
 

 

 و تسالی آن با بشارات مهدوی های حضرت زهرا تحلیل نگرانی
 1ابراهیم قاهری

 12/7/1411تاریخ پذیرش:    7/6/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
بده مخاطبدان عدام و خدا  و  ؟جع؟قدر مشترک همه روایات مهددوی وعدده و بشدارت دهدور حضدرت مهددی

و  ؟ع؟علدی، جعفدر، عبداس، ؟ص؟مهددوی پیدامبر یها بشارتمخاطبان خا   است. هکر برخی از جزئیات آن
کتابخاندده  مددی؟س؟فاطمدده و بددا مراجعدده بدده منددابر هددا  توصددیفی و تحلیلددی داده، ای باشددند. ایددن مقالدده بددا روش 

کالمددی امامیدده و حدددیثی و رجددالی تددا  و بدده دور از تعصددب و بددا رعایددت انصدداف علمددی درصدددد اسددت سددنت اهل و 
ی ها بشددارترا تحلیددل و ارتبدداس آن را بددا  ؟ص؟زمددان و پددس از رحلددت پیددامبر هددم ؟س؟حضددرت زهددراهددای  ینگران

کند. بررسی مفاد این روایات ؟ص؟مهدوی پیامبر کاوی  هدای  تازه نسبت بده ادلده نگرانیای  تواند درینه می وا
گفدت تمدام نگرانی مدی برای ما بگشاید. در یک نگداه ؟س؟حضرت زهرا ندابودی ، ؟س؟زهدرا حضدرتهدای  تدوان 

گرانقدر اسالم و در وها  سرمایه گمراهی مردم پس از پیامبر میرا   که مژده و ها  بشارتاست و این  ؟ص؟نتیجه 
کدده بددا اطاعددت از خاندددان نبددوت و امامددت مددردم از  اول ایددن معنددا اسددت. تسددالی خدداطر ایشددان اسددت نددادر بدده دو
 امامدت بده جایگداه اصدلی خدود بداز؟جع؟ ضدرت مهددیکده بدا دهدور ح گمراهی نجات خواهند یافت و دوم این

گشت  .خواهد 
کلیدی:   ، مهدویت، امامت، حضرت زهرا؟س؟.دی؟جع؟حضرت مه، ؟ص؟پیامبر اسالم، بشارتواژگان 

 مقدمه
بخش و آرمان اعتقادی همده ادیدان آسدمانی و  مسسله منجی و مهدویت یکی از عوامل وحدت

از سدددوی  ؟جع؟ربدددوس بددده دهدددور مهددددی موعدددوداز ایدددن میدددان روایدددات م مدددذاهب اسدددالمی اسدددت.
یکی از موضوعات اعتقادی مشترک از نگاه فدریقین  که این با توجه به بیت اهل و ؟ص؟پیامبر

                                                        
 رانیدددددددددا ،دانشدددددددددگاه مدددددددددذاهب تهدددددددددران اتیددددددددددانشدددددددددکده اله ثیعلدددددددددوم قدددددددددرآن و حدددددددددد. دانشدددددددددجوی دکتدددددددددری 1

(ebrahimghaheri@yahoo.com.) 
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کدده روایددات شددیعه و، اسددت کدده سددنت اهل موضددوعی اسددت  کیددد فراوانددی داشددته تددا جددایی   بدده آن تا
کرد. می روایداتی اسدت ، ه این موضوناز مجموعه روایات مربوس ب توان نسبت به آن ادعای تواتر 

کثدر آنهدا  سنت اهل کهن حدیثی شیعه و که در منابر معتبر و که قددر مشدترک ا به دفعات هکر شده 
 ؟جع؟ است.وعده و بشارت دهور مهدی موعود

در مدورد  ؟ص؟گونه موضوعی در مدورد روایدات بشدارت پیدامبر ششبه عمل آمده های  با بررسی
که عبارتند از سنت اهل امامیه ودر روایات  ؟جع؟دهور حضرت مهدی    وجود دارد 

کددده وا ه بشدددارت در های سااایاقی و تلاااویحی: . بشاااار 1 آن نیامدددده امدددا سدددیاق و لحدددن  روایددداتی 
کالم پیامبر امیدبخش و بشارت کده در ایدن روایدات  ؟ص؟گونه  گویای بشارت آمددن حضدرت اسدت 

کثددر جزئیددات زیددادی در مددورد حضددرت مطددرح شددده اسددت. کلددی ا قریددب بدده اتفدداق روایددات  بدده طددور 
کلیه  می مهدوی گیرد. از یک نظر  کده در حددود  2222تواند در این دسته قرار  منبدر از  022حدیثی 

همگدی بده ندوعی بدر ، در مورد روایات مهدویت بدا تمدام جزئیدات آن آمدده سنت اهل منابر شیعه و
، 1ج  1221، ن)جمعدی از نویسدندگا داللدت دارد. ؟جع؟مهددی وعده آمدن حضرت و بشارت بده

مربوس به ایدن دسدته اسدت. برخدی از  ؟ص؟ی پیامبرها بشارتدرصد  81به عبارت دیگر حدود  (0
که در این روایات آمده است عبارتند از  وعدده آمددن مهددی قبدل از قیامدت وعدده قیدام ، جزئیاتی 

گیدری دلدم و جدور، در آخرالزمانبیت  اهل یکی از ، وال دنیداوعدده آمددن قبدل از ز، خروج بعدداز فرا
شددرایط زمددانی و ، ؟ص؟خددروج مهدددی از فرزندددان پیددامبر، وعددده آمدددن بعددد از بددروز اختالفددات و فددتن

 (18  1221، ... . ) ناصریو دهور مکانی قبل و حین و بعد
 سنت اهل روایت از 44روایت ) 24 سنت اهل در منابر امامیه و های عام و همگانی: . بشار 2
بددا  ؟ص؟منبددر در شدیعه( از پیددامبر 45 و سددنت اهل منبدر از 82منبددر ) 44روایدت در شددیعه( در  82و 

ی عدام و همگدانی ایشدان بده ها بشدارتو وحددت مضدمون مبندی بدر  تعابیر مشابه اسناد مختلف و
وجدددود دارد. در ایدددن روایدددات همگدددی وا ه ابشدددرکم  ؟جع؟مدددردم در مدددورد دهدددور حضدددرت مهددددی

که داللت بر بشارت همگانی است وجود  کده پیدامبربالمهدی  وعدده دهدور  ؟ص؟دارد. به این معنا 
کدرده اسدت. ، جمعدی از نویسدندگان) حضرت را با تعبیر بشارت و تسالی خاطر عامه مدردم مطدرح 

 )484، 4   ج4453
وعدددددده آمددددددن  ؟ص؟در روایددددداتی پیدددددامبر های اختصاصااااای باااااه علااااای  و ج فااااار: . بشاااااار 3

 ایددن روایددات وا ه ابشددرک بدده چشددمدر  و جعفددر بشددارت داده اسددت. ؟ع؟را بدده علددی مهدددی؟جع؟
 )554، 4 ج  4453، جمعی از نویسندگان. )خورد می
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در مدورد آمددن  ؟ص؟در روایداتی آمدده اسدت خداوندد و فرشدتگان بده پیدامبر های الهی: . بشار 4
ددرك» در ایددن روایددات تعبیددرانددد  حضددرت بشددارت داده آمددده  «ا رسددول اهلل بالقددائم مددن ولدددك، یددأبشا

 ( 247، 4 ج  4453، ویسندگانجمعی از ن) است.
در این روایات نیز وا ه ابشرک یا ابالفضدل  های اختصاصی به عباس بن عبدالمطلب: . بشار 5

 ( 575، 4 ج  4453، جمعی از نویسندگان) آمده است.
 در ایددن روایدددات وا ه ابشدددری یدددا فاطمددده بددده چشدددم های اختصاصااای باااه فاطماااه : . بشااار 6
که  خورد. می بشدارت  ور ویدژه و خدا  خطداب بده حضدرت زهدرا؟س؟به طد ؟ص؟پیامبربه این معنا 

 (425-445، 4 ج  4453، جمعی از نویسندگان) را داده است. ؟جع؟وعده دهور حضرت مهدی
 ؟جع؟بدده دهددور حضددرت مهدددی ؟ص؟سددعی مددا در ایددن مقالدده تحلیددل روایددات بشددارات پیددامبر

همزمان و پس از رحلت نبی مکدرم  ایشانهای  و ارتباس آن با نگرانی ؟س؟خطاب به حضرت زهرا
که اثبات این مسدسله ؟ص؟اسالم کندد  مدی است. پیامدی  تواندد در عرصده علمدی و پژوهشدی ایجداد 

و هدا  یدابی نگرانی ریشده، باورداشدت دهدور حضدرت عالوه بر تحکیم اصالت اعتقداد بده مهددویت و
هددای  یددان آرمددانو ب ؟ص؟زمددان و پددس از رحلددت پیددامبر اسددالم هددم ؟س؟حضددرت زهددراهای  دغدغدده

و نحدددوه تسدددالی خددداطر ایشدددان بددده وسدددیله ایدددن  مهددددی؟جع؟ایشدددان بدددا تحقددد  دهدددور حضدددرت 
 ست. ها بشارت

کده چده تحلیلدیتبنابراین سد حضدرت هدای  تدوان بدر نگرانی مدی ال اصدلی ایدن مقالده ایدن اسدت 
تواندددد بدددا  مدددی چگوندددههدددا  داشدددت و ایدددن نگرانی ؟ص؟زمدددان و بعدددد از رحلدددت پیدددامبر هدددم ؟س؟زهدددرا
 ؟س؟ ارتباس داشته باشد خطاب به حضرت زهرا ؟ص؟ی مهدوی از سوی پیامبرها رتبشا

تدا هدا  ز اهمیدت اسدت اول خدود ایدن نگراندی. اهمیدت ایدن نگرانیئجهدت حدا این موضدون از دو
که حضرت زهرا عنوان دختر اولین شخصیت جهان اسالم را بده عندوان یکدی  به؟س؟ جایی است 

کددهقددد کندد و آن مددی از بکدائین معرفددی حتدی بددرای رفددر ایدن نگرانددی خددود و  ر شدددید و جانکداه اسددت 
ی ها بشددارترسددند. دوم نحددوه تسددالی ایددن نگرانددی و ارتبدداس آن بددا  مددی فرزندددانش بدده شددهادت

 مهدوی. 
کددالم شددیعه وأعلیددرغم اهمیددت ایددن موضددون و تدد االسددف بدده طددور  مددر سددنت اهل ثیر آن در مبددانی 

خطاب به حضرت  مهدی؟جع؟ه آمدن حضرت نسبت ب ؟ص؟پیامبرهای  بشارتخا  در مورد 
کتدب روایدی ؟س؟زهرا نامده یافدت نشدد. لدذا ایدن موضدون بده  از مقداالت و پایدانای  پیشدینه، غیر از 

توانددد در خددور بررسددی باشددد. البتدده در دو مقالدده بدده ارتبدداس بددین حضددرت  مددی عنددوان یددک مقالدده



اره 
شم

م ، 
 ده

سال
32

یی  
، پا

141
1

 
اره 

شم
ل، 

ل او
ا

1
ت 

، ب
131

1
 

 

 

91 
 
 

ژپو
هش مهدیاه

وی

لگدددوی حضدددرت ا؟س؟، حضدددرت زهدددرااشددداره شدددده اسدددت. ) ؟جع؟و حضدددرت مهددددی ؟س؟فاطمددده
 ،5و  4) ؟جع؟و امددام مهدددی؟س؟ حضددرت زهددرا  سددیدمحمد حسددینی شدداهرودی ،مهدددی؟جع؟

بدددده آمددددن حضددددرت  ؟ص؟مصدددلحی( امددددا در هدددی  منبددددر مسدددتقلی روایدددات بشددددارات پیدددامبر علدددی
لدذا در مقالده حاضدر بدا هددف پدر  اسدت. هبررسدی نشدد ؟س؟خطداب بده حضدرت زهدرا مهدی؟جع؟

کتابخا  این مسسله تحلیل و بررسی خواهد شد.ای  نهکردن این خال علمی از روش 

 ؟س؟خطاب به حضرت زهرا؟ص؟ پیامبر های مهدوی بشارت
در مدددددورد دهدددددور حضدددددرت  ؟س؟بددددده فاطمددددده؟ص؟ ی اختصاصدددددی پیدددددامبرها بشدددددارتمدددددورد  در
کتدب روایدی شدیعه و روایت با نقل مشدابه و 46 ؟جع؟مهدی  اسدناد متفداوت و مضدمون واحدد در 
، عمدار، ابدن عبداسی، هاللد یعلدی، سدلمان فارسدی، د خدریأبوسعی، وب أنصاریاز أبوأ سنت اهل

یافدت شدده اسدت. )جمعدی ؟ع؟، و امام سجاد ؟ع؟امام علی، ابوالطفیل، جابربن عبداله انصاری
کامل (425-445، 4 ج  4453، از نویسندگان   روایت زیر است، ترین این روایات یکی از 

که د می از پدرش نقلی هالل یبن عل یعل که منجر به رحلت  ؟ص؟بیماری پیامبر ر زمانکند 
در بدالین سدر حضدرت نشسدته بدود و  ؟س؟که فاطمه حضرت شد بر ایشان وارد شدم در حالی

گریه روی خود را به سدوی  ؟ص؟که صدایش بلند شده بود. پیامبرکرد تا جایی  می به شدت 
کرده و فرمود گریده  ایشان  از )ضدیعه(   ودفرمد ؟س؟کندی  فاطمده مدی حبیب مدن فاطمده چدرا 
دانددی خداونددد یکبددار نظددر   مددی حبیددبم آیددا  فرمددود ؟ص؟پیددامبر ترسددم. مددی نددابودی بعددد از شددما

کددرد و او را بدده رسددالت  و بددار دیگددر  زیدددبرگتددوجهی بدده زمددین افکنددد و از آن پدددرت را انتخدداب 
کدرد تدا  کرد و از آن شدوهرت را انتخداب نمدود و بده مدن وحدی  ر و را بده نکدا  تدو دانظری دیگر 

کده بده هدی بیت  اهل فاطمه ماای   آورم  کدس چده   را خداوندد هفدت خصدلت عطدا بخشدیده 
گرامی ترین  ترین پیامبران و محبوب بعد و چه قبل از ما عطا نکرده است. خاتم پیامبران و 

تددرین خلدد  خدددا شددوهر  توسددت. وصددی مددا بهتددرین اوصددیاء و محبددوب پدددر مخلوقددات خداونددد
ترین خل  نزد خدا حمزه بدن عبددالمطلب عمدوی  و محبوب توست. شهید ما بهترین شهدا

که دو بال سبز دارد و همراه مالئکه در بهشدت بده هدر جدا  توست. از پدر و شوهر کسی  ماست 
ماست دو سبط این امت  توست. از کند و او پسر عموی پدرتو و برادر شوهر می بخواهد پرواز

که فرزندان تو هست کده مدرا بده حد  حسن و حسین سرور جوانان بهشت  کسدی  ند. قسدم بده 
 است.دو بهتر  برانگیخت پدرشان از آن

  در ادامه این حدیث آمده است
کدرد از ایدن دو   فرمود ؟س؟به فاطمه ؟ص؟سپس پیامبر که مرا به ح  مبعو   کسی  قسم به 

کده دنیدا دچدار فرزند )امام حسن و امام حسدین ( مهددی ایدن امدت خواهدد آمدد هنگدامی 
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از بدین هدا  ثیر یکددیگر آشدکار شددند و امنیدت راهأپی در پی تحدت تدها  فتنههر  و مر  شد و 
گروه دیگر شرون بده غدارت گروهی بر  کردندد. رفت و   کوچدک رحدم نده بدزر  بدر گدری و حملده 

کوچدک بدزر  را محتدرم مدی شدمارد. خداوندد عزوجدل در ایدن هنگدام از ایدن دو  مدی کندد و نده 
گمراهی را فته می کسی را مبعو  ؟ع؟فرزند )حسن و حسین کز  که مرا کندد و قلدوب  مدی کند 

 کنددد. دیددن را در آخرالزمددان قددوام و اسددتحکام مددی از حقیقددت دور شددده را بدده حقیقددت نزدیددک
که در اول زمان این همان بخشد می کرد. دنیا را پر از عدل گونه  کده  کند همان می گونه  گونه 

گریه مکن.ای   پر از جور شده است. تدر  خداوند عزوجل به تو مهربان فاطمه نگران مباش و 
تر نسبت به من است. این بده خداطر ارزش و جایگداه تدو در قلدب مدن اسدت. خداوندد  و رئوف

کدده شددریف کسددی  کددرد  از نظددر حسددب و بیددت  اهل هددا در تددرین انسددان همسددرت را بدده تددو تددزویج 
بیشدتر و تدر و عددالت او از همده  ترین آنها از نظر منصب است. نسبت به مدردم مهربدان گرامی

کده از بصیرتش در قضدایا و امدور بیشدتر اسدت. از خداوندد خواسدته کسدی  کده اول  بیدت  اهل ام 
که پیامبر  فرماید ؟ع؟ میشود تو باشی. علی می من به من ملح  از دنیا رفت  ؟ص؟هنگامی 

ملحددد  شددد. )جمعدددی از  ؟ص؟روز بعددد از آن بیشدددتر زنددده نماندددد و بدده پیددامبر 22 ؟س؟فاطمدده
 کتاب روایی فریقین( 53به نقل از 445، 4 ج  4453، نویسندگان

کلددی مددی تددک ایددن روایددات مجددال دیگددر اعتبارسددنجی تددک گفددت از  مددی طلبددد امددا بدده طددور  تددوان 
که توسط نگارنده 46مجمون  تدوان بده قطدر حکدم بده  مدی روایدت را تنهدا دو، بررسدی شدده روایتی 

بقیه روایات به عنوان روایدات ندامعتبر  توان از نمی آن داد ولی با توجه به نکات زیر اعتبار سندی
که باعث کرد. نکاتی  کلدی ایدن روایدات داد و در  مدی عبور  شدود حکدم بده اعتبدار سدندی و مضدمون 

کرد و عبارتند ازه واقر ضعف سندی این روایات را ب    وسیله آن عالج 
که انجام شده است در کتب روایدی شدیعه و 24 این روایات طب  شمارشی   سدنت اهل کتاب از 

کدده تعددداد معتنددابهی اسددت و کتددب را  نمددی بددا اسددناد و تعددابیر مختلددف نقددل شددده  تددوان همدده ایددن 
کتب عبارتند از ، صیفة الهدیدی، مستدرک الحیاکم، مقاتل الطالبیین  مخدوش یا ضعیف دانست. این 

جامع ، ةمسند فابه، جهع الجوامع، العر  سیوب ، الحاوی، ذخا ر العقب ، تاریخ مدینة دمش ، عقد الدرر
قیی ، األحادییی  ییال، برهییان الهتی ة، کنییوز الییدقا  ، کنییا العهی إبییراز الییوهم ، امذاعییة، مشییارق األنییوار، ینییابیع الهییودی
یة، دال یل االمامیة، الهدیدی الهنتظیر، الهکنون ، البحیار، غاییة الهیرال، حلییة األبیرار، إثبیات الدیداة، کشیف الغهی

القییول ، اسییتجالب ارتقییاء الغییر ، مجهییع الاوا یید، یرالهعجییم الصییغ، منتخییب األثییر، ملحقییات إحقییاق الحیی 
أربعیون ، أربعون أبیی نعییم، الصواع  الهحرقة، بیان الشافع ، الهعجم األوسط، تفسیر روح البیان، الهختصر
عیوالم النصیوص علی  ، کفاییة األثیر، عیوالم سییدة النسیاء فابهیة، العطیر الیوردی، فرا ید السیهطین، أبی العیالء

ة ، الطرا یف، العهیدة، ؟مناقیب أمیرالهینمنین، مناقب الخوارزم ، مناقب ابن الهغازل ، البدیةاألنوار ، األ هی
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، غیبیة بوسی ، ف ا ل الصحابة سهعان ، کشف الیقین، الصراط الهستقیم، الفصول الهدهة، أمال  بوس 
کیوف ، کتیاب سیلیم بین قیی ، عهیدة النظیر بحرانی  جمعدی از . )إرشیاد القلیوبو  کهیال الیدین، تفسییر فیرات 

 (425-445، 4 ج  4453، نویسندگان

کتب معتبر شدیعه و کتب فوق از  کده بسدیاری از علمدا و محققدان  سدنت اهل بسیاری از  هسدتند 
گذاشته حدیث  اند. پژوه بر اعتبار آن صحه 

که عبارتند از أبوأبیت؟مهع؟  اهل نفر از صحابه غیر3 این روایات در طبقه اول از وب یدنقل شده 
جددابربن عبدالددده ، عمدددار، ابدددن عبدداسی، هاللدد یعلدددی، سدددلمان فارسددی، د خدددریعأبوسدددی، أنصددار

کددده حدددداقل  ایدددن امدددر نشدددان. ابوالطفیدددل، انصددداری نفدددر از اصدددحاب شددداهد  3دهندددده ایدددن اسدددت 
 اند. بوده ؟جع؟در باب مهدی موعود ؟س؟به حضرت زهرا ؟ص؟ی پیامبرها بشارت

کتددب شددیعه وایددن روایددات بددا اسددناد و تعددابیر مشددابه و وحدددت مضددمون د بدده طددور  سددنت اهل ر 
کرات نقل شدده و همددیگر را ت تدوان  نمدی را کنندد و هدی  روایتدی مدی ییدد و پشدتیبانیأمشترک و به 

کدده از نظددر مضددمون بددا ایددن روایددات در تضدداد و تعددارض باشددد. در واقددر بددا تشددکیل خددانواده  یافددت 
گفدت مجموعده ایدن روایددات یدک مضدمون واحدد دارندد و همگد مدی حددیث ی آنهدا حکایددت از تدوان 
 ؟جع؟ است.در باب مهدی موعود ؟س؟به حضرت زهرا ؟ص؟ی پیامبرها بشارت

چون حداقل دو روایت از مجمون این روایات به طور قطر صحیه اسدت و ایدن روایدات از نظدر 
ییدکنندده ایدن أتوان سایر روایات ضعیف را مقوم و ت می مضمون با روایات دیگر مشابه است پس

 روایات دانست.

شدود  مدی در واقدر باعدثاند  بعضی از راویان در اسناد این روایدات بده عندوان مجهدول هکدر شدده
حکم به ضدعف بددهیم بدا ایدن توصدیف بسدیاری از  که این حکم به صحت این روایات نکنیم نه

دلیدل وجدود راویدان  ایدن روایدات بده مانندد نده ضدعیف و نهایتداا  مدی این روایات مسکوت عنه بداقی
 مانند. می مسکوت عنه باقیالحال  مجهول

کتب اند در حدالی  شیعیان غالی معرفدی شدده در زمره سنت اهل بعضی از راویان این روایات در 
تدوان  نمی الحال و مسکوت عنه هستند. بنابراین حداقل از نظر شیعه که در رجال شیعه مجهول

کرحکم به ضعف سندی این دسته از روایات ف  د.قط به خاطر وجود این راویان 

که 445این روایات با  کده  سنت اهل در منابر شیعه و روایتی  که داللت بر ایدن دارد  وجود دارد 
( سددازگار 5و  4 ج  4837ی، گددانیگلپا یصدداف) اسددت ؟س؟از فرزندددان فاطمدده مهدددی؟جع؟حضددرت 
 .است
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 ؟س؟سی احتماالت در مورد ناراحتی شدید حضرت زهراربر
که چرا پیامبر را  مهددی؟جع؟ی خا  دهور حضدرت ها بشارت ؟ص؟در پاسخ به این پرسش 

که با توجه به داده است ؟س؟به حضرت زهرا گفت  فلسفه بشارت دادن به هر  اصوالا  که این باید 
که آن فرد از مطلبی رنجدش خداطر دارد و نیداز بده تسدکین و دلدداری یدا اخبدار  فرد به این معناست 

او از سددالله حضددرت  کدده این ضددرت وموضددون آمدددن و دهددور ح ؟ص؟خددوش دارد. بنددابراین پیددامبر
 دهد. می باشد را به او اطالن می؟س؟ زهرا

کده نیازمندد بشدارتی ایدن  ؟س؟حال باید دید رنجش حضدرت زهدرا متداثر از چده موضدوعی اسدت 
گدر بده فضدای صددور ایدن روایدات بدرویم خدواهیم دیدد همگدی  بخدش اسدت. چنین مهم و مسرت ا

، )جمعدی از نویسدندگان در اواخر عمر حضرت اسدت. ؟س؟به حضرت زهرا ؟ص؟پیامبرهای  بشارت
کددده زهدددرا425-445، 4 ج  4453 گریسدددتن اسدددت. امدددا  ؟س؟( مدددواقعی  بسدددیار انددددوهگین و در حدددال 

چدده  ؟س؟بشددارت بدده حضددرت زهددرا ناشددی از چیسددت  و اصددوالا ؟س؟ گریسددتن و اندددوه حضددرت زهددرا
 وجه است. دو احتمال در این زمینه در خور ت تواند داشته باشد. می تحلیلی
این مطلب با توجه به فضدای صددور روایدت  .نالد می از فراق پدر ؟س؟حضرت زهرا که این اول

بددر ایشددان وارد شددد  ؟س؟فاطمدده  صدحیه اسددت حتددی در یکددی از مجموعدده ایددن روایددات آمددده اسددت
کددده پیدددامبر گونددده ؟ص؟هنگدددامی  گرفدددت و اشدددکش بدددر  گلدددویش را  هدددایش جددداری شدددد  را دیدددد بغدددگ 

گریدده  شددان فرمددودبدده ای ؟ص؟پیددامبر  بددر خددودم و  فرمددود ؟س؟کنددی  فاطمدده مددی دختددر جددانم چددرا 
 کده اشدک در چشدمانش حلقده زده بدود فرمدود در حدالی ؟ص؟ترسدم. پیدامبر می فرزندانم بعد از شما

که خداوند برای ما نمی فاطمه آیاای  تمدام  کده این آخرت را بر دنیا برگزیده است وبیت  اهل دانی 
گریده و  نمدی امدا ایدن احتمدال. نا خواهند بدود... مخلوقاتش محکوم به ف تواندد بده تنهدایی دلیدل 

، در ایدن حدال ؟جع؟باشد. همننین عدم تناسب بشدارت بده مهددی ؟س؟حضرت زهراهای  ناله
کده  ؟س؟مادر زینب ؟س؟تابد. افزون بر آن حضرت زهرا نمی با فضای صدور این مطلب را بر است 

، آن عدالوه بدر تواندد دلیدل تامده انددوه حضدرت باشدد. نمدی درخود اسوه صبر است لدذا تنهدا فدراق پد
کده  خود مفسر قدرآن و محدثده اسدت و ؟س؟حضرت زهرا کامدل دارد  نسدبت بده آیدات قدرآن اشدراف 

اشداره شدده  ؟ص؟نمونه آن در خطبه فدکیه نمودار است. در قرآن بارها به رحلت یا شهادت پیامبر
َك است   ُهم   َو  ت  یَم  ِإناَ د   ما َو ( 87  زمر) نُتویَم  ِإناَ ِلِه  ِمن   َخَلت   َقد   َرُسول   ِإالاَ  ُمَحماَ ُسدُل  َقب    الراُ

َ
 َفدِإن   أ

و   ماَت 
َ
ُتم   ُقِتَل  أ َقَلب  قاِبُکم    َعلی ان  ع 

َ
( بندابراین حدداقل بایدد انددوه دیگدری عدالوه 444  عمران آل) أ

 یشتری داشته باشد.مهدی؟جع؟ تناسب ببر این اندوه وجود داشته باشد تا با بشارت به 
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که قوی اما احتمال که انددوه حضدرت زهدرا می تر به نظر دوم  بیشدتر ناشدی  ؟س؟رسد این است 
که باعث شدد هددایت انسدان ؟ص؟از اطالن از حواد  بعد از پیامبر هدا بعدد از پددر بده  است. حوادثی 

کندد از مسدیر خال که این جای فدت توسدط از مسیر صحیه امامت تنصیصی از سدوی خداوندد عبدور 
کددرد. درواقدر نگرانددی حضدرت زهددرا در  ؟ع؟بیددت ؟س؟ از تضددییر حد  اهددلشدواری حددل و عقدد عبددور 

گمراهدددی و انحدددراف امدددت از سدددرمایه گرانبهدددای پیدددامبرها  والیدددت و   یعندددی قدددرآن و ؟ص؟و میدددرا  
گفت. است.بیت؟مهع؟  اهل  دلیل این ادعا را ادامه خواهیم 

 ؟س؟زهرا علت اندوه ؟ص؟گمراهی امت بعد از پیامبر
 در زیر به ادله این ادعا خواهیم پرداخت. 

گانه اسدت. در ایدن روایدات  46مورد از روایات  47این ادعا تعبیر الضیعه در  اولین دلیل ما بر .4
کده پیدامبر گریده ؟ص؟تصریه شده هنگدامی  ؟س؟ پرسدد حضدرت زهدرا مدی از دختدرش در مدورد علدت 

  فرماید می
ل؛ ةلمنلا  كیأ ىشلللض
 ترسم. می نابودی( بعد از شمااز ضیعه)

  در یکی دیگر از این روایات تصریه شده است
ل؛ ةلمنلا  كیللضلیولول لأ ىشلع ىل  یس

-445، 4 ج  4453، ترسم. )جمعی از نویسندگان می بر نابودی خودم و فرزندانم بعد از شما
425) 

کتدب لغدت هیدل ایدن رسدربدا ب گیدرد. مدورد بررسدی قدرارجا الزم است وا ه ضیعه بیشدتر  در این ی 
که از ریشه ضون یا ضیر است به دو معنای مرتبط با هم توصدیف  یمئتوانیم بگو می وا ه الضیعه 

شدده اسددت یکدی بدده معنددای ندابودی و هالکددت و ضددایر شددن و از بددین رفددتن و تلدف شدددن اسددت و 
 زمددین عقددار و مایملددک و سددرمایه انسددان چدده مددادی ماننددد صددناعت و ملددک و دیگددری بدده معنددای

خیز و... و چه معنوی مانند حرفه و شغل و معیشت و حتی حکومت و... . ارتباس این دو  حاصل
گدر انسدان نسدبت بده مایملدک خدود اهمدال و  که ا کتب لغت به این نحو تفسیر شده است  معنا در 

گرفت. یدا کند در معرض هالکت و نابودی قرار خواهد  کدل مایملدک انسدان بده  کده این کوتاهی  در 
فانی است و در معدرض ندابودی لدذا بده مدرور بدرای تلدف شددن هدر چیدزی از ایدن وا ه  که این دلیل

گرفته شده است   574  4442، عبددالقادر محمددبن،   رازی553 ،3 ج  4472، منظدور ابن. )بهره 
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، مصدطفوى  248  4445،   راغدب اصدفهانی482 ،2ج  تدا بدی، زبیدی  85 ،8ج  4473، طریحی
 هیل وا ه ضیر(   4867

عة من بعددك یدر عبارت أخشی الض ؟ص؟با این توصیف در مورد معنای جمله دختر رسول خدا
و دوم از سرنوشددت مایملددک  ترسددم مددی از نددابودی بعددد از شددماکدده  این اول دو احتمددال وجددود دارد.

گر بخواهیم عبارت  می بعد از شما را در  «عة مدن بعددكیالضد یو ولدد یأخشی علدی نفسد»ترسم و ا
کنددیم بدداز دو احتمددال وجددود دارد اول روایددات دیگددر از  کدده بگددوئیم این ایددن مجموعدده بهتددر ترجمدده 

از سرنوشدت مایملدک خدود و  کده بگدوئیم این ترسدم و دوم مدی نابودی خود و فرزندانم بعدد از شدما
فدوق بیشدتر مدورد خواهیم این دو احتمال را در دو عبدارت  می حال ترسم. می فرزندانم بعد از شما

 یم.برسی قرار ده
گریستن و ناراحتی حضرت زهرا که علت  به خاطر ترس از ندابودی  ؟س؟احتمال اول این است 

گدر منظدور از  «عة مدن بعددكیأخشی الض» است. باید ببینیم منظور از نابودی در عبارت چیسدت. ا
کدده دختددر پیددامبر نمددی مددر  اسددت بدده دالیددل زیددر، ضددیعه و نددابوی  ؟ص؟توانددد صددحیه باشددد. چددرا 

کده بدا توجده بده روایدات گاه از مر هی    هراسی نداشته است. اولین دلیدل ایدن مطلدب ایدن اسدت 
کدده از شددیعه و در لحظددات آخددر عمددر بددا دختددر خددود  ؟ص؟نقددل شددده پیددامبر سددنت اهل مسددتفیگ 

گفتو گفت گریدهه ب ؟س؟گو حضرت زهراو گویی داشته است. در اول  کدرد امدا در اواسدط  مدی شددت 
گفت رضدایت و مسدرت بخدش بدر لبدان ایشدان نقدش بسدته اسدت.  گو لبخنددی نشدانهو یا آخر این 
کدده از ایشددان گریسددتی  فرمود.پدددرم از رحلددت  ؟ص؟پرسددند پیددامبر مددی بعددد  کدده  بدده شددما چدده فرمددود 

که از علت خنده به من فرمدود  ؟ص؟فرماید پیامبر ، میپرسند می خویش به من خبر داد و بار دیگر 
که به من ملح  خواهی شد. این روایت در ضمن یکی از همدین مجموعده  تو اولین نفری هستی 

در طدول زنددگی  ؟س؟حضرت زهرا سیره قولی و عملی، روایات نیز مطرح شده است. دومین دلیل
هدا بده عندوان پشدتیبان مجاهددان  شرکت در جند  توان به می مبارک خود است به عنوان نمونه

پددس از  ؟ع؟حضددرت علددی و پشددتیبانی قددولی و عملددی تددا پددای جددان از ؟ص؟در زمددان حیددات پیددامبر
کرد. بدا ایدن توصدیف گفدت دختدر رسدول خددا مدی رحلت پدر بزرگوارش را هکر  گداه از  هدی  ؟ص؟تدوان 

تواند معندایی دیگدر داشدته  می هراسی نداشته است. پس منظور از الضیعه ؟ص؟مر  بعد از پیامبر
از  ؟س؟هددراحضددرت ز، در برخددی دیگددر از روایددات تضددییر حدد  یددا نددابودی دیددن اسددت. بددا شددد و آن

در هدراس اسدت. ایدن احتمدال بدا جریانداتی  ؟ص؟تضییر ح  خود و فرزندانش بعد از رحلت پیدامبر
پیددامبر؟ص؟ سددازگاری  و اطددالن حضددرت از ایددن وقددایر بعددد از رحلددت ؟ص؟کدده بعددد از رحلددت پیددامبر

 بیشتری دارد.
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که اخشی الضیعه من بعدک احتمال دوم در باب معنای اما مایملدک  از )سرنوشت( این است 
چیسددت  بددا  ؟ص؟سددرمایه پیددامبر یملددک و ترسددم. حددال بایددد دیددد مددا مددی و سددرمایه شددما بعددد از شددما

گرانبهددای پیددامبر اسددالم بیددت  اهل قددرآن و ؟ص؟توجدده بدده حدددیث متددواتر ثقلددین سددرمایه و میددرا  
بعدد از بیت  اهل در مورد سرنوشت قرآن و ؟س؟حضرت است. بنابراین شدت نگرانی حضرت زهرا

گر بخواهیم روایات دیگر در این باب است. ؟ص؟پیامبر اسالمرحلت  فرمایدد )از سرنوشدت  مدی کده ا
یعندی  ؟ص؟در مورد ثقل اصغر پیامبر ؟س؟خود و فرزندانم نگرانم( را مالک قرار دهیم حضرت زهرا

کده تقریبداا  ؟ص؟پیامبربیت  اهل سرنوشت خیدال  بعدد از رحلدت ایشدان بیشدتر در هدراس اسدت. چدرا 
داز تحریف لفظی و صیانت قرآن به دلیل وعدده حفاددت خداوندد راحدت اسدت مبارکش ا دُن  ِإناَ  َنح 

َندا ل  َر  َنزاَ ک  ِ دا َو  الددذا تضدمینی بددرای ؟مهع؟ بیددت اهدل امدا نسددبت بده سرنوشددت (4  حجددر)َلحداِفُظوَن  َلددُه  ِإناَ
گریدان اسدت.  ایدن احتمدال نیدز بدا توجده بده حضرت نیسدت. لدذا در ایدن زمینده بده شددت نگدران و 

کدده همددواره بددا تمددام تددوان و خددانواده در جهددت تقویددت دیددن خدددا  سددیره قددولی و عملددی حضددرت 
کوشدیده سددازگار اسدت و دور از ههدن نیسددت و نیدازی بده اثبددات نددارد. البتده بایددد توجده داشددت  مدی

گمراهدی امدت از تعدالیم بیت؟مهع؟  اهل تضییر ح  در والیت یعنی انحراف از مسدیر اصدلی اسدالم و 
ک به مردم ابال  شود. ایدن بیت؟مهع؟  اهل یعنی ؟ص؟ه قرار بود از مقامات تالی تلو پیامبرناب نبوی 

هدای  در طدول رسدالت حضدرت. اینهدا همده نگرانی ؟ص؟پیامبرهای  یعنی به هدر رفتن تمام تالش
افزایددد لددذا بددا دیدددن حددال وخددیم  ؟س؟ مددیحضددرت را در اواخددر عمددر شددریف پیددامبر بددر حضددرت زهددرا

و اصدحاب جدان بدر  ؟مهع؟بیدت و اهدل؟ع؟ علدی ؟ص؟،کده پیدامبرهایی  ا  و سدرمایهمیر؟ص؟، پیامبر
 گریددد و اشددک مددی بدده شدددت بینددد لددذا مددی را در خطددرانددد  دسددت آوردهه کددف آنهددا در طددول سددالیان بدد

 ریزد. می
است در خود ایدن روایدات نهفتده  ؟س؟گمراهی امت دلیل اندوه زهرا که این دومین دلیل بر .5
  ذکور آمده استدر روایت م .است

کدرد از ایدن دو فرزندد   فرمود ؟س؟به فاطمه ؟ص؟پیامبر که مرا به حد  مبعدو   کسی  قسم به 
کده دنیدا دچدار هدر  و )امام حسن و امام حسین ( مهدی این امت خواهد آمدد هنگدامی 

از بدین رفدت و هدا  ثیر یکددیگر آشدکار شددند و امنیدت راهأپی در پی تحت تدها  مر  شد و فتنه
گروه دیگر شرون به غارتگروهی ب کردند. ر  کندد و  مدی کوچدک رحدم نه بزر  بدر گری و حمله 

کوچک بزر  را محترم شمارد. خداوند عزوجل در این هنگام از این دو فرزند)حسدن  می نه 
گمراهدی را فدته می کسی را مبعو  (و حسین کدز  کده مرا کندد و قلدوب از حقیقدت  مدی کندد 

 بخشددد مددی د. دیددن را در آخرالزمددان قددوام و اسددتحکامکندد مددی دور شددده را بدده حقیقددت نزدیددک
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که در اول زمان این همان کرد و دنیا را پر از عدل گونه  که پدر از جدور  کند همان می گونه  گونه 
گریه مکنای   شده است. -445، 4 ج  4453، جمعی از نویسندگان.)فاطمه نگران مباش و 

425) 

دغدغدددده حضددددرت  ؟جع؟ت مهدددددیگراندددده حضددددر هدددددایت بنددددابراین بددددا توصددددیف اقدددددامات
گمراهی امت بعد از رحلت پیامبر؟س؟زهرا  حل خواهد شد.  ؟ص؟،نسبت به 
  سومین دلیل روایت دیگری در این باب است. در اثنای این روایت آمده است .8

کده پیدامبر گرفدت علدی را فراخواندد و مددت طدوالنی بدا او  ؟ص؟هنگامی  در حالدت احتضدار قدرار 
علی تو وصی و وار  من هستی. خداوند علم و فهم مرا به ای    فرمود گاه به ایشان آن .بود

کینه کرده است. هنگامی من از دنیا رفتم  گشته برای های  که در سینهها  تو عطا  قوم نهان 
کدرد. فاطمده مدی تو آشکار کینده غصدب خواهندد  و  ؟ع؟و حسدن ؟س؟شدود و حد  تدو را از روی 
گریه افتادند. )از این سخن(؟ع؟حسین  (425-445، 4 ج  4453، )جمعی از نویسندگانبه 

کدده بددا گمراهددی امددت  ایددن توصددیف مشددخب شددده  تضددییر حدد  و غصددب خالفددت و در پددی آن 
 بوده است.  ؟س؟ترین دغدغه حضرت زهرا مهم
گمراهی امدت از مسدیر اصدلی اسدالم اسدت را .4 که اندوه حضرت   چهارمین دلیل ما بر این ادعا 
بعدد از رحلدت  ؟س؟در سدیره قدولی و فعلدی حضدرت زهدرا ؟ص؟ت پیدامبرتوان در وقایر بعد از رحلد می

کرد. این اندوه بارهاو جست ؟ص؟پیامبر و به خصو  در سخنان حضدرت در خطبده فدکیده و  جو 
گفدتو گفت کدامالا و گوی ایشان با زنان مهداجر و انصدار و  مشدهود  گوی اختصاصدی بدا خلفدای وقدت 

گمراهدی امدت سدخت آزرده  به ؟ص؟است. در این فرازها دختر رسول خدا وضدو  از بیراهده رفدتن و 
 طلبد. می سی این روایات مجالی دیگررسنجی و بر. البته اعتبارخاطر است

  به عنوان نمونه در قسمتی از خطبه فدکیه آمده است
که خداوند بدرای پیدامبرش خانده انبیداء و آرامگداه اصدفیاء را برگزیدد و آن عالئدم نفداق در ، گاه 

گشت کهنه، شما داهر  گمراهان شکسته، و جامه دین  گان با قدر و  و پست رتبه، و سکوت 
گردیددده و ، تان بیآمددد های و در خاندده، و شددتر نددازپرورده اهددل باطددل بدده صدددا درآمددد، منزلددت 

کدددرد ، و شدددما را فراخواندددد، شدددیطان سدددر خدددویش را از مخفیگددداه خدددود بیدددرون آورد مشددداهده 
که قیام  آن، اید ردن آمادهو برای فریب خو، پاسخگوی دعوت او هستید گاه از شما خواست 

کار را انجدام می، کنید که به آسانی این  کرد  و ، شدما را بده غضدب واداشدت، دهیدد و مشاهده 
کده سدهم شدما نبدود ، پس بر شدتران دیگدران نشدان زدیدد، دید غضبناک هستید و بدر چیدزی 

که زمانی نگذشته بودا. وارد شدید ، ف زخم هنوز وسدیر بدودو موضر شکا، ین در حالی بود 
کدده از فتندده ، بدده قبددر سددپرده نشددده بددود ؟ص؟و پیددامبر، و جراحددت التیددام نیافتدده بهاندده آوردیددد 
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گرفته، هراسید می که در فتنه قرار  گاه باشید  کدافران را احاطده نمدوده ، اید آ و براسدتی جهدنم 
کار از شما بعید بودا. است کردید، ین  کار را  کجدا روی می، و چطور این  در حدالی ، آوردیدد به 

کتاب خدا رویداروی شماسدت و عالئدم هددایتش ، و احکدامش درخشدان، امدورش روشدن، که 
مددداتش هویددددا، دددداهر آیدددا ، ولدددی آن را پشدددت سدددر انداختیدددد، و اوامدددرش واضددده اسدددت، و محرا
کده ایدن بدرای دالمدان بددل  رغبتدی بده آن را خواهانیدد  یدا بده غیدر قدرآن حکدم می بی کنیدد  

غیددر از اسددالم دینددی را جویددا باشددد از او پذیرفتدده نشددده و در آخددرت از  و هددرکس، بدددی اسددت
گیدرد گاه آن نآ. کاران خواهد بود زیان که ایدن دل رمیدده آرام  کشدیدن ، قدر درن  نکردید  و 

گردد کدرده ها را افروختده پدس آتشدگیره، آن سهل  ور  و بده آتدش دامدن زدیدد تدا آن را شدعله، تر 
کردن انوار دین روشن خددا، یطانو برای اجابت ندای ش، سازید و از بدین ، و برای خاموش 

کدف شدیر را زیدر لدب پنهدان ، بده بهانده خدوردن، برگزیدده آمداده بودیدد ؟ص؟بردن سنن پیدامبر
گرفتددده و راه  و بدددرای خدددانواده و فرزنددددان او در پشدددت تپددده، خوریدددد می کمدددین  ها و درختدددان 
که همنون خنجر ، رفتید می ان و فرورفتن نیزه در میان شکم استو ما باید بر این امور  ، برا

کنددیم ددی  56  تددا بددی، بددن طیفددورا. )... صددبر  ، جددوهری  426  تددا بددی، حسددن بددن سددلیمان حلا
شددیخ   424 ، 84، 8ج  4474، تمیمددی مغربددی  67  تددا بددی، أبددوالفر  اصددفهانی  43  تددا بددی

،   سددیدبن طدداووس534، 4ج  4836، شددیخ صدددوق  4224 ، 825، 8ج  تددا بددی، صدددوق
  4448،   طبددری24، 4ج  4447سیدمرتضددی،   3، 4ج  تددا بددی،   اآلبددی863 ، 568  4843

-274  4442، ابددن اثیددر  528، 4ج  تددا بددی،   طبرسددی24 ، 454  تددا بددی، خددوارزمی  444، 4ج
  568، 46ج  4832،   ابددددن ابددددی الحدیددددد معتزلددددی842  4456،   سددددبط ابددددن جددددوزی272

 (834، 4ج  4474، الهدی  علم  424، 4ج  تا بیی، إربل  474، 2ج  تا بی، بحرانی

  نمونه دیگر سخنان حضرت با زنان مهاجر و انصار است
خددا سدوگند ه بد  کده در بسدتر بیمداری بودندد فرمودندد ایشان در مالقات زنان مدینه در حالی

کده نسدبت بده دنیداى شدما بدی میدل و نسدبت بده مدردان شدما نداراحتم،  کردم در حدالی  صبه 
شان به آنان بغگ ورزیدم، پس  دهان خویش بدور افکنده، و بعد از شناخت حالآنان را از 

کندى شمشدیرها و سسدتی بعدد از تدالش و سدر بدر سدن  خدارا زدن، و شدکاف  چه زشت است 
که پیش فرسدتادند، و یها ها، و چه زشت است هخیره فساد آراء و انحراف انگیزه ها و نیزه ی 

گرفتده و در عدذ اب جاودانده خواهندد بدود، بددون شدک مسدسولیت ایدن خداوند بر آنان خشم 
گیرشدان  شان است، و نن  و عارش دامدن دوشه عهده ایشان بود و سنگینی آن به عمل ب
گدروه سدتم گردد، پس این شدتر بیندی بریدده و زخدم می کداران از رحمدت الهدی  خدورده باشدد، و 

اى نبدوت و ارشداد، و محدل ه واى بر آنان، چگونه خالفت را از مواضر ثابت و بنیان. بدورند
کده ایدن زیدان بزرگدی یهبوس جبر گداه باشدید  گاهان به امور دین و دنیا دور ساختند، آ یل، و آ

ی یاعتندا نش، و بدیخدا سوگند عیب او شمشیر براه بگرفتند،  ؟ع؟است، و چه عیبی از علی
ت برخددوردش، و عقوبددت دردندداکش، و غضددبش در راه رضدداى الهددی  کدده این بدده مددر ، و شدددا
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گر از راه روشن بدور رفته، و اه ب. بود کناره میخدا سوگند ا گرفتندد،  ز پذیرش طری  مستقیم 
برد، و ایدن شدتر را  شان می راهه داشت، و به سهولت ب سوى آن آورده و بر آن وامیه آنان را ب

که راهبرش را دچار زحمت نکندد و سدواره سالم به مقصد می اش را ملدول نگرداندد، و  رساند، 
کده آبدش صداف و فدراوان بدوده و از آن لبریدز باشدد و  را به محل آب خوردنی مدی آنان رسداند، 

کدر نگردد، و ایشان را از آن شدان  آورد، و در پنهدان و آشدکار بدرای جا سدیراب بیدرون مدی هرگز 
گر او در محل خالفت می. ناصه بود داد، و  نشست هرگز ثروت دنیوى بدراى خدود قدرار نمدی ا

گرسددنگی، و بدده  انددی برنمددیاز آن بهددره فراو داشددت، جددز بدده اندددازه فرونشدداندن تشددنگی و رفددر 
گددر د. شناسدداند تدا بددین زاهدد و دنیاپرسدت، و راسددتگو و دروغگدو تشددخیب دهند ایشدان مدی و ا

ت کنندد برکدات آسدمان و زمدین را بدر آندان فدرو ملا ریختدیم،  مدی ها ایمان آورده و تقدوى پیشده 
کردنددد و ا گرفتددار  ز ایددنولکددن آیددات الهددی را تکددذیب  رو آنددان را در برابددر آنندده انجددام دادنددد 

کارشان ب گروه ستم نمودند نتایج زشتی  که از این  کسانی  گیرشان  زودى دامنه ساختیم، و 
کنددی . شدده و هرگدز بدر مدا غالدب و پیدروز نخواهندد شددد گداه بداش، بیدا و بشدنو، هرچده زنددگی  آ

گدر تعه بی را بیروزگار عجا گفتدار ایندان تعجدبتو نشان خواهدد داد، و ا کندی،  آور اسدت،  جدب 
کاش می کدام ستونی تکیه داده، و بدر  اى  که به چه پناهگاهی پناهنده شده، و به  دانستم 

کرده کدام فرزندانی تجاوز نموده و استیال جسته اندد، و  اند  چه بد رهبر و دوستی را انتخاب 
زر ، روى بددال دم را جدداى پرهدداى بدده خدددا سددوگند، بدد. بدده کدداران بددد بدددلی اسددت بددراى سددتم
که میه انتخاب، و ب گردد قومی  کدار  جاى پشت، دم را برگزیدند، هلیل  پندارد با این اعمال 

که اینان فاسدند اما نمی کده  خوبی انجام داده است، بدانید  کسدی  دانند، واى بر اینان، آیدا 
که هددایت نیافتده و نیازمندد هددایت ا کسی  سدت، واى هدایت یافته سزاوار پیروى است، یا 

جان خدودم سدوگند، نطفده ایدن فسداد بسدته شدد، در انتظدار ه ب کنید بر شما چگونه حکم می
پسددتان شددیر خددون تددازه و  گدداه از باشددید تددا ایددن مددرض فسدداد در پیکددر جامعدده منتشددر شددود، آن

که رهپیمایان راه باطل زیان کننده بدوشید، در این زهرى هالک کار شده، و آیندگان  جاست 
ها آرام  تان با فتنه تان، و قلب تان با دنیای گاه جان یابند، آن گذشتگان را می عاقبت اعمال

کشدیده و حملده متجداوز سدتمکار، و بده هدر  و  می گیرد، و بشارت باد شما را به شمشدیرهاى 
کدده حقددوق وسددیله  هتددان را اندددک داده و اجتمددان شددما را بدد مددر  عمددومی و اسددتبداد زورگویددان، 

کجدا مدی رسدد، آیدا مدن شمشیرهایش درو خواهد  کارتان بده  که  کرد، پس حسرت بر شما باد 
گردانید می که از آن روى  کارى وادارم  گویدد  زندان سدخنان . توانم شما را به  سدویدبن غفلده 

گروهی از مهاجرین و انصار بدراى عدذرخواهی  آن حضرت را براى شوهران کردند،  شان بازگو 
گفتند  اى سرور زنان، ا این مطالب را قبل از بیعت بدا  ؟ع؟گر حضرت علینزد ایشان آمده و 

کسددی را بددر او تددرجیه نمددی گفددت  آن حضددرت فرمددود  از نددزدم دور . دادیددم ابددوبکر برایمددان مددی 
گندددداه و سددددهل . انگددددارى، عددددذرخواهی بددددراى شددددما مفهددددومی ندددددارد شددددوید، بعددددد از ارتکدددداب 

  826  4478، صددددوق  245، 4ج  4823ابدددن واضددده،  عقدددوبیی  85  تدددا ، بدددیطیفدددور بدددنا)
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وی

  588، 46ج  4832، دیدددابدددن ابدددی الحد  443-457  تدددا بدددیی، إربلددد  446  تدددا بدددی، طبرسدددی
 و...( 423، 48ج  4474، مجلسی

که مشهود است در تک تک جمالت حضدرت در خطبده فدکیده و سدخنان حضدرت  همان گونه 
که هماأبا زنان مدینه نشانه ت گمراهی ثر و اعتراض و نگرانی نسبت به وضعیت موجود جامعه  ن 

کامالا   نمودار است. امت از مسیر اصلی اسالم است 

کدده بدده علددی ایددن اندددوه آن بگویددد یددا شددب  ؟س؟پیشددنهاد شددد بدده زهددرا ؟ع؟چنددان جانکدداه اسددت 
کده جدان خدود و فرزنددش بگرید و یا صبه و آن را در راه دفدان از آن از دسدت داد.  قدر جانگدداز بدود 

نالد اما از بیراهه رفتن  می پدر شنیده است لذا در فراق پدراین وقایر را از  مسلماا  ؟س؟حضرت زهرا
 کند و سخت آزرده خاطر است. می امت پدرش مویه

 پس باید بشارتی به او داده شود تا تسالی دل ایشان باشد حال این بشارت و تسال بایدد حتمداا 
شدود تدا شداید گدرم و چشدمش روشدن و قلدبش آرام  ؟س؟در ارتباس با همدان انددوه باشدد تدا دل زهدرا

 اما این بشارت چیست  بخش را بر لبان حضرت نقش ببندد. دوباره لبخند مسرت

  ؟جع؟بشارت بازگشت امامت در مسیر اصلی خود و هدایت امت با ظهور مهدی
گدوارا الزم اسدت تدا ایدن آتدش را سدرد و لبخندد مسدرت را بدر لبدان زهدرای  که بشارتی بدس  گفتیم 

از سددالله  مهدددی؟جع؟خبددر دهددور  بخددش چیسددت  مسددلماا  رتمرضددیه نقددش ببندددد. امددا خبددر مسدد
که گرداند و راه می مطهر حضرت  هددایت را های  تواند مسیر امامت را به جایگاه اصلی خویش باز 

گدواراترین مدژده کده پیدامبرای  بر امت اسالم بازگشداید  دهدد. لدذا ایدن  مدی بده دختدر خدود ؟ص؟اسدت 
بدرای اثبدات ایدن موضدون احتمداالتی را  دارد. مدی مده بیدانبا تعبیر ابشری یا فاط ؟ص؟خبر را پیامبر

 کنیم. می که نادر بر این بشارت است را بررسی
گدر .4 انددکی پددس از  ؟س؟تنهدا نددادر بدر ملحدد  شددن حضدرت زهددرا ؟ص؟بشددارت پیدامبر بگدوئیم ا

چدرا  تواند به تنهایی تسلی خاطری برای حضرت باشد. نمی این بشارت، است ؟ص؟رحلت پیامبر
گمراهدی که ب ا انددوه حضدرت سدازگاری نددارد و در بخدش قبدل ثابدت شدد انددوه حضدرت بده خداطر 

 بوده است.  ؟مهع؟بیت اهل و انحراف امت از والیتبیت  اهل امت و تضییر ح 
گر .5 بیدان افتخدارات خدانوادگی و حسدب و  تنها نادر بدر شدرافت و ؟ص؟بشارت پیامبر بگوئیم ا

تواندد موجددب مسددرت دختددر رسددول  نمددی ز هددم بدده تنهددایینسدب خاندددان رسددالت و امامددت اسددت بدا
 کدامالا  ؟مهع؟اعتبداری حسدب و نسدب در قدرآن و احادیدث و سدیره معصدومین واقدر شدود بدی ؟ص؟خدا
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را از نسدل فرزنددان  ؟جع؟خبدر آمددن مهددی ؟ص؟مشهود بوده است. بده بیدان دیگدر چدون پیدامبر
ه ایشان تسکین یافتده اسدت. ایدن به ایشان داد باعث مسرت حضرت شده و غم و اندو ؟س؟زهرا

اسدت  ؟س؟بدزر  بدرای حضدرت زهدرا اتفداقی کده این رسدد. بدا نمی احتمال نیز چندان قوی به نظر
کده باعدث خوشدحالی ، اسدت از نسدل ایشدان ؟جع؟که مهدی موعدود امدا ایدن تنهدا چیدزی نیسدت 

سدب واقدف اعتبداری حسدب و ن خدود بیشدتر از همده از بدی ؟س؟که زهدرا شود. چرا ؟س؟حضرت زهرا
کیدد شدده و تصدریه شدده أاعتباری حسدب و نسدب ت است. از سوی دیگر بارها در قرآن در مورد بی

کنندد و از سدوی دیگدر شدواهدی  نمی این عوامل هرگز که تواند در دنیا و آخرت انسان را سعادتمند 
که علیرغم استیالی رو  نبوت در خانواده  باز برخدی از از همسر و فرزندان انبیاء در قرآن هکر شده 

کدده هکددر ایددن  کردنددد.  گددرایش پیدددا  اعضددای خددانواده از مسددیر حدد  روی برتافتدده و بدده مسددیر باطددل 
 طلبد. می شواهد مجال دیگر

طلبددد. بدده نظددر نگارنددده بشددارت بایددد بددا اندددوه  مددی بنددابراین ایددن بشددارت تحلیلددی دیگددر را .8
که اندوه حضد کردیم  گر اثبات  گمراهدی  ؟س؟رت زهدرامتناسب باشد تا موجب تسال شود. ا تدرس از 

و انحدراف امدت از مسدیر واقعدی اسدالم اسدت پدس بایدد بشدارتی متناسدب بدا ایدن انددوه بده حضدرت 
 امتیدازات و افتخدارات و ؟ص؟پیامبر که این داد شود تا موجب تسالی خاطر ایشان باشد. ؟س؟زهرا

تواندد ندادر بده  مدی ردشدما مدی رسالت را در این حدیث با دخترش بدربیت؟مهع؟  اهل و، شرافت خود
که همان که خداوند اسالم را با رسالت پیامبر این باشد  و شمشدیر حمدزه و تددبیر جعفدر و  ؟ص؟گونه 

کاری کرد بعد از این نیز با وصایت علی؟ع؟ علیهای  فدا و شدهادت  ؟ع؟درایت حسن؟ع؟، یاری 
کدرد. مهدی؟جع؟و دهور  ؟ع؟حسین مجموعده ایدن  ایدن معندا در یکدی دیگدر از نیز یاری خواهد 

  روایات این چنین آمده است
کددده در اول زمدددان  همدددان بخشدددد مدددی خداوندددد دیدددن را در آخرالزمدددان قدددوام و اسدددتحکام گونددده 

کرد.  این  (445، 4 ج  4453، )جمعی از نویسندگانگونه 

بیددت  اهل کدده دهددد مددادامی مددی بدده دختددرش ایددن تضددمین را ؟ص؟بدده عبددارت دیگددر پیددامبر اسددالم
کننددبیدت  اهل و مدردم از وجود داشدته باشدند گمراهدی نخواهدد بدود. از سدوی دیگدر ایدن  ،اطاعدت 
گرچه امامدت بعدد از رحلدت از مسدیر خدود منحدرف خواهدد شدد امدا بدا  می نوید را به ایشان که ا دهد 
گشددددت و بددددا دهددددور حضددددرت  ؟جع؟دهددددور مهدددددی دوبدددداره بدددده مسددددیر اصددددلی خددددود بدددداز خواهددددد 

ییددد أتددوان تقریددر و ت مددی گشددت. دلیددل ایددن ادعددا راهدددایت دوبدداره پدیدددار خواهنددد های  سرچشددمه
کدده وقتددی حضددرت  دانسددت. چددرا ؟س؟حضددرت زهددراهای  نسددبت بدده دغدغدده ؟ص؟ضددمنی پیددامبر
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گمراهی امت( بعدد از  )دین یا تضییر ح «اخشی الضیعه من بعدک از نابودی»فرمود  ؟س؟زهرا و 
 شدود یدا حد  نمی اش دین نابودو نفرمود نگران نب این ترس را رد نکرد ؟ص؟ترسم. پیامبر می شما
شددود بلکدده بددده بیددان افتخدددارات و مناقددب خاندددان نبدددوت تددا مهددددی  نمدددی غصددببیددت؟مهع؟  اهل

گر این اندوه را متناسب با بشارت بدانیم ؟جع؟موعود کرد و ا تواندد ندادر  بشدارت مدی ایدن، اشاره 
گمراهددی نجددات بددا اطاعدت مددردم از خانددان نبددوت و امامد کده این اول معندا باشددد. ایددن دو بده ت از 

امامدددت بددده جایگددداه اصدددلی خدددود ؟جع؟ بدددا دهدددور حضدددرت مهددددی کددده این خواهندددد یافدددت و دوم
 بازخواهد گشت.
را به مدردم و مخاطبدان خدا  خدود  ؟جع؟بارها وعده دهور حضرت مهدی ؟ص؟پیامبر اسالم

خطداب مربوس به اواخر عمر حضرت در بستر بیماری و ها،  بشارتبشارت داده است. یکی از این 
آمددده _ معتبددر و قابددل اعتمدداد هسددتند  نوعدداا  _ گاندده 46اسددت. در ایددن روایددات  ؟س؟بدده حضددرت زهددرا

بدر بدالین حضدرت حاضدر شدده و بدا دیددن  ؟ص؟در اواخدر عمدر پیدامبر اسدالم ؟س؟است حضدرت زهدرا
گریه س که از علت  گریان است و در جواب پدر    فرماید ، میکند می التحال پدر به شدت نگران و 

بددرای بددر طددرف  ؟ص؟پیددامبر اسددالم .«ترسددم مددی از نددابودی بعددد از شددما  خشددی الضددیعه مددن بعدددکا»
کنددد و نویددد دهددور  مددی و جایگدداه ایشددان صددحبتبیددت؟مهع؟  اهل از مناقددبهددا  کددردن ایددن نگرانی
 کند. با تحقی  در مدورد وا ه الضدیعه مشدخب می و هدایت مردم را تبیین ؟جع؟حضرت مهدی

اسددت و بیددت؟مهع؟  اهل یعنددی قددرآن و ؟ص؟پیددامبر اسددالمهای  معنددای سددرمایهشددود ایددن وا ه بدده  مددی
کده ایدن سدرمایه ؟ص؟نگرانی دختدر پیدامبر در معدرض خطدر قدرار  ؟ص؟بدا رحلدت پیدامبرها  ایدن اسدت 

کدده قددرآن بددر ایددن مطلددب بددر مسددلمانان  همددان_  گیدرد و بدده تبددر آن مددردم پددس از رحلددت ایشددان طدور 
گمراهدددی و بیدددت؟مهع؟  اهل دسدددتورات قدددرآن و بدددا انحدددراف از _هشددددار داده اسدددت دوبددداره در مسدددیر 

گیرند. شواهدی در سایر روایدات همنندین در سدیره قدولی و فعلدی حضدرت زهدرا  ؟س؟انحراف قرار 
بدده خصددو  بددا توجدده بدده خطبدده فدکیدده و سددخنان ایشددان در جمددر زنددان مهدداجر و انصددار بددر ایددن 

و بشددارت دهددور حضددرت بیددت؟مهع؟  اهل ببددا هکددر مناقدد ؟ص؟امددا پیددامبر کنددد. مددی موضددون داللددت
به عنوان آخرین هخیره الهی برای هدایت مردم و بازگشدت امامدت در مسدیر اصدلی  مهدی؟جع؟

کردن نگرانی دخترش، خود کده بدا نگراندی  کند. به عبارت دیگر ایدن می سعی در بر طرف  بشدارت 
بددا اطاعددت از خاندددان  کده این اول معنددا باشددد. توانددد نددادر بده دو مدی همسوسددت ؟س؟حضدرت زهددرا

گمراهددددی نجددددات خواهنددددد یافددددت و دوم بددددا دهددددور حضددددرت  کدددده این نبددددوت و امامددددت مددددردم از 
 یگاه اصلی خود بازخواهد گشت.امامت به جا؟جع؟ مهدی
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 گیری نتیجه
کدده  ؟ص؟زمددان و بعددد از رحلددت پیددامبر هددم ؟س؟نگرانددی و اندددوه حضددرت زهددرا موضددوعی اسددت 

کده هدا  کندد. علدت ایدن نگرانی مدی ییدأرا ت ذاهب اسالمی آنروایات پذیرفته شده از سوی فرق و م
شدده اسدت نده فقدط بده خداطر فقددان نبدی مکدرم اسدالم اسدت  ؟س؟منجر به شهادت حضدرت زهدرا

کدده در_ بلکدده  نددادر بدده  _ایددن روایددات آمددده اسددت بددا توجدده بدده عبددارت اخشددی الضددیعه مددن بعدددک 
کده همزمدان و بالفا و بددعت تغییدرات، تحوالت افتداده  ؟ص؟صدله بعدد از رحلدت پیدامبرهدایی اسدت 
کدده در بیدت  اهل گمراهدی امدت و تغییددر مسدیر اسدالم از صددراس مسدتقیم اسدت. همددان نگراندی اسدت 

کدامالا  گوشده خطبه فدکیه و سخنان حضرت با زندان مدینده  ای از ایدن انددوه  مشدهود اسدت. البتده 
یم توسدددط و بازگشدددت امدددت بددده صدددراس مسدددتق ؟جع؟جانکددداه بدددا بشدددارت دهدددور حضدددرت مهددددی

 ؟س؟ شده است.باعث تسالی حضرت زهرا ؟ص؟پیامبر

 منابع
کریم  قرآن 

جدا،  ، بیالبالغیه شیرح ندجق(، 4832ابن ابی الحدید معتزلی، فخرالدین ابوحامدد عبدالحمیدد) .4
 دار احیاء الکتب العلمیه.

، قدداهره، مکتبددة منییال الطالییب فیی  شییرح بییوال الغرا ییبق(، 4442ابددن اثیددر، مبددارک بددن محمددد) .5
 نجی.الخا

عهیدة عییون صیحاح األخبیار فی  مناقیب تدا(،  ابن البطری ، یحیی بدن الحسدن األسددی الحلی)بی .8
 قم، جماعة المدرسین.، إمال األبرار

مناقییییب علیییی  بیییین تا(،  ابددددن المغددددازلی، علددددی بددددن محمدددددبن محمددددد الواسددددطی الشددددافعی)بی .4
 ان، المکتبة اإلسالمیة.، تهربالب؟ أبی

 ، تهران، نشر اسالمیه.کهال الدین و تهال النعههق(، 4824ابن بابویه قمی، محمدبن علی) .2
 ، نجف، مکتبة حیدریه.علل الشرا عق(، 4836ابن بابویه قمی، محمدبن علی) .6
 ، قم، دفتر انتشارات اسالمی.معان  االخبارق(، 4478ابن بابویه قمی، محمدبن علی) .2
 ماعة المدرسین.، قم، جمن ال یح ره الفقیهتا(،  ابن بابویه قمی، محمدبن علی)بی .3
، العلیل الهتناهییة فی  األحادیی  الواهییةق(، 4478ابن جوزی تیمی قرشدی، أبدوالفر  عبددالرحمن) .4

 بیروت، دارالکتب العلمیة.
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 ، قاهره، مکتبة القاهره.الصواع  الهحرقهتا(،  ابن حجر هیثمی مکی، احمد)بی .47
، نجددف، ی الهنتظییرالقییول الهختصییر فیی  عالمییات الهدییدتا(،  ابددن حجددر هیثمددی مکددی، احمددد)بی .44

 مکتبة اإلمام أمیرالمتمنین العامة.
 ، بیروت، دارالفکر.کتاب الفتنق(، 4444ابن حماد، نعیم مروزی) .45
، قم شریف الهالحم والفتن ف  ظدورالغایب الهنتظر؟ق(، 4843) ابن طاووس، علی بن موسی .48

 الرضی.
 ، قم، شریف رضی.بالغات النسأتا(،  ابن طیفور، أحمد)بی .44
 قم، منشورات مکتبة الداوری.، عیون الهعجاات(، تا بیلوهاب، شیخ حسین)ابن عبدا .42
، بیدددروت، الکامیییل فییی  ال یییعفاء الرجیییالق(، 4474ابدددن عددددی جرجدددانی، ابدددی احمدددد عبدددداهلل) .46

 دارالفکر.
کر، علددی بددن حسددن) .42 ، دمشدد ، مجمددر اللغددة العربیددة و تییاریخ مدینییه دمشیی ق(، 4442ابددن عسددا

 دارالفکر.
، نجددف، مقاتییل الطییالبیینتددا(،  لددی بددن الحسددین بددن محمددد األموی)بیأبددوالفر  األصددفهانی، ع .43

 المکتبة الحیدریة.
، دارالکتاب  ، بیروتحلیة األولیاء و ببقات األصفیاءتا(،  ابونعیم أصفهانی، أحمدبن عبداهلل)بی .44

 العربی.
تداب ، دارالک ، بیدروتکشف الغهة ف  معرفیة األ هیةتا(،  إربلی، علی بن عیسی بن أبی الفته)بی .57

 اإلسالمی.
 ، بیروت، دارالکتب العلمیه.ن ر الدرر ف  الهحاضراتتا(،  اآلبی، منصوربن حسین)بی .54
 ، بیروت، دارالکتب العلمیه.الهعان  روحق(، 4442آلوسی، سیدمحمود) .55

، قدم، متسسدة عیوالم النصیوص علی  األ هیة امثنی  عشیر؟تا(،  بحرانی األصفهانی، عبدداهلل)بی .58
 إمام مهدی؟ع؟.

، قدددم، متسسدددة اإلمدددام عیییوالم سییییدة النسیییاء فابهیییة؟تا(،  ی األصدددفهانی، عبدددداهلل)بیبحرانددد .54
 المهدی؟جع؟.

، قدم، متسسدة المعدارف حلییة األبیرارق(، 4448بحرانی، سیدهاشم بن سلیمان بدن إسدماعیل) .52
 اإلسالمیة.

، عهییدة النظییر فیی  بیییان عصییهة األ هییة امثنیی  عشییرق(، 4442بحرانددی، سیدهاشددم بددن سددلیمان) .56
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 ن، دارالجلی.تهرا
 ، بیروت، متسسة التاریخ العربی.غایة الهرالق(، 4455بحرانی، سیدهاشم بن سلیمان) .52
 جا، دارالحبیب. ، بیشرح ندج البالغهتا(،  بحرانی، علی بن میثم)بی .53
 انتشارات دانشگاه تهران.  ، تهران، رجال البرق ق(، 4838برقی، احمدبن محمدبن خالد) .54
 ، قاهرة، المطبعة األمیریة.العطر الوردیتا(،  بن أحمد)بیبلبیسی شافعی، محمدبن محمد .87
 ، قم، جامعه مدرسین.شرح االخبارق(، 4474تمیمی مغربی، نعمان بن محمد) .84
، قددددم، مسددددجد مقدددددس معجییییم االحادییییی  االمییییال الهدییییدی، ق(4453جمعددددی از نویسددددندگان) .85

 جمکران.
 ینترنتی الفکره.جا، دانشنامه ا ، بیموسوعة الحدی (، تا بیجمعی از نویسندگان) .88
 ، تهران، مکتبه نینوی الحدیثه.السقیفه و فدکتا(،  جوهری بصری، احمدبن عبدالعزیز)بی .84
، بیدددروت، متسسدددة فرا ییید السیییهطینتا(،  بن محمددددبن المتیدددد)بی جدددوینی خراسدددانی، إبدددراهیم .82

 المحمودی.
 نا. ، لیدن، بیذکر اخبار اصبدانم(، 4484حافظ اصبهانی، احمدبن عبداهلل) .86
 ، بیروت، دارالمعرفه.الهستدرکق(، 4476یشابوری، محمدبن محمد)حاکم ن .82
 ، قم، متسسه معارف اسالمی امام رضا؟ع؟.الفصول الهدهةق(، 4443حر عاملی، محمد) .83
 ، قم، المطبعة العلمیة.إثبات الدداةتا(،  حر عاملی، محمدبن حسن)بی .84
 لمصطفی.، قم، الرسول امختصر بصا ر الدرجاتتا(،  حلی، حسن بن سلیمان)بی .47
 ، دارالذخائر. ، قمخالصة االقوالق(، 4444، حسن بن یوسف) حلی .44
، نجددف، دارالکتددب کشییف الیقییین فیی  ف ییا ل أمیرالهیینمنین؟تا(،  حلددی، حسددن بددن یوسددف)بی .45

 التجاریة.
. کفاییه االثیر فی  الینص علی  اال هیه االثنی  عشیرش(، 4867خزاز قمی، ابوالقاسم علی بدن محمدد) .48

 قم، بیدار.
، تهدران، الهناقیب للخیوارزم تدا(،  بوالمتید الموف  بن أحمددبن محمدد البکری)بیخوارزمی، أ .44

 إصدار مکتبة نینوى الحدیثة.
، نجدف، مکتبدة مقتل الحسین(، تا بیخوارزمی، أبوالمتید الموف  بن أحمدبن محمد البکری) .42

 .الزهراء؟س؟
 شیعه.، مرکز نشر آثار  ، قم معجم رجال الحدی ق(، 4447خویی، سیدابوالقاسم) .46
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 جا، المکتبة الظاهریة. ، بیامفرادتا(،  دار قطنی، علی بن عمر)بی .42

 ، بیروت، متسسة األعلمی.إرشاد القلوبتا(،  دیلمی، أبومحمد)بی .43
، دار المعرفدة، میاان االعتدال فی  نقید الرجیالتا(،  ههبی، عبداهلل محمدبن أحمدبن عثمان)بی  .44

 بیروت.
 ، بیروت، دارالکتب العلمیه.ار الصحاحمختق(، 4442رازی، محمدبن عبدالقادر) .27

، دمشد  و بیددروت، الهفیردات فی  غرییب القیرآنق(، 4445راغدب اصدفهانی، حسدین بدن محمدد) .24
 دارالعلم و الدار الشامیة.

 ، بیروت، المکتبة الحیاة.تاج العروس من جواهر القاموستا(،  زبیدی، محمدبن مرتضی)بی .25
جدددددا، مجمدددددر جهدددددانی  ، بیخیییییواصتیییییذکره الق(، 4456الدین) سدددددبط ابدددددن جدددددوزی، شدددددمس .28

 بیت؟مهع؟. اهل
، قددم، متسسددة اسییتجالب ارتقییاء الغییر ق(، 4454سددخاوی الشددافعی، محمدددبن عبدددالرحمن) .24

 المعارف اإلسالمیة، اول.
، قدم، مطبعدة الطرا یف فی  معرفیة میذاهب الطوا یفتا(،  السید ابن طاووس، علی بن موسی)بی .22

 الخیام.
، حیدددرآباد هنددد، مطبعددة مسییند فابهییة الاهییراء ،ق(1220الدددین عبدددالرحمن) سددیوطی، جالل .60

 .العزیزیة
، بیدروت، الآللی  الهصینوعة فی  األحادیی  الهوضیوعة(، تا بیالددین عبددالرحمن) سیوطی، جالل .61

 دارالمعرفة.
، مصدددر، دارالکتدددب جهیییع الجوامیییع )الجیییامع الکبییییر(تا(،  الددددین عبددددالرحمن)بی سدددیوطی، جالل .23

 المصریة.

 ، بیروت، دارالکتب العلمیه.الحاوی للفتاوی، ق(4478الدین) سیوطی، جالل .24
 ، بیروت، دارالکتب العلمیة.العر  الوردی ف  أخبار الهددیق(، 4478الدین) سیوطی، جالل .67
 ، دمش ، مطبعة محمدهاشم الکتبی.جامع األحادی (، تا الدین)بی سیوطی، جالل .64
گلپایگانی، لطف .65 ، تهدران، مکتبدة عشیر؟ منتخب األثیر فی  اممیال ال یان ش(، 4837اهلل) صافی 

 الصدر.
 ، بیروت، دارالعلم للمالیین.علول الحدی  و مصطلحهم(، 4444صاله، صبحی) .68

 جا، دارالحرمین. ، بیالهعجم االوسطتا(،  طبرانی، سلیمان بن احمد)بی .64
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 ، بیروت، دارالکتب العلمیة.الهعجم الصغیرتا(،  طبرانی، سلیمان بن احمد)بی .62
 ، قاهره، مکتبه ابن تیمیه.الهعجم الکبیرتا(،  یطبرانی، سلیمان بن احمد)ب .66
 جا، دارالنعمان. ، بیاحتجاجتا(،  طبرسی، احمدبن علی)بی .62
 ، قم، متسسة الرساله.دال ل االمامةق(، 4448طبری، ابوجعفر محمدبن جریربن رستم) .63
 جا، دارالکتب القدسی. ، بیذخا ر العقب ق(، 4826طبری، احمدبن عبداهلل) .64
کویت، دارالترا .تیسیر مصطلح الحدی ق(، 4474طحان، محمود) .27  ، 
 جا، مکتب النشر الثقافة االسالمیه. ، بیمجهع البحرینق(، 4473طریحی، فخرالدین) .24
 ، قم، متسسة المعارف االسالمیه، اول.الغیبهق(، 4444طوسی، محمد بن حسن) .25
 انتشارات حیدریه.  ، نجف،رجالق(، 4834طوسی، محمدبن حسن) .28
 ، قم، دارالثقافة.األمال ق(، 4444طوسی، محمدبن حسن) .24
 ، المکتبة المرتضویة. ، نجف الفدرستتا(،  طوسی، محمدبن حسن)بی .22
جددا، المطبعددة  ، بیمشییارق األنییوار فیی  فییوز أهییل االعتبییارتا(،  العدددوی الحمددزاوی، شددیخ حسددن)بی .26

 العثمانیة.

 ، قدددم، نشدددرب اال هیییهییییمعیییادن الحکهیییة فییی  مکاتق(، 4474علدددم الهددددی، محمددددبن محسدددن) .22
 اسالمی.

 سسة الصادق؟ع؟.ت، تهران، مالشاف  ف  اممامةق(، 4447علم الهدی، سیدمرتضی) .23

 ، متسسه اسماعیلیان. ، قمرجال ابن الغ ا ریق(، 4864، احمدبن حسین) غضائرى .24
ی  حسدنی) .37 ، بیددروت، الهدییدی الهنتظیرق(، 4472غمداری إدریسددی، عبدداهلل بددن محمددبن صدددا

 عالم الکتب.
کییالل ابیین خلییدونتا(،  محمددد)بی غمدداری حسددنی، أحمدددبن .34 ، دمشدد ، إبییراز الییوهم الهکنییون میین 

 مطبعة الترقی.
، نجددف، المطبعددة الحیدریددة و قددم، مکتبددة التفسیییرتددا(،  فددرات الکددوفی، فددرات بددن إبراهیم)بی .35

 الداوری.
 ، تهران، داراالسوه.ینابیع الهودهق(، 4446قندوزی، سلیمان بن ابراهیم) .38
کییان و مییایکون بییین یییدی السییاعةتا(،  )بیقنددوجی البخدداری، محمدصدددی  حسددن .34 ، امذاعییة لهییا 

 بیروت، مطبعة دارالکتب العلمیة.
 ، قم، نشر الهادی.کتاب سلیم قی  هالل ق(، 4472قیس الهاللی، سلیم بن) .32
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 ، مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد. رجال الکش ش(، 4843، محمدبن عمر) کشی .36
، بالیب؟ ممیال أمیرالهینمنین علی  بین أبیمناقیب اق(، 4445کوفی القاضی، محمددبن سدلیمان) .32

 قم، مجمر إحیاء الثقافة اإلسالمیة.
، تهدران، دار البیان ف  أخبارصیاحب الامیان؟جع؟ش(، 4865شافعی، محمدبن یوسف) گنجی .33

 البیت؟مهع؟. إحیاء الترا  أهل
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