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 جلسه ششم  – شبهات فاطمیه 

 ِبسِم اللِه الّرحمِن الّرحیم 
 و صَلّی اهللُ عَلی سَیّدِنا و نَبیّنا محمّد و آلِهِ الطّاهرین وَ لَعنَهُ اهلل عَلی اَعدائِهِم اَجمَعین مینالحَمدُلِله ربّ العالَ

با عرض سالم و ادب خدمت حضار گرامی خانم ها و آقایان محترم. با سلسله جلسات شبهات فاطمیه در خدمتتان هستم. در ابتدای  

 بحث را شروع می کنیم:  انجلسه با دعای بر فرج و سالمتی امام زمانم

 ِبسِم اللِه الّرحمِن الّرحیم 
ِة ْبِن اْلَحَسِن َصَلواُتَك َعَلْیِه َو َعلى آباِئِه في هِذِه الّساَعِة َو في ُكِلّ ساَع  َك اْلُحَجّ ٍة َوِلّیًا َو حاِفظًا َو قاِئدًا  َالّلُهَمّ ُكْن ِلَوِلِیّ

َعُه فیها َطويالً و َناِصرًا َو َدلیاًل َو َعْینًا َحّتى ُتْسكِ  ْرَضَك َطْوعًا َو ُتَمِتّ
َ
 َنُه أ

مطرح بود، با   که در موضوع شهادت فاطمه زهرا ی که با طرح شبهات دانند  یکه در جلسات گذشته شرف حضور داشتند، م یبزرگواران

پردازند، آن است که    یموضوع م  ن یدر ا  پراکنی  که به شبهه  ی . عرض شد هدف کسانم یکرد  یریگیبحث خود را پ   ،شبهات  ن یپاسخ به ا

و   نیسنگ  اریآنها بس  یچراکه شهادت آن حضرت برا  .سؤال ببرند  ری را ز  طاهره  قهیمسأله شهادت حضرت صد  هات، شب  نیبا طرح ا

به    ، ای  بهانه. لذا به هر  ستیآنها ممکن ن  یکار برا  نیرا اعالم کنند و ا  فهیابطال مکتب سق  د ی با  ، گران تمام شده است. با اثبات شهادت

ا  . کرد  میاشاره خواه  گری جلسه به چند شبهه د  نی. در اپردازند  یم  چو پو  ی طرح شبهات واه به   ییشبهات از لحاظ محتوا  نیاگرچه 

 دارد.  یقو یغیاما بار تبل ستین شیشبهات پ  یو ارزشمند سنگی و گران ینیسنگ

کرده است. سوره محمد   یمعرف  َنُهم« ی»ُرَحماُء بَ را با صفت    غمبریاصحاب پ   میاست که قرآن کر  نیا  کنند،  یکه مطرح م  ای  شبهه

 : د یرماف یآخر م هیآ

 َنُهم«یالُكّفار ُرَحماُء بَ  ى َمَعُه َاشّداُء َعلَ   َن يَرسوُل الله َو اّلذ »ُمَحّمد

مثل   شانیاصحاب ا  دییو مهربان هستند. اگر شما بگو  میرح  گریهستند، با همد  شانیکه با ا  ی، کسان غمبری: اصحاب پ دفرمای   یم  قرآن

مهربان   نهای. چرا که قرآن گفته است ادای  قرآن کرده  هآی  انکار  واقع  در  اند،  را به شهادت رسانده  زهرا  فاطمه  و  اند  آمده  یو دوم   یاول

 متن شبهه است.  نیانداشتند.  ی رحم نکردند و با او مهربان غمبریبه دختر پ   نهایا دییگو  یهستند، اما شما م 

 :  م کنی یم  یط ی و حلّ یشبهه را در دو گام نقض نیپاسخ به ا

سوم    فهیهم معتقد است که خل  عهیش.  اتفاق هستند و اتفاق نظر دارند  نیبر ا  ی : اهل سنت همگمکنی  ی است که عرض م  ن یا  ی نقض  گام

به دست    ی او کشته شده است. ول  مگویی  یشده، ما م   دیعثمان شه  ند گوی  می  سنت  اهل .  اند  کشته  غمبریعثمان بن عفوان را اصحاب پ 

 :  دگوی   یم  یابن حزم اندلس  دینیکشته شده است. بب  غمبریبه دست اصحاب پ   مگویی  می  القول  همه متفق  ؟یکس  هچ
َ

َتلوُه َو ال خ
َ

ق
َ
 َر ی»ف

ه و الّراض
َ
َتل

َ
َعن اللُه َمن ق

َ
َحد ل

َ
تِله«  َن یِمن ذلَک ِعنَد ا

َ
 نیکس ا  چیه .ستیکرده ن اکار ر ن یکه ا یکس یبرا یریخ .. عثمان را کشتندِبق

تِله  ن  ی و الّراضبه قتل او بودند )  ی را که راض  یرا که او را کشتند. خدا لعنت کند کسان  ی. خدا لعنت کند کسانکند  ینم  شیعمل را ستا (. ِبق 

 یبه بحث قتل عثمان م   یهم وقت  ی ذهبآورده.    ۱۲۵تا    ۱۲۳، صفحه  ۴، جلد  الفِصَلعامه در    یعلما  نیاز بزرگتر  یرا ابن حزم اندلس  نیا

بِقُضُهم ف:  دگوی  یم  نطوریا  رسد،
ُ
بَرُء منُهم و ن

َ
 هوالِء ن

ّ
ل

ُ
ک

َ
و امر آنها را به خدا    مورزی  می  بقض  ها و به آن  مجوئی  یم  ی. ما تبرالله«  ی»ف

 . 6۵۴ صفحه ۳خود، جلداالسالم  خیتار. در مکنی یموکول م

و بالد   نهیمردم مد   نیافراد از هم  ن یا  ا ی. آریآمده بودند؟ خ  رانیروم و ا  یکه عثمان را کشتند، از کشورها  یکسان   ا ی: آمیپرس  یم  سؤال

صحابه نامدار رسول  زکه ا س یعبدالرحمان بن عُدمثل   ینبودند؟ بله. افراد ا یبودند  غمبریافراد از اصحاب پ  نیا ا ی بودند؟ بله. آ یاسالم
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 ن یآورده. ا  یجزر  ریاُستُلقابه ابن اثنوشته،    ابن عبدالبر  «عابیااِلست»را    نیشجره بوده است. ا  عتیب  کنندگان  عتیبوده و جزء ب  خدا

 افراد قاتل عثمان بودند. 

است که در جنگ بدر حضور داشته و اصطالحاً    یاست. از کسان   غمبریعثمان است. او هم از اصحاب پ   ن یقاتل  گریاز د  بن عمرو  فروة

شجره   عتیو اصحاب ب  تندهستند که جزء اصحاب عقبه هس  یهستند و از کسان  غمبریکه از اصحاب پ   یافراد  نیبوده است. چن  یبدر

گل سرسبد اصحابند و مصداق    گری ها د  نی: اند یگو  یاصحاب قائل هستند. م   نیدر ب  ای  ژهیو  اریبس گاهی جا  نهایا  یهستند و اهل سنت برا

ُه َعنُهم َو َرضوا َعنُه« هیآ از اصحاب   نهایا ا یم. آییجو یم یزاریب ها  نیما از ا  :ندیگو  یکنند و م   یافراد را لعن م  نیهستند. ا »َرِضيَ اللَّ

 غمبریها به عثمان رحمان نکردند؟ مگر عثمان از اصحاب پ  نیچرا ا د؟ییجو ی م یزارینبودند؟ چرا، بودند. چرا شما از آنها ب غمبریپ 

قتل عثمان با هم مهربان نبودند؟    انیچرا در جر  ،باهم مهربانند  نهایا  ْم«»ُرَحَماُء َبْیَنهُ که قرآن فرموده است:    دگویی  ینبود؟ اگر شما م

 شهادت فاطمه زهرا  دی. پس چگونه حاضردیستینه! حاضر ن  د؟یقرآن، قتل عثمان را انکار کن  فهیشر هیآ  نیبه استناد ا  دیشما حاضر  ایآ

   د؟یرا انکار کن

کردند.   یم   ی زندگ  نهیبود که در اطراف مد  ای  لهیاز بزرگان قب  ره ینواست. مالک بن    ره یمالک بن نوقتل   انیما، جر  ی پاسخ نقض  نیدوم 

ماند.    ی خودش باق   مانیهم بر همان عهد و پ   کرد. بعد از شهادت رسول خدا  یاعالم وفادار  شان یآمد و با ا  رسول خدا  ات یدر زمان ح

  یبود. وقت  دیخالد بن ولشخص    نیا  .ردیزکات بگ  رهیرا فرستاد تا از مالک بن نو  یخلفا بر مسند حکومت نشستند، ابوبکر کس  نکهیبعد از ا

 فه یخل .میدان ینم فهیرا خل تان سی پاسخ او را نداد. گفت: ما، شما و رئ رهنوی بن مالک کرد، مراجعه هااخذ زکات به آن یبرا دیخالد بن ول

  یناراحت و از دست او عصبان  دیبود که خالد بن ول  یعیکار طب  نی. با امدهی  یمبه او  ما زکاتمان را    .است  طالبیبن اب  یعل  غمبریپ 

 رهیمالک بن نو  لهیمردان قب ،که به خرج داد  یبا توحش دیخالد بن ول ی کنند، ول فیآنها فعالً سکوت باشد تا کسب تکل  نیشود. قرار شد ب

زد و همه را به شهادت   خون یبه آنها شب  یبعد از مدت   یکرد و اول به آنها اعالم صلح داد ول  یانتیکار خ  ن یا  یرا به شهادت رساند. البته برا

قرار گرفت و با او هم   د یخالد بن ول  اریبود، در اخت بارو یز اریبس کههمسر او   د،یبه شهادت رس رهیکه مالک بن نو ی رساند و در همان شب

  د، ینیاو را بب  لهیقب  ی و مردان جنگ  رهیقتل مالک بن نو  یای قضا  دیخواه  ی. اگر م وستیبه وقوع پ   تیجنا  یبر رو  ی تیستر شد. در واقع جناب

»االصابه و به کتاب  ۵۰۳صفحه  ،۲جلد  «یطبر خی»تارکتاب   به د،یی را مطالعه بفرما رهیاو به همسر مالک بن نو انتیخ انیجر نیهمچن

معروف    اریبس  یایالبته از قضا  هیقض   نی. ادیمراجعه کن  ۱۱۰صفحه    ،۲جلد    « یعقوبی  خی»تارو به کتاب    ۵6۱صفحه    ، ۵جلد    ابن حجر«

ا  یاست و جا  خیتار ندارد. سؤال ما  پ   رهیمالک بن نو  ایاست که آ  نیانکار  از اصحاب   د یخالد بن ول  ایآ  .نبود؟ چرا  غمبریاز اصحاب 

او افتاد؟   لهیبه جان مالک و جوانان قب  د یدو جنگ صورت گرفت؟ چرا خالد بن ول  ن یا  نینبود؟ چرا؛ او هم از اصحاب بود. چرا ب  غمبریپ 

  د یی بگو  د یتوان  یم   ای آ  د؟یرا انکار کن  رهیقتل مالک بن نو  هیقض  »ُرَحَماُء َبْیَنُهْم«  هیآ  د به استنا  دیتوان  یم   ا یچرا به همسر او رحم نکرد؟ آ

چگونه به   د،یانکار کن  دیتوان  یهستند. اگر نم  »ُرَحَماُء َبْیَنُهْم«  غمبریاست؟ چون قرآن فرموده است: اصحاب پ   فتادهیاتفاق ن  هیقض  نیا

   د؟ یرا انکار کن شهادت حضرت فاطمه زهرا  هیکه قض  دیده یخودتان اجازه م

 نیطرف ا  کیرخ داده است.    غمبریاصحاب پ   نیبزرگ ب  یجنگ  خ،ی جنگ جمل است. به شهادت تار  انیما، جر  ی پاسخ نقض نیسوم 

و    نی رالمؤمنیجنگ ام  گری هستند و طرف د  غمبریاز همسران پ   ای و    شانیهستند که از اصحاب بزرگ ا  شهیو طلحه و عا   ریجنگ زب

عمار مثالً   ینه! ول  ایجنگ حضور داشته    نیکردم که سلمان در ا  دی ترد  االن. هستند.    مثل سلمان و عمار و ..  غمبریاصحاب پ   گرید

 بوده است.  

  العقد» در ربه عبد   ابن. اند  از مسلمانها کشته شده ی ادیتعداد ز خیهم رخ داده است که بنابر نقل تار  یطرف از اصحاب هستند، جنگ  دو

 او صدها مرد با شهرت مثل    لهیبوده و از قب  سیعبدالق  لهیکه از قب  هیعبد  یام اوفا  یروز  ،بعد از جنگ جمل:  سدنوی  یم  «دالفری
 
  ِم یُحک

ب   که فرزند خردسال   یدرباره مادر  ؛مادر مؤمنان  یکه ا  دگوی  یو م  دآی  یم  شهیعا  شیدر جنگ جمل کشته شده بودند، به پ   لهاْبن ج 

   م؟کنی کار و با او چه ست؟ینظرت چ ،رساند  یخودش را به قتل م

ه النار«  یشخص  نی: چندگوی  یم  شهیعا
َ
که   یحاال درباره مادر  د،گوی  یخانم ام اوفا م  نیشود. ا  ی. آتش دوزخ بر او واجب م»َوَجَبت ل

حرف    نیکه او دارد با ا  فهمد  یم  شهیعا  ست؟ینظرت چ  کشد،   یم  هزار نفر به خاک و خون   ستیفرزندان بزرگسال خودش را به اندازه ب

 ؟یرا به کشتن دادهمه   ها نیو ا یو برد یدیکش یهزار نفر ستیدر واقع او را متهم کند که چرا لشکر ب خواهد ی و م زند یم هیکنا
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 گر یو از طرف د شهیطرف عا کیاز  دینی. ببدیکن رونیو ب دیریدشمن خدا را بگ نی. دست اعدوة الله« دی»خذو به : زند یم  ادیفر شهیعا

 ن ی چن  ۷۹  ص  ۵  ج  دیعقد الفرنقل اهل سنت در    نیبنابر ا  ،جنگ  نی رخ داده است که در ا  یکردند و جنگ  ییصف آرا  نیالمؤمنریام

 رخ داده است.   ها هاز کشت یآمار

 هستند.   َنُهم«یْ »ُرَحماُء بَ  غمبریاصحاب پ  د فرمای یقرآن که م هیاست؟ به استناد آ افتاده ین یاتفاق  نیچن مییبگو  میتوان یم  ایآ 

. اما اگر نه، چگونه مکنی  یو انکار م  میدار  یدست برم  ما هم از شهادت حضرت فاطمه زهرا  د،یانکار کن  دیتوان  یاگر جنگ جمل را م

عرض   نکه خدمتتا  یینمونه ها  نی ا  کند؟  یرا انکار م  شهادت حضرت فاطمه زهرا   یول   کند،  یقرآن جنگ جمل را انکار نم  هیآ  نیا

 .  مشوی یوارد مسئله نم نیاز ا ش یهم وجود دارد که ب یگریفراوان د عیبود. وقا   یخیتار ع یکردم، سه نمونه از وقا

جاسوزاندن    مثالً
ُ
م  ع ی»ف

َ
ْسل

َ
  . است  یگری و بزرگان انصار کردند، مطلب دسعد ابن عباده  که با    یبرخورد تند   .است  گرینمونه د  کی  «یا

 یدو از صحاب   ردر برخوردش با مالک اشتر که ه  هیرفتار نادرست معاو  گر،یباز نمونه د  غمبریپ   یسوم با ابوذر از صحاب  فهیاقدامات خل

 . هیو معاو نیرالمؤمنیحضرت ام نیب نیجنگ صف ییبرپا ا یهستند 

وجود داشته است.    یجد  های  تنش  و   ها  اختالف  ها،  ی ریدرگ  غمبریاصحاب پ   نیب  دهد  یاست که نشان م  یفراوان  های  نمونه  ها  نیا

 دیاجازه بده  د؟یکن  ی را انکار م  شهادت حضرت فاطمه زهرا  ی ول  د یکن  ی انکار نم  هیآ  نیرا به استناد ا  نها یاز ا  کی  چیچگونه است که ه

 :  د فرمای ی م  ۲۹ هیآ ، . سوره مبارکه فتحمیبار تالوت کن  کیرا  فهیشر هیآ نیا

د   اِر ُرَحَماُء َبْیَنُهْم«  »ُمَحمَّ اُء َعَلى اْلُكفَّ ِشدَّ
َ
ِذيَن َمَعُه أ ِه َوالَّ  َرُسوُل اللَّ

خودشان مهربان و    نیو ب  دیو شد  ریدارند: بر کفار سختگ  هایی  یژگیو  نیکه همراه او هستند، چن  یفرستاده خداست و کسان   محمد

ًدا«هستند.    میرح ًعا ُسجَّ ِه َو .  ینبی  یآنها را که در حال رکوع و سجودند، م  »َتَراُهْم ُركَّ از خدواند    ِرْضَواًنا«  »َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَّ

ُجوِد«»ِسیَماُهْم ِفي ُوُجوِههِ .  کنند  یفضل و رضوان او را طلب م   تعالم َثِر السُّ
َ
در صورتشان   شانهای  آنها از اثر سجده  های  نشانه  ْم ِمْن أ

ِذيَن آَمُنوا َو :  دفرمای   یکه م  نجایاست. تا ا ُه اَلّ اِلَحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًة َو   »َوَعَد الَلّ ْجًرا َعِظیمً   َعِمُلوا الَصّ
َ
از آنها که   ی خدا به کسان  ا«أ

 کند.   تیخودش را عنا م یوعده داده است که مغفرت و اجر عظ ، و عمل صالح دارند مانیا

  ه یشما آ مییگو ی . ممیده یشبهه پاسخ حل نیو به ا م یکن یگام دوم را ط مخواهی یم  نجایدر ا ؛د ییاست. دقت بفرما ۲۹ هیترجمه آ نیا

  غمبری که با پ  یقرآن نفرموده است همه کسان.  دای  افتاده  ریگ  بی و غر  بیتناقض عج  کیخاطر در    نیبه هم  .دیدیقرآن را اشتباه فهم

هستند، فضل و رضوان  شانیکه با ا  ی همه کسان .اهل رکوع و سجودند  ، هستند شانیکه با ا  یهمه کسان . مهربانند ، هستند

ُه  »  . بلکه قرآن فرموده است:ستین  ن یکنند. نه ا  یرا از خدا طلب م  اِلَحاِت ِمْنُهْم َوَعَد الَلّ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصّ آن دسته  .  «اَلّ

به آنها داده است. اگر   میو خدا وعده مغفرت و اجر عظ  خواهند داشت.  میغفرت و اجر عظ  ارند، و عمل صالح د  مانی که ا  نهایاز ا

  ه«ی»من بعث  ،آمده  هی آ  یکه در انتها  »منهم«  نای.  نداهل نجات  غمبریکه تمام اصحاب پ   دیادعا کن  دی توان  یشما نم  نیاست، بنابرا  نیا

 ی جمله عموم  کی  ه،یآ  یدر ابتدا  ی. به عبارت فنستندی ن  نطوریا  هیدارند. بق  میمغفرت و اجر عظ  غمبریپ   اباز اصح  یبخش  یعنیاست.  

است  امده یهم ن  هیآ یکرده است. گرچه در همان ابتدا دا یاز افراد اختصاص پ  ی به بعض  یجمله عموم ن یا ه،یآ ی در انتها ی آمده است، ول

 .  ندو چنان نیهستند، چن  امبریکه با پ  ی که همه کسان

از اصحاب.   یبه بخش  ا یبه همه اصحاب نازل شده است    هیآ  ایکه آ  ستیمعلوم ن  نی، بنابرامعه«  نی»کل الذنفرموده  ،  آمنوا«   نی»الذ  آمده

و    د یبه آن استدالل کن  دیتوان  ی است، شما نم  امده ی کل ن  آن  اول   یعنی   ، محمله است و صور ندارد. اگر صور ندارد  هیقض  ه،یاصطالحاً قض

 نکته.  کی نیمهربان بودند. ا غمبریهمه اصحاب پ  دییبگو

 ی کسان  مینیب  ی قرآن م  اتیچرا که در آ  تواند ادعا کند.  ی نم  ی را هم کس  ن ینه؟ ا  ا یبوده    شه یهم  یبرا   ه یآ  ن یا  ا ی آ  نکه ینکته دوم ا

َفاِق ».  اند  را که قرآن فرموده است، به نفاق برگشته  وجود   بازگشتاگر امکان    نی. بنابراغمبر یاز اصحاب پ   ؟ی. چه کسان«َمَرُدوا َعَلى الِنّ

ِذيَن َمَعهُ »  د یفرما  ی دارد، اگر امکان نفاق وجود دارد، اگر قرآن م ِه ۚ َواَلّ د  َرُسوُل الَلّ ْو ُقِتَل  »که    دی فرما  ی، اگر قرآن م «ُمَحَمّ
َ
َفِإْن َماَت أ

َ
أ
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ْعَقاِبُكْم 
َ
که اگر   ستین  نیچن  نیشود که ا  یمعلوم م   د؟گردی  یبرم  تیبه دوره جاهل  ایشما آ  ،برود  ایاگر از دن  امبر ی، پ «اْنَقَلْبُتْم َعَلٰى أ

 بماند.  ی او باق یمقام و مرتبه برا نیهم برسد، ا  ییباشد و به مقام و مرتبه باال  غمبریاز اصحاب پ  یکس

 ده یبه شهادت رس  واریدر و د  نیب  که فاطمه  دیهست یمدع   انیعیشما ش  ندیگو  یاست که م  نیا  م،یده   یکه پاسخ م  ای  شبهه  نیدوم 

 ه یاصل قض  نیکردند. بنابرا  یم  زانآوی   ها  به خانه   یورود  یبرا  یریحص  ای  بلکه پارچه  نداشتند،  در  ها  اصالً در آن زمان خانه  کهیاند. در حال

 ست؟یشبهه است، اما پاسخش چ متن نیدروغ است. ا

  گانهیبا قرآن هم ب  یداند، بلکه حت ینم   ثیو حد  خین داده که نه فقط تاراشبهه را مطرح کرده است، نش  نیکه ا  ی است که کس  نیپاسخ ا

د که افراد اجازه یفرما   ی کند، م  انیخواهد احکام ورود به خانه را ب  ی م  ی وقت  ،6۱  هیآ  ،در سوره مبارکه نور  میاست. چرا؟ چون قرآن کر

خانه را به   دیصاحبخانه کل  د،یدار  اریخانه او را در اخت  دیکه شما کل  یافراد خاص. مثالً کس  یشوند، مگر بعض  گرانی ندارند وارد خانه د

  خچالی  د یصندوقچه خانه است؟ کل  د یکل  ست؟یخانه چ  دیمنظور از کل  م یکن  ی . سؤال م«َما َمَلْكُتْم َمَفاِتَحهُ »:  دی فرما یشما داده است. م 

در   دی که کل  یافراد  ن یا  یعنیافراد،    نیمگر ا  دیوارد خانه شو  دی نبا  د ی فرما  یقرآن م   ی در خانه؟ معلوم است که وقت  د یکل  ا یخانه است؟  

 پارچه  ا ی  یریآن زمان حص  یدرها دییگو  ی که م  یی دارد؟ شما  دیقفل و کل  یریحص  ای  ای  در پارچه  ایآ  نکهیا  ی خانه را دارند. و سؤال بعد

 پارچه  هم  درشان  و   داشتند  در  ها   از خانه   یداشتند و بعض   دکلی   ها  از خانه  یبعض دییاگر بگو  د؟یکن می کار  قرآن چه  هیآ  نیابا    د، بودن  ای

 ی تیروا نیهم ل دلی به. است بوده  ها  هم از همان خانه خب، درب خانه فاطمه زهرا اریکه بس مییگو  ی نبوده است، ما م یریو حص ای

در نداشته و درها همه پارچه    ای  خانه   چ یه  د ییو بگو  دیقرآن را انکار کن  ه یآ  دی با  ا ی  ؛ اند  قرار گرفته  واریدر و د  نیآن حضرت ب  دیگو  ی که م

 قضیه   نیدتوا  نمی  دیگر  ،کنید  قبول  را  این  اگر.  اند  داشته  در  ها  خانه  همه  یا   ها  اینکه بگویید نه بعضی از خانه  ایاند    بوده  یریحص  ای  یا

 را انکار کنید.  زهرا فاطمه حضرت شهادت

  کسی  که دهد  می  نشان  همه  که  است  نکاتی آمده   شانییا اصحاب ا  پیامبر  های  جالب این است که در روایات هم راجع به درهای خانه

سنن  در  سنت اهل سته صحاح از یکی صاحب داوود ابی مثال عنوان به.  است بوده بیگانه  حدیث و تاریخ با ،کرده مطرح را شبهه این که

رفتم و از آن حضرت   امبری: خدمت پ دگوی  می  که  است   نقل کرده  ی مزن  د یبن سع  نیدکرا از    هیقض  نی، ا۵۲۷، صفحه  ۲خود جلد  

را از کمربند خودش   یدیکل  بعد.  برد   باال   اتاق   به  برداشت  را  ما   هم  او.  بده  غذا   ها غذا کردم. حضرت به عمر فرمودند: که برو به آن  یتقاضا

 ی ریو حص ای پرده  است؟ نبوده یدر خانه چوب ا آی است، داشته دکلی  و  قفل  و بوده  چوبی  ها درب اتاق   یدرآورد و در اتاق را باز کرد. وقت

  است؟ نداشته  دکلی  و قفل است؟ بوده

  ی . او مکند  یاصح الکتب است، نقل م  یبخار  حیخود که از صحاح سته است و بعد از صح  حیصحدر کتاب    یشابوریمسلم ندوم را    تیروا

که    دند و دستور دا  م بدهی  قرار  گوشه  ک یآبمان را در    های   ظرف  ها   به ما امر کردند که شب   امبرپی  که  است  نقل کرده  دیابوحم  دگوی

سِق .  میرا ببند  مانهای  خانه  درهای  ها  شب
َ
مَر ِباال

ُ
ما ا

َّ
 یأن توکأ ل   ه ی»إن

ا
غلق ل  ل

ُ
بواب أن ت

َ
«یَو من ا

ا
به   امبریپ   که  نی: امیکن  یم  سؤال.  ل

  ها  شب  اًل«ی»تغلق ل  ا ی بست؟ آ  شود  یرا م  یریحص  ا ی  ای  در پارچه  ا ی چه؟ آ  ی عنی  د، ببندی  هنگام   شب  را  ها   ما دستور دادند که در خانه

 نای آن بستن و باب اغالق  الزمه و باشد داشته دیباشد و قفل و کل یدرب محکم چوب کی دیاست که درب با  نیاز ا رغی شود، بسته درب

 نباشد؟ یریو حص ای باشد که پرده

درها هم   نیبلکه به جنس دربها و نوع ساخت ا م، یببر ی پ  متوانی یم  ثیو حد خیکه نه فقط به وجود درب، در تار نای ترپاسخ سوم: جالب

 ه ی قض  نای  ،۲۲۱  صفحه   ۳جلد    «هیو النها  ه یالبدا»در    یدمشق  رکثی  ابن  مثال  عنوان  به.  است  اشاره شده  یو سن  عهیش  ثیو حد  خیدر تار

 ای شترها    موهای.  بود  شده  ساخته  ، بافته شده  یمو  لهیاز شاخه و چوب عرعر به وس  رسول خدا  های  اتاق   دگوی  می  که  کند  یرا نقل م

طناب   های مو  ن یدرخت عرعر را با ا  یو آن وقت الوارها  کردند  یم  هی نازک و مستحکم ته  سمانیر  کی با آن    گرفتند،  یبزها را م   یموها

  ذکر شده  خدا رسول جنس درِ خانه یعنی. شد یآماده م مسطحی  و صاف تخته کی. آن وقت بستند یو م دادند یبه هم گره م کلش

ابن    نهمی  خود.  است  ذکر شده  ی هم حت  نها ای.  بود  شده   ساخته  ، بوده  که با مو که طناب شده   ن ای  و  است  بوده  عرعر  چوب  از  که  است

 دن یکوب  یبرا  هایی  دارد که حلقه نیداللت بر ا  نیو ا  زدند  می  ها  را با نوک انگشتان و ناخن  امبرپی  که درِ خانه دگوی  یم  یدمشق  ریکث

 د؟ یایدر ب  ییاز آن صدا  شود  یم  ایرا با دست زد و آ   یری حص  ای  ای  در پارچه  شود  یم  ایکه آ  مکنی  می  سؤال.  بود  بر در خانه نصب نشده
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 است   دور افتاده  ثیو حد  ختاری  از  چقدر  افکن  شبهه  نیاست که ا  نای   نشان دهنده  ها  نینه. ا  کنند؟  ینصب م کوبه    ای  بر در پارچه  اینه. آ

 . کند  یو انکار م  داند یکه م  نیا ای

المعجم  در    طبرانی  و  ۴8۹  ، صفحه۵خود جلد  المصنف  در    ی صنعان  تیروااهل سنت مثل    اتیدر روا  یاست که حت  ن یپاسخ چهارم ا

که در داستان ازدواج   جایی   آن.  است  هم اشاره شده   نیرالمؤمن امی  حضرت  ، به جنس درب خانه۴۱۲صفحه    ۲۲خود جلد    ریالکب

زهرا ام  حضرت  م  نیا  ن یرالمؤمن یو  رسول خدا  مخوانی  یطور  عل که:  اب  ی،  عمل  طالبیبن  و همان  احضار کردند  با    ی را  که 

 از   بعد.  بودند  خوانده  فاطمه  یکه برا  واندندخ  یعل  یرا برا  ییانجام دادند. آنگاه همان دعا   زین  شانیبا ا  ،انجام داده بودند  فاطمه

. خدا شما را نسبت به هم مهربان کند و به نسل  دبروی  خودتان  خانه  یو به سو  دیزیفرمودند که برخ  و فاطمه  یبه عل   امبریپ   نای

خودشان برخاستند و درب خانه را قفل کردند،    دعاها را فرمودند، رسول خدا  نیا  یقت. و دینما  ریشما برکت دهد و عاقبت شما را بخ

و   نیرالمؤمنیآوردند تا ام  فیتشر  رونیرا قفل کردند و به ب  نیرالمؤمنیدر خانه فاطمه زهرا و ام  ی عنی.  بابه«  ه ی»ثم قام فاغلق عل 

 سند است. کی   نیبا هم باشند. ا فاطمه زهرا

 ک ی جلد    «ةاس یو الس  ةاالمام»در    ینورید  بهقتی ابن.  اند  خود اهل سنت نقل کرده  هجوم به خانه فاطمه زهرا  هیدر قض  نکهیدوم ا  سند

قام عمر   »ثماست:    نیو دقّ الباب کردند. عبارتش ا  دندیرس  به خانه فاطمه زهرا  ینقل کرده است که عمر به همراه گروه  ۱6صفحه  

زدند   ادیفر  دند، یپشت درب آمدند و سخنان آنها را شن  فاطمه زهرا  ی. بعد وقت عتوا باب فاطمه فدّق الباب«  یمعه جماعه حت  یفمش

چه  یو اول  یاز تو از دوم که ما بعد نی. ببقحافه« ی ابن الخطاب و ابن اب نای»ما زال لقرسول اهلل!  ایپدر جان  رسول الله«! ا یابت  ای»که 

دّق الباب کرد و در   یریحص  ا ی  ای  شود به در پارچه  یم   ا ی. آ»فدّق الباب«:  دگوی  یعبارت است که م  ن ی. محل استدالل ما امیدیکش

 د؟یکوب

 ی عالمه مجلسکه مرحوم    ست  یعیش  ت یروا  نیاشاره شده است، ا  و حضرت زهرا  نی رالمؤمنیکه جنس در خانه حضرت ام  یتیروا  در

 ی اشاره من نکته  یبه هم  قاًیعبارت دق  نیخالصه آمدند و ا  ،فاطمه زهرا  شینقل کردند که عمر گفت: که ما را ببر پ   یاشیع   ری تفساز  

پارچه   نکهیا  یعنیچه؟    ی عنیآنان بستند.    یو درب را به رو  دند یرا د  نیمهاجم  نیا  فاطمه زهرا  م، یدیبه خانه رس  یکه هنگام   کند

تنه   همان  یعنی بوده است.    »سعف«جنس درب از    ن یمانع باشد و اشاره شده است که ا  توانسته  یبوده که م  یزینبوده، چ  رینبوده، حص

به هم متصل شده بودند. در    یشکل مستحکم  ی طناب  ی با موهاالوارها    م، یقبالً خدمتتان عرض کرد که  یدرختان خرما که به همان صورت

 »فکسره« به در زد و درب را شکست.    شی. عمر با پا»فضرب العمر باب برجله فکسره و کان من سعف«آمده است که    یاشیع   تیروا

 نیتنه درخت خرما. ا نیاز هم یعنی »کان من سعف«آمده است که و  تیروا نیرا شکست و در ا یریحص ای ای پارچهدرب   شود یم ایآ

  یی جا  گری د  ،همه اسناد و مدارک معتبر  نیبعد از ا  کنم   یفکر م  ۲۲۷صفحه    ،۲8جلد  بحاراالنوار  به    دیاست. مراجعه کن  یعیالبته ش  تیروا

 نمانده باشد.  یشبهه باق نیا یبرا

  یو سن  عهیو نوع مرگ او از کلمه وفات درکتب ش  درباره فاطمه زهرا  ندگوی  یاست که م   نیا  ،شود  یکه مطرح م  ای  شبهه  نیسوم

  ی و سن  عهیش  یکه علما  دهد  ینشان م  نیا  .به شهادت ندارد  ربطی  وفات.  اند  وفات کرده  فاطمه زهرا  ندیگو  ی م  یعنیاستفاده شده.  

مرحوم   «االمال  یمنته»کتاب    ،دی . مثالً اگر نگاه کنبردند  یکلمه شهادت را به کار م   دیو اال با   دهیمعتقدند که او به شهادت نرس  یهمگ

باز در دو گام    آن  متن شبهه است. اما پاسخ  نیاچرا کلمه شهادت را بکار نبرده؟    .کلمه وفات را بکار برده است  ی عباس قم  خیحاج ش

 .  شود یم ه داد ی و حلّ ینقض

  معتقدند که آنها کشته شده  یو سن  عهیش ناًیقیکه قطعاً و   ی راجع به کسان م ینبی یو م  م کنی یرجوع م خ یاست که به تار نیا ی نقض گام 

معتقدند که    ی همگ  یو سن  عهشی  مثالً .  است  شده  «وفات»  اطالق  اند  نرفته  ا یاز دن  یعیخالصه به مرگ طب  اند،  دهیبه شهادت رس  ای   اند

در کربال به    نیامام حس  ،دالشهدایمعتقدند که حضرت س  یو سن  عهیهمه ش  ای . درست است؟  اند  دهیبه شهادت رس  نیرالمؤمنیام

شده است. ما هم  د یعمر شه ندگوی یم  ها   ی. سناند  دهیبا سمّ به شهادت رس ی. همه معتقدند که امام حسن مجتباند  دهیشهادت رس

نرفته است؛   ا یاز دن  ی عیعثمان به مرگ طب  م ییگو  ی شده. ما هم م  دیعثمان شه  ندیگو  ینرفته. م   ایاز دن  ی عیمرگ طب  بهکه او    م یمعتقد

و هم عثمان و عمر ذکر   ، هم امام حسننی، هم امام حسنی رالمؤمنیام  یهم برا  «وفات»اما و صد اما که در کتب متعدد کلمه  

 .  یو چه سن عهیچه ش است،شده 
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صفحه   ،۲  جلد  «احتجاج»در کتاب    یعتراف دارند. مرحوم طبرسکه همه به شهادت آن حضرت در کربال ا  نیراجع به امام حس  مثالً

 و چنان شد.  نیچن نیبعد از فوت برادرش حس هحنفی بن محمد:  اند را نقل کرده ی مدل نیعبارت ا ۱۳6

 ی الحسن ال  ه یبعد وفات اخ یو بق  نیعشر سن ه یحسن بعد وفات اب ه ی»و کان مع اخفرمودند:  یمثالً راجع به امام حسن مجتب ای

 . ۲۰۰صفحه  ، ۴۴جلد  بحاراألنوار، نقل شده است.  نی و امام حس امام حسن ی. کلمه وفات بران«یبعد مقتله عشر سن

 ی وفات عمر بن الخطاب کانت ف  أّن   »الی:  اند  گفته  هم  عثمان  و  عمر  به  راجع.  اند  اهل سنت هم گفته  نیرالمؤمنیمثالً راجع به ام  ای

وفات عثمان بن عفوان   سنه خمس و ثالثه«  یأّن وفات عثمان بن عفوان کانت ف  ی»ال بوده است.    ۲۳وفات عمر سال    ن«یسنه ثالثه عشر

 بوده است.   ۴۰الس نیرالمؤمنیوفات ام ن« یسنه اربع یکانت ف طالبیبن اب یأّن وفات عل ی»البوده است.  ۳۵سال 

 ن ای  است؟  رفته  کار  به  وفات  کلمه  اند،  نرفته  ایاز دن  یافراد به مرگ عاد  نیکه ا  مدانی  یکه همه م  یکسان  یچرا برا   ،است  نیاگر ا  بخ

اهل  یاز علما یصحاباز  ی. عبارتندینیبب دتوانی یم ۳۱۵صفحه  ۱جلد  «هیشرح الهدا ی ف ةیالغا»را که االن خدمتتان خواندم در  یعبارت

که راجع به   یعبارات  نیدر هم  ،هی شرح الهدا  یف  ةیالغاکتاب    نیدر هم  ی صحاب  یآقا  نیاست که هم  نیاست. جالب ا  ه سنت نقل کرد

«یرمضان شه  ی»و ذلک ف:  د گوی  یم  نیچن  ن یعرض کردم، ا  نیرالمؤمنیام
ً
  ی من ذ   مو یآخر    ی»و ذلک ف:  دگوی  ی . راجع به عمر هم مدا

«یشه  ةالحج
ً
 که یدرحال  ،بود  ةالحج  یذوفات عمر بن خطاب در ماه    .شدند  دیشه  کهیدر ماه رمضان بود، در حال  طالبیبن اب  ی . وفات علدا

 یالحجه ا  یذ   ی»و ذلک ف:  دگوی  ی شد. راجع به عثمان هم م   دیشه
ً
«یشه  ضا

ً
 که یدر حال  ،بود  ةالحج  یذ. وفات عثمان بن عفوان هم در  دا

اند و خودشان هم بالفاصله کلمه   نرفته ایاز دن یعطبی مرگ به معتقدند که اند  به کار برده یکسان یراکلمه وفات را ب نیشد. بنابرا دیشه

 خدمتتان عرض خواهم کرد.  ی حل های که در پاسخ  کند  یما روشن م یرا برا ای نکته نای. اند را آورده دیشه

مصداق دارد: هم به شهادت و هم به  ۲است که    یعام  یمعنا  کیاست که کلمه وفات    ن یو آن ا  م یاشاره کن  ی در گام دوم به پاسخ حل  اما

 شود.   ی اطالق م یعیمرگ طب

  ن یبه ا  ای  اشاره  چیکلمه ه  نید. در اروح او ستانده ش   ی عنی  ، کرد  دای وفات پ   یفالن   م ییگو  ی م  ی ستاندن است. وقت  یوفات در لغت به معنا

از    کیشهادت؟ هر    ریو غ   یعیبه سبب مرگ طب  ای به سبب شهادت روح از بدن او جدا شده    ایروح چگونه ستانده شده ندارد. آ  نیکه ا

که    ی به کس  ی امروز در زبان فارس  دی فوت کرده است. شا  م ییبگو  میتوان   یدر لغت م   ، شده  دیکه شه  یبه کس   نیبنابرادو وفات است.    نیا

 گونه   نیهرگز ا  یوفات، اما در زبان عرب  مییرفته نگو  ا یبا قتل از دن  ای که با شهادت    یوفات و به کس  میی بگو  ،رفته  ایاز دن  یعیبه مرگ طب

  ای  یشبهه نشان از کم اطالع   نیاصل ا  نیشود. بنابرا  یبه هر دو وفات گفته م  یعیو هم به مرگ طب  تهم به شهاد   ی. در زبان عربستین

 دارد. یلغو ی و معان  عربی زبان از افکن شخص شبهه نیا یاطالع یب

اصالً مطرح نبوده    مسأله شهادت حضرت فاطمه زهرا  ند گوی  ی که م  گردد   یموضوع برم  نیشبهه چهارم به ا  یعنی  ،شبهه امشب  نیآخر

  ک یمسأله    نیکه ا  دهد   ینشان م  نیاز مسأله شهادت نبود. ا  یه است؛ تا قبل از آن اصالً خبرذکر شد  ها   میدر تقو  ۱۳۷۱است و در سال  

 است.  انیعیو ساخته و پرداخته ش ظهورمسأله نو

  ش پی   ها   اشاره شده و مربوط به سال  که در آن مسأله شهادت حضرت زهرا میاشاره کن  یبه موارد  دی شبهه با  ا یمسأله   نیدر پاسخ به ا

را به   نای  و  اند  را ذکر کرده  اهل سنت مسأله شهادت حضرت زهرا  ی علما  مینبی  یم  م، کنی  یمراجعه م  یخیبه کتب تار  یاست. وقت

که    یسن  یمعتضد  دیالحد  یابن ابدارند. مثالً    راجع به حضرت فاطمه زهرا  ینظر  نیچن  انیعشی  معتقدند   و  اند  منتسب کرده  عهیش

 ی شتز  ی ما کارها  ی معتقدند که خلفا  ان یعیش  د گوی  یم   د، ی ایب  انیعیاز خلفا دفاع کند و به جنگ ش   خواهد  یم  یوقت   سته،زی  ی م  ۷در قرن  

 دوم به در خانه فاطمه زهرا  فهیهمراه با خل   ای  دروغ است. آنان معتقدند که عده   ، معتقدند  انیعیکه ش مطالبی  همه  اما   اند،   انجام داده

له   واریدر و د  نیدوم او را ب  فهیرفته است. عمر، خل  ا یضربات از دن  نی او ورم کرده و بر اثر ا  یبعد بازو  .اند   آمده اند و او را با شالق زده

معتقدند   نهایسقط شده است. ا  در شکم فاطمه زهرا   نیعمر، جن  یکارها   نیبا ا  رسول الله«!  ايابتا    اي»زده است:    ادیکرده است. او فر

دروغ   نهایمردم همه ا  د یبدان  ی. ولند ا  و به مسجد برده  دهیانداخته است و او را کش  طالبیابن اب  یدوم ما طناب بر گردن عل  فهیکه خل

 .  م ی. ما اهل سنت نقل نکردکنند ینقل م  انیعیرا فقط ش نها ی. ابالنقله« عهیتنفرد ش  ی»اإما هو ش است. 
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  نیواقعاً ا  عهیش  ای دروغ. آ  ای   دیگو  ی راست م  ، دیگو  یکه م   یجمالت  نیدر ا  دی الحد  یابن اب   یآقا  مییبگو   میخواه  ی ما نم  دییبفرما   دقت

.  م ییبگو  گر ید  زیچ  ک ی  میخواه  ی . ما ممیقضاوت کن  میخواه  ی نم  نیغلط. ما اصالً راجع به ا   ا یدرست است    کند،  ی را که نقل م  ی مطالب

است، در کتاب   کرده یم یزندگ   شیاز هفتصد سال پ   شیب یعنی  سته،یز  ی مذهب که در قرن هفتم م  ی عالم سن کی  مییبگو  میخواه  یم

  ی اشاره کرده است. چگونه م زهرا شهادت حضرت فاطمه ، به مسأله6۰ صفحه ۲در جلد  «دی الحد ی شرح نهج البالغه ابن اب»خودش 

چون در   د ییبگو  دیاهخو ی خورده و ساخته شده است. چگونه م دیکل ۱۳۷۱از سال  زهرا فاطمه  رتشهادت حض مسأله  د ییبگو دیتوان

تازه ساخته شده    ۱۳۷۱ندارد و از سال    یا  سابقه  چیه  هیقض  نیپس ا .ذکر شده است  نیو بعد از ا  امدهیکلمه شهادت ن  نیقبل از ا  م،یتقو

 است. 

 ن یهم  ،رسد  یم  شهادت حضرت فاطمه زهرا  یای به قضا  یوقت  سته،یز  یم  ۱۲مفسر اهل سنت که در قرن    یآلوس  دیاست بدان  جالب

شهادت حضرت   یایقضا   نیهم  ۱۲۰  ، صفحهخود  ریتفس  یروح المعان. در جلد دوم دهد یکرده است، انجام م دی الحد  یرا که ابن اب   یکار

  انیعیش  یها  همه از دروغ  نهای: اد یگو  ی و م  کند   یاند، نقل م   کرده  شانیها به ارا که آن  ییها  . تمام ظلم کند  یرا نقل م   فاطمه زهرا

حق با   ایاست    عهیحق با ش  مییبگو  میخواه  یراست. نم  ایدروغ است    نهایا  مییبگو  میخواه  ی. نمکنم  یباز تکرار م  ،دیاست. دقت کن

 ل ی نه، به دل  ایاست    دهیبه شهادت رس  نیبه خاطر آن ضربات مهاجم  فاطمه زهرا  اتفاقات افتاده و  نیواقعاً ا  ایاست. آ  عهیش  نیمخالف

را   ای قضا  نیا ، کرده ی م  یزندگ  شی سال پ  ۲۰۰از  ش یعالم قرن دوازدهم که ب  کیکه چگونه  م ییبگو میخواه می   اند؛ رفته ا یاز دن یگرید

تازه ساخته و پرداخته  ا یقضا نیا شی سال پ  ۲۵ -  ۲۰یعنی ۱۳۷۱منتسب کرده است. اگر قرار بود از سال  عهیو نقل کرده و به ش دهیشن

که   یاتینقل شده است. روا  هیقض  نیما ا  اتیاز روا  یاریکه در بس  نکهیداشت؟ گذشته از ا  یینقل بزرگان اهل سنت چه معنا  گریشود، د

 اند.   رفته ایاز دن  شیصدها سال پ  آنها نیمؤلف

حدود   ی عنی  ، ۱۳6۰خودشان در سال    یدر سخنران  ینیامام خماست که مرحوم    ی کنم، عبارتتان عرض    نمونه هم که خدمت  نیآخر

 یمن هم وفات و شهادت بانو»:  ندیفرما  یخودشان م  یدر سخنران  د، یا یما اسم شهادت ب  یها  میدر تقو  نکهیاز ا  شیسال پ   ۱۰از    شیب

 یرا م  نیا  « .کنم  یعرض م  تیتسل  الله  ةیبقو بر حضرت    جیسپاه و بس  ،یارتش  زیو شما برادران عز  نیسلم م  بر همه  بزرگ اسالم را

مرحوم   د، یایشهادت ب  ما کلمه  یها  میدر تقو  نکهیاز ا  شیسال پ   ۱۱-۱۰  یعنی.  دیمالحظه کن  8۷  صفحه  ۱6جلد    ،نور  فهیصحدر    دیتوان

 .  ستین ۱۳۷۱سال  مسأله ساخته و پرداخته نیا ن،یاند. بنابرا شهادت استفاده کرده  از کلمه شان یدر سخنران ینیامام خم

است؟ مگر شما    قیمدرک و منبع تحق  م یاست که مگر تقو  ن یما ا  یپاسخ حل   ست؟یما چ  ی است؛ اما پاسخ حل  ی نقض  یها  پاسخ   ها   نیا

  ، یل یبنا بر هر دل  عهیها شبروز و ظهور است. تا قبل از آن سال  یبرا  ییفقط جا  م یتقو  ؟دیکناستخراج    میرا از تقو  ی خیتار قیحقا  دیتوان یم

از سال   عهی. شکرد  یرا مطرح نم  نها یا  یلیرا نداشت، به هر دل  یخی تار  قیو حقا  یامکان نشر مطالب اعتقاد  ای  نداشت  یعیسمجال و  ای

از   ریمطلب، غ   کیآن را ارائه و مطرح کرد. مطرح کردن    ها  میه را مطرح کند؛ لذا بعد از آن در تقومسأل  نیگرفت که ا  میتصم  ۱۳۷۱

  حضرت زهرا  یبرا ها یو عزادار هیفاطم یها روضه داشتن آن است؟ مسأله تیاز وجود داشتن و واقع ریاعتقاد داشتن به آن است؟ غ 

  ر،یاخ  یها  و در سال یکه تازه مطرح شده باشد. بله ما به تازگ  ستین   یزیچ  نیفراوان بوده و ا  اریهم بس. قبل از آن  ستین  یا  هتاز  مسأله

 ی نم  غیکه چون در گذشته تبل  ستین  نیا  آن  یکند، اما معنا  غیرا تبل  نیگرفت ا  میتصم  عهی. شمای  کرده  اشارهنکته    نیبه ا  ها   میدر تقو

 نداشته است.   قتیمطلب حق  نیا ای  میپس معتقد نبود م، کردی

است، با لطف    آخر  که جلسه  ندهآی  جلسه  در  شاءهلل  . إنمیجواب داد  ،میارائه کن  میخواست  یشب م  نیکه در ا  یبرنامه به شبهات  ینجایتا ا

 کرد.   میدسته از شبهات اشاره خواه نیآخر خدا به ت یو عنا

ِه رب العا َوآِخُر  ِن اْلَحْمُد ِلَلّ
َ
 ی محمد و آله الطاهر  دنایس ى و صل الله عل نیلمَدْعَوانا أ


