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 پاسخ به شبهات

 شهادت یا درگذشت

 

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

 است؟ سیعلیهاالّسالم بر چه اسابرای اشاره به درگذشت حضرت فاطمه« شهادت»: منطق شیعیان در به کارگیری واژه 27سؤال 

 به تاریخی دیدگاه رچها بر زهراعلیهاالّسالم، حضرت درگذشت به اشاره برای« شهادت»واژه  کارگیری به در شیعیان جواب: منطق

 :گردیده است منعکس روشنی به هجری، 6ـ  3 هایقرن مکتوب یراثم درکه  باشدمی استوار پیوسته هم

 اند.شده مجروح حاکم دستگاه عوامل توّسط زهراعلیهاالّسالم حضرت یکم: واقعه

 .است بوده شدید زهراعلیهاالّسالم حضرت جراحت دوم: واقعه

 .است شده منجر ایشان درگذشت به زهراعلیهاالّسالم حضرت جراحت سوم: واقعه

 .است داده رخ الّسالمعلیهعلی حضرت از دفاع راه زهراعلیهاالّسالم در حضرت چهارم: جراحت عهواق

 اند.شده مجروح حاکم دستگاه عوامل توّسط زهراعلیهاالّسالم حضرت یکم: باور تاریخی 

 برخی اسناد حاکی از این واقعه عبارتند از: 

 :1 شماره سند

 نویسد:می نجف( اآلداب، مطبعة چاپ: ،156 ص ،3 ج« ) الشافی لخیصت»کتاب  هـ( در 460 ایفطوسی )متو شیخ

 ت...سقَطَ أَو الَمشُهوُر الَِّذی ال ِخالَف فِیِه بَـیَن الِشیعَِة أنَّ ُعَمَر َضَرَب َعلی بَطنِها َحتّی 

 سقط او که ایگونه به د،ز او شکم به عمر که: است این نیست آن در خالفی که شیعه بین فراگیر( و پرآوازه )= مشهور و ]خبر[

 ]جنین[ کرد...

هر  فقدان« ): ظرن= اتّفاق  اجماع»را به سوی معنای « شهرت»(، معنای ال خالف فیهد )= سّره با افزودن این قیقّدس]شیخ طوسی

 اجماع دانسته است.[« به منزله»گونه نظر شاذ در برابر آن( سوق داده و آن را 

 :2 شماره سند

 نویسد:می اُرموی( محّدث تصحیح: به ،279 )ص« النَّقض»کتاب  هـ( در 560 )متوّفای یقزوین عبدالجلیل

 «بود. نهاده امن محسن را او رسول که کشت او شکم در را کودکی و زد فاطمه شکم بر درب عمر که: گویند و»است:  گفته آنگه

 است. ورمسط و مذکور سنّی و شیعی کتب در و اندکرده نقل وجه برین و درست؛ خبریست این که است آن جواب اّما

 است. بوده شدید زهراعلیهاالّسالم حضرت جراحت دوم: باور تاریخی 

 برخی مدارک داّل بر صّحت این واقعه عبارتند از:
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 پاسخ به شبهات

 شهادت یا درگذشت

 :1شماره سند

 چاپ: ،134 ص دید:ج / طبع 45 ص قدیم: )طبع «االمامه دالئل»کتاب  هـ( در 5)متوفّای قرن  صغیر امامی طبری جریر بن محّمد

 الّسالم فرمودند:علیهحضرت آن که کندمی الّسالم نقلعلیهصادق امام از قم( بعثت، مؤّسسه

  َمَرضاً َشِدیداً...َمِرَضت ِمن ذِلکَ  حِسناً وَ ت مُ َو کاَن َسبَُب َوفاتِها أنَّ قُنفُذاً َمولی ُعَمَر لََکَزها بِنَعِل الَسیِف بِأمِرِه، فَأسقَطَ 

 به بانو آن بر است( شمشیر غالف انتهای که )آهنی شمشیر نعل با او دستور به عمر ـ ـ غالم قُنفُذ که بود این بانو آن وفات دلیل و

 شد... بیمار سختی به جهت، این از و نمود سقط را محسن لذا زد؛ ایشّدت ضربه

 :2شماره سند

 ، چاپ: المکتبة312، ص 1)ج « کامل بهائی»به:  هورمش« السقیفه کامل»کتاب  هـ( در 697 سال در )زنده طبری الدین عماد

 کند:می نقل المرتضویّه، تهران(

 گفت: چنین َخّطاب بن عمر به خطاب زهراعلیهاالّسالم، حضرت مخفیانه و شبانه تدفین فردای در عقیل

َی َغیُر هِ ت ِمن الُدنیا َو َظهُرها بَِدٍم َو اَلمِس َو َخَرجَ تُُموها بِ َربضَ یتِِه، َو أنتُم َو هللِا ََلَشدُّ الناِس َحَسداً َو أقَدُم َعداَوةً ِلَرُسوِل هللِا َو أهِل بَ 

 راِضیٍَة َعنُکما.

)= حضرت  او یروزاست. د پیشتر همه از او با شما دشمنی و بیشتر همه از خاندانش و خدا پیامبر به شما رشک خدا! به سوگند

 بود. ناراضی نفر دو شما از او و رفتمی او پهلوی[ ]و پشت از خون که رفت ادنی از حالی در و زدید زهراعلیهاالّسالم( را

 است. شده منجر ایشان درگذشت به زهراعلیهاالّسالم حضرت جراحت سوم: باور تاریخی 

 :1 شماره سند

 الّسالم نقلعلیهصادق ماما از نجف( المرتضویّه، چاپ: ،333 )ص« الزیارات کامل»کتاب  هـ( در 367 )متوّفای قمی قُولَُویه ابن

 داد: خبر وآله چنینعلیههللاخداصلّی رسول به خطاب الّسالمعلیهجبرئیل که کندمی

ِر إذٍن، ثُمَّ ها بِغَی َعلی َحِریِمها َو َمنِزلـِ حاِمٌل َو یُدَخلُ   َو ِهیَ ضَربُ تُ َو أّما ابنَـتَُک فَـتُظلَُم َو تُحَرُم َو یُؤَخذُ َحـقُّها َغصباً الَِّذی تَجَعلُهُ لَها َو 

 َک الَضرِب... ِمن ذلِ ُموتُ یََمسُّها َهواٌن َو ذُلٌّ، ثُمَّ التَِجُد مانِعاً َو تَطَرُح ما فِی بَـطنِها ِمن الَضرِب َو تَ 

 و ی.دهمی قرار برایش تو که حقّی همان شود؛می گرفته غاصبانه حّقش و گرددمی محروم و شودمی واقع ستم مورد دخترت؛ اّما و

 شوند.می وارد اجازه بدون اشخانه و حریم به و زنندمی را او است، باردار که در حالی

کوفته  جهت به و یابدنمی ایدهبازدارن و[ ]مدافع هم بعد رسد،می ذلّت و خواری او به اش[خانه به مهاجمان ورود جهت ]از سپس

 رود...می دنیا از ضربه، آن لیلد به و اندازدمی فرو دارد، بطن در که را فرزندی شدن،

 :2شماره سند
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 پاسخ به شبهات

 شهادت یا درگذشت

 إلماما مؤّسسة چاپ: ،98ـ  97 ص جدید: )طبع« المعجزات نوادر»کتاب  هـ( در 5)متوفّای قرن  صغیر امامی طبری جریر بن محّمد

  کند:می نقل قم( الّسالم،علیهالمهدی

هَجری فِی یَوِم ُدُخوِل القَوِم َعلَیها داوآله َو َجری ما علیههللاصلّیفَلَّما قُبَِض َرُسوُل هللاِ  الّسالم َو علیهینَ ا اَِمیِرالُمؤِمنِ َرها َو إخراجِ ابِن َعّمِ

 ا.ما لَِحقَها ِمن الَرُجِل أسـقََطت بِِه َولَداً تَماماً َو کاَن ذِلَک أصَل َمَرِضها َو َوفاتِه

پسرعمویش  کشاندن بیرون و بانو آن خانه به جماعت شدنِ  وارد روز رد ماجراها آن و سپرد وآله جانعلیههللاخداصلّی رسول وقتی

 ریشه مسأله، این و کرد سقط را کاملی فرزند افتاد؛ اقاتّف رسید، او به مرد آن ناحیه از که بالیی آن الّسالم وعلیهامیرالمؤمنین

 بود. بانو آن و وفات بیماری

 است. داده الّسالم رخعلیهعلی حضرت از دفاع راه در المزهراعلیهاالسّ  حضرت جراحت چهارم: باور تاریخی 

 برخی از اسناد این واقعه عبارتند از:

 :1 شماره سند

 نقل بیروت( الّسالم،دعلیهالسّجا دار اإلمام چاپ: ،16 )ص« االمامه تثبیت»کتاب  هـ( در 298 یمنی )متوفّای زیدی الحسین بن یحیی

 کند:می

ر باَب هذا الَرُجِل َو ِجئنا بِِه ]کی[ فَقاَل أبُوبَکٍر ِلعَُمرَ    فَنََهَض ُعَمُر َو َمن َمعَهُ إلیَخَل فِیِه الناسُ دَ  فِی ما دُخلَ یَ : إنَهض فِی َجماَعٍة َو َکّسِ

 ها...َرحَ طَ باِب َعِلّیٍ فََد قُّوا الباَب فَدافَعَتهُ فاِطَمةُ ـ َصلَواُت هللِا َعلَیها ـ فََدفَعَها َو 

 اندشده وارد آن در ردمم آنچه در تا بیاور ما نزد را او و بشکن را مرد این خانه درب و برخیز گروهی با گفت: عمر به ابوبکر پس

 شود. وارد ابوبکر( با )= بیعت

 باد ـ او بر خدا درود هـ ک فاطمه اّما کوبیدند. درب به و رفتند علی خانه درب نزد و برخاستند بودند او با که کسانی و عمر پس

 کرد... پرت سویی[ ]به و داد هل را فاطمه او پس گرفت، را لوی عمرج

 :2 شماره سند

 روایت تهران( میّه،اإلسال العلمیّة چاپ: ،308 ص ،2 )ج« العیاشی تفسیر»کتاب  هـ( در 320 )متوفّای عیاشی مسعود بن محّمد

 کند:می

 ها...فََضَربَ  ِلیٍّ ها ـ تَُحوُل بَـینَهُ َو بَـیَن عَ فَقاَمت فاِطَمةُ بِنُت َرُسوِل هللِا ـ َصلَواُت هللِا َعلَی

حضرت  به او تنیاف دست مانع ]و شود حائل علی و او بین که باد ـ برخاست او بر خدا درود خدا ـ که رسول دختر فاطمه پس

 زد... را او پس الّسالم شود[؛علیهعلی

 گوییم:حال می
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 پاسخ به شبهات

 شهادت یا درگذشت

« شهادت»الّسالم( را علیهنینز دنیا رفتن )یعنی: مرگ در راه دفاع از امیرالمؤمگونه اما شیعیان در فرهنگ مذهبی خود، این

 نامیم.می

 ، شاهدی بر صّحت بینش شیعیان است؛«شهادت»عالوه بر این، شیوه اهل سنّت در انتخاب واژه 

 

 


