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 )سالم اهلل علیها(پیرامون شهادت حضرت زهرا جدید،  سه شبهه پاسخ به موضوع:

 ویژه برنامه دانش افزایی فاطمی

 فهرست مطالب این برنامه:

 است ناسازگار عرب غیرت با او، خوردن کتک و پیامبر دختر خانه به حمله ادعای

 قرآن آیات با زنان، با عرب غیرت ادعای ناسازگاری( الف 

 پیامبر دختر عزاداران زدن تازیانه و خطاب بن عمر( ب 

 ابوبکر عزادار خانواده زدن کتک و خطاب بن عمر( ج

 ولید بن خالد عزادار زنان زدن کتک و خطاب بن عمر( د 

 ؟!نکرد استمداد مردم از چرا بود امیرالمؤمنین حق امامت، و خالفت اگر

 خانه به هجوم جریان در والیت، از( علیها اهلل سالم)  هراز حضرت دفاع( الف 

 مهاجرین و انصار سر بر فریاد و( علیها اهلل سالم)  زهرا حضرت( ب 

 مهاجرین و انصار در بر شبانه( علیهما اهلل سالم)  زهرا حضرت و امیرالمؤمنین( ج

 ؟!بود چه شبانه دفن به وصیت و( علیها اهلل سالم)  زهرا حضرت شبانه های گریه راز

 (علیها اهلل سالم)  زهرا حضرت خانه زدن آتش و هجوم اسناد بر مروری



 ؟!نگرفت آتش پیامبر مسجد چرا زدند، آتش را زهرا فاطمه خانه اگر

 داشت درب دو( علیه  اهلل سالم)  امیرالمؤمنین خانه( الف 

 !کردمی زندگی «نعمان بن حارث» خانه در( علیه  اهلل سالم)  امیرالمؤمنین( ب 

 آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی:

 الصالة و الحمدهلل معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن اهلل بسم الرجیم الشیطان من باهلل اعوذ

 لقاء یوم إلی اهلل اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و اهلل بقیة موالنا علی السیما اهلل آل آله علی و اهلل رسول علی

 الذی هدانا لهذا و ما کّنا لنهتدی لوال أن هدانا اهلل اهلل الحمدهلل

است که اگر دوستان یادشان  یاشبهه، شودیموهابی و فضای مجازی مطرح  یهارسانهیکی از شبهاتی که در 

 میان وهابیت با علمای شیعه بود مفصل مطرح شد.که  یامناظره در« شبکه المستقله»باشد در 

 دن او، با غیرت عرب ناسازگار استپیامبر و کتک خوربه خانه دختر  ادعای حمله

حضرت صدیقه طاهره، قرار دادن حضرت بین در و دیوار و ظلم به حضرت  خوردناین شبهه در رابطه با کتک 

 راست که با غیرت عرب سازگار نیست!!فاطمه زه

د و او را آزار دهد، عرب نسبت به زن غیرت مخصوصی دارد و اگر کسی بخواهد زنی را مورد اذیت قرار ده

 !!کنندیمو نوع زن دفاع  هازنو تا پای جان از  شوندیممانع  هاعرب

، نسبت به زن غیرت مخصوصی افزون بر اینکه عرب بودند ،آن هم خلیفه اول و دوم ،نکته دیگر این که صحابه

 داشتند!!

که خلفا نسبت به دختر رسول  ندکینمعقل باور  اصالا حضرت زهرای مرضیه دختر رسول گرامی اسالم بود و 

 خشن داشته باشند.گرامی اسالم این چنین معامله تند و 



 الف( ناسازگاری ادعای غیرت عرب با زنان، با آیات قرآن

: این که می گویید عرب نسبت به زن غیرت مخصوصی داشته است، با فرمایشات کنیمیمما در جواب عرض 

 قرآن کریم سازگار نیست.

غیرت مرد را نسبت به زن و دختر نشان داده است. قرآن کریم در  58و سوره نحل آیه  31آیه سوره اسراء 

 :فرمایدیم 58سوره نحل آیه 

ر   ِإذا و  ) ُدُهم   بُشِّ ُن ث أ ح  ل   یِباْل  ُههُ  ظ  ج  ا و  دًّ و   (یمکظِ  ُهو   و   ُمس 

 اهیس( یناراحت فرط از) تشصور شده تو بینص یدختر  دهند بشارت آنها از یکی به گاه هر هک یحال در

 !گرددیم خشم از مملو و ،شودیم

 58(: آیه 16سوره نحل )

 :فرمایدیمهمچنین در سوره مبارکه اسراء 

ُتُلوا ال )و   ق  الد   ت  ش   م  کأ و  الق   ة  یخ  نُ  ِإم  ُزُقُهم   ن ح  ُهم   ِإن   م  کا یإِ  و   ن ر  ل  ت  أا  ان  ک ق   راا(یبِ ک ِخط 

 یبزرگ گناه آنها قتل مسلماا  ،دهیمیم یروز  را شما و آنها ما د،ینرسان قتل به فقر ترس از را فرزندانتان و

 .است

 31(: آیه 17سوره اسراء )

، زیرا دختر جز هزینه چیزی برای پدر نداشت. در مقابل پسر عالوه کردندیماعراب دختران خود را زنده به گور 

 م بود.بر اینکه هزینه بر نبود، برای خانواده هزینه آور ه

کسی متعرض آنها شود و آنها را  دادینمبنابراین این منطق که عرب نسبت به زن و دختر غیرت داشت و اجازه 

 .سازدینممورد اذیت و آزار قرار بدهد، با منطق قرآن کریم 



 دختر پیامبر عزاداران زدن تازیانه و خطاب بن عمرب( 

ه دوم و دیگر صحابه نسبت به اهل بیت نبی گرامی اسالم خلیفه اول و خلیف کنندیمنکته دیگر اینکه ادعا 

 داشتند. اییژهو)صلی اهلل علیه و آله و سلم( احترام 

که آنها نسبت به اهلبیت نبی گرامی اسالم  کندیمو مگر انصاف و وجدان کسی قبول  کندیممگر عقل باور 

 وار قرار دهند و تازیانه و سیلی بزنند!!اینطور متعرض شوند، به طوری که دختر رسول اهلل را بین در و دی

ما در منابع اهل سنت با سندهای صحیح روایاتی از کیفیت برخورد خلیفه دوم در زمان حیات رسول گرامی 

اگر آقایان همین یک روایت را ببینند، از طرح این ادعا خجالت  کنمیمبنده گمان اسالم با اهلبیت داریم. 

 .کنندیمو حیا  کشندیم

جلد سوم نقل شده است که وقتی رقیه دختر رسول گرامی اسالم و همسر « مسند احمد بن حنبل»کتاب در 

 دفن کنید.« عثمان بن مظعون»عثمان از دنیا رفت، رسول اکرم فرمود: او را در کنار قبر 

ب  » اءُ کو   «ِت النِّس 

 .کردندیمدر وفات رقیه گریه  هازن

 أمهات المؤمنین بودند. دیگران الم اهلل علیها( ویکی از آن زنان حضرت فاطمه زهرا )س

ُر » ل  ُعم  ع  ِطهِ یف ج  و  ِربُُهن  ِبس   «ض 

 .زدیمرا با تازیانه  کردندیمعمر بن خطاب زنانی که گریه 

ُهن   یفقال النب» ع  ر  د   «ن  کیب  یلُِعم 

 پیغمبر اکرم فرمود: عمر! زنان را رها کن و بگذار گریه کنند.



 مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش عبداهلل أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن حمدأ اإلمام مسند

 3103، ح 335، ص 1مصر، ج  – قرطبة

 بیان کنیم؟! ترواضحدر خصوص سند روایت آمده است که سند روایت صحیح است. آیا از این بهتر و 

در وفات زینب دختر  گویدیمم جلد سو« مستدرک علی الصحیحین»در کتاب « حاکم نیشابوری»همچنین 

عثمان بن »بود، پیغمبر اکرم فرمود: او را هم در کنار قبر « ابن ابی العاص»دیگر رسول گرامی اسالم که همسر 

 دفن کنید.« مظعون

 «النساء تکفب»

 .کردندیمزنان در درگذشت زینب گریه 

 «بسوطه ضربهنی عمر فجعل»

 .زدیمبا تازیانه  را زنان عمر بن خطاب جلوی چشم پیغمبر اکرم

 «عمر ای مهال وقال دهی اهلل رسول فأخذ»

 پیغمبر اکرم دست عمر بن خطاب را گرفت و گفت: عمر بس کن!

: النشر دار ،یسابور یالن مکالحا  عبداهلل أبو عبداهلل بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر 

ج عطا،  القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یاْلول: بعةالط ،م 1990 - هـ 1411 - روتیب - ةیالعلم تبکال دار

 4869، ح 210، ص 3

این روایت را « نیل اْلوطار»هم در کتاب « شوکانی»است.  یحح: سند این روایت صگویدیمهم « ذهبی»آقای 

 .کندیممفصل نقل 

ات ت  » ب   الل هِ  رسول ِبن ُت  ن ُب یز   م  اءُ  ت  کف   «النِّس 



 .کردندیمگریه  هازن از دنیا رفته بود، زمانی که زینب دختر رسول اهلل

ل  » ع  رُ  ف ج  ِربُُهن  ی ُعم  ِطهِ  ض  و   «ِبس 

 .زدیمعمر بن خطاب جلوی چشم پیغمبر اکرم زنان را با تازیانه 

ذ  » أ خ  الا  وقال دهیب الل هِ  رسول ف  ه  رُ  ای م   «ُعم 

 پیغمبر اکرم دست عمر بن خطاب را گرفت و گفت: عمر بس کن!

 محمد بن یعل بن محمد :المؤلف اسم اْلخبار، یمنتق شرح اریاْلخ دیس ثیأحاد من وطاراْل لین

 ِت یال م   یعل اءِ کال بُ  یف جاء ما ، ب اُب 149، ص 4ج ، 1973 – روتیب - لیالج دار: النشر دار ،یانکالشو 

ب    منه ُروهِ کال م   انِ یو 

می اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( در در محضر رسول گرااین روایات نشانگر این است که خلیفه دوم 

 !کنندیممجلس درگذشت دختران پیغمبر اکرم با تازیانه آنان را می زند به خاطر اینکه گریه 

آیا در اینجا هم آقایان پاسخی دارند یا خیر؟! کسی که جلوی پیغمبر اکرم زنان و اهلبیت رسول گرامی اسالم را 

 ؟!کندیمبه اهلبیت پیغمبر اکرم احترام نسبت بزند، در غیاب رسول اهلل 

، زیرا شما به یکی از کندیمکه ماجرای فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا ایجاد تفرقه  کنیدیمشما ادعا 

که حضرت فاطمه  کنیدیمو ادعا  دهیدیمرت به دختر پیغمبر اکرم مقدسات ما یعنی خلیفه دوم نسبت جسا

 ر داده است.زهرا را مورد اذیت و آزار قرا

. حال سؤال اینجاست که شما با این روایات شودیمو این قضیه باعث ناراحتی ما  کندینمغیرت ما قبول 

 چکار کنید؟! خواهیدیم



 هاکتابشیعه نیست! این  یهاکتابهم که  هاکتاباین روایات که دیگر مربوط به فاطمیه نیست و این 

 .اندردهکهمگی با سند صحیح این روایات را نقل 

  ابوبکر عزادار خانواده زدن کتک و خطاب بن ج( عمر

نکته سوم ماجرای عمر بن خطاب و کتک زدن خانواده عزادار ابوبکر است. این قضیه خیلی جالب است، حال 

 را مطرح کرده است. یامسئلهتلگرافی « صحیح بخاری»ببینیم که مسئله چیست. در کتاب 

، اما به صورت کندینمصحابه خوش نیاید را نقل اری از مواردی که به مذاق این است که بسی« بخاری»مبنای 

 :گویدیمخیلی خالصه 

ج   وقد» ر  رُ  أ خ  ت   ُعم  ت   نیح ر  کب   یأب أُخ   «ن اح 

 .کردیمعمر خواهر ابوبکر را از خانه خارج کرد، زمانی که برای ابوبکر نوحه سرایی 

 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار  عبداهلل أبو لیإسماع بن دمحم :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

، ص 2البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 4، باب 852

. نویسنده در جلد پنجم کنیمیممراجعه « ابن حجر عسقالنی»اثر « فتح الباری شرح صحیح بخاری»ما به کتاب 

 . بنده از عزیزان تقاضا دارم به این روایت خوب دقت کنند.کندیمشرح این روایت را مفصل نقل  74صفحه 

: "فاطمیه باید تعطیل کنندیمو ادعا  کنندیممطرح  ییهاصحبتو  کنندیمصادر  اییانیهبآقایانی که هر روز 

وحدت  و با کندیمهست و تفرقه ایجاد به منزله بازی کردن با مقدسات  هامراسمشود، زیرا برگزاری این 

 منافات دارد" خوب دقت کنند که می گوید:

 «ب قالیالمس بن دیسع عن یالزهر  قیطر من حیصح بإسناد»



 با سند صحیح از شهاب الدین زهری از سعید بن مسیب نقل شده است:

 «النوح هیعل عائشة أقامت رکب أبو یتوف لما»

 برای او مراسم نوحه سرایی برپا کرد. وقتی ابوبکر از دنیا رفت، عایشه

برگزار : مراسم نوحه سرایی که در ایام عاشورا کنندیماین هم پاسخ شبهه یاوه سرایان وهابی است که ادعا 

 می گوید: ما در شریعت مراسم نوحه سرایی نداریم! ، همگی بدعت است وکنیدیم

 «النوح هیعل عائشة أقامت رکب أبو یتوف لما»

 کر از دنیا رفت، عایشه برای او مراسم نوحه سرایی برپا کرد.وقتی ابوب

 «نیفأب فنهاهن عمر فبلغ»

 وقتی خبر به عمر بن خطاب رسید او آنها را از این کار نهی کرد، اما آنها قبول نکردند.

 عایشه هم کسی است که اهل سنت معتقدند پیغمبر اکرم فرموده است:

 «راءیالحم عن مکنید شطر خذوا»

 وم دینتان را از عایشه بگیرید.دو س

 – المعارف تبةکم: النشر دار الفداء، أبو یالقرش ریثک بن عمر بن لیإسماع :المؤلف اسم ة،یوالنها ةیالبدا

 لدیخو بنت جةیخد ، فصل موت129، ص 3روت، ج یب

 .کندیمعایشه هم نوحه سرایی کرده است، اما عمر بن خطاب نهی 

 «ضربات بالدرة فعالها فروة أم یعنی قحافة یأب تیب یإل أخرج دیالول بن لهشام فقال»



عمر بن هشام بن ولید گفت: به خانه ابو قحافه برو، او هم به آنجا رفت و خواهر ابوبکر را با چند ضربه 

 مورد ضرب قرار داد.

 منزل خواهر ابوبکر است.« ابو قحافه»الزم به ذکر است خانه 

 «کبذل سمعن نیح النوائح فتفرق»

 انی که برای نوحه سرایی آمده بودند، وقتی این منظره را دیدند همگی فرار کردند.زن

 وهو امرأة امرأة خرجهنی فجعل هیوف یالزهر  عن آخر وجه من مسنده یف هیراهو بن إسحاق ووصله»

 «بالدرة ضربهنی

و  آوردیمن : عمر بن خطاب زنان حاضر در جلسه را تک تک بیروکندیماسحاق به راهویه از زهری نقل 

 .دادیمهشام بن ولید آنها را با شالق مورد ضرب قرار 

 الشافعی، العسقالنی الفضل أبو حجر بن علی بن أحمد: المؤلف اسم البخاری، صحیح شرح الباری فتح

 أهل إخراج باب ، باب قوله74، ص 5الخطیب، ج  الدین محب: تحقیق بیروت، - المعرفة دار: النشر دار

 المعرفة بعد البیوت من وموالخص المعاصی

 :گویدیمدر خصوص آن « ابن حجر عسقالنی»این روایتی است که آقای 

 «حیصح بإسناد»

« تاریخ مدینه منوره»آقایان معتقدند  و. کندیمهمین قضیه را مطرح « تاریخ مدینه منوره»در کتاب « نمیری»

 هست. ترمهم «ابن اثیر»اثر « الکامل فی التاریخ»و « تاریخ طبری»از کتاب 

، خواهر ابوبکر را بیرون آورد و شالق زد. او رسیدینمدر روایت آمده است زور عمر بن خطاب به عایشه 

 .دادیمو مورد ضرب قرار  آوردیمهمچنین زنان را تک تک بیرون 



 خالد بن ولید عزادارزنان  زدن کتک و خطاب بن ( عمرد 

است. عزیزان دقت کنند غیرت عرب نسبت به زنان به چه  روایت دیگری هم نقل شده است که آن هم جالب

جلد سوم « مصنف»در کتاب « بخاری»هجری استاد  211متوفای « عبدالرزاق صنعانی»صورت بوده است. 

 :گویدیم 557صفحه 

 «نکیبی نساء مونةیم تیب یف اجتمع دیالول بن خالد مات لما»

 .کردندیمنه میمونه نشسته بودند و گریه زمانی که خالد بن ولید از دنیا رفت، زنان در خا

 فلتحتجب فأمرها نیالمؤمن أم یعل ادخل اهلل عبد أبا ای فقال الدرة ومعه عباس بن ومعه عمر فجاء»

 «یعل واخرجهن

عمر بن خطاب به همراه ابن عباس وارد شد، در حالی که شالق در دست داشت و به ابن عباس گفت: 

 و حجاب داشته باشند و آنها را بیرون بیاور.بر أم المؤمنین وارد شو و بگ

 «بالدرة ضربهنی وهو هیعل خرجهنی فجعل قال»

 .زدیمزمانی که زنان بیرون آمدند، عمر آنها را با شالق 

 «منهن امرأة خمار فسقط»

 در این حال چادر یکی از زنان افتاد.

 «خمارها نیالمؤمن ریام ای فقالوا»

 روسری أم المؤمنین افتاد و موهایش پیداست. مردم گفتند: یا أمیرالمؤمنین!

 «لها حرمة وال دعوها فقال»



 عمر بن خطاب گفت: او را رها کنید، این زن حرمت ندارد.

 - روتیب - یاإلسالم تبکالم: النشر دار ،یالصنعان همام بن الرزاق عبد رکب أبو :المؤلف اسم المصنف،

 6681، ح 557، ص 3، ج یاْلعظم الرحمن بیحب: قیتحق ة،یالثان: الطبعة ،1403

جلد سوم « مصنف»در کتاب « عبدالرزاق صنعانی»از خشونت عمر بن خطاب است. بازهم  ییهانمونه هاینا

 :کندیمنقل 

 «النائحة کفأدر  النساء ففرق فدخل هایعل یفأت الیل نةیبالمد نواحة سمع الخطاب بن عمر أن»

و کسی که نوحه سرایی  آمدیم، کنندیمو عزاداری  اندتهنشسزنان شبانه  دیدیمعمر بن خطاب هرکجا 

 .زدیمرا با شالق  کردیم

 «خمارها فوقع بالدرة ضربهای فجعل»

 ، روسری یکی از زنان افتاد.زدیمزمانی که عمر آنها را 

 «نیالمؤمن ریام ای شعرها فقالوا»

 مردم گفتند: یا أمیرالمؤمنین! موهای او نمایان شد.

 «لها حرمة الف اجل فقال»

 عمر بن خطاب گفت: این زن احترام ندارد!

 - روتیب - یاإلسالم تبکالم: النشر دار ،یالصنعان همام بن الرزاق عبد رکب أبو :المؤلف اسم المصنف،

 6682، ح 557، ص 3، ج یاْلعظم الرحمن بیحب: قیتحق ة،یالثان: الطبعة ،1403



 عزیزان، برمی گردیم و در خدمت بینیمیم یابرنامه. میان دهدیمغیرت عربی را نشان  کامالا این قضایا 

 هستیم.

 اگر خالفت و امامت، حق امیرالمؤمنین بود چرا از مردم استمداد نکرد!؟

، این هست که آیا امیرالمؤمنین )سالم اهلل علیه( یا حضرت صدیقه کنندیمیکی از شبهاتی که آقایان مطرح 

 و استمداد کردند یا خیر!؟ کمک ،در بحث خالفت و امامت طاهره )سالم اهلل علیها( از مردم

ما حضرت بسیار مهمی است که ما باید در این زمینه دقت بیشتری داشته باشیم.  یهابحثاین هم یکی از 

 فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( را به عنوان اولین مدافع حریم والیت و امامت می دانیم.

 از والیت، در جریان هجوم به خانه  علیها()سالم اهللالف( دفاع حضرت زهرا 

که به خانه حضرت فاطمه  یالحظهجلد اول نقل شده است در همان « مرحوم طبرسی»اثر « احتجاج»در کتاب 

، حضرت فاطمه زهرا پشت در آمد و کشیمیمزهرا هجوم آوردند و قسم خوردند که ما این خانه را به آتش 

 فرمود:

د   ال  » ه  و   یلِ  ع  أ   م  ِبق  و  راا  أ س  ض  ح   «م  کِمن   م 

 از شما ندیدم. ترپستبدتر و  اییلهقبمن 

ر  » ُسول   ُتم  کت  ةا  ص الل هِ  ر  ن از  ُتم   و   ن ایدِ یأ   ن  یب   ج  ع  ط  ر   ق  ایفِ  م  کأ م  ُرون ا ل م   و   م  کن  یب   م  مِّ ّقاا  ل ن ا تروآ ل م   و   ُتؤ   «ح 

 ها کردید و به سقیفه برای انتخاب خلیفه رفتید.شما جنازه پیغمبر اکرم را در میان دست ما ر

ُموا ل م   م  کأ ن  ک» ل  ع  ا ت  ال   م  م  ی ق  دِ  و   «ُخم   رِ یغ 

 که پیغمبر اکرم در غدیر خم والیت را برای چه کسی معین کرد. دانستیدینمگویا 



باقر، ج  محمد خرسان،: مصحح/  ، محققیعل بن احمد ،یطبرس: سندهیاللجاج، نو أهل یعل اإلحتجاج

 اللجاج من ص اهلل رسول وفاة بعد یجر  مما طرف رک، باب ذ 80، ص 1

نقل شده است که یکی از اعیان قرن چهارم هجری « طبری شیعی»اثر « دالئل اإلمامة»همچنین در کتاب 

 حضرت صدیقه طاهره آمد و فرمود:

ا» م  ل   ف  ع  د   الل هُ  ج  د   ِْل ح  دِ  ب ع  ة   ِمن   ُخم   رِ یغ  ر ال   و   ُحج   «ُعذ 

 خداوند عالم بعد از غدیر خم برای کسی دلیل و عذری باقی نگذاشت.

، محقق / مصحح: قسم الدراسات رستمر بن یر، محمد بن جریصغ یآمل یسنده: طبر یدالئل اإلمامة، نو

 36، ح 122ة مؤسسة البعثة، ص یاإلسالم

اثر « خصال»ان کرد. همچنین در کتاب رسول گرامی اسالم در میان نماز ظهر و عصر آنچه گفتنی بود را بی

 که حضرت فاطمه زهرا فرمودند: بینیدیمهم « مرحوم شیخ صدوق»

ل   و  » ر ک ه  م   أ ِبی ت  ِدیرِ  یو  د   ُخم   غ  را ِْل ح   «ُعذ 

 گذاشت؟ باقی عذری کسی برای خم غدیر روز پدرم آیا

 ح ،173 ص ،1 ج اکبر، علی ،غفاری: مصحح/  محقق علی، بن محمد بابویه، ابن: نویسنده الخصال،

228 

 و فریاد بر سر انصار و مهاجرین )سالم اهلل علیها(ب( حضرت زهرا 

متوفای « امام ابو موسی محمد بن عمر اصفهانی»اثر « نزهة الحفاظ»از میان کتب اهل سنت هم در کتاب 

که حضرت فاطمه زهرا  کندیم، بیان کندیمهجری نقل شده است که وقتی ایشان روایت فواطم را نقل  581

 ؛کشدیمبر سر مهاجرین و انصار فریاد 



 «مواله یفعل مواله نتک من خم ریغد ومی اهلل رسول قول تمیأنس»

آیا سخن پیغمبر اکرم در غدیر خم را فراموش کردید که فرمود: هرکسی من موالی او هستم، علی 

 موالی اوست؟!

 تبکال مؤسسة: النشر دار ،یموس أبو ینیالمد یاناْلصبه عمر بن محمد :المؤلف اسم الحفاظ، نزهة

، باب 102، ص 1المحسن، ج  عبد محمد یالرض عبد: قیتحق ،یاْلول: الطبعة ،1406 - روتیب - ةیالثقاف

 بعض عن بعضهن الفواطم من ثالثة ةیروا رکذ 

آورده است و  همین تعبیر را 14در صفحه « مناقب اْلسد الغالب»هجری در کتاب  833متوفای « ابن جزری»

 :نویسدیم

 اهلل یصل وقوله مواله یفعل مواله نتک من: خم ریغد ومی وسلم هیعل اهلل یصل اهلل رسول قول تمیأنس»

 «السالم همایعل یموس من هارون بمنزلة یمن أنت وسلم هیعل

 بن علي الحسن أبي المؤمنين أمير غالب بن ليث العجائب وُمظهر الكتائب ُممزق الغالب اْلسد مناقب

 يوسف بن محمد بن محمد الجزري، ابن الخير أبو الدين شمس: المؤلف عنه؛ اهلل رضي طالب أبي

 ح ،14 ص ،1994 اْلولى: الطبعة القرآن، مكتبة: الناشر الطنطاوي، طارق: المحقق ،(هـ833: المتوفى)

5 

المؤمنین و حضرت صدیقه بود که امیر مباحثی ترینیاساسدفاع اهلبیت و استمداد کردن از مردم یکی از 

 . دادندیمطاهره انجام 

 شبانه بر در انصار و مهاجرین )سالم اهلل علیهما(ج( امیرالمؤمنین و حضرت زهرا 

 :گویدیم 16جلد اول صفحه « اإلمامة و السیاسة»در کتاب « ابن قتیبه دینوری»جالب اینجاست که 



 تسألهم اْلنصار مجالس یف الیل دابة یعل اهلل رسول بنت فاطمة حملی وجهه اهلل رمک یعل خرج»

 «النصرة

و  رفتندیمو شبانه در خانه انصار  کردیمامیرالمؤمنین، حضرت صدیقه طاهره را بر حیوانی سوار 

 .کردیمحضرت فاطمه زهرا از آنها طلب یاری 

، بیایید یدانشستهکت که چرا سا  فرمودندیم هاآنو به  رفتندیمحضرت فاطمه زهرا در خانه مهاجرین و انصار 

 ؟!یدانشسته. چرا ساکت کنندیمعلی را یاری کنید! جلوی چشم شما حق خلیفه منصوب پیغمبر اکرم را پایمال 

 «الرجل لهذا عتنایب مضت قد اهلل رسول بنت ای قولونی انواکف»

 : ای دختر رسول خدا! ما با این شخص بیعت کردیم و تمام شد.گفتندیممردم 

 «به عدلنا ما رکب یأب قبل نایإل سبق کعم وابن کجزو أن ولو»

 .کردیمیم، ما با او بیعت گفتیمو این مطالب را  آمدیماگر همسر و پسر عمویت قبل از ابوبکر 

 «سلطانه الناس أنازع وأخرج أدفنه لم تهیب یف اهلل رسول أدع نتکأف وجهه اهلل رمک یعل قولیف»

داشتید ما جنازه رسول اکرم را روی زمین بگذاریم تا مورد بی حرمتی  امیرالمؤمنین فرمودند: شما انتظار

 قرار بگیرد و با شما راجع به خالفت صحبت کنیم؟!

 تبکال دار: النشر دار ،ینور یالد بةیقت ابن مسلم بن اهلل عبد محمد أبو :المؤلف اسم اسة،یوالس اإلمامة

 اهلل رمک یعل ةی، باب إبا16، ص 1ج المنصور،  لیخل: قیتحق ،.م 1997 - هـ 1418 - روتیب - ةیالعلم

 عنهما اهلل یرض رکب یأب عةیب وجهه

جلد چهارم همین « اعالم النساء»برجسته جهان اسالم در کتاب  هاییتشخصیکی از « عمر رضا کحاله»آقای 

 .کندیمقضیه را مفصل نقل 



و  گرفتندینمته بودند و از مردم کمک بنابراین این ادعا که امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره آرام نشس

 ، حرفی بیهوده است.کردندینمنصرت طلب 

 .دانستندیمو امامتشان را امامت الهی  دانستیمامیرالمؤمنین خود را خلیفه منصوب پیغمبر اکرم 

 و وصیت به دفن شبانه چه بود!؟ )سالم اهلل علیها(حضرت زهرا  راز گریه های شبانه

و برای دفاع از امام زمان خودش از هیچ  دانستندیمامیرالمؤمنین را امام واقعی خود  حضرت صدیقه طاهره،

کوششی دریغ نکردند. حضرت فاطمه زهرا با تمام توان از امیرالمؤمنین در خانه، کوچه، مسجد و مالقات زنان 

 مهاجرین و انصار دفاع کردند.

غم و غصه حضرت بود و این چنین اعتراض خود را بر  شبانه روز حضرت فاطمه زهرا نشانگر هاییهگردر نهایت 

مسلمانان اعم از مهاجرین و انصار اعالم کردند. حضرت فاطمه زهرا در نهایت وصیت کردند که او را شبانه دفن 

 کنند.

مهاجرین و این انصار بی وفا که نیامدند از علی بن أبی طالب دفاع کنند،  خواستندیمحضرت صدیقه طاهره 

 م تشییع جنازه حضرت و مراسم دفن آن بزرگوار حضور پیدا نکنند.در مراس

باید در تاریخ بماند که حضرت زهرای مرضیه شبانه دفن شد و مخفیانه به خاک سپرده شد. نه خلیفه مسلمین 

و نه مهاجرین و انصار در مراسم غسل و کفن و دفن و نماز آن حضرت حضور پیدا نکردند و این قضایا در تاریخ 

 ند.ما

تمامی این قضایا نشانگر اعتراض شدید حضرت فاطمه زهرا بر هیئت حاکمه و دفاع تمام قد و جانانه حضرت 

 فاطمه زهرا از امیرالمؤمنین بود.

بحث آتش زدن خانه  هابرنامهاین جلسه آخر بنده با شما در این ویژه برنامه است و ما در طول این ویژه 

 مطرح کردیم.بزرگ  هاییتشخصها( را مفصل از قول بزرگان و علما و حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علی



 )سالم اهلل علیها(مروری بر اسناد هجوم و آتش زدن خانه حضرت زهرا 

به جهت اینکه فرصت ما روایات متعدد آوردیم که نشانگر این بود که در خانه حضرت فاطمه زهرا را آتش زدند. 

 آمده است:« سلیم بن قیس». در کتاب کنمیمت در این زمینه اشاره ایزیادی نداریم، تنها به دو سه رو

ا» ع  رُ  د  ا ِبالن ارِ  ُعم  ه  م  ر  أ ض  اِب  یفِ  ف  ق   ال ب  ر  أ ح  اب   ف   «ال ب 

 عمر بن خطاب در خانه را آتش زد و در آتش گرفت.

 یجانزن یانصار : مصحح/  محقق ،یسق بن میسل ،یهالل: سندهینو ،یالهالل سیق بن میسل تابک

 اْلربعون و الثامن ثی، الحد864، ص 2ج محمد،  ،ینیخوئ

« بحاراالنوار»نقل شده است. بازهم در کتاب  299صفحه  28جلد « بحاراالنوار»این روایت همچنین در کتاب 

 آمده است: 53صفحه 

ر ب   و  » ان   ض  ل م  اِرسِ  س  ال   و   یال ف  ع  ل   الن ارِ  ِإش  ِمنِ  رِ یأ مِ  ب اِب  یع  ة   و   ن  یال ُمؤ  اِطم  نِ  و   ف  س   «ع نِ یال ُحس   و   ال ح 

، 53ج  ،محققاناز  ی، محقق / مصحح: جمعیتق، محمد باقر بن محمد یسنده: مجلسیحار اْلنوار، نوب

 عمر بن المفضل ةیبروا ع ظهوره عند ونیک ما 28 ، باب14ص 

صفحه « هدایة الکبری»هم در کتاب باز. رفتیمخانه امیرالمؤمنین باال در آتش از  یهاشعلهطبق این روایت 

 آمده است: 417

اقِ  و  » ر  اِب  ِإح  ل   ال ب  ِمنِ  رِ یأ مِ  یع  ة   و   ن  یال ُمؤ  اِطم  نِ  و   ف  س  ُثوم  ک أُمِّ  و   ن ب  یز   و   نِ یال ُحس   و   ال ح  ة   و   ل  ت لِ  و   ِفض   ق 

ن   سِّ ةِ  ُمح  ف س  م ِبالر  ظ   «ْل  ع 

 یالمهد اإلمام باب عشر الرابع ، الباب417، ص حمدانن بن ی، حسیبیسنده: خصی، نویالکبر ة یالهدا

 (السالم هیعل)  المنتظر



« بحاراالنوار»در این روایت آمده است که روز سقیفه آتش در خانه امیرالمؤمنین شعله ور شد. بازهم در کتاب 

 آمده است: 18صفحه  53جلد 

اِمِهمُ  و  » ر  ل   الن ار   ِإض   «ال ب اب یع 

، 53ج  ،محققاناز  ی، محقق / مصحح: جمعیتق، محمد باقر بن محمد یسنده: مجلسی، نوحار اْلنوارب

 عمر بن المفضل ةیبروا ع ظهوره عند ونیک ما 28 ، باب18ص 

 :گویدیم« سید مرتضی». از میان علمای بزرگ ما کندیمهمین روایت را نقل « مرحوم مجلسی»

 «القوم یعل تهمی ال ممن عةیالش ریغ رواه قد االحراق خبر نا أنیب فقد»

 ،1410: چاپ سال الثانية،:  چاپ ،436: وفات المرتضى، الشريف:  نويسنده االمامة؛ في الشافي

 تتبع ی، فصل ف119، ص 4، ج قم  - إسماعيليان مؤسسة: ناشر قم، – إسماعيليان مؤسسة: چاپخانه

 مطاعنهم عن به أجاب وما رکب یأب یعل الطاعن یعل المهک

 :نویسدیمزهم در همین کتاب ایشان با

 «تهیب هیعل دخل قد الدخان یرأ یحت ه السالمیعل یعل عیبا ما واهلل»

 برخاست. اشخانهتا زمانی که دید دود از  نین )سالم اهلل علیه( بیعت نکردامیرالمؤم

 ،1410: چاپ سال الثانية،:  چاپ ،436: وفات المرتضى، الشريف:  نويسنده االمامة؛ في الشافي

 اعتراض ی، فصل ف241، ص 3، ج قم - إسماعيليان مؤسسة: ناشر قم، – إسماعيليان مؤسسة: چاپخانه

 رکب یأب إمامة یف المهک

 :نویسدیم« شیخ مفید»

ِرُموا» ل   أ ض   «ن ارا ت  یال ب   ِهمُ یع 



: مصحح/  محقق ،ق 413: مؤلف وفات تاريخ محمد، بن محمد مفيد،: نويسنده ؛(للمفيد ) اْلمالي

 ،ق 1413: چاپ سال ،قم: چاپ مكان مفيد، شيخ كنگره: ناشر اكبر، على وغفارى حسين ولى، تاداس

 9، ح 49، ص اول: چاپ نوبت

 :نویسدیم« مؤتمر علماء بغداد»در کتاب « مقاتل بن عطیه»همچنین 

 «بالنار الباب أحرق و»

 126 ص ،ق1422 م،دوّ  چاپ قم، اإلسالمي، النشر مؤسسة عطيه، بغداد، ابن علماء مؤتمر

 :نویسدیمهم « سید بن طاووس»

 «سلف عن خلفا ةیاإلمام هیعل أطبقت و ثبت مّما الّسالم هایعل فاطمة تیب باب إحراق إنّ »

 .اندکردهعلمای امامیه ما از گذشته نقل  هرکدام ازآتش زدن خانه حضرت فاطمه زهرا را 

، ص یسق، محقق / مصحح: عطار، یموسبن  یلسنده: ابن طاووس، عی، نوالمناقبطرف من اْلنباء و 

 هاباب أحرق لمن لیو ، باب و390

 :نویسدیم« مسعودی»

 اهلل رسول هیإل عهد بما منزله یف عتهیش من معه من و الّسالم هیعل نیالمؤمن ریأم فأقام عنهم فانصرف»

 «بابه أحرقوا و ه،یعل فهجموا منزله یال فوجهوا آله و هیعل اهلل یصلّ 

 یالنب وفاة اعقبت یآلت الحوادث ی، باب ف146، ص ینحسبن  ی، علیسنده: مسعودیة، نویت الوصاثبا

 [ص]

 :نویسدیم« سید مرتضی»



 «؟ يبايع حتى بابه عليه يحرق لمن اختيار وأي»

 ،1410: چاپ سال الثانية،:  چاپ ،436: وفات المرتضى، الشريف:  نويسنده االمامة؛ في الشافي

 اعتراض ، فصل فی241، ص 3، ج قم - إسماعيليان مؤسسة: ناشر قم، – سماعيليانإ مؤسسة: چاپخانه

 بکر أبی إمامة فی کالمه

یکی از متکلمین مشهور قرن هشتم همین نظر را دارند. « فاضل مقداد»همین تعبیر را دارد. « مرحوم دیلمی»

 :گویدیم« صالح مازندرانی مولی»

 «کلذل فماتت هاحمل فسقط حامل یوه بطنها یالباب عل بضرب قتلوها إذ»

 جعفر أبى اإلسالم لثقة والروضة، اْلصول في الكافي كتاب المعروف للمازندراني الكافي؛ أصول شرح

 ه، 1081 المتوفى المازندراني، صالح محمد للمولى الجامع الكافي شرح مع الكليني يعقوب بن محمد

 العربي، التراث احياء دار عاشور، علي السيد: حتصحي و ضبط الشعراني، الحسن أبو الميرزا تعاليق مع

 2، ح 213، ص 7، ج م 2000_  ه 1421 اْلولى، الطبعة محفوظة، الطبع حقوق لبنان،_  بيروت

که جزو پرچمداران وحدت بود، این مسئله را مطرح « مرحوم شهید صدر»همین تعبیر را دارند. « فیض کاشانی»

 .کندیم

 آتش نگرفت!؟پیامبر تش زدند، چرا مسجد اگر خانه فاطمه زهرا را آ

آنچه مهم است این است که امروزه آقایان می گویند اگر خانه علی بن أبی طالب را آتش زدند به طوری که در 

!! آقایان حرف و سخن دیگری ندارند و این گرفتیم، مسجد هم باید آتش شدیمخانه حضرت به مسجد باز 

 .کنندیمادعا را مطرح 

 داشت  درب دو )سالم اهلل علیه(امیرالمؤمنین  نهالف( خا



دو در داشت؛ یک در  امیرالمؤمنین خانه . جواب اول این است کهکنیمیمما در این خصوص چند جواب عرض 

 :فرمایدیمبعد از حدیث سد اْلبواب که . شدیمو یک در به کوچه باز  شدیممسجد باز به 

 «یعل باب إال اْلبواب بسد رأم وسلم هیعل اهلل یصل اهلل رسول أن»

را ببندند، غیر از در خانه  شدیمکه به مسجد گشوده  ییهاخانهپیغمبر اکرم دستور داد درهای تمام 

 علی بن أبی طالب.

 (، مصدرهـ 1420: یالمتوف) یاْللبان نیالد ناصر محمد: ، المؤلفیالترمذ سنن فیوضع حیصح

 القرآن ْلبحاث اإلسالم نور زکمر  إنتاج من - یالمجان - ةیثیالحد قاتیالتحق منظومة برنامج: تابکال

 3732، باب 232، ص 8ة، ج یندرکباإلس والسنة

خانه امیرالمؤمنین و تنها در را بست  شدیمتمامی صحابه که به مسجد باز  یهاخانه برسول گرامی اسالم در

 :کرد و فرمود د. وقتی صحابه اعتراض کردند، رسول گرامی اسالم قسم یارا باز گذاشت

 «فتحته وال شیئا سددت ما واهلل قائلکم فیه فقال»

بعضی از شما مردم اعتراض دارید، اما به خدا سوگند من از نزد خودم در کسی را باز نکردم و در کسی را 

 هم نبستم.

 «فاتبعته بشیء أمرت ولکن»

 به من دستور داده شد و من هم تبعیت کردم.

 «یخرجاه لمو اإلسناد صحیح حدیث هذا»



: النشر دار النیسابوری، الحاکم عبداهلل أبو عبداهلل بن محمد: المؤلف اسم الصحیحین، علی المستدرک

عطا، ج  القادر عبد مصطفی: تحقیق اْلولی،: الطبعة ،م 1990 -هـ  1411 - بیروت - العلمیة الکتب دار

 4631، ح 135، ص 3

یک در از خانه امیرالمؤمنین به مسجد زمینه ورود پیدا کنم.  در این خواهمینمبنده  واین قضیه مفصل است، 

 .شدیمو در دیگر هم به کوچه باز  شدیمباز 

از دری که به  عمدتاا افرادی که به خانه امیرالمؤمنین هجوم آوردند تا حضرت را کشان کشان به مسجد ببرند، 

مر بن خطاب و همراهانش آن در را آتش زدند، و خانه را مورد هجوم قرار دادند. عوارد شدند  شدیمکوچه باز 

 .شدیمنه دری که از خانه حضرت به مسجد باز 

  کرد!می زندگی «نعمان بن حارث» خانه در (علیه  اهلل سالم)  ب( امیرالمؤمنین

حارث بن »حضرت امیرالمؤمنین )سالم اهلل علیه( و حضرت فاطمه زهرا در خانه  اصالا جواب دوم این است که 

 که با مسجد فاصله داشت. کردندیمزندگی « نعمان

که زنانش آنجا بودند. این منازل همگی در پیغمبر اکرم دو نوع منزل داشتند؛ یکی از منازل حضرت منزلی بود 

 مسجد و جنوب مسجد واقع شده بود.قسمت قبله 

جد واقع شده در قسمت شرق مس رسول اکرم همچنین منزل دیگری داشتند که محل مالقات عمومی بود که

 بود که در حال حاضر هم قبر رسول گرامی اسالم در آنجاست.

 .کردندیمبود که امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا در آنجا زندگی « حارث بن نعمان»پشت این منزل، منزل 

مطلبی در این « المنتظم»هجری در کتاب  597متوفای علمی اهل سنت  یهااستوانهکه یکی از « ابن جوزی»

ایشان در است که آقایان قدری حرف نسبت به او دارند. « سبط ابن جوزی». ایشان غیر از کندیمخصوص نقل 

 :نویسدیم 87صفحه 



 «منزال اطلب یلعل قال بفاطمة یعل تزوج فلما»

بزرگ  رسول اهللخانه زاد پیغمبر اکرم بودند، به طوری که از ابتدای طفولیت در دامن  معموالا امیرالمؤمنین 

: وقتی من کودک بودم، پیغمبر اکرم غذا را در دهانشان فرمایندیم« نهج البالغه»همانطور که حضرت در  شدند.

 .گذاشتندیممن و در دهان  جویدندیم

 «منزال اطلب یلعل قال بفاطمة یعل تزوج فلما»

که منزلی تهیه  را به عقد امیرالمؤمنین درآورد، به حضرت فرمود وقتی پیغمبر اکرم حضرت فاطمه زهرا

 کند.

 «هیف بها یفبن الیقل اهلل رسول عن مستأخرا فأصابه منزال یعل فطلب»

 ل پیغمبر اکرم منزلی تهیه کردند و زندگی تشکیل دادند.امیرالمؤمنین دورتر از منز 

 .، مشاهده کردند که آنها دور هستوقتی پیغمبر اکرم نزد امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا آمدند

 «(یإل کأحول أن دیأر یإن) فقال همایإل یلنبا فجاء»

 شما را نزد خود بیاورم. خواهمیمپیغمبر اکرم آمدند و فرمودند: من 

 «یعن تحولی أن النعمان بن حارثة لمکف اهلل رسول ای فقال»

که نزدیک مسجد دارد را با خانه ما  یاخانهامیرالمؤمنین فرمودند: با حارثة بن نعمان صحبت کنید تا 

 وض کند.ع

 «منه تییاستح قد یحت عنا حارثة تحول قد اهلل رسول فقال»

 رسول اهلل فرمود: من شرم دارم از این که ماجرای تعویض خانه را با حارثه مطرح کنم.



بودم. ایشان منزل خود را در اختیار من قرار « ابو ایوب انصاری»پیغمبر اکرم فرمود: منزل من دور بود و منزل 

 این قضیه مطرح کنم. کشمیممن عوض کرد. من دیگر خجالت  داد و با منزل

 «فتحول حارثة کذل فبلغ»

 وقتی این قضیه به گوش حارث بن نعمان رسید، خیلی ناراحت و متحول شد.

 «یکإل فاطمة تحول کأن یبلغن إنه اهلل رسول ای فقال یالنب یإل وجاء»

خانه حضرت فاطمه  خواهییممن شنیدم که او نزد پیغمبر اکرم آمد و عرضه داشت: یا رسول اهلل! 

 زهرا را نزد خود بیاوری.

 «کب النجار یبن وتیب أسقب یوه یمنازل وهذه»

 بنی نجار است. یهاخانهآنها  ترینیکنزدنزل اطراف مسجد تو دارم و من چند م

 «ولرسوله هلل یومال أنا وإنما»

 یا رسول اهلل! من و همه اموالم ملک پیغمبر اکرم است.

 «تدع یالذ من یإل أحب یمن تأخذ یالذ المال اهلل رسول ای واهلل»

 با ملک من انجام دهد. خواهدیمبه خدا سوگند پیغمبر اکرم هر کاری 

 («یکعل اهلل کبار  صدقت)  فقال»

 :نویسدیمسپس 

 «حارثة تیب یإل اهلل رسول فحولها»

 که نزدیک مسجد بود، با هم عوض کرد.پیغمبر اکرم خانه امیرالمؤمنین را با خانه حارثة بن نعمان 



 دار الفرج، أبو یالجوز  بن محمد بن یعل بن الرحمن عبد :المؤلف اسم واْلمم، کالملو  خیتار یف المنتظم

 بفاطمة طالب یأب بن یعل ، باب زواج87، ص 3، ج یاْلول: الطبعة ،1358 - روتیب - صادر دار: النشر

 عنهما اهلل یرض

 :نویسدیمو  کندیمخیلی مفصل قضیه را نقل  56صفحه  43جلد « بحاراالنوار» در کتاب« مرحوم مجلسی»

ِصق   هایتب ان  ک و  » ُسولِ  تِ یب   ُمال   «ص الل هِ  ر 

 خانه حضرت فاطمه زهرا به خانه رسول اکرم چسبیده بود.

مین خاطر نقل شده است رسول گرامی اسالم به امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا عالقه خاصی داشت، به ه

 به خانه امیرالمؤمنین باز کرده بود. یاپنجرهاز خانه خصوصی خود 

 :فرمودندیمو به امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا  کردندیم، پنجره را باز شدندیمهرگاه پیغمبر اکرم دلتنگ 

مُ  ال  ل   الس  ل   ای م  یکع  ةِ  تِ یب   أ ه  ُبو  ل ف   و   النُّ ت  ئِ  ُمخ  ال  ِبط  م   و   ةِ کال م  ئِ  ه  ر  ب  وحِ  ل  یج  ن زِ  نِ یاْل  مِ  الرُّ  ر بِّ  ِعن دِ  ِمن   لِ یِبالت 

ال مِ   « ن  یال ع 

 در ادامه آمده است:

ال ت  » ق  ةُ  ف  اِطم  ل   و   ف  مُ  یکع  ال  ن   الس  م  ا ای أ ن ت   ف  ذ   «ه 

 : علیک السالم، شما چه کسی هستید؟فرمودیمحضرت فاطمه زهرا 

ال  » ِب  ِمن   خ  یش   ق  ر  ل ُت  ال ع  ب  ل   أ ق  رِ  دِ یس   یکأ بِ  یع  اِجراا  ال ب ش  ة   ِمن   ُمه  د   ِبن ت   ای أ ن ا و   ُشق  م  ارِ  ُمح  دِ  یع  س   ال ج 

اِئعُ  اسِ  ِبدِ کال   ج  و  مُ ی ینِ یف  ح   «الل هُ  کر 

، 43ج  ،محققاناز  ی، محقق / مصحح: جمعیتق، محمد باقر بن محمد یسنده: مجلسیحار اْلنوار، نوب

 50، ح 56ص 



واضح و روشن بود. نقل شده یکی از اعراب از پیغمبر اکرم  کامالا این روایات همگی نشانگر این است که قضایا 

 تقاضای غذا کردند.

در خانه من غذا موجود نیست. شما به خانه حضرت فاطمه زهرا که در  فعالا رسول گرامی اسالم فرمودند: 

 که اگر طعام دارند، در اختیار شما قرار دهند.بپرسید مجاورت خانه پیغمبر اکرم هست بروید و 

مبنی بر اینکه اگر در خانه حضرت فاطمه زهرا را آتش زده بودند  کنندیمبنابراین این ادعا که آقایان مطرح 

 ، باطل است.شدیمباعث آتش گرفتن مسجد 

و عناد دارند و این  اندواندهخشاید تاریخ  البته. اندنخواندهاین افراد خیلی بی سواد هستند و تاریخ  ظاهراا 

 .گویندینممطالب را به مردم 

و جوانان وظیفه و تکلیف شرعی ما این است که تاریخ صدر اسالم را بازخوانی کنیم و حقایق را برای مردم 

 بیان کنیم.شیعه و اهل سنت 

 یشان به من فرمودند:بنده یک مرتبه هم عرض کردم زمانی که در محضر آیت اهلل العظمی جوادی آملی بودم، ا

این تکلیف شماست که مسائل و اتفاقات تلخی که در صدر اسالم افتاده است را بیان کنید. بگذارید جوانان 

 .گویندینم هاآناهل سنت این مطالب را بشنوند، زیرا علمای اهل سنت این مطالب را برای 

هل سنت از شما و فردای قیامت جوانان ااگر شما این مطالب را نگویید، نزد خداوند عالم مسئول هستید 

 شکایت خواهند کرد که چرا این حقایق را برای ما بازگو نکردید.

و از همه التماس دعا دارم. عزیزانی که در جوار بارگاه ملکوتی ثامن  سپارمیمعزیزان را به خداوند مّنان همه 

 االئمة هستند، ما را دعا کنند.



حضرت علی بن موسی الرضا یا زمانی که چشمشان به گنبد افتاد، اگر حتی  عزیزان موقع تشرف به حرم مطهر

السالم علیک »که تنها یک جمله از طرف ما بگویند:  خواهیمیم هاآنما از  ک کلمه هم از ما یاد گرفته باشندی

 !«یابن فاطمة الزهراء

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

 


