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[نبنت الحسی هرقی

پاسخی به تأمالت و سواالت

عالمهاستاد با  عالمانهگفتگوي

(حفظه اهللا تعالی)یطبس نجم الدین

تهیه و تنظیم

عباس جهانشاهی 
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طالبفهرست م

پیشگفتار

) گفتگو1

3ادله وجود حضرت رقیه

 پیرامون ادله هاییجواباشکال و

3جود حضرت رقیهمؤیدات و

 ه مؤیداتب ییهاجواباشکال و

3هادله شهادت حضرت رقی

 بهاییکاملبه کتاب هاییجواباشکال و

ذکر چند نکتهت

) پیوست ها2

3درباره حضرت رقیه نظر بعض مراجع عظام و علما

3بعض مصائب حضرت رقیه

در شام 3حرم مطهر حضرت رقیه

3در مرثیه حضرت رقیه نی(حفظه اهللا) شعري از آیت اهللا العظمی وحید خراسا
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فتارپیشگ

بسم اهللا الرحمن الرحیم

الحمد هللا رب العالمین و الصالة و السالم علی محمد و آله الطاهرین

م اثبات مطرح شده و بعضی در مقا 3ی پیرامون حضرت رقیهذهبی بحثهایدر مجامع علمی و جلسات م اخیراًو بعد: 

البته  .نداهداشت اند و بعضی دیگر تالش در انکار و رد آن حضرتهر آمدب7راي امام حسینب 3به نام رقیهوجود دختري 

مخالفت  یه و مجامع علمی بوده و هست و نباید با آن ستیزه وعلم هايحوزهو مناظرات در طول تاریخ در   هابحثاین سنخ 

توان خود می اصطالحبهج و پختگی حاصل و نضکه ست طلبگی ه -ظل همین بحث و گفتگوهاي علمی  رد زیرا اصوالًکرد، 

کنم: د نکته اشاره میبه چن 3رد ولی در خصوص حضرت رقیهرا ساخت و ارزیابی ک

س و متخصص نسب شنا و شواهد نیاز داریم؟ آیا اگر یک مؤلف تاریخی به چه مقدار ادله مسئلهیک براي اثبات -1

کند کفایت  3به نام رقیه 7ریح به وجود دختري از امام حسینتص -که در قرن ششم بوده-در این فن، همانند ابن فندق 

بپذیریم؟  راآنشهرت و یا چندین روایت صحیح از معصوم باشد تا یاحتماً باید اجماع مورخین وو  1کندنمی

اجماع و یا شهرت و یا  مستند به هاآنآیا همه یگر تاریخی چگونه به اثبات رسیده؟ مگر سایر مطالب و امور د

-بود باز هم آن را نمیمیطلب دیگر تاریخی ، راجع به اثبات مو شواهد است؟ و آیا اگر بخشی از این ادله بوده متواتراحادیث 

پذیرفتند؟ 

دله و زیادي داشته و دارند و عنایت فراوانی به ا هايدقتمحرماتوخص واجبات قهی باألفقهاي ما در احکام ف-2

 ویژهبهکنند ولی در سایر احکام و بررسی و موشکافی فراوانی می. و در استناد روایات تحقیق کنندات و مستندات آن میروای

واي فقیه استناد کرده و بر و فتو شاید حتی به یک روایت ضعیف و یا قول برنددان دقت و سختگیري به کار نمیات چنمستحب

البته با اختالفی -عمال قاعده تسامح در ادله سنن و با إ 2ستحباب تحت الحنک هنگام نمازدهند. همانند امیفتواظر و ن نطبق آ

.کننداز هم آن را قبول میبه شرع است ولی باینجا بحث استناد  کهدرحالیکنند به آن روایت ضعیف عمل می -که در آن است

به شرع نیست بلکه اثبات یک موضوع از  استناد و نسبت دادنسخن از  3در بحث و موضوع حضرت رقیه کهدرحالی

.نیستبا سند صحیح یلزومی به آمدن نقل هاییبحث. پس در چنین موضوعات تاریخی است

1.ഃଈ�હ�ംૌଇશ�ෲଗશ�ଋ�କૻ �ઽംଐംૌଇશ�ષଋશ8و لمଖം૿ଗ�ଖଐം�ଗ�ଖଌ૫ ષૻ�ଗ� ഁહષଇશ� ഁ�ෲશ�ෲଗશ�ଋ�ଁ ഁ.       لباب

355األنساب ص 

.کنندتمسک می1. اصل استحباب تحت الحنک در خبر موثق وارد شده است ولی استحباب آن در حین نماز روایتی ندارد و علما فقط به قول شیخ صدوق2
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-همه و یا بعض آن اعتباروبا قطع نظر از صحت -ادله فراوانی را  ین)،تثبِم(3قائلین به وجود حضرت رقیه -3

اي است که اند و این خود نکتهاقامه نکرده شاید حتی یک دلیل هم براي دعاوي خود)نقائلین به عدم (نافی اند ولیاقامه کرده

جاي تأمل دارد.

 هامیلیونوجه شده که مورد ت :بیتاهل، یک محور و مرکزي براي امویان ه این مرقد شریف در مرکزامروز-4

این خاندان ب احترام و حرمت گزاري براي اقل سبت جمع کثیري از دگراندیشان شده و یا الدایمسلمان گشته و سبب ه

منفجر کردن  دالر براي تخریب و هامیلیونچنان براي وهابیان سنگین آمده که شده و این مراقد متبرکه در آن دیار،  الشأنعظیم

پا بودن و آیا بر مکی به این جریان نیست؟ک ،آیا زمزمه انکار وجود ایشان و یا القاء شبهه در اذهان .اندآن جایزه تعیین کرده

تشیع است؟القاء شبهه و تشکیک در آن کمک به گسترش آیا و  ؟در مراکز امویان سبب رواج تشیع نیست هابارگاهاین 

ر جدي یکی از شاگردان ممتاز و بسیا-التی است که جناب ثقۀ اإلسالم جهانشاهی اخالصه سؤ ، این کتاب،در خاتمه

عرضه داشتم.و به نظر قاصرم رسید است که هاییپاسخو  هکردطرح موضوع مپیرامون این  -م ماو تالشگر بحث کال

. انشاء اهللاقرار گیرد عجل اهللا تعالی فرجه الشریف عصرولیامیدوارم مورد قبول ولی نعمتمان حضرت 

نجم الدین طبسی

قم مقدس

22/10/92
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الرَّ اهللاِ مِبِسحمنِ الرَّحنَس بِه یمِ وینُتَع

وی اهللاُلَّص لَعیِّی سنَدا محمد آولالطَّ هالطَّینَبِیینَرِاه السیقِّا بِماهللاۀَی ی األَفرینَض لَّالونُعالدمِائ ی أَلَععدهِائأَمجمینَع نَم

.ینالد مِوی امِیی قلَا اآلن

 اهللاُ هلَعجالَو ارهالنَّو لُیاللَّ یقبو یتقابم اًدبأ اهللاِ املَی سنِّم کیلَعکائنَفبِ تلَّی حالَّت احِورأَی الْلَعو اهللاِدباعبا أَی کیلَع الملسأَ

رَآخالعهدی نِّمزِلیارم أکُتلَلسام ی لَعالحینِس ولَعی علی نِب الحسنِی وأَی لَعلَوادالحسنِی وی أَلَعصابِح الحسنِی.

آرزوي توفیقات روزافزون براي و عالیحضرتارادت به محضرسالم و عرضباطبسی اهللاآیتحضرت 

بنت  رقیهپیرامون حضرت که مستحضریدطورهمان، قراردادیدمااختیاردراینکه وقت شریفتان راازتشکروعالیحضرت

شهادت ایشان درو7چنین دختري براي امام حسینکه اصل وجوداندقائلبعضی  ؛زیادي استختالفاتا8الحسین

ادله شهادت ایشان ضعیف است و، چنین دختريفرض وجوده برکاندقائلبعضی ، شورا استخرابه شام جزء تحریفات عا

 اندقائلبعضی، است7امیرالمؤمنیندختر رقیهمتعلق به  دمشقبه ایشان در منسوبقبرکه اندقائلبعضی ، نیستاعتمادقابل

 اندقائلبعضی نیست 7حضرت اباعبداهللا الحسیندختر متعلق به واست :البیتاهلشهداازدیگرفردکه متعلق به دختر

و1شدههنوشتمسئلهاین دفاع ازیارددر مقاالتیوهاکتاب، است7که متعلق به دختر یکی از اصحاب امام حسین

این درداریم به سؤاالت ماتقاضا عالیحضرتاز.استراز شده اب مسئلهطرف نسبت به این دوهرزیادي از هايحساسیت

.باب جواب دهید

است که ما فقط به چند نمونه آن اشاره می کنیم: ست، بیش از شصت عنواننوشته شده ا3. کتابهایی که در مورد حضرت رقیه1

؛ عباس صفا 7أ. أنا رقیه بنت الحسین       

؛ حاج شیخ علی فلسفی3ب. حضرت رقیه     

علی ربانی خلخالی حجۀاالسالم؛ 7دختر امام حسین3ج. ستاره درخشان شام حضرت رقیه      

؛ محمد محمدي اشتهاردي3رقیهد. سرگذشت جانسوز حضرت        

؛ عامر الحلو7ه. السیدة رقیه بنت الحسین       

ناصري محمدباقر؛ 3و. قصۀ السیدة رقیه       

قاسمی محمدعلی؛ 3ز. مقتل رقیه       

بندانی نیشابوري عبدالحسینح. ریحانه کربال؛ خطیب شهیر استاد       

1اهللا العظمی میرزا جواد تبریزي است اثر آیت ؛ جزوه اي7ط. حضرت رقیه بنت الحسین      

؛ جعفر تبریزي7فرزند سیدالشهدا3ي. حضرت رقیه      

جلد از                          61الی آخر؛ استاد تبریزي در آخر کتاب شریفشان به  253تألیف جعفر تبریزي صفحه 3حضرت رقیهتحقیق و پژوهشی پیرامون (منبع: کتاب 

)اندکردهاشارهاهکتاباین 
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3ادله وجود حضرت رقیه

چنین  اصل وجود کهاندقائلمنتقدین ، است7حسینبراي امام 3دختري بنام رقیهبحث اول پیرامون اصل وجود

مشاهده  2روضۀالشهداءقبل از هايکتاباز کدامهیچدرنام اوو منعکس شده 1مقاتل متأخرینتاریخی و کتبدرتنها دختري

چیست؟ مسئلهپیرامون این  عالیحضرتنظر، شودنمی

.مهجرَفَ لْجعو دمحم آلِو دمحی ملَع لِّص مهلَّأل یمِحرَّال نِمحالرَّ اهللاِ ِمسبِ:جواب

و سپس مؤیداتی را نیز ضمیمه  کنیممیو قابل استناد اشاره  ابتدا به ادله روشن3حضرت رقیهبراي اثبات وجود 

.کنیممی

:شویممیوارد بحث  ايمقدمهبیان ادله با در

شش فرزندراندان آن حضرتفرزاختالف است برخی تعدادمورد بین قدما7فرزندان امام حسینعدد

3.هستنددخترفرزند دووپسرهاآنفرزند از چهار، انددانسته

اتفاق مورد کدامهیچ، 5تردخچهاروشش پسربرخی ده فرزندو4سه دختروشش پسر، اندکردهنقل نده فرزبرخی نُ

.بدانیم کدام مشهورتر استنیست باید

است که :الرسولفی مناقب آلالسؤول مطالبکنندمیاین باب استناد ن درمعتبري که به آ هايکتابیکی از

براي امام  :نویسدمیاین کتابدروي.باشدمی)قه(652متوفاي 6،بن طلحه شافعیالدین محمدکمال نویسنده آن 

واصغرعلیو-لعابدین استسیداکه او -اوسطعلی، اکبرعلی:پسرها امااست؛ دخترچهاروفرزندان شش پسراز7حسین

ه رحلت کرده است؛ در مقابل قدما هستند که به علماي معاصر عالمه و علماي قبل از  726. عالمه در سال شودمیگفته  1. متأخرین به علماي ما بعد عالمه حلی1

.شودمیاو گفته 

ه) 910. تألیف مال حسین کاشفی (م 2

.1رقم  329ص  45: ج بحاراألنوار؛249ص  2؛ کشف الغمۀ: ج478ص  1؛ إعالم الوري: ج135ص  2. اإلرشاد: ج 3

؛بحار األنوار: ج 249ص  2؛ کشف الغمۀ: ج 21؛ تاریخ موالید األئمۀ: ص 151؛ ذخائر العقبی: ص 181؛ دالئل اإلمامۀ: ص 231ص  3. مناقب آل أبی طالب: ج 4

.4رقم  330ص  45

.5رقم  331ص  45؛ بحار األنوار: ج 851ص  2؛ الفصول المهمۀ: ج 248ص  2کشف الغمۀ: ج؛ 392السؤول فی مناقب آل الرسول: ص . مطالب5

�ଖિ�ଗ�ଔ�ଗ�ଖکه : نویسدمی: مرحوم اربلی  اندکردهایشان را تجلیل  فریقین. علماي 6 ૻિ�ഃ �ૻଖଇષો�ଗ������શଘଋ�ෳ૧ ષૻ�ଗ�શଘକૠଋ�ષૐം�ષാ

؛ ابن کثیر در البدایۀ و 53ص  1کشف الغمۀ: جرفضه الدنیا حال معلومة قرب العهد بها. . . . وزارة الشام و انقطاعه و                  

ષଌଇષ�ෳ૧النهایۀ : ષૻ�ષ 146ص3جکان صدرا معظما محتشما ؛ صفدي در الوافی بالوفیات:218ص  13ج.
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.هستندجعفرعبداهللا وومحمد . که  شدهگفتهولی قول مشهور است همان این .باشندمیفاطمه سکینه وزینب و اما دختران:.

.1استمشهورترقول اول واستدختردووپسربراي ایشان چهار

راهنگام شمردن دختران نام سه دخترته اما درداشدخترچهار7امام حسین کهگویدمیبا اینکه الدینکمال

.که این قول مشهور است گویدمیو در آخر  آوردنمیی به زبانناماز دختر چهارم وآوردمی

علی بن زید بیهقی  ابوالحسن.برده باشدچهارم راکنیم که نام دخترپیداي رادیگرمنبع معتبراز این روي ما باید

به شمار قدماجزءاست و 565متوفاي سنهقرن ششم است اوشناسان معروف درنسبیکی از2یهقیب ابن فندقمعروف به 

امام ذکر اوالدکتابش دردراو.نوشته"أللقاب و األعقاباو األنسابلباب"شناخت نسب افراد به نام کتابی درایشان .آیدمی

3.رقیهسکینه وو و فاطمهعابدینالزینایشان مگراوالدازباقی نماند :نویسدمی7حسین

فاطمه و هاآنایشان در قید حیات بوده است که نام سه دختر از7عبداهللابیاز شهادت بعد با توجه به این عبارت

امام نام دختران  :نویسدمی، 7شمارش اوالد امام حسین هنگام از کتابشجاي دیگرایشان در.باشدمیرقیه سکینه و

کنار هم قرار دادن  با 4.اندرفتهدنیاازکودکی در کلثومامونوشته که زینب است و کلثومامزینب و سکینه وفاطمه و7حسین

از دنیا در زمان حیات حضرت 7امام حسینکوچک دختران  که یکی از رسیممیه این نتیجه األنساب بابلبعبارت این دو

به جز فاطمه و سکینه فقط یک دختر بعد از شهادت .از دنیا رفتهاز شهادت آن حضرتدختر کوچک دیگرش بعدرفته و

کدام دختر است که  کلثوماماز میان زینب و سؤال اینجاست که حال ، کلثومامحضرت زنده مانده است که او یا زینب است یا 

ෲଗબ�ഃૻ7�ૂ:392السؤول : ص . مطالب 1 ષଏર�ଗ�ଘ�ෲଗෲશ�ଋ�ଖଇ�ષ�હશ�ଗ�ଘ�ઽી�ඈ઼�ඈෲશ�ഃଈ���ଘଇષૻ�ૂ ષଏર

�ෲશ�ഃعلی ଈ�ષଋષૻ�ඊૼ ે�ଗ�ฦ ��ଗ�ଌૌଋ�ଗ�ૣ ෲશ�ഃଈ�ଗ�ฦ �ષૠଏશ�ଖહષહ�ഃ �ૻ�ഃિભം�ଗ� ഁહષଇશ�ം�ଘଔ�ଗ�૭ଗෲશ

�ଊિ�ૻ �ଗ�ଖଈીૻ �ଉ ૫ૼ�ଘଔ�ଗ�କ�ષે �ૣ ෲશ�ഃଈ�ષଋશ�ଗ�શംକ�ଉી૿�ഃીો�ଖംહશ�ഀ ഁ �ംહ�ଉિષ૿�ଖଏષૻ�ષଌଇ�ા ષംહෲશ��ଐ

قتل و قیل ان عبد هللا ایضا قتل مع أبیه شهیدا و اما البنات فزینب و سکینة و فاطمة. هذا هو المشهور و قیل بل کان له 

�ଗ� ഁહષଇશ� ഁ�૭ଗෲશ�ഃଈહ�ଖംଐહ�ംહ�ଋ�ષૣ ଘ ૐଋ�૨ ଐଌଇશ�ષଐૄଇશ�ଗ�ଈૐଌଇશ�ଇશ�ષ�ଗ�କબ�ଆଗෲશ�ଗ�ષીଐહ�ଗ�ംଐહ�હબ

ଗෲશ�ઽംહ��ෲ

الدین أبوالحسن البیهقی و هو حجة:184ص 1)؛ حاجی نوري در المستدرك: ج 565/ م 499الحسن علی بن أبی القاسم زید البیهقی (ت . ترجمه : أبی2

ଘહબ�ષશ�ഁ ૻඊംિષକૠଇશ�ഀ �ુ હષૃ�હ�ઽଌ ഁ�ෲଗશ�ଋ������ഁ �ષଇશ�ഃ હબ�હ�ૌଇશج : العالم المتبحر 99ص3در

ن. . . الفاضل المتکلم الجلیل المعروف بفرید خراسان. . . کان من أجلة مشایخ ابن شهراشوب و من کبار اصحابنا کما الحسأبو

��ଖෳଇશ�ૉକଏ�ු �ଋ�ଆଗશ�ଘଔ�ଗ�૧ શଘଌଇશ�૩ હ�ଋ�କ૰ഁ

بوده و امامی  :البیتاهلزء موالیان فرموده است که شکی نیست که او ج 148ص  1األنساب و األلقاب و األعقاب جدر مقدمه لباب1مرحوم مرعشی نجفی

.شودمیالمذهب بوده چنانکه از دو کتاب قیم ایشان ظاهر 

ഃଈ�હ�ംૌଇશ�ෲଗશ�ଋ�କૻ:355األنساب: ص . لباب3 �ઽംଐംૌଇશ�ષଋશ8�ଗ ഁહષଇશ� ഁ�ෲશ�ෲଗબ�ଋ�ଁ ഁ�ଇ7 و فاطمه و

سکینه و رقیة.

ෲଗબ��ഃف-:349-350نساب: صاأل اب. لب4 ଇષ૫�ഃહબ�હ�ഃଈ�હ�ംૌଇશ�8و زوجاتهمن البنین و البنات-କિષକଋબ�>ଗ@�ષଐહෲશ��:

�ଘଏષહକ�ଖଋબ�ฦ ��ඊષഁକ�ે ഁ�ુ ଐહ�ଖഁ ଘଏષહକ�ଖଋબ�ૣ ෲશ�ഃଈ�ඊષംૼ�ഃહબ�઼ ૻ ષો�઼ଋ�ഃહબ�ુ ଐહ�ഃଈംଇ�ଖଋબ�ෲશ�ഃଈ

��ଌૌଋ�ଗ��ඈૺ ෳીશ�ષଌକംૻ�ඊംଔશહશ��ଗ�ඊઽષ૨ �૿ુ ଐહ�ଖଋબ�ૼ ે�ඊષ૨ શഁ

لبنات [و] أمهات بناته: فاطمة أمها أم اسحاق بنت طلحة؛ سکینة أمها الرباب بنت امرئ القیس بن عدی: زینب ماتت صغیرة ا

أمها شهربانو بنت یزدجرد؛ أم کلثوم ماتت صغیرة أمها ایضا شهربانو بنت یزدجرد. 
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بانو آن نام  شاید)است3رقیه نام دیگر آن بانو به هر حال این روشن است که(است؟ رفته  از دنیا7بعد از شهادت امام

.ندگذاشتمیکنیه لقب ومردم عرب براي فرزندانشان اسم وکنیه است وکلثومامزیرا باشد  کلثومامهمان

األنساب نام با توجه به تعابیر صاحب لباب امانشدهنام دختر چهارم ذکر  السؤولمطالبگر چه در نقل صاحب 

7امام حسینروشن شد که األنساب لبابو مطالب السؤولجمع بین قول پس با.است3یا همان رقیه کلثومامایشان 

.است رفته از دنیادر کودکی شهادت آن حضرت  بعد ازداشته که 3رقیه به ناموچکی دختر ک

هم بالمالزمه  کرده را نقلکه طریقه شهادت ایشان  نصوصیاست و از طرفی 3وجود حضرت رقیهبر این یک دلیل

.اما مؤیداتی بر وجود ایشان است.ایشان است که آن ادله خواهد آمد جودودال بر . ..

ادله پیرامونهایی اشکال و جواب 

وارد  مطرح کنم تا پس از تثبیت آن، ستمذکور وارد اادله اتی را که بهشبه، حضرت استاد اجازه بفرماییدسؤال:

.مؤیدات شویم

چند صد 7تا امام حسین ابن فندقین والدکمال، صاحبان این دو کتابن یکی از شبهات این دلیل این است که بی

آن بر فرض وجود سند باید سند د متصل بدهند وباید سن براي بیان مطلبشان تا زمان حضرتدو  و اینسال فاصله است 

 دو نویسندهاین  جایی که د؛ و از آنمطلب نظر داده شو سقمونبودن آن به صحت معتبر بودن یا بررسی شود تا با توجه به

این حجت نیست.براي ما پس مطلبشان فاقد اعتبار است و(چه رسد به معتبر بودن سند)اندنیاوردهبراي مطلبشان سندي 

.مؤیداتی که در آینده مطرح خواهد شد نیز خواهد آمددر ادله وشبهه 

:پاکش بیتاهلو 6خدامعارفی که از رسول :نماییممیرا بیان  ايمقدمهجواب: براي جواب دادن به این شبهه 

وجود آیات متأخرین به خاطر و چهقدما از ما چه  علماي. . . ، و، سیره، اخالق، احکام، است اعتقادي به ما رسیده چند دسته

واجبات و  -احکامو اعتقاديروایات حساسیت زیادي روي 1علی اهللا افتراءوظندر مذمت عمل به  کثیرو روایات

هستند وظایف عملی ، و احکام ات قلبیالتزام، زیرا اعتقاداتباید حجت تمام باشد  هاآنکه در  گفتندمیو داشتند -محرمات

به عنوان یکی از طرق اثبات حجیت روایت به مباحث سندي در باب عقاید و احکام پس .که هر دو دسته نیاز به اثبات دارند

١ .�˸ϐϳ˵� ϻ˴� Ϧ͉ψ͉ϟ� ϥ͉·˶� Ύ˱Ϩ˷χ˴� ϻ͉·˶� Ϣ˸ϫ˵ή˵Μ˴˸̯˴� ϊ˵˶ΒΘ͉ϳ˴� Ύϣ˴� ϭ˴�˴ϥϮϠ˵ό˴ϔ˸ϳ˴� ΎϤ˴Α˶� Ϣ˲ϴϠ˶ϋ˴� ˴͉ଲ� ϥ͉·˶� Ύ˱Όϴ˸˴η� ϖ͋Τ˴ϟ˸� Ϧ˴ϣ˶� ϲϨ˶
)٣۶یونس(
�سَبِیلِ عَنْ ُیِضلُّوکَ اْألَْرضِ ِفيَمنْ َأْکَثرَ ُتِطعْ ِإنْ وَ  ˶͉ଲ َْیخُْرُصونَ ِإالَّ ُھمْ ِإنْ وَ الظَّنَّ ِإالَّ َیتَّبُِعونَ ِإن
)١١۶انعام(
�ْنَزلَ أَ َماَرَأْیُتمْ أَ ُقلْ  ˵͉ଲ َْعَلىَأمْ َلُکمْ َأِذنَ آهللاَُّ ُقلْ َحالَالً وَ َحَراماً ِمْنھُ َفَجَعْلُتمْ ِرْزقٍ ِمنْ َلُکم� ˶͉ଲ

)۵٩یونس(َتْفَتُرونَ 
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یا به و علی اهللا  و افتراءظن  به دلیل عدم شمول ادله حرمت عمل بهیا -مقاتل سیر وو اما در مباحث اخالقی .نداهروي آورد

که  بینیممیبه خاطر این نکته .به سند حساسیت کمتري نشان دادند علما-یا به جهات دیگري و دلیل تسامح در ادله سنن 

.االسالم وعائمدالعقول وتحفو  البالغهنهجبی سندي مثل  هايکتاببه  علماي ما . مربوط به  پس در مباحث، انددادهبهاء .

را در مضمون آن  تاباید حجت تمام باشد، یک اصل براي مذهبتأسیس در مقام یا )(واجب و حرامیا احکام الهی  اعتقادات

هانقلایات و و ظن حاصل از روه شدنمیاحساس  علما از طرفولی در بقیه مسائل چنین ضرورتی .کند ثابت، حق مکلف

عنایت  اندنمودهروایاتی که نقل می سازيپاكبه تصفیه و ، اصحاب حدیثعلماي ما از قدماي از چرا که ، بوده اعتمادقابل

در دست  هعنی این حرف این نیست که تمام روایاتی که امروزم.اندکردهسازيپاكاز مجعوالت تقریباًروایات ما راداشته و 

و بسیار نادر است  هاآنالکذب در که مراد این است که روایات مظنوناز معصوم صادر شده است بلصحیح است وماست 

.به آن اشاره شده استاست و و قابل تمییز معلوم باشد اگر هم 

یت با روا بینندمیبعضی افراد به محض اینکه ، شودمیکه وقتی روایتی خوانده  شودمیمشاهده  متأسفانه گاهی

دانستن ا اینکه فهم معناي حدیث وبسندش ضعیف است  گویندمیبرآمده و درصدد تکذیب فوراًي آنان مطابقت نداردباورها

 به راحتی روایتی را تکذیب کرد تواننمیبعالوه که بر فرض ضعف سند باز  طلبدمیکارشناس خودش را . . . ، ومباحث سندي 

.استول و موضوع چرا که روایت ضعیف غیر روایت مجع

از  پوشیچشم(بااستالسند ضعیف خی مملو از مطالب بی سند یاتاری هايکتابکه  خی هم شاهدیمیدر مباحث تار

و که در مقابل ماست این است که به خبرهراهی ترینمطمئنو بهترین  این وجودبا هل سنت هستند)مورخین از ا اکثراینکه 

 با قرآن(شاهدي بر خالف آن نیست که  تا جاییرا مطالبشان  -از سند پوشیچشمبا-متخصصین در علم تاریخ اعتماد کنیم و

بر دروغ گفتن نباشد مثل  ايانگیزهدر جایی که از ناحیه مورخ  خصوصاً؛قبول کنیم)اصول مذهبمان تعارض نداردسنت وو

.چند فرزند دارد و7مثل اینکه امام علی، داردتاریخی جنبه صرفاًمباحثی که ...

:فرمایدمیالشتات جامع در1مرحوم میرزاي قمی مثالً، اي علماي ما در مباحث تاریخی استاین که عرض شد مبن

.ایرادي ندارد، دات نباشداگر مخالف مبانی و معتقَو ابن سعد مطالب تاریخ طبريذکر 

انساب در مورد حتی نسب که کتب  بینیممیکنیممیما که مراجعه پس مرسوم نبوده که کتب انساب سند بدهند و 

.تا چه رسد به اوالد آن حضرات انددادهسند ن هم:البیتاهل

کتاب انساب است نه تاریخ و تکیه این کتاب بر این است که نسب افراد را بیان بیهقی کتاب ذکر بدهیم که باید ت مضافاً

شناس قبل از ها و علماي نسباز کتب نسابهه بیهقی کند پس دقت امثال این کتاب باالتر از کتب تاریخی است. مضافاً ک

کتاب خود به ذکر علماي انساب از ابتدا تا زمان خود اشاره کرده  181صفحه وي در .این مطالب را آورده است، خودش
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یاد کرده  2") هستندشناسینسبگویی هستند که مشهور به این فن (علماي راست هاآنپس "با جمله  هاآنو در پایان از  1است

در تألیف کتاب لباب، ابه خراساننس، علی بن سید النقیکتابش درباره کمک سید  322به طور مثال ایشان در صفحه .است

، ساداتفخر، شرف اسالم، خورشید دین، شناسبسیار نسب، امام، و مرا در تألیف کتاب یاري کرد امیرنوشته است:  األنساب

در به دست و این سید عمر خود را .الحسن علی بن السید النقی بن المطهر بن الحسن الحسینیبوا، خراسان شناسِبسیار نسب

.صرف کرده، طرق انساب یادگیريو آوردن کتب انساب . تألیف این ، شناس و کتب اور نبود این سید امامِ عالمِ نسبو اگ.

و نه کسی که نسبش شناخته شده ماندمیاقی ب ايخانهتابکدر آن فتنه کوري که در آن به نیشابور نه شدنمیکتاب مقدور 

زد که ن وسایلیولی من به سبب او و  -خته شده باشدشنا6اهللارسولتا چه برسد به اینکه نسب آل  -)ماندمیباقی (باشد 

3.) داخل شدماو از کتب بود به این مقاصد (از کتابم

محمد هارون الموسوي  ابوجعفرنسابه مشرق :نویسدمیمشرق در جاي دیگر از کتابش درباره نسابه  ابن فندق

.کشته شدغزو  به دست مبیعیدر مسجد جامع  548النیشابوري در سال  . زیادي است که بعد از او متفرق  هايکتاببراي او .

چقدر  واقعاً؟اندنبودهاریخی سند ت اندرفتهکه در این زمان از بین  هاکتابآیا این  4.اثري دیده نشده است هاکتابشد و از آن 

بسیاري از مجهوالت معلوم  بودندمیدر میان نیست که اگر  هاآنکه هیچ نامی از  اندشدهاز منابع و اسناد در طول تاریخ معدوم 

.شدمی

طاهر أحمد بن عیسی العلوي. . . و الزبیر بن  فندق: السید أبو اسحاق ابراهیم بن اسماعیل. . . و السید یحیی بن الحسن الحسینی و أبوقبل ابن. اسامی نسب شناسان 1

اب و أبو نصر البخاري و أبی بکر الزبیري و هشام بن محمد الکلبی و أبو عبیدة معمر بن المثنی و محمد بن عبدة  العبدي. . . و محمد بن حسن العدوي و ابن المنت

الحسن اإلصبهانی و ابن نمر األسدي النصبی و أبو الغنائم الدمشقی و مجمع اللغۀ و أبو س بن زکریا مصنفالفقیه أبو یحیی زکریا بن أحمد النساب و أحمد بن فار

واعظ حمزة بن علی الحسنی السید النقیب أبو الحسین علی بن أبی طالب الحسنی الطبري و السید اإلمام أبو الحسین یحیی بن الموفق باهللا الشجري و السید النقیب ال

ابوري و شیخ الشرف أبو حرب الدینوري االفطسی و السید أبوالحسن علی بن زید العلوي الهروي و السید هبۀ اهللا العلوي الکشمیري و بسرخس و السید أمیرکا النیش

. . و السید مهدي بن ی الحسینی. السید أبو هاشم بهرات و السید أبو العز عبد العظیم البطحانی. . . و الشریف المحمدي ببغداد و بالري السید النسابۀ أبو القاسم الونک

و السید النقی أبو  خلیفۀ بن مهدي الطبري و السید قطب الدین حیدر بن محمد الولوالجی و السید النقیب الحضرة أبو طالب الزنجانی مصنف کتاب دیوان األنساب

اإلمام نسابۀ المشرق أبو جعفر محمد بن هارون الموسوي  اسماعیل ابراهیم بن ناصر بن ابراهیم طباطبا و أبو منصور أحمد بن علی بن أبی طالب الطبري و السید

لوي. . . و السید أبو البرکات النیشابوري و اإلمام الحسن بن علی بن محمد بن قطان. . . الملقب ب(عین الزمان). . . و السید أبو عبد اهللا الحسین بن علی بن داعی لع

181-185األنساب صو اهللا تعالی أعلم       لبابفن الخوزي. فهؤالء العلماء الثقات المشهورون بهذا ال

2. ଇૼશକહ�ଗଘକૠଌଇશ�ા ષૄଇશ�ષଌଈଇશ�ෲયକૻ

٣�ૌଇશଘહબ�ષશ�ઽહષଏ�઼ ષଇશ�ૐ �ૻଊෳ ෲ්શ�ૺ ු � ഁଇશ� ଌ�ઽહષଐଇશ�ଊષଋ ෲ්શ�ംଋෲશ�સ ષીଇશ�શଔ�૽ ംଇભિ�ഃଈ�ഃଐଏષબ�૿ �ଗ��

ૌଇશ�હ�କ૬ଌଇશ�હ�ഃଐଇશ�ംଇશ�હ�ഃଈ����ષକ૿ ૫�ଈિ�ଗ�સ ષଏෲશ� ી�ଉം ૌિ�ഃ �ૻଌ�ഃ�૿ �ംଇશ�શଔ�ଗ�ഃଐംૌଇશ�

�ෲ�ଗ� ી�ા ଘംહ�ଘહષૠംଐહ�ષକംૻ �ଁ ഁ�ଇ�ഃીଈଇશ�ષംଌଇશ�ઽଐીૼଇશ� ଈિ�ഃ �ૻී ംિ�ષଌଇ�ଖી�ଗ�ઽહષଐଇશ�ଇષଇશ�ଊષଋ ෲ්શ�ംଇશ�શଔ�ෲ�ଘଇ�ଗ��

ฦ �ଆଘ�ଆપ� ଏ��ෳ૨ �ૻଖଏ�ૺ  �ഁଌଋ�ોશଗ6لکنی دخلت بسببه و وسائل ما عنده من تألیف هذا الکتاب و

������સ શଘહෲશ�ଋ�ૣ ષଌଇશ�ଔ�ા ଘംહ� ીଇશ332األنساب:لباب

. قتل فی شوال سنة ثمان و أربعین و خمسمأة فی الجامع المبیعی قتله الغزو له کتب کثیرة تفرقت بعده و لم یر منها أثر؛ ٤

(پاورقی) 185األنساب: ص لباب
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شناس در خدمت یکی از آداب نقبا این است که دو عالم نسب:نویسدمیهمچنین در فصلی درباره آداب نقباوي 

جزء  واقعاًکه اگر کسی خدا نخواسته به دروغ ادعاي نسب کند یا ، ب باشد که یکی از سادات و دیگري از غیر ساداتنقی

1.آن دو عالم به سیادت و عدم سیادت شهادت دهند، سادات بوده و سببش معلوم نباشد

شابور اشاره کرده که به دروغ کتابش به کسانی در غزنه خوارزم و نی ازدیگراألنساب همچنین در فصلی صاحب لباب

به همین خاطر .اثبات نشد هاآنسیادت  ندبود نقباادعاي سیادت کردند ولی با توجه به حضور علماي انسابی که در خدمت 

2.را کذاب خواندند هاآننهاده و  هاآنرا تراشیده و آهن داغ بر پیشانی  هاآنسرهاي  نقبا

وثاقت و قدرت و ابن فندقر احراز سیادت افراد در زمان د گیرانهسختو است که با وجود این ج ایننکتهحال 

و جاللت و ابن فندقنزد انساب  علممعتبرِهايکتابدر علم انساب و کثرت وجود  علمی و تخصصِ بااليِ اساتید ابن فندق

دختران امام نام یکی از ، ركبدون دلیل و مد ابن فندقآیا باز احتمال این هست که ، ابن فندقخود و تخصص راستگویی 

ذکر کرده باشد؟3را رقیه7حسین

قبول ، شدهنقلمعتبر سندباکه را فقط مطالبی ، یتب تاریخک بخواهد از پژوهیدانشیا  استاداگرالزم به تذکر است که 

را که همه آن  –از مباحث مهم تاریخی ا که بخشیچر "شودنمیسنگ روي سنگ بند "رد کند بقول معروفبقیه راو کند

تاریخ حکومت ، علماو:معصومامامان وفات تاریخ تولد و.اندشدهضعیف یا بدون سند براي ما نقل با سند–اندرفتهپذی

.نه متواترندنه سند خوبی دارند و هااینازبخش قابل توجهی . . . ، و حوادثوتاریخ بالیا ، پادشاهان

براي از تاریخ نیم که ککاري ب توانیممیبگذاریم  گیريسختا را بر وسواس و ض منتقدین بنما اگر بخواهیم مثل بع

.إعالم الوري و، اإلرشاد، طالبابیمطالبی که در مناقب آل از درصد  مگر چندآیا .ماندنباقیکسی چیزي  . با سند ذکر  آمده.

در مباحث تاریخی  اختالفاتبینیممیت که استاریخی  هاينقلضعف سند در همین خاطر ه ب ؟سندشان معتبر است شده و یا

درو اندشدهدر چه سالی متولد 7امام سجاد زیاد است مثل اختالف در اینکه ):البیتاهلوالدت و شهادت (حتی تاریخ 

.و اندرسیدهچه روزي به شهادت چه سالی و . . .

 که نظرشان3در علم تاریخ مراجعه کنیمهل فن خبره و ابه افراد موثق وشکل این است که رفت از این مطریقه برون

البته این به این معنی نیست .قالییو عاست عقالنی  اصلی، هر علمیاصل رجوع به کارشناس در ؛به واقعیت نزدیک تر باشد

722-723اب: صاألنس. لباب1

723-727نساب: ص األ . لباب2

اي کم نظیر بوده است. چنانچه علمایی مثل ابن اثیر در الکامل فی التاریخ و ماي فریقین مورخی برجسته و نسابهفندق به شهادت عل. که البته در بحث ما ابن3

.اندکردهدق استناد فنهاي خود به کتب ابنکتابیاقوت حموي در معجم األدباء و دیگران در 
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و امثال آن 1بابن س عبداهللافسانه ،اندگفتههم بزرگی  هايدروغبعضاًکه مورخین عامه ! بلدرست است اندگفتههاآنکه هرچه 

با تعارضی کتباین که مطالب  با این وجود تا زمانی، واضح است هاآنکه دروغ بودن رسیده به ما از همین کتب تاریخی 

.نداشته باشد قبول است مذهب و اصولمسلم روایات ، قرآن

7حسینوالد امام در یک جاي کتابش در ذکر ا ابن فندقکه  کنممیمحضرتان عرض  ايمقدمهشبهه را با سؤال: 

که در کودکی -زینب ، ، سکینه، طمهفا:دخترانو، هستندمحمد و ابراهیم، جعفر، عبداهللا، اصغرعلی، اکبرعلی:پسران :آوردمی

مادر او نیز شهربانو دختر یزدگرد که در کودکی درگذشت و-کلثومامو–مادرش شهربانو دختر یزدگرد بود و درگذشت 

پس طبق این ، 3سکینه و رقیهفاطمه وو العابدینزین: باقی نماند از اوالد ایشان اال گویدمیاز کتابش دیگر درجاي ي و-2دبو

3در کودکی از دنیا رفته و مادر او شهربانو هاآنیکی از ماندند که باقی سه دختر 7امام حسین از شهادتبعد دو نقل

تر است که در کودکی از همان دخ3پس رقیه، اندکردهزندگی  117ال تا س 5نهسکیو4مطابق ادله دیگر فاطمه.بوده است

که: ین استحال سؤال ا، دنیا رفته

را به دنیا آورده باشد 3رقیهاز حادثه کربال پیش ، باید سه یا چهار سال3طبق این نقل شهربانو -1

 61در سال 7از آنجایی که امام سجادو6اندرفتهاز دنیا 7العابدینزینیشان بعد از تولد امام طبق ادله دیگر ا کهدرحالی

از دنیا  قبل از حادثه کربال سال 20حدودبلکه باشد مانده زنده زمان  آنتا د تواننمیداشتند پس بانو شهربانو سال  21هجري 

.را به دنیا آورده باشد3د رقیهتواننمیپس  .رفته است

.نه شهربانو7اسحاق ذکر نموده امایشان را مادر را آورده نام 3ادله دیگري که نام رقیه -2

.�൛શ�ෲهِ دِ ଗ�ാෲു�أنْ مِ قَ بْ یَ مْ لَ (وَ جمله -3 . باید 3حضرت رقیهمشعر به آن است که ابن فندقدر کالم 8)ةُ یَّ قَ رُ وَ .

از دنیا رفته 7حسینامام  شهادتازروز بعد  25که در شام ايرقیهسالیانی عمر کرده باشد پس با 7اباعبداهللاز بعد 

.دارد ناهمخوانی

)35(حوادث سال  378ص  3. تاریخ طبري: ج1

البنات [و] أمهات بناته: فاطمة أمها أم اسحاق بنت طلحة؛ سکینة أمها الرباب بنت امرئ القیس بن عدی: زینب ماتت صغیرة .2

350نساب: ص األلبابأمها شهربانو بنت یزدجرد؛ أم کلثوم ماتت صغیرة أمها ایضا شهربانو بنت یزدجرد. 

3.ംૌଇશ�ଊષଋෲશ�ෲଗબ��ഃૻ7–� ഁહષଇશ� ഁ�ෲશ�ෲଗબ�ଋ�ଁ ഁ�ଇ�ଗ7 355ص  1األنساب ج لباب -و فاطمه و سکینه و رقیه

355

251. تذکرة الخواص: ص 4

251. تذکرة الخواص: ص 5

11ص  46ذیل ترجمه یحیی بن أم طویل؛ بحار األنوار: ج  31ص  11. قاموس الرجال: ج 6

ص3حضرت رقیه سوزجان. سرگذشت 7 :11

355ص  1األنساب ج . لباب8
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ه دختري ب اصل بودنال برود وزیر سؤ کردمیاثبات که وجود آن حضرت را  ايادلهکه شودمیاین سه اشکال باعث 

.نام رقیه ثابت نباشد

در منابع تاریخی مورد اختالف 3شهربانومدت عمر شریف این است که دوم اما جواب از شبهه اول وجواب: 

 گویدمیی ادله بعض1.از دنیا رفت ه دنیا آورد همان ایامرا ب7العابدینزینوقتی امام ایشان بعضی ادله داللت دارد که .تاس

مقتضاي قاعده در 3.داندمی7اصغرعلیرا مادر  ایشانادلهحتی بعض 2.اندداشتهازدواجی 7که ایشان بعد از امام حسین

رف محکم واست که در جایی که یک ط بدین نحو مسائل گونهاینطریقه جمع بین ادله در و  موارد جمع بین ادله است گونهاین

 که دلیلش قوي تر یطرف اندمتعارضو در جایی که دو طرف ، یک طرف متشابه باشد باید محکمات را به متشابهات ارجاع داد

آنکه با مشهور موافق ضعف مساوي هستند و ادله در قوت و اندمتعارضدر جایی که دو طرف  ؛ وثابت است راجح واست 

پس در مورد بحث .مقدم کندرا یک طرف  که رویممیدنبال مؤیداتی به در جایی که شهرتی در بین نباشد  و، مقدم است است

ادله یا از طرفیودختر دارد قول مشهوري است چهار 7امام حسیناین قول که که : از طرفی گذشت گوییممینظرمان  مد

که نام مادر  ايادلهپس ؛است آوردهرا شهربانو کلثوماماه نام مادر به اشتب ابن فندقپس، قوي است3ت شهربانورحل

شهربانو  3قوي است، پس قول به اینکه مادر رقیه 3. و یا ادله بقاء شهربانوشودمیاسحاق نوشته تقویت  امرا 3رقیه

3ارجح است چرا که ابن فندق قول به رحلت شهربانو 3به بقاء شهربانوشود. نزد ما بین این دو قول، قول است تقویت می

4.ستاکه دال بر ضعف این قول کندرا با کلمه قیل مطرح می

که اصل مطلب زیر سؤال برود  شودنمیباعث  هانقلکه باید تذکر داده شود این است که این نوع اختالف در  اينکته

رود) چرا که چنین اختالفاتی در کتب تاریخی کثیر در زیر سؤال می3اصل وجود رقیه تفتید با این اختالفا(چنانکه شما گ

 شمر7م حسینکه قاتل اما گویدمیمثالی بزنم: بعض ادله .و طریقه جمع بین اقوال همان است که ذکر شدشودمیکثیر دیده 

و8سنانخولی ور وبعضی مشارکت شمو7جذحبعضی مردي از قبیله مواست 6سنان بن انسکه  گویدمیادله و بعض5است

در.داندمی7سر مطهر امام جداکنندهرا )(لعنۀ اهللا علیهم1و سنانبعضی مشارکت شمرو9خولیوبعضی مشارکت سنان 

11ص  46ذیل ترجمه یحیی بن أم طویل؛ بحار األنوار: ج  31ص  11. قاموس الرجال: ج 1

122ص  9؛ البدایۀ و النهایۀ: ج  439ص  6سالم: جاإل ؛ تاریخ214معارف (ابن قتیبه): ص ال.2

231ص  3ی طالب: جابآل . مناقب 3

7ଖિෲଗ�હ�ଁ(قیل: ان شهر بانو أم زین العابدین.4 ଈ૬ଇશ�ഃ �ૻુ િષଋ351نساب: ص األ . . . .      لباب

24ح  87ص  45. بحار األنوار: ج 5

346ص  4. تاریخ طبري: ج 6

293ص  4. تاریخ طبري: ج 7

15ح  198ص  44. بحار األنوار: ج 8

56ص  45. بحار األنوار: ج 9
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ل که دلی بلکه اول باید بررسی شود.ر سؤال برودزی7که اصل شهادت امام حسین شودنمینتیجه اختالف این  وقتهیچاینجا 

مثال دیگر: .است تا به نتیجه رسید ادله باید دید کدام قول مشهورتررت مساوي بودن ست سپس در صوتر اکدام قوي

خلیفه یا 72امیرالمؤمنینزمان ؟استنی به اسارت مسلمانان در آمده در چه زما7اختالفاتی هست که مادر امام سجاد

یا اینکه چند  6؟اندکردهیا اختالف است که ایشان در چه زمانی رحلت  5؟شان چیستای یا اختالف است که نام 4؟یا سوم 3دوم

 ترقوییدلیل کدام ادله هر قولی بررسی شود تا معلوم شود که ی کرد که اول طبایدبراي حل اشکال همین راه را  7؟فرزند دارند

اصل وجود ایشان -اندشدهزرگان مرتکب چنانچه برخی ب –نه اینکه ، است مشهورترقول کدام و در درجه بعد باید دید ، است

نام در نام ایشان و اختالف اقوال با وجوداست که  همین طورهم 3یهرقود حضرت وجپس در بحث .را زیر سؤال ببریم

.رودزیر سؤال نمی مادرشان، اصل وجود آن حضرت

.)لم یبق من(و عبارتاما جواب اشکال سوم این است که . مام فرزندانی که بعد از شهادت امام ت دارد و 8اطالق .

زنده  حضرت آنچند روز بعد از شهادت تنها فرزندان  ی ازبعضاینکه لو و شودمیرا شامل اندبودهدر قید حیات 7حسین

چنین ظهوري ندارد که باید سالیانی زندگی کرده باشند تا است و عبارت قابل استفادهظهور جمله  این مطلب از، شندبامانده 

.صادق باشد هاآنین جمله بر ا

قول ضعیف را دارد گرفته و تريقويچنان که فرمودید در مسائل تاریخی باید نقلی را که دلیلسؤال: حضرت استاد 

چنین 7که امام حسیناین است مشهورترو قول قوي3رقیهوجود حضرت که در بحث شبهه اینجاست ؛ حالاسقاط کنیم

 حضرتنامی از،الدین هستندکمالوابن فندققدم بر معتبر و نویسندگان مشهور که م هايبکتاچرا که ، دختري نداشتند

.طبرسی وو شهرآشوبشیخ مفید و ابن  از جمله، اندنبرده3رقیه . دختران امام دو تا هستند یا در مقام شمارش  اندگفتهکه .

قول پس باید ، اندداشتهچنین دختري 7که امام حسین است در مقابل یک نقل غیر مشهورو.اندبردهنامدخترفقط از سه 

 هايکتابچرا پس ،بود7به بیان دیگر اگر چنین دختري براي امام حسین.شودمیساقط مشهور را مقدم کرد و قول ضعیف 

396األنساب: ص . لباب1

137ص  2. اإلرشاد: ج 2

1ح 467ص  1کافی: ج ال.3

19ح  8ص  46. بحار األنوار: ج 4

262الی 260ص 1: ج7. دانشنامه امام حسین5

214معارف (ابن قتیبه): ص ؛ ال202. رجال ابن داوود: ص 6

349-350األنساب: ص . لباب7

است.  . قیدي ندارد پس تمام مصادیق را شامل8
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بهترین دلیل است که  اندهنیاوردبارهدراینچیزي اینکه و اندکردهقدیمی تر و معتبرتر نام ایشان و طریقه شهادت ایشان را ذکر ن

.است چنین دختري نبوده

در  این قاعده، شودمیاست کنار گذاشته  ترضعیفکه دلیلش  شد که قول قوي تر مقدم است و قولی بیان جواب: آنچه

درکهدرحالی.طرف دیگر را نفی کند، که یک طرفايگونهبه تعارض داشته باشند  باهمطرفدو ادله است که جاري جایی 

امام  ارضی باشد یعنی یک طرف در ذکر اوالدتا تع دنداللتی بر نفی طرف مقابل ندار ین هستند وتَثبِم، طرفینادله بحث ما 

ودختري نداشته اال سه تا)7حصر آورده (امام حسین اداتنه  با ولی این حرف خود را-سه دختر را نام برده7حسین

، چهار دختر را نام بردهآن حضرتطرف براي یک و–سه دختر داشته نه بیشتر) 7یننه طرف مقابل را نفی کرده (امام حس

گر هر یک از علما به مصادر خود نگاه کرده و همان را یبه بیان داین تعارض نیست تا مجبور باشیم یک طرف را ساقط کنیم 

7امام حسین گویدمییک دلیل  به طور مثالو حرفشان با هم تعارضی ندارد تا مجبور به اسقاط شویم. که یافته نوشته است

ین ؛ وجه جمع اهکردمیتغذي  آن حضرت از انگشت سبابه گویدمیر دلیل دیگو 1هکردمیتغذي  6اهللارسولاز زبان مبارك 

و2استه کردمیغذا میل آن حضرت گاهی از انگشت مبارك از زبان و گاهی اوقات7امام حسیناین است که  دو نقل

4.کندمیعدا نما نفی شیءاثبات :گویدمیهست که  ايقاعده3.نیستین دو نقل بتعارضی 

علماي که  باشند پیداکردهبه منابعی دسترسی  الدینکمالو ابن فندقدر بحث ما احتمال قوي هست که از طرفی 

 بوده کار بسیار سختی، ک حدیثگاهی یو ک جلد کتاب در قدیم یافتن ی.اندکردهبه آن منابع دسترسی پیدا ن آنانسابق بر 

علماي بالد  آسان باشد بلکه در شهرها و روستاها و نزد هاآنبه همه تا دسترسی  ندیک جا متمرکز نبود هاکتابچرا که  ؛است

.و طبرسی و شهرآشوبخود شیخ مفید و محمد بن  گذشته از این.ندبودپراکنده  . رس آنان تمام منابع در دستادعا ندارند که .

، تا مخالفت با آنها اند مطابق واقع استو یا ادعا ندارند که هر چه گفته، اندبودهموجود بوده است و در صدد بیان تمام وقایع 

رساند که رسیدن به یک نظر واحد در این نحو مسائل، که بین خودشان است میي زیاد اتاختالفغیر منطقی باشد. به عالوه 

کند.هاي دیگر باز میاه را براي انتقاد و نقلامري غیر ممکن است و همچنین ر

ست چرا که ابن شهرآشوب شاگرد مقدم ا ابن فندقبر  این نکته را هم باید متذکر شد که از نظر تاریخی فقط شیخ مفید

ابن کهدرحالیخود نسابه نبودند ، و این بزرگان با تمام جاللت و شخصیت بزرگ علمی.و طبرسی معاصر اوست ابن فندق

206. علل الشرائع: ص 1

4ح  465ص  1. کافی: ج 2

دختر چهارمی 7سه دختر داشته با نص کالم کسانی که براي امام 7امام گویندمیبر أصح عدد مفهوم ندارد و بر فرض داشتن مفهوم، ظهور کالم کسانی که . بنا3

به شهرت است.  که فرض وجود دختر چهارم، مؤید خصوصاً، می رود. اندبردهنامرا 

.شودنمی. یعنی اثبات یک چیز باعث نفی چیزهاي دیگر 4
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تابش اشاره کرده است که این کاليالبهشاهد ما همان منابعی است که ایشان در مقدمه و .بیهقی متخصص این فن بود فندق

.خود دلیل بر وسعت اطالعات ایشان در این علم است

مطالب السؤولو  ابن فندقی به این مطالب اشکاالت، 3در مقام رد حضرت رقیه1سؤال: استاد به تازگی مستشکلی

.وارد کرده است

پس او در بیان تعداد  ؛و قبل از او وجود سه دختر است طلحه: از اینکه مشهور زمان خود ابن 2کتابش گفتهاو در 

نامش  باشدمیچهاردختر بر فرض هم که  و.است بردهکاربهچهار را ، به جاي عدد سه اشتباها7ًدختران امام حسین

است و در  شهربانوبیهقی دختر  ابن فندقنیا رفته است چرا که طبق نقل از د7م حسیناست که در زمان حیات اما کلثومام

هم در  کلثومامپس ، از دنیا رفته است 7العابدینزینبعد والدت امام  شهربانوو از آنجا که بانو  3کودکی از دنیا رفته است

.از دنیا رفته است7ایام حیات امام حسین

(رقیه بنت 7نام خواهر امام حسین سهواًابن فندق:4گفته األنسابلبابلب کتاب او در کتابش پیرامون مطا

زیرا:ذکر کرده است  ) را میان اوالد آن حضرت7امیرالمؤمنین

و ، کندمیرا ذکر 7نام دختران امام حسین، األنساباز بیان این مطلبش در لبابصفحه قبل  در پنج ابن فندقد خو-1

.شماردمیو زینب  کلثومامه سکینه و دختران آن حضرت را فاطم بردنمی3نامی از رقیه در آنجا

 کهدرحالی، باقی نماند7از اوالد امامکسی ، و سکینه و فاطمه و رقیه7العابدینزیننوشته که غیر از  ابن فندق-2

محسوب 7حسین امامماندگانباقیجزء نسلی ندارد تا و که در شام به شهادت رسید فقط سه سال داشت 3رقیه

فالنی براي مراد این است که ، استعمال شود"اال فالن لم یبق  "جمله اگر، شناسانو نسبدر کالم عرب زیرا که .شود

)آوردمیرا در اثبات مدعاي خود شناسان از کالم نسب هاییمثالایشان (.ی ماند و نسل او را ادامه داداو باق

در.اندداشتهايدنبالهو  اندگذاشتهدي باقی نشتن افرادي است که از خود فرزاألنساب نودر کتاب ابن فندقهدف -3 او

پس ذکر کردن افرادي که داراي نسب  باشدمیهانسب: از آن جایی که مقصود از این کتاب ذکر کردن کتابش آورده که

10از میان حدود  ابن فندقین خاطر به هم5.باشدمیی لَواز کسانی که بدون دنباله هستند اَ، هستند و دنباله دارند

را رد کرده و بحث مفصلی را آورده است. ولی به خاطر وهن اکثر ادله، ما   3. مؤلف کتاب تحریفات عاشورا در کتاب پر اشتباهش، به زعم خود، حضرت رقیه1

.کنیممیفقط به بعض شبهات ایشان اشاره 

کتاب تحریفات عاشورا.  265و  264ضمون از ص . نقل به م2

350األنساب: ص . لباب3

287الی  281. ص آوریممیادله ایشان را  ترینقويو  کنیممی. ما نقل به معنی 4

٥ .��ଖଇ� �ෲ�ଋ��ଋ�ഃ ଇଗબ� �ଗ� ଏ�ଖଇ�ଋ�ૻ �ඈસ ષଏෲશ��સ ષીଇશ�શଔ�ଋ�ଘ ଌଇશ�ષ�ષଌଇ�ଗاألنساب صلباب

۳۳۸  
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بسیار است نوشته: براي امام اوالد  گونهاینفقط دو دختر را به عنوان دنباله امام ذکر کرده و 7امیرالمؤمنیندختر

1.باشدمیکلثومامسر و دو دختر به نام زینب و پ پنجازشان ایدنبالهلکن 

2.بلکه خواهر امام است ؛دختر امام نیست ابن فندقدر کالم3مراد از رقیه قطعاًپس با این تفاصیل 

حرف ضعیفی است ، الدین به اشتباه عدد چهار را آورده استاینکه گفته که مشهور سه دختر است پس کمالجواب: 

الدینمالک.ین هستند و با هم تنافی ندارند تا مجبور شویم یک طرف را اسقاط کنیم و به او نسبت سهو دهیمتَثبِچرا که ادله م 

دیگران در منابع خود آن منابع نام دختر چهارم را ذکر نکرده است و چهار دختر دارد و 7در منابع خود دیده که امام حسین

امام چهار دختر داشته است و ، الدینقابل جمع است که بگوییم به نظر کمالاین ، دارد سه یا دو دخترآن حضرت که  انددیده

.و دختر و لزومی به حذف طرف مقابل نیستبه نظر بقیه سه یا د

در ، از دنیا رفته است7است که در ایام حیات امام حسین کلثومامنامش  باشدچهارمیاما اینکه گفته اگر دختر 

آوريجمعپیرامون یک موضوع منابع متعدد معتبر را  کتب این بوده که در تألیف، برهيِ خروش علما:جواب باید گفت که

راه  هاآناین تنافی به کتاب ، هم تنافی داشتندبا گاهیمعتبرند و چون منابع کردمیند و بعد شروع به تألیف کتاب کردمی

از آوردن  ايچارهکه او  گوییممی، بین اقوال مختلف یکی را انتخاب نکرده استابن فندقکه چرا اشکال کنید اگر.یافتمی

که  بینیممیبه همین خاطر .و چنین منابعی قابل اغماض نیست در نزد او معتبر بودچرا که منابع ، نداشت این اقوال مختلف

ما احتمال قوي .کرد شودنمیاین را حمل بر اشتباه .تنافی دارد باهمکه  اندزدهدر یک کتاب دو حرف را گاهیعلما بعض 

.شودمیباز هم استدالل مستشکلین خراب ، برودهم ین حرف ماافی منابع برگردد و اگر احتمال اها به تنکه این تنافی دهیممی

رحلت کرده است و در 7العابدینزینبعد والدت امام 3که شهربانو گویدمیاألنساب در یک جا پس اینکه صاحب لباب

3که رقیه گویدمیو از طرفی  اندکردهچهار دختر داشته که دوتا در کودکی رحلت 7که امام حسین گویدمیجاي دیگر 

نباید به او باشد و تواند میبه خاطر تنافی در منابع  هااینتمام ، تنافی دارد باهمو مفهوم این سه حرف  باقی ماند7بعد امام

و در جاي دیگر نام  بردنمی3نامی از رقیه7در مقام شمارش اوالد امام حسین ابن فندقو باز اینکه .نسبت سهو داد

به  شودنمیها در کتب مقاتل و تواریخ کم نیست و از این دست تنافی.باشد تواندمیدر منابع به خاطر تنافی  بردمیایشان را 

آمده است و 3که در بعض منابع قدما نام رقیه شودمیاألنساب فهمیده از نقل لباب، اینکه نتیجتاً.نسبت سهو داد هاآنهمه 

به خاطر  هاکتابدر  تناقضاتنحوگاهی این .ل ما کافی استبراي استدالابع قدما در بعض منایشانرف وجود نام شریف ص

١� ଐഁ�ംીଐહશ�ଋ�ଗ�ംଐહ� ଌ�ଋ�କଐଋ� ଇશ�બ�ෲર�઼ംૄ�ෲଗબ�ଖଇ�ଗ�ଖଐ�ฦ �ฐ෪� ଇષ૫�ഃહબ�હ�ഃ ଈ�ഃଇશ�ઽહଘଐଋ�ઽഁ ଘଈଇશ��

  ۳۵۳ األنساب صلبابو أم کلثوم. 

ر نشد. . این سه اشکال را از کتاب تحریفات عاشورا نقل کردیم و به خاطر پراکندگی این مطالب در کتاب، ذکر صفحه مشخصی میسو2
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از نظر پس ، کندمییعنی یک عالم در حین نوشتن کتابش به منبع یا دلیل جدیدي دسترسی پیدا .باشدمیاستدراکات مؤلف 

.گرددبرمیسابقش 

در مطالب گذشته ما بیان کهالیدرح، رحلت کرده است7العابدینزینایشان گفته که بانو شهربانو بعد والدت امام 

رحلت 7العابدینزینبیان کرده ایشان بعد والدت امام  ايادله، تاریخی مجمل است کتبدر3زندگی بانو شهربانوشد که

مساوي یا قوت و ضعف از نظر  طرفین ادله، بیان کرده که بانو تا بعد ماجراي کربال در قید حیات بوده است ايادلهکرده است و 

که در کتب دست اول  از آنجا نشأت گرفته  اتو این اختالفو یا قول به بقاء ایشان تا بعد از واقعه کربال ارجح است تند هس

.ه استف وجود داشتقدما هم این اختال

���ෳૻ�ෲશ�ଁجمله  اما اینکه گفته: ഁ�ଇ�� این حرف هم ، که فالنی نسل را ادامه داده باشد شودمیدر جایی استعمال

این را که  وجههیچبه ، شناسم و چه نسبت هر عربی بدهی چه جاهل و چه عالچرا که این جمله را به دس.درست نیست

در میان کتب انساب  مثالً.این جمله بر فرزندي که حتی یک روز بعد پدرش زنده باشد صادق استو  فهمدنمی، ایشان فهمیده

.ظهورات هر کالمی در آن زبان حجت است.بچه عقبی ندارد کهدرحالی1داندمیايطایفهاز  ماندهباقیکودکی را  صریحاًگاهی 

این هم مردود است چرا ، اندداشتهفرزندانی را ذکر کند که عقب بر این بوده که فقط نام  ابن فندقاما اینکه گفته: بناي 

وقتی بگوید اولی ، اي، قابل تخصیص استن قاعدهت و اولی بوداولی اس اندداشتهگفته: آوردن فرزندانی که عقب  ابن فندقکه 

چرا دست به قلم  داندمیدر جمالت را ن عجیب است کسی که این ظرائف.موارد خالف را هم بیاورد تواندمیاست به راحتی 

مثل علمی را هم مراعات نکرده استابتداییایشان در کتابش حتی مسائل .دهدمیبا ضرس قاطع نظر  چنیناینو  شودمی

نباشد باز 3وجود رقیهبر فرض هم که هیچ دلیلی بر کهدرحالی.وجود ندارد3با ضرس قاطع نتیجه گرفته که رقیه اینکه

3رقیه، نهایت در واقع وجود نداشته است چرا که بر فرض قصور ادله دربه طور یقینی گفت که آن حضرت  شودنمیهم 

همیشه .اطالعی نداریمچرا که ما از واقع .نیست واقعاًدلیل نیست که او ، نیست بود فالنیاینکه دلیلی بر  پس شودمیمشکوك 

فقط به ادله نگاه در این نحو مسائل ما .باید این احتمال را بدهیم که شاید دختري بوده و به ما از طریق کتب قدما نرسیده است

اگر اثبات چیزي احتیاج به دلیل مضافاً که  2.کنیممیگاه در حد مشکوك ن مسئلهو اال به  کنیممیخوب باشد قبول اگر  کنیممی

دارد نفی آن هم محتاج دلیل است و اینطور نیست که به صرف رد ادله مثبتین، طرف مقابل ثابت شود بلکه در این نحو مسائل 

هر دو طرف احتیاج به دلیل دارد.

١ .�ଠ ૣ �ෲર�ષଐી૿ଗ�ଠ �ૻକଐଋ�ଁ ଞ�ଇ�ඈ഻શଃ�ଟૃෳૃଗ�഻ષૼଟଏ�ૌଇશ�હ�ଌોଇશ��હ�ଌૌଋ�ଇଘૻଋ�ોશଗ�ଟଋෲશ�હ�ૹૣ ෲશ�ଇଗ�

43ص  1:     ججمهرة انساب العرب .أراه قد انقرضالمنذر بن محمد، إن كان بقي، و

براي شناخت  که اصالۀ العدم طریقیگوییممی، ما در جواب کنیممی3العدم حکم به نبود حضرت رقیهاصالۀ بگویند که ما با  شاید بعض افراد در جواب ما.2

واقع نیست. 
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3وجود حضرت رقیه مؤیدات

.را بیان بفرمایید هاآنوجود دارد 3رقیه اصل وجود سؤال: فرمودید که مؤیداتی بر

مایه تقویت آن  تواندمیاین مؤیدات و قرائن ، کنیممیرا ذکر  هاآنمؤیدات زیادي وجود دارد که یک به یک جواب:

ادله باشد:

شان شاهد وجود چنین قبري منسوب به ای، کنیممیاشاره  هاآنکه به  ن دارداشاره به قبر شریف ایشا هاییکتابالف: 

عینی بر وجود آن حضرت است:

:ز علماي قرن دهم است آورده استکه ا حائري کرکی طالبابیالمجالس تألیف محمد بن کتاب تسلیۀ-1

اينوشتهسنگبر و را دیدم که در گذشته مسجد بوده ايخرابهشهر  اعظمدر شهر دمشق شام در بخش شرقی مسجد 

آن این قبر خانم ((و پس از آن چنین نوشته شده بود گانه نوشته شده بودانش و امامان دوازدهخاند و6پیامبر هاينامدر

1.)ست)ا8امیرالمؤمنینملکه دختر حسین بن 

.ه استسال پیش شناخته شده بود 500قبر ایشان حدود  پس طبق این سند

 کندمینقل  2)شافعی شعرانی عبدالوهاب(تألیف، (المنن) ه از کتابالسبطین با یک واسطعالمه حائري در معالی -2

:این کتاب آمده است10باب که در 

در درگاه بقعه سنگی بود که روي 7نزدیک مسجد دمشق مرقدي است که معروف است به مرقد رقیه دختر حسین

◌ّ بِ النَّ آلِ بِ تْ فَ �ിු�൛ീةٌ عَ قْ بُ تُ یْ بَ الْ هِ ذِ هَ آن نوشته شده بود: یَّةُ قَ رُ یدِ هِ الشَّ نِ یْ سَ الحُ تِ نْ بِ وَ 6ّیِ
٣

آمده که: 4األبصار شبلنجیین مطلب در نورنظیر ا

اهی هست که زمانی دمشق شام آرامگ به من خبر دادند که براي خانم رقیه دختر امام علی کرم اهللا وجهه در هاشامیبرخی    

اما  .ي کنندبیرون بیاورند تا آن را بازساز از داخل قبرقصد داشتند که جنازه را هاشامیوارد شد  به دیوارهاي قبرش آسیب

به نام سید بن مرتضی وارد قبر  البیتاهلکسی به خاطر هیبت آن خانم جرئت نکرد وارد قبر شود تا اینکه شخصی از خاندان 

است  الغنابهمگان دیدند که دختر کوچک آن را بیرون آورد وو جنازه را در پارچه پیچیدروي آن انداخت و ايپارچهشد و 

5.این مطلب را به یکی از بزرگان گفتم او نیز به نقل از برخی مشایخ خود آن را برایم روایت کرد

93ص 2المجالس: ج . تسلیۀ 1

)973. عبد الوهاب بن احمد الشعرانی الشافعی (م2

171ص  2السبطین ج رده است؛ معالی رقیه شرافت پیدا کو دختر حسین شهید   :است که به آل پیامبر ايبقعهاین اتاق . یعنی:3

قمري به پایان رسانده. 1290ر سال که کتابش را د 14متوفاي قرن  شبلنجی. سید مؤمن بن حسن شافعی مدنی معروف به 4

195األبصار: ص . نور 5
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ولی باید  ؛است7یرقیه بنت علمتعلق به که قبر است گفته به وجود این قبر اشاره کرده و شبلنجی ، در این نقل

8الحسینرقیه بنت بلکه ، باشد7فرزند علید تواننمیاین رقیهکه ایشان در نام صاحب قبر اشتباه کرده و  کر شدمتذ

.باشد هاآند هیچ یک از تواننمیکه این کودك مدفون در شام ذکرشدهدو دختر بنام رقیه 7امیرالمؤمنینچرا که  براي ، است

دختر مشهور این  (که است3مادرش فاطمه زهرا، ذکرشده7امیرالمؤمنینبه عنوان فرزند حضرت که  ايرقیهاز دو یکی 

از مدینه ایشان هیچ دلیلی نیست که 1)و گفته که در کودکی از دنیا رفتهاز قول لیث آوردهآن را جوزي بنفقط انیست و

و2علیه ازدواج کرد اهللارضواناست که با مسلم بن عقیل التغلبیۀمادرش الصهباءاست که  ايرقیهو دیگريخارج شده باشد

بله از ، اینکه این رقیه در کربال بوده یا نه دلیلی در دست نیست3.در کربال به شهادت رسید عبداهللادش که فرزن سه فرزند آورد

این رقیه در  حتماًپس  در ماجراي مربوط به کربال شهید شده استپدرشان هم و اندبودهدر کربال  اینکه فرزندان کوچکش

بلکه وجود ندارد ایشان در شام رحلت کرده باشد  بر اینکهیکه دلیلنکته مهم اینجاست .کربال با فرزندان کوچکش بوده است

را البلدان  اگر حرف معجم4.که قبرش در مصر است کندمیح است در معجم البلدان تصری ابن فندقحموي که معاصر  یاقوت

ايبچهبدن مطهر دختر ، رکه از درون قب نویسدمیشبلنجی ، گذشته از این.استرحلت کرده  ایشان در مدینه طبعاًپذیریم ن

ساله باشد چرا که از طرفی  25باید حداقل  دختر بچه نیست ودر روز عاشورا7رقیه بنت علی کهدرحالی، بیرون آورده شد

از طرفی هم پسرش عبداهللا در کربال به شهادت رسیده سال است که به شهادت رسیده و 727پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین

.است

8یه بنت الحسینرق با )دختر کوچک نابالغی را از قبر بیرون آوردند(که گفته األبصار نور سخن، اینکهنتیجه بحث 

.3بر اصل وجود رقیه شودمیم مؤیدي األبصار هنقل نور و7نه بنت علی سازگار است

.داد و آن اینکه در زبان عربی رسم است که نوه و نتیجه و شودمییک جواب دیگر هم  . نسبت  اعلیه جد را ب.

گویندمیابن بابویه  ،مثل اینکه به مرحوم صدوق.و لو پدرش انسان مشهوري باشد کنندمیرا ذکر ن بالفصلو نام پدرِ  دهندمی

گفته شود که بنت ، 7پس اگر به دختر امام حسین.نام او: محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه است کهدرحالی

.استدرست 7امیرالمؤمنین

7ଗ�ઽૃෳૃ�ଇଘଇશ�ଋ�ઽહબ�କଐଋ�ଘૃෳૃ: اتفق علماء السیر علی أنه کان له–ഃଈ�ෲଗબ��ഃૻ7–قال سبط بن الجوزی .1

ฦ �ଆ�ଘ�ુ ଐહ�ઽଌ૫ ષૻ�କଋબ�ഀ ଇશ�ଊଘૄଈ�ଊબ�ଗ�ഀ ଇશ� ଐഁ�ଗ�ംૌଇશ�ଗ�ૌଇશ���ഃ ଏૄબ�઼�િ�ଗ�શ�6 و . . .

ષ૨ બഁ�઼ംૣ �ુ િષଋ�ઽം૿����હ�ૅ ംଈଇશ�શ�ଗ������ෳૼ૫�ા ષଋ�ૌଋ������ംહଇશ�  289تذکرة الخواص: ص

397ص  1؛إعالم الوري: ج 204المعارف البن قتیبه: ص ؛ 413ص  2. األنساب األشراف: ج2

؛و. . . 107ص  2؛ اإلرشاد : ج397ص  1ج  ؛ إعالم الوري:105ص  4. المناقب ابن شهرآشوب: ج3

142ص  5. معجم البلدان: ج4
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ق) در کتاب منتخب التواریخ ضمن اینکه مزار را متعلق به رقیه 1352مرحوم میرزا محمد هاشم خراسانی (م-3

:نویسدمی، داندمی8بنت الحسین

به حقیر فرمود که جد مادري -شرف استلین نجف امحصاز جمله علما و که -شامی محمدعلیعالم جلیل شیخ 

سن شریفش عالوه بر نود و الهدي ی علمبه سید مرتض شودمیسید ابراهیم دمشقی که نسبش منتهی  ياب آقامن جن بالواسطه

نت رگشان در خواب دید جناب رقیه بشبی دختر بز.اوالد ذکور نداشتندوسه دختر داشتند ، محترم بودو بود و بسیار شریف 

قبربگو بیاید و.ستبدن من در اذیت الحد من وفتاده میان قبر ورا که فرمود: به پدرت بگو به والی بگوید آب ا7سینالح

شب دوم .سید از ترس حضرات اهل تسنن به خواب اثري مترتب ننمود.دخترش به سید عرض کرد.لحد مرا تعمیر کندو

خواب را دید وسید همین  شب سوم دختر کوچک.رتیب اثري ندادباز به پدر گفت ت، سید همین خواب را دید دختر وسطیِ

خدره رقیه را در خواب دید که به طریق عتاب فرمودند که چرا شب چهارم خود سید م.ترتیب اثري نداد ایضاًبه پدر گفت 

.الی را خبردار نکرديو

صلحاي شام از سنی لی امر کرد علما ووا.خوابش را به والی شام نقل کردصبح رفت نزد والی شام و.شدبیدارسید 

به دست هر کس قفل درب حرم مقدسه باز شد همان کس برود و، نظیف در بر کنند هايلباسوغسل کنند بروند وشیعه و

سنی در کمال بزرگان و صلحا از شیعه و.دنتعمیر کنجسد مطهره را بیرون بیاورد تا قبر مطهر را را نبش کند وقبر مقدسه او

بعد که مشرف میان ، به دست هیچ یک باز نشد مگر به دست مرحوم سیدقفل ، ادب غسل کردند و لباس نظیف در بر کردند

.حرم را خلوت کردند و لحد را شکافتند، بعد.مگر معول سید ابراهیم، ل (کلنگ) هیچ یک به زمین اثر نکردعوم، حرم شدند

پس .زیادي میان لحد جمع شدهصحیح و سالم است؛ لیکن آب ، میان لحد و کفن آن مخدره مکرّمه، دیدند بدن نازنین مخدره

سید بدن شریف مخدره را از میان لحد بیرون آورد و روي زانوي خود نهاد و سه روز همین قسم باالي زانوي خود نگه داشت 

سید بدن مخدره را بر باالي شیء ، شدمیاوقات نماز که .تعمیر کردند، تا آن که لحد مخدره را از بنیان کردمیو متصل گریه 

سید بدن مخدره را .تا آن که از تعمیر قبر و لحد فارغ شدند نهادمیو بر زانو  داشتمیباز بر ، بعد از فراغ.گذاشتمیفی نظی

بعد نه محتاج به غذا شد و نه محتاج به آب و نه محتاج به تجدید وضو سید، ه این مخدره در این سه روزدفن کرد و از معجز

.به سید مصطفی مسمیید دعا کرد خداوند پسري به او مرحمت فرمود س، که خواست مخدره را دفن کند

مرقد شریف  ورقیه حضرت او هم تولیت زینبیه و مرقد شریف .بعد والی تفصیل را به سلطان عبدالحمید نوشت

 الذکرسابقبراهیم هم آقاي حاجی سید عباس پسر آقا سید مصطفی پسر آقا سید ا فعالًو سکینه را به او واگذار نمود و  کلثومام

1.بوده است هشتادودویست  و دود سنه هزارقضیه در ح گویاو.متصدي تولیت این اماکن شریفه است

388. منتخب التواریخ: ص 1
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که خردسال  شدهدیدهبدن مطهر آن طاهره منتسب است بلکه 3پس طبق این نقل نه تنها قبري در دمشق به رقیه

.شده استمات و معجزاتی دیدهاز آن قبر شریف کرااست و 

ماري پیدا شد و دست .خوابیده بودیم بامپشت: شبی در نویسدمیسید هادي خراسانی، مؤلف کتاب معجزات -4

اینکه روزي جوانی به نام سید تا  شدنمیولی خوب  کردمیگزیدگی را مداوا او مدتی محل .یکی از خویشان ما را نیش زد

او.روز دست او خوب شدهمان نشان دادیم او دستی بر آن کشید ورا به او  مارگزیدهدست ، األمیر نزد ما آمدعبد از

اهیم در شام وقتی که آب به قبر حضرت جد ما سید ابر:در پاسخ گفت ؟این کرامت از کجا به شما رسیده است:پرسیدیم

همین عمل این کرامت به سبب افتاد بدن مطهر آن حضرت را سه روز روي دست نگه داشت تا تعمیر قبر پایان یابد و3رقیه

از آثار و برکات  مارگزیدهاین کرامت در مورد شفاي هستم واو  هاينوهمن یکی از به سید ابراهیم و فرزندان او داده شد و

1.است که به ما رسیده3حضرت رقیه

7سیدالشهداردسالدختر خکه حضرت رقیه کندمینقل  "منتخبات التواریخ"ل تقی در کتاب محمد ادیب آ -5

2.در باب الفرادیس مدفون است

.3متعلق به رقیه، ود قبر شریفیین خالصه مستنداتی بود راجع به وجا

:شویممیبر اصل وجود چنین دختري متذکر را حال قرائن دیگري  

3:ب: قصیده سیف بن عمیره

ی�൛෩�൛اقْ فَ ةِ �ാෳ�ാଋمَ الْ نِ عَ وَ هِ ذِ ا هَ یَ یِر ذِ اعْ ا فَ نَ بْ صَ أَ نْ مَ بِ بُ ائِ صَ مَ الْ لَّ جَ 

رْ کُ ذْ یَ مْ لَ هُ لُ ثْ مِ یمٌ ظِ عَ ءُ زْ رُ                            ا  نَ الَ نَ دْ ا قَ مَ أنَّ بِ تَ مْ لِ ا عَ مَ أفَ 

�൛෩�ിبْ تُ أوْ هِ بِ عْ مَ سْ تَ مْ لَ فَ ءٌ زْ رُ هِ لِ ثْ مِ بِ اسُ قَ �ാෲ�ിഁ�یمٌ ظِ عَ ءٌ زْ رُ 

.ءٌ زْ رُ  . .

رٍ یُّ غَ تَ ◌َ وةٍ قَ ْر فُ بِ تْ یَ دَ تَ ا ابْ مَّ لَ تْ قِ اَر فَ ةُ ینَ کِ ا السَّ هَ نْ عَ ةُ ینَ کِ سَ وَ 

رذَ عْ یَ مْ ی لَ ذِ ا الَّ هَ َر ذِ عْ یَ لِ اً دَ غَ وَ                            اهَ فِ عْ ضُ لِ ودِ سُ حَ الْ قِّ رِ ةُ یَ قَ رُ وَ 

  ا هَ یدَ دِ جَ دْ جِ یَ �൛ෲଊଊଘૄଈ◌َ وةُ یَّ قَ رُ وَ ةُ ینَ کِ سَ ا وَ هَ سِ أنْ مْ لَ 

رٍ فُّ َز تَ وَ �ී�൚ീحَ تَ بِ هُ ینَ کِ بْ یَ ر  ِر کَ یُ مْ ا لَ هَ وعِ مُ دُ یبُ قِ عَ مٌ ثْ لَ 

رِ یِّ حَ تَ مُ الْ هِ الِ وَ الْ ینِ زِ حَ ی الْ وَ عْ دَ                               امَ اطِ فَ ةَ ولَ تُ بَ الْ مُ هُ مَّ أُ ونَ عُ دْ یَ 

.رٍ هَ ْر فَ رٍ دْ بَ لُ ثْ مِ یراً فِ ی عَ قَ لْ مُ �ാෲ�഻دِّ جَ مُ نُ یْ سَ حُ ا الْ ذَ ا هَ نَ مَّ ا اُ یَ  . .

9. کتاب معجزات سید هادي خراسانی: ص 1

مشهور دمشق است و بسیار قدیمی است  هايدروازه؛ باب الفرادیس صد و پنجاه متري مسجد اموي شهر دمشق است این در یکی از 45. منتخبات التواریخ: ص 2

)248ص3پیرامون حضرت رقیه پژوهشیوساخت. (تحقیق  مجدداًه) آن را  639که ملک اسماعیل پسر ملک ابی بکر بن ایوب (

: ثقة کوفی شیخ طوسی له کتاب؛7الحسنو أبی7ف بن عمیرة النخعی عربی کوفی (ثقة) روی عن أبی عبد هللاسی. نجاشی:3

)229(الموسوعۀ الرجالیۀ المیسرة ص نخعی عربی له کتاب. 
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رِ بَ نْ قَ رِ دَ یْ حَ یدِ بَ عُ دِ بْ عَ لِ دٌ بْ عَ ةٍ َر یْ مَ عُ نُ ابْ یً تَ فَ فُ یْ سَ مْ کُ یدُ بَ عُ وَ 
١

هذا ن امهم البتولۀ فاطما    یا أمنا (یدعوآورده که این فقره را ، وجه استشهاد این است که سیف بن عمیره در این شعر

از نوادگان اشد که همه ب) اشاره داشته (سه فاعل سه نفربه حداقل  غه جمع است بایدصیاز آنجایی که یدعون  2)دالالحسین مج

که نوه 3سکینه، است3که دختر صدیقه کبري3کلثومام:بیت نام سه خانم آمدهقبل از این ، باشند3حضرت زهرا

چرا که اکثر علمایی که دختري بنام رقیه براي ، باید نوه خانم باشدطبعاًایشان هم  ؛3رقیه است و حضرت آن حضرت

و نبوده تا شعر بر او صادق باشدپس در کربال 3که ایشان در کودکی رحلت کرده اندنوشته، اندکردهذکر3حضرت زهرا

و دختر حضرت  4التغلبیه استم بن عقیل است نام مادرش الصهباءو همسر مسل7خواهر امام حسین هم که ايرقیه

.7ه رقیه بنت علین است7دختر امام حسین، پس رقیه در شعر؛از او صحیح باشد "أمنا"تا کلمه نیست 3زهرا

شعري را ، را مشاهده فرمود7هنگام ورود به شهر کوفه وقتی که سر مقدس امام حسین3حضرت زینب-ج

:شودمیانشاء فرمود که با این بیت شروع 

اً وبَ رُ ا غُ دَ أبْ فَ هُ فُ سْ خَ هُ الَ غَ �ാෲષ�഻مَ کَ مَّ تَ تَ ا اسْ مَّ لَ ാଆ�഻શࣇ൛�ષ�ാෲ�ാࣇ�൛یَ 

:فرمایدمییت از این شعر در یک ب3هاشمبنیعقیله 

٥اوبَ ذُ یَ ا أنْ هَ بُ لْ قَ ادَ کَ دْ قَ ا فَ هَ مْ لِّ کَ ةِ یَر غِ الصَّ مَ اطِ ی فَ خِ ا أَ یَ 

دختران  ره کیست؟در این بیت از فاطمه صغی3مراد حضرت زینب ببینیم خواهیممیوجه استشهاد ما این است:

شان در کوفه خطبه ای 6.ازدواج کرد7ن حسنبا حسن ب ن حضرتفاطمه که در زمان حیات آ.ر نفر بودندچها7عبداهللابی

که  8ازدواج کرد7مجتبیفرزند امام حسن  اکبرعبداهللابا که ایشان هم در زمان حیات آن حضرتسکینه و7.غرایی دارند

امام ند دیگرفرز، شهید شد)7(این عبداهللا غیر آن عبداهللا است که در آغوش امام حسین 9.عبداهللا در کربال شهید شد

د مراد در این بیت تواننمیو 10از دنیا رفت ودکی در زمان حیات آن حضرتدر کایشان هم است که گفتیمزینب 7حسین

196ص  1(فقط بیت اول)؛ ادب الطف: ج  326ص  7؛ اعیان الشیعۀ: ج 388؛ منتخب التواریخ: ص 178ص  2بهایی: ج . کامل1

) اي مادر ما این حسین است که به زمین افتاده. گویندمی(و  کنندمی. یعنی : مادرشان فاطمه بتول را ندا 2

54ذکرة الخواص: ص ؛ ت51. ذخائر العقبی: ص 3

204. المعارف إلبن قتیبۀ: ص 4

115ص  45: ج األنوار . بحار5

385ص  1نساب: ج األ ؛ لباب213المعارف البن قتیبه: ص ؛ 17ص  70دمشق: ج مدینۀ . تاریخ 6

88. اللهوف: ص 7

262ص  5. سیر أعالم النبالء: ج 8

262ص  5؛ سیر أعالم النبالء: ج 418ص  1. إعالم الوري: ج 9

350األنساب ص . لباب10
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که هم ماندمیباقی 3رقیه پس تنها.چرا که صغیره نبودند ؛دنباش3مراد زینب کبريند تواننمیهم سکینه و فاطمه .دباش

.ه استم بودورسمدر آن زمان )کنیه –لقب  –نام (چند اسمی بودن چرا که ؛ باشد هفاطمدتوانمیسنش کم بود و هم نامش 

فاطمه دختر 3پس مراد حضرت زینب، گفتندمیفاطمه صغري 7فاطمه بنت الحسینبه اگر کسی بگوید که 

این بود که ایشان را با  خاطره ب گفتندمیاینکه این فاطمه را صغري :دهیممیجواب ؛ 3است نه رقیه7بزرگ امام حسین

در قیاس با به ایشان پس 1.داشتند3زیادي به فاطمه کبريچرا که ایشان شباهت بسیار .ندکردمیقیاس 3صدیقه کبري

فرق است بین تعبیر به فاطمه صغري و  اصوالً.حتی در وقتی که ایشان مسن بودند، گفتندمیفاطمه صغري ، 3اطهرفاطمه 

2.و ظهور در کم سن و سال بودن دارداطمه صغیره اشاره به خردسال بودن ایشان است چرا که ففاطمه صغیره 

:شان فرمودندبیتاهلین وداع با ح7ووس آمده که امام حسین: در لهوف ابن طاد

ا ذَ اِ نَ َر◌ْ ُظ نْ أُ ابُ بَ ا رُ یَ تِ أنْ وَ ةَ مَ اطِ ا فَ یَ تِ أنْ وَ ةُ یَّ قَ ا رُ یَ تِ أنْ وَ بْ نَ یْ ا زَ یَ تِ أنْ وَ کلثوماما یَ اهُ تَ خْ ا أُ یَ 

٣اً َر◌َ جْ هَ یَّ لَ عَ نَ لْ قُ �ാෲ�ാિ�وَ اً هَ جْ وَ یَّ لَ عَ نَ شْ مِ خْ �ാෲ�ാિ�وَ اً بَ یْ جَ یَّ لَ عَ نَ قْ قَ شْ �ാෳ�ാિ�فَ تُ لْ تِ ا قُ نَ اَ 

دختر امام 3و احتمال زیاد این رقیه اندبردها در حین وداع ر3نام رقیه ستشهاد این است که آن حضرتوجه ا

سیاق جمله از طرفی ، بوده و بیشتر احتیاج به محبت داشته سالوچرا که هم دختر امام بوده و هم کم سن ، تاس7حسین

هم صدا زده را )فاطمه و رباب(خواهرهااست به دلیل اینکه امام غیر 7امیرالمؤمنیندختر  حتماًظهور ندارد که این رقیه 

احتمال اقل ال و که هر دو طرف محتمل است گوییممیاست 7مام علیاگر کسی خیلی اصرار کند که این رقیه دختر ا.است

.هم هست8رقیه بنت الحسین

نفس شهرت در مسائل .منتسب است و این انتساب شهرت داردکه در شام قبري به ایشان صدها سال است  -ه

حتی ، اندفرمودهاستناد  نکتهبه این 1می تبریزيالعظ اهللاآیتحضرت .است ي خوب و قويؤیداست و م کارسازتاریخی 

4.دانندمیمسائل دلیل و حجت  گونهاینایشان شهرت را در 

است که هر ساله  پناهانبیپناهگاه ، مشهور است8حضرت رقیه بنت الحسین نامبهکه اینکه قبر ایشان  -و

همچنین توسل به ، است7حسین دختر اماممتعلق به قبر آن مؤید خوبی است که ، شوندمیرواحاجتآن  هزاران نفر نزد

)6(هی أکثرهما شبها بأمی فاطمة بنت رسول هللا25ص  2. اإلرشاد: ج 1

و از این کار آن حضرت  اندزدهسر خود را به چوبه محمل 3است به خاطر اینکه در این شعر آمده که زینب کبريکه این شعر ضعیف  اندگفته. بعضی 2

، به خاطر ضعف سند به تنهایی خوردمی: این روایت در عین حالی که به درد استدالل ما در این کتاب گوییممیکه قمه زنی جایز است ما در جواب  شدهاستفاده

ل بر جواز قمه زنی باشد. دلی تواندنمی

141هوف: ص . الل3

.شودمیبیانات ایشان کامل آورده   "3نظر مراجع و علما در مورد حضرت رقیه". در قسمت 4
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است که به راحتی  ايمالحظهنورانیت قلب است که این هم مؤید قابل و هاگرفتاريرفع ث ایشان و گریه بر مصائبشان باع

.آن گذشتکنار از  تواننمی

لرزان ايهگامشریفش دخترکی از خیمه بیرون آمده و با  بیتاهلبا 7مام حسینا وقت وداعدر نقل آمده: در -ز

 یلَإ رْظُنْأُ هبیا أَ :ت و خود را به آن حضرت رسانید و دامن حضرت را گرفته و صدا زدشتاف7ن به دنبال حسیندوان دوا

 هنَّإِفَ یکقسی هللاُاَ :فرموداشک ریخته و  اختیاربینقلب ساخت که را م7امام حسین چنانآن  ،این کالم دختر1.انٌشَطْی عنّإِفََ

َوک3.است7له امام حسیناو رقیه دختر سه سا :گفتند ؟این دخترك که بود :پرسیدم گویدمیهالل  2.ییل

:گویدمیاهللا شمن به نام صالح بن عبدسربازان دیکی از ، را آتش زدند هاخیمه: عصر عاشورا وقتی در نقل هست -ح

حالش سوخت به سوي او رفتم و از اسب پیاده شدم او  دلم به دویدمیبود و به اطراف دیدم جامه دختر کوچکی آتش گرفته 

آتش دامنش را خاموش کردم و او را دلداري .آتش لباست را خاموش کنم امآمدهگفتم: نترس .وقتی که مرا دید مضطرب شد

م او دلم از کال.اندکی آب به من بده.کبود شده است هایملبوقتی از من محبت دید فرمود: اي مرد از شدت تشنگی .دادم

.ظرفی پر از آب کردم و به او دادم او آن ظرف را گرفت ولی از آن آب نیاشامید.سوخت . در این هنگام به من فرمود: .

بعضی از .تا این سخن را از من شنید از آن آب نیاشامید !تم: نهگف.: پدرم تشنه بود آیا وقت کشته شدن آبش دادندسؤالی دارم

4.است3همان رقیه ختراین د گویندمیبزرگان 

تبه مؤیدا هاییجواباشکال و 

مطرح کنم: عالیحضرت: استاد اجازه بفرمایید اشکاالتی که به این مؤیدات شده را خدمت ؤالس

تصریح  عالیحضرتفرمایشات  المجالس اشکال شده که مرحوم کرکی در کتابش بعد ذکرِالف: در مورد نقل تسلیۀ

5.شرافت پیدا کرده است البیتاهلنیست ولی به خاطر انتساب آن به  البیتاهلحل دفن کسی از دارد که این مکان گر چه م

.باشدما براي  بحث  تا بتواند مؤید پس طبق نظر خود مرحوم کرکی کسی در آن مدفون نیست

که در آن به جاي  که ما به مصدر اصلی المنن مراجعه کردیم و دیدیم مورد نقل کتاب المنن شعرانی اشکال شده ب: در

.ناقالن صورت گرفته است در نقلِ کرم اهللا وجهه آمده است و سهويرقیه بنت االمام علی ، 8نام  رقیه بنت الحسین

.امتشنه. اي پدر به من نگاه کن که همانا من 1

که همانا او وکیل من است.  دهدمی. خداوند آبت 2

، 192، ص 3حوادث محمد باقر ملبوبی: ج . انوار الشهادة: طبق نقل الوقایع و ال3

ص3حضرت رقیه سورجان. سرگذشت 4 :29

5.କംଇર�ષକીଐહ�ુ ૻු �ૻ �କીഁ�ଋ�ોෲ�ષଐૻଋ�િ�ଇ�ર�ଗ�ષକଏෲ 95المجالس: ص؛ تسلیۀ
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آن حضرت هم اشکال شده که این شعر متعلق به ابن حماد است و متعلق به 3هاشمبنیج: در مورد شعر عقیله 

چنین گفته شده که چه دلیلی بر صدق این ماجرا وجود دارد؟همو  1.باشدما بحث  نیست تا بتواند مؤید

چه .سال پیش وجود داشته500در حدود 3ارائه فرمودید فهماند که قبر بانو رقیه عالیحضرتکه  سندهایی:د

بعاًطو  گذردمیسال از ماجراي کربال 1400حدود  قبل آن زمان هم وجود داشته باشد؟ به هر حال، بردلیلی هست که این ق

.به قبر اشاره کرده باشند، این زماناز باید کسانی قبل می 

المجالس باید گفت: اما در مورد نقل تسلیۀجواب: 

3که قبر رقیه شدهگفتهیا ، مختلف است، است3اقوال در مورد قبر موجود در دمشق که منسوب به رقیه-1

.باشدمیکه متعلق به یکی از اصحاب  شدهگفتها است و ی7که متعلق به رقیه بنت االمام علی شدهگفتهاست یا 

خرق اجماع  کانّپس مرحوم کرکی در این نقل خود منفرد است و .و کسی قائل نشده که این قبر صاحب ندارد

.کرده است

-و حرف بی.خواهدمیخره هر کالمی دلیل باأل، است صاحببیفهمیده این قبر  مرحوم کرکی نفرموده که از کجا-2

خورد.درد نمی دلیل به

همین  براي ما 2.است3چیزي که براي ما مهم است این است که ایشان شهادت داده که آنجا قبر حضرت رقیه-3

.کافی است

پس این حرف که این قبر ، بوده است:البیتاهل: از آنجا که دمشق مرکز دشمنان دهیممیما احتمال قوي -4

.سرپوش گذارند امیهبنیتا بر جنایات  دباشمیهاآناز جانب  ايشایعهاست  صاحببی

است و  ايسالهنقل کردیم ثابت کرد که آن قبر مربوط به دختر سه مرحوم خراسانی و شبلنجی که ما از هایینقل-5

.3چرا که آن قبر دو بار شکافته شده است.خالی نیست

ا دقت کردیم و دیدیم که  ایشان جایی از نقل المنن باید گفت که ما در نقل کتاب تحریفات عاشوراما در جواب از 

پس جواب ، نه دمشق و شام اندشدهکتاب المنن را  به عنوان رد بر ادله ما آورده که مربوط به  کسانی است که در مصر دفن 

.4ایشان هیچ ربطی به بحث ما ندارد

275-378. صفحات  باشدمی. این سه اشکال از کتاب تحریفات عاشورا 1

93ص 2المجالس: ج . تسلیۀ 2

388؛ منتخب التواریخ: ص 195صار: ص ر األب. نو3

�କଈ�෩. در کتاب تحریفات عاشورا بنا بر نقل از کتاب المنن چنین آمده:4 ଌહ�શଘଐૻ� ഁଇશ�ુ ംଇશ�ଉଔෲ�ଉംଈ૿�ଉ�ഃિષഁ�ഃଈ�ଖહ�ฦ �ଋ�ષଌଋ�ଗ

બ�ഃଏબ�ଗ������ �ෳહ�ષଌଇશ�શଔ�ഃ �ૻઽ ംૼଏ�઼ ംଇશ�બ�ഃଏબ�ଗ������૭ ૻ �କଗ�ଗબ�ฦ �ଊ�ഃଈ�ଊષଋ ෲ්શ�ુ ଐહ�ઽം૿
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عالمه که گوییم اول میکه دو اشکال شده در جواب اشکال باید گفت 3هاشمبنیاما در جواب شعر عقیله 

ا به آن حضرت این شعر رنقلش و در کنماین واقعه فرموده که من این ماجرا را از کتب معتبره نقل میدر نقل 1مجلسی

منسوب کرده است پس این جمله ظهور دارد که شعر از آنِ خود آن حضرت است نه کس دیگر و ظهورات کالم در هر زبانی 

ابن حماد این است  شعرِ که ظاهرِاین شعرِ ابن حماد است ولی ما به شعر که نگاه کردیم دیدیم  مستشکل گفته که.حجت است

2.نه اینکه این شعر به تمامه از ابن حماد است.کرده است 1بیت از شعر آن حضرت را در شعر خودش تضمین که ایشان چند

ین را پیرامون ا 1ه است که کالم عالمه شعرانیاما در جواب اشکال دوم به این شعر، عالوه بر مطالب گذشته شایست

مسلم (ن وقایعیگوییم که همه کتب قدیم به ما نرسیده است و قرینه بر کذب امیباره : ما در این نقل ذکر کنیم. ایشان فرموده

کتفا کنیم. اما شد بایستی به همان اجصاص) نداریم. بلی اگر شرط نقل حدیث وجود یقین بود و از کتب معتبره یقین حاصل می

شود شود. بلی ظنی که از آنها حاصل میهر دو مقدمه ممنوع است نه یقین شرط است و نه از کتب معتبره قدیم یقین حاصل می

3قوي تر از ظن دیگر است.

تا  امیهبنی، بود امیهبنیمت که مرکز حکواست که قبر ایشان در شام بوده  باید توجه داشتاما جواب شبهه آخر: 

آوردن نام  جرئتکسی تا حدي که  گرفتندمیعرصه را بر شیعیان تنگ  ه)132تا سال (د دنکومت بودر رأس ح انی که زم

کند یا به زیارت یکی از :البیتاهلو معارف نشر احادیث چه رسد که را به طور علنی نداشت  7امیرالمؤمنین

و حتی به  ، مخفی بود7یرالمؤمنینقبر مطهر ام7ادقاین خفقان به حدي بود که تا زمان امام ص.برود :البیتاهل

و مبارزه با اعتقادات آنان قتل و غارت علویان و شیعیان 4.ابالغ شده بود7دستور به سب امیرالمؤمنینتمامی بالد اسالمی 

ه به حلب وارد  579صالح الدین ایوبی که به سال به عنوان مثال .ادامه داشتهم و بعد از آنها عباسی در زمان حکماي ظالم

�෩ ଋ�ഃ �ૻକଏબ�ષଐଈહ� ഁଇશ�ෲયକૻ ������ଗ�ુ ംଇશ�ଆપ�ଋ�ઽષଌે�ષକଋ�ଗ�ംଐଋયଌଇશ�ംଋબ�ઽૼ ംଈૐଇશ�શ�ଋ� ഁଇશ�କૠଌଇશ�ഃ �ૻଖକે ଗ

323.      تحریفات عاشورا: ص من آل البیت. . . 

در شعر خودش بگنجاند.  ناًعی. تضمین یعنی اینکه شاعري یک یا جند بیت از شعر دیگران را 1

ان یوم الطفوف لم یبق لی من               لذة العیش و الرقاد نصیبا.2

یوم سارت الی الحسین بنو حرب          بجمع فنازلوه الحروبا

ષહଗଋ�ଖଏଗ�ા ଘଌଇશ�ഀ ଘ����������������ଁ ଇ�ષଌ �ૻા શૼ ଇશ�ଋ�ଘଌો�ଗ

فنالوا ببیعها المرغوبافی رجال باعوا النفوس علی هللا   

ષം�ଗ�ષહષ�ෳહ�ഀ ଇ���������������ഃ෨ �ଖଇଘો�ଖૌ હ�ഃଏભૻ

و کأنی بزینب إذ رأته                      عاریا دامی الجبین تریبا

کنت حصنی من الزمان إذا ما             خفت خطبا دفعت عنی الخطوبا

اً وبَ رُ ى غُ دَ بأَ فَ هُ سفُ خَ هُ الَ غَ �ാෲષ�഻مَ كَ مَّ تَ تَ ا اسْ مَّ لَ �ാෳ�ാෲ�഻ا هِ يَ 

اً وبَ كتُ ا مَ َر دَّ قَ ا مُ ذَ هَ انَ كَ ي ادِ ؤَ فُ يقَ قِ ا شَ يَ تُ مْ هَّ وَ ا تَ مَ 

263ص  9اعیان الشیعۀ: ج 

222. ترجمه نفس المهموم ص 3

کتابهاي سیوطی، یام بنی أمیۀ فیه أکثر من سبعین ألف منبر یلعن علیها علی بی أبی طالب بما سنه لهم معاویۀ من ذلک (از انه کان فی أ :102ص  2. الغدیر: ج 4

الحدید)ابیزمخشري و ابن
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وبیان در محو هر یشد و اداشت کرسی درس فقط براي پیروان مذاهب اربعه گذاشته میشد مردم را به عقیده اهل سنت وا می

1.کردندیگونه اثري از شیعه سعی بلیغ م

ه کنید که نگا 2اب الکامل فی التاریخبه کتشما .و تا به امروز شیعه تحت فشار و ترس و وحشت بوده و هست

در طی قرون هاآنو به اسارت رفتن زنان و کودکان مورد قتل و غارت و سوزاندن شیعیان  هادهکه این عالم سنی به  بینیدمی

سران کفر به  خدمتیخوشجهت و  3لحادو إبا رکون به ائمه ظلم ، اسالمی هايحکومتامروزه هم بعض.کندمیمتمادي اشاره 

این است که شیعیان را بکشند و آواره کنند و به نوامیسشان تعدي  تنها کار مهمشان، المللیبینو استکبار جهانی و تروریسم

این  عاملین و دانندمیجزء دین  آن راو  کنندمیخود افتخار ر در کمال وقاحت به کابعد و و اموالشان را غارت کنند کنند 

 تضعیف وان دینکه این کارها آب ریختن به آسیاب دشمن د بفهمندحاضر نیستنوجههیچو به نامندمیکارها را مؤمن و مجاهد 

.جهان است جايجايسلمین در متمام و تحقیر اسالم ناب محمدي است 

، آمدمیبه وجود و علماي شیعه :البیتاهلبراي استثنایی که  هايفرصت، در طول این قرون با این اوصاف

کم ، قانپس در آن دوران خف، خارج شوندمطلق تا از جهالت  شدمیکامی شیعیان احاخالقی واعتقادي وصرف تربیت عمدتاً

در گذر ایام به جهت معتبر شیعی  بر اینکه اکثر منابعمضاف، امري طبیعی استو امثالشان 3رقیه قبراخباررنگ شدن 

و همین باعث شد که ین رفت معروف در قرون مختلف از ب هايسوزيآتشدرو حکام ستمگر اهل سنت  و علما مرااُتعصب 

.آیدنظرضعیف به  ،رنگ شود و بعضی مسلماتبسیاري از مستندات تاریخی کم

:کنیممیاشاره  سوزيآتشبراي مثال به چند 

4.)448سالجلد کتاب داشت ( 000/200که حدود رن مصزهر فاطمیوکتابخانه األ-1

5.)450سال(اشتجلد کتاب نفیس د 000/10تابخانه شاپور بن اردشیر که ک-2

6.)448سال(.بود آندرو اصول أربعمأة داشت نفیس جلد کتاب  000/80که حداقل  1کتابخانه شیخ طوسی-3

1.)451(سالکتاب داشت. جلد  000/10که کتابخانه صاحب بن عباد-4

300ص  2. موسوعۀ طبقات الفقهاء جلد 1

ه).  630بن اثیر (م الحسن علی بن أبی الکرم محمد بن محمد بن عبد الکریم معروف به ا. تألیف عزالدین أبو2

. تکیه و اعتماد به امامانِ ظلم و کفر3

173الی  170: ص 3. کتاب تحقیق و پژوهشی پیرامون حضرت رقیه4

در حمله طغرل بیگ به بغداد به آتش کشیده شد.  کتابخانهکه این  350ص  9. الکامل فی التاریخ: ج 5

ه طغرل بیگ 448سال از آن را در بغداد بود تا اینکه سال  12سال زعامت شیعه را بر عهده داشت که  124؛ شیخ طوسی246ص  15لحدیث: ج . معجم رجال ا6

ن اردشیر و کتابخانه نخستین پادشاه سلجوقی وارد بغداد شد و آتش فتنه میان شیعه و سنی باال گرفت و به فرمان او دو کتابخانه بزرگ شیعه (کتابخانه شاپور ب

به نجف اشرف هجرت کرد و بنیان حوزه نجف را  1) که از غنی ترین کتابخانه هاي آن زمان بودند به آتش کشیده شدند و بعد از آن شیخ طوسی1سیشیخ طو

پایه گذاري کرد.
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2.(دوران سلطان محمود افغان)کتاب داشت. جلد 000/200که 1ه مجلسیکتابخانه عالم-5

.معروف مغول وهايسوزيکتاب -6 . (قرن هفتم).

اند که اکنون از آن کتب هیچ اثري باقی نمانده است. براي مثال مضافاً که بعضی از بزرگانِ از قدما کتاب مقتل داشته

کنیم:اشاره می باین کت ی ازبه بعض

13شیخ صدوقتألیف 7مقتل الحسین -1

14تألیف شیخ طوسی 7مقتل الحسین-2

15بن نباته تألیف اصبغ 7مقتل الحسین-3

1تألیف محمد بن یحیی العطار 7مقتل الحسین-4

تألیف ابراهیم بن محمد بن سعید7مقتل الحسین-5

تألیف ابراهیم بن اسحاق النهاوندي7مقتل الحسین -6

تألیف سلمۀ بن الخطاب البراوستانی7مقتل الحسین-7

علی بن محمد المدائنیتألیف 7مقتل الحسین-8

بن محمد بن أبی الدنیاعبد اهللا تألیف 7مقتل الحسین-9

تألیف جابر بن یزید أبو عبد اهللا 7مقتل الحسین-10

تألیف عبد العزیز بن یحیی بن أحمد7مقتل الحسین-11

تألیف عمارة بن زید أبو زید7مقتل الحسین-12

تألیف محمد بن زکریا بن دینار7مقتل الحسین-13

تألیف محمد بن أحمد بن یحیی  7مقتل الحسین-14

حمد بن علی بن فضلتألیف م7مقتل الحسین-15

6تألیف هشام بن محمد بن السائب7مقتل الحسین-16

47ص4ج:. الغدیر1

173الی  170: ص 3. کتاب تحقیق و پژوهشی پیرامون حضرت رقیه2

598ص  2. من ال یحضره الفقیه: ج3

451لفهرست: ص . ا4

88الفهرست: ص 5

. مراجعه شود به کتاب معجم رجال الحدیث، ذیل هر عنوان 6
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در کتابهاي  3با وجود این مقاتل که بوده و االن نزد ما نیست دیگر جاي این حرف نیست که بگوییم اگر نام رقیه

1شد.بود براي ما بیان میقدما می

امروز از .از سلف را غارت کرد جاماندهبهراث بعد از سیطره بر بالد اسالمی بسیاري از تهم غرب  دیگر از طرفی

اگر .استجلد باقی مانده  10کمتر از ، ه استبود:البیتاهلاصحاب  روزيشبانههايزحمتماحصلکه 2اصول أربعمأة

.شود ادابنویسد تا حق مطلب  هاکتابباید آمده را مفصل بیان کند  شرح وقایعی که بر سر شیعه و کتب شیعه کسی بخواهد

وجود داشته  و شهادت حضرتش3و منابع تاریخی فراوانی بر اصل وجود رقیه هاکتابمحتمل است که  بنابراین

شده و در قرن هفتم طریقه شهادت ایشان 3با این احوال اینکه در قرن ششم اشاره به نام رقیه.که به ما نرسیده است

لطفی است که ، شدهمطرحهازبانو بر سر  هاکتابدر مصائبشان   کمکمدر قرن دهم اشاره به قبر شریفش شده وو شدهبیان

، اندداشتهروا :البیتاهلبه که هاییظلماز  ايگوشهبا ایشان و مصائبشان به  ییتا با آشنا داشتهخداوند متعال به ما ارزانی 

.جوییمنور بگیریم و به خدا تقرب باز منبع فیضش شویم و با گریه بر آن ناز دانه آشنا 

تمسک فرمودید که از  "المنن"به کالم شعرانی در کتاب 3رقیه حضرت قبر ايبردر استدالل عالیحضرت:ؤالس

کتاب ضعیفی است زیرا از نقل مطالب  "السبطینمعالی"که  فرمایندمیبعض علما .استبه ما رسیده  "السبطینمعالی"طریق 

اده استف "المنتخب"و"الشهادةاسرار "و"روضۀ الشهداء"مانند  اعتمادغیرقابلنابع ضعیف ابایی ندارد و در نوشتن کتابش از م

چیست ؟ عالیحضرتنظر .کرده است

شخصیت  ایشان.) است1385(ممرحوم عالمه محمد مهدي حائري مازندرانی "السبطینمعالی"صاحب جواب: 

که هم  شودمیالعه کند متوجه کسی که کتابش را مط.است هبودو عالمی وارسته یک منبري و واعظ متتبعو معروفی بوده

ضعف مطالب نقل شده دلیلی بر ، درست نیست چرا کهنقل کرده است که ایشان از ضعفااین مطلب، ه و هم متتبعبود ذوقخوش

عالوه .ستنیصحیح احتیاج به سند چندان نهایت اینکه سندش مشخص نیست و ما توضیح دادیم که در مطالب تاریخی .نیست

، ستمؤید آن اهم  "المجالسۀتسلی"مطلب و کالم عالمه حائري نیست ، منبعتنها 3در مورد قبر حضرت رقیهبر اینکه 

عالمه  بر قدماست در قرن دهم می زیسته و ا "المجالستسلیۀ"حائري کرکی که صاحب  طالبابیمحمد بن سید مرحوم 

کذب یا خطا در مورد تمام آنها دادن دور از انصاف است. . احتمالحائري است و معاصر خود شعرانی است

با این حال هیچ و اندبودهلماي شیعه و سنی شاهد ماجرا آمده که بزرگان و عمرحوم خراسانی گزارش : در ؤالس

منطقه  و شخصیتی مثل سید محسن امین با اینکه در حوالی آن حادثه مهم را نقل و ثبت نکرده استکس جز متولیان حرم این 

. لو کان لبان1

نقل کرده بودند.  :حاوي احادیثی بودند که اصحاب از اهل البیت عمدتاًبود که   :کتاب از اصحاب اهل البیت 2.400
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8به این ماجرا ننموده است و درباره این بارگاه تنها نوشته: رقیه دختر حسین اياشارهولی در گزارش خود  حضورداشته

این در  1.خدا به درستی آن آگاه تراست، العماره دمشق زیارتگاه استنسوب است و مشهدي که در محله دارقبري به او م

باید مرحوم امین صحت داشت  ايقضیهاگر چنین  طبعاًحوادث فراوان است و گونهاینحالی است که انگیزه براي نقل و ثبت 

.کردمینیا حداقل در مورد قبر خانم تردید  کردمیبه آن اشاره 

کتابکتاب ایشان که مضافاًتمام مطالب را نداشته آوريجمعو  2استقصابر محسن امین بنا مرحوم سید  اوالًجواب : 

اتفاق افتاده و تا زمان مرحوم امین فاصله زیاد  1280این قضیه در سال  ثانیاً؛مطالب را ذکر کند گونهاینتا تاریخی نیست 

که مدت زمانی  بر فرض هم اگر به دست ایشان رسیده باشد.است پس معلوم نیست که این قضیه به دست ایشان رسیده باشد

آن مؤونه و زحمت  سقموو فحص از صحت  مسئلهو مصدر اصلی  پیدا کردن منبعزیاد است و گذشته است از آن حادثه 

پس دیگر دنبال قضیه را ، ماندبازمیترمهمو از کارهاي  بردمیکه زحمت زیادي  بیندمیگاهی انسان (.طلبدمیايویژه

ست و از این رو ا3قبر رقیه تنها تردیدش درواست نکرده  يتردید3ایشان در مورد اصل وجود رقیهثالثاً)گیردنمی

و قضیه ابراهیم دمشقی 3در مورد قبر مطهر رقیهمرحوم امین  رابعاً.یا حداقل مخالف ما نیستند ایشان هم مؤید ما هستند

که احتمال اشتباه از او  شدمیمانند دیگر علماایشان  کردمینفی  اگرهم و بر فرض  اظهار نظري نفرموده است نفیاًو اتاًاثب

را مطرح  اشکاالتی1مجلسیایشان در مورد عالمه  مثالً؛بوته نقد علمی قرار گیردبود فرمایش ایشان در  الزمو رفتمی

.اندکردهقبول نآن را که علما 3اندکرده

و معلوم  که از سیف بن عمیره کتاب ادبی یا شعري گزارش نشده اندگفتهبعضی در مورد قصیده سیف بن عمیره  :ؤالس

صحت مندرجات آن 7تا از تقریر امامخوانده باشد 7یا امام کاظم7ي و منظر امام صادقرأدر مشعرش را  هم نیست

.اندشدهقدما نیاوده اند و فقط متأخرین متعرض آن  هايکتابکه این شعر را  خصوصاً، شعر ثابت شود

پس الزم نیست ، اندکردهشعر را نقل هاآنایشان شعر را شفاها در حضور اصحاب خوانده و احتمال هست که جواب: 

بلد نبوده هم شان ذکر نشده دلیل نیست که شعر گفتن اینکه کتاب ادبی یا شعر براي ایبراي ایشان کتاب شعري ذکر شده باشد و 

زیرا در آن .تا تأییدي بر شعرش به حساب آیدخوانده باشد  7الزم هم نیست که ایشان شعرش را در محضر امام.است

7قمام صادتا زمان ا7که سکینه و فاطمه دو دختر امام حسین خصوصاًمعلوم بود 7دان امام حسینزمان تعداد فرزن

شعرش بگوید یک نفر در در این زمان به طور مثال اگر .) از این رو احتمال دروغ و اشتباه در حق او نیست117زنده بودند (م

.شودمیو رسوا  است گودروغکه او فهمندمیمردم  ،داشته عبداهللاپسري به نام  1که امام خمینی

34ص  7. اعیان الشیعۀ: ج 1

. به نهایت چیزي رسیدن 2

183ص  9. اعیان الشیعۀ: ج 3
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 وارد نشده و تنها در کتاب منتخب التواریخ منعکس شده این احتمال هست که قدما  در کالمشعر این اما اینکه 

چیزي که مهم .اریخ رسیده باشدخراسانی صاحب منتخب التوبه دست مرحوم باشد وشعرش در میان کتب مفقوده شیعه بوده 

 به سیف بندلیلبیو خودش  از ت که ما به خاطر جاللت مرحوم خراسانی مطمئن هستیم که این شعر رااست این نکته اس

.در کتابش آورده استبعد و در کتابی دیده و  منسوب نکردهعمیره 

در حین 7که در اکثر نسخ لهوف جمله امام حسین اندکردهبعضی اشکال  ،اما مطلبی که از لهوف نقل شد:ؤالس

.امده استوداع نی

با فعالًلی ماو.است این متن آمده یا نه که از لهوف موجود اينسخهترینقدیمیباید بررسی شود که آیا در جواب : 

نقل نزدیک تر  به اصلِ ترکاملکه متن  گذارندمیزیرا عقال بنا را بر این  این اشکال را جواب دهیم؛ توانیممییاده اصل عدم ز

.ي جا افتادگی استص دارااست و متن ناق

از متفردات  به اصطالحودر کتب قدما نیامده و فقط در کتب متأخرین آمده ، فرمودیدذکر که هم یبقیه مؤیدات:ؤالس

.خوردمیپس اعتباري ندارد و به درد تأیید هم ن،متأخرین است

نیست که به راحتی بتوان آن را  اعتباربیهم  چنانآنگر چه اعتبار این مطالب به اندازه نقل قدما نیست ولی جواب : 

این این احتمال می رود که  هاکتابلت نویسندگان این وثاقت و جال با توجه به.نیست هاآنبر نفی  دلیلی اصوالًنفی کرد و 

یبعضکه به عالوه.ن کتب به دست ما نرسیده استولی آ اندکردهو نقل  انددیدهبزرگان این مطالب را در کتب قبل از خودشان 

داراي ، داردشخصیت بزرگی نزد بزرگان شیعه هستند؛ ایشان عالماز أ1مرحوم فخرالدین طریحی از این بزرگان همچون

کسی بگوید که  اگراست و دار استناد علما کتابش مورد توجه و مالبحرین است که چون مجمعمعتبري هم هايکتاب

حتیاج ایشان به این اصل که در مطالب تاریخی ا احتماالًکه گوییممیت ما منتخب بی سند است پس باطل اسدر ال هایشحرف

ما باید در مورد .و شاید منابعی که در دست ایشان بوده براي خودشان معتبر بوده است تمسک کرده است، به سند نیست

.به ما رسیده است لماتراث شیعه از طریق همین ع.نکنیم و باید حسن ظن داشته باشیم انصافیبیبزرگان خودمان 

3ادله شهادت حضرت رقیه

حال ، بود7الحسین عبداهللابیبراي امام 3اصل وجود دختري به نام رقیه سؤال : تا به حال بحث بر سر

سر مقدس امام آیا این خبر که براي آن حضرت، را که طریقه شهادت ایشان را بیان کرده بفرمایید ايادلهعالیحضرت

ستند ؟معتبر ه هاکتابآیا آن  اندآوردهاین نقل را  هاییکتابچه  ؟صحت دارد انددهآوررا 7حسین

فارسی را مطرح کرده کتاب 7شهادت دختر کوچک امام حسین کتابی که واقعه معتبرترینو  ترینقدیمیجواب: 

.پردازیممیبررسی نقل ایشان و بعد به  دهیممیخود کتاب  پیرامون مؤلف کتاب و توضیح مختصري ابتدا.است کامل بهایی
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 که نویسندمی، باشندمیکه از محدثین و محققین طراز اول معاصر و شیخ عباس قمی   تهرانیآقابزرگاما مؤلف:

از قدما حساب  است و 695طبري است ایشان متوفاي الدین حسن بن علی بن حسن الطبري معروف به عماد، مؤلف کتاب

شیخ عباس قمی  مرحوم.استبوده 1استاد عالمه حلیخواجه که 1است1نصیرالدین طوسی اجهخوو از معاصرین  شودمی

، تاداس، عالم، شیخ(2،یرُ رِ حْ لّنِ اثُ دِّ حَ مُ الْ مُ لِّ کَ تَ مُ الْ یرُ بِ خَ الْ رُ اهِ مَ الْ مُ الِ عَ الْ خُ یْ الشَّ ◌َ :ایشان چنین تعبیري دارد در مورد

یلٌ لِ جَ مٌ لِّ کَ تَ مُ یرٌ رِ حْ نِ بٌ ّرِ دَ تَ مُ یرٌ بِ َخ◌َ رٌ اهِ مَ مٌ الِ عَ :نویسدمیجاي دیگردر و )زیرك، حدیث گو، متکلم، آگاه

)بسیار دانا، فاضل، هوشیار، یث گوحد، بزرگ، متکلم، حاذق، آگاه، استاد، عالم(٣.ةٌ امَ هَّ فَ لٌ اضِ فَ یلٌ بِ نَ ثٌ ّدّ◌◌ِ حَ مُ 

4.ء أعالم شیعه ذکر کرده استایشان را جز1عالمه امینی

عمادالدین کتاب را به .السقیفه است، کامل بهایینام اصلی کتاب  :نویسندمیآقابزرگخ عباس قمی و اما کتاب: شی

سال طول کشیده و  12نوشتن کتاب ، شده کامل بهاییدین نوشته است لذا اسم کتاب البهاءالدین محمد بن شمس، دستور وزیر

کسی که این کتاب را ببیند و بسیار پر فایده است ابی مفید و کتاین کتاب  5.کار نوشتن کتاب به اتمام رسیده است 675سال 

از محتواي اعتبار آن (6.بوده است دماي اصحاب نزد نویسنده آن حاضرو کتب قحدیثی که نسخ اصول  دهدمیتشخیص 

)قابل اثبات است اشغنی

و اهتمام او در جاللت شأن او  هاین نتیجه را گرفت ک شودبا این اوصافی که از عماد الدین و کتابش ذکر کردیم می

خود را بیان کرده است. کتاب رساند که او از کتب معتبره مطالبما را به این اطمینان مینوشتن این کتاب، 

که اصل  کندمینقل  "الحاویۀ فی مثالب معاویۀ"را از کتاب 7امام حسین آن کتاب قضیه دختر خردسالایشان در 

رااهل سنت است که کتاب  از علما 7قاسم بن محمد بن احمد المأمونی ده است ولی نویسنده آننرسیدست ما به کتاب الحاویه 

:نویسدمیعمادالدین .) نوشته استمعاویه (علیه ما یستحق علیه

در حاویه آمد که زنان خاندان نبوت در حالت اسیري حال مردان که در کربال شهید شده بودند بر پسران و دختران 

د تا ایشان را به خانه یزی، آیدمی[و] باز که پدر تو به فالن سفر رفته  دادندمیهاوعدهند و هر کودکی را داشتمیه ایشان پوشید

این ساعت او را به خواب دیدم ، : پدر من حسین کجاستار شد و گفتشبی از خواب بید، دخترکی بود چهار ساله، آوردند

443ص  2؛ الکنی و األ لقاب: ج 252ص  17. الذریعۀ: ج 1

؛443ص  2. الکنی و األلقاب: ج 2

200-201ص  1. الفوائد الرضویۀ: ج 3

25ص  6. الغدیر: ج 4

111؛ الفوائد الرضویۀ: ص 443ص  2؛ الکنی و األلقاب: ج 252ص  17. الذریعۀ: ج 5

200-201ص-1: ج . الفوائد الرضویۀ6

374ص  17العجوز است و در قرن پنجم می زیسته است. سیر أعالم النبالء ج . ایشان از شاگردان ابن7
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از خواب بیدار شد و حال ، یزید خفته بود ؛خاستفتادند و فغان از ایشان برگریه ا! زنان و کودکان جمله در سخت پریشان

مالعین .آن لعین در حال گفت که بروند و سر پدر او را بیاورند و در کنار او نهند، خبر بردند که حال چنین است.تفحص کرد

بر  بترسید و فریاد آن دختر، پدر توست رمالعین گفت: س ؟پرسید این چیست، سر بیاورد و در کنار آن دختر چهار ساله نهاد

1.جان به حق تسلیم کردچند روز  نآ دروآورد و رنجور شد 

زنده 7خردسالی که بعد از امام حسین ثابت کردیم که تنها دختر سابقاًبرده نشده ولی 3یهدر این نقل نامی از رق

کاملنقل در پس این دختر.استدر دمشق معروف 3قبري به نام رقیه شد کههم و بیان  ؛بود3مانده بود نامش رقیه

.است که قبرش در دمشق است3همان رقیه بهایی

عمده .اندکردهقضیه شهادت خانم را مطرح  شده که بعداً هایینقلاست که مرجع  هاییکتاباین کتاب یکی از  احتماالً

.باشد ینکالم متأخرباشد و لو از  مسئلهمؤید  ندتوامیعلماي بعدي بعدي در کالم هاينقلدلیل همین نقل است و تمام 

اشکال و جوابهایی به کتاب کامل بهایی

لطف فرموده جواب  عالیحضرتاشاره کنم تا  بهاییکامله اشکاالت مهم در مورد کتاب سؤال: استاد اجازه بفرمایید ب

.بفرمایید

به همین دلیل مطالب تاریخی که در آثار ، مأخذ استبدون  هاآنکه کتاب در بسیاري از موارد بلکه غالب  شدهگفته

شگفت وجود دارد که تحقیق جدي  تازهنوعی اخبار  ،به خصوص که در کامل.وي آمده باید با منابع دیگر تعدیل شود

 هاآنو به اصطالح در نقل شوندمینغیر معتبر را آورده که در منابع کهن یافت  هايگزارشاو در مواردي برخی از .طلبدمی

 کهدرحالیاست 6اهللارسولمنکر این بوده که دختري به نام رقیه از فرزندان  مثالًاشتباهاتی دارد  بعضاًو حتی .متفرد است

.کرده استرا اثبات این نسبت صحاح  ادعیه و روایات 

براي امام تنها دو دختر ، اشکال دیگر این است که خود عمادالدین طبري در کتاب دیگرش مناقب الطاهرین

اعتقادي نداشته 3پس خود عمادالدین طبري هم به وجود دختري به نام رقیه 2،سکینه و فاطمه، ذکر کرده است7حسین

3.است

.باید گفت که خود کتاب مصدر و مأخذ است، ی بی مأخذ استبهای که مطالب کتاب کامل شدهگفتهنکه جواب: اما ای

با خبرویت و جاللتی که ما از و از طرفی هم .ه منابع دست اول دسترسی داشته استچرا که از تألیفات قدما است و مؤلف ب

179ص  2بهائی: ج . کامل1

582ص  2. مناقب الطاهرین: ج 2

. به نقل از کتاب تحریفات عاشورا3
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آیا شما در مورد کتاب لهوف مرحوم ابن طاووس .نیست هاحرفعمادالدین طبري نقل کردیم دیگر جاي این بزرگان در مورد 

ر کتب معتبر این مطالب را دیده و در کتابش ذکر د حتماًکه او  گوییدمییا  کنیدمیاین اشکال را ، معاصر طبري است تقریباًکه 

.کرده است

داشتن اصوالًو  گرددبرمیکه اخبار متفرد دارد هم اشکال مهمی نیست چرا که این به منابع او  شدهگفتهاما اینکه 

.کندمیرا دفع وثاقت و جاللت او این نحو اشکاالت .متفردات عیب نیست

باألخره  نداشته باشد تیکدام کتاب غیر قرآن کریم است که اشکاال:اوالًباید گفت که  اما اینکه او اشتباهاتی دارد

: در قول دختران پیامبر گرامی اسالم اقوال مختلف است و بعضی ثانیاً.نبوده است معصوم از خطا، طبريمؤلف کتابِ تاریخِ

1.آن حضرتختران ربیبه آن حضرت بودند نه دختران که این د اندقائلاهللا ظله الشریف  أداممثل عالمه سید جعفر مرتضی 

 دو دختر داشته است و این تنافی با بحث ما7اما اینکه نظر عمادالدین در کتاب مناقب بر این است که امام حسین

باید گفت که این تنافی یا:، دارد

3یکی از کتب قدما اسم رقیه به خاطر تنافی در ادله و منابع مرحوم طبري است که این مخل نیست چرا که باألخره-1

.ورده است و همین قدر در بحث ما کافی استآ7را جزء فرزندان امام حسین

3ود و شهادت رقیهاستدراکی حاصل شده بر وج، بهاییکاملبراي مرحوم طبري در کتاب  یا به خاطر این است که-2

2.)مناقب برگشته است پس از نظر خودش در کتاباست  یافته مسئلهبراي این دي را (منبع جدی

پاسخ داده  هاآنشده که باید از  ال دیگرچند اشکاز جانب منتقدین ، متأخرین هاينقلاستاد به این نقل و سؤال : 

مام از این رو ت، یکی است تقریباًچرا که سیاق اشکاالت و اشکاالت را عرض کنم  هانقلتمام اول اجازه بفرمایید .شود

.تا به صالحدید شریفتان پاسخ مناسب را در مورد هر یک ارائه فرمایید آورممیتدا یکجا ت را در همین اباشکاال

در تفاوت دارد چرا که مشهور است 3ادت رقیهکه این متن با آنچه درباره شه بینیممیکامل بهاییدر همین نقل 

خانه یزید (لعنۀ اهللا علیه) محل شهادت را ، دهکه سه ساله بو مشهور است کهدرحالیکندمیاین نقل دختر را چهار ساله معرفی 

همچنین در .سر مقدس با دیدننه هم زمان  داندمینه خرابه شام و شهادت ایشان را چند روز پس از دیدن سر مبارك  داندمی

کجا  منابع بعدي ازجاي این سؤال هست که پس ؛خبري نیست3رقیه سوزجاننقل است از کلمات  ترینقدیمیاین نقل که 

ی که در کربال شهید حال مردان، همچنین در این نقل آمده که زنان خاندان نبوت در حالت اسیري.اندکردهآن کلمات را نقل 

همه کاروان اسرا اعم از کودکان و زنان مشهور این است که کهدرحالی، ندداشتمیبر پسران و دختران ایشان پوشیده  شده بودند

،  تألیف عالمه سید جعفر مرتضی عاملی126ص 2ج  6ح من سیرة النبی األعظمام ربائبه و کتاب قیم الصحی 6. مراجعه شود به کتاب بنات النبی1

.هست673است و سال اتمام تألیف مناقب  675بهائی . سال اتمام تألیف کامل2
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ه ب !سر پدران خود را ندیده باشند هابچهتا شام آمده بودند و خیلی بعید است که  شهداي خودمنزل با سرهاي مبارك 40

.خیلی نزدیک است شهادت آن حضرتعصر عاشورا با همه وداع کردند و همه دانستند که 7خصوص که امام حسین

ري را با تفصیل بیشتري طالب طبم، ) در کتاب روضۀ الشهداء910فی (ممال حسین کاش، پس از عمادالدین طبري

و محل وقوع حادثه را کوشک (کاخ) یزید  کندمیر ساله معرفیاو او را چه بردنمیاما همچنان نامی از کودك .استآورده

سر پدر ، آن سر را برداشت و نیک در آن نگریست، د در آن طبق نهادهسري دی 1چون مندیل بر گرفت:افزایدمیو  داندمی

2.الحال جان شیرین بدادمالید لب خود بر لب وي نهاد و فیی از سینه بر کشید و روي در روي پدر خود را بشناخت آه

و محل وقوع حادثه را کاخ یزید  کندمیو او را چهار ساله معرفی  بردنمیودك نامی از ک همچنانمالي کاشفی

جاي این ، ق افتاده که سر مطهر را دیده استتفاشهادت کودك همان شبی ابه عالوه  در نقل ایشان و  نه خرابه شام داندمی

سؤال هم هست که مالي کاشفی این تفاصیل زائد را از چه منبعی به دست آورده است؟

نقل  هاییتفاوترا با  در کتاب المنتخب داستان)1085مرحوم فخرالدین طریحی (م، کاشفی مالحسینپس از 

همچنین نخستین منبعی است که به تفصیل سخن گفتن .کندمیه کودك را سه ساله معرفی این نخستین منبعی است ک 3.کندمی

.آوردنمیذکر کرده اما باز نام کودك را 7امامسر مطهر کودك را با 

4.است دیگر آورده ايگونهتان را به داس ارجستانی محمدحسینلس نوشته اواخر قرن سیزدهم کتاب انوار المجادر

در یک او .ین منبعی است که نام کودك را برده ولی نام او را زبیده و محل حادثه را خرابه شام ذکر کرده استاین گزارش اول

.نبودند7طفل حسین رقیهومگر سکینه  :گویدمیجا . .داندمیدکی که شهید شده را زبیده نام کو با این حال در اینجاو  5.

. دستمال را برداشت 1

389. روضۀ الشهداء: ص 2

. موالي ما امام پرداختندمیدر آن به سوگواري  هاآنبه آنها اختصاص داد و  ايخانهو رسول او در شهر شام بر یزید وارد شدند ا آلوکه وقتی آل اهللا  شدهروایت.3

را که با دستمالی دیبقی (حریر) پوشیده بود آوردند و در برابرش نهادند و پرده از آن برداشتند. دختر  7دختري سه ساله داشت. . . سر شریف امام 7حسین

: ((پدر جان چه کسی تو را با خونت خضاب کرد؟ پدر  گفتمیرت است آن را از طبق برداشت و در آغوش گرفت و گفت: این سر کیست ؟ گفتند سر پد 7امام

ر جان چه کسی از یتیم نگهداري جان چه کسی رگهاي تو را برید؟ پدر جان چه کسی مرا در کودکی یتیم کرد؟ پدر جان پس از تو ما به چه کسی دل ببندیم ؟ پد

گریان  هايچشماسیر است؟ پدر جان چه کسی نوازشگر  هايبیوه؟ پدر جان چه کسی پاسدار زنان رنجور است؟ پدر جان چه کسی نگهدار بزرگ شود تاکندمی

غریب کیست؟ پدر جان چه کسی نوازشگر موهاي پریشان است؟ پدر جان براي ناکامی ما پس از تو چه کسی هست؟ پدر  دورافتادگاندهنده  پناهجاناست؟ پدر 

. پدر جان کاش من در خاك شده شدممی. پدر جان کاش پیش از این نابینا شدممین براي غریبی ما چه کسی پس از تو هست؟ پدر جان کاش من فداي تو جا

ند دیدند که سختی کرد تا از هوش رفت. وقتی تکانش داد گریهوگذاشت  7)) آنگاه دهانش را بر دهان شریف امامدیدمنمیآلودخونبودم و محاسن تو را 

136روحش از دنیا جدا شده است.     المنتخب: ص 

نه فرشی و نه لباسی، غمگین نشسته بودند و شغل ایشان تعزیه داري بر شهیدان کربال نه طعامی ونه شمعی نه چراغی نه آب و هاشبرسول خدا در آن  بیتاهل.4

161از فراق پدر بزرگوار بسیار گریه کرد. . . .      انوار المجالس: ص  بود تا آن که زبیده خاتون دختر سه ساله سید الشهداء شبی

160. انوار المجالس: ص 5
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منقول است که طفلی  ) چنین آورده است:نیۀ (شیخ محمد جواد یزديم صاحب کتاب شعشعۀ الحسیدهاوایل قرن چهار

ده یا در خرابه شام از دیدن سر پدر بزرگوارش از دنیا رفت و لیکن در نام او اختالف است که زبی7از حضرت امام حسین

پس در این  2.ه بوده استفاطماألحزان آورده که اسم آن دختر او همچنین به نقل از کتاب ریاض 1.رقیه یا زینب بوده باشد

.براي آن کودك نقل کرده استچند نام  کتاب

) در کتاب اإلیقاد براي نخستین بار با صراحت نام کودك را 1334(م عبدالعظیمیشاه  محمدعلیبعد از ایشان سید 

4-3.او را سه ساله آورده است سنورقیه 

محل وگرفته تانام و سناز.ن داستان مورد اختالف بودو همه زوایاي ایود ستاد عزیز هیچ نقلی شبیه دیگري نبا

ما در  ؟آیا این کثرت اختالف دلیل بر این نیست که اصل قضیه از تحریفات عاشورا است، بودمتناقض، زمان شهادت کودك

آن  خانوادهکه تمام  کنیممیصحبت7الحسین عبداهللابیسی مثل دختر کدر باره ، کنیممیصحبت ن یک کودك گمناممورد 

؟واقعه این همه اختالف باشداین باید در پس چرا ، جهان اسالم هستند ارکانو  عالمأاز مشاهیر و  حضرت

حاال فقط جهت توضیحات بیشتر .دادیمآن اختالفات ی و کثرت مون اختالفات تاریختوضیحی پیرا قبالً:جواب

:شویممیمطالبی را متذکر 

6اهللارسولزاتربزرگشخصیتی ، آیا مگر به عالم امکان:پاسخ بدهید سؤال من وب است ابتدا شما به این چندخ

، 8بعضی ، 2بعضی ، اندکردهصفر را ذکر  28بعضی (مشهور) .در روز شهادت ایشان اختالف است آمده است؟ با این وجود

در محراب یا غیر  ؟چگونه بود7نینامیرالمؤمطریقه شهادت امام 5.اندکردهرا ذکر ربیع  22بعضی  و، 12بعضی، 10بعضی 

قول مشهور قول غیر مشهوري  کنارو؟اختالف است:در روز شهادت اکثر امامان معصوم چرا ؟محراب در نماز یا غیر نماز

و7چرا در طریقه شهادت و قاتلین امام حسین نظر واحدي وجود ندارد؟:البیتاهلثر چرا در روز تولد اک.ستهم ه

.است و یاقوال مختلف:البیتاهلثر و چرا در سن اک ؟بال اختالف استش در کربیتاهل . . بحث را وارد فرزندان  ایناگر.

.در روز شهادت یا رحلت و، هاآندر سن ، در تعداد فرزندان!است ماشاءاهللاختالف الی که بکنیم  البیتاهل . اختالفات .

دیگر چیزي از تاریخ ، بگوییم از اصل مجعول است شده استیآن اختالف سردر چیزي که  اگر بخواهیم در مورد.فراوان است

را  مسئلهاصل ، که به صرف بروز اختالفهم کار درستی نیست  قالییو عیعقالنواز لحاظ علمی .ماندمینثابت و پابرجا

171ص  2. شعشعۀ الحسینیۀ: ج 1

173ص  2. شعشعۀ الحسینیۀ: ج2

ل داشت و در شام در میان را دوست داشت گفته شد که نام وي رقیه بود سه سا 7و او هم امام داشتمیدختر کوچکی داشت که او را دوست  7. حسین3

179اسیران بود.       اإلیقاد: ص 

389الی  382. ص 3، بحث رقیههست7. این اشکاالت از جلد اول کتاب دانشنامه امام حسین4

503-504ص  22نوار: ج . بحار األ5
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به آن قولی که  در جزئیات مثالًقواعد خاص خود را جاري کرد که  موارد اختالفیباید در که بیان شد  همان طور.منکر شویم

قولی که متمایل شد واال به  باید به طرفی که مشهورتر استاگر دلیل یک طرف قوي تر نبود ، دلیلش قوي تراست ملتزم شد

ف است و صرف وجود اختال همین طورهم 3ث ما پیرامون حضرت رقیهدر بح.است اعتماد کرد بیشترآناحتمال صحت 

.نیست سئلهمدلیل بر مجعول بودن 

و جو :البیتاهلبا هادشمنیبا آن همه ، سال 1400نتظار داشته باشیم که با گذشت بیش ازنباید ا وقتهیچ

.برسدبه دست ما شفافووقایع بدون اختالف و به روشنی، و خیانت مورخین مغرضو تحقیر مورخان متعهد  آزاروخفقان

 پس اکثر، ه به آیندگان برساننددغدغ بدونوب صحیحشان را به راحتی وانند مطالباعث شد که مورخین صادق نت هادشمنیاین 

ه راحتی و ب درخشدمیاقوال  اليالبه(گر چه در بسیاري موارد سخن حق از .ریز و درشت مورخین اختالفی شدمطالب 

زمان زیادي گذردمیسال  65از جنگ جهانی دوم حدود :بزنماز تاریخ معاصر من یک مثالی )آن را تشخیص داد توانمی

.نیست و با وجود وسایل ارتباطی و فیلم و تکنولوژي و . !انددادهکاست را به خورد مردم ببینید چه دروغ بزرگی به نام هلو.

نبود علیه شیعه هادشمنیفرض هم که این  گذشته از این بر _نفر!!  آدم سوزي آن هم در مقیاس شش میلیون هايکوره_

.بروز اختالف است ساززمینه، و فاصله گرفتن از وقایعزمان شت گذنفس 

ید اصل مؤتواندمینیست بلکه  مسئلهود این اقوال نه تنها موجب ضعفبر خالف نظر منتقدین ما قائلیم که اصل وج

ل آن اشتباهاتی هم رخ داده ر نقو البته د اندپرداختهبه نقل آن مورخین و  علماچیزي بوده که حتماًدر واقع  زیرا، باشد مسئله

 هاينسخهبه خاطر نسخی باشد که به دست هر یک از بزرگان رسیده است ممکن است  تواندمیوجه اشتباهاتشان هم .است

لبشان را از جایی نقل مطا حتماًکه گذاریممیو بنا را بر این داریم  به علماي خود حسن ظنما ، باشد اصلی متفاوت بوده

.قوي تر استمرحوم طریحی این احتمال در حق و، دست ما نرسیده استاصلی ع منب واندکرده

دختر کوچکی  )چه کاخ یزید لعینو خرابه در چه (اصل اینکه در شام که  شودمیاین  شدهگفتهمطالب  ماحصلپس 

و بهانه  کندمیو گریه  دشومیو بیدار  بیندمینیمه شب خواب پدر را 7از امام حسیننام دیگر) چهو 3(چه به نام رقیه

ر مطهر امام و دستور آوردن س شودمیو یزید ملعون مطلع  کنندمیگریه  ان و کودکانو به گریه او همه زن گیردمیپدر را 

درنوشدمیشهادت  شربتودهدمیآن دختر دردانه بعد از دیدن سر پدر دست آخر از غصه جان و  دهدمیرا  7حسین و

یکی ازکه  بینیممیرسدمیعلمی که  هايتحلیلبله نوبت به .نیست شبههواست و جاي شک  انکاریرقابلغ، شودمیشام دفن 

در7امام حسین بیتاهلو قرائنی هست که ؛آمده 1"األنسابلباب"نقلکه در  چنانآناست 3آن دختر رقیه هاينام را

ابن طاووس که:مثل نقل کتاب لهوف مرحوم  ،،جایی شبیه خرابه ساکن کردند

355األنساب: ص . لباب1
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سپس .١مْ هُ وهُ جُ وُ ��ാ�ുાقَ ى تَ تَّ حَ هِ وا بِ امُ قَ أَ فَ دٍ ْر �ാෲ�ാહ�وَ رِّ حَ نْ مِ مْ هُ نُّ كِ �ാෲ�ിଞ�لٍ ِز نْ ى مَ ِل◌َ إِ مْ هِ بِ رَ مَ أَ مَّ ثُ 

د که ماندن قدرآن، مکان پس در آن.کردمیرا محافظت  هاآندستور داد اسرا را به منزلی بردند که نه از سرما و نه از گرما 

.پوست انداخت هایشانصورت

العدم نیست و منتقدین باید دلیل بر دیگر جاي اصالۀ3در بحث رقیهفراوان مؤیداتوواضح با وجود این ادله 

آن  نباشد قرائن و شواهد و مؤیدات پیرامونچرا که در مسائل تاریخی حتی اگر دلیل محکمی در دست .خالف بیاورند

.ت کند تا به عنوان یک حادثه تاریخی تلقی شودرا تقوی مسئلهتواندمی

خود مقتل نویسان اضافه  زبان حالی است که یاوهاتحلیلو کتب تاریخی اضافه شده مقاتل گاهی بعض مطالبی که به 

دیده  اصلیمعتبر یا علما در مقتل  از مورخینیک کسیهم در این قضیه احتماالً.نیست مسئلهاین هم مضر به اصل ، اندکرده

این سؤال برایش ، بوده و دختر بارها سر پدر را دیده سراو از طرفی هم سر شهدا با اکه دختري با دیدن سر پدر جان داده 

پس در تحلیل خودش گفته از دنیا رفته مطهر سر آن دگربارهکه چطور دختري که بارها سر پدر را دیده با دیدن  آمدهپیش

این  –به سفر رفته  پدرتانکه  اندگفتهپس به کودکان  اندداشتهپدران را از کودکان مخفی خبر شهادت  ترهابزرگحتماً-که

 ی ازوقتی که یک و.تا شهادت آن بچه در نزد مستمعین امر بعیدي به نظر نرسداز روي حدس اضافه کرده را  توضیحات

(به گمان اینکه سند تاریخی  هایشانکتابدر را ات توضیحهم بالتبع این بقیه  کندمیچنین تحلیلی را به کتابش اضافه  ینمورخ

، اشتباه باشد ايمسئلهدر مورد  هاتحلیلو  هابرداشتاین نحو اگر حال حرف ما این است که بر فرض.کنندمی) منعکس دارد

 هاتحلیلبه چنین  این است که احتیاجییی هاتحلیلما در مورد چنین  البته نظرو که اصل قضیه زیر سؤال برود  شودنمیباعث 

به خاطر خوابی 3رقیه قراريبیاین احتماالًمثل اینکه گفته شود .قابل تصور استبراي این حادثه  احتماالت بهتريو  نبود

قات با سر مقدس در لحظه مالاز این رو دختر خردسال )پریشانی داشتپدر حال  که(.آن شب دیده استکه  ه استبود

 از آن سر مطهر به دختر رسیدهو شاید هم اشراقات و تجلیاتی  تسلیم کرده است آفرینجانبه  جان وطاقتش طاق شده است

.و شاید هم باشد . . .

به به خاطر این است که منابعی که  احتماالًقبل از المنتخب نیامده  هايکتابدر 3قضیه صحبت رقیه اما اینکه

که این (این مطالب را داشته  در دست طبري و کاشفی بوده و آن منابع از منابعی بوده که ترکاملدست مرحوم طریحی رسیده 

بته بیان زبان حال بین وعاظ و ال.حی زبان حال را بیان کرده استو شاید هم مرحوم طری)نبوده استعلماي سلف منابع نزد 

ها شود که این نحو تنافیتأکید میو از .ست که مرحوم طریحی زبان حال بیان کرده باشدیشعرا و مادحین مرسوم است و بعید ن

از طرف آقایان بر رد این مطالب ندیدنم.دلیل متقنی ما که  مضافاًمضر به اصل مسأله نیست، 

140ص 45، بحار األنوار: ج 231،  األمالی شیخ صدوق: ص 109. لهوف: ص 1
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.نیست مسئلهوجود دارد مضر به  هانقلکه در اختالفاتی  تردید است و غیرقابلاصل قضیه پس نتیجه این شد که 

ه با اینکه کتاب نکرد اياشارهقبرشان  و3رقیهبه قضیه لمی و تتبعشبا آن جامعیت ع1: چرا عالمه مجلسیسؤال

1؟استناد کرده است بعضاًدر دستش بوده و به آن کتاب  کامل بهایی

:هاجواب

عالمه قصد داشت که احادیث  بله.: ایشان ادعا ندارد که در مورد حادثه کربال هر چه بوده را آورده استاول

رانظیربیاي موسوعه همانصافاًود و جمع کند تا احادیث در مرور زمان از بین نرروایی را در یک جامع:بیتاهل

همه مطالب که غیر از احادیث ایشان ملتزم نبودهاما .خود دارد به همراه قوي را هايتحلیل، که عالوه بر جامعیتهآوردگرد

.بیاوردهم را دیگر 

چرا که  شودمیاعتبار ساقط درجه آن کتاب از ، کتابی را تضعیف کند مهاگر عال: چیزي که مهم است این است که دوم

.نساب ایشان تضعیفی ندارداأل و لباب کامل بهاییو در مورد  ؛ایشان کارشناس بزرگی است

چرا که اگر  ؛دلیل خوبی است که کتاب را قبول داشتهگاهی مطالبی را از این کتاب نقل کرده که ایشان سوم: همین

األنوار مشارق چنانکه در مورد کتاب دهدمین از کتاب ضعیفی نقل مطلب کند تذکر به ضعف آن کتاب یا مؤلفش ایشا

2.دارد تعریضاتی

ه به احتمال جواب این است ک، نیاورده7در میان فرزندان امام حسینرا 3نام رقیهچهار: اما اینکه چرا عالمه 

جعفریات و دعائم االسالم و تاریخ قم در دستش  هايکتابچنانکه ، داشتهن سرا در دسترنساب األ قوي ایشان کتاب لباب

.نبوده و از این کتب چیزي نیاورده است

که دارند دیگر جاي شبهه نیست  کامل بهاییمورد عمادالدین طبري و کتاب در  که علما هاییتجلیلتوجه به پنجم: با 

.خواهیممیدر مورد بحثمان ناز این  قرار بگیرد و ما بیشاعتماد مورد  تواندمیکتاب ایشان کتاب معتبري است و

وباشدمی7یکی از اصحاب امام حسینبه دختر قبري که در دمشق است متعلق اندقائلسؤال: بعضی از بزرگان

چیست؟ الیعحضرتنظر 3،است7غیر از امام حسینالبیتاهلکه متعلق است به دختر یکی دیگر از  اندقائلنیزبعضی 

متعددي آمده که وقتی  در منابعکه دهیممیجواب دختر یکی از اصحاب است ، اما به این نظریه که آن دخترجواب:

و آن ملعون  4را به زندان بیندازند هاآنکه  دستور داد)اهللالعنهمرجانه (را به کوفه آوردند پسر خبیث :آل محمد اسراي

543ص  31نوار ج . بحار األ1

10ص  1. بحاراألنوار: ج 2

47. کربال فوق الشبهات: ص3

484ص  1؛ طبقات الکبري: ج 576ص  2. الکامل فی التاریخ: ج 4
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اثاث حسین و که  دادوقتی که پیکی از جانب یزید آمد دستور 1.داداز واقعه ه) نوشت و خبر (لعنۀ اهللا علیبه یزید  اينامه

طبق نقلی شمر بن و (را3زحر بن قیس، لعین عبیداهللا2.دي یزید روانه کنخاندان و فرزندان و زنان او را به سو ماندگانباقی

،75حسینسر امام داد پس از روانه کردن  دستورو4فراخواند)مهبن ثعلبه عائذي (لعنهم اهللا) را  (مجفز) محفزوالجوشنذي

در هیچ جایی نیامده که زن و فرزند این سرگذشت اسراي شام است و 6.به سوي یزید بن معاویه ببرندزنان و کودکان او را

.بوده باشد هاشمبنیهم با اسراي 7حسین مامایکی از اصحاب 

جواب ما این است که این مطلب در هیچ یک ، :البیتاهلاست به یکی دیگر از  اما این نظریه که آن دختر متعلق

.از منابع نیامده و اگر آقایان منبعی در اختیار دارند عرضه کنند تا سر آن بحث شود

سؤاالت ، وافی و قانع کننده بود و جاي هر تردیدي را برطرف کردکافی و عالیحضرتمطالب و  هاجوابسائل: 

.در پایان اگر نکته قابل تذکري در نظر دارید بفرمایید تا استفاده کنیم.قابل طرح نیستست که به خاطر سستی آنها، یگري هد

تذکر چند نکته

نکاتی را متذکر شوم :  : اجازه دهید که در پایاناداست

اقامه کردیم 3حضرت رقیه تا به اینجا ادله کافی را براي شهادت، و احترام به محضر تمام منتقدین با عرض ارادت

مسائل هیچ  طوراینتشکیک در مورد لکن ضعیف باشد3ضرت رقیهح قبرووجود و شهادت اصل ادله اینکه حال بر فرض 

-در شام است ضرري به مبانی ما نمیبوده و شهید شده و قبر ایشان  ايرقیهاعتقاد به اینکه حضرت ، کندمیدردي را درمان ن

.اتخاذ کننددر برابر آن تا الزم باشد که آقایان موضعی را  کندمیین ایجاد نو انحرافی در دزند 

سنگري براي نشر  اآلناین قبر شریف ، بوده و هست امیهبنیکه مرکز است مثل دمشق  آن قبر شریف در جایی

یشان حتی اهل سنت هم شاهد بودیم که براي زیارت ا ؛کندمیروشنگري ایجاد شده و از جوانب متعدد :البیتاهلمعارف 

به نفع بلکه در وضعیت کنونی ، ندارد ايفایدهنه تنها تضعیف این سنگر  ؛کندمیاین خودش روشنگري ایجاد که آیندمیبه وفور 

 اندکردهعالم إ اموي و تروریستها و سلفیانهايماندهکه پس خواندممیهاخبرنامهبا توجه به اینکه این اواخر در ، شیعه نیست

و دو میلیون دالر داده را منفجر کند به ا نفوذ کند و آن قبور3رقیهو حضرت 3ه هر کسی بتواند به قبر حضرت زینبک

576ص  2. الکامل فی التاریخ: ج 1

354ص  4. تاریخ طبري: ج 2

351ص  4. تاریخ طبري: ج 3

260ص . األخبار الطوال: 4

با اسرا نبود.  7سر مطهر امام حسین هانقل. پس طبق ابن 5

119ص 2. اإلرشاد: ج 6
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که حاضرند براي انفجار تا حدي سنگین است  هاسلفیي ااین گنبد و بارگاه بروجود که  رساندمیهاحرفخود همین  ؛شودمی

.آن دو میلیون دالر بدهند

ونَ وفُ رُ عْ مَ لْ اَ ෲશ�ഃ�ു�൛૦ു�فِ ونَ ولُ هُ جْ مَ لْ أ"که هاییجوان:البیتاهلجوانان پیرو  کهبینیممیآن طرف هم 

را  هایشانسینه، براي دفاع از این قبور مقدس جان بر کف و کنندمیاز این دو زیارتگاه دفاع  روزشبانه، ١"اِء◌ِ مَ ی السَّ فِ 

کشورهاي منطقهبلکه پشت سر این ماجرا اندکردهقد علم تکفیري تروریست  فقط در مقابل چندنه هاآن.انددادهسپر بال قرار 

براي و چرا که تروریستها گدا هستند ، اسرائیل و امریکا است هاآنپشت سر .قرار دارندو اردنقطر و ترکیه و عربستان مانند 

و از استعمار گران  هاپولاین شن است کهو رو کنندمیتکدي هستند سالمضد اکه ی یادامه حیات ننگین خود از این کشورها

خواسته اکنیم ننباید سعی ما ، دشمن سنگین استسر به  اشسایهاین قدریک گنبدي که حال .رسدمیهاآننوکرانشان به 

 زدلرمیمضاجع شریفه دست و دلشان نیست جوانان محافظ ايرقیهبگوییم قبر رقیه آنجا نیست یا ما اگر .کمک کنیم را دشمن

از که ما یکی  کنندمیبعد هم تبلیغات  کردن این قبور مطهر! خرابوبلدوزرهایعنی آوردن ؛ و این یعنی شکست این مقاومت

مگر قبر مطهر ؟نکردندهمین دشمنان مگر در سامرا جنایت .ما یکی از مراکز شرك را از بین بردیم ،یممراکز شیعی را نابود کرد

مگر و 2را هتک نکردند خراب نکردند و مگر بدن مطهرشرا 1حجر بن عدي7المؤمنینصحابی بزرگ و یار صدیق امیر

.گر خراب نکردندجاهاي دیمصر و خراب نکردند مگر در شعائر اسالم را در لیبی  . . .

که شد ایشان  هاییصحبتدر ضمن  بودم1خدمت عالمه عسگري در تهرانحدود سی سال پیش بنده یک وقتی 

ست یا نه؟ ایشان در شام ا3کنید که آیا قبر حضرت زینبو گفتند که تحقیق  پیش من آمدند ايعدهي فرمودند: روز

در شام نیست نتیجه 3فرمودند که من جواب دادم بر فرض که من تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که قبر حضرت زینب

آیا  ؛کنندمیو آن مراکز را خراب کلنگوبیلوزر لدوبه ب شودمیغیر از این است که این حرف من تبدیل  ؟!شودمیآن چه 

نشر  بهدر حد خود مسلمین است و تمام شیعه بلکه  هامیلیونآن قبور مطهر ملجأ و مرکز توجه  اآلن؟این به نفع شیعه است

.ما چرا بیاییم و آن را تضعیف کنیم پردازدمیو روشنگري در مورد جنایات امویان :البیتاهلمعارف 

ولی متواضعانه کنممیهم بر این بوسه افتخارو  بوسممیکه دست شما را  کنممیعالم و خطبا عرض بنده به بعض أ

 هانفیاین  نه تنها اصوالًو  ؛نه تضعیف، قرار دهید:البیتاهلقویت در مسیر ترا که تحقیقاتتان  کنممیان عرض به خدمتت

بیاییم و با لحن ، مسائل تشکیک کنیم گونهاینبه جاي اینکه بیاییم و در ما .به ضرر مذهب استبلکه مذهب نیست  خدمتی به

اندمعروف. کسانی که در زمین گمنام و در آسمان 1

از گذشت  اهانت کنند ولی وقتی که بدن مطهرش پس 1خواستند که به قبر حجر امیهبنیهايماندهآن پس  "و مکروا و مکر هللا و هللا خیر الماکرین".2

بود و معاویه در  7سال از قبر سالم بیرون آمد، بار دیگر معاویه رسوا شد و بر همگان معلوم شد که در آن زمان حق با حجر و شیعیان امیرالمؤمنین 1400حدود 

خالفتش امام اهل باطل بود و در کارهایش پیرو شیطان. 
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کنیممینگاه  وقتی به تاریخما ه این دلیل که ب.را به رخ دشمنان بکشیم:البیتاهلو مظلومیت طلبکارانه صحبت کنیم 

در الحدید ابن ابیکه بغداد  بهمغول  نهالکوخارت گرفته مثل جنایت حمله جنایات بسیار زیادي در طول تاریخ صو بینیممی

که با وجود این مصائب فقط در چون از تاریخ طلبکار باشیم باید ما .1زبان از بیان این مصیبت قاصر است:گویدمیوصف آن 

چرا تمام ننگاراتاریخپس باید بگوییم که اي 2"اباعبدهللاا یَ کَ مِ وْ یَ کَ مَ وْ �ാෲ�ാഁ�"که واردشده7مورد مصیبت امام حسین 

.و چرا3؟ایدنکردهواقعیات کربال را براي ما بیان  . ؟.

بودم آقایی خدمت امام آمد و عرض  1خدمت امام خمینیفرمودند که 1یکی از علما به نام آقا صادق لواسانی

دعوت  نیخواروضهرا براي  یو طلبه جوان ؛و مجلس زنانه است شودمیبرپا در شهر 3کرد مجالس روضه حضرت رقیه

.آقا هیچ جوابی نفرمودند _مد نظرش این بود که امام بفرماید که این مجالس حرام است  _این مفاسد احتمالی دارد و کنندمی

.که مجالس روضه، آن آقا حرفش را دوباره تکرار کرد . بار سوم ، آن آقا باز حرفش را تکرار کرد.آقا باز چیزي نفرمودند.

که  کنیممیاز این کالم امام برداشت .رید بگذارید کار خودشان را بکنندمردم دا عقایدبه  کارچه:ي فرمودو با تندشفت امام برآ

که خط امام را حفظ و در آن  کنیممیسعی  واقعاًر ما اگ.زندمردم لطمه می عقایدبه  هاکردناین سنخ نفی و هاحرفاین سنخ 

.قاید مردم لطمه بخوردخط سیر کنیم نباید طوري حرکت کنیم که به ع

عرض بنده این است که لکن ، کنیم سیر 1امام خطدرفرمودید که ما باید  سؤال: حضرت استاد درست و سنجیده

ایشان در یکی از بیانات خودشان نسبت به ، زیادي دارند تمجیدهايتجلیل و 1حضرت امام در مورد استاد شهید مطهري

همه آثارش خوب است و من کس دیگرى را سراغ ندارم که بتوانم  استثنابی، از او هست آثارى که"استاد شهید فرمودند که: 

4."ستا سازانسان، آثارش خوب است استثنابیایشان .آثارش خوب است استثنابیبگویم 

218ص  8الحدید: ج ابی البالغه ابن نهج. شرح 1

218ص  45ار األنوار: ج . بح2

شریف و اصحاب گرامش را براي اهل عالم روشن کنند.  بیتاهلو  7نبوده که حقیقت غربت امام حسین نگارانتاریخ. گر چه در توان تاریخ و 3

، من باید یک کلمه هم از آن به 1طهرى . . . و چون روز منطبق است با سالروز وفات مرحوم مبه مناسبت سومین سالگرد شهادت استاد: 1بیانات امام خمینى.4

هاى مختلف در او جمع شده بود، و خدمتى که به نسل جوان و دیگران مرحوم مطهرى کرده است، کم شما عرض کنم. مرحوم آقاى مطهرى یک فرد بود، جنبه

آثارش خوب است. ایشان  استثنا یبندارم که بتوانم بگویم همه آثارش خوب است و من کس دیگرى را سراغ  استثنا یبکسى کرده است. آثارى که از او هست، 

رسول  حق. خداوند به قدریعالبزرگ کرده است این مرد  يهاخدمتاست، براى کشور خدمت کرده، در آن حال خفقان  سازانسانآثارش خوب است،  استثنا یب

اکرم او را با رسول اکرم محشور بفرماید. . .   

10ص  1هري: ج مجموعه آثار استاد مط 
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مطرح کردید بر خالف نظر شهید مطهري 3در مورد رقیهعالیحضرتباحثی که محال سؤال بنده این است که 

د را در عمل کردید و بعضی از مطالب استاد شهی1خودتان خالف مرام امام عالیحضرتچرا .علیه بود اهللارضوان

فرمایشاتتان نقد فرمودید؟

جواب: باید چند نکته بررسی شود :

 هايو یادداشت اي سخنرانینوارهبلکه کتابی است که از  شهید نیستکتاب حماسه حسینی جزء تألیفات استاد -1

بین  ؛و سخنرانی، و خیلی فرق است بین نوشتن کتابسال بعد از شهادت استاد چاپ شده است  چندوشده  آوريجمعاد است

تا  کندمیمراحل مختلفی را نزد مؤلف طی ، و تبدیل جزوات سخنرانی به کتابچرا که نوشتن کتاب  ؛جزوه نوشتن کتاب و

ولی سخنرانی تابع بستر و فضاي ایراد سخن است و بر .شر پیدا کندمطالب پخته شود و معایب آن بر طرف شود و صالحیت ن

خود استاد شهید در -.شودنمیو به عنوان اصل عمومی ایراد  شودمیحسب مقتضیات مقام و نیازهاي مقطعی زمانه اجرا 

-است چنیناینمن  هايسخنرانیالاقل  -شودالبته آنچه به صورت سخنرانى ایراد مى":که فرمایدمیمقدمه کتاب عدل الهی 

توان به مطالبى که به به عالوه وقتى که بنا است چاپ شود نمى.شود کاريدستقابل چاپ شدن نیست مگر اینکه از نو 

1."صورت سخنرانى ادا شده قناعت کرد

اشد نظر یک محقق بر فرض هم که این مطالب از کتابهاي اصلی ایشان ذکر شده باشد و سر آن تحقیقی صورت گرفته ب         

حساب می شود که قابل نقد است و باید صحت و سقم آن بررسی شود. و دلیلی نیست که کتابهاي ایشان مصون از نقد بماند.

ایشان صحیح و مطابق واقع  هايکتابکه اندفرمودهندر حق شهید مطهري و یا هیچ کس دیگري 1حضرت امام-2

در عین را آن است و کتاب همه محتواي خوب بودن کتابی غیر از صحیح بودن  .استخوب  بالاستثنابلکه فرموده که ، است

که کتاب جواهر مرحوم نجفی و رسائل و مکاسب شیخ  اندقائلعلمامثالً.قرار دادنقد مورد شودمیحالی که خوب است 

غیر از معصوم هر کس هر اصوالًدکننمیو بعض مطالبش را رد  نویسندمیبه آن کتب نقد  حالدرعینأعظم کتب خوبی است 

است که آن جهت این تنها به ، نقد است غیرقابل:یناینکه فرمایشات معصوم و.باشد قابل نقد است داشتهعلمیمطلب 

هستند و احتمال اشتباه  متعصداراي مقام و  و از جانب خداي تعالی مؤید صل هستندعالم وحی و غیب و الهام متبه  حضرات

شهید مطهري هم از این قاعده مستثنی نیستند .شودمینظرات علماي سابق نقد ، امروزه در حوزه.نمی رود قوالشاناودر افعال 

که به خصوص از جانب شاگردان ایشان  شودمیحوزه نقد خارج فقه و اصول  هايدرسدر 1حتی نظرات خود امام خمینی

نقد  بسیاري از موارد در صددخود استاد شهید هم در .ه این نقدها استقوام پویایی حوزه ب.اهتمام به طرح مبانی ایشان دارند

.بوده است دیگر علما

40ص 7مطهري: ج  . مجموعه آثار استاد1
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البته این کار در بین عوام و منتقدین را مورد هتک قرار دهد (که بخواهد مانع این نقدها شود  اگر کسی-3

که دودش به چشم علم و است کرده  تحقیقو  علمهم سد باباز طرفی بدترین دفاع را از استاد شهید کرده و ، )استبیشتر

.فرهنگ جامعه می رود

عض جوانان را دادید کمال تشکر را و جواب شبهات بنده و ب بابت زحمتی که متقبل شدید عالیحضرتسائل: از 

را1یطبسشیخ محمد رضا العظمی شریفتان مرحوم حضرت آیه اهللا  ابويوعالیحضرتخداوند متعال که  شاءاهللانودارم

و اجر جزیل  روزافزونتوفیقات  عالیحضرتمحشور فرماید و از خداي تعالی براي  طهارتوعصمت  بیتاهلروز قیامت با 

استفاده کنیم انشاء  عالیحضرتاز محضر توفیق داشته باشیم که آخرین بحث ما نباشد و باز ، یدوارم که این بحثام.خواستاریم

اهللا

.؛ وفقکم اهللاحتماًاستاد: انشاء اهللا 
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پیوست ها

31حضرت رقیه درباره عظام و علما نظر بعض آیات

.:12العظمی تبریزي اهللاآیت .  دانیدمیشما ، احکام شرعی و فراگیري مسائل فقهی از برترین کارهاست یادگیري.

از  ايپارهولی در ، بینه اقامه گردد باید هاآنکه در رابطه با ثبوت موضوعات خارجی حدودي وجود دارد و در همه و یا بیشتر 

و نیازي به اقامه بینه و یا چیز دیگري ندارد و صرف ، کافی است هاآنو مجرد شهرت در ثبوت ، امور مجرد شهرت کافی است

از7از امام، شهرت کافی است: مثل آنکه کسی زمینی را بخرد و پس از آن به وي گفته شود که این زمین وقف بوده است

این مسئله پرسیدند حضرت فرمود: اگر بین مردم مشهور باشد که این زمین وقف است خرید آن جایز نیست و آن را پس حکم 

ممکن است کسی دویست سال پیش ، ) و همچنین مقابرشودمیاین قبیل است حدود منی و مشعر (که با شهرت ثابت  و از، بده

ولی بین مردم مشهور باشد که در این ، فن وي را در این مکان دیده باشدکسی نباشد که محل د اآلندر جایی دفن شده باشد و 

، که از اول مشهور بود8و از این روست مقام و مزار حضرت رقیه بنت الحسین، مکان دفن شده است این شهرت کافی است

ند که به انکار اسارت نشانی را از خود در شام به یادگار سپرده است تا فردا کسانی پیدا نشو7گویا حضرت امام حسین

ان خردسال این دختر خردسال گواه بزرگی است بر اینکه در ضمن اسیران حتی دختر، خاندان طهارت و حوادث آن پردازند

در این مکان شهرت قائم است و اینکه در این مکان جان 8به این هستیم که بر دفن رقیه بنت الحسینما ملتزم  اندبودهنیز 

.سپرده است

بود  شیرخواريکه کودك  اصغرعلی(نگویید خردسال است) ، زیارتش شتافتیم و باید احترام او را پاس داشت ما به

دفن وي در این مکان نشان از آن  کهاندگفته، در کربال دفن گردید7ءسیدالشهداداراي آن مقامی است که روبروي حضرت 

دفن این طفل خردسال در ، اهد گرفت و نشان خواهد داددارد که در روز حشر حضرت این کودك خردسال را به دست خو

آن ستمی که تمام پیامبران از آدم تا ، شام گواه بزرگ و نشان قوي از اسارت خاندان طهارت و ستم روا داشته بر ایشان دارد

به سخنان فاسد  .استاز این رو احترام این مکان الزم ، را بر آدم خواند7تا آنجا که خدا عزاي حسین، خاتم بر آن گریستند

کنیممیجزء مثبتین هستند ما فقط به بعض أعالم اشاره  3. علماء  بسیاري در بحث  حضرت رقیه1

ما  انددادهربی انجام به زبان ع ايمصاحبه، با قلبی سوزان و چشمانی گریان، ش)1381(سال  مشرف شده بودند 3. ایشان وقتی که به زیارت قبر مطهر رقیه2

.آوریممیترجمه آن مصاحبه را در اینجا 
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کودك خردسال  اصغرعلیمگر ، که او طفل خردسالی بیش نبوده گوش فرا ندهید گویندمیگوش ندهید و به سخنان باطلی که 

.شاءاهللاننیست که در روز قیامت شاهدي خواهد بود و موجب آمرزش گناهان شیعه خواهد شد 

که از گمراهی شیطان  ايبیهودهاشته باشند و به سخنان فاسد و بر همه واجب است احترام این مکان را د بنابراین

آن دختري که خود ، جوییممیبه خداوند متعال تقرب 7است گوش فرا ندهند و اعتنا نکنند ما با زیارت  دختر اما حسین

1.مظلوم بود و خاندان وي همه مظلوم بودند

* * *

در شام به شهادت 7ر جواب از این سؤال که آیا دختري از امام حسینمکارم شیرازي حفظه اهللا د اهللاآیتدفتر 

که:  انددادهجواب متعلق به ایشان است؟، رسیده است؟ و آیا قبر منسوب به ایشان در دمشق

بسمه تعالی

منسوب به ، حرم فعلی وشددر شام از دنیا رفت و در آنجا دفن 7شکی نیست که دختر کوچکی از امام حسین

اما این که نام آن دختر رقیه بوده یا نام دیگري داشته در بین دانشمندان اسالمی اختالف نظر وجود دارد هر .دختر است همان

.همیشه موفق باشید   .چند معروف این است که نامش رقیه است

* **

صحیح است؟ و آیا مضجع 3قیهنوري همدانی حفظه اهللا در جواب از این سؤال که آیا نذر براي حضرت ر اهللاآیت

که: اندفرمودهموجود در دمشق متعلق به ایشان است؟ 

بسمه تعالی

که برخی نام او را رقیه  خردسالیمعتبر دیگر دختر  هايکتابی و نفس المهموم و بهای چون کامل هاییکتابدر 

باید آن را ادا ، گر کسی براي آن حضرت نذر کندو ا اندکردهذکر 7براي امام حسین، رسدمیو در شام به شهادت  اندنامیده

نماید و مضجع موجود در دمشق متعلق به آن حضرت است

* * *

؟ و آیا قبر اندداشتهدختري به نام رقیه 7شاهرودي حفظه اهللا هم در جواب از این سؤال که آیا امام حسین اهللاآیت

:اندفرمودهمتعلق به ایشان است؟ ، منسوب به ایشان در دمشق

. فیلم این مصاحبه موجود است. 1
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بسمه تعالی

از قول بعضی از محققین و سیره عملیه مستمره متدینین در تشرف به زیارت آن حضرت براي ما وثوق و اطمینان 

مکان مقدس دفن شده و در آن اندداشتهالحسین علیه الصالة و السالم دختري به نام رقیه  عبداهللابیکه حضرت  شودمیحاصل 

.است

* **

؟ اندداشتهفرزندي با نام رقیه 7صافی گلپایگانی حفظه اهللا در جواب از این سؤال که: آیا امام حسین اهللاآیت

که : اندفرموده

.که مرقد مطهر ایشان در شام است اندداشتهآن حضرت چنین فرزندي ، طبق نقل بعض کتب مقاتل و تاریخ، بلی

مورد تجلیل و احترام :بیتاهلمشاهد و مقامات مشرفه از جهت انتساب به به طور کلی ، عالوه بر شهرت این موضوع

.1با توجه به قرائن معتبر مورد انکار نیست مخصوصاًشهرت مثل این بارگاه مقدسه نیز .است

* * *

3رقیهوحید خراسانی حفظه اهللا (که در آن به مصائب  اهللاآیتسروده 7از قصیده وداع امام حسین ايگزیده

):شدهاشاره

این امانت را به جد من رسانرفتم و هستی تو میر کاروان  

خود نگهداري کن از در یتیمپاسداري کن پس از من از حریم

کن تو با خار مغیالن آشنا غنچه نشکفته باغ مرا

مشعل شام غریبان آتش استاین یتیمان را کجا آرامش است  

شب پرستار تن بیمار باشروز پیک حق تو در بازار باش   

دیدار شد يتشنهخواب دید و بیدار شد اگررنجوردختر 

2در خرابه گنج را بسپر به خاكچون به دیدارم سپارد جان پاك 

* * *

تألیف معظم له  3. کتاب معارف دین 1

. این شعر از دفتر معظم له تهیه شد2
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1خوشوقت اهللاآیتنظر مرحوم 

صورت گرفته درباره  تحریفخوشوقت از صدا و سیما و  اهللاآیتدر پی پخش بخشی از جلسات پرسش و پاسخ 

 ياجلسه، صورت گرفته به ساحت این عالم بزرگوار يهاهجمهو ، 3ایشان پیرامون شخصیت واالي حضرت رقیه اظهارنظر

1خوشوقت اهللاآیتحضرت  بامحمدي و سید عباس موسوي مطلق میرزا اسالمحجج، یوندر این زمینه بین دو تن از روحان

.خوشوقت سخنانی را درباره تحریف صورت گرفته بیان کردند اهللاآیتجلسه  نیدر ابه صورت خصوصی برگزار شد که 

ایشان در مرکز آموزش  و شاگردانو سید عباس موسوي مطلق محمدي میرزااسالمحججبین که پایان این جلسه  در

درباره این تحریف صورت گرفته را خوشوقت  اهللاآیتمحمدي واکنش میرزا االسالمحجت، برگزار شد "حسین جان"مداحی 

:کندمیعالم إچنین 

 منتشرشدههايصحبتايدرجه180و اختالف  فرمودند خوشوقت در این جلسه به برنامه صدا و سیما اشاره اهللاآیت

کسی که این کار را کرده  ": فرمایدمیرا منتشر کرده است  هاصحبت؛ و خطاب به کسی که این را تذکر دادندسخنان با اصل 

".بنده آن را حالل نخواهم کرد، است

در این جلسه خصوصی به شرح ذیل است: 3خوشوقت درباره حضرت رقیه اهللاآیتمتن کامل سخنان 

و دو ، و قبر ایشان هم از مسلمات است، دانممیو این دختر را از عائله امام حسین ، بنده معتقد به ایشان هستم اوالً

باعظمتکه در این خطبه ایشان پیغمبر را ، 7یکی خطبه امام سجاد، یزید شد جریان باعث دگرگونی شام و تغییر رفتار

.بود 7مام حسیني جریان دختر مظلوم او دیگر، و انتصاب خود را به پیغمبر بیان نمودند ادکردندی

 کنیممیو ما گریه و عزاداري  خوانندمیسال است که در مسجد ما روضه حضرت رقیه و خرابه شام را  50ثانیاً

.امنگفتهسال چیزي 50و یک کالم هم در این ، براي ایشان

.بدانند سیدالشهدااز اصحاب  شاید ایشان را یکی، دانندمیایشان را دختر امام نکه بعضی  :بنده منظورم این بود ثالثاً

و بعد ، ند منظور ما چه بوده استکردمیسؤالولی اصل وجود این دختر مسلم و قطعی است؛ اي کاش از خود ما 

.ندکردمیناسزاي ما باز و زبان به لعن 

و  امنبودهجود ایشان بنده منکر و، امزدهرا  هاحرفمن منکر ایشان هستم؛ (در حال گریه کردن) من کجا این  اندگفته

1.نیستم

و السالم علیکم و رحمۀ اهللا و برکاته

.کندمیاین جلسه را تأیید  هايگفتهفیلم سخنرانی اي  که از ایشان موجود است مضمون .1
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3مصائب حضرت رقیهبعض 

و  خراشدلخرین صحنه آ ولی، بود سوزجانبسیار :البیتاهلدر روز عاشورا با 7وداع امام حسین

:بودشاسالهسه  وداع ایشان با دختر، جگرسوز

(پس از 7: من پیشاپیش صف ایستاده بودم دیدم امام حسین گویدمی)(که سرباز دشمن بود هالل بن نافع -1

 هايگامافتاد که از خیمه بیرون آمد و با در این هنگام ناگاه چشمم به دخترکی  آیدمیخود) به سوي میدان  البیتاهلوداع با 

:ه دامن آن حضرت را گرفت و صدا زدشتافت و خود را به آن حضرت رسانید آنگا7حسینامام لرزان دوان دوان به دنبال 

یا أبرْظُنْأُ ه لَانِّإِفَ یمثل  کامتشنهاز زبان کودکی  جگرسوز) شنیدن این سخن کوتاه ولی امتشنهبابا جان به من بنگر من (انٌشَطْی ع

اشک  اختیاربیآن حضرت را منقلب ساخت که  چنانآن، شیده باشندنمک پا7حسینامام دل داغدار  هايزخمآن بود که بر 

زیرا همانا او  کندمی(خدا تو را سیراب ییلکو هنَّإِفَ یکقسی هللاُاَبه آن دختر فرمود:  باراشکبا چشمی ، از دیدگانش جاري شد

.من است) پناهووکیل 

؟ داشت تی با حسیناین دخترك که بود و چه نسب: پرسیدم گویدمیهالل 

1.است او رقیه دختر سه ساله حسین :به من پاسخ دادند

به نقل دیگر3وداع حضرت رقیه-2

(که به احتمال قوي همان  ايسالهدر روز عاشورا به خواهر سه 3در بعضی از روایات آمده است: حضرت سکینه

.ه شودباشد)گفت: بیا دامن پدر را بگیریم و نگذاریم برود کشت3رقیه

بابا مانعت نمی شوم صبر کن تا تو  صدا زد:3آنگاه رقیه.با شنیدن این سخن بسیار اشک ریخت 7امام حسین 

.را ببینم

 نَّإِفَ شطَعلْاَ شطَعلْاَ ندا در داد که: نازدانهرا بوسید در این هنگام آن  اشخشکیدههايلبامام او را در آغوش گرفت و 

.شدت تشنگی جگرم را آتش زده است) امتشنه(بابا بسیار ینقَرَحأ دقَ أَمَالظَّ

به او فرمود: در کنار خیمه بنشین تا براي تو آب بیاورم 7امام حسین

ص3سوز حضرت رقیهجان. سرگذشت 1 :23-24
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؟انَّی عضمتَ نَیأ ها أبی با گریه گفت:دامن پدر را گرفت و 3آنگاه امام برخاست تا به سوي میدان برود باز هم رقیه

1.دیگر او را در آغوش گرفت و آرام کرد و سپس با دلی پر خون از او جدا شد باریک؟) امام رويمیکجا  جان(بابا 

آن  و کردمیسجاده پدر را پهن هر بار هنگام نماز 3المؤمنین نقل شده است: حضرت رقیهاز کتاب سرور-3

ولی پس از .ر را پهن کرد و به انتظار پدر نشستسجاده پد، هر عاشورا نیز طبق عادتظ خواندمینماز حضرت بر روي آن 

؟ايندیدهآیا پدرم را  به او گفت:3مدتی ناگهان دید شمر وارد خیمه شد رقیه

به غالم خود گفت: این دختر را بزن غالم به ، پدر دید راهبهچشم7شمر بعد از آنکه آن کودك را در کنار سجاد

2.د به لرزه در آمدزد که عرش خداون بیبیبه صورت آن چنان سیلی  این دستور عمل نکرد شمر خود پیش آمد و

را:بیتاهلکودك از 23مجموعاًهاخیمهریختند در درون  هاخیمهعصر عاشورا که دشمنان براي غارت به -4

.هستندبر اثر شدت تشنگی در خطر مرگ کودك  23به عمر سعد گزارش کردند که این ، یافتند

ظرف آب را گرفت و دوان دوان به ، رسید3آب بدهند وقتی که نوبت به رقیه هاآنزه داد که به عمر سعد اجا

یکی از سپاهیان دشمن پرسید: کجا می روي؟، سوي قتلگاه حرکت کرد

.او را پیدا کنم و برایش آب ببرم خواهممیفرمود بابایم تشنه بود 

.کردند او گفت: خودت آب بخور پدرت را با لب تشنه شهید

3.آشاممنمیفرمود: پس من هم آب کردمیگریه  کهدرحالی3رقیه

را آتش زدند یکی از سربازان دشمن به نام صالح بن  هاخیمه: وقتی که نویسدمیجوزي در مفاتیح الغیب ابن -6

، الش سوختدلم به ح، دویدمیآتش گرفته بود و به اطراف  اشجامه: دختر کوچکی را دیدم که گویدمیعبداهللا

لباست را خاموش  امآمده: نترس به سوي او رفتم و از اسب پیاده شدم او وقتی که مرا دید مضطرب شد گفتم

اي مرد از شدت تشنگی آتش دامنش را خاموش کردم و او را دلداري دادم وقتی از من محبت دید فرمود:.کنم

.کبود شده است اندکی آب به من بده هایملب

.دلم سوخت ظرفی پر از آب کردم و به او دادم او آن ظرف را گرفت ولی از آن آب نیاشامیداز کالم او  . در این .

تا این سخن را از من شنید از آن آب ، گفتم نهدادند؟هنگام به من فرمود: سؤالی دارم: پدرم تشنه بود آیا وقت کشته شدن آبش

4.بوده است3رقیه : این دختر همانگویندمیبعضی از بزرگان ، نیاشامید

25-24. همان: ص 1

26-25. همان: ص 2

28. همان: ص 3

29همان ص .4
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) در یکی از منابر خود که در روستاي بشیر از توابع کرکوك کشور عراق 1427(م 1ظمی تبریزي الع اهللاآیت-6

:اندفرمودهرا به گودال قتلگاه به این نحو بیان 3مصیبت خروج رقیه اندفرمودهایراد 

) به اهللالعنهندند و عمر سعد (ال تا به شب در کربال مادر کرب7امام حسین بیتاهلکه  شودمیروایات استفاده  ازو

در نیمه شب در آن ظلمت از 3با اسرا بود و رقیه3کرد و رقیه امرعائله آن حضرت در درون یک خیمه  آوريجمع

جسد  )پدربا هدایت (هنگامی که ، باقی ماندهپدرش تنها در میدان  کردمیخیمه خارج شد تا پدر خود را ببیند چرا که گمان 

 : اي پدر آیا مرا در کودکی یتیم کردي؟گفتمی) و به زبان حال کردمینالهو(پدر را دید خود را بر بدن آن حضرت انداخت 

.از ظلم و کتکی که از دشمنانت به من رسید کنممی(اي پدر) به تو شکایت 

بود 3آن شب به دنبال رقیه3است حضرت زینب شدهگفتهجسد پدر را در آن تاریکی یافت؟ 3چگونه رقیه

تو را  هايرگاي پدر چه کسی دید: دادمیجسد پدر خود را مورد خطاب قرار  کهدرحالیو هنگامی که به او رسید او را 

؟ کنیمینور چشمم در این نیمه شب چه صدا زد بلند شو اي 3برید؟ چه کسی مرا در کودکی یتیم کرد؟حضرت زینب

وي جسد پدر ردست او گرفت و از 3حضرت زینب.هستم سرها کن من در کنار پدرم مأنوگفت: عمه جان مرا 3رقیه

گفت: از خیمه خارج شدم و 3ردي؟ رقیهر این ظلمت شب جسد پدرت را پیدا کبلند کرد و سؤال کرد: رقیه جان چگونه د

به طرف ، کندمیلی که گل را استشمام بم مانند بلکردمیبوي پدرم را استشمام  کهدرحالیبه سوي میدان قتلگاه حرکت نمودم 

؟ عمه دهینمیچرا جوابم را  امشدهمشتاق دیدارت ، جسد پدرم حرکت کردم و صدا زدم: پدر جان من دختر تو هستم رقیه

1.نزدیک شو اي نور چشم من، : دنبالم جستجو مکن من پدرت هستمدهدمیجان در آن هنگام مشاهده کردم منادي ندا 

را به سوي شام رهسپار 7امام حسین بیتاهلچنین آمده است: هنگامی که ، بحر الغرائب جلد دومدر کتاب -7

دمشق را به طور کامل ، در بیرون دروازه شام نگه داشتند تا مردم شهر روزشبانهرا سه  هاآنبه دستور یزید (علیه اللعنۀ) ، دکردن

.چراغانی کنند

درو: شب اول که همه نگهبانان در خواب بودند من بیدار بودم گویدمیبود حارث شامی که یکی از مأموران یزید 

ر یزید کبرخاست و نگاهی به اطراف کرد و دید همه لش کربالک از اسیران وچدیدم دختري ک، ظاهر خود را به خواب زده بودم

آن دخترك چند بار با ، ویزان کرده بودندرا به شاخه درختی که در آنجا بود آحسین سر بریده .اندخوابیدهبر اثر خستگی راه 

ംૌଇશ�ઽଈળષ�ଌૈહ��હશ�ଋબ�૿:و یستفاد من الروایات ان اهل بیت.1 �ଗ�શଘષ�ଊଘഁ�ഃ �ૻෳહ�ഃ �ૻશଘଋબ�૿7

3�ૻଗ�ଉംଈଇશ�૽بخیمة واحدة و کانت رقیة  ીଐଋ�ഃ �ૻુ ે�ષକଐଇ�ଗ�କଋ�ુ ଏષ�ષକଏෲ�ષଔଇશଗ�ઽഁ મଇ�ઽଇષૌଇશ�ઽଌଈ૰ଇશ� ଈિ�ഃ

�ઽଈળષ૿�ષକଏભ�ଗ�ଖ૫ષૐિ�ા બહ�ଗ�ଖംଈ�ષକ ଐૼહ�ુ ଇબ�૽ ഁଇશ�ૈଇશ�ഃଈ�ા ૄ�ષଌଐംો�ଗ�ଆષીଇશ�ઽોષ�ഃ �ૻશംોଗ�ഃહ�ଖଏશ�૰િ

������સ෪ �ଗ�ଈ૯�ଋ� ળશબ�ଋ�ુ ംଇ�ષଋ� ംଇશ�ଘબ�ඌഃଐ�ૣ �ഃଈ�ഃ൛ീଐଌીળબ�ષીહબ��ଆષૌଇશ�ષଈહ پیرامون . تحقیق و پژوهش

270الی  268: ص 3حضرت رقیه
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 گفتمیرد و سخنانی کنگاه  پدرشسربه ، ترس و لرز به طرف سر آمد و بازگشت؛ سرانجام خود را به زیر آن درخت رسانید

گفت:، نام داشتآن دخترك که رقیه.به پایین آمد و روبروي آن دخترك قرار گرفت ناگاه دیدم سر حسین.ریختمیو اشک 

کَ تِ ادَ هَ شَ دَ عْ بَ اهُ تَ بَ رْ واغُ ، کَ اقِ َر فِ دَ عْ بَ اهُ تَ یبَ صِ وا مُ ، اهُ تَ بَ ا أَ یَ کَ یْ لَ عَ �ിଊෳسَّ لاَ 

.واي از غریبی بعد از شهادت تو، واي از شدت اندوه بعد از فراق تو، سالم بر تو اي بابا

.راه و مصیبت تو تمام شد ايهشکنجهاسارت و  هايسختیناگهان شنیدم سر حسین به آن کودك فرمود: دخترم 

.شودمینصیبت  -مقام شفاعت-صبر کن که پاداش  هارنجدر برابر .چند شب دیگر نزد ما خواهی آمد

گفته پدرش زود من منتظر بودم ببینم آیا این دخترك طبق ، : خانه من نزدیک خرابه شام بودگویدمیحارث شامی 

از3حضرت رقیهگفتند ، پرسیدم چه خبر است، ي ناله و فریاد از خرابه شنیدمتا اینکه یک شب صدا ؟شودمیبه او ملحق 

.دنیا رفت

را به خرابه شام نزد 7در کتاب مذکور (بحر الغرائب) افزوده شده است: از این رو وقتی که سر بریده حسین

.د ببرعمل کن و مرا همراه خو اتوعدهآوردند آن حضرت در بین گفتارش گفت: بابا به 3رقیه

.را با خود برد اشرقیهعمل کرد و  اشوعدهبه 7امام حسین

مثل دو 7امام حسین هايلبپدر نهاد ناگاه  هايلبرا بر  هایشلب3و مطابق روایت دیگر: وقتی که رقیه

غنچه باز شد و فرمود:

لَای لَای لُها لَأنَی فَمإنَالْبِ کارِظَت

.ه من در انتظار تو هستمبیا بیا به سوي من ک

1.تسلیم کرد آفرینجانشد و جان به  هوشبی3رقیه دمهمان

.در مباحث علمی گذشت3تفصیل مصیبت شهادت رقیه-8

اوصاف خرابه شام:-9

که جوش  آن مجلس آن چنان از هم پاشید، در مجلس یزید لعین3روایت شده است: پس از خطبه حضرت زینب

و خود  اندیشیدندمی3زینب خود روي سخنان حضرت هايخانهن در آنا.حقیقت را دریافتند حاضران، آمدو خروشی پدید 

.منتقل سازد ايخرابهرا از آن مجلس به 7امام حسین بیتاهلندید جز اینکه  ايچارهیزید .دیدندمیمراهی را در گ

7خرابه سه روز براي امام حسینآنان در آن .بودند ناراحتاز سرما  هاشبدر آن خرابه روزها از گرما و :بیتاهل

.گریستندمیشهداي کربال  هايمصیبتعزاداري کردند و به یاد 

33الی  31: ص3سوز حضرت رقیه . سرگذشت جان1
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در آنجا محصور بودند و :بیتاهلزیرا .از این خرابه به زندان تعبیر شده است1در روایت مرحوم صدوق

:نویسدمیاو .نداشتند به جاي دیگر برونداجازه 

1مهوهجو ترَّشَقْی تََتَّح رِّا قَلَ و رِّح نْم مهنُّکا یلَ سٍبحی مف نِیسحالْ نِب یلع عم نَسبحفَ نِیسحالْ اءسنبِ رَأم یدزِی إنَّ

از در آنجا نه  هاآن، در محلی حبس شوند7همراه امام سجاد7امام حسین بیتاهلهمانا یزید دستور داد که 

در3معروف است که حضرت رقیه.پوست انداخت هایشانصورتگرما در امان بودند و نه از سرما؛ طوري که بر اثر آن 

.همین خرابه یا بازداشتگاه به شهادت رسیده است

هر گاه ورود .مدت آن را تعیین کرد تواننمیدر خرابه مختلف است و :بیتاهلدر مورد مدت توقف  هاينقل

که  گیریممینتیجه ، را در پنجم آن ماه3به شام را طبق گفته مورخان آغاز ماه صفر بدانیم و شهادت رقیه:تبیاهل

.حدود چهار روز در آن خرابه به سر برده است3رقیه

.که دیوار آن کج شده و در حال خراب شدن بود شدهگفتهدرباره دشواري وضع خرابه شام 

را بر ما روا داشتند روزي دیدم  هارنجود: در طول اسارتمان در خرابه شام انواع فرم7دیگر اینکه امام سجاد

خواستم براي  اندگرسنهگفتم: عمه جان این دیگ چیست؟ فرمود: کودکان ، دیگی روي آتش نهاده است3زینب امعمه

.پزممیوانمود کنم که برایشان غذا  هاآنساکت شدن 

ند و براي کردمیند؛ حتی بعضی از زنان شام ترحم کردمیطلب 3ب و نان از زینبمکرر آ هاآنکه:  شدهنقلنیز 

.ندآوردمیآب و غذا  هاآن

در چنین مکانی جاي داشت و ، اسارت هايرنجو  هاداغافزون بر آن همه 3که رقیه بینیممیبه این ترتیب 

.2م مظلوماو هم یتیم بود و هم غریب و ه، سرانجام غریبانه به شهادت رسید

چند عدد خشت در خرابه جمع کرد و کنار 3) به وقت شهادت رقیه3رقیه هايعمه(یکی از 3کلثومام-10

به دور جنازه جمع شدند و به گریه و عزاداري :بیتاهلگذاشت  هاخشتهم نهاد و سپس جنازه کوچک او را بر روي آن 

رو کرد و گفت: 3علتش را پرسیدند به خواهرش زینب.گریستمیسوزترجاناز همه3کلثومامهاآندر .پرداختند

.نگرممیرا پیش رویم  اشجنازهولی اکنون .خواستمیو از من نان  امگرسنه: عمه جان گفتمیدیشب رقیه به من 

را با همان  را ببرند و او یزید ملعون دستور داد چراغ و تخته غسل3طبق بعضی روایات بعد از شهادت رقیه

.کفن کنند اشکهنهپیراهن

231. األمالی: ص 1

43الی  41: ص 3سوز حضرت رقیه. سرگذشت جان2
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ناگاه دست از غسل کشید و گفت:  دادمیرا غسل 3گامی که زن غساله بدن رقیهدر نقل دیگر آمده است: هن

سرپرست این اسیران کیست؟ 

؟ خواهیمیفرمود: چه 3حضرت زینب

ال بوده که بدنش کبود است؟گفت: این دخترك به چه بیماري مبت غساله

.دشمنان است هايضربهو  هاتازیانهدر پاسخ فرمود: اي زن او بیمار نبود؛ و این اثر 3زینب حضرت

گفتند: چرا بر سر .را بر سرش زد و گریست هایشدستست از غسل کشید و دو در روایت دیگر است که آن زن 

دخترك سیاه شده است؟ن از بدن ای هاییقسمتمی زنی؟ گفت: مادر این دختر کجا است تا به من بگوید چرا 

.1دشمنان است هايتازیانهاثر  هاسیاهیگفتند: این 

3حضرت زینب، و همراهان در روز اربعین به کربال آمدند3روایت شده است: هنگامی که حضرت زینب-11

این بود:افتاد و زبان حالش 3گفت؛ از جمله به یاد رقیه سوزيجانگفتاروکرد  هادلدر کنار قبر برادر درد 

را که او را در شهر شام با دل  اترقیهمگر ، برادر جان همه کودکانی را که به من سپرده بودي به همراه خود آوردم

2.غمبار به خاك سپردم

مدینه براي عرض  هايزن، با همراهان به مدینه بازگشتند3ضرت زینبحگامی که نروایت شده است: ه-12

هاآنو  کردمیبیان  هاآنو شام را براي  کوفهوحوادث کربال 3ضرت زینبح.آمدند3تسلیت به حضور زینب

:فرمودوافتاد 3؛ تا اینکه به یاد رقیهگریستندمی

وقتی این سخن را شنیدند صدایشان با  هازن.در خرابه شام کمرم را خم و مویم را سفید کرداما مصیبت وفات رقیه 

3.بسیار گریستند3رقیه گدازجانهايرنجو آن روز به یاد  شور و شیون و ناله به گریه بلند شد؛

47الی  46: ص 7سوز حضرت رقیه. سرگذشت جان1

49. همان: ص 2

51الی  50. همان: ص 3
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در شام3حرم مطهر حضرت رقیه

ین حرم بسیار مجلل بارگاه ا.روحانیت خاصی به این شهر بخشیده است، در قلب شهر دمشق3م ملکوتی رقیهحر

.ده و بسیار جذاب و چشمگیر استو زیبا ساخته ش

قرار سجد اموي در انتهاي بازار حمیدیه کمی پایین تر از م، ازارچه قدیمی دمشقاین بارگاه ملکوتی اکنون در یک ب

.دارد

که گذشت مشخص شد که این بارگاه در قرن دهم  ايادلهبا .بارها تعمیر شده است3مرقد مطهر حضرت رقیه

.هجري قمري معروف و زیارتگاه بوده است

به دست یکی از سادات محترم به نام سید .ق.ه 1280ر سال مرقد مطهر د هايبازسازيیکی از تجدید بناها و 

.مرتضی انجام گرفته است

فرایران در عصر دولت مظ صدراعظم، خان اصغرعلیوسیع بوده به دست میرزا  نسبتاًکه  هابازسازيیکی دیگر از 

.انجام گرفته است.ق.ه 1332الدین شاه در سال 

فضاي کافی و کوچکی حرم و نداشتن 3اندان نبوت به زیارت مرقد مطهر رقیهبه دلیل عالقه بسیار دوستداران خ

مراجع تقلید بود و نماینده  دساکن نجف اشرف که از علماي مورد اعتما(خلخالی  نصراهللاحاج شیخ  اهللاآیتمرحوم ، براي زائران

.و1) و امام موسی صدررفتمیبه شمار هاآن . را توسعه دهند از این رو با کمک و  تصمیم گرفتند تا حرم آن حضرت.

، غرض آلود هايکاريطمعجاهالنه و  هايتعصبخریداري شد ولی به خاطر  اطراف حرم هايخانهنیکوکاران  از ايعدههمت 

خودداري کردند و این امر به تأخیر افتاد و مشتاقان همچنان در شان هایخانهاطراف از تخلیه  هايخانهجمعی از صاحبان 

سپس با همت .پیروز شد1ار تجدید بنا بودند تا اینکه به یاري خداوند انقالب اسالمی ایران به رهبري امام خمینیانتظ

با جلب 3اطراف حرم حضرت رقیه هايخانه، مسئولین انقالب اسالمی ایران و نیکوکاران و عالقمندان به خاندان نبوت

بناي ساختمان جدید و فعلی حرم با حضور .ش.ه1364اسفندماهدر  خریداري کامل شد و سرانجام هاخانهرضایت صاحبان 

 ايخانهابتدا مسیر رود.شروع شد رسماًدولتی سوریه و بعضی از علما و روحانیون و مسئولین جمهوري اسالمی ایران  هايمقام

(این تغییر مسیر حدود پنج ماه طول  نددر کنار حرم بود به طور کلی تغییر و آن را در مسیري دور از حرم قرار داد قبالًرا که 

.ادامه یافت تا به اتمام رسید سازيساختمانکشید) آنگاه پی ریزي بناي جدید حرم آغاز شد و 
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 زیربنااز آن را فضاي باز و بقیه را  مترمربع600است که  مترمربع4500اینک مجموع مساحت ساختمان حرم حدود 

ساخته شده است و وسعت )40×20(مستطیل  مترمربع800مان مسجدي به وسعت در قسمت جنوبی ساخت.دهدمیتشکیل 

1.است مترمربع2600در این بناي جدید حدود  هایشرواقحرم و 

3شعري از آیت اهللا العظمی وحید خراسانی(حفظه اهللا)  در مرثیه حضرت رقیه

این امانت را به جد من رسانرفتم و هستی تو میر کاروان  

خود نگهداري کن از در یتیمپاسداري کن پس از من از حریم

اکن تو با خار مغیالن آشنغنچه نشکفته باغ مرا

مشعل شام غریبان آتش استاین یتیمان را کجا آرامش است  

شب پرستار تن بیمار باشروز پیک حق تو در بازار باش   

دیدار شد يتشنهخواب دید و بیدار شد اگررنجوردختر 

2در خرابه گنج را بسپر به خاكچون به دیدارم سپارد جان پاك 

* * *

.انتقادات و پیشنهادات خود را به ما هدیه کنید

مقرِّر :  عباس جهانشاهی

59الی  52:  ص 3هسوز حضرت رقیبرگرفته از کتاب سرگذشت جان.1

. این شعر از دفتر معظم له تهیه شد2
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بیروت؛العربیالتراثإحیاءداره ؛ 774کثیر ؛ م ابن :البدایۀ و النهایۀ

العربی ؛ بیروتالکتابداره ؛ 748الذهبی ؛ م  :تاریخ اإلسالم

بیروت لبنان؛األعلمیه ؛ مؤسسۀ 310الطبري السنی ؛ م محمد بن جریر :تاریخ األمم و الملوك 

بیروتالفکر؛؛ دار 571عساکر ؛ م ابن:تاریخ مدینۀ دمشق

قم؛النجفیالمرعشیالعظمىاهللاآیۀ؛ مکتب 567البغدادي ؛ الخشابابن :خ موالید األئمۀ یتار

؛ معاصر ؛ نینوا ؛ قمجعفر تبریزي ؛3تحقیق و پژوهشی پیرامون حضرت رقیه

؛ بیروت :؛ مؤسسۀ اهل البیت 654سبط بن جوزي ؛ م  :ة الخواص *تذکر

محمد بن أبی طالب حائري کرکی ؛ قرن دهم :تسلیۀ المجالس

محمدي ري شهري ؛ معاصر ؛ دار الحدیث ؛ قم :7دانشنامه امام حسین

م)الشیعی(الطبريجریربنمحمد:دالئل اإلمامۀ ؛4ق؛ ؛ قم البعثۀه

القاهرة؛ القدسیه ؛ 694؛ م  الطبرياهللاعبدبناحمد:ذخائر العقبی

دار1389الطهرانی ؛بزرگآقا:الذریعۀ  ؛ األضواء ؛ بیروته

األشرفالنجف؛الحیدریۀه ؛ 740الحلی ؛ م داوودابن:داودابنرجال

؛  910مال حسین واعظ کاشفی ؛ م :روضۀ الشهداء
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حمد محمدي اشتهاردي ؛ معاصر ؛ م :3سرگذشت جانسوز حضرت رقیه

بیروت ؛الرسالۀمؤسسۀه ؛ 748ذهبی ؛ م  :سیر أعالم النبالء

دار656الحدید ؛ مأبیابن :شرح نهج البالغۀ  ؛ العربیۀ ؛ قمالکتبإحیاءه

شیخ محمد جواد یزدي ؛ اوایل قرن چهارم ؛  :شعشعۀ الحسینیۀ

بیروت ؛الهادي ؛معاصر ؛ دارمرتضى ؛جعفره سیدعالم:6األعظمالنبیسیرةمنالصحیح

داره230سعد ؛ م بنمحمد:طبقات الکبري بیروتصادر ؛؛

اإلسالمی ؛ قمالتستري ؛ معاصر ؛ النشرتقیمحمدشیخ :قاموس الرجال

بیروت؛العربیالکتابه ؛ دار 1390م  األمینی :؛ عالمۀ الغدیر

بوستان کتاب ؛ قم؛  1359اس قمی ؛ م شیخ عب :الفوائد الرضویۀ

؛460الطوسی ؛ مشیخ :الفهرست  اإلسالمی ؛ قمالنشرمؤسسۀه

طهران؛اإلسالمیۀالکتبه ؛ دار 329الکلینی ؛ م الشیخ :الکافی

حسن بن علی بن محمد بن علی الطبري ؛ قرن هفتم ؛ مکتب مرتضوي ؛ طهران :کامل بهایی

بیروتصادر؛داره  ؛  630ابن اثیر؛ م :التاریخ فیالکامل

عالمه سید جعفر مرتضی عاملی ؛ معاصر ؛ بیروت :کربال فوق الشبهات

دار693اإلربلی ؛ مالفتحأبیابن :ۀالغمکشف ؛ بیروت؛األضواءه

طهران؛الصدره ؛ مکتبۀ 1359القمی ؛ م عباسشیخ :الکنی و األلقاب

علی بن أبی القاسم بن زید البیهقی الشهیر بابن فندق ؛ قرن ششم ؛ مکتبۀ آیۀ اهللا المرعشی؛  :األعقاب لباب األنساب واأللقاب و

قم

انوار الهدي ؛ قم ه ؛ 664طاووس ؛ م ابنالسید:الطفوف قتلىفیاللهوف

استاد مرتضی مطهري ؛ معاصر ؛ انتشارات صدرا ؛ قم :مجموعه آثار استاد مطهري

بیروت؛:البیتآله ؛ مؤسسۀ 1320النوري ؛ م المیرزا :لمستدرك الوسائ

ه ؛  652الشافعی ؛ م طلحۀبنمحمد :)ع(الرسولآلمناقبفیالسؤولمطالب

المعارف ؛ القاهرهداره ؛ 276قتیبۀ ؛ م ابن :المعارف

بیروت؛العربیالتراثإحیاءه ؛ دار 626حموي ؛ م  :معجم البلدان

دار الزهراء ؛ بیروت؛  1411الخوئی ؛ السید :الحدیث رجالمعجم
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األشرفالنجف؛ه ؛ الحیدریۀ 588آشوب ؛ م شهرابن :مناقب آل أبی طالب

قرن سیزدهممحمد ادیب آل تقی ؛  :منتخبات التواریخ

؛ ایران 1352شیخ محمد هاشم خراسانی ؛ م  :منتخب التواریخ

؛ قماإلسالمیالنشره ؛ مؤسسۀ 381الصدوق ؛ مشیخ :من ال یحضره

؛ قم7شیخ علی أکیر ترابی ؛ معاصر ؛ مؤسسه امام صادق :الموسوعۀ الرجالیۀ المیسرة

شبلنجی : قرن سیزدهم ؛ :نور األبصار

التراث ؛ بیروتإحیاءه ؛ دار 764الصفدي ؛ م  :الوافی بالوفیات


