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  خ هجوم به خانه حضرت زهرایتار
  *يغرو یوسفی ين استاد محمدهادیسلماالسالم و الم حجت: با حضور ینشست علم

  اشاره
 پـس از رحلـت  ایـام  زمان با  و هم 1432برابر با یازدهم ربیع االول  26/11/89در تاریخ 

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، نشستی علمی ، به همت گروه تاریخ  خدا رسول
اسـتاد محتـرم   بـا حضـور    »بررسی تاریخ حملـه بـه خانـه حضـرت فاطمـه     «با موضوع 

 نویسـان  االسالم والمسلمین محمدهادي یوسفی غروي برگزار شد. از آنجا که تاریخ حجت
سی بعضـی از  محترم با برراستاد تاریخ این حادثه، سخن صریح و روشنی ندارند، درباره 

روست متن ویرایش شده  پیشن، دیدگاه جدیدي در این باره ارائه کرد. آنچه یشواهد و قرا
محترم است که در این نشریه استاد است. طبیعی است مطالب ارائه شده، دیدگاه بحث این 

  این موضوع همچنان باز است.بارة شود و باب بحث و بررسی در  عرضه می
    

                                            
  Tarikh@qabas.net  استاد و پژوهشگر در تاریخ اسالم و تشیع *

 8/2/90: پذیریشـ  21/1/90: دریافت
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  مقدمه
دانـیم کـه    هاي تاریخ اسالم است. می ترین برهه از مهم   خدا رحلت رسولروزهاي پس از 
تـرین   جریان سقیفه شکل گرفت که آثار و پیامدهایی داشت. از تلـخ    خدا با رحلت رسول

گیري براي ابوبکر بـود. در   به منظور بیعت آثار این رخداد، هجمه به خانه حضرت فاطمه
ات جسمی و روحی شد و فرزندش محسـن را سـقط   دچار صدم این هجمه، حضرت فاطمه

شـدن   این واقعه، تاریخ رخداد آن است، زیـرا بـا روشـن   درباره  هاي کلیدي کرد. از جمله پرسش
توان تاریخ شهادت محسن را بـه دسـت آورد، هـم تـاریخ اخـذ بیعـت        پاسخ این پرسش، هم می

را کـه بـه    فاطمـه و هم طول مدت بیماري و بستري شدن حضرت  اجباري از امام علی
شود تا ببینیم آنچه گفته و مشهور  شان منجر شد. در این بحث، شواهدي ارائه مییشهادت ا

بـوده،    خـدا  در روزهاي آغازین پـس از رحلـت رسـول    ه هجمه به خانه فاطمهکشده 
  شویم. ادآور میی علیبن  شهادت محسندرباره  اي را صحیح است یا خیر؟ ابتدا نکته

  حضرت محسن تاريخ شهادت
ـ الظاهر و بر اساس محاسـبات ـ بـدون روا   یاالول عل ام ربیعیا ا یـ ت خـاص ـ ایـام سـقط     ی

ن موضـوع (تعیـین   یشود. و البته ا یدانسته م شهادت حضرت محسن فرزند حضرت فاطمه
بـه آن بهـا داده    یانقـالب اسـالم   يروزیـ ه بعد از پکاست  يدیتاریخ شهادت) از موضوعات جد

ات، یـ خ و نـه در روا یه نه در تـار کشده است، حال آن یتلق یبن عل ت محسنشده و روز شهاد
 يهـا، قـول مشـهور علمـا     ن گونـه گـزارش  یا ينشده است. ظاهراً مبنا يا خ شهادت اشارهیبه تار

صـفر دانسـته و از طـرف     28، را خـدا  طرف، رحلت حضـرت رسـول   کیه از کعه است یش
انـد. از مجمـوع ایـن دو     ردهکـ نقل  امبریرحلت پ یعلی را در پبن  دیگر، شهادت محسن

ق یـ دق یبررس ين، برایشود. بنابر ا گزارش، شهادت این نوزاد در ربیع االول نتیجه گرفته می
  شود. یبررس امبریزمان شهادت حضرت محسن الزم است زمان رحلت پ

 سقط محسن و سبب شهادت حضرت فاطمـه درباره  ابتدا به خبر معتبر امام صادق
نقـل   از امـام صـادق   يسقط محسن، خبر معتبر و مسـند  یچگونگدرباره  کنیم. اشاره می

را ضـربت   و شـهادت حضـرت فاطمـه    ه حضرت، علت سقط حضرت محسنکشده 
  کند: قنفذ با غالف شمشیر معرفی می

یوم الثالثاء  هقبضت فی جمادي اآلخر و ... ، قال:محمدبن  بصیر، عن أبی عبداهللا جعفر عن أبی
. وکان سبب وفاتها أن قنفذا مـولى عمـر لکزهـا    همن الهجر هعشر إحدى هلثالث خلون منه، سن
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مرضت من ذلک مرضا شدیدا، ولم تدع أحدا ممن آذاها  بنعل السیف بأمره، فأسقطت محسنا و
الثانی سال یازدهم هجري رحلت کـرد و   شنبه، سوم جمادي در روز سه ؛ فاطمهیدخل علیها

را با غالف شمشیر مضروب  ب وفات او آن بود که قنفذـ غالم عمر و به فرمان اوـ فاطمهسب
ساخت و موجب سقط محسن شد و پس از آن به مریضی شدیدي دچار گشت و هیچ یک از 

 1کسانی که او را آزرده بودند را اجازه نداد به مالقاتش بیایند.

 نیز مستند ما، حدیث نقل شده از امام کـاظم  درباره عنوان شهیده براي حضرت فاطمه
  2».شهیدة صدیقۀ فاطمۀان «در اصول کافی است که فرمودند: 

  خدا تاريخ رحلت رسول
ه در کـ اسـت   ینه، از جمله مباحثیشان به مدیامبر و زمان هجرت ایخ والدت و وفات پیتار

از ابواب، به نقـل از   یدر بعض ینیلکها را  خین تاریاد شده است. البته ایاز آنها  یافکاصول 
ه بـدون نقـل   کـ نیرده اسـت، از جملـه ا  کر کاز ابواب، طبق قول خود ذ یگران و در بعضید

عامـه هـم   ». االول عیـ رب عشر من شهر یالثان یولد ف«اند:  گفته امبریالد پیمدرباره  ،یتیروا
ه کـ انـد   قبا دانسـته  رم بهکغمبر ایدن پین روز رسیو همچن  رمکغمبر ایالد پین روز را میهم

  ست.ین یدن به قبا اختالفیظاهراً در روز رس
  هکـ  یرغـم شـهرت   ـ بـه   امبریـ صفر بـه عنـوان روز درگذشـت پ    28براي  یچ منبعیه

  د در ارشـاد وجـود نـدارد. و   یـ خ مفیالم مرحـوم شـ  کرده ـ جز  کدا یدر مجالس و محافل پ
  صـفر را  28 یچ منبعـ ید هـم بـدون اسـتناد بـه هـ     یـ خ مفیه مرحوم شـ کاست  ین در حالیا

دارد،  يشـتر ین و مؤیـدات ب یه قراک ییها البته طبق نقل 3دانسته است. رمکغمبر ایوفات پ
ت و نقل ی، رواه از ائمهک يدر اخبار یاالول است. حت عیرب روز رحلت آن حضرت، دوم

 یعلـ بـن   آمـده و سـند آن بـه نصـر     4تیـ خ اهـل الب یتاب تارکه در ک یتیشده، از جمله روا
االول اشاره دارد، امـا چـون مرحـوم     عیرب به دوم 5رسد، یم از اصحاب امام رضا یمجهض

ز یـ ان عامـه ن یـ رده، در میـان شـیعه مشـهور شـده اسـت. در م     کر کصفر را ذ 28د یخ مفیش
ن یـ رم اسـت و ا کـ غمبـر ا یپ يمـار یصفر روز شدت ب 28االول شهرت دارد و  عیرب دوازدهم

  دارد. یقیدق یخیموضوع، مدارك تار

  زمان هجوم به خانه حضرت فاطمه
ا بالفاصله بعـد  یآ است این است که هجوم به خانه فاطمه یه قابل بررسک يگریمسئله د

االول  عیـ رب ا دومیـ صفر باشـد    28امبریخ درگذشت پیـ حال تار  رمکغمبرایاز رحلت پ
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 ه در ماهکم یریجه بگیز نتیاس نین و قیه مختار بنده است ـ بوده تا بر اساس حدس و تخم ک
  رخ داده است. یعلبن  االول شهادت محسن عیرب

ن اتفاقـات پـس از درگذشـت    یـ ا ایـ شود که گو یگفته م يا گونه در مجالس و محافل به
عه، یشـ  ياز شـعرا  یبرخـ  یهـم در مراثـ   یش آمده و گاهیو پشت سر هم پ رمکغمبر ایپ

خ صـالح  یمثل مرحـوم شـ   ا علما منسوب است،یاز شعرا  یه به بعضک ییها هیمخصوصاً مرث
نمونـه در اشـعار شـیخ صـالح      ير شده است. براکذ یکواز حلی و امثال او به صورت متوال

  کواز حلی آمده است: 
  ظلــــــم آل محمــــــدلالــــــواثبین 

ــا   ــاطم آذیتنــــ ــائلین لفــــ   والقــــ
  والقــــاطعین أراکــــۀ کیمــــا تقیــــل
ــذي    ومجمعــی حطــب علــى البیــت ال

ــى البتولـــ   ــاجمین علـ   بیتهـــا ۀوالهـ
ــدین    مـــــامهم بنجـــــاده إوالفائـــ

  الـدعا  اهللاخلوا ابـن عمـی أو ألکشـف    
ــیلها   ــالح وفصـ ــۀ صـ ــان ناقـ ــا کـ   مـ
ــۀ    ــریف بمقل ــر الش ــى القب ــت إل   ورن
ــا   ــاب بقلبهـ ــار المصـ ــت وأظفـ   قالـ
ــه  ــامري وعجلــ ــذا الســ ــاه هــ   أبتــ

الرزایـــــا أتقـــــی بتجلـــــدي   أي  
ــه    ــی حق ــب بعل ــی أم غص ــدي أب   فق
  أم أخـــذهم إرثـــی وفاضـــل نحلتـــی
ــنوه  ــین وصـ ــک الحسـ ــروا یتیمیـ   قهـ

  

ــ   ــین  ومحمــ ــال تکفــ ــى بــ   د ملقــ
ــین     ــم وحنـ ــوح دائـ ــول نـ ــی طـ فـ
ــون    ــم وغصـــ ــم أوراق لهـــ بظلـــ
ــدین   ــمل الـ ــواله شـ ــع لـ ــم یجتمـ لـ
ــین  ــز جنــ ــا أعــ ــقطین لهــ   والمســ
ــرنین   ــه بــ ــدعو خلفــ ــر تــ   والطهــ
ــی وأشـــکو لإللـــه شـــجونی      رأسـ
ــی   ــد اهللا إال دونـــ ــل عنـــ   بالفضـــ
  عبـــرى وقلـــب مکمـــد محــــزون   
ــی   ــداة معینـ ــى العـ ــل علـ ــاه قـ   غوثـ
ــارون  ــن هـ ــاس عـ ــال النـ ــا ومـ   تبعـ

ــی  هــو ــت قرین ــب مــذ حیی ــی النوائ   ف
  أم کســر ضــلعی أم ســقوط جنینــی   

ــونی    ــد عرفـ ــی وقـ ــم حقـ أم جهلهـ
ــد نهرونـــی    ــئلتهم حقـــی وقـ   6وسـ

ن یـ ه اکـ نـد  ک یم ین تداعیگر شده و در ذهن چنیدکین شعر، همه حوادث عطف به یدر ا  
  حوادث پشت سر هم بوده است.

ه طبـق  کـ د در ارشـاد اسـت   یـ خ مفیم از مرحوم شینه دارین زمیه در اک ین متنیتر میقد
نهـا  یه اکن بود یبر زم رمکامبر اید هنوز جنازه پیگو ید در ارشاد میخ مفیت است. شیواقع
ردنـد. البتـه   کردند و حق آل محمد را غصب کو تجاوز  يرده و تعدکرحم ن محمد آلبه 

ن حـوادث را  یـ د هم بخواهـد ا یخ مفیه شکنیفه و غصب خالفت است، نه ایسق يمنظور و
د این حوادث بالفاصله بعـد از وفـات واقـع    یند و بگوک رمکغمبر ایعطف بر درگذشت پ
 امبریـ ز در اشعار خود، حوادث را بـه بعـد از درگذشـت پ   یعه نیش يشده اشت. اما شعرا

  اند. نسبت داده
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ه حضـرت  یـ کامبر مطرح شده خطبه فدیه بعد از درگذشت پک ین از جمله مسائلیهمچن
، چهـل شـب حضـرت فاطمـه     نیرالمـؤمن یه امکـ ن مسئله اسـت  یو نیز ا يبرکقه یصد

بردند. البته از  یمهاجر و انصار م يهاردند و بر درِ خانهک یم یرا سوار بر درازگوش يبرک
رسـد چنـد شـب بیشـتر      مبالغه شده و به نظر می ير، قدرین مسئله اخینظر طول زمان در ا

  نبوده است.
گر جمـع  ینها چگونه با یکدیه اکآورد  ید میسان پدی را در ذهن انیها ن مسائل، سؤالیا

دام کد؟ یایت به مسجد بیفیکه آن حوادث بر او وارد شده با آن ک یسکشود  یا میشود؟ آ یم
متأخر؟ به اعتقاد بنده، هجوم بـه خانـه حضـرت     کیدام کن اتفاقات مقدم بوده و یاز ا کی

 رحلـت  از پـس  روز پنجـاه  حـدود  مکـ مشـهور شـده ـ دسـت      آنچهـ بر خالف   فاطمه
  ن مدعا داللت دارد، عبارت است از:یه بر اک يرخ داده است. اما شواهد  خدا رسول

  دهيان بريسپاه اسامه و جراعزام  .۱
بعـد از برگشـت سـپاه اسـامه صـورت       طبق برخی شواهد هجوم به خانه حضرت فاطمه

در اواخر عمر، دستور اعزام سپاه اسامه را به شـام بـا    خداه رسولکم یدان یگرفته است. م
سـپاه اسـامه، دور    يسـاز  از آمـاده  امبریـ ه قصـد پ کرد. اما مشهور آن است کد صادر یکتأ

در یک جا به این قصد  نیرالمؤمنیبوده است. ام یومت اسالمکز حکنمودن مخالفان از مر
 ين اسـاس، علمـا  یـ دو نقل، مضمون آن آمده است. و بـر ا  یکیو در  7ردهکاشاره  پیامبر

هدف پیامبر را از تجهیز سپاه اسـامه، ایـن امـر معرفـی و      یعه با صراحت و به طور قطعیش
ه در کـ ش اسامه، کسـانی را  یز جیه با تجهکن بوده یا رمکغمبر ایکنند که قصد پ تحلیل می

ل بعثـت تـا روز رحلتشـان در    یـ اوااز   رمکـ غمبر ایرر پکد و مکت مؤیصدد بودند به وص
نه ینند، ضمن سپاه اسامه از مدک، عمل ننیرالمؤمنیت و خالفت امیو وصا ینیمورد جانش

ه بعـد از  کـ  يا ت و مستقر شـود بـه گونـه   یتثب نیرالمؤمنیام ینیند و مسئله جانشکخارج 
ن خواسـته  یاه کم یدان یهمه م یتمام شده باشد. ول نیرالمؤمنیبرگشت آنها امر خالفت ام

به عنوان مثال به سخن شیخ مفید در این باره  د و انجام نشد.یبه مرحله عمل نرس غمبریپ
  توجه کنید:

سپس اسامه را به فرماندهی انتخاب کرد و پرچم را به نام او بست و به او دستور داد کـه  
 نظر حضرت  به سوي سرزمین روم، همان جایی که پدرش به شهادت رسید حرکت کنند،
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این بود که مهاجران و انصار اولیه را از مدینه بیرون بفرستد تا در هنگام وفاتش کسـی از  
اینها در مدینه نمانده باشد که در ریاست بر مردم طمع کند و به منازعه با جانشین و وصی 
او بپردازد و بخواهد حق او را پایمال گرداند، براي همین اسامه را به فرماندهی افرادي که 

  8تر آنان از مدینه بیرون روند. کردیم منصوب کرد و تالش نمود که هرچه سریعذکر 
ـ بـن   دهیاست به نام برَ یه شخصکته خاص است و آن اینکن کینجا شاهد، یحاال ا صب یح
نـه  ینه آمده و بعـد از مسـلمان شـدن، در مد   یه به مدکاست  یسانکاز  9اسلم، یاز بن یاسلم

تـوان بـه صـورت     ت وي را از مهاجران دانست هر چند نمـی ن اسکاعتبار مم کیمانده، به 
رده است، بلکه از قبیله خـود در اطـراف   که هجرت نکدانست، چون از م یمهاجر اصطالح

  مدینه هجرت کرده و ساکن مدینه شده است.
تواند به روشـن شـدن تـاریخ هجـوم بـه خانـه        حضور و نقش بریده در سپاه اسامه می

 رمکغمبرایه پکرا  ید، پرچمیترد یکنم که ب متاً یادآوري میحضرت فاطمه کمک کند. مقد
ردند به این شخص دادند. در آن زمان، رسم بر این بود که پرچم کد منعقد یزبن  اسامه يبرا

ه پرچم در راه باز باشد، باد و بـاران  کنداشت  یبستند تا به مقصد برسند، چون ضرورت را گره می
ردنـد و از آن بـه   ک یرا در ابتداي حرکت بسته و در مقصد، بـاز مـ   و آفتاب بخورد. بنابراین پرچم

ن پرچم را حضـرت  یا». دهیعقد اللواء ب« اند:  . نوشتهردندک یر میتعب» هیعقد الرا«ا ی» عقد اللواء«
  دار اسامه باشد.ده دادند تا پرچمیبودن، بست و به دست بر يدر همان حال نقاهت و بستر

حارثه بن  دیه از شهادت پدرش زکاست  ید همان کسیزبن  اسامهه کتوجه داشته باشیم 
نش جوان حدود نوزده سـاله  یمدت زمان زیادي نگذشته بود و در واقع، گز» مؤته«درجنگ 
 یپوش ابراز وجود و عدم چشم يه براکار نبوده، بلیجنگ تمام ع يبرا رمکغمبر ایتوسط پ

سـت در  کنند مسلمانان به سبب شکر نکان فیان بود تا غسانیمسلمانان در مقابل عوامل روم
شـته شـدن   کاز  يریـ گ انتقـام  يت اسـامه بـرا  یاند. به هر حال، مأمور وتاه آمدهکجنگ مؤته 

  ان بود.یاز مسلمانان به دست غسان يامبر و تعدادیرسان پ نامه

  ت اسامهكخ حرينه تا مؤته و تاريمسافت مد
ار در اردن در آن قـرار دارد،  یـ قبر جعفـر ط  ه در حال حاضرک یینه تا مؤته؛ جایر مدیاما مس

بن  ح محمدین نص و تصریاند. ا ست روز گفتهیر را بیچه قدر بوده است؟ بدون خالف، مس
ات یـ د حیـ امبر در قیـ ه پکـ  یاسامه تا زمان 11است. يق) در مغاز206ای204(م 10يعمر واقد

ـ بودند، به علت کارشکنی گروهی از بزرگان، به بهانه جوانی او، به  بعـد از   یمؤته نرفت، ول
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ر بـه سـمت مؤتـه    کر بـه دسـتور ابـوب   کابوب ياز مردم برا يریگ عتیو ب  امبریدرگذشت پ
ه کـ را  يزیـ ن چید آخـر یـ امبر است، بایفه پیه خلکگفت حال  یر مکرد، چون ابوبکت کحر

گفتـه شـده در مقابـل     یرد، انجـام دهـد. حتـ   ک ید به آن میاظهار اهتمام شد رمکغمبر ایپ
ن یـ ت و انتشـار ا کـ ر اصـرار بـر حر  کت عمر در مقام مشاور و عقـل منفصـلش، ابـوب   مخالف

ن بـود  یـ ا ير براکت به سمت مؤته منتشر شود. البته اصرار ابوبکد حریه باکموضوع داشت 
 کیـ و در ». ش اسامهیجهزوا ج«ه کن داشتند ید بر ایکاتش تأیح ين روزهایدر آخر امبریه پک

ر کابـوب رو،  نیـ از ا». ش اسـامه یلعن اهللا من تخلّف عن ج«بار آمده است که فرمود:  کینقل فقط 
بـه راه انـداخت و اصـرار     امبریـ ت پیش اسامه را به منظور جامه عمل پوشـاندن بـه وصـ   یج

  کند. ، وصایاي پیامبر را اجرا میداشت که چنین منتشر شود که به عنوان جانشین پیامبر
نه مشخص نشده، اما اجماالً گفتـه شـده اسـت    یت این جیش از مدکق حریخ دقیتارمتأسفانه 

عـت عامـه در   یسـاعده، و ب  یفه بنیعت خاصه در سقیاول بعد از تمام شدن ب يه در همان روزهاک
ه بـا همـان   کـ ش اسـامه بـود   یمجـدد جـ   يسـاز  رد، آمادهک يریگیر پکه ابوبک يارکن یمسجد، اول

بـه   یب اسـلم یحصـ بـن   دهیـ بر يدار اسامه و پرچم یبه فرمانده رمکا غمبریت زمانِ پیفیک
هـم طبـق    يروز کید تا رفتند، یشکست روز طول یردند. ظاهراً اگر بکت کسمت مؤته حر

ن، حداقل زمان رفت ید تا برگشتند، بنابر ایشکروز هم طول 15داشتند و  يریت درگیمأمور
رفت و آمـد اسـامه بـه     12ضمن اینکه بنابر نقل طبري ده است.یشکطول  روز 35و برگشت 

 40روز واقدي یا  35روز طول کشیده است. به هر حال اگر 70و به نقلی  40این مأموریت 
و سپس  خدا توان با احتساب گذشتن چند روز از رحلت رسول روز طبري را بپذیریم می

دن اش و آمـ  و نیز چند روز پس از بازگشت اسامه و رفتن بریده به قبیلـه   اعزام سپاه اسامه،
روز از  50پـس از حـدود    آنان به مدینه، مدعی شد که حمله بـه خانـه حضـرت فاطمـه    

روز پـس   75توان گفت حدود  می  بوده است. اما بر اساس نقل طبري، خدا رحلت رسول
روز پـس    75بر این اساس، روایات دالّ بر شهادت فاطمـه   بوده، خدا از رحلت رسول
  ادث حمله به بیت در این تاریخ شود.باید حمل بر حو از رحلت پیامبر

  اسلم در اتفاقات بعد از رحلت پيامبر نقش قبيله بني
و حضـرت   نیرالمـؤمن ین مسائل با حملـه بـه منـزل ام   یه اکن است سؤال شود کحاال مم

ب یحصـ بـن   دهیـ ه برکخ آمده است ید گفت در تاریدارد؟ در جواب با یچه ارتباط زهرا
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ان یـ غمبر بسته و به دسـت او داده بـود، بـرد و در م   یه پکرا  یپرچمبعد از برگشت از مؤته، 
  اسلم زد. یله خودش بنیقب

از درگذشـت   يه خبـر کـ نیاسلم تصادفاً بدون ا یه بنکن مطلب یم سر اید برگردیحاال با
ده و قصد داشتند آذوقه خود را ینه رسیشان به مدیداشته باشند، روز رحلت ا رمکغمبر ایپ

مـت شـمرد و   یت را غنیـ بخرند و بـه منطقـه خودشـان برگردنـد. عمـر موقع      نهیاز بازار مد
ن دو را یـ د مـا ا یـ خواه ید؟ اگر آرد و خرما مـ یخواه یه شما چه مکرد کع یاسلم را تطم یبن

غمبر در بـازار  یام درگذشت پیه در اکنیا يد به جاییایم، شما فقط بینک ین میشما تضم يبرا
د و همـراه  یار ما را انجام دهکد ییایند، بکن یشما را تأم يه آرد و خرماکد یباش یسک یدر پ

ر کعـت بـا ابـوب   یب يد، بـرا یدیه دکرا  یسکم، هر یر راه بروکوچه و بازار همراه ابوبکما، در 
  عت عامه محقق شود.ید تا بیشکد و در صورت مخالفت، او را بیریبگ

محمـد  بـن   میابواسحاق، ابـراه رده، کن صورت نقل ین خبر را به ایه اک ین منبعیتر میقد
هـاي   تاب الغـارت کـه شـامل شـبیخون    کر از یبه غ ياست. و 13یاصفهان یعیش یوفک یثقف

تـاب المعرفـه   کبه نـام   يگریتاب دکاست،  نظامیان معاویه در قلمرو حکومت امیرمؤمنان
ه پرداختـه، و بـر خـالف الغـارات، اصـل و      یفه و خالفت اولیه در آن به حوادث سقکدارد 

متأسفانه این کتاب به صـورت مسـتقل بـه     14ه است.یاول ير خلفاکذ ين کتاب برایاس ااس
الي برخی از منابع نقل شده است، از جمله  ی از آن در البهیها دست ما نرسیده، ولی قسمت

اسـلم را از آن نقـل کـرده و در     مرحوم سید مرتضی در کتاب الشـافی قضـیه بریـده و بنـی    
ن مطلـب  یـ طوسی صورت گرفته، موجود است. در آنجـا ا  تلخیص الشافی که توسط شیخ

عـت عامـه   ید بیـ نهـا مؤ یار گرفـت و ا کـ نه به یاسلم را در مد یه عمر اعراب بنکآمده است 
  ».رکب ید ابیده یمسح بی یئون به حتیجیخبطون الرجل خبطاً و یانوا کو «ر شدند: کابوب

امبر یـ ر بعـد از درگذشـت پ  کابوبشان داد و یپرچم اسامه را به دست ا امبریه پکده یبر
من ید در یولبن  ه خالدیه قبالً در قضک ین پرچم را به دست او سپرد، به  سبب اشتباهیز این

رده و بـا خشـم و   کـ  ییبـدگو  امبریاز حضرت نزد پو ب شده، کمرت نیرالمؤمنیه امیعل
قـرار   نیرالمـؤمن یان امیمواجه شده بود، از آن به بعد خود را در صف حام امبریخ پیتوب

قـرار   نیرالمـؤمن یه امیـ رد قـومش مـورد سوءاسـتفاده عل   کـ مشـاهده   یرو وقتـ نیداد، از ا
ب و عـار اقـدامات قـومش    یـ ردن عک كنشان دادن اعتراض خود و پا ياند، ظاهراً برا گرفته

اسـلم زد و بـه   یان بنیزد و بعد از برگشت از مؤته پرچم را برد و در م یدست به اقدام عمل
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، اینکـه  یکـ یرد. دو گونه شعار از آنها نقـل شـده اسـت:    کبر پا  یدر واقع، تظاهرات يریتعب
بـن ابـی    کنم مگـر آنکـه علـی    بن ابی طالب؛ بیعت نمی ال أبایع حتی یبایع علی«بریده گفت: 

کنیم، مگر  ؛ بیعت نمیع بریدهیبای یع حتیالنبا«ه گفتند: کنیگر ایو شعار د». طالب بیعت کند
هنـوز   نیرالمـؤمن یشود تا آن وقت از ام ین شعار معلوم میه از اک» بیعت نمایدآنکه بریده 

ت یـ گرفته نشده بود. به هر حال، پس از اقدام بریده، هشـتاد نفـر از قـومش از او تبع    یعتیب
ده اسـت و  یـ متأسفانه خبر، بر 15دادند. ینها شعار مینه شد و ایرده و او با هشتاد نفر وارد مدک

دار شـدن  ین مسئله موجب بیجا رفتند، اما اجماالً همکنها چه شدند و یه اکنشده  ادامه ماجرا نقل
ن یـ اورند. بـه هـر حـال، ا   یشان فشار بیبر ا یعت از علیگرفتن ب يدستگاه خالفت شد تا برا

  ت اتفاق افتاده است.یفیکن یرم و با اکا امبریماجرا حدود پنجاه روز بعد از رحلت پ

  خطبه فدكيه .۲
 يگریه، شاهد دیکراد خطبه فدیا يمسجد برا يبه سو راه رفتن حضرت فاطمه یچگونگ

ده  16،ير جـوهر کابـوب  كفه و فـد یتاب سقکد از یالحد یاب ن مدعاست. بنا به نقل ابنیا يبرا
را غصـب   كعقل منفصـلش (عمـر) فـد    کیر با تحرکابوب خداروز پس از رحلت رسول

ه آمـده  یـ کراد خطبـه فد یـ ا يبه مسجد برا آمدن حضرت فاطمه یف چگونگیرد. در توصک
 يه چـادرش بـر اثـر بلنـد    ک یاز زنان در حال یان جمعیامل در مکه آن حضرت با پوشش کاست 

ن یـ رفت، به مسجد آمد. با توجـه بـه ا   یراه م خدارفت و همچون رسول یش میر پاهایبه ز
 خـدا اه رفـتن رسـول  بـا ر  یچ تفاوتیاهللا؛ راه رفتنش ه رسول هیما تخرم من مش«ه: کر یتعب

بـه خانـه    يا راد خطبـه، هنـوز هجمـه   یـ ه تا هنگـام ا کجه گرفت ین نتیتوان چن ی، م»نداشت
را در صورت حمله و مضروب شدنِ آن حضرت، یصورت نگرفته بود، ز حضرت فاطمه

  ند.که یتشب خداآن را به راه رفتنِ رسول يباشد تا راو یتواند معمول یت او نمکنوعِ حر

  به در خانه مهاجران و انصار حضرت زهراـ  رفتن ۳
همـراه حضـرت    نیرالمـؤمن ی،  امك، پس از غصب خالفت و فدیبنا بر نقل سلمان فارس

 یشب هنگام به درِ خانه مهاجران و انصار رفته و آنان را بـه همراهـ   نیو حسن فاطمه
پـس از حملـه    ت سلمان،یه بنا بر رواکش فرا خواندند. از آنجا یحق خو يریگ بازپس يبرا

ن، آن حضـرت بـه طـور مـداوم و     یو واقعه سـقط جنـ   مهاجمان به خانه حضرت فاطمه
ه تـا زمـان   کـ جـه گرفـت   ین نتیتـوان چنـ   ید، مـ یتا بـه شـهادت رسـ    17بود يوسته بستریپ
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به خانه او صـورت نگرفتـه    يا شبانه آن حضرت با مهاجر و انصار، هنوز حمله يها مالقات
اد یـ گـر تـوان رفـتن بـه در خانـۀ تعـداد ز      یمله، آن حضرت درا در صورت وقوع حیبود؛ ز

  را نداشت. 18فقط اهل بدر) یمهاجران و انصار(حت

  ين علياز اميرالمؤمن يخواه عتيمراحل ب
ان یـ ه در جرکـ ام  ن موضـوع پرداختـه  یدر جلد چهارم موسوعه التاریخ االسالمی اجماالً به ا

بـن   میتـاب سـل  که هر دو در کم یعمدتاً دو خبر دار نیرالمؤمنیجماعت از ام یخواه عتیب
عباس و خبر بن  م به نقل از عبداهللایاز  دو خبر از سل یکیآمده است.  19يعامر یس هاللیق
شـود   یه در مجالس و محافل ما خوانـده مـ  ک یالتیاست. تفص یگر سلیم از سلمان فارسید

 یکـ یگر یگـزارش بـا همـد   ن دو یاست. مضمون و محتواي ا یمربوط به خبر سلمان فارس
در مـورد   يشتریالت بیه تفصک يگر تفاوت دارند. خبریاز جاها با همد یست و در بعضین

ه از سلمان نقل شده است. بـه هـر حـال،    کاست  يآتش زدن درِ خانه دارد، مربوط به خبر
فرستاد  نیرالمؤمنیرا سه بار به منزل ام يفه افرادیه خلکن است یآنچه محل شاهد است، ا

ــت یو درخواســت ب ــع ــار اول، امک ــد. نیرالمــؤمنیرد. ب ــا را برگردان ــار دوم  20آنه ــز  ب نی
ه هـر چـه اتفـاق    کن است یدهم ا یه من مک يآنها را برگرداند و احتمال قو نیرالمؤمنیام

ن یش اسـامه و همچنـ  یزمان بازگشت جـ  یعنین بار دوم و بار سوم بوده است؛ یافتاده در ب
آمدن آن هشتاد نفر در فاصله بار دوم و سوم واقع شـده اسـت و   رفتن بریده نزد قومش، و 

رده و از کـ ن غائلـه را تمـام   یـ ز شـود تـا ا  یـ ه آتـش دسـتگاه خالفـت ت   کن موجب شده یا
بـه آن   یردنـد و منتهـ  کبار سوم به شدت عمل رو،  نیرد، از ایعت بگیب ین علیرالمؤمنیام

  حوادث تلخ شد.

  جهينت
ار هم نهادن آنها، به ویژه حضور بریده در سـپاه اسـامه و   از بررسی مجموع حوادث و از کن

توان نتیجه گرفت کـه حملـه    بکر، پس از بازگشت از مؤته، می خودداري وي از بیعت با ابی
صورت گرفـت،   آن، بیعت اجباري از علی یکه در پ و فاطمه و هجوم به خانه علی

بـوده اسـت، و ایـن نشـان      اکـرم  رسول پس از رحلت حضرتروز 75روز یا  50حدود، 
در این مدت، مقاومت کرده و در نهایت، بیعت او با تأخیر و اکـراه   دهد که امیرمؤمنان می

  صورت گرفته است.
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