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٣١-------------------- )علیهاالسالم(فاطمهتبارشناسی منابع فریقین درباره مصائب وارده بر

تبارشناسی منابع فریقین 
)علیهاالسالم(درباره مصائب وارده بر فاطمه

١قاسم بستانی

دهچکی
یکی از بزرگترین مصائب بزرگ جهان اسالم، حوادثی اسـت کـه خیلـی زود و    

، دچار امت اسالم شد؛ این مصائب عبارتند )ص(بالفاصله پس از رحلت پیامبر
) ع(بیتحرمتی نسبت به اهلو تعرّض و بی) ع(ت از علیخالفازغصب بنا حق

. باشدمی) ع(به خصوص فاطمه
از آنجا که برخی از اهل سنت، به طور کل منکر وقوع چنین مصائبی نسبت بـه  

اي و تجزیه و تحلیـل و  باشند، در این مقاله، به روش کتابخانهمی) ع(اهل بیت
ت اول و اصلی که از این مصـائب بـه   شود که منابع دسها، سعی میتدوین داده

اند، نزد فریقین، شناسـایی و ذکـر شـوند تـا     طور صریح یا غیر صریح، یاد کرده
سـرایی تـاریخی نیسـت بلکـه حقیقـت      معلوم شود که این مصائب یک داستان

.تلخی است که باید نسبت بدان به خداوند پناه آورد

.ع، شیعه و اهل سنت، مصائب، اخبار، مناب)ع(فاطمه:هاهکلید واژ

مقدمه
و در خصـوص جانشـینی ایشـان، وقـائع تلخـی نسـبت بـه        ) ص(پس از رحلت پیامبر 

عالوه بر آن که حق ایشان در رهبري جامعه اسالمی پـس  . رخ داد) ع(خاندان اهل بیت 

gbostanee@yahoo.com.           دانشیار دانشگاه شهید چمران اهوازـ 1

.7/2/1390:تاریخ پذیرشـ 20/11/1389:افتتاریخ دری

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
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هاي نابخشودنی نسبت به این خاندان بـه  شکنینادیده گرفته شد، حرمت) ص(از پیامبر 

ها و مصـائب  شکنیاین حرمت. شد) ص(عزیزترین فرد نزد پیامبر ) ع(خصوص فاطمه 
شامل، حمله به خانه ایشان، شکستن درب خانه ایشان، حمله با پا و تازیانه به ایشان که 

احترامـی  در نتیجه آن سقط فرزندش محسن، آتش زدن درب خانه یا خانـه ایشـان، بـی   
... ي بیعتبرا) ع(زبانی به ایشان و به زور کشاندن علی 
ترین منابعی که به این مصائب، همه یـا بخشـی از   در این مقاله سعی شده است، قدیمی

توان اخبارشان را در این خصـوص، اخبـاري   آن، اشاره دارند، ذکر شوند؛ منابعی که می
:در این باره باید به نکات ذیل توجه داشت. مستقل شمرد

یعنـی  (که به تـوان اخبارشـان را خبـر مسـتقل     اندشدهاي برگزیدهـ این منابع به گونه1
دانست، هـر چنـد   ) اندبدون تصریح بر این که اخبار را از غیر خود از منابع متقدم گرفته

.توان به این استقالل جزم کرددر برخی از موارد، نمی
بـه ایـن منـابع    . باشـند دیمی، روایی بوده یا از اعتبار خاصی برخوردار میـ این منابع ق2

.توان عنوان منابع اصلی و دست اول نسبت به اخبار این مصائب نگاه کردمی
.باشندـ اخبار این منابع با سند مستقل و گاهی بدون سند می3
ـ تا آنجا که امکان دارد از ذکر منابعی کـه تصـریح دارنـد کـه خبـري از منبـع ماقبـل        4

عـی از اهمیـت خاصـی    مگر در مواردي کـه منبـع فر  . شوداند، خودداري میخود گرفته
.برخوردار باشد

ها نظرات افراد در اثبات این مصائب ذکـر شـده،   ـ حداالمکان از ذکر منابعی که در آن5
.خودداري شده است

ـ به اعتبار سندهاي احادیث و نیز صحت و سقم محتوایـات احادیـث پرداختـه نشـده     6
.هر چند گاهی به مرسل بودن سند اشاره شده است. است

وص حوادث پس از سقیفه، اخباري دیگري نیز نزد فریقین وجود دارد که در ـ درخص7
.این اخبار و منابع آنها اشاره نشده استبه. ها چندان ازمصائب مذکور، سخنی نیستآن
ـ این تبارشناسی، در منابع فریقین به طور مستقل و به ترتیب سال وفـات نویسـندگان   8

صاحب اثر و تـاریخ وفـات وي، جلـد و صـفحه،     منابع صورت گرفته است و  ابتدا نام
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ذکـر  ) باشـند مطالبی که مرتبط با موضوع مقالـه مـی  (سپس سند خبر و  محورهاي خبر 
.باشدگاهی این بخش همراه با مالحظاتی توسط مؤلّف می. شودمی
.ـ در محورهاي خبر، فقط به مطالب مربوط به مصائب در خبر اشاره شده است9

از منابع دست اولی و اصلی از قلم افتاده باشد و این فقط بـه جهـت   ـ چه بسا برخی10
.باشدافزاري میاي و نرممحدودیت زمانی و سنگینی کارتحقیق و عدم امکانات کتابخانه

تبارشناسی منابع اهل سنت
339، ص)هـ222. م(ـ أبوعبید 1

از جریـر بـن عمـرو بـن هزرعـ أبیمولىدواد،بنعلوانازعفیربنسعیداز:سند خبر
حمیـد از کیسانبنصالحازعوفبنالرحمنعبدبنحمیدبنالرحمنعبدبنحمید

.بکروأباز الرحمنعبداز پدرشعوفبنالرحمنعبدبن
داد و یکی از کاش انجام نمیأبوبکر از سه چیز اظهار ناراحتی کرد که اي:محورهاي خبر

...ها چنین است و چنانآن
سخنی نرفته است بلکـه بـه کنایـه گفتـه شـده      ) ع(ع از حمله به خانه فاطمه در این منب

اما این خبر را منابع زیادي، به خصوص اهـل سـنت و بـه    . »چنین است و چنان«: است
شـود  منتهی می» علوان«اند که بیشتر آن طرق به طرق خاص خود یا از دیگران نقل کرده

داد کاش انجام نمـی چیز اظهار ناراحتی که ايأبوبکر از سه «:و در همه چنین آمده است
کردم حتی اگـر  بود و آن را رها می) ع(ها وارد شدن به زور به خانه فاطمه و یکی از آن

:شودبه برخی از این منابع ذیالً اشاره می. »...دادعلی اعالم جنگ می
:ـ منابع اهل سنت1ـ1
1سندبدون، 23ـ24، ص 1ه، ج والسیاسهاإلمام، )هـ276. م(دینوريهقتیببناـ1ـ1ـ.
1عوف ازأبوبکرمرسالً از عبدالرحمن بن، 137، ص2ج، )هـ284. م(یعقوبیـ2ـ1ـ.
1مرسالً از عبدالرحمن بن عوف از أبوبکر10، ص 1، ج )هـ285. م(مبرد ـ 3ـ1ـ ،.
1اهللاعبـد بنیحیىازاعلىبنیونس، از 619ص ، 2ج ، )هـ320. م(طبري ـ4ـ1ـ
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عـوف ابنالرحمنعبدبنعمرازکیسانبنصالحازعلواناز سعدبنلیثاز بکیربن
.أبوبکراز پدرشاز 
1بـن سـعید ازعالفأیوببنیحیى، از420، ص 3، ج )هـ322. م(عقیلی ـ5ـ1ـ

عـوف بنعبدالرحمنازحمیدبنعبدالرحمنحمیدبنازداودبنعلوانازعفیربنکثیر
، عقیلی علوان را کـه در  بکروأبپدرش از ازالرحمنعبدبنحمیدازکیسانبنصالحاز

.داندسند خبر است، ضعیف می
1محمـد ازوضـاح بـن محمـد ، از 78، ص 2، ج )هــ 328. م(ابن عبد ربـه  ـ 6ـ1ـ
نبـ حمیـد ازکَیسـان بـن صـالح ازعلوانازسعدبنلیثُاز تجیبیمهاجربنرمحبن

.از أبوبکرپدرش از عوفبنعبدالرحمن
1ازمصـري الفـرج بنروحعالزنباأبو، از 62، ص 1، ج )هـ360. م(طبرانی ـ7ـ1ـ

عبـدالرحمن بنحمیدبنعبدالرحمنبنحمیدازبجلیداودبنعلوانازعفیربنسعید
.بکربوأاز پدرش از عوفبنالرحمنعبدبنحمیدازکیسانبنصالحاز عوفبن
1به بعد از پنج سند ذیل418، ص 30، ج )هـ571. م(ابن عساکر ـ 8ـ1ـ:
1معـروف نـازیین المؤیدوأمفراويفضلبنمحمدبنعبداهللاأبوالبرکاتاز ـ9ـ1ـ

أبـی بـن فضـل القاسـم أبـو از حـرب أبیبنفضلبنمحمدحربأبیبنتجمعۀه ب
بـن حسـن ازیعقوببنأحمدأبوالعباسازالحسنبنأحمدأبوبکراز جرجانیحرب
ازسـعد بـن لیـث از قاسمبنخالدالهیثمأبو، ازبغداددر علیأبوبزارحسانبنمکرم
پدرش از أبـوبکر، علـوان در ایـن    ازعوفبنعبدالرحمنبنحمیدازکیسانبنصالح

. سند نیست
1هشـم بـن الطیـب أبـو از خالدبنغانمالقاسمابووالخاللاهللاعبدأبوازـ10ـ1ـ
صـالح بـن   ازعلوانازیثلازرمحبنمحمداززبانبنمحمدازالمقريءبنأبوبکراز

.از پدرش از أبوبکرعوفبنالرحمنعبدبنحمیدازکیسان
1محمدأبوازمحمدبنعلیازحسینیطالبوأبوسوسیبنالقاسمأبواز ـ11ـ1ـ
عبـد بـن زیـد بـن اهللاعبـد محمـد أبوازسلیمانبنهخیثمالحسنأبوازنصرأبیبن

بـن صالحازمدنیمحمدأبیازبجلیداودبنعلواناززبیربنولیداز نهرانیالرحمن
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.از پدرش از أبوبکرعوفبنالرحمنعبدبنحمیدازکیسان
1عبـد بـن حمیـد ازکیسـان بنصالحازماجشوناز علوانبه طریق باال از ـ12ـ1ـ

.از پدرش از أبوبکرعوفبنالرحمن
1بـن محمدبکرأبوگروهی در کتابهایشان ازوأحمدبنحسنعلیأبواز ـ13ـ1ـ
بـن سـعید ازمصـري الفرجبنروحالزنباعأبواز أحمدبنسلیمانازریذهبناهللاعبد
از عـوف بـن الرحمنعبدبنحمیدازکیسانبنصالحازبجلیداودبنعلوانازعفیر

.پدرش از أبوبکر
از پدرش از أبـوبکر  عوفبنعبدالرحمنبنحمیدازکیسانبنصالحپنج سند فوق به 

از عـوف بـن الـرحمن عبـد بنحمیدازکیسانبنصالحو چهار مورد آن، به علوان از 
.شودپدرش از أبوبکر منتهی می

1بـن سـعید بـن أسـعد الفخرأبو، از9ـ11، ص )هـ643. م(ضیاء مقدسی ـ14ـ1ـ
عبـداهللا بـن محمداز علیهاهقراءهالجوزدانیعبداهللابنتهفاطمازهقراءاصبهانیمحمود

از مصـري الفـرج بـن روحالزنباعأبوازطبرانیأحمدبنسلیمانالقاسمأبواززیدبن
عبدالرحمنبنحمیدبنعبدالرحمنبنحمیدازبجلیداودبنعلوانازعفیربنسعید

.از أبوبکرپدرشاز عبدالرحمنبنحمیدازکیسانبنصالحازعوفبن
1از دوطریق ذیل24، ص20، ج51، ص6، ج )هـ656. م(الحدید أبیابن ـ15ـ1ـ ،:
1أبواز) السقیفهدرکتاب(عبدالعزیز ، احمدبن)چهارم هجريقرن (ازجوهري ـ16ـ1ـ
.بکروأبمردانش ازازیکیازسعدبنلیثاز عبادسعیدبناز برادرشعبادمحمدبناززید
1در الکامل، از عبد الرحمن بن عـوف  ، محمد بن یزید، )هـ285. م(از مبرد ـ17ـ1ـ

.)ذکر شد(از أبوبکر
1میزان االعتـدال و 117ـ118، ص 3، ج اإلسالمتاریخ، )هـ748. م(ذهبی ـ18ـ1ـ ،
ازالـرحمن عبـد بنحمیدازبجلیداودبنعلوان، از عقیلی و مرسالً از107، ص 3ج 

ازسـعد بنلیثنیز از ، واز پدرشعوفبنالرحمنعبدبنحمیداز کیسانبنصالح
.داند، این منبع به مانند عقیلی، علوان را ضعیف میبکروأباز... صالحازعلوان
1عوف ازأبوبکر، مرسالَ ازعبداهللا بن202ـ203، ص5، ج)هـ807.م(هیثمی ـ19ـ1ـ.
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1از عقیلـی،  188، ص 4، ج لسان المیزان، )هـ852. م(ابن حجر عسقالنی ـ20ـ1ـ ،

.دانداین منبع به مانند عقیلی، علوان را ضعیف می
1اواین خبررا ازمنابع ماقبـل  631ـ633، ص 5، ج )هـ975. م(متقی هندي ـ21ـ1ـ ،

.کندخود مانند طبرانی ذکر می
ـ منابع شیعه2ـ1
1هـ260. م(شاذانابن ـ1ـ2ـ( از 159ـ161، ص ،ائی کّزیاد الب) زیاد بن عبد اهللا بن

.بکروأباز األسدي هبیصإیاس بن قَازبن کیسان صالحاز) الطفیل العامري
1بدون سند290، مروج الذهب، ص )هـ345. م(مسعوديـ2ـ2ـ ،.

572، ص 8، ج )هـ235. م(الکوفیهابن أبی شیبـ 2
.أسلمپدرشاز زید بن أسلم ازعبید اهللا بن عمر ازمحمد بن بشرز ا:سند خبر

:محورهاي خبر
، پس از بیعـت  )ع(در خانۀ فاطمه ) ع(ــ رفتن زبیر و مقداد و گروهی از مردم نزد علی 

.کردن با هممردم با أبوبکر، و مشورت 
سی مانند پـدرت  ک! اي دختر پیامبر: و گفتن این عبارت) ع(ــ وارد شدن عمر بر فاطمه 

و سپس تو را دوست نداریم، اما به خدا سوگند که اگر خبردار شویم که این گـروه نـزد   
.ها بسوزاننددهم که خانه را بر تو و آنتو جمع شوند، دستور می

.آمدند و خواستن عذر آنهااش میماوقع را بر اصحابی که به خانه) ع(ــ گفتن فاطمه 
بـن محمـد ازأحمدبنمحمد، از 975، ص 3، ج )هـ463. م(ابن عبد البرچنین هم

ازعمـر بنعبداهللازنسیربنمحمدازیحیىبنأحمدازبزارعمروبنأحمدازأیوب
، تعبیـر »سـوزانم خانه را بر شـما مـی  «از پدرش، با این تفاوت که به جاي أسلمبنزید

.آورده است» چنان و چنان«
 بدون سند فقط از جوهري45، ص 2، ج )هـ656. م(أبی الحدید ابن.
 17ج ، )هــ 764. م(صـفدي ، از ابن عبد البر و 24، ص 19، ج )هـ733. م(نویري ،

.اند، مرسالً از زید بن اسلم از پدرش این خبر را نقل کرده311ص 
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19ـ22ص،1ه، ج والسیاسهاإلمام، )هـ276. م(دینوريهبن قتیبـ ا3
سندبدون :سند خبر

:محورهاي خبر
.هارفتن آن) ع(علی ازبیعت باأبوبکر و به خانه) ع(کردن گروهی ازجمله علی ــ تخلف

ط عمـر و  خواسـتن هیـزم توسـ   ــ فرستاده شدن عمر توسط أبوبکر براي آوردن آنها و 
.باشد) ع(اش حتی اگر در آن فاطمه تهدید کردن عمر به سوزاندن خانه بر اهل

بـراي آوردن وي جهـت   ) ع(دن قنفذ توسط أبوبکر به سوي علـی  ه شفرستاددو بار ــ 
.از آمدن نزد أبوبکر) ع(بیعت و استنکاف علی 

.به بیعت کردن) ع(اصرار و پافشاري عمر بر أبوبکر براي واداشتن علی ــ
.و کوبیدن در خانه) ع(آمدن عمر به همراه گروهی به درب خانۀ فاطمه ــ
. از دست عمر و أبوبکر) ص(شکایت بردن به پیامبر و ) س(اعتراض فاطمه ــ
.برگشتن برخی از همراهان و ماندن عمر و گروهی دیگر از همراهانــ
.اش در صورت عدم بیعتو تهدید او به زدن گردن) ع(بیرون آوردن علی ــ
.توسط عمر) ع(بودن امام علی ) ص(انکار برادر پیامبر ــ
.و شکایت کردن از قوم) ص(یامبر بر مزار پ) ع(رفتن علی ــ
بـراي معـذرت خـواهی و روي برگردانیـدن     ) ع(رفـتن ابـوبکر و عمـر نـزد فاطمـه      ــ

.)ع(از آن دو و دلجویی أبوبکر از او ) ع(فاطمه 
مـن  همـن رضـاي، وسـخط فاطمـ    هرضـى فاطمـ  «): ص(به یاد آوردن حدیث پیامبر ــ

فقـد أرضـانی، ومـن    هأرضـى فاطمـ  ابنتی فقد أحبنی، ومـن  هسخطی، فمن أحب فاطم
.براي آن دو) ع(، توسط فاطمه »فقد أسخطنیهأسخط فاطم

.دواز آن) ع(ظهار ناراحتی کردن فاطمه و ادو به شنیدن آن اعتراف آنــ
دو را نزد پـدرش خـواهم بـرد و    که شکایت آنمبنی بر این) س(بیان حضرت فاطمه ــ

.گریه کردن ابوبکر
اش و سپس بیعـت کـردن   و خانۀ او تا پس از رحلت) س(فاطمه عدم متعرض شدنــ

.به اختیار و رغبت خود) ع(علی 
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252، ص 1ج ، )هـ279. م(ـ  بالذري 4

.عوننأبو ازالتیمیسلیمانازمحارببنهمسلمازمدائنیاز : سند خبر
:محورهاي خبر

و آتش به همراه خـود  توسط أبوبکر براي گرفتن بیعت ) ع(ــ ارسال عمر به سوي علی 
.بردن عمر
ام را مـن خانـه  خـواهی بـر  او کـه آیـا مـی   عمر و سؤال ازبا) ع(شدن فاطمه ــ روبرو

بسوزانی؟ 
چـه پـدرت آورده   ایـن کـار از آن  کـه  ــ جواب مثبت عمر به سوزاندن و توضیح ایـن 

.مهمتر است
.و بیعت کردن او) ع(ــ آمدن علی 

126، ص 2، ج)هـ284. م(یعقوبیـ 5
.دبدون سن:سند خبر

:محورهاي خبر
در خانـۀ  ) ع(مطلع شدن أبوبکر از تجمع گروهی از مهاجرین و انصـار همـراه علـی    ــ

).ع(فاطمه 
.آمدن گروهی از طرفداران أبوبکر و حمله به خانهــ
و ) ع(با شمشیر و مواجهه او با عمر و شکاندن عمـر شمشـیر علـی    ) ع(خروج علی ــ

باشد احتماالً این مطلب اشتباه است چون با دیگر اخبار در تعارض می(بر زمین زدن او 
.)و ظاهراً زبیر بوده است

کـنم و  که اگر بیرون نروید کشف حجاب میبه این) ع(ورود به خانه و تهدید فاطمه ــ
.آرمبه سوي خداوند فریاد برمی

40مـاه یـا   6یعت علـی پـس از   بیرون آمدن همه از خانه و بیعت کردن مخالفین و بــ
.)س(روز پس از وفات فاطمه 
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553ـ554، ص 2، ج )هـ290. م(ـ  ابن احمد 6
از محمد بن إسحاق بن محمد مخزومی مسیبی از محمد بن فلیح بن سـلیمان  :سند خبر

موسى بن عقبه از سعد بن إبراهیم از إبـراهیم  از : ، و نیزاز موسى بن عقبه از ابن شهاب
ظاهراً خبر مرسل است. رحمن بن عوفبن عبد ال

:محورهاي خبر
.و زبیر در بیعت أبوبکر) ع(خشمگین شدن گروهی از مهاجرین از جمله علی ــ
.رفتند) س(برخی به صورت مسلّح به خانۀ فاطمه ــ
رفتن عمر با گروهی از جمله أسید و سلمه بن سالمه بن وقش که هر دو از بنی عبد ــ

نیز ثابت بن قیس بن شماس از بنی حارث بن خزرج نزد آنان و گرفتن األشهل بودند و 
از قول ابن عوف آمـده  . (یکی از آنها، شمشیر زبیر را  و زدن آن بر سنگی و شکاندن آن

که آن روز عبدالرحمن و محمد بن سلمه با عمر بودند و محمد بن سلمه شمشـیر زبیـر   
)  .را شکاند
 نیـز ایـن خبـر را    ) 115، ص 1ه، ج الریـاض النضـر  هـ، 694. م(محب الدین طبري

.نقل کرده است)و ظاهراً از ابن احمد(بدون سند از  ابن شهاب 

443، ص 2ج ) هـ320. م(ـ  طبري 7
.کلیببنزیادازهمغیرازجریر ابن جریر از ابن وحید از :سند خبر

:محورهاي خبر
آن طلحـه، زبیـر و گروهـی از    در حـالی کـه در   ) ع(آمدن عمـر بـه در خانـه علـی     ــ

.مهاجرین بودند
.تهدید عمر به سوزاندن خانه بر سر حاضران یا بیرون آمدن حاضران و بیعت کردنــ
.کنندافتد و او را دستگیر میخروج زبیر با شمشیر که شمشیرش از دستش میــ
 445، ص2همو، ج

بـن حمیـد از اودىاهللاعبـد بناوددازعوانۀأبواز ضریریحیىبنزکریاءاز :سند خبر
.حمیرىالرحمنعبد
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:محورهاي خبر

و زبیر از بیعت با أبوبکر) ع(تخلف کردن علی ــ
بیعـت نشـود آن را در   ) ع(شمشیر کشیدن زبیر و گفتن این مطلـب کـه تـا بـا علـی      ــ

.کندغالف نمی
شمشـیر زبیـر را   ــ رسیدن این خبر به گوش أبوبکر و عمر و گفتن عمر این جمله کـه  

.بگیرید و بر سنگ بزنید
ها و گفتن این سخن که یا به اختیار یا به اجبـار بیعـت کنیـد،    ــ رفتن عمر به سوي آن

.پس آن دو بیعت کردند

73، ص 2، ج )هـ328. م(ـ  ابن عبد ربه 8
.بدون سند:سند خبر

:محورهاي خبر
).س(، عباس و زبیر در خانۀ فاطمه )ع(حضور علی ــ
هـا  فرستاده شدن عمر توسط ابوبکر و اعالم این مطلب که اگـر ممانعـت کردنـد، آن   ــ

.را بکش
اي آتش براي آتش زدن خانه بـر سـاکنان آن و مواجهـه شـدن بـا      آمدن عمر با شعلهــ

).س(فاطمه 
خواهی خانه ما را بسوزانی؟ و جواب عمر کـه  از عمر که آیا می) س(پرسیدن فاطمه ــ

.که بیعت کنیدینآري مگر ا
و بیعت کردن او و اظهار این مطلب که علت بیـرون نیامـدن او   ) ع(آمدن علی بیرون ــ

.تا کنون براي بیعت، گردآوري قرآن بوده است

66، ص 3، ج )هـ405. م(وريباشحاکم نیـ 9
منـذر بـن إبـراهیم ازبیهقـی محمـد بـن فضلاز هانئبنصالحبنمحمداز :سند خبر

.عوفبنإبراهیمازإبراهیمبنسعدازعقبۀبنموسىازفلیحبنمحمدازحزامی

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


۴١-------------------- )علیهاالسالم(فاطمهتبارشناسی منابع فریقین درباره مصائب وارده بر

:محورهاي خبر
از أبوبکر و عمر، خبـر ذیـل آورده شـده کـه     ) ع(ــ پس از تأیید ناراحتی شدید فاطمه 

عبدالرحمن بن عوف با عمر بود و محمد بن مسلمه شمشیر زبیر را شکاند و أبوبکر در 
ت خواست و علی و زبیر هم گفتند که ما ازاین که با ما مشـورت  اي از مردم معذرخطبه

.دانیمنشد ناراحت شدیم و أبوبکر را اولی به خالفت می
عوف در رابطه با چه چیزي با عمر بـوده اسـت و چـرا    بنگفته نشده که عبدالرحمناما 

نـاراحتی  اسـت کـه  دهد که مراد آناما قرائن نشان می. ابن مسلمه شمشیر زبیر را شکاند
.بوده است... اش و ها به خانهبه جهت یورش آن) ع(فاطمه 

: اند که به برخی از آنها عبارتند ازدیگري نیز نقل کردهاین خبر را منابع 
 بـه همـین سـند را از خـود     152ـ153، ص 8، السنن الکبري، ج )هـ458. م(بیهقی ،

...حاکم
 ز طریـق أبوالقاسـم شـحامی از بیقهـی از     ، ا287، ص 30، ج )هـ571. م(ابن عساکر

باید متذکر شد در نسخه مورد مراجعه این خبر از اضافات محقق کتـاب، بـه   ... . حاکم 
.باشدکتاب ابن عساکر، به اتکاي برخی نسخ، می

 مرسـالً از موسـی بـن عقبـه از     12ـ13، ص 3، ج اإلسالمتاریخ، )هـ748. م(ذهبی ،
.سعد بن ابراهیم از پدرش

السـیرة  و333ــ 334، ص 6، ج 270، ص5ه، ج النهایـ وهالبدای، )هـ774. م(کثیر ابن
.ابراهیم از پدرشمغازیش از سعد بنعقبه دربن، مرسالً از موسی496، ص 4، ج النبویۀ
 از حاکم و بیهقی596، ص 5، ج )هـ975. م(متقی هندي ،.

57، ص 1، ج )هـ548. م(شهرستانیـ  10
إبـراهیم بـن یسـار بـن     ) هـ231. م(بدون سند و صرفاً در ذکر اعتقادات نظّام :رسند خب

.هانئ مؤسس مذهب نظامیه و تکذیب آنها
:محورهاي خبر

.و سبب سقط جنین شدن ایشان) ع(طمه عمر در روز بیعت بر شکم فازدن ــ 
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ایـن کـه   و هر که در آن بود توسط عمـر بـا وجـود   ) ع(فرمان سوزاندن خانه فاطمه ــ

.در آن بودند) ع(و حسنین ) ع(، علی )ع(فاطمه 
:جریان در منابع دیگري نیز نقل شده است از جملهاین 
بـدون سـند و صـرفاً در ذکـر اعتقـادات نظّـام       ، 15، ص 6، ج )هــ 764. م(صفدي
زد و موجـب سـقط   ) ع(گوید که او معتقد بود که عمر روز بیعت بـر شـکم فاطمـه    می

کند اما از سویی محسن را چند ظاهراً از شهرستانی نقل میهر شد و محسن از شکمش
اضافه کرده و از سویی دیگر، بخش دیگـر اعتقـادات او را کـه دسـتور سـوزاندن خانـه       

.اش توسط عمر را ذکر نکرده استفاطمه و ساکنین
 گویـد  بدون سند و در بیان اعتقادات نظام مـی ، 346، ص 2، ج )هـ845. م(مقریزي

شد و از میراثش منـع گشـت و ظـاهراً اصـل ایـن      زده) ع(که او عقیده داشت که فاطمه 
کنند، هر چند نقل مقریـزي در ایـن   گردد و همه از او نقل میسخنان به شهرستانی برمی

.باشدخصوص ناقص می

171، ص4ج )  هـ614. م(ـ  ابن حمزه زیدي11
از عبدالرحمن بن حـارث از محمـد   ابن حمزه به سندش از محمد بن اسحاق:سند خبر
.بن رکانه

:محورهاي خبر
و درخواسـت  ) ع(ه مـ آمدن عمر، خالد بن ولید و عیاش بن ربیعه به درب خانـه فاط ــ

.سوزانمبیعت کردن و تهدید کردن عمر که خانه را بر سر شما می
.ببین که پس تو چه دیدیم)! ص(اي پیامبر : که) ع(فریاد برآوردن فاطمه ــ
: ها و گفتن عمر به عیاش کـه بیرون آمدن زبیر با شمشیر برهنه و یورش آوردن بر آنــ

در نتیجه عیاش بر او کسائی انداخت و سـپس را او را گرفـت و   . مواظب این سگ باش
.شمشیر را نیز از دستش گرفت و شکاند

 173، ص 4همو، ج
.ي از زید بن أسلم از پدرشبه سندش از عبدالرحمن بن عمر عمرابن حمزه :سند خبر
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:محورهاي خبر
گفتن این مطلب از سوي أسلم که من از جمله کسانی بـودم کـه هیـزم بـه درب خانـه      

اش آتـش  بیـرون نیایـد خانـه را بـر سـاکنان     ) ع(برد و عمر فریاد زد که علـی  ) ع(علی 
.خواهم زد

173، ص 4همو، ج
.لرحمن بن سائب بن زید از پدرشابن حمزه به سندش از محمد بن عبدا:سند خبر

:محورهاي خبر
را ) س(خواست که خانۀ فاطمـه  ــ گفتن این مطلب از سوي زید که روزي که عمر می

بسوزاند من شاهد بودم، 
. زنمها آتش میاگر از بیرون آمدن و بیعت کردن امتناع کنند، خانه را بر آن: ــ عمرگفت

من و فاطمه رو در رو : سوزانی؟ گفت، آیا او را میدر خانه فاطمه است: ــ به عمرگفتم
.خواهیم شد

48ـ49، ص 6و ج 57، ص 2ج ) هـ656. م(أبی الحدید ـ  ابن 12
از مجالـد بـن إسماعیلاز جوهري از أبو زید عمر بن شبه از أبوبکر باهلی از :سند خبر

).حدیث مقطوع است(شعبی
: محورهاي خبر
کمـر نـزد   کـه زبیـر شمشـیر بـه    دادن بـه او بکر و خبـر زبیـر توسـط أبـو   ــ خواسـتن 

.است) ع(علی 
.ولید و گروهی بسیاري توسط أبوبکر در پی زبیرــ فرستادن، عمر، خالدبن

؛ در خانه افراد بسیاري حضور داشتند ماننـد مقـداد   ) ع(ــ وارد شدن عمر به خانه علی 
.هابن أسود و گروهی بسیار از هاشمی

اش بیرون از خانه لد و همراهانــ ایستادن خا
ــ گالویز شدن عمر با زبیر و گرفتن شمشیر زبیر و زدن آن بر بر سنگی و شـکاندن آن  

. و هل دادن زبیر به بیرون خانه و گرفته شدن او توسط خالد
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و بـه زور بیـرون آوردن او   ) ع(که بیرون بیاید و امتناع علی ) ع(ــ دستور دادن به علی 

. هل دادناز خانه با 
چـه  ! اي أبـوبکر : در جمع بسیاري از زنان هاشمی) ع(ــ گفتن این سخن توسط فاطمه 

.گویمور شدید، به خدا دیگر با عمر سخن نمیحمله) ص(زود بر اهل بیت پیامبر 
) ع(ــ عذر خواستن أبوبکر براي کار عمر از فاطمه 

 48، ص 6و ج 56، ص 2همو، ج
از شـمیل بـن نضـر از همعاویـ بنأحمدبوزید عمر بن شبه از از جوهري از أ:سند خبر

.الرحمنعبدبنهسلماز عمروبنمحمد
:محورهاي خبر

) ع(هاشم درخانه فاطمه بنیو زبیر و گروهی از) ع(ــ پس ازبیعت مردم باأبوبکر، علی 
. مستقر شدند

آمدنـد و  ) ع(مـه  گروهی از انصار و اندکی از مهـاجرین بـه خانـه فاط   عمر به همراه ــ
.زنمبه جانم سوگند یا براي بیعت بیرون بیایید یا خانه را بر شما آتش می: گفت

لبید انصاري و مرد دیگـري او را گرفتنـد،   ــ زبیر شمشیر به دست بیرون آمد که زیادبن
.را بر سنگی زدپس شمشیرش از دستش افتاد و عمر آن

ها خود بیرون آمدنـد و  گرفت و به نقلی آنــ سپس همه را به زور بیرون آورد و بیعت 
.بیعت کردند

 56، ص 2همو، ج
.از جوهري اما بدون ذکر سند، فقط گفته شده در روایتی دیگر:سند خبر

: محورهاي خبر
أبی ، سعدبن)ع(شده که آن هنگام، درخانۀ فاطمه ــ این خبر ذیل خبرقبلی است و گفته

.بودندشدهجمع) ع(ها براي بیعت باعلی داشت و آنأسود نیز حضوروقاص و مقداد بن
ها، آمد و زبیر نیز با شمشیر به سـویش حملـه کـرد و    ــ عمر براي سوزاندن خانه بر آن

فاطمه نیز گریه کننان و فریاد زنان بیرون آمد و گفت که ما گناهی نکردیم و خالفـی در  
ـ  خیري که مردم بر آن جمع شده راي گـردآوري قـرآن در یـک    اند، نیست، و همانا مـا ب
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. سپس همه با أبوبکر بیعت کردند. ایممصحف جمع شده
 47ـ48، ص 6و ج 50، ص2همو، ج

جوهري از أبوزید عمر بن شبه از ابراهیم بن منذر از ابن وهب از ابن لهیعه از :سند خبر
.أبواألسود

: محورهاي خبر
ها عت با أبوبکر بدون مشورت با آنو زبیر از بی) ع(ــ گروهی ازمهاجرین ازجمله علی 

.رفتند در حالی که مسلح بودند) ع(خشمگین و ناراحت شدند، پس به خانه فاطمه 
هـر دو از  (ــ عمر همراه گروهی از جمله أسید بن حضیر و سلمه بن سالمه بن وقـش  

.آمد) بنی عبد األشهل
.ها را به خدا سوگند دادفریاد بر آورد و آن) ع(ــ فاطمه 

دو و زبیر را گرفته و به دیوار زدند تا شکستند، سپس عمـر آن ) ع(ها شمشیر علی ـ آنـ
.را بیرون آورده و به جلو سوق داد تا بیعت کردند

 11، ص 6همو، ج
سـعید از سـیار بـن أحمداز إسحاقبنأحمداز هالسقیفکتابدرجوهرياز :سند خبر

.انصاريعفیربنکثیربن
:محورهاي خبر

ـ عمر همراه گروهی از جمله اسید بن حضیر و سلمه بن أسلم به خانه فاطمه رفتنـد و  ـ
.بیرون بیایید و بیعت کنید، پس خودداري کردند: ها گفتبه آن

این سگ را بگیـرد، پـس   : ها بیرون آمد، پس عمر گفتــ زبیر با شمشیرش به سوي آن
.زدسلمه بر او حمله کرد و شمشیرش را او گرفت به دیوار

مـن  : گفـت مـی ) ع(کـه علـی   و بنی هاشم را بردند، در حـالی ) ع(ــ سپس زبیر و علی 
.هستم) ص(عبداهللا و برادر رسول اهللا 

من به تو بـدین امـر   : گفت) ع(بیعت کنید و علی : ــ وقتی به أبوبکر رسیدند وي گفت
آن .... م کـرد تا بیعت نکنی تو را رهـا نخـواهی  : و عمر گفت...کنمسزاوارتم و بیعت نمی

.بیعت نکرد و برگشت) ع(روز علی 
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 45، ص 6همو، ج

جوهري از أبوسعید عبدالرحمن بن محمد از احمد بـن حکـم از عبـداهللا بـن     :سند خبر
وهب از لیث بن سعد

: محورهاي خبر
.از بیعت با أبوبکر تخلّف کرد) ع(ــ علی 

خواهید گفت که چرا میید میرسدوان به هرکس میآمده و دوانبیرون) ع(ــ پس علی 
پس هر جـا  . کرده نه به جهت مخالفتگردن مسلمانی را بزنید که به جهت کاري تخلّف

.گفتند که بیعت کنرفت به او میمی
 193، ص 14همو، ج

.ش أبوجعفر نقیباابن أبی الحدید از قرائش بر شیخ:سند خبر
أسود اورا ترسانیده زینب را که هبار بننگوید که داستاالحدید میأبیابن:محورهاي خبر

خود هبار را ) ص(گوید که اگر پیامبر خواند و أبوجعفر میش أبوجعفر میابود، بر شیخ
ش شده بود، پس اگر زنده اسقط جنینبود و منجر بهدانست، چون زینب را ترساندهمباح

. کردد، مباح میش شارا ترسانید و موجب سقط جنین) س(بود خون کسی که فاطمه 
ترسانده شد و ) س(گوید که این را از شما نقل کنم که فاطمه سپس ابن أبی الحدید می

ش انه، آن را از من روایت نکن، خالف: در نتیجه محسن را سقط جنین کرد؟ پس گفت
.امرا هم روایت نکن، من در این موضوع توقّف کرده

) س(به راحتی منکر ضرب و شتم فاطمـه  ) 60، ص 2ج (که ابن أبی الحدید جالب این
!داندها را ساختۀ شیعه میو اسقاط فرزندش محسن بوده و آن

ـ 748.م(ـ ذهبـی  13 ، النـبالء سـیر أعـالم  و139، ص1، جاالعتـدال میـزان ، )هـ
578ص،15ج

.مرسالً از محمد بن احمد بن حماد کوفی حافظ:سند خبر
حمـد بـن محمـد بـن السـري بـن یحیـى بـن أبـی          أحمد بـن م در باره :محورهاي خبر

گوید که او تمام عمر مستقل بـود امـا در اواخـر عمـرش بیشـتر بـر او       میمحدث ،دارم
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عمر بـر فاطمـه لگـد زد و موجـب شـد کـه       : خواندخوانند و مردي بر او میالب میطم
.محسن را سقط کند

 نیز همـین مطلـب را   ،268، ص 1، ج لسان المیزان، )هـ852. م(ابن حجر عسقالنی
.به همین سند ذکر کرده است

)خطینسخه(268ص ) ص(عقائد آل محمد قواعد )هـ711. م(زیدي ـ دیلمی14
) ع(شمشیر زبیر شکسته شد و سلمان تحقیر شد و عمار زده شد و علی :محورهاي خبر

.ور شدندحمله) س(اذیت شد و به خانۀ فاطمه 
نسخه خطی(270همو، ص(

وقتی از خانه بیرون آمـد کـه درب آن را سـوزاندند و بـه زور     ) ع(علی :هاي خبرمحور
.براي بیعت کشانده شد

نسخه خطی(270همو، ص (
عمر آتشی برداشته به سوي خانـه  : دیلمی از قول صاحب کتاب الدولتین:محورهاي خبر

بگویـد کـه   فاطمه رفت، پس فاطمه بیرون آمد و او به فاطمه گفت که به علی و عبـاس  
، )معاصـر (ایـن مطالـب را مرتضـی    ... سوزانمصورت خانه را میبیرون بیاینددر غیر این

.یافت نشداز ابن شحنه نقل کرده است اما اصل کتاب187ـ188، ص 2ج 

حاشیه الکامل فی التـاریخ، ظـاهراً   (، در روضه المناظر )هـ890. م(ـ  ابن شحنه 15
)هـ630. م(از ابن األثیر 

.بدون سند:خبرسند
:محورهاي خبر

.آمد تا آن را با موجودین در آن آتش بزند) س(ــ عمر به درب خانه فاطمه 
.چه امت وارد شده وارد بشویدگوید که در آنبیند، پس عمر میرا می) س(ــ فاطمه 
بیعـت را بـه   ) س(براي بیعت بیرون آمد و به قولی تا پس از رحلت فاطمه ) ع(ــ علی 

.انداختتأخیر
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.ذکر کرده و کتاب مذکور یافت نشد203، ص 2، ج )معاصر(این مطلب را نیزمرتضی 

317، ص 12ج ،)هـ942. م(ـ صالحی شامی 16
.بن عبد الرحمن بن عوفمرسالً از ابن عقبه به اسنادي جید از ابراهیم :سند خبر

بیعت ابوبکر خشمگین و زبیر از ) ع(گروهی از مهاجرین از جمله علی «:محورهاي خبر
شدند، پس گروهی از مهـاجرین و انصـار از   ) س(شدند پس با اسلحه وارد خانۀ فاطمه 

قـیس بـن   جمله أسید بن حضیر أشهلی و سلمه بن سالمه بن وقش اشهلی و ثابـت بـن  
جا که یکی از آنهـا شمشـیر   ها سخن گفتند تا آنها آمده و با آنشماش خزرجی نزد آن

و زبیر گفتند کـه مـا فقـط از    ) ع(پس علی ... . را شکاندسنگ زده و آنزبیر را گرفته بر
ایـن  »...همانا أبوبکر بـر حـق اسـت   ... این جهت ناراحت نشدیم که با ما مشورت نشد

.است3، المسترشد، شماره )شیعی(خبر، شبیه خبر ابن جریر طبري 

127، ص 1، ج )هـ974. م(ـ  ابن حجر هیتمی 17
.سند صرفاً ذکر نظر شیعه و رد آنبدون :سند خبر

را حمایل شمشیرش بـه جلـو رانـده   ) ع(شیعه معتقداست که عمر علی :محورهاي خبر
فاطمه را تحت فشار قرار داده تا این که وحشت کرده و فرزندش بـه نـام محسـن را    و 

.سقط کرد

تبارشناسی منابع شیعه
به بعد148صفحۀ ) هـ76. م(ـ ابن قیس هاللی 1

.سلیم بن قیس از سلمان فارسی:خبرسند
:محورهاي خبر

) ع(ازبیعت و تحریک أبوبکر توسط عمر براي مجبور کردن علی ) ع(دداري علی ــ خو
.توسط عمر) ع(به بیعت و پیشنهاد فرستادن قنفذ که فردي خشن بود، به سوي علی 
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هـا از سـوي   نو ندادن اذن دخـول بـه آ  ) ع(ــ رفتن قنفذ و گروهی دیگر به سوي علی 
ها نزد أبوبکر و عمر و بیان ماوقع و فرمان عمر به آنها که برویـد  و برگشتن آن) ع(علی 

) ع(ها توسط فاطمـه  و اگر نشد به زور وارد خانه شوید و ندادن مجدد اذن دخول به آن
خشمگین سوي عمر و بیان ماوقع وبرگشتن آن افراد بهو برگشتن همه به جزقنفذ و باز

) ع(خانۀ علی هیزم را دادن به اطرافیانش و قراردادن آنها اطرافر و فرمان حملعمشدن
.و دو فرزندش) ع(و فاطمه 

را با صدایی بلند که اگر براي بیعت خارج نشود، خانه را ) ع(ــ تهدید کردن عمر، علی 
.کشاندکه اگر در باز نکند خانه را به آتش می) ع(آتش خواهد زد و تهدید فاطمه 

براي انصراف و آتش زدن هیـزم بـر در   ) ع(ـ ایستادن عمر در مقابل درخواست فاطمه ـ
و زدن باشمشیر در غالف بـر  ) ع(خانه، هل دادن درب و وارد شدن و مواجهه با فاطمه 

پهلوي ایشان و به درد آوردن ایشان و سپس زدن با تازیانه بر بـازویش و حملـه کـردن    
و گردنش و قصد کشتن او کردن به درد آوردن بینیبه عمر و زمین زدن او و) ع(علی 

، سپس کمک خواستن عمـر و ورود مـردم بـه خانـه و     )ص(و یاد آوري وصیت پیامبر 
.به آنها با شمشیر) ع(حملۀ علی 

ــ رفتن قنفذ از ترسش به سوي أبوبکر و فرمان أبوبکر به او مبنی بر این کـه بـرو، اگـر    
اش شـو و اگـر بـاز مقاومـت کـرد خانـه را بـر اهلـش         بیرون نیامد وارد خانه) ع(علی 

در مقابـل  ) ع(بسوزان، به زور وارد شدن قنفذ و همراهانش به خانه و ایسـتادن فاطمـه   
اي کـه وقتـی   را با تازیانه به دستور عمر به گونـه ) ع(ها نزد درب و زدن قنفذ فاطمه آن

. ورم بودایشان رحلت کردند بازویش مانند دستبند از اثر آن ضربه مت
ممانعت کرد ایشان را بزند و قنفذ او را به بازو ) ع(ــ دستور عمر به قنفذ که اگر فاطمه 

هـاي  را هل داد، پس یکـی از دنـده  اش کرد و آناش پناهندهدر خانه) کلون در=عضاده(
افتادن سر فاطمه از پهلو شکست و جنینش را سقط کرد و در بستر بود تا رحلت کرد و 

.در این حوادث) ع(فاطمه از سربند 
نزد أبوبکر در حالی که اطرافیان او همه مسلح بودند و تهدیـد  ) ع(ــ به زور بردن علی 

سپس از ایشان، زبیر، سلمان، أبوذر و مقـداد بـه   . به قتل در صورت عدم بیعت) ع(علی 
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.زور بیعت گرفتند

224ـ225ص ،همو
.أبان از سلیم:سند خبر

ها و سلیمان، أبوذر، مقـداد، محمـد   اي درمسجدکه فقط هاشمیلسهدر ج:محورهاي خبر
بکر، عمر بن أبی سلمه و قیس بن سعد بن عبـاده و نیـز سـلیم حضـور داشـتند،      بن أبی

در خصوص این که چرا عمر همۀ کارگزارانش بجز قنفـذ را جریمـه   ) ع(عباس از علی 
: ش پر از اشک شد و گفتاطراف خود نگاهی انداخت و چشمانکرد، پرسید و ایشان به

) ع(بـا تازیانـه زد و وقتـی فاطمـه     ) ع(اي که به فاطمـه  از او تشکر کرد به خاطر ضربه
.چون النگو بر بازویش بودوفات کرد اثر آن از هم

به بعد385ص ،همو.
.أبان بن أبی عیاش از سلیم بن قیس از ابن عباس:سند خبر

:محورهاي خبر
هاشم، أبوذر، ، بنی)ع(بکر فقط اندکی مخالف ماندند از جمله علی ــ پس از بیعت با أبو

.مقداد ، سلمان و گروهی اندك دیگر
ــ عمر أبوبکر را بر گرفتن بیعت از این افراد تحریک کرد که به غیـر ایـن فـرد و اهـل     

.ها بفرستاند، پس به دنبال آنش و گروهی اندك از بیعت سرباز نزدهابیت
فرستاد و به او گفـت  ) ع(ر عموهاي عمر به نام قنفذ را به سوي علی ــ پس یکی از پس

.را اجابت کن) ص(بگو که خلیفۀ پیامبر ) ع(که به علی 
گویـد کـه   داند و میآمدن ممانعت کرده و خالفت أبوبکر را بر حق نمیاز ) ع(ــ علی 

، تصـدیق  شـود تو را خلیفه نکرد و وقتی أبوبکر از این سخن بـا خبـر مـی   ) ص(پیامبر 
کند اما عمر خشمگین شد و خواست برخیزد که أبوبکر مانع او شد و دو بـاره قنفـذ   می

.دانستبار دیگر از رفتن خودداري کرد و خالفت را مشروع نمی) ع(علی . را فرستاد
به راه نیاید، باید او را کشت، پس بگذار )ع(گوید اگر علی ــ عمر با خشم به أبوبکر می

) ع(أبوبکر عمر را نشاند و به قنفذ دسـتور داد بـاز پـیش علـی     . بیاورمسرش را برایت 
...کار هستیددهد که من با شما کاري ندارد و شما ستمپیام می) ع(برود و باز علی 
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هـا گفـت کـه    ــ عمر سخت خشمگین شده و خالد بن ولید و قنفذ را خوانده و بـه آن 
پشـت درب  ) ع(آمدنـد و فاطمـه   )ع(پـس بـه درب خانـۀ علـی     . هیزم و آتش بیاورید

پـس  . فرتوت شده بـود ) ص(نشسته بود و سرش را بسته بود و بدنش از رحلت پیامبر 
گفت ) ع(درب را باز کن و فاطمه ) ع(عمر آمده و درب را زده و فریاد برآورد که علی 
درب را باز کـن و  : دهدعمر جواب می. که با ما چه کار داري؟ ما را به حال خود بگذار

ام ترسـی کـه وارد خانـه   آیـا از خـدا نمـی   : فاطمـه گفـت  . سوزانمخانه را بر شما میإلّا 
گردي؟ اما عمر از برگشتن خودداري کرد و آتش خواست ور میشوي و بر آن حملهمی

جلـو آمـد و   ) ع(پس فاطمـه  . و درب را آتش زد و درب سوخت، سپس آن را هل داد
س عمر شمشـیر را در غالفـش بـاال بـرد و بـر پهلـوي       پ! یا رسول اهللا! یا أبتاه: فریاد زد
زد ) ع(فریاد برآورد، پس تازیانه باال برد و بر بازوان فاطمه ) ع(زد، و فاطمه ) ع(فاطمه 

جلو آمده و عمر را گرفته و بـر زمـین   ) ع(پس علی ! یا أبتاه: فریاد برآورد) ع(و فاطمه 
افتاد که ) ص(به یاد وصیت پیامبر زد و بر بینی و گردنش زد و خواست او را بکشد که 

... او را به صبر و طاعت سفارش کرده بود
) ع(را بزنـد، و علـی   ) ع(ــ مردم به خانه هجوم آوردند و خالد شمشیر کشید تا فاطمه 

پس مقداد، سلمان، أبـوذر، عمـار و بریـده    . بر او حمله کرد و سوگند داد تا او را نکشد
.اي برخیزدارد خانه شدند و نزدیک بود که فتنهو) ع(أسلمی براي کمک به علی 

گوید کـه آیـا بـه بـرادر     و بریده به عمر می.... بیرون آمد و دیگران از پی او) ع(ــ علی 
را بـه زور نـزد   ) ع(زنی؟ سـپس علـی   کنی و دخترش را میاش حمله میپیامبر و وصی

گویـد  مـی ) ع(ها کنید و علی گوید که او را رأبوبکر بردند و أبوبکر وقتی او را دید، می
با مـن بیعـت   ) ص(مگر شما دیروز به فرمان پیامبر .. که زود به اهل بیت خیانت کردید

. کشیمخورد که اگر بیعت نکنی تو را مینکردید؟ و عمر سوگند می
کرد نکرد و اورا تهدید به قتلقبول) ع(کرد و علی خواست که بیعت) ع(علی ــ عمر از

) ع(کرد و خالد به اوحمله کرد و علی تر ازاین سخنان توصیفرا کوچکاو) ع(و علی 
سپس ... خواندرا به بیعت) ع(باز عمر علی . زد و شمشیرش از دستش افتاداو را برزمین

...در حالی که دستانش بسته بود جلو آورد و أبوبکر بر آن زد و رضایت داد) ع(علی 
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394ـ395ص ،همو

.باساز ابن ع:سند خبر
: محورهاي خبر

با هم مشورت کردند و گفتند که تا این مرد است، کار بر ما ) طرفداران أبوبکر(ها ــ آن
پس . ولیدخالد بن: کشد؟ عمر گفترا میأبوبکر گفت که چه کسی او. شودهموار نمی

هـر اري  : گویی؟ گفتکاري را بسپاریم چه میدرپی خالد فرستاد و گفتند که اگر به تو
فرمانم دهید، چنین ) ع(خواهید به من بگویید، پس به خدا سوگند اگر بر کشتن علی یم

پس أبوبکر گفـت کـه نمـاز    . چنین باشد: گفت. خواهیمبه خدا همین را می: گفتند. کنم
. باشد: گفت. صبح با شمشیرت کنارش بایست پس وقتی که سالم دادم، گردنش را بزن

و دانست که اگر چنـین کنـد جنگـی سـخت در خواهـد      ــ أبوبکر در این باره اندیشید
گرفت، پس پشیمان شد و شب نخوابید و صبح هنگام در نماز پـس از تشـهد و قبـل از    

دانست و شمشیر از خالد گرفت و بـر  ) ع(سالم از خالد خواست که چنین نکند و علی 
تش نجـات  اش زد و خواست او را بکشد و نمازگزاران خواستند که خالد را از دسزمین

او را به حق این قبر سوگند بدهید که دست بـردارد و  : دهند، نتوانستند پس عباس گفت
هاشم او را رهاکرد و همراه زبیر، عباس، أبوذر، مقداد و بنی) ع(کردند و علی ها چنینآن

به خانۀ خودآمد و دیگران نیز آمدند و شمشیرها کشیده شد و آشوبی برپا گشت و زنان 
و اهـل  ) ص(ریاد زنان بیرون آمدند و گفتند که چه زود دشـمنی بـا پیـامبر    بنی هاشم ف

خواهید بـرادرش و پسـر   را نشان دادید، دیروز دخترش را کشتید و امروز می) ع(بیتش 
... اش و پدر فرزندانش را بکشیدعمویش و وصی

434، صهمو
).ع(از سلیم از ابن عباس از علی :سند خبر

شـود، پـس   وارد می) ع(شود که در ذي قار بر علی بن عباس نقل میاز ا:محورهاي خبر
و به خط مـن اسـت   ) ص(آورد و گفت که آن به امالء پیامبر اي بیرونصحیفه) ع(علی 

) ع(و حسن ) ع(از شهادت فاطمه نیز... اش وو قاتل) ع(شدن حسین که درآن به کشته
.اشاره شده است... 
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162ـ163، ص )هـ212. م(ـ  ابن مزاحم المنقري 2
. که ظاهراً مرسل استنصر بن مزاحم از محمد بن عبید اهللا از جرجانی:سند خبر

گوید که عمرو به معاویه در جنگ صفین گفت که آب را بر جرجانی می:محورهاي خبر
هم مـن و  ... او دالور و جنگجوست ...ماند و تو سیرابنبند که علی تشنه نمی) ع(علی 

کاش روزي که وارد خانۀ فاطمه شدند، فقط چهـل نفـر   : گفتایم که او میهم تو شنیده
.یار داشتم

307ـ308/ 2ج )هـ320. م(ـ  عیاشی 3
)ع(یا امام صادق ) ع(مرسالَ از امام باقر :سند خبر

:محورهاي خبر
و بیعت با أبوبکر، بـراي جلـوگیري از فتنـه، در    ) ص(پس از رحلت پیامبر ) ع(ــ علی 

.شست و به گردآوري قرآن پرداختخانه ن
. بهانۀ جمع کردن قرآن آورد) ع(فرستاد و هر بار علی ) ع(ــ أبوبکر دو بار در پی علی 
) ع(قنفذ فرستاد و فاطمـه  ) مردي به نام: و در نقلی دیگر(بار سوم أبوبکر پسر عمویش 

جمع کرده و را زد و برگشت و هیزم ) ع(قرار گرفت، پس او ایشان ) ع(میان او و علی 
) ع(و فاطمه ) ع(آورد و خواست خانه را بر علی اطراف خانه گذاشت، سپس عمر آتش

.چون این گونه دید، اجباراً بیعت کرد) ع(علی . آتش بزند) ع(و حسنین 
 67، ص 2همو، ج

پدرش از ]عمرو بن ثابت أبی المقدام بن هرمز[مرسالَ از عمرو بن أبی المقدام:سند خبر
پیـامبر و نـه از اصـحاب ائمـه     که هرمز نـه از اصـحاب   با توجه به این.اشبزرگاز پدر 

ذا باید گفـت  لشود، شود و حداکثر، ثابت از اصحاب زین العابدین شمرده میشمرده می
.که ظاهراً سند داراي افتادگی است

.براي بیعت بفرسـتد ) ع(کند که به دنبال علی عمر به أبوبکر سفارش می:محورهاي خبر
پاسـخ داد  ) ع(بار اول علـی  . براي بیعت بیاید) ع(فرستد تا علی پس أبوبکر قنفذ را می

غیر من را خلیفه قرار نداده است و بار دوم فرمود که من تا کتـاب خـدا   ) ص(که پیامبر 
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: بار سوم عمر بـه أبـوبکر گفـت   . آیمنمیجمع نکنم بیرون) ص(را بنابر سفارش پیامبر 

ولید، مغیره بن شعبه، أبو عبیده الجراح و سالم مر، عثمان، خالد بنأبوبکر، عپس . برخیز
برخاسـتند و بـه سـمت    ) بن أبی مقدام ظاهراً(پدربزرگ عمرو مولى أبی حذیفه، قنفذ و 

اش وارد خانـه  هـا بـدون اجـازه   کـرد کـه آن  گمـان ) ع(اما فاطمـه  . رفتند) ع(خانۀ علی 
ه در رسیدند، عمر بـا پـا بـر در کـه سـعف      ها وقتی بشوند، پس در را بست، اما آننمی

را بـه زور بیـرون آوردنـد تـا     ) ع(بود، زد و آن را شکست و علـی  )برگ درخت خرما(
.بیعت کند

18، ص 6ج ) هـ329. م(ـ کلینی 4
اي از اصحاب ما، از احمد بن محمد از قاسم به یحیی از جدش حسـن  از عده:سند خبر

).ع(هللا از پدرش از جدش از علی بن راشد از أبو بصیر از أبوعبدا
باشـند یـا سـقط    در استحباب نامگذاري کودکانی که در رحم مادران می:محورهاي خبر

. محسن را پیش از تولّدش نامگذاري کرده بود) ص(شوند،آمده است که پیامبر می
 از پدرش از سعد بـن عبـداهللا   464همین خبر را شیخ صدوق، علل الشرائع، صفحۀ ،

حمد بن عیسى بن عبید از قاسم بن یحیى از جدش حسن بن راشد از أبو بصـیر از  از م
، بدون سـند ذکـر   634و الخصال، ص) ع(از پدرش از پدرانش از علی ) ع(أبی عبد اهللا 

. استکرده
460، ص1همو، ج

محمد بن یحیى از محمد بن حسین از محمد بـن إسـماعیل از صـالح بـن     از :سند خبر
).ع(اهللا بن محمد جعفی از أبو جعفر و أبو عبد اهللا عقبه از عبد

جامـۀ عمـر را   ) حمله به خانـه فاطمـه  (طمه در ماجرایی که پیش آمد، فا:محورهاي خبر
اگر ترس از رسـیدن بـال   ! به خدا اي ابن خطاب: گرفت و به سوي خود کشید و فرمود

.شدمبه سرعت اجابت میخوردم و دانی که بر خداوند سوگند میگناهان نبود، میبر بی
458، ص 1همو، ج

).ع(جعفر از برادرش أبو الحسن یحیى از عمرکی بن علی از علی بنمحمدبن:سند خبر
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، )ع(این حدیث از ابن جعفـر  » باشدصدیقه شهیده می) ع(همانا فاطمه «:محورهاي خبـر 
ویـات ابـن   نیز ذکر شده است که ظاهراً کتاب مذکور گـردآوري مر 325هـ، ص 2قرن 

.باشدجعفر و تدوین متأخرین می

162ـ164ص ) هـ334. م(ـ خصیبی 5
از أحمد بن الخصیب از أبوالمطلب جعفر بن محمد بن مفضـل از محمـد بـن    :سند خبر

سنان زاهري از عبد اهللا بن عبد الرحمان األصم از مـدیح بـن هـارون بـن سـعد از أبـو       
.خطاب به عمرالطفیل عامر بن واثله از أمیر المؤمنین 

و آن آتشـی کـه بـر درب    ... «:فرمایدضمن سخنانی به عمر می) ع(علی :محورهاي خبر
و دو فرزندم حسن و حسـین و دو  ) ص(ام برافروختید تا من و فاطمه دختر پیامبر خانه

»...دخترم زینب و أم کلثوم را بدان بسوزانید
178ـ179، صهمو

)ع(مه قول فاطبدون سند فقط از :سند خبر
:محورهاي خبر

بـراي بیـرون   ) ع(دن قنفذ به همراه عمر و خالد بن ولید به درب خانـۀ فاطمـه   ــ فرستا
.براي بیعت) ع(آوردن علی 

و آوردن آتش براي سوزاندن ما و ایسـتادن  ) ع(قرار دادن هیزم بسیار درب خانۀ فاطمه 
رش را به آنها دادن که و سوگند خداوند و پد) عضاده الباب(بر بازوي درب ) ع(فاطمه 

.شان کننددست از آنها برداشته و یاري
و ) ع(ــ گرفتن عمر تازیانه را از دست قنفذ، موالي أبوبکر و زدن آن بر بازوي فاطمـه  

را ) ع(اي که گویی النگو پوشیده است و زدن عمر فاطمـه  بر جاي ماندن اثرش به گونه
با صورت بر زمین در حـالی کـه بـاردار    ) ع(و افتادن فاطمه) ع(با پا و هل دادن فاطمه 

در حالی که آتـش همـه جـا را    ) ع(و بدن فاطمه بود و تداوم زدن توسط عمر بر چهره
جا که گوشواره از گوشهایش افتاد و درد زایمان گرفت و محسـن را  فرا گرفته بود تا آن

.سقط کرد
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چنـین  هم.آورده استبه بعد، نیز این خبر را 362، ص2، ج )هـ8قرن (دیلمی ـ 6

.به بعد392صفحۀ در 
از محمد بن اسماعیل حسنی وعلی بن عبد اهللا حسنی از ابی شعیب محمد بن :سند خبر

)ع(نصیر از عمر بن فرات از محمد بن مفضل از ابا عبد اهللا صادق 
:محورهاي خبر

ـ    )ع(ــ شکایت فاطمه  امبر از أبوبکر و عمر در گرفتن فدك و گـرفتن عمـر مکتـوب پی
را در خصوص فدك که نزد فاطمه بود، از ایشان و پاره کردن آن و گریه و نالیدن ) ص(

.و ذکر ماجراي أبوبکر و عمر و خالد بن ولید و قنفذ) ص(بر آرامگاه پیامبر ) ع(فاطمه 
و فاطمه و حسن و حسین ) ع(ــ جمع کردن هیزم بر در خانه براي سوزاندن خانۀ علی 

و ) ع(و فضه و آتش زدن هیزم بر در خانـه و بیـرون آمـدن فاطمـه     و زینب و أم کلثوم 
را قطـع  ) ص(خواهی نسل پیامبر اعتراض به عمر که چگونه چنین جرأتی یافتی؟ آیا می

ها که امر و نهـی بیاورنـد و بایـد    است و نه فرشته) ص(کنی؟ جواب عمر که نه محمد 
دن همـۀ شـما و فراگـرفتن آتـش در     مانند دیگر مسلمانان اختیار کنی، یا بیعت یا سوزان

خانه و وارد کردن قنفذ دست خود براي باز کردن در و زدن عمر با تازیانـه بـر بـازوي    
چون جاي دستبند سیاه شد و لگد زدن بـه در و خـوردن در بـه    تا اثرش هم) ع(فاطمه 

شکم ایشان در حالی که شش ماه به محسن باردار بود و سقط کردن جنین خـود و بـاز   
جـا کـه   ه کردن عمر و قنفذ و خالد بـن ولیـد و زدن عمـر بـر گونـۀ ایشـان تـا آن       حمل

گریست و شکایت نزد هاي زیر سربندش دیده شد؛ در حالی که ایشان بلند میگوشواره
.کردبرد و مصائب آمده بر خود را بازگو میمی) ص(پیامبر 

) ع(گرفتن فاطمه غوشبود و در آاز خانه درحالی که خشمگین) ع(آمدن علی ــ بیرون 
و دلداري کردن او و تهدید عمر به کشیدن شمشیر و بیرون آمدن عمر و خالد و قنفذ و 

.عبدالرحمن بن أبی بکر از خانه
، )ع(کردن محسن و بردن علی سقطپا و در وشدن فاطمه براثر ضربۀزایمانــ دچاردرد

انصـار و  وخانـۀ مهـاجرین  رتاریکی شـب بـه د  اش درو دیگرافراد خانواده) ع(فاطمه 
...و بیعت کردن با او در چهار موضع) ص(یادآوري عهد و پیمانشان با خدا و پیامبر 
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کننـد و  دیجه بنت خویلد و فاطمـه بنـت أسـد، محسـن را حمـل مـی      ــ روز قیامت خ
»هـذا یـومکم الـذي کنـتم توعـدون     «: فرمایدمی) ع(زنند و فاطمه آورند و فریاد میمی

تجد کلّ نفس ما عملت من خیر محضراً و ما عملت من سوء تود لـو أنّ  «و) 103، االنبیاء(
)30عمران،آل(.»بینها و بینه أمداً بعیداً

بـه  178، المختصر، صـفحۀ  )هـ8قرن (کور را، ابن سلیمان همین حدیث و به سند مذ
ن محسن و بـر  بعد، از رشید محمد بن ابراهیم بن محسن مطار ابادي از پدرش ابراهیم ب

:کندهایی نقل میاي از فرد اخیر اما با تفاوتاساس نوشته
آوردن محمـد بـن نصـر بـه جـاي     ) ب» حمدان«پس از » خصیبی«عدم ذکر لقب ) الف

اضافۀ مفضـل بـه عمـر    ) د. آوردن عمر بن فرات به جاي ابن فرات) ج. محمد بن نصیر
) ع(مفضل بن عمر از صادق مفضل؛ بدین گونه که محمد بن مفضل ازپس از محمد بن

.کندروایت می
 ایـن خبـر را بـدون سـند ذکـر      82، المحتضـر، صـفحۀ   )هـ8قرن (باز ابن سلیمان ،

.کرده است

381مروج الذهب، ص ) هـ345. م(ـ  مسعودي 7
شـه از پـدرش از حمـاد بـن سـلمه از      از ابن عای» األخبار«در کتابش از نوفلی :سند خبر

.عروه بن زبیر
عروه براي معذور بودن عبداهللا بن زبیر در محاصره کردن بنی هاشـم در  :حورهاي خبرم

گوید که علت این کار، ترساندن بنی هاشم ها میشعب و آوردن هیزم براي سوزاندن آن
) در ماجراي بیعت بـا أبـوبکر  (چنان که پیشتر با بنی هاشم براي فرمان بردنشان بوده هم

.ها را بترسانندآنکردند و هیزم آوردند تا 
ده ؛ این خبر را از قول مسعودي ذکر کـر 147ص ، 20، ج )هـ656. م(الحدید ــ ابن ابی

است با اضافۀ این مطلب که چنین کاري مانند کار عمربن خطاب با بنی هاشم است کـه  
چنان که چنین عبارتی در مـروج الـذهب، چـاپ    هم. براي سوزاندنشان هیزم جمع کرد
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دهد که در برخی از چاپهـاي ایـن کتـاب، نـام     آمده که نشان می) 86، ص3ج(، میمنیه

.عمر حذف شده است هر چند متن بر محذوفی داللت دارد
 ،اثبات الوصیههمو

.)ص(عموي پیامبر مرسالً ظاهراً از قول عباس،:سند خبر
د، بعد به او سفارش کرده بو) ص(چنان که پیامبر و یارانش هم) ع(علی :محورهاي خبر

ور شـدند و درب خانـه را   پس به منزل ایشان حمله. ها ماندنداز ماجراي سقیفه در خانه
فشار دادند کـه بـر اثـر    ) ع(آتش زدند و به زور او را بیرون آوردند و درب را بر فاطمه 

سپس به زور در حالی کـه دسـتانش مشـت بـود از او بیعـت      . را سقط کرد» محسن«آن 
ه، و نیـز کتـب رجـالی شـیعه، مسـعودي شـیعه       کتاب اثبات الوصیبنابر محتواي .گرفتند

.اثناعشري است

541ص) هـ367. م(ـ  ابن قولویه 8
سلیمان از جعفر حمیري، از پدرش از علی بن محمد بنعبداهللا بناز محمد بن:سند خبر

).ع(صادق اماماألرجانی از) یا بکر(خالد از عبداهللا األصم از عبداهللا بن بکَیر محمد بن
انـد، از  سخن از افرادي از بدکاران که در درون کـوهی در بنـد و عـذاب   :محورهاي خبر

).ع(، قاتل محسن، قاتل حسن و حسین )ع(، قاتل فاطمه )ع(جملۀ آنها قاتل علی 
به بعد547ص ،همو.

بن سـلیمان  از علی بن محمدپدرش از محمد بن عبداهللا بن جعفر حمیري از :سند خبر
از محمد بن خالد از عبداهللا بن حماد بصري از عبداهللا بن عبـدالرَّحمن األصـم از حمـاد    

دربارة حوادث شب معراج)ع(بن عثمان از أبی عبداهللا 
فرمـود کـه بـدانها او را    ) ص(حضـرت  ز مواردي که خداوند بـه یکی ا:محورهاي خبر

حرمتی و سـتم  شتم و بی: شود، مانندوارد میاش است که بر اهل بیتآزماید، مصائبیمی
و غضب حـق ایشـان و زدن   ) ع(حرمتی نسبت به فاطمه و ظلم و بی) ع(نسبت به علی 

اش بدون اجـازه و خـوارکردنش   ایشان در حالی که باردار هستند و ورود به حریم خانه
یـزي  چنخستین محسن، براثرضرب وشتم و اش به نامتوسط عمر و قنفذ و سقط جنین
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ش، اشود، محسن بن علی در خصوص قاتـل در قیامت مورد محاکمه واقع میدر آن که 
هایی از آتـش  شوند و با تازیانهش آورده میاسپس در خصوص قنفذ، پس او و صاحب

اي از آن بر دریا اصابت کند، از شرق تا غـرب آن بـه غلیـان    شوند که اگر تازیانهزده می
.کندیا اصابت کند، همه را ذوب و خاکستر میهاي دنآید و اگر بر کوهمی

)هـ381. م(ـ شیخ صدوق 9
197األمالی، ص ـ1ـ9

محمد بن حسن بن أحمد بن ولید از أحمد بن إدریـس و محمـد بـن یحیـى     :سند خبر
عطار از محمد بن أحمد بن یحیى اشعري از أبی عبد اهللا رازي از حسن بن علی بن أبی 

از علی پدرشره از محمد بن عتبه از محمد بن عبد الرحمن از حمزه بطائنی از ابن عمی
).ص(پیامبر از ) ع ( بن أبی طالب 
در فـرق و سـیلی   ) ع(به ضربت خوردن علـی  ) ص(اشاره کردن پیامبر :محورهاي خبر
).ع(خوردن فاطمه 

ص(از پیامبر ) ع(مرسالً از علی : 52، ص2، جمناقب، ال)هـ588. م(آشوب شهرابن (
.ن خبر را آورده استای
174ـ176، صصدوق، االمالی

علی بن أحمد بن موسى دقاق از محمد بن أبی عبد اهللا کوفی از موسى بـن  از :سند خبر
حسین بن یزید نوفلی از حسـن بـن علـی بـن أبـی حمـزه از       ،عمران نخعی از عمویش

).ص(پیامبر از سعید بن جبیر از ابن عباس از پدرش
بینم که فرومایگان فرماید، میمی) ع(در بارة دخترش فاطمه ) ص(مبر پیا:محورهاي خبر

کننـد و از  گذارند و حقّـش را غصـب مـی   شوند و حرمت را زیرپا میاش میوارد خانه
خداونـدا  ...کننـد اش را سقط میشکنند و جنینکنند و پهلویش را میاش میارث محروم

اش را خـوار کـن و   ازات نما و خوارکنندهکننده به او را نفرین کن و غاصبش را مجستم
ابـن جبرئیـل   » ...زننده بر پهلویش که موجب سقط جنینش شد را در آتش جاویدان کن

، همـین  196ــ 198المحتضر، صفحۀ ، )8قرن (ابن سلیمان ، و 8ـ11، صفحۀ)هـ660. م(
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.کنندذکر می) ص(پیامبر خبر را مرسالً از ابن عباس از 

205ـ206ص معانی األخبار، ـ 2ـ9
از أبوعبداهللا حسین بن أحمد بن محمد بن أحمد اشنانی درامی از پدربزرگش :سند خبر

از محمد بن إسحاق از محمـد  هسلمعمار از موسى بن إسماعیل از حماد بناز محمد بن
).ص(از پیامبر ) ع(بن إبراهیم تمیمی از سلمه از أبو الطفیل از علی بن أبی طالب 

و شیخ ... فرماید که تو در بهشت کنزي داريمی) ع(به علی ) ص(مبر پیا:محورهاي خبر
دانـد و سـپس از قـول برخـی مشـایخ      صدوق در تحلیلی مراد از آن را نعیم بهشت مـی 

او را سـقط کـرده اسـت    ) ع(باشد که فاطمه گوید که مراد از آن فرزندش محسن میمی
شـود تـا وقتـی    رد بهشت نمیروایت شده که جنین سقط شده وا) ص(چرا که از پیامبر 

.والدینش وارد شوند
573، ص2من ال یحضره الفقیه، جـ 3ـ9

.اي بدون سندزیارت نامه:سند خبر
سالم بر تـو اي سـتم دیـده و غصـب     ... سالم بر تو اي صدیقۀ شهیده ...:محورهاي خبر

...شده، سالم بر تو اي تحت فشار قرار گرفته و مغلوب شده

294، ص 30، ج )هـ1111. م(ـ مجلسی 10
بـه هـر   . کنـد فضالي مکه از دالئل اإلمامه جزء دوم ذکر میاین خبر را یکی از :سندخبر

حال، در نسخه موجود از دالئل االمامه، چنین حدیثی وجود ندارد و محقق کتاب دالئـل  
به بعد؛ بنابر شواهدي معتقد است که دالئـل االمامـه موجـود، نسـخۀ    40االمامه، صفحۀ

بوده اسـت  ) هـ664. م(قصی است و نسخۀ کامل در اختیار علی بن موسی بن طاوس نا
.اما فقط نسخۀ ناقص در دسترس بوده است

عمـر بـه   گوید کـه اي را میکه در آن محتواي نامهخبر از ابن عمر است:محورهاي خبر
ب و مصـائ و همراهانش) ع(معاویه نوشته است، بدین گونه ابن عمر به شهادت حسین 

پـیش خـود   اش او راوارده بر اهل بیت اعتراض کرده و یزید بـراي دلجـویی و توجیـه   
:آمده استدهد و در این نامه از قول عمرخواند و نامۀ مذکور را به او نشان میمی
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ولید و قنفذ غالم أبوبکر و برخی دیگـر از خـواص خـود، بـه در     ــ او به همراه خالدبن
و فرزندانش حسن و حسین و زینت و أم کلثوم ) ع(و علی خانۀ فاطمه که در آن ایشان 

اند و فضه پرسید که چه کسـی اسـت و   و کنیزشان فضه بودند، آمده و محکم در را زده
بگو از این اباطیل دست بردارد و براي بیعـت  ) ع(خواهد؟ و او گفت که به علی چه می

برخـی حـوادث سـقیفه    . (.شـویم با أبوبکر بیرون بیاید و گرنـه بـه زور وارد خانـه مـی    
و حسـنین را برداشـته و بـه درخانـۀ     ) ع(، فاطمـه  )ع(و این که علی ) شودرا متذکر می

پـس  . طلبـد برده تا حق خود را گوشزد کنـد و از آنهـا یـاري مـی    مهاجرین و انصار می
کنـد  تازد و او را گمراه و طاغی توصیف مـی بیرون آمده و سخت به عمر می) ع(فاطمه 
گوید که هیزم بسیار آورده و پس عمر می. هراسدید که از تهدیدهاي عمر نمیفرماو می

بـراي  ) ع(آتش بر اهل خانه خواهد انداخت و همه را خواهد سوزاند، یا این کـه علـی   
.بیعت بیرون بیاید

زند و به خالد بـن ولیـد فرمـان    را می)  ع(ــ سپس عمر تازیانۀ قنفذ را گرفته و فاطمه 
)ع(فاطمـه  . دیگران هیزم بیاورند و خود عمر آتـش را خواهـد افروخـت   دهد که با می

) ع(گیرد تا عمر آن را باز نکند، پس عمر با تازیانه بـر کتـف فاطمـه    با دست، در را می
تـوزي نسـبت بـه   سـپس عمـر از روي کینـه   . دهـد زند، پس به دردآمده و ناله سرمیمی

در بر زند و، با پا محکم بر در می...به خاطر کشتن بزرگان قریش در جنگها و) ع(علی 
کندآورد که تمام مدینه را زیرورو میچسبد و او چنان فریادي برمیمی) ع(شکم فاطمه 

ام که بچـه گفتدر حالی که بر دیوار تکیه داشت، درد زایمان گرفت و می) ع(و فاطمه 
فاطمـه جلـو   ه واما عمر در خانه را به جلـو هـل داده و وارد خانـه شـد    . را سقط کردم

، از روي سـربند سـیلی  )ع(هـاي فاطمـه   آید و عمر چشمان خود را بسته و بر گونـه می
) ع(این هنگام علـی  در. افتداش پاره شده و بر زمین میاي که گوشوارهزند، به گونهمی

طمـه بـر پیشـانی زده تـا     فادر این هنگام. کندآید و عمر به بیرون خانه فرار میجلو می
شـدت  ) ع(سپس درد زایمان بر فاطمـه  ... طلبداز سر بردارد و از خدا یاري میروسري 

گفتنـد و عمـر بـا    اندازد که به او محسن میگرفته و وارد خانه شده و جنین خود را می
.را به زور نزد أبوبکر در سقیفه براي بیعت بردند) ع(جمع بسیاري علی 
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103ـ104ه، ص دالئل االمام)هـ4قرن (ابن جریر طبري ـ11

: یـا (از قاضی أبو الحسین علی بن عمر بن حسن بن علی بـن مالـک سـیاري    :سند خبر
از محمد بن زکریا غالبی از جعفر بن محمد بن عماره کندي از پـدرش از جـابر   ) سباي

از محمد بن عمار ) ع(، از پدرش علی بن حسین )ع(جعفی از أبو جعفر محمد بن علی 
. بن یاسر

) ص(فاطمه، پس از أم کلثوم، به محسن باردار شد، پس وقتی که پیـامبر  :محورهاي خبر
و پـا  ) ع(اش و بیـرون آوردن علـی   رحلت کردند، آن حادثه هنگام ورود قوم بـه خانـه  

خوردن و سقط جنین که نوزادي تمام بود، رخ داد و این امر منجر به بیماري و رحلـت  
.ایشان شد

 134همو، ص
حسین محمد بن هارون بن موسـى تلعکبـري از پـدرش از أبـو علـی      از أبو ال:سند خبر

محمد بن همام بن سهیل از أحمد ابن محمد بن برقی از أحمد بن محمد أشعري قمـی  
از عبد الرحمن بن أبی نجران از عبد اهللا بن سنان از ابن مسکان از أبو بصیر از أبـو عبـد   

)ع(اهللا جعفر بن محمد 
آن بود که قنفذ بردة آن مـرد و بـه فرمـان او، بـا     ) ع(مه طسبب وفات فا:محورهاي خبر
به او ضربه زد، پس محسـن را  ) فلزي که در ته غالف شمشیر وجود دارد(نعل شمشیر 

سقط کرد و در نتیجۀ آن، سخت بیمار شد و اجازه نداد کسـانی کـه او را اذیـت و آزار    
.دادند بر او داخل شوند

400ـ401ص، همو
از أبو جعفـر محمـد بـن    پدرشالحسین محمد بن هارون بن موسى از از أبو :سند خبر

حسن بن أحمد بن ولید از محمد بن أحمد بن أبی عبـد اهللا برقـی از زکریـا بـن آدم از     
).ع(محمد نقی و امام) ع(رضا امام

توسـط دو نفـر بـدون    ) ع(آزار و اذیت کـردن فاطمـه   اشارة تلویحی به :محورهاي خبر
.تصریح به ماوقع

 454همو، ص
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از أبو الحسین محمد بن هارون بن موسى از پدرش از أبـو علـی محمـد بـن     :سند خبر
همام از عبد اهللا بن جعفر بن محمد حمیري از محمد ابن حمـران مـدائنی از علـی بـن     

).ع(أسباط از حسن بن بشیر از أبو الجارود از أبو جعفر 
تن از شکّاکان بـه خـود را در   500، پس او)... ع(در حوادث قیام مهدي :محورهاي خبر

خواستند که بدان علی، فاطمـه، حسـن و حسـین    مسجد به هیزمی که جمع کردند و می
.سوزاندبریم، میها را به ارث میرا بسوزانند و ما آن هیزم) علیهم السالم(
 ،دومجزء همو

أبـو علـی   از پـدرش از أبو الحسین محمد بن هارون بن موسـى تلعکبـري از   :سند خبر
محمد بن همام از جعفر بن محمد بن مالک فـزاري کـوفی از عبـد الـرحمن بـن سـنان       
صیرفی از جعفر بن علی حوار از حسن بن مسکان از مفضل بن عمـر جعفـی از جـابر    

.جعفی از سعید بن مسیب از ابن عمر
 220، ص 99همو، ج

.کتاب العتیق غروياز ) ع(و ائمه ) ص(اي براي پیامبر در زیارت نامه:سند خبر
خداوندا بر سـیده مفقـوده، بزرگـوار سـتوده و شـهیده بلنـدواال درود       ... :محورهاي خبر

...فرست
373المسترشد، ص ،همو

بدون سند، از قول برخی از علماء:سند خبر
بودنـد کـه مـردم مدینـه از جملـه      ) ص(در حال تجهیز پیامبر ) ع(علی :محورهاي خبر

هنگـامی کـه دیـد    ) ع(ضربه زدن بودند، با او بیعت کردند و علـی  منافقینی که درصدد
اند، در خانه نشست و با زبـان بـا مـردم سـخن گفـت و      بدون مشورت با او چنین کرده

پـس  ... را در این باره یادآورشـان شـد  ) ص(حقانیت خود را اثبات نمود و پیمان پیامبر 
بسوزانند، پس زبیـر  ) ع(ر او و فاطمه قوم بر درب منزل او آمده و خواستند که خانه را ب

.با شمشیر بیرون آمد و شمشیرش را گرفتند و شکستند
 ،377ـ378ص همو

مخول بن إبراهیم نهدي از مطر بن أرقم از أبـو حمـزه ثمـالی از علـی بـن      از :سند خبر
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)ع(الحسین زین العابدین 

:محورهاي خبر
از بیعت کـردن  ) ع(وبکر بیعت شد، علی رحلت فرمود و با أب) ص(که پیامبر گامیــ هن

. پس عمر به أبوبکر گفت کـه کسـی را بفرسـت تـا او را آورده، بیعـت کننـد      . سرباز زد
. را بیاورد) ع(أبوبکر به قنفذ گفت که رفته، علی 

فرسـتاده شـد و بـا لحـن نامناسـبی از     ) ع(ــ قنفذ دوبار و با اصرار عمر، به خانۀ علـی  
و از آمـدن ممانعـت کـرده   ) ع(ي بیعت بیاید و هـر بـار علـی    خواست که برا) ع(علی 

. اید که از آن شما نیسـت دروغ بستید و مدعی چیزي شده) ص(فرمود که شما بر پیامبر 
آمدنـد و  ) ع(پس گروهی بـه سـوي او   . بار سوم عمر گفت که به سوي این مرد برویم

بـه  : شما کیستید؟ گفتند:پاسخی نداد بلکه زنی پرسید) ع(درب خانه را زدند، پس علی 
اي : صدایش را بلند کرد و گفـت ) ع(پس فاطمه . بگو بیرون بیاید و بیعت کند) ع(علی 

وقتـی صـداي ایشـان را    ! هـا از أبـوبکر و عمـر دیـدیم    پس از تو چه)! ص(خدا رسول
را ) ع(پس علی بسیاري به گریه افتادند، سپس رفتند اما عمر و گروهی ماندند،شنیدند،

گفت اگـر چنـین   ) ع(علی . آورده، نزد أبوبکر بردند و أبوبکر گفت که بیعت کنبیرون
اگر چنین کنید پس من بندة خدا : فرمود! زنیمگردنت را می! خدا سوگندبه: نکنم؟ گفت

بخـدا سـوگند   : اگر چنین نکنم؟ گفـت : فرمود. بیعت کن: گفت. و برادر پیامبرش هستم
یـا  «:فرمـود وکـرد )ص(روي به سوي قبر پیامبر ) ع(پس علی ! زنیمکه گردنت را می

. سپس بیعت کردو رفت».إن القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی! ابن أم
 378ـ379همو، ص

. ، محمد بن عمر، از ابن أبی حنیفه از داود بـن حصـین  )هـ207. م(از واقدي :سند خبر
.اما کتاب واقدي مشخص نشد

و زبیر در بیعت أبـوبکر،  ) ع(ن و انصار از جمله علی گروهی از مهاجری:محورهاي خبر
شـدند و  ) ع(ها، خشمگین شدند، پـس وارد خانـه فاطمـه    به جهت عدم مشورت با آن

بـن أسـلم بـن    پس عمر همراه گروهی از جمله أسید بن حصین و سـلمه . بیعت نکردند
شـما آتـش   جریش أشهلی آمدند و عمر فریاد بر آورد که بیرون بیاییـد یـا خانـه را بـر    
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پـس  . ها فریاد برآورد و آنها را به خدا سوگند دادبر آن) ع(در این هنگام فاطمه . زنممی
وارد شـود و شمشـیر یکـی از    ) و زبیـر ) ع(علی (دستور داد که بر آن دو ۀسلمعمر به 

را شکاند، سپس آن دو را بیرون آورد و به جلـو هـل   ها را گرفت و بر دیوار زد و آنآن
.  عت کردندداد تا بی
ز جوهري، خبر ششم و نیز ابن احمد استشبیه به نقل ابن ابی الحدید ا.
،379ـ380صهمو

از واقدي از إسحاق بن إبراهیم عجلی از سلمه بن فضل از محمد بن إسـحاق  :سند خبر
.از عبد اهللا ابن أعین از حرب بن أبی األسود الدؤلی از جندب بن عبد اهللا بجلی

را به زور نزد خـود خواندنـد، وقتـی آمـد از او     ) ع(أبوبکر و عمر، علی :محورهاي خبر
کنیـد؟ گفتنـد کـه تـو را     اگر چنین نکنم چه می: گفت) ع(علی . خواستند که بیعت کند

: کشـید؟ گفتنـد  را مـی ) ص(آیا عبد خدا و برادر رسول خـدا  : گفت) ع(علی . کشیممی
این گفت و شنود بـار دیگـر   ! نه نیستی)ص(بنده خدا آري هستی، اما برادر رسول خدا 

.که بیعت کند، برگشتبدون آن) ع(صورت گرفت و علی 
 ،381صهمو

از نعمان معروف به ابن الشیخ از پدرش از محمد بن جمهـور از زراره از ابـو   :سند خبر
.)ع(عبد اهللا جعفر بن محمد 

ـ  (از منـزلش بیـرون آمـد    ) ع(هنگامی کـه علـی   :محورهاي خبر ، )رون آورده شـد یـا بی
پس تمام زنان هاشمی با او بیرون آمدند تا ایـن  ! سرگشته و نگران بیرون آمد)ع(فاطمه 

خـدایی کـه   دست از پسر عمـویم برداریـد بـه   : رسید، پس فرمود) ص(که به قبر پیامبر 
اي کـه  محمد را به حق فرستاد اگر چنین نکنید موهایم را بیرون خواهم انداخت و جامه

کنم و به سوي خداوند بیـرون  ر آخرین لحظات عمرش بر تن داشت، بر تن میپیامبر د
که صالح بهتر از پسـر عمـویم و ناقـۀ بهتـر از مـن و      ) یا فریاد خواهم زد(خواهم آمد، 

.باشندفصیل بهتر از فرزندانم نزد خداوند نمی
لفـظ  و بـا ) ع(؛ مرسالً از امـام صـادق   1/113، )هـ548. م(دیث را طبرسی همین ح
.نقل کرده است» خرج«به جاي » استخرج«
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)هـ406. م(ـ شریف رضی 12

از هارون بن موسى از أحمد بـن محمـد بـن عمـار عجلـی کـوفی از عیسـى        :سند خبر
).ص(پدرش از پیامبر از ) ع(الضریر ازامام کاظم 

:...فرمایدمی) ع(در وصیتی درلحظات آخر عمرشان به علی ) ص(پیامبر:محورهاي خبر
بدان که من از کسی که دختـرم فاطمـه از او راضـی باشـد، راضـی هسـتم، و       ! اي علی

واي بر کسی که بر او سـتم کـرد و واي بـر    ! چنین پروردگارم و فرشتگانش، اي علیهم
... کسی که شوهرش را آزار داد و واي بر کسی که بااو مخالفت و معارضه کرد

 ًهــ 406. م(شـریف رضـی   ین خبـر را از  ا؛22/485، )هـ1111. م(مجلسی ظاهرا(،
چنـان کـه بـه طـور     جا مشاهده نشـد، هـم  کند، اما چنین خبري با تعابیر ذیل آننقل می

.مستقل، جایی دیگرنیز مشاهده نگشت

) هـ413. م(ـ شیخ مفید 13
185ـ  االختصاص، ص 1ـ13

: علیه السالممرسالً از ابومحمد از عبداهللا بن سنان از أبى عبد اهللا:سند خبر
اي نامـه و نوشـتن ) ع(راضی شدن أبوبکر به برگردانیدن فدك به فاطمـه  :محورهاي خبر

س مواجه شدن با عمر هنگامی که نامه را با خود همـراه داشـت و   پس. در این خصوص
. از دادن نامه) ع(فهمیدن عمر از محتواي نامه و طلب کردن عمر نامه را و امتناع فاطمه 

در حالی که باردار به محسن بـود و سـقط جنـین    ) ع(ن عمر با پا به فاطمه ــ ضربه زد
و باز زدن فاطمه با سیلی که از شکستن استخوان گونه )پس از این حادثه. (کردن ایشان

.گرفتن نامه  و سوزاندن آن توسط عمردر نهایت ایشان و 
344، ص همو

بن مغیره باس بن معروف از عبداهللاعیسى از  پدرش و عمحمد بناز أحمد بن:سند خبر
).ع(الخزاز از عبداهللا ابن عبدالرحمن االصم از عبداهللا بن بکر االرجانی از امام صادق 

انـد،  سخن از افرادي از بـدکاران کـه در درون کـوهی در بنـد و عـذاب     :محورهاي خبر
). ع(حسـین  و، قاتل محسن، قاتل حسـن )ع(فاطمه ، قاتل)ع(ها قاتل علی از جملۀ آن
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)مانند خبر ابن قولویه(
49ـ50ـ  األمالی، ص 2ـ13

أحمـد  أبوبکر عباس بن مغیره از أبوالحسن جعابی از أبوبکر محمد بن عمر از :سند خبر
بن عفَیر از ابن لهیعه از خالد بن یزید از ابن أبی هـالل  کثیربنبن منصور رمادي از سعید

.عثماناز مروان بن
:محورهاي خبر

) ع(و زبیر و مقداد به خانه فاطمـه  ) ع(گامی که مردم با أبوبکر بیعت کردند، علی هنــ
! پس عمر گفت که خانه را بر آنها آتـش بزنیـد  . رفتند و از بیرون آمدن خودداري کردند

پس زبیر با شمشیر بیرون آمد و أبوبکر گفت که جلوي این سـگ را بگیریـد، امـا پـاي     
و امام به سوي منطقۀ نجد رفت و در راه ثابـت  ... دست افتاد لغزید و افتاد و شمشیر از 

ام را بر من آتـش  خواستند خانه: بن قیس بن شماس او را دید و از حالش پرسید، گفت
... کردنـد، از ایـن کـار ممانعـت نکـرد     بزنند، در حالی که أبوبکر که مردم با او بیعت می

.گردندبه مدینه باز میدهد و هر دو ثابت بن قیس به او قول همکاري می
اش از مـردم خـالی   ، جلوي درب منزل ایستاده بـود و خانـه  )ع(ــ در این هنگام فاطمه 

بـر  ) ص(فرمود که عهدي با مردمی مثل شما بدکردار ندارم، جنازه پیامبر شده بود و می
دستان ما گذاشتید و کار خود را قطعی کردید بدون آن که با ما مشـورت کنیـد و بـا مـا     

.ردید آنچه کردید و حق ما را رعایت نکردیدک
355، ص 1ـ  اإلرشاد، ج 3ـ13

.بدون سند فقط ذکر قول موجود نزد شیعه:سند خبر
) ص(است که پیامبر ) ع(از فاطمه ) ع(فرزندي براي علی شیعه معتقد به:محورهاي خبر

.سقط کرد) ص(او را محسن نامید و آن را پس از پیامبر 

241ص، 3، ج)هـ436. م(ضی ـ شریف مرت14
احمـد بـن عمـرو بجلـی، از     ، از )هـ283. م(مرسالً از ابراهیم بن سعید ثقفی :سند خبر

).ع(احمد بن حبیب عامري، از حمران بن أعین بن أبی عبداهللا جعفر بن محمد 
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اش نکرد مگر وقتی که دید دود از خانهبیعت) ع(که علی دا سوگندبه خ:محورهاي خبر

. خیزدیبرم

256، ص )هـ447. م(ـ  أبو الصالح حلبی 15
.مرسالً از ابن عبد الرحمن:سند خبر

هـا بـا   گفـت کـه آن  گوید از شریک شـنیدم کـه مـی   ابن عبدالرحمن می:محورهاي خبر
بـه خدا که نه ارتشی آماده ساخت و نه گروهی گـرد آورد، به! چه کار دارند) ع(فاطمه 

.را در گور اذیت کردند) ص(خدا آن دو پیامبر 

63، ص )هـ449. م(ـ کراجکی 16
حسین بن ولید از محمد بنحسن بناز محمدبنپدرششاذان ازازأبوالحسن بن:سند خبر

).ص(پیامبر از) ع(صادق یعقوب ازبنعمر از یونسزیاد از مفضل بنصفار از محمدبن
ت کسی کـه پـس ازمـن بـه     ملعون اس: ضمن حدیثی طوالنی آمده است:محورهاي خبر

.فاطمه، دخترم ستم کند و حقّش را غصب کند و او را بکشد
     مرسـالً از یـونس   641، 458صـفحۀ  ،)هــ 664. م(این خبـر را ابـن حـاتم عـاملی ،

، مرسـالً از  225صـفحۀ  ) هــ 8قـرن  (و ابن یوسف حلّـی  ) ص(از پیامبر ) ع(از صادق 
.اندنقل کرده) ص(از پیامبر ) ع(صادق 

)هـ460. م(ـ شیخ طوسی 17
711ـ712ـ مصباح المتهجد، ص 1ـ17
10، ص6ـ تهذیب األحکام، ج 2ـ17

.اي بدون سندزیارت نامه:سند خبر
سالم برتو اي ستم دیده و غصب شده، ... سالم برتو اي صدیقۀ شهیده...:محورهاي خبر

)من الیحضره الفقیههمان خبر... (سالم بر تو اي تحت فشار قرار گرفته و مغلوب شده
 این خبر را آورده است418، البلد األمین، صفحۀ )هـ905. م(نیز کفعمى.
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179ـ المزار، ص 3ـ17
بدون سند) ص(اي براي پیامبر نامهدر زیارت:سند خبر

اي سـرور زنـان جهانیـان، اي پـاك و     ... سالم بر دخترت صدیقه طاهره:محورهاي خبر
...شهیده طاهره 

459، المقعنه، ص همو
 با تفاوتهایی در برخی الفاظ این خبـر را  417، البلد األمین، ص )هـ905. م(کفعمى ،

.اندذکر کرده
جاـ همان4ـ17
بدون سند) ع(اي براي فاطمه نامهدر زیارت:سند خبر.

...و شهیده) پاك(اي بتول ...:محورهاي خبر
 این خبر را ذکر کرده است277، ص )هـ481. م(قاضی ابن البراج.
156ـ157، ص 3ـ تلخیص الشافی، ج 5ـ17

.بنديبدون سند، فقط به صورت جمع:سند خبر
زده و ) ع(ست که عمر بر شکم فاطمه امشهور بدون خالف نزد شیعه آن:محورهاي خبر

.اش محسن بودموجب سقط فرزند او شده که نام

ـ 505. م(ـ  ابـن عطیـه   18 ـ 181ص : تهـران چـاپ  ، )هـ : چـاپ بیـروت  و 180ـ
137ـ135ص 

.بدون سند:سند خبر
:محورهاي خبر

ــ وقتی أبوبکر که براي خود به تهدید و زور بیعت گرفت، عمر و قنفذ و گروهی دیگر
را بـه  ) و خالد بن ولید و أبوعبیده بن جراح و گروهی دیگر از منـافقین : چاپ بیروت(

عمر بر درب خانه فاطمه هیزم جمع کـرد و درب  فرستاد و ) ع(و فاطمه ) ع(علی ۀخان
.را آتش زد
) اشحـزب : چاپ بیروت(اش پشت درب آمد، تا عمر و یاران) ع(که فاطمه ــ هنگامی
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عمر فاطمـه را بـین   : چاپ بیروت(را پشت درب فشار داد ) ع(را برگرداند، عمر فاطمه 

اش ط کرد و میخ در سینهتا این که جنینش را سق) داددیوار و درب فشاري بسیار سخت
اي : فریاد برآورد) ع(و فاطمه : چاپ بیروت(فرو رفت و بیمار شد تا این که وفات کرد 

در ایـن  . ببین که پس از تو از ابن خطاب و ابن أبی قحافه چه دیدیم! اي رسول اهللا! پدر
تـنش  پس تازیانه بر فاطمه ریخته شـد تـا  . هنگام به اطرافیانش گفت که فاطمه را بزنید

خونین گشت و آثار آن فشار شدید و صدمه دردناك در بدنش وجود داشت تا بیمـار و  
).فوت کرد و به سبب عمر کشته شد) ص(شد و چند روز پس از رحلت پیامبر غمگین

اش قطعی نیست اما مطالـب آن بنـابر   گفته شده که صحت انتساب این کتاب به نویسنده
)1/351مرتضی،(.باشندت نمیقرائن و شواهد موجود، خالی از صح

94ـ95، ص 1ج ، )هـ548. م(ـ طبرسی 19
.از أبوالمفضل محمد بن عبداهللا شیبانی به اسنادي صحیح از رجالی ثقه:سند خبر

آمدنـد و عمـر همـراه    ) ع(و زبیر و بنی هاشم بـه خانـه علـی    ) ع(علی :محورهاي خبر
زد آنها رفتنـد و گفتنـد بـا أبـوبکر     گروهی از جمله أسید بن حضیر و سلمه بن سالمه ن

پس زبیر به سمت شمشیرش رفت و عمر گفت که این سنگ هار را بگیـرد  . بیعت کنید
و شرّش را از ما کوتاه کنید، پس سالمه به سمتش رفـت و شمشـیرش را از دسـتش در    

هاشم را به نـزد أبـوبکر بردنـد تـا بیعـت      آورد و عمر آن را بر زمین زد و شکاند و بنی
.بیعت نکرد) ع(آن روز علی ... دکنن
،105، ص 1ج همو

.مرسالً از عبداهللا بن عبدالرحمن:سند خبر
:محورهاي خبر

انـد و بـراي بیعـت    هایشـان مانـده  شود که گروهی از مردم در خانهــ أبوبکر متوجه می
تـا  . دآورها را به مسجد براي بیعـت مـی  رفت و آناند، پس با گروهی نزد آنها مینیامده

) ع(آمد از او خواسـت بیـرون بیایـد، امـا علـی      ) ع(این که با جمع کثیري به خانه علی 
امتناع کرد، پس عمر هیزم و آتش خواست و سوگند به جانش خورد که یا بیرون بیاینـد  
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) ص(پس به او گفته شد که در آن فاطمه دختر پیـامبر  . سوزانداش مییا خانه را بر اهل
وجود دارد، پس عمر بـا دیـدن اکـراه مـردم،     ) ص(و آثار پیامبر ) ص(و فرزندان پیامبر

.خواستم آنها را بترسانمگفت که من فقط می
آوري قـرآن هسـتم و   توانم بیرون بیایم، چون در حال جمعپیام داد که نمی) ع(ــ علی 
: ایستاد و گفـت ) پشت درب: و به قولی(شان بیرون آمده و بر درب به سوي) ع(فاطمه 

گیري کردید تصمیمرا نزد ماگذاشتید و خود) ص(پیامبر ةجناز! چه بدعهد پیمانید شما
روز ) ص(دانید که پیـامبر  مگر نمی! و از ما مشورت نخواستید و حقی براي ما نشناختید

را قطع کردید و خداوند داور میان ) ص(غدیرخم چه گفت؟ گویی رابطه خود با پیامبر 
! ما و شما باشد

،414، ص 1ج همو
. م(و أبو مخنف لوط بـن یحیـی   ) هـ104. م(روایت شعبی عامر بن شراحیل :سند خبر

در احتجـاجی کـه   ) ع(امـام حسـن   از ) هـ128. م(و یزید بن حبیب المصري ) هـ157
علیه عمرو بن عاص، ولید بن عقبه، عمرو بن عثمان و عتبه بن أبوسفیان نـزد  ) ع(ایشان 

.معاویه داشت
را ) ع(گوید که تو بودي فاطمـه  رو به مغیره بن شعبه می) ع(امام حسن :ي خبرمحورها

را تحقیـر کنـی و بـا    ) ص(زدي تا خونین کردي و جنین خـود را انـداخت، تـا پیـامبر     
) ع(فاطمـه  ) ص(فرمانش مخالفت کنی و حرمتش را زیر پا بگذاري در حالی که پیامبر 

.. .فرموده بود که تو سرور زنان بهشت هستی

)هـ588. م(آشوب ـ ابن شهر 20
133، 89، ص 3ج ، ـ مناقب آل أبی طالب1ـ20

.بدون سند:سند خبر
البته این سخن را . محسن که سقط شد: ...عبارتند از) ع(دان فاطمه فرزن:محورهاي خبر

.کنداز شیخ مفید در اإلرشاد ذکر می89در ص 
،133، ص 3ج همو
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).ع(القاب فاطمه بدون سند، در :سند خبر

... بزرگوار ستم دیده شهیده...:محورهاي خبر
136ـ137ـ مثالب النواصب، ص 2ـ20

محمد بن مسلم بن شهاب زهري از ابن عباس و در حدیث ( در روایت کلبی :سند خبر
و نیز ) 3از وجوه اصحاب شیعه در قرن (و عبداهللا بن عال أبومحمد مذاري ) هـ125. م(

). هـ163. م(، عن زائده بن قدامه ثقفی هإبراهیم الثقفی فی کتاب المعرفاز أبی إسحاق
:محورهاي خبر

.تن بیرون رفت60عمر همراه ــ 
ها را گرفت اما به او داده نشد، پس سروصـدا کـرد، پـس زبیـر بـا      زه دخول بر آنو اجا

بـه سـنگی   شمشیر برهنه بیرون آمد، پس عمر گریخت و زبیر او را دنبال کرد که پـایش 
این سگ را بگیرید، پس او را احاطه کـرده و سـلمه بـن    : خورد و افتاد و عمر فریاد زد

أسلم شمشیر را از او گرفت و بر سنگی زد و شکاند، پس زبیـر را بـه زور نـزد أبـوبکر     
.  بردند تا این که به اکراه بیعت کرد

تو را بـه  : گفت) ع(طمه ــ دو باره عمر به درب خانه آمد و اجازه دخول خواست اما فا
ش ادهم اگر وارد خانه بشوي که من بدون حجاب هستم، پس به سـخن خدا سوگند می

هـا از  ما پس از تو چه! اي پدر: فریاد برآورد) ع(ور شد، پس فاطمه توجه نکرد و حمله
خواسـت کـه   ) ع(پس از علی . یاران عمر نیز او پیروي کردند. أبوبکر و عمر که ندیدیم

به او کرده بود و از تـرس فتنـه   ) ص(به جهت وصیتی که پیامبر ) ع(بیاید و علی بیرون 
اي : گفـت نیز در پی او بیرون آمده و می) ع(ها بیرون آمد و فاطمه میان مسلمانان، با آن

. وارد کردید) ص(چه زود خواري را به خانه پیامبر ) نوعی دشنام! (چردهفرزند زن سیاه
بـه  ) ع(ن بنی هاشم بیرون آمدند، پس وقتی أبوبکر دید که فاطمه در این هنگام تمام زنا

چه چیز تـو را بیـرون   )! ص(اي دختر پیامبر : آید، ترسید و بلند شد و پرسیدسویش می
أبـوبکر  . چـرده بـا تـو   تو من را بیرون آوردي و این فرزند زن سیاه: آورده است؟ فرمود

اگر دوست پدرم بود، چرا : واب دادفاطمه ج. گفت که چنین مگو، او دوست پدرت بود
... ما را خوار و خفیف کرد

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


٧٣-------------------- )علیهاالسالم(فاطمهتبارشناسی منابع فریقین درباره مصائب وارده بر

باشد امـا کتـابی   از المثالب می، 176ـ177، ص 2ج ، )معاصر(این مطلب به نقل مرتضی 
.در دسترس مؤلف قرار نگرفت

)هـ664. م(ـ ابن طاووس 21
.به بعد163، ص 3ـ إقبال األعمال، ج 1ـ21

محمد بن علی طرازياز اي نامهدر زیارت:سند خبر
اي که از ارث محروم شد و اسـتخوان  ... دیقه شهیدهسالم بر تو اي ص...:محورهاي خبر

... اش شکسته شد و شوهرش ستم دید و فرزندش کشته شدسینه
257ـ مهج الدعوات، ص 2ـ21

و بکیر بـن صـالح از   ) ع(از أبو جعفر از محمد بن إسماعیل بن بزیع از الرضا :سند خبر
.در دعاي شکر) ع(مان بن جعفر از الرضا سلی

... و فرزند پیامبرت را کشتند...:محورهاي خبر
 نیـز همـین خبـر را از ابـن طـاووس نقـل       554، المصباح، ص )هـ905. م(کفعمی ،

.کرده است
ـ الطرف3ـ21

مجلسی از کتاب الطرف ابن طاووس به نقل از کتاب الوصیه شیخ عیسـی بـن   :سند خبر
.)ص(ضریر از موسی بن جعفر از پدرش از پیامبر مستفاد 

بدانیـد کـه   : ...شان، انصار را خوانـد و فرمـود  هنگام رحلت) ص(پیامبر :محورهاي خبر
هتک حرمت رااش خانه من است، پس کسی که آندرب فاطمه، درب من است و خانه

... کند، حجاب خداوند را هتک حرمت کرده است
در کتـاب الطـرف   باشـد امـا   ، مـی 477ـ478، ص 22ج ،لسیمجمطلب اخیر به نقل از 

.دسترس مؤلف قرار نگرفت

. به بعد60، ص )هـ7قرن (ـ ابن حسن 22
) ع(عسکري اسحاق از امام حسنحسن سامري از احمد بنمرسالً از حسن بن: سند خبر
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).ص(از پدرش از حذیفه بن یمان از پیامبر 

، 31محمد به نقل مجلسی، ج(من و یحیی بن احمد گوید که سامري می:محورهاي خبر
ابن جریح بغدادي در امر ابن الخطاب اختالف کـردیم، پـس نـزد احمـد بـن      ) 120ص

پـس  ... در قم رفتـیم و از سـؤال کـردیم   ) ع(اسحاق قمی مصاحب امام حسن عسکري 
کنـد  از پدرش از حذیفه در حدیثی طوالنی نقـل مـی  ) ع(سامري از امام حسن عسکري 

قرآن را تحریف کرد و بیـت وحـی   ... به او گفت که او) در مذمت عمر) (ص(پیامبر که 
... دل او را شـکاند ...و فاطمه را دروغگوشمرد و فدك را از او غصب کرد، ... را سوزانید

... صورت زکیه را سیلی زد 
 به بعـد، از علـی بـن مظـاهر واسـطی از     98المحتضر، ص ، )8قرن (نیز ابن سلیمان

بن عالء همدانی و یحیی بن جریح بغدادي از احمـد بـن اسـحاق قمـی از امـام      محمد
همـان خبـر ابـن    کـه  ) ص(از پدرش از حذیفه بن یمـان از پیـامبر   ) ع(حسن عسکري 

حسن، است با این تفاوت که در آنجا یکی از دو نفر حسن بن حسن سامري و دیگري 
.باشدابن جریح می

را حسن به خط علی بن مظاهر به اسنادي متصـل از  کند که این خبر مجلسی ذکر می
120، ص 31مجلسی، ج (کند او تا محمد بن عالء و یحیی بن محمد بن جریح نقل می

)به بعد
 دالئل االمامـه  در ) شیعی(محمد بن جریر طبري :گویدمی) 89ص (محقق المحتضر

1112. م(را جزائري این خبر را مسنداً آورده است و این سند) ع(فصل مربوط به علی 
اهللا قمی کـه  ۀهباز سید أبو البرکات بن محمد جرجانی :چنین آورده است40، ص )هـ

نامش یحیى است، از أحمد بن اسحاق بن محمـد بغـدادي از فقیـه حسـن بـن حسـن       
من و یحیی بن جریح بغداد نزد احمد بن اسحاق قمـی صـحابی امـام    : که گفتسامري 

)بقیه مانند حدیث موجود نزد ابن حسن. (یمدر قم رفت) ع(حسن عسکري 
گوید که این خبر را شیخ هاشم بن محمد از علماي امامیـه  می89چنین همو ص هم

از أبو محمد حسـن  : قرن ششم در مصباح االنوار مسنداً به شکل ذیل روایت کرده است
زاهدي بن محمد قمی در کوفه از أبو بکر محمد بن جعدویه قزوینی که شیخی صالح و
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علی قزوینی از حسن بن حسن خالدي بنهـ هنگام سفر به حج از محمد341بود سال 
از محمد بن العال همدانی واسطی و یحیى بن محمد بـن جـریح   ) ع(در مرقد امام رضا 

کـوفی  ) محمـد بـن ابـی زینـب    (کند که گفتنـد مـا در امـر ابوالخطـاب     بغدادي نقل می
اسحاق بن سعداشعري شد پس نزد أبوعلی أحمد بنکردیم و امرش بر ما مشتبهاختالف

). بقیه حدیث مانند نقل ابن حسن(در قم رفتیم ) ع(الحسن عسکري قمی صحابی ابو
باشد مگر نقل محقق المحتضر که او را بنابر نقل در همه روایتها سخن از ابن خطاب می

رئـیس  (بوالخطـاب  ، أ)که ظاهراً اشتباهاً به شیخ طوسـی منسـوب اسـت   (مصباح االنوار 
چنـین  . داند که با توجه به محتواي خبر، ابن خطـاب صـحیح اسـت   می) مذهب خطابیه

چنان که کتاب مصباح األنوار در دسترس مؤلّـف  مطالبی در دالئل اإلمامۀ یافت نشد، هم
. قرار نگرفت

این خبر را از علـی بـن طـاوس در کتـاب     به بعد، 351، ص95ج،مجلسیچنین هم
وائد از ابن أبی العالء همدانی و یحیی بـن محمـد بـن حـویج بغـدادي از ابـن       زوائد الف

أبی العالء الهمدانی الواسطی ویحیی از احمـد بـن اسـحاق قمـی صـحابی امـام حسـن        
) ص(از پدرش از حذیفـه بـن یمـان از پیـامبر     ) ع(از امام حسن عسکري ) ع(عسکري 

تن و سند و خبر ابن حسن، القعـد  همان خبر ابن سلیمان، المحتضر در مکند که نقل می
. به هر حال، کتاب ابن طاوس یافت نشد. النضید در متن است

و نیـز  ) 120، ص 31ج (آورد اما خود در جایی دیگـر  جا ابن حویج میمجلسی در این
. اند، ابن جریح آورده89و ابن سلیمان، المحتضر، ص 60ابن حسن، ص 

271ـ272، ص )هـ726. م(ـ عالمۀ حلی 23
.بدون سند فقط از قول ابن خیزرانه در غررش از زید بن أسلم:سند خبر

ش، متـأخرین  اضمناً در نام مذکور و نیز نام کتـاب . ش شناخته نشداابن خیزرانه و کتاب
.نداحلی، سخت اختالف کردهۀعلیرغم نقل همه از عالم

عمر هیزم بـه درب خانـه   زید بن اسلم از جمله کسانی بود که به همراه :محورهاي خبر
عمـر بـه   . ... و یارانش از بیعـت سـرباز زدنـد   ) ع(حمل کرد، زمانی که علی ) ع(فاطمه 
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گوید که از خانه بیرون بیا و اال آن را بـا سـاکنانش آتـش خـواهم زد، در     می) ع(فاطمه 

فاطمه . و گروهی از اصحاب بودند) علیهم السالم(حالی که در آن علی، فاطمه، حسنین 
.آري مگر بیرون آمده و بیعت کنید: سوزانی؟ عمر گفتآیا آن را بر فرزندانم می: ودفرم

ظاهراً نباید زید بن أسلم باشد، چون دیگران از زیـد بـن أسـلم از پـدرش شـبیه بـدین       
.کنندمطلب را ذکر می

112المحتضر، ص ، )8قرن (ـ ابن سلیمان 24
)ع(بدون سند در دعایی از امام علی :سند خبر

اي کـه شـکاندند و   کافتند و جنینی که انداختنـد و دنـده  ششکمی که ... :محورهاي خبر
....نامه و سندي که پاره کردند 

کندمأخذ ذکرمی، نیزهمین خبر را بدون 533، المصباح، ص)هـ905. م(کفعمی.

522المصباح، ص ـ کفعمی،25
بدون سند:سند خبر

ست که ضـربه  ا، آن)ع(پنج تن بودند و علت وفاتش ) ع(زندان فاطمه فر:محورهاي خبر
.خورد و سقط جنین کرد

 از کفعمی 211ص ، )معاصر(و عاملی 153، ص2ج،)معاصر(را مرتضی این مطلب
.چنین مطلبی در این کتاب مشاهده نشداما اند از صفحه مذکور نقل کرده

به بعد 284، ص 1، ج )هـ1388. م(ـ میرجهانی 26
عـن الصـوارم   ) ص(المصـطفى  الزهـراء بهجـه قلـب   را کتاب مذکور این خبر:سند خبر

، تألیف محمـد رضـا حسـینی    )نسخه خطی(هالحاسمه فی تاریخ أحواالت الزهراء فاطم
در کتابخانه شوشتري در نجف أشـرف و او بـه نوبـه خـود از     کمالی استرآبادي موجود 

.ده استکشف اللئالی، ابن العرندس نقل کر
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هنگامی که او را براي بیعت، به زور از خانـه بیـرون و بـه    ) ع(امام علی :خبرمحورهاي 
فرماید که شما زهرا را در روز زدید و حق ما را به اي میمسجد آوردند، در ضمن خطبه

بسیار گران است که کمر فاطمه از ضـربه،  ) ع(پس همانا براي علی ... زور از ما گرفتید 
... سیاه شود

ن در منابع فریقینذکر جناب محس
ضربه زدن به ایشـان بـه   ) ع(شود که از مصائب وارده بر فاطمه چنان که مالحظه میهم

با این وجود، برخـی منکـر وجـود    . اش به نام محسن گشتاي موجب سقط جنینگونه
باشند، این در حالی است که عالوه بر منابع فوق الذکر می) ع(چنین جنینی براي فاطمه 

در نتیجه ضربات حمله کننـدگان بـه   ) ع(به عنوان فرزند سقط شده فاطمه که از محسن 
کننـد کـه   کنند، منابع ذیل نیز به شکلهاي مختلفی از محسـن یـاد مـی   منزل ایشان یاد می

: فرزندي به نام محسن داشته است) ع(توان پذیرفت که فاطمه اجماالً می
1 276. م(ابـن قتیبـه   «. انـد یاد کرده)ع(ـ منابعی که از محسن به عنوان فرزند فاطمه
، ج 20، ص 5، ج 20، ص 5، ج )هــ 355. م(دسـی  ، مق210و 143، المعارف، ص )هـ
»128، ص 1، ج )4و 3قرن (قمی ، 73، ص 5، ج 20ـ21، ص 5
2 اند که او در ، اشاره کرده)ع(ـ منابعی که عالوه بر اثبات محسن عنوان فرزند فاطمه

276. م(ابن قتیبـه  ، 231، ص 5، ج )هـ151. م(ابن اسحاق «. ستاکودکی رحلت کرده
284. م(یعقـوبی ، 296، 178، ص 1، ج )هــ 279. م(بالذري ،211، المعارف، ص )هـ

، ص 3، ج )هـــ320. م(، طبــري 157، ص )هـــ310. م(دوالبــی ، 213، ص 2ج ،)هـــ
، دالئــل )هــ 458. م(، بیهقــی 75، ص 5، ج 20، ص 5، ج )هــ 355. م(، مقدسـی  118
ابـن محمـد   ، 38، 16، ص 1، ج )هــ 465. م(، ابن حزم األندلسی 161، ص 3، ج ةالنبو

. م(، ابـن األثیـر   9، ص 2، ج )هــ 597. م(ابـن الجـوزي   ، 12، ص )هــ 490. م(علوي 
، همـو،  55، ذخائر العقبى، ص )هـ694. م(، محب الدین طبري 408، ص 4، ج )هـ630

، ص 1فـی مناقـب العشـره، ج    ة، همو، الریاض النضر139ص خالصه سیر سید البشر، 
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. م(، ابـن الـوردي   141، ص 18، ج )هــ 733. م(، نویري 19، ص )هـ7قرن (، بري 297
، البدایـه  )هـ774. م(، ابن کثیر 79، 1، ج )هـ764. م(، صفدي 156، ص 1، ج )هـ749

، ابن حجـر عسـقالنی   397، ص 3، همو، الکامل فی التاریخ، ج 367، ص 7و النهایه، ج 
»11، ص 1، ج )هـ902. م(، سخاوي 191، ص 6، اإلصابه، ج )هـ852. م(
3 و نامگذاري ایشان به ایـن  ) ص(ـ منابعی که صراحتاً از تولد محسن در زمان پیامبر

بخاري ، 118، 98، ص 1، ج )هـ241.م(حنبل ابن«. اندگفتهسخن) ص(نام، توسط پیامبر 
، )هــ 360.م(، طبرانی 410، ص 15، ج )هـ354.م(حبان ، ابن177ـ178، ص )هـ256. م(

، )هــ 458. م(، بیهقی 168، 165، ص 3، ج )هـ405. م(بوري ، حاکم نیشا96، ص 3ج 
، ابن 385، ص 1، ج )هـ463.م(عبدالبر ، ابن63، ص 7، ج 166، ص 6الکبرى، ج السنن
)191، ص6اإلصابه، ج،)هـ852.م(حجرعسقالنی ، ابن408، ص 4، ج )هـ630.م(األثیر 

ابـن  (محسـن  : اندبرخی از منابع محسن را به تشدید و کسر سین و فتح حاء ضبط کرده
»191، ص6حجر عسقالنی، اإلصابه، ج

مقالهنتیجه
، تعداد معتنابهی )ع(رغم، انکار برخی از مسلمانان نسبت به مصائب وارده بر فاطمه علی

هـاي مختلـف و بیانـات متعـدد، صـریح و غیـر       ر فریقین، به شـکل از منابع کهن و معتب
در مقابـل  ) ع(، ناشی از مقاومت اهل بیـت  )ع(صریح، سخن از مصائب وارده بر فاطمه 

البته همین منابع و نیز منابع دیگر، از حوادث ناشـی از  . اندها، گفتهغصب خالفت از آن
اند که گویی هیچ اتفـاق  خن گفتهاي سبه گونه) ع(غصب خالفت و مرتبط به اهل بیت 

ناگواري پیش نیامده است، اما باید دانست که عمده این اخبار، با اخبار دال بـر مصـائب   
ابن حمزه زیدي، ج : مانند(ضمن این که برخی . باشندقابل جمع می) ع(وارد بر فاطمه 

ر یکـی از  در چند نوبت روي داده کـه د ) ع(اند هجوم بر خانۀ فاطمه بر آن) 202، ص4
گویـد  هایی سخن مـی ها در حقیقت از هجومها مصائب پیش آمده است و آن روایتآن

.روي نداده است) ع(و اهل بیت ) ع(که هنوز اتفاق ناگواري براي فاطمه 
، بـه عنـوان یکـی از فرزنـدان حضـرت      )ع(چه دربارة حضرت محسـن  از دیگر سو آن
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د را بـراي یـک محقـق آزادانـدیش بـاقی      در منابع آمده است جاي این تردی) س(زهرا 
گذارد که به چه سرنوشتی دچار شده است؟می

شناسیکتاب
.قرآن مجیدـ 1
، عبدالحمید بن هبه اهللا، شرح نهج البالغه، تحقیق محمد أبوالفضـل  )هـ656. م(ـ ابن أبی الحدید 2

.م1967لبی وشرکاؤه، جا، دار إحیاء الکتب العربیه ـ عیسى البابی الحإبراهیم، چاپ دوم، بی
، عبد اهللا بن محمد، المصنف، تحقیق سعید اللحام، چاپ اول، )هـ235. م(ـ ابن أبی شیبه الکوفی 3

.م1989بیروت، دار الفکر للطباعه والنشر والتوزیع، 
.تا، أسد الغابه، بیروت، دار الکتاب العربی، بی)هـ630. م(ـ ابن األثیر 4
عبداهللا، السنه، تحقیق محمد سعید سالم قحطانی، چاپ اول، دمـام، دار  ،)هـ290. م(ـ ابن احمد 5

.ق.هـ1406ابن القیم، 
جـا، معهـد   ، محمد، سیرة ابن إسحاق، تحقیـق محمـد حمیـد اهللا، بـی    )هـ151. م(ـ ابن اسحاق 6

.تاالدراسات واألبحاث للتعریف، بی
شرف، منشـورات المطبعـه الحیدریـه و    ، شاذان قمی، الفضائل، نجف أ)هـ660. م(ـ ابن جبرئیل 7

. م1962مکتبتها، 
، علی، مسائل علی بن جعفر، تحقیق و جمع آوري مؤسسـه  )هـ2قرن )) (ع(صادق (ـ ابن جعفر 8

مشـهد،  ،) ع(آل البیت علیهم السالم إلحیاء التراث، چاپ دوم، قم، المؤتمر العالمی لإلمـام الرضـا   
.ق.هـ1409

، عبدالرحمن بن علی، صفه الصفوه، تحقیق محمود فاخوري و محمـد  )هـ597. م(ـ ابن الجوزي 9
.ق.هـ1399رواس قلعه جی، چاپ دوم، بیروت، دارالمعرفه، 

، یوسف، الدر النظیم، قم، مؤسسه النشر اإلسالمی التابعه لجماعه )هـ664. م(ـ ابن حاتم عاملی 10
.تاالمدرسین، بی

صحیح، تحقیق شعیب األرنؤوط، چاپ دوم، مؤسسه الرساله، ، محمد، ال)هـ354. م(ـ ابن حبان 11
.ق.هـ1414

، احمد بن علی، لسان المیزان، چـاپ دوم، بیـروت، مؤسسـه    )هـ852. م(ـ ابن حجر عسقالنی 12
.م1971األعلمی للمطبوعات، 
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ـ همو، اإلصابه فی تمییز الصحابه، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود و علی محمد معوض، چاپ 13

.ق.هـ1415ول، بیروت، دار الکتب العلمیه، ا
، احمد بن محمد، الصواعق المحرقۀ على أهل الرفض والضـالل  )هـ974. م(ـ ابن حجر هیتمی 14

والزندقه، تحقیق عبدالرحمن بن عبداهللا الترکی وکامل محمد الخراط، چـاپ اول، بیـروت، مؤسسـه    
.م1997الرساله، 

، علی بن احمد، جمهره أنساب العرب، بیروت، چاپ سوم، دار )هـ465. م(ـ ابن حزم األندلسی 15
.ق.هـ1424الکتب العلمیه، 

، محمد قمی، العقد النضید والدر الفرید فی فضائل أمیر المؤمنین و أهـل  )هـ7قرن (ـ ابن حسن 16
.ق.هـ1423، تحقیق علی أوسط ناطقی، چاپ اول، قم، دار الحدیث للطباعه والنشر، )ع(بیت النبی 

.ق.هـ1406، عبداهللا، الشافی، بیروت، مؤسسه األعلمی، )هـ614. م(ـ ابن حمزه زیدي17
.تا، احمد، المسند، بیروت، دار صادر، بی)هـ241. م(ـ ابن حنبل 18
بـی جـا،   چـاپ اول،  ، المحتضر، تحقیق سید علـی أشـرف،   ، حسن حلی)8قرن (ـ ابن سلیمان 19

.ق.هـ1424انتشارات المکتبه الحیدریه، 
.م1950ـ همو، مختصر بصائر الدرجات، چاپ اول، نجف أشرف، منشورات المطبعه الحیدریه، 20
، فضل ازدي نیشاپوري، اإلیضاح، تحقیق سید جـالل الـدین حسـینی    )هـ260. م(ـ ابن شاذان 21

.ش.هـ1363أرموي محدث، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 
، محمد بن علی، مناقب آل أبی طالب، تحقیق گروهی از اسـاتید  )هـ588. م(ـ ابن شهر آشوب 22

.م1956نجف أشرف، نجف أشرف، مطبعه الحیدریه، 
).المکتبه الشامله(ـ همو، مثالب النواصب 23
، إقبال األعمال، تحقیق جواد قیومی اصفهانی، چاپ ی، علی بن موس)هـ664. م(ـ ابن طاووس 24

.ق.هـ1416عالم اإلسالمی، مکتب اإلجا، اول، بی
. ق.هـ1411ـ همو، مهج الدعوات، قم، دار الذخائر، 25
، علی بن حسن، تاریخ مدینه دمشق، تحقیق علی شیري، بیروت، دار )هـ571. م(ـ ابن عساکر 26

.ق.هـ1415الفکر للطباعه والنشر والتوزیع، 
ه األصحاب، تحقیق علی محمد بجاوي، یوسف، االستیعاب فی معرف) هـ463. م(ـ ابن عبد البر 27

.ق.هـ1412چاپ اول، بیروت، دار الجیل، 
).نرم افزار المکتبه الشامله(، احمد، العقد الفرید )هـ328. م(ـ ابن عبد ربه أندلسی 28
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دوم ، مقاتل، مؤتمر علماء بغداد، تحقیق سید مرتضـى رضـوي، چـاپ    )هـ505. م(ـ ابن عطیه 29
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ـ همو، السیره النبویه، تحقیق مصطفى عبد الواحد، بیروت، دار المعرفه للطباعه والنشر والتوزیع، 35

.م1976
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، وقعه صفین، تحقیق عبد السالم محمد هارون، )شیعی(، نصر )هـ212. م(ـ ابن مزاحم المنقري 38

.ق.هـ1382، المؤسسه العربیه الحدیثه للطبع والنشر والتوزیعدوم، قاهره، چاپ 
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.ق.هـ1417
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، محمد بن عبداهللا، المستدرك علی الصحیحین، تحقیـق یوسـف   )هـ405. م(ـ حاکم نیشابوري 49

.تاعبد الرحمن مرعشلی، بیروت، دار المعرفه، بی
، حسن بن یوسف مطهر، نهج الحق وکشـف الصـدق، تحقیـق السـید رضـا      )هـ726. م(ـ حلی 50
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.م1991للطباعه والنشر والتوزیع، 
حمد بن احمد، الذریه الطاهره النبویه، تحقیق سـعد المبـارك الحسـن،    ، م)هـ310. م(ـ دوالبی 52

.ق.هـ1407چاپ اول، کویت، الدار السلفیه، 
، حسن بن أبی الحسن محمد، إرشاد القلوب الصواب المنجی من عمل به من )هـ8قرن (ـ دیلمی 53

.تاجا، بیألیم العقاب، تحقیق سید هاشم میالنی، بی
، محمد بن احمد، میزان االعتدال، تحقیق علی محمد بجاوي، بیـروت، دار  )ـه748. م(ـ ذهبی 54

.تاالمعرفه للطباعه والنشر، بی
إبراهیم الزیبق، چاپ نهم، بیروت، مؤسسـه  -ـ همو، سیر أعالم النبالء، تحقیق شعیب األرنؤوط 55

.م1993الرساله، 
عمر عبدالسـالم تـدمري، چـاپ اول،    ـ همو، تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم، تحقیق56

.م1987بیروت، دار الکتاب العربی، 
، محمد بن عبدالرحمن، التحفـه اللطیفـه فـی تـاریخ المدینـه الشـریفه،       )هـ902. م(ـ سخاوي 57
.تاجا، بیبی
، خصائص األئمه، تحقیق محمد هادي أمینی، )ع(، محمد بن حسین )هـ406. م(ـ شریف رضی 58
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، محمد بن عبد الکریم، الملل والنحل، تحقیـق محمـد سـید گیالنـی،     )هـ548. م(ـ شهرستانی 59
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.ق.هـ1410
، محمد بن یوسف، سبل الهدى والرشاد، تحقیق عادل أحمـد عبـد   )هـ942. م(ـ صالحی شامی 61
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. ق.هـ1417لبعثه، چاپ اول، قم، مرکز الطباعه والنشر فی مؤسسه ا
ـ همو، معانی األخبار، تحقیق علی أکبر الغفاري، قم، مؤسسه النشـر اإلسـالمی التابعـه لجماعـه     63

.هـ،ق1379المدرسین، 
، من ال یحضره الفقیه، تحقیق علی أکبر الغفـاري، قـم، مؤسسـه النشـر اإلسـالمی التابعـه       ـ همو64

.تالجماعه المدرسین، بی
ئع، تحقیق سید محمد صادق بحر العلوم، نجف، منشـورات المکتبـه الحیدریـه    ـ همو، علل الشرا65

.ق.هـ1386ومطبعتها، 
ـ همو، الخصال، تحقیق علی أکبر غفاري، قم، منشورات جماعۀ المدرسین فی الحـوزه العلمیـه،   66

.ق.هـ1403
ترکی مصطفى، ، خلیل بن أیبک، الوافی بالوفیات، تحقیق أحمد أرناؤوط و)هـ764. م(ـ صفدي 67
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.ق.هـ1410عبدالملک بن عبداهللا بن دهیش، چاپ اول، مکّه، مکتبه النهضه الحدیثه، 
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. م1966والنشر، 
، بیروت، مؤسسۀ )م و الملوكتاریخ األم(، محمد بن جریر، تاریخ الطبري )هـ320. م(ـ طبري 71
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.ق.هـ1411
للطباعـه والنشـر   ـ همو، المزار، تحقیق سید محمد باقر ابطحی، چاپ دوم، بیـروت، دار المفیـد   78

.ق.هـ1414والتوزیع، 
.ق.هـ1413ـ همو ، المقعنه، قم، انتشارات گنگره جهانی شیخ مفید، 79
ـ همو، تهذیب األحکام، تحقیق سید حسن موسوي خرسان، چاپ چهـارم، تهـران، دار الکتـب    80

.ش.هـ1365اإلسالمیه، 
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بن مسعود، تفسیر العیاشی، تحقیق سید هاشـم رسـولی محالتـی،    ، محمد )هـ320. م(ـ عیاشی 84
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براهیم، تفسیر، تحقیق سید طیب موسوي جزائري، چـاپ سـوم،   ، علی بن إ)4و 3قرن (ـ قمی 86
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.ق.هـ1403چاپ سوم، بیروت، مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات، 
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.ق.هـ1417چاپ سوم، قاهره، دارالفکر العربی، 
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السید محمود الزرندي، چاپ دوم، بیـروت، دار  -الختصاص، تحقیق علی أکبر الغفاري ـ همو، ا96
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.م1993للطباعه والنشر والتوزیع، 
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، علی بن أبی بکر، مجمع الزوائـد و منبـع الفوائـد، بیـروت، دار الکتـب      )هـ807. م(ـ هیثمی 102
. م1988العلمیه، 
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