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ِحيم  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ
 نیمحّمد و آِلِه الّطاهر  نايّ و َنب ِدنايّ َس  یاللُه َعل یو َصلّ  نيالَحمُدِلله رّب العاَلم

 نياعداِئِهم اجَمع یو الّلعُن الّداِئم عل نيااَلَرض یاللِه ف هيّ َموالنا بق  یَعل مايّ الس
 

دو جلسه در    ی در ط  ینیحس  نیاربع  یی . با بحث دانش افزاهایسالم اهلل علخاتون    هیّبه مناسبت شهادت حضرت رق  تیسالم و تسل  عرض

 . میدهمی  را طرح و پاسخ استکارگاه امشب مطرح  یکه برا یسؤالاز سه  یکیخدمتتان هستم.  

 

و  ةالصال هیعل  دالشهدایّدختر، دختر حضرت س  ن یا  ایآنه؟    ایدر کربال بوده است    هیّبه نام رق  یدختر  ایاست که آ  نیکه مطرح است ا  یسؤال

 ست؟ین  علیه السالم عبداهلل  یاز اصحاب اب یقبر منسوب به دختر   نیا ایقبر او در دمشق است؟ آ ا یاست؟ آ السالم

 

را   سؤال نیمعاصر ما در کتاب مشهور خودش ا نیاز متفکر یکیکه   نیبه واسطه ا، شود. در دوره معاصر یاست که مطرح م یتسؤاال نیا

 شان ی. ااست دامن زده شده شتریت بسؤاال نیا، به را وارد آورده یاتی شک هایسالم اهلل عل هی حضرت رق هیوارد کرده و در قض ییمطرح و نقدها 

  ،مینیب  یرا م  شانیکه اظهارنظر ا  ییهر جا  ،نداشته  یتخصص  یخیدر مسائل تار  نکهیبه جهت ا  یست ولاو بزرگ    منددانش   اریگرچه بس

  یم   شیپ   شیکه کماب  یاشتباهات  گریاست و د  هایسالم اهلل عل  هیشهادت حضرت رق  مسألهدر    شانیاز اشتباهات ا  ی کیاز اشتباه نبوده.    یخال

 ی ریگیپ   یبحث را به صورت تخصص  ن یخواهند ا  ی م  زیبحث است. اگر سروران عز  نیبه ا  صصانهمتخ  ریورود غ   جهینت  نیو البته ا  دیآ

  « العاشورا فوق الشبهات »اشتباهات پرداخته به نام کتاب  نیا یریگی که به پ   یعامل  یجعفر مرتض دیکتاب محقق ارجمند عالمه س  ،کنند

مشهور   سندهیو شبهات آن نو  کاتیو روشن کردن تشک  ییافزا  رتیدر بص  شانیکه ا  را  یمراجعه کنند و نکات   ،هم ترجمه شده  یکه به فارس

 . د ییمطرح کرده را مالحظه بفرما

 

دو نکته الزم    ی کی ،میوارد شو  نکهی. قبل از امیریگ یم   ی بحث را پ   ،مطرح است  های سالم اهلل عل  هیّحضرت رق  رامونیکه پ   یسؤالامشب با    فعال

 است که تذکر داده شود. 

 

که معتقدند    ییآنها  است.  جابجا نشده   عیاز ارکان تش  یاصول  ،رد شود  ای ثابت شود    هایسالم اهلل عل  هیّاگر وجود حضرت رق  نکهیاول ا  نکته

 قاتیبنا بر تحق  ی و اگر کسرا افزوده باشند    نیاز اصول د  یکه اصل  ستین  نیست، چناالسالم    هیعل  نیبنت الحس  ، هایسالم اهلل عل  هیّ حضرت رق

مرتد شده   ا یشده باشد    ی که کافر شده باشد، سنّ  ستین  نطوریا  ،ستین  یمکرمه ا  تیشخص  نیکه چن  دیرس  جهینت  ن یا  بهخود    یعلم

 است. یخیتار مسأله  کی ،مسأله نیباشد. بلکه ا

 

نوشته اند. به    یارزنده ا  یکتاب ها  نهیزم  ن یدر ا  یادیز  نیمحقق  ،مورد اختالف واقع شده   مسأله  نیا  نکهیبا توجه به ا  نکهیدوم ا  نکته

که    یکنم. دوستان  یپرداخته اشاره م  هایسالم اهلل عل  هیّ شده و به اثبات وجود حضرت رق  تألیف  نهیزم  نیکه در ا  ییچند نمونه از کتاب ها

 کنند. هیکتاب ها را ته ن یتوانند مراجعه کنند و ا ی هستند، م مند عالقه 

 

نوشته   «نیدختر امام حس  ه، یستاره درخشان شام حضرت رق»دوم کتاب    ،یفلسف  یعل  خیحاج ش نوشته    « هی  حضرت رق»اول کتاب    کتاب

  ه یمقتل رق»چهارم کتاب    ،یاشتهارد  یمحمدمهد  ینوشته آقا  «هیسرگذشت جانسوز حضرت رق»سوم    ، یخلخال  یربان  یاالسالم علة  حج

 ن یبنت الحس  هیحضرت رق»ششم    ،یشابورین  یبندان  نیعبدالحساثر استاد    «کربال  حانه یر» پنجم    ،یمقاس   یمحمدعلنوشته    «السالم  هایعل

 یپژوهش»شده، هفتم کتاب    تألیف  هیالله عل  ةرحم  یزیجواد تبر  رزایم  یالله العظم   تیحضرت آ  قدریکه توسط مرجع عال  یجزوه ا  «السالم  هیعل

أنا رقیه مثل    یگر ید  ادیز  یعرب  یشده و کتاب ها  تألیف  یزیجعفر تبر  خی ش االسالم    ةجکه توسط ح  «دالشهدایفرزند س   هیحضرت رق  رامونیپ

  السالم   هایعل  هیحضرت رق  تیشخص  رامون یشده و پ  تألیف  یکه به زبان عربقصة السیدة الرقیه  ،  السیدة الرقیه بنت الحسین،  بنت الحسین
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  ن یکه ما به ا  یکوتاه  قیدقا  نیداشته باشند و به ا  یشتریق بیتحق  نهیزم  نیکه عالقه مندند در ا  یسروران  نی ارائه کردند. بنابرا  یقاتیتحق

 منابع خوبه که مراجعه داشته باشند.  نیاکتفا نکنند به ا میپرداز یبحث م

 

 عهینسب شناس ش  یاز علما  یبه کتاب،  و السالم  هیصلوات اهلل عل  نیدختران امام حس  انیدر م  هیبه نام رق  یآغاز بحث اثبات وجود دختر   یبرا

  یهقیب  د یبن ز  یابوالحسن علاش مرحوم    سنده یهست. نو  نیاسم کتاب ا  «االعقاب  االلقاب و  لباب االنساب و»به نام    م یکن  یمراجعه م

  ی عنی ، متقدم ماست  یاست. چون از علما عینسب شناسان عالم تش نیو بزرگتر نیو از مشهورتربزرگ قرن ششم  یمااز عل شانیاست. ا

 شان یباالست. ا  ارینسب بس  نهیلذا اعتبار اظهارات نظر او در زم  ،بوده  در قرن ششاو    اتیدوره حو    ستهیز  ی م  یعالمه حلقبل از مرحوم  

اش را من خدمتتان   یعبارت ترجمه فارس)   دیگو  یم  نطوریا  ،آنها را نام ببرد  خواهد  یو م   رسد  یمالسالم    هیعل  نیبه اوالد امام حس  یوقت

در نظر    شود  ی. معلوم م علیهم السالم  هیو رق  نهیو فاطمه و سک  ن یالعابد  ن یمگر ز  ؛ شانینماند از او اوالد ا  ی : باقدیگو  یم   شانیا  .( خوانم  یم

را   السالم   هیعل  نیاوالد امام حس  خواهد  ی در کتابش م  یوقت  شانیبوده. هم ا  ت ثابالسالم    هیعل  نیامام حس  یبرا  هیبه نام رق  یدختر  شانیا

 یو ام کلثوم در کودک نبیاست. ز و ام کلثوم نبیو ز نهیفاطمه و سکالسالم  هیعل نینام دختران امام حس:  د یگو  ی م  نطوریا  ، شمارش کند

در   .ستین  هیکه اسم رق  مینیب  یم   ،کتاب نقل شد  نیکه از ا  ی. با توجه به عبارت دوم۳۵۵صفحه    ،، آدرسش لباب االنسابرفتند ایاز دن

علیه  نیاز اوالد امام حسفرمود:  یدر عبارت قبل شانیچطور ا دیایب شیپ  سؤال دی. شااست و ام کلثوم آمده نبیو ز نهیعوض فاطمه و سک

  ی م  نجای. بعد اکه از پسرانند علیه السالم نیالعابد نیکه از دخترانند و ز هیو رق نهیجز فاطمه و سک شانینماند بعد از ا یباق یکس السالم

رفتند.    ا یاز دن  ی و ام کلثوم در کودک  نبیو ام کلثوم؟ که ز  نبیو ز  نهیچهار نفرند: فاطمه و سک  علیه السالم  نیکه دختران امام حس  د یفرما

گفته   لرفتند و در عبارت قب  ایاز دن  یو ام کلثوم در کودک  نبیز  نکهیکه با توجه به ا  شود  یدو عبارت مشخص م  نیا  دنیاز کنار هم چ

 علیه السالم  نیکه از دختران امام حس نهیفاطمه و سک شود یمعلوم م  ،ماندند یباق  علیه السالم نیبعد از امام حس هیو رق نهیبود: فاطمه و سک

رفته  ایاز دن یاست و در کودک علیه السالم نیاست که از دختران امام حس یکس هیرقبودند و   یهم باق  علیه السالم نیبودند و بعد از امام حس

رفته،   ا دنی  از  کربال   واقعه   از  قبل  .است  علیه السالم  نیدختر امام حس  نبی ز  اش ام کلثوم است. هیکن دییرمااش ام کلثوم است. دقت بف هیو کن

معلوم    ی کنار سند قبل  دنش یبا چ  ، رفته  ای از دن  ی. اما ام کلثوم که در سند دوم گفت او هم در کودک چیرفته آن ه  ا یکودک هم بوده از دن

 . است هیرق هیکه کن شود یم

 بوده نیرفته و رابعاً بعد از امام حس ایاز دن یثالثاً در کودک ؛اش ام کلثوم است هیکن اًیثان .است علیه السالم نیحس مامدختر ااوالً : هیپس رق

 رفته است. ایو از دن علیه السالم

 

مطالب  سراغ کتاب    م یرو  ی م   ،میکن  د ییرا تأ  هینظر  نیا  نکهیا  ی. برامی کن  دا یدو عبارت پ   نیا  دن یاز کنار هم چ  م یتوان  ی چهار نکته را م  نیا

  یاوالً م  ،سدیرا بنوالسالم    هیعل  نیفرزندان امام حس  یاسام   خواهد  یم  یاهل سنت است اما وقت  یاو از علما.  یالسئول محمد بن طلحه شافع

 یوقت  اًیبودند و ثان نفر که چهار کند یم دییکه صاحب کتاب لباب االنساب آورده را تأ  یزیچ نیپس ا .چهار دختر داشتند ت: حضردیگو

اشتباهبرد  ینام دختر چهارم را نم  .و فاطمه اند  نهیو سک  نب ی: دختران حضرت، زدیگو  یم   ،برد  یاسم م است که در کتابت   ی! قطعاً 

که لباب االنساب آورده بود، هست اما   ی اسام  انی م، اسم فاطمه در ماسم چهارم و سو  ماند  یم   . مشترک اند  نهیو سک  نبیداشته. حاال ز

 ایصاحب کتاب مطالب السئول اسم را فراموش کرده    یلیکه به هر دل  شود  یمشخص م  .ستین  یاسام نیا  انیدر م  ه یاسم ام کلثوم و رق

 ماند اسم. چهارم و ی م  ،مشترک هستند نهیسک و  نبیحاال ز . است ردهک  حیتصر ، چهار دختر بودند نکهیامام به ا . اشتباه کرده در ذکرش

شود   ی مشخص م  .ستین  ی اسام  نی ا  ان یدر م  هیهست اما اسم ام کلثوم و رق  ، که لباب االنساب آورده بود  یاسام   انی سوم، اسم فاطمه در م

 ح یتصر  ،که چهار دختر بودند  نیدر ذکرش اشتباه کرده. اما به ا  ایصاحب کتاب مطالب السئول اسم را فراموش کرده    ی لیکه به هر دل

کتاب لباب االنساب کتاب    ایشود آ  سؤالاست. ممکن است    ،که لباب االنساب نقل کرده  یمطلب  صحت  بر  یدییأ خودش ت  نیکرده. ا

 شود.  یچند نکته روشن م  انیرده؟ پاسخش با بمطالب را با سند نقل ک نیا ایاست؟ آ یمعتبر

 

را  یزیکه هر چ ستین نطوریا .کند یم رییآن هم تغ یاعتبار سنج یروش ها ،کند یم رییتغلب مط یک موضوع یکه وقت نیاول ا نکته

کنند،   یرا وزن م ینیزم بیو س از یکه پ   یشما طال را با دستگاه .مثال بزنم دی. بگذاربخواهند بسنجند کسانیسنجش  لهینوع وس کیبا 
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هست،    یفروش  یسبز  یکه در مغازه ها  ییکنند. ترازوها  یرا با ترازو وزن م  دیکن  یم  هیکه شما ته  ینیب زمیو س  ازی. پ دیکن  یوزن نم

شود. در مسائل   یابزار سنجش آن هم متفاوت م  ،کند  یم  رییموضوعش تغ  یوقت  یزیکنند. هر چ  یرا با آن ترازو وزن نم  ونیاما بار کام

.  می رو یما به سراغ سند م  یاعتبار سنج یکه مطرح کنم. برا ستیکه االن فرصت آن ن یا ژهیو  یها تیبه جهت حساس یاعتقاد ،یفقه

خودتان را  یماریب دیخواه ی م یشما وقت دینی. ببمی گرد یبلکه دنبال متخصص م  .م یگرد ی انساب، دنبال سند نم لیاز قب ی اما در مسائل

  لیمدرک و دل  ، میسینو  ی که م  یهر نسخه ا  یبرا  د ییگو  ی م. ندیکن  ی و از تخصص او استفاده م  دیرو  ی به نزد متخصص م  د، یدرمان کن

ست که ا  ی کاف  .دکتر متخصص است  نیشود ا  یشما ثابت م  یکه برا  نینه هم  . بده  حیو توض  سیمن بنو  ینسخه را هم برا  نیو اعتبار ا

 اریبس اریکه از دقت بس یتخصصآن هم م .میمتخصص انساب اعتماد کن کیبه حرف  ستکافیدر بحث انساب .  د یبه حرف او اعتماد کن

 کنم. یلباب االنساب اشاره م صاحب یدر ثبت نظرات خودش برخوردار بوده. من به چند نمونه از دقت ها یادیفوق العاده ز

 

در مسجد  ۵۴۸او در سال  .سدینو یم  یشابوری ن  یابوجعفر محمد هارون الموسو ،درباره نسب شناس بزرگ مشرق شانیکه ا نیا کی

که   نینشده است. با توجه به ا  دهید   یاست که بعد از او متفرق شد و از آن کتاب ها اثر  یادیز  یاو کتابها  یبراکشته شد.  یعیجامع مب

داشته اما    یکتابها و منابع دسترس نیشود که به ا  ی دهد، معلوم م  یاو گزارش م   یرا درک کرده و از کتابها  او صاحب لباب االنساب دوره  

چون صاحب لباب   یبا اظهار نظرات کس  سهیامروز قابل مقا   نیمتخصص  ینظرها  اظهار  نی. بنابرامیندار  یمنابع دسترس  نیما امروزه به ا

 .است گرفته بوده یشابورین ی بوده که از ابو جعفر محمد هارون الموسو ی فراوان اریبس عاو به مناب یچرا که دسترس .ستیاالنساب ن

 

 یاز اعتبار تخصص شیفن هست و اظهار نظرها نیبوده و متخصص ا ارشیدر اخت یبوده و منابع معتبر قیدق اریبس که او نیدوم بر ا شاهد

 ب یاست که به دو عالم نسب شناس نق  نیاز اداب نقما ا  یکی  :سدینو  یکتاب خودش م  نیاز هم  ییاست که در جا  نیا  ،برخوردار است

  ی واقعا جزء سادات باشد ول ای نسب کند    ی ناخواسته به دروغ ادعا  یخدا   یسادات است. اگر کس  ریاز غ  یگریاز سادات و د   ی کیباشند که  

شخص   ک ی  ادت یاثبات س  یصورت است که برا  ن یشهادت دهند. اگر به ا  ادت یو عدم س  ادتیآن دو عالم به س  ،سببش معلوم نباشد 

 ی ست، نمافن    نیکند و خودش متخصص ا  یم  یدوره زندگ   نای  در  االنساب  بابدر آن دوره مرسوم بوده و صاحب ل  ییدقت ها  نیچن

 پرداخت بشود.السالم   همیعلو اشتباه به انساب و ذکر اوالد ائمه  لیتواند در اظهار نظراتش سهل انگار باشد و با تسه

 

 یبا توجه به حضور علما یکردند ول یم ادتیس یکه به دروغ ادعا شابوریدر غزنه خوارزم و ن یبه کسان سدینو یسوم بر دقت او م شاهد

آنها نهادند و آنها را کذاب خواندند.  یشانی. آهن داغ بر پدندیآنها را تراش ینقبا سرها .آنها اثبات نشده بود ادتیس ،که در آنجا بودند یانساب

برخورد    نیچن  ک ی  ، بکند  ادت یدروغ س  ی ادعا  ی که اگر کس کند یم یدوره زندگ   ن یلباب االنساب در ا  ای صاحب لبابه االنساب،    دیکن قتد

کند؟ و  یرعلمیغ  یاظهار نظرها ییفضا نیدر چن تواندیدانشمند بزرگ م نیا ای. آکنندیبا او م شمندانیبزرگان جامعه، علما و اند  یتند

  نهایخواهد شد؟ همه ا  یبا او چه برخورد  ، او اعتبار نداشته باشد   یرا ثبت بکند؟ اگر اظهار نظرها   یخودش حرف  التیبا توهمات و تخ

است که او بخواهد در    داده یآن روز اصال اجازه نم  یعلم   ی بوده و هم فضا  قیهم متخصص بوده، هم دق  سندهینو  ن یکه ا  دهد ینشان م

 ۴و به تعداد دختران حضرت که    آورد یم  علیه السالم  نیبنت الحس  هی. حاال اگر او اسم از رقببردپناه    التینظرات خودش به توهمات و تخ

 نیهم در مطالب السئول باز تعداد دختران حضرت را هم یشافع محمد بن طلحهبزرگ اهل سنت   سندهیو نو کند یاشاره م ، هستند نفر

و سند وجود    می با کتاب معتبر لباب االنساب آشنا شد  نکهیا  ازبعد  . ماندینم یباق دیشک و ترد یبرا ییجا گرید کند،یم دییتا نفر ۴

صاحب   ندیبگو  نکهیرا ممکن است مطرح کنند و آن ا  یسؤال  ،میکتاب نقل کرد  نیو معتبر از ا  قیرا به صورت دق  هایسالم اهلل عل  هیحضرت رق

 زدگردیمادرش شهربانو دختر    .است  هیرق  هیکن  ، دیهست  ی که شما مدع   ی کتاب لباب االنصاب نقل کرده که ام کلثوم  نیکتاب، در هم

مادر  ،زدگردیکه شهربانو دختر  میدانیمهستند اما    یکیو ام کلثوم مادرشون  السالم    هیعلاساس حضرت سجاد    نی. بر ااست  شده   یمعرف

ساله  ۴-۳ یمادر دختر تواند یچگونه م نیرفت. بنابرا ایکه از دننگذشت  علیه السالماز والدت امام سجاد  یمدت زمانالسالم  هیعلامام سجاد 

نفر باشد و    کیو مادر هر دو هم  شان باشد لسا ۴-۳ شانیخواهر ا تواندینم ،شان بودهسال یو اند ۲۰ علیه السالم امام سجاد یوقت ،باشد

  ی. در پاسخش عرض م کنند  یاست که مطرح م  یسؤال  ن یرفته باشد. ا  ای از دن  ی با فاصله کم  علیه السالم   مادر هم بعد از والدت امام سجاد 

نقل   نیاز مورخ  ی. بله بعضستین  یرفته باشد، سخن درست  ایاز دن  علیه السالم  بعد از والدت امام سجاد  زدگردیشهربانو دختر    نکهیکه ا  میکن
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ها بعد از واقعه کربال با   از نقل   یبنا بر برخ و السالم ةالصال هیعل نیالعابد  نیکه حضرت ز لیدل  ن ی. چرا؟ به استیاند اما نقل آنها معتبر ن  کرده

مجددا   یبا گذشت مدت زمانالسالم  هیعلعبداهلل  یبعد از شهادت حضرت اب هایسالم اهلل علو مادرشان حضرت شهربانو  اشتندمادرشان ارتباط د

ندارد که ام کلثوم که    یاشکال نیاند. بنابرا اند و کربال را درک کرده  که حضرت شهربانو زنده بوده  دهد ینشان م  نها یب اازدواج کردند. خ

ها آمده   از نقل  یپس چطور در برخ  ،اگر قرار است شهربانو مادر او باشد   ندیگو  یم یبانو متولد شده باشد. بعض  نیهماز    ،است  هیرق  هیکن

 ی خیتار  یها  در نقل  : مییگو  یم  سؤال  نیدر جواب به ا  ؟ چه پاسخی به این می دهید.  نام داشته استام اسحاق    سالم اهلل علیها  هیکه مادر رق

.  است  کرده   یرفمع  دنیرس   جهیبه نت  یرا خود علم برا  یی ها  راه حل  ،میخور  یبرم  تالفاتبه اخ  یوقتوجود دارد.    ی اوقات اختالفات  یگاه 

سراغ   ایسراغ نقل مشهورتر.    ا ی  تر  یسراغ قو  م یبرو  د یبا  ،دارد  یکه با هم تعاض و ناسازگار  میرس  یمتفاوت م  یخیبه دو نقل تار  ی مثال وقت

 یتر  قینظر دق  سالم اهلل علیها  هینظر صاحب لباب االنصاب در مورد مادر رق  می دیداست. اگر    شتریبش  و شواهد صدق  داتیؤکه م  یآن نقل

که او مادر  م یشو یبه ام اسحاق معتقد م  ، . اما اگر برعکس بودمیشمار ینمالسالم   ه یعل هیو ام اسحاق را مادر رق م یریپذ  ینظر او را م  ،است

 باشد.  سالم اهلل علیها هیرق

 

.  ببرد  سؤال  زیر  را  سالم اهلل علیها  رقیه  حضرت   وجود  اختالف  این  بخواهد  و  بکند  قضیه  اصل  انکار  تواند  این اختالفات تاریخی نمی  بنابراین

  از  برخی.  است  اختالف  ،کیست  السالم  و   ةالصال  علیه  سیدالشهدا  حضرت  قاتل  که  این  درمورد  تاریخی   های  نقل   در.  کنم  عرض  مثالی  بگذارید 

 ها  نقل  از  برخی  در  بوده،  قاتل  انس  بن  سنان  که اند  نوشته  ها  است. برخی نقلل بوده  قات  العذاب  و  العنت  علیه  شمر  که  اند  گفته  مورخین

  را   حضرت  بودن  الرأس  مقطوع  و  السالم  علیه  سیدالشهدا  حضرت  شهادت  مصیبت  توانیم  می  آیا  بوده،  که  هرکسی.  اند  کرده  ذکر  را  خولی

مؤیدات و شواهد دارد، پشت سر کدام نقل شهرت بیشتری است، از شهرت ام نقل  کد  است،  تر  قوی  نقل  کدام  ببینم  باید .  خیر  بکنیم؟   انکار

تاریخی، از اعتبار تاریخی، از مؤیدات تاریخی استفاده کنیم و یکی از دو یا سه نقل مختلف را انتخاب کنیم. در این بحث هم همینطور 

  وجود  انکار  تواند  نمی  ،بیاید   دست  به  که  ای  هر نتیجهو به مؤیدات رجوع بکنیم. ولی    جیباید برویم سراغ اعتبارسنجی و شهرت سن  .است

 :است این ،شود می مطرح االنساب لباب صاحب نقل در ما  استدالل  به که تیسؤاال از دیگر یکی . باشد داشته را سالم اهلل علیها رقیه حضرت

ا آورده و تعداد فرزندان دختر ر  رقیه  اسم   االنساب  لباب   صاحب  که  است  درست  که  گویند   می  کنند،   می مطرح  اشکال  و   پرسند  می  سؤال

 نفر   دو  را  علیه السالم  سیدالشهدا  حضرت  دختران  تعداد  مفید  شیخ  مثل  بزرگی  عالم  اما  ،برشمرده  نفررا چهار    علیه السالم  حضرت سیدالشهدا

 نمی   این  آیا  خب.  اند  هشمرد  نفر  سه  یا  دو  را  حضرت  دختران  تعداد  ،طبرسی  مرحوم  یا  آشوب  شهر  ابن  مثل  کسی  مثال  یا  است  دانسته

  اعتبارسنجی   در  چون  چرا؟  .کند  مخدوش  تواند  نمی  .واند اعتبار نقل لباب االنساب را مخدوش کند؟ پاسخش روشن است. نه اینطور نیستت

جای    ، باشد  داشته  تعارض  هم   با  نقل   دو   اگر  که   معتقدند   مورخین  همه  .دارند   قبول  و   اند  پذیرفته  همه  را   نکته  این   تاریخی  های  نقل

 تعارض   یا   باشد   اعتبارسنجی و به جنگ هم انداختن دو نقل هست، اما اگر دو نقل با هم تعارض نداشته باشد، اشکالی ندارد. تعارض داشته

  به  کردیم   بررسی  ما   اند   گفته.  است  نداشته  قطعا   چهارمی  فرزند   دیگر  اند  نفرموده  : کنم  می  عرض  مثالی  ؟، به چه معناستباشد  نداشته

یم. اصال معنایش این نیست. اتفاقا  رقبول ندادیگر ما   ، دو یا سه فرزند رسیدیم. معنایش این نیست که اگر چهارمی را کسی ذکر کرد  سما

  و  استچاپ شده    یمتعدد  های  نسخه  کتابی  هر  از   که  امروز  برخالف  و  بوده  مشکل  ها  با توجه به این که در گذشته دسترسی به کتاب

  در. است نبوده  دیگر های کتابخانه  در که  بوده کتابی  ای کتابخانه  هر در . است ست، اینطور نبودهه تحقیقی  مراکز و  ها انهکتابخ همه در

 در  دیگر  ،بوده  ایران  در  که  هایی  کتاب.  است  نبوده  ایران  در  دیگر  ها  کتاب  این  بیشتر  که  داشته  هایی  کتاب  بوده،  ای  کتابخانه  بغداد

 نمی  نگهداری  را  پاکستان  های  کتاب  دیگر  ،کردند   می   نگهداری  را  هند   های   هایی که کتاب  کتابخانه.  است  نبوده   ند ه  های   کتابخانه

 کیکه    هایی   کتاب   اما .  جداست  حسابشان  آنها   که   است  بوده  برخوردار  ای  العاده  خارق  رواج  و  شهرت  از  که  خاصی   های   کتاب  مگر   . کردند

سه نفر    ای تعداد را دو    ای برد    یاسم نم  دیمف  خیاگر مرحوم ش  نیدر دسترس هم نبوده است. بنابرا  یلی ختر بوده،    نییمقدار شهرتشان پا

 قبول ندارد. ،را که صاحب لباب االنساب ذکر کرده  یکه تعداد  ستین نیا ش یکند، معنا ی ذکر م

 

جالس و ز ة  ی کتاب تسلپرداخته است.    سالم اهلل علیها  هی که به اثبات وجود حضرت رق  میرو  یم  یلیدل  نیسراغ دوم  به  تألیف   الَمجالس نة  یالم 

: در شهر دمشق، شام،  سدینو ی، م9۳صفحه  ۲که در کتاب خودش در جلد  عهیقرن دهم ش یاز علما ی کرک یطالب حائر ابی بن محمد

صلی اهلل علیه و    امبریپ   ی در آن نام ها  یکه در گذشته مسجد بود و بر سنگ نوشته ا  دم یرا د  یاعظم شهر، خرابه ا  سجد م  ی در بخش شرق
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 نیقبر خانم، ملکه، دختر حس نیانوشته شده بود:    نینوشته شده بود. پس از آن چن  علیهم السالمو خاندانش و امامان دوازده گانه    آله و سلم

  ی از وجود دختر   یگزارش  سته،یز  یسال قبل م   ۵۰۰که حدود    یعی عالم ش  نیا  حیبنابر تصر  دینیبباست.   علیهاسالم اهلل امیرالمؤمنینبن 

 نقل هم صراحت دارد.  نیکه در شام مدفون است، نقل شده و ا علیه السالم نیامام حس یبرا

 

ْبَط   یَمعال  »در    یسوم، نقل دوم مرحوم عالمه حائر  لیدل : سدینو   یم  یشافع  یعبدالوهاب شعران  تألیف  «المنن»به نقل از کتاب    «نیْ الس 

آن   یبود که رو  یمعروف است. در درگاه بقعه سنگ  علیه السالم  نیدختر حس  سالم اهلل علیها  هیاست که به مرقد رق  ی مسجد دمشق مرقد  کینزد

ْبَط   یَمعال  را در    نیا  (.سالم اهلل علیها  هیرق  دیالشه  نیو بنت الحس  یبقعه شرفت به آل نب  تینوشته شده بود: )هذه الب صفحه   ،2جلد    ،نیْ الس 
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 یها به من خبر دادند که برا  ی از شام  ی: برخسد ینو  ی منورُ أألبْصار  در کتاب خودش    ، ی سن  یشافع   یاز علما   ی شبلنجچهارم،    ل یدل  باز

ها قصد   یوارد شد. شام  بیقبرش آس  یوارهایبه د   یاست که زمان  ی در دمشق آرامگاهکرم اهلل وجهه    یدختر امام عل  سالم اهلل علیها  هیخانم رق

آن خانم جرأت نکرد وارد قبر شود تا   بتیبه خاطر ه  یکنند. اما کس  یتا آن را بازساز  اورندیب  رونیداشتند که جنازه را از داخل قبر ب

آن بدن انداخت و جنازه را در پارچه   یرو  یوارد قبر شد و پارچه ا  یبن مرتض  دیسبه نام    السالمعلیهم    تیاز خاندان اهل ب  یشخص  نکهیا

  ی به نقل از برخ  زیاز بزرگان گفتم او ن  یکیمطلب را به    نیکه دختر کوچک نابالغ است. ا  دندیآورد و همگان د  رونیو آن را ب  دیچیپ 

 آورده است. 19۵صفحه  ، را در نورُ أألبْصار نیکرد. ا تیروا میخود آن را برا خیمشا

 

 هیبه نام رق علیه السالم نیمنسوب به امام حس یدر شام است که دختر یقبرشود که    ی معلوم م  ،که عرض کردم  ی عبارات  ن یتوجه به ا  با

نقل   نیکه فقط راجع به ا یچرا که بدنش تازه و سالم بوده است. نکته اهم هست.  یدر آن قبر مدفون است و صاحب کرامات سالم اهلل علیها

دختر امام    سالم اهلل علیها  هیخانم رق  یبرا  د یگو  ی م  ، که خدمتتان عرض کردم  ی است که در عبارت  نیا  ،نقل کنم   دی با  یشبلنج  صارنورُ أألبْ

  کار  نیکنند. ا  یاز اوقات در زبان عرب، نوه ها را به پدربزرگ منسوب م  یار یبس  نکهیدارد و آن ا  یعبارت نکته ا  نی. اکرم اهلل وجهه  یعل

. هیبن بابو  یبن موس  نیبن حس  یاست: محمد بن عل   ن ی. اسم او اصدوق   خیش. بخواهم خدمتتان مثال بزنم: قبر مرحوم  است  جیرا  اریبس

جد اوست با چند فاصله. اما همه او را به پسر    هیبابو  نکهیبا ا  هیپسر بابو  ندیگو  ی. م هیبه ابن بابو  م؟یشناس   یم   ی ما همه به چه نام  یول

 امیرالمؤمنین ال قطعا  ا  جهت است و  نی، به اکرم اهلل وجهه   یآورده و گفته است: دختر امام عل  یکه شبلنج  ین عبارتیشناسند. ا  یم  هیبابو

بنت   هیدختر اول رق  ه، یدو دختر داشتند به نام رقو السالم    ةالصلو  هیعل  نی رالمؤمنی. چرا؟ چون امستندیمدفون ندخترشان در شام    علیه السالم

نقل   نینقل کرده، ا  یسبط بن جور  یکه عرضم به خدمت تان، عالم سن  ی، بنابر نقلسالم اهلل علیهادختران حضرت زهرا    زفاطمه بوده، ا

را قبول  نیهم ا عهیها او را نقل کردند و ش یلیبوده و خ هیکه به نام رق یگریدختر د. ستین یا یو چندان نقل قو دبه او دار یاختصاص

،  سالم اهلل علیهابعد از حضرت زهرا    علیه السالم  نیرالمؤمنی چون ام است. هیتغلب یاز همسرشان به نام صهبا علیه السالم نینؤرالمیدارد، دختر ام

که  ه یآن حضرت متولد ساخت بنام رق یبرا یدختر هیتغلب ی بود. صهبا هیتغلب یصهبا شانای از همسران ی کیکردند   اریچند همسر اخت

علیه   نیرالمؤمنیام  یدختر  ینوه ها  ،علیه السالم  نی رالمؤمنیام  ینوه ها  ه،یاز مسلم و رق  یازدواج کرد و فرزندان  لیبا مسلم بن عق  هیرق  نیا

دختر   دیگو  یکتاب خودش دارد، م  نیدر ا  یکه شبلنج  ینقل  نیشدند. با توجه به ا  دینوه ها در کربال شه  نیماندند که ا  ادگاریبه    السالم

است و   لیکه همسر مسلم بن عق یا  هیرق نیقطعا ا .است آورده رونیاو را برداشته و از قبر ب یبن مرتض دیبوده که آن س ی کوچک نابالغ

در دمشق    هی، رقالسالم  هیعل  ی گفته است دختر امام عل  نکهیا  نیقبر باشد. بنابرا  نیتواند صاحب ا  ینم  ، شدند  دیفرزندان او در کربال شه

 است. یجیاسلوب را ،ی عرب باناسلوب در ز نیو ا علیه السالم ی نوه امام عل ی عنی ؟هچ یعنی . به همان معناست که عرض کردم ،دهیآرم

 

نقل کرده   خیمنتخب التواردر کتاب    یمحمدهاشم خراسان  رزایماست که مرحوم    ای  هیقض  سالم اهلل علیها  هیپنجم بر وجود حضرت رق  لیدل

که دختران   یمتعدد  یبا خواب ها  یدمشق  میابراه  دیساز بزرگان و از علما و سادات شام به نام    یکیاست که    ی معروف  هیقض  ه،یاند. قض

انجام  راکار  نیو ا کند ریتعم راحضرت  آنشود که قبر  یمأمور م هی از طرف حضرت رق ،ندیب یخودش خواب م تیو در نها  نندیب یاو م

  ی م  یسنگ  یبدن مطهر حضرت رو  ، نماز  یدست خودش گرفته بوده و فقط برا  یرو  راو سه شبانه روز بدن مطهر حضرت    می دهد 
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و نه    محتاج نه به قضاء حاجتآب، نه غذا و  نه    سالم اهلل علیها  هیرق  رتمدت به کرامت حض   نیداشته. در ا یو باز بر م   ی مرتفع  یگذاشته، جا

کوچک   یکند که دختر  یاو نقل م  است.  بوده  شانیو پر  انیدائما گر  ، دهید  یم  کیرا از نزد  بتیآنکه چون مص  بیو عج  می شودخسته  

دختر را من   نیقبر بودند، ا  ریعمکه در دست من بود و بناها مشغول ت  یو در مدت سه روز  میآورد  رونبی  قبر  از  ساله  ۴  -  ۳در حدود  

  می ابراه دیس نیکردم که ا یکه از شبلنج یهم نقل است. اتفاق افتاده  هیقض نیهم هست که ا یگریدست نگه داشته بودم. شواهد د یرو

در کتاب   یخراسان  ی هاد  دیسکه مرحوم    ی و هم نقل  یبن مرتض  دیگفته که س  یشبلنج  ،است  یمرتض  دیچون از نوادگان س  یدمشق

بخاطر آسیب    .زد  شیاز بستگان ما را ن  یک یآمد و    یکه مار  میبود  دهیدر پشت بام خانه خواب  یشب  :دیگو  ینقل کرده که م  تمعجزا

  ی کس. گفت  میکرد  فیتعر  شیرا برا  هیقض  آمد. به منزل ما    یدیروز س  کی  نکهیشد تا ا  یمداوا نم  یدگی. محل گزدستش، اذیت می شد

ما    شاوند یدست فرزند خو  دند، یشده کش  ده یو دستشان را بر قسمت گز  شان یا  ش یپ   م یآن فرد را آورد  . دی اوریب  نجا یابه    ،ده یرا که مار گز

کرد؟ گفت: من از   دایکودک دستش شفا پ   نیچطور شد که ا  ؟اینکار چگونه انجام شدعجب!    میگفت  .م یکرد. ما تعجب کرد  دایشفا پ 

کرده است، ما   سالم اهلل علیها  هیکه جد من به حق حضرت رق  یقرار است که به برکت آن خدمت  نیاز ا  هیهستم و قض  میابراه  دینوادگان س

به برکت حضرت   دست مان متبرک شده   یدمشق  میابراه  د یو هم خود پدربزرگم س  ی هم پدرم، هم برادرانم، همگ  ، همه نسل اندر نسل

 ه یبه نام رق  یاست که پس دختر  یگریهم شاهد د   نیکند. ا  یم  دایشفا پ   م،یکش  یکه دست مان را م  یماریو بر هر ب  سالم اهلل علیها  هیرق

 ی نکته را هم عرض کنم که در آن خواب  نی. اهمین قبر او، وجود او را اثبات می کنددر آن منطقه مدفون است و    سالم اهلل علیها  نیبنت الحس

 سالم اهلل علیها  نیبنت الحس هیدهند که رق ی تذکر را ظاهرا م نیا خودشان و السالم ةالصلو هیعل هیحضرت رق ند، یب  یم  یدمشق  میابراه دیکه س

 هستند.

 

.  است  سرودهالسالم    هیعلالقدر و بلند مرتبه امام صادق    لیجل  اریاز اصحاب بس  رهیبن عم  فیساست که    یآن شعر  ؛ ششم  لیاما دل  خب

 . است را آورده هایسالم اهلل عل هیدر آن شعر اسم رق و سروده شده  و السالم ةالصلو همیعل تیکربال و اسارت اهل الب بتیمص در رابطه با که یشعر

 دهایجد  جد ی و ام کلثوم   هی و رق  نهیانسها و سک لم

 ینشان م  نیبر آنها وارد شد. خود هم یی ها بتیکنم که چه مص یرا فراموش نم هایسالم اهلل عل هیو رق نهی که من سک  دیگو  یم تیب نیا در

شناخته  یرا م سالم اهلل علیها هیاسم رق «رهیبن عم فیس »آن حضرت   یدر قرن دوم صحاب  یعنی ، علیه السالمکه پس در زمان امام صادق   دهد

 ن ی رالمؤمنیتواند قطعا دختر ام  ینم  سالم اهلل علیها  هیرق  نیاست، ذکر کرده و االسالم    هیعل  نیکه دختر امام حس  سالم اهلل علیها  نهیو او را در کنار سک

 : دی فرما  یشعر م نیباشد که همسر مسلم است، نه! چرا؟ چون در ادامه هم علیه السالم

 الیالواحد، هل متح نیالحز امها البتول فاطمه دعوا دعونی

که   یا هیزدند. خب رق ی و آه و ناله صدا م هیکردند و او را با گر  یم  اد یرا فر سالم اهلل علیها مادرشان فاطمه، سالم اهلل علیهما هیو رق نهیسک نیا

ن  ،است  سالملا  هیعل  امیرالمؤمنیندختر   فاطمه  صهبا  ست،یمادرش  بنابرا  هیتغلب  یمادرش  نم  ن یاست.  ا  یقطعا  دختر   هیرق  نیتواند 

مادر بزرگ شان حضرت زهرا   نکهی ا  نهیاست و به قر  نهیپس خواهر سک   ،آمده  نهیکنار سک  نکهیا  نهیبه قر  باشد.  علیه السالم  نیرالمؤمنیام

به  یکه پس دختر  دهد ینشان م نهای. همه ا«البتول فاطما» ه؟یزنند. مادرشون ک یصدا م رامادرشان  « امهم دعونی» ،ستا هایسالم اهلل عل

 بوده است. سالم اهلل علیها «هیرق»نام 

 

که   یکامل بهائمثل نقل    یگرید  یو نقل ها  1۴1در صفحه    ،آورده اند  «لهوف»در  بن طاووس    دیسکه مرحوم    است  ینقل  یبعد  مطلب

  ،جلد دو   دییمراجعه بفرما  ،دینقل کرده اند. باز اگر عالقمند بود  فهی در کتاب خودش از سق  یطبر  نی عماد الدبه نام    عهیعالم بزرگ ش

  یم   ینکته باق  کیباشد. اما    دیو ترد  کیکه بخواهد قابل تشک  ستی ن  یزیچ  هایسالم اهلل عل  هیحضرت رق  نینازنوجود    . خالصه1۷9صفحه  

قرن پنجم،    یعلما  یدر کتاب ها  شتریاند و چرا ب  اورده ین    سالم اهلل علیها  هیاز رق  ی نام  عهیمتقدم ش  یااز علم  یچرا برخ  نکهیماند و آن ا

بار در   ک ی  ، بودهالسالم  هیعل از اصحاب امام صادق    ی کی که  رهیابن عم  فیس.  مینیب  ی م  شتریرا ب  سالم اهلل علیها  هیما نام رق  ششم و هفتم به بعد 
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  یاسم نم  گرانیدارد. اما چرا د  یخیاصالت تار  هیقض  نیاست که ا  نی خودش نشانگر ا  نی. ااست  برده  اهیسالم اهلل عل  هیقرن دوم اسم از رق

 ؟است شده  طرحدر کتاب ها م شتریاسم ب ن یسده ششم و هفتم ا انیآوردند و بعد از جر

  عهی؟ شاست  افتاده   ی. چه اتفاقات شود  ی روشن م   ، اتفاق افتاده  ۶و    ۵و    ۴و    ۳در قرون    عهیش  هیکه عل  ی عیوقا   یبا توجه به بررس  پاسخش

. خصوصا در است  از طرف حکام وقت خودش بوده  یبیدر قرن دوم، تحت فشار عج  یو بلکه حت  ۵و    ۴و    ۳  یدر قرن ها  ؛قرون  نیدر ا

ا  یعیبودند. طب  عهیمذهب و مخالف ش  یحکام سن  شهیکه هم  شام  هیناح به قبر مطهر   عهیش  یدسترسخاص،    طیراش  نیبوده که در 

نشود. بخاطر اختناق    ریامکان پذ  چندان  ایشانو ذکر مصائب  آن حضرت و بالطبع نقل فضائل و کرامات    ارتیز  ،سالم اهلل علیها هیحضرت رق

به   انیعیش  گذارد  ی متوکل نم  یداشته، وقت  ارتیو منع ز  صرحالسالم    هیعلالشهداء    دیقبر خود حضرت س  ی بله مشخص است وقت  اد،یز

با خطر، با   ،کند   ارتیزبتواند  بدهد تا    خود را  دست  ارتیز  یمجبور است برا  عهیو ش  دبرونالصلوة والسالم    هیعل  نیحضرت امام حس  ارتیز

اق  خطرناک و اختن اریبسجو  شامدر شام است و   ، ستیکه در عراق ن هایسالم اهلل عل هیبرود، روشن است که قبر حضرت رق ارتی به ز ینگران

  یوقت  شود،  یسوزانده م   عهیش  یکتاب ها   ی. وقت دیا یب  انیاز آن به م  یکمتر  ذکرقبر محل مراجعه نباشد و بالطبع    نیدارد، ا  یزتریآم

در آن سالها  یوقت .برند یم نیاز ب سیرا در بغداد با هشتاد هزار جلد کتاب نف یطوس خیشکتابخانه  رود، یم نیاز ب عهیش یکتابخانه ها

هزار جلد کتاب توسط   ستیبا حدود دو  یسلعالمه مجکتابخانه    یوقت  برند،  یم  نیبا ده هزار جلد کتاب را از بصاحب ابن عباد  کتابخانه  

  ن ی از ا یاریبس  ،و اگر هم نقل شده ست ینقل فراوان ن یبرا طیمشخص است که شرا اوضاع نیبا ا ،شود  یسوزانده مسلطان محمود افغان 

نقل   علیه السالم  نیمقتل الحسبه نام    یکتابالصلوة و السالم    همعلی  از اصحاب ائمه  یاریبس  یبرا  دینی. شما بباست  از دسترس خارج شده   اکتاب ه 

ابن محمد   یعلدارد.    «نیمقتل الحس»  ایابن عبد الدن  عبداهلل ابن محمد  ،«نیمقتل الحس»دارد به نام    یکتاب   دیزیابن    جابرشده، مثال  

 . دارد  «ن یمقتل الحس»  یابن اسحاق نهاوند  میابراهدارد.    «نیمقتل الحس»  ی خطاب برابستان  ابن  صدمةدارد.    «نیمقتل الحس»  ی مدائن

  دهیبه دست ما نرس  هاکتاب ایناز  ک ی چیدارند اما ه «نیمقتل الحس» به نام  یکتاب  یطوس خیشو صدوق   خیشبزرگ ما مثل  علمای یحت

  میدی. فقط چطور فهممیندار  نیبه نام مقتل الحس  ی کتاب  ،که اسم نبردم  یگری د  اد یزکه اسم بردم و تعداد    یاز افراد  کی  چی. امروز از هاست

نوشته فالن عالم را    نی به نام مقتل الحس  یکتابما  کتاب شناس آن زمان نقل کرده اند:    علمای  نکهیداشته اند؟ از ا  نیمقتل الحس  نهایا

ما    یعالم رجال  نیدر آن زمان بوده است و ا  ی کتاب  نیچن  م یدیو فهم  م یردک  دایپ   یدسترس  ی م رجالبه آن کتاب عالامروز    نی. همم یدید

که امروز در دسترس ما    می. حدود شانزده جلد کتاب مقتل داشتستیکتاب االن در دسترس ما ن  نیاست اما خود ا  دهیآن کتاب را د

است که   نیا  نشان دهنده   ا یو ثان  کردند  ی وارد م  عهیاست که اهل سنت بر ش  ی همه اوال نشان دهنده ظلم و خفقان و اختناق نهای. استین

به   هایسالم اهلل عل  هیبر وجود حضرت رق  لیدل  ، شش، پنج ، چهار، سهاگر دو  طیشرا  ن ی. با ااست  از دسترس ما خارج شده   قیاز حقا  یاریبس

اختناق و خطرناک  یهمه فضا نی. با اماند  ینم  یباق کیو تشک دیترد یجا گری . دم یسرمان بگذار یو رو میببوس د یبا ،رسد  یدستمان م

داشته که گم شده و توسط   یسرنخ  نیقطعا ا  شود  یهست که معلوم م  یشتریب  یبعد نقل ها  یهست و در قرن ها  ییهنوز نقل ها

به نام    یدختر  نکهیاسناد ا  نیاز معتبرتر  یک یاست که    نیا  ، بازگو کنم  دی که خدمتتان با  ینکته ا  تی . در نها است  رفته  نیدشمنان از ب

 ی الینداشت، اگر خ  ت یاگر واقعاست،.  است که از آن وجود مقدس و از قبر مطهرش صادر شده   «یکرامات»  ،هست  سالم اهلل علیها  هیحضرت رق

 دهیپرس  شانیاز ا  یوقت  عهیبزرگ ش  یاز علما  یکیبه قول    .صاحب اثر باشد  نیچن  توانست  ی بود، قطعا نم  خیبود، اگر ساخته دست تار

 ن یا ایآ نکهیا گرینکته، نکته د کی ن یا .که در حرم مطهرش است« ی»حالبودند:  ودهفرم ،ستیچ سالم اهلل علیها هیبودند که سند حضرت رق

 و   گریاست د  نیبنت الحس  ،میکه گفت  یی نقلها  این  همهما    .پاسخش روشن است  ؟است  علیه السالم  نیدختر مربوط به اصحاب امام حس

 یخیتار یاز نقلها یدر برخ ةالسالم و الصال هیعل نیکه اصحاب امام حس م ینکته را هم اضافه کن نیا ی ماند ول  ی نم ی بهانه باق  نیا یبرا یی جا

 ی که دختران و زنان بن اد یاهلل بن ز  دیکربال همه آمدند کوفه و درخواست کردند از عب  یاسرا  .اصال همسرانشان و زنانشان به شام نرفتند

از کربال به کوفه آمدند اما    . رفتندبه شام نعلیه السالم    عبداهلل   ی و دختران اصحاب اب  زنان از    ی اصال کس  نیبنابرا  .دیهاشم را به شام بفرست

 . داشته باشد یآنجا نبوده که بخواهد قبرعلیه السالم  نیاز دختران اصحاب امام حس ی کس نیبنابرا . نرفتندبه شام  گرید

 

 م یکه منسوب به آنها بود، تقس  یل یقبا  انیدر معلیه السالم    نیاز دختران اصحاب و همسران اصحاب امام حس  یاریبس  نکهیا  ی انی پا  نکته

خودشان وارد   ل یقبا  ان یبه شام برسند، در م  نکهیقبل از ا  . دیاصال کار به ورود به شام نکش  ن یبنابرا  خودشان برگشتند.   ل یشدند و به قبا

  نیکردند. بنابرا یوداع م  سالم اهلل علیها نبیشدند و با حضرت ز یجدا م کیبه  کیوستند و در واقع کاروان اسرا یپ   یشدند و به آنها م یم
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  نکه یا  تیاست و در نها   یی جا   ی توهم ب  ن یا  ،است  علیه السالم   نیکه از دختران اصحاب امام حس  یقبر  نی ا  م ییبگو میتوهم که بخواه  ن یباز ا

 ،برخوردار بود یکه از شهرت یکسکه هر ستین نیچن نیا .دیکن همراجع آن از همه شما سروران تقاضا دارم در همه مباحث به متخصص

  یاظهار نظرها  هستند.  متخصص  مثل فلسفه  ی در علومبزرگان ما   از یاریباشد. بس  یاظهار نظر تخصص نیا  ، اظهار نظر کرد  ی در هر مطلب

 به اشتباهات فراوان   ،تخصصشان  نه یزم  ریها در غ بوده است که اظهار نظر  نگونهیو غالبا ا  ستین  یظر تخصصن  اظهار  لئمسا  گریدر د  آنان

 ی آسان م هایسالم اهلل عل هیبه مدارک اثبات وجود حضرت رق یدسترس  ،عرض کردم  خدمت شماکه   ی. با توجه به منابعشده است یمنجر م

  ت ی نوشته آ  ،نیبنت الحس  هیاست به نام رق  یاز کتاب مختصر  ،کردم  م یکه تقد  یمطالب  ، عرض کردم  خدمت شما   کنونتا. آنچه که  شود

 . دیبرس یارزنده ا ج یبه نتا یو بررس قیبا تحق دوارمیام. قم هستند هیحوزه علم نیبارز جامعه مدرس یکه از اعضا  یطبس ن ینجم الداهلل 

 

 دعا  التماس


