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محمدامين پوراميني

مقدمه

پس از انتقال اهل بيت :به ش��ام ،ايشان را در جايگاهى بس خراب جاى دادند كه موجب
اذيتهاى فراوان به ايشان گرديد .عموم محدثان و مورخان این مکان را مكانى توصیف کردهاند
كه موجب ايجاد تغيير در پوست بدن ايشان گرديد .برخی از این سخنان را مرور میکنیم:
 .1شيخ صدوق (متوفاي  381ﻫ) به سندش از فاطمه بنت على 3نقل مىكند:
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«ثم ّان يزيد (لعنه اهلل) أمر بنس��اء الحس��ين عليه السالم،
ّ
علي بن الحس��ين عليهما السالم في محبس ال
فحبس��ن مع ّ
قر ،ح ّتى تقشرت وجوههم»؛ 1يزيد دستور
حر و ال ّ
يك ّنهم من ّ
داد تا زنان كاروان حس��ينى را به همراه على بن الحس��ين در
زندانى جاى دادند كه آنان را از گرما و سرما حفظ نمىكرد،
تا آنجا كه پوست صورت ايشان دگرگون شد.
 .2قاض��ى نعم��ان (متوف��اي  363ﻫ) پ��س از نقل گريه
نمايشى و دروغین يزيد مىنويسد:
هن
إن ذلك بعد أن
«و قيل ّ
أجلس��هن ف��ي منزل ال يك ّن ّ
ّ
اقش��رت
من ب��رد و ال حر ،فأقاموا ش��هراً و نصف ،ح ّتى
ّ
ثم أطلقهم»؛ 2گفته شده است:
ّ
حر الشّ ��مسّ ،
وجوههن من ّ
اين كار يزيد (گريه نمايشى او) پس از آنى بود كه ايشان
را در منزلى جاى داد كه آنان را از سرما و گرما محافظت
نمىنمود و آنان يك ماه و نيم در اين وضع به س��ر بردند،
تا آنكه پوس��ت صورت ايشان از حرارت خورشيد كنده
شد ،و پس از آن ،ايشان را آزاد کرد.
 .3ابننما حلی (متوفاي  645ﻫ) مىنگارد:
ح��ر و ال برد ،ح ّتى
«و اس��كن في مس��اكن ال
ّ
تقيهن من ّ
الصديد»؛ 3و آنان را در جاهايى قرار
تقشّ رت الجلود ،و سال ّ
دادند كه ايشان را از گرما و سرما نگاه نمىداشت ،تا آنگاه
كه پوستها كنده شد و خون جراحات بدن سرازير گشت.
 .4سيد ابن طاووس (متوفاي  664ﻫ) مىنويسد:
حر و ال برد،
ّ
«ثم أمر (يزيد) بهم إلى منزل ال يك ّنهم من ّ
4
فأقاموا فيه ح ّتى تقشّ ��رت وجوههم»؛ يزيد دستور داد تا
آنان را در منزلى جاى دادند كه ايش��ان را از گرما و سرما
محافظ��ت نمىنمود ،و آنان در آن جاى گرفتند ،تا آنكه
صورتشان پوست انداخت.

زينالعابدين7

وقتى امام
و همراه��ان را در آن خان��ه
جاى دادند ،بعضى از ایش��ان
ن مکان جاى
گفتند :ما را در اي 
دادند تا بر ما خراب شود و ما
كشته شويم.
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همين مضمون را سيد محمد بن أبىطالب نیز آورده است 5.از برخى روايات استفاده مىشود

كه آن مكان به قدرى خراب و ويران بود كه حتی خطر زير آوار ماندن اهل بيت :را نیز به
همراه داشت .صاحب «بصائر الدّرجات» به سندش از محمد بن على الحلبى از امام صادق7

نق��ل مىكند كه وقتى امام زينالعابدين 7و همراه��ان را در آن خانه جاى دادند ،بعضى از
ایشان گفتند :ما را در اين مکان جاى دادند تا بر ما خراب شود و ما كشته شويم.

6

ابنش��هر اش��وب نیز همين مضمون را آورده است .7طبرى به س��ندش از يحيى بن عمران

الحلبى از امام صادق 7چنين روايت مىكند:
ُ
«أتي بعلي بن الحس��ين عليهما الس�لام إلى يزيد بن معاوية و من معه من ال ّنس��اء أسرى،

العربية ،فقال بعض لبعض :إنّما جعلنا
فجعلوهم في بيت ،و و ّكلوا بهم قوم ًا من العجم ال يفهمون
ّ

بالرطانة:
في هذا البيت ليهدم علينا ،فيقتلنا فيه ،فقال علي بن الحس��ين عليهالس�لام للحرس ّ

8

أت��درون ما يقول هؤالء ال ّنس��اء؟ يقلن كيت و كيت ،فقال الحرس  :ق��د قالوا إنّكم تخرجون
غداً و تقتلون! فقال علي بن الحسين عليه السالم :ك ّ
ثم أقبل عليهم يع ّلمهم
ال ،يأبى اهلل ذلكّ ،

بلس��انهم»؛ 9على بن الحسين 7و زنان همراه را در حالت اسيرى به نزد يزيد آوردند و آنان

را در خانهاى قرار دادند و عدهاى از عجم (روميان) را كه آش��نايى با زبان عربى نداش��تند ،به
نگهبانى ایشان گماشتند .برخى از اسيران اهل بيت رو به برخى ديگر نموده و گفتند :ما را در

چنين خانهاى جاى دادند كه بر سر ما خراب گردد و ما در زير آوار آن كشته شویم .حضرت

على بن الحس��ين 7رو به نگهبانان نمود و با زبان رومى از ايشان پرسيد :آيا مىدانيد كه اين
زنان چه مىگويند؟ (و حضرت س��خن آن بانوان را برای نگهبان��ان نقل بازگفت) ،نگهبانان
گفتند :به ما گفتهاند كه ش��ما را فردا از اينجا بيرون آورده و خواهند كش��ت! حضرت على

بن الحسين 7فرمود :نه هرگز چنین نخواهد شد و خداوند نخواهد گذاشت كه چنین كنند.

آنگاه رو به ايشان نموده و با زبان خودشان ایشان را تعلیم داد.
از مجموع آنچه گفته شد ،چند مطلب قابل توجه است:

 .1يزي��د ب��ه قصد وارد آوردن فش��ار روحى و جس��مى ،اهل بيت:را در جايى بس��يار

نامناس��ب كه ايشان را از گرماى روز و سرماى ش��ب محافظت نمیکرد ،قرار داد و اثر گرما
بر بدن مطهر ايش��ان نمايان گرديد؛ به گونهای كه پوس��ت چهره ايش��ان دگرگون و خشك

و نگهبانان ،آنان را زير نظر داش��تند .با اين وصف ،سخن

شيخ صدوق= كه از آن مكان به عنوان «محبس» و زندان

ياد كرده ،قابل فهم است.
 .2يزيد قصد كش��تن حضرت امام س��جاد 7و چه بسا
ديگر اس��يران را داش��ت؛ همانگونه كه از اين روايت و
ديگر روايات فهميده مىش��ود ،ولى تغيير شرایط سياسى
و اجتماع��ى ،به دلیل نقش حض��رت امام زينالعابدين7
و حضرت زينب 3و ديگر اس��يران اهل بيت :مانع از
اجراى آن گرديد .هم��ه اين امور تحت عنوان اراده الهى
ق��رار مىگيرد ،تا حجت خداوند محفوظ بماند و سلس��له
حجج الهى استمرار يابد.
 .3حض��رت امام زينالعابدين 7با آنكه در ش��رایطی
يزيد به قص��د وارد آوردن
بس دشوار به س��ر مىبرد ،از فرصت استفاده میکند و به فش��ار روحى و جسمى ،اهل
تعليم و آموزش نگهبانان رومى به زبان خودش��ان میکند بي��ت:را در جايى بس��يار
نامناس��ب ك��ه ايش��ان را از
تا از حقایق دين و واقعيت امور آگاه شوند.
رقيه بنت الحسين3

يكى از مباحث پیچیده تاريخ ش��یعه ،شناسایی دخترى
به نام «رقيه بنت الحس��ين »3است .قديمىترين منبع قابل
دسترسی در اين زمينه ،دو کتاب ذیل است:
اول :کتاب «لباب األسناب» اثر ابن فندق كه شرح كتاب
و مؤلف آن در ادامه خواهد آمد؛
دوم :كتاب «كامل بهائى» اثر ش��يخ عمادالدين حس��ن
ب��ن على بن محمد ب��ن على طبرى آملى اس��ت .او كه از
معاصران خواجه نصير طوسى است ،كتاب را بنا به دستور
وزي��ر بهاءالدّين مح ّمد ،فرزند وزير ش��مسالدين جوينى

گرم��اى روز و س��رماى ش��ب
محافظت نمیکرد ،قرار داد و
اثر گرما بر بدن مطهر ايشان
نمايان گرديد؛ به گونهای كه
پوست چهره ايشان دگرگون
و خش��ك گرديد و كنده شد.
آنان در اي��ن مكان تحت نظر
بودند و نگهبانان ،آنان را زير
نظر داش��تند .ب��ا اين وصف،
س��خن ش��يخ صدوق= كه از
آن مكان به عنوان «محبس»
و زندان ياد كرده ،قابل فهم
است.
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صاح��ب دي��وان و حاكم اصفهان در دولت هالكوخان نگاش��ته و از اين رو به «كامل بهائى»
السقيفة» مىباشد .اين كتاب در دو جلد و در
شهرت يافته اس��ت .نام ديگر اين كتاب «كامل ّ
مدّت دوازده س��ال نگارش يافته و تاريخ پايان تأليف آن س��ال  675هجری است .مؤلّف اين
كت��اب ،آثار ديگرى چون «مناقب ال ّطاهرين»« ،معارف الحقائق» و «أربعين البهائى» از خود به
يادگار نهاده اس��ت 10كه از مجموع این آثار به روش��نی مىتوان دریافت كه وى دانشمندى
شيعى و تاريخنگارى استوار و غیرتمند است.
11
عمادالدّي��ن طبرى نيز ماجرا را به نقل از كتاب «الحاوية» نقل مىكند كه متأ ّس��فانه امروز
اثرى از اين كتاب در دست نيست.
او مىنويسد:

در حاويه آمد كه زنان خاندان نب ّوت در حالت اسيرى ،حا ِل مردان كه در كربال
ش��هيد شده بودند را بر پسران و دختران ايشان پوشيده مىداشتند ،و هر كودكى
را وعدهها ميدادند كه پدر تو به فالن سفر رفته و بازمىآيد؛ تا ايشان را به خانه
يزيد آوردند .دختركى بود چهار س��اله؛ ش��بى از خواب بيدار شد و گفت :پدر
من حس��ين كجاست؟! اين س��اعت او را به خواب ديدم ،سخت پريشان .زنان و
ك��ودكان جمله در گريه افتادند و فغان از ايش��ان برخاس��ت .يزيد خفته بود؛ از
تفحص كرد .خبر بردند كه حال چنين است .آن لعين
خواب بيدار ش��د و حال ّ
در حال گفت كه بروند و س��ر پدر او را بياورند و در كنار او نهند .مالعين س��ر
بياورده و در كنار آن دختر چهار س��اله نهادند .پرس��يد :اين چيس��ت؟ مالعين
گفت :س��ر پدر توست .آن دختر بترس��يد و فرياد برآورد و رنجور شد و در آن
12
چند روز جان به حق تسليم كرد.

از نقل طبرى استفاده میشود كه امام حسين 7دخترى چهار ساله داشته كه در فراق پدر،
در شام پرپر گرديد ،ولى نامی از او به ميان نيامده است .تاريخنگاران پس از او نيز اين جريان
جانگداز را با اختالفى اندك ،و برخى اضافات كه به زبان حال مىنمايد ،در كتابهاى خود
آوردهاند؛ از جمله:
13
ـ مال حسين كاشفى سبزوارى (متوفاي  910ق) در كتاب «روضة الشّهداء» به نقل از كتاب
«كنز الغرائب»؛
14
ـ شيخ فخرالدّين طريحى نجفى (متوفاي  1085ق) در كتاب «المنتخب »؛

كتاب «اإليقاد»؛

15

ـ ش��يخ محمدهاش��م بن محمدعلى خراس��انى (متوفاي

 1352ق) در كتاب «منتخب التّواريخ»؛
ـ ش��يخ عباس قمى (متوف��اي  1359ق) در كتاب «نفس
16

المهموم» 17و «منتهى اآلمال»؛

18

ـ ش��يخ محمدمهدى حائرى مازندرانى در كتاب «معالى

السبطين».

19

در اي��ن ميان ،برخى از ايش��ان ن��ام «رقي��ه» را نيز ذكر

نمودهاند .شيخ محمدهاشم خراس��انى در ضمن شمارش
بانوان اسير شده مىگويد:

التاسعه :آن دخترى اس��ت كه در خرابه شام از دنيا
رحلت فرموده ،و ش��ايد اسم شريفش «رقيه» بوده،
و از صباياى خود حضرت سيّدالشّ��هداء 7بوده؛
چون مزارى كه در خرابه شام است منسوب است به
20
اين مخدّره ،و معروف است به مزار «ست رقيّه».

از نق��ل عمادالدی��ن طبرى
اس��تفاده میش��ود كه امام
پنج سؤال اساسی و پاسخ آنها
حسين 7دخترى چهار ساله
در اين بحث پنج سؤال مطرح است:
داش��ته ك��ه در ف��راق پدر،
 .1امام حسين 7چند دختر داشته است؟
در ش��ام پرپر گردي��د ،ولى
 .2آيا امام حسين 7دخترى به نام «رقيه» داشته است؟ در نام��ی از او به مي��ان نيامده
اس��ت .تاريخنگاران پس از
كدام كتاب معتبر قديمي به اين نام تصريح شده است؟
 .3آيا امام حسين 7نام «رقيه» را بر زبان جارى ساخته است؟ او نيز اي��ن جريان جانگداز
را ب��ا اختالفى اندك ،و برخى
 .4چند «رقيه» در كربال بوده و احتماالت مسئله كدام است؟
اضاف��ات ك��ه به زب��ان حال
 .5آيا غير از نقل و روايت ،س��ند ديگرى نيز در دس��ت مىنماي��د ،در كتابهاى خود
آوردهاند.
است؟
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 .1حضرت امام حسين 7چند دختر داشته است؟

سه قول در اين مسئله وجود دارد:

الف) دو دختر :شيخ مفيد تنها دو دختر برای ایشان نام میبرد« :فاطمه» و «سكينه» 21.عدهاى

نيز پيروي ايشان را نموده و همين را گفتهاند؛ 22ولى ايشان شيوه خاصي در تاريخنگارى دارد
كه بر اهل فن پوشيده نيست.

ب) س��ه دختر :در برخى كتابها سخن از وجود سه دختر براى آن حضرت است .طبرى

امامى مىنويس��د« :و له من البنات :زينب ،و سكينة و فاطمة» 23و ابن شهراشوب 24،خصيبى،

25

ابن خشّاب 26و شيخ محمد الصبّان 27نيز چون او سخن گفتهاند.

ج) چهار دختر :شيخ كمالالدّين مح ّمد بن طلحه شافعى (متوفاي  652ﻫ) در كتاب «مطالب

الرسول» به وجود چهار دختر براى آن حضرت تصریح نموده و حتى بر
ّ
السؤل فى مناقب آل ّ

آن ادعاى شهرت نيز کرده است و مىنويسد:

كان ل��ه ـ أي للحس��ين عليه الس�لام ـ من األوالد ذكور و إناث عش��رة :س��تة
علي األوس��ط و هو س��يّد العابدين،...
ذكور ،و أربع إناث ،فالذكور :علي األكبرّ ،
علي األكب��ر فإنّه قاتل
محم��د ،و عب��داهلل ،و جعفرّ ،
�ي األصغ��ر ،و ّ
فأم��ا ّ
و عل� ّ
�ي األصغر جاءه س��هم و هو طفل
بي��ن ي� ّ
�دي أبيه حتّ��ى قتل ش��هيداً ،و ّأما عل� ّ
إن عب��داهلل أيض�� ًا قتل م��ع أبيه ش��هيداً ،و ّأما البن��ات :فزينب،
فقتل��ه .و قي��لّ :
و س��كينة ،و فاطم��ة .هذا هو المش��هور ،و قي��ل :بل كان له أربع بني��ن و بنتان،
28
األول أشهر.
و ّ

يعنى آن حضرت ده فرزند پس��ر و دختر داشتند كه شش تن از ايشان پسر و چهار تن دختر

بودند .پسران عبارت بودند از :على أكبر و على اوسط كه همان سيّدالعابدين 7است و على
أصغر و مح ّمد و عبداهلل و جعفر .على أكبر در برابر چش��م پدر به جنگ رفت تا به ش��هادت

رسيد؛ على اصغر نيز در حالى كه كودكى خردسال بود تيری به او اصابت نمود و شهيد شد...

و گفته شده است كه عبداهلل نيز با پدرش به شهادت رسيد .اما دختران عبارت بودند از :زينب
و سكينه و فاطمه ،و اين قول مشهور است ،و گفته شده كه آن حضرت چهار پسر و دو دختر

داشتهاند ،ولى قول اول مشهورتر است.
ابن صبّاغ مالكى نيز مىنويسد:
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قال الشيخ كمال الدين بن طلحة :كان للحسين
عليهالسالم من األوالد ذكورا ً و اناث ًا عشرة ،ستّة
ذكور و أربع اناثّ ،
علي
علي األكبر ،و ّ
فالذكور ّ
علي األصغر،
األوس��ط و هو زين العابدين ،و ّ
محم��د ،و عبد اهلل ،و جعف��ر ...و ّأما البنات
و ّ
29
فزينب و سكينة و فاطمة ،هذا قول مشهور.

يعنى ش��يخ كمال الدين بن طلح��ه مىگويد :حضرت

حس��ين 7ده فرزند پسر و دختر داش��تند كه شش تن از
ايش��ان پس��ر و چهار تن دختر بودند .پس��ران :على اكبر،

على اوس��ط (زين العابدين) ،على اصغر ،محمد ،عبداهلل و
جعفر ...و دختران :زينب ،س��كينه و فاطمه بودهاند ،و اين
قول مشهور است.

عالمه اربلى نيز سخنی چون او آورده است.

30

بنا بر اين قول كه ادعاى شهرت بر آن شده و عدهاى از

الغمة»  ،و
بزرگان تاريخ ،چون عالمه اربلى در «كش��ف ّ
المهمة» نيز آن را نقل كرده
ابن صباغ مالكى در «الفصول
ّ

و رد ننمودهاند ،آن حضرت چهار دختر داش��تند كه تنها

به نام س��ه تن از ايش��ان تصريح شده و نام چهارمين دختر
مجهول مانده است.

 .2آي�ا ام�ام حس�ين 7دخت�رى ب�ه ن�ام «رقيه»
داش�تند؟ در ك�دام كت�اب معتب�ر قديمي ب�ه اين نام
تصريح شده است؟

به يقين ،تتبّع ناقص تاريخى كارگر نيست و چهبسا كه

برخي ادعا كنند ما نام رقيه را به عنوان دختر امام حسين7

نيافتيم؛ ولي باز مجالي براي انكار و ترديد و ش��بههفراكني

وقتى حص��ر دختران در دو
نفر شكس��ته ش��د و بن��ا بر
قول��ى ك��ه ادعاى ش��هرت بر
آن ش��ده ،آن حض��رت چهار
دختر داش��تند كه به نامهاى
س��ه ت��ن از ايش��ان :زينب،
سكينه و فاطمه تصريح شده
است ،احتمال آن مىرود كه
چهارمين دخت��ر آن حضرت،
همين دخترى باش��د كه نزد
مردم به نام «رقيه» معروف
شده است.
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برايش��ان نيست؛ چون همانگونه كه در پاسخ س��ؤال اول گفته شد ،وقتى حصر دختران در دو

نفر شكسته شد و بنا بر قولى كه ادعاى شهرت بر آن شده ،آن حضرت چهار دختر داشتند كه

به نامهاى س��ه تن از ايشان :زينب ،سكينه و فاطمه تصريح ش��ده است ،احتمال آن مىرود كه
چهارمين دختر آن حضرت ،همين دخترى باشد كه نزد مردم به نام «رقيه» معروف شده است.

خوشبختانه به مصدري مهم در علم انساب دست يافتيم كه به وجود دختري از امام حسين7

به نام رقيه تصريح ميكند .بنابراين اگر کسی اصرار کند که برای ما تصریح به نام ایشان در کتب
تاریخی یا انساب مهم است ،در پاسخ میگوییم :در برخی از کتابهای مهم ومعتبر انساب ،به
نام ایشان تصریح شده است .ابوالحسن علی بن ابیالقاسم بن زید بیهقی ،معروف به «ابن فندق»

( 493ـ  565ﻫ) کتاب ارزشمندی در انساب به نام «لباب األنساب واأللقاب واألعقاب» دارد که
کتابخانه مرحوم آیتاهلل العظمی نجفی مرعشی= آن را بازنشر کرده است .مولی عبداهلل افندی
او را از اجله مشایخ ابن شهراشوب و از بزرگان اصحاب ما معرفی کرده است 31.محدث نوری
او را از مشایخ اجازه دانسته و از او به عنوان عالم متبحر و فاضل متکلم جلیل یاد کرده است.

32

مرحوم آیتاهلل سید محسن امین او را یکی از مشایخ شیعه معرفی میکند و از اجله مشایخ ابن
شهراشوب میداند 33.مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی از او با عنوان «امام بیهقی» یاد کرده است.

34

مرحوم آیتاهلل نجفی مرعشی که خود در علم انساب متخصص و صاحب اثر بود ،بر این کتاب
تقریظ و مقدمه مفصلی در حدود  150صفحه نگاشته و کتاب و مؤلف آن را بسیار ستوده است
و از او به عنوان عالمه ،مدرس ،خطیب ،قاضی ،موالی اهل بیت و امامی یاد میکند.

پس از دانس��تن اوصاف اب��ن فندق و آگاهی از قدمت و پيش��ينه كتاب مه��م او ،اکنون

میتوانیم بگوییم ش��خصیتی با این عظمت ،از رقیه بنت الحس��ین 7یاد کرده اس��ت .او در
کتاب ارزشمند «لباب األنساب» درباره سادات حسینی مینویسد:

أما الحسینیة فهم من أوالد الحسین بن علی علیهما السالم ،ولم یبق من اوالده اال
زینالعابدین علیه الس�لام ،وفاطمه ،وسکینه ،ورقیة ،فأوالد الحسین علیهالسالم
35
من قبل األب هم من صلب زینالعابدین علیه السالم

یعنی س��ادات حس��ینی از فرزندان حس��ین بن علی 7هس��تند و از فرزندان او کسی جز

زینالعابدین 7و فاطمه و س��کینه و رقیه باقی نماند؛ پس فرزندان حس��ین 7از طرف پدر،
از نسل زینالعابدین هستند.
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ب��ا این تصریح ،اش��کال نام نبردن از ایش��ان در کتب

تاریخی و انساب حل میشود.

 .3آيا امام حس�ين  7نام رقيه را بر زبان جارى
ساخته است؟

بنا بر قول سيد بن طاوس= ،حضرت سيّدالشهدا 7نام

رقيه را به هنگام وداع بر زبان جارى ساخته و فرمودهاند:
أنت يا زينب ،و ِ
«يا ُأختاه ي��ا ُأ ّم كلثوم ،و ِ
رقية،
أنت يا ّ
أن��ت يا فاطمة ،و ِ
ِ
أنت يا ربابُ ،أنظرن إذا أنا قُتلت فال
و

علي
علي جيب ًا ،و ال
علي وجه ًا ،و ال َ
ّ
تقلن ّ
تخمشن ّ
تشققن ّ
هج��راً»؛ 36خواهرم اى ام كلثوم! و ت��و اى زينب ،و تو اى

رقي��ه ،و تو اى فاطمه ،و تو اى رباب! وقتى كه من كش��ته
گ��ردم ،مبادا ك��ه گريبان چاك كني��د و صورت خود را
بخراشيد و سخنانى ناروا بر زبان جارى سازيد.

مقصود احتمالی امام از رقيه ،در پاسخ سؤال بعد آشکار

مىگردد.

 .4چند «رقيه» در كربال بوده و احتماالت مسئله
كدام است؟

در پاسخ به اين پرسش ،چهار احتمال وجود دارد:

علي ب��ن أبيطالب :درب��اره رقيه ،دختر
 .1رقي��ه بنت ّ

حضرت امير مؤمنان على 7دو نقل وجود دارد:

ال��ف) اينک��ه در كودك��ى از دنيا رفته اس��ت .س��بط

ابنجوزى به نقل از ابناسحاق نقل مىكند كه آن حضرت

از فاطمه پس��رى به نام محس��ن داشت كه در خردسالى از

دني��ا مىرود و لي��ث اضافه مىكند كه دخت��رى نيز از آن
حضرت به نام رقيه در خردسالى از دنيا مىرود.

37

پس از دانستن اوصاف ابن
فندق و آگاه��ی از قدمت و
پيشينه كتاب مهم او ،اکنون
میتوانیم بگوییم شخصیتی
با این عظم��ت ،از رقیه بنت
الحسین 7یاد کرده است.
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اين سخن پذيرفته شده نيست؛ زيرا حضرت امير مؤمنان7

فاطمه نداشته؛ مگر آنكه از مادرى ديگر بوده باشد.

فرزندى به نام رقيه از حضرت

بنا بر صحت اين نقل ،او در كربال حضور نداشته و قاعدتاً بايد در مدينه دفن شده باشد و از

احتمال بحث خارج است؛ چون در فاصله ميان زمان شهادت امير مؤمنان 7تا حادثه كربال،

او ديگر نميتوانسته كودكي خردسال باشد.

ب) ايش��ان همسر حضرت مسلم بن عقيل مىباشد .بنا بر نقل مسعودى ،ايشان خواهر «عمر

األط��رف» و هر دوي ايش��ان فرزندان هم��زاد حضرت امير مؤمنان على 7بوده و مادرش��ان
39
«صهباء تغلبيه» بوده اس��ت 38.شيخ مفيد مادرشان را أُ ّم حبيب ،بنت ربيعه معرفى كرده است.

رقيه بعدها به همس��رى مس��لم بن عقيل درمىآي��د و فرزند او عبداهلل بن مس��لم بن عقيل در

كربال به فيض شهادت مىرسد .تاريخنگاران و محدّثانى چون ابن قتيبه ،40ابن حبان ،41قاضى

نعم��ان ،42ابوفرج اصفهانى ،43طبرى (به نق��ل از ابىمخنف) ،44خليفه بن خياط 45و ابن اثير 46و
ديگ��ران تصريح مىكنند كه ماد ِر عبداهلل بن مس��لم بن عقيل ،رقيه بنت على بن ابىطالب7
بوده است.

گرچه نمىدانيم ايش��ان در كربال حضور داش��ته يا نه ،ولى قرائنى بر حضور ايش��ان وجود

دارد؛ از جمله فرس��تاده شدن همسر ايشان ،حضرت مس��لم به كوفه و حضور فرزندان دختر
و پس��ر مسلم در کاروان حضرت سيدالش��هداء .7قاعدتاً بايد در چنين ظرف زمانى و چنين
احوالى ،ايش��ان نيز در ركاب برادر و در كاروان حس��ينى حاضر باش��د و احتمال ميرود كه

مخاطب امام حس��ين 7در فرمايش خود به هنگام وداع ،ايشان بوده باشد و اين معنا از لحن

سخن امام استفاده ميشود؛ چون سخن امام به گونهاي نيست كه با طفلي كوچك گفته شود.
برخى از متتبعين نام رقيه بنت علي را در شمار «مخدّرات اسير شده» ذكر كردهاند.

47

ولى كسى نمىتواند بگويد رقيهاى كه در شام مدفون است ،هموست؛ چون بر فرض حضور

ايشان در كربال دليلي بر وفات ايشان در شام نيست؛ بلكه دليل بر خالف آن نيز اقامه شده است.

ياقوت حموى 48،ش��براوى 49و ديگران 50آوردهاند كه رقيه بنت على در مصر به خاك س��پرده
شده است .پس مدفن ايشان در مصر يا مدينه است ،نه در شام ،و آنچه در شام روي داده ،درباره

كودكى از خاندان علوى است ،نه شخص بزرگسالى چون رقيه بنت على.
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علي بن أبيطالب :شيخ مفيد و طبرسى
 .2رقية الصغرى بنت ّ

و ابن بطريق و اربلى ،ايشان را در شمار فرزندان آن حضرت

آوردهاند و نام مادرشان را ذكر نکردهاند 51.ابن شهراشوب نام

مادر وى را «ام سعيد بنت عروة بن مسعود ثقفية» ذكر كرده

52

و برخى وى را همسر مسلم بن عقيل معرفى كردهاند 53.عمده
مطالبى كه درباره خواهرش��ان بيان ش��د ،در مورد ايشان هم
صادق است و نمىتوان مزار شام را به ايشان نسبت داد.

 .3رقيه بنت الحس��ن بن على بن ابىطالب :ش��يخ مفيد

ايشان را در ش��مار فرزندان حضرت امام حسن مجتبى7

ذكر كرده 54و گفته شده كه بعدها به ازدواج پسرعموى خود
عبيداهلل بن العباس بن على بن ابىطالب 7درآمده است.

55

بنا بر نقلى ديگر ،ايشان به ازدواج عمرو بن منذر بن زبير بن

عوام درآمد 56.بنا براين ايشان نيز از گردونه احتماالت مسئله
خارج است ،چون سخن از فرزندی خردسال است.

 .4رقيه بنت الحس��ين بن أبيطالب :ب��ا ر ّد احتماالت

پيشين ،اين احتمال قوت مىگيرد كه مقصود از رقيه مدفون

در شام ،همان چهارمين دختر حضرت سيدالشّهدا 7باشد
كه برخي به نام ايش��ان تصريح نکردهاند و ابنفندق ايشان

را به همين نام معرفي كرده است.

 .5آي�ا غي�ر از نقل و روايت ،س�ند ديگرى نيز در
دست است؟

ي��ك واقعه مه��م تاريخى در حدود س��ال  1280قمرى

روي داده که دانش��مندان شيعه و سنّى از آن ياد كردهاند.

وقتى اي��ن «درايت» را در كنار آن «روايت» قرار دهيم ،به

نتيجه ميرسيم.

مقصود از رقيه مدفون در
ش��ام ،همان چهارمين دختر
حض��رت سيدالشّ ��هدا7
باش��د ك��ه برخ��ي ب��ه ن��ام
ايش��ان تصري��ح نکردهاند و
ابنفندق ايشان را به همين
نام معرفي كرده است.
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عال��م متتبع و جليل القدر مرحوم محمدهاش��م خراس��انى= (متوف��اي 1352ق) جريان را

اينگونه نقل مىكند:

محصلين نجف أشرف است،
عالم جليل شيخ محمدعلى شامى كه از جمله علما و ّ
به حقير فرمود :كه جد امّى بالواسطه من جناب آقا سيّد ابراهيم دمشقى كه نسبش
سن شريفش عالوه بر نود بود و بسيار
منتهى مىشود به سيّد مرتضى علمالهدى و ّ
شريف و محترم بود ،سه دختر داشتند و اوالد ذكور نداشتند .شبى دختر بزرگشان
در خواب ديد جناب رقيه بنت الحس��ين 7را كه فرمود« :به پدرت بگو به والى
بگويد آب افتاده ميان قبر و لحد من ،و بدن من در اذيّت اس��ت57؛ بگو بيايد و قبر
و لحد مرا تعمير كند ».دخترش خواب را به س��يّد عرض كرد ،اما س��يد از ترس
حضرات اهل تسن ّن به خواب اثرى مترت ّب ننمود .شب د ّوم دختر وسطى سيّد همين
خواب را ديد و به پدر گفت؛ ترتيب اثرى نداد .شب س ّوم دختر صغرى سيّد همين
خواب را ديد و به پدر گفت؛ ايضاً ترتيب اثرى نداد .شب چهارم خود سيّد مخدره
رقيه را در خواب ديد كه به طريق عتاب فرمودند كه چرا والى را خبردار نكردى؟!
سيّد بيدار شد .صبح رفت نزد والى شام و خوابش را به والى شام نقل كرد .والى امر
كرد علما و صلحاي شام از سن ّى و شيعه بروند و غسل كنند و لباسهاى نظيف در
بر كنند و به دست هر كس که قفل درب حرم مقدسه باز شد ،همان كس برود و
قبر مقدسه او را نبش كند و جسد مط ّهره را بيرون بياورد تا قبر مط ّهر را تعمير كند.
بزرگان و صلحاي از شيعه و سن ّى در كمال آداب غسل كردند و لباس نظيف در

بر كردند؛ اما قفل به دس��ت هيچ يك باز نشد ،مگر به دست مرحوم سيد .بعد كه
مشرف ميان حرم شدند ،مِ ْع َول (تيشه) هيچ يك به زمين اثر نكرد ،مگر مِع َول سيد
ّ
ابراهيم .بعد حرم را خلوت كردند و لحد را ش��كافتند؛ ديدند بدن نازنين مخدّره
مكرمه صحيح و س��الم اس��ت؛ لكن آب زيادى ميان
ميان لحد و كفن آن مخدره ّ
لحد جمع ش��ده؛ پس سيد بدن شريف مخدره را از ميان لحد بيرون آورد و روى
زانوى خود نهاد و سه روز همين ق ِ ْسم باالى زانوى خود نگه داشت و متّصل گريه
مىكرد تا آنكه لحد مخدّره را از بنياد تعمير كردند .اوقات نماز كه مىشد ،سيد
بدن آن مخدره را بر باالى شيء نظيفى مىگذاشت و بعد از فراغ باز برمىداشت
و ب��ر زانو مىنهاد ،تا آنكه از تعمير قبر و لحد فارغ ش��دند .س��يد بدن مخدره را
دفن كرد و از معجزه اين مخدره در اين س��ه روز ،س��يد نه محتاج به غذا شد و نه

و س��كينه را به او واگذار نمود و فعال هم آقاى حاجى س��يد عباس ،پسر آقا سيد
مصطفى ،پسر آقا سيد ابراهيم سابق الذكر متصدّى اين اماكن شريفه است؛ انتهى.
58
گويا اين قضيه در حدود سنه هزار و دويست و هشتاد بوده.

از تأمل در اين ماجرا روش��ن مىگردد كه صاحب اين قبر ،كودكى خردس��ال بوده؛ چون
مرحوم سيد ابراهيم آلمرتضى او را بر زانوى خود نگه مىداشته است .عالوه بر اين ،مرحوم
ش��يخ مهدى مازندرانى نيز جريان را به نحو مختصر به نق��ل از بعضى از صالحين ذكر نموده
و مىافزايد كه س��يد ،ايش��ان را دخترى خردس��ال يافت كه به حد بلوغ نرسيده و آثار ضرب
59
تازيانه همچنان بر بدن او باقى و نمايان بود.
قديمىتري��ن مصدرى كه اين جريان مهم تاريخى را نق��ل كرده ،كتاب «نور األبصار» أثر
سيّد مؤمن بن حسن مؤمن شبلنجى شافعى 60است .او از علماي االزهر مصر واز مؤلفان مشهور
است .تاريخ پايان نگارش كتاب «نور األبصار» او به سال  1290هجرى قمرى است كه حدود
ده سال پس از وقوع اين جريان است .او مىنويسد:
كرم اهلل وجهه ضريح ًا
هذا و قد أخبرنى بعض أهل ا ّ
لشوام ّ
أن ّ
للسيّدة رقيّة بنت اإلمام على ّ
أن جدران قبرها كانت قد تعيّبت ،فأرادوا إخراجها منه لتجديده ،فلم
بدمشق ا ّ
لشام ،و ّ
لسيّد بن مرتضى،
يتجاسر أحد أن ينزله من الهيبة ،فحضر شخص من أهل البيت ّ
يدعى ا ّ
فنزل فى قبرها ،و وضع عليها ثوب ًا ل ّفها فيه و أخرجها ،فإذا هى بنت صغيرة دون البلوغ،
61
فحدثنى به ناق ً
ال عن أشياخه.
و قد ذكرت ذلك لبعض األفاضل ّ

برخي از اهل ش��ام به من خبر دادند كه براي س��يده رقيه ،بنت علي در دمشق شام ضريحي
اس��ت که ديوار قبر آن آسيب ديد .خواستند كه بدن را از قبر خارج سازند تا قبر را بازسازي
و تعمي��ر كنند ،ول��ي از هيبت مقام هيچ كس اين جرأت را به خود نداد كه به داخل قبر رود.
پس كس��ي از سادات اهل بيت ،معروف به سيد ابن مرتضي حاضر شد .او داخل قبر شد و بر
روي بدن وي پارچهاي انداخت و از قبر بيرون آورد .او را دختري خردسال يافت كه به حد
بلوغ نرسيده بود. ...
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محتاج به تجديد وضو .بعد كه خواست مخدره را دفن كند ،سيّد دعا كرد خداوند
سن پيرى خداوند
پس��رى به او مرحمت نمايد .دعاى سيّد مستجاب شد و در آن ّ
به او پس��رى مرحمت فرمود مس ّمى به سيّد مصطفى .بعد والى تفصيل را به سلطان
عبدالحميد نوشت؛ او هم توليت زينبيّه و مرقد شريف رقيه و مرقد شريف امكلثوم
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از اين نقل دانس��ته ميش��ود كه اين خبر نه تنها نزد عموم اهل شام (كه غالب ايشان از اهل

س��نت هس��تند) معروف بود ،بلكه در همان زمان ،خبرش به مصر هم رسيده بود كه شبلنجي

شافعي آن را در كتاب خود آورده است .البته ما احتمال نسبت اين قبر را به رقيه بنت على را
نپذيرفتيم؛ چه رقيه كبرى باشد و چه صغرى؛ ولى آنچه شاهد كالم ماست ،وقوع اصل قضيه
و ثبت در كتب است و از جمله شواهد ما مطلبى است كه خود شبلنجى نيز آورده است و آن
اين است كه ايشان دخترى خردسال بوده و به حد بلوغ نرسيده بود.

د آن بزرگوار ،ايش��ان را به علي7
البت��ه احتمال ديگري هم داده ميش��ود كه به اعتبار ج ّ

نس��بت داده باش��ند؛ همانگونه كه چندين نواده امام رضا7

اينگونه امور در تاريخ كم نيست.

را «اب��ن الرضا» ميخواندند و

از ديگر مؤيّدات اين واقعه تاریخی جريانى اس��ت كه فقيه بزرگ مرحوم آيتاهلل سيد ميرزا

هادى خراسانى بجستانى (متوفاي 1368ق) در كتاب «معجزات» آورده است؛ ايشان مىنويسد:

شبى در پشت بام خوابيده بوديم؛ مارى پيدا شد و دست يكى از خويشان ما را نيش
زد .او مدّتى ّ
محل گزيدگى را مداوا مىكرد ،ولى خوب نمىشد ،تا اينكه روزى
جوانى به نام سيد عبداألمير نزد ما آمد .دست مارگزيده را به او نشان داديم؛ دستى
بر آن كش��يد و همان روز دست او خوب شد .از او پرسيديم :اين كرامت از كجا
به شما رسيده است؟ در پاسخ گفت :ج ّد ما سيّد ابراهيم در شام ،وقتى آب به قبر
حضرت رقيه عليها السالم افتاد ،بدن مط ّهر آن حضرت را روى دست نگه داشت،
تا تعمير قبر پايان يابد ،و به سبب همين عمل ،اين كرامت به سيد ابراهيم و فرزندان
او داده شد ،و من يكى از نوههاى او هستم ،و اين كرامت در مورد شفاى مارگزيده
62
از آثار و بركات حضرت رقيه عليها السالم است كه به ما رسيده است.

اينجان��ب نيز در دمش��ق جريان آبگرفتگي قبر مطهر و قضاياي بع��دي آن را از زبان برخي از

نوادگان مرحوم سيد ابراهيم آل مرتضي (كه نسب وي با چند واسطه به ايشان مي رسيد) شنيدم .عالوه

بر اين ،در سفري تبليغي كه در روستاي مزرعه ،در حوالي حمص سوريه بودم ،عدهاي از چهرههای

سرش��ناس شيعه دمشق به همراه آقاي سيد عبداهلل نظام براي سركشي از اين منطقه شيعهنشين آمده
بودند .اينجانب جريان را جويا شدم؛ در پاسخ گفتند كه اين واقعه به قدري مسلّم است كه نزد اهل
سنت شام ،بيش از شيعه مطرح و ثابت است! و همه آن را ميدانند و نقل كردهاند.
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افزون بر اين ،شهرت موجود هم علمآور است و كافي؛ آن

هم در س��رزميني كه داعي براي حفظ اين مسائل نبود .استاد
بزرگوار ما مرحوم آيتاهلل العظمي حاج ميرزا جواد تبريزي
اعلي اهلل مقامه الشريف بر اين نكته تكيه فرموده است .ايشان
که دلي سوخته و آکنده از عشق به خاندان عصمت وطهارت

داشت ،به هنگام بيماري به زيارت مرقد شريف حضرت رقيه
در شام ش��تافت و در آنجا سخناني پيرامون آن حضرت به

زبان عربي ايراد نمود که ترجمه آن چنين است:

«يادگيري احکام شرعي و فراگيري مسائل فقهي ،از برترين

کارهاست .ش��ما ميدانيد که در رابطه با ثبوت موضوعات
خارج��ي ،ح��دودي وج��ود دارد و در همه و يا بيش��تر آنها

بايد بيّنه اقامه گردد؛ ولي در پارهاي از امور ،مجرد ش��هرت
کافي اس��ت و نيازي به اقامه بيّن��ه يا چيز ديگري ندارد؛ مثل

آنکه کس��ي زميني را بخرد و پس از آن به وي گفته ش��ود

که اين زمين ،وقف بوده اس��ت .از امام 7حکم اين مسئله
را پرسيدند ،حضرت فرمود :اگر بين مردم مشهور باشد که

اين زمين وقف است ،خريد آن جايز نيست وآن را پس بده،

و از اين قبيل اس��ت حدود مني و مشعر( ،که با شهرت ثابت
ميشود) .مقابر نيز چنين هستند .ممکن است کسي دويست
س��ال پيش در جايي دفن شده باش��د و اآلن کسي نباشد که
خود محل دفن وي را در اين مکان ديده باشد ،ولي بين مردم

مش��هور باشد که در اين مکان دفن ش��ده است .اين شهرت

کافي است .از اينگونه است مقام و مزار حضرت رقيه بنت

الحسين 3که از اول مشهور بوده است .گويا حضرت امام

حس��ين 7نشاني را از خود در ش��ام به يادگار نهاده است تا

در رابطه با ثبوت موضوعات
خارجي ،حدودي وجود دارد و
در همه و يا بيش��تر آنها بايد
بيّن��ه اقام��ه گ��ردد؛ ولي در
پارهاي از امور ،مجرد شهرت
کافي اس��ت و نيازي به اقامه
بيّنه ي��ا چيز ديگ��ري ندارد؛
مث��ل آنکه کس��ي زميني را
بخ��رد و پ��س از آن ب��ه وي
گفته ش��ود ک��ه اي��ن زمين،
وقف بوده اس��ت .از امام7
حکم اين مسئله را پرسيدند،
حضرت فرمود :اگر بين مردم
مشهور باش��د که اين زمين
وقف اس��ت ،خري��د آن جايز
نيست وآن را پس بده ،و از
اين قبيل اس��ت حدود مني
و مش��عر( ،که با شهرت ثابت
ميش��ود) .مقابر ني��ز چنين
هستند.
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در آينده کساني پيدا نشوند که به انکار اسارت خاندان طهارت و حوادث آن پردازند .اين دختر
خردسال گواه بزرگي است بر اينکه در کاروان اسيران کربال حتي دختران خردسال نيز بودهاند.

ما ملتزم به اين هستيم که بر دفن رقيه بنت الحسين 3در اين مکان ،شهرت قائم است و اينکه در

اين مکان جان سپرده است .ما به زيارتش شتافتيم و بايد احترام او را پاس داشت. ...
بقعه مط ّهر

ش��يفتگان اهل بيت عصمت و طهارت :هموارهنسبت به ساخت و بازسازى مراقد مطهر
ايش��ان عالقه نش��ان مىدهند؛ از جمله بناى بقعه مطهر حضرت رقي��ه 3نيز مورد توجه بوده
اس��ت .عبد الو ّهاب بن احمد ش��افعى مصرى ش��عرانى (متوفاي 973ق) اين جمله را بر سردر
بقعه مطهر ديده و نقل کرده است:
63
رقية».
بي و بنت الحسين الشّ هيد ّ
«هذا البيت بقعة شرفت بآل ال ّن ّ
برخى از صاحبمنصبان سابق سياسى ايران نيز در اين امر سهيم بودهاند؛ از جمله ميرزا علىاصغر
خان اتابک ،نخس��توزير ايران در دوره قاجار كه در س��ال  1323قمري اقدام به بازسازى اين
مكان مطهر نمود .مرحوم آيتاهلل سيد محسن امين عاملى این عمل اتابک را به نظم درآورده که
اين ابيات را مرحوم ميرزا احمدرضا شيرازى كتابت نموده و بر درب حرم مط ّهر ديده مىشد:
تمسك بالوالء آلل طه
ّ
بحبهم غداً في الخلد تسعد
ّ
و هذا باب ّ
حطة فادخلوها
سجد
و أنتم ر ّكع هلل ّ
علي
له ذو ّ
الرتبة العليا ّ
جدد
الصدر في إيران ّ
وزير ّ
ألسنى بقعة طهرت و كانت
بأزكى حضرة و بخير مرقد
فزرها و اسأل الباري ففيها
يماط ّ
الذنب في الجنان تصعد
أرختها تزهو سناء
و قد ّ
64
رقية من آل أحمد
بقبر ّ
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پ��س از پيروزى انقالب اس�لامى ايران ،مس��ئوالن نظام

جمهورى اسالمى ،با كمك مردم نیکوکار و عالقهمند به
اهل بيت عصم��ت و طهارت :و همكارى دولت عربى

سوريه ،توجه كامل به آن مكان مقدس نمودند و بحمداهلل

عالوه بر توس��عه ،بازس��ازى كامل انجام گرفته و از جهت

فنى و معماري و هنرى ،كاري شايس��ته صورت گرفته كه
نتايج آن از اين قرار است:

 .1تغيير مسير آبى كه از كنار حرم مىگذشت؛

 .2توس��عه مجموع��ه س��اختمان حرم فعل��ى که حدود

 4500مت��ر مربّع اس��ت 600 ،متر مرب��ع آن را فضاى باز و
بقيه را زيربنا تشكيل مىدهد .در قسمت جنوبى ساختمان،

مسجدى به وسعت  800متر مربّع به شکل مستطيل ( 40در

 )20ساخته شده و وسعت حرم و رواقهايش حدود 2600
متر مربع شده است؛

65

 .3نصب ضريح نقرهاى و طالكوب بزرگ و بسيار زيبا و

ارزشمند كه در اصفهان ساخته شده و در سال  1314هجرى

قمرى به همت زائران ايرانى و ش��يفتگان آن حضرت ،و به
کوشش دولت جمهورى اسالمى ايران ،به دمشق برده شد

و بر روى ضريح كوچك قديمى قرار داده شد.

ش��يخ نبيل حلباوى،امام جماعت حرم مطهر برای تقدير

و تش��كر از نظام و مردم شهيدپرور ايران اشعارى را سرود

كه در بخشى از آن مىگويد:
فى كربالء َغ َر ْس ُتم دماءكم

و هذه ايران َغ َر َس و ثمر

قاد الخمينى على نهجكم

نص��ب ضري��ح نق��رهاى و
طالكوب بزرگ و بس��يار زيبا
و ارزش��مند ك��ه در اصفهان
س��اخته ش��ده و در س��ال
 1314هجرى قمرى به همت
زائران ايرانى و شيفتگان آن
حضرت ،و به کوشش دولت
جمهورى اس�لامى ايران ،به
دمش��ق برده ش��د و بر روى
ضري��ح كوچ��ك قديمى قرار
داده شد.
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قوم ًا ُهم َأتقى و َأ ْوفى و َأبَر
و فى بقاع األرض أحيوا ذكركم
فهو لهم قلب و سمع و بصر

66

و امروز اين مكان ،به عنوان سمبل مبازه با ظلم و ستم ،و پيروزى حق بر باطل شناخته مىشود.

س��الياني است كه برنامههاي فرهنگي و ديني از قبيل اقامه مجالس عزاداري و سخنراني ،نماز
جمعه و جماعت ،در اين مكان مقدس برپا ش��ده و دروس دانشگاه ديني نيز در سالنهاي آن
تدریس ميش��ود .اميدواريم با نابودي تروريستهاي وهابي مسلك ،امنيت به كشور سوريه
بازگردد تا باز خيل عظيم زائران به زيارت مزار آن بزرگوار بشتابند.
پینوشتها:
 .1شیخ صدوق ،االمالى ،ص ،231مجلس 31 / 243؛
محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،14ص .45
 .2قاضی نعمان ،شرح األخبار .3 : 269
 .3ابننما حلی ،مثير األحزان .102 :
 .4سید بن طاووس ،اللهوف .219 :
 .5سید محمد بن ابوطالب ،تسلية المجالس .396 :2
 .6سعد بن عبداهلل اشعری ،بصائر الدرجات  338 :؛
بحار األنوار .45 : 177 / 25
 .7ابن شهراشوب ،المناقب .145 :4
الرومي��ة .بصائر
الرطان��ة عن��د أه��ل المدين��ة ّ :
ّ .8
الدّرجات .338 :
 .9ابن جریر طبری ،دالئل االمامة .204 / 125 :
 .10آقا بزرگ تهرانی ،الذريعة  252 :17و.255
 .11اين كتاب اثر قاسم بن محمد بن احمد مأموني
از علماي اهل سنت است .ر.ک :محدث قمی،
الفوائد الرضوية.112 :
 .12كامل بهائى.179 :2
 .13مالحسین واعظ کاشفی ،روضة الشّهداء.484 :
 .14المنتخب ( 136 :1مجلس  ،7باب .)2

 .15اإليقاد.179 :
 .16منتخب التّواريخ .299 :
 .17نفس المهموم  416 :از كامل بهائى.
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