
 
 
 
 
 

1 
 

 پاسخ به شبهات

 تاریخ شهادت آن حضرت

 

 عجل اهلل تعالی فرجه الشریف بسم اهلل الرحمن الرحیم و بذکر ولیه

 باور شیعیان در رابطه با مصائب حضرت زهراعلیهاالسّالم از چه زمانی شکل گرفته است؟ :سؤال

 جواب:  

 ثبت و بازگویی هب مختلف، الفاظ با دیگری، از پس یکی و متوالی قرون طیّ در امامیّه، اصیل منابع و شیعه بزرگانِ

 در شیعیان یدگاهد اعتبار و صحّت از حاکی خبرها، این در مندرج محتوای و مضمون که اندپرداخته متعدّدی هاینقل

دف ارائه ه در این نوشته هکاین مدارک بسیار فراوان است و از آنجا  باشد.زهراعلیهاالسّالم می حضرت مصائب با رابطه

 نمایم.میپاسخ هایی از منابع اهل سنت است این بخش را به خواننده واگذار 

 فراگیر و طعیق باورهای از یکی شده، یاد فهمید: مصائب توانمی سنّت اهل هایارشگز برخی در تأمّل با همچنین،

 بر مشتمل ییهاپشتوانه از شیعیان ـ نزد ـ در مصائب این اگر که چرا است. بوده هجری نخستین قرون در شیعیان

 و علنی جابدان تا و یافتنمی دست گسترده ظهوری و بروز به امامیّه میان هرگز در بود؛نمی برخوردار متواتر اخبار

 گیرد. قرار سنّت اهل نویسندگان توجّه مورد که گردیدنمی عمومی

 ر است:زهراعلیهاالسّالم به شرح زی حضرت مصائب زمینه در شیعیان باورهای از سنّت اهل هایگزارش برخی

 نویسد:می بغداد، چاپ: 20، ص 5هـ( در کتاب الَبدء و التاریخ، ج  355 )متوّفای مَقدسی ٭

 .مَرَ...وَ وَلَدَت مُحِسنًا وَ هُوَ الَّذِی تَزُعمُ الشِیعَةُ أنَّها أسـقَطَتهُ مِن ضَرَبةِ عُ

 کرد. سقط عمر ضربه اثر در را وا پندارد: ]فاطمه،[می شیعه که است ]طفلی[ همان او و آورد دنیا به را محسن و

 نویسد:می ، چاپ: مصر36نکت االنتصار لنقل القرآن، ص هـ( در کتاب  403 باقالنی )متوفّای ابوبکر ٭
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 ... وَ قَولُهُم... أنَّ عُمََر رَفََس فاطَِمةَ حَتّی أسقَطَت بِمُحسِنٍ.

 رد.ک سقط محسن را که طوری به زد، لگد فاطمه به عمر، همانا ها: ...کهآن گفته نیز و ...

 نویسد:مصریّه می، چاپ: الدار ال335، قسمت اوّل، ص 20المغنی، ج هـ( در کتاب  415 قاضی عبدالجبّار )متوّفای ٭

 ...ةَ بِسَوطٍاِطمَفوَ ادَّعَوا بِرِوایَةٍ رَوَوها عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمٍَّد وَ غَیرِهِ: أنَّ ُعمَرَ ضَرََب 

 شلّاقی با را فاطمه عمر، که اندشده مدّعی اند،کرده روایت دیگران و محمّد بن جعفر از که روایتی اساس بر ]شیعیان[

 است... زده

 نویسد:می ، چاپ: الدار العربیّه، بیروت239تثبیت دالئل النبوّه، ص  در وی

 وَ لکِن دَعاوِی الرافِضَةِ عَلی ضَربِ فاطِمََة ... 

 فاطمه... شدنِ مضروب مورد در )شیعیان( هارافضی ادّعاهای امّا

 

غیر مستند می  ومی شود کاماًل غیر علمی  880دوران صفویه که مربوط به سال لذا این تفکر که اعتقادات شیعه به 

 باشد.


