
 
 

  المسئله 
  
 
 
  

حضرت « آيت هللا العظمی کامبيز ملحدی » دامت برکاته طی ارسال فاکس امر فرمودند هر چه زودتر  ، مومنين و مومنات
  موضوع ذيل به اطالع خوانندگان رسد. معظم له منتظر جوابهای شما ميباشند. والسالم!

  
  مدير دفتر روابط عمومی و استفتائات حضرت آيت هللا ملحدی -

  
وم در محفوضاتمان در باب تاريخ اسالم غور مينموديم که ناگاه مسئله ای بر ما عارض شد. اينجانب که خود در مقام آيت يال

اللهی هستيم پس از تفکر فراوان جوابی بر آن نيافتيم لذا اصل مسئله را برايتان ارسال مينماييم تا به اطالع مومنين و مومنات 
  ر دهد و همگام رستگار شوند و اين است آن مسئله:خوباشد که عزيزی جوابی در ، رسد

  
ازدواج کرد.  ، بانوی محترمی از قريش ، گويند حضرت محمد بن عبدهللا (ص) در سن بيست و پنج سالگی با خديجه چهل ساله

جه خدي محمد در شصت و سه سالگی بمرد و ليکن از او دختری بماند نامش فاطمه و لقبش زهرا که حاصل ازدواج محمد و
  بود.

  
گويند فاطمه اندکی کمتر از يکسال پس از مرگ پدر بمرد. با حسابی سر انگشتی معين ميگردد که فاطمه در هنگام مرگ پدر 

ساله بوده است. حال پيدا کنيد سن بانو خديجه را در  ۴۶يا  ۴۵ساله بوده است در نتيجه در هنگام تولد او محمد   ١٨يا   ١٧
سالگی وضع حمل نموده باشد چرا که اينهم  ۶٠هی است مسلمين تعجب نخواهند کرد اگر خديجه در بدي هنگام وضع حمل. البته

مسلما از معجزات اسالم عزيز است. فی الحال از مسلمين و مسلمات خواهشمندم مسئله را  روشن نمايند که چگونه است زنی 
  سال پيش وضع حمل مينمايد! ١۴٢۵ساله در صحرای  ۶١

  
  تعالی اجرکم عندهللا

  آيت هللا العظمی ملحدی
  
  

 ------------------------------------------------------------------  
  

  از لغت نامه دهخدا
  

  ٢٧برگ  – ٣٧جلد 
  خورشيدی ١٣۴١ –چاپ تهران 

  
| |  زنی که بچه دو فاطمه.  [ط م ] (ع ا ) مونث فاطم. شتر بچه ماده از شير باز شده.( منتهی االرب). رجوع به فاطم شود.  

  ساله را از شير گرفته باشد (غياث).
  

  

  
  ٢٩برگ  – ٣٧جلد 

ال پنجم بعثت در مکه بدنيا آمد. يامبر گرامی اسالم در بيستم جمادی الثانيه سپفاطمه.  [ط م ] ( ا خ ) دختر محمد بن عبدهللا 
زهرا و مادرش را به  ، بتول ، مرضية ، راضية ، کيةزا ، صديقة ، طاهرة ، مادرش خديجه بود. او را القاب سيده نساء العالمين

  لقب بنت خويال خوانده اند.  او زوجه علی بن ابی طالب و مادر امامين حسنين( از يادشتهايی بخط مولف).
  

اکثر علما ذکر کرده اند که والدت آن حضرت روز بيستم جمادی االخره سال دوم بعثت و بروايتی سال پنجم بعثت شيخ طوسی و 
ق افتاد و مادرش خديجه بوده است و مطابق روايات و احاديث فاطمه در شکم مادر سخن ميگفته است. فضايل و مناقب آن اتفا

  مخدره زياده از آنست که در اينجا ذکر شود.
  



) وفاتش را به سال ١٠٢ – ٩۴ص  –آن حضرت در سيم جمادی االخره واقع شده (از منتهی االمال حاج شيخ عباس قمی  وفات
حديث صحيح نقل شده است.( از اعالر کلی  ١٨هجری نوشته اند و گويند شش ماه پس از مرگ پدرش از دنيا رفته و از او  ١١
 ).٧۶۴ص  ٢ج 
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