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پاسخ به غضب کرده اند؟! )آیا بر اساس روایات شیعه پیامبر )ص( بر حضرت زهراء )س( 
 حضرت زهراء )س((زینت آالت ماجرای ی شبهه 

 طرح شبهه
که حضرت زهراء سالم الله علیها از برخی از زینت بر اساس روایات شیعه، پیامبر )ص( وقتی مشاهده کردند 

 آالت استفاده کرده اند خشمگین شده و با ناراحتی خانه ی ایشان را ترک کردند.

 پاسخ به شبهه
 چنین است: روایتی که در این زمینه عمدتا مورد استناد مخالفین شیعه قرار گرفته

 

محمد بن قیس گفت شیوه پیغمبر بود که چون از سفری باز میگشت اول بفاطمه وارد میشد و مدید مدتی نزد 
او دو دست بند نقره و گلوبند و دو گوشواره و پرده دری ساخت که او میماند، بسفری رفت و فاطمه در غیاب 

پذیرائی پدر و شوهرش باشد چون رسول خدا )ص( برگشت و داخل خانه فاطمه )ع( شد یارانش در خانه ماندند 



و ندانستند بمانند یا بروند چون بسیار مكث میكرد از خانه فاطمه رسول خدا فورا بیرون آمد و خشم در روی او 
عیان بود و نزد منبر نشست و فاطمه حس کرد که این عمل رسول خدا )ص( بخاطر دستبند و گلوبند و 

ها و پرده است آنها را از خود برآورد و پرده را از در کند و نزد رسول خدا )ص( فرستاده خود گفت بگو گوشواره
چون فرستاده نزد رسول خدا )ص( دخترت بتو سالم میرساند و خواهش دارد اینها را در راه خدا صرف کنید 

فرمود پدرش قربانش دنیا از محمد و آل محمد نیست، اگر دنیا پیش خدا باندازه  آمد فرمود چنین کرد سه بار
)ترجمه ی  ای ارزش داشت شربتی از آب آن بكافری نمیداد سپس برخاست و نزد فاطمه )ع( رفت.بال پشه

 کمره ای(

 .در نزد شیعه از مجاهیل هستند تماما « به جز »جعفر بن محمد علوی روات حدیث فوقاوال: 

کتب رجالی نان در « به بعد تماما از رواتی هستند که نام آروات حدیث از »محمد بن علی بن خلف عطارانیا: ث
روات ثقه و مشهور در نزد آنان  از «محمد بن قیس» برخی از آنان همچوناهل تسنن به چشم می خورد که 

روایت یک روایت شیعی و در نتیجه این  ُسّنی بودن سند روایت می باشداین مطلب نشان دهنده ی شند.می با
 اهد بود.نخو 

آنان ضعف های شدید می باشند و از سوی علمای  دارای  مخالفین شیعه  یث در نزد  برخی از روات این حد   :ثالثا
 مثال:تضعیف شده اند.

اصال پیامبر )ص( را درک نكرده و حتی حدیث وی از قیس« که راوی این داستان می باشد  »محمد بنرابعا: 
 دارای امكان ارسال می باشد:بسیاری از صحابه در نزد مخالفین شیعه 
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