
 شهادت فاطمهدالیل 

 خاًِ در تا آهذ اٍ.  داد قزار ّوزاّص بِ ًیش کوک ای عذُ ٍ فزستاد( ع)الَهٌیي اهیز ًشد را   قٌفذ ، ابَبکز

 در باسگطتٌذ عوز ٍ ابَبکز ًشد قٌفذ اصحاب.  ًذاد اجاسُ آًاى بِ حضزت ٍلی ، خَاست ٍرٍد اجاسُ ٍ حضزت

: گفت عوز. ًطذ دادُ اجاسُ ها بِ: گفتٌذ ٍ بَدًذ دٍ آى اطزاف هزدم ٍ بَدًذ ًطستِ هسجذ در آًاى حالیکِ

 . ضَیذ ٍارد اجاسُ بذٍى گزًِ ٍ ضَیذ ٍارد داد اجاسُ ضوا بِ اگز ، بزٍیذ

 هي خاًِ ٍارد اجاسُ بذٍى دّن ًوی اجاسُ ضوا بِ: » فزهَد( س)سّزا حضزت.  خَاستٌذ اجاسُ ٍ آهذًذ آًْا

 ٍ گفت، چٌیي فاطوِ: گفتٌذ عوز ٍ ابَبکز بِ آًاى.  هاًذ آًجا هلعَى قٌفذ ٍلی گطتٌذ بز اٍ ّوزاّاى «ضَیذ

 کا چِ سًاى با را ها:  گفت ٍ ضذ عصباًی عوز.  کزدین خَدداری ضَین اش خاًِ ٍارد اجاسُ بذٍى ایٌکِ اس ها

 است

 بز ّیشم آًاى ّوزاُ ًیش عوز خَد ٍ آًاى.  بیاٍرًذ ّیشم تا داد دستَر بَدًذ اطزافص کِ هزدهی بِ سپس     

 ٍ علی کِ بطَری کزد ًذا عوز سپس.  دادًذ قزار فزسًذاًطاى ٍ( ع)فاطوِ ٍ علی خاًِ اطزاف را آًْا ٍ داضتٌذ

 گزًِ ٍ کٌی بیعت پیاهبز خلیفِ با ٍ ضَی خارد بایذ علی ای ، قسن بخذا: ». گفت ٍ بطًٌَذ( س) فاطوِ

 . کطن هی آتص بِ خَدتاى با را خاًِ

 بِ را تاى خاًِ ٍگزًِ کي باس را در:  دا جَاب است؟ کار چِ تَ با را ها ، عوز ای: فزهَد( س) سّزا حضزت

 ًگطت بار عوز ٍلی «؟ ضَی هی ٍارد هي خاًِ بِ کِ تزسی ًوی خذا اس ، عوز ای: » فزهَد.  کطین هی آتص

 

 (س)سّزا حضزت ضذى هجزٍح ٍ خاًِ در سدى آتص

 . کزد باس ٍ داد فطار را در سپس ٍ ساخت ٍر ضعلِ خاًِ در بز را آى ٍ طلبیذ آتص  عوز

 غالف در حالیکِ در را ضوطیز عوز «اهلل یارسَل ، ابتاُ یا ـ:  سد  فزیاد ٍ آهذ اٍ هقابل در( س)سّزا حضزت

 حضزت باسٍی بز ٍ کزد بلٌذ را تاسیاًِ عوز «ابتاُ یا:» کزد ًالِ آًحضزت. سد حضزت پْلَی بِ ٍ کزد بلٌذ بَد

 «کزدًذ رفتاری بذ چِ باسهاًذگاًت با عوز ٍ ابَبکز ،، اهلل رسَل یا:»  سد صذا آًحضزت.  سد

 

 (ع)سّزا حضزت اس( ع)الَهٌیي اهیز دفاع

 ٍ بیٌی بز ٍ سد سهیي بز ٍ کطیذ ضذت بِ را اٍ ٍ گزفت را عوز گزیباى ٍ بزخاست جا اس ًاگْاى( ع) علی

 ٍ آٍرد بیاد بَد کزدُ اٍ بِ کِ را ٍصیتی ٍ( ظ) پیاهبز سخي ٍلی بکطذ را اٍ خَاست ٍ کَبیذ گزدًص

 خذاًٍذ طزف اس کِ هقذری ًبَد اگز ًوَد، هبعَث پیاهبزی بِ را هحوذ آًکِ بِ قسن صْاک، پسز ای:» فزهَد

 «ضَی داخل هي خاًِ بِ تَاًی ًوی تَ کِ داًستی هی ًوَدُ هي با پیاهبز کِ عْذی ٍ گذضتِ



 خاًِ سدى آتص ٍ حولِ بزای ابَبکز دستَر

 ضوطیز سزاغ ّن( ع)الوَهٌیي اهیز ٍ ، ضذًذ خاًِ داخل تا دًذ«آ ّن هزدم.  خَاست کوک ٍ فزستاد عوز

 .رفت

 ٍ ضجاعت کِ چزا بیایذ سزاغص ضوطیز با( ع)علی تزسیذ هی حالیکِ در گطت بز ابَبکز ًشد هلعَى قٌفذ 

 داریذ ًگِ دست د«آ بیزٍى خاًِ اس اگز ، بزگزد:» کفت قٌفذ بِ ابَبکز. داًست هی را آًحضزت عول ضذت

 آهذ هلعَى قٌفذ«  بکطیذ آتص  بِ سزضاى بز را خاًِ ضذ هاًع اگز ٍ بیاٍریذ، ّجَم اٍ بِ اش خاًِ در ٍگزًِ

 طزف بِ سٍدتز آًاى ٍلی ، رفت ضوطیزش سزاغ( ع) علی.   آٍردًذ ّجَم خاًِ بِ اجاسُ بذٍى اصحابص با ٍ

 بز ٍ گزفتٌذ بذست را ضوطیزّا ای عذُ.  ریختٌذ اٍ سز بز سیادضاى عذُ با ٍ ، رفتٌذ آًحضزت ضوطیز

 .اًذاختٌذ طٌابی اٍ گزدى بز ٍ گزفتٌذ را اٍ ٍ ضذًذ ٍر حولِ آًحضزت

 هلعَى قٌفذ بذست( ع)سّزا حضزت ضذى هجزٍح

 آًحضزت بِ تاسیاًِ با هلعَى قٌفذ. ضذ هاًع(  ع)الوَهٌیي اهیز ٍ هزدم بیي ، خاًِ در جلَی( ع)سّزا حضزت

 . بَد هاًذُ جای بز دستبٌذ هخل احزی اٍ سدى اس باسٍیص در رفت هی دًیا اس حضزت ٍقتی بطَریکِ. سد

 

 (ع) هحسي ٍ( س)سّزا حضزت ضْادت

 پیغام عوز ٍ قزارداد، ضَّزش ٍ اٍ بیي را خَد کِ ٌّگام »آ سد تاسیاًِ با را( ع)فاطوِ حضزت هلعَى قٌفذ

 بِ ضوطیز غالف با هلعَى قٌفذ( کٌذ لعٌتص خذاًٍذ.)بشى را اٍ ضذ هاًع اٍ ٍ تَ بیي فاطوِ اگز کِ فزستاد

 فطار را در ٍ کطاًیذ اش خاًِ در چَب چْار سوت بِ را اٍ  سد اٍ بِ ای ضزبِ ٍ کزد حولِ( س)سّزا فاطوِ

 ّواى احز در تا بَد بستز در ّوچٌاى ٍ کزد، سقط جٌیٌی ٍ ضکست پْلَیص اس استخَاًی کِ بطَری داد

 ضذ ضْیذ

 اهلل سالم هادرم قتل باعج کِ آًچِ: فزهَد حضزت آى کِ است آهذُ( ع)صادق اهام بِ هٌسَب رٍایتی در

 .سد اٍ بز قٌفذ کِ بَد ضوطیزی غالف ّواى ضذ علیْا

 فاطوِ.  ضکستٌذ را حزهتص ٍ دادًذ قزار ّجَم هَرد ٍحی خاًِ ّیشم آٍردى با ، اًجام سز:  دیگز رٍایت

 اس خَد حفظ بزای( س)فاطوِ ٍ ضذ باس خاًِ در ًاگْاى کِ ضذ حاضز خاًِ در پطت پاسخ، بزای( س)سّزا

 فاطوِ کِ کَبیذ در بِ چٌاى لگذ با  خطاب بي عوز لحضِ ایي در ، بزد پٌاُ در پطت بِ ًاهحزهاى چطن

 .داضتن رحن در کِ ای بچِ خذا بِ: سد فزیاد ٍ گزفت قزار دیَار ٍ در بیي( س)سّزا


