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 مالسالزهرا علیهاپیام در شهادت مظلومانه حضرت فاطمه ۵

 مشخصات کتاب

 - ۱۳۱۰لنکرانی، محمد، موحدیسرشناسه : فاضل

السالم/از زهرا علیهاپیام در شهادت مظلومانه حضرت فاطمه ۵عنوان و نام پدیدآور : 

 لنکرانی.پیامهای فاضل

 .۱۳۸۵مشخصات نشر : قم: مرکز فقه ائمه اطهار، 

 ص. ۶۳مشخصات ظاهری : 

 ۵-2۸-77۰9-9۶4ریال: ۵۰۰۰شابک : 

 ؛ همچنین به صورت زیرنویس.۶۳ - 49یادداشت : کتابنامه: ص. 

 السالم.زهرا علیهاعنوان گسترده : پنج پیام در شهادت مظلومانه حضرت فاطمه

ها مقاله --احادیث  --فضایل  --ق.۱۱ -؟ قبل از هجرت ۸زهرا )س(، موضوع : فاطمه

 ها.و خطابه

 احادیث اهل سنت. --ق.۱۱ -؟ قبل از هجرت ۸زهرا )س(، موضوع : فاطمه

 9پ2ف/BP27/2۸رده بندی کنگره : 

 297/97۳رده بندی دیویی : 

 ۱۰42۵۱4شماره کتابشناسی ملی : 

 مقدمه

 [.۱...«]فاطمةُ بضعة منّی من آذاها فقد آذانی »قال رسول اللَّه صلی اهلل علیه و آله: 

 

 ۸پنج پیام، ص: 

ویژه روز شهادت حضرت و به -میّه دوّمخصوص فاطها ایّام فاطمیّه، بهدر این سال
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جات ، حال و هوای کشور و دسته-الثانیصدّیقه طاهره علیها السالم روز سوّم جمادی

جات عزاداری، ها تعطیل و دستهعزاداری رنگ و بویی خاص به خود گرفته، مغازه

مبر، همسر نشینند که پاره تن پیاها به سوگ بانویی میزنی و زنجیرزنی در خیابانسینه

 [.2امیر مؤمنان و مادر امامان معصوم علیهم السالم است]

ایستاد و با صدای بلند همان بانویی که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله بر در خانه او می

 فرمود:می

 [.۳...«]الساّلم علیکم یا أهل بیت النّبوّة »

 

 ۱۰پنج پیام، ص: 

بیتی که کند: مقصود من از اهلام حجّت میبدین وسیله بر مردمان بعد از خود اتم

ام، اهل این خانه است و عمود این خانه فاطمه زهرا علیها السالم سفارش آنها را نموده

است؛ امّا چیزی از غروب خورشید نبوّت نگذشته بود که غروب غمگین دیگری را 

[ به 4ر جوانی]برای عالم اسالم بوجود آوردند و ماه جمال فاطمه زهرا علیها السالم د

 واسطه ظلم،

 

 ۱۱پنج پیام، ص: 

ها و میدان مبارزه با ستم و آزار نامردمان غروب کرد و سبب گردید که مرد جنگ

 ابطال عرب، یعنی حضرت امیرمؤمنان علیه السالم از پای درآید.

هنگامی که آن حضرت بدن مطهر بانوی ایمان، زهرای مرضیّه را نیمه شب و مخفیانه به 

 [، غم و اندوه به خانه دلش۵رد]خاک سپ

 

 ۱2پنج پیام، ص: 

آورد؛ با این حال، موالی متّقیان با استعانت به درگاه خداوند به نماز هجوم می
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 برد.ایستاد، و شکایت به خدا میمی

آیا این آخرین مظلومیّت خاندان پیامبر صلی اهلل علیه و آله بود؟ باید گفت که چنین 

 نشینی حضرتانهنبود و وقایعی مانند خ

 ۱۳پنج پیام، ص: 

علی علیه السالم، جنگ معاویه، خوارج نهروان و اصحاب جمل با آن حضرت، 

مظلومیّت وصیّ آن بزرگوار حضرت امام حسن مجتبی علیه السالم، شهادت امام حسین 

علیه السالم به همراه اصحاب و فرزندانش در کربال و به طور کلّی مظلومیّت همه امامان 

م در طول تاریخ، ادامه همان مظلومیّت بود؛ لیکن مظلومیّت مضاعف انکار ظلم معصو

 بر مظلوم است.

ای با زیر سؤال بردن شهادت حضرت زهرا علیها ای که در شرف وقوع بود و عدّهحادثه

هایی که به آن حضرت روا شده بود، در صدد انکار مظلومیّت و ظلم و السالم و ظلم

 ره تن رسول خدا صلی اهلل علیه و آله بودند.های وارده بر پاستم

اللَّه العظمی فاضل لنکرانی )مدّ امّا با بیداری مراجع عظام تقلید و از جمله حضرت آیت

ظلّه( این توطئه شوم خنثی شده، از روز شهادت حضرت زهرا علیها السالم عاشورایی 

زها اعالم کردند: اگر دیگر ساختند و با تشویق مردم به عزاداری و بزرگداشت این رو

زنی، بیت علیهم السالم دفاع کنیم، امروز با عزاداری، سینهآن زمان نبودیم که از اهل

گذاریم مظلومیّت فاطمه زهرا علیها السالم به ها نمیهای عزاداری و پیامتشکیل هیأت

 فراموشی سپرده شود.

لّه العالی( سالیانی است شایان ذکر است حضرت آیةاللَّه العظمی فاضل لنکرانی )دام ظ

که به مناسبت سالگشت شهادت مظلومانه حضرت صدّیقه کبری فاطمة الزهراء علیها 

السالم به جهت اهتمام بر سوگواری و عزاداری این مصیبت جانگداز از سوی مردم 

 هاییاقدام به صدور پیام

 ۱4پنج پیام، ص: 
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عصمت و طهارت علیهم السالم  بیتاند که تقدیم به عالقمندان و دوستان اهلنموده

 گردد.می

دیده و امید است مقبول درگاه احدیّت قرار گرفته و موجب خشنودی آن بانوی رنج

 فرزند دلبندش حضرت ولی عصر )عجل اللَّه تعالی فرجه الشریف( گردد.

 مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السالم

 

 ۱۵پنج پیام، ص: 

1 

 

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 

ربّ العالمین والصاّلة والساّلم علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین سیّما الصدّیقة مد للَّهالح

 الشهیدة فاطمة الزهراء واللعن علی أعدائهم اجمعین.

 

ترین بانوی جهان اسالم حضرت فاطمه زهرا؛ آن این ایّام مصادف است با شهادت بزرگ

رای اهل فکر و بصیرت به صورت اش بحقیقت، گوهری است که تا کنون ابعاد وجودی

اند؛ زیرا که خلق از کنه معرفت او صحیح و دقیق روشن نگشته است و او را فاطمه گفته

 [.۶محرومند]

کنند و از رضایت تعالی غضب میذاتی که از غضب او پیامبر صلی اهلل علیه و آله و حقّ

 [7گردند]او خشنود می

 

 ۱۶پنج پیام، ص: 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                       بنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                      

 
5 

[، محور اصلی ۸فت عالوه بر این که محور اهل کساء است]توان گحقیقتی که می

 [ و از شعاع وجودی9بیت در آیه تطهیر است]اهل

 

 ۱7پنج پیام، ص: 

 تعالی بر إذهاب رجس و تطهیر آنان تعلّق گرفت.او اراده حقّ

 ما که اکنون مفتخر به پیروی از آن بانوی گرامی و فرزندان

 ۱۸پنج پیام، ص: 

ها و باید در شرایط کنونی آگاهی بیشتر نسبت به افکار و اندیشهمعصوم وی هستیم، 

 های آنان داشته باشیم و مبادا در انجام وظایف خود کوتاهی نماییم.دستورالعمل

الزم است علمای بالد و خطبای محترم عالوه بر آن که مجالس عزاداری را هر چه 

ت را مورد توجّه خاص قرار دهند، ابعاد معنوی و علمی آن حضرتر انجام میباشکوه

دهند و بحمداللَّه مکتب تشیّع مشحون از استدالل و منطق است و اهل انصاف و تدبّر به 

 نمایند.راحتی در برابر آن خضوع می

دشمن، امروزه به خوبی دریافته است که برای تهی نمودن این ملّت و سیطره بر امور آنان، 

رنگ سازد، روزی با مان مردم است، خاموش و کمباید آنچه را که تجلّی اعتقادات و ای

جهالت تامّ و تمام، گریه و عزاداری بر حضرت سیّدالشهداء علیه السالم را امری لغو، و 

کند؛ در حالی مورد شبهه قرار داده و روزی در شهادت فاطمه زهرا علیها السالم تردید می

 که این امر از واضحات تاریخ اسالم است.

ای را القاء کنند، هرگز ند اگر به خیال خود در شهادت آن حضرت شبههمعاندان بدان

هایی که بعد از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله به توانند در مظلومیّت ایشان و ستمنمی

 ای را تصوّر نمایند؛ عمر[، خدشه۱۰ایشان وارد شد]

 

 ۱9پنج پیام، ص: 
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در مسجدالنّبی صلی اهلل علیه و [، خطبه آتشین و سراسر استداللی او ۱۱کوتاه وی]

 [،۱2آله]

 

 2۰پنج پیام، ص: 

[، همه ۱4[ و دفاع محکم آن حضرت از حریم والیت]۱۳روزی ایشان]های شبانهگریه

 ادلّه روشنی بر مظلومیّت آن بانو است و از این جهت،

 

 2۱پنج پیام، ص: 

 جهان اسالم در مظلومیّت او و شوهرش همیشه عزادار و سوگوار است.

انقالب اسالمی، از توجه خاصّ ملّت ایران به همین ایّام، نشأت گرفت و امروزه بهترین 

عامل برای حفظ و تداوم آن، اهمیّت دادن به چنین ایّامی است؛ الزم است مؤمنین و 

پیروان اهل بیت علیهم السالم به ایّام فاطمیّه بیش از گذشته اهتمام ورزیده و نگذارند این 

الثّانی در البالی حوادث دیگر کم رنگ شود؛ و خصوصاً روز سوّم جمادیحادثه ناگوار 

که از طرف دولت جمهوری اسالمی تعطیل عمومی اعالم شده است را مورد عنایت 

 خاص قرار دهند.

باشد که آن حضرت را که مادر فرهنگ تشیّع است، در این راه همراهی نماییم و در روز 

 اوالد طاهرینش قرار گیریم.قیامت مورد شفاعت خاص ایشان و 

 والساّلم علی جمیع إخواننا المؤمنین ورحمة اللَّه وبرکاته.

 

 

 ۸۰ /۵ /۳۰محمّد فاضل لنکرانی 

 

 2۳پنج پیام، ص: 
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2 

 

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 

[؛ و ۱۵وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِینًا] إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْأَخِرَةِ

 قال رسول اللَّه صلی اهلل علیه و آله: فاطمة بضعة منّی من

 [۱۶آذاها فقد آذانی]

 

[ و دارای ۱7یکی از بزرگترین افتخارات شیعه، داشتن شخصیّتی است که سیّده زنان عالم]

 مقام عصمت و طهارت است، و به مقتضای

 

 24پنج پیام، ص: 

[ که در مورد پنج تن نازل شد و در رأس آنها رسول گرامی اسالم صلی اهلل ۱۸ه تطهیر]آی

[، از هر رجس و پلیدی و هر گناه و معصیت بر حسب اراده تکوینی ۱9علیه و آله است]

 خداوند متعال دور، و به طهارت مطلقه و پاکی از هر جهت آراسته است.

د و نارسای ما، بیرون، و دست اندیشه و فکر مقام شامخ آن بزرگوار از افق افکار محدو

 [.2۰ما از پی بردن به آن کوتاه است]

او اوّلین شهیده راه پر افتخار والیت و امامت بود وائمه معصومین علیهم السالم عموماً به 

 [.2۱کردند]فرزندی ایشان افتخار می

 

 2۵پنج پیام، ص: 

و با وجود مصائب فراوان، خصوصًا  فاطمه علیها السالم زنی است که در اوج مظلومیت
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مصیبت از دست دادن پیامبر صلی اهلل علیه و آله و در شرائط بسیار حسّاس که بشر عادی 

[ 22ای]حتّی قادر بر تکلّم معمولی نیست، در حضور حکّام و بزرگان قوم آنچنان خطبه

وقعیّتی کند که خردمندان از درک آن عاجزند که چگونه یک زن در چنین مایراد می

 و مربوط به توحید گونه مستدل و محکم سخن گوید، آنهم مطالبی بسیار مهمّبتواند این

و نبوّت و امامت و نیز سرزنش کسانی که به حکم راحت طلبی و زندگی آرام، وظیفه 

 اند.الهی خود را ترک و در برابر ظلم دیگران سکوت نموده

 ز گذشت یکهزار وآری، باید اعتراف نماییم که مع األسف بعد ا

 

 2۶پنج پیام، ص: 

که جهل آورتر، آننظیر را بشناسیم و از آن تأسفایم آن گوهر بیچهارصد سال، نتوانسته

و نادانی و چه بسا هواهای نفسانی و فریب افکار به ظاهر جدید خوردن، سبب آن گردیده 

 که برخی کوردالن، مقامات آن حضرت را مورد تردید قرار دهند.

هرگز برای بشر عادی قابل فهم نیست که یک زن از نوع بشر، به حدّی از رشد و آری، 

 [.2۳تعالی گردد]تعالی برسد که رضایت او محور رضایت حقّ

مدّتی است مطالبی عاری از حقیقت و کاشف از عناد و لجاج در مورد ایشان گفته یا 

 سازد.دار میهشود که وجدان هر منصف و عالقمند به حقیقت را جریحنوشته می

 صحیح است که مسأله وحدت مورد

 

 27پنج پیام، ص: 

تأکید معمار بزرگ انقالب اسالمی حضرت امام خمینی قدس سره بود؛ امّا مقصود آن 

حضرت این نبود که شیعه از مبانی اعتقادی متقن و محکم خویش دست بردارد و شاهد 

باشد؛ بلکه به وضوح مقصود ایشان کذب و دروغ حتّی نسبت به فاطمه زهرا علیها السالم 

این بود که مسلمین عموماً در برابر دشمنان اسالم، ابرقدرت جهانی متحد شوند تا دشمن 
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 نتواند در حقیقت اسالم رخنه ایجاد نماید.

الثانی اینک بر شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السالم است که دوشنبه روز سوّم جمادی

 [ مصادف با24]را که برحسب روایات صحیحه

 

 ۳2پنج پیام، ص: 

شهادت آن حضرت بوده و دولت جمهوری اسالمی ایران آن را تعطیل رسمی اعالم 

تر عزاداری نمایند و مجالس و محافل آن حضرت را کمّاً و کرده است، هر چه باشکوه

مله الجها ظاهر شوند تا فیها و خیابانکیفاً رونق بخشیده، و با دستجات عزادار در کوچه

 حقّ آن شهیده را ادا کرده باشیم.

 کننده در پیش خواهد داشت.پیدا است که بی تفاوتی در این رابطه آثار منفی نگران

 والسالم علی جمیع عباد اللَّه الصالحین.

 

 

 ۱۳۸۱ /۵ /۱۸محمّد فاضل لنکرانی 

 

 ۳۳پنج پیام، ص: 

3 

 

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 

 اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْأَخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِینًا. إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ

 [ قال رسول اللَّه صلی اهلل علیه و آله: فاطمة بضعة منّی2۵]
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 [.2۶یؤذینی ما آذاها]

 

زهرا علیها پیرو نوشتاری که سال گذشته به مناسبت سالروز شهادت صدّیقه کبری فاطمه 

 دارد:السالم تحریر شد، معروض می

ترین شهیده راه والیت بزرگداشت شهادت این بانوی بزرگوار که اوّلین و باشخصیّت

[ خداوند با آن 27است، تجدید عهد با مقام شامخ والیت که اکمال دین و اتمام نعمت]

 باشد.است، می

 

 ۳4پنج پیام، ص: 

مبر صلی اهلل علیه و آله و رضایت پیامبر رضایت ای که رضایت او رضایت پیافاطمه

 [.2۸خداست و غضب او غضب پیامبر و غضب پیامبر غضب خداست]

های تاریخ بشریت به مادری او افتخار ترین انسانای که ائمّه بزرگوار ما یعنی کاملفاطمه

 [.29ورزیدند]می

ای که با بیمه کرد، فاطمه [، تشیّع را برای همیشه۳۰ای که با عمر بسیار کوتاهش]فاطمه

 [ دوست و دشمن را حیرت زده نمود.۳۱خطبه غرّایش]

[ در داخل و خارج شهر مدینه، عظمت مصیبت از ۳2های مداومش]ای که با گریهفاطمه

دادن پدر و مظلومیّت شوهرش را به گوش همگان رسانید و هنوز، گویا صدای او دست

 انداز است.در فضای مدینه طنین

شائبه دین را از مکتب فرزندان معصوم کنیم که معارف حقیقی و بیعیان افتخار میما شی

 ایم.او فرا گرفته

 که با عقل سلیممعارفی

 

 ۳۵پنج پیام، ص: 
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منطبق، و در هر شرایطی قابل عرضه، و برخوردار از جامعیّتی که به همه نیازهای بشری 

 پاسخگوست.

سالم ملّت بزرگ و آگاه ایران توانست در برابر ظلم با مکتب فاطمه و فرزندان او علیهم ال

 ظالمین ایستادگی، و استقالل و عزّت خود را بدست آورند.

اند که برای نابودی این ملّت خورده اسالم متوّجه این نکته شدهاز این جهت، دشمنان قسم

داف شوم خود باید فاطمیّه و عاشورا، شعبان و رمضان را از این ملّت بگیرند و آنگاه به اه

 نایل شوند.

دانم که تعظیم این ایّام و به پا داشتن مجالس در اینجا تذکّر مجدّد این نکته را الزم می

عزا و مصیبت، از سیره مسلّمه و عملی امام خمینی قدس سره بود و این امر ارتباطی به 

 قضیّه وحدت ندارد.

ه بر آن تأکید داشتند، به این وحدتی را که امام بزرگوار و آیةاللَّه بروجردی قدس سر

معنی نیست که شیعه نسبت به اعتقادات مسلّمه خود سکوت کند، و یا آن را نادیده بگیرد، 

بلکه مقصود وحدت تمامی مسلمین در برابر استکبار جهانی است که داعیه قدرت 

 منحصره دارد و با الهام از صهیونیزم در فکر فرو پاشیدن مبانی متقن اسالم است.

الثانی که از طرف دولت جمهوری ینک بر عموم شیعیان است که در روز سوّم جمادیا

اسالمی تعطیل رسمی است، محافل و مجالس عزا اقامه نموده و با دستجات عزادار در 

 ها وکوچه

 ۳۶پنج پیام، ص: 

 ای از حق آن شهیده را ادا کرده باشیم.ها ظاهر شوند تا گوشهخیابان

[؛ نور الهی برای ۳۳فُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَ هِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکفِرُونَ]یُرِیدُونَ لِیُطْ

 نمایند.های خالی از تعصّب از آن استضائه میهمیشه تاریخ روشن، و دل

 ۱۳۸2 /۵ /7محمّد فاضل لنکرانی 
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 ۳7پنج پیام، ص: 

4 

 

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 

 [.۳4نًا] الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْأَخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِیإِنَّ

 قال رسول اللَّه صلی اهلل علیه و آله: فاطمة بضعة منی

 [.۳۵یؤذینی ما آذاها]

 

 ایم.قرار گرفته در ایّام شهادت عصمت کبری فاطمه زهرا علیها السالم

 [.۳۶وجود شریفی که هم امّ ابیها بود و هم امّ و مادر گرامی ائمه اطهار علیهم السالم]

 

 ۳۸پنج پیام، ص: 

حقیقتی که محور اهل بیت عصمت و طهارت و رمزی عظیم در خلقت، که بشریّت حتّی 

 اند او را بشناسند.شیعیان و محبّین نتوانسته

 های ظلم و عناد و جهل ورانی او در پس پرده[ که حقیقت نو۳7ای]انسیه

 

 ۳9پنج پیام، ص: 

 خصومت باقی ماند و تا قیامت هم روشن نخواهد شد.

شیعه و بلکه همه انسانیّت و ملک و ملکوت به وجود چنین مخلوقی افتخار نموده و این 

شدن [ عظیم خدادادی را سبب بقاء دین پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سیراب ۳۸کوثر]
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 داند.جامعه بشری از کماالت و علوم و سجایای فرزندان گرام او می

کرد، چه افق بود و این دُرّ گرانبهای وجود تجلّی نمیواقعاً اگر زهرا علیها السالم نمی

گشت؟! همه انسانها بر حسب آیه شریفه قُل تاریکی بر عالم تکوین و تشریع ترسیم می

 [.۳9ا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی]لَّآأَسَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرً

در برابر حقّ معنوی بزرگ پیامبر در هدایت بشریّت، موظّف به یک تکلیف مشترکند و 

 آن، مودّت و محبّت به

 

 4۰پنج پیام، ص: 

ذی القربی و خاندان پیامبر صلی اهلل علیه و آله است که در رأس آنان زهرای اطهر 

 [.4۰است]

 

 4۱پنج پیام، ص: 

این امر به عنوان یک تکلیف و فریضه برای همه انسان ها در تمامی دوران است و 

 اختصاص به مردم زمان آن حضرت نداشته است.

مودّت نسبت به فاطمه، تکریم و تعظیم آن حضرت، و احیای یاد و خاطره او و ذکر 

 [.4۱ها و مصائبی است که بر آن وجود نازنین وارد شده است]رنج

توانیم آن مصائب را فراموش نماییم و تاریخ گواه بر این امر است که در ه نمیما هیچگا

ها بر آن یگانه بانو وارد شد که امیرالمؤمنین علی [ چه زجرها و ظلم42مدّت عمر کوتاه]

علیه السالم که در رأس موحّدین است، بعد از شهادت او فرمود: حزن و اندوهم همیشگی 

 [.4۳پذیرد]است و پایان نمی

 آیا با چنین تعبیری، شیعه حضرت علی علیه السالم و امّت

 

 42پنج پیام، ص: 
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تواند جدای از این حزن و ماتم باشد؟ از این جهت، بر پیامبر صلی اهلل علیه و آله می

شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السالم است که در روز چهارشنبه سوّم جمادی الثانی، 

[ مصادف با شهادت آن حضرت است و بحمد اللَّه در 44که بر حسب روایات صحیحه]

کشور جمهوری اسالمی تعطیل رسمی است، هر چه بیشتر در احیای این امر بکوشند و با 

ای از ها و دستجات، ارادت خود را به آن حضرت اظهار و گوشهفریادها و عزاداری

 حقوق آن شهیده را ادا نمایند.

 انشاء اللَّه.

 

 ۸۳ /4 /29رانی محمّد فاضل لنک

 

 

 4۳پنج پیام، ص: 

۵ 

 

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 

 [«4۵السالم علیک یا أیّتها الصّدیقة الشّهیدة]»

 

در آستانه سالگرد شهادت بزرگ بانوی اسالم وجهان فاطمه زهرا سالم اللَّه علیها قرار 

 داریم.

 [ و میوه دل رسول4۶تعالی]وجود شریفی که مورد مباهات حق
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 44پیام، ص: پنج 

[ و همسر امیر المؤمنین علی علیه السالم و مادر امامان معصوم 47خدا صلی اهلل علیه و آله]

 [.4۸ما است]

 آن حضرت بزرگترین بانوی عالمیان است.

 گرچه در قرآن کریم خداوند نسبت به حضرت مریم فرموده است

 [49«]واصطفاک علی نساء العالمین»

 

ره این اختیار واصطفاء از آن جهت بوده است که حضرت مریم ، امّا برحسب روایات معتب

بدون شوهر والدت حضرت عیسی )علی نبیّنا وآله وعلیه السالم( را محقّق ساخت و از 

 این جهتِ خاص، حضرت مریم علیها السالم نظیر نداشت.

امّا مقام و عظمت حضرت فاطمه علیها السالم در علم و عصمت و طهارت و عبودیّت و 

 های عالمدگی بر همه زنبن

 

 4۵پنج پیام، ص: 

 [.۵۰از ازل تا ابد برتری دارد]

الثانی که مصادف با شهادت آن صدّیقه الزم است شیعیان و مسلمانان روز سوّم جمادی

کبری است و از طرف دولت جمهوری اسالمی تعطیل عمومی است را گرامی دارند و 

اه انداختن دستجات، این روز را به عاشورایی با برپایی مراسم سوگواری وعزاداری و به ر

 طوری که به حمد اللَّه در چند سالدوّم تبدیل نمایند، همان

 

 4۶پنج پیام، ص: 

اخیر، این ملّت فاطمی به وظیفه خویش به نحو احسن عمل کردند والزم است از این 

 جهت تقدیر وتشکر نمایم.
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انا تعظیم پیامبر صلی اهلل علیه و آله و روشن است که تکریم واحترام به زهرای اطهر، هم

 اجر رسالت آن حضرت است.

ملّت عزیز وبزرگوار ایران با تمسّک به حبل محکم ونا گسستنی اهل بیت علیهم 

 [ افتخارات بزرگی را در صحنه های انقالب آفرید و۵۱السالم]

 

 47پنج پیام، ص: 

ما، ارتباط وایمان کامل به مکتب  رود؛ باید بدانیم رمز موفقیتبا همین نیرو به پیش می

 ائمه طاهرین وتوسّل به آن ذوات مقدّسه است.

 هویّت واقعی ما، تشیّع حقیقی و اسالم راستین است.

[ ۵2خداوند متعال هرچه بیشتر ما را از عنایات کوثر خویش فاطمه زهرا علیها السالم]

 مند بفرماید.بهره

 ۸4 /4 /۱۵محمّد فاضل لنکرانی 

 

 

 49م، ص: پنج پیا

 فهرست منابع

 

إثبات الهداة، للشیخ محمّد بن الحسن بن علی بن محمّد بن الحسین، المعروف بالحرّ  -۱

 ه. ۱4۰4( المطبعة العلمیّة، قم، ۱۱۰4 -۱۰۳۳العاملی )

االحتجاج، ألبی منصور أحمد بن علیّ بن أبی طالب الطبرسی )من أعالم القرن  -2

 ه. ۱422ة الثالثة، السادس( دار االسوة، قم، الطبع

إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل، للسیّد الشهید ضیاء الدِّین القاضی نور اللَّه بن شریف  -۳
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( ۱۰۱9 -9۵۶الدِّین بن ضیاء الدِّین نور اللَّه بن محمّد شاه الحسینی المرعشی التستری )

 منشورات مکتبة آیة اللَّه المرعشی النجفی، قم.

ه محمّد بن محمّد بن النعمان العُکبری البغدادی، المعروف االختصاص، ألبی عبداللَّ -4

 ه. ۱4۱4( دار المفید، بیروت، الطبعة الثانیة، 4۱2 -۳۳۶بالشیخ المفید )

لشیخ الطائفة أبی جعفر محمّد بن « رجال الکشّی»اختیار معرفة الرجال، المعروف ب  -۵

 ش. ۱۳4۸( جامعة مشهد، 4۶۰ -۳۸۵الحسن بن علیّ الطوسی )

 اإلرشاد فی معرفة حجج اللَّه علی العباد، ألبی عبداللَّه محمّد بن -۶

 ۵۰پنج پیام، ص: 

( مؤسّسة آل 4۱2 -۳۳۶محمّد بن النعمان العُکبری البغدادی، المعروف بالشیخ المفید )

 ه. ۱4۱4البیت علیهم السالم، بیروت، الطبعة الثانیة، 

لعقاب، ألبی محمّد الحسن بن أبی الحسن إرشاد القلوب، المُنجی من عمل به من ألیم ا -7

علیّ بن محمّد الدیلمی )من أعالم القرن الثامن( دار االسوة للطباعة والنشر، قم، الطبعة 

 ه. ۱424الثانیة، 

االستیعاب فی معرفة األصحاب، ألبی عمر یوسف بن عبداللَّه ابن محمّد بن عبد البرّ  -۸

 ه. ۱42۳عمّان، الطبعة االولی،  -، االردن( دار األعالم4۶۳ -۳۶۸بن عاصم النمری )

اسد الغابة فی معرفة الصحابة، لعزّ الدِّین أبی الحسن علیّ بن أبی الکرم محمّد بن محمّد  -9

( دار الفکر، بیروت، ۶۳۰ -۵۵۵بن عبد الکریم الشیبانی، المعروف بابن األثیر الجزری )

 ه. ۱4۱9الطبعة االولی، 

(، ۶۶4 -۵۸9رضیّ الدِّین علیّ بن موسی بن جعفر بن طاووس ) إقبال األعمال، للسیّد -۱۰

 ه. ۱4۱9نشر مکتبة اإلعالم اإلسالمی، قم، الطبعة الثانیة، 

 -۳۸۵األمالی، لشیخ الطائفة أبی جعفر محمّد بن الحسن بن علیّ بن الحسن الطوسی ) -۱۱

 ه. ۱4۱4( مؤسّسة البعثة، قم، الطبعة االولی، 4۶۰

جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، المعروف  األمالی، ألبی -۱2
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 ه. ۱4۱7( مؤسّسة البعثة، قم، الطبعة االولی، ۳۸۱بالشیخ الصدوق )م 

األمالی، ألبی عبداللَّه محمّد بن محمّد بن النعمان العکبری البغدادی، الملقّب بالشیخ  -۱۳

 ،( منشورات جماعة المدرّسین4۱۳ -۳۳۸المفید )

 ۵۱پنج پیام، ص: 

 ه. ۱4۰۳قم المقدّسة، باالفست عن المطبعة اإلسالمیّة، طهران، 

لناصر الدِّین أبی سعید « تفسیر البیضاوی»أنوار التنزیل وأسرار التأویل، المعروف ب  -۱4

( شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی ۶۸۵عبداللَّه بن عمر بن محمّد بن علیّ البیضاوی الشافعی )م 

 ه. ۱۳۸۸ی وأوالده، مصر، الطبعة الثانیة، البابی الحلب

بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمّة األطهار علیهم السالم، للعلّامة المولی محمّد  -۱۵

 ( دار الکتب اإلسالمیّة، طهران.۱۱۱۱، ۱۱۱۰ -۱۰۳7باقر بن محمّد تقی المجلسی )

یر بن ضوء ابن کثیر بن زرع، البدایة والنهایة، ألبی الفداء إسماعیل بن عمر بن کث -۱۶

 ه. ۱4۱۳( دار الحدیث، القاهرة، الطبعة االولی، 774 -7۰۰المعروف بابن کثیر )

البرهان فی تفسیر القرآن، للسیّد هاشم بن سلیمان بن إسماعیل ابن عبد الجواد بن  -۱7

سّسة ( مؤ۱۱۰7علیّ بن سلیمان بن السیّد ناصر الحسینی البحرانی التوبلی الکتکتانی )م 

 ه. ۱4۱۵البعثة، قم، الطبعة االولی، 

بشارة المصطفی صلی اهلل علیه و آله لشیعة المرتضی علیه السالم، ألبی جعفر عماد  -۱۸

الدِّین محمّد بن أبی القاسم علی بن محمّد بن علی بن رستم بن یزدبان الطبری اآلملی 

 ه. ۱42۵الثالثة،  ( مؤسّسة النشر اإلسالمی، قم، الطبعة۵۵۳الکجّی )کان حیّاً 

بیت األحزان فی ذکر أحواالت سیّدة نساء العالمین فاطمة الزهراء علیها السالم، للشیخ  -۱9

( دار الحکمة، قم، الطبعة االولی، ۱۳۵9 -۱294عبّاس بن محمّد رضا بن أبی القاسم القمّی )

 ه. ۱4۱2

 ۵2پنج پیام، ص: 

 -224عفر محمّد بن جریر الطبری )تاریخ االمم والملوک )تاریخ الطبری( ألبی ج -2۰
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 ه. ۱۳۸7(، بیروت باالفست عن الطبعة بالقاهرة، ۳۱۰

تاریخ بغداد )تاریخ مدینة السالم(، ألبی بکر أحمد بن علی بن ثابت، المشهور  -2۱

 ه. ۱422( دار الغرب اإلسالمی، بیروت، الطبعة االولی، 4۶۳ -۳92بالخطیب البغدادی )

مد بن أبی یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الکاتب، تاریخ الیعقوبی، ألح -22

 المعروف بالیعقوبی، دار صادر، بیروت.

تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، للسیّد شرف الدِّین علیّ الحسینی  -2۳

األسترابادی النجفی )من مفاخر أعالم القرن العاشر( مؤسّسة النشر اإلسالمی، قم، الطبعة 

 ه. ۱4۰9االولی، 

التبیان فی تفسیر القرآن، لشیخ الطائفة أبی جعفر محمّد بن الحسن بن علی بن الحسن  -24

( مؤسّسة األعلمی للمطبوعات، بیروت، باالفست عن مکتبة األمین 4۶۰ -۳۸۵الطوسی )

 فی النجف األشرف.

( ۵4۸ -4۶9تفسیر جوامع الجامع، ألبی علی الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی ) -2۵

 ش. ۱۳77مؤسّسة انتشارات جامعة تهران، الطبعة الثالثة، 

تفسیر العیّاشی، ألبی النضر محمّد بن مسعود بن محمّد بن عیّاش السلمی السمرقندی،  -2۶

المعروف بالعیّاشی )من أعالم القرن الثالث الهجری( المکتبة العلمیّة اإلسالمیّة، طهران، 

 ه. ۱۳۸۱ -۱۳۸۰الطبعة االولی، 

فسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدِّین الحسن بن محمّد بن حسین القمّی ت -27

 ( دار الکتب العلمیّة،۸2۸النیسابوری )کان حیّاً 

 ۵۳پنج پیام، ص: 

 ه. ۱4۱۶بیروت، الطبعة االولی، 

 تفسیر فرات، ألبی القاسم فرات بن إبراهیم الکوفی. -2۸

لطباعة والنشر لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمی، )من أعالم الغیبة الصغری( مؤسّسة ا

 ه. ۱4۱۰طهران، الطبعة االولی، 
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( 4و  ۳تفسیر القمّی، ألبی الحسن علیّ بن إبراهیم بن هاشم القمّی )من أعالم قرنی  -29

 ه. ۱۳۸7مطبعة النجف، النجف، الطبعة الثانیة، 

لحسن بن الحسین بن علی التیمی التفسیر الکبیر، ألبی عبداللَّه محمّد بن عمر بن ا -۳۰

( دار إحیاء التراث العربی، ۶۰۶ -۵4۳البکری الطبرستانی، المعروف بالفخر الرازی )

 ه. ۱42۰بیروت، الطبعة الثالثة، 

تفسیر کنز الدقائق وبحر الرغائب، لمیرزا محمّد المشهدی ابن محمّد رضا بن  -۳۱

مؤسّسة النشر اإلسالمی، قم، الطبعة ( ۱۱2۵إسماعیل بن جمال الدِّین القمّی )م حدود 

 ه. ۱4۱۳ -۱4۰7االولی، 

 -۳۸۵تلخیص الشافی، لشیخ الطائفة أبی جعفر محمّد بن الحسن بن علیّ الطوسی ) -۳2

 ش. ۱۳۸2( مؤسّسة انتشارات المحبّین، الطبعة االولی، 4۶۰

د الرحمن تهذیب الکمال فی أسماء الرجال، لجمال الدِّین أبی الحجّاج یوسف بن عب -۳۳

بن یوسف بن عبد الملک بن یوسف بن علی ابن أبی الزهر القضاعی، المعروف بالمزّی 

 ه. ۱4۱4(، دار الفکر، بیروت، 742 -۶۵4)

التوحید، ألبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، المعروف  -۳4

 ( منشورات جماعة المدرّسین، قم.۳۸۱بالشیخ الصدوق )م 

 ۵4ج پیام، ص: پن

جامع األحادیث، لجالل الدِّین عبد الرحمن بن أبی بکر بن محمّد بن سابق الدِّین  -۳۵

 ه. ۱4۱4( دار الفکر، بیروت، 9۱۱ -۸49الخضیری األسیوطی، المعروف بالسیوطی )

جامع البیان عن تأویل آی القرآن )تفسیر الطبری( ألبی جعفر محمّد بن جریر الطبری  -۳۶

 ه. ۱42۳( دار ابن حزم، بیروت، الطبعة االولی، ۳۱۰ -224)

الجامع الکبیر، ألبی عیسی محمّد بن عیسی بن سورة بن موسی ابن الضحّاک السلمی  -۳7

 ه. ۱99۸( دار الغرب اإلسالمی، بیروت، الطبعة الثانیة، 279 -2۰9)

ح األنصاری الجامع ألحکام القرآن، ألبی عبداللَّه محمّد بن أحمد بن أبی بکر بن فر -۳۸
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 ه. ۱4۰۵( دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۶7۱الخزرجی األندلسی القرطبی )م 

الجواهر النقی، المطبوع ضمن السنن الکبری للبیهقی )ط ه( لعالء الدِّین بن علی بن  -۳9

( مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامیّة، 74۵عثمان الماردینی، الشهیر بابن الترکمانی )م 

 ه. ۱۳44اد الدکن، الطبعة االولی، حیدر آب

حلیة األولیاء، ألبی نعیم أحمد بن عبداللَّه بن أحمد بن إسحاق ابن موسی بن مهران  -4۰

 ( دار الکتب العلمیّة، بیروت.4۳۰ -۳۳۶األصبهانی )

الخصال، ألبی جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، المعروف  -4۱

 ه. ۱4۱۶( مؤسّسة النشر اإلسالمی، قم، الطبعة الخامسة، ۳۸۱)م بالشیخ الصدوق 

 الدرّ المنثور فی التفسیر بالمأثور، لجالل الدِّین عبد الرحمن ابن -42

 ۵۵پنج پیام، ص: 

أبی بکر بن محمّد بن أبی بکر بن عثمان بن محمّد بن خضر بن أیّوب بن محمّد همام 

( دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 9۱۱ -۸49الدِّین الحضیری، المعروف بالسیوطی )

 ه. ۱42۱الطبعة االولی 

دالئل اإلمامة، ألبی جعفر محمّد بن جریر بن رستم الطبری )من أعالم القرن الخامس(  -4۳

 ه. ۱4۱۳مؤسّسة البعثة، قم، الطبعة االولی، 

بن علی بن دالئل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة، ألبی بکر أحمد ابن الحسین  -44

( دار الکتب العلمیّة، بیروت، الطبعة االولی، 4۵۸ -۳۸4موسی البیهقی الخسروجردی )

 ه. ۱4۰۵

ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی، للعلّامة الحافظ محبّ الدِّین أبی العبّاس أحمد  -4۵

 ه. ۱۳۵۶(، مکتبة القدسی، القاهرة، 794 -۶۱۵بن عبداللَّه بن أبی بکر بن محمّد الطبری )

روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، لشهاب الدِّین أبی الفضائل  -4۶

( دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۱27۰ -۱2۱7محمّد بن عبداللَّه الحسینی اآللوسی )

 ه. ۱42۰الطبعة االولی، 
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لفتّال روضة الواعظین، ألبی علی محمّد بن الحسن بن علی بن أحمد بن علی ا -47

 ش. ۱۳۶۸قم، الطبعة االولی،  -( المطبعة أمیر۵۰۸النیسابوری الفارسی )م 

تفسیر الشیخ أبو الفتوح »روضُ الجِنان وروحُ الجَنان فی تفسیر القرآن، المشهور ب  -4۸

، لجمال الدِّین أبی الفتوح الحسین بن علیّ بن محمّد بن أحمد بن الحسین بن «الرازی

( بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس ۵۵4النیسابوری )م حدود أحمد الخزاعی الرازی 

 رضوی )مؤسّسة الدراسات

 ۵۶پنج پیام، ص: 

 ش. ۱۳7۱اإلسالمیّة التابعة للروضة الرضویّة( مشهد، 

( دار 27۵ -2۰2سنن أبی داود، لسلیمان بن األشعث بن عمرو بن عامر السجستانی ) -49

 ه. ۱4۱۸ابن حزم، بیروت، الطبعة االولی، 

سنن الترمذی )الجامع الصحیح( ألبی عیسی محمّد بن عیسی ابن سورة بن موسی بن  -۵۰

 ه. ۱4۱۵( دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 279 -2۰9الضحاک السلمی )

السنن الکبری، ألبی بکر أحمد بن الحسین بن علی بن موسی البیهقی الخسروجردی  -۵۱

 ه. ۱4۱9االولی،  ( دار الفکر، بیروت، الطبعة4۵۸ -۳۸4)

سیر أعالم النبالء، ألبی عبداللَّه شمس الدِّین محمّد بن أحمد ابن عثمان بن قایماز  -۵2

(، دار الفکر، بیروت، الطبعة االولی، 74۸ -۶7۳الترکمانی الفارقی، المشتهر بالذهبی )

 ه. ۱4۱7

د بن موسی الشافی فی اإلمامة، للشریف المرتضی علی بن الحسین بن موسی بن محمّ -۵۳

ه( مؤسّسة  4۳۶ -۳۵۵بن إبراهیم بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق علیهم السالم )

 ه. ۱4۱۰الصادق، طهران، الطبعة الثانیة، 

شرح األخبار فی فضائل األئمّة األطهار علیهم السالم، للقاضی النعمان ابن محمّد  -۵4

 ه. ۱4۰9ة االولی، (، مؤسّسة النشر اإلسالمی، الطبع۳۶۳التمیمی المغربی )م 

شرح نهج البالغة، لعبد الحمید بن هبة اللَّه بن محمّد بن محمّد ابن الحسین المدائنی،  -۵۵
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 ( مؤسّسة إسماعیلیان، قم.۶۵۵ -۵۸۶المعروف بابن أبی الحدید )

 ۵7پنج پیام، ص: 

سالمه شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی اآلیات النازلة فی أهل البیت صلوات اللَّه و -۵۶

علیهم، ألبی القاسم عبید اللَّه بن عبداللَّه بن أحمد بن محمّد بن حسکان، المعروف بالحاکم 

الحسکانی )من أعالم القرن الخامس الهجری( مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة 

 ه. ۱4۱۱واإلرشاد اإلسالمی، الطبعة االولی، 

بن إسماعیل بن إبراهیم ابن المغیرة بن بَردزبَة  صحیح البخاری، ألبی عبداللَّه محمّد -۵7

 ه. ۱4۱9( دار الفکر للطباعة والنشر، 2۵۶ -۱94البخاری الجعفی )

 -2۰۶صحیح مسلم، ألبی الحسین مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشیری النیسابوری ) -۵۸

 ه. ۱4۱۶( دار ابن حزم، بیروت، الطبعة االولی، 2۶۱

ر محمّد بن علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، علل الشرائع، ألبی جعف -۵9

 ۱۳۸۵( المکتبة الحیدریّة ومطبعتها، النجف األشرف، ۳۸۱المعروف بالشیخ الصدوق )م 

 ه.

عمدة عیون صحاح األخبار فی مناقب إمام األبرار، ألبی الحسین یحیی بن الحسن بن  -۶۰

( ۶۰۰ -۵۳۳ی، المعروف بابن البطریق )الحسین بن علی بن محمّد بن البطریق األسدی الحلّ

 ه. ۱4۰7مؤسّسة النشر اإلسالمی، قم المشرّفة، 

عوالم العلوم والمعارف واألحوال من اآلیات واألخبار واألقوال، للشیخ عبداللَّه بن  -۶۱

نور اللَّه البحرانی االصفهانی )من أعالم تالمذة المجلسی( مؤسّسة اإلمام المهدی علیه 

 ه. ۱4۱۶ -۱4۰۵المقدّسة، الطبعة االولی، السالم، قم 

 عیون أخبار الرضا علیه السالم، ألبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین ابن -۶2

 ۵۸پنج پیام، ص: 

 ه. ۱۳77( دار العلم، قم، ۳۸۱موسی بن بابویه القمّی، المعروف بالشیخ الصدوق )م 

 -۱۳2۰أحمد األمینی النجفی ) الغدیر فی الکتاب والسنّة واألدب، للشیخ عبد الحسین -۶۳
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 ه. ۱4۱۶(، مرکز الغدیر للدراسات اإلسالمیّة، قم، الطبعة االولی، ۱۳9۰

فتح القدیر الجامع بین فنّی الروایة والدرایة من علم التفسیر، لمحمّد بن علی بن محمّد  -۶4

( ۱2۵۰ -۱۱7۳بن عبداللَّه بن الحسن بن محمّد بن صالح بن علی بن عبداللَّه الشوکانی )

 ه. ۱۳9۳دار الفکر، بیروت، الطبعة الثالثة، 

فرائد السمطین فی فضائل المرتضی والبتول والسبطین واألئمّة من ذریّتهم علیهم  -۶۵

السالم، للشیخ إبراهیم بن محمّد بن المؤیّد أبو بکر بن محمّد بن حمّویه الجوینی 

سّسة المحمودی للطباعة ( مؤ722 -۶44الخراسانی، المعروف بالحموی وابن حمّویه )

 ه. ۱۳9۸والنشر، الطبعة االولی، 

الفضائل، للشیخ سدید الدین أبی الفضل شاذان بن جبرئیل بن أبی طالب القمّی )من  -۶۶

 ه. ۱422أعالم القرن السادس( مؤسّسة ولیّ عصر، قم، الطبعة االولی، 

عبداللَّه أحمد بن  فضائل أهل البیت علیهم السالم من کتاب فضائل الصحابة، ألبی -۶7

( 29۰( و استدراک عبداللَّه بن أحمد بن محمّد بن حنبل )24۱ -۱۶4محمّد بن حنبل )

( المجمع العالمی للتقریب بین ۳۶۸وأبی بکر أحمد بن جعفر بن حمدان القطیعی )

 ه. ۱42۵ -المذاهب اإلسالمیّة، الطبعة االولی

 ر بن الحسین بن مالکقرب اإلسناد، ألبی العبّاس عبداللَّه بن جعف -۶۸

 ۵9پنج پیام، ص: 

بن جامع الحمیری القمّی )من أعالم القرن الثالث( مؤسّسة آل البیت علیهم السالم إلحیاء 

 ه. ۱4۱۳التراث، بیروت، الطبعة االولی، 

( ۳29الکافی، لثقة اإلسالم أبی جعفر محمّد بن یعقوب بن إسحاق الکلینی الرازی )م  -۶9

 ه. ۱۳۸9 -۱۳۸۸ة، طهران، الطبعة الثالثة، دار الکتب اإلسالمیّ

الکامل فی التاریخ، لعزّ الدِّین أبی الحسن علی بن محمّد بن محمّد بن عبد الکریم  -7۰

( دار الکتاب العربی، بیروت، ۶۳۰ -۵۵۵بن عبد الواحد الشیبانی، المعروف بابن األثیر )

 ه. ۱422الطبعة الثالثة، 
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، ألبی صادق سلیم بن قیس الهاللی العامری الکوفی )م کتاب سلیم بن قیس الهاللی -7۱

 ه. ۱42۳( مطبعة نگارش، الطبعة الثالثة، 7۶

الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل فی وجوه التأویل، ألبی القاسم  -72

( دار الکتاب العربی، ۵۳۸ -4۶7جار اللَّه محمود بن عمر بن محمّد الخوارزمی الزمخشری )

 ه. ۱۳۶۶ت، بیرو

کشف الغمّة فی معرفة األئمّة علیهم السالم، لبهاء الدِّین علیّ بن عیسی ابن أبی الفتح  -7۳

 ه. ۱۳۸۱( المطبعة العلمیّة، قم، باالفست عن مکتبة بنی هاشم، تبریز، ۶9۳اإلربلی )م 

 الکشف والبیان، المعروف تفسیر الثعلبی، ألبی إسحاق أحمد ابن محمّد بن إبراهیم -74

 ه. ۱422( دار إحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة االولی، 427الثعلبی النیسابوری )م 

کفایة األثر فی النصّ علی األئمّة االثنی عشر، ألبی القاسم علیّ ابن محمّد بن علّی  -7۵

 الخزّاز القمّی الرازی )من أعالم القرن الرابع( انتشارات بیدار،

 ۶۰پنج پیام، ص: 

 ه. ۱4۱۰ام، قم، مطبعة الخیّ

کنز العمّال فی سنن األقوال واألفعال، لعلیّ بن حسام الدین بن عبد الملک  -7۶

 ه. ۱4۰9( مؤسّسة الرسالة، بیروت، 97۵ -۸۸۵الجونبوری، المشهور بالمتّقی الهندی )

لسان المیزان، لشهاب الدِّین أحمد بن علی بن محمّد بن محمّد بن علی بن أحمد،  -77

( دار إحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة االولی، ۸۵2 -77۳حجر العسقالنی ) الشهیر بابن

 ه. ۱4۱۶

مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب واألئمّة من ولده علیهم السالم  -7۸

من طریق العامّة، ألبی الحسن محمّد بن أحمد بن علیّ بن الحسن بن شاذان القمّی )کان 

 ه. ۱4۰7مدرسة اإلمام المهدی علیه السالم، قم المقدّسة، الطبعة االولی،  (4۱2حیّاً 

متشابه القرآن ومختلفه، ألبی جعفر محمّد بن علیّ بن شهرآشوب السروی  -79

 ( انتشارات بیدار.۵۸۸المازندرانی )م 
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مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ألبی علی الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی  -۸۰

 ه. ۱4۱4( دار الفکر، بیروت، ۵4۸ -4۶9)

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدِّین علیّ بن أبی بکر بن سلیمان الهیثمی الشافعی  -۸۱

 ه. ۱4۰۸( دار الکتب العلمیّة، بیروت، ۸۰7 -7۳۵)

المحاسن، ألحمد بن أبی عبداللَّه محمّد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمّد بن علّی  -۸2

 ( دار الکتب اإلسالمیّة، قم.2۸۰أو  274ی )م البرقی الکوف

مروج الذهب ومعادن الجوهر، ألبی الحسن علی بن حسین ابن علی المسعودی )م  -۸۳

 ه. ۱4۰4( منشورات دار الهجرة، قم، الطبعة الثانیة، ۶4۵

 ۶۱پنج پیام، ص: 

بن نعیم بن المستدرک علی الصحیحین، ألبی عبداللَّه محمّد بن عبداللَّه بن حمدویه  -۸4

( دار الکتب 4۰۵ -۳2۱الحکیم الضبّی الطهمانی النیسابوری الشافعی، المعروف بابن البیّع )

 ه. ۱4۱۱العلمیّة، بیروت، الطبعة االولی، 

( دار 24۱ -۱۶4المسند، ألبی عبداللَّه أحمد بن محمّد بن حنبل بن هالل الشیبانی ) -۸۵

 ه. ۱4۱4الفکر، بیروت، الطبعة الثانیة، 

مسند فاطمة الزهراء علیها السالم، للشیخ عزیز اللَّه العطاردی، انتشارات عطارد، الطبعة  -۸۶

 ه. ۱4۱2االولی، 

مشکل اآلثار، ألبی جعفر أحمد بن محمّد بن سالمة بن سلمة األزدی الطحاوی  -۸7

 ه. ۱4۱۵( دار الکتب العلمیّة، بیروت، الطبعة االولی، ۳2۱ -229المصری الحنفی )

باح األنوار فی فضائل إمام األبرار، للشیخ هاشم بن محمّد، من مخطوطات مکتبة مص -۸۸

 .۵۱9۵العمومی آیة اللَّه المرعشی النجفی، الرقم 

مصباح الکفعمی، أو جنّة األمان الواقیة وجنّة األیمان الباقیة، لتقیّ الدِّین إبراهیم بن علی 

( 9۰۵ -۸4۰لکفعمی العاملی )بن الحسن بن محمّد بن صالح بن إسماعیل الحارثی ا

 منشورات الرضی، زاهدی.
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مصباح المتهجّد، ألبی جعفر محمّد بن الحسن بن علیّ بن الحسن الطوسی، المشتهر  -۸9

( مؤسّسة فقه الشیعة، بیروت، الطبعة االولی، 4۶۰ -۳۸۵بشیخ الطائفة والشیخ الطوسی )

 ه. ۱4۱۱

ن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، معانی األخبار، ألبی جعفر محمّد بن علی ب -9۰

 ( مؤسّسة النشر اإلسالمی،۳۸۱المعروف بالشیخ الصدوق )م 

 ۶2پنج پیام، ص: 

 ه. ۱4۱۶قم، الطبعة الثالثة، 

معجم أحادیث اإلمام المهدی علیه السالم، للهیئة العلمیّة فی مؤسّسة المعارف  -9۱

 ه. ۱4۱۱اإلسالمیّة، الطبعة االولی، 

( ۳۶۰ -2۶۰لکبیر، ألبی القاسم سلیمان بن أحمد بن أیّوب اللّخمی الطبرانی )المعجم ا -92

 ه. ۱4۰4دار إحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة الثانیة، 

مقاتل الطالبیّین، لعلیّ بن الحسین بن محمّد بن أحمد بن الهیثم بن عبد الرحمان،  -9۳

 رفة، بیروت.( دار المع۳۵۶ -2۸4المعروف بأبی الفرج األصبهانی )

مقتل الحسین علیه السالم، ألبی المؤیّد أخطب خوارزم الموفّق بن أحمد بن محمّد  -94

( مکتبة المفید، قم، باالفست، عن الطبعة فی النجف األشرف ۵۶۸المکّی الخوارزمی )م 

 ه. ۱۳۶7

مقتل الحسین علیه السالم )وقعة الطف( للمؤرّخ لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف  -9۵

 ش. ۱۳۶4( المطبعة العلمیّة، قم، الطبعة الثانیة، ۱۵۸سلیم األزدی )م بن 

مقتل الحسین علیه السالم وقیام المختار، ألبی محمّد أحمد بن أعثم الکوفی،  -9۶

 ه. ۱424انتشارات أنوار الهدی، قم، الطبعة الثانیة، 

مکّی الخوارزمی المناقب، ألبی المؤیّد أخطب خوارزم الموفّق بن أحمد بن محمّد ال -97

 ه. ۱4۱7(، مؤسّسة النشر اإلسالمی، قم، الطبعة الثالثة، ۵۶۸)م 

 مناقب آل أبی طالب علیهم السالم، ألبی جعفر محمّد بن علیّ بن شهرآشوب -9۸
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 ۶۳پنج پیام، ص: 

 ( منشورات علّامة، المطبعة العلمیّة، قم.۵۸۸السروی المازندرانی )م 

جال، ألبی عبداللَّه شمس الدِّین محمّد بن أحمد بن عثمان میزان االعتدال فی نقد الرِّ -99

 (، دار الفکر، بیروت.74۸ -۶7۳بن قایماز الترکمانی الفارقی، المشتهر بالذهبی )

( ۱4۰۳ -۱۳2۱المیزان فی تفسیر القرآن، للعلّامة السیّد محمّد حسین الطباطبائی ) -۱۰۰

 ه. ۱۳9۳لثة، مؤسّسة مطبوعاتی إسماعیلیان، قم، الطبعة الثا

نهج البالغة، وهو مجموع ما اختاره أبو الحسن محمّد بن الحسین بن موسی بن  -۱۰۱

محمّد بن موسی بن إبراهیم بن اإلمام موسی بن جعفر علیهم السالم، المعروف ب 

( من کالم أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السالم، 4۰۶ -۳۵9« )الشریف الرضی»

 الصالح، دار الهجرة، قم. تحقیق الدکتور صبحی

نهج الحقّ وکشف الصدق، لجمال الدِّین أبی منصور الحسن ابن یوسف بن علّی  -۱۰2

( مؤسّسة دار الهجرة، 72۶ -۶4۸بن محمّد بن المطهّر األسدی، المعروف بالعلّامة الحلّی )

 [۵۳ه.] ۱4۰7قم، الطبعة االولی، 

 

 
________________________________________ 

های مختلفی نقل شده است که بعضی از آنها را با ذکر (. این روایت به عبارت۱[ ) ۱]

 کنیم.مصدر بیان می

، ۳7۵ح  24۰البیت علیهم السالم: فضائل اهل«: فاطمة بضعة منّی، من آذاها فقد آذانی» -۱

، 2۱4۶۰ح  27۶: ۱۵، السنن الکبری بیهقی 47۵۰ح  ۱7۳: ۳المستدرک علی الصحیحین 

 ۳۰: ۳، شرح األخبار 4۸ح  ۸۶9: 2، کتاب سلیم بن قیس ۳424۱ح  ۱۱۱: ۱2العمال کنز

ح  ۱۳۵، دالئل اإلمامة: ۶۵ای، کفایة االثر: با اضافه ۱۶۳ح  ۱۶۵، أمالی صدوق: 97۰ح 

، کشف ۳۳2: ۳، مناقب ابن شهرآشوب ۳۱۸: 4، تفسیر روض الجِنان و روح الجَنان 4۳
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ح  ۸۰و ص  ۶۳ح  7۶و ص  4۸ح  ۵4و ص  4۰ح  ۳9: 4۳، بحاراألنوار 9۳ -92: 2الغمة 

: ۱، عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم 77: ۱9و ج  2۱۱ -2۰9: ۱۰، احقاق الحق ۶۸

 .۱۰۵۰: 2و ج  ۱۵۰

، ۳7۸ح  24۱البیت علیهم السالم: ، فضائل أهل«فاطمة بضعة منّی، یؤذینی ما آذاها» -2

» ، و در ادامه آن آمده۳۸7۸ح  ۶9۸: ۵ن ترمذی ، سن2449 /94ح  ۱۵۱2: 4صحیح مسلم 

، و همچنین در ادامه 47۵۱ح  ۱7۳: ۳، المستدرک علی الصحیحین «وینصبنی ما أنصبها

: ۶، تفسیر غرائب القرآن ۵9۵: 9، التفسیر الکبیر فخر رازی «وینصبنی ما أنصبها» آن آمده

، «وینصبنی ما أنصبها» ده، و همچنین در ادامه آن آم۳42۱۵ح  ۱۰7: ۱2، کنز العمال 74

 .2و  ۱ح  ۳۰۳معانی االخبار: 

ویسرّنی ما سرّها و » و در ادامه آن آمده 2۶ح  2۶: 4۳، بحاراألنوار 294: ۱إعالم الوری 

... 

: ۱، عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم 7۸: ۱9، و ج 2۱۰ -2۰9: ۱۰، احقاق الحق «

 .7ح  ۳۳۶م عطاردی: ، مسند فاطمة علیها السال۱۱ -۸ح  ۱4۵

فضائل اهل البیت علیهم «: فاطمة بضعة منّی، یربینی ما رابها) أرابها( ویؤذینی ما آذاها» -۳

 /9۳ح  ۱۵۱2: 4، صحیح مسلم ۵2۳۰ح  ۱9۳: ۶، صحیح بخاری ۳79ح  242السالم: 

، 7۱7۵رقم  22۵: ۶، اسد الغابة 4۰: 2، حلیة األولیاء ۳۸7۶ح  ۶9۸: ۵، سنن ترمذی 2449

: 22، تهذیب الکمال ۳۸ -۳7، ذخائر العقبی: ۵۳: ۱مقتل الحسین علیه السالم خوارزمی 

، کنزالعمال ۳2۶: ۶، البدایة والنهایة ۱۱4رقم  42۵: ۳، سیر أعالم النبالء ۸4۸۸رقم  ۳۸۸

، ۳۳2: ۳، مناقب ابن شهرآشوب 9۸۱ح  ۶۰: ۳، شرح األخبار ۳424۳ح  ۱۱2: ۱2

، عوالم العلوم ۸4 -۸۳: ۱9، و ج ۱99 -۱9۰: ۱۰قاق الحق ، اح4۰ح  ۳9: 4۳بحاراألنوار 

 .۸ح  ۳۳۶، مسند فاطمة علیها السالم عطاردی: ۱۵۰و  ۱4۵: ۱فاطمة الزهراء علیها السالم 

 2۶4و ص  ۳7۱4ح  2۵2: 4صحیح بخاری «: فاطمة بضعة منّی، فمن اغضبها أغضبنی» -4

، شرح ۱4724ح  2۵۸: ۶ث ، جامع األحادی۳4222ح  ۱۰۸: ۱2، کنز العمال ۳7۶7ح 
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: 4۳، بحاراألنوار ۳۳2: ۳، مناقب ابن شهرآشوب 9۸۳ح  ۶۱و ص  972ح  ۳۱: ۳األخبار 

، عوالم العلوم فاطمة الزهراء 9۰ -۸7: ۱9، و ج 2۰۸ -2۰۶: ۱۰، احقاق الحق 4۰ح  ۳9

 .۶ح  ۳۳۵و ص  ۳ح  ۳۳4، مسند فاطمة علیها السالم عطاردی: ۱۵۰: ۱علیها السالم 

ایم در ین روایت به تعابیر بسیار دیگری که نزدیک به سی نوع آن را مالحظه کردهالبته ا

 کتب روایی وارد شده است که ذکر تمامی آنها از حوصله این مختصر خارج است.

بریم، مثل: ولکن به جهت سهولت مراجعه برای تحقیق، بعضی از منابع آنها را نام می

، فضائل ۳729ح  2۵۵: 4، صحیح بخاری 2449 /9۶ -94ح  ۱۵۱۳ -۱۵۱2: 4صحیح مسلم 

، ۳۸۶۸ح  ۱7۳: ۶، الجامع الکبیر ترمذی ۳7۸ -۳74ح  249 -24۰البیت علیهم السالم: اهل

، و 4۱ -4۰: 2، حلیة األولیاء 4749و  4747ح  ۱7۳ -۱72: ۳المستدرک علی الصحیحین 

السالم خوارزمی  ، مقتل الحسین علیه۱۳۶۸۰ح  2۰۶: ۱۰، السنن الکبری بیهقی 2۰۶: ۳ج 

، سیر أعالم ۳۸ -۳7، ذخائر العقبی: ۳۶4ح  ۳۵۳، مناقب خوارزمی: ۶2، ۶۰، ۵4 -۵۳: ۱

، و ج ۱۱4 -۱۰۶: ۱2، کنز العمال 2۰۳: 9، مجمع الزوائد ۱۱4رقم  4۳۳، 42۸: ۳النبالء 

ح  2۵۸: ۶، جامع األحادیث ۳77۳7و  ۳77۳۶، ۳77۳۵ح  ۶7۸و ص  2772۶ح  ۶74: ۱۳

، علل الشرائع 9۸7ح  ۶4: ۳، شرح األخبار ۳۸9ح  ۱۱2، قرب اإلسناد: ۱472۵و  ۱4724

، 7۸7ح  ۵7۵و ص  ۱7۸ح  ۱7۵و ص  ۱۶۳ح  ۱۶۵، أمالی صدوق: 2ح  ۱49ب  22۰: ۱

، روضة ۱22: ۳، تلخیص الشافی ۳۰ح  24، أمالی طوسی: 2۶۰، أمالی مفید: ۶4کفایة االثر: 

: 4۳، بحاراألنوار 9۳ -92: 2ف الغمة ، کش۳۳2: ۳، مناقب ابن شهرآشوب ۱۵۰الواعظین: 

، 9۳ -7۶: ۱9و ج  22۸ -۱۸7: ۱۰، احقاق الحق ۱۶۶ح  ۵۳۸: ۱، إثبات الهداة ۸۰ -2۳

، مسند فاطمه علیها السالم عطاردی: ۱۵2 -۱4۳: ۱عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم 

ح  ۳۳7 -۳۳۳و ص  27ح  ۱۶۳و ص  4ح  ۱47و ص  ۱ح  ۱4۵و ص  ۶۸و  ۶7ح  ۱۳۶

 .4 -۱ح  ۳۵۸ -۳۵7و ص  ۱۱ -9، ۵، 4، 2، ۱

 خواهد آمد. ۳در پاورقی  ۳7(. منابع آن در ص ۱[ ) 2]

پوشی از اختالف های مختلفی نقل شده که با چشم(. این روایت نیز به عبارت2[ ) ۳]
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 توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود.جزئی در عبارات می

با اختالف اندکی این گونه است: کان رسول اللَّه یک دسته روایاتی که عبارات آنها 

 صلی اهلل علیه و آله یمرّ بباب فاطمة) علی( ... ویقول: الصالة ...

 «.إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهّرَکُمْ تَطْهِیرًا» 

کمی این گونه است: کان النبی صلی دسته دوم هم روایاتی که عبارات آنها با اختالف 

 ء إلی باب فاطمة) علی( ... ویقول: السالم علیکم ...اهلل علیه و آله یجی

 ...«.إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ » 

پوشی از اختالف در تعابیر و الفاظ ذکر خواهیم و ما بعضی از منابع این روایات را با چشم

 کرد.

 ۵۱۶: 4، مسند احمد ۳9۱و  ۳9۰ح  2۵۰علیهم السالم: منابع دسته اول: فضائل اهل البیت 

ح  ۱۱: ۱2، جامع البیان ۳2۱9ح  ۳۵2: ۵، سنن ترمذی ۱4۰42ح  ۵۶۸و ص  ۱۳7۳۰ح 

ح  ۱72: ۳، المستدرک علی الصحیحین 7۸4ح  ۳۳۱: ۱، مشکل اآلثار 2۸494و  2۸492

، مناقب 77۳و  772، ۶9۵، ۶۶7، ۶۶۵، ۶44 -۶۳7ح  ۱۳۸ -۱۸: 2، شواهد التنزیل 474۸

، تهذیب الکمال 2۵ -24، ذخائر العقبی: 7۱7۵رقم  22۶: ۶، اسد الغابة 29ح  ۶۰خوارزمی: 

، ۱۱4رقم  4۳4: ۳، سیر أعالم النبالء ۸4۸۸رقم  ۳۸9: 22و ج  792۱رقم  ۱۸۸ -۱۸7: 2۱

 -۵۳۳: ۶و ج  ۵۳۸: ۵، الدر المنثور ۱۶9 ۱۶۸: 9، مجمع الزوائد ۱94: ۸البدایة والنهایة 

 .2۸۰: 4و ج  ۳9۶: 4، فتح القدیر ۳7۶۳2ح  ۶۳2ح  ۶4۶: ۱۳کنزالعمال ، ۵۳۵

، 4ح  ۳۱۸، أمالی مفید: 24۰: ۱، عیون أخبار الرضا علیه السالم 2۳۰ح  2۰۸أمالی صدوق 

، تلخیص الشافی ۱۱74ح  ۵۶۵و ص  ۱۳۸ح  ۸9، أمالی طوسی: ۱۳۶: ۳الشافی فی االمامة 

: ۱۵الجَنان الجِنان و روح، تفسیر روض444: 2مع ، جوامع الجا۵9: 7، مجمع البیان 2۵۳: 2

، بحاراألنوار 7۰۸۳ح  79۰: ۳، تفسیر البرهان ۶۳: 2، متشابه القرآن ومختلفه 42۰ -4۱9

و ص  ۳ح  2۰7: ۳۵، و ج 2۱ح  2۳7و ص  2۱2 -2۵، و ج 2۰۳: ۱۶، و ج ۵ح  ۱42: ۱۰

: ۸2، و ج ۱۵4: 72، و ج 4۸ح  ۵۳: 4۳، و ج ۳ح  ۳۶: ۳7، و ج 227و ص  ۳۰ح  22۳
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، تفسیر کنز ۱9۱، ۱۸۶ح  4۱۰ -4۰۸: ۳، تفسیر نور الثقلین ۶ح  24۶: ۸۶، و ج ۱92 -۱9۱

 .۳4۳: ۶الدقائق 

، ۵۳۰ -۵29: ۳، و ج ۵۳۶، ۵۳۳، ۵۳۱، ۵29، ۵2۶، ۵۱۸، ۵۱۵، ۵۰۳ -۵۰2: 2احقاق الحق 

، ۱۰۳ ،۸۱ -79، ۶۸ -۶7، ۵9 -۵7، 49: ۱4، و ج ۶2 -۶۱، ۵۵، ۵۱ -۵۰، 4۸ -47: 9و ج 

، مسند فاطمه علیها السالم عطاردی: ۱۱2: ۱، عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم ۱۰۵

 .۶2ح  277و ص  ۵9ح  27۵و ص  7۶ح  ۱4۰

، ۶94، ۶۶۶ح  ۸۳ -4۶: 2، شواهد التنزیل 7۸۵ح  2۳۱: ۱منابع دسته دوم: مشکل اآلثار 

، 2۸ح  ۶۰ناقب خوارزمی: ، م۶7: ۱، مقتل الحسین علیه السالم خوارزمی 7۰۳و  ۶9۶

 .۵۳۵ -۵۳4: ۶، الدر المنثور ۱۶9 -۱۶۸: 9مجمع الزوائد 

ح  2۵۱، أمالی طوسی: ۶7: 2، تفسیر قمی 4۶۳ -4۶۱ح  ۳۳9 -۳۳۸تفسیر فرات کوفی: 

، تفسیر نور الثقلین 7۰۸۶و  7۰۸4ح  79۱ -79۰: ۳، تفسیر البرهان ۸۳: 2، کشف الغمة 447

ح  2۰7: ۳۵، و ج ۱9ح  22۰: 2۵، و ج ۵۳: 4۳اراألنوار ، بح۱92و  ۱۸۸ح  4۱۰ -4۰۸: ۳

، تفسیر کنز الدقائق 2۰ح  2۱۶و ص  ۱۸ح  2۱4و ص  ۱۶ح  2۱۳و ص  ۸ح  2۰9و ص  2

۶ :۳42- ۳4۳. 

: ۱4، و ج ۶4و  ۶2، ۵4، ۵۱ -4۸: 9، و ج ۵29: ۳، و ج ۵4۸، ۵2۶، ۵2۰: 2احقاق الحق 

، مسند فاطمة ۱۱2: ۱راء علیها السالم ، عوالم العلوم فاطمة الزه۸2 -79و  ۶7، ۵2 -۵۱

 .۵۳ح  27۳و ص  4۳ح  2۶۸علیها السالم عطاردی، 

، اإلستیعاب: 47۶۱ح  ۱7۶: ۳، المستدرک علی الصحیحین 24۰: ۳(. تاریخ طبری ۱[ ) 4]

، 7۱7۵رقم  22۸: ۶، اسد الغابة ۸۳: ۱، مقتل الحسین علیه السالم خوارزمی ۳4۱۱رقم  92۸

 .۳27: ۶، البدایة والنهایة ۱۱4رقم  4۳۱ -4۳۰: ۳، سیر أعالم النبالء 2۰۰: 2کامل ابن أثیر 

، 4۳ح  ۱۳4و ص  ۱۸ح  79، دالئل اإلمامة: 79۳، مصباح المتهجد: 4۵۸: ۱اصول کافی 

، احقاق ۱۶ح  ۱۰ -۶: 4۳، بحاراألنوار ۵22، مصباح کفعمی: ۱29و  7۵: 2کشف الغمة 

ح  ۵2 -4۵: ۱علوم فاطمة الزهراء علیها السالم ، عوالم ال۱7۵: ۱9، و ج ۱2 -۱۱: ۱۰الحق 
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 .۱2 -۱ح  ۱۳ -7، مسند فاطمة علیها السالم عطاردی: 24 -۱

، المستدرک علی 24۰: ۳، تاریخ طبری 424۱ح  9۸: ۵(. صحیح بخاری ۱[ ) ۵]

، السنن الکبری 4۳: 2، حلیة األولیاء 47۶9و  47۶4، 47۶۳ح  ۱79 -۱77: ۳الصحیحین 

، ۳4۱۱رقم  92۸ -927، االستیعاب: 7۰۳۰ح  ۳۵9و ص  ۶7۶۱ -۶7۵9ح  2۵۶: ۵بیهقی 

، ذخائر العقبی: 2۰۰: 2، کامل ابن أثیر ۸۶و  ۸۳ -۸2: ۱مقتل الحسین علیه السالم خوارزمی 

در حاشیه سنن الکبری  -، الجواهر النقی۸4۸۸رقم  ۳9: 2۳، تهذیب الکمال ۵4 -۵۳

، شرح نهج البالغة ابن أبی 7۱7۵رقم  229: ۶چاپ شده، اسد الغابة  ۳9۶: ۳بیهقی) ط ق( 

، مجمع الزوائد ۳27: ۶، البدایة والنهایة ۱۱4رقم  4۳۰: ۳، سیر أعالم النبالء 4۶: ۶الحدید 

 .۳77۵7و  ۳77۵۶ح  ۶۸۶: ۱۳، کنز العمال 2۱۱: 9

 -۳۱: ۳، شرح األخبار 4و  ۳ح  4۵۸: ۱، اصول کافی 4۸ح  ۸7۰: 2کتاب سلیم بن قیس 

 -2۱۸: ۱، علل الشرائع ۱۰۱۸ح  7۵۵و ص  797ح  ۵۸۰، امالی صدوق: 972و  97۱ح  ۳2

، أمالی طوسی ۵، االختصاص: 7ح  2۸۱، أمالی مفید: ۵۰ح  ۳۶۰، الخصال: 2و  ۱ح  22۳

و ص  42ح  ۱۳۳، دالئل اإلمامة: ۱۳رقم  ۶، رجال کشّی: 2۵۸ح  ۱۵۵و ص  ۱۶۶ح  ۱۰9

، ۳۰۰: ۱، إعالم الوری ۱۵۳ -۱۵۱، روضة الواعظین: 4۶ح  ۱۳7و ص  4۳ذیل ح  ۱۳۶

و  ۱2۶، ۱۰۰: 2، کشف الغمّة ۱۶۱: ۳، اقبال األعمال ۳۶4 -۳۶2: ۳مناقب ابن شهرآشوب 

 -29، 2۱ -۱۸، ۱۶ح  2۱۸ -۱۸2و ص  ۱۱ح  ۱7۱و ص  ۸ح  ۱۵9: 4۳، بحار األنوار ۱۳۰

 -47۸، 474، 4۶4 -4۶۳، 4۵۸ -4۵4: ۱۰، احقاق الحق 49و  44، 4۱ -۳9، ۳7 -۳4، ۳۱

 .۱7۸ -۱7۵، ۱7۰: ۱9، و ج 4۸۱

و  ۸و  7، ۳، 2ح  ۱۰۵7و ص  2و  ۱ح  7۸2: 2عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم 

و ص  ۱4 -7ح  ۱۰۸۳ -۱۰72و ص  ۳ح  ۱۰۶۸و ص  ۱۳ح  ۱۰۶۶و ص  2ح  ۱۰۶۰ص 

و ص  2و  ۱ح  ۱۱۰۶و ص  4۰و  ۳۸، ۳۶، ۳4 -29، 27، 24، 2۱ -4، ۱ح  ۱۱۰4 -۱۰۸۳

و ص  2و  ۱ح  ۱۱۱9و ص  ۱2و  ۱۱، ۸، ۶ -۳ح  ۱۱۱2و ص  ۶و  ۵، ۳ -۱ح  ۱۱۰9

و  ۱ح  29۸، مسند فاطمة الزهراء علیها السالم عطاردی: ۱ح  ۱۱2۵و ص  2و  ۱ح  ۱۱2۱
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 -۱7، ۱۶، ۱۳، ۱۱، 7 -۵، ۳، 2ح  4۳۳ -4۰2و ص  ۱۳ -۱۰، 7، ۶، ۳ح  4۰۱ -۳9۳ص 

22 ،۳۰ ،۳2 ،۳۳ ،۳9- 4۱ ،4۶ ،49 ،۵۰ ،۵2 ،۵۶ ،۵7 ،۶۱- ۶۳. 

[۶ ( ]۱.) 

، عوالم العلوم فاطمة الزهراء ۵۸ح  ۶۵: 4۳، بحاراألنوار 747ح  ۵۸۱: ۱تفسیر فرات کوفی 

عجّل اللَّه تعالی  -، معجم احادیث االمام المهدی7ح  99و ص  ۱۱ح  72: ۱علیها السالم 

 .۵۰2: ۵ -فرجه الشریف

علیه السالم ، مقتل الحسین 47۳۰ح  ۱۶7: ۳(. المستدرک علی الصحیحین 2[ ) 7]

رقم  ۳۸9: 22، تهذیب الکمال ۳9، ذخائر العقبی: 227: ۶، اسد الغابة ۶۰، ۵2: ۱خوارزمی 

 .۳772۵ح  ۶74: ۱۳و ج  ۳42۳7ح  ۱۱۱: ۱2، کنز العمال 2۰۳: 9، مجمع الزوائد ۸4۸۸

ح  427، أمالی صدوق: ۱7۶ح  42: 2، عیون أخبار الرضا علیه السالم 29: ۳شرح األخبار 

، روضة ۱4۶، دالئل اإلمامة: 9۵4ح  427، أمالی طوسی: 4ح  9۵ی مفید: ، أمال۶22

، ۱۰۳: 2، االحتجاج ۳2۵: ۳، مناقب ابن شهرآشوب 294: ۱، اعالم الوری ۱49: ۱الواعظین 

، 2۶، ۱2، ۸، 4، 2ح  ۵۱ -۱9: 4۳، و ج ۳۸ح  7۰: ۳7، بحاراألنوار 9۳، ۸4: 2کشف الغمة 

، عوالم العلوم فاطمة ۵4: ۱9، و ج ۱۶۶و  ۱22 -۱۱۶: ۱۰، احقاق الحق 4۸و  4۶، 44، 4۳

 ۱72 -۱7۱و ص  ۳7و  ۳4 -۳۱ح  ۱۵7 -۱۵2و ص  2۶ح  ۱۵۱: ۱الزهراء علیها السالم 

 .۶۳ح  4۳2و ص  9 -۱ح  ۳۵۶ -۳۵۳، مسند فاطمه علیها السالم عطاردی: ۱ح 

و ص  ۱2۱ -۱۱9ح  9۰ -۸9و ص  ۱۰2ح  79( فضائل أهل البیت علیهم السالم: ۱[ ) ۸]

 ۳9۰ح  2۵۰و ص  29۵ح  ۱97و ص  29۳ح  ۱9۵و ص  27۳ح  ۱۸۳و ص  2۰۱ح  ۱۳7

و ص  ۱۳7۳۰ح  ۵۱۶: 4، و ج ۳۰۶2ح  7۰9: ۱، مسند احمد 4۵4ح  2۸۶و ص  ۳9۱و 

، 2۶۶۱2ح  ۱۸7و ص  2۶۵7۰ح  ۱77: ۱۰، و ج ۱۶9۸۵ح  4۵: ۶، و ج ۱4۰42ح  ۵۶۸

 -۱۰: ۱2، جامع البیان ۳79۶ح  ۶۶۳و ص  ۳2۱9و  ۳2۱۸ح  ۳۵2 -۳۵۱: ۵سنن ترمذی 

، ۵2، مقاتل الطالبیّین: 7۸۵ -77۰ح  2۳۱ -227: ۱، مشکل اآلثار 2۸۵۰۶ -2۸4۸۸ح  ۱4

، المستدرک علی ۱۶۰و  ۱۵9ح  ۶۶: 22، و ج 2۶7۵ -2۶۶2ح  ۵7 -۵2: ۳المعجم الکبیر 
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 -۱۸: 2، شواهد التنزیل 474۸ح  ۱72و ص  47۰9 -47۰۵ح  ۱۶۰ -۱۵۸: ۳الصحیحین 

، 7۱7۵رقم  22۶: ۶، اسد الغابة ۳2 -2۸ح  ۶۳ -۶۰، مناقب خوارزمی: 774 -۶۳7ح  ۱4۰

رقم  ۳۸9: 22و ج  792۱رقم  ۱۸۸ -۱۸7: 2۱، تهذیب الکمال: 2۵ -2۱ذخائر العقبی: 

، الدر المنثور ۱۶9 -۱۶۶: 9، مجمع الزوائد ۱۱4رقم  4۳4، 427: ۳، سیر أعالم النبالء ۸4۸۸

، فتح ۳7۶۳2، ۳7۶29، ۳7۶2۸ح  ۶4۶ -۶44: ۱۳عمال ، کنز ال۵۳۵ -۵۳۱: ۶و ج  ۵۳۸: ۵

 .2۸۰ -27۸: 4و ج  ۳9۶: ۳القدیر 

 -4۵۱ح  ۳42 -۳۳2، تفسیر فرات کوفی: ۱۶۸مقتل الحسین علیه السالم ابن اعثم کوفی: 

و  242ح  2۳۰و ص  2۳۰ح  2۰۸، أمالی صدوق: ۱94 -۱9۳، ۶7: 2، تفسیر القمّی 4۶۶

، 24۰و  229: ۱، عیون أخبار الرضا علیه السالم ۸4۳ح  ۶۱۶و ص  747و  74۶ح  ۵۵9ص 

ح  ۸9، أمالی طوسی: 2۵۳ -2۵۰، 24۱، تلخیص الشافی: ۱۳۶ -۱۳۳: ۳الشافی فی اإلمامة 

و ص  7۸۳ح  ۳۶۸و ص  4۸2ح  2۶۳و ص  447ح  2۵۱و ص  4۳۸ح  24۸و ص  ۱۳۸

 ، جوامع الجامع۱2۵4ح  ۶۰۸و ص  ۱24۳ح  ۵99و ص  ۱۱74ح  ۵۶۵و ص  ۱۱۶۸ح  ۵49

: 22الجَنان الجِنان و روح، تفسیر روض۱۳۸ -۱۳7: ۸و ج  ۵9: 7، مجمع البیان 444: 2

، تفسیر البرهان 4۵۱ -44۸، تأویل اآلیات: ۶۳ -۶2: 2، متشابه القرآن ومختلفه 42۰ -4۱7

، بحاراألنوار ۸۶44 -۸۵۸۳ح  47۰ -442: 4، و ج 7۰۸۶، 7۰۸4، 7۰۸۳ح  79۱ -79۰: ۳

 ۱9۱، ۱۸۸، ۱۸۶ح  4۱۰ -4۰۸: ۳، تفسیر نور الثقلین 2۳۶ -2۰۶ :۳۵، و ج 249 -2۱2: 2۵

 -۱۵۵: ۸، و ج ۳4۳ -۳4۱: ۶، تفسیر کنز الدقائق ۱۰9 -۸4ح  277 -27۰: 4، و ج ۱92و 

 .۵۵۸ -۵۰2: 2، احقاق الحق ۱۶2

و ص  ۱2۱ -۱۱9ح  9۰ -۸9و ص  ۱۰2ح  79( فضائل أهل البیت علیهم السالم: 2[ ) 9]

 ۳9۰ح  2۵۰و ص  29۵ح  ۱97و ص  29۳ح  ۱9۵و ص  27۳ ح ۱۸۳و ص  2۰۱ح  ۱۳7

و ص  ۱۳7۳۰ح  ۵۱۶: 4، و ج ۳۰۶2ح  7۰9: ۱، مسند احمد 4۵4ح  2۸۶و ص  ۳9۱و 

، 2۶۶۱2ح  ۱۸7و ص  2۶۵7۰ح  ۱77: ۱۰، و ج ۱۶9۸۵ح  4۵: ۶، و ج ۱4۰42ح  ۵۶۸

 -۱۰: ۱2، جامع البیان ۳79۶ح  ۶۶۳و ص  ۳2۱9و  ۳2۱۸ح  ۳۵2 -۳۵۱: ۵سنن ترمذی 
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، ۵2، مقاتل الطالبیّین: 7۸۵ -77۰ح  2۳۱ -227: ۱، مشکل اآلثار 2۸۵۰۶ -2۸4۸۸ح  ۱4

، المستدرک علی ۱۶۰و  ۱۵9ح  ۶۶: 22، و ج 2۶7۵ -2۶۶2ح  ۵7 -۵2: ۳المعجم الکبیر 

 -۱۸: 2، شواهد التنزیل 474۸ح  ۱72و ص  47۰9 -47۰۵ح  ۱۶۰ -۱۵۸: ۳الصحیحین 

، 7۱7۵رقم  22۶: ۶، اسد الغابة ۳2 -2۸ح  ۶۳ -۶۰، مناقب خوارزمی: 774 -۶۳7ح  ۱4۰

رقم  ۳۸9: 22و ج  792۱رقم  ۱۸۸ -۱۸7: 2۱، تهذیب الکمال: 2۵ -2۱ذخائر العقبی: 

، الدر المنثور ۱۶9 -۱۶۶: 9، مجمع الزوائد ۱۱4رقم  4۳4، 427: ۳، سیر أعالم النبالء ۸4۸۸

، فتح ۳7۶۳2، ۳7۶29، ۳7۶2۸ح  ۶4۶ -۶44: ۱۳، کنز العمال ۵۳۵ -۵۳۱: ۶و ج  ۵۳۸: ۵

 .2۸۰ -27۸: 4و ج  ۳9۶: ۳القدیر 

 -4۵۱ح  ۳42 -۳۳2، تفسیر فرات کوفی: ۱۶۸مقتل الحسین علیه السالم ابن اعثم کوفی: 

و  242ح  2۳۰و ص  2۳۰ح  2۰۸، أمالی صدوق: ۱94 -۱9۳، ۶7: 2، تفسیر القمّی 4۶۶

، 24۰و  229: ۱السالم  ، عیون أخبار الرضا علیه۸4۳ح  ۶۱۶و ص  747و  74۶ح  ۵۵9ص 

ح  ۸9، أمالی طوسی: 2۵۳ -2۵۰، 24۱، تلخیص الشافی: ۱۳۶ -۱۳۳: ۳الشافی فی اإلمامة 

و ص  7۸۳ح  ۳۶۸و ص  4۸2ح  2۶۳و ص  447ح  2۵۱و ص  4۳۸ح  24۸و ص  ۱۳۸

، جوامع الجامع ۱2۵4ح  ۶۰۸و ص  ۱24۳ح  ۵99و ص  ۱۱74ح  ۵۶۵و ص  ۱۱۶۸ح  ۵49

: 22الجَنان الجِنان و روح، تفسیر روض۱۳۸ -۱۳7: ۸و ج  ۵9: 7، مجمع البیان 444: 2

، تفسیر البرهان 4۵۱ -44۸، تأویل اآلیات: ۶۳ -۶2: 2، متشابه القرآن ومختلفه 42۰ -4۱7

، بحاراألنوار ۸۶44 -۸۵۸۳ح  47۰ -442: 4، و ج 7۰۸۶، 7۰۸4، 7۰۸۳ح  79۱ -79۰: ۳

 ۱9۱، ۱۸۸، ۱۸۶ح  4۱۰ -4۰۸: ۳قلین ، تفسیر نور الث2۳۶ -2۰۶: ۳۵، و ج 249 -2۱2: 2۵

 -۱۵۵: ۸، و ج ۳4۳ -۳4۱: ۶، تفسیر کنز الدقائق ۱۰9 -۸4ح  277 -27۰: 4، و ج ۱92و 

 .۵۵۸ -۵۰2: 2، احقاق الحق ۱۶2

هایی که به ایشان وارد شد هجوم به خانه او و آتش زدن آن و (. از جمله ظلم۱[ ) ۱۰]

السالم به بیعت و محروم کردن او از میراث ضرب و جرح او برای مجبور کردن علی علیه 

 و مصادره فدک و ...
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، صحیح ۱4ح  2۰و ص  9ح  ۱9: ۱کنیم: مسند احمد که به بعضی از منابع آن اشاره می

، تاریخ 2977 -29۶۳ح  2۵۵ -24۵: ۳، سنن أبی داوود ۳7۱2و  ۳7۱۱ح  2۵2: 4بخاری 

، تاریخ ۱۳۰۱۵ -۱299۸ح  44۱ -42۸: 9، السنن الکبری بیهقی 2۰۸ -2۰7: ۳طبری 

 -4۶و ص  ۱2 -۵: ۶، و ج ۶۱ -2۱: 2الحدید البالغة ابن أبی، شرح نهج۱2۶: 2یعقوبی 

 -۵۸۵: ۵، کنز العمال ۵7۵2رقم  7۰7: 4، لسان المیزان ۱۶۸: ۱7، و ج 274: ۱۶، و ج ۵2

، ۱4۱۱۳، ۱4۱۰۸، ۱4۱۰۱، ۱4۰97، ۱4۰7۱، ۱4۰7۰، ۱4۰۶9، ۱4۰4۵، ۱4۰4۰ح  ۶۳7

۱4۱2۰، ۱4۱2۱. 

 ۸7۳ -۸۶2و ص  ۱4و  ۱۳ح  ۶9۵ -۶72و ص  4ح  ۵۸۸ -۵۸۳: 2کتاب سلیم بن قیس 

، ۳2۰ح  2۳۸ -2۳7: ۸، الکافی 7۶ح  ۶۶: 2، تفسیر عیّاشی ۶۱ح  9۰۸ -9۰۵و ص  4۸ح 

ح  ۱2۵و ص  ۵ح  9۵و ص  9ح  49و ص  ۸ح  4۰، أمالی مفید: ۱۸7 -۱۸۳االختصاص: 

، بحار ۱22 -۱۰۰: 2، کشف الغمة ۱49 -۱۰۵: ۱جاج ، االحت۱29 -۱۰9، دالئل اإلمامة: ۳

، مسند فاطمة ۶97 -۵4۵: 2، عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم 4۱2 -۳7: 2۸األنوار 

 .24 -۱و  ۱9 -۱ح  ۳۸9 -۳۵۸علیها السالم عطاردی: 

 بیان شد. ۱پاورقی  ۱۱(. منابع آن در ص ۱[ ) ۱۱]

البالغة ابن ، شرح نهج7۸ -77: ۱م خوارزمی (. مقتل الحسین علیه السال2[ ) ۱2]

 .2۱۳ -2۱۱: ۱۶الحدید أبی

 -۱۰9، دالئل اإلمامة: 77 -۶9: 4، الشافی فی اإلمامة 974ح  4۰ -۳4: ۳شرح األخبار 

به بعد،  2۱۵: 29، بحاراألنوار ۱۱۸ -۱۰۵: 2، کشف الغمة ۱4۱ -۱۳۱: ۱، اإلحتجاج ۱۱9

، عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم ۱۶7 -۱۶۳: ۱9، و ج ۳۰۵ -29۶: ۱۰احقاق الحق 

 .7و  ۶ح  ۵7۵ -۵۵7، مسند فاطمه علیها السالم عطاردی: ۶92 -۶۵2: 2

، مقتل 4۳: 2، حلیة األولیاء 47۶۳ح  ۱7۸ -۱77: ۳(. المستدرک علی الصحیحین ۱[ ) ۱۳]

، ذخائر العقبی: 7۱7۵رقم  22۸: ۶، اسد الغابة ۸2و  ۸۰: ۱الحسین علیه السالم خوارزمی 

 .2۱2: 9، مجمع الزوائد ۳27: ۶، البدایة والنهایة ۸4۸۸رقم  ۳۸9: 22، تهذیب الکمال ۵۳
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، مناقب ابن ۱۵۰: ۱، روضة الواعظین ۱۵ح  272: ۱، الخصال 4ح  ۵۶۱: 4الکافی 

و ص  ۳9ح  ۳۵: 4۳، بحاراألنوار ۱24: 2، کشف الغمة ۳۶2و  ۳4۱، ۳22: ۳شهرآشوب 

و  4۶2 -4۵9، 4۳۸: ۱۰، احقاق الحق ۳۰، 24، ۱۶، ۱۵، ۱۳ح  2۰۰ -۱7۳و ص  ۱ح  ۱۵۵

، ۱9، ۱۸ح  79۰ -7۸۸و ص  7ح  7۸۳: 2، عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم 474

، مسند فاطمه علیها 2و  ۱ح  ۱۱۰۶و ص  ۱۳ح  ۱۰۸۰و ص  ۳ح  ۸۰۰و ص  2۶و  2۵، 2۳

 .۵۵و  ۵۳، ۳۱، ۱۶، 4ح  429 -4۰4و ص  ۱ح  ۳42و ص  ۱۸ح  ۵۰السالم عطاردی: 

(. البته یکی از موارد دفاع، همان خطبه ایشان است در مسجدالنبی صلی اهلل علیه 2[ ) ۱4]

و آله، و مورد دیگر آن دفاع ایشان از حضرت علی علیه السالم هنگام هجوم به منزل و 

گیری و وادار کردن حضرت علی آتش زدن درب منزل و ضرب و جرح او برای دست

 یه السالم به بیعت و ...عل

، ۱2۶: 2، تاریخ یعقوبی 2۰2: ۳کنیم: تاریخ طبری که بعضی از مصادر آن را ذکر می

، لسان المیزان ۵2 -4۶: ۶، و ج ۵7 -۵۶، ۵۰، 4۵، 2۱: 2الحدید البالغه ابن أبیشرح نهج

 .۱4۱۱۳ح  ۶۳2: ۵، کنز العمال ۵7۵2رقم  7۰7: 4

، 4۸ح  ۸۶۵ -۸۶2و ص  ۱۳ح  ۶74 -۶72و ص  4 ح ۵۸۸ -۵۸۳: 2کتاب سلیم بن قیس 

، ۱۸7 -۱۸۵، االختصاص: ۳2۰ح  2۳۸ -2۳7: ۸، الکافی 7۶ح  ۶۶: 2تفسیر عیّاشی 

: 2۸، بحاراألنوار 27۱الحق وکشف الصدق: ، نهج4۱4 -4۱۳، ۱۱4 -۱۰۵: ۱االحتجاج 

و  ۱۱ح  ۱7۰: 4۳، و ج ۵9ح  ۳۳9و ص  ۵2ح  ۳22و ص  ۱4ح  227و ص  ۳ح  2۰4

: 2، عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم 29۵: ۱۰، احقاق الحق 29و  2۸ح  ۱97ص 

 .۱9 -۱ح  ۳7۱ -۳۵9، مسند فاطمه علیها السالم عطاردی: ۶۱۰ -۵۵۵

[۱۵ ( ]۱.) 

 .۵7: ۳۳سوره احزاب 

 ذکر شد. ۱پاورقی  ۵(. منابع آن در ص 2[ ) ۱۶]

 42و  4۰: 2، حلیة األولیاء 474۰ح  ۱7۰: ۳(. المستدرک علی الصحیحین ۳[ ) ۱7]
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، 79و  ۶7، ۵4: ۱، مقتل الحسین علیه السالم خوارزمی ۳4۱۱رقم  927و  92۶االستیعاب: 

 .۳42۳۳و  ۳42۳2ح  ۱۱۰: ۱2، کنز العمال 4۳ذخائر العقبی: 

ح  ۳74و ص  ۱9۶ح  ۱۸7و ص  4۵، ح 7۸، أمالی صدوق: ۱74 -۱7۳: ۱تفسیر عیّاشی 

، ۳7، اإلختصاص: 2۱۶: ۱، علل الشرائع ۱ح  ۱۰7األخبار: ، معانی 7۸7ح  ۵74و ص  47۱

، روضة ۶۶ح  ۱۵2و ص  ۵۸ح  ۱49و ص  2۰ح  ۸۱، دالئل اإلمامة: 4۵۶: 2تفسیر التبیان 

، مناقب ۳۱۸: 4الجَنان الجِنان و روح، تفسیر روض2۸9: 2، مجمع البیان ۱49: ۱الواعظین 

: ۳7، بحاراألنوار ۶۱۸: ۱سیر البرهان ، تف۱9۵: ۱، االحتجاج ۳24 -۳22: ۳إبن شهرآشوب 

، 2۵، 2۰، ۱9، ۱۳، ۱۰ح  7۸ -2۱: 4۳، و ج ۵2و  4۸، ۳۸، ۳7، 27، ۱۳، ۱۰، 4ح  ۸۵ -۳۶

، تفسیر ۱۳۶ -۱27ح  ۳۳۸ -۳۳۶: ۱، تفسیر نور الثقلین ۶۵و  ۶۳، ۶۰، 4۸، 4۶، 42، 4۰، ۳9

، عوالم ۳۶ -۳۵ و 2۰ -۱۸: ۱9و ج  ۵۱ -27: ۱۰، احقاق الحق ۸۵ -۸۳: 2کنز الدقائق 

، مسند فاطمة علیها السالم ۳۸ -۶ح  ۱۳۳ -۱2۰: ۱العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم 

 .۱4 -۱ح  ۳29 -۳2۳عطاردی: 

 ۳۳: ۳۳(. سوره احزاب ۱[ ) ۱۸]

 بیان شد. ۳و  2پاورقی  ۱۶(. منابع آن در ص 2[ ) ۱9]

 بیان شد. ۱پاورقی  ۱۵(. منابع آن در ص ۳[ ) 2۰]

کند بسیار است، و ما مصادر بعضی از آنها روایاتی که داللت بر این مطلب می(. 4[ ) 2۱]

، مقاتل ۱۱7مخنف: کنیم: مقتل الحسین علیه السالم أبیرا به جهت اختصار ذکر می

البالغة ابن ، شرح نهج7۱و  ۵9، مقتل الحسین علیه السالم خوارزمی: 7۰الطالبیّین: 

 .۵۰ -49: ۶الحدید أبی

، ۱72، مقتل الحسین علیه السالم ابن أعثم کوفی: ۳۳۳ -۳۳۱ح  24۶کوفی:  تفسیر فرات

 ۱۱۶، أمالی مفید: 2ح  42: ۱، عیون أخبار الرضا علیه السالم ۱2۰ح  ۳۰۳: 2تفسیر عیّاشی 

، 4۱7: ۱، االحتجاج ۵۱و  ۳۶: 4، مناقب ابن شهرآشوب 9۸ -97، ۱۵: 2، إرشاد مفید 9ح 

و  ۱۵ح  2۰7و ص  7ح  2۰4: 27، و ج ۱2ح  ۱۳: ۸وار ، بحاراألن2۳: 2و ج  42۰ -4۱9
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: 4، احقاق الحق ۱۳9و  ۶: 4۵، و ج 2ح  2۰۶و ص  4ح  9۰و ص  ۵ح  49: 44، و ج ۱۶

 .۱99و  ۱24: 9، و ج 2۸۸

 بیان شد. 2پاورقی  ۱9(. منابع آن در ص ۱[ ) 22]

، مقتل 294: ۱، إعالم الوری 47۳۰ح  ۱۶7: ۳(. المستدرک علی الصحیحین ۱[ ) 2۳]

، تهذیب ۳9، ذخائر العقبی: 227: ۶، اسد الغابة ۶۰و  ۵2: ۱الحسین علیه السالم خوارزمی 

، و ج ۳42۳7ح  ۱۱۱: ۱2، کنز العمال 2۰۳: 9، مجمع الزوائد ۸4۸۸رقم  ۳۸9: 22الکمال 

 .۳772۵ح  ۶74: ۱۳

ح  42: 2، عیون أخبار الرضا علیه السالم ۶22ح  427، أمالی صدوق: 29: ۳شرح األخبار 

، روضة ۱4۶، دالئل اإلمامة: 9۵4ح  427، أمالی طوسی: 4ح  9۵، أمالی مفید: ۱7۶

، ۸4: 2، کشف الغمة ۱۰۳: 2، االحتجاج ۳2۵: ۳، مناقب ابن شهرآشوب ۱49: ۱الواعظین 

، 4۸، 4۶، 44، 4۳، 2۶، ۱2، ۸، 4، 2ح  ۵۱ -۱9: 4۳، و ج ۳۸ح  7۰: ۳7، بحاراألنوار 9۳

: ۱، عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم ۵4: ۱9، و ج ۱22 -۱۱۶: ۱۰احقاق الحق 

 -۳۵۳، مسند فاطمة علیها السالم عطاردی: ۳7و  ۳4 -۳۱ح  ۱۵7 -۱۵2و ص  2۶ح  ۱۵۱

 .۶۳ح  4۳2و ص  9 -۱ح  ۳۵۶

(. روایات و اقوال در تاریخ شهادت حضرت فاطمه علیها السالم بسیار مختلف ۱[ ) 24]

 کنیم.سد و ما این اقوال را با معرفی بعضی از منابع آنها ذکر میرقول می ۱۰است و به 

روز بعد از رحلت پیامبر  9۵منابعی که روز شهادت را سوم جمادی الثانی یا سه ماه یا  -۱

، مقاتل الطالبیّین: 24۰: ۳کند: تاریخ طبری گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله معرفی می

، االستیعاب: ۳۶۵: ۶، دالئل النبوة بیهقی 47۶۱ح  ۱77: ۳، المستدرک علی الصحیحین 49

رقم  22۸: ۶، اسد الغابة ۸۳: ۱، مقتل الحسین علیه السالم خوارزمی ۳4۱۱رقم  92۸و  92۶

، سیر أعالم ۸4۸۸رقم  ۳9۰ -۳۸9: 22، تهذیب الکمال 2۰۰: 2، کامل إبن أثیر 7۱7۵

 .2۱2: 9مع الزوائد ، مج۳27: ۶، البدایة والنهایة ۱۱4رقم  4۳۰: ۳النبالء 

، ۳۰۰: ۱، إعالم الوری 4۳ح  ۱۳4و ص  ۱۸ح  79، دالئل اإلمامة: 79۳مصباح المتهجد: 
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ح  9: 4۳، بحاراألنوار ۵22، مصباح کفعمی: ۱2۸: 2، کشف الغمة ۱۶۱: ۳اقبال األعمال 

، احقاق 4۶ -44ح  2۱۳و ص  2۶ح  ۱9۶و ص  ۱9ح  ۱۸۸و ص  ۱۱ح  ۱7۰و ص  ۱۶

ح  7۸4: 2، عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم ۱7۶: ۱9، و ج 4۶2 -4۶۰: ۱۰الحق 

، ۵ح  ۱۰۸9و ص  4۰، ۳9، ۳۶، ۳۵، ۳۳ -۳۱، 27، 2۱، ۱9، ۱7ح  799 -7۸7و ص  ۸

، و ص 4۵ح  424و ص  ۳4ح  4۱9و ص  24ح  4۱۵مسند فاطمه علیها السالم عطاردی 

 .۶۳ح  4۳2و ص  ۶۱ح  4۳۱و ص  ۵4ح  42۸و ص  ۵۱ح  427

روز بعد از رحلت رسول اکرم صلی اهلل علیه و  7۵یا  72یا  7۰منابعی که شهادت را  -2

: ۶، اسد الغابة ۳4۱۱رقم  92۸و  92۶، االستیعاب: 2۸2: 2اند: مروج الذهب آله ذکر کرده

، البدایة والنهایة ۸4۸۸رقم  ۳9۰: 22، تهذیب الکمال ۵2، ذخائر العقبی: 7۱7۵رقم  22۸

 .۱۶۶ -۱۶۵: 9وائد ، مجمع الز۳27: ۶

، کفایة 97۳ح  ۳۳: ۳، شرح األخبار 4ح  ۵۶۱: 4، و ج ۱ح  4۵۸و ص  ۵ح  24۱: ۱کافی 

، مناقب ابن ۱4۳: ۱، روضة الواعظین 4۳ح  ۱۳4و ص  ۱۸ح  79، دالئل اإلمامة: ۶۵األثر: 

و  ۱۶ح  9و ص  ۱۰ -۸ح  7: 4۳، بحار األنوار ۱29: 2، کشف الغمة ۳۵7: ۳شهرآشوب 

، 4۱ح  2۱2و ص  24و  22ح  ۱9۵و ص  ۱۶ح  ۱۸۰و ص  ۳ح  ۱۵۶و ص  ۶7ح  79ص 

، و ج ۳ح  ۵۱4: ۱، عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم 4۶2 -4۶۱: ۱۰احقاق الحق 

، مسند فاطمه علیها ۱2ح  ۱۱۱۵و ص  29، 27، 24، 22ح  797 -7۸۸و ص  4ح  ۵4۸: 2

 .۳۳و  ۱۵، 4، ۱ح  4۱۸ -4۰۱و ص  ۵9ح  ۱۳۳السالم عطاردی: 

اند: روز بعد رحلت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله ذکر کرده 4۰منابعی که شهادت را  -۳

، ۸۵: ۱، مقتل الحسین علیه السالم خوارزمی 49، مقاتل الطالبیّین: 2۸2: 2مروج الذهب 

 .۵2ذخائر العقبی: 

الغمة  ، کشف۳۶2و  ۳۵7: ۳، مناقب ابن شهرآشوب 4۸ح  ۸7۰: 2کتاب سلیم بن قیس 

و  29ح  ۱99و ص  2۰ح  ۱9۱و ص  ۱۶ح  ۱۸۰و ص  ۸ح  7: 4۳، بحاراألنوار ۱2۶: 2

و  ۵ح  ۵4۸: 2، عوالم العلوم فاطمه الزهراء علیها السالم 4۵ح  2۱۵و ص  4۱ح  2۱2ص 
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ح  ۱۰9۱و ص  ۱4و  ۱۳ح  ۱۰۸۰و ص  ۳2ح  79۸و ص  ۱2ح  7۸۶و ص  ۶ح  7۸۳ص 

ح  427 -4۰۰فاطمه علیها السالم عطاردی:  ، مسند۵ح  ۱۱۰۵و ص  ۱۰ح  ۱۰94و ص  ۶

 .۵۱و  ۳9، ۱۵، ۱۱

روز بعد از رحلت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله ذکر  ۱۰۰منابعی که شهادت را  -4

، ذخائر ۸۳: ۱، مقتل الحسین علیه السالم خوارزمی ۳4۱۱الرقم  92۸اند: االستیعاب: کرده

 .۸4۸۸رقم  ۳9۰: 22، تهذیب الکمال ۵2العقبی: 

، عوالم العلوم 4۶۱: ۱۰، احقاق الحق 44ح  2۱۳: 4۳، بحار األنوار ۱29: 2کشف الغمة 

، مسند فاطمه علیها السالم عطاردی: ۳۱و  27ح  797و  79۶: 2فاطمة الزهراء علیها السالم 

 .۶۳ح  4۳۳و ص  ۳4ح  4۱9

آله ذکر منابعی که روز شهادت را دو ماه بعد از رحلت رسول اکرم صلی اهلل علیه و  -۵

: ۶، دالئل النبوة بیهقی 47۶7و  47۶۶ح  ۱7۸: ۳اند: المستدرک علی الصحیحین کرده

، ۸4۸۸رقم  ۳9۰: 22، تهذیب الکمال ۸۳: ۱، مقتل الحسین علیه السالم خوارزمی ۳۶۵

 .۳27: ۶، البدایة والنهایة ۱۱4رقم  4۳۰: ۳سیر أعالم النبالء 

، ۸ح  2۳۳: ۸۱و ج  49ح  2۱7و ص  44ح  2۱۳: 4۳، بحاراألنوار 2۵9مصباح األنوار: 

ح  7۸۵و ص  4ح  7۸2: 2، عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم ۱7۶: ۱9احقاق الحق 

و  ۵9ح  4۳۰و ص  ۳4ح  4۱9، مسند فاطمه علیها السالم عطاردی: ۳۱ح  797و ص  9

۶۰. 

علیه و آله ذکر  ماه بعد از رحلت رسول اکرم صلی اهلل 4منابعی که روز شهادت را  -۶

ح  ۱۸۰: 4۳، بحاراألنوار ۳۵7: ۳، مناقب ابن شهرآشوب ۳۰۰: ۱اند: إعالم الوری کرده

، مسند فاطمه علیها السالم 2۰ح  7۸۸: 2، عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم ۱۶

 .۱۵و  ۱4ح  4۱۱عطاردی 

علیه و آله یا سوم ماه ماه بعد از رحلت رسول اکرم صلی اهلل  ۶منابعی که شهادت را  -7

، مقاتل 24۰: ۳، تاریخ طبری 424۱ح  9۸: ۵اند: صحیح بخاری رمضان ذکر کرده
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، دالئل 4۳: 2، حلیة األولیاء 47۶۱ح  ۱77: ۳، المستدرک علی الصحیحین 49الطالبیّین: 

، مقتل الحسین علیه السالم ۳4۱۱رقم  92۸، 92۶، االستیعاب: ۳۶۵: ۶النبوة بیهقی 

، شرح 2۰۰: 2، کامل ابن أثیر 7۱7۵رقم  229، 22۸: ۶، اسد الغابة ۸۳و  ۸۰: ۱خوارزمی 

رقم  ۳9۰ -۳۸9: 22، تهذیب الکمال ۵2، ذخائر العقبی: 4۶: ۶نهج البالغه إبن أبی الحدید 

: 9، مجمع الزوائد ۳27، ۳2۵: ۶، البدایة والنهایة ۱۱4رقم  4۳۰: ۳، سیر أعالم النبالء ۸4۸۸

2۱۱. 

ح  ۱۸۳: 4۳، بحاراألنوار ۱29 -۱2۸، ۱۰۰: 2، کشف الغمة ۳۶۳: ۳آشوب مناقب ابن شهر

و  4۵9 -4۵۵: ۱۰، احقاق الحق 44ح  2۱4و ص  ۳۰ح  2۰۰و ص  ۱9ح  ۱۸9و ص  ۱۶

و ص  ۳ -۱ح  7۸2: 2، عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم ۱7۸ -۱7۵: ۱9، و ج 4۶۱

 ۱۰۶2و ص  4۰و  ۳9، ۳7، ۳2، ۳۰ ،2۸، 27، ۱۸، ۱۵، ۱4ح  799 -7۸7و ص  ۱۰ح  7۸۵

و  ۸ح  ۳97، مسند فاطمه علیها السالم عطاردی: ۶ح  ۱۰9۱و ص  ۱ح  ۱۰۸۳و ص  ۵ح 

 -۵۱، 4۶، ۳9، ۳7، ۳۱، 2۸ح  4۳۱ -4۱۶و ص  24و  2۳ح  4۱۵و ص  ۱9ح  4۱2ص 

 .۶۱و  ۵۵

اند: دهماه بعد از رحلت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله ذکر کر ۸منابعی که شهادت را  -۸

: ۶، دالئل النبوة بیهقی 47۶۱ح  ۱77: ۳، المستدرک علی الصحیحین 49مقاتل الطالبیّین: 

، ذخائر ۸۳: ۱، مقتل الحسین علیه السالم خوارزمی ۳4۱۱رقم  92۸، 92۶، االستیعاب: ۳۶۵

 .۳27: ۶، البدایة والنهایة، ۸4۸۸رقم  ۳9۰: 22، تهذیب الکمال ۵2العقبی: 

، ۱7۵: ۱9، و ج 4۶2 -4۶۱: ۱۰، احقاق الحق 4۵و  44ح  2۱۵ -2۱۳: 4۳بحاراألنوار 

، مسند فاطمه علیها ۳۱ح  79۸و ص  ۵ح  7۸۳: 2عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم 

 .۶۳ح  4۳۳و ص  ۵4ح  42۸و ص  ۳4ح  4۱9السالم عطاردی: 

: ۳رآشوب اند: مناقب ابن شهمنابعی که شهادت را سیزدهم ربیع الثانی ذکر کرده -9

، ۳۰ح  797: 2، عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم ۱۶ح  ۱۸۰: 4۳، بحاراألنوار ۳۵7

 .۱۵ح  4۱۱مسند فاطمه علیها السالم عطاردی: 
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منابعی که شهادت را بیست و یکم ماه رجب یا پنج ماه بعد از رحلت رسول اکرم  -۱۰

 .۱۱4رقم  427: ۳نبالء اند: سیر أعالم الصلی اهلل علیه و آله ذکر کرده

، عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها 47ح  2۱۵: 4۳، بحاراألنوار ۸۱2مصباح المتهجد: 

 .۸ح  4۰۶، مسند فاطمه علیها السالم عطاردی: ۳4ح  79۸: 2السالم: 

 .۵7: ۳۳(. سوره احزاب ۱[ ) 2۵]

 ذکر شد. ۱پاورقی  ۵(. منابع آن در ص 2[ ) 2۶]

الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی » است به آیه کریمه ای(. اشاره۳[ ) 27]

 .۳: ۵سوره مائده « وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلمَ دِینًا

، فرائد ۶۰: ۱، مقتل الحسین علیه السالم خوارزمی ۶۱منقبة  ۱2۶(. مائة منقبة: ۱[ ) 2۸]

، عوالم العلوم ۱۶۶: ۱۰، احقاق الحق 94ح  ۱۱۶: 27نوار ، بحار األ۳9۱ح  ۶۰7: 2السمطین 

 .۱ح  ۱72 -۱7۱: ۱فاطمة الزهراء علیها السالم 

 بیان شد. 4پاورقی  24(. منابع آن در ص 2[ ) 29]

 بیان شد. ۱پاورقی  ۱۱(. منابع آن در ص ۳[ ) ۳۰]

 بیان شد. 2پاورقی  ۱9(. منابع آن در ص 4[ ) ۳۱]

 بیان شد. ۱پاورقی  2۰ص  (. منابع آن در۵[ ) ۳2]

 ۸: ۶۱(. سوره صفّ ۱[ ) ۳۳]

 .۵7: ۳۳(. سوره احزاب ۱[ ) ۳4]

 (. منابع آن در اوّل مقدمه ذکر شد.2[ ) ۳۵]

، مقتل الحسین علیه السالم ۳4۱۱رقم  92۸، اإلستیعاب: 4۶(. مقاتل الطالبیّین: ۳[ ) ۳۶]

: ۶الحدید البالغة ابن أبینهج، شرح 7۱7۵رقم  22۳: ۶، اسد الغابة ۵9و  ۵۱: ۱خوارزمی 

، البدایة ۱۱4رقم  42۵: ۳، سیر أعالم النبالء ۸4۸۸رقم  ۳۸۶: 22، تهذیب الکمال ۵۰ -49

 .۳42۰۸ح  ۱۰۵: ۱2، کنز العمال ۳2۵: ۶والنهایة 

، عیون أخبار الرضا ۱2۰ح  ۳۰۳: 2، تفسیر عیّاشی ۳۳۳ -۳۳۱ح  24۶تفسیر فرات کوفی: 
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، مناقب ابن 9ح  ۱۱۶کفایة األثر: تقریباً همه آن، أمالی مفید: ، 2ح  42: ۱علیه السالم 

، و 4ح  ۱۵2: 22، و ج ۱2ح  ۱۳: ۸، بحار األنوار 7۶: 2، کشف الغمة ۳۵7: ۳شهرآشوب 

: ۱۰2، و ج ۱9ح  ۱9و ص  ۱۵ح  ۱۶: 4۳، و ج ۱۶و  ۱۵ح  2۰7و ص  7ح  2۰4: 27ج 

، ۱2: ۱۰، و ج 2۰9و  ۱99، ۱24: 9، و ج 2۸۸: 4، احقاق الحق 22۰و  2۰۱ -2۰۰، ۱۸۰

، عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم ۱۳و  4: ۱9، و ج 79و  77: ۱۳، و ج ۱۱۳و  ۱۶

 -9۰۰و ص  7ح  7۸۳: 2، و ج 2و  ۱ح  ۱۵۸ -۱۵۶و ص  ۱۶ح  ۱2۵و ص  2ح  ۸9: ۱

 4۳۱و ص  2۸ح  29 -2۸، مسند فاطمة علیها السالم عطاردی: ۱۰۳۰ -۱۰29و ص  9۰2

 .۶ -۱ح  47۸ -47۳و ص  ۶۳ح 

و میزان اإلعتدال  ۳۶و  2۶و ذخائر العقبی:  ۶72۵رقم  2۸۸: ۱4(. به تاریخ بغداد ۱[ ) ۳7]

 مراجعه شود. 424رقم  ۱99: ۱و لسان المیزان  29۱رقم  ۸۱: ۱

، 4۳۵ح  ۳2۱و ص  29۰ح  2۱۶و ص  2۸۶ح  2۱۱و ص  49ح  7۶تفسیر فرات کوفی: 

 2۱۸: ۱، علل الشرائع 2۱ح  ۱۱۸، التوحید: 72۸ح  ۵4۶و ص  ۱7۸ح  ۱7۵أمالی صدوق: 

، دالئل اإلمامة: ۵۳ح  ۳9۶، معانی األخبار: ۳ح  ۱۱۶: ۱، عیون أخبار الرضا علیه السالم 2ح 

، تفسیر ۸۵: 2، کشف الغمة ۳۳۵: ۳، مناقب ابن شهرآشوب ۵۵ح  ۱4۸و ص  ۵2ح  ۱4۶

و ص  ۸9ح  ۱۵۱و ص  ۶ح  ۱۱9: ۸، و ج 4ح  4: 4، بحار األنوار ۸۳۱9ح  ۳۳7: 4البرهان 

: 4۳، و ج 49ح  ۸2: ۳7، و ج 2۳2ح  ۳۶۱: ۳۶، و ج ۶۱ح  ۳۵۱: ۱۸، و ج ۱۶۰ح  ۱۸9

 ۱۱2: ۸۱، و ج ۳۳ح  24۱: 44، و ج 42ح  4۳و ص  ۱7ح  ۱۸، و ص ۸، ۵، ۳، 2ح  7 -4

و  7، ۵: ۱9، و ج ۳۱2و  222، ۱۸ -۱۶، ۱۱، 7، ۶: ۱۰، و ج 47۵: 4، احقاق الحق ۳7ح 

 ۱9، ۱7، ۱۵، ۱۱ -9، ۶، ۵، 2، ۱ح  4۳ -۳4: ۱والم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم ، ع۸

 .۳2۳ -۳2۱، مسند فاطمه علیها السالم عطاردی: 22و 

 .۵7۶: ۶، تفسیر غرائب القرآن ۳۱۳: ۱۱(. التفسیر الکبیر فخر الرازی ۱[ ) ۳۸]

: 2۰الجَنان الجِنان و روحوض، تفسیر ر4۱4 -4۱2: ۱۰، مجمع البیان ۵47: 4جوامع الجامع 

: 2۰، المیزان فی تفسیر القرآن 92: ۱، عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم 4۳۰ -427
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۳7۰- ۳7۱. 

 .2۳: 42(. سوره شوری 2[ ) ۳9]

، 4۸۱۸ح  44: ۶، صحیح بخاری 2۶۵ح  ۱79(. فضائل أهل البیت علیهم السالم: ۱[ ) 4۰]

، 2۶4۱ح  47: ۳، المعجم الکبیر ۵2، مقاتل الطالبیّین: ۳۰۶۸۰ح  ۳2: ۱۳جامع البیان 

، شواهد ۳۱4 -۳۱۰: ۸، الکشف والبیان 4۸۰2ح  ۱۸9: ۳المستدرک علی الصحیحین 

، مقتل الحسین علیه السالم خوارزمی 22۰: 4، الکشّاف ۸2۸ -۸22ح  ۱9۶ -۱۸9: 2التنزیل 

، تفسیر 2۵، ذخائر العقبی: ۸۰: ۵، تفسیر بیضاوی ۵9۵: 9، التفسیر الکبیر فخر رازی ۱: ۱

، ۳۰۰: 7، الدر المنثور ۱۵۵: ۱، الفصول المهمّة ۱۶۸: 9، مجمع الزوائد 74: ۶غرائب القرآن 

 .4۶ -44: 2۵، روح المعانی ۵۳7: 4فتح القدیر 

، مقتل الحسین علیه ۳99 -۳۸7، تفسیر فرات کوفی: 4۸ -4۵ح  ۱4۵ -۱44المحاسن: 

، کافی 27۶ -27۵: 2، تفسیر قمّی 4۵۰ح  ۱2۸رب اإلسناد: ، ق۱۶7السالم ابن أعثم کوفی: 

، تفسیر 4۳ -42: 9، مجمع البیان 4۸: 4، جوامع الجامع ۶۶ح  9۳: ۸، و ج 7ح  4۱۳: ۱

، عمدة ۶۰ -۵9: 2، متشابهات القرآن ومختلفه ۱27 -۱22: ۱7الجَنان الجِنان و روحروض

، تأویل ۶۱4ح  4۱7و ص  ۶۶و  ۵9، 47، 44، ۳9، ۳۸ح  94 -9۱عیون صحاح األخبار: 

: 2۶، و ج 2۵۳ -22۸ -2۳، بحار األنوار ۸24 -۸۱۵: 4، تفسیر البرهان ۵۳۳و  ۵۳۰اآلیات: 

، تفسیر نور 4و  ۳ح  ۳۶2 -۳۶۱: 4۳، و ج 2ح  ۱۰۰و ص  ۳۶ح  ۶۵: ۳7، و ج 22ح  2۵2

: 9ج  ، و2۳ -2: ۳، احقاق الحق 27۳ -2۵۵: 9، تفسیر کنز الدقائق ۵77 -۵7۱: 4الثقلین 

، عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها ۳۳۸ -۳۳۶: ۱۸، و ج ۱۱۵ -۱۰۶: ۱4، و ج ۱۰۱ -92

، مسند ۵۳ -۵۱: ۱۸، المیزان فی تفسیر القرآن 7۰۵، ۶۳2، ۵72: 2، و ج ۱۱۳: ۱السالم 

 .۱ح  229فاطمه علیها السالم عطاردی: 

 بیان شد. ۱پاورقی  27(. منابع آن در ص ۱[ ) 4۱]

 بیان شد. ۱پاورقی  ۱۱نابع آن در ص (. م2[ ) 42]

 .2۶۵: ۱۰البالغه ابن أبی الحدید (. شرح نهج۳[ ) 4۳]
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، نهج البالغة صبحی 7ح  2۸2، أمالی مفید: 7۰: ۳، شرح األخبار ۳ح  4۵9: ۱اصول کافی 

، 4۶ح  ۱۳۸، دالئل اإلمامة: ۱۶۶ح  ۱۰9، أمالی طوسی: 2۰2خطبه  ۳2۰ -۳۱9صالح: 

، ۱۳2، ۱۳۱: 2، کشف الغمة ۳۶4: ۳، مناقب ابن شهرآشوب ۱۵2: ۱روضة الواعظین 

، عوالم 4۸۱: ۱۰، احقاق الحق ۵۰9: 9، الغدیر 4۰ح  2۱۱و ص  2۱ح  ۱9۳: 4۳بحاراألنوار 

، مسند فاطمه علیها السالم ۳ -۱ح  ۱۱24 -۱۱2۱: 2العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم 

 .2ح  4۰2و ص  ۳ح  ۳94عطاردی: 

 بیان شد. ۱پاورقی  27ع آن در ص (. مناب۱[ ) 44]

، مسند ۵ح  9۱: ۱، عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم 2ح  4۵۸: ۱(. کافی ۱[ ) 4۵]

 .۱ح  29۳فاطمه علیها السالم عطاردی: 

و  ۱۸2، بشارة المصطفی: ۱۳ح  7۵، دالئل اإلمامة: ۱7۸ح  ۱7۶(. أمالی صدوق: 2[ ) 4۶]

، الفضائل ۳۱9ح  2۵4: ۱، عمدة عیون صحاح األخبار ۱99: ۳، مناقب ابن شهرآشوب ۳۰7

ح  ۳4: 2، فرائد السمطین 77: 2، و ج ۱۰7، 9۳: ۱، کشف الغمة 22۱ح  ۵24ابن شاذان: 

 ۱۰4و ص  ۱ح  74: 27، بحار األنوار ۱۰9، المحتضر: ۱42: 2، ارشاد القلوب دیلمی ۳7۱

 2۰۱: 9، احقاق الحق ۱۳ح  ۱72: 4۳، و ج ۶9ح  2۸4: ۳9، و ج ۱ح  ۳۸: 2۸، و ج 74ح 

، 47، بیت األحزان: ۵4۶: 2، عوالم العلوم فاطمه الزهراء علیها السالم 47۶: ۱۶، و ج 2۶7و 

 .24و  2۳ح  ۵۰۱ -۵۰۰مسند فاطمه علیها السالم عطاردی: 

 «.بهجة قلبی» و در آن است ۵9: ۱(. مقتل الحسین علیه السالم خوارزمی ۱[ ) 47]

، تفسیر روض ۱۵۰: ۱، روضة الواعظین 7۸7ح  ۵7۵و ص  ۱7۸ح  ۱7۵أمالی صدوق: 

 ۱72و ص  2۰ح  24: 4۳، و ج ۵2ح  ۸۵: ۳7، بحار األنوار ۳۱۸: 4الجَنان الجِنان و روح

، عوالم العلوم 7۶: ۱9، و ج 79و  77: ۱۳، و ج ۱99: 9، و ج 2۸۸: 4، احقاق الحق ۱۳ح 

، مسند 2ح  ۵42: 2، و ج ۱۸ح  ۱4۸و ص  2۳ح  ۱29: ۱فاطمة الزهراء علیها السالم، 

 .2ح  ۳۳4و ص  4ح  ۱47فاطمه علیها السالم عطاردی: 

 بیان شد. ۳پاورقی  ۳7(. منابع آن در ص 2[ ) 4۸]
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 .4۳: ۳(. سوره آل عمران ۳[ ) 49]

، الکشّاف 92۶، االستیعاب: 42: 2، حلیة األولیاء 7۰۳۱ح  ۳۳9: ۳(. جامع البیان ۱[ ) ۵۰]

، 2۱۸: ۳، التفسیر الکبیر فخر رازی 79: ۱علیه السالم خوارزمی ، مقتل الحسین ۳۶2: ۱

: ۱2، کنز العمّال ۱۸۸: 2، الدرّ المنثور 44، ذخائر العقبی: ۸2: 4الجامع ألحکام القرآن 

 .۳4۰ -۳۳۸: ۱، فتح القدیر ۳44۱۱ح  ۱4۵

 ۱۰7، معانی األخبار: 2۱۶: ۱، علل الشرائع 7۸7ح  ۵7۵و ص  ۱9۶ح  ۱۸7أمالی صدوق: 

، دالئل 4۵۶: 2، تفسیر التبیان ۱74 -۱7۳: ۱، تفسیر عیّاشی ۱۰2: ۱، تفسیر القمی ۱ح 

، مجمع ۱49: ۱، روضة الواعظین ۶۶ح  ۱۵2و ص  ۵۸ح  ۱49و ص  2۰ح  ۸۱اإلمامة: 

، ۸9ح  274، بشارة المصطفی: ۳۱۸: 4الجَنان الجِنان و روح، تفسیر روض2۸9: 2البیان 

، ۵2ح  ۸۵: ۳7، بحاراألنوار ۶۱۸: ۱، تفسیر البرهان ۳۵9 و ۳22: ۳مناقب ابن شهرآشوب 

 -۱27ح  ۳۳۸ -۳۳۶: ۱، تفسیر نور الثقلین ۶۵، 4۶، 4۰، 2۵، 2۰، ۱۰ح  7۸ -2۱: 4۳و ج 

، و ج ۵۰ -49، ۳9 -۳۸، ۳۵ -۳4: ۱۰، احقاق الحق ۸۵ -۸۳: 2، تفسیر کنز الدقائق ۱۳۶

 ۱۳۰و ص  2۳ح  ۱2۸و ص  ۱ح  ۸۸: ۱، عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها السالم ۱۸، ۱9

و  ۱2ح  2۳، مسند فاطمه علیها السالم عطاردی: ۶۰ح  ۱4۰و ص  ۳۸ح  ۱۳۳و ص  2۸ح 

 .2ح  ۳24و ص  ۱ح  ۳2۳، و ص ۱۰ح  ۱۵۰و ص  4ح  ۱47ص 

، مقتل ۱۸۰ -۱77ح  ۱۶9 -۱۶۸: ۱، شواهد التنزیل ۱۰۳: ۳(. سوره آل عمران ۱[ ) ۵۱]

 .۵9: ۱ الحسین علیه السالم خوارزمی

 ۱22ح  ۱94: ۱، تفسیر عیّاشی ۱۰۸: ۱، تفسیر قمی 7۶ -7۰ح  92 -9۰تفسیر فرات کوفی: 

، جوامع ۵۱۰ح  272، أمالی طوسی: ۱ح  ۱۳2و ص  2و  ۱ح  9۰، معانی األخبار: ۱2۳و 

، مناقب ابن 4۶4: 4الجَنان الجِنان و روح، تفسیر روض۳۵۵: 2، مجمع البیان ۱94: ۱الجامع 

 ۳۵۰و ص  9۵ح  ۱۱۶: ۱، عمدة عیون صحاح األخبار 7۶ -7۵: ۳و ج  ۱۱۸ :2شهرآشوب 

 -۶۶۸: ۱، تفسیر البرهان ۱2۳ -۱22، تأویل اآلیات الظاهرة: ۳۱۱: ۱، کشف الغمّة 49۰ح 

 2۱ -۱۵: ۳۶، و ج 9 -۱ح  ۸۵ -۸2و ص  ۵ح  ۵2: 24، بحاراألنوار ۱۸7۰ -۱۸۶۱ح  ۶72
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 ۱۶۶ح  ۳۱7و ص  ۱۵7ح  ۳۱2و ص  7۶ح  2۵۸و ص  ۶۰ح  ۱۱4 -۱۱2و ص  ۱۶ -۱ح 

: 2، تفسیر کنز الدقائق ۳۰۸ -۳۰۳ح  ۳7۸ -۳77: ۱، تفسیر نور الثقلین ۱۸۸ح  ۳۳۰و ص 

: 7، و ج ۱۱۵و  ۱۱۳: ۵، و ج 2۸۸و  2۸۵: 4، و ج ۵4۰ -۵۳9: ۳، احقاق الحق ۱۸۵ -۱۸4

 -۵2۱و  ۳۸۶ -۳۸4: ۱4، و ج ۸4و  79، 77: ۱۳، و ج 2۰۸و  ۱99: 9، و ج ۱۶۰ -۱۵9

، عوالم العلوم فاطمة الزهراء علیها 2۰۵ -2۰4: 2۰، و ج 47۳و  229 -22۸: ۱۸، و ج ۵22

 .2ح  ۱۱۶: ۱السالم 

[۵2 ( ]۱.) 

 بیان شد. ۱راده  ۳9منابع آن در ص 

قم،  -جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار)ع( ۱[ فاضل موحدی لنکرانی،محمد، پنج پیام، ۵۳]

 ه.ش. ۱۳۸۵چاپ: اول، 
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