
 هجوم به خانه ی وحیپیرامون  پاسخ به چند سوال

 

صورتی در تاری دفعات هجوم سالم اهلل علیهما، به چه  ضرت زهرا  خ به خانه ی امیر المومنین و ح

 ؟ بیان شده است

ست چهبرخالف آن  شهور ا سالم اهلل علی ی هجوم به خانه ،در ذهن ها جا افتاده و م بیش از  ،هاحضرت زهرا 

 ت.مرتبه رخ داده اسدو  نقل ها بیش از رخیدر ب در بعضی نقل ها دوبار و و یک بار صورت گرفته

ی  از خانه 1نینیکی هجوم اول استتتت اه این هجوم باعت مت رد  تتتدن مت  تتت  دوبار، حد اقل  اما با فرضِ

 .ات اقات بوده است ی بقیه خانه و آتش گرفتن درِ منجر بهاه  ،دیگری هجوم اصلی و  دهحضرت 

صلی»از درج حوادث  پیروان مکتب خل امنابع  ضرت  ی به خانه «هجوم ا المعلیها فاطمهح س  مانند وقوع ، ال

ها و اه با انگیزه تتتتتت ، فرازهایی از آن رخدادها را   یطنتسر باز زده و تنها تتت با و آتش به در خانه،  حراداِ

ت در نقل اهدافشان نظام  هجومِ ، حوادثِعاند. در این منابردهادغام ا «هجوم او ل»های سازگاری دا ته است، 

ضرتحاام به بیت  المعلیها فاطمه ح س  ضای اعتقاد به ال شی و آن هم در ف صورت گزین حق انی ت خالفت  به 

ضرت ی ابوبکر و با انگیزه  المعلیه علیالمومنین امیرمذم ت ح س  شان به تخل ف از انجام او م کوم نمودن  ال ی

 رسول خدا، نقل  ده است. ی بیعت با خلی ه

اند اه تنها به ثبت حوادثی پرداخته خود،عقاید ی به پشتوانه ، سقی هپیروان مکتب ه عبارت دیگر، مور خین ب

خواننده را به ستتتمت نظام  ات هامِ یعنی انگشتتتتِ .آنان از درج این حوادث، در تعارض قرار نگیرد ی با انگیزه
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 .زنندبه آن دست می اقتصادی و اجتماعی ،سیاسی برای ترویجِ تغییراتِ
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ستترور زنان عالم منین و امیرالمؤحضتترت خالفت برنگرداند و باور خواننده را به ستتوی حق انی ت عملکردهای 

 متمایل نسازد. الس المعلیهما زهرا ی فاطمهحضرت 

در حالی اه ااثر منابع  ،اندپرداخته«هجوم او ل»قل حوادث نگارانه، بیشتتتتر به ن، با نگاهی تاریخ2عامهمنابع 

 اند.پرداخته«هجوم اصلی» یعی، با نگاهی حدیثی یا االمی، بیشتر به نقل حوادث 

به ابراز این  نجر، مُ«از ثبت حوادث هجوم پیروان سقی هانگیزه  یعیان و ت اوت روش و »عدم توج ه علمی به 

المعلیهامیرالمؤمنین ی حمله به خانهی واقعه اه   تتتبهه گردیده استتتت برای گرفتن بیعت و حوادث  الستتت 

 ؟ دارد اهل سقی هتون روایی ناگواری اه در ضمن آن نقل  ده، چه جایگاهی در م

المعلیه بیرون اشتتاندن امیرالمؤمنین»اه حال آن الم، جهت انجام علیها فاطمه خانه ی حضتترتاز  الستت  الستت 

صلی»، تنها حادثه از حوادث «بیعت اجباری با ابوبکر س «هجوم ا ست اه نقل آن، با اهداف نوی پیروان ندگان ا

، به خود جلب ارده است. لذا «هجوم او ل»ادث جهت ادغام با حوخوانی دا ته و توج ه آنان را مه مکتب خل ا

 فاطمه خانه ی حضتتترتهای هجوم به ورت گرفته در نقلهای صتتت، عمده ادغامآن هاه به منابع در مراجع

  توان جستجو نمود.را در همین مورد خاص می الس المعلیها

المعلیههای ادغام  تتده، از خروج امیرالمؤمنیندر برخی از این نقل قابل توج ه این اه ی نکته به همراه  الستت 

نینزبیر و ستتایر  ها، تنها از خروج زبیر با  تتمشتتیر و ستترو، بیرون اشتتاندن ای دیگر از آنو در پاره مت  تت 

 3الس الم، سخن به میان آمده است.علیها حضرت صدیقه از بیتِ الس المعلیهامیرالمؤمنین

ه نیز قابل ، در برخی منابع امامی «هجوم او ل»با رویدادهای  «هجوم اصلی»ادغام حوادث  الزم به ذار است اه

ست. شاهده ا ترس از  ،همانند ها، به دالیل و مالحظات متعد دیالبت ه باید توج ه دا ت اه این قبیل ادغام م
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صورت  ... در ضبط دقیق ماجراها، استناد به منابع عام ه جهت رعایت اصول مناظره و 4های جائر، سهوحکومت

 ت.ورزانه نبوده اسهای غرضپذیرفته و هرگز تابع انگیزه

ای حوادث مشتتتتری میان هر دو هجوم نیعنیو حوادثی همچون وجود پارهالزم به ذار استتتت اه همچنین 

به »اند(، گاه هتهدید به احراد و یا حمله و ورود مهاجمین به داخل خانه، اه در هر دو هجوم به وقوع پیوستتت

سته و ندانسته در یکدیگر  «هجوم اصلی»و  «هجوم او ل»های موجبات ادغام سهوی نقل «طور طبیعی، ناخوا

 را فراهم آورده است. 

تن  مشیر او توس ط ، خروج زبیر با  مشیر و گرف«الس المعلیهاهجوم او ل به بیت فاطمه»از جمله رویدادهای 

پیروان از این حادثه، در منابع  با د.می تتت الس المعلیهامیرالمؤمنینی مهاجمین، تتت پو از خروجش از خانه 

 5.فراوان یاد  ده استنیز  مکتب خل ا

ط مهاجمین، توس   «و  مشیر زبیر الس المعلیه مشیر امیرالمؤمنین»جایی اه در برخی منابع از گرفتن از آن

ست شیر، مربوط به حوادث  6سخن به میان آمده ا و  «هجوم او ل»و با توج ه به این نکته اه خروج زبیر با  م

شاندن اجباری امیرالمؤمنین س  علیهبیرون ا الم، مربوط به حوادث علیهااز بیت فاطمه المال س  صلی»ال   «هجوم ا

با  مشیر تتت با  الس المعلیهمنابع مذاور، دو حادثه از این دو هجوم نخروج امیرالمؤمنین، گ ت باید ،با د می

  اند.جا ذار نمودهرا در یکدیگر ادغام ارده و یک فرض ص  ت آن ت ، و خروج زبیر با  مشیر(
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یُ،ُ، فَلَیِیَهُ عُمَُر  وهایی همچون نقل یعقوبینقل، گیریمس نتیجه میبر این استتتا َََ وَ خَرَجَ عَلِیٌّ وَ مَعَهُ الس

َسیُفَهُ وَ دَخَلُوا الدارَ َسرَ  َصرَعَهُ وَ کَ صلی»ای اه به یا به حادثه،  ... فَ ربوط است، ا اره دارد و در م«هجوم ا

و  «هجوم او ل»به دلیل مالحظات سیاسی، حوادث  هایی است اهنقلهمان ی نقل یعقوبی نیز از زمره  نتیجه

یعقوبی تنها به ذار حوادث  و یا تتت به احتمال زیاد تتت باید گ تو، اندرا در یکدیگر ادغام ارده «صلیهجوم ا»

 ست.نو ته  ده ا «زبیر»به ا تباه، به جای نام  «الس المعلیه علی»اات ا ارده و در نقل او، نام  «هجوم او ل»

 تردید تتتت بیرون اشاندن امیرالمؤمنیناند؛ زیرا تتتت بیها، ص  ت این احتمال را تقویت میدق ت در سایر نقل

المعلیه س  الم، پو از ورود مهاجمین به داخل خانهعلیهااز بیت فاطمه ال س  شان نو نه قبل از آن(، بوده  ی ال ای

 است.

 ؟داد ه اتفاقاتی رخدر هجوم اول به خانه حضرت زهرا سالم اهلل علیها چ

نبا  پیروان ستتتقی ه هجوم اول ، مندرج در منابعی فهرستتتت موضتتتوعی یکایک حوادث پدید آمده در واقعه 

 ودبه  رح زیر می با  (نقل های ادغام  ده با برخی حوادث هجوم اصلی ی مالحظه

 بیعت از مت  نین  وری هیزم جهت افروختن اتش به منظور اخذآجمع   (1

 آوردن آتش  (2

 احتجاج حضرت زهرا سالم اهلل علیها با مهاجمین   (3

 ین اخذ بیعت اجباری از مت  ن  (4

 امتناع بنی ها م از بیعت با ابوبکر  (5

 ت  ن  سط حضرت علی علیه السالم و زبیر در هنگامبردا تن سالح تو  (6

ضرت   (7 سالمت  ن ح ضرت و زبیر در خانه  امیرالمؤمنین علی علیه ال و  سالم اهلل علیهافاطمه ی ح

 با ابوبکر  امتناع از بیعت

 و مخال ت مت  نین با ابوبکر  السالم اعلیه فاطمهحضرت ت  ن در بیت   (8

 ن جاآن در صورت عدم خروج مت  نین از آتهدید به احراد بیت و انهدام   (9



نین امیرالمؤمحضرت  فاطمه سالم اهلل علیها توسطحضرت ن در ایام ت  ن در بیت آوری قرآجمع  (10

   السالم علی علیه

 خشم برخی از مهاجرین از خالفت ابوبکر (11

 زبیر از خالفت ابوبکرو  امیرالمؤمنین علی علیه السالمخشم   (12

 خنثی سازی توطئه مهاجمین توسط حضرت زهرا سالم اهلل علیها  (13

  اول هجوم آغاز به دستور ابوبکر  (14

 ن آ کسته  دن  زبیر واشیدن  مشیر  (15

سالم از بیت  (16 ضرت علی علیه ال ضرت عدم خروج ح جوم هحوادث  تا پایان سالم اهلل علیهافاطمه  ح

 اول 

 عمر بن خطاب  اهلل علیها توسطفرماندهی مهاجمین به بیت فاطمه سالم   (17

 علیها  مت  نین با حضرت زهرا سالم اهللی مشاوره   (18

 ورود مهاجمین به بیت فاطمه   (19

 ؟درداشاخصه هائی به خانه حضرت زهرا سالم اهلل علیها چه  اصلیهجوم 

 ومی توان به  اخ ه های زیر دست یافت 7،«هجوم اصلی» از موضوع بندی دقیق حوادث

صلی ی  اخ ه نخستین ص»در هنگام  علیهم السالم تنها بودن اهل بیت بنیادین در هجوم ا و  «لیهجوم ا

ضرت خالی بودن بیت  سالم فاطمهح ضرت  علیها ال سالماز یاران ح در  ا د.می ب امیرالمؤمنین علی علیه ال

 ند.می با  علیه السالم نینامیرالمؤم ،هجوم، در این هدف اصلی مهاجمین مخاطب وواقع 
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الم از علی علیه الس نینامیرالمؤمبیرون اشاندن اجباری حضرت  بنیادین در هجوم اصلی ی  اخ ه دومین

 تهدید ایشان به قتل می با د. توسط مهاجمین و خانه،

صلی سومین شیدن درِ  اخ ه بنیادین در هجوم ا س به آتش ا سالم اهلل علیها تو ضرت زهرا  ط خانه ح

 .استمهاجمین 

جمین ایراد ضرب وجرح به حضرت زهرا علیها السالم توسط مها اصلی  اخ ه بنیادین در هجوم چهارمین

 می با د.

، اما در به  مار می روند« هجوم اصلی»رخدادهای از مهم ترین حوادث و هر چند  اخ ه های سوم وچهارم،

 و اشف ابلق ها آن از رنگی ام هایپا رد  اه ای گونه به ،منابع اهل سنت، به  دت حذف و ت ریف  ده اند

در دوم  ول و ا خ ه های ا بیشتر ،عامهمندرج در منابع « هجوم اصلی»در نقل های  بنابراین، .است مشاهده

 را می توان مشاهده نمود.فهرست هجوم اصلی 

 ؟ با متحصنان چگونه بود خالفت دستگاهبرخورد 

 به اه هایى گزارش از خواند، فرا خود ستتو  به را پیامبرش خداوند اه این از پو وگوید مى الخط اب عمربن

فاطمه ی ما، در خانه  با مخال ت مقام در و اند بریده ما از همراهانشان و زبیر و على اه بود این یکى رسید ما

سرباز زدند و همراه با  8گرد آمده اند. سانى اه از بیعت با ابوبکر  علیه  علىامیر المومنین مور خان، در  مار ا

 بن عب اس و ا تتخاص را نام برده انداین ، ستتالم اهلل علیها، ماندند حضتترت فاطمه ی و زبیر در خانه الستتالم
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سى، سلمان لَهَب، اَبى بن عُتبَه عبدالمُطَّلب، سر، بن عَم ار غِ ار ، ابوذَر  فار سود، بن مِقداد یا  عازِب، بن بَراء أَ

 9 .ان ار و مهاجران و ها م بنى از گروهى و عُبَیداهلل بن طَل ه وَق اص، أَبَی بن سعد اعْب، بن اُبَی

ضوعِ سالم علىمنین ؤالمامیرخوددار   مو شان ازو همراهان  علیه ال شستن آنان در خانه  ای بیعت با ابوبکر و ن

ضرت فاطمهی  صِ سالم اهلل علیها ح سیره، تاریخ،  سانید، ادب، االم و  رح رجال و ، در اتاب ها    اح و م

ها     ت آن نیستتت. ولى چون نویستتندگان اتابروایت  تتده استتت و تردید  در صتت 10معاریف، به حد تواتر

نان و حزب  مزبور خوش ندا تتتند از رخ داده استتت پرده ناهل ستتقی ه( پیروز ظاهراً ات اقاتى اه بین مت  تت 

تراوش ارده از قلمشتتتان  ریخ(ه نو به لطف الهی برای ثبت در تاخواستتتتبه جز آن مقدار اه ناااثرا بردارند، 

 اند. دهاست، چیز  به دست ندا

می استتتت آمده درباره این رویداد مه م تاریخى  11 ستتتخن بالذُردر ، نمونه ا  از همین مقدار را اه اانون 

 گر را( علىن او اه داد فرمان خطاب بن عمر به ابوبکر نرفت، ابوبکر با بیعت بار زیر على اه هنگامى»و بینیم

                                                  

صریح کرده اند این چند نفر از  - 9 شد، مصادر دیگرى نیز هست که ت سر باز بعالوه بر مصادرى که پیش از این ذکر  یعت با ابوبکر 

امیر ه اند که براى بیعت با متحّصن شدند. بعضى از این مصادر نام چند نفر از ایشان برد سالم اهلل علیها، فاطمهحضرت زده، در خانه 

سالم،على المومنین  ضرت زهرا علیه ال صادر عبارت ان سالم اهلل علیها در خانه ح ضره، اجتماع کرده بودند. آن م د از: الریاض الن

 11/112مل ابن اثیر، و ابن شحنه در حاشیه کا 1/156و تاریخ ابى الفداء،  3/64ه، و ابن عبدربّ 1/188و تاریخ الخمیس،  1/167

      397و  3/394و السیره الحلبّیه،  134 - 2/130و جوهرى، بنا بر روایت ابن ابى الحدید، 

صطالحی در رتَواتُ -10 صول فقه و علم علم حدیث ا شود به  روایاتی که ویژگی ا ست که از طُرُق و افراد مختلف و فراوان گزارش  ا

استفاده  منطق و رجال ،فقه های حدیث،دانش ای که از صحت خبر اطمینان حاصل گردد. به این نوع خبر، مُتَواتِر گویند. تواتر درگونه

 .برداعتبارش را از میان نمی ضعف سند آور و پذیرفته است و استناد به آن صحیح است و متواتر باشد، علم روایتی گردد. اگرمی

سن احمد بن یحیی بن ج -11 شهور به بالذری،ابوالح سته راوی ،ادیب ،کاتب ابر م سالمی و از مهمترین تاریخو از برج ترین نگاران ا

سب سانمورخان و ن ست قرن شنا سابکتاب با  .سوم ا سالمی را در قالب ارزش دیگر وی ان ست که تاریخ دوران ا شراف ا اال

االشراف و اخبارهم و های دیگر این اثر، االخبار واالنساب، جمل انساب االشراف، انسابنام .شناسی و خاندانی آورده استنسب

نیز اخبار  طبری مواد تاریخی، در بسیاری از موارد، ازی این اثر بر اساس نسب نگارش یافته اما از نظر ارائه . تاریخ االشراف است

مثال، درباره امویان نزدیک به  بهره اســـت. به عنوانبعا از داشـــتن نظمی منطقی بیکتاب طب. بیشـــتری را عرضـــه کرده اســـت

ــت داده در حالی ک مجموعه روایات طبری درباره این خاندان  روایت 3483 ــوم کتاب  628به دس ــت. به عبارتی یک س نقل اس
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ضر و  م ضر در زور، به چه نانى رد و بدل  د تا این سخ على و او بین نتیجه در و ردبُ فرمان عمر! اند حا

! به خدا  ستتوگند، جوش و و  تتتر خالفت را خوب بدوش اه نیم آن ستتهم تو خواهد بودگ ت اه على به او

خرو تتتى اه امروز برا  حکومت ابوبکر مى زنى، فقط برا  آن استتتت اه فردا تو را بر دیگران مقد م دارد و 

 12 .«خالفت را به تو بسرارد

 ؟ ی بودندحمله کنندگان به خانه ی حضرت زهرا سالم اهلل علیها چه کسان

سانى را اه، بَ ضرت نا به فرمان ابوبکر به خانهمور خان نام ا حمله اردند، چنین  سالم اهلل علیها فاطمه ی ح

م اس، زیاد بن لبید، ولید خالدبن خط اب، بن عمر آورده اندو ، عبدالرَّحمن بن عَوف، ثابت بن قَیو ابن  تتتَ

 ... 13 ه ابن وَقش، سَلَمَه بن اَسْلَم، اُسَیدبن حُضَیر،م م د بن مَسْلَمَه، زید بن ثابت، سَلَمَه بن سالم

و برخورد  ستتتالم اهلل علیها حمله و ورود این ا تتتخاص را به خانه فاطمه زهرا چگونگىِدر منابع مکتب خل ا، 

نا  از اه زبیر، و طالب ابى بن على جمله از مهاجران، از گروهى» وگزارش نموده اندچنین  نآنان را با مت  تتت 

سل ح بودند، زده باز سر ابوبکر با بیعت شمگین و م به ابوبکر و عمر گزارش دادند  14.بودند فاطمهی  خانه در خ

گرد آمده اند  لباپیرامون على بن ابى ط ،فاطمه، دختر پیامبر خدای اه جمعى از مهاجران و ان تتار در خانه 

                                                  

ستانساب ساب را بیان نسب عدنانی. االشراف اخبار امویان ا ست. ابتدا ازبالذری بحث از ان و پس از آن  هاشمبنی ها آغاز کرده ا

شــتر بی؛ به قبایل دیگر پرداخته قریش داده و پس از تمام کردن اخبار که حجم بیشــتری را به خود اختصــاص  بنی عبدشــمس از

صورت داده مآخذی که وی از آن شی که  ست و وی با گزین سترس ما نی ستها بهره برده، امروزه در د  1416وی تنها از مدائنی . ا

 .ار گرفته استهای متعددی مورد غفلت عمدی و سهوی مورخان قرروایت نقل کرده است. تعجب آن است که کتاب او در دوره

 1/587انساب االشراف،  - 12

نا بر روایت ابن ابى الحدید،  444و  2/443طبرى،  - 13 در جواب قاضـــى  17ج  و 2/19و  134 - 2/130و ابوبکر جوهرى، ب

 القضاه ثانى

ـ و سقیفه جوهرى، به روایت ابن ابى الحدید، 1373، چاپ مصر، 1/218الریاض النضره، - 14  جواب در 17 ج و 2/19 – 2/130ه

 ثانى القضاه قاضى
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و آنان  16 دستتتتور داد اه به خانه فاطمه رود . ابوبکر به عمر15 و ق تتتد دارند اه، برا  خالفت، با او بیعت انند

 اجرا  در عمر، ها بجنگید. جا بیرون اند و اجتماعشتتان را پراانده ستتازد و اگر مقاومت اردند با آن را از آن

ست در آتش از ا   عله اه حالى در نهاد، فاطمه ی خانه به رو ابوبکر، فرمان  دا ت ت میم و بود گرفته د

! به عمر ارد و گ تو ا  پستتر خط اب طابخِبه پشتتت در آمد،  د. چون فاطمهبکشتت آتش به را خانه آن، با اه

و با ابوبکر بیعت ناه  تتتوید آمده ا  خانه ما را آتش بزنى؟ عمر پاستتتخ دادو آر ، مگر این اه با امَّت همر

 17«.(انید

 .نکرد بیعت او ولى فرستاد، او پى در على از گرفتن بیعت برا  ابوبکر،» در این باره چنین آورده استو بالذر 

  د رو به رو او با فاطمه در، ی آستانه در. گشت رهسرار و ی  خانه سو  به آتش، ی  عله با عمر، گاه آن

این اار، دینى را اه پدرت  ... خانه مرا آتش بزنى؟ عمر پاسخ دادو آر  درِ تا ا  آمده! خط اب پسر ا و گ ت و

 18.«آورده تقویت مى اند

هیچ او »گ تو  ستتالم اهلل علیها و عمر به حضتترت زهرانیز چنین آمده استتت 19 متقی هندی العُم الِدر انُز 

نزد پدرت م بوب تر از تو نبود و لکن این مرا منع نمى اند، چنان اه این گروه نزد تو جمع  وند، اه فرمان 

 20.«دهم خانه را بر تو آتش زنند
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