال كه ثابت شــد روايــات ظلم بر حضرت 

زهرا و هجوم به خانة ايشــان در كتب اهل 

ســنت با ســند معتبر و در كتب شــيعه نيز به 

صورت متواتر آمده اســت، جا دارد سؤال كنيم: 

اگر رســول خدا در آن زمــان زنده بودند، 

با ظالمين به حضــرت زهرا چه برخوردي 

می كردند؟ 

خداي متعال در مورد نافه صالح مي فرمايد كه 

هيچ گونه بدي نســبت به اين شتر روا مداريد؛ 

چراكه سبب عذاب شما خواهد شد! 

گفت: اين ماده شتری است كه نوبتی از آب او 

راســت و روزی معيّن نوبت آب شماست و به 

آن بدي مرســانيد كه عذاِب روزی هولناك شما 
را فرا می گيرد.)1))

يعني نه تنها كشــتن اين شــتر سبب عذاب 

مي شد؛ بلكه هر گونه آزار رساندن به آن موجب 

عذاب جهنم بود. حال آزار رســاندن به صديقه 

طاهــره و برترين بانوي عالــم چه حكمي 

خواهد داشت؟!
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و بيش تــر مردم با آنان بيعــت نمودند، 
به نــزد اميرمؤمنان فرســتادند تا براي 
بيعت بيايد؛ ولــي امتناع فرمود. به همين 
سبب، عمر آتشي فرســتاد تا خانه را با 
اهل بيت به آتش بكشد و خواستند كه به 
زور وارد شــوند؛ ولي فاطمه مانع آنان 
شد و »قنفذ« غالم عمر، ضربه اي به شكم 
فاطمه عليها السالم زد و دو پهلوي او را 

شكست و...«)))

همچنين، چندين كتاب مســتقل در اثبات اين 

ماجرا )تنها براي اثبات تواتر آن) تأليف شــده 

است.))) 

حال به عنوان نمونــه برخي روايات از كتب 

3. »إن هذا الخبر یدل علی أن فاطمة صلوات اهلل عليها كانت شهيدة 
وهو من المتواترات و كان سبب ذلك أنهم لما غصبوا الخالفة و بایعهم 
أكثر الناس بعثوا إلی أمير المؤمنين ليحضر للبيعة، فأبی فبعث عمر 
الدخول عليه قهرا، فمنعتهم  وأرادوا  بيتهم  البيت  ليحرق علی أهل  بنار 
 فاطمة بطن  علی  الباب  عمر  قنفذ غالم  فضرب  الباب  عند  فاطمة 
فكسر جنبيها و أسقطت لذلك جنينا كان سّماه رسول اهلل محسنًا، 
مرآة  المرض.«  ذلك  في  عليها  اهلل  صلوات  توفيت  و  لذلك  فمرضت 

العقول في شرح أخبار آل الرسول، محمدباقر مجلسي، ج 5، ص 315.
4. به عنوان نمونه برخي از این كتب عبارتند از: 

مأساة الزهراء، سيد جعفر مرتضی العاملي؛
خلفيات مأساة الزهراء، كه در آن روایاتي را كه در كتاب اصلي نياورده 

بود، آورده است. 
دانشنامه شهادت حضرت زهرا،، علي لباف؛

الموسوعة الكبري عن فاطمة الزهرا، )سه جلد این موسوعه مربوط به 
مدارك هجوم به خانه حضرت زهرا، است.( 

شــيعه كه ســخنان معصومين در مورد اين 

ماجرا را بيان كرده است، مي پردازيم: 

رســول خدا براي ســيلي خوردن فاطمه 

گريه كرد و  فرمود: »اي علي! گريه مي كنم براي 

ضربتي كه به ســر تو زده مي شود و سيلي ای كه 
بر گونه فاطمه خواهد خورد!«)))

حضرت علي در »نهج البالغه« می فرمايد: 

»)اي پيامبر!) بــه زودي دخترت )فاطمه) به تو 

خبر خواهد داد كه امت تو با يكديگر هم پيمان 
شدند تا او را لگدمال كنند!«)))

حضرت زهرا فرمود: »هيزم آوردند و كنار 

در خانــة ما جمع كردند و آتش آوردند تا ما را 

بســوزانند. من كنار در ايستادم و آنان را به خدا 

قسم دادم... با تازيانه به بازوي من زدند. تازيانه 
بر بازوي من پيچيد...«)))

امام حسن فرمود: »اي مغيره!  تو بودي كه 

فاطمه دختر پيامبــر را زدي تا او را خونين 

5. أمالي، شيخ صدوق، ص 134. 
البالغه ، فيض اإلسالم ، خطبه 193؛ صبحي صالح، ص202؛  6 نهج 

محمد عبدة، ص 197؛ ابن أبي الحدید، ص 195.
7. بحار األنوار ، ج30 ، ص 349؛ نقاًل عن إرشاد القلوب، الهدایة الكبرى، 

الحسين بن حمدان الخصيبي، ص 179.

كردي و آنچه در شكم داشت، سقط كرد...«)1)

امام حسين نيز روايت سخنان پدرش در 

كنار قبر مادرش حضرت زهرا را كه در باال 
ذكر شد، روايت مي كند.)))

امام ســجاد می فرمايــد: »... با گروهي از 

مــردم در خانه حضرت زهرا ايســتادند و 

علــي را به زور به نزد ابوبكر آورده و آنجا 

نشــاندند و گفتند: بايد بيعت كني. فرمود: اگر 
نكنم؟ گفتند: گردنت را مي زنيم!«)1))

 فرمود: »وقتي به خانه فاطمه امام باقر

هجوم آوردند و به زور علي را بيرون بردند، 
فرزندي كامل شده را سقط كرد.«))))

امام صادق می فرمايد: »قسم به خدا! علي 

بن ابي طالب بيعت نكرد تا اينكه ديد آتش 
وارد خانه اش شد!«)1))

8. اإلحتجاج علی أهل اللجاج، فضل بن حسن طبرسی، ج  1، ص 278.
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ج 3، ص 241؛ به نقل از الغارات ابراهيم الثقفي.

 فرموده است: »فاطمه زهرا امام كاظم
صديقه شهيده است!«)1))

امام رضا فرمود: »خدايا! آن دو نفر فرزند 
پيامبرت را كشتند!«))))

امام جواد با دســت بر زمين زد و فرمود: 

»به جنايتهايي كه نســبت به مادرم فاطمه شده 
است، فكر مي كردم.«))))

امام هادي فرمــود: »...و عجيب تر اينكه 

فدك را از فاطمه ســرور زنان عالم غصب 
كردند.«))))

امام عســكري می فرمايد: »از كارهايي كه 

انجام دادند ... فاطمه ســرور زنان عالم را 

دروغگو دانستند و فدك را از او گرفتند ... و به 
صورت او سيلي زدند.«))))

13. كافي، ج 1، ص 458، باب مولد الزهراء فاطمه،، ح 2.
14. مهج الدعوات و منهج العبادات، ص 257؛ المصباح، كفعمي، ص 
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16. المزار، محمد بن جعفر المشهدي، صص 263 – 272.
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