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 پاسخ به شبهات
تحریف ماجرای حمله به 

 خانه حضرت

 

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

 فته است؟هایی صورت گر: در نقل جریان حمله عمر به خانه حضرت زهراعلیهاالّسالم در منابع اهل سنّت چه تحریف19سؤال 

  جواب: 

 کنیم:به عنوان مثال، به موارد زیر اشاره می

 ( تحریف در کتاب مروج الذهب1نمونه 

ألیف ت« مروج الذهب»به نقل از کتاب « شرح نهج البالغه»ام ر کتاب معروف خویش به ندهـ(  656الحدید معتزلی )متوفّای ابن ابی

 نویسد:هـ( چنین می 346مسعودی )متوفّای 

ُر أخاهُ َعبَدهللِا فِی َحصِر بَنِـی : َو کاَن ُعرَوةُ بُن الُزبَیِر یُعَذِّ ما أراَد لَحَطَب ِلیُحِرقَُهم َو یَقُوُل: إن  اِشعِب َو َجمِعِه هاِشـٍم فِی القاَل الَمسعُوِدیُّ

هاِشٍم لَّما یما فَعََل ُعَمُربُن الَخّطاِب بِبَنِ ةُ واِحَدةً، کَ  الَکِلمَ تَُکونَ بِذِلَک أّّل تَنتَِشَر الَکِلَمةُ َو ّلیَختَِلَف الُمسِلُموَن َو أن یَدُخلُوا ِفی الطاَعِة فَ 

ُروا َعن بَیعَـِة أبِی  َعلَیِهم الداَر.الَحَطَب ِلیُحِرَق  بَکٍر، َفإن هُ أحَضرَ تَأخ 

 آوریجمع و مّکه[ ]در ایدر دّره در هاشمبنی محاصره در را عّوام[ بن زبیر ]بن عبدهللا برادرش زبیر بن عروة گوید:می مسعودی

 حکومت کسب دنبال به زبیر آل که هجری هفتم و ششم دهه هایسال به مربوط وقایع آنان ]در زدن آتش برای را او هیزم کردن

 گفت:می و دانستمعذور می ، بودند[

 او اطاعت به نیز هاشم(بنی) آنان و نکنند اختالف هم با مسلمانان و نشود ایجاد پراکندگی و تفرقه که کرد آن برای را کار این او

 الّسالم وعلیهانآنان )امیرمؤمن وقتی کرد؛ هاشمبنی با را کار این َخّطاب عمر بن که طورهمان شوند؛ متّحد هم با نتیجه در درآیند و

 .بسوزاند هاآن بر را خانه تا ردک فراهم هیزم او همانا پس کردند. درنگ ابوبکر با بیعت از علیهاالّسالم(طاهره صّدیقه

د ابوالفضل )چاپ: اسماعیلیان، به تحقیق: محمّ 147، ص 20هـ(، ج  656الحدید )متوفّای ]مأخذ: شرح نهج البالغه، ابن ابی

 ابراهیم([

 عامل عنوان به دوم فهخلی نام مسعودی، کتاب در ششم، قرن در که کندمی اذعان معتزلی الحدیدابی ابن شد، مشاهده که گونههمان

مروج »کتاب  امروزین هایچاپ برخی در اامّ  است؛ آمده آن، زدنِ  آتش به تهدید علیهاالّسالم وفاطمه بیت به هجوم اصلی ماجرای

 است: آمده مجهول فعل صیغه با ماجرا و هگردید حذف نام ، این«الذهب

ُر أخاهُ إذا َجری ِذکُر َبنِی أراَد بِذِلَک  یَقُوُل: إن ما یِقِهم وَ الِشعِب َو َجمِعِه لَُهم الَحَطَب ِلتَحرِ  هاِشٍم َو َحصِرِه إیّاُهم فِیکاَن ُعرَوةُ بُن الُزبَیِر یُعَذِّ

 ما َسلََف.وا البَیعَةَ فِیذ ُهم أبَ إقِِهم رِهَب بَنُوهاِشٍم َو ُجِمـَع لَُهم الَحَطُب ِِلحراإرهابَُهم ِلیَدُخلُوا فِی طاَعتِِه، َکما اُ 

آوری کردن او هیزم را برای هاشم و محاصره کردن او آنان را در دّره و جمععروة بن زبیر برادرش را وقتی صحبت از ماجرای بنی

گفت: او این کار را کرد تا آنان را با ترساندن، به اطاعت از خود وادار کند؛ می دانست وآمد، معذور میها به میان میآتش زدن آن
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آوری شد؛ آن هنگام که آنان از بیعت با هاشم ترسانیده شدند و برای آتش زدنشان هیزم فراهم و جمعگونه که در قبل نیز بنیهمان

 .پیشینیان امتناع کردند

اّلزهریّه،  )چاپ: 72، ص 2هـ( و ج  1283)چاپ: بوّلق،  79، ص 2هـ(، ج  346]مأخذ: مروج الذهب، مسعودی )متوفّای 

 86، ص 3و ج  )چاپ: دار الهجره، قم( 77، ص 3هـ( و ج  1357)چاپ: دار الرجاء، مصر، قاهره،  24، ص 3هـ( و ج  1303

 )چاپ: ِمیُمنِیَه([

ف تّفاق افتاده، حذاعت با او جهت بی خلیفه اّول نیز که این وقایع بهدر این نقل قول، نه تنها نامی از خلیفه دوم نیامده است، بلکه نام 

وق، ایت تاریخی فقسمت آخر رو« مروج الذهب»های کتاب گردیده است. این حذف و تغییر، پایان ماجرا نیست؛ چرا که در سایر چاپ

 سانسور شده است!؟« به طور کامل»

 ( نشانه تحریف در نوشتار بالذری2نمونه 

الصراط »هـ( از علمای بزرگ شیعه، در کتاب ارزشمند خویش  877سّره )متوفّای قّدسشیخ زین الدین عاملی بیاضیعاّلمه 

 نویسد:چنین می« المستقیم

 ُمحِسناً. أسـقََطت َحتّی َو ِمنها ما َرواهُ الباَلذُِریُّ َو اشتََهَر فِی الِشیعَِة أنـ هُ َحَصَر فاِطَمةَ فِی البابِ 

هـ[ نقل کرده و  279مذهب و متوفّای موارد ]و اعمال ناشایست خلیفه دوم[ آن مطلبی است که بالذری ]از علمای سّنی از جمله آن

 ار داد، کهچنان بین در و دیوار قردر میان شیعیان نیز مشهور است که او )عمر بن َخّطاب( فاطمه]علیهاالّسالم[ را آن

 .ط نمودعلیهاالّسالم، فرزندش[ محسن را سق]فاطمه

 )چاپ: المکتبة المرتضویّه([ 12، ص 3هـ(، ج  877]مأخذ: الصراط المستقیم، بیاضی )متوفّای 

 .ه استضمونی، در این آثار به چاپ نرسیدمتوان به روشنی دید که چنین های چاپ شده از بالذری، میبا جستجو در کتاب

ست ما دالّسالم، از دسترس محقّقان خارج گردیده و به علیهمحسن بدین ترتیب، نه تنها مدرکی بسیار مهم در موضوع شهادت حضرت

 نرسیده است؛ بلکه با کمال تأّسف باید گفت:

ی ر سّن کودکدباشد که حاکی از درگذشت وی الّسالم در آثار بالذری، حدیثی جعلی میعلیهتنها متن موجود درباره حضرت محسن

 است! 

 )چاپ: اعلمی، بیروت([ 144، ص 3هـ(، ج  279ای ]مأخذ: انساب اّلشراف، بالذری )متوفّ 

 الّسالمعلیهسکوت در ماجرای سقط حضرت محسن 

 کند: چنین نقل می «ابو]یحیی[ جعفر النقیب»هـ( از استادش  656الحدید معتزلی )متوّفای ابی ابن

َع َزینََب فَألقَت ذا بَطنِها، فَظَ وآله أباَح َدَم َهبّاِر بِن األسَوِد، علیههللاصلّیإذا کاَن َرُسوُل هللاِ  َهَر الحاُل أن هُ لَو کاَن َحّیاً أَلباَح َدَم َمن أِلن هُ َرو 

َع فاِطَمةَ َحتّی ألقَت ذا بَطنِها.  َرو 
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 فَقُلُت: أرِوی َعنَک مایَقُولُهُ قَوٌم:

َعت فَألقَت الُمحِسَن.»  ؟«إن  فاِطَمةَ ُرّوِ

 . تَرِو َعّنِی بُطالنَهُ، فَإنِّی ُمتََوقٌِّف ِفی هذا الَموِضـعِ فَقاَل: ّلتَرِوِه َعنِّی َو ّل

وآله به کشتن هبّار بن اسود اجازه داده بود؛ به سبب آن که وی، زینب ]دخترخوانده علیههللاهنگامی که ]در فتح مّکه[ رسول خداصّلی

د؛ پس ینب فرزندی را که در شکم خود داشت، سقط کرزکه  به صورتی وآله و از زنان مسلمان[ را ترسانید،علیههللارسول خداصلّی

جا که فرزندی را که نآکرد خون کسی را که فاطمه]علیهاالّسالم[ را ترساند تا روشن است که اگر آن حضرت زنده بود، حتماً مباح می

 .در بطنش داشت، سقط نمود

 گوید:[ گفتم:الحدید میابی ]ابن

 گویند:روه را که میآیا از تو روایت کنم قول آن گ

 ؟«ط کرد.]علیهاالّسالم[ ترسانده شد پس محسن را سقفاطمه»

 گوید:پس ]استاد[ پاسخ می

تیار ام ]و سکوت اخهاز من روایت نکن و بطالن این ماجرا را نیز از قول من نقل ننما؛ چرا که من در این موضوع توقّف کرد

 کنم![.می

 [193، ص 14هـ(، ج  656لحدید معتزلی )متوّفای ا]مأخذ: شرح نهج البالغه، ابن ابی

 


