
 میبسم اهلل الرحمن الرح

 07/10/1399تاریخ: 

 ُمخل وحدت یا مالک حقیقت  (ا)سالم اهلل علیهطرح شهادت حضرت زهرا  موضوع:

 ویژه برنامه صدیقه شهیده

 فهرست مطالب این برنامه:

 ؟!بدهد پاسخ ما سؤاالت این به هست کسی آیا

 (السالم همعلی)  اهلبیت مکتب و شیعه حقانیت مالک( علیها اهلل سالم)  زهرا حضرت

 !!کنیم حذف را فاطمیه ایام مراسم حاضریم شرط این به ما

 (علیها اهلل سالم)  زهرا حضرت خانه کشیدن آتش به در «بالذری» صحیح روایت

 برنامه بینندگان تماس

 !مدینه به مکه از( علیه  اهلل سالم)  امیرالمؤمنین هجرت مسیر در عجیب اتفاقی

 ؟!!دوم خلیفه رفتارهای این یا است دتوح مخل زهرا حضرت شهادت طرح آیا

 مجری:

 آله و محمد علی اهلل صلی و العالمین رب الحمدهلل الرحیم الرحمن اهلل بسم الرجیم الشیطان من باهلل اعوذ

 الطاهرین

 فهمدینمشبیه باد وقتی یاس پرپر را 



 فهمدینمتبر افتادن سرو و سنوبر را 

 الا اصشمشیر باشد یا غالف  کندیمچه فرقی 

 فهمدینمکه ظالم حرمت دخت پیمبر را 

 مرا مانند آتش نه تصور کن مرا چون دود

 فهمدینمخشک با تر را  یهاچوبکه فرق 

 مرا مانند تابوتی تصور کن که شب هنگام

 فهمدینمدلیل شانه لرزان حیدر را 

 کسی که پشت در حتی نفهمیده است محسن را

 دفهمینمبین صحرا حال اصغر را  یقیناا 

 جار ثم الدار ولیقنوتم گرم آمین است در ال

 فهمدینممادر را  هاییوفاتعجل 

«. شبکه جهانی حضرت ولی عصر»عرض سالم و ادب و احترام داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند 

حضرت صاحب الزمان اهلل یا بقیة اهلل! شب سختی بر  ب سختی است، شب عزای مسلمین. آجرکامشب ش

 واحنا فداه( است.)ار

تسلیت «. شبکه جهانی حضرت ولی عصر»عرض تسلیت دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند 

 شهادت بانوی دوعالم حضرت صدیقه کبری )سالم اهلل علیها(.



قدری خودمان را نزدیک کنیم و قدری « ویژه برنامه صدیقه شهیده»ان شاءاهلل که امشب هم بتوانیم در این 

شامل شفاعت آن  یتاا نهاپیدا کنیم به آن وجود نورانی و نازنین تا ان شاءاهلل بتوانیم بهره مند شویم و  معرفت

 بزرگوار باشیم.

از محضر  حتماا امشب هم در خدمت استاد بزرگوار حضرت آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی هستیم و ان شاءهلل 

 ایشان بهره مند خواهیم شد. سالم علیکم و رحمة اهلل؛

 آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی:

سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته؛ بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هرکجای 

این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و باصفای خانواده خودشان قرار دادند، 

 و موفقیت روزافزون برای همه شما گرامیان آرزومندم. کنمیمتقدیم سالمم را  ینترخالصانه

حضرت صدیقه طاهره و صدیقه شهیده را هم به پیشگاه  ،شهادت تنها یادگار نبی گرامی اسالم أم االئمة النجباء

مقدس موالیمان حضرت بقیة اهلل األعظم )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( و همه عالقه مندان به اهلبیت عصمت 

، تسلیت و تعزیت عرض بینندیمبرنامه را  هاییپکلرت و شما بینندگان عزیز و همه کسانی که تکرار و و طها

 .کنمیم

نبی گرامی اسالم، حضرت فاطمه زهرا به شهادت امشب بنا به نقل هفتاد و پنج روز بعد از رحلت جانگداز 

 رسید.

منین و امام حسن و امام حسین و زینب و امشب شب شهادت آن بزرگوار و آخرین شبی است که با امیرالمؤ

 .دکنیمأم کلثوم زندگی 

، شاید به عنوان آخرین نگاهش به امیرالمؤمنین و مظلومیت و دکنیمحضرت به همسر و فرزندان خود نگاه 

 .سوزدیمو  کندیمچشمان فرزندانش نگاه  یهااشکحضرت و غربت آن بزرگوار و داغ دل و سوز جگر آن 



شعری مناسب خداحافظی حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( از فرزندانش دارد که بنده خیلی  یکی از شعرا

 دوست دارم این شعر را به مناسبت امشب بخوانم.

 شب آخر عمر زهرا شده*    علی جان ز کارم گره واشده

 حاللم کن آقا حاللم علی*    دل آسوده کن از ماللم علی

 که باشد مرا بر لب این زمزمه *   با همه کنمیمخداحافظی 

 خداحافظ ای هستی من حسین*  خداحافظ ای مجتبی نور عین

 ز بی تابی تو به تاب و تبم*    خداحافظ ای مهربان زینبم

 خداحافظ ای أم کلثوم من*    خداحافظ ای دخت مغموم من

 خداحافظ ای شهر نامردها*    هاداغخداحافظ ای دردها 

 خداحافظ ای سفره نان جو*    نو خداحافظ ای آسمان ماه

 خداحافظ ای جامه سوخته*    خداحافظ ای درب افروخته

 خداحافظ ای کوچه سیلی کتک*   خداحافظ ای ماجرای فدک

 أال لعنة اهلل علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون

 مجری:

ر ادامه جلسات پیشین به سیری که الحمدهلل این د خواهیمیمطیب اهلل أنفساکم، لطف فرمودید. حاج آقا 

 یم و همه بینندگان هم شاهد بودند، بپردازیم.توفیق را داشت



همه  هابرنامهو بعد از آن در همین ویژه « حبل المتین»همانطور که در تمامی جلسات از ابتدای برنامه 

کردید بود. حضرتعالی بارها و بارها تصریح ، بنای حضرتعالی بر درایت در روایات فرمودندیمبینندگان مالحظه 

 که امیرالمؤمنین )سالم اهلل علیه( فرمودند:

ةُ » َفَهاءِ  ِهمَّ َوایةُ  السُّ ةُ  وَ  الرِّ َرایة الُْعَلَماءِ  ِهمَّ  «الدِّ

 ،2 ج محققان، از جمعی: مصحح/  محقق تقی، محمد بن باقر محمد مجلسی،: نویسنده األنوار، بحار

 13 ح ،160 ص

داشته باشیم در این موضوع و این مطلب که آیا جریان  یقبلی تحلیل یهابحثا بخواهیم در ادامه اگر م

 هجوم ذکر شده است؟! آیا ذکر شده است که کیفیت آن در کتب شیعه و اهل سنت به چه نحو بوده است؟!

نندگان عزیز با مطالب و همانطور که بی فرمودیدیمرا تحلیل « نهج البالغه» یهاخطبهحضرتعالی همانطور که 

 کنیمیمهجوم انجام بدهید که بسیار استفاده را نسبت به جریان  هایلتحلبازگویی هم آشنایی دارند، همانطور 

 .شویمیمو بهره مند 

 آیا کسی هست به این سؤاالت ما پاسخ بدهد!؟

 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

لنصیر ماشاءاهلل ال حول ا نعم و المولی نعم الوکیل نعم و اهلل حسبنا بالعباد بصیر اهلل إن اهلل إلی أمری أفوض اهلل

 و ال قوة إال باهلل



همانطور که حضرتعالی اشاره کردید، یکی از مسائلی که قطعی است و در منابع اهل سنت با سندهای 

ه این است که نسبت بصحیح و معتبر آمده است و بسیاری از علمای اهل سنت و وهابیت را وادار کرده 

 خانه حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( است.روایات موضع گیری کنند، قضیه هجوم به 

علمای اهل سنت و وهابیت مجبورند به این روایات یا از نظر سندی اشکالی وارد کنند یا از نظر داللی اشکال 

 کنند، اما:

 (ُنوِره  ُمِتمُّ  اللَّهُ  وَ  ِبأَْفواِهِهمْ  اللَّهِ  ُنورَ  ْطِفُؤایلِ  ُدونَ یرِ ی)

 .کندیم املک را خود نور خدا یول سازند، خاموش خود دهان با را خدا نور خواهندیم هاآن

 8(: آیه 61سوره صف )

توهمات آنها را مخدوش کرد. ما در جلسه گذشته دو روایت این سندها، سندهایی نیست که بشود با بعضی از 

 نقل کردیم.« بخاری»استاد « ابن ابی شیبه»و « طبری»از آقای 

 :گویدیم 233صفحه  دومخود جلد « تاریخ»در کتاب « طبری»اشتیم که آقای ما در تحلیل این روایات اشاره د

 «المهاجرین من ورجال والزبیر طلحة وفیه علی منزل الخطاب بن عمر أتی قال»

عمر بن خطاب در خانه علی بن أبی طالب آمد، در حالی که در درون خانه طلحه و زبیر و 

 از مهاجرین بودند. هایییتشخص

 «البیعة إلی لتخرجن أو علیکم ألحرقن واهلل فقال»

 آیید.یمکشم یا برای بیعت با ما یمعمر بن خطاب گفت: به خدا سوگند یا این خانه را به آتش 



بیروت،  – العلمیة الکتب دار: النشر دار الطبری، جریر بن محمد جعفر ألبی: المؤلف اسم الطبری، تاریخ

 وفاته یوم سنه ومبلغ اهلل رسول فیه توفی الذی لیومبا الواردة األخبار ، باب ذکر233، ص 2ج 

ما در خصوص این روایت گفتیم که این روایت چندین پیام و نکته دارد. پیام اول این است که آیا حرمت 

از  هایییتشخصو « زبیر»و « طلحه»صحابه را خود صحابه باید نگهدارند یا خیر؟! آیا علی بن أبی طالب و 

 ند یا خیر؟!صحابه هست ،مهاجرین

صحابه چه گناهی مرتکب شدند که باید مستحق این باشند که باید آنها را در آتش سوزاند و خانه را آتش زد؟! 

 ؟!گیرندیماگر فرد دیگری چنین عبارتی را به زبان بیاورد، علمای بزرگ اهل سنت نسبت به آنها چه موضعی 

جلد پنجم صفحه « صحیح بخاری»ما روایاتی از کتاب در خصوص اینکه آیا صحابه برای بیعت آمدند یا خیر، 

 روایاتی نقل کردیم مبنی بر اینکه صحابه تا شش ماه بیعت نکردند.« صحیح مسلم»و کتاب  4240حدیث  82

یا خیر؟! ما روایت را بررسی سند کردیم و گفتیم که  هم داد یاکفاره ،قسم حنثآیا جناب خلیفه دوم به خاطر 

 ر اینجا هستند، همگی باالتفاق مورد وثوق آقایان اهل سنت هستند.تمام راویانی که د

هجری است،  310متوفای « طبری»است. « طبری»آوردیم. ایشان مقدم بر « ابی شیبه ابن»روایت دوم را از 

 هجری است. 235متوفای « ابن ابی شیبه»اما 

قه طاهره آمد، با حضرت فاطمه زهرا ایشان هم همین تعبیر را دارد که وقتی خلیفه دوم در خانه حضرت صدی

 کشید! جتماع کنند، خانه را به آتش خواهدمواجه شد. او قسم یاد کرد که اگر صحابه در اینجا ا

صحابه برای چه کاری اجتماع کرده بودند؟! آیا آنها برای کشتن کسی اجتماع کردند؟! آیا صحابه برای ایجاد 

امیرالمؤمنین اجتماع کرده بودند تا در جامعه ایجاد فتنه کنند و تفرقه فتنه اجتماع کردند؟! آیا صحابه در خانه 

 افکنی کنند؟! قضیه چه بوده است؟!



صحابه برای ایجاد فتنه و تفرقه جمع شده بودند، اشکال بر آنهاست. صحابه و جمع شدن برای فتنه  واقعاا اگر 

 با عدالت صحابه سازگار نیست.

د برای اینکه ببینند اآلن خالفتی که به زور ابوبکر را با تعابیری که آقایان از طرفی دیگر اگر صحابه جمع شدن

 :گویدیمدارند نظیر تعبیری که عایشه دارد و اهل سنت 

َف لقد»  «الناس ُعَمرُ  َخوَّ

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

، ص 3البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 3467، ح 1341

و مردم را به زور وادار کردند تا با ابوبکر بیعت کنند. ما از جوانان و  ندو در میان مردم ترس و وحشت انداخت

 مطالعه کنند. انهتاریخ را خوب و منصف خواهیمیمتحصیل کردگان اهل سنت و شیعه 

با تعصب مذهبی به تاریخ نگاه نکنند و آنچه در ذهن دارند را بر  بنده از جوانان شیعه و اهل سنت تقاضا دارم

جوانان باید ببینند تاریخ حقایق را چگونه بیان کرده و این حقایق را آنگونه که بیان تاریخ تحمیل نکنند. 

 در ذهنشان قرار دهند. اندکرده

 برویم و برگردیم و تجربه داشته باشیم و بخواهیم کاری انجام دهیم. دائماا که  آییمینمدنیا  ما صد بار به

ما یک بار به دنیا آمدیم و یک بار هم از دنیا خواهیم رفت. اگر چنانچه مسیرمان مسیر غلطی باشد، دیگر 

اس کنیم و بگوییم متوجه ما هرچقدر التمبه حال ما نخواهد داشت.  اییدهفاهیچ  هاندامتو  هایمانیپش

 :فرمایدیمنشدیم، همانطور که قرآن کریم 

 (َتَرکت  مایفِ  صالِحاا  َأْعَملُ  یلََعلِّ  اْرِجُعونِ  )َربِّ 



 .دهم انجام یصالح عمل( نمودم یوتاهک و) ردمک کتر  آنچه در دیشا! دیگردان باز مرا! من پروردگار

 در جواب ما می گویند:

 (هاقائل وَ هُ  ِلَمة  ک ِإنَّها الَّ ک) 

 اشبرنامه گردد باز اگر و) گویدیم زبان به او هک است یسخن نیا ست،ین نیچن( گویند یم او به)

 .(است  سابق همچون

 100و  99(: آیات 23سوره مؤمنون )

به ما می گویند که وقت شما تمام شد و رفت. ما فرصت زیادی به شما داده بودیم تا تحقیق و بررسی کنید، اما 

 این مطالب را افرادی به گوشتان رساندند، اما اهمیت ندادید. نکردید.

و آنها را  زنمیماع کنند، من خانه را آتش که اگر صحابه در اینجا اجتم گویدیمخلیفه دوم در روایت بعد هم 

 .سوزانمیم

یم؟! آیا روایتی در از قرآن کریم در این زمینه دار اییهآآیا سوزاندن چند نفر از صحابه مجوز شرعی دارد؟! آیا 

 این زمینه داریم؟! آیا رسول گرامی اسالم برای کفار حتی کفار حربی چنین موضعی داشتند یا خیر؟!

و عده « حسان بن ثابت»و « عبداهلل بن عمر»از افراد همانند علی بن أبی طالب هم یکی از خلفاست. تعدادی 

 رد و فرمودعت نکردند. آیا امیرالمؤمنین به خانه آنها حمله کبیبا امیرالمؤمنین )سالم اهلل علیه( زیادی از صحابه 

 ؟!کشمیمخانه را بر سر شما به آتش  به خاطر اینکه بیعت نکردید

یا آنها به  ت خود را شکستند را به آتش کشیدکسانی که بیعت کردند سپس بیع یهاخانهآیا امیرالمؤمنین 

ت و فتنه را از بین فتنه از سوی آنها امیرالمؤمنین به بصره رف بصره آمدند و فتنه درست کردند؟! بعد از ایجاد

 .برد



روایت سومی هم مطرح شد که ما آن را هم بررسی سندی کردیم و روشن کردیم که سند آن هیچ مشکلی 

 ندارد.

 کامالا که این روایت  کندیممفصل مطرح « العقائد كتب في قراءة»در کتاب « حسن بن فرحان مالکی»آقای 

 د.هم همین نظر را دار« سن و الحسینموسوعة الح»در کتاب « حسن حسینی»ح است. صحی

 کامالا و دیگر آقایان بر این عقیده هستند که این روایت « علی محمد صالبی»و « سعد بن ناصر»همچنین 

که یکی از علمای بزرگ عربستان سعودی است،  «مالکی فرحان بن حسن» آقایصحیح است و اشکالی ندارد. 

 :گویدیم

 «تصح ال مكذوبة المداهمة أظن كنت»

 افراد و دروغ پردازی است. یاعدهماجرا هجوم به خانه حضرت زهرا ساخته و پرداخته  کردمیمتصور 

 «المصنف في شيبة أبي ابن أخرجه ما منها قوية أسانيد لها وجدت حتى»

ها قول ابن ابی شیبه است که در تا زمانی که سندهای قوی برای این قضیه پیدا کردم که از جمله آن

 کتاب مصنف خود با سند صحیح از اسلم غالم عمر بن خطاب و غیر از آن آورده است.

 «الحنابلة غالة ينفي كما وليس الشيعة غالة يبالغ كما ليس كن»

 هم کاری نداریم.غالت حنابله  کاری نداریم و همچنین باما با غالت شیعه 

 الدراسات مركز المالكي، فرحان بن حسن: تأليف نموذجاا، الحنبلي ذهبالم العقائد، كتب في قراءة
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ابو »و « عبد المنعم»که این سند صحیح است و ماجرای هجوم واقع شده است. همچنین  گویدیمایشان 

 کردند. همین عقیده را دارند. ده الی دوازده نفر از بزرگان اهل سنت این روایت را نقل و تصحیح« یاسر



 مجری:

، اما کردندیممحافظه کارانه برخورد  یداا شدکه ما از این علما سراغ داریم این است که آنها با روایت  اییهروح

 روایت را کتمان کنند.این نتوانستند 

 آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی:

این قضیه را نقل انستند نتوبعضی افراد هم  ،. در مقابلکنندیمبله، این افراد همگی این مباحث را مطرح 

 .کنند

 ییهاعبارتاین قضیه را به نوعی تحریف کند و  خواهدیم« الوافی بالوفیات»در کتاب « صفدی»به عنوان مثال 

 زیاد روی این قضیه وقت بگذاریم. خواهیمینمما  فعالا که  آوردیم

، در جلسه گذشته «ن ابی شیبهاب»اثر « مصنف»و روایت دوم از « تاریخ طبری»بعد از نقل روایت اول از 

هجری است و این  270متوفای « بالذری»است. « بالذری»اثر آقای « أنساب األشراف»سومین روایت در کتاب 

 است.« ابن ابی شیبه»است، اما متأخر از « طبری»بدان معناست که ایشان بازهم مقدم بر 

 261متوفای « مسلم»هجری است،  256ی متوفا« بخاری»است. « مسلم»و « بخاری»معاصر  یباا تقرایشان 

 هجری است و باهم در یک عصر بودند. 270هم متوفای « بالذری»هجری است و 

وقتی سند صحیح باشد،  «!نحن ابناء الدلیل»، «نحن ابناء السند»ما کاری نداریم، ایشان سند ذکر کرده است. 

مطرح این روایت را  اولجلد « ساب األشرافأن». ایشان در کتاب ماندینمدیگر هیچ حرفی برای گفتن باقی 

 .کندیم

  )علیهم السالم( شیعه و مکتب اهلبیت حقانیت مالک )سالم اهلل علیها( زهرا حضرت



سهیل »ا( را زیر سؤال برده است، یکی از کسانی که بحث آتش زدن خانه حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیه

 خ روایات زیادی داریم.محقق این کتاب است. ما در طول تاری« کارز 

و اگر فرصت نشد در فاطمیه دوم  کنیمیمان شاءاهلل اگر رسیدیم در فاطمیه اول در شب جمعه آن را عرض 

 .کنیمیمتمام مدارک را در چند محور بررسی 

خانه حضرت فاطمه زهرا آتش گرفت یا نگرفت. همچنین بررسی خواهیم  بما بررسی خواهیم کرد که آیا در

 یا در این خصوص سند صحیحی داریم یا نداریم و این قضیه تنها ادعاست.کرد که آ

مبنی بر کتک زدن حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها(  بررسی خواهیم کرد که یا سند صحیح و معتبریما 

پهلوی حضرت فاطمه زهرا شکسته شد یا نشد. آیا حضرت که آیا  کنیمیمهمچنین بررسی داریم یا خیر. 

 یا خیر. ط شدمحسن سق

یکی دو روایت نیستند که ما بخواهیم به آن اشکال سندی و  هایناما حدود چهل روایت در این زمینه داریم. 

یا  طاهره مورد ضرب و جرح قرار گرفتداللی کنیم. ما همچنین بررسی خواهیم کرد که آیا سینه حضرت صدیقه 

 خیر.

 آمده است یا خیر!؟ یداا جدر کتب اهل سنت و شیعه قدیما و آیا واژه شهادت در رابطه با حضرت فاطمه زهرا د

ما از آقایان وهابی توقعی غیر از انکار این مسائل نداریم. حضرت فاطمه زهرا مالک و معیار حقانیت شیعه 

 است.

اهل سنت داخل کشور این همه تالش کردند در زمان امام خمینی )رضوان اهلل تعالی علیه( و حتی بعد از آن 

برگزاری ایام معتقد بودند دهه فاطمیه را تعطیل کنند، زیرا که  یهامراسموار در زمان مقام معظم رهبری بزرگ

 فاطمیه با وحدت سازگار نیست.



 حال سؤال اینجاست که آیا مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید به این ادعا گوش دادند یا خیر؟!

در محضر مقام معظم رهبری روضه حضرت فاطمه زهرا را « دیِقیحاج آقا ص»بنده قبل از این برنامه عزیزمان 

 .کردندیمایشان خیلی بی پرده صحبت . خواندندیم

مقام معظم رهبری این تعابیر را در رابطه با که ایشان در محضر  آوریمینمما هیچگاه چنین تعابیری به زبان 

 مطرح کردند.حضرت فاطمه زهرا هجوم به خانه حضرت فاطمه زهرا و ضرب و شتم و شکستن پهلوی 

بعضی از آقایان تقریبِی تخریبی بسیار تالش کردند طرحی بریزند تا مراجع عظام تقلید را متقاعد کنند که ما 

 دست از ایام فاطمیه برداریم، زیرا که فاطمیه با وحدت سازگار نیست.

ازگار نیست، اما نه عدالت صحابه سو با  بردیمصحبت از ایام فاطمیه عملکرد صحابه و خلفا را زیر سؤال 

 مراجع عقب نشینی کردند و نه امام خمینی و نه مقام معظم رهبری عقب نشینی کردند.

ان شاءاهلل در فاطمیه دوم امسال هم شاهد خواهیم بود که در محضر خود ایشان مداحان و سخنرانان در 

 د.رابطه به شهادت حضرت فاطمه زهرا واقعیات را مطرح خواهند کر

مراجع عظام تقلید نه تنها از برگزاری مراسمات ایام فاطمیه عقب نشینی نکردند، بلکه باعث شدند که روز 

شهادت حضرت فاطمه زهرا تعطیل رسمی شود. حضرت فاطمه زهرا مالک حقانیت شیعه و معیار تشخیص 

 :فرمایدیمحق و باطل است. وقتی پیغمبر اکرم 

 «ِمنِّی بَْضَعة   َفاِطَمةُ »

 اطمه پاره وجود من است.ف



 دار: النشر دار الجعفی، البخاری عبداهلل أبو إسماعیل بن محمد: المؤلف اسم المختصر، الصحیح الجامع

 ص ،3 ج البغا، دیب مصطفی. د: تحقیق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - بیروت - الیمامة, کثیر ابن

 3510 ح ،1361

ما بارها برای آقایان نقل کردیم که در ندهای متعدد آمده است. این روایت در کتب صحاح اهل سنت با س

: فاطمه پاره وجود من فرمایدیمصحیح مسلم نقل شده است که پیغمبر اکرم »و « صحیح بخاری»کتاب 

 است.

فرمایش رسول گرامی اسالم بدان معناست که بعد از من قول فاطمه قول من است، رفتار فاطمه رفتار من 

 اطمه گفتار من است.است، گفتار ف

چرا مطرح نکردند؟! « عمرو بن عاص»دختر بزرگشان همسر  «زینب»چرا رسول اکرم این تعبیر را نسبت به 

« ابولهب»که قبل از آن هردو عروس « عثمان»همسران  «أم کلثوم»و  «رقیه»حضرت این عبارت را در رابطه با 

 بودند، به کار نبردند؟!

به کار « طاهر»و « طیب»، «قاسم»، «ابراهیم»عبارت را نسبت به پسرانشان چرا رسول گرامی اسالم این 

 نبردند؟!

، اما از یند پیغمبر اکرم هشت فرزند داشتآوردیم که می گو« بدر الدین عینی»و « ألوسی»مطالبی از  قبالا ما 

 است.تنها نسبت به حضرت فاطمه زهرا نقل شده  «ِمنِّی َبْضَعة  »میان این هشت فرزند عبارت 

د. رسول ، قضایا را روشن کرده باششودیمکه امت دچار اختالف  دشبرای بعد از خو دخواهیمپیغمبر اکرم 

 :دفرماییمگرامی اسالم 

تِ  َوَتْفَتِرُق » ةا  إال النَّارِ  یف لهمک ِملَّةا  نَ یَوَسْبعِ  َثاَلث   یعل یأُمَّ  «َواِحَدةا  ِملَّ



 فرقه. یک اال هستند، آتش در آنها همه. شوندیم سیمتق فرقه سه و هفتاد به من امت من از بعد

: النشر دار ،یالسلم یالترمذ یسیع أبو یسیع بن محمد :المؤلف اسم ،یالترمذ سنن حیالصح الجامع

 2641، ح 26، ص 5وآخرون، ج  رکشا  محمد أحمد: قیتحق ،-- روتیب - یالعرب التراث اءیإح دار

که بعد از وفات من امت  دیفرمایما هزار سال بعد می افتد، بلکه این اختالف صد سال ی فرمایدینمحضرت 

د هفتاد و سه فرقه باش حتماا . کلمه هفتاد و سه نشان از کثرت است و چنین نیست که شوندیمدچار اختالف 

 مثل آیه: و هفتاد و چهار فرقه نباشد!!

ةا  نَ یَسْبعِ  لَُهمْ  َتْسَتْغِفرْ  )ِإنْ   (لَُهم هُ اللَّ  ْغِفرَ ی َفَلنْ  َمرَّ

 .آمرزدینم را آنها خداوند هرگز ینک استغفار آنها یبرا بار هفتاد اگر( یحت) 

 80(: آیه 9سوره توبه )

مراد از فرمایش ! بخشدیم، خداوند متعال آنها را که اگر هشتاد مرتبه استغفار کنی ین نیستآیه امعنای این 

 .بخشدینمداوند متعال آنها را قرآن کریم این است که هرچه زیاد هم استغفار کنید، خ

من دچار اختالف زیادی خواهند شد و که امت من بعد از رحلت  دفرماییمپیغمبر اکرم هم در این روایت 

 .رودیمهرکسی به دنبال چیزی 

حضرت فاطمه زهرا پاره وجود پیغمبر اکرم است. ما باید ببینیم که حضرت بعد از شهادت رسول گرامی اسالم 

 میرالمؤمنین چه موضع گیری داشتند یا نسبت به خلیفه وقت چه موضع گیری داشتند.نسبت به ا

 :فرمایدیموایتی از قول پیغمبر اکرم نقل شده است که  1478صفحه  3جلد « صحیح مسلم»در کتاب 

 «ةا یَجاِهلِ  َتةا یمِ  َماَت  َعة  یبَ  ُعُنِقهِ  یف َس یَولَ  َماَت  َوَمنْ »



 عتی نباشد، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است.هرکسی بمیرد و بر گردن او بی

 اءیإح دار: النشر دار ،یسابور یالن یر یالقش نیالحس أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، حیصح

 1851، ح 1478، ص 3، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث

 :نویسدیماین است که به صراحت  96حه صف 4جلد « مسند»در کتاب « احمد بن حنبل»همچنین تعبیر 

 «ةا یَجاِهلِ  َتةا یمِ  َماَت  ِإَمام   رِ یِبغَ  َماَت  من»

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

 16922، ح 96، ص 4مصر، ج  – قرطبة

شش ماه بعد از دنیا  اصالا پنج روز یا نود و پنج روز یا  آقایان جواب بدهند وقتی حضرت فاطمه زهرا هفتاد و

 ؟!فت، با کدام امام بیعت کرده بود و معتقد به کدام امام بودر

 «ةا یَجاِهلِ  َتةا یمِ  َماَت  ِإَمام   رِ یِبغَ  َماَت  من»

نشانگر  طبق این روایت کسی که بدون امام از دنیا برود، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است. این مسائل همگی

 حضرت فاطمه زهرا مالک حق و باطل است.این است که 

که با دیدن  شناسمیمبنده افراد زیادی از میان علمای بزرگ و حتی کسانی که تفکرات سلفی و وهابی دارند 

در ذهنشان ایجاد شد و به سراغ تحقیق و بررسی رفتند و  یاجرقهروایات مربوط به حضرت فاطمه زهرا 

 حقیقت را یافتند. مستبصر شدند و

نوشته است. من به « موسوعة من حیاة المستبصرین»حدود پانزده جلد کتاب در رابطه با مرکز ابحاث عقائدیة 

 دانلود و مطالعه کنند.« مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر»این کتب را از سایت  کنمیمدوستان توصیه 



 هاکتابگرفته است، زیرا نرم افزارها توسعه یافته و در اختیار همگان قرار  هاکتابدر سیصد سال اخیر این 

 همگی در کامپیوتر و مجازی و اینترنت منتشر شده است.

دارند. بعضی از این افراد بعد از  ییهاحرفرا دیدند، نسبت به آنها چه  هاکتابمشاهده کنید افرادی که این 

ز آنها تا پای قتل هم پیش رفتند، اما دست از امواجه شدند، به طوری که بعضی  اییدهعداستبصار با مشکالت 

 اعتقاداتشان برنداشتند.

 بنابراین بحث شهادت حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( و بحث فاطمیه أس اساس اعتقاد شیعه هست.

یک . اگر در کره زمین یک نفر شیعه هم باقی مانده باشد، آن کندیمشیعه تا نفس دارد ایام فاطمیه را برگزار 

 نفر شیعه ایام فاطمیه عزاداری حضرت فاطمه زهرا را ترک نخواهد کرد.

 !!کنیم حذف را فاطمیه ایاممراسم ما به این شرط حاضریم 

بی اساس است.  ییهاحرف، زنندیمکه بعضی افراد نسبت به تضاد ایام فاطمیه با وحدت مسلمین  ییهاحرف

. کنیمیما از قرآن کریم حذف کنند، ما هم ایام فاطمیه را حذف اگر این افراد آیاتی که در مذمت صحابه است ر

 شما آیاتی مانند:

 (ینناِدمِ  َفَعْلُتمْ  ما یَعل َفُتْصِبُحوا ِبَجهالَة   َقْوماا  ُبوایُتِص  أَنْ  ُنوایَفَتبَ  ِبَنَبإ   فاِسق   مْ کجاءَ  ِإنْ  آَمُنوا نَ یالَّذِ  َهایأَ  ای)

 به مبادا د،ینک قیتحق آن درباره اوردیب شما یبرا یخبر  یفاسق صشخ اگر یداآورده مانیا هک یسانک یا

 .دیشو مانیپش خود ردهک از و د،یبرسان بیآس ینادان یرو از یگروه

 6(: آیه 49سوره حجرات )

 یا:

 (َيْكِذُبون اُنواك ِبما وَ  َوَعُدوهُ  ما اللَّهَ  َأْخَلُفوا ِبما یْلَقْوَنه ْومِ ی یِإل ُقُلوِبِهمْ  یفِ  ِنفاقاا  )َفأَْعَقَبُهمْ 



 آن بخاطر اين ساخت، قرار بر كنند مالقات را خدا كه روزى تا دلهايشان در را نفاق( روح) عمل اين

  .گفتند دروغ و جستند تخلف الهى پيمان از كه است

 77(: آیه 9سوره توبه )

 یا:

وا لَْهواا  أَوْ  ِتجاَرةا  َرأَْوا ِإذا )وَ   ما(قائِ  کو کَترَ  وَ  هایِإلَ  اْنَفضُّ

 ستادهیا را تو و ،روندیم آن یسو به و شوندیم ندهکپرا  نندیبب را یلهو و یسرگرم ای تجارت هک یهنگام

 .کنندیم رها خود حال به

 11(: آیه 62سوره جمعه )

ایام فاطمیه را  دهیمیمکه باالترین جسارت به نبی گرامی اسالم است را از قرآن کریم حذف کنید، ما هم قول 

و به  کنندیمحضرت را رها  ،مشغول خطبه خواندن است که صحابه منبرم. رسول گرامی اسالم باالی تعطیل کنی

 .روندیمدنبال کارهای خود 

تا آخر عمرم به هیچ وجه از فاطمیه حرفی  دهمیمشما این آیات را از قرآن کریم حذف کنید، بنده هم قول 

 نزنم. آیا حاضرید این کار را انجام دهید؟!

و با صراحت و قاطعیت حرف ر از این در رابطه با حضرت ابوطالب )سالم اهلل علیه( بر این عقیده هستیم باالت

که حضرت ابوطالب بعد از امیرالمؤمنین افضل الصحابه و افضل التابعین هستند، اما شما آن بزرگوار را  زنمیم

 کافر می دانید!!

بسیار ساده  اییهقضاین کنید که از ما چنین توقعی دارید؟! حذف  یتانهاکتابآیا حاضرید کفر ابوطالب را از 

 آیا شما حاضرید معتقد باشید که ابوطالب مؤمن از دنیا رفته است؟! است.



صحیح »که شنیدیم پدرتان در آتش جهنم است. در کتاب  داردیمو عرضه  رسدیمکسی خدمت امیرالمؤمنین 

 است.چندین روایت صحیح در این خصوص آمده « بخاری

باشم و پدرم در آتش  «قسیم النار و الجنة»که من  ا دهانت را بشکند. آیا امکان داردامیرالمؤمنین فرمود: خد

 .کنندیماین افراد چکار  دانمینمجهنم باشد؟! من 

ش برنامه امروز دان ترینیاساسما تقاضا داریم عزیزانمان دومرتبه تاریخ را ورق بزنند. بازخوانی تاریخ یکی از 

 پژوهان ما اعم از شیعه و اهل سنت است.

شاید در کتب شیعه هم مطالبی هست که با واقعیت سازگار نیست. ما این قضیه را خیلی راحت مطرح 

 .کنیمیم

سید نعمت »ما به صراحت می گوییم بعضی از مطالبی در کتب ما آمده است که بعضی از بزرگان ما همانند 

 .کنیمیمهم این قضیه را اعالم  علناا . ما این مطالب را قبول نداریم و اندآوردها و دیگران آنها ر« اهلل جزائری

انوار »ی کتاب بنده مناظرات زیادی با وهابیت در مکه داشتم. در یکی از این مناظرات طرف مقابل فتوکپ

 .را آورد« نعمانیه

م: مرحوم آیت اهلل انگجی یکی برجسته مکه مکرمه است، گفت هاییتشخصکه یکی از « شیخ خالد»بنده نزد 

« جزائری» یهاکتابد بر اینکه خواندن بعضی از صراحت دار 108دوم این کتاب صفحه از علمای بزرگ در جلد 

 خالف شرع و حرام است.

موضع ما تا این اندازه نسبت به بعضی از مطالبی که با اعتقادات ما سازگار نیست یا با وحدت همخوانی ندارد 

 یا خیر؟! دهیدیم. آیا شما هم این موضع گیری را انجام مکنییمگیری 

 (علیها اهلل سالم)  زهرا حضرت خانه کشیدن آتش به در« بالذری»روایت صحیح 



در جلسه گذشته، « ابن ابی شیبه»اثر « مصنف»و روایت دوم از « تاریخ طبری»بعد از نقل روایت اول از 

هجری است و  270متوفای « بالذری»است. « بالذری»آقای اثر « أنساب األشراف»سومین روایت در کتاب 

 است. « مسلم»و « بخاری»یباا معاصر تقر

هجری  270هم متوفای « بالذری»هجری است و  261متوفای « مسلم»هجری است،  256متوفای « بخاری»

 است و باهم در یک عصر بودند.

« تهذیب األحکام»و « بحاراالنوار»و « کافی»ب . دقت داشته باشید این کتاآوردیمروایت را « بالذری»آقای 

 نیست. در روایت آمده است:

 «عیبایعة، فلم ید البیری یعل یر أرسل إلکأن أبا ب»

 نکردند. د، اما حضرت بیعترا نزد علی بن أبی طالب فرستاد تا برای بیعت بیای ابوبکر شخصی

 « [فتيلةس ]معه قبفجاء عمر، و»

 که وسائل آتش به همراه داشت.عمر بن خطاب آمد، در حالی 

اگر برای آتش زدن جایی بروند، بنزین و نفت یا مواد  وسایلی با خود آورده بود. امروز او چه دانیمینمما 

 .برندیممنفجره با خود به همراه 

آتشین  هاییزمهوسائل حریق آن زمان چه وسایلی بوده است. در بعضی منابع نقل شده که عمر  دانیمینمما 

 ا خود به همراه داشت.ب

 «الباب یفتلقته فاطمُة عل»

 .ا خلیفه دوم جلوی در رو در رو شدحضرت فاطمه زهرا ب



 «؟یباب یمحّرقاا عل کا بن الخطاب، أترا یفقالت فاطمة: »

 حضرت فاطمه زهرا فرمود: ای پسر خطاب! آمدی تا خانه مرا به آتش بکشی؟

 «نعمقال: »

 بکشم.عمر گفت: بله، آمدم تا به آتش 

، 252، ص 1، ج (هـ 279: یالمتوف) یالبالذر  جابر بن ییحی بن أحمد :المؤلف اسم األشراف، أنساب

 فةیالسق باب أمر

و دیگران نیست که شما به آن « شیخ رجب برسی»و مطلب « انوار نعمانیه»و « کافی»این که دیگر روایت 

 اشکال کنید. سند این روایت صددرصد صحیح است.

همچنین در کتاب  او را ثقه خطاب کرده است.« یحیی بن معین»است که « مدائنی»یکی از راویان روایت 

 آمده است:« ذهبی»اثر « سیر أعالم النبالء»

 «الصادق الحافظ العالمة یالمدئن»

 در ادامه آمده است:

 «ثقة ثقة ثقة ییحی قال»

: النشر دار اهلل، عبد أبو الذهبی قایماز بن انعثم بن أحمد بن محمد: المؤلف اسم النبالء، أعالم سیر

العرقسوسی،  نعیم محمد, األرناؤوط شعیب: تحقیق التاسعة،: الطبعة ،1413 - بیروت - الرسالة مؤسسة

 3، ح 400، ص 10ج 



است « سلیمان التیمی»او را توثیق کرده است. راوی بعد « ابن حبان»است که « مسلمة بن محارب»راوی بعد 

 او را توثیق کرده است.« نسائی»و « یحیی بن معین»و « بن حنبل احمد»که 

صحابی است و شما معتقدید صحابه احتیاج به توثیق ندارند و غنی از توثیق « عبداهلل بن عون»راوی بعد 

 هستند. این قضایا همگی نشانگر این است که این مسائل اتفاق افتاده است.

 مجری:

هی بگیریم و برگردیم. البته بینندگان عزیز هم خودشان با سبک و سیاق برنامه اگر اجازه بدهید یک فاصله کوتا

حب و عشقی که حضرت استاد نسبت  ازو منهج حضرت آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی آشنایی کامل دارند و 

 .، آگاهندبه حضرت صدیقه کبری در دلشان دارند

، به دلیل اینکه در جهت گذارندیمبر این مصائب و بنای بازگویی  دنرسیمدر مقابل وقتی به این مسائل 

 .فرمایندیمو تمام آنها را با دقت بررسی  شوندینمکه از هیچ مطلبی فروگذار  کنیمیمروشنگری است مشاهده 

ان شاءاهلل که بتوانیم در هر جبهه و هرجایی که هستیم، هیچوقت نگذاریم خطوط قرمز ما مخدوش شود. 

 شاءاهلل در ادامه هم پیش برویم. ان یمآموختستاد همانطور که از حضرت ا

 فاطمیه برای ما سادات

 ناگفته است یهاقصهغصه 

 دل ما در عزای مادرمان

 بیشتر از محرم آشفته است

 یا موالتی یا فاطمة أغیثینی



 «.شبکه جهانی حضرت ولی عصر»عرض سالم مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند 

ین ویژه برنامه مزین به نام نامی حضرت صدیقه شهیده است و البته این را هم باید اضافه کنیم که این ایام ا

برای همه شما بینندگان عزیز چنین امکانی فراهم هست که با برنامه خودتان تماس  هابرنامهمثل مابقی 

 بگیرید و ما صدای شما را اینجا بشنویم.

مستقیم در تماس باشید، برایتان چنین امکانی فراهم هست که با  همچنین اگر تمایل ندارید که به صورت

 ارتباطی که زیرنویس شده پیام صوتی بگذارید یا پیام متنی خود را برای ما بفرستید. یهاراههمین 

 تماس بینندگان برنامه:

ب آقای بهادری که و شروع کنیم از جنابرویم که با برنامه گرفته شده  ییهاتماساز این لحظه به بعد به سراغ 

 ، در خدمت شما هستیم:کنمیمآقای بهادری سالم عرض پشت خط هستند. 

 شیعه(: –)آقای بهادری از کرج  بیننده

حضرت آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی و سید بزرگوار آقای علیکم السالم و رحمة اهلل. سالم مجدد دارم خدمت 

 مرعشی.

 آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی:

 م و رحمة اهلل.سالم علیک

 !از مکه به مدینه )سالم اهلل علیه(امیرالمؤمنین  اتفاقی عجیب در مسیر هجرت

 بیننده:



بنده شهادت حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( را به پیشگاه مقدس حضرت صاحب الزمان و عموم شیعیان 

، عرض تسلیت و تعزیت نندکیمانجام وظیفه « شبکه جهانی حضرت ولی عصر»علی الخصوص عزیزانی که در 

 دارم.

: وقتی پیغمبر اکرم از مکه به طرف مدینه هجرت پرسدیم« ابوبکر جوهری»از استادش آقای « ابن ابی الحدید»

از  یاعدهو حضرت فاطمه زهرا و « فاطمه بنت أسد»فرمودند، به امیرالمؤمنین دستور فرمودند که به همراه 

 د.زنان بنی هاشم به طرف مدینه بیاین

رسول خدا و همسران پیغمبر اکرم هم همراه آنان بودند، فواطم بودند یعنی  یهاخواندهاین زنان که دختر 

 همگی فاطمه نام داشتند.

در مسیری که از مکه به طرف مدینه در حرکت بودند، مشرکان مکه با تعدادی سواره راه را بر امیرالمؤمنین 

 .ندکنیمو این کاروان را محاصره  بندندیم

که در دست داشت، کجاوه حامل یکی از دختران پیغمبر اکرم که  اییزهنبا « بن أسود هبار»شخصی به نام 

 را به پرده می زند.خود و نیزه  دهدیمنام داشتند را لمس « زینب»

 .شودیمباعث سقط جنین شش ماه در رحم مادر  این بانو ترسید و این نیزه به دختر برخورد نکرد، اما

را « هبار»این خبر به گوش رسول گرامی اسالم رسید، با وجود اینکه حضرت رحمة للعالمین بودند خون  وقتی

 باید ریخته شود، ولو برای عفو به پرده کعبه چسبیده باشد.« هبار»خون  هدر کردند و فرمودند:

من تو را بخشیدم،  :فرمایدیمو  گذردیمغالم سیاه که قاتل حضرت حمزه بود « وحشی»پیامبری که از خون 

 اما جلوی من ظاهر نشو!



گذشت اما « وحشی»پیامبری که از خون  کندیمسؤال « ابوبکر جوهری»از استادش آقای « ابن ابی الحدید»

را مباح دانست حتی اگر به پرده کعبه چنگ بزند، آیا اگر زنده بود در مورد سقط حضرت محسن « هبار»خون 

 چه فرمایشی داشتند؟!

مه زهرا شش ماهه حمل داشتند که در ماجرای کسانی که به خانه وحی هجوم بردند و دختر رسول حضرت فاط

 خدا را با لگد بین در و دیوار قرار دادند و باعث سقط حضرت محسن شدند.

ابن »استاد ؟! کردندیم، در خصوص این افراد چه حکمی صادر در قید حیات بودندآیا اگر رسول گرامی اسالم 

که ساکت باش و حرف نزن، وگرنه زنده نخواهی  دهدیمبه او دستور و  کندیمحرف او را تأیید « یدابی الحد

 ماند.

رسول گرامی اسالم به منبر رفتند و در  گویدیمو  کندیمنقل « شرح نهج البالغه»در کتاب « ابن ابی الحدید»

ه حمل دارد، حمل او پسر است و من مسجد مدینه رو به صحابه کردند و فرمودند: ای مردم! دختر من فاطم

 نهادم.نام او را محسن 

چه این معنا در مورد شخصیتی معتبر همانند رسول گرامی اسالم که جایگاه اجتماعی دارد، چه حکمی دارد؟! 

 معنایی دارد؟!

م دختر من حامله است، پسراین کار متعارف است که شخصی در یک جمعی رو به دیگران کند و بگوید که آیا 

 یامسئلهازدواج کرده و عروسم حمل دارد؟! در این صورت دیگران خواهند گفت که به ما چه ارتباطی دارد، این 

 خانوادگی است!!

 چرا رسول گرامی اسالم در زمان حیات فرمودند که دختر من فاطمه حمل دارد و من نام او را محسن گذاشتم؟!



روزی که پشت در خانه رسول گرامی اسالم آمدند،  اصحاب رسول اهللاین قضیه نشانگر این است که 

سارت کردند و با ، بازهم جدانستندیمکه حضرت فاطمه زهرا حمل دارد. علی رغم اینکه این افراد  دانستندیم

 لگد به در زدند و حضرت میان در و دیوار گیر کرد.

ش زدند، هیزم آوردند و دور تا دور این افراد فحاشی کردند، تهدید کردند، در خانه حضرت فاطمه زهرا را آت

و اطالع داشتند که حضرت  شنیدندیمصدای حضرت فاطمه زهرا در پشت در را  هاآنمنزل حضرت قرار دادند. 

 حمل دارد.

ای فرد از میان افرادی که در آن هجوم دخیل بودند این بدان خاطر است که دیگر جای سؤال نباشد و کسی

بنابراین باید بگوییم که سقط نبود، بلکه اسقاط و به صورت عمدی بوده . ستمدانینمقیامت نگوید که من 

 است.

نقل کرده است: فاطمه را میان در و دیوار تحت فشار قرار دادند تا اینکه « مروج الذهب»در کتاب « مسعودی»

 حضرت محسن سقط شد.

از ایشان نقل کرده است. عمر  «عالمه مجلسی»که  گویدیمهم « شیخ معتزله»رئیس ایشان و « نظام»آقای 

بن خطاب به شکم حضرت فاطمه زهرا لگد زد تا اینکه حضرت محسن را سقط کرد. آقایان به ما جواب بدهند. 

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

 مجری:

 ماشاءاهلل، طیب اهلل

 آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی:



نقل « ابن ابی الحدید». شاید ایشان این روایت را از کنمیمر ان شاءاهلل. بنده از ایشان تشک جزاکم اهلل خیرا

 احترامی قائل نیستند.« ابن ابی الحدید»برای  وهابی یهاشبکهکردند. بعضی از 

سیره ابن »، از کنیدیمنقل « ابن ابی الحدید»در کنار اینکه این مطلب را از  کنمیمبنده به ایشان توصیه 

 هم نقل کنید. 245جلد چهارم صفحه « شافعی»اثر « األم»تاب و ک 297دوم صفحه جلد « هشام

 آورده است.این قضیه را مفصل  289صفحه  3جلد  «بالذری»اثر « أنساب األشراف»همچنین کتاب 

که رسول  کندیممفصل نقل  525صفحه  6جلد « تمییز الصحابة یاإلصابة ف»در کتاب « ابن حجر عسقالنی»

را مباح کردند و تعبیری که ایشان نقل کردند را هم آورد که اگر از پرده کعبه « أسودهبار بن »گرامی اسالم خون 

 هم آویزان بود، او را بکشید!

 کنیمیمعلمای اهل سنت همگی این قضایا را نقل کردند و اینها یکی دو مورد نیست. ما از این عزیزمان تشکر 

 .دکننیمو نکات زیبایی را بیان  آیندیمکه گاهی اوقات 

 مجری:

الحمدهلل ایشان یکی از بینندگان پروپا قرص برنامه هستند و کالمی هم که دارند برای سایر بینندگان هم قابل 

 . آقا حامد در خدمت شما هستیم، بفرمایید:اف هستواستفاده است. تماس بعدی آقا حامد از خ

 اهل سنت(: –)آقا حامد از خواف  بیننده

 حضرت آیت اهلل قزوینی. خدمت شما و کنمیمسالم عرض 

 آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی:

 سالم علیکم، ممنون و متشکرم.



 بیننده:

که  فرمایندیممقام معظم رهبری همیشه خدمت شما عرض کنم که  خواستمیممن اهل سنت هستم. بنده 

 توهین به مقدسات اهل سنت درست نیست.

تشیع ما و وفات آن بزرگوار از دیدگاه ز دیدگاه برادران جریان شهادت حضرت فاطمه زهرا ا کنمیمبنده تصور 

که به نظر من شاید صالح نباشد و خالف گفتار  کندیماهل سنت اختالفی را میان شیعه و اهل سنت ایجاد 

 مقام معظم رهبری است.

را باالخره شما می دانید که خلیفه دوم جزو مقدسات ما اهل سنت است و ماجرای شهادت حضرت فاطمه زه

)سالم اهلل علیها( اگر به ایشان نسبت داده شود به دلیل اینکه در روایات اهل سنت چنین چیزی نیست یا قبول 

 .شودیمندارند، شکاف ایجاد 

در که حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( به شهادت رسیده باشند یا نرسیده باشند،  اییهقضبه نظر بنده اصل 

 چکار کنیم؟! خواهیمیم، ما یا نیفتاده باشد اگر این اتفاق افتاده باشد عصر ما تفاوتی ندارد. حال

ما باید سیرت آن بزرگان، سبک زندگی آنها و احادیثی که فرمودند را بیشتر در عمل خود پیاده کنیم. این که 

 شد.بخواهیم بگوییم چه اتفاقاتی افتاده است، شاید جز ایجاد اختالف نتیجه دیگری به بار نداشته با

مباحث « شبکه جهانی حضرت ولی عصر»و هم امسال در « شبکه جهانی والیت»گرچه بنده هم سال گذشته در 

 مربوط به شهادت حضرت فاطمه زهرا را در کتب اهل سنت که اآلن هم حاج آقا نشان دادند، دیدم.

نیم، اما مجموعه علمای ما آنها را انکار ک خواهیمینمما وجود دارد و ما هم  یهاکتاباین مطالب هست و در 

 حضرت فاطمه زهرا به شهادت نرسیدند، بیشتر است. کندیممی گویند احادیثی که اثبات 



حاج آقا جواب  خواستمیمبنده حال احادیثی هم موجود هست که سندیت ندارد یا در کتب اصلی ما نیست. 

 بدهند که آیا در این زمانه طرح اینگونه مباحث مخل وحدت نیست؟!

یا « شبکه کلمه»همانند  ییهاشبکهنده بر این عقیده هستم و به عنوان یک اهل سنت در اینجا می گویم ب

جز توهین و هتاکی هیچ حرفی برای گفتن  هاآننماینده اهل سنت نیستند.  اصالا از این قبیل  ییهاشبکه

 ندارند.

. بنده گیرمیماحترام هم پاسخ خود را  بنده با احترام کامل با شبکه شما تماس گرفتم و مطمئن هستم که با

می گویند سندیت ندارد. مجموعه  هاشبکهمطالبی که کارشناسان آن  بسیار خرسند هستم و بیننده شما هستم.

می گوییم  «اللهم صل علی محمد و آل محمد»اهل سنت هم چنین اتفاقی نبوده است. ضمن اینکه ما در نماز 

 رم است و همه را قبول داریم.و از نظر ما اهلبیت پیامبر محت

باشند. خیلی ممنونم، شبتان بخیر، که حاج آقای بزرگوار توضیحاتی در این زمینه داشته  خواستمیمبنده 

 خدانگهدار.

 مجری:

. الحمدهلل هم بسیار مؤدبانه و متین سؤالشان را مطرح کردند و کنیمیمآقا حامد سالمت باشید، از شما تشکر 

 . ان شاءاهلل حضرت استاد پاسخ خواهند داد.رویمیماستقبال چنین سؤاالتی  ما هم به یعتاا طب

تا اینجا بر این واقف شدند که یکی از خطوط قرمز حضرت آیت اهلل دکتر حسینی  قطعاا البته همه بینندگان هم 

 قزوینی همین بحث مقدسات اهل سنت است.

حاج آقا در مقدسات اهل سنت توهینی صورت بگیرد،  ما بارها و بارها مشاهده کردیم هرجایی که قرار است به

 صف اول و صف مقدم بودند و از این قضیه جلوگیری کردند. از طرف دیگر خطوط قرمز مختلفی وجود دارد.



و ایشان به کالم مقام معظم رهبری اشاره داشتند و  فرمایندیمبیان  مفصالا آن را ان شاءاهلل حضرت استاد خود 

 عظم رهبری دارند.مبنایی که مقام م

 آیا طرح شهادت حضرت زهرا مخل وحدت است یا این رفتارهای خلیفه دوم!!؟

 آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی:

تشکر  کنندیمما از آقا حامد عزیز و افرادی هم که مثل ایشان بیننده این برنامه هستند و مؤدبانه صحبت 

 زنندیمو به آنها که اینطور رک و مؤدبانه حرف  بوسیمیمرا . ما از دور دست این عزیزان و پیشانی آنها کنیمیم

 .کنیمیمافتخار 

مقام معظم رهبری و قبل از ایشان حضرت امام خمینی  اوالا بنده چند نکته را خدمت آقا حامد عزیز عرض کنم. 

مه زهرا را انجام پرچمدار و بنیانگذار وحدت بودند، اما در ایام فاطمیه در منزل یا حسینیه عزاداری حضرت فاط

 دادند.

بگوییم که  توانیمینم. ما دانندینمبنابراین آن بزرگواران قضیه عزاداری حضرت فاطمه زهرا را مخل وحدت 

 .کنندیمدهه فاطمیه را برگزار  یهامراسمایشان از یک طرف طرفدار وحدت است و از طرف دیگر 

ری روزهای فاطمیه از اول جلسه تا آخر جلسه بنده دیشب یا دو شب پیش عرض کردم که مقام معظم رهب

یک ساله خود را در ایام  : من روزیِ فرمودندیمی رغم اینکه ایشان کمردرد دارند و ، علکنندیمحضور پیدا 

 .گیرمیمفاطمیه از حضرت فاطمه زهرا 

راسم فاطمیه مخل و می گویید که برگزاری م فرماییدیمبنابراین اینکه به فرمایش مقام معظم رهبری استناد 

 وحدت است، حقیقت ندارد.



در محضر ایشان روضه تندی خواندند، به طوری که ما « حاج آقا صدیقی»ما قبل از این برنامه هم دیدیم 

 .خوانیمینمخودمان چنین روضه تندی 

د و است که قرآن بخوانیزمانی  این درست شبیهبحث سر این است که آیا توهین است یا بیان واقعیت است. 

 :با رسیدن به آیه

 ُنوا(یَفَتبَ  ِبَنَبإ   فاِسق   مْ کجاءَ  )ِإنْ 

که در رابطه با صحابه نازل شده است بگویید که این آیه مخل وحدت است، زیرا صحابه را زیر سؤال برده 

 است. صحابه خط قرمز ماست. همچنین آیه:

 (یْلَقْوَنه  ْومِ ی یِإل ُقُلوِبِهمْ  یفِ  ِنفاقاا  َفأَْعَقَبُهمْ ) 

. او در نهایت با نازل شده است د احترام همه اهل سنت استکه یکی از صحابه و مور« ثعلبه»که در رابطه با 

مخل  ،حالت نفاق از دنیا رفت به طوری که ابوبکر و عمر زکات او را هم قبول نکردند. آیا بیان این مسائل

 ؟ربطی به وحدت نداردوحدت است یا اینکه بیان حقایق 

این است که جناب آقا حامد بزرگوار این قضیه در تاریخ اتفاق افتاده است. بیان تاریخ باید قدری نکته دیگر 

 واضح و روشن باشد.

. ایشان گفتند: امام کردیمیمد که با یکی از علمای اهل سنت صحبت می گوی« دالئل الصدق»صاحب کتاب 

 .کنیدیمشما هر سال مراسم و عزاداری برپا حسین هزار و چهارصد سال قبل از دنیا رفته است، در حالی که 

که  ترسیمیمدر جواب گفتند: ما غدیر را ساده گرفتیم و شما منکر شدید. ما « دالئل الصدق»صاحب کتاب 

 عاشورا را هم ساده بگیریم و شما بگویید که امام حسین آنفوالنزا داشت و از دنیا رفت!!



که چرا حضرت زهرای مرضیه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. همانطور که بنده عرض کردم باید مشخص شود 

 چرا حضرت در مسجد خطبه خواندند و چرا این همه دفاع از امیرالمؤمنین کردند.

، این وقایع هم کنندیمبگوییم همانطور که علمای اهل سنت برای حقانیت خودشان استدالل  خواهیمیمما 

 برای اثبات حقانیت خودمان این مسائل را مطرح کنیم. حقانیت ماست. این حق را به ما بدهید که ما

تا فردا فرزندان و نسل ما فراموش نکنند که قضیه خالفت حضرت  کنیمیمما این مسائل را مطرح 

 ندارد! اییدهفاامیرالمؤمنین تمام شد و بیان کردن آن اآلن 

امام حسین و اهلبیت بوده است، فایده معتقد شویم که خالفت متعلق به امیرالمؤمنین و  امروزه اگر اتفاقاا 

 :فرمایدیمشما یک مرتبه سخن امام حسین را که بیشتری دارد. 

الِمِ  مع اةَ یَوالْحَ  َسَعاَدةا  ِإال الَْمْوَت  یأَرَ  ال یَوِإنِّ » ا ِإال نَ یالظَّ  «بُْرما

 مرگ و شهادت در برابر استبداد سعادت و زندگی در زیر بار ظلم ننگ است.

 - الزهراء تبةکم: النشر دار ،یالطبران القاسم أبو وبیأ بن أحمد بن مانیسل :المؤلف اسم ر،یبکال المعجم

، ح 114، ص 3، ج یالسلف دیعبدالمج بن یحمد: قیتحق ة،یالثان: الطبعة ،1983 - 1404 - الموصل

2842 

و زندگی با  دانمینم که من شهادت در راه مبارزه با ستم را جز افتخار و سعادت فرمایدیمحضرت به صراحت 

 :فرمایدیم. این درست همان فرمایش امیرالمؤمنین است که دانمینمظالم را هم جز ننگ 

الِمِ  وَناک وَ »  «َعْونا لِْلَمْظُلومِ  وَ  َخْصماا  لِلظَّ

 همواره در برابر ظالم خروش و قیام کنید و در کنار مظلوم همدم او باشید.



، خ 421، ص یصبح صالح،: مصحح/  ، محققینحس بن محمد ،یالرض فیشر: سندهیالبالغة، نو نهج
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. در شرح کنیدیماین فرمایش را بگذارید کنار آنچه که خودتان از خلیفه دوم با سندهای معتبر و صحیح نقل 

 :گویدیمحال خلیفه دوم آمده است که 

 فال ینید دون یدم وطاعة سمع فقل کنید نتقصی أمرا أراد وإن فاصبر کحرم وإن فاصبر کضرب إن»

 «الجماعة تفارق

 دار ،یوفکال بةیش یأب بن محمد بن اهلل عبد رکب أبو :المؤلف اسم واآلثار، ثیاألحاد یف المصنف تابکال

، ح 544، ص 6الحوت، ج  وسفی مالک: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،1409 - اضیالر - الرشد تبةکم: النشر

33711 

را مورد ضرب و شتم قرار داد و حق تو را گرفت، وظیفه تو صبر کردن است طبق این گفته اگر حاکم اسالمی تو 

 و باید بگویی دینم فدای دنیایم باد!

، مقصود کنیمیمو فاطمیه را احیا  کنیمیمبحث اینکه ما از حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( مطالبی مطرح 

زمانی که حضرت زهرای مرضیه از دنیا رفتند،  ببینیم آیا خواهیمیماحیای اسالم راستین محمدی است. ما 

 طبق این روایت:

 «ةا یَجاِهلِ  َتةا یمِ  َماَت  ِإَمام   رِ یِبغَ  َماَت  من»

که حضرت فاطمه زهرا سید  کنیدیمحضرت زهرای مرضیه با مرگ جاهلی از دنیا رفتند؟! شما ادعا  واقعاا آیا 

 زنان اهل بهشت است. این مسائل باید روشن شود.



بر این برادر بزرگوارم اگر ما از بیان حقایق در مورد حضرت فاطمه زهرا صرفنظر کردیم، آیا نسبت به عالوه 

که خودتان در کتب خودتان از عمر بن خطاب آوردید هم می گویید که مخل وحدت است یا  ییهاخشونت

 خیر؟!

با سند صحیح نقل « هیثمی»ارم. ، اما بیش از صد مورد از این روایات دآورمیمبنده یکی دو نمونه برایتان 

 .اندشدهکه آقای عمر بن خطاب شنید خواهر و شوهر خواهرش مسلمان  کندیم

و خون از سر او جاری شد. آیا این او شروع به ضرب و شتم آنها کرد به طوری که سر خواهرش را شکست 

 توهین به خلیفه دوم هست یا خیر؟!

، کردندیماز مکه به طرف حبشه هجرت  یاعدهده است که وقتی نقل ش« فضائل الصحابة»همچنین در کتاب 

 ؟رویدیم: چرا گویدیمخلیفه دوم 

 «مخرجا لنا اهلل جعلی یحت وقهرتمونا تمونایآذ اهلل أرض یف لنخرجن واهلل»

 شما به کسانی که مسلمان شدند باعث شد تا ما هجرت کنیم. یهاشکنجهو  هایتاذبه خدا سوگند 

. در ادامه روایت دانمینمو بنده حتی نقل آن را هم صحیح  بریمینم، ما این تعبیر را به کار خواهمیمبنده عذر 

که وقتی من این قضایا را گفتم، عمر بن خطاب  کندیمنقل  «أم عبداهلل بنت أبی حصمة»نقل شده است که 

 متأثر شد.

 «إسالمه یف اطعمت»

 امیدوارم که عمر بن خطاب مسلمان شود.

. ایشان در ادامه کردیمو مسلمانان را شکنجه  تا سال دهم مسلمان نبودبه ذکر است که عمر بن خطاب الزم 

 :نویسدیم



 «الخطاب حمار سلمی یحت تیرأ یالذ سلمی ال»

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

 371، ح 279، ص 1عباس، ج  محمد اهلل یوص. د: قیتحق ،یاألول: طبعةال ،1983 - 1403 -

این عبارت را ترجمه کنم. آقا حامد عزیز شما خودتان این عبارت را ترجمه کنید و ببینید که  توانمینم اصالا بنده 

را قضیه حضرت فاطمه زهآمده است توهین به خلیفه نیست و تنها « فضائل الصحابة»عبارتی که در کتاب 

 ؟!شودیمتوهین به خلیفه 

برخوردهای خشن عمر بن خطاب با رسول گرامی اسالم هم در کتب صحیحین نقل شده است. در کتاب 

صحیح »عبارتی در این خصوص آمده که اگر توهین است، شما این عبارات را از کتاب « صحیح بخاری»

 حذف کنید.« بخاری

. پیغمبر اکرم بر جنازه او حاضر شدند، در حالی که عمر دنیا رفتاز « عبداهلل بن أبی»که در روایت آمده است 

 :گویدیمو  کندیمبن خطاب اعتراض 

 «یُأبَ  بن یعل یَأُتَصلِّ »

 ؟!خوانییمآیا بر عبداهلل بن أبی نماز 

 ب را گفت. پیغمبر اکرم فرمودند:لب و فالن مطلکه او در فالن روز فالن مط گویدیماو در ادامه 

رْ »  «ُعَمرُ  ای ینِّ عَ  أَخِّ

 عمر بن خطاب برو کنار.



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

، ص 1ج  البغا، بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 1300، ح 459

 گویدیمهمچنین در روایت دیگری آمده است که عمر بن خطاب یه نازل شده است. سپس گفتند که فالن آ

 س پیغمبر اکرم را گرفتم و کشیدم و گفتم:من لبا

 «نَ یالُْمَناِفقِ  یعل یُتَصلِّ  َأنْ  کَنَها  اهلل َس یَألَ »

 آیا خداوند بر شما نهی نکرده و نگفته است که بر منافقین نماز نخوانید؟!

 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار  عبداهلل أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم لمختصر،ا حیالصح الجامع

، ص 1ج  البغا، بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 1210، ح 427

اگر ماجرای شهادت حضرت  کنمیم!! بنده عذرخواهی فهمدیم، اما عمر بن خطاب فهمدینمیعنی پیغمبر اکرم 

 از نظر اهانت به اندازه این روایت نیست.کنار بگذارید،  برابر همفاطمه زهرا را هزار 

که مگر خداوند به شما نهی نکرده است بر منافقین  گویدیمعمر بن خطاب به صراحت خطاب به پیغمبر اکرم 

که شما  گویدیمباهلل او خطاب به پیغمبر اکرم  نستجیر !!!خوانیدیمنماز نخوانید، چرا شما بر منافقین نماز 

 !فهممیموحی را نفهمیدید، من 

صحیح »کتب اهل سنت اعم از  ترینیحصحخلیفه دوم در  یهاخشونتبنده بیش از صد روایت در خصوص 

 و دیگر کتب صحاح نقل شده است.« صحیح مسلم»و « بخاری



: من از اینکه اینطور به پیغمبر اکرم جسارت کردم، گویدیمدر بعضی از منابع نقل شده است که عمر بن خطاب 

 خودم از جسارت خودم تعجب کردم.

 هاآنآقا حامد بزرگوار این موارد یک مورد و دو مورد و سه مورد نیست. اگر شما این موارد را خالف می دانید، 

 حذف کنید. یتانهاکتابرا از 

آوردید عین  یتانهاکتابت، اما اگر شما این مطالب را در اگر این مطالب را ما نقل کردیم مخل وحدت اس

 مسائلی است که اتفاق افتاده است. ما در خدمت شما هستیم. هایناوحدت است؟! 

 مجری:

 سالمت باشید، خیلی زیبا بیان کردید. الحمدهلل آقا حامد هم احتمال زیاد پاسخشان را گرفتند.

مطرح شود، اما در چنین جایی که  هایانبین ندارند که این نوع حضرت استاد بازهم تأکید کردند دعب بر ا

 باید این مطالب مطرح شود.رکن رکین مسلمان بودن و خط قرمز هست و خوف تحریف وجود دارد 

انجام  هایییفتحرهمانطور که حضرت استاد اشاره فرمودند در جریان غدیر ممکن بود و بعد هم چنین کار و 

 شد.

که به همین مناسبت شهادت  کنیمیموهابی مالحظه  یهاشبکهم بارها و بارها ما در در همین جریان ه

 .کنندیمو تحلیلی غلط مطرح حضرت فاطمه زهرا وهابیت روایاتی را با تحریف 

که  سازندیم ییهاداستانو  کنندیمتحریف خودشان بیان را با  «ِمنِّی َبْضَعة   َفاِطَمةُ »همانطور که آنها روایت 

 که نباید برسد. رسدیمحضرت استاد نباشد، خدای ناکرده به جاهایی  هاییروشنگر ر این نوع اگ

 تند. آقا علی در خدمت شما هستیم، بفرمایید:آقا علی کرمی پشت خط هس

 شیعه(: –علی کرمی  ی)آقا بیننده



 سالم علیکم.

 مجری:

 سالم علیکم و رحمة اهلل.

 بیننده:

ن اهلبیت. سؤالی که داشتم این است ان بزرگوار و تمام شیعیان و محبیدشما سیعرض تسلیت دارم خدمت 

حضرت برای بیعت گرفتن در خصوص روایاتی که در مورد پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( هست، که 

 فشار آوردند یا خیر؟! یاعدههیچگاه به 

فشار نیاوردند. بنده رم برای اسالم آوردن آیت اهلل قزوینی دو شب پیش لطف کردند و فرمودند که پیغمبر اک

 بدانم که حضرت برای بیعت گرفتن هم فشار آوردند یا خیر؟! خواستمیم

 مجری:

 بیعت با پیغمبر اکرم؟

 بیننده:

 افراد فشار آوردند تا آنها بیعت کنند؟! یاعدهبله. آیا پیغمبر اکرم به 

 مجری:

. ان شاءاهلل کنیمیمآقا علی از تماس شما تشکر هیم کرد. بسیار خوب، ان شاءاهلل سؤال شما را مطرح خوا

 برنامه را دنبال کنید تا پاسخ سؤال خود را دریافت کنید.



آیا تمامی این افراد سؤال این بود که حضرتعالی دو شب پیش جریان بیعت با پیغمبر اکرم را مطرح فرمودید، 

ردند یا کسی هم بوده که با فشار و زور شمشیر با رضایت خاطر و طیب نفس به سمت اسالم آمدند و رو آو

 بخواهد مسلمان شود؟!

 آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی:

آقای کرمی بزرگوار شما یک مورد در تاریخ به ما نشان بدهید که رسول گرامی اسالم در طول بیست و سه سالی 

سالم نیاوری گردن تو را ند که اگر ابودند، یک نفر را به زور دعوت به اسالم کنند و بگویکه در مکه و مدینه 

 !!زنیمیم

در زمان پیغمبر اکرم هشتاد و سه یا هشتاد و چهار جنگ یا غزوه صورت گرفته است. شما یک مورد به ما 

با منطق قرآن کریم سازگار نیست،  اصالا نشان بدهید که این جنگ ابتدایی بوده و دفاعی نبوده است. این 

 :فرمایدیمهمانجا که 

 (ینالدِّ  یفِ  راهَ کإِ  )ال

 .ستین یراهکا  ن،ید قبول در

 256(: آیه 2سوره بقره )

 :فرمایدیمبرخالف فرموده قرآن کریم است. قرآن کریم اگر پیغمبر اکرم هم به زور کسی را به اسالم وادار کنند، 

بِ  ناهُ یَهدَ  )ِإنَّا ا لَ یالسَّ ا وَ  راا کشا  ِإمَّ  ُفورا(ک ِإمَّ

 .ندک فرانک ای( گردد  رایپذ و) باشد رکشا  خواه م،یداد نشان او به را راه ما

 3(: آیه 76سوره إنسان )



 :فرمایدیمو پیشوایان کفر و نفاق هستند،  جنگندیمدر برابر کسانی که با اسالم در عین حال 

ةَ  )َفقاِتُلوا ُهمْ  لَُهمْ  مانَ یأَ  ال ِإنَُّهمْ  ْفرِ کالْ  َأِئمَّ  (یْنَتُهون لََعلَّ

 .بردارند دست دیشا ندارند، یمانیپ آنها هک چرا دینک اریکپ فرک انیشوایپ با

 12(: آیه 9سوره توبه )

 یا:

 (َثِقْفُتُموُهم ُث یحَ  اْقُتُلوُهمْ  )وَ 

 !دیبرسان قتل به د،یافتی جاک هر[ ندارند ابا یتیجنا گونه چیه از هک یپرستانبت] را آنها و

 191(: آیه 2سوره بقره )

اسالم را از بین ببرند. زمانی که پیغمبر اکرم قدرت پیدا کردند،  خواهندیمو  کنندیمت کسانی که توطئه و جنای

 با این افراد مواجهه کردند.

دیگران بیست و یک سال تمام با اسالم و « معاویه»و « ابوسفیان»عالوه بر این مشاهده کنید بعد از فتح مکه 

 مدینه با اسالم جنگیدند.منافقین سیزده سال در مکه و هشت سال در جنگیدند. 

حضرت حمزه و هفتاد و یک نفر از یاران  هاآناین حق را داشتند که آنها را به قتل برسانند. رسول گرامی اسالم 

در مقابل حضرت به جای اینکه انتقام بگیرند که حق مسلم خودشان بود، رسول اهلل را به شهادت رساندند. 

 فرمودند:

 «الطلقاء أنتم»



: النشر دار ،یهقیالب رکب أبو یموس بن یعل بن نیالحس بن أحمد :المؤلف اسم ،یبر کال یهقیالب سنن

، ح 118، ص 9عطا، ج  القادر عبد محمد: قیتحق ،1994 - 1414 - رمةکالم ةکم - الباز دار تبةکم

18055 

یان شود در امان رسول گرامی اسالم خانه ابوسفیان را مأمن قرار دادند و فرمودند: هرکسی وارد خانه أبو سف

 است.

رسول گرامی اسالم این رحمت را داشتند. حضرت همچنین در جنگ حنین هم عمده غنائم را در اختیار بنی امیه 

و قریش قرار دادند، به طوری که بعضی از مسلمانان مدینه به پیغمبر اکرم اعتراض کردند و گفتند که نستجیر 

 باهلل عدالت را رعایت نکردید!

شما یک مورد به ما نشان ند که من برای تألیف قلوب این امکانات را در اختیار آنها قرار دادم. حضرت فرمود

بدهید که پیغمبر اکرم دستور دادند فالن شخص مسلمان نشده است و صحابه هم در خانه او رفته باشند و 

 !زنیمیمرا آتش  اتخانهبگویند اگر مسلمان نشوی 

مطرح خواهم کرد، این است که در بعضی روایات نقل شده است کسانی ن را بحثی ک بنده در فاطمیه دوم آ

ی است که توطئه ، در رابطه با منافقینزنمیمرا آتش  یشانهاخانهنیایند و بترسند که من که در نماز جماعت 

 و دنبال تفرقه مسلمانان بودند. کردندیم

می گوییم که کافر ی گوییم که ایمان آوردیم، اما آخر روز که ما ابتدای روز م گفتندیم هاآنبحث نماز نبود بلکه 

 که اعتقادات مسلمانان تضعیف شود. شودیمشدیم. این باعث 

. من در خدمت شما کندیمپیغمبر اکرم با این افراد برخورد کردند، همچنانکه اسالم با توطئه چینی مواجهه 

 هستم.

 مجری:



مدهلل عزیزان هم پاسخشان را گرفتند. به اقتضای وقتی که هست و بسیار از حضرتعالی ممنون و متشکریم. الح

. از عزیزانی که نتوانستیم کندیمکه گرفته شد تا همین جا کفایت  ییهاتماسکه چیده شده  یابرنامه

 .کنیمیمپاسخگویشان باشیم، عذرخواهی 

وضوع برنامه به زبان آذری و حضرت استاد بیاناتی راجع به م هاشباین همانطور که مطلع هستید و دیدید 

 ایران. یهازبانترکی دارند برای آذری 

که پای  توانندیمعزیزانی که در کشورهای همجوار اعم از روسیه و آذربایجان و ترکیه و گرجستان هستند 

 هابرنامهان شاءاهلل همه این با زبان مادری خودشان این برنامه را مشاهده بفرمایند. بنشینند و  هایرندهگ

 مرضی درگاه حضرت صدیقه شهیده باشد.

 شودینمبا گریه عقده از دل من وا 

 شودینمزخم جگر به اشک مداوا 

 تا دست من ورم نکند از غالف تیغ

 شودینمبند ستم ز دست علی وا 

 ز شوهر مظلوم خود علی امشرمنده

 شودینمدست شکسته حامی موال 

 دوستانبر روی قبر من بنویسید 

 شودینممودت زهرا  سیلی زدن

 سقط جنین و سیلی و سرو غالف تیغ



 شودینماین احترام أم أبیها 

 سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاتهوال


