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  )ص(مادر پیامبر ،نه بنت وهبآم
ردیـف پسـرعمویش،    کـه هـم   بـوده زهـره   بـن  جدش عبد مناف زهره بنی ، بزرگ»وهب«پدرش  .به دنیا آمدمکه  در ه بنت وهبنآم

السـلیمه،   هـالل  بن همرَّ بن اش، نیز عاتکَه دختر أوقَص جده پدري. شوند خوانده می» منافین« قُصی است و به جهت احترام بن عبدمناف
لَیم    «: افتخار کرده و گفته استبه اینکه فرزند آنان است ) ص(اي است که پیامبر گانه سه» عواتک« یکی از واتـک مـن سـ؛ »انا ابـن الع

 .سلیم هستم ها از بنی یعنی من فرزند عاتکه

رَّه بنـت    و مادر ام »عبدالعزي بن قُصی بناسد«دختر  »حبیب ام«اش  جده مادري ؛»عبدالعزي«اش،  جد مادري ؛»بره«، مادرش حبیب، بـ
هاي خالص بـه ارحـام پـاك منتقـل کـرد و بـه        خداوند مرا از پشت«: گوید کرده و میبه این نسب مباهات ) ص(پیامبر .عوف است

 ».ها قرار گرفتم هایی تقسیم شد که من در بهترین آن شاخه

پـیش از اینکـه عبـداهللا،    . تر قـریش بـود  ازدواج کرد و در آن زمان از لحاظ نسب و شخصیت برترین دخ، عبدالمطلب بن او با عبداهللا
ه عبـداهللا پیشـنهاد ازدواج    ... اسد، فاطمه دختر مر، لیلی عدویه و بن به آمنه بدهد، برخی زنان از جمله، دختر نوفل د ازدواجپیشنها ـب

مراسم جشن و سـرور   .هاي بسیاري از بانوان مکه شکست بردلی وقتی آمنه را براي عبداهللا کابین بستند، قلب ۀو به نوشت داده بودند
آمنـه، در سـال   . اي در خانه عـروس اقامـت گزیـد    عبداهللا به رسم قبیلهدر طول این مدت . روز ادامه یافت عروسی آن دو، سه شبانه

) ص(هـاي پـدر محمـد    دایی. به مدینه بردهاي عبداهللا  هللا و نیز دیدار با داییا، فرزندش را براي زیارت قبر عبدالفیل ز عامهفتم پس ا
رگردانـد و پـس از پـنج    ه مکـه ب حمد را بم ایمن ام. ز دنیا رفتدر ابواء ا مدینه مریض شد واو در راه بازگشت از . بودندنجار  ز بنیا

  . روز به مکه رسیدند

***  
  )ص(همسر پیامبر هدیجخ
 .اسـت  )س(حضـرت زهـرا   و مـادر ) ص(ر پیـامبر اکـرم  نخسـتین همسـ  المـؤمنین   ام ريکب ۀمشهور به خدیج ه دختر خُویلددیجخ

 وي ایمـان لین کسـی اسـت کـه بـه     او ،برخی ةعقید لین زن و بهکرد و او ازدواج) ص(حضرت محمدا باز بعثت قبل ) س(خدیجه
در طول حیات او همسري دیگـر برنگزیـد و پـس از    ) ص(پیامبر. ه نشر اسالم به کار گرفتثروت خود را در را ۀخدیجه هم. آورد

   .دکر درگذشت وي همواره از او با نیکی بسیار یاد می

بـا ایـن وصـف    . داشت )س(کلثوم و فاطمه رقیه، ام اي زینب،ه چهار دختر به نام قاسم و عبداهللا هاي یجه دو پسر به نامپیامبر از خد
در مکـه  سـالگی   65و در ز هجـرت  قبـل ا سـه سـال   ) س(خدیجـه . دبودن) س(از خدیجه ز ابراهیم،به ج )ص(ه فرزندان پیامبرهم
     .سپرد به خاك معالةر قبرستان پیامبر او را د. رگذشتد

او حدود . است مادرش فاطمه بنت زائدهنام و  القرشیه االسدیه قصی بن عبدالعزي بنأسد بنخویلد پدرشنام ، هند ام) س(خدیجه ۀکنی
د احتـرام  دنیا آمد و در همان شهر، در خانه پدرش که از بزرگـان مـور   ر مکهد) ص(پیامبر اسالمز بعثت آغاسه یا چهار دهه قبل از 

  .قصی بود، رشد یافت بنپیمان با بنی عبدالدار همقومش و 

بنـابر ایـن منـابع، او ثروتمنـد بـود و      . انـد  پیش از اسالم، گزارش چندانی ارائـه نکـرده  ) س(منابع تاریخی درباره شخصیت خدیجه
 .گرفت کار می و استخدام افراد براي تجارت بهت مضاربه صور  کرد و سرمایه خود را به تجارت می

او  «: سیدالناس در این باره آورده اسـت  جایگاه باالي اجتماعی و حسن شهرت او در شرف و نسب اشاره دارند؛ چنانکه ابنمنابع به 
متوسـط از انسـاب عـرب     ۀبه لحاظ نسب در طبقـ . زنی شریف و بادرایت بود که خداوند خیر و کرامت براي او در نظر گرفته بود



بنـت  ) س(خدیجـه «: اقـدي در اسـنادش گفتـه اسـت    الذري نیز از قول وب«. دوتی زیاد بوجاي داشت، اما داراي شرافتی عظیم و ثر
 ».با اصل و نسب و تاجري ثروتمند بودخویلد، زنی 

هشـام،   اسحاق و ابن کثیر به نقل از ابن با این حال ابن. ، شش فرزند بوده است)س(با خدیجه کبري) ص(ثمره زندگی مشترك پیامبر
دان پیـامبر  ۀ کند هم بیان می را ذکر کرده و) س(از خدیجه) ص(برنام هفت فرزند پیام ) س(خدیجـه  یم ازهابـرا  زبـه جـ  ) ص(فرزـن

تسـمیه  بکّار، وجه  بناثیر به نقل از زبیر ابن .کند را بیان می) س(از خدیجه) ص(فرزند پیامبر 6بکیر، نام  بن او به نقل از یونس. هستند
دان     . دانـد  مـی ) ص(دلیل والدتش بعد از نبـوت پیـامبر   را بهو طاهر ه طیب ب) ص(شدن فرزند پیامبر یا ملقّب سـایر منـابع نیـز فرزـن

با این حال برخی از منابع تعداد فرزندان خدیجه را هفـت یـا هشـت فرزنـد     . دانند می) س(را به جز ابراهیم، از خدیجه) ص(پیامبر
برخـی   .کنـد  ذکر می) س(از خدیجه) ص(، نام هشت فرزند را براي پیامبرربکّا بناثیر جزري به نقل از زبیر اند؛ براي مثال، ابن دانسته

یـن دیـدگاه،   بنـابر ا . ، اشتباه بین اسم و لقب فرزندانِ آنها اسـت )س(از خدیجه) ص(داد فرزندان پیامبراند علت اختالف در تع گفته
 .ش نفر است، ش)س(از خدیجه) ص(تعداد فرزندان پیامبر

ي اجمـاع  حتـی برخـی از منـابع در ایـن زمینـه ادعـا      . دآوره اسالم دانند ک لین کسی میرا او) س(یجهبسیاري از منابع تاریخی، خد
صـادیق  منـابع همچنـین در تعیـین م   . ددانـ  می) س(، بعد از خدیجه)ص(پیامبر آورنده به لین ایمانرا او) ع(، علیعبدالبر ابن. اند ردهک

بـه  ) س(ن منابع همچنین بـه پیشـگامی خدیجـه   ای. اند آورندگان برشمرده ایمان لینرا او) ع(و علی) س(السابقون در اسالم، خدیجه
  .اند آنان را اولین نمازگزاران عالم اسالم معرفی کرده ،اشاره کرده) ص(به همراه پیامبری نماز در برپای) ع(اه علیهمر

خداونـد در  . نیاز سـاخت  را بی) ص(پیامبر اي که شد؛ به گونه) ص(موجب غناي نسبی پیامبر) س(هاي مالی حضرت خدیجه کمک
نیـز همـواره   ) ص(رسـول خـدا  » .نیـاز نمـود   خداوند تو را فقیر یافت و بی«: فرماید می) ص(هاي خود به پیامبراکرم بیان نعمتمقام 

) ص(پیـامبر نابر رویات اسـالمی،  ب» .دبه من سود بخشی) س(که ثروت خدیجهگونه  هیچ مالی به من سود نبخشید، آن«: فرمودند می
ب  ة شـعب ابـی  ر مـاجراي محاصـر  د .کرد در راه کمک به آزادي بدهکاران، یتیمان، و بینوایان استفاده می) س(از اموال خدیجه ، طاـل

 ۀهمـ ) س(و خدیجـه ابوطالـب  « :هاشم مصرف شد، تا آنجا که در روایت آمده اسـت  در حمایت از بنی) س(اموال حضرت خدیجه
ب  شـعب ابـی   ةدر جریان محاصر» .ندنمود ن انفاقشدگا اموال خود را براي حفظ اسالم و محاصره ن  ، حکـیم طاـل رادرزاد  حـزام  ـب  ةـب

ا زحمـت و خطـر زیـاد، آنهـا را بـ        آورد و با آن شترها، گندم و خرما را حمل مـی  ، شترها را می)س(خدیجه هاشـم   ه بنـی کـرد و ـب
را در ردیـف  ) س(گرامی داشت و این کار بزرگ خدیجـه و خالصانه بود که خداوند آن را  اي بزرگ این بخشش به گونه .رساند می

نیز همـواره از بخشـندگی و ایثـار ایـن بـانوي      ) ص(پیامبر. برشمرد) ص(اش محمد زرگ خود به بنده برگزیدهها و مواهب ب نعمت
  ..کرد گرامی، با عظمت و بزرگی یاد می

، سـرور زنـان   )ص(در روایتی از پیـامبر عبداهللا انصاري  جابربن. دداراي اعتبار در روزگار خود بوخدیجه بانویی شریف، ثروتمند و 
را از جملـه زنـان کامـل در    ) س(، خدیجه)ص(همچنین پیامبر .معرفی نموده است ، مریم و آسیه)س(، فاطمه)س( جهان را خدیجه

از خدیجه با القابی همچون طاهره، زکیـه، مرضـیه، صـدیقه، سـیده     در منابع اسالمی،  .و نیز از بهترین زنان معرفی کرده است جهان
   .تیاد شده اس المؤمنین و امالزهرا  هاي ام و نیز با کنیه مرتبهو بانوي بلند خیرالنساء،نساء قریش

 )س(خی منابع آمده است که حضرت خدیجـه در بر. وجود دارد) ص(اره جایگاه خاص خدیجه نزد پیامبرهاي متعددي درب گزارش
ه یـاد او بـود و    ) س(خدیجـه  ز رحلتها پس ا سال) ص(پیامبر. بود) ص(آرامش پیامبر ۀترین وزیر، مشاور و مای بهترین و صادق ـب

راي شـما نبـود، پیـامبر     ) س(گفته شد خدیجه) ص(هنگامی که به پیامبر. نمود رح مینظیر بودنش را مط بی بیش از همسري مسن ـب
گاه برایم همسري بهتر از او جایگزین نکرد، او مرا تصدیق نمود هنگـامی   خداوند هیچ«: گفتبسیار ناراحت شد و با رد این سخن 



کس مرا یاري نکـرد، از مـالش در اختیـارم قـرار داد، زمـانی کـه همـه،         ام کرد در زمانی که هیچ کس مرا تصدیق نکرد، یاري که هیچ
  ».شان را از من دریغ کردند مال
انوي آگـاه و پـاك    )س(خدیجـه « :نویسـد  او می ةجوزي دربار ابن گرایـی،   معنویـت کـه حـق    ۀسرشـت و ایـن انسـان شـیفت     ، ایـن ـب

هایش بود، از همان روزگار جوانی نیز یکی از دختـران نامـدار    طلبی، نواندیشی، عشق به کمال و رشد و پیشرفت از ویژگی فضیلت
ن او با رد درخواسـت بزرگـا  . پایان معنوي او بود بیمهمتر از مکنت مادي وي، ثروت  ».ترف میبه شمار  حجاز و عرب بافضیلتو 

 ت آخـر  سـعادتمندي به عنوان همسر خود، نعمت برخورداري از ثروت مادي را با تضـمین  ) ص(و اشراف قریش، و انتخاب پیامبر
ی ایـن نعمـت، او  او براي دستیابی به . اش را به رخ همگان کشید ، کامل نمود و خردمنديبهشت هاي ابدي مندي از نعمت و بهره ن ـل

  .را برپا داشت نماز لینشد و به همراه او او) ص(پیامبر ةکنند لین تصدیقو او مسلمان
ـ  ذکـر کـرده  مکه به مدینه  از) ص(ز هجرت پیامبرسال قبل ا 3، یعنی م بعثترا ده) س(تر منابع تاریخی، سال وفات خدیجهبیش . دان

ماه ذکـر   ششو سال64را هنگام وفات، ) س(عبدالبر، سن خدیجه ابن. اند دانستهال س65 ،م وفاترا هنگا) س(این منابع، سن خدیجه
ن . دانـ  و اندکی بعـد از آن دانسـته  ت ابوطالب را همان سال درگذش) س(خدیجهرحلت  برخی دیگر از منابع، سال. کند می سـعد،   اـب

مـاه   را )س(مورخـان، زمـان رحلـت خدیجـه    وي و برخی دیگـر از  . داند یز وفات ابوطالب مروز بعد ا 35را ) س(رحلت خدیجه
  .نامیدرا عام الحزن پیامبر این سال . عموي پیامبر نیز در همین سال از دنیا رفت ابوطالب. اند سال دهم بعثت ذکر کردهرمضان 

 ةمعـال قبرستان  کرد و او را درا کفن ر) س(خودش و سپس با رداي بهشتی، خدیجهابتدا با رداي ) ص(بنا بر روایات اسالمی، پیامبر
با گنبدي مرتفع سـاخته  ) س(در قرن هشتم آرامگاه حضرت خدیجه .است، به خاك سپرد ر مکهبر فراز شهن که ۀ کوه حجودر دامن

مقابر مصري تجدید بنـا کـرد و گنبـد     ة، پادشاه عثمانی، آن را به شیوکه سلظان سلیمان قانونی 950این آرامگاه احتماالً تا سال  .شد
. فقط یـک صـندوق چـوبی داشـت    ) س(مزار حضرت خدیجهتا زمان احداث بناي جدید، . بلندي بر آن ساخت، تخریب نشده بود

چـوبین آن، کـه بـا پارچـه مخمـل      ز ضـریح  ا فراهانی در قـرن سـیزدهم  . دمرمت ش 1298آن، در سال  ۀاساس کتیب این آرامگاه، بر
همچنـین بسـیاري از   . این بقعه خبر داده اسـت  خوان و زیارتنامهشده پوشیده شده بود، و نیز از وجود متولی و خادم  دوزي گالبتون

ه دسـت ایـن    ) ش13055(سـعود و تخریـب بسـیاري از امـاکن تـاریخی و مـذهبی        گزاران که پیش از حکومـت آل  زائران و حج ـب
امـروزه مـدفن خدیجـه بنـاي مختصـري دارد و      . دانـ  توصیفاتی از آن را ذکر کـرده و   او یاد کرده ةاند، از مقبر حکومت، به مکه رفته

  .تگزاران و زائران مکه اس زیارتگاه حج
***  

  ) ص(، همسر پیامبرقیس بن سوده دختر زمعۀ
بـه همسـري   ز عایشـه  و پـیش ا  )س(خدیجه که پس از بود )ص(همسران پیامبر از )ق54یا 23درگذشت (س قی بن سوده دختر زمعۀ

ن  عـدي  بن... زید بن سوده، شموس دختر قیسمادر . است هور داشتحض خیبرر فتح او د. درآمدپیامبر  سـوده  . نجـار انصـاري اسـت    ـب
 بـه  هـم  بـا  دو ایـن  و شـد  مسـلمان  ،بـود  پسـرعمویش  کـه نیز  رعم بن سکران کرد، شوهرش  بیعتاهللا رسول چون اسالم آورد و با

مدینـه   مسلمان بهسوده به همراه برخی زنان و مردان . با سوده ازدواج کرد) ص(پس از فوت سکران، پیامبر. مهاجرت کردند حبشه
هشتاد وسق خرما و بیست وسق جو یا گندم ر خیبر خدا درسول : نویسد سعد می ابن .پیوست) ص(و در راه به پیامبرکرد ت مهاجر

راه برخـی  سوده به همـ ، )ص(ت زینب دختر پیامبرپس از وفا. ددار از حضور او در فتح خیبرن، حکایت ای. به سوده براي طعام داد
یـا روزهـاي    22اواخر سال (ر خالفت عمر اثیر، سوده در اواخ عبدالبر و ابن به گفته ابن .ددادن ا غسلر) ص(زنان دیگر، دختر پیامبر

ت خالفـ زمـان  ق در 54سال  لدر شوا ، وفات او رامسلم بن از عبداهللا سعد ضمن خبري ابن .از دنیا رفته ر مدیند) ق.ه 23اول سال 



را  54واقدي سـال  . فوت کرده است مخلیفۀ دو نقل کرده که وي در خالفت خثیمه ابی از ابن حجر ابن .کند در مدینه ذکر می همعاوی
  .مدفون شد در بقیع سوده .ق ذکر کرده است54دهد و زرکلی نیز وفات سوده را سال  ترجیح می

***  
  مغیرة بن هند دختر ابوامیۀ
ام وي هنـد اسـت و    . ستا خوانده شده المؤمنین که ام ودب )ص(ن پیامبر اکرم مسرااز ه سلمه به ام مشهور مغیرة بن هند دختر ابوامیۀ ـن

. نام مادر وي عاتکه اسـت او ابوامیه بن مغیره و  نام پدر. اند سلمه گفته را اماش  کنیه با توجه به اینکه پسري به نام سلمه داشته است،
از تـاریخ   .اند دانستهربیعه کنانی  را عاتکه دختر عامربن ولی بیشتر مورخان مادر ایشان بوده،عاتکه دختر عبدالمطلب  بعضی معتقدند

    .والدت ایشان خبري در دست نیست
ه دسـتور پیـامبر همـراه بـا عـده       لین مسـلمانان در او ةزمر، در ت پیامبربعث هاي نخستین وي با پذیرش اسالم، در سال اي از  آمـد و ـب

از  ر سال چهارم هجري پـس ، دکه قبل از پیامبر ازدواج کرده بود او. ردمهاجرت ک حبشه هستی جعفربن ابیطالب بمسلمانان به سرپر
  .  اند هقعۀ عاشورا دانستاز وا سلمه را بعد اکثر مورخان، تاریخ رحلت ام. آمدوفات شوهرش به عقد پیامبر در

از طریـق  ر نجاشـی پادشـاه حبشـه    در حضوطالب  با جعفربن ابی در حبشه و مناظرات ایشانش ن قریروایات مربوط به سفیرا ۀهم
سلمه  داستان ورود مهاجرین به حبشه و برخورد همراه با مهربانی پادشاه حبشه با آنان را از قول امهشام  ابن. سلمه نقل شده است ام

 .کند نقل می

 . ودد ابوسلمه باولین کسی که به مدینه هجرت نموبر هجرت به مدینه،  مبنی )ص(ر پیامبر اسالمپس از دستو

ان پیـامبر    بافضـیلت  ،)س(از خدیجه سلمه پس ام ،)ع(امام صادق زا شیخ صدوق به نقل وده اسـت  ) ص(تـرین زـن سـلمه داراي   ما. ـب
  .شد اندوه او می ۀو مایت عایشه فضائل و کماالتی بود که مورد حساد

بعـدها  . رسول خدا را همراهی کرد مریسیع، خیبر، حدیبیه، خندق، فتح مکه و حنین، متعددي چون هاي در غزوات و سریه سلمه ام
بنـابر روایـات،    .کوشـید  مـی  ی اهـل بیـت  همواره در همراهـ  وي .فرستاد رفت و بر شهیدان سالم می هر ماه به میدان جنگ احد می

در  )س(حضـرت فاطمـه   رفـت، چنانکـه از   به شمار مـی ) السالم معلیه(کی از مدافعان اهل بیتی )ص(ت پیامبرسلمه پس از رحل ام
 .دفاع کرد و در آن سال خود از عطاء محروم ماند) ص(نسبت به میراث پیامبرر ابوبکر برابر انکا

هـا   از بقیـه نقـل   62رسـد کـه سـال     ولی بـه نظـر مـی   . اند گفته ق62تا 59از  راسلمه محل اختالف است، چنانکه آن  سال رحلت ام
ست کـه  ا )ص(ر پیامبرسلمه آخرین همس بدین ترتیب ام .یز زنده بوده استن) ع(از شهادت امام حسین او پس تر است؛ زیرا درست

ر د در بقیـع  سـلمه  مقبـره ام . سال داشته است 84سلمه، از پسرش عمر نقل شده که وي هنگام مرگ  سن ام ةدربار. از دنیا رفته است
  .کنار بزرگان صدر اسالم است

 378مشـتمل بـر    ،احادیـث وي . شـود  دیده مـی  کتب فریقین نقل کرده است که در) ص(لمه احادیث فراوانی از حضرت رسولس ام
سلمه در منابع شـیعه   احادیث منقول اممتاسفانه چنین فهرستی از . آوري شده است جمع سلمه م مسند اماي به نا ، در مجموعهحدیث

  :ردزیر اشاره ک هاي نمونهتوان به  سلمه که در کتب شیعه و اهل سنت آمده است، می از احادیث ام. تهیه و منتشر نشده است
  آیۀ تطهیر؛ شأن نزول -
  حدیث کساء؛ -
  ).ع(حسین امام و شهادت یع کربالوقا ةروایت نبوي دربار -
حدیث روایت کرده است و گروهی از او ) س(حضرت فاطمه وو حضرت فاطمه  از ابوسلمه عبداهللا بن عبداالسد سلمه همچنین ام

خارج شدند، ودایع امامـت   مکه به قصد مدینه از) ع(حسین امام وقتی .حدیث شنیده و نقل کرده اند، که نام آنان در منابع آمده است



و ذخـایر نبـوت و    )ع(امیرالمـؤمنین  هـاي علـم   سـلمه کتـاب   ام از سفر کـربال،  )ع(امام سجاد سلمه سپردند، پس از بازگشت را به ام
رد و نیازي بـه  توان به وثاقت او نزد ائمه پی ب به آن حضرت سپرد و از اینجا می ،خصایص امامت را که نزد او به امانت گذاشته بود

 .او نیست بارةتوثیق دیگري در

***  
  )ص(، همسر پیامبرزینب دختر جحش

ا  وي . بـود  )ص(، از همسـران پیـامبر اسـالم   )ق20درگذشـت (شزینب دختر جح دة رسـول    ،حارثـه  زیـدبن  نخسـت ـب فرزندخواـن
که فرزندخوانـده را همچـون    جاهلی براي شکستن رسمی )ص(پیامبر اکرم سپس. کرد، اما طولی نکشید از او جدا شد ازدواج خدا

 .دانستند، با او ازدواج کرد فرزند تنی خود می

در ایـن خصـوص و آیـاتی     حجـاب  آیات د طعن و آزار قرار دهند، لذا، پیامبر را مورصحابه ازدواج پیامبر با او سبب شد که برخی
 .در خصوص حسادت برخی از زنان پیامبر نسبت به زینب نازل شد تحریم ةسور از

  . ا نمانداي که پس از مرگش، هیچ درهم و دیناري از وي برج بسیار سخاوتمند بود به گونه زینب
  .به خاك سپرده شد بقیع درگذشت و در مدینه ق در20 سال وي در

***  
  اهللا زینب بنت رسول

نـد سـیدجعفر مرتضـی عـاملی،     از نظر برخی محققان شیعه مان. بود و خدیجه) ص(دختر پیامبر ترین ، بزرگ)ق8درگذشت (زینب 
نگـاران و   بوده است اما این نظر با نظر غالب تـاریخ ) ص(پیامبراو دخترخواندة و خدیجه نبوده، بلکه ) ص(زینب فرزند رسول خدا

 .نویسان سازگاري ندارد سیره

به دنیـا   ساله بود، 30) ص(هنگامی که پیامبرعام الفیل،  ام در سال سی و خویلد بود خدیجه بنترسول اهللا و  ترین دختر بزرگزینب 
ـ  هنگـامی کـه   .اتفاق افتاد بعثت این ازدواج پیش از. کرد ازدواج ربیع بن ابوالعاص با ابتدا او .دآم ، عتیبـه  و بـرادرش  لهـب واب بـن  هعتب

 .دهد، اما ابوالعاص نپذیرفت طالق را طالق دادند، قریش از ابوالعاص خواستند تا زینب را کلثوم ام و رقیه

ه دختـران پ   ۀبقع .مدفون شد بقیع درگذشت و در ق8 سال زینب در هـاي   بقعـه  از ،و زینـب  کلثـوم  ام ،رقیـه  ،)ص(یـامبر منسوب ـب
منـابع از  . قرار داشت مظعون بن عثمان و نزدیک قبر )ص(همسران پیامبر غربی قبور و جنوب ن شیعهاماما بود که در شمال قبور بقیع

ــ بــن ، نزدیــک بــه قبــر عثمــانبقیــع در زینــب دفــن در گذشــته بــر ایــن  .حکایــت دارنــد) ص(ســفارش پیــامبر ۀمظعــون، بــر پای
 .دکردن تخریب معاصر ةدر دور رااین بقعه  وهابیون .قرار داشت برنجی ضریحی قبور

***                                                                                                            

  اهللا بنت رسول هرقَی
ازدواج کـرد امـا بـا نـزول      ابولهـب  خست با عتبه فرزنـد ن وي. بود )س(خدیجهو )ص(حضرت محمد فرزند )ق2 درگذشت( هرقَی

رقیـه در  . حضور داشت هجرت به مدینه و هجرت به حبشه وي در. درآمد عفان بن عثمان ، از او جدا شد و به ازدواج»تبت یدا« یۀآ
 .سپرده شدبه خاك  قبرستان بقیع سال دوم هجري درگذشت و در

و خدیجه نبوده است؛ بلکه او فرزند هالـه،  ) ص(، رقیه فرزند رسول خداجعفر مرتضی عاملیسید از نظر برخی محققان شیعه مانند
 .شهرت یافته است) ص(افته، به دختر رسول خداپرورش ی) ص(پیامبر ۀ، ولی از آنجا که در خانخدیجه بوده استخواهر 



ین و حتـی کـوچکترین دختـر رسـول     از او بـه بزرگتـرین، دومـ   . در مکـه زاده شـد   هجرت پیش از خویلد خدیجه بنت رقیه دختر
 .یاد شده است) ص(خدا

بٍ وتَـبّ  تَبّـت یـدا أَبِـی لَ   «ازدواج کرد اما پس از آنکه، آیـه   لهب ابی بن هعتب رقیه، با رقیـه  پـدرش  نـازل شـد، عتبـه بـه دسـتور      »هـ ،
، او نیـز از  مدینه به مکه از) ص(با مهاجرت پیامبر. هجرت کرد حبشه نمود و با او به ازدواج عفان بن عثمان او سپس با .داد طالق را

 .حبشه به مدینه آمد

 .اند، که در کودکی از دنیا رفته است عفان نام برده بن منابع تاریخ اسالم با تردید از فرزندانی به نام عبداهللا و عمرو از او و عثمان

: آمـده اسـت   دعاي ماه رمضـان  نام او در .دکر بیعت آورد و با او ایمان آورد، رقیه نیز به او اسالم )ص(هنگامی که خدیجه به پیامبر
  ...کللهم صل علی رقیه بنت نبیا

نشـان دادن   علـت ایـن ضـرب و شـتم، اتهـامِ      .اسـت  در منابع شیعه درگذشت رقیه ناشی از ضرب و شتم توسط عثمان ذکـر شـده  
 .است به پیامبر دانسته شده العاص ابی بن مغیرة مخفیگاه

هـایی بـود کـه     از بقعه زینب و کلثوم ام ؛ رقیه،)ص(منسوب به دختران پیامبر ۀبقع .در بقیع دفن شد) ص(رقیه بر پایه سفارش پیامبر
در گذشته بر ایـن  . قرار داشت عثمان بن مظعون و نزدیک قبر) ص(و جنوب غربی قبور همسران پیامبر امامان شیعه در شمال قبور

 .تخریب شد وهابیون این بقعه توسط .قبور ضریحی برنجی قرار داشت

با عثمان،  کلثوم ام و به دلیل ازدواج او و بوده است  عفان بن نو همسر عثما) س(و خدیجه) ص(برسنت رقیه دختر پیام لاز نظر اه
 .خوانند عثمان را ذوالنورین می

 :در میان علماي شیعه نسبت به رقیه چندین دیدگاه وجود دارد

 اما رقیه دختر . بوده است) ص(پیامبر ربیبه خواهر خدیجه و ،نبوده، بلکه دختر هاله) ص(رقیه همسر عثمان، دختر رسول خدا
 .به دنیا آمده است بعثت پیامبر پس از

 شوهر داشته است) ص(خدیجه پیش از ازدواج با رسول خدازیرا  ،)ص(ه دختر خدیجه است نه دختر پیامبررقی. 

 و حضرت خدیجه بوده است) ص(رقیه دختر پیامبر. 

*** 

  اهللا کلثوم بنت رسول ام
، جعفر مرتضـی عـاملی  سـید  اننـد ان شیعه مبرخی از محقق .بود خدیجه و )ص(یامبرپ ، سومین دختر)ق9 شعبان درگذشت( کلثوم ام
 .اند نه فرزندان او رسول خدا دانسته هاي دخترخوانده را رقیه و زینب کلثوم، ام

بـه   هو همسرش نازل شد، عتیب ابولهب در مذمت مسد ةسور ازدواج کرد و هنگامی که ابولهب فرزند هبا عتیب بعثت پیش از کلثوم ام
درگذشـت و   ق9سـال   وي سـرانجام در . در آمـد  عثمـان  بـه ازدواج  جنـگ بـدر   کلثوم پـس از  ام. داد طالق وم راکلث دستور پدر، ام

 .مدفون شد بقیع در

ازدواج  عثمـان  اکلثـوم بـ   تـر آن حضـرت از دنیـا رفـت، ام      دختر بـزرگ  رقیه زمانی که. کرد هجرت مدینه ام کلثوم، همراه پیامبر به
  .دعثمان از او صاحب فرزندي نش. رفتصورت گ جنگ بدر ، و پس ازهجرت سوم االول ربیع ازدواج آنها در .دکر

د  نمـاز  پیـامبر بـر جنـازه او    .تدنیـا رفـ  ق از 9 سال شعبان ام کلثوم در او  صـفیه دختـر عبـدالمطلب    و اسـماء بنـت عمـیس    .خواـن
بقعه منسوب به دختـران   .کردند دفن داخل قبر او شده و او را ابوطلحه انصاري و زید بن اسامۀ ،فضل ،)ع(امام علی دادند و غسل را

ی قبـور    امامـان شـیعه   هـایی بـود کـه در شـمال قبـور      از بقعه ،بقیع در زینب کلثوم و ، امرقیه؛ )ص(پیامبر مسـران  ه و جنـوب غرـب



، بـر پایـه   مظعـون  بـن  عثمـان  نزدیـک قبـر  ، بقیع در زینب و رقیه منابع از دفن .قرار داشت مظعون بن عثمان و نزدیک قبر )ص(پیامبر
 و تنها نویسندگان پسین چـون فرهـاد میـرزا   . ام کلثوم گزارشی در دست نیست دفن اما از مکان. حکایت دارند) ص(سفارش پیامبر

گذشته بر ایـن   در. اند شده بر قبر اینان توجه کرده ساخته ۀبقع کلثوم کنار دیگر دختران پیامبر اشاره نموده و به به دفن ام رفعت پاشا
 .این بقعه را تخریب کردند وهابیون .برنجی قرار داشت ضریحی قبور

*** 
  اهللا بنت رسول فاطمه
او . اسـت  )اصـحاب کسـاء  ( آل عبـا  و یکـی از پـنج تـن    )ع(منینؤامیرالمـ  ، همسـر )س(خدیجه کبـري  و پیامبر اسالم دختر فاطمه

 سـیدة  ،بتـول  زهرا،. از فرزندان اویند )س(زینب و شیعیان سوم و امام دوم است و چهارده معصوم یکی از شیعیانِ دوازده امامی نزد
ــا  مباهلــه در روز) ص(همــراه پیــامبر فاطمــه، تنهــا زنِ. اســت )س(القــاب حضــرت فاطمــه از جملــه اَبیهــا اُم و العــالمین نســاء ب

 .بود نجران مسیحیان

وبکر  خالفـت  ضمن مخالفـت بـا اقـدام شـوراي سـقیفه،      ماجراي سقیفه وي در ا او    اـب او در . نکـرد  بیعـت  را غاصـبانه خوانـد و ـب
دکی پـس از   ) س(فاطمـه . معـروف اسـت   فدکیه ۀخطب خواند که به اي خطبه )ع(امام علی و دفاع از خالفت فدك غصب جریان اـن

اش، آسیب دید، در بستر بیماري افتاد و پس از مدت کوتـاهی   و در جریان هجوم موافقان خالفت ابوبکر به خانه) ص(رحلت پیامبر
به سفارش خـودش شـبانه و مخفیانـه دفـن     ) ص(پیکر دختر پیامبر. رسید شهادت به مدینه در ق11سال  الثانی جمادي سوم در روز

 .گاه مشخص نشد و قبرش هیچشد 

در شأن و فضیلت فاطمه نازل و نقـل   حدیث لوالك و حدیث بِضعه و احادیثی چون اطعام ۀآی و مودت ۀآی ،هیرتط ۀآی ،کوثر ةسور
ا خشـم و  معرفـی کـرده و خشـم و خشـنودي او ر     برتـرین زن در دو عـالم   فاطمـه را  )ص(پیـامبر  اسـت آمده  روایات در. اند شده

کتـابی   )س(مصحف فاطمه به فاطمه آموخت و) ص(ذکري است که پیامبر تسبیحات حضرت زهرا .تخشنودي خداوند دانسته اس
وده و   امامـان  ایـن صـحیفه در دسـت   . آنها را نوشته اسـت  )ع(امام علی الهی به فاطمه الهام کرده و ۀفرشت است شامل سخنانی که ـب

 .است امام زمان اکنون در دست هم

ایـران،   در. کننـد  مـی  عـزاداري  مشهور است، ایام فاطمیه دانند و در سالروز شهادت وي که به را الگوي خود می) س(شیعیانْ فاطمه
هـا بـراي    م فاطمه و زهرا جـزو بیشـترین نـام   گذاري شده و نا ، روز زن و مادر نام)س(طمهروز والدت فا سال بیستم جمادي الثانی،

 .اند دختران

***  
  )ع(، همسر امام علیالبنین اُم مشهور به فاطمه بنت حزام

 نین اُمع(حضـرت عبـاس   او مادر. است شیعیان یانهاي محترم در م و از شخصیت )ع(طالب ابی بن علی امیرالمؤمنین همسران ، ازالب (
از آنجـا کـه او مـادر     .رسـیدند  شـهادت  به روز عاشورا است که هر چهار تن در عثمان و جعفر ،عبداهللا هاي و سه پسر دیگر به نام

 .البنین مشهور شد ام  چهار پسر بود، به

ا او همنـوا   ) ع(اهل بیت کرد به طوري که دشمنان می سوگواري و فرزندانش )ع(امام حسین البنین براي ، امکربال ۀواقع پس از نیز ـب
 .سـالروز رحلـت او اسـت    الثـانی  جمـادي 13معروف است کـه روز   .البنین اطالع دقیقی در دست نیست از تاریخ وفات ام. شدند می

   . است قبرستان بقیع در ایشانمدفن 



نسبت بـه  . فضیلت بوداز بانوان بامعرفت و پر البنین  ام«: گوید  می) ع(البنین حضرت ام ةدربار شهید ثانی الدین عاملی، معروف به  زین
ه آ  وقف و دلبستگی خالص و شدید داشت و خود را خاندان نبوت، محبت و   نخدمت ـب نیـز بـراي او    خانـدان نبـوت  . دهـا کـرده ـب

ه ایشـان اداي     ، به احترام او به محضرش مـی روزهاي عید در. گذاشتند جایگاه واالیی قائل بودند و به او احترام ویژه می رفتنـد و ـب
 ».کردند احترام می

*** 
  )ع(، دختر امام علی)س(زینب

این روز در ایران روز پرستار نامگذاري شـده  . متولد شد مدینه یا ششم هجرت، در سال پنجم االول جمادي در) س(حضرت زینب
 )ع(حسـین  امـام  ،در کنار بـرادرش  کربال ۀواقع بود و در جعفر بن عبداهللا همسرو  )س(حضرت زهرا و )ع(امام علی دختر وي. است

ه  )ع(بازماندگان کاروان امام با پایان یافتن جنگ، وي و دیگر. حضور داشت رده   شـام  و از آنجـا بـه   کوفـه  به اسارت درآمدند و ـب ـب
ــدند ــ .ش ــه ۀخطب ــز او در کوف ــام و نی ــد در مجلــس( در ش ــت)یزی ــروف اس ــیبت . ، مع ــبب مص ــه س ــه   او را ب ــی ک ــاي فراوان ه

   .اند لقب داده المصائب اُم دیده،
از  جبرییـل  گفته شـده اسـت کـه   . صورت گرفت) ص(پیامبر اسالم ، توسط)س(گذاري حضرت زینب ایات متعدد، نامبر اساس رو

: او را بوسـید و فرمـود  ) ص(آمده اسـت پیـامبر  » هالخصائص الزینبی«در کتاب . رسانده است) ص(سوي خداوند این نام را به پیامبر
 ».است خدیجه اش زینب آگاه کنند؛ همانا او مانند جده حاضران امتم، غایبان را از کرامت این دخترم«

علـی،   آل ةغیرمعلَّمـه، عارفـه، موثّقـه، فاضـله، کاملـه، عابـد       ۀهاشم، عالم بنی ۀبراي وي، القاب فراوانی نقل شده است، همانند عقیل
  .شریکۀالحسین، بلیغه، فصیحه، و الشهداء شریکۀ، النساء عقیلۀ، نائبۀالحسین، نائبۀالزهرا، امینۀاللّهصغري،  ۀعصومم

علی، عون، عباس، محمد  هاي در برخی منابع از چهار پسر به نام. کرد ازدواج جعفر طیار فرزند، عبداهللا با ق17سال  در) س(زینب
 و رسیدند شهادت به کربال ۀواقع در محمد و عون. استعنوان فرزندان زینب و عبداهللا نام برده شده  ر به نام ام کلثوم بهو یک دخت

برخی  .درگذشت. ق62سال  رجب 15 شنبه در روز یک) س(ینبزحضرت  .اند خوانده شده» زینبیون«اي از فرزندان علی  شاخه 
  .اند دانسته رجب 14 نیز درگذشتش را روز

  :محل دفن حضرت زینب سه دیدگاه وجود دارد بارةدر
ه سـبب   . قـرار دارد  دمشـق  ایـن مکـان اکنـون در جنـوب    . در شـام اسـت  ) س(مشهور این است که قبر حضـرت زینـب  : شام. 1 ـب

 .نام گرفته است» شهرك السیدة زینب«، این منطقه )س(حرم حضرت زینب وجود

د  را در مصر دانسته) س(خی از مورخان قبر زینببر :رمص. 2 زینـب قـرار دارد و بارهـا     هسـید  ۀدر منطقـ  قـاهره  رگـاه در ایـن با . اـن
 .است مسلمانان مشهور و زیارتگاه مصریان و دیگر زینب السیدةو مسجد  زینب السیدة مقام این مکان به. بازسازي شده است

این قـول را   حسن امینسیدم. اند دانسته) س(را محل دفن حضرت زینب مدینه برخی از مورخان، قبرستان بقیع در :قبرستان بقیع. 3
 .دو قول دیگر بیان کرده است پذیرد و دالئلی را در رد می

***  
  )ع(ام کلثوم، دختر امام علی

زینـب   و) ع(امام حسـین  ،)ع(حسنامام  پس از) س(فاطمه زهرا و) ع(امام علی چهارمین فرزند طالب ابی بن کُلثوم کبري بنت علی اُم
انوان حاضـر در   . انـد  دوم سخن گفتـه  ۀخلیف خطاب بنعمر او با ازدواج منابع تاریخی از. است)س(کبري واقعـه   برخـی وي را از ـب



مانند حضـور  ( وي نقل شده است بارةبرخی از وقایعی که در .او در برخی منابع آمده است هاي خطبه شمرند که سخنان و می کربال
  .مربوط به فرد دیگري است و به جهت تشابه اسمی به وي نسبت داده شده است احتماالً) کربال ۀواقع در

ام ام    )س(فاطمـه  و )ع(علـی  بر اینکـه  سنی و شیعه است؛ اماکلثوم، میان مورخان اختالف  در تاریخ والدت ام دي بـه ـن کلثـوم   فرزـن
د کـه    البته برخی نیز بدون تعیین سال دقیق، این گونه ذکر کـرده  ؛اند نوشته ق6سال  و راتاریخ والدت ا .اند، اتفاق نظر دارند داشته اـن

د چنـدم امـام علـی      ةدربار .بوده است) ص(یا قبل از وفات رسول خدا) ص(پیامبر اکرم زمان والدت او در عصر ) ع(اینکـه او فرزـن
اما اهـل سـنت،    اند؛ دانسته) س(زینب تر و پس از علماي شیعه، او را کوچک .اختالف وجود دارد اهل سنت و شیعه بوده میان منابع

 .اند پنداشته) س(تر از زینب ذکر کرده و بزرگ) ع(طالب ابی بن علی کلثوم را فرزند سوم ام

ه  مکَنّـا  کنـد کـه   مـی ذکـر  ) س(، نام او را زینب صغري)ع(در شمار فرزندان امیرالمؤمنین شیخ مفید را  کنیـه  ایـن  .کلثـوم اسـت   ام  ـب
و در بسـیاري از منـابع فـریقین، از ا   . به او داد - )ص(کلثوم دختر رسول خدا ام -اش به سبب شباهت زینب به خاله) ص(پیامبراکرم

 .کلثوم کبري شده است ام  تعبیر به

 :سه یا چهار تن هستندکلثوم باشد  آنان ام ۀکه اسم یا کنی) ع(مؤمناندختران امیر: گوید ر این باره مید سید محسن امین

 )س(فاطمهحضرت کلثوم کبري دختر  ام. 1

 عقیل بن مسلم کلثوم وسطی همسر ام. 2

 کلثوم صغري ام. 3

 .کلثوم است ام اش زینب صغري که کنیه. 4

کلثـوم   با ایـن حـال برخـی منـابع، اسـم ام      .ها چهار تن هستند کلثوم ا املّاگر دو تاي آخر یکی باشند، سه نفر و ا: کند وي تصریح می
 .اند خوانده»  نفیسه «کلثوم صغري را  و نام ام»  کبري ۀرقی «را ) س(و فاطمه) ع(علیحضرت دختر 

ه همسـري پسـر     ازدواج کرد و پـس   خطاب بنعمر کلثوم ابتدا با امنویسان،  بنابر نقل برخی تاریخ ر، ـب مـعـون  «عمویش از مـرگ ع  «
ان      محمد ، وي پس از وفات عون با برادرشوهرش. در آمد طالب ابی بنجعفر پسر رادر آـن ا دیگـر ـب عبـداهللا  ، و پس از وفات محمد ـب

اند که هـر دو از   دانسته»  رقیه «و »  زید «نویسان از جمله فرزندان وي را  برخی تاریخ. داند او را بدون فرزند می مسعودي .دواج کرداز
ن  کلثـوم دختـر علـی    برد که مـادر وي ام  نام می»  حمیده «از دختري به اسم  عقیل بن مسلم در ذکر فرزندان عنبه ابن .عمرند ابیطالـب   ـب
کلثوم ازدواج کـرده، امـا ایـن غیـر      عقیل با دختر عمویش ام بن این خبر داللت بر آن دارد که مسلم: گوید سید محسن امین می .است

   .کلثوم وسطی باشد کلثوم کبري است؛ چون احدي آن را روایت نکرده و شاید همسر ام ام
ن  علـی  کلثـوم دختـر   هـاي تـاریخی، ام   ی گـزارش بنابر برخـ  ی  ـب ب  اـب تـاریخ ایـن    .کـرده اسـت   ازدواج مدو خلیفـۀ  عمـر  بـا  )ع(طاـل

 .ذکر شده است ق17سال  ةالقعد ذي ازدواج،

برد کـه در   ، از چندین کتاب نام میآقا بزرگ تهرانی اند و این ازدواج را انکار کرده شیخ مفید اي از علماي شیعه مانند در مقابل، عده
 .اند رد این ازدواج نوشته شده

نـام  ) س(زینـب  اي که از او در بسیاري از مـوارد در کنـار حضـرت    اند؛ به گونه سخن گفته کربال کلثوم در برخی مقاتل از حضور ام
هـا،   زدن خیمـه  و هنگـام آتـش  ) ع(امـام  شـهادت  پـس از : کنـد  نقل می مجلسی. اند هایی براي او نقل کرده و مصیبتبرده شده است 

ــوش ام  ــواره را از گـ ــواهر  گوشـ ــوم خـ ــین کلثـ ــیدند )ع(حسـ ــوم راوي ام. کشـ ــ کلثـ ــورا ۀواقعـ ــوده و در عاشـ ــه ـب و  کوفـ
اسـارت   آورد کـه در کوفـه و جریـان    کلثـوم مـی   اي را از ام طیفور در کتاب خـویش، خطبـه   ابن. خوانده است خطبه زیاد ابن مجلس

 .زیاد را ذکر کرده است کلثوم در مجلس ابن نیز سخنان و اشعار ام عالمه مجلسی. روي داده است) ص(پیامبر بیت اهل

 .کلثوم و چگونگی آن نیز اختالف است زمان وفات امدر باب 



 .بر بدن هر دو با هم خوانده شد نماز میت اند تا آن جا که بسیاري از منابع، رحلت او و فرزندش زید را در یک زمان دانسته. 1

 .دانند می معاویه ق و در زمان سلطنت 50اي وفات آنان را حدود سال  عده. 2

 .بوده است) ق86 تا 73(مروان بن عبدالملک وفات آنان در زمان حکومت: اند برخی گفته. 3

 .بود از دنیا رفت جعفر بن عون که همسر زمانی: نویسد می مقریزي. 4

 .کند ذکر می) ع(امام حسن وفات وي را در زمان امامت عبدالبر ابن. 5

 .شده است واقعه کربال ق و61نیز قائل به وفات او پس از سال  طیفور ابن. 6

  .اند از دنیا رفته یا خورانیدن سم به آنان يزید بر اثر بیمار ،کلثوم و فرزندش ام  وفات هم آمده است که ةنحو ةدربار
 .متوفی شد) سوریه( شام در) ع(امام حسین ام کلثوم خواهر روایت است که: گوید می عمادالدین طبري

از ) ع(طالب ابی بن علی کلثوم دختر در نزدیکی شهر شام و یک فرسخ مانده به آن، مزار ام: نویسد اش می در سفرنامه بطوطه ابن
 .فاطمه است

 .دمشق است ۀکلثوم در راوی قبر ام :نویسد هم می یاقوت حموي

وي ... از فاطمه نیست) ع(ابیطالب بن کلثوم، دختر علی است مدفن ام دمشق ۀقبري که در راویاین : گوید عساکر در این باره می ابن
 .مدفون گردید قبرستان بقیع گذشت و دردر مدینه در

 .کلثوم است اش ام است که کنیه) س( و فاطمه) ع(، دختر علی)س( زینب اند که این قبر، مدفن برخی نیز گفته

***  

   )ع(همسر امام حسین،شهربانو
 .و ایرانی بوده است )ع(امام حسین همسر که طبق برخی روایات» شاه زنان«یا  شهربانو

درآمـد و ثمـره ایـن    ) ع(بـه همسـري امـام حسـین     ایـران  به اسالم پس از ورود، شهربانو محدثان نگاران و به اعتقاد برخی از تاریخ
 .، رحلت کرده است)ع(در هنگام تولد امام) ع(امام سجادمادر  ،بنابر نقل قول معتبرتر. بود) ع(امام سجاد ازدواج

ه ایرانـی   آخرین پادشاه ساسانی دانسـته و برخـی صـرفاً    یزدگرد سوم برخی روایات و منابع تاریخی او را دختر ودن وي اشـاره    ـب ـب
 .اند بوده باشد، اظهار تردید کرده )ع(ام حسینبرخی نیز در این که چنین شخصی همسر ام. اند کرده

ها وي را دختـر یزدگـرد آخـرین پادشـاه      بیشتر گزارش .در اینکه نام پدر شهربانو چه کسی است، بین مورخان اختالف وجود دارد
ن  حسـن  ، اشـعري قمـی،  نـوبختی  ،یعقـوبی  داننـد، در قـرن سـوم    ساسانی می ن ، ثلـج بغـدادي   ابـی  ابـن ، محمـد قمـی   ـب و  حیـون  اـب

د  اشـاره بـه ایـن موضـوع نمـوده      شیخ صدوق و کلینی اند، در قرن چهارم نیز به این امر اذعان کرده خیاط نبا خلیفه پـس از آنـان   . اـن
 .اند بسیاري از مورخین و محدثین به پیروي از آنان مادر امام سجاد را دختر یزدگرد دانسته

از  اما بعضـی . اند هایی مادر امام چهارم را دختر یزدگرد معرفی نموده در گزارش تهذیب در یخ طوسیش و مقنعه شیخ مفید در کتاب
 .اند اند، براي این بانو پدري غیر از یزدگرد نام برده مورخان و محدثان با آنکه مادر امام را بانویی ایرانی دانسته

 .سنجان ملک فارس ذکر شده است ،هاي مختلف، در گزارشی پدر شهربانو ضمن گزارش مجمل التواریخ والقصص در کتاب

اربلی نیـز   .داند ارشی وي را فرزند نوشجان میپس از بیان نظرات مختلف نسبت به مادر امام سجاد، در گز مناقبدر  آشوبشهر ابن
 .خشاب پدر وي را نوشجان ذکر کرده است به نقل از ابن



آنهـا زمـان ایـن    . اند، در تاریخ این واقعه اتفاق نظر ندارنـد  شهربانو را ذکر کرده بی با زنی به نام بی) ع(اخباري که ازدواج امام حسین
وده و  بی  دانند که بی واقعه را هنگامی می شهربانو به مدینه آمده ولی به درستی معلوم نیست که ورود به مدینه مربوط به چه زمان ـب

 :چند نظر در این باره مطرح است

د از ا اند عبـارت  نقل کرده خلیفه دوم را در زمان یزدگرد با دختر) ع(ازدواج امام حسینمنابعی که : عمر زمان حکومت. 1  ،کلینـی  :ـن
 .ثقفی کوفی و الوصیه اثبات در کتاب مسعودي زمخشري،، یعقوبی

 .الرضاعیون اخبار در صدوق: عثمان زمان حکومت. 2

 شـیخ  جملـه انـد، از  دانسـته ) ع(الفت حضـرت علـی  گروهی از علماء این ازدواج را در زمان خ: )ع(حضرت علی زمان حکومت. 3
 .اربلی ،طبرسی، فتال نیشابوري ،مفید

ه هایی کـه بیـان شـد    اند، نام دانسته، اما در اسم وي اختالف کرده یزدگرد ساسانی را دختر) ع(بسیاري از منابع متقدم مادر امام سجاد
 :ند ازا عبارت

ن  ،طبـري  ،صفار ،صورت احتمال به ارشاد درمفید  ،الموالید تاج طبرسی در، صدوق ؛شهربانو - ن ، طـاووس  اـب  الـثلج بغـدادي   ابـی  اـب
ه    .شود که ابتدا نامش شهربانو بوده است چنین برداشت می تاریخ قم و نیزاز داود ابن و شـهربانو   اربلی نیز پس از بیان چنـد اسـم ـب

 .کند اشاره می

 .قم آمده سالمه خواندند البته در تاریخ، کثیر ابن و کلینی ؛سالمه -

 .داند می سجستان وي را از اهالی ذريبال ؛سالفه -

 .مقنعه و مفید در مسعودي ؛جهانشاه -

عنـوان احتمـال    اگر چه شهربانو را نیـز بـه   ،اند شاه زنان عنوان کردهنام وي را  الوري اعالم و طبرسی در ارشادمفید در ؛ شاه زنان -
ثقفی کوفی نیـز از مـادر امـام     .کند کند و سپس احتماالت دیگري را بیان می اما فتال نیشابوري ابتدا شاه زنان را نقل می ،اند نقل کرده

 .با نام شاه زنان یاد کرده است

 .وي را شهرناز خوانده است التواریخ والقصص مجمل نویسنده ؛زشهرنا -

 .نامش حرار بود که به عزاله برگرداندند :گوید یعقوبی می؛حرار -

 .دانند ها مادر ایشان را کنیز می بعضی از گزارش

ه ایـن مسـئله تردیـد      اند، اما محققان معاصر نسـبت  اگر چه بسیاري از مورخین شهربانو را مادر امام سجاد و دختر یزدگرد دانسته ـب
سن از جمله کسانی هستند که نسبت به این جریـان   نسعید نفیسی و کریستی زاده، تقی شهیدي، ،دهخدا ،شریعتی ،مطهري. اند نموده

یوسفی غروي، هرچند در گذشته در این مسئله تردید داشت امـا سـپس بـا مشـهور مـورخین هـم نظـر شـد و          .نظر متفاوت دارند
، به صورت کامل این قضیه را مـورد بحـث   الحسین بن زندگانی علی در کتاب سید جعفر شهیدي .شهربانو را مادر امام سجاد دانست

 .قرار داده و رد کرده است

عنوان یک قول بسیار ضـعیف   در برخی مطالب، به .است هنگام تولد امام از دنیا رفته) ع(بسیاري از مورخان، مادر امام سجاد ۀبه گفت
. در دل کـوه ناپدیـد گشـت    ري تاخـت و در نزدیکـی   ایـران  بالفاصله به سمت کربال از عاشورا ۀواقع کنند شهربانو پس از نقل می

 .، منسوب به شهربانو استشهر ري در شمال شرقی بی شهربانو بی ۀبقع. اي در نزدیکی ري به شهربانو منسوب است امروزه مقبره
 

***  



  الثَقَفی مسعود بن عروة بن مرَّة أبی بنت یالل

و از طــرف مــادر  ثقیــف ۀقبیلــ بــه پــدر طــرف ازنســب وي . اســت)ع(اکبــر حضــرت علــی و مــادر )ع(حســین امــام همســر یاللــ
معـروف   شـیعه  عامـه  فرهنگ درنام لیال  .اند م او را مشهورترین بانوي زمان خود دانستهبرخی از نظر شأن و مقا. رسد می امیه بنی به

 .اختالف نظر است کربال در مورد حضور وي در. است بوده) ع(است و این معروفیت از آنجاست که وي مادر علی اکبر

و برخـی از معاصـران نـام وي     است کرده ذکر آمنه را وي نام کبري طبقات در سعد ابن اما است؛ شده ذکر نام وي در اکثر منابع لیال
  .شود می یاد لیال ام  از وي با نام روضه گاهی در مجالس به همین دلیل .اند گفته لیال ام  را

مــره و  ابــی. متولــد شــد )ص(پیــامبر در زمــان مــرَّه ابــی. بــود ثقیــف ۀقبیلــ از و معتّــب مســعودبن بــن عــروه بــن مــرَّه ابــی ،پـدر لــیال 
مسـعود   بن هعرو .آورد اسالم رسید و) ص(ش خدمت پیامبررابومره با براد. بودند) ع(پیامبر ۀصحاب ، هر دو ازمسعود بن عروه پدرش،

ن  عیسی ترین مردم به و شبیه صاحب یس او را در مثَل. یکی از سادات اربعه در اسالم و از و بزرگان عرب است . انـد  گفتـه  مـریم  ـب
 .شیبه بود ام  به و معروف امیه بنی از ابوسفیان دختر میمونه ،مادر لیال

اشـاره   کـربال  شود اما برخی از منابع متأخر به حضـور وي در  یافت نمی کربال ۀواقع در در منابع اولیه و قدیمی اثري از حضور لیال
ا  را او پیکر شدن پاره پاره و کرده می دعا او براي خیمه در ،)ع(اکبر علی فرزندش شهادت هنگام طبق این منابع، لیال. اند کرده  چشـم  ـب
   .است بوده گر نظاره خود

ا  گـاه  این لیال .است شهداي کربال یکی از )ع(ابوبکر بن علی داشت که مادر بنت مسعود لیال نیز همسري به نام )ع(حضرت علی  ـب
 .شود میباه گرفته اشت) ع(اکبر علی مادر لیال

***  

  )ع(حسین امام ، همسرعدي بن باب بِنت إمرؤالقَیسر

پـدرش از  . عـدي، اسـت   بـن  دختـر امـرؤالقیس   وي. اسـت ) اهللا رضـیع عبـد ( اصغر علی و سکینه و مادر) ع(حسین امام همسر رباب
ــام هنـــد الهنـــود دختـــر . مســـلمان شـــد عمـــر بـــود و در خالفـــت نصـــرانی و شـــام اعـــراب ــا ـن ــاب هـــم ـب از مـــادر رـب

 .کعب یاد شده است بن حصن بنمصاد بنمسعود بن ربیع

نقـل شـده    هشام کلبی از قول االغانی در کتاب: گوید می سید محسن امین .اند او را زنی عالم و اهل فصاحت و بالغت معرفی کرده
 .ز بهترین زنان و افضل آنان در جمال، ادب و عقل بوداست که رباب ا

را از فرط عالقه بنابر نقلی امرؤالقیس سه فرزند خود  .شمارد ، رباب را جزو همسران امام می)ع(حسین در ذکر اوالد امام شیخ مفید 
 .درآورد) ع(حسین امام و) ع(حسن امام و) ع(امیرالمؤمنین به عقد ازدواج) ع(و ارادت به حضرت علی

ه امـام حسـین   در شعري . سرود وي شعر هم می ةو دربار داشت رباب را بسیار دوست می) ع(امام حسین منسـوب اسـت،    )ع(که ـب
منسـوب  ) ع(اشعار دیگري نیز درباره رباب به امام حسـین . اي که در آن رباب و سکینه باشد، دوست دارم دارد خانه بیان می) ع(امام

در حـالی کـه    روز عاشـورا  در )اصـغر   علـی (عبداللّـه . عبداللّه و دیگري سکینه داشت، یکی) ع(رباب دو فرزند از امام حسین .است
 .رسید شهادت کودکی بیش نبود، در آغوش پدرش به

وفات وي را نیز پس از واقعه عاشورا و از شـدت غصـه و انـدوه    . رفت شام اسیران بهحضور داشت و همراه  کربال ۀواقع رباب در
 .اند ذکر کرده

شدت غصـه و انـدوه    رباب پس از آن واقعه یک سال بیشتر زنده نماند و در این یک سال زیر سایه ننشست و از: نویسد اثیر می ابن
  .کند ذکر می) یعنی یک سال پس از عاشورا( ق62 سال وفات رباب را سید محسن امین .درگذشت



*** 
  )ع(فاطمه دختر امام حسین

تاریخ دقیـق   .بود است عبیداهللا بن طلحه دختر، م اسحاقا از )ع(امام حسین ترین دختر بزرگ )ع(طالب ابی بن علی بن فاطمه بنت حسین
، بـه همسـري   )ق50یـا   49(بود و بعد از شهادت وي  )ع(حسن امام تولد فاطمه مشخص نیست؛ ولی چون مادرش، نخست همسر

هجـري بـه    51توان احتمال قـوي داد در سـال    بوده است؛ بنابراین می )ع(امام حسن درآمد، تولد وي بعد از شهادت) ع(حسین امام
ا   واقعـه کـربال   فاطمـه پـیش از   .، شـبیه بـوده اسـت   رسـول خـدا   دختـر  )س(فاطمه اش، اند سیمایش به جده گفته .دنیا آمده است ـب

  .ازدواج کرد )امام مجتبی فرزند( حسن مثَنّی پسرعمویش
شـجاعانه   )ع(امـام حسـین   همـراه  روز عاشـورا  حسـن در  .، حضور داشتحسن مثَنّی به همراه همسرش واقعه عاشورا فاطمه، در 

برخـی از   .بـرده شـد   شـام  و کوفـه  ، به اسارت به)ع(حسینفاطمه به همراه دیگر اعضاي خاندان امام . جنگید و زخمی و اسیر شد
در دربار شام سـخنانی رد و   یزید میان او و. از او نقل شده است )ص(پیامبر اهل بیت ها و دوران اسارت ماجراهاي هجوم به خیمه

   .را آورده است کوفه هاي او با اهل ، بحثعلی طبرسی  بناحمد .بدل گردید
سـپرد و او بعـداً آنهـا را    و وصـایاي مکتـوب خـود را بـه او      ودایع امامت ،شهادت قبل از )ع(امام حسین ،)ع(امام باقر بنابر حدیث

 .روایت نقل کرده است) ع(فاطمه از پدرش و برادرش امام سجاد .تحویل داد) ع(امام سجاد به

یس    و عباس بن عبداهللا و) ع(و از راویان حدیث بوده است او از پدرش امام حسین تابعین فاطمه از مـروایـت کـرده   اسـماء بنـت ع ،
روایت کـرده اسـت، و نیـز از     مرسل صورت ، به)ص(پیامبر ، دختر)س(حضرت فاطمه بزرگشنقل شده است که وي از مادر .است

اسـما   و عایشه و عباس عبداهللا بن و) ع(الحسین بن علی و برادرش) ع(امام علی دختر )س(زینب اش و عمه) ع(علی بن حسین پدرش
 .، روایت کرده استمرسل ۀنیز به گون بالل و بنت عمیس

ن  عبـداهللا  بن، محمـد )هـاي فاطمـه   نـوه (حسـن   بـن  پسران فاطمه، عبداهللا، حسن و ابراهیم، پسـران حسـن   ن  عمـرو، شـیبه   ـب نعامـه،   ـب
حسـن، از او   بـن  حسـن  بنالحسـن دختـر جعفـر    و ام زیـاد  مقداد هشام بن غزیه، ام ابی یحیی، عایشه دختر طلحه، عماره بن ابی بن علی

 .اند روایت کرده

 .اند دانسته طبقه چهارم راویان و از ثقه فاطمه را

ن  عبـدالرحمان  پس از مرگ عبداللّه، .ازدواج کرد عفان بن عثمان بنعمرو بن  عبداللّه ، باحسن مثنی فاطمه پس از درگذشت ، ضـحاك  ـب
 .، از فاطمه خواستگاري کرد که او نپذیرفتمدینه والی

، عثمـان  بنعمـرو  بـن  عبـداهللا  و از همسر دومـش  ، ابراهیم، حسن و زینب داشتعبداهللا هاي فاطمه از حسن مثنی، چهار فرزند به نام
ــام  ــه ـن ــد ـب ــدان و نوادگـــان وي، در مبـــارزه بـــا  .هـــاي محمـــد دیبـــاج، قاســم و رقیـــه شـــد  داراي ســه فرزـن بیشـــتر فرزـن

  .رسیدند یا زندانی شدند شهادت به عباس بنی خلفاي
دون اشـاره بـه تـاریخ دقیـق، از وفـات او در حـدود         حبان ابن .نقل کرده است ق117وفات وي را، حدود سال  جوزي سبط ابن  ـب

ن   هشـام  خالفـت  نیـز خبـري از درگذشـت وي در زمـان     عساکر ابن .سالگی سخن گفته است 90 وي . را آورده اسـت  عبـدالملک  ـب
 .وفات یافت مدینه در

***  
  )ع(حسین سکینه دختر امام



نام او آمنـه   .متولد شد دختر امرؤالقیس ،رباب که از بانویی به نام )ع(حسین امام از دختران) ع(طالب ابی بن علی بن الحسین سکینه بنت
اگرچـه   .و به نقلی امینه و به نقل دیگر امیمه بود که مادرش به سبب سکون و آرامش و وقاري که داشت او را سکینه لقب داده بود

اما تاریخ دقیق تولـد او ثبـت نشـده     عرفی شده،م فاطمه ، یعنی)ع(حسین در منابع متقدم تاریخی، سکینه کوچکتر از دختر دیگر امام
ـ  برمی و مخیرکردن او بین انتخاب سکینه و فاطمه حسن مثنی به هنگام خواستگاري) ع(حسین است؛ با این حال، از سخنان امام د آی

 .دختري بالغ و در سن ازدواج بوده است کربال سوي که او به هنگام حرکت امام به

حسن را در زمان  بن نگاران عبداهللا و بعضی تاریخ شیخ مفید ولی، ازدواج کرد حسن بن عبداهللا نقل شده که سکینه با پسر عموي خود
  .اند حضورش در کربال در سنی که به حد بلوغ نرسیده توصیف کرده

وده    ۀکنیـ  گویـا ابـوبکر  . اند دانسته) ع(علی بن حسن بن)عبداهللا(را ابوبکر) ع(حسین برخی منابع نیز همسر سکینه دختر امام عبـداهللا ـب
حسـن ازدواج کـرد؛ امـا قبـل از آن کـه ازدواج بـه زفـاف بینجامـد، عبـداهللا           بن قاضی نعمان مغربی نقل کرده سکینه با عبداهللا .است

  .به شهادت رسید کربال ۀواقع در
   .را شوهر وي معرفی کرده است عقیل بن مسلم بن عبداهللا ،ریاحین الشریعه در ذبیح اهللا محالتی

انوان بـه    ) ع(حسین امام ، سکینه همراه اهل بیتعاشورا پس از. حضور داشت واقعه کربال در رباب کینه همراه مادرشس و دیگـر ـب
براي آخـرین وداع، از میـدان    )ع(حسین امام ،روز عاشورا بنابر گزارشی، در .برده شد شام و کوفه به کاروان اسرا اسارت درآمد و با

وداع کرد و آن گاه نـزد دختـر خـود سـکینه رفـت کـه در گوشـه خیمـه          اهل بیت جنگ به اردوي خود بازگشت و با یکایک زنان
  . گریست و او را نیز به صبوري دعوت کرد نشسته بود و می

پـس از  . بـرده شـدند   شـام  و کوفـه  ، سکینه و دیگر بانوان به اسارت دشمن در آمده و همراه با کاروان اسرا بهعاشورا ۀواقع پس از
تا وفـات ایشـان در منـابع     مدینه اما از چند و چون زندگانی او در. سکینه نیز به همراه کاروان اسرا به مدینه بازگشت ،پایان اسارت

گوي سکینه با دختر عثمان را از معدود خبرهاي مورد اعتماد و شاید بتوان گفت. خبر موثق و مورد اطمینان چندانی در دست نیست
ا  «: سکینه با دختر عثمان در مجلسی حاضر بود، دختر عثمـان بـراي فخرفروشـی گفـت    روزي نقل شده که  .در این دوره دانست أـن

أشـهد أنّ  «: سکینه جوابش را نداد تا زمانی که صداي اذان برخاسـت، همـین کـه مـؤذن گفـت     » من دختر شهید هستم: بنت الشهید
دیگر بـه شـما فخـر نخـواهم     : ان شرمسار شد و گفتاین پدر من است یا پدر تو؟ دختر عثم: سکینه گفت» )ص(محمداً رسول اهللا

  .فروخت
ر اسـاس روایـات       نسبت داده شده است ازدواج) ع(الحسین بنت از مواردي که به سکینه ه اینکـه ـب هاي مکرر ایشان است؛ با توجه ـب

اي تردید موضوع تعـدد ازواج کـه بـر    تا زمان وفات با کسی ازدواج نکرده بود، بی حسن بن عبداهللا شیعی، سکینه بعد از ازدواجش با
بسته و در راستاي تـالش  ) ع(و دشمنانشان به اهل بیت )ع(آل علی ی است که دشمنان براي تقرب بیناند اسائه ادب سکینه نقل کرده

  .صورت گرفته است) ع(براي رفع عداوت تقلیدي بین آنها و بین مخالفان اهل بیت
د  ترین زنان عصر خویش دانسـته  ترین، و نیکوسرشت را از برترین، باهوش )ع(حسین امام سکینه دختر او در فضـل و کمـال بـه     .اـن

  .غالباً غرق در ذات الهی بود) ع(امام حسین ،پدرش ةاي بود که به فرمود اندازه
او  .و مورد اطمینان یاد شده اسـت  هثق محدثان عنوان یکی از راویان و به) ع(الحسین بنت در کتب و مصادر روایی و رجالی از سکینه

تـر  سـکینه دخ  و فائد مدنی و سلمی عمه یعلی و افرادي چون به شمار آمده) ع(از راویان حدیث پدر بزرگوارش اباعبداهللا الحسین
  .اند اند که از او روایت نقل کرده نیز از جمله راویانی دانسته شده ذر سکینه دختر قاضی ابی و خالد ابی بن اسماعیل



سـکینه در بالغـت و فصـاحت نصـیبی عظـیم      . توان به تسلط او بر فنون و ادب اشاره کرد هاي شخصیتی دیگر سکینه می از ویژگی
رسیدن بـه اجـر و    ۀاما به جهت حزن و اندوه و مصیبت یا به واسطاند؛  از شعر و امثال آن دوري جسته) ع(گرچه اهل بیت. داشت

   .داراي اشعار و قصاید بسیاري در رثاي پدر است) ع(سکینه دختر امام حسین. اند اشعاري را سروده) ع(ثواب مصیبت امام حسین
سال  االول ربیع شان در روز پنجمبنا بر نقل بسیاري از منابع و مآخذ وفات ای. در چگونگی و محل وفات سکینه اختالف شده است

، اهـل سـنت   بنا بر نقل منـابع  .اتفاق افتاده است مدینه در عبدالملک بنخالد و به نقلی حارث بن عبداهللا بنخالد در زمان امارت ق117
  .به خاك سپردند قبرستان بقیع را درخواند و او  نماز عبداهللا بر او بنخالد

ه طـرف مصـر حرکـ        بن اند وقتی سکینه با اصبغ برخی نیز گفته ت کـرده و در دمشـق   عبدالعزیز بن مـروان ازدواج کـرد، از مدینـه ـب
ا وي بـه      و بعضی نیز گفتـه  ، قبري منسوب به سکینه استالصغیر دمشق قبرستان باب از این رو در .درگذشت د پـس از ازدواج ـب اـن

  .اي در شهر قاهره به سکینه بنت الحسین منسوب است اکنون نیز بقعه. مصر رفته و در آنجا مدفون شده است

***  
  )ع(رقیه دختر امام حسین

حضور داشـت و پـس از    کربال ۀواقع ها در است که بنا به برخی گزارش )ع(امام حسین دختر طالب، ابی بن علی بن بِنت الحسین هرقَی
  .به وي منسوب است دمشق در زیارتگاهی. برده شد و در آنجا در سه یا چهار سالگی درگذشت شام به کاروان اسراء آن به همراه

فنـدق در   ابـن  .یـاد کـرده اسـت    سکینه در کنار فاطمه و )ع(حسین از دختري به نام رقیه براي امام لباب االنساب کتابدر  فندق ابن 
کلثـوم در کـودکی از دنیـا     افزایـد زینـب و ام   کند و مـی  ذکر می )ع(حسین کلثوم را دختران امام جاي دیگر فاطمه، سکینه، زینب و ام

رده  طلحه شافعی بنمحمد .رفتند اسـت و نـام دختـر چهـارم را      دختران امام را چهار تن دانسته و تنها از زینب، سکینه و فاطمه نام ـب
رقیـه  ) ع(حسین به این نتیجه رسیده که نام دختر چهارم امام مطالب السئول فندق و از گزارش ابن الدین طبسی نجم .ذکر نکرده است

   .کلثوم است او ام کنیه و
جمالتـی بـه    )ع(کـه از امـام حسـین    الملهـوف  هـاي کتـاب   در برخـی نسـخه  . در منابع به حضور وي در کربال تصریح نشده است

   .رش شده از رقیه نام برده شده استبازماندگان خود گزا

او شـبی پـدر را در خـواب دیـد هنگـامی کـه از       . بوده اسـت  شام گفته شده است دختري سه یا چهار ساله همراه اسیران کربال در
 )ع(حسـین  صداي گریه او را شنید، دستور داد سر امام یزید. خواست کرد و پدرش را می تابی می خواب بیدار شد، بسیار گریه و بی

   .اش بیشتر شد و به سبب همین ناراحتی درگذشت رقیه با دیدن این منظره ناراحتی. را نزد او بردند
گ هـا چنـدان هماهنـ    وجود دارد، ایـن گـزارش   شام در )ع(امام حسین تري منسوب بههایی از چگونگی وفات دخ در منابع گزارش

 .نیستند

    نوشـته   کامـل بهـایی   ،را در شـام مطـرح کـرده اسـت     )ع(نخستین منبعی که ماجراي شهادت دختر خردسـالی از امـام حسـین
سن او را چهار سال و وفات او را چند روز پس از دیدن سر . دختر را ذکر نکرده است او نام. است) ق700(عمادالدین طبري

 .پدر در خانه یزید گزارش کرده است

 و زمان آن را روز دیدن سر بریـده ذکـر    یزید )کاخ(محل حادثه را کوشْک ) ق910متوفی ( واعظ کاشفی سبزواري ملّا حسین
 .کرده است

 انی از او خطـاب بـه پـدر گـزارش کـرده      ؛ نخستین کسی است که کودك را سه ساله و سـخن )ق 1085م ( فخرالدین طُریحی
 .است



 بیده، سن او را سه سال، محـلّ حادثـه را   حسین ارجستانیمحمدگـزارش   خرابـه شـام   در اواخر قرن سیزدهم، نام کودك را ز
 .ر دختري از امام حسین به نام رقیه در شام یاد کرده استارجستانی پیش از ذکر این حادثه، به حضو .کرده است

 قَیه یـا زینـب یـا    در اوایل قرن چهاردهم محل حادثه  شیخ محمدجواد یزديیده یا ربرا خرابه شام دانسته است و گفته نام او ز
 .سکینه و یا فاطمه بوده است

 براي نخستین بار، نام کودك را رقیه و سنّ او را سه سال آورده است)ق1334م ( سید محمدعلی شاه عبدالعظیمی ،. 

شود این زیارتگـاه در مکـانی    گفته می. در این شهر است شیعیان این دومین زیارتگاه .بارگاهی به رقیه منسوب است دمشق در شهر
حضـرت رقیـه سـاختمانی بـزرگ دارد کـه       ۀآسـتان . بنـا شـده اسـت    ،از دنیا رفتـه  )ع(حسین ه رقیه دختر امامبه نام باب الفرادیس ک

 .اي از هنر و معماري ایرانی و اسالمی است آمیخته

روز  سـال  رصـف  پـنجم  هـاي شـیعی   در برخـی تقـویم  . انـد  رقیه اختصـاص داده  روضه برخی از شیعیان شب و روز سوم محرم را به
  .درگذشت وي ثبت شده است

***  
  )ع(و همسر امام سجاد )ع(فاطمه دختر امام حسن
ــر حســن ــام ســجاد همســر ،عبــداهللا ام ،)ع(علــی بــن فاطمــه دخت ــادر)ع(ام ــاقر ، م ــ .اســت ســیران کــربالا و از )ع(امــام ب او   ۀکنی

دیـده   صحیفه فاطمـه  را در ائمه گوید نام مادران می جابر ،روایتی در. صدیقه است) در حدیثی(و لقبش عبده یا ام عبداهللا ام محمد، ام
ا      می) ع(امام باقر .داند طالب را مادر امام باقر می ابی بن علی بن عبداهللا دختر حسن در این روایت، او ام. است گوید یـک بـار مـادرش ـب

 .اشاره به دیوار آن را از فرو ریختن باز داشته است

ازدواج فاطمـه  . عالوه بر نام مادر، زمان و محل دفن او هم مشـخص نیسـت  . عبداهللا نشده است اماي به مادر  در منابع تاریخی اشاره
ه بعـد، از طـرف مـادر از امـام مجتبـی      ) ع(امـام بـاقر   باعث شد نسـل آنـان از  ) ع( الحسین بن علی با امـام   و از طـرف پـدر از   )ع(ـب

 .بدهند فاطمی بین فاطمیین یا علوي بین علویین ،هاشمی بین هاشمیین لقب) ع(این ازدواج سبب شد به امام باقر .باشند )ع(حسین
 .رفت اسارت به) ع(ماندگان خانواده امام حسین باقی حضور داشت و همراه واقعه کربال فاطمه بنت الحسن، در

***  

ع(امام باقر همسر فَرْوه اُم(  

ــرْوه ــر اُم فَ ــاقر  همس ــام ب ــادر و )ع(ام ــادق امــام م ــام ،)ع(ص ــه   ش ن ــه و کنی ــا قریب ــه ی ــرو ام  اش، فاطم ــاه ف ــود  ام  ی ــم ب . قاس
فروه هم از طریق مادر و هم از طریق  ام  از آنجا که .بود بکر ابی بن دختر عبدالرحمن ،اسماءش مادر و بکر ابی بنمحمد بن قاسم پدرش

ولـدنی ابـابکر   «بـا مضـمون   ) ع(صـادق  روایتی از امام اهل سنت. اند ابابکر خوانده ةپدر از نسل ابابکر است، امام صادق را دوباره نو
ا     شـیعه  این روایت از نظـر . است کنند، در این روایت امام خود را دوبار فرزند ابابکر خطاب کرده نقل می» مرتین جعلـی اسـت و ـب

 .توجه به معیارهاي حدیثی اهل سنت نیز قابل اعتماد نیست

مـادرم مـؤمن،   «: مادرش فرمـوده اسـت   ةدربار) ع(صادق امام. است وي را تمجید کرده) ع(انویی نیکوکار بوده که امام صادقب فروه ام
مامقـانی   .دانسته اسـت  مسعودي وي را از پرهیزکارترین زنان زمان خویش می .متقی و نیکوکار بود و خدا نیکوکاران را دوست دارد

ـ ) ع(جا بوده که برخی امام صادق فضائل این بانو تا آن. است او را بانویی با تقوي و نیکوکار بیان نموده پسـر بـانوي   (المکرمـه  نرا اب
 .خواندند می) کریم



اهـل حجـاز شـهرت     فقیـه  و به بود) ع(امام سجاد پدرش قاسم از افراد مورد اطمینان و اصحاب .اند نیز دانسته حدیث وي را راوي
  .مدفون است قبرستان بقیع فروه در ام .داشت

***  
  )ع(حمیده همسر امام جعفرصادق

فّا  حمیــدة« مشـهور بـه   حمیـده  صـو مـادر امــام   )ع(محمـد الصـادق   بنجعفــر همسـر  »اندلسـیه  ة حمیــد«و  »بربریـه  ةحمیـد «، »الم
انویی . بخشـیده شـد  ) ع(بـه امـام صـادق    )ع(امام باقر او کنیزي بود که توسط. است عشري اثنی ۀائم از شیعیان هفتم و  فقیـه  وي، ـب

هرگـاه قصـد تقسـیم حقـوق     ) ع(امـام  .داد ، بانوان را براي آگاهی از مسائل شرعیه بـه او ارجـاع مـی   )ع(صادق پرهیزگار بود و امام
اند از وي با عظمت و بزرگی  هرگاه از حمیده سخن گفتهنیز  شیعی عالمان. کرد و حمیده واگذار می هام فَرو را داشت به مدینه اهل

  .اند یاد کرده
نامنـد و   مـی  »صـالح « و بـرادرش را  »صـاعد بربـر  « اي که برخی نام پدر او را درباره نسب حمیده اختالف نظر وجود دارد؛ به گونه

از جملـه نژادهـایی اسـت کـه      عجم و روم ،اندلس ،بربر. درباره نژاد وي نیز اختالف است. اند برخی دیگر نیز پدر او را صالح گفته
   .دانند حمیده را بدان منتسب می

ؤ « توان به از دیگر القاب وي می ـ «، »هلؤـل  ،در بیـانی  .اشـاره کـرد   »ام حمیـده « و»ام احمـد «، )سـرور کنیـزان  (»اإلمـاء  سـیدة «، »همهذّب
حمیده، پـاکیزه از  « :فرماید نیز درباره او می) ع(امام صادق .کند خطاب می آخرت شده در او را پسندیده در دنیا و ستایش) ع(باقر امام

از مـن   کردند تا کرامتی از سوي خداوند براي من و حجت بعد مالئکه، همواره از وي مراقبت می. ها و مانند شمش طالست پلیدي
  ».به دستم رسید

   .و فاطمه محمد ،اسحاق )ع(جعفر بن موسی: فرزند متولد شد 4، از حمیده عالمه مجلسی بنا بر نقل
راهیم  ام  مشربه«اقوال قبر حمیده در طبق بعضی از  نجمـه مـادر    اسـت و قبـر   قبرسـتان بقیـع   العـوالی در شـرق    واقـع در منطقـه  » اـب

  .آن قرار دارد تنیز در مجاور) ع(رضا امام

***  
  )ع(خاتون همسر امام موسی کاظم نجمه

مـام  ا همسـر  حمیـده  او کنیزي بود کـه توسـط  . است )س(معصومه ۀفاطم و )ع(امام رضا و مادر )ع(امام کاظم همسر نجمه خاتون
ود کـه در بـین عـرب    ) غیرعـرب (وي کنیـزي از اشـراف عجـم     .بخشیده شد) ع(خریداري و به امام کاظم )ع(صادق هـا متولـد    ـب

روي  از ایـن . داننـد  مـی  فرانسه و برخی از اهل جزیره مارسی در جنوب آفریقا بعضی وي را اصالتاً اهل شهر نوبه در شمال .بود شده
ه نـام   است ترین اسم وي نجمه خـاتون   معروف .شد وي به خَیزُران مرسیه و شَقْرَاء نُوبِیه نیز شناخته می کَن    ولـی از وي ـب هـاي سـ

بخشـیده   )ع(، وقتی نجمه به امام موسی کـاظم شیخ صدوق طبق گزارشی از .نیز یاد شده است خَیزُران و تَکتَم سمانه، ا،أرو، نُوبیه
  .از وي متولد شد، طاهره نامیدند )ع(امام رضا و هنگامی که شد او را تُکتَم،

ـ     تر از او ندیده فضیلتکنیزي با: گوید به امام کاظم می خطاب) ع(همسر امام صادق حمیده زودي خداونـد   هام و شـکی نیسـت کـه ب
  .متعال نسل وي را آشکار خواهد کرد

شـیخ   .از تولد فرزند بزرگـی از ایـن کنیـز خبـر داده بـود      اهل کتاب گوید زنی از طبق گزارشی، کسی که نجمه را از او خریدند می
را در  )ص(حضـرت محمـد   کند که حمیـده خـاتون   کند و در آن به خوابی اشاره می نقل می میثم بن علی همچنین روایتی از صدوق



اي حمیده نجمه را به فرزندت موسی هدیه ببخش، زیرا وي بهترین خلق روي زمین را بـه  «: گوید خواب دیده و حضرت به او می
نیز خریـداري  ) ع(امام کاظم. بخشید و نجمه در آن هنگام دوشیزه بود فرزندش با این خواب، حمیده نجمه را به. »دنیا خواهد آورد

سـنگینی حمـل را احسـاس     گویـد مـادرم در دوران حمـل مـن،     خود می) ع(رضا امام .است بیان کرده) ص(نجمه را به دستور پیامبر
دید خبري نیست، بسیار بافضـیلت و   می شد و شنید و بیدار می کرد، در خواب خود نیز صداي تسبیح و تهلیل از حمل خود می نمی

  .عابده و نیز کثیرالذکر بود
حمیده همسر امـام   زمان وفات نجمه خاتون گزارشی به دست ما نرسیده ولی محل دفن وي طبق بعضی از اقوال مجاور قبر بارةدر

   .است قبرستان بقیع العوالی در شرق  واقع در منطقه) ام ابراهیم مشربه(در ) ع(صادق
***  

  )ع(سبیکه همسر امام رضا
پسـر پیـامبر    ،مـادر ابـراهیم   ،سبیکه از خاندان ماریـه قبطیـه  . را خیزران نامید وي) ع(بود و امام رضا) ع(نام مادر امام جواد »سبیکه«

پیامبر اسالم در سخنان خود اشاره به سبیکه کرده بود با اینکـه هنـوز خبـري    . رفت اسالم بود و از برترین زنان آن عصر به شمار می
انو کرده بود با اینکه این بانو هنوز به مدینه آورده نشده بـود  هم اشاره به این ب )ع(جعفر بن حضرت امام موسی. از این رویدادها نبود

اگر آن بانو را دیدي سـالم مـرا بـه او برسـان و همـین در      : سلیط فرمود بنامام موسی بن جعفر به یزید. کرد و در آفریقا زندگی می
 )، چاپ هجرت571، ص 2االمال، ج منتهی  1اورقیپ. (به او سالم برساند )ع(الکاظم عظمت مقام او کافی است که امام موسی

او را خیـزران  ) ع(شد و امـام رضـا   نامیده می »دره«اي بود که  برده )ع(آورده است که مادر امام جوادمناقب عالمه مجلسی به نقل از 
مـادر امـام جـواد از    سـبیکه  . الحسـن بـود   اش ام نام او ریحانـه و کنیـه  : اند اند نام او سبیکه بود و بعضی هم گفته نامید و برخی گفته

  ) 7، ص 50بحار االنوار، ج  -3پاورقی (. روستایی در مصر به نام مریسه بود
ایـن دو کتـاب    انـد و در  روایات زیادي ذکر نکرده) ع(درباره مادر امام جواد االمال منتهیو شیخ عباس قمی در  االنواربحارعالمه در 

وقتی کـه از  ) ع(اساس شواهد، قبر سبیکه مادر امام جواد در مدینه است و امام رضااند و بر  حتی نسبت به قبر سبیکه مطلبی نیاورده
ذکـر   مطلبـی هم درباره قبـر سـبیکه    منتخب التواریخدر کتاب . مدینه رفتند، همسر و اوالد خود را نبردند بلکه آنان در مدینه ماندند

 .ده استشن

***  
  )ع(امام جواد سمانه مغربیه، همسر
د ا ایشـان از ) ع(فرزنـدان امـام جـواد    ۀمـ هاسـت و   )ع(امـام هـادي   و مادر )ع(امام جواد سمانه مغربیه، همسر حـرم   مرقـد او در . ـن

   .است سامرا در عسکریین
و دیگـر   کنیه زینب دختر مأمون. بود) ع(و مادر امام هادي) ع(همسر امام جواد الفضل، ام  به مکَنّی سمانه مغربیه، معروف به سیده و

سمانه، کنیزي بود که بـه دسـتور   . اند نام مادر امام هادي را اسماء نیز گفته. است الفضل بوده هم مانند سمانه، ام )ع(همسر امام جواد
، مـادرش را عـارف بـر    حـدیثی  در) ع(امـام هـادي   .خواند می نماز گرفت و می روزه او بسیار .امام نهم به هفتاد دینار خریداري شد

ــل  ــش و اه ــته اســت  بهشــت حق ــمانه، در  .دانس ــد س ــامرا مرق ــکریین  ، درس ــرم عس ــاورت ح ــادي  و در مج ــام ه ــام  ؛)ع(ام ام
سـمانه در   .اسـت ) ع(مادر امـام عسـکري  ، دیثهح و؛ )ع(ددختر امام جوا، حکیمه ؛)عج(امام زمان رماد، نرجس خاتون ؛)ع(عسکري

   .نام برده شده است حدیث زمره زنان راوي



، ابواحمـد حسـین و   ابواحمـد موسـی مبرقـع    ،)ع(پسران سـمانه، امـام هـادي   . از سمانه زاده شدند) ع(تمام فرزندان امام محمدتقی
 .کلثوم و حکیمه هستند ابوموسی عمران و دخترانش، فاطمه، خدیجه، ام

***  
  )ع(امام جواد حکیمه، دختر
را درك کـرده   )مالسال علیهم امام مهدي و امام عسکري ، امام هادي امام جواد،( شیعه که چهار امام بوده) ع(امام جواد حکیمه، دختر

وده و   ق212ل سـا ) ع(امـام هـادي   ،یخ والدت بـرادرش جا که تار در منابع تاریخی مشخص نیست ولی از آن زمان والدتش. است ـب
قرن سـوم قمـري یعنـی     دوم ۀتوان تولد وي را در ده تر است، می هاي تاریخی، حکیمه خاتون از برادرش کوچک مطابق با گزارش

و  موسـی مبرقـع   و) ع(هـادي  ، معروف به سیده است که مادر امـام سمانه مغربیه مادر وي. تخمین زد ق220تا  213هاي  مابین سال
وعلی     .نیز بـود ) ع(دیگر فرزندان امام جواد ن    بـن  حسـن  شـوهر حکیمـه خـاتون اـب ی   بـن  عبیـداهللا  علـی مـرعش ـب الحسـن محمـد    اـب

 .هاي حسین، زید و حمزه بود ثمره این ازدواج سه پسر به نام. بوده است) السالم علیه(امام سجاد اصغربن حسین بن محمدحسن  بناکبر

بر منـابع   بنا. و شاهد والدت امام دوازدهم شیعیان بوده است )عج(امام زمان خاتون مادر نرجس دار آموزش و امور اند او عهده گفته
ه ایشـان از      غیبت صغري شیعه، حکمیه در زمان ایشان را مالقات کرده و رابط مردم با امام زمان بوده و برخی از روایـات مربـوط ـب

حـرم   و در سـامرا  وي در ةمقبـر . انـد  عالمان و مورخان شیعه از وي بـه نیکـی یـاد کـرده و دیـانتش را سـتوده      . وي نقل شده است
  .است عسکریین

اسـت،   )السـالم  علیهم(در قُبه شریفه که مقبره دو امام عسکري : نویسد حکیمه خاتون می ةدربار بحاراالنوار در کتاب علّامه مجلسی 
دانیم چرا با همه فضل و جاللت  وجود دارد که نمی )ع(قبري منسوب به نجیبه، عالمه، فاضله، تقیه، رضیه، حکیمه، دختر امام جواد

 او کـه  است سزاوار«: گوید سپس می. »سرار امامت بوده، زیارتی براي او قید نشده استآشکاري که این بانوي گرامی دارد و محلّ ا
 وحیـد  مـوال « :گویـد  ، نام او را در زمره زنان راوي، ذکر کرده و میعبداهللا مامقانی ».کنید زیارت اوست، مقام مناسب که الفاظی با را

زمـره   در را حکیمه نام مفید، شیخ که این تر عجیب«: است کرده اضافه. »اند نکرده ذکر او براي یزیارت چرا که کرده اعتراض بهبهانی
ام بـردن از    شـیخ مفیـد   البتـه  ».انـد  ذکر نکرده و برخی کتب تاریخ و سیره و نَسب نیز وي را یاد نکـرده ) ع(فرزندان امام جواد در ـن
وي را در سلسـله روات ذکـر کـرده و     درشـا به حکیمه تصریح نکرده است امـا در جـاي دیگـري از کتـاب ا     )ع(فرزندان امام جواد

   .بوده است )ع(عسکري تصریح نموده که وي عمه امام
دیگر بدون ذکر مدرك قابل توجهی که بتوان بدان استناد نمود،  ۀو دست دانند تاریخ وفات حکیمه را بعضی از عالمان نامعلوم می

  .واقع است )ع(حرم عسکریین ضریح مرقد وي در سامرا در .اند را به عنوان تاریخ وفات ذکر کردهق 274سال 

*** 

  )ع(امام هادي حدیث، همسر
 ۀو واسط )ع(امام عسکري) متولی موقوفات و صدقات(و وصی ا. است )ع(امام حسن عسکري و مادر )ع(امام هادي همسر حدیث

دیث از آن  . انـد  معرفی کـرده  تقوا او را زنِ عفیف و کریم و در نهایت صالح و ورع و شیعی منابع. و مردم بود) ع(امام زمان بین حـ
 .مدفون است سامرا در حرم عسکریین وي در. بوده، در منابع تاریخی به جده مشهور شده است )ع(رو که مادربزرگ امام زمان

وجه نامیدنش به جده این است  .الحسن است اش ام کنیه و اند خوانده و جده ، عسفانریبههاي حدیث، سلیل، سوسن، ح او را به نام
 .است) عج(امام زمان که مادربزرگ



او را زنِ عفیـف و کـریمِ در نهایـت     جـالء العیـون   در عالمه مجلسـی  .اند منابع شیعی از حدیث به بزرگی یاد کرده و او را ستوده
تـرین،   پـاك ) ع(نویسـد مـادر بزرگـوار حضـرت عسـکري      می انوارالبهیه در شیخ عباس قمی و کند صالح و ورع و تقوا معرفی می

   .اند ز بانوان عارفه و صالحه برشمردهترین و واالترین بانوي زمان خود بوده و راویانْ او را ا پارساترین، پاکدامن
  .بودند عایشه و جعفر ،، حسینمحمد ،)ع(امام حسن ،حدیثفرزندان امام هادي از 

نویسـد آن   مـی  کتـاب الغیبـه   درنیـز   شیخ طوسی. خود کرد) متولی موقوفات و صدقات(مادرش حدیث را وصی ) ع(امام عسکري
بـراي   )ع(امام صـادق  گوید نظیر آن را شیخ طوسی در ادامه می. حضرت، مادر خود را وصی قرار داد تا تولد فرزندش مخفی بماند

ود  حمیـده بربریـه   انجام داد و پنج نفر را وصی خود معرفی کرد کـه از جملـه آنـان    )ع(موسی بن جعفر در امان ماندن فرزندش  .ـب
 .در سامرا است حرم عسکریین آرامگاه او در .شود دفن کرد در خانه خودش وصیت جده

*** 
  

  )جع(امام زمان نرجس، مادر

یقَل،    براي وي نام. بوده است )ع(امام عسکري کنیز و بنابر نظر مشهور )جع(امام زمان ، مادرنرجس قیل یـا صـهایی چون سوسن، ص
داند نام وي، مریم بنت زید العلویـه   آن را ضعیف می شهید ثانی ههمچنین در گزارشی ک. حدیثه، ملیکه و ریحانه نیز ذکر شده است

ل است کـه در فرهنـگ عربـیِ آن    ها به این دلی ترین نام نرجس است؛ گفته شده تعدد نام ها معروف در میان این نام .گفته شده است
د بسـیاري از ایـن     برخی نیز احتمـال داده  .شده است ها استفاده می دوران، تعدد نام براي کنیزان مرسوم بوده و بیشتر از اسامی گل اـن

 متصف به آن شده است؛ مثال صیقل یـا صـقیل وصـفی اسـت کـه     ) ع(ها ناظر به القابی است که نرجس به سبب زادن امام مهدي نام
در عین حال گفته شده . بودن چهره، به آن متصف شده است یا به سبب درخشندگی و نورانی)ع(وي به سبب وجود نور امام مهدي

 .بوده است» صقیل«مادر امام زمان قبل از والدت امام نیز نامش 

هـاي   هویت اوسـت کـه گـزارش   از زندگانی نرجس اطالعات چندانی در دست نیست و بیشترِ آنچه در منابع آمده، درباره ملیت و 
ه   ها او را کنیـزي پـروش   برخی گزارش. هاي بسیاري دارند این زمینه نیز اختالف امـام حسـن    ۀعمـ ، حکیمـه خـاتون   یافتـه در خاـن

نیز وجود دارد که مادر امـام زمـان را    حدیثی .اند پوست یا کنیزي اهل نوبه معرفی کرده و برخی دیگر او را کنیزي سیاه )ع(عسکري
ناشناخته در سـند ایـن    ها مثل وجود راویان برخی ضعف. درآمد مسلمانان پادشاه روم خوانده است که به اسارت ةنو) ملیکا(ملیکه 
ام و هویـت مـادر    . است علما این حدیث را معتبر ندانند گونه آن موجب شده و نقل داستان حدیث یکی از دالیل اختالف بر سر ـن

 .اند بودن والدت امام زمان دانسته امام زمان را پنهانی

هــا نیــز آمــده اســت او  در برخــی کتــاب. وفــات یافــت) ع(امــام عســکري شــهادت گفتــه شــده اســت مــادر امــام زمــان پــیش از
رجس در  . بر بـالین او حاضـر بـوده اسـت    ) ع(امام عسکري شهادت هنگام امـام   و در کنـار قبـر   سـامرا  در حـرم عسـکریین   قبـر ـن
 .قرار دارد )ع(امام عسکري و )ع(هادي

 ةبنت یشوع، نـو ) ملیکا(اي رومی به نام ملیکه  وجود دارد که مادر امام زمان را شاهزادهدر برخی از منابع کهن شیعه داستانی مفصل 
در این داستان آمده اسـت ملیکـه   . رسد می )ع(عیسی کند که نسب مادرش به شمعون، یکی از حواري دختري قیصر روم معرفی می

دعوت  اسالم او را به) س(و حضرت فاطمه بیند  را در عالم رؤیا می )س(حضرت فاطمه و )ع(حضرت مریمکه در کاخ جدش بود،
ا رومیـان، اسـیر    . سازد تا خود را به اسارت لشکریان اسالم درآورد  کند و وي را متقاعد می  می ملیکه سپس در جنگ بین مسلمانان ـب



) ع(و به عقد امام حسـن عسـکري   خرد فروشان می کند و ملیکه را از بازارِ برده فردي را مأمور می )ع(امام هادي وشود  مسلمانان می
 .آورد درمی

آن را  هاإلمامـ  دالئل جریر طبري در  بنآورده و محمد الدین کمال در کتاب) ق381ـ  305( شیخ صدوق این داستان را براي اولین بار
با همان سند طبري اما با یک واسطه بیشتر، آن را نقـل کـرده    الغیبهکتاب  در شیخ طوسی همچنین .با سندي متفاوت نقل کرده است

 .است

  : یی به این روایت وارد شده است که برخی از آنها بدین شرح استها اشکال
انه ، همگـی مجهـول یـا مهمـل هسـتند کـه نشـ       )راوي اول(بحـر   بنایـن حـدیث، بـه جـز محمـد      سـند  همه افـراد موجـود در  . 1

  . است سند حدیث آنها و در نتیجه ضعف رجالی ضعف
  . متهم استغلو نیز به) راوي اول(بحر  بنمحمد. 2
  . سلیمان که راوي مستقیم داستان است، مجهول و ناشناخته است بنبشر. 3
 .این متن استگونه و ناهمگون بودنِ آن با شیوه متون حدیثی، موجب کاهش اعتماد بر  پرداخت داستان. 4

هاي تـاریخی دیگـري وجـود دارد     اما نقل درگذشت؛) ق260( )ع(امام عسکري شهادت قبل از) ع(شده است مادر امام زمان گزارش
بـر  ) ع(کند او هنگام شهادت امام عسکري نقل می گویند وي پس از شهادت امام نیز زنده بوده است؛ براي مثال شیخ صدوق که می

ن  علـی  بننیز در قید حیات و در خانه محمد )ع(مام عسکريمادر امام زمان پس ا :نویسد می نجاشی همچنین .بالین امام بود حمـزه   ـب
ابـن   .قـرار دارد ) ع(و امـام حسـن عسـکري    امـام هـادي   و در کنـار قبـر   سـامرا  در حـرم عسـکریین   قبـر نـرجس خـاتون در    .بود

 .کند که البته از طرف امام معصوم نیست براي وي نقل می اي نامه زیارت مشهدي

  
  

 


