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 پاسخ به شبهات

و شهادت حضرت سقط 

 محسن

 

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

 شود؟علیهاالّسالم ثابت میالّسالم در اثر هجوم به بیت فاطمهعلیه: به استناد کدام مدارک تاریخی، سقط حضرت محسن36سؤال 

 الّسالم به شرح زیر است:علیهمحسن حضرت سقط از حاکی نصوص جواب: برخی 

 )نکته: توّجه به تاریخ ثبت اسناد ضروری است.(

 1شماره سند

 نجف(: چاپ: ،334 ص الزیارات، املک از: نقل به ؛145 ش ،266 ص علیهاالّسالم،حول الهجوم علی بیت فاطمه)دراسةٌ و تحلیٌل 

 است: آمده چنین آن از فرازی در که نمایدیم نقل را روایتی الّسالمعلیهصادق امام از هـ( 367 )متوفّای قمی قُولَُویه ابن

 وآله:علیههللاصّلیقاَل َجبَرئِیُل ِخطاباً ِللنَِبیِّ 

 .... َو أّما ابنَـتَُک... َو تَطَرُح ما فِی بَطنِها ِمن الَضرِب َو تَُموُت ِمن ذِلَک الَضرِب..

 وآله گفت:علیههللاپیامبرصلّی به خطاب جبرئیل

 میرد...می ه،ضرب آن نتیجه در و اندازدمی و کندمی سقط دارد، شکم در را آنچه ضربه، اثر در ، دخترت... اّما و ...

 2شماره سند

 چاپ: ،156 ص ،3 ج الشافی، لخیصت از: نقل به ؛175 ش ،281 ص علیهاالّسالم،)دراسةٌ و تحلیٌل حول الهجوم علی بیت فاطمه
 نجف(: اآلداب، مطبعة

 نویسد:می هـ( 460 طوسی )متوفّای شیخ

 ...سقََطتأَو الَمشُهوُر الَِّذی ال ِخالَف فِیِه بَـیَن الِشیعَِة أنَّ ُعَمَر َضَرَب َعلی بَطنِها َحتّی 

سقط  او که ایگونه هب زد، او شکم به عمر که: است این نیست آن در خالفی که شیعه بین فراگیر( و پرآوازه )= مشهور ]خبر[ و
 ]جنین[ کرد...

 3شماره سند

 محّدث تصحیح: به ،297 ص لنقض،ا از: نقل به ؛193 ش ،292 ص علیهاالّسالم،لیٌل حول الهجوم علی بیت فاطمه)دراسةٌ و تح
 اُرموی(:

 نویسد:می هـ( 560 )متوّفای قزوینی عبدالجلیل

 .«بود نهاده نام محسن را او رسول که کشت او شکم در را کودکی و زد فاطمه شکم بر درب عمر که: و گویند»
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 پاسخ به شبهات

و شهادت حضرت سقط 

 محسن

 4رهشما سند

 م(:ق چاپ: ،376 ص التجرید، شرح از: نقل به ؛246 ش ،310 ص علیهاالّسالم،)دراسةٌ و تحلیٌل حول الهجوم علی بیت فاطمه 

 نویسد:می هـ( 726 حلّی )متوفّای عاّلمه

 ناً اسُمهُ ُمحِسٌن...علیهاالّسالم َفألَقت َجنِیَو ُضِربَت فاِطَمةُ 

 کرد... سقط بود، محسن اسمش که را جنینی پس زدند، را علیهاالّسالمفاطمه و
 


