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 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

 النصیر نعم و المولی نعم الوکیل نعم و اهلل حسبنا بالعباد بصیر اهلل إن اهلل إلی مریأ أفوض اهلل

با عرض سالم و عرض تسلیت ایام فاطمیه و شهادت مظلومانه حضرت صدیقه طاهره )سالم اهلل علیها( 

 است. موضوع بحث امروز ما در رابطه با قضیه شهادت حضرت فاطمه زهرا .به همه شما عزیزان و گرامیان

که قضیه شهادت حضرت فاطمه  کنندیممرتب تحدی  ،و فضای مجازی هارسانهوهابی در  یهاشبکهامسال 

 زهرا افسانه است و شیعه هیچ دلیلی برای شهادت حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( ندارد.

ت فاطمه زهرا اگر کسی یک روایت صحیح برای شهادت حضر کنندیموهابی اعالم  یهاشبکهکارشناسان 

 .دهیمیمبیاورد، ما ده دستگاه گوشی آیفون به او جایزه 

در رابطه با قضیه شهادت حضرت فاطمه زهرا چند موضوع است که باید مرتبط به هم بحث شود. ما از این 

 .کنیمیمچند موضوع، یک موضوع را امروز خدمت عزیزان عرض 

ببینیم که آیا  خواهیمیمالم اهلل علیها( است. ما قضیه کتک خوردن حضرت صدیقه طاهره )س مسئله اول

 حضرت فاطمه زهرا را مورد ضرب و شتم قرار دادند یا خیر.

ما روایات متعددی در منابع شیعه و اهل سنت در رابطه با سیلی خوردن حضرت فاطمه زهرا داریم به طوری که 

 .غالف شمشیر مورد ضرب قرار گرفت حضرت با

در این زمینه پهلوی حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( است. ما روایات متعددی  شکسته شدن مسئله دوم

 خیلی باالتر است.هم داریم که از استفاضه 



آتش زدن خانه حضرت فاطمه زهراست. ما نه یک روایت و دو روایت بلکه چندین روایت داریم که  مسئله سوم

 حضرت صدیقه طاهره آتش گرفت.خانه  بدر

قضیه سقط حضرت محسن است. ما در منابع شیعه و اهل سنت روایات متعددی داریم که  ممسئله چهار

ن که در اثر فشار بی بودندباردار حضرت فاطمه زهرا شش ماهه حامله بودند. حضرت به فرزندی به نام محسن 

 .در و دیوار حضرت محسن شهید شد

 شیعه! در منابع )سالم اهلل علیها(اسناد شهادت حضرت زهرا 

که امروز مورد بحث ماست، موضوع شهادت حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( است. در رابطه  مسئله پنجم

 .رویمیمبا شهادت حضرت فاطمه زهرا ما ابتدا روی مسئله شهادت و روایت صحیح 

  «کافی»مرحوم کلینی در : اول روایت

روایتی از قول  458این کتاب جلد اول صفحه  . درکندیمروایتی را مطرح « کافی»در کتاب « مرحوم کلینی»

ن و ایشان از علی بن جعفر برادر امام هفتم و آ« کیمر  ع  »و ایشان از « محمد بن یحیی ابو جعفر عطار قمی»

 که فرمود: بزرگوار از امام هفتم نقل کرده

ة   ِإن  » اِطم  ة  یِصد   ع ف  هِ  ق  ةیش   «د 

 .ستت فاطمه زهرا صدیقه و شهیده ههمانا حضر

، 1محمد، ج  ،یآخوند و برکا  یعل یغفار : مصحح/  محقق ،یعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهینو ،یافکال

 2، ح 458ص 

هِ »در رابطه با واژه  خواهمینمبنده  ةیش  در قرآن کریم موارد خیلی بحث کنم، زیرا واضح و روشن است.  «د 

 :فرمایدیمآمده است و  «شهید»متعددی واژه 



ن   )و   ُسول   و   الل ه   ِطعِ ی م  أُولئِ  الر  ع   کف  م   ن  یال ذِ  م  ل   الل هُ  أ ن ع  د   و   ن  ییالن بِ  ِمن   ِهم  یع  داءِ  و   ن  یقِ یالص  ه   و   الشُّ

اِلحِ  ُسن   و   ن  یالص  فِ  کأُولئِ  ح   ق(یر 

 نعمت خدا هک بود خواهد یسانک نیهمنش( ز یرستاخ روز در)  ند،ک اطاعت را امبریپ و خدا هک یسک و

 .هستند یخوب هاییقرف هاآن و صالحان، و شهداء و قانیصد و امبرانیپ از رده،ک تمام آنها بر را خود

 69(: آیه 4سوره نساء )

 «شهید»در هرکجای قرآن کریم آمده است، به معنای کسی است که مورد قتل قرار گرفته است.  «شهید»کلمه 

 نیست! «شاهد»به معنای 

ة   ِإن  »: فرمایدیمظم در اینجا که امام موسی کا اِطم  ة  یِصد   ع ف  هِ  ق  ةیش  روشن است. این روایت  کامالا قضیه  ،«د 

 شده است. مطرح 325به چاپ رسیده است، صفحه  یداا جدکه « مسائل علی بن جعفر»همچنین در کتاب 

 بررسی سندی روایت کافی از دو مسیر:

آیا این روایت صحیح است یا خیر. در ببینیم  خواهیمیمدر اینجا چند نکته وجود دارد. نکته اول این است که 

 رابطه با اینکه روایت صحیح است یا صحیح نیست، ما دو راه داریم. یک راه میانبر و یک راه تفصیلی.

عه که در علم رجال تخصص خاصی دارد، شهادت بزرگ شیراه میانبر این است که یکی از علمای بزرگ و فقهای 

 است. این شهادت برای ما کافی است. د که روایت صحیحبده

 راه دیگر این است که ما تک تک روات سند را بررسی کنیم و ببینیم علمای رجال در رابطه با آنها چه می گویند.

است، جلد « کافی»که شرح کتاب « مرآة العقول»در کتاب « مرحوم عالمه مجلسی )رضوان اهلل تعالی علیه(»

 :گویدیم، آوردیمیت را زمانی که روا 315پنجم صفحه 

 «یحصح یالثان ثیالحد»



، محقق / مصحح: یتق، محمد باقر بن محمد یسنده: مجلسی، نوالرسولشرح أخبار آل  یمرآة العقول ف

 2، ح 315، ص 5، ج هاشمد ی، سیمحالت یرسول

 .«مرحوم عالمه مجلسی». این هم روایت صحیح به شهادت گشتندیمآقایان به دنبال روایت صحیح 

آیت اهلل  نظیراثر دو تن از فقهای بزرگ معاصر « أجوبة اإلستفتائات یصراط النجاة ف»نکته دوم در کتاب 

این روایت در جلد در این زمینه نقل شده است.  یانکتهالعظمی خوئی و آیت اهلل العظمی شیخ جواد تبریزی 

 :گویدیمو  شودیممطرح  441سوم صفحه 

 «وشهادتها تهایمظلوم یف ظاهر وهو ،دةیقة شهیصد (ع) فاطمة إن: قال (ع) اظمکال عن معتبر بسند»

 1264، س 441، ص 3، ج یالخوئ دیالس: سندهی(، نویز یالتبر رزایالم قیتعل) النجاة صراط

به « شهید»کلمه این هم نظر آیت اهلل العظمی خوئی است و هم نظر آیت اهلل العظمی شیخ جواد تبریزی. 

بلکه ظهور در  ،آن را معنا کنند خواهندیمافراد بی سواد و منحرف ه بعضی از نیست ک «شاهد»معنای 

 مظلومیت و شهادت حضرت فاطمه زهرا دارد.

راه دیگر هم این است که ما تک تک این روات را بررسی کنیم و ببینیم آیا راویان این روایت مورد تأیید علمای 

 رجال هستند یا خیر.

کتب اربعه حدیثی داریم. کتب  ،کتب اربعه رجالی داریم، همانطور که در حدیث ،لما در رجا دانندیمآقایان 

 «.استبصار»و « تهذیب األحکام» ،«من ال یحضره الفقیه»، «کافی»ثی شیعه عبارتند از کتاب اربعه حدی

و « فهرست شیخ طوسی»، «رجال شیخ طوسی»، «رجال نجاشی»عبارتند از کتاب هم کتب اربعه رجالی شیعه 

 ، در این چهار کتاب جمع آوری شده است.اندگرفتهعمده رواتی که مورد توثیق یا تضعیف قرار «. رجال کشی»



کتابی تحت عنوان « عالمه حلی. »اندآمدهکه بعد از این بزرگواران همچنین ما یک سری جوامع رجالی داریم 

« مرحوم مامقانی»بعد از ایشان  دارد.هم کتابی رجالی « ابن داوود»د. دار« علم الرجال یخالصة األقوال ف»

جلد از چاپ بیرون آمده  53 چاپ جدید این کتاب تا حدوددارد که « تنقیح المقال»کتابی مفصل تحت عنوان 

 است. 

 هاینا اثر آیت اهلل العظمی خوئی است که در بیست و یک جلد چاپ شده است.« معجم الرجال»کتاب دیگر 

از قرائن و شواهد وثاقت یا ضعف راوی را  بعضاا بر شهادت کتب اربعه رجالی، جوامع رجالی هستند که افزون 

 .کنندیماستفاده 

خود در مورد ایشان « رجال»در کتاب « نجاشی»است. حال ببیینم « محمد بن یحیی عطار قمی»راوی اول ما 

سبحانی معتقدند که  . محقق این کتاب آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی است. آیت اهلل العظمینویسدیمچه 

 ایشان رجالی بی نظیر تاریخ شیعه است.

 «ثیالحد ریثک ن،یع ثقة، زمانه، یف أصحابنا خیش ،یالقم العطار جعفر أبو»

ابوجعفر عطار قمی بزرگ شیعه در زمان خود است، ثقه است، شخصیت بزرگی است و کثیر الحدیث 

 است.

 946 ش، 353، ص یالنجاش: سندهی(، نویالنجاش رجال) عةیالش یمصنف اسماء فهرست

 33جلد نوزدهم صفحه « معجم رجال الحدیث»راوی اول ثقه است. آیت اهلل العظمی خوئی در کتاب بنابراین 

 مباحث را مطرح کرده است.

محمد بن یحیی »را آورده است، سپس گفته که به عنوان « شیخ طوسی»و « نجاشی»ایشان در این کتاب قول 

 آمد. هم خواهد« عطار قمی



. عزیزان خوب دقت کنند که این رویمیم« رجال نجاشی»بازهم به سراغ است. « العمرکی بن علی»راوی دوم 

 در این کتاب در خصوص این شخص آمده است:راه تصحیح تفصیلی سند است. 

 «ثقة أصحابنا، من خیش»

 828 ش، 303، ص یالنجاش: سندهی(، نویالنجاش رجال) عةیالش یمصنف اسماء فهرست

به معنای استاد است. ایشان یکی از  «خیش»ایشان یکی از اساتید اصحاب ما و مورد وثوق است. می گوید: 

 اساتید شیعه بوده است.

فرزند امام جعفر صادق )علیه السالم( و برادر حضرت موسی بن « علی بن جعفر»اوی آخر است، راوی سوم که ر

 :فرمایندیم 151صفحه « فهرست»ر کتاب د« مرحوم شیخ طوسی»جعفر )علیه السالم( است. 

 همیعل طالب یأب بن یعل بن نیبن الحس یعل بن محمد بن جعفر بن یموس أخو جعفر، بن یعل»

 «ثقة القدر، لیجل السالم،

 شعبان األولى،: چاپ القيومي، جواد الشيخ: تحقيق ،460: وفات الطوسي، الشيخ: نويسنده الفهرست؛

 4، ح 151، ص الفقاهة نشر مؤسسة: ناشر اإلسالمي، النشر سةمؤس: چاپخانه ،1417 المعظم

بنابراین ما برای روایتی که از کتاب انسان با شخصیتی بوده و مورد وثوق است.  ،ایشان هم طبق نقل راوی

علی بن »ثقه است و « عمرکی»ثقه است، « محمد بن یحیی»عرض کردیم،  291جلد اول صفحه  «کافی»

 هم ثقه است.« جعفر

که این روایت صحیح است. همچنین تعبیر دیگری در این زمینه  دفرماییم« مرآة العقول»در کتاب « جلسیم»

 :نویسدیمآمده است که 

 «المتواترات من هو و دةیشه انتک هایعل اهلل صلوات فاطمة أن یعل دلی الخبر هذا إن ثم»



، محقق / مصحح: یتققر بن محمد ، محمد بایسنده: مجلسی، نوالرسولشرح أخبار آل  یمرآة العقول ف

 2، ح 318، ص 5، ج هاشمد ی، سیمحالت یرسول

آقایان اهل  مخصوصاا همه ما می دانیم بودن حضرت فاطمه زهرا از متواترات است.  «شهید»طبق این روایت 

 سنت بر این عقیده هستند:

ن  » م  اِتر   ر  کأ ن   و  و  د   ال ُمت  ق  ر  ک ف   «ف 

 ار کند، کافر است.هرکسی حدیث متواتر را انک

 من وجماعة نظام خیالش :المؤلف اسم النعمان، فةیحن یأب األعظم اإلمام مذهب یف ةیالهند یالفتاو

اُت 265، ص 2، ج م 1991 - هـ 1411 - رکالف دار: النشر دار الهند، علماء رِ کال   ، باب ُموِجب  اع   ف   ما منها أ ن و 

ل ُق ی ع  ِ  ت  انِ یِباإل  مِ  م  ال  ِس  اإل   و 

این عبارت را آورده است. بنابراین ادعای  23صفحه  18جلد « مجموع الفتاوی»در کتاب  هم «ابن تیمیه»

بر شهادت حضرت فاطمه زهرا داشته باشیم، این یک  دالکارشناسان وهابیت مبنی بر اینکه روایت صحیحی 

 روایت است.

اگر پول یا جوایزشان در هر  قطعاا و حرام است  هاشبکهاین پول وهابی پیشکش خودشان!  یهاشبکهجوایز 

 .کندیمدور وارد شود، برکت را از آن خانه  یاخانه

  «کنز الفوائد»در  «کراچکی» مرحومدوم:  روایت

هجری نقل شده است. ایشان  449یکی از فقهای بزرگ شیعه متوفای « مرحوم کراچکی»روایت دوم در کتاب 

 :ندکیماز پیغمبر اکرم نقل هم به سند صحیح 



ال   وُنُس ی ای» د   ق  ُسولُ  یج  ُعون   ص الل هِ  ر  ل  ُعون   م  ل  ن   م  ِلمُ ی م  دِ  ظ  ة   یب ع  اِطم  ای و   یاب ن تِ  ف  ِصُبه   و   هاحق   غ 

ای ُتُله   «ق 

، باب 150، ص 1، ج اهلل، محقق / مصحح: نعمة، عبد یعل، محمد بن کیراجکسنده: ینز الفوائد، نوک

 فصل لهاأو مکأمت آخر لعن و قوله شرح

 «:کنز الفوائد»بررسی سندی روایت 

معجم »است. مرحوم آیت اهلل العظمی خوئی در کتاب « کراچکی»راوی آن  بینیمیمدر رابطه با این سند ما 

 :دنویسیم« کراچکی»نسبت به  جلد هفدهم «رجال الحدیث

ل یجل ثقة، محدث، ه،یفق لم،کمت فاضل، عالم،: کیراجکال عثمان بن یعل محمد ابن الفتح، أبو خیالش»

 «القدر

 11342، ح 358، ص 17، ج یالخوئ دیالس: سندهیث، نویالحد رجال معجم

. آیت اهلل العظمی خوئی )رضوان اهلل تعالی علیه( در کتاب کندیمنقل « ابو الحسن بن شاذان»ایشان از 

 :گویدیمجلد شانزدهم « معجم رجال الحدیث»

 «ثقات لهمک خهیمشا أن وقد عرفت ،یالنجاش خیش ألنه بل ره،کذ  لما ال ثقة، هو»

 10149، ح 17، ص 16، ج یالخوئ دیالس: سندهیث، نویالحد رجال معجم

 :نویسدیمهم نسبت به ایشان « نجاشی»

 «المعرفة حسن ه،یالفق خنایش یالقم یالفام العباس أبو شاذان الحسن بن بن یعل بن أحمد»

 204، ح 84، ص یالنجاش: سندهی(، نویالنجاش رجال) عةیالش یمصنف اسماء فهرست



در کتاب « مرحوم نجاشی»است. و اجالء روات فقهای شیعه  یکی از اجالء« محمد بن حسن ولید»عد راوی ب

 :نویسدیم 383خود صفحه « رجال»

 «ووجههم ومتقدمهم، ههم،یوفق ن،ییالقم خیش جعفر د أبویالول بن أحمد بن الحسن بن محمد»

د بن ولید ابو جعفر یکی از اساتید قممین و فقهای قمیین و پیشتازان قم و محمد بن حسن بن احم

 صاحب وجهه و شخصیت است.

 1042، ح 383، ص یالنجاش: سندهی(، نویالنجاش رجال) عةیالش یمصنف اسماء فهرست

 :نویسدیمدر مورد ایشان « مرحوم نجاشی»است. « بصائر الدرجات»صاحب کتاب « محمد بن حسن صفار»

 «م القدریعظ ثقة، ن،ییالقم أصحابنا یف وجها ناک»

 948، ح 354ص ، یالنجاش: سندهی(، نویالنجاش رجال) عةیالش یمصنف اسماء فهرست

کم نظیر رجال شیعه است. ایشان  هاییتشخصاست که یکی از اجالء و « محمد بن ابی عمیر»راوی دیگر 

 :گویدیمدر مورد او « نجاشی»وده است. یکی از اصحاب امام رضا و امام جواد )علیهم السالم( ب

 «نیالمخالف وعند نایف المنزلة میعظ القدر لیجل»

 او جلیل القدر و دارای منزلت بزرگ نزد ما و مخالفین ماست.

 887، ح 326، ص یالنجاش: سندهینو عة،یالش یمصنف اسماء فهرست

جلد اول صفحه « األصول یالعدة ف»در کتاب « مرحوم شیخ طوسی»یکی از کسانی است که « ابن ابی عمیر»

 :گویدیم 154



 بن محمد بن وأحمد ،ییحی بن وصفوان ر،یعم یأب بن محمد هیروی ما نیب الطائفة سوت کذل وألجل»

 «به وثقی عمن إال رسلونی وال روونی ال بأنهم عرفوا نیالذ الثقات من رهمیوغ نصر یأب

که محمد بن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن  آنچه انددانستهطایفه و علمای بزرگ شیعه برابر 

 .کنندینممحمد بن ابی نصر بزنطی روایاتشان چه مرسل باشد و چه مسند باشد، غیر از ثقه نقل 

 5 ، فصل154، ص 1، ج یالطوس خیالش: سندهیالفقه، نو أصول یف العدة

ما راویان  تئله تمام است و نیازی نیسبرسد، مس« ابن ابی عمیر»این عبارت به این معناست که اگر سند به 

 را بررسی کنیم.« ابن ابی عمیر»بعد از 

جلد دوم « اإلرشاد»در کتاب « مرحوم شیخ مفید. »کنیمیمبررسی هم  را «ابن ابی عمیر»ما دو راوی بعد از 

 :نویسدیم 216صفحه 

ن  » ِمم  و   ف  رِ  یر  ةِ  الن ص   ح  یص  ام  ِم  دِ  یأ بِ  ِمن   ِباإل  ب  اِدقِ  الل هِ  ع  ل   ع الص  نِ  یأ بِ  اب ِنهِ  یع  س   وخِ یشُ  ِمن   ع یُموس   ال ح 

اِب  ح  دِ  یأ بِ  أ ص  ب  هِ  ع  ِتهِ  و   الل  اص  ان ِتهِ  و   خ  اِتهِ  و   ِبط  اءِ  ِثق  ه  اِلحِ  ال ُفق  انُ  ن  یالص  و  هِ  ِرض  ل   الل  لُ  ِهم  یع  ض  ر   ب نُ  ال ُمف   ُعم 

فِ   «یال ُجع 

د، محمد بن محمد، محقق / مصحح: مؤسسة یسنده: مفیالعباد، نو یج اهلل علمعرفة حج یاإلرشاد ف

 ع اظمکال إمامة یعل النص یف ، فصل216، ص 2، چ السالمهم یت علیآل الب

ان ِتهِ » هم « نجاشی»بررسی کنیم.  خواهیمینمما بیشتر از این به معنای کسانی است که صاحب سر  بودند.  «ِبط 

 :نویسدیم« یونس بن یعقوب»در رابطه با و  ندکیمهمین بحث را مطرح 

 «موثقا عندهم، ایحظ انکو  أمره یفتول»

 1207، ح 446، ص یالنجاش: سندهینو عة،یالش یمصنف اسماء فهرست



 تمام روات مورد وثوق علمای رجال شیعه هستند.، بینیمیمچند راوی که ما « یونس بن یعقوب»در رابطه با 

دو روایت صحیح السند در رابطه با شهادت حضرت فاطمه ما اما استه بودند، آقایان یک روایت صحیح خو

 شاءاهلل به منابع اهل سنت هم خواهیم رسید. ان حالزهرا از منابع شیعه نشان دادیم. 

 )سالم اهلل علیها(شهادت حضرت زهرا اثبات روایات مؤید در 

ین است که در هر بابی اول ا« کلینی»گان ما نظیر بزر مبنای  معموالا روایات دیگری که مؤید این روایات است، 

و روایات بعد که شاید سندا ضعیف باشد، اما مؤید  کندیمنقل باب روایتی که از نظر خودش صحیح است 

 .آوردیمهست را 

حکمی را ثابت کند. البته عزیزان دقت کنند سند ضعیف غیر از  تواندینمدرست است که سند ضعیف به تنهایی 

اگر هزار سند دروغ و جعلی را کنار هم بگذارید، همانند این است که بخواهید هزار صفر را با روغ است. سند د

 .شودیمهم جمع کنید که حاصل جمع صفر 

. شناسیمینممرسل است، به طوری که یکی از راویان آن مجهول است و ما او را  ،در مقابل حدیث ضعیف

رجالی اسمش  یهاکتابهمچنین راوی مهمل است و در قه نباشد. شاید این راوی ثقه باشد و شاید هم ث

 نیامده است یا ما نتوانستیم پیدا کنیم.

تفاوت دارد. مبنای عموم فقهای شیعه این عزیزان دقت کنند که حدیث ضعیف با حدیث دروغ و حدیث جعلی 

 ، قابل استناد است.مستفیض شد ،است که اگر روایت ضعیف

که اگر سه  اندکردهو دیگر کتب نقل « الدرایة»در کتاب « مرحوم شهید»را معنا کردند.  آقایان روایت مستفیض

 .شودیمسند یا بیشتر در یک موضوعی باشد، روایت مستفیض 



که خیلی نسبت به مسائل رجالی  شانیفقهکتب در جای جای فقها و بزرگان ما حتی آیت اهلل العظمی خوئی 

 :نویسندیم رسندیممستفیض  حساسیت دارند، وقتی به روایات

 «السند یروایات الباب مستفیضة تغنینا عن البحث ف»

 روایت در این باب مستفیض است و ما نیازی به بررسی سندی نداریم.

بعدی هم اگر روایات ضعیف از سه روایت بیشتر شد،  یهابحثباشند. در عزیزان به این نکته توجه داشته 

 .کنندیمفتوا صادر فقهای ما طبق روایات مستفیض  ی کهبه طور  شودیمروایت مستفیض 

است و همانند آیه قرآن روایت متواتر قطعی شنیدیم که روایت متواتر است. « عالمه مجلسی»در این زمینه از 

 کریم است که برای ما قطع آور است.

دارد. « أمالی»در کتاب  «مرحوم شیخ صدوق»روایتی است که ما در اینجا چند روایت مؤید داریم. روایت اول 

 «.شیخ طوسی»د و هم دار« أمالی»کتابی به نام « صدوق شیخ»البته هم 

بودند که امام حسن وارد شدند. پیغمبر اکرم که روزی رسول گرامی اسالم نشسته  کندیمنقل « ابن عباس»

رد شدند و پیغمبر سپس امام حسین واوقتی چشمشان به امام حسن افتاد، گریه کردند و مطالبی فرمودند. 

 اکرم گریه کردند.

ه طوری که اشک چشمانشان جاری شد و زمانی که حضرت فاطمه زهرا وارد شد، رسول اکرم گریه کردند ب

 فرمود:

ا یأ ن   و  » أ   ل م  ایر  ُت کذ   ُته  ا ر  ن عُ ی م  ا ص  دِ  ِبه   «یب ع 

 .شودیمل وقتی دخترم فاطمه را دیدم، به ذهنم آمد مصائبی که بعد از من متحم



ا یأ ن  ک» د   و   ِبه  ل   ق  خ  لُّ  د  ا ُغِصب ت   و   هاحرمت ت  کان ُتهِ  و   هایتب الذُّ ه  ق  ا و   ح  ه  ث  ت  ِإر  ا ِسر  ک و   ُمِنع  ن ُبه   و  ] ج 

ت  ک ا ِسر  ُته  ن ب  ت   و  [ ج  ط  ق   «هاینجن أ س 

را غصب کردند و ارثش و حقش  اندشکستهکه ذلت داخل خانه او وارد شده و حرمت او را  بینمیممن 

 .اندکردهو جنینش را شهید  اندشکستهو پهلویش را  اندگرفتهرا 

اه   ای یُتن ادِ  یهِ  و  » د  م  ال   ُمح  اُب  ف   «ُتج 

 .دهدینم، اما کسی پاسخ او را دهدیمفاطمه ندای یا محمدا سر 

غِ  و  » ت  ال   ُث یت س  اُث  ف   «ُتغ 

 .دهدیمن، اما کسی پاسخ طلبدیمفاطمه استغاثه 

ال  » الُ  ف  ز  دِ  ت  ُزون ةا  یب ع  ح   «ةا کیب ا  ُروب ةا کم   م 

 .آیدیمپریشان و گریه کنان است، نزد من سپس در حالی که محزون و 

 :نویسدیمحضرت در ادامه 

ت  » ل   ونُ کف  ن   أ و  ُقنِ ی م  لِ  ِمن   یل ح  مُ  یتِ یب   أ ه  د  ق  ت  ل   ف  ُزون ةا  یع  ح  ةا  ُروب ةا کم   م  ُموم  غ  ُصوب ةا  م  غ  ُتول ة م  ق   «م 

 ،كتابچى: ناشر ،ق 381: مؤلف وفات تاريخ ،على بن محمد بابويه، ابن: نويسنده ،(للصدوق) األمالي

 2، ح 113، ص ششم: چاپ نوبت ،ش 1376 ،تهران

 :فرمایدیم «قتل»قرآن کریم نسبت به کلمه 

ب ن   ال )و   س  بِ  یفِ  ُقِتُلوا ن  یال ذِ  ت ح  واتاا  هِ الل   لِ یس  ب ِهم   ِعن د   اء  یأ ح   ب ل   أ م  (ی ر  ُقون  ز   ر 



 نزد و اندزنده آنها هکبل مردگانند، اندشده شتهک خدا راه در هک آنها مبر گمان هرگز( امبر یپ یا)

 .شوندیم داده یروز  پروردگارشان

 169(: آیه 3سوره آل عمران )

ُتول ة»کلمه  ق  بر  دهندیمرسول گرامی اسالم قبل از رحلتشان شهادت در اینجا هم است.  «شهیدة»معادل  «م 

 .رسدیمشهادت اینکه حضرت فاطمه زهرا به 

بشارة »در کتاب « شیعیطبری »نقل کرده است و هم « أمالی»در کتاب « شیخ صدوق»این روایت را هم 

 این تعبیر را آورده است.« المصطفی

ت  » ل   ونُ کف  ن   أ و  لِ  ِمن   یُتل ِحُقنِ  م  مُ  یتِ یب   أ ه  د  ق  ت  ل   ف  ُزون ةا  یع  ح  ةا  ُروب ةا کم   م  ُموم  غ  ُصوب ةا  م  غ  ُتول ة م  ق   «م 

القاسم،  یجعفر محمد بن أب ین أبی، عماد الدیآمل یسنده: طبر ی، نویعة المرتضیلش یبشارة المصطف

 ینالحسن یعل و فاطمة یعل یجر ی بما( ص) یالنب ، باب إخبار199ص 

. اآلن فرصت نیست، اما بنده در جلسات کندیمقل ن« ابن عباس»ت دیگری را از روای «سلیم بن قیس هاللی»

 معتبر و مورد اعتماد شیعه است. یهاکتابیکی از « سلیم»عد به مناسبتی عرض خواهم کرد که کتاب ب

 این کتاب از: فرمایدیممورد وثاقت بود. ایشان « الغیبة»صاحب کتاب « نعمانیمرحوم »این کتاب از زمان 

 .کردندیمکتب معتبر و اصول معتبر شیعه است. علمای شیعه در طول تاریخ به این کتاب مراجعه و اعتماد 

یا بعضی عباراتی در جاهایی  کنندیمتشکیک نیست. بعضی افراد « سلیم بن قیس»همچنین شکی در وثاقت 

 توان مقاومت ندارد.آمده است « سلیم»نسبت به کتاب و شخص نقل شده است، در برابر توثیقاتی که 



نقل شده است که رسول گرامی اسالم نشسته بودند در حالی که  907صفحه « سلیم بن قیس»بازهم در کتاب 

 تا حضرت فاطمه زهرا وارد شدند، پیغمبرهم حضور داشتند. « جابر بن عبداهلل انصاری»و « عبداهلل بن عباس»

 فرمودند:

لُ  کِإن  » ن   أ و  ُقنِ ی م  لِ أ   ِمن   یل ح   «یتِ یب   ه 

 ، تو هستی.شودیماولین کسی از اهلبیتم که به من ملحق 

ةُ یس   أ ن تِ  و  » اءِ  د  لِ  ِنس  ن ةِ  أ ه   «ال ج 

 و تو سرور زنان اهل بهشت هستی.

ر   و  » ت  دِ  ن  یس  ت   ظاا یغ   و   ُظل ماا  یب ع  بِ  یح  ر  ر  یک و   یُتض  ع   س  عِ  ِمن   ِضل  ال   «کأ ض 

 .شکنندیمو پهلوی تو را  زنندیمخواهی دید به طوری که تو را و بعد از من ظلم و خشمی 

ن  » اِتل   الل هُ  ل ع   «کق 

 یزنجان ی، محقق / مصحح: انصار یسقم بن ی، سلیسنده: هاللی، نویس الهاللیم بن قیتاب سلک

 الستون و یالحاد ثی، باب الحد907، ص 2، محمد، ج ینیخوئ

حال ببینیم امام صادق در این زمینه چه فرمایشی اسالم آمده است. از زبان رسول گرامی  «قتل»بازهم کلمه 

 گفت که جزو روایات صحیح است. توانیم« کامل الزیارات»کتاب در خصوص دارند. 

ابن »همگی ثقه هستند، زیرا « کامل الزیارات»که راویان کتاب  دفرماییمآیت اهلل العظمی خوئی به صراحت 

 .کنمینمنوشته است که من در این کتاب جز از ثقه نقل  در ابتدای کتاب خود« قولویه

 ؛دهندیمرا مورد ضرب و شتم قرار  نقل شده است که حضرت فاطمه زهرا 332در اینجا هم صفحه 



حُ  و  » ر  ا ت ط  ا ِمن   یفِ  م  ِنه  ِب  ب ط  ر   «الض 

 .رسدیم، به شهادت شودیمجنین حضرت بر اثر ضربی که بر آن بزرگوار وارد 

لِ  ِمن   ت ُموُت  و  » ِب  کذ  ر   «الض 

 .رودیمحضرت فاطمه زهرا بر اثر این آزار و اذیت و کتک خوردن از دنیا 

، 332، ص ینالحس عبد ،ینیام: مصحح/  محقق محمد، بن جعفر ه،یقولو ابن: سندهینو ،یاراتالز املک

 11ح 

 منافات وجود دارد؟ «تداشه»و  «وفات»آیا بین کلمه 

ادعا  هایوهابهیچ منافاتی ندارد. بعضی از  «شهید»با کلمه  «مات»و  «وفات»کنند کلمه البته عزیزان دقت 

: "شهادت نوشتند 1375بعد از سال ، اما نوشتندیم"وفات حضرت فاطمه زهرا"  قبالا  هایمتقوکه در  کنندیم

 حضرت فاطمه زهرا".

ت. این انتقال خواه به مرگ طبیعی است، به معنای انتقال از این دنیا به دنیای دیگر اس «توفی»و  «موت»

 خواه به شهادت است.

ست که همین قضیه ا، کنندیممطرح  یشانهاشبکهعزیزان دقت داشته باشند یکی از شبهاتی که وهابیت در 

 منافات دارد. «شهادت»آمده است و این با  «وفات»چرا در بعضی از جاها واژه 

د. هیچ شکی نیست که حضرت امیرالمؤمنین )سالم اهلل علیه( به به عنوان نمونه عبارتی نشان خواهیم دا

 :گویدیم 40صفحه  2جلد « کشف الغمة»در کتاب « إربلی»شهادت رسیدند. 

ع   ان  ک و  » نِ  هِ یأ خِ  م  س  د   ال ح  اةِ  ب ع  ف   «ع هِ یأ بِ  و 



د ی، سیحالتم ی، محقق / مصحح: رسولیسیعبن  ی، علیسنده: اربلیمعرفة األئمة، نو یشف الغمة فک

 ع عمره یف ، باب العاشر40، ص 2، ج هاشم

به معنای درگذشت به کار رفته است، خواه به مرگ طبیعی یا به شهادت است که آن  «وفاة»در اینجا کلمه 

 همچنین در روایت دیگر آمده است: بحث دیگری است.

 «یعل وفاة بعد یعل بن الحسن خطبنا»

 روتیب - الرسالة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش اهلل عبد أبو حنبل نب أحمد :المؤلف اسم الصحابة، فضائل

 1026، ح 600، ص 2عباس، ج  محمد اهلل یوص. د: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،1983 - 1403 -

 :فرمایدیمهمچنین در رابطه با امام حسین )علیه السالم( روایتی از رسول گرامی اسالم نقل شده است که 

تِ  ِإن  » ُتُلهُ س   یأُم  ق  ن   ت  م  هُ  ف  ار  د   ز  اِتهِ  ب ع  ف  ب  ک و  ةا  ل هُ  الل هُ  ت  جِ  ِمن   ِحج   «یِحج 

، 68، ص ینالحس عبد ،ینیام: مصحح/  محقق محمد، بن جعفر ه،یقولو ابن: سندهینو ،یاراتالز املک
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حمزه »با  ، شکی نیست. همچنین در رابطهاندیدهرسدر این که امام حسین )علیه السالم( به شهادت 

در خصوص ایشان به  «وفاة»که حضرت شهید است، اما واژه  دهندیمجن و انس شهادت تمام « سیدالشهداء

 کار رفته است.

 «المطلب عبد بن حمزة وفاة بعد منها»

 کالمل عبد بن نیحس بن کالمل عبد :المؤلف اسم ،یوالتوال األوائل أنباء یف یالعوال النجوم سمط

 عادل: قیتحق ،م 1998 -هـ 1419 - روتیب - ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،کیلما یالعاصم یالشافع



 ازواجه رکذ  یف یالثان المقصد من الرابع ، الباب472، ص 1معوض، ج  محمد یعل -الموجود عبد أحمد

 هیوسرار نیالمؤمن أمهات الطاهرات

أنساب »در کتاب د شده است، اما آقایان اهل سنت معتقدند که خلیفه دوم شهی ،همینطور نسبت به خلفا

 نقل شده است:« األشراف

 «عمر وفاة بعد»

، 257، ص 2، ج (هـ 279: یالمتوف) یالبالذر  جابر بن ییحی بن أحمد :المؤلف اسم األشراف، أنساب

 ةیمعاو بن دیزی موت اد بعدیز بن اهلل دیعب السادس خبر الجزء

 :نویسدیم« طبری»همچنین 

 «نیبسنت عمر فاةو قبل یالر  فتح انک»

روت، یب – ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالطبر  ریجر بن محمد جعفر یألب :المؤلف اسم ،یالطبر  خیتار

 نیوعشر نیاثنت سنة دخلت ، باب ثم536، ص 2ج 

 «موت فاطمة»یا  «وفاة فاطمه»که در بعضی از روایات آمده است: همین تعبیر را دارد. بنابراین این« ابن کثیر»

 شهادت ندارد.هیچ منافاتی با  اینها زیزان دقت کنند کهع

از دیدگاه مبنای شیعه صحیح است. روایت اول از بنده دو روایت در اینجا عرض کنم که هردو روایت هم باز 

 حضرت فاطمه زهرا را زد؛« قنفذ»است. در اینجا آمده است که « سلیم بن قیس هاللی»کتاب 

ن هُ  ُقن ُفذ  » ةِ  یِإل   الل هُ  ل ع  اد  ایب   ب اِب  ِعض  ا و   ِته  ه  ع  ف  ر  کف   د  ا ِمن   هاضلع س  ن ِبه  ت   ج  أ ل ق  نِ  ف  ا ِمن   ناا یج  ِنه  م   ب ط  ل  ل   ف  ز   ت 

ة   اِحب  اش   ص  ت   ِفر  ات ت   یح  ل   م  ل   الل هُ  یص  ایع  لِ  ِمن   ه  هِ  کذ  ةیش   «د 



 یزنجان یحقق / مصحح: انصار ، میسقم بن ی، سلیسنده: هاللی، نویالهاللس یم بن قیتاب سلک

 الرابع ثی، باب الحد588، ص 2، محمد، ج ینیخوئ

ات ت  »این روایت هم مؤید عرض بنده است. طبق این روایت کلمه  هِ »با  «م  ةیش  هیچ منافاتی ندارد. این  «د 

 عبارت به این معناست که حضرت به واسطه شهادت از دنیا رفت.

آمده است. این روایت خیلی مفصل است، تا « کامل الزیارات»کتاب روایت دوم که بازهم صحیح است، در 

 :فرمایدیمجایی که حضرت 

اِتلِ  و  » ِمنِ  رِ یأ مِ  ق  اِتلِ  و   ع ن  یال ُمؤ  ة   ق  اِطم  ن   و   ف  س  اِتلِ  و   ُمح  نِ  ق  س   «ع نِ یال ُحس   و   ال ح 

، 327، ص ینالحس عبد ،ینیما: مصحح/  محقق محمد، بن جعفر ه،یقولو ابن: سندهینو ،یاراتالز املک
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سلیم بن »هردو روایت صحیح است. کتاب در این دو روایت هم واژه شهادت آمده است که از دیدگاه شیعه 

است که « أبان بن أبی عیاش» واسطه روایت کتابی معتبر است، به طوری که یک واسطه بیشتر نیست.« قیس

 مورد اعتماد است.

 این روایت صحیح است. گویدیمهم آیت اهلل العظمی خوئی « الزیارات کامل»همینطور در خصوص کتاب 

 در منابع اهل سنت )سالم اهلل علیها(اسناد شهادت حضرت زهرا 

شهادت حضرت فاطمه زهرا حال به روایات ما در این زمینه روایت زیاد داریم و یک مورد یا دو مورد نیست. 

 .یمرسیماهل سنت )سالم اهلل علیها( در منابع 

روایتی در و شخصیت برجسته اهل سنت است، « ذهبی»که یکی از اساتید « جوینی»عزیزان دقت کنند آقای 

 .کندیمخصوص شهادت حضرت فاطمه زهرا نقل 



اهل سنت است به طوری که می گویند اهل سنت عیال کنار سفره چند نفر  یهااستوانهیکی از « ذهبی»

 «.عراقی»و « مزی» ،«ابن حجر عسقالنی»، «ذهبی»هستند؛ 

 :نویسدیم، رسدیم« جوینی»جلد چهارم وقتی به « تذکرة الحفاظ»در کتاب « ذهبی»مالحظه کنید 

 «اإلسالم فخر ملکاأل  األوحد المحدث اإلمام من وسمعت»

 و محدث یگانه و کامل و فخر اسالم.من شاگردی کردم از امام 

 «ةیالصوف خیش ینیالجو یالخراسان هیحمو بن دیالمؤ بن محمد بن میإبراه نیالد صدر»

 :نویسدیمدر ادامه « ذهبی»

 «ةیبالروا االعتناء دیشد انکو »

 - ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالذهب محمد نیالد شمس اهلل عبد أبو :المؤلف اسم الحفاظ، رةکتذ 

 رةکالتذ  صاحب وخی، باب ش1500، ص 4، ج یاألول: الطبعة روت،یب

 میان اهل سنت معادل "مرجع عالیقدر جهان تشیع" در میان ما شیعیان است. در  «اإلمام»واژه 

آمد، دیگر هیچ تضعیفی در مورد او قابل قبول نیست. دقت داشته باشید چنین  «اإلمام»زمانی که کلمه 

 :گویدیمدر جای دیگر هم « ذهبی» .کندیمشخصیتی شهادت حضرت فاطمه زهرا را نقل 

اهِ » دِ مُ  ب نُ  مُ یِإب ر  م  دِ  ب نِ  دِ یال ُمؤ   ب نِ  ح  ب  هِ  ع  لِ  ب نِ  الل  دِ  ب نِ  یع  م  و   ب نِ  ُمح  م  امُ  ِه،یح  ِم  ُث  رُ یبِ کال   اإل  د   خُ یش   ال ُمح 

اِئخِ  ش  رُ  ال م  د  اِمعِ  أ ُبو نِ یالد   ص  انِ  ال ج  اس  وفِ  ینِ یال ُجو   یال ُخر   «یالصُّ



ا بن عثمان بن أحمد بن محمد اهلل عبد وأب نیالد شمس: ن، المؤلفیبالمحدث المختص المعجم  مازیق 

: الطائف، الطبعة ق،یالصد تبةکم: لة، الناشریاله بیالحب محمد. د: قی(، تحقهـ 748: یالمتوف) یالذهب

 ، باب حرف األلف65، ص 1م، ج  1988 - هـ 1408 ،یاألول

اِئخِ  خُ یش  »دقت داشته باشید  ش  ید بوده است. این شخص در کتاب به معنای این است که استاد اسات «ال م 

 که نظیر آن در منابع شیعه هم بود. کندیمروایتی نقل  35صفحه  2جلد « سمطینفرائد ال»

رسول گرامی اسالم امام حسن مجتبی را دیدند و گریه کردند. حضرت امام حسین را دیدند و گریه کردند. 

 پیغمبر اکرم سپس حضرت فاطمه زهرا دیدند و گریه کردند.

. بینمیمرا  شودیمکه به دخترم فاطمه  ییهاظلممن  :دفرماییموایت مفصل است تا جایی که حضرت ر

و هرچه فریاد  شودیم، جنینش سقط شودیم، پهلویش شکسته رودیم، ارثش به یغما شودیمحقش غصب 

 .رسدینمکسی به فریادش  کندیم

 «مقتولة مغصوبة مغمومة مكروبة محزونة علي   فتقدم»

ويي السالم؛ عليهم ذريتهم من األئمة و السبطين و البتول و المرتضى فضائل في السمطين فرائد  حم 

ل، چاپ بيروت، المحمود، مؤسسة ،(730 م)  الدين سعد بن ابراهيم ،الشافعی جويني  ق،. هـ 1400 او 

 36:،ص2 ج

نت است. علمای اهل سنت این روایت هم در کتب آقایان اهل سهم صریح در شهادت است.  «مقتولة»کلمه 

 .اندبردهبه صراحت واژه شهادت را نسبت به حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( به کار 

زیاد در این زمینه بحث کنیم.  خواهیمینمحال در خصوص اینکه سند کتاب صحیح است یا صحیح نیست، ما 

مبنی بر اینکه روایات ضعیف ی دارند ضعیف هم باشد، آقایان اهل سنت یک مبنای رجال ،بر فرض سند روایت

 در مسائل تاریخی قابل قبول است.



 ما شیعیان است.« جواهر الکالم»و نظیر کتاب  هاستیشافعیکی از کتب مفصل « المجموع»در کتاب 

به عنوان مثال ما دارند. « جواهر الکالم»هر فرقه یک کتاب مفصلی همانند کتاب  ،آقایان اهل سنتدر میان 

این کتاب بسیار مفصل و همانند کتاب است. « سرخسی»دارند که اثر « المبسوط»کتابی به نام  هایحنف

 است.« جواهر الکالم»

کتاب مفصل فقهی به  هایمالکاست. « ابن قدامه»دارند که اثر « المغنی»کتاب مفصل فقهی به نام  هایحنبل

این چهار کتاب  است.« المجموع»هم  هایشافعکتاب فقهی آقایان  ینترمفصلدارند. « المدونة الکبری»نام 

 ماست.« جواهر الکالم»همانند کتاب 

و سپس نظر خود را  کندیممختلف را نقل و بررسی و جرح و تعدیل اقوال « صاحب جواهر»همانطور که 

ت نظر و در نهای کنندیمدر این چهار کتاب اقوال دیگر علمای مذاهب دیگر را مطرح و نقد و بررسی ، آوردیم

 .دهندیم

جلد پنجم آمده « المجموع»در کتاب این کتاب، کتاب استداللی فقهی است کتاب فتوایی نیست.  ،به بیان بهتر

 است:

 «العقائد وأصول امکاألح ریغ یف فیبالضع العمل یعل متفقون العلم أهل أن مواضع یقدمنا ف وقد»

م و اصول عقاید در قبول آن اتفاق نظر اگر روایت ضعیف هم باشد علمای اهل سنت در غیر از احکا

 دارند.

 صالة ، باب62، ص 5، ج م 1997 - بيروت - الفكر دار: النشر دار النووي،:  المؤلف اسم المجموع،

 سوفکال



 یامسئلهاشکالی هم داشته باشد، این « فرائد السمطین»بگویم اگر کسی نسبت به سند  خواهمیمبنده 

ابن مفلح »اثر « اآلداب الشرعیة»همچنین در کتاب  توحید و نبوت نیست. مثل تاریخی است و مسئله اعتقادی

 :گویدیماست، ایشان هم  «مقدسی

 فیالضع ثیبالحد عملی أنه العلماء عن ةیاکح ثیالحد علوم یف صنف ممن واحد ریغ به قطع یوالذ»

 «میتحر وال لیتحل هیف سیل مایف

: النشر دار ،یالمقدس مفلح بن محمد اهلل عبد یأب اإلمام :لفالمؤ اسم ة،یالمرع والمنح ةیالشرع اآلداب

ام، یالق عمر/  األرنؤوط بیشع: قیتحق ة،یالثان: الطبعة ،م 1996 - هـ 1417 - روتیب - الرسالة مؤسسة

 والتساهل تهیوروا فیالضع ثیبالحد العمل یف ، فصل285، ص 2ج 

عمل و حرامی نیست، آقایان روایت ضعیف را ایشان هم معتقد است در جایی که همانند فضائل حالل 

 .کنندیم

دارند که تمام فرق « الملل و النحل»کتابی به نام یکی از علمای کالم اهل سنت « شهرستانی»از طرف دیگر آقای 

که از بزرگان معتزله هست، روایتی نقل « نظام»از آقای  اولایشان در جلد . است آوردهاسالمی را در این کتاب 

 :گویدیمو  دکنیم

 هایف بمن دارها احرقوا حیصی انکو  بطنها من نیالجن القت یحت عةیالب ومی فاطمة بطن ضرب عمر ان»

 «نیوالحس والحسن وفاطمة یعل ریغ الدار یف انک وما

 - المعرفة دار: النشر دار ،یالشهرستان أحمد رکب یأب بن میرکال عبد بن محمد :المؤلف اسم والنحل، الملل

 ةیالنظام 3، باب 57، ص 1، ج یالنکی دیس محمد: قیتحق ،1404 - روتیب

 آمده است:« نظام»در خصوص  97جلد ششم صفحه « تاریخ بغداد»در کتاب 



 مذهب یعل المکوال النظر أهل فرسان أحد انکو  بغداد ورد النظام إسحاق أبو اریس بن میإبراه»

 «المعتزلة

 - ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالبغداد بیالخط رکب أبو یعل بن أحمد :المؤلف اسم بغداد، خیتار

 3131، ح 97، ص 6، ج - روتیب

یکی از پیشتازان اهل نظر و کالم بر مذهب معتزله است. اهل سنت از نظر فقهی « نظام»که  دنویسیمایشان 

 پنج یا شش فرقه هستند. یباا تقر

متوفای « احمد بن ادریس شافعی»تابع  هایعشافهجری هستند.  150متوفای « ابوحنیفه»تابع  هایحنف

احمد بن »هم تابع  هایحنبلهجری هستند.  179متوفای « امام مالک»تابع  هایمالکهجری هستند.  204

 هجری هستند. 241متوفای « حنبل

یم ابراه»آقای  که نویسندیمایشان  یا ماتریدی هستند.معتزلی هستند یا اشاعره هستند  هم یااز نظر کالمی 

 یکی از فرسان اهل نظر و کالم هست.« ابو اسحاق نظام»معروف به « بن سیار

ماجرای کتک زدن حضرت فاطمه زهرا و سقط حضرت محسن را نقل « ابی دارم امام حافظ»هم از « ذهبی»

 :کندیمنقل « ابن ابی دارم»از قول  576جلد پانزدهم صفحه « سیر أعالم النبالء»در کتاب . کندیم

 یمیالتم دارم یأب بن یبن السر  ییحی بن یالسر  محمد بن أحمد رکب أبو الفاضل الحافظ ماإلما»

 «وفةکال محدث یعیالش یوفکال

 :نویسدیمسپس 

 «محسنا أسقطت یحت فاطمة رفس عمر أن هیعل قرأی ورجل»



: النشر ارد اهلل، عبد أبو یالذهب مازیقا بن عثمان بن أحمد بن محمد :المؤلف اسم النبالء، أعالم ریس

، یالعرقسوس مینع محمد, األرناؤوط بیشع: قیتحق التاسعة،: الطبعة ،1413 - روتیب - الرسالة مؤسسة

 دارم یأب ابن 349، باب 576، ص 15ج 

ما نسبت به ظلم به حضرت فاطمه زهرا، سقط جنین آن بزرگوار و شکسته شدن پهلوی حضرت فاطمه زهرا و 

در حقیقت عصاره بحثی بود  هاینامطالب زیادی داریم. سالم اهلل علیها( ) آتش زدن خانه حضرت فاطمه زهرا 

 که ما خدمت عزیزان و بزرگواران آوردیم.

یکی از علمای بزرگ اهل سنت نقل شده است. ایشان کتابی در « عبدالفتاح عبدالمقصود»عبارت دیگری از قول 

 :دنویسیمنجا د و در آیرالمؤمنین )سالم اهلل علیه( داررابطه با حضرت ام

 «وإن: قال! فاطمة هایف أن: له لیفق ها،یف من یعل ألحرقنها أو لتخرجن دهیب ینفس یوالذ»

. کشمیمقسم به کسی که جان من در دست اوست، بیرون بیایید واال خانه را بر سر ساکنانش به آتش 

 !اشداگرچه فاطمه در خانه بگروهی گفتند: فاطمه در این خانه است. او فریاد زد: 

: وقتی فریاد حضرت فاطمه زهرا بلند شد، بسیاری از نویسدیمسپس  آوردیمان در ادامه مطالب دیگری ایش

 :نویسدیمده الی دوازده نفر بیشتر نماندند. ایشان در ادامه  حدوداا ناله حضرت برگشتند و افراد با شنیدن 

 «و هل علی ألسنة الناس عقال یمنعها أن تروی قصة حطب»

 بند است تا داستان هیزم را بازگو نکند؟ هازبانهان مردم بسته و بر مگر د

 «أمر بن ابن خطاب فأحاط بدار فاطمة»

 قصه هیزمی که زاده خطاب دستور داده بود که در درب خانه فاطمه جمع کنند.



ا قانع سازد یا آری زاده خطاب دور خانه را که علی و اصحابش در آن بودند، محاصره کرد تا بدین وسیله آنان ر"

 بی محابا بتازد!

از پیش طرح شده یا ناگهانی پیش آمد. مانند کفی روی موج ظاهر شد و  یانقشهبا  هاداستانهمه این 

 "اندکی نپائید که همراه جوش و خروش عمر از میان رفت!

زهرا )سالم از میان علمای بزرگ اهل سنت کسانی که قدری آزاد اندیش هستند، قضیه ظلم به حضرت فاطمه 

 .اندآوردهاهلل علیها( را مفصل 

سید محمود »ترجمه « عبدالفتاح عبدالمقصود»اثر « امام علی بن أبی طالب»مجموعه کامل  توانندیمعزیزان 

 را مالحظه کنند. 192تا صفحه  190جلد اول صفحه « طالقانی

 274ین مطالب در جلد چهارم صفحه موجود است و ا« اإلمام علی بن أبی طالب»نسخه عربی این کتاب با نام 

 ما از همه عزیزان و بزرگواران تشکر ویژه داریم.آمده است. 

و زحماتی که دست  هابرنامهاین سخنان و و امیدواریم ان شاءاهلل  سپاریمیمهمه عزیزان را به خدای من ان 

و شب اول قبر و برزخ و قیامت ما  هنگام جان دادنبرای  یاتوشه، بهترین دهندیماندرکاران این برنامه انجام 

 باشد.

 ما مورد رضایت حضرت صدیقه طاهره )سالم اهلل علیها( قرار بگیرد. یهابرنامهن شاءاهلل این ا

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته


