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 وصلی هللا علیک یا ولی العصر ادرکنا

  

 اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم

 بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمدهلل رب العالمین و صلی هللا علی سیدنا و نبینا محمد صلی هللا علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین 

 االرضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدینالطاهرین سیما موالنا و صاحبنا بقیه هللا فی 

 اللهم صل علی فاطمه و ابیها و ...

 اللهم کل لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه ...

 آجرک هللا یا صاحب الزمان فی مصیبت جدتک الزهرا سالم هللا علیها

  

 عقِل كل را دخترى و علِم كل را همسرى      اى بلند اختر كه ناموس خداى اكبرى***    

  

 زینت عرش خدا پرورده دامان توست***           یازده خورشید چرخ معرفت را مادرى 

  

 آن كه بُد منت وجودش بر تمام ما سوى***      گشت ممنون عطاى حق كه دادش كوثرى 

  

 سرور كون و مكان تو افسرى تاج فرق عالم و آدم بود ختم رسل***             بر سر آن 

  

 پرورى از گلستان تو یك ُگل خامس آل عباست***     اى كه در آغوش خود خون خدا مى

  

 مقتداى حضرت عیسى بود فرزند تو***           آن چه در وصف تو گویم باز از آن برترى 

  

 حق، زمحشر بگذرى در قیامت اولین و آخرین سرها به زیر***         تا تو با جاه و جالل 

  

 بر بساط قرب بگذارد قدم چون مصطفى***      تو بر او هستى مقدم ، گرچه او را دخترى 

  

 كهنه پیراهن چو بر سر افكنى در روز حشر***   غرقه در خون خدا برپا نمایى محشرى 

  

 پیغمبرى با چه ذنبى كشته شد مؤوده آل رسول***         بود آیا اینچنین، أجِر چنان 

  

 قدر تو مجهول و مخفى قبر تو تا روز حشر***    جز خدا در حق تو كس را نشاید داورى

  

  

  

  

 عرض تسلیت خدمت صاحب عزا و حضار محترم

 فضائل حضرت فاطمه زهرا سالم هللا علیها در کتب مخالفین :

نادى ُمناٍد: یا أَْهَل الَجْمعِ ُغضُّوا أَْبصاَرُكْم َحتى قال رسول اّلله )صلى هللا علیه وآله(: )إذا كاَن یَْوُم القیاَمِة  -1



 تَُمرَّ فاِطَمة( .

 )روز قیامت یك صدائي بلند میشود كه : إي مردم غضه بصر كنید كه فاطمة )س( میخواهد عبور كند( .

ال ج  ال بهامش المسند ج 11و  11ص  11كنز العمه  / الصواعق المحرقة ص19ص  5/ منتخب كنز العمه

/ مناقب اإلمام علي البن 84/ ذخائر العقبى ص 271/ تذكرة الخواص ص 521ص  5/ أسد الغابة ج 111

 .119ص  59باب  2/ ینابیع المودهة ج 52و  51/ نور األبصار ص 159المغازلي ص 

  

 َرقَبَةَ فاِطَمة( . قال رسول اّلله )صلى هللا علیه وآله(: )ُكْنُت إذا اْشتَْقُت إِلى رائَِحِة الجنَِّة َشَمْمتُ  -2

 ) اگر به بوي بهشت اشتیاق میكردم فاطمه را بو میكردم ( .

ال ج   . 191/ مناقب اإلمام علي البن المغازلي ص 51/ نور األبصار ص 17ص  5منتخب كنز العمه

  

َجك -1 َ َزوَّ  فاِطَمة( . قال رسول اّلله )صلى هللا علیه وآله(: )یا َعِلي هذا جبریُل یُْخبِرنِي أَنَّ اّلله

 .) یاعلي , جبرئیل اآلن به من خبر دادكه خدا فاطمه را به ازدواج تو درآورد ( 

 . 181مناقب اإلمام علي من الریاض النضرة: ص 

  

 قال رسول اّلله )صلى هللا علیه وآله(: )ما َرِضْیُت َحتهى َرِضیَْت فاِطَمة( .  -8

 ) هیج گاه راضي نشدم تا فاطمه راضي میشد ( .

 . 182ناقب اإلمام علي البن المغازلي: ص م

  

 قال رسول اّلله )صلى هللا علیه وآله(: )أََحبُّ أَْهِلي إِليَّ فاِطَمة( . -5

 ) فاطمه محبوب ترین أهل من است نزد من ( .

/ 871ص  51باب  2/ ینابیع المودهة ج 111/ الصواعق المحرقة ص 17ص  211ح  1الجامع الصغیر ج 

ال ج  . 11ص 11 كنز العمه

  

 قال رسول اّلله )صلى هللا علیه وآله(: )َخْیُر نِساِء العالَمین أَْربَع: َمْریَم َوآسیة َوَخِدیَجة َوفاِطَمة( . -9

 نفرند : مریم وآسیه وخدیجه وفاطمه ( . 8) سروران زنان عالم 

 2البدایة والنهایة ج / 174ص  8/ اإلصابة في تمییز الصحابة ج 891ص  8112ح  1الجامع الصغیر ج 

 . 88/ ذخائر العقبى ص 91ص 

  

 قال رسول اّلله )صلى هللا علیه وآله(: )سیهدَةُ نِساِء أَْهِل الَجنَِّة فاِطَمة( . -7

 ) سرور زنان بهشت فاطمه است ( .

ال ج  . 91ص 2/ صحیح البخاري، كتاب الفضائل، باب مناقب فاطمة/ البدایة والنهایة ج 18ص 11كنز العمه

  

ُل َمْن یَْدُخُل الَجنَّةَ: َعليٌّ َوفاِطَمة( . -4  قال رسول اّلله )صلى هللا علیه وآله(: )أَوَّ

 ) اولین كسي كه وارد بهشت میشود : علي وفاطمه هستند ( .

ال ج 52نور األبصار ص   . 15ص  11/ شبیه به آن در كنز العمه

  

ٍ َوَحَسٍن َوُحَسْیٍن قال رسول اّلله )صلى هللا علیه وآله(: )أُْنزِ  -1 ، َوفِْي َعليه لَْت آیَةُ التْطِهیِر فِْي َخْمَسٍة فِيَّ

 َوفاِطَمة( .

 .نفر نازل شد , بر من وعلي وحسن وحسین وفاطمه )علیهم السالم( (  5) آیه تطهیر بر 

 / صحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابة. 119إسعاف الراغبین ص 



  

َوَجلَّ فَطـــََم اْبنَتِي فاِطَمـــة َوُولدَهـــا َوَمْن أََحبًُّهْم ِمَن  قال رســـول اّلله )صلى هللا -11 َ َعزَّ علیه وآله(: )إنه اّلله

یَْت فاِطَمة( .  النهاِر فَِلذِلَك ُسمه

) خداي تبارك وتعالى آتش را بر دخترم فاطمه وپسرانش وكسي كه آنان را دوست بدارد دور ومنع كرده 

 ت كه اسمش فاطمه است ( .است , وبه همین دلیل اس

 . 211ص 9كنز العمال ج

  

ُل أَْهِل بَْیتي لُُحوقاً بِي( . -11  قال رسول اّلله )صلى هللا علیه وآله(: )فاِطَمة أَْنِت أَوَّ

لین نفري هستي كه أز عترتم بعد أز من به نزد من مي آیي ( .  ) اي فاطمه , تو أوه

ال ج / صحیح البخاري ك81ص  2حلیة األولیاء ج  ال 11ص  11تاب الفضائل/كنز العمه / منتخب كنز العمه

 . 17ص  5ج 

  

ها( . -12 نِي ما یَُسرُّ  قال رسول اّلله )صلى هللا علیه وآله(: )فاِطَمة بَْضعَةٌ ِمنهي یَُسرُّ

 ) فاطمه پاره تن من است , هر چه او را خوش حال كند مرا خوش میكند ( .

تدرك الحاكم / معرفة ما یجب آلل البیت النبوي من الحق على من / مس212و  141الصواعق المحرقة ص 

 . 894ص  51باب  2/ ینابیع المودهة ج 71عداهم ص 

  

 قال رسول اّلله )صلى هللا علیه وآله(: )فاِطَمة بَْضعَةُ ِمنهي فََمْن أَْغَضبَها أَْغَضبَنِي( . -11

 غضبناك كرده است ( . ) فاطمه پاره تن من است , هر چه او را غضبناك كند مرا

/ 122/ خصائص اإلمام عليه للنسائي ص 1178كتاب الفضائل باب مناقب فاِطَمة ص  1صحیح البخاري ج 

ال ج 5454ح  951ص  2الجامع الصغیر ج  ص  5/ منتخب بهامش المسند ج 17ـ  11ص  1/ كنز العمه

 2/ ینابیع المودهة ج 17ى ص / ذخائر العقب144/ إسعاف الراغبین ص 145ص  8/ مصابیح السنهة ج 19

 . 71ـ  52ص 

  

 قال رسول اّلله )صلى هللا علیه وآله(: )فاِطَمة ُخِلقَْت حوِریَّةٌ فِْي صورة إنسیهة( . -18

 ) فاطمه یك حوریهه خلق شد به صورت إنسیهه ( . 

 . 219مناقب اإلمام علي البن المغازلي ص 

  

( .قال رسول اّلله )صلى هللا علیه وآله -15  (: )فاِطَمة بَْضعَةٌ ِمنهي َوِهَي قَْلبِْي َوِهَي رُوِحي التي بَْیَن َجْنبِيه

 ) فاطمه پاره تن من است , واو قلب من است , وروحي كه بین من است (

 . 52نور األبصار ص 

  

تِي( . -19  قال رسول اّلله )صلى هللا علیه وآله(: )فاِطَمة سیهِدَةُ نِساِء أُمَّ

 زنان أمهت من است ( . ) فاطمه سرور

/صحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب فاطمة/مجمع الزوائد ج 127ص  2سیر أعالم النبالء ج 

 . 147/إسعاف الراغبین ص 211ص  2

  

 قال رسول اّلله )صلى هللا علیه وآله(: )فاِطَمة بَْضعَةٌ ِمنهي َمْن آْذاَها فَقَْد آذانِي( . -17

 ن است , هر كه او را بیازارد مرا آزرده است( .)فاطمه پاره تن م



ال ج 211باب من قال: ال تجوز شهادة الوالد لولده ص  11السنن الكبرى ج  /نور 19ص  11/ كنز العمه

 . 122ص  2/ ینابیع المودهة ج 52األبصار ص

  

َ یَْغِضُب ِلغََضبَ  -14  ِك( .قال رسول اّلله )صلى هللا علیه وآله(: )فاِطَمة إِنه اّلله

 ) اي فاطمه , خدا با غضب تو غضبناك میشود ( .

/ مستدرك الحاكم، باب مناقب فاطمة / مناقب اإلمام علي البن المغازلي ص 175الصواعق المحرقة ص 

151 . 

  

قال رسول هللا )صلى هللا علیه وآله(: )لیلة عرج بي إلى السماء رأیت على باب الجنهة مكتوبا : ال إله إال  -11

د رسول هللا , عليه حبیب هللا , الحسن والحسین صفوة هللا , فاطمة خیرة هللا , على مبغضیهم لعنة هللا  , محمه

 هللا(

) شبي كه به معراج رفتم بر در بهشت دیدم نوشته شده بود : ال إله إال هللا , محمد رسول هللا , علي ولي هللا , 

 نت خدا بر مبغضین آنان ( .حسن وحسین مصطفایان خدا , فاطمه برگزیده خدا , لع

 5/71لسان المیزان :  18/171تاریخ دمشق :  1/251تاریخ بغداد : 

  

خرج رسول هللا )صلى هللا علیه وآله( وهو آخذ بید فاطمة )سالم هللا علیها( فقال : )من عرف هذا فقد  -21

د وهي قلبي وروحي التي بین جنبي  ( .عرفها ومن لم یعرفها فهي فاطمة بنت محمه

)هر پیامبر أكرم )ص( خارج شدند در حالي كه دست حضرت فاطمه )س( را گرفته بودند , سپس گفتند : 

كس أو را میشناسد شناخته است , وهر كه كه او را نمیشناسد پس او فاطمه دختر محمد است , واو قلب من 

 است وروحي كه بین من است( .

ة :   51نور األبصار :  189الفصول المهمه

  

وجله فطم من أحبهها من النهار( -21 یت فاطمة ألنه هللا عزه  قال رسول هللا )صلى هللا علیه وآله(: )إنهما سمه

 ) فاطمه فاطمه نامیده شد چون كه خدا محبهان او را أز آتش دور گردانیده است (

 1/211مجمع الزوائد : 

  

د إنه ربهك یحبه فاطمة فاسجد ,  قال رسول هللا )صلى هللا علیه وآله( : )أتاني جبرئیل قال -22 : یا محمه

 فسجدت , ثمه قال : إنه هللا یحبه الحسن والحسین فسجدت , ثمه قال : إنه هللا یحبه من یحبههما( .

د , خدا فاطمه را دوست دارد , پس سجده كن , سجده كردم , سپس  ) جبرئیل نزد من آمد وگفت : یا محمه

ارد , پس سجده كردم , سپس گفت : خدا دوست دارد هر كس كه آن گفت : خدا حسن وحسین را هم دوست د

 دو را دوست بدارد ( .

 1/275لسان المیزان : 

  

)یا سلمان , حبه فاطمة ینفع في مئة من المواطن , أیسر تلك قال رسول هللا )صلى هللا علیه وآله( :  -21

والمحاسبة , فمن رضیت عنه ابنتي فاطمة , المواطن : الموت , والقبر , والمیزان , والمحشر , والصراط , 

رضیت عنه , ومن رضیت عنه رضي هللا عنه , ومن غضبت علیه ابنتي فاطمة , غضبت علیه , ومن 

غضبت علیه غضب هللا علیه , یا سلمان ویل لمن یظلمها ویظلم بعلها أمیر المؤمنین علیا , وویل لمن یظلم 

یتها وشیعتها( .  ذره

جا نافع ومفید است , میسهرترین وراحت ترین آن جا ها : هنگام مردن ,  111طمه در )إي سلمان , حبه فا



در قبر , در میزان , در محشر , در صراط , در محاسبه , پس هر كه كه دخترم فاطمه از او راضي شود 

من هم از او راضي میشوم وكسي كه من از او راضي شوم خدا از او راضي میشود , وهر كس كه دخترم 

اطمه بر او غضب كند من هم بر او غضبناك میشوم , وهر كس كه من بر او غضبناك شوم خدا بر او ف

غضبناك میشود , إي سلمان , واي بركسي كه به او وبه شوهر او أمیر المؤمنین علي ظلم وستم كند , وواي 

 بر كسي كه به نسل وشیعه او ظلم وستم كند( .

 1/897ف الغم : كش 211ح  11باب  2فرائد السمطین : 

  

ُ أَْن تُْرفََع َو یُْذَكَر فیَها اْسُمه في)قرأ رسول هللا )صلى هللا علیه وآله( هذا اآلیة :) -28 ( فقام إلیه بُیُوٍت أَِذَن اّللَّ

رجل فقال : أي بیوت هذه یا رسول هللا ؟ قال : بیوت األنبیاء , فقام إلیه أبوبكر فقال : یا رسول هللا أهذا البیت 

 قال : نعم , من أفاضلها(-مشیرا إلى بیت علي وفاطمة علیهما السالم-نها ؟ م

)رسول خدا )ص( إین آیه را خواند : )در خانه هائي كه خدا إجازه داده است كه باال روند وذكر او در آنها 

ند : بیوت به بزرگي یاد شود( پس كسي بلند شد وسؤال كرد : كدام بیوتي هستند اینها یا رسول هللا ؟ فرمود

اشاره به خانه حضرت -أنبیاء , پس ابوبكر بلند شد وگفت : یا رسول هللا این خانه هم ضمن آنان است ؟ 

 پیامبر )ص( فرمودند : بله , از بهترینان آن بیوت است( . -علي وحضرت فاطمه علیهما السالم كرده بود

الكشف والتبیان  7/117تفسیر الثعلبي :  14/178تفسیر آیة النور , روح المعاني :  9/211الدر المنثور : 

 72للمسفوي : 

  

  

البته اینها تنها بخشی از فضائل ایشان است که بعد از سانسورهایی که از روی تعصب اهل سنت انجام 

گرفته بر جای مانده اند !!! اما انسان باز از درک و فهم مقامات حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سالم 

حیرت است نه که از فضائل ایشان که از فضائل خادمه ایشان. به حدیثی در این موضوع هللا علیها در 

 عنایت بفرمایید :

  

ا تُُوفهِیَْت فَاِطَمةُ َحلَفَْت أَْن اَل تَُكوَن بِاْلَمِدینَِة إِْذ اَل تُِطیُق أَْن تَْنُظَر إِلَ  ْت ى َمَواِضَع َكانَْت بَِها فََخَرجَ أَنَّ أُمَّ أَْیَمَن لَمَّ

ِ أَنَا خَ  ا َكانَْت فِي بَْعِض الطَِّریِق َعِطَشْت َعَطشاً َشِدیداً فََرفَعَْت یَدَْیَها قَالَْت یَا َربه اِدَمةُ فَاِطَمةَ تَْقتُلُنِي إِلَى َمكَّةَ فَلَمَّ

ُ َعلَْیَها دَْلواً ِمَن السََّماِء فََشِربَْت فَلَْم تَْحتَْج إِلَى الطَّ   عَاِم َو الشََّراِب َسْبَع ِسنِیَن و ...َعَطشاً فَأَْنَزَل اّللَّ

 24ص :  81بحاراألنوار ج : 

  

اما در مورد این چنین بزرگواری بعد از شهادت حضرت رسول اکرم صلی هللا علیه و آله و سلم در صدر 

 اسالم اتفاقاتی افتاده است که همه شما عزیزان از آنها خبر دارید.

دشمنان و پیروان آنها در صدد دروغ انگاری این فاجعه بزرگ بوده و هستند اما از همان اول تا به امروز 

اما برای اینکه ما بدانیم واقعا آیا برای این جریانات سندی وجود دارد یا نه به کتب اهل سنت مراجعه می 

 کتاب اهل سنت ماجرای سقیفه و بعد از آن مظلومیت و تنها شدن اهل بیت  14کنیم. تقریبا در بیش از

علیهم السالم و بعد از آن حمله آن دو نفر به منزل وحی و بعد از آن شهادت حضرت زهرا سالم هللا علیها 

و ماجراهای آن نقل شده است. اما در این میان برخی شبهات از طرف مخالفین و معاندین طرح می گردد 

 که به برخی از آنها تا آنجایی که زمان اجازه دهد می پردازیم

  

 در تقویمهای ایران ... 1174گویند تا سال  اینکه می

 در مورد کلمه وفات

ُ یَتََوفَّى اأْلَْنفَُس حیَن َمْوتِها       آیه   سوره مبارکه زمر 82اّللَّ



اینکه می گویند چگونه ممکن است که حضرت علی که حیدر کرار است تماشاگر باشد و دشمنان بر همسر 

 نشان ندهند تا اینکه به شهادت برسند ... ایشان حمله کنند و ایشان عکس العملی

 کتاب منتهی اآلمال 

 دیگر کتب

  

 اما در مورد اسناد این ماجرا از کتب صحیح اهل سنت :

قبل از وارد شدن به این موضوع احادیثی در فضیلت حضرت صدیقه طاهره سالم هللا علیها خواندیم و 

 ات آگاهی کامل داشتند.شکی نیست که تمام صحابه من جمله خلفا از این مقام

 پس ببنیم اسناد چیست :

 در خصوص کتب اهل سنت)صحاح سته( که قبال هم بنده اشاره ای داشته ام.

 کتاب صحیح اهل سنت که حتی مورد تایید وهابیان هم هست : 2روایت از  1

  

ر بن َمْخَرَمة أنه رسول حدثنا أبو الولید حدثنا ابن عیینة عن عمر و ابن دینار عن ابن أبى ملیكة عن الِمْسوَ 

 «.فاطمة بَْضعَة منهى فمن أغضبها أغضبني»اّلله صلى اّلله علیه وسلم قال: 

ـ باب َمنَاقُِب قََرابَِة َرُسوِل  12(، كتاب فضائل الصحابة، ب 1718، ح 711، )ص 8/211صحیح البخارى 

ِ صلى هللا علیهوسلم . و ـ باب َمنَاقُِب  21لصحابة، ب ( كتاب فضائل ا1797، ح 717، )ص 8/211اّللَّ

 فَاِطَمةَ َعلَْیَها السَّالَُم .

ِ صلى هللا علیه وسلم یَقُوُل َوهْ  َو َعلَى َعِن اْبِن أَبِي ُملَْیَكةَ، َعِن اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ، قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل اّللَّ

نُوا فِي أَْن یُْنِكُحوا اْبنَتَُهْم َعِليَّ ْبَن أَبِي َطاِلب فاَلَ آذَُن، ثُمَّ الَ آذَُن، ثُمَّ الَ إِنَّ بَنِي ِهَشاِم ْبِن اْلُمِغیَرةِ اْستَأْذَ »اْلِمْنبَِر: 

َویُْؤِذینِي  ، یُِریبُنِي َما أََرابََهاآذَُن، إِالَّ أَْن یُِریدَ اْبُن أَبِي َطاِلب أَْن یَُطلهَِق اْبنَتِي َویَْنِكَح اْبنَتَُهْم، فَإِنََّما ِهَي بَْضعَةٌ ِمنهِي

 «.َما آذَاَها

ُجِل َعِن اْبنَتِِه، فِي اْلغَْیَرةِ  111، كتاب النكاح، ب 5211، ح 154، ص 9صحیح البخاري ج  ِ الرَّ ـ باب ذَبه

 َواإِلْنَصاِف .

ـباب  15، كتاب فضائل الصحابة رضى هللا تعالى عنهم، ب 9211، ح 181، ص 7صحیح مسلم، ج 

ِ َعلَْیَها الصَّالَةُ َوالسَّالَُم . فََضائِِل فَاِطَمةَ بِْنتِ   النَّبِيه

 روایت دوم :

ِ صلى هللا علیه وسلم فََهَجَرْت أَبَا بَْكر، فَلَْم تََزْل ُمَهاِجَرتَهُ َحتَّى تُوُ »  «.فهِیَتْ فَغَِضبَْت فَاِطَمةُ بِْنُت َرُسوِل اّللَّ

 ِض اْلُخُمِس .ـ باب فَرْ  1، كتاب فرض الخمس، ب 1111، ح 8/82صحیح البخارى: 

 كند :و نیز در روایت دیگري بخاري نقل مي

 فََهَجَرتْهُ فَلَْم تَُكلهِْمهُ َحتَّى تُُوفهِیَْت . -قَاَل  -فََوَجدَْت فَاِطَمةُ َعلَى أَبِي بَْكر فِي ذَِلَك 

 ـ باب َغْزَوةُ َخْیبََر.  14( كتاب المغازى، ب 8281ح  412، )ص 5/42صحیح البخارى: 

ِ صلى  19، كتاب الجهاد والسیر )المغازى (، ب 8871، ح 158، ص 5مسلم: ج صحیح  ـ باب قَْوِل النَّبِيه

 هللا علیه وسلم، ج الَ نُوَرُث َما تََرْكنَا فَُهَو َصدَقَةٌ. 

 نویسد :و در روایت سوم مي

 فََهَجَرتْهُ فَاِطَمةُ، فَلَْم تَُكلهِْمهُ َحتَّى َماتَْت .

ِ صلى هللا علیه وسلم الَ  1، كتاب الفرائض، ب 9729، ح 1ص  ،4صحیح البخارى، ج  ـ باب قَْوِل النَّبِيه

 نُوَرُث َما تََرْكنَا َصدَقَةٌ .

  

 پشیمانی ابوبکر در آخر عمر خود که در حدیثی در اکثر کتب اهل سنت آمده است

 اشاره به سالم نکردن حضرت زهرا سالم هللا علیها



ُ فِي الدُّْنیا َو اآْلِخَرةِ َو أََعدَّ لَُهْم َعذاباً ُمهیناً )سوره احزاب آیه إِنَّ الَّذیَن یُْؤذُوَن  َ َو َرُسولَهُ لَعَنَُهُم اّللَّ  ( 57اّللَّ

  

 ی حق پشت پا زدیای آنکه بر صحیفه

 عبا زدیبر هم بساط شادی آل

  

 گر دشمنی به ساحت احمد نداشتی

 های او، ز چه رو پشت پا زدی؟!بر گفته

  

 وزی که دادگاه عدالت به پا شودر

 آگه شوی که تیر جفا را خطا زدی

  

 پرسد از تو مهدی ما، با چه جرأتیمی

 ی شیر خدا زدی؟آتش به درب خانه

  

 دستت بریده باد! که با بود حسین

 سیلی به روی مادر ما از جفا زدی!

  

 یی که رهگذر خاص و عام بوددر کوچه

 زدی؟!با تازیانه، مادر ما را چرا 

  

 پهلوی او شکستی و، زین ماتم بزرگ

 خنجر به پشت ختم رسل از قفا زدی!

  

 )ژولیده( شو خموش! کزین شعر سوزناک

 آتش به تار و پود همه ما سوا زدی

  

 ی نیشابوری )ژولیده(ژولیده
 


