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(سخنرانی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سالم هللا علیها)
فهرست موضوعات این سخنرانی:
اقدام عملی علمای بزرگ شیعه در شهادت حضرت زهرا (سالم هللا علیها) 0 ...............................
آیا طرح شهادت حضرت زهرا با وحدت شیعه و سنی منافات دارد؟ 9 ......................................

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصالة علی
رسول هللا و علی آله آل هللا السیما علی موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا إلی یوم لقاء هللا الحمدلله
الذی هدانا لهذا و ما ک ّنا لنهتدی لوال أن هدانا هللا
خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت والیت سپاس می گوییم .و خدا را شاکریم که در ایام فاطمیه ما
را زنده نگهداشت و این ایام را با اظهار ارادتمان به پیشگاه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (سالم هللا علیها) در
حرم مطهر بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه (سالم هللا علیها) درک کردیم.

من در جلسه شب گذشته وعده دادم امشب پیرامون برخی از شبهاتی که در محور فاطمیه و شهادت حضرت صدیقه
طاهره (سالم هللا علیها) مطرح است ،چه در رسانهها و فضای مجازی وهابیت یا برخی اهل سنت تندرو و افراطی یا
برخی از شیعیان و باالخص علمایی که قدری کاسه داغتر از آش شدند مطالبی را خدمت شما بیان کنم.
اقدام عملی علمای بزرگ شیعه در شهادت حضرت زهرا (سالم هللا علیها)
قبل از ورود به اصل شبهه ،ناگزیرم نکتهای را خدمت عزیزان تقدیم کنم که برخی افراد تصور میکنند قضیه شهادت
حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (سالم هللا علیها) با تقریب و وحدت میان شیعه و سنی منافات دارد.
البته این قضیه سابقه بسیار دوری ندارد .در زمان حیات حضرت آیت هللا العظمی فاضل لنکرانی و چندین سال قبل
از رحلت ایشان ،عده ای بحثی را تحت عنوان "افسانه شهادت" مطرح کردند.
بزرگوارانی همانند مرحوم آیت هللا العظمی فاضل لنکرانی ،مرحوم آیت هللا العظمی تبریزی ،آیت هللا العظمی صافی
گلپایگانی و آیت هللا العظمی وحید خراسانی در این زمینه اقدام عملی کردند.
آنها که روز شهادت حضرت ،با پای برهنه از منزلشان به حرم حضرت معصومه آمدند ،میخواستند اثبات کنند که
شهادت حضرت فاطمه زهرا افسانه نیست ،بلکه حقیقت است.
بعضی از دوستان شیعه ما مخصوصا در کشور ترکیه ،ادعاهایی در این زمینه مطرح کردند .دیشب هم عرض کردم
که این عزیزان برای من محترم هستند و من شخصا به ایشان ارادت قلبی دارم.
این افراد تصور میکنند قضیه شهادت و آتش گرفتن خانه حضرت فاطمه زهرا ،شکسته شدن پهلوی حضرت صدیقه
طاهره و شهادت حضرت محسن ،باعث رنجش اهل سنت میشود و با وحدت همخوانی ندارد!

این افراد ظاهرا قدری از حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری جلوتر رفتند .این افراد هرقدر دلسوز جامعه
اسالمی و دلسوز تقریب میان شیعه و سنی باشند ،گمان نمی کنم به گرد غبار نعلین امام خمینی و مقام معظم
رهبری رسیده باشند.
با تأکیدی که این دو بزرگوار و دیگر مراجع ما داشتند ،هم امام خمینی در زمان حیاتشان و هم مقام معظم رهبری
از اول سال رسیدن به والیت فقیه ،شهادت حضرت فاطمه زهرا را گرامی داشتند و روز شهادت حضرت زهرا ،از اول
تا آخر جلسه عزاداری حضرت زهرا در جلسه حضور داشتند.
یکی از عزیزان بیت مقام معظم رهبری به خود من میگفت :خدمت ایشان عرض کردیم :شما در ایام شهادت
حضرت سیدالشهدا و دیگر مراسمات ،نیم ساعت آخر در جلسه حضور پیدا میکنید ،اما در روز شهادت حضرت
فاطمه زهرا از اول جلسه حضور دارید .این اقدام با صحت جسمی و درد پا و کمر شما سازگاری ندارد .شما روز
شهادت حضرت فاطمه زهرا (سالم هللا علیها) هم ،آخر جلسه حضور داشته باشید کفایت میکند.
مقام معظم رهبری فرمودند" :من روزی سالیانه خود را در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا از بی بی دو عالم
میگیرم .مقید هستم از اول تا آخر جلسه روضه حضرت فاطمه زهرا ،در روز شهادت حضور داشته باشم".
آیا طرح شهادت حضرت زهرا با وحدت شیعه و سنی منافات دارد؟
این قضیه که بعضی افراد تصور میکنند بحث شهادت با وحدت منافات دارد ،حقیقت ندارد« .عالمه شهید مطهری»
در کتاب «امامت و رهبری» تعبیری دارد که از صفحه  01شروع میشود و تا صفحه  02ادامه دارد.
ایشان مینویسد " :مراد از وحدت میان شیعه و سنی این نیست که ما به خاطر وحدت از اصول خود دست برداریم و
یا اهل سنت از اصولشان دست بردارند"

ایشان در ادامه جمله ظریف و زیبایی مطرح میکند و مینویسد" :ما شیعه هستیم و افتخار پیروی اهلبیت را داریم
و حاضر نیستیم برای وحدت ،از یک مستحب کوچک یا مکروه کوچکمان دست برداریم و چنین توقعی هم از
دیگران نداریم".
مراد از وحدت این نیست که ما از اصولمان دست برداریم یا اهل سنت از اصولشان دست بردارند ،بلکه مراد این
است که علمای اهل سنت و علمای شیعه نسبت به مقدسات یکدیگر اهانت نکنند و مطالبی نگویند که احساسات
طرف مقابل را جریحه دار کنند.
مباحث علمی با عقل و منطق و خ رد سروکار دارد .اگر مالک وحدت و تقریب این است ،ما باید تمام حقایق را که در
کتب شیعه یا اهل سنت آمده است بیان کنیم.
بسیاری از مسائل در کتابهای عزیزان اهل سنت وجود دارد که علمای اهل سنت صالح نمیدانند آنها را برای
جوانان مطرح کنند.
من خدمت آیت هللا العظمی جوادی آملی بودم .ایشان به بنده گفتند" :شما موظف هستید و تکلیف دارید حقایقی که
در رابطه با حقانیت اهلبیت یا نسبت به عدم صالحیت غیر از اهلبیت است را برای مردم بگویید .جوانان اهل سنت
هم حق دارند این مطالب را بشنوند .فردای قیامت جوانان اهل سنت جلوی شما را میگیرند و در قیامت از شما
شکایت میکنند".
بنابراین بحثهای علمی و نقل مطالب و باال بردن سطح معلومات مردم ،امری بسیار ضروری است .خداوند عالم
این افتخار را نصیب من کرده است و از باب:

«یا مُ ْب َتدئا بال ِّنعَم َق ْب َ
ل استحقاقها»
التوحيد( للصدوق)؛ نويسنده :ابن بابويه ،محمد بن على ،تاريخ وفات مؤلف 910 :ق؛ محقق  /مصحح:
حسينى ،هاشم؛ ناشر :جامعه مدرسين ،ايران؛ قم ،سال چاپ 0931 :ق؛ باب  ،03ص  ،000ح 01
توفیق داشتم بیش از دویست جلسه بحث و مناظره با دانشجویان و اساتید و مفتیان اعظم عربستان سعودی
داشتم.
یک شب که شب چهاردهم رجب و شام والدت حضرت امیرالمؤمنین بود ،ما با حدود پانزده نفر از دانشجویان
دانشگاه أم القری که مسئول هیئت امر به معروف و نهی از منکر هم هستند ،جلسهای داشتیم که تا ساعت  9و نیم
بعد از نیمه شب ادامه داشت.
دانشجویان شروع به گفتن این مطالب کردند که شما که می گویید حضرت امیرالمؤمنین در کعبه متولد شده است،
از خرافات شیعه است.
من گفتم :آیا خرافات است؟ آنها گفتند :بله .من گفتم« :حاکم نیشابوری» را میشناسید؟ آنها گفتند :بله ،او یکی
از بزرگان اهل سنت است .من گفتم :ایشان در کتاب «المستدرک علی الصحیحین» جلد  9صفحه  222میگوید:
ت َأسد لَ َد ْ َ
َ
ْن َأبی َطالب کرمَ الل ُه وَ ْج َه ُه فی َجوْ ف
« َف َق ْد َتوَ ا َترَت ْاْلَ ْخ َبار أن َفاطمَ َة ب ْن َ َ وَ
ن عَ لی ب َ
ت أمی َر ْالمُ ْؤمنی َ
ْالکعْ َبة»
المستدرک علی الصحیحین ،المؤلف :أبو عبد هللا الحاکم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدویه بن ُنعیم
بن الحکم الضبی الطهمانی النیسابوری المعروف بابن البیع (المتوفی 122 :هـ) ،تحقیق :مصطفی عبد القادر
عطا ،الناشر :دار الکتب العلمیة – بیروت ،الطبعة :اْلولی ،0332 – 0100 ،ج  ،9ص  ،222ح 4211

من گفتم :نه تنها این قضیه در کتب شما آمده است ،بلکه ادعای تواتر میکند .امام و رهبر شما «ابن تیمیه» معتقد
است که حدیث متواتر به منزله آیه قرآن است.
َ
ن َأ ْن َك َر مَ ا َث َب َ
ت بالتوَ ُاتر وَ ْاْل ْجمَ اع َف ُهوَ َكافر»
« وَ أما مَ ْ
کسی که حدیث متواتر را انکار کند کافر است.
كتب ورسائل وفتاوى شيخ اْلسالم ابن تيمية  ،اسم المؤلف :أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو
العباس ،دار النشر :مكتبة ابن تيمية ،الطبعة :الثانية ،تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي
النجدي؛ ج ،0ص 023
جلسه ما تمام شد و آنها فرداشب برای طواف آمدند .یکی از آن دانشجویان مرا پیدا کرد و گفت :بنده امروز سه
ساعت در کتابخانه گشتم و عبارتی که گفتید را پیدا نکردم .اگر امکان دارد با هم به محل اسکان شما برویم و آن را
از کامپیوترتان به من نشان دهید!
ما با هم ساعت یک و نیم نیمه شب به هتل برگشتیم و من کامپیوتر را در البی هتل الرواسی آوردم که در آن زمان
هنوز خراب نشده بود و نزدیکترین هتل به حرم بود.
من کتاب را باز کردم و ایشان روایت را مشاهده کرد و اشکش جاری شد .او میگفت :من تأسف میخورم از اینکه
این همه تراث گرانمایه در کتب ما هست ،اما ما از آنها بی خبر هستیم و اساتید و علمای ما این مطالب را به ما
نمیگویند.
این قضیه ،قضیهای است که باید در این زمینه قدری بیشتر کار کنیم .بنده مخصوصا از اساتید و فضالی بزرگوار
حوزههای علمیه تقاضا میکنم ،هم منابع شیعه را ببینند و هم منابع اهل سنت را ببینند.

این قضیه ،قضیهای نیست که ما بخواهیم از کنار آن به سادگی عبور کنیم .ما در کتب متعدد اهل سنت و شیعه
روایاتی داریم که مسئله شهادت حضرت صدیقه طاهره (سالم هللا علیها) و شکسته شدن پهلوی مبارکشان و آتش
گرفتن خانه آن حضرت آمده است.
این مسائل در تمام کتابهای شیعه و سنی آمده است .یکی از توفیقاتی که خداوند متعال به بنده عنایت کرد ،این
است که حدود چهارده سال قبل در «شبکه المستقله» که متعلق به عربستان سعودی است و از لندن پخش میشود
مناظرهای داشتم.
آیت هللا العظمی سبحانی و آیت هللا العظمی مکارم شیرازی شخصا به بنده زنگ زدند و گفتند :بر شما تکلیف است
که در این مناظره که در این شبکه در رابطه با شهادت حضرت فاطمه زهرا پخش میشود حضور پیدا کنید.
ما قبول کردیم و به «دکتر هاشمی» رئیس شبکه زنگ زدیم و سه شب به صورت تلفنی مناظره داشتیم .مناظره
طوری بود که تصویر ما را در یک طرف میگذاشتند و سه تن از وهابیها در طرف دیگر حضور داشتند .ما سه شب
در رابطه با شهادت حضرت فاطمه زهرا بحث کردیم.
تعبیری که آیت هللا العظمی مکارم شیرازی به بنده فرمودند ،این بود که گفتند :قضیه شهادت حضرت فاطمه زهرا
یک سکه دو لبه است .در یک طرف سکه ،شهادت حضرت فاطمه زهراست که ما باید بی پرده آن را بگوییم و تمام
مصادر شیعه و سنی را در این زمینه بیان کنیم.
در طرف دیگر سکه ،عامالن شهادت حضرت است ،مبنی بر اینکه چه کسانی حضرت فاطمه زهرا را به شهادت
رساند .که صالح نیست ما عامالن شهادت حضرت فاطمه زهرا را بیان کنیم .شما اصل قضیه را بگویید و مصادر را
بیان کنید و بگذارید خود آقایان بگردند.

مجموعه این مناظره تحت عنوان «شبهات و ردود» به چاپ رسید .اگر حضرت فاطمه زهرا یک ثانیه این مناظره را
قبول کنند ،دنیا و آخرت ما آباد است .صلواتی ختم بفرمایید.
کتاب «فرائد السمطین» اثر آقای «جوینی ابو المعالی» استاد «ذهبی» است« .ذهبی» که یکی از استوانههای علمی
اهل سنت است ،میگوید" :استاد ما آقای «جوینی ابو المعالی» یکی از شخصیتهای برجسته ما و یکی از کسانی
است که جزو بی نظیرترین افراد است".
او که «ذهبی» افتخار شاگردی او را دارد ،در همین کتاب جلد  0صفحه  91روایتی را که «مرحوم شیخ صدوق» در
کتاب «أمالی» و «اختصاص» دارد عینا نقل میکند که وقتی رسول گرامی اسالم چشمشان به حضرت فاطمه زهرا
افتاد ،اشکشان جاری شد.
اشک از چشمان رسول مکرم اسالم جاری شد و فرمود :زهراجان! میبینم که بعد از من به خانهات حمله میکنند،
حرمت تو را میشکنند ،پهلوی تو را میشکنند و محسن تو را سقط میکنند.
علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة»
«فتقدم
ّ
فرائد السمطين في فضائل المرتضى و البتول و السبطين و اْلئمة من ذريتهم عليهم السالم؛ حمّ ويي جويني،
ابراهيم بن سعد الدين (م  ،)192مؤسسة المحمود ،بيروت ،چاپ اوّ ل 0122 ،هـ .ق .ج ،0ص 91
پیغمبر اکرم به حضرت فاطمه زهرا میفرمایند در حالی که تو را به شهادت رساندند ،با من دیدار خواهی کرد!
این قضیه ،قضیهای نیست که تنها در کتب شیعه آمده است .در کتب اهل سنت آمده است ،اما بنده تنها به عنوان
نمونه مواردی را عرض کردم.

«ابن قتیبه دینوری» در کتاب «اْلمامة و السیاسة» مطالبی را به صورت مفصل مطرح میکند .آقای «شهرستانی»
در کتاب «الملل و النحل» ج ،0ص 41مطالبی به صورت مفصل در این زمینه نقل میکند« .ذهبی» در کتاب «لسان
المیزان» مطالبی نقل میکند.
این مباحثی نیست که ما بخواهیم از کنار آن به سادگی عبور کنیم .وقتی که آقایان این مطلب را مطرح میکنم ،به
آنها می گویم :آیا شما حاضرید از کفر «ابوطالب» دست بردارید؟
شیعه معتقد است خدمتی که «ابوطالب» به رسول گرامی اسالم انجام داد ،غیر از فرزند گرامیاش امیرالمؤمنین،
احدی از صحابه چنین خدمتی را انجام نداد .ایمان «ابوطالب» یکی از ضروریات مذهب شیعه است.
از امیرالمؤمنین سؤال میکنند :یا علی! بعضی افراد ادعا میکنند که پدر تو در آتش است .حضرت فرمود :دهانتان
بشکند .پدر من در آتش است ،اما پسرش «قسیم الجنة و النار» است؟!
در کتاب «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» چندین روایت نقل شده است که «ابوطالب» در آتش است .آیا اهل
سنت حاضرند به خاطر وحدت از این قضیه دست بردارند؟! خیر.
ما توقعی نداریم؛ ما ادله خودمان را می گوییم و آنها هم ادله خودشان را می گویند .قرآن کریم میفرماید:
(ف َب ِّ
َ
ون ْال َقوْ َ
ون َأ ْح َسنَه)
ن ْ
ل َفیتب ُع َ
یس َتم ُع َ
ش ْر عباد الذی َ
بنا بر این بندگان مرا بشارت ده ،کسانی که سخنان را میشنوند و از نیکوترین آنها پیروی میکنند.
سوره زمر ( :)93آیات  01و 01

مردم باید قضاوت کنند .ما الزامی نداریم که طرف مقابل حرف ما را بپذیرد یا نپذیرد .مشاهده کنید «مرحوم ابن
قولویه» یکی از بزرگان شیعه است و تمام روات کتاب «کامل الزیارات» بنا به رأی آیت هللا العظمی خوئی بال استثناء
ثقه هستند.
روایات کتاب «کامل الزیارات» روایاتی صحیح است .ایشان در صفحه  211و جاهای دیگر قضیه معراج را میآورد
که امام صادق از قول نبی گرامی اسالم نقل میکند .حضرت میفرماید:
خداوند عالم در معراج به من وحی کرد که ای محمد! ما برای تو سه چیز به عنوان امتحان انتخاب کردهایم؛
«وَ َأما ا ْب َن ُتک َف ُت ْظلَمُ وَ ُت ْحرَمُ وَ ی ْؤ َخ ُذ ّ
َب وَ هی َحامل»
حقها َغ ْصبا الذی َت ْج َع ُل ُه لَ َها وَ ُت ْضر ُ
اما به دخترت در حالی ظلم میکنند و وارد حریم او میشوند و حق او را غصب میکنند که حامله است.
کامل الزیارات ،نویسنده :ابن قولویه ،جعفر بن محمد ،محقق  /مصحح :امینی ،عبد الحسین ،ص  ،990ح
00
«مرحوم شیخ صدوق» در کتاب «أمالی» صفحه  091روایت مفصلی نقل میکند که نبی گرامی اسالم در آخرین
لحظات عمرش اشک از چشمان مبارکش جاری شد .حضرت صدیقه طاهره عرضه داشت :یا ابتاه! چرا گریه
میکنید؟ حضرت فرمود:
َ
ن َض ْربَت َ
سن فی ْال َفخذ وَ الس ِّم الذی ی ْس َقی وَ َق ْتل
ك َعلَى الْ َقرْن وَ لَ ْطم َفاطمَ َة َخد َها وَ َطعْ نَة ْال َح َ
« أبْكي م ْ
ْال ُح َسین»
اْلمالی ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،ص  ،091ح 0

رسول گرامی اسالم فرمودند :من بر ظلمهایی که بعد از من علی بن أبی طالب و امام حسن و امام حسین تحمل
میکنند و سیلی که بعد از من بر صورت دخترم میزنند ،گریه میکنم و این باعث گریه من شده است.
«مرحوم شیخ صدوق» (رضوان هللا تعالی علیه) در کتاب «أمالی» صفحه  011و آقای «طبری شیعی» در کتاب
«بشارة المصطفی» صفحه  924نقل میکند که رسول اکرم به امیرالمؤمنین ،امام حسن ،امام حسین و حضرت
صدیقه طاهره نگاه میکنند .وقتی چشم رسول گرامی اسالم به حضرت فاطمه زهرا (سالم هللا علیها) می افتد،
میفرمایند:
ل ُّ
الذ ُّ
ت مَ ا ُي ْصن َُع ب َها بَعْ دي کأَنِّی ب َها وَ َق ْد َد َخ َ
«لَما ر ََأ ْي ُت َها َذ َك ْر ُ
ت َحق َها وَ مُ نع ْ
ت حرمتها وَ ُغص َب ْ
ل بیتها وَ ا ْن ُتهک ْ
َت
إرْ َث َها وَ کس َر َج ْن ُب َها [وَ کسر ْ
َت َج ْن َب ُت َها] وَ َأ ْس َق َط ْ
ت جنینها»
میبینم که بعد از من حرمت فاطمه را میشکنند ،حق مسلم او را غصب میکنند ،پهلوی او را میشکنند و
جنین او را سقط میکنند.
اْلمالی ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،ناشر :کتابچی ،تهران؛ ص  ،009ح 0
اینها مطالبی نیست که متعلق به امروز و دیروز باشد« .شیخ صدوق» متوفای  910هجری است .حال این شخص
ادعا میکند که ما نمیتوانیم به خاطر گفتار علمایمان در هزار سال قبل ،به حرفهای آنها ملتزم باشیم.
عجب! تنها در رابطه با شکستن پهلوی حضرت فاطمه زهرا و آتش گرفتن خانه حضرت نمیتوانید ملتزم باشید؟
من دیشب هم عرض کردم که اگر قرار باشد ما «شیخ صدوق» و «شیخ طوسی» و «کلینی» را کنار بگذاریم ،علما و
مراجع عظام تقلید ما نمیتوانند احکام دو رکعت نماز صبح را اثبات کنند .چون قرآن کریم در هیچ سوره نفرموده
است که نماز صبح چند رکعت است ،نماز ظهر چند رکعت است ،رکوع یا سجده نماز چطور است.

ما تمامی سنت را به نقل از «شیخ صدوق» در کتاب «من ال یحضره الفقیه»« ،شیخ طوسی» در «تهذیب اْلحکام» و
«کلینی» در کتاب «کافی» استنباط میکنیم .ما نباید مصداق بارز:
ون ُبیو َت ُهمْ بأَیدیهمْ وَ َأیدی ْالمُ ْؤمنین)
(ی ْخر ُب َ
به گونهای که خانههای خود را با دست خویش و با دست مؤمنان ویران میکردند.
سوره حشر ( :)23آیه 0
باشیم .وقتی که ما با قضیهای خانه را ویران کردیم ،همانند کسی است که در شاخه درختی نشسته و بن شاخه را
میبرد .در این صورت اولین کسی که می افتد ،خود اوست.
بازهم در کتاب مرحوم «سلیم بن قیس» وارد شده است که پیغمبر اکرم به حضرت زهرا فرمود:
َ
َ
ل مَ ن ي َْل َح ُقني م َ
« إنك َأو ُ
ن بَعْ دی ُظ ْلما وَ َغیظا َحتی
ْ
ْ
ن أ ْهل ب َْيتي ،وَ أ ْنت َسيِّ َد ُة ن َساء أ ْهل ْال َجنة وَ َس َت َری َ
ن َأ ْض َالعک»
ُت ْضرَبی وَ یک َس َر ض ْلع م ْ
میبینم که بعد از من ظلمها در حق تو میشود ،به طوری که تو را سیلی میزنند و یکی از پهلوهای تو را بین
در و دیوار میشکنند.
کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،نویسنده :هاللی ،سلیم بن قیس ،محقق  /مصحح :انصاری زنجانی خوئینی،
محمد ،ج  ،0ص  ،321باب الحدیث الحادی و الستون

بزرگان ما همانند «مرحوم نعمانی» در قرن سوم و چهارم مینویسند :کتاب «سلیم بن قیس» یکی از معتبرترین
کتب شیعه است .بزرگان و علمای ما همانند «عالمه مجلسی اول»« ،مجلسی دوم» و آیت هللا العظمی خوئی در
کتاب «معجم رجال الحدیث» بر صحت کتاب ایشان صراحت دارند.
شاید بیست نفر از مراجع و بزرگان همانند «صاحب جواهر الکالم» و «عالمه حلی» همگی تصریح دارند که کتاب
«سلیم بن قیس» یکی از کتب معتبر و معتمد شیعه است و شیعه در طول تاریخ به آنها استناد میکرده است.
آیت هللا العظمی خوئی (رضوان هللا تعالی علیه) در شرح حال «سلیم» ،شبهات و اشکاالتی که نسبت به کتاب
«سلیم» مطرح شده است را آورده و قهرمانانه به تک تک آنها جواب داده است ،اما اآلن فرصت نیست که بنده این
موارد را مطرح کنم.
همچنین در کتاب «بحاراالنوار» اثر «مرحوم مجلسی» جلد  31صفحه  11وارد شده است که رسول گرامی اسالم
میفرماید :من بعد از خودم به فکر فرزندانم بودم که جبرئیل نازل شد و گفت:
ل َأ ْهلک لَ َحاقا بک بَعْ َد َأ ْن ُت ْظلَمَ وَ ی ْؤ َخ َذ ّ
« َأما ا ْب َن ُتک َفهی َأو ُ
حقها وَ ُتمْ نَعَ إرْ َث َها وَ ی ْظلَمَ بَعْ ُل َها وَ یک َس َر ض ْل ُع َها»
اما دخترت اولین نفر از اهلبیت توست که به تو ملحق میشود ،در حالی که در حقش ظلم میکنند و حقش
را میگیرند و او را از ارث محروم میکنند و پهلویش را میشکنند.
بحار اْلنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،31ص
 ،11ح 11

در کتاب «أمالی» اثر «شیخ صدوق» صفحه  009وارد شده است:
ل ُّ
الذ ُّ
ت مَ ا ی ْصن َُع ب َها بَعْ دی کأَنِّی ب َها وَ َق ْد َد َخ َ
«وَ َأنِّی لَما ر ََأی ُت َها َذک ْر ُ
ت حرمتها وَ ُغص َب ْ
ل بیتها وَ ا ْن ُتهک ْ
ت َحق َها وَ
َت إرْ َث َها وَ کس َر َج ْن ُب َها [وَ کسر ْ
َت َج ْن َب ُت َها] وَ َأ ْس َق َط ْ
مُ نع ْ
ت جنینها وَ هی ُتنَادی یا مُ َحم َداه»
اْلمالی ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،ناشر :کتابچی ،تهران ،ص  ،009ح 0
رسول گرامی اسالم میفرماید :زهراجان! میبینم بعد از من چه مصیبتها تحمل خواهی کرد .پهلوی تو را
میشکنند و محسن تو را شهید میکنند.
امام حسن مجتبی با «مغیرة بن شعبة» مناظرهای دارد که بسیار مفصل است .حضرت خطاب به «مغیرة» خطاب
میکند:
َسول الله َحتی َأ ْدمَ ی َت َها وَ َأ ْل َق ْ
ْت َفاطمَ َة ب ْن َ
ت الذی َض َرب َ
«وَ َأ ْن َ
َسول الله »
است ْذ َالال م ْنک لر ُ
تر ُ
ت مَ ا فی ب َْطن َها ْ
اْلحتجاج علی أهل اللجاج ،نویسنده :طبرسی ،احمد بن علی ،محقق  /مصحح :خرسان ،محمد باقر ،ج ،0
ص  ،011باب احتجاج الحسن بن علی بن أبی طالب ع علی جماعة من المنکرین لفضله و فضل أبیه من
قبل بحضرة معاویة
امام حسن مجتبی (علیه ا لسالم) فرمود :تو همان کسی بودی که مادرم فاطمه زهرا را کتک زدی ،به طوری که خون
از سینهاش جاری شد .این موارد یک مورد یا دو مورد نیست .بنده تنها به عنوان نمونه این موارد را عرض کردم.
از آیت هللا العظمی خوئی و آیت هللا العظمی شیخ جواد تبریزی سؤال کردند:

«هل الروایات آلتی یذکرها خطباء المنبر ،وبعض الکتاب عن کسر ((عمر)) لضلع السیدة فاطمة (علیها
السالم) صحیحة برأیکم؟»
روایاتی که در کتب شیعه مبنی بر شکسته شدن پهلوی حضرت فاطمه زهرا (سالم هللا علیها) است ،صحیح
است یا خیر؟
آیت هللا العظمی خوئی و آیت هللا العظمی شیخ جواد تبریزی دو فقیه از فقهای بنام عصر ما هستند .این دیگر «شیخ
صدوق» و «شیخ طوسی» نیست که بگوییم متعلق به هزار و چهارصد سال قبل است .ایشان میفرماید:
«ذلک مشهور معروف ،وهللا العالم»
این قضیه نه تنها صحیح است ،بلکه شهرت دارد و میان شیعه معروف است.
صراط النجاة في أجوبة االستفتاءات؛ لسماحة آية العظمى أستاد الفقهاء والمجتهدين السيد أبو القاسم
الخوئي (قدس سره)؛ مع تعليقات وملحق لسماحة آية هللا العظمى الميرزا الشيخ جواد التبريزي (دام ظله
الوارف) 0101 ،ه  0331 -م؛ الطبعة اْلولى؛ ج  ،9ص  ،901سؤال 312
اما در رابطه با آتش گرفتن خانه حضرت صدیقه طاهره (سالم هللا علیها) که َنقل مجلس آقایان است ،در کتاب
«سلیم بن قیس» جلد  0صفحه  140تا  144مطالبی در این خصوص نقل شده است.
بنده به عللی نام بعضی از افرادی که در این روایت آمده است را نمیبرم و به جای آن کلمه «فالن» میگذارم:
َ
َ
اب»
« َدعَ ا ُعمَ رُ بالنار َفأ ْضرَمَ َها فی ْال َباب َفأ ْح َر َق ْال َب َ
عمر بن خطاب آتش آورد ،در خانه را آتش زد و شعلههای آتش برخاست.

اه یا َر ُس َ
اح ْت یا َأ َب َت ْ
اس َت ْق َب َل ْت ُه َفاطمَ ُة ع وَ َص َ
ول الله»
« ُثم َد َفعَ ُه ُعمَ رُ َف ْ
سپس مینویسد:
« َفر ََفعَ السی َف وَ ُهوَ فی غمْ ده َفوَ َجأَ به َج ْن َب َها َف َص َر َخ ْت»
با غالف شمشیر بر بازوی حضرت صدیقه طاهره زد ،بازوی حضرت ورم کرد .گویا یک دستبند سیاه متورم
در بازوی حضرت است.
کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،نویسنده :هاللی ،سلیم بن قیس ،محقق  /مصحح :انصاری زنجانی خوئینی،
محمد ،ج  ،0ص  ،141باب الحدیث الثامن و اْلربعون
امیرالمؤمنین که همانند دیشبی حضرت فاطمه زهرا (سالم هللا علیها) را غسل میداد ،دستش به بازوی ورم شده
زهرا افتاد ،نشست و شروع به گریه کرد.
«اسماء بنت عمیس» میگوید :یا امیرالمؤمنین! تو به ما سفارش میکنی که آهسته گریه کنیم تا کسی صدای گریه
ما را نشنود ،اما خود بلند بلند گریه میکنی.
حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) فرمود :اسماء به غربت فاطمه زهرا گریه میکنم .او بازوی ورم شده خود را
به من هم نشان نداده بود.
«مرحوم خوئی» در کتاب «منهاج البرائة» جلد  09صفحه  01همین تعبیر را دارد« .عالمه مجلسی» در کتاب
«بحاراالنوار» جلد  01صفحه  031همین تعبیر را دارد.

این روایات موارد متعددی است که بزرگان ما آوردند .عبارتی را از امام صادق (علیه السالم) آوردند که نمیدانم در
محضر حضرت فاطمه معصومه (سالم هللا علیها) این عبارت را بازگو کنم یا خیر!
«مرحوم خصیبی» در کتاب «الهدایة الکبری» صفحه  101جملهای نقل میکند که اگر ما این جمله را خوب تحویل
بگیریم ،حتی زمانی که در رختخواب هم هستیم گریه ما را امان نمیدهد .ایشان مینویسد:
َ
ن وَ َفاطمَ َة وَ ْال َح َسن وَ
ان کیوْ م السقی َفة وَ إ ْحرَاق ْال َباب عَ لَی أمیر ْالمُ ْؤمنی َ
«وَ َال کیوْ م م ْحنَتنَا بکرْ ب ََال وَ إ ْن ک َ
َب وَ ُأ ِّم ک ْل ُثوم وَ فض َة وَ َق ْتل مُ َح ِّسن بالر ْف َسة َْلَعْ َظ ُم وَ َأمَ ُّر ْلَن ُه َأ ْص ُ
ل یوْ م ْالفرَاش»
ْال ُح َسین وَ َزین َ
گرچه کربال برای ما خیلی دردآور است ،اما روز سقیفه که به خانه مادرم حمله کردند و در خانه امیرالمؤمنین
و فاطمه و حسن و حسین و زینب و أم کلثوم و فضه را آتش زدند و حضرت محسن را شهید کردند برای ما
دردناکتر از روز عاشورا بود.
الهدایة الکبری ،نویسنده :خصیبی ،حسین بن حمدان ،ناشر :البالغ ،بیروت؛ ص  ،101الباب الرابع عشر باب
اْلمام المهدی المنتظر (علیه السالم)
این مطالب نکاتی است که بزرگان ما نقل کردند .مرحوم «خصیبی» معاصر «شیخ صدوق» و «کلینی» بوده است و
متعلق به امروز و دیروز نیست« .مرحوم عالمه مجلسی» در کتاب «بحاراالنوار» جلد  29صفحه  01تعبیری دارد که
مینویسد:
«وَ إ ْضرَامهمُ النا َر َع َلی ْال َباب»
خانه حضرت فاطمه زهرا را آتش زدند.

بحار اْلنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،29ص
 ،01باب  01ما یکون عند ظهوره ع بروایة المفضل بن عمر
در روایت دیگر وارد شده است که عدهای پرسیدند شنیدیم علی بن أبی طالب با اصحاب سقیفه بیعت کرده است.
ایشان در جواب گفت :وقتی که امیرالمؤمنین دید دود از خانهاش بلند شد ،مجبور به بیعت شد .تا زمانی که دود از
خانه علی برنخاسته بود ،حضرت مقاومت کرد.
«مرحوم مجلسی» در کتاب «بحاراالنوار» جلد  29صفحه  03مینویسد:
«وَ َأ َخ َذت النارُ فی َخ َ
شب ْال َباب»
در و چوبها و تختههای آن آتش گرفت و شعله از آن بلند شد.
بحار اْلنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،29ص
 ،03باب  01ما یکون عند ظهوره ع بروایة المفضل بن عمر
«مرحوم سید مرتضی» (رضوان هللا تعالی علیه) متوفای  194به صراحت مینویسد:
«فقد بینا أن خبر االحراق قد رواه غیر الشیعة»
قضیه آتش گرفتن خانه حضرت فاطمه زهرا را تنها علمای شیعه نیاوردند.
«ممن ال یتهم علی القوم»
بلکه غیر شیعه هم قضیه آتش گرفتن خانه حضرت را بیان کردند.

الشافی فی االمامة ،نویسنده :الشریف المرتضی ،ج  ،1ص  ،003فصل فی تتبع کالمه علی الطاعن علی أبی
بکر وما أجاب به عن مطاعنهم
این روایت نیست که ما دائما نقطه چنین کنیم که آیا صحیح است یا صحیح نیست« .سید مرتضی» به عنوان یک
شخصیت فقیه و متکلم و اصولی است و شیعه و سنی همگان او را قبول دارند.
ایشان از امام صادق (علیه السالم) نقل میکند که سؤال کردند :یابن رسول هللا! شنیدیم جدتان رفت بیعت کرد.
حضرت فرمودند:
« وهللا ما بايع علي عليه السالم حتى رأى الدخان قد دخل عليه بيته»
به خدا سوگند جدم علی برای بیعت نرفت ،تا روزی که دود از خانهاش برخاست.
الشافي في اْلمامة؛ للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي قدس سره ،المتوفى  194ه؛ حققه وعلق
عليه السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب؛ راجعه السيد فاضل الميالني؛ مؤسسة الصادق للطباعة والنشر،
طهران  -إيران ،ج  ،9ص 010
این روایت همچنین در کتاب «اْلربعین» اثر «مرحوم قمی» صفحه  040و کتاب «الشافی فی اْلمامة» جلد  9صفحه
 010و کتاب «منهاج البرائة» جلد  9صفحه  919و کتاب «الکنی و اْللقاب» اثر «محدث قمی» جلد  0صفحه 912
نقل شده است.
«شیخ مفید» استاد «سید مرتضی» و کسی است که ارتباط تنگاتنگ با حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) دارد،
ایشان در کتاب «أمالی» صفحه  13نقل میکند که اصحاب سقیفه دستور دادند که خانه حضرت فاطمه زهرا را به

ن االَ ْنباء و المَ ناقب» جلد  0صفحه  930این قضیه را مطرح
آتش کشیدند« .سید بن طاووس» در کتاب « ُطرَف م َ
میکند.
این مسائل به قدری زیاد است که اگر ما تنها بخواهیم آدرسهای کتابهایی که از کتب شیعه و سنی ،قضیه آتش
گرفتن خانه حضرت فاطمه زهرا را نقل کرده است مطرح کنیم ،مثنوی هفتاد من کاغذ میشود!
«مرحوم شهید صدر» که یکی از منادیان وحدت در عصر حاضر است ،کتابی به نام «فدک فی التاریخ» دارد .ایشان
در صفحه  01مینویسد:
« قد هجم على آل محمد صلى هللا عليه وآله وسلم في دارهم وأشعل النار فيها»
به خانه حضرت فاطمه زهرا هجوم بردند و شعلههای آتش از خانه حضرت به آسمان برخاست.
فدك في التأريخ؛ اْلمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره؛ تحقيق الدكتورعبد الجبار شرارة مركز
الغدير للدراسات االسالمية؛ ص 01
ما روایات بزرگانمان در گذشته و همچنین روایات بزرگان در عصر حاضر را آوردیم .در رابطه با شهادت حضرت
فاطمه زهرا (سالم هللا علیها) هم ،تنها روایتی را که «مرحوم کلینی» در کتاب «کافی» جلد اول صفحه  121آورده
است نقل میکنم.
این روایت که صددرصد صحیح است و از امام کاظم (علیه السالم) نقل شده است ،میفرماید:
«إن َفاطمَ َة ص ِّدی َقة َشهی َدة»
مادر ما فاطمه صدیقه شهیده است.

الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،0ص
 ،121ح 0
بازهم در کتاب «سلیم بن قیس» صفحه  211وارد شده است:
«مَ ا َت ْ
ن َذلک َشهی َدة»
ت َصلی الل ُه َعلَی َها م ْ
کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،نویسنده :هاللی ،سلیم بن قیس ،محقق  /مصحح :انصاری زنجانی خوئینی،
محمد ،ج  ،0ص  ،211باب الحدیث الرابع
در کتاب «کامل الزیارات» صفحه  210قضیه شهادت حضرت فاطمه زهرا نقل شده است .در کتاب «دالئل اْلمامة»
اثر «طبری» صفحه  091قضیه شهادت حضرت را آورده است .ما شاید بیش از سی سند از شیعه و سنی داریم که
قضیه شهادت حضرت را مطرح کرده است.
بنده امشب میخواهم روضه حضرت فاطمه زهرا را بخوانم ،اما نه از کتب شیعه از جمله «مناقب» اثر «ابن
شهرآشوب» یا کتاب «سلیم بن قیس» یا کتاب «بحاراالنوار» اثر «عالمه مجلسی».
دوستان برای یک مرتبه هم شده خود را آماده کنید ،به کتابهای اهل سنت بروید و از علمای اهل سنت روضه
حضرت فاطمه زهرا را بشنوید .بعضی از علمای منصفین اهل سنت خیلی خوب کار کردند.
بنده یقین دارم حضرت زهرای مرضیه فردای قیامت این علما را رها نخواهد کرد .من یقین دارم امیرالمؤمنین به
خاطر انصافی که این افراد داشتند و این تراث را باقی گذاشتند ،قطعا آنها را مورد تفقد قرار خواهند داد.

«خوارزمی» متوفای  241هجری است .او نه تنها از امامان اهل سنت است ،بلکه «ذهبی» و دیگران به عنوان «صدر
االئمة» از او یاد میکنند« .خیرالدین زرکلی» وهابی از «خوارزمی» به عنوان یک عالم برجسته اهل سنت از او
تجلیل کرده است.
«خوارزمی» کتابی به نام «مقتل الحسین» دارد .او در صفحه  12قضیه شهادت حضرت فاطمه زهرا (سالم هللا
علیها) را نقل میکند که من بخشی از آن را برای شما عرض میکنم.
او مینویسد  :وقتی حضرت صدیقه طاهره احساس کرد دیگر رفتنی است و باید از علی بن أبی طالب و فرزندانش و
مسجد النبی خداحافظی کند ،دست حسن و حسین را گرفت و به مسجد النبی آمد.
حضرت میان محراب و منبر نمازی خواند و گفت :حسن جان و حسین جان! اینجا کنار پدرتان علی بنشینید.
امیرالمؤمنین مشغول نماز خواندن بود.
حضرت فاطمه زهرا به خانه آمد و به «اسماء بنت عمیس» گفت :اسماء! من در اتاق را میبندم و تو بعد از چند
لحظه مرا صدا کن .اگر جواب ندادم به سراغ علی و فرزندانم برو و آنها را به اینجا بیاور.
«اسماء بنت عمیس» میگوید :حضرت فاطمه زهرا مشغول نماز بود که یک مرتبه در سجده نماز مشاهده کردم
دیگر صدای حضرت فاطمه زهرا نمیآید و صدای «سبحان هللا» حضرت قطع شد.
من در را باز کردم و عرضه داشتم :یا بنت رسول هللا! اما حضرت جواب ندادند .عرضه داشتم :مادر حسین و
حسین!  ،اما حضرت جواب نداد .آمدم حضرت فاطمه زهرا را تکان دادم ،اما مشاهده کردم که حضرت در سجده
جان به جان آفرین تسلیم کرده است.

من ناله زدم و گفتم :خدایا خبر شهادت حضرت فاطمه زهرا را چطور به حسن و حسین بدهم .در این هنگام حسن
و حسین در را باز کردند و صدا زدند :یا اسماء! مادرمان کجاست؟
من جواب ندادم و آنها در را باز کردند .وقتی آمدند مادر را تکان دادند ،دیدم حسین به صورت حسن نگاه کرد و
فرمود :برادر! تسلیت می گویم ،مادرمان از دستمان رفت.
امام حسن و امام حسین به مسجد برگشتند تا امیرالمؤمنین را خبر کنند .وقتی خبر شهادت حضرت فاطمه زهرا را
به علی دادند؛
« فغشي عليه حتى ّ
رش عليه الماء»
علی بن أبی طالب افتاد و غش کرد.
امیرالمؤمنین طاقت خبر شهادت حضرت فاطمه زهرا را نداشت تا اینکه آبی به صورت او زدند .امیرالمؤمنین به
هوش آمد و به منزل آمد و مشاهده کرد حضرت فاطمه زهرا ،جان به جان آفرین تسلیم کرده است.
حضرت فاطمه زهرا در کنار سجاده خود نامهای نوشته بود که در آن نوشته شده بود:
الله ال ّرحمن الرّ حيم-هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد ،أوصت و هي تشهد أن ال إله إالّ ّ
« بسم ّ
أن
الله و ّ
أن ّ
الله يبعث من في
أن الساعة آتية ال ريب فيها ،و ّ
محمدا عبده و رسوله ،و أن الج ّنة حق و أن النار حق ،و ّ
القبور ،يا علي! أنا فاطمة بنت محمد زوجني ّ
الله منك ْلكون لك في الدنيا و اآلخرة ،فأنت أولى بي من
صل علي و ادفني بالليل و ال تعلم أحدا ،و أستودعك ّ
ّ
الله و اقرأ
غيرك ،فحنطني و كفني و غسلني بالليل ،و
ّ
على ولدي السالم الى يوم القيام»

مرا شبانه غسل بده و شبانه کفن کن و شبانه به خاک بسپار
مقتل الحسین علیه السالم؛ تألیف :اخطب خوارزم ،موفق بن احمد  -سماوی ،محمد؛ الناشر :انوار الهدي،
چاپ دوم ،سنة 0910ش 0109-ق؛ ج ،0ص 090
حضرت امیرالمؤمنین در کنار قبر حضرت فاطمه زهرا (سالم هللا علیها) فرمود:
« َأما ُح ْزنی َف َسرْمَ د»
حزن من تا قیامت باقی است و پایان ندارد.
«وَ َأما لَیلی َفمُ َسهد»
دیگر شبها از غصه خواب به چشم علی نخواهد رفت.
نهج البالغة ،نویسنده :شریف الرضی ،محمد بن حسین ،محقق  /مصحح :صالح ،صبحی ،ص  ،902خ  020وَ
ن َ
ال ُه ع ْن َد َد ْفن َسی َدة ال ِّن َساء َفاطمَ َة ع ْ
کالم َل ُه ع رُ وی عَ ْن ُه َأن ُه َق َ
کالمُ نَاجی به َر ُس َ
ول الله ص ع ْن َد َق ْبره
م ْ
«ابن عباس» نقل میکند که در جنگ صفین در یکی از شبها برای خودم حنا درست کرده بودم .دقت داشته
باشید که حضرت فاطمه زهرا در سال  00هجری شهید شد ،اما جنگ صفین در سال  91هجری است .یعنی بیست
و هفت سال از شهادت حضرت زهرا گذشته است.
ایشان حنا را در ظرفی خدمت امیرالمؤمنین میآورد و عرضه میدارد :یا علی! موی سر و صورتتان سفید شده است.
مقداری از حنا استفاده کنید تا سفیدیهای مویتان رنگی شود.
امیرالمؤمنین فرمود :ابن عباس! مگر نمیدانی که ما هنوز عزادار حضرت فاطمه زهرا هستیم.

اال لعنة هللا علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

