
 فريقين منظر اسد از بنت فاطمه حضرت شخصيت بررسي

 1مهدوي فاطمه

 چكيده

 ویژه به الگویی تواند می که کسانی جمله از و الگوست نیازمند مطلوب کمال به رسیدن برای زندگی در انسان

 از )س(اسد بنت فاطمه شخصیت حاضربررسی پژوهش هدف که باشد می )س(اسد بنت فاطمه باشد بانوان برای

 .است فریقین منظر

 گروه دو هر و برخورداراست واالیی جایگاه از سنت اهل و شیعه مورخان بین در )س(اسد بنت فاطمه شخصیت

 است؛ افتراقاتی و اشتراکات دارای ایشان شخصیت مورد در فرقه دو اما اند نموده یاد تاریخ او از خوبی به

 اولین جزء مسلمان، فرد یازدهمین )س(هاشم نب داس تبن فاطمه که معتقدند سنت اهل اکثریت و شیعه مورخان

 نبوی احادیث راوی و مدینه در )وآله علیه اهلل صلی(پیامبر اب کننده بیعت بدریه، مدینه، به مهاجر صحابی زنان

 ایم ه نا به فرزند شش صاحب و کرد ازدواج هاشم بن عبدالمطلب نب ابوطالب رعمویشپس اب او . تاس

 مهربانترین از گروه دو هر نظر در اسد بنت فاطمه .شد جُمانه و هانی ،طالب ر،عقیل،جعف ، ) مالالس علیه(علی

 رمادرانهمه وردم را وی رت،ضح ودکیک دوران در صاخ طور به که بود )وآله علیه اهلل صلی(پیامبر به نسبت افراد

 اهلل صلی(پیامبر و شد کفن )وآله علیه اهلل صلی(پیامبر پیراهن با هجری چهار سال در وفات بعد وی .داد قرار خود

 .نمودند دفن بقیع در و خواندند نماز ایشان بر خاصی کیفیت با )وآله علیه

 رفته دنیا از کافر اسد بنت فاطمه بزرگ پسر و همسر ،طالب و ابوطالب که معتقدند سنت اهل که این افتراق موارد

 نحو به را ایشان کفالت ،)وآله علیه اهلل صلی(پیامبر سالگی هشت از اسد بنت فاطمه قائلند شیعه منابع اما اند

 .اند بوده مسلمان نیز آنها فرزندان تما و بوده حنفاء از دو هرب ابوطالو اسد بنت فاطمه .است داده مانجا احسن

 .درمدینه نه است نموده بیعت پیامبر با مکه در )س(خدیجه بعداز )س(اسد بنت فاطمه

 بیعت هجرت، بعثت، اسالم، سنت، اهل شیعه، اسد، بنت فاطمه :ها واژه يدكل

                                                           
 .رشته تاریخ اسالمجامعه الزهراء)س( دانش آموخته سطح سه  1


