
 
 
 

 نامه علمی _ پژوهشی مشالالالرق مالالالالوعالالالود فصال  16/3/1396تاریخ دریافت: 
 1396، زمستان 44سالالالال یازدهالم، شماره   15/8/1396تاریخ پذیرش: 

 

وایات ی و طبقهاعتبارسنج  بندی داللی ر
 بعد از امام زمان رجعت معصومین

 1مهدی جعفرزاده
 2محمدرضا قاسمی

 3مسعود پورسیدآقاییسید
 چکیده

هالای مهالم دربالاره چگالونگی  باله عنالوان یکالی از نظریاله« رجعت»آموزه اعتقادی 
در میان اندیشمندان اسالالمی مالورد  تداوم حاکمیت اسالم بعد از امام زمان

، ضالمن رار دارد. بررسی ابعالاد و زوایالای م تلال  رجعالت معصالومینتوجه ق
کاله برخالی از آنهالا  تالری از آینالده، نظریاله نشان دادن تصویر روشالن هالای رقیالب _ 

گمراهان و دشمنان برای ضربه زدن به اسالم و آموزه انتظالار و  امروزه دستاویز 
گرفته است ال را به حاشیه خواهد راند.  مهدویت قرار 

از نظالر  ا هدف سنجش و ارزیابی روایالات رجعالت معصالومیناین تحقیه، ب
کاله ایالن روایالات بالر  اعتبار و داللت، پع از بررسی روایات به این نتیجاله رسالید 

بالاله پالالنج دسالالته تقسالالیم  اسالاس داللالالت خالالاّو یالالا عالالاّم بالالر رجعالت معصالالومین
کاله بالر  می کاله بالر رجعالت مالؤمنین محالس داللالت دارنالد، روایالاتی  شوند؛ روایاتی 

کلی داللت مالی به ن و امامانرجعت پیامبرا کاله رجعالت  طور  کننالد، روایالاتی 
کاله از رجعالت امالام علالی را احبات می پیامبر اسالم خبالر  نماینالد، روایالاتی 

که بر رجعت امام حسین می  داللت دارند. دهند و روایاتی 
که فراوانالی روایالات دربالاره  هم چنین پع از بررسی اعتبار روایات به دست آمد 

                                                        
کالم امامیه دانشگاه قرآن و حدیه قم )نویسنده مس ول(1  (.Jafarzadeh2160@gmail.com) . دانشجوی دکتری 

کالم امامیه دانشگاه قرآن و حدیه قم.2  . دانشجوی دکتری 

 استاد درس خارج حوزه علمیه قم.. 3
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که اص  رجعت آنها را به صورت تواتر  به اندازه رجعت معصومین ای است 
کنالد، امالا دربالاره جزئیالات رجعالت ایشالان، تنهالا یالازده روایالت  معنالوی، حابالت مالی

گالالر مشالالک  عمالالومی اعتبالالار روایالالات م تصالالر  دارای سالالند معتبالالر هسالالتند. البتالاله ا
گردد، ده روایت نیز به آن افزوده خواهد شد.  البصائر رفع 

کتاب انالالهایالالن تحقیالاله در مقالالام  ای و در مقالالام  گالالردآوری بالاله روش اسالالنادی _ 
 داوری به روش توصیفی _ تحلیلی انجام شد.

کلیدی  واژگان 
 ، آخرالزمالالان، پالالع از رجعالالت، رجعالالت معصالالومین، رجعالالت امامالالان معصالالوم

 .امام زمان

 مقدمه
هالای دوم  عه معروف بوده است. در قرنیان علمای شیاعتقاد به رجعت از قرن اّول هجری م

که در این دوره، یه بیوم، احادو س شتری نق  شده است. فض  بن شاتان یکی از بزرگانی است 
کلی (361 :تا طوسی، بی ؛  307 :1407)نجاشی   کتابی را در احبات رجعت نوشته است. نالی مرحالوم 

کتالاف یالنیز در انتهای قرن سوم، احاد ، 50 ،8: ج1407)کلینالی،  آورده اسالت. کحافیه رجعالت را در 
 ،مفیالد ؛  153 : ف1413 ،)مفید  و شیخ مفید (60 :1414 ،)ابن بابویه  خ صدوقیش و ...( 206، 51

 (125 ،1: ج1405 ،)شالری  مرتضالی)علم الهالدی( د مرتضییّ در قرن چهارم، س (35 ،32 : ج1413
در قرن ششالم  (724، 2: ج1377 ،؛ طبرسی 367، 7: ج1372 ،)طبرسی در قرن پنجم و طبرسی

عه در یان علمالالای شالالیالالچنالالان در م ن اعتقالالاد هالالمیالالانالالد. ا بالاله دفالالاق از ایالالن عقیالالده شالالیعه پرداختالاله
: 1393 ،شالهری محمالدی ری ؛  مقدماله 4 :1425 ،)حالر عالاملی  های بعدی ادامه داشالته اسالت قرن
کاله عاّلماله مجلسالی  (41 ،8ج کیالکّم  دربالارهتا جالایی  ان و یاله رجعالت و تعالداد راویالت احادیالفیت و 

کتاف نوشته که درباره رجعت   سد:ینو ن مییاند، چن عالمانی 
گفتالالار ائّماله کسالی بالاله صالدق  مالان داشالالته باشالد اّمالالا یا  تیالالب اه  چگوناله ممکالن اسالالت 

کاله شالالمارهیه صالریالالرد؟ احادیه متالواتر رجعالالت را نآالذیالاحاد سالالت یآنهالا بالاله حالدود دو حی 
کتالاف یان حقه و علمای اعالالم، در بالیرسد و چه  و چند نفر از راو ه مییحد ش از پنجالاه 

گر ا آورده  :1403 ،)مجلسالی   ی متالواتر اسالت؟یحالد  ه متالواتر نباشالند، چالهیالن احادیاند. ا
53 ،122). 

انالی روایالالات در هالای مسالالّلم و یقینالی شالیعه امامیاله اسالت. فراو بنالابراین، اصال  رجعالت، از آمالوزه
؛  107، 2: ج1417 ،طباطبالایی ؛  430 :1425 ،)حالر عالاملی این باره نیالز در حالّد تالواتر معنالوی اسالت. 
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در نتیجالالاله، بالالرای احبالالات اصالال  رجعالالالت،  (122، 53: ج1403 ،مجلسالالی ؛  250 : الالال 1411 ،طوسالالی 
 (348، 7: ج1410 ،)خوئی  نیازی به بررسی سندی روایات نداریم.

نظر از جنبه اعتقادی آموزه رجعالت و جایگالاه آن در آخرالزمالان و حالّد واسال  بالودن میالان  صرف
چگالونگی  دربالارههالای مهالم  ان یکی از نظریالهبه عنو دنیا و قیامت، نظریه رجعت معصومین 
کمیت اسالم بعد از امام زمان  در میان اندیشمندان اسالمی مورد توجه قرار دارد، تا  تداوم حا

کالاله برخالالی از صالالاحب سالالازی بالالرای  ، مقدمالالهنظالالران معتقدنالالد ظهالالور و قیالالام امالالام زمالالان  جالالایی 
گیالالر امالالام علالالی گسالالترده و فرا مرکالالز جهالالانی حضالالرت )»  سالالت.بالالا عنالالوان داّبالالة االرر ا حکومالالت 

 (1396« اهلل سند در دومین همایش با مؤلفین مهدویت : متن س نرانی آیتعصر ولی
تالری از  ، ضمن نشان دادن تصویر روشالنی م تل  رجعت معصومینبررسی ابعاد و زوایا

گمراهالان و دشالمنان بالرای ضالربه زدن  _های رقیب  آینده، نظریه که برخی از آنها امروزه دستاویز 
گرفته است   را به حاشیه خواهد راند. _به اسالم و آموزه انتظار و مهدویت قرار 
کتالاف  در این باره تحقیقات م تلفی انجام شده است.  تحاری  محا بعحد الظهحوربه عنوان نموناله، 

کاله در  موسحوعة اممحام المهحدینوشته سیدمحمد صدر، سومین جلد از مجموعه چهار جلالدی  اسالت 
بالاله بررسالالی آیالالات و روایالالات رجعالالت « قیالالادة مالالا بعالالد المهالالدی»، بالالا عنالالوان سالالومبالالاف اول از قسالالم 

ظرات جناف صالدر را نقال  و الدین طبسی در ضمن درس خارج خود، ن پرداخته است. آقای نجم
کالالالم )بررسالالی مبالالانی و مسالالائ  مهالالدویت، بالالا »الالالدین،  )طبسالالی، نجالالم  کنالالد. نقالالد مالالی درس خالالارج 

کتب اربعه(  (1391، «محوریت 
مهالالالدویت و رجعالالالت نیالالالز مالالالورد توجالالاله اسالالالت.  دربالالالارهنظالالالرات جنالالالاف آقالالالای شالالالیخ محمالالالد سالالالند 

کتاف  هم مهدویت  دربارهدامراد سلیمیان از جمله منابع مهم نوشته خ نامه مهدویت فرهنگچنین 
 رود. و رجعت به شمار می

کالالالریالالالرجعالالالت از د»نامالالاله  پایالالالان کسالالالب یالالالتوسالالال  حم« م و عتالالالرتیدگاه قالالالرآن  کردنالالالژاد، بالالالرای  د 
صالفحه  110 و در 1374ه، دانشالگاه آزاد اسالالمی اراك، در سالال یارشد علوم قرآن و حالد کارشناسی

، ات معصالالومانیالالنالاله وحالالی الهالالی و روایرجعالالت را در آ لهمسالال ه، یالالن تحقیالالانجالالام شالالده اسالالت. ا
 ه قرار داده و آراء و نظرات بزرگان را برای دفع شبهات منکران ارائه داده است.یمورد بررسی دق

و تطبیالاله آن بالالا  بررسالالی و تحلیالال  عقلالالی رجعالالت اولیالالاء بعالالد از ظهالالور امالالام زمالالان» نامالاله پایان
مانی ایالالزدی در دانشالالگاه آزاد اراک تالالدوین ش توسالال  صالالادق سالالل1377در سالالال « آیالالات و روایالالات

پع از بررسی تاری وه بحه رجعت و جایگاه آن در اعتقاد شالیعه، رجعالت را  نامه پایانشد. این 
کفر و خروج از دین شمرده است  .از مسّلمات شیعه دانسته، و عدم اعتقاد به آن را موجب 
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رادی، باله عنالوان تحقیاله پایالانی نوشالته افسالانه مال« رجعت از منظالر آیالات و روایالات» نامه پایان
گالودرزی،  سطح دو مرکز مدیریت حوزه خواهران، با راهنمایی ناصر شمع ب ش و مشاوره علی 

که از 1391در سال  ش، جایگاه رجعت در آیات و روایات را مورد تحقیه قرار داده و دریافته است 
گروهالالی از « رجعالالت»نظالالر احادیالاله، شالالیعیان  کالالافران محالالس  انمؤمنالالرا منحصالالرًا بالاله بازگشالالت  و 

 های الهی ندارد. امری ممکن است و هیچ م الفتی با سنت« رجعت»دانند.  می
کالاله در مجلالاله « نمالالایی احادیالاله رجعالالت راسالالت»مقالالاله  کاشالالانی و رضالالوی،  علححوم توسالال  هالالادوی 

روایت رجعت  160ش منتشر شده است. در این تحقیه، از میان 1391در سال  65شماره  حدیث
کتاف  های تکالراری انت الاف شالد و پالع از  یش از پنجالاه روایالت بالا حالذف مضالمون، بالبحاراالنواردر 

که با تواتر اجمالی میآ به دستبررسی روایات  گالر چاله  مد  توان اص  وقوق رجعت را احبالات نمالود؛ 
کرد. جزئیات رجعت نمی دربارهس ن قاطعی   توان بیان 

که ایالن تحقیاله، های انجام شده درباره رجعت، در این اس تفاوت تحقیه حاضر با تحقیه ت 
و نقالش  بعالد از امالام زمالان  با هالدف دسالتیابی باله جزئیالات بیشالتری از رجعالت معصالومین 

 پردازد. می آنان در اداره جهان، به بررسی اعتبار سندی و داللی روایات رجعت معصومین
که روایات رجعت معصومین از نظر اعتبار  این تحقیه به دنبال پاسخ به این سوال است 

 اند و بر چه مضامینی داللت دارند؟ چگونه
 سواالت فرعی این تحقیه عبارتند از: 

 متواترند یا خبر واحد؟ روایات رجعت معصومین 

کرد؟ را به چند دسته می از نظر داللت، روایات رجعت معصومین   توان تقسیم 

کرده روایات معتبر در این باره، به چه جزئیاتی از رجعت معصومین   اند؟ اشاره 
گالالالالردآوری بالالالاله روش اسالالالالنادی   بالالالاله ای و در مقالالالالام داوری  کتاب انالالالاله _ایالالالالن تحقیالالالاله در مقالالالالام 

گالالردآوری، از نظالالر سالالند، مالالورد  روش توصالالیفی _ تحلیلالالی انجالالام مالالی  شالالود؛ یعنالالی، روایالالات پالالع از 
گرفته و پع از وحاقت سندی با اعتماد به تحقیه  درایالة النالور، از نظالر داللالت افالزار  نرمبررسی قرار 

 ند.شو تبیین می
روایالالات نالالاظر بالاله اصالال  آمالالوزه رجعالالت، متالالواتر هسالالتند و بالاله همالالین دلیالال ، اصالال  رجعالالت، یقینالالی 

، نقالش آنهالا در است، اما جزئیات رجعالت؛ ماننالد زمالان رجعالت، نحالوه رجعالت امامالان معصالوم
 رجعت و مدت حضور آنها در دنیا پع از رجعت، روایات زیادی وجود ندارد.

اعتقالادی، دو دیالدگاه وجالود دارد؛ برخالی آن را حجالت هالای  درباره حجیالت خبالر واحالد در آمالوزه
گوهری ب شایش  1دانند می و برخالی نیالز  (295-275 :1395 ،نصرتیان اهور ؛  1392 ،)رضایی و 

                                                        
کالم روش». ر.ک: 1 کتالاف «. شناسی استنباط در علم  گفتار دوم از فص  سوم ایالن   پرداختاله اعتقالادات باله اعتبالار ظنالون دردر 
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 اسالت، رجعت اص  آن الزم است به که اعتقاد چیزی آن (1395 ،)محمدی  دانند. حجت نمی

موحاله  تالوان باله روایالات آن. بنابراین، در جزئیات مربالوط باله رجعالت، مالی تفاصی  از یک هیچ نه
کالالرد. کالالالم )بررسالالی مبالالانی و مسالالائ  مهالالدویت،»)طبسالالی، نجالالم الالالدین،   اعتمالالاد  بالالا  درس خالالارج 

کتب اربعه( از این رو، داللت اخبار آحالاد دربالاره  (1391/9/12، و 21جلسه  :1391، «محوریت 
کاشالانی و رضالوی اقتضای حجیالت را دارد. جزئیات رجعت معصومین  (72 :1391 ،)هالادوی 

 هد بود.درنتیجه، اعتماد به مدلول این روایات، مصداق بدعت و تحری  واقع ن وا
کالاله نالالاظر بالاله  بنالالابراین، در ایالالن تحقیالاله پالالع از بررسالالی اعتبالالار روایالالت، مضالالامین روایالالت معتبالالر 

 گیرد.  جزئیات رجعت است مورد استناد قرار می

 شناسى رجعت مفهوم
که آغاز و شالروعش از چه  آن رجعت در لغت، به معنای یکبار بازگشت و برگرداندن است به هر

 ،راغب اصفهانی ؛  56، 3: ج1412 ،قرشی بنایی ؛  61، 4: ج1368 ،)مصطفوی  آن جا بوده است.
کلمالاله رجالالع در قالالرآن هالالم بالاله معنالالای عالالام لغالالوی  (202 ،2: ج1367 ،یر جالالزریالالابالالن اح ؛  342 :1412

الفالاظی  .مال شالده اسالتخودش هم به صالورت متعالدی )برگردانالدن( و هالم الزم )برگشالتن( اسالتع
 «رّد »و  (97، 1: ج1412 ،)راغالب اصالالفهانی  «ایالاف»، (135، 5: ج1414 ،)ابالن منظالور  «ةکالّر »ماننالد 

 شوند. نیز در معنای رجعت استعمال می (172، 3: ج1414، )ابن منظور 
های اعتقادی شیعه، و به معنای بازگشت جسمانی  کالمی، یکی از آموزهدر اصطالح «رجعت»

کافران به دن  اسالت و در زمان حکومت امالام مهالدی ا قب  از قیامت استیگروهی از مؤمنان و 
کّمیالت او بالر زمالین باشالند و  تا مؤمنان به اجر و پاداش یاری آن حضرت برسند و شالاهد عالزت و حا

گیرند.کافران، مورد انتقام و عذاف ق : 1414 ،ابالن منظالور ؛  202، 2: ج1367 ،یزرر جالیال)ابن اح  رار 
فالالالیس  ؛  333، 4: ج1375 ،طریحالالالی ؛  125، 1: ج1405 ،شالالالری  مرتضالالالی)علم الهالالالدی( ؛  114، 8ج

 (823، 2: ج1418 ،کاشانی
 نویسد: رجعت می دربارهشیخ مفید 

کطَّالُهللعبهیط،هللفیً ههلل هللْالمِطهللمنهللُهمالُْهللُىلهللُإ َّیطهللفهلللورَقهللُإىتهلل یهللُنهللُ هلل ردهأ هللمهمقهللفر لهللِهِطهللکهللیهذه
،هللکهللذإهکهللعنهه هللْیههطْهلل  َ هللمههمقهللمهنهللُإظههطو  َ هللکهللُوظبههالم  َ هللمههنهللُوِطبه  َ یِهِطهللکهللیهه  لهللُوحِه فر
                                                                                                                                  

حّجیت ظنون اعتقادی مطرح و نقد شده و سه دلی  بر احبات حّجیت ظنون اعتقادی ده دلی  از ادّلۀ منکران  و شده است
گردیده گواهی و شاهد برای توجیه معرفت و عمومیت دلی  حجیت ظنون  است؛ ارزش معرفت اقامه  شناسی ظّن، منبعیت 
 (295_ 293خاصه. )و
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هللمد یهللمنهللآلهللحممه ؛
گروهالالی از امالالوات را بالالا همالالان صالالورت و چهره کالاله داشالالتند بالاله دنیالالا  همانالالا خداونالالد  هالالایی 

گروهی را تلی  می برمی گروهی را عزیز و  غلباله و کند و اه  حه را بر اهال  باطال   گرداند؛ 
دهد. این واقعه هنگام ظهور  نصرت داده و مظلومین را بر ظالمین و ستمگران غلبه می

  (78 :ال 1413 ،)مفید  رخ خواهد داد.  ولی عصر

 این تعری  به دالی  زیر از جامعیت و مانعیت بیشتری برخوردار است:
 ؛«یرد»هماهنگی بین معنی لغوی و اصطالحی رجعت با تعبیر _ 

 ؛«ًا من االمواتقوم»اشاره به عمومیت نداشتن رجعت نسبت به همه مردگان با تعبیر _ 

اشاره به رجوق روح باله همالان بالدن و صالورت دنیالوی و دارای جسالم و خالواو مالاده بالا تعبیالر _ 
کانوا علیها»  ؛«فی صورهم التی 

کاشانی و رضوی، _   .(57 :1391اشاره به فلسفه و زمان رجعت )هادوی 
کام البته ه که با رجعت را شا ،برخی از روایات ؛ زیراندارد نوز این تعری  مانعیت  م  افرادی 

 .(25 ،1: ج1367 ،)قمی  دانند اند نمی عذاف از دنیا رفته
برخی نیز رجعت را به معنای بازگشت جهان به سوی حه و عدالت بعد از انحالراف و بازگشالت 

کمیالالت اسالالالم، تفسالال کالالردهیدولالالت و حا عالمالاله  (629: 1412 ،صالالدر ؛  267 :1390، )سالاللیمیان  انالالد. ر 
کاله ایالن مع ای باله  نالا از رجعالت، لطمالهطبرسی، پع از اشالاره باله ایالن معنالا از رجعالت، معتقالد اسالت 

  (367، 7: ج1372 ،)طبرسی  زند. معنای اجماعی آن نمی

کمی قب  از قیزمان دق درباره ام و یالزمالان بالا آغالاز ق ام، هالمیه رجعت، سه احتمال وجود دارد: 
، هالر سالاله احتمالال را در بالالر «امیالهنگالالام ق»ر یال. در هالالر صالورت تعبام امالام مهالدی یالالکمالی بعالد از ق

  (36 ،8: ج1393 ،شهری )محمدی ری  رد.یگ می

وایات رجعت م دسته  عصومینبندی ر
 ین محضمؤمنروایات رجعت  (الف

که بر رجعالت  این دسته شام  روایاتی می ین محالس داللالت دارد. عمومیالت داللالت مالؤمنشود 
 هم خواهد بود. این اخبار شام  رجعت معصومین

 روایت اول:
رُرة هلل»هللهللْطلهلل هالهللجًفرهللْطل:هللعنهللز َْ اِل َ ُِ هللُ ةأ َِ ََ هللََِّفٍسهللذُ

لهأ هللکهللْهطهلل_هللذ هللُوالْهللمنهللْتهلیههلل«هللهللکأ ل:هلله
هلل.(210هلل،1:هللج1380هلل،طش)عیهللهللهللذو هللُوالْیرجعهللحىتهلل ب هللمنهلل نهلل
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کتب رجالی، توحیه شده و با عبارت  از « ون هذه الطائفةین من عیحقة صدوق ع»عیاشی، در 
کتب رجالی توحیه  (351: 1407، نجاشی ؛  145: 1411، )عالمه حلی  او یاد شده است. زراره نیز در 
 ،کشی ؛  337 :1381، )طوسی  توصی  شده است.« حقة امامی صحیح المذهب»شده و با عنوان 

گرچالاله بنالالابراین روایالالت (154 و138 :1348 کالاله طریالاله  از نظالالر سالالند ا مرسالالله اسالالت امالالا در صالالورتی 
 . خواهد بود، معتبر عیاشی به زراره صحیح باشد

گرچالاله از نظالالر داللالالت نیالالز کشالال ا   امالالاشالالدگان داللالالت دارد.  تهبالالر عمومیالالت رجعالالت نسالالبت بالاله تمالالام 
  (131، 2: ج1367 ،)قمالالالالی  ( و روایالالالالات معتبالالالالر95:ایالالالالن عمومیالالالالت بالالالالا اسالالالالتفاده از آیالالالالات )انبیالالالالاء

 خورد. ت صین می
 روایت دوم:

َثَنهلل یَبهللهللَح هَ
َ
یَبهللهللأ

َ
َمهللهللَعَنهللُِهَنهللأ یَبهللهلِِلعأ

َ
َلهللَعِنهللأ َفضهَ أ ُِ هطىَلهللهللَفهللهللهللَعِبَ َُ هللهللٍرهللَعَنهللُ ًَ ََ َ هلل اِلإه هلل»َْ هللَ هَک ه أ شأ هللحَنِ َْ اِل

ٍةهللَفاِلجطهلِل مهَ
أ
هللأ َ
له کأ طَلهللإهلَل«هللَمِنهلل هللهللهللَسهللهلِِلَْ

َ
نهلَلهللهللَحٌ هللَمَنهللأ مه ِْ ه أ ُِ هللُ َتهَلهللهللهللَ َ هللهللهللْأ ههَ هلل هلَلَُ هللهللهللِ َجهعأ ههللهللَحهىتهَ هللَیأ َْ هللهلل_هللهللال هللَه هلل هلَلَک ههَ َُ هلل ِ َجهعأ

َضهللُإِلهلَل ضطهلِلیهلَلَمِنهللحَمَ ضطهلِلهلل_هللطَنهللحَمِ ِفَ هللحَمِ ُأ َضهللُِإ هللَمِنهللحَمَ  .(131،هلل2:هللج1367هلل،)مقیهللهللَک
 «ابالراهیم بالن هاشالم قمالی»و پالدر بزرگالوارش،  (260: 1407 ،)نجاشالی «علی بن ابالراهیم قمالی»

کتب رجالی به عنوان حقه و امامی توصی  شالده(16: 1407 ،)نجاشی  « ابالن ابالی عمیالر»انالد.  ، در 
اسالالت.  (556 :1348 ،)کشالالی  و از اصالالحاف اجمالالاق (327 :1407 ،)نجاشالالی  نیالالز از بزرگالالان شالالیعه

ه عمالالر مفضالال  بالال»و  (374 :1348، )کشالالی  «مفضالال  بالالن مزیالالد»در ایالالن روایالالت میالالان « المفضالال »
که در هر دو صورت، بنابر تحقیه درایة النور این دو  (323 :1348 ،)کشی  «جعفی مشترک است 

نتیجاله،  بزرگوار حقه و امامی هستند. بنابراین، تمالام راویالان سلساله سالند امالامی و حقاله هسالتند. در
 است.« صحیح»روایت از نظر سند 
کنالد و  نیز این روایت، عمومیت داشالتن رجعالت نسالبت باله هماله مردگالان را رد مالیاز نظر داللت 

کافران محس اختصاو میؤآن را به م کفالر نیالز، پالذیرش و  منان و  دهد. مالالک محالس ایمالان و 
 و سایر امامان دانسته شده است. عدم پذیرش والیت حضرت علی

 روایت سوم:
هلل)ُمح  هللَعِن أ َ هللَک مهَ َ هللهنهللحمم هنهللعییس(هللَکهللحمأ َّ هللِهَنهللُحِلأ َ یَبهللَِ 

َ
هللهللهللِهَنهللأ طَلهللَک طهَ َ هللِهَنهللهللَعِبَ َُ هللُحِل َ مهَ َ ِهَنهللحمأ

هللیَعهلل هالٍل،هللَعهِنهللَعهَیهَ بأ هَنهللِههَنهللحَمِ َّ هطٍلهللهللیَسه،هللَعهَنهللُحِلَ ََ ِنهللهللِههَنهللَر
َ
هللأ هتأ َِ َکَر هطَل:هلل َْ َسَُسَةهلل ُأ َهههطهللهللهلل،هللَعهِنهلل

َ
َلهللأ
َ
ِلهأ
َ
أ

َفرهلٍل ًِ َإِةهللَإَطهللهللَج
َ
أ ِّ هللَم طهللیَفطِحَ ِبتأ َغهللَِبَ ِهبأ یَنهللهللَحطَجىَتهللَفِةهللأَلَ  ِ َِ ِخ

َ
:هللأ ِبتأ ِأ ط،هللَف فهللهللَمِمَ َْ َتهَلهللَمهط ْأ ِنهلل َعمهَ

ههطَل:هلل ِ ههٌلهلل»َْ َْ هلل ِ ههلأ َِ هللُِإ ،هللَک ٌْ هللَمههاِل ْأ ههاِل َ ُِ هلل«هلل...هللَه،هللُ َکَجههلهَ هللَُ هللَعزهَ نهَ َُ :هلل ِبههتأ
ِأ ههطَل:هللَف هلل هلَلَْ ههولأ هللََِّفههٍسهللهللهللِأ ههلهأ کأ

هلل
َ
هللَفَ أ
َ
.هللأ َْ اِل َ ُِ هللُ ةأ َِ ََ هلل هلِلذُ َتَلهللَهِ ْأ هلل هلَلَتهللَمِنهلل َِ ،هللَف َْ اِل َ ُِ َ هللُ ههلِِلإهلَل»طَل:هللذأ ّهَ َتَلهللَهطإ ْأ هللهلِِلَسهللَمِنهلل َْ َکَمهِنهللَمهط َفهلل

ِنهلل
َ
هللأ هللهأ هَ َتَلهللَه ْأ هللَمِنهلل نهَ َُ َّهلِل هلَلَعَیهللَفَ َُشَ ،هلل ىَلهللُإ هأ َُ هللهلَِلِ َجَعهلل هلل هلَلطهللَحىتهَ َْ اِل َ ُِ وَ هللُ هلل.(92هلل:1۴21هلل،)حیهلل«هللذأ
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کتاف  مختحرالبحائرکتاف   عبداهلل سعدبن بحائر الدرجاتحسن به سلیمان حلی، تل یصی از 

؛  155، 30: ج1409 ،)شالیخ حالر عالاملی  ق( اسالت.301یالا  299)متوفی  قمی یاشعر خل  ابی بن
؛  216 :تالا )طوسی، بی  است. فقها و بزرگان شیعه از وی (124، 3ج: 1408 ،شیخ آقا بزر  تهرانی 
کتالابی دارد  (178 :1407 ،نجاشی ؛  79 :1411 ،ه حلیعالم  به تصالریح شالیخ طوسالی و نجاشالی، او 

بنالالابراین، بالالدون تردیالالد  (178، 1: ج1407 ،نجاشالالی ؛  215 :تالالا ی)طوسالالی، ب  .بحححائرالدرجاتبالاله نالالام 
کتاف سعد اسالت، ناله مختحر البحائرکتاف  کتالاف کاله  این تل ین  صالفار را  بححائرسالعدبن عبالداهلل 

کالرده باشالد. منشالأ ایالن  کرده باشد و حسالن بالن ساللیمان نیالز تل الین او را دوبالاره خالصاله  خالصه 
کتالالاف اشالتباه، برداشالت نادرسالت از سال ن حسالالن بالن   ةالرجعحح اثبحاتساللیمان اسالت. او در ابتالدای 

 نویسد: چنین می
هلل وهلل ینه َهذههللهللقهلللً هللهنهللعِ هللُ هللفأَّطهللمثِهتهطهللف رهللطریثهللمنهللغیمًنهللُإرجًةهلل حطدهللتهللفیْ هللر

کُههلللً هللهنهللعِ هللُ هللف هلل رجعهلل ىلهللمطهللر تصرهللُإِصطَرهللُألورُ ،هللمثه هلل.(125:هلل1۴21،هلل)حیهللهللک طلهللحم 

کن»در این متن به صورت امر و به معنای «  رجع»فع   صالورت ه است، نه ب« برگرد و مراجعه 
گالر«گالردم برمالی»م و به معنای متکل حسالن بالن  بایالد پالع شالود، خوانالده مالتکلم صالیغه باله ؛ زیالرا ا

 در کنالد وفالا اش وعالده باله و بیالاورد کتالابش در روایالات غیالر سالعد از بعالد را دسالع روایالات سلیمان

کالاله  (124، 3ج ،1408 ،)شالیخ آقالالا بالالزر  تهرانالالی  اسالالت. نکالالرده نقالال  را روایالالاتی چنالین حالالی 
کتالالاف  کتالالاف  ،حسالالن بالالن سالاللیمان مختحححر البحححائربنالالابراین،  سالالعدبن  بحححائرالدرجاتم تصالالری از 

عبالالداهلل اسالالت. حسالالن بالالن سالاللیمان بالالن محمالالد بالالن خالالالد حّلالالی )قالالرن هشالالتم( نیالالز فالالردی حقالاله و از 
گردان شالالهید اول اسالالت. ؛  285، 19: ج1389 ،مامقالالانی ؛  155، 30: ج1409 ،)شالالیخ حالالر عالالاملی  شالا

  (124، 3: ج1408 ،شیخ آقا بزر  تهرانی 
که باقی می  مختححر بححائر الحدرجاتماند اتصال حسن بن سلیمان حّلالی، صالاحب  تنها اشکالی 

کالالاله چنالالالد قالالالرن بالالالا هالالالم فاصالالالله دارنالالالد و بالالاله همالالالین دلیالالال ،  بححححائر الحححدرجاتبالالاله نویسالالالنده   اسالالالت 
ک بایسالت توسال  روایالات مسالند، تصالحیح و  تالاف، مرسال  و ضالعی  خواهنالد شالد و مالیروایات این 
 تقویت شوند.

کتالالاف  ارسالالال دربالاله غیالالر از اشالالکال  ، ایالالن روایالالت، معتبالالر اسالالت و تمالالامی مختحححر البحححائرروایالالات 
 ،کشالالی ؛  83 :1407 ،نجاشالی ؛  334 :1407 ،)نجاشالی  راویالان سلسالله سالالند، مالورد اعتمالاد هسالالتند.

 از نظالر داللالت نیالز (337 :1381 ،طوسالی ؛  123 :تالا طوسالی، بی ؛  263 :تالا طوسی، بی ؛  512 :1348
کشته مانند روایت اول  داللت دارد. شدگان بر عمومیت رجعت نسبت به تمام 
 روایت چهارم:
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هلل  َ یَبهللهللحمم هنهللحّ
َ
َضطُحِل هلَلهللُِهَنهللأ َ ِفاَلَُنهللَعَنهللُإ ه طَلهللَعَنهللُإصهَ

هللهللطهَ ه أ ًِ أ طَل:هللََسَ هللَفهلل هلَلَْ هولأ هَةهللهللِأ ًَ ِج ُإ هَ
نهلَل مه ِْ أ ُِ هللَمَنهللُ َْ هللَمِنهللَمط هللَ َ َْ ِقهللَمط َتَلهللَمِمأ ْأ هللَمِنهلل َتَلهللَک ْأ هلل.(93هلل:1۴21هلل،ی)حهللهللهلل

؛  285، 19: ج1389 ،)مامقالانی  معتبر و قاب  اعتماد است با اغمار از ارسال سند این روایت
منین داللالت ؤو بالر رجعالت مال (178 :1407 ،نجاشالی ؛  334 :1407 ،نجاشالی ؛  338 :1381 ،طوسی 

که مرده کشته شده دارد؛ چه آنهایی  که  مختحر اند. البته اشکال عمومی روایات  اند و چه آنهایی 
 ست.به قوت خود باقی ا البحائر

 روایت پنجم:
یَبهلل
َ
ٌ هللَعههَنهللُِهههَنهللأ ًِ ههطَلهللهللَلهه طهَ هللهللُحِل َ ََ ههَعههِنهللکأ یَبهللِِ

َ
هللَعههِنهللأ ٍَ ههالهللیَهَصهههللَبهللِهههَنهللَحِفهه هأ

َ
ههطَلهللأ َْ هلل هَ ههطَل:هلل...هللمثأ َْ ٍرهلل

َفرهلٍل ًِ هللمهلَلهللَج هللَإ أ هللَک ههَ َُ ٍنهلل مه ِْ هللهلِِلَمطهللَمِنهللمأ َثهللَحىتهَ ًَ هللهأ َْ ِ َبٌةهللَمِنهللَمط َْ هلل هلل أهللَ ٌةهللَک َثهللَحىتهَ ًَ َتَلهللهأ ْأ هللَمِنهلل َ َلهللَک ِِ
.َیأهلل َْ هلل(99هلل:1۴21هلل،)حیهللهللال

 ،نجاشالی ؛  431 :1381 ،طوسالی ؛  441 :1407 ،)نجاشالی  تمام راویان حدیه، از حقالات هسالتند.
بنالالابراین، روایالالت بالاله غیالالر از اشالالکال عمالالومی روایالالات  (285، 19: ج1389 ،مامقالالانی ؛  178 :1407

ین مالؤمنت. مدلول این روایت بر عمومیالت رجعالت نسالبت باله ، از نظر سند معتبر اسمختحرالبحائر
کشته شده که  ین طباله مالؤمناند یا بالا مالر  طبیعالی از دنیالا رفتاله باشالند. هماله  داللت دارد چه آنها 

کشته شده باشند با مر  طبیعی از دنیا می این روایت، به دنیا برمی گر  روند و برعکع،  گردند و ا
گر با مر  طبیعی از دنیا رفته با شند با قتال  از دنیالا خواهنالد رفالت. ایالن روایالت، عمومیالت داللالت ا

کشته  دهد. ین نسبت میمؤمنزند و آن را به  شدگان ت صین می روایت قب  را نسبت به همه 
 روایت ششم:

هه َّ هللُحِلأ هللِهههنأ ه أ مهَ َ هللحمأ َ یَبهللهللَِ 
َ
َ هللهللِهههَنهللأ أ ُِ هطَل،هللَعههِنهللَعِبههَ َُ هللِهههَنهللُ طهَ ،هللَعههیههُحِل َ َثهه أ هِنهللَح هَ ،هللَعمهَ ِنهللَجههطَهَرهللِهههَنهللَ ةه

یَبهللی هلَل هلَل
َ
َفهرهلٍلهللَ ،هللَعِنهللأ ًِ َکَجهَلهللهللَج هِوَلهللَُ هللَعزهَ َْ هَلَلهللَعهِنهلل هطَل:هلللأ هللَفهللهللهللَْ ِ ْأ َتِبه ْأ هلل ِ َِ هللَإه هلَِلهللَک ِهللیَله ْهأ ه هللمأ ِک

َ
هللهللَلهللَُ هللأ

طَل:هلل َِ ِ رهلَل هلَل»َف ََ هلل
َ
هللأ هلَِلهللیطهللَجطَه أ هللَُ هللیَمطهللَل هللَمِنَك،هلل«لأ تأ ًِ َذُهللََسَ َُ هلل

ههَ َُ هللَُ هلل هللَک :هللَه ِبتأ
ْأ طَل:هللفهلل َِ هللَفهلل»َف ِ هلأ َِ هللُِإ

هلَِل هللیَل رههلَلهللَلهللَعَیهٍ هللذأ َتَلهللَفهلل ههلَلَک ْأ ِنهلل َتَلهللَفهلل هلَلَکَههللهللهللَتَ ،هللََفَ ْأ هلَِلهللَتَ هلل هللإهلَلیَل َحهٍ هللهلِِلَلهللَُ ،هللَک
َ
هَسهللَمِنهللأ هَذَههلل أ هللَِبَ نأ مه ِْ

هللمهلَلَ ههُآِلهلل ِ َبههٌةهللَک َْ هلل هللَإههه أ هللَک ههَ َُ َتههَلهللهلِِلَةهلل ْأ هللَمهههِنهلل هه أ َّهَ َُ هلل أهللَ هههٌة،هلل هللَحههىتهَ هههِنَشههه أ هللَمههِنهللَیأ ،هللَک َْ هللال َْ هلل أهللَمهههط هللَحهههىتهَ ِنَشهه أ
َ َلهلل أهلل  .(111هلل:1۴21هلل،)حیهلل«ِِ

، از نظالر سالند نیالز مرسال  اسالت؛ مختحر البححائراین روایت با قطع نظر از اشکال عمومی روایات 
َحُه »ه زیرا در سلسله حدی ْن َحّدَ کاله مشال ن نیسالت. بنالابراین، روایالت ضالعی  و « َعّمَ وجود دارد 

 غیرقاب  اعتماد است.
 روایت هفتم:
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ٌ هللَعههَنهللُِهههَنهلل ًِ یَبهللهللَلهه
َ
یَبهللهللأ

َ
ههطَلهللَعههِنهللأ طهَ َصهههللُحِل َ َِ َنهللهههنهللُِإ مِحَ هللَعههِنهللَعِبههَ ُإ هَ ََ ههط مهَ َِ ههٍ هللُِإ َُ یَبهللیَخط

َ
هللَرهللَعههِنهللأ

َفههرهلٍل ًِ ههَذَههللُآِلهللهللَج ََ هلل
َ
ههَ أ َْ ههطَل:هلل هللَُ هللُِشههَ ریَةهللَ ههَْ نهَ نهلَلهللهللَُ مه ِْ هه أ ُِ هللَمههَنهللُ ِقهللَ َ أ ََ ِمههالُ

َ
هللأ ِقهللَک ههاأ َّ َِّفأ

َ
ههِلهللهللهللهللأ ََ ههطَلهلل َِ َف

ههِ رهلَل ههَنهلل هلَلَمههِنهللهللیََ هللهللًِ ِبهههتأ ِأ ههوَنهلل أهللَف نأ مه ِْ أ ُِ هللُ ههلأ ََ ط هللهلَِلفهلَلهللهللَِ ههوَنهللَک بأ هههوَنهلل أهللِِ أ َ بأ َتهههَلهللهللهللِِ ْأ ههِنهللَمههِنهلل َُ هللَإ هللَک ههطَلهللَه َِ هللَف
نهلَل مه ِْ هه أ ُِ هللَمههَنهللُ هللَ َ هللَحههىتهَ دهَ هههللسأ هللَمههِنهللَیأ هللَک َْ هللال هللَحههىتهَ دهَ هللسأ َْ ههط أهللَمههط ََ  ِ َُ ِن َأ هللَفههَوهلل ههِ َسةأ ِأ ِبههَكهللُِإ ََ هلل َ ههَلهللَک هلل،)حههیهللهللِِ

 .(105هلل:1۴21

ْحَمِن »تمامی راویان سلسله سند، موحه هستند به غیر از  که هیچ توصالیفی « رِ یبن اْلَقِص  َعْبِدالّرَ
کتب رجالی که شیخ حالر عالاملی  (111 :1381 ،طوسی ؛  11 :1383)برقی   در  ندارد. البته در سندی 

 (277 :1425 ،)شیخ حر عاملی برد  نام می« ریم القصیعبد الرح»کند از  برای این حدیه ارائه می
کتالالب رجالالالی توصالالی  نشالالده اسالالت.  (139 :1381 ،طوسالالی ؛  18 :1383 ،)برقالالی  کالاله ایشالالان هالالم در 

 بنابراین، روایت معتبر ن واهد بود.
 روایت هشتم:
هلل هلَل هللِهنأ اللأ ِأ هللی هلَل هلَلهللًِ َّ هللُحِلأ هللِهنأ مهَ أ َ هللحمأ هللَ هللَک َ یَبهللَِ 

َ
هللَعهللهللهللِهَنهللأ هللِهنأ مهَ أ َ طَلهللَکهللحمأ طهَ بهلَلیَسهللِههَنهللیُحِل َ هعأ ََهللِِ ِههَ ُ َُ هلل هللیأهللٍ هللَک

یَبهلل
َ
ههٍ هللَعههَنهللُِهههَنهللأ مهَ َ هللحمأ َمهللهللِهههنأ ههعأ َذهللِِ

أ
َمههَ هللِهههَنهللأ هلل هلِلٍر،هللَعههِنهللعأ هللُإطهَ هللِهههنأ هه أ مهَ َ َثَنطهللحمأ طَل:َحهه هَ َْ ههَنههَةهلل یَبهللِهَ

َ
هللطَر،هللَعههِنهللأ

ههِوَلهللَُ هللهللَفهللهللهللَعِبههَ َُ هلل َکَجههَلهللَْ هللهللهللَعزهَ ههطَل:هللَ ههَک َِ ههٍةهللَفاِلجههِطهللَف مهَ
أ
هللأ َ
ههله کأ هللَمههِنهلل هه أ شأ هللحَنِ َْ َحههٌ هللَمههَنهللهلِِلَإهه»اِل

َ
َسهللأ

نهلَل مه ِْ هه أ ُِ هللُ هللَلههَ َ ههَ َُ َتههَلهلل
ْأ هللهلَِلهلل هللَحههىتهَ ههِ َجعأ نهلَلَیأ مه ِْ هه أ ُِ َحههٌ هللَمههَنهللُ

َ
هللأ هللَه ،هللَک َْ هللال هللَلههَ َ ههَ َُ هلل َْ هللهلَِلهللَمههط هللَحههىتهَ ِ َجعأ

َ َلهلل أهلل هلل«.ِِ

ُد ْبُن الّطَ » در سلسله سند این روایت، مجهول است. بنالابراین، روایالت معتبالر و قابال  « ارِ یَّ ُمَحّمَ
 اعتماد نیست.

. از مجمالوق ایالن روایالات باله دسالت اسالت« صالحیح» روایالت دومدر این دسته از روایالات، فقال  
کاله رجعالالت م صالوو  مالی کالافران محالالس اسالت. مالؤمنآیالد  کاله بالاله قتال  رسالیدهمالؤمنین و  انالالد  ینی 

کالاله بالالا مالالر  طبیعالالی از دنیالالا رفتالالهمالالؤمنگردنالالد تالالا بالالا مالالر  طبیعالالی از دنیالالا برونالالد و  برمالالی انالالد  ینی 
کشالالته شالالون برمالالی نقالال  ایالالن روایالالت، چنالالین اسالالتدالل  د. مرحالالوم شالالیخ حالالر عالالاملی پالالع ازگردنالالد تالالا 
کالاله رجعالالت همالاله شالالهیدان بالاله طریالاله اولالالی، رجعالالت همالاله امامالالان مالالی کنالالد  را حابالالت مالالی کنالالد 

کثیالالری بالالر رجعالالت ایشالالان تصالالریح دارنالالد.کالاله  این نظالالر از صالالرف  :1425 ،)شالالیخ حالالر عالالاملی  روایالالات 
آیا زمان رجعت آنهالا بعالد از رحلالت امالام که  این خصووه اما درباره جزئیات این رجعت، ب (343
 داللتی وجود ندارد. است یا قب  از آن، زمان 
 روایات رجعت پیامبران و امامان  (ب

و شام  پیامبران و  که داللت عاّم دارند« ال »در این دسته از روایات، عالوه بر روایات دسته 
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 شود. بررسی می ، سایر روایات ناظر به رجعت پیامبران و امامانشوند می ائمه
 روایت اول:

َثَنهلل یَبهللهللَح هَ
َ
هللهللأ

َ
َمهللهللیَبهللَعَنهللُِهَنهللأ یَبهللهلِِلعأ

َ
طَنهللَعِنهللأ َُ ِّ هلَِلهللَعِبَ َُ هللهللٍرهللَعَنهللُِهَنهللمأ هللََّ َثهللُ أ ًَ طلهللَمطهللَه ِطهللَمهِنهللِههللَْ

هلِِل هللَجهه ه ههقهَ هللَفَابأ َْ ِنهللآَد هللهلل-َإه أ هللَک ههَ َّهلِل هلَلَُ ىَلهللُإه هأ َُ هلل هللهلَِلِ َجههعأ مهلَل هلَلطهللَک
َ
هللأ هه أ نهلَلیههِنصأ مه ِْ هه أ ُِ هللَ هللُ ،هلل1:هللج1367هلل،)مقههیهللهللَ َ

هلل.(106

گذشالت. « ابن ابی عمیر»و « ابراهیم بن هاشم»و « علی بن ابراهیم»توصی   در روایالات قبال  
کتب رجالی با عنوان « عبداهلل ابن مسکان» )طوسالی،  «حقة عین امالامی صالحیح المالذهب»نیز در 

یاد شالده و از اصالحاف اجمالاق شالمرده  (215 :1407 ،نجاشی ؛  106 :1411 ،عالمه حلی ؛  294 :تا بی
« صالالحیح»بنالالابراین، روایالالت از نظالالر سالالند معتبالالر و بالاله اصالالطالح  (375 :1348 ،)کشالالی  شالالده اسالالت.

 (3 :1404 ،)جزائری است.
کتالالاف  ،)بحرانالالی هالالای روایالالی نیالالز آورده شالالده اسالالت.  ایالالن روایالالت بالالا مضالالامین مشالالابه در سالالایر 

 ،قمالی مشالهدی ؛  181، 1: ج1380 ،عیاشالی ؛  359، 1: ج1415 ،زییعروسی حالو ؛  648، 1: ج1416
  (147، 3: ج1368

ع  به رجوق و نصرت در آینده داللت دارد؛ زیالرا بالرای خبالر دادن از « ینصر»و « یرجع»فع  مضار
گذشته از فع  ماضی استفاده می از رجالوق و  ز امام صادق شود. در اینجا نی رجوق و نصرت در 

کالالاله نصالالالرت  خبالالالر مالالالی بعالالالد از زمالالالان حیالالالات حضالالرت علالالالی نصالالرت  دهالالد. البتالالاله، احتمالالالال دارد 
کالردن. در ایالن صالورت،  پیامبران، نصرت معنوی باشد، نه نصرت فیزیکی و جسالمی؛ ماننالد دعالا 

کاله رجعالت اصالطالحی، رجعالت  داللت روایت بر رجعت اصطالحی پیامبران، تضعی  می شود؛ چرا
کاله پیالامبران خالدا بالرای زیالارت قبالر  نیالز عالت روحالانی. در روایالاتجسمانی است نه رج آمالده اسالت 

هالر چنالد ایالن احتمالال بالا ظالاهر  (588، 4: ج1407 ،)کلینالی  گردند. ، به دنیا بازمیامام حسین 
و نسالبت باله ان، قالوی مؤمنالبنالابراین، داللالت روایالت نسالبت باله رجعالت امیرروایت م الفالت دارد. 
 ست.نیازمند قرائن بیشتر ارجعت همه پیامبران، 

 روایت دوم:
َثَنهلل هللَح هَ طَلهللَک یَبهللهللَْ
َ
هَوهللهللأ ِضَرهللِهَنهلللأ هللىَیهللِحه هلَلٍ هللَعهِنهلل هلِلَعَنهللُإنهَ َبهَیهَ َمهللهللهللُحِلَ هللیهَعهِنهللَعِبهَ هللُحِلَ هطَ هَ

یَبهللهللَ هللُإطهَ
َ
هللَعهِنهللأ

هلل َیهَ طهأ
َُ ٍ هللُِإ َُ هللهللَخط ههللَعهِنهللَعهَیهَ َّ هللِههَنهللُحِلأ َ هَذهللهللَفهللهللهللَِ 

هللُإهَ نهَ َُ هَ :هلل اِلإه
هَفهَ َضهللَعبهلَلهللیَْ هللِِ هِ آَنهللَإهرُدهأ ِأ ىلَكهللُِإ َُ هللهللَكهلل

هطَلهلل«هللَمًطٍدهلل َإه هلَلَْ َُ هلل ههلِِلِ َجهعأ َِ ِقهللََّ
ِقهللِهأهللُأ مهلَلهللُأ

َ
هللأ نهلَلیَک مه ِْ ه أ ُِ ُ هلل أ هللهللَ َ هةأ ََّهَ هللُأِلَ ،هلل2:هللج1367هلل،)مقهیهللهللَک

هلل.(1۴7
کتالب رجالالی « ابراهیم بن هاشم»و « علی بن ابراهیم»توصی   گذشت. اما در  در روایات قب  
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یحیالی بالن عمالران »، (427 :1407 ،نجاشی ؛  345 :1381 ،)طوسی  «النضر بن سوید الصیرفی»از 
عبدالحمیالد »، (444 :1407 ،نجاشالی ؛  231 :1407 ،نجاشالی ؛  182 :1411 ،)عالماله حلالی  «الحلبی

 ،)کشالی  «ابوخالالد الکالابلی»و  (116 :1411 ،عالمه حلی ؛  339 :1381 ،)طوسی  «بن عوار الطائی
یالاد شالده اسالت. بنالابراین، ایالن « حقالة امالامی صالحیح المالذهب»وان بالا عنال (122و  10، 115 :1348

 است.« صحیح»حدیه، از نظر سندی مشکلی ندارد و 
، بالاله سالالوی امالالت ان و همالاله امامالالانمؤمنالال، امیرایالن روایالالت، بالالر بازگشالالت پیالالامبر اسالالالم 

کت است.  (7 :1391 ،طبسی)  کند، اسالمی تصریح می کیفیت آن سا اما نسبت به زمان، مکان و 
بنالالابراین، داللالالت روایالالت بالالر رجعالالت اصالالطالحی، حابالالت نیسالالت و نیازمنالالد قالالرائن بیشالالتر اسالالت؛ زیالالرا 

که مراد از این رجعت، رجعت در قیامت باشد.   ممکن است 
َکِلَمًة »چنین علی بن ابراهیم در تفسیر  هم  (283، 2: ج1367 ،)قمی  (28: )زخرف «َو َجَعَلَها 
کرده است.( بر رجعت ائمه 93:نم «)َسُیِریُکْم آَیاِتِه َفَتْعِرُفوَنَها»چنین آیه  و هم   تطبیه و تصریح 
کارشناسالالی خالالود را هرچ (132، 2: ج1367 ،)قمالالی کالاله مالالتن روایالالت نیسالالت و نظالالر  نالالد از آن جهالالت 

کرده است، می کند، و اال باله عنالوان دلیال  مسالتق   بیان  تواند به عنوان مؤید، این قول را تقویت 
 تواند اقامه شود. نمی

 روایت سوم:
هلل هللِهنأ یَبهللهللُِإَفِضلأ

َ
کهللِههَنهللأ هالٍلهللَعهِنهللَعِمهَر بأ هَنهللِههَنهللحَمِ َّ ههللَشطَذَُنهللَعَنهللُحِلَ ِِ هللُِوَ هَ هَ ًِ أ هللَعهِنهللَجهطَهٍرهللُحِل  َْ هطَلهللهللَ ُ َْ

َفرهلٍل ًِ َهطَج
َ
هللأ تأ ًِ هلل هلَلهللََسَ ولأ هللَُ هللهللهللِأ َنهللهلَِلإهلَلهللهللَک َُ َلهللهللهللِمَب َِ

َ
طهللأ ٌلهللهللهللَتهللهلِِلُِإبهلَلهللَمنهَ َ هللهللهللَسجأ َه َ هللَماِل ًِ َةهللَلَنٍةهللهللهللَه ََ ط ََثَ هللَ ههللکهللَثَو ِ َدُدأ

هللَمىَتهلل ِبتأ ْأ ًِطهلل ِّ هلل هلَلََ طَئَ َِ َ هللُِإ ًِ طَلهللَه َْ َكهلل َُ هللَذ ونأ َکههللهللُأ هلل هللَک ِبهتأ هللَفهلل هلَلِقهللْأ هطَئأ َِ هللُِإ ْأ هال هَعهللهللِأ ِّ ََ هطَلهلل َْ هَ هلل َعطَوَ
هلل هَ هللفهلَل هلَلَعِشهَ َةهللَلهَنِةهللمثأ ِنَ َصه أ أ ُِ هللُ جأ ههرأ ههلَِلح ِ َّ هللُحِلأ َْ هللَهههَ  هبأ

هللِطبأ َ ِلههَحطَهَ هللفهلَلهللَِ 
َ
هللَدَمهطَ هللأ هللهلَِلَک هللَک هلأ ههَیهلل هلَلِِ أ هللهللِّ

هلل هلل هلَلَحىتهَ ط أ فهَ ّهَ َجهللُإ رأ هللهلل(۴78هلل:هللل1۴11هلل،)طالیسهللهلل.هللح ِ
کتاف  کند: ها و روایات فض  بن شاتان، دو طریه را تکر می شیخ طوسی درباره دسترسی به 

 اول:
هللههنهللُحلّههللُ هللعنهللحمم هللهنهللعهی هالعِ  سهللعهنهللیههللعهنهللحممه هللههنهللُحلّهنهللعهنهلل محه هللههنهلل درَ 
هللإفضل.ِةهللعنهللُیهنهللحمم هللهنهللْتهللعی

 دوم:
هللهنهللُحلّهللحمم هللهنهللعی ههنهللشهطذُنهللهللَّصهرهللْنِهرهللههنهللعهیهللعهنهلل یبهللیهللعنهللمحلةهللهنهللحمم هللُإًبوَ 

هلل.(363هلل:َطهلل)طالیس،هللیبهلل هللعنهللُإفضلهللِعنهلل ه

قابال  اعتمالاد نیسالت، « بالن شالاتان ینصر قنبالر بالن علال ی ب»طریه دوم به دلی  مجهول بودن 
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 بوعبالد اهلل محمالد بالن محمالد بالن النعمالان »ست، معتبر است؛ زیرا در ایالن طریاله، ولی طریه ن 
 :1411 ،عالمالالاله حلالالالی ؛  446و 444و  326و 135 :تالالالا طوسالالالی، بی ؛  449 :1381 ،سالالالی)طو  «المفیالالالد
« ن بالالن بابویالالهیبالالن الحسالال یمحمالالد بالالن علالال»، (63و  49و  48و 32و  399 :1407 ،نجاشالالی ؛  147

؛  147 :1411 ،عالماله حلالی ؛  444 :تالا طوسالی، بی ؛  439 :1381 ،)طوسی «شیخ صدوق»معروف به 
طوسالی،  ؛  439 :1381 ،)طوسی  «محمد بن الحسن بن احمد بن الولید»و  (390 :1407 ،اشینج 

حقة جلی  امامی صالحیح »با عنوان  (383 :1407 ،نجاشی ؛  147 :1411 ،عالمه حلی ؛  442 :تا بی
حقاله صالحیح الحالدیه امالامی صالحیح »ان بالا عنالو« عیال حمد بن إدر»اند.  توصی  شده« المذهب
 یعلال»توحیاله شالده و  (92 :1407 ،نجاشالی ؛  16 :1411 ،یعالمه حل ؛  64 :تا )طوسی، بی  «المذهب

 کتب رجالی دارای مدح است.نیز در  (94 :1411، )عالمه حلی  «بة النیسابورییبن محمد بن قت
 ،نجاشالالی ؛  363 :تالالا )طوسالالی، بی  «فضالال  بالالن شالالاتان النیسالالابوری»در سلسالالله سالالند حالالدیه نیالالز 

 :1348 ،کشالی ؛  37 :1411 ،حلیعالمه  ؛  123 :تا )طوسی، بی  «حسن بن محبوف»و  (307 :1407
کتب رجالی با عنوان  (556 عمالرو بالن »اند.  توصی  شده« حقة جلی  امامی صحیح المذهب»در 

دارای مالدح  (73: 1، ج7: ج1364 ،)ابالن غضالائری علی رغم تضعی  ابن غضائری« ابی المقدام
 (488 :1342 ،)حلالالی  «حقالاله امالالامی صالالحیح المالالذهب»و بالالا عنالالوان  (392 :1348 ،)کشالالی  اسالالت

 شده است. درایةالنور نیالز در تحقیاله خالود، وحاقالت او (120 :1411، لی)عالمه ح  توصی  و تعدی 
و 193و  192و  195 :1348 ،)کشی  نیز هم مدح دارد« جابر بن یزید الجعفی»کرده است.  تأیید را

، اما مدحش بر تمالش غلباله دارد. بنالابراین، روایالت از (191 :1348، )کشی  و هم تّم  (197و  196
 نظر سند مشکلی ندارد و قاب  اعتماد است.

که امام زمان  داللت نیز از این روایت برمی از نظر  نالد و پالع ک نوزده سال حکومالت مالی آید 
هالم  باله مالدت سیصالد و ناله سالال مالالک بالر جهالان خواهالد شالد. بیالت از ایشان، یک نفالر از اهال 
و  به خون واهی امام حسین « منتصر»، فردی با عنوان مستعار چنین، پع از امام زمان 

کند. در نق  دیگالری از  قیام می« سفاح»او نیز مردی با نام مستعار  خیزد و پع از اصحابش برمی
که منظور از منتصر، امام حسین  است و منظور از سفاح، امالام  این روایت، تصریح شده است 

 .(257 : ف1413مفید، ؛ 326، 2: ج1380عیاشی، )  علی
بنالابراین،  (79، 13: ج1410 ،)خالوئی  اسالت.« المقالدام یعمرو بالن  بال»همان « عمرو بن حابت»

گشالت و انتقالام خالون  بعالد از امالام زمالان  طبه این روایت، امالام حسالین باله دنیالا بازخواهالد 
کشته خواهند شد. سآع امام علالی  گرفت و خودشان نیز  باله همالین  خود و یارانش را خواهد 

کالالرده و قیالالام مالالی بیالالت اه  جهالالت بالالر دشالالمنان کشالالت.  غضالالب  کننالالد و همالاله آنهالالا را خواهنالالد 
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کمیت یک نفر از سالال از  309 ، آن هالم باله مالدتنیز بر دنیا بعد از امام زمالان  بیت اه  حا
شالالود. البتالاله شالالاید بالالا توضالالیحات  شالالود، امالالا بالاله نالالام آن امالالام تصالالریح نمالالی ایالالن روایالالت فهمیالالده مالالی

 دانست. ن علیبعدی، بتوان آن امام را ش ن حسین ب
در تعالارر  شاید مالدلول روایالت در نگالاه ن سالت بالا شالرای  اصالالح شالده بعالد از امالام زمالان 

کفالر و  کاله پیالروزی و تسالل  حضالرت بالر جهالان پالع از شکسالت سالران  باشد، اما بایالد توجاله داشالت 
شالرک، باله معنالای از بالین بالردن هماله آنهالا و طرفالدارانش نیسالت. بلکاله ممکالن اسالت برخالی از انهالالا 

کنند یا به ظاهر دست از دشمنی بردارنالد. از زنده باش ند ولی به دلی  ترس از امام، خود را م فی 
که از بین نمی کنالد. بنالابراین مالی رود و هر لحظه می طرفی دیگر، اختیار انسان  تالوان  توانالد تغییالر 

که با رحلت یا شهادت امام زمان  کرد  کمیالت توحیالد تصور  ، فرصت را غنیمت شالمرده و بالر حا
ک که با  نتیجه مضمون این روایت معتبر تعارضی ندارد و قاب  تصور است. مگر آن نند. درشورش 

کاله انگیالزه ای بالرای هالرج و مالرج و ارتکالاف  بررسی شرای  مادی و فرهنگالی آن زمالان، حابالت شالود 
 اعمال ناشایست وجود ندارد. 

کالاله مالالی قرینالاله کنالالد  را توانالالد احتمالالال بالالروز هالالرج و مالالرج بعالالد از امالالام زمالالان  ای دیگالالر  تقویالالت 
( 38: )حجالر« ْوِم اْلَوْقالِت اْلَمْعُلالومَیال»احتمال زنده بالودن ابلالیع اسالت؛ زیالرا اقالوال دربالاره مصالداق 

 ،مکالالالارم شالالالیرازی ؛  159، 12: ج1417 ،طباطبالالالایی ؛  519، 6: ج1372 ،طبرسالالالی) متفالالالاوت اسالالالت. 
 (107، 7: ج1363 ،میینی شاه عبدالعظیحس ؛  71، 11: ج1374

 روایت چهارم:
هلل هللَعِن أ ًَ هلَلهللَک َمهَ هللِههَنهللَعِبهَ هللُِإ هلل ه]ُمح هللههنهللحممه هللههنهللعییسهَ،هللَعهِنهللعأ ٍُجهللیهَل،هللَعهِنهللَ َ یَبهللهللهللَعهِنهللهللهللَلهللِههَنهللَدسهَ

َ
هللأ

هللَُ هللهللَعِبَ َُ هلل ِولأ َْ هلل هللَإ أ ِبتأ ْأ طَل:هلل َکَجَلهللَْ هَذهللهللهللَعزهَ
هللُإهَ َبنطهللَک لأ هللسأ طهللَإَنِنصأ أ َّهَ هالُهللَفهلل َُ َّهلِلیهُحِلهلَلهللَنهللآَمنأ هللیطَةهللُإه هأ طهللَک

هلل هلَل َْ طَل:هلل هلَلاِل َْ هلل هللُأِلَِشدطدأ ْأ ال هللَُ هللَفهلل»ِأ هَكهللَک َُ هللَمهطهللَعَبِمهَتهللهللَذ
َ
هَة،هللأ ًَ ِج هلَِلهللهللُإ هَ َِّ

َ
هللأ نهَ
َ
هأ َکثهلَلَِ هللیهطَ هللَُ هلل هللَهِ ِِ کُهللنهلِل أهللر َصهرأ

َّهلِلهللَفهلل هللهلَِلُإهه هأ هللَهِ ههالُهللَک َتبأ ْأ ههِ هلل َْ ههَةهلل ََّهَ هللُأِلَ ههالُ،هللَک َتبأ ْأ هلل َكهللَفهلل أهللطهللَک َُ کُهللَفههَذ ههَةهللهللِنَصههرأ ًَ ِج هللُِلههَ َمِعهلل«.هللُإ هَ :هللَک ِبههتأ هللَ ههْأ َْ اِل
رهلَل أهلل َْ نطَدهللَمِنهللَمُطٍنهلل أ ُِ هللَ هٍب.هللیهنطَدهللُ َْ ه هلَلاِل وَنهللُإصهَ ًأ هَم هَكهللهلِِلِّ َُ هللذ َ قه وَجهللَ هَحَةهللَههطحِلَ هرأ هللُحِل أ ْأ هطَل:هللهللهللاِل ه»َْ هللَیهللََ

هلل ةأ ًَ ِج هلل.(91،هلل1۴21هلل،)حیهلل«هللُإ هَ
 :1411 ،)عالماله حلالی  «ججمی  بالن درا»و  (83 :1407 ،)نجاشی  «احمد بن محمد بن عیسی»
کتالالالب رجالالالالی بالالالا عنالالالوان  (127 :1407 ،نجاشالالالی ؛  375و 134 :1348 ،کشالالالی ؛  34 حقالالالة جلیالالال  »در 

نیز بنا بر تحقیه درایة النالور « عمر بن عبدالعزیز زح »اند.  توصی  شده« امامی صحیح المذهب
کشالی نیالز  (284 :1407 ،)نجاشالی  امامی و حقه است هرچند از نظر نجاشی م لال  اسالت و از نظالر 

کیر متهم شده است. بنالابراین،  (451 :1348 ،)کشالی  به نق  روایات از سوی افراد ناشناس و منا
تنهالا مشالک  ایالن سالند همالان روایت از حیه سند معتبر است و راویان آن دارای وحاقالت هسالتند، 
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 است. مختحرالبحائرمشک  عمومی روایات 
کالاله « یالالوم یقالالوم االشالالهاد»روایالالت، نالالاظر بالاله نصالالرت رسالالوالن و مؤمنالالان در دنیالالا و  اسالالت در حالالالی 

کشالالته شالالده و مالالورد نصالالرت خالالدا قالالرار نگرفتالاله انالالد. در ایالالن روایالالت،  بسالالیاری از انبیالالاء الهالالی در دنیالالا 
 سالالاله « فالالالی الرجعالالالة»کالالالول شالالالده اسالالالت. دربالالالاره معنالالالای مو« رجعالالالت»نصالالالرت ایشالالالان در دنیالالالا بالالاله 

کاله باله دنیالا دارنالد مشالمول  احتمال وجود دارد. احتمال اول این که رسالوالن و مؤمنالان در رجعتالی 
کاله خالدا در زمالان رجعالت و خالروج امالام  گرفالت. احتمالال دوم ایالن اسالت  نصرت الهی قالرار خواهنالد 

گرفت و به این ترتیب، نصالرت خالدا انتقام رسوالن و مؤمنان خود را از دشمنان خواه زمان  د 
یابالد. بالا ایالن احتمالال، رجعالت رسالوالن و مؤمنالان باله  نسبت به ایشان، در زمان رجعت تحقاله مالی

 شود. دنیا حابت نمی

که منظور از  رجوق و خروج از قبر باشالد. بالا ایالن احتمالال، « فی الرجعة»احتمال سوم این است 
نیالالز بالاله « یالالوم یقالالوم االشالالهاد»دن دوبالالاره اسالالت و منظالالور از نصالالرت در دنیالالا، نصالالرت بعالالد از زنالالده شالال

معنای قیام شاهدان قیامت است. بنابراین احتماالت، داللت روایالت فالوق بالر رجعالت اصالطالحی 
 ، مح  اشکال است. انبیاء و امامان

 روایت پنجم:
َثَنهلل طَعٌةهللهللَح هَ هللهللَ َ َنهللِهَنهللَعَیهَ َّ ِلَحطَهَنط،هللَعَنهللُحِلَ

َ
یَبهللهللَمِنهللأ

َ
ِثَمطَنهللهللِهَنهللأ ََهللهللهللعأ ِهَ ُ َُ هلل ِلهَحطَ ،هللَعهِنهللَیهللَک َُ هللِهَنهلل

بهلَل َ هللِهَنهلللأ مهَ َ هللهلِِلحمأ ههلَلهللَیهللَبَمهلل هلِلَمطَنهللُإ هَ
َ
َهطِ،هللَعِنهللأ

َ
هللأ ِإتأ

َ
طَل:هللَلهأ َْ َکَجهَلهللهللَعِبهَ َُ هللَ ،هلل هِوَلهللَُ هللَعزهَ َْ ِذهللهللهللَعهِنهلل َُ

َلهللفهلَل ًَ هلَِلیَج َِّ
َ
ِقهللأ هطَل:هللیُأ َِ الکِطهللَف بأ ِقهللمأ ُأ َب ًَ هللَج هلَِل»طَ هللَک َِّ هُأِلَ هللَُ هللَِ هولأ :هللَسلأ ََهللهللط أ ِههَ ُ َُ هلل طَعهللیأهللَک َِسَ َُ هلل هللیههللَک هللَک لأ

رههلَل هلل ههلَلذأ ةأ ََّهَ :هللُأِلَ الكأ بأ أ ُِ هللُ ،هللَک هلل«هلل أ أ
َ
هللأ :هللَک ِبتأ ِأ طَل:هللَف هللَْ ِعَطهللهللیهَ

أ
ِبٍكهللأ هطَل:هللیمأ َْ فهلل ِ ِبهَكهلل»ْأ هللمأ هَةهللَک نهَ َ ِبهَكهللُحِل  مأ

هلل ةه َُ هَ هلل.(163هلل:1۴25هلل،شیخهللحرهللعطمی ؛هلل 119هلل:1۴21هلل،حی ؛هلل 266،هلل2:هللج1۴16هلل،)حبرُینهللهلل«ُِإ

کتب رجالی و اتهام غلو نسبت باله آنهالابه دل  ی  تضعی  محمدبن سلیمان دیلمی و پدرش در 
 ایت ضعی  و غیرقاب  اعتماد است.، این رو(250 :1411 ،عالمه حلی ؛  343 :1381 ،)طوسی 

 روایت ششم:
هلل ٌْ ُ َ َثَنهللهللفأ طَلهللَح هَ َ ُهللَْ َ هللِههَنهللَطِبَحهَةهللُحِل أ مِحَ

َ
َ هللِهَنهللأ مهَ َ هللحمأ هللِهنأ مِحَ أ

َ
َثَنطَهللأ هلل]َح هَ َفهَرهللهللَلهطیَنهأ ًِ نهِطهللَعهِنهللَج ًَ ِن ًَ مأ

ههٍ هلل مهَ َ ههِوَلهللَُ هللهللَفهللهللهللِهههَنهللحمأ َکَجههَلهللَْ ههحطَطهللهللهللَعزهَ ههِمَسهللَکهللضأ هللُإشهَ ههَنهلل هلَلَک ههوَلهللَُ هللهللًِ ذُهللهللهللَسلأ َُ َمههَرهلل
َِ هللُِإ َک

وَطهلل َنهلل هلَلََ مهلَلهللًِ
َ
نهلَلیأ مه ِْ أ ُِ هللَ ُ هللَ َ یَبهللهللهللَعَیهَ

َ
ٍبهللهللِهَنهللأ َُ َطهللهللهللَطط ذُهللَجوهَ َُ هلل طَر

هللُإمهَ َنهلل هلَلَک هَلهللُأِلهلَلهللًِ َِ
َ
َةهللأ هُِإبهلَلهللََّهَ َتهللِِ

ههوَنهللُأِلَِسَضهللَفهللَیهلِل ُأ َمههطَنهللفهلَلهللَب هههلَِلآَخههَرهللُإ هَ ًَ أ ُِ ههطِطهللُ ِّ َْ هلل هللَک ههطهللَعههِ ِه الََنَ هللِمَبلأ ههَ أ ًَ َکمأ ههِقهلل أ ََ هللهلل َ ههالیَسهللَعههَیهللَ  هللمأ
ًَهلل أ ُِ هللُ هللَفِ َعِوَنهللَک هللهللَعبهلَلَ أ ًَهللهِیَ َکمأ هللِقهلل َ الیَسهللَ  هلل.(563هلل:1۴10هلل،)کالفهللهللهللَفِ َعِوَنهللَعَیهللمأ

کتب رجالالی، مجهالول اسالت و مالدح و تمالی دربالاره او وارد نشالده اسالت؛ « َم یُفَراُت ْبُن ِإْبَراِه » در 



 

 

اره 
شمهه
هم، 
یازد
ال 
س

44
ان 
ست
، زم

139
6

 
    
 

 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 

کالردهاما بزرگانی مانند شیخ صدوق، پالدر ایشالان و عالماله مجلسالی روایالات فراو انالد.  انالی از او نقال  
کتالالالاف از طریالالاله مقایسالالاله بالالالا روایالالالات معتبالالالر  عالمالالاله مجلسالالالی پالالالع از اعتبارسالالالنجی روایالالالات ایالالالن 

 نویسد: های دیگر، در توحیه ایشان چنین می کتاف
بیسهههللهللُإالثههو هللِبْإفهه هللکهللحّههنهللُإظههنهللبهه هللیًطههیَِّبدههطهلل ههطهللهللکهللحّههنهللُإضههِوهللف هلل:هلل1۴03هلل،)حم 

هلل.(37،هلل1ج

کوفی بنابراین ش ن اسالت. البتاله  اعتمالاد مالورد و توجاله مالورد نیالز تفسیرش و معتبر، فرات 
لالالالالت مالالالالورد بررسالالالالی قالالالالرار  کتالالالالب روایالالالالی دیگالالالالر، بایالالالالد روایالالالالاتش از نظالالالالر سالالالالند و دال هماننالالالالد سالالالالایر 

  (91/6/27-، جلسه سوم1391 ،)طبسی گیرند.

نظر از اشالکال سالندی، از  این روایت از نظر سند معنعن است و سند آن تکر نشده است. صرف
هالا»نظر داللت هم احتماالت م تلفی درباره تفسیر  هاِر ِإتا َجاّلَ از ارائاله شالده اسالت؛ در برخالی « َو الّنَ

و در  (562 :1410 ،)کالالوفی  تطبیالاله داده شالالده اسالالت و امالالام حسالالین روایالالات بالاله امالالام حسالالن
بنالابراین از نظالر داللالت هالم ( 562 :1410)کالوفی، و قیام ایشان.  برخی دیگر نیز به امام زمان

کمیت امامان معصوم  ناتمالام اسالت، مگالر پع از امالام زمالان  نسبت به احبات رجعت و حا
 همه این تفاسیر را از باف تأوی  و تفسیر به باطن بدانیم. که آن

 روایت هفتم:
وهلَل هللرأ هولأ ْأ

َ
هَضهللهللَفهللهللَیهللأ ًِ ههللَه َّ ِلهَحطَهَنطهللَعههَنهللُحِلأ

َ
هللأ َْ َفههط

إهَ َْ هللمأ َ ههَِ  طَعهللهللِههَنهللمَحِ َِسَ َُ ههَ هللِههَنهلل مهَ َ
هللیههَ َُنهللَعهِنهللحمأ َلهللَک

هلل هللهللَعِبَ َُ هللِهَنهللهللَعَیهَ َنهَ َّ یَبهللهللُحِلَ
َ
هللهللَعِنهللأ ًَ َصهللهلِِلشأ َ هللِهَنهللَّأ مهَ َ هَ هللهلِِلٍبهللَکهللحمأ مهَ َ هللَعهِنهللحمأ َْ هَ ُ کهللِههَنهللُِإفأ ٍرهللَعِنهللَعِمهَر

َمههر:هلل... ههَلهللِهههَنهللعأ َفضهَ أ ُِ ههَلهللَعههَنهللُ َفضهَ أ ُِ هللَُ هللإهلَلَ ههِهههَنهللُ هللَک ههلأ َفضهَ ههطهللمأ هللإهلَل هلَلِأ هللَک نهَ هههلَِلدهَ ّهَ هللُإ نهَ ههَر هللِههلَلِحضأ ِکَبهه أ هللُأِلَ  أ
هللَُ هلل هههولأ هههٌ هللَسلأ مهَ َ هللهللحمأ َ ههه ه هللُإصهَ هلل َک ِکَبههه أ هللُأِلَ مهلَلقأ

َ
نهلَلیأ مه ِْ ههه أ ُِ ُ هلل أ ههههللَ َ َّ هللُحِلأ هللَک هههنأ َّ هللُحِلَ هللَک هللَفطَطَمهههةأ هللَک هللَِ أ هللَک

هلل هههةأ ََّهَ هههَضهللُإِلهلَلهللُأِلَ هللَمهههِنهللحَمَ هههلهأ کأ هلل هللَیهههَک ضهههِطهللَک ِفهههَ هللحَمِ ُأ هههَضهللُِإ هللحَمَ ِک
َ
ضهههِطهللأ َمهههطهللهلَِلإهلَلطَنهللحَمِ هللَمِمأ هههنهَ َ صهَ ِِ

َجَمهلل َمطهللإهلَلیَُ أ َنهَ َُ هلل
َدِقهللَحىتهَ َ َوَنهللَفهللِأهللًَ هللهللِِ َ

له هللإهلَلَ هکأ هللَک ٍْ هللهلِِلاِل ِ َبهٍةهللَک َْ ِإهَفهلل
َ
هَبهٍةهللأ َمهط...هلل أ أ ِبهأ ىَلهللَمهطهللَشهطَ هللَر َُ َُنهلل

َ دهَ
هلل.(۴50هلل:1۴21هلل،)حیهلل

کتالالب رجالالالالی ضالالعی  و فاسالالد المالالذهب شالالمرده شالالالده « یبِ یْ ُن ْبالالُن َحْمالالَداَن اْلُ َصالالیْ اْلُحَسالال» در 
نیالز مجهالول « َعْمِرو ْبالِن اْلُفالَراِت » (217 :1411 ،عالمه حلی ؛  54، 1ج :1364 ،)ابن غضائری است.

 است و توصیفی ندارد.

 روایت هشتم:
هلل نأ َّ َثَنطهللُحِلَ ًَهللهللَح هَ َ هللِهَنهللَل مهَ َ هللحمأ هطَ هلَلیِهنأ َ َِ هللٍ هللُ ََهللهللیهأ ِههَ ُ َُ هلل هللِههنأ ْأ هَ ُ

َثَنطهللفأ هطَلهللَحه هَ هللَیهللَْ هأ فه هال
ُأ هللُِإ ٍْ هَ ُ هللهللِههَنهللفأ

هلل هللَعهَیهَ هللِهنأ
مهَ أ َ َثَنطهللحمأ طَلهللَح هَ ههللَْ مِحَ

َ
هللِههَنهللأ ِمهَ ُیَنهأ َ َِ َثَنهللهللَ هللُ هطَلهللَحه هَ هللهللَْ هللِههنأ هط أ بهَ ًَ هالهللُِإَفِضهَلهللُِإ هأ

َ
هللَعِبهَ َُ هللأ
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َخطرهلَل هللُِإبأ ََهللهللیهأ ِههَ ُ َُ طَلَقهللِهَنهلل
َِ هللُِإ هللِهنأ مهَ أ َ َثَنطهللحمأ طَلهللَح هَ یَبهللهللَعِبهَ َُ هللهللِههَنهللَیهللَْ

َ
هَ هللِههَنهللأ مهَ َ طَلهَقهللِههَنهللحمأ َِ هللِههَنهللُِإ

َوهلل ّهَ ُإ َثَنطهللَعِب أ طَلهللَح هَ َْ ٍرهلل ُِ وهلَلَه َر َ َِ هللُ ٍٍ َُ هللَلط هللِهنأ هللَْ هللهللیهأ َضطهللَعِنهللَعَیهَ َ الیَسهللُإ ه ههلَلهللِهَنهللمأ
َ
الیَسهللَِعِنهللأ َ هللمأ

ههلَل
َ
َفٍرهللَعِنهللأ ًِ ههلَلِِهَنهللَج

َ
ٍ هللَعهِنهللأ مهَ َ َفَرهللِهَنهللحمأ ًِ هللِهَ هللَج هَ هللِههَنهللَعهَیهٍ مهَ َ

ههلَلهللَ هللحمأ
َ
هللِهَعهِنهللأ ههللَ هللَعهَیهَ َّ هللِههَنهللُحِلأ َ هللَعهِنهللَِ 

ههلَل
َ
هللِأ َّ هللَ هللُحِلأ َ هللَِ  هللهللهللِهَنهللَعَیهٍ

َ
هللِههلَلَعِنهللأ یَبهللهللَ هللَعَیهَ

َ
ٍبهللهللِهَنهللأ َُ هللَُ هللهللَطط ولأ طَلهللَسلأ َْ طَلهلل هطهللهلل...هللهللَْ هَ َُ هلل ه أ َّهَ

َ
هللأ َک

ههَرَجهللیَبهلل هللهللعأ الده ههَمطَ هلل...هللَفنأ ّهَ ىَلهللُإ هللیههَُ ِکَلههَ ههتأ
َ
هللأ نهَ َُ هلل هه أ مهَ َ

ههِ َ هللهلَِلطهللحمأ ًَ ههوَنهللَعههَیهللَلههطَ هللُِإ هأ و ُِ أ َ ُِ طَ َكهللُ
ََّطهللههلَل
َ
هللأ هللَک ْأ هللَفَنَظِ  هللهللِیهللَ هلل هلَلهللَِ َ َ

یبه ىَلهللَلطَ هللُإهلِلهللَر هللَُ
َ
ِ َ هللَفَ أ هلل هلِلًَ هللُِثَنِ هللَفهللهللتأ ِِ ور هللهللَعَشَ هللَّأ ِخَضه أ

َ
هللَلهِطٌ هللأ هوٍر هللَّأ َ

هله کأ
الٌلهللَعبهلَل ُِ أ هللهلِِلَم هللَکَصهٍ َ

له کأ هلل ِکَلهللهللَ هللُِلقأ
َ
هللهللطَ هللهلَِلَمِنهللأ ِقهللَعَیهأ أ َأ کهَ

َ
یَبهللهللأ

َ
هللأ ِقهللَمِاهَ هللهللِهنأ َأ هللآَخ أ ٍبهللَک َُ هللَطط هىَتهللهللیهأ مهَ

أ
هللأ

هلل ته هللَع هَ هللَجَوىَلهللهلل...هللَک ِقهللَدهللهللَک هللَِبَ نهَ ِظَدَر
هللأَلأِعبهلَلهللَنهللیأَلأ هللَک َکَبَمهىَتهللََ هَ ِقهلل ِقهللَمهِنهللهللهللَِبَ َه هللُأِلَِسَضهللَههَِخَر نهَ هَر َطاهَ

هللأَلأ َک
ِعههَ َُ هلل

َ
هللُإرههلَلهللأ هللَإهه أ نهَ َر َلههخهَ

هللأَلأ ههطهللَک َِبَ هللَمَ طَر َ هللُأِلَِسَضهللَک هللَمَشههطَر هه أ نهَ َُ َمبهَ
هللأَلأ ههطَلهللَ ههَک َْ َ هللُإ ه هللَإهه أ َبههنهَ َ

َذإه هللأَلأ طَ هللَک
ههلل ْه َس
هللأَلأ طَلهللَک ًَ هللَفهللهلَِلُإصهَ ِنَ هللُأِلَِلهللهللنهَ أ هللَهح أ َ َّهَ أ َِّصأ

هللأَلَ ىَتهللهللیَبطَلهللَک َُ ََ َو هللَِبَ َّهَ أ َم هَ
هللأَلأ هللهللَک هلل أهللَحىتهَ ته َبهَنهللَدِعهاَل هللهللًِ َک

اِلَحهلل هلَل ََ ِبَقهللَعَیهلل َمَعهللُحِل َ هللأَلأَدهللهللیَ هللیح ِ هَ هللأَلأَدَُکَإَنهللیهلَلمثأ هللَک َُ أ ِب هللمأ هُأِلهلَلهللهللنهَ هلل هَ َْ هللَهههللهللط ِکإههللَِ َ
َ
ههللأ ىَلهللهللطَ هللَِ هلَِلَ هَُ هللُِإ َْ هللهلَِلاِل طَمهَةهللَک

هلل هللَ هََ ِم أ طوهلََلُحِلَ ًَ هللُِإ هللهللَسلهَ هلَِلَ َ هللَعَیهللََّ ةأ َو هللُإصهَ هللِههلَلهللَک هَ هللُإطهَ َُ هللآ هٍ هللَک مهَ َ هِههلَلَنهطهللحمأ هللَِ رهلَلَ َ ََ هط هبهلَل هللُإطهَ ِّ ََ َقهلل هللَلهبهَ هللهللمطهلِلیَنهللَک
هلل.(256،هلل1:هللج1395هلل،)ُهنهللبطهوی 

الالالالاَلِم ْبالالالالُن َصالالالالاِلح  اْلَهالالالالَرِو »در ایالالالالن روایالالالالت بالالالاله جالالالالز   بقیالالالاله  (245 :1407 ،)نجاشالالالالی  «ّیُ َعْبالالالالُد الّسَ
کتالب رجالالالی ندارنالد. سالالند دیگالری هالالم بالرای حالالدیه  روات، مجهالول هسالالتند و هالیچ توصالالیفی در 

 یافت نشد.
کاله بالا روایالت صالحیح دسالته  در « الال »در این دسته از روایات، سه روایت اول، معتبالر هسالتند 

وند. چهار روایت نیز با رفع مشک  اعتبار روایات م تصر البصائر ش روایت معتبر می چهارمجموق 
 به جمع روایات معتبر این دسته اضافه خواهد شد.
کالاله پیالالامبران و امامالالان  از مجمالالوق روایالالات ایالالن دسالالته، بالاله دسالالت مالالی بالاله دنیالالا رجعالالت  آیالالد 

کرد. اما آیا این رجعت و بازگشت، همان رجعت اصطالحی بعد از امام زمان  است یالا  خواهند 
کاله برخالی از آنهالا  چنین به دست می و نیاز به قرائن بیشتری دارد. همنه، مح  اشکال است  آیالد 

، امالالا رجعالالت بسالالیاری از معصالالومین و رجعتشالالان باالصالالاله اسالالت ماننالالد رجعالالت حضالالرت علالالی 
 پذیرد.  صورت می ویژه پیامبران به جهت نصرت و یاری امام علی  هب
 روایات رجعت پیامبر (ج

روایاتی ین دسته از روایات، عالوه بر روایات دوم، پنجم، ششم و هفتم از دسته ف، سایر در ا
کرده که بر رجعت پیامبر اسالم  : گیرند اند مورد بررسی قرار می تصریح 

 روایت اول:
َ هللِهَنهللَعهلل مهَ َ هللحمأ هللِهنأ مِحَ أ

َ
هیأ َّ هللیَس،هللَعهَنهللُحِلأ َ هللَِ  ًَ هٍ ُِإبهلَلیهللِههَنهللَله َُ هَ هللِههَنهللَخط مهَ َ هللٍ هللَکهللحمأ هَ قه ِضهَرهللِههَنهللِ  ،هللَعهَنهللُإنهَ
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َوهلل هللىَیهللِحهلل هلَلٍ ،هللَعِنهلل هلِللأ َبَیهَ ِثَمهطَنهللهللِهَنهللَعِمَ َُنهللُحِلَ هللِهَنهللعأ
یهَ ًَ أ ُِ َنههلل،هللَعَنهللُ هللِههَنهللخأ

هیهَ ًَ أ ُِ هطَل:هللهلِِل،هللَعهَنهللُ َْ ٍس،هلل
الهلل هأ
َ
طَلهللأ َِ ِوَلهللَُ هللهللَفهللهللَعِبَ َُ هللَف َکَجَلهللَْ َذهللهللهللَعزهَ

هللُإهَ نهَ ِ آَنهللهلِِلَفَ َضهللَعبهلَلهللیَُ ِأ َكهللَكهللُِإ ىلهللهللَإرُدهأ هطَل:هللهللهللَُ َْ َمًهطٍدهلل
هلَِل» إهلَلِهأهللََّ َُ ِقهللصهللَسَُجٌعهلل ِقهللهلِِلُأ  .(120هلل:1۴21هلل،)حیهلل«هللُأ

 ،)طوسالی  «حسالین بالن سالعید اهالوازی»، (83 :1407 ،)نجاشالی  «احمد بن محمالد بالن عیسالی»
 :1381 ،)طوسالالی  «نضالالر بالالن سالالوید»، (49 :1411 ،عالمالاله حلالالی ؛  150 :تالالا طوسالالی، بی ؛  355 :1381
 ،)عالماله حلالی  «یحیی بن عمران حلبالی»، (427 :1407 ،نجاشی ؛  174 :1411 ،عالمه حلی ؛  345
؛  168 :1411)عالماله حلالی   «معلی ابوع مان االحالول»و  (444و  231 :1407 ،نجاشی ؛  182 :1411

حقالة جلیال  امالامی »و بالا عنالوان   همگالی از سالوی علمالای رجالال توحیاله شالده (417 :1407 ،نجاشالی 
 :1381 ،)طوسالالی  هالم توحیالاله دارد« محمالالد بالالن خالالد برقالالی»انالد.  توصالی  شالالده« صالحیح المالالذهب

، ولالالالی بنالالالابر تحقیالالاله (335 :1407 ،)نجاشالالالی  و هالالالم تضالالالعی  (139 :1411 ،عالمالالاله حلالالالی ؛  363
 :1348 ،)کشالی  نیز هم مدح دارد« معلی بن خنیع»القدر است.  النور، او فردی حقه و جلی  درایة
، ولالالالی بنالالالابر تحقیالالاله درایالالالةالنور، او نیالالالز امالالالامی و حقالالاله (417 :1407 ،)نجاشالالالی  و هالالالم تّم  (382
سالالت. بنالالابراین، راویالالان سلسالالله ایالالن حالالدیه، همگالالی از حقالالات هسالالتند و تنهالالا همالالان القالالدر ا جلیالال 

 ماند. اشکال عمومی روایات منت ب البصائر باقی می
بالاله سالالوی اّمالالت خالالود دارد، امالالا  از نظالالر داللالالت، ایالالن روایالالت ظهالالور در رجعالالت پیالالامبر اسالالالم 

کت اسالت. بنالابراین، داللالت بالر رجعالت کیفیت آن سالا اصالطالحی پیالامبر  نسبت به زمان، مکان و 
که مراد از رجعت، رجعت پیامبر  اسالم  ناتمام و نیازمند قرائن بیشتر است؛ زیرا احتمال دارد 
 در قیامت باشد. 

 روایت دوم:
هلل مِحَ أ
َ
َمطهلل]أ هللَعِمأ هَ هللِههَنهللَعهللهللَک مهَ َ هللحمأ هیِهنأ َّ هللُحِلأ هللِههنأ ه أ مهَ َ هللیَسه،هللَکهللحمأ َ یَبهللَِ 

َ
هَ هللِههَنهللهللهللِههَنهللأ مِحَ

َ
هطَلَ،هللَعهِنهللأ طهَ هللُحِل َ

یَبهلل
َ
َ هللِهَنهللأ مهَ َ هللهللحمأ َُ ِثَمطَن،هللَعِنهللهأ طَدهللِهَنهللعأ ِعهللهلِِلََِّصٍر،هللَعِنهللمَحهَ

َ
هللَرهللِهَنهللأ هطَلهللىَلهللََ َ َْ طَل:هلل َْ هللهلل،هلل هكأ شأ

َ
هللأ هللَ هللیهفهلَلهللهللَمهِنهللَه

َنهلل هلَلهلل_ َفرهلٍلهللًِ ًِ َهطهللَج
َ
وَلهللَُ هلل:هلل»_هللهللأ هللَسلأ نهَ

َ
هللَعبهلَلهللأ طَنهللهلَِلَلهللهللطهلِلِههللَک ًَ هلل.(107هلل:1۴21هلل،)حیهللهلل«ِ َج

طوسالالی،  ؛  161 :1348 ،)کشالالی  راویالالان ایالالن حالالدیه، همگالالی از بزرگالالان و حقالالات شالالیعه هسالالتند.
البتاله در هالیچ یالک از  (83 :1407 ،نجاشالی ؛  334 :1407 ،نجاشی ؛  51 :تا طوسی، بی ؛  156 :تا بی

از او « ابالان بالن ع مالان االحمالر»کتب روایی مهم شیعه، حماد از بکیر نق  حالدیه نفرمالوده، بلکاله 
کالرده اسالت. ایالن امالر ضالرری باله اعتبالار سالند حالدیه وارد نمالی کنالد؛ زیالرا ممکالن اسالت  نق  حدیه 

کتالاف. حانیالاً  کالرده باشالد و ناله از طریاله  حمالاد بالن  حماد این حدیه را به طور شفاهی از بکیالر نقال  
انالد. هرچنالد، اشالکال عمالومی  شالده، هر دو توحیاله (375 :1348 ،)کشی  ع مان و ابان بن ع مان
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کاهش می روایات م تصر هم  دهد. چنان اعتماد به روایت را 
که مشالک  سالند حال  شالود، از نظالر داللالت، ایالن حالدیه فقال  بالر رجعالت پیالامبر و  بر فرر 

کت است. امام علی  داللت دارد و نسبت به جزئیات آن سا
 روایت سوم:

هلل مهَ أ َ هللهللحمأ َّ هللُحِلأ هللِهنأ َ یَبهللَِ 
َ
َکَُنهللُحِل هلَلهللهللِهَنهللأ هللِههَنهللَمهِر طَر َ هللِهَنهللَلَنطٍن،هللَعِنهللَعمهَ مهَ َ طَل،هللَعِنهللحمأ هَلهللهللطهَ َنخهَ أ ُِ ،هللَعهَنهللُ

هلل یَبهللیه هلَل هلَلٍل،هللَعهِنهللَجهطَهَرهللِهههَنهللیهِههَنهللَ َ
َ
َفهرهلٍلهللَ ،هللَعهِنهللأ ًِ هِوَلهللَُ هللهللَفهللهللهللَج َکَجههَلهللَْ هللیه»هللهللَعزهَ

َ
هطهللأ َ ههِقهللّیهأ ْأ .هلل َ أ ثه ه هَ أ ُِ طهللُ

ََِّذسهلِل
َ
ٌ هلل أهلل«هللَفأ مهَ َ َكهللحمأ َُ َنهللَهَذ هلَْلهللًِ هلل هللَفهللهلَِلَک َةهللهللطمأ أ ًَ ِج هللفهلَل أهللُإ هَ هلل.(113هلل:1۴21هلل،)حیهللهللطهَیهللِنَذسأ

« من ال  بالن جمیالال »عالالوه بالر اشالکال عمالومی روایالالات منت الب البصالائر، در سالند ایالالن روایالت، 
: 1364 ،)ابالن غضالائری  و باله غلالّو مالتهم شالده اسالت. (421 :1407 ،)نجاشی ه شدهضعی  دانست

« محمالد بالن سالنان زاهالری» (368 :1348 ،کشالی ؛  261 :1411 ،عالمه حلی ؛  89، 1جلد، جلد  7ج
 ،)نجاشالالی  و برخالالی او را تکالالذیب (508 :1348 ،)کشالالی  تأییالالدنیالالز مالالورد اخالالتالف اسالالت؛ برخالالی او را 

اند. بنابراین، روایت از نظر سند، قاب  اعتماد نیسالت. هرچنالد از نظالر داللالت  نموده (328 :1407
ک هم فق  بر رجعت پیالامبر  میالت پیالامبر داللالت دارد، امالا نسالبت باله زمالان ایالن بازگشالت، حا

کت است و داللتی ندارد.   بر جهان و مدت زمان آن سا
کتاف تفسیر قمی هم مشابه این روایت آمده است امالا سالند آن  (393، 2: ج1367 ،)قمی  در 

 تکر نشده است. 
 روایت چهارم:

ُد ْبُن  بِ یْ اْلُحَس  ُمَحّمَ
َ
اِر ْبِن َمْرَواَن  یِن ْبِن   ، َعْن َعّمَ ِد ْبِن ِسَنان  اِف، َعْن ُمَحّمَ ِ   اْلَ ّطَ ، َعِن اْلُمَنّ َ

، َعالالْن َجالالاِبِر ْبالِن یالالْبالِن َجِم  ِبالالیالالزِ َی   
َ
الالاِس   َقْوِلالالِه  یَو ِفالال  َجْعَفالر   یَد، َعالالْن   الالًة ِللّنَ َکاّفَ ْرَسالْلناَك ِإاّلَ 

َ
 یِفالال  َو مالالا  

ْجَعِة   .(114 :1421 ،)حلی  الّرَ
این روایت عالوه بر مشالک  سالندی روایالت سالوم، از نظالر داللالت هالم نسالبت باله احبالات رجعالت، 

گونه  ای متفاوت تفسیر شده است: ناتمام است؛ زیرا، این آیه در روایتی دیگر، به 
هلل هللُ أ هلل هلَلَک ههولأ ههطَ هللهللهللِأ بنهَ َُ ههِةهلل

َکطفهَ هلل ههَ َُ ِسَلههِبنطَكهلل
َ
هللمههطهللأ ههَنهلل هلَلهللهللَک هللهللًِ ههَ هللَهههَ هللَمههِنهللَعههَیهللُأِلَِسَضهللَک ًِ هللَمههِنهللَه ههةأ جهَ ُحِلأ

هلل َیهَ
هلل هلَلهللُإنهَ َیهَ

هللُإنهَ َْ ط َِ هللَم ْأ ال َ ههللِأ ًِ هلل.(328هلل:1۴21هلل،)حیهللهللهللَمِنهللَه

 یم.ن بدانآکه تفاسیر م تل  را ناظر به ظاهر و بطن قر مگر آن
 روایت پنجم:

َوهلل هللَر هلل هلِلَک هللهللتأ
َ
هللأ طَعهللیضِطهللَهَطرهلَل هلِلَعِن أ َِسَ َُ َلَ هللِهَنهلل

َ
ىَلهللأ َُ َ هلل یَبهللهلل،هللَعهِنهللهللَلهللیَِ

َ
هطَلهللَحههللهللَعِبهَ َُ هللهللأ َْ هلل ه أ َّهَ

َ
هللأ هَلَلهللَ َ هلللأ
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َذهللهلَِلَعَنهللُإهلِل
هللُإهَ َْ هللَفهللهللیاِل هَ َُسهأ ِِ هطىَلهللَم ًَ ََ هلل َکهَ هللُ أ هِ آَنهللهللَذ ِأ ٍْهللَ ههللهللَفهللهللهللُِإ هللهللهللکهطَنهللهللهللاِل هأ ه ُسأ ِِ ههللهللَم َّ هللََخِ ِإهَفهللَلهَنٍةهللهللَ َ

َ
َکهلل»هللأ

ههههه هههههوَلهللَُ هللهللَیهللََ هللَسلأ ةأ هللَفهللهلَِل،هللفهلَلَکههههه هَ ههههه أ ُأ ِب هللمأ هههههونأ ههههههللُأ َّ هههههَ هللََخِ َه هللَک هَ هللَ َ ِإهههههَفهللَلهههههَنٍة،هللَک
َ
هللَیهلِلهللأ َبهههههكأ

مهلَل
َ
نهلَلیأ مه ِْ هه أ ُِ ُ هلل أ هههللَفهللهللَ َ ًَ َه ِر

َ
هللأ َهًههِطهللَک ِر

َ
ههَ هللأ َه هللَک هَ ِإههَفهللَلههَنٍةهللَ َ

َ
هلل،حههی ؛هلل ۴87،هلل5:هللج1۴16هلل،)حبههرُینهللهلل«هللأ

هلل.(166هلل:1۴21

ر ایالن د« یالوم»این روایت، ضمن ارسال در سند، از نظر داللت هم ناتمالام اسالت زیالرا منظالور از 
و معالالراج رسالالول خالالدا و نیالالز  (329 هالالال :1413 ،مفیالالد ؛  143، 8: ج1407 ،)کلینالالی  آیالاله بالاله قیامالالت

ایالالن تفاسالالیر را از بالالاف  کالاله آن مگالالر (220، 1: ج1403 ،)طبرسالالی تفسالالیر و تطبیالاله داده شالالده اسالالت.
 تفسیر به ظاهر و باطن قرآن بدانیم.

که در آن البته با پذ باله نظالر مالی  باله قیامالت تطبیاله داده شالده بالود ال« یوم»یرش احتمال دوم ال 
رسد منظور از یوم، در دنیا و باله معنالای فاصالله میالان زمالین و آسالمان باشالد؛ زیالرا روح و مالئکاله در 

که دیگر عروج به سوی خدا ندارند. رجعت نیز چون  (195، 10: ج1404 ،دیالحد ی)ابن  ب قیامت 
کمیالت پیالامبر اسالالم فاصله میان د نیا و قیامت است شاید بتوان داللالت آیاله بالر رجعالت و زمالان حا

کند. به هر حال، داللت روایت قطعی نیست.   را تقویت 
کافی، مسند است، اما به دلی  عدم وحاقت قاسم بن محمد کتاف  )عالمه   سند این روایت در 

 قاب  اعتماد نیست.  (225 :1411، )عالمه حلی  و سلیمان بن داود منقری (248 :1411، حلی
 روایت ششم:

َْهلل
هَ نهلَلهللَعِنهللَلوهَ ِّ أ ُِ یَبهللیِهَنهللُ

َ
هطَلهللهللَعِبهَ َُ هللهللَرهللَعهِنهللأ هللهللهللَْ ههَ َُ هلل

ِِ َحه 
َ
هللَههَ هللأ هیهللُ أ اِلُهللَهطِلهٍقهللَمهطهللََسهَ همهَ َّ ََ هِ هلل َِ َإ

هلل یَبهللهللَعَیهَ
َ
وهلَلهللِهَنهللأ

ِ
أ ََ هللَمطهللَجطَ هلل ٍبهللَک َُ هللیَطط هللَفَ َُكهللَمهىَتهللبأ أ ِبتأ ًَ هللجأ ِبتأ ه هلَلْأ وهلَلهللیح َ

ِ
أ ََ هلل هللی أ ِْ َذُهللَجهطَ  َُ هطَلهلل

َْ هلل ه أ بأ
هلَِل هللُإنهَ َمطَم أ

َ
هللأ َعهللُ أ هللِههلَلَ َ نهلَلَ َ مه ِْ أ ُِ هللُ هللهللَک هللَ َ هللَُ هلل هلَلهللَحىتهَ هِولأ َْ هاَلهلل َأ هلل هللَک کهأ هرأ هللمهلَلهللهللِنصأ َخهَذهللُ أ

َ
ِذهللأ َُ هلل هلَِلیَک هثهطَ هللُإنهَ هللِهَ هللَ َ

هلََل ٍةهللهلِِلَوطهللآ هللَحِْكَ َک طٍلهللَک ِقهللَمِنهلل ُأ َ هللهلل أ اِلإه َْ ىَلهلل َ هللهللهللَُ ََ هط ِقهللَمهَنهللُإشهَ ُأ ًَ ََّطهللَم
َ
هللَ هاِلَمَلهٍذهللهلَِلفهلَلهللهللَنهلل أ هولأ هللرُیهةهللَسلأ ِ َفعأ

هللهللَُ هلل ىَلهللَعههَیهَ َُ ههاَلَُ هلل َ
یَبهللهللُإبه

َ
ههٍبهللهللِهههَنهللأ َُ مهلَلهلَِلفهلَلهللَطط

َ
هللأ ههونأ ههیههُأ ًَ َ ِ

َ
َدههِقهللأ بهَ کأ ههَقهلل ََ َو هللَ هللُحِل َ هلل هلَلهللَ َ ههونأ ُأ

هلل َ هللَک ََ اَلُ َُ َتهلل ِقهللََتِ اأ
بهأ کأ هلل ََقأ َو اَلهلل هلَلُحِل َ َأ هلل ونأ مهلَلهللُأ

َ
وهلَلیأ

ِ
أ ََ ِقهللَفَاَذُهلل َأ هللیَ  هلل.(181،هلل1:هللج1380هلل،)عیطشهللهللبأ أ

کتب رجالی ندارد.« سالم بن مستنیر»در سلسله سند این حدیه،   ،)طوسالی  هیچ توصیفی در 
1381: 115)  

 روایت هفتم:
هلل هه أ مهَ َ هههللحمأ َّ هللُحِلأ هللِهههنأ َ یَبهللَِ 

َ
َ َُنهللهللهللِهههَنهللأ ًِ ههالیَسهللِهههَنهللَلهه ههطَل،هللَعههِنهللمأ طهَ طَلههَقهللهللَعِبههَ َُ هلل،هللَعههِنهللُحِل َ َِ ِهههَنهللُِإ

ِضَ مههلل هللُحِلَ رهلَلیهَ َُ َمهَیهلل،هللَعِنهللَعِبَ هللُِإ ًَ ِث کهللُحِل َ هللهللِهَنهللَعِمٍر َهطیهَ
َ
هللأ هتأ ًِ هطَل:هللََسَ َْ هلل هلَلهللَعِبهَ َُ هلل،هلل هولأ ...هللَفهَإَذُهللهللهللِأ

ِهَبه هلَلَکطَنهلل َُ هللَظَاهَ هلل َْ هال
بأ ًِ َ ُِ َتهللُ ِْ هللُِإاَل ْأ هللَفهللیاِل هللُ أ َنه أ ًَ هللَإ هللهللسأ ِشهیهَ َ

َ
ىَلهللهللطَعَ هللهلَِلَعهللأ َُ هلل َْ هللآَد هللَخَبهَقهللُ أ

ِنهذأ هللَ همأ َْ اِل
َتهلل ِْ ََهللهللُِإاَل هلل ،هللَک َْ ال

بأ ًِ َ ُِ ٍةهللهللَیهللُ َک هَ هلل مهلَل هلَلآَخ أ
َ
طهللأ ََ نهلَلیُأ هأ مه ِْ أ ُِ ُ هلل أ هِق،هللَ َ ًَ هطَل:هللََّ َْ فهلل ٌْ ُ ه هَ َُ هطهللَإ َ َنهَ َُ هلل :هللَک ِبهتأ

ِأ .هللَف
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هللَفهلل ٍْ َمط َُ ،هللَمطهللَمِنهلل ٌْ ُ َک هَ هلل هللَک ٌْ ُ  هَ
َُ طهللَإ َ َنهَ هللهللَُ هللَک ههَ َُ ٍنهلل ِر

هلل هلَلَْ ه أ ًَ هللَم ه هأ هللَفهللهللُأ هللُِإَفهطَج أ هللَک هللهللُِإَبه هأ هللَحهىتهَ هَرهه َِ هَد هللهللَلهلل َ هلل أ
هلل َکَجههَلهللُ أ َکههطَنهللهللَعزهَ ههطَفَر.هللَفههَإَذُهلل َُ َنهللَمههَنهللُِإ مه ِْ هه أ ُِ ههَتهللَ ههُ ِْ هللُِإاَل ْأ مهلَلاِل

َ
هللأ َکهه هَ هلل َْ ههال

بأ ًِ َ ُِ نهلَلیُ مه ِْ هه أ ُِ ُ هلل أ هللهللصهللَفهللَ َ
ِهبهلَل َُ هللَجطَ هلل ِلَحطَهَ ،هللَک

َ
هللَفهللیأ هللهللسأ ِلَحطَهَ ،هللَک

َ
هللمهلَل هلَلأ ونأ ِقهللَفهللیُأ أ هطِتأ ِسٍضهللَمهِنهللهللَِ

َ
َسَُضهللأ

َ
،هللهللأ َْ هَ ُ هلل أهللُِإفأ هطلأ َِ

رهلَل َْ هلل ِکَحههط أ هط:هللُإرهَ َ ِق،هللفهلَلیههََ ُأ هالَفَت کأ هللهلَِلٌبهللَمههِنهلل هللَهِ َ ههطِه َْ ههوَنهلل َ َ بأ هلل أهللِِ هللَخَبههَقهللُ أ ِنههذأ هللمأ ه أ َ َ ههِلهللَمِثبأ َکَجههَلهللِِ هللَعزهَ
طوهلََل ًَ هللُِإ هللَ َ ینهَ

َ
أ َُ هللهلل،هللَف ِلهَحطَلهللَعهَیهٍ

َ
ىَلهللأ َُ هلل  أ

َِّظأ
َ
مهلَلهللأ

َ
نهلَلیأ مه ِْ ه أ ُِ هللَرُ ههللَ َ هَریهللَْ َِ ِا َِ هللُِإ ىَلهللَخِبَفَدهقأ َُ هالُهلل ًأ ِ هللَسَج

هلل ینهَ
َ
َکههأ هلل ،هللَک ٍْ هَ 

َْ هَةهلل ََ َإهههللَمط َُ هلل ه أ
َِّظأ
َ
هللأ َبَدههِقهللَفهللهِیَ ِسجأ

َ
هللأ هضأ ًِ ههِتهللَه ًَ َْ هِ هللَک َْ هلل هَكهللهللِقهللَک َُ ِنههَ هللَذ ًَ .هللَف َْ هَ ُ ههُِإفأ هللَّیِ وأ َِ

هلل هطسأ بهَ َ َکَجهَلهللُحِل  هههللَفهللهللهللَعزهَ َ َ ْأ هلل هللَک هةأ َُ ََ و َ ُِ هللُ هللَک َْ َبههٍلهللَمهَنهللُِإَ مههط
هللَُ هللُأِلَِمه أهللهللظأ ههولأ هللههلَلهلل،هللَسلأ َمطَمه أ

َ
ههأ َ َههللَِ

إهلَل َُ ههوٍر،هللَفههَإَذُهللَََّظههَ هلل َهههٌةهللَمههِنهللَّأ ههَحِر ِهَبههِِ َُ بهلَلیَ هلل َِ َکصههِطهللَعههَیهللَع ههَریهللََّط َِ ِا َِ هللَسَجههَعهللُِإ ههسأ هللهلَِلَ ،هللفهلَلِِ ههوَنهللَإهه أ الإأ ِأ
هلل
َ
:هللأ ِلههَحطهأ أ

َ
رهلَلِ هههأ َأ فهللفهلَلیهههَنهلل َْ هههِ هللَظَفهههِ  َْ هلل هللَک هللهلَِل أ ینهَ َُ :هلل

هههولأ ریهللِأ
َ
ِوَنهللهللهللأ هههَر ََ هلل هللهللهللمهههطهلله ینهَ َُ هللهلل...هلل

َ
هللأ هللَُ هللَسلهَ خهههطفأ

هللُِإًههطوهلََل هللهلَِلفهلَلهللهللَ َ ههَیهأ هللُإنهَ هه أ ِأ َنههِةهللَههههلَِلفهلَلهللِبَح ًِ هللَط هه أ نأ ًأ هللِط َکَ َفهللَِ َ هههلل هللهلَِلَ ،هللفهلَلِِ هللَ َ ههَوكأ ََ هلل هللَک هه أ کأ َو ََ هلل ههونأ َعهللیههُأ
ِشهلل
َ
َكهللهلَِلأ َُ ِنَ هللَذ ًَ هلل أهللطَعَ ،هللَف هللُ أ َب أ َکَجَلهللًِ هللهللَعزهَ هللَه هللَهَ هللَشهلل أهللَک هللهلِِلِشَ كأ هللَیهلِللِط.هللَک مهلَلَبكأ

َ
نهلَلیأ مه ِْ أ ُِ ُ هلل أ َهًهِطهللهللَ َ ِر

َ
أ

ًَهلل َه ِر
َ
هللأ هللَک هللَ َ ِإَفهللَلَنٍة،هللَحىتهَ

َ
هللَمِنهللَشهلل هلَلهللأ لأ جأ هللیَبَ هللُإ هَ َةهللَعَیهٍ ،هللَفهللهللًَ ِِ َکهر َ هللَذ َِ هِب ِإَفهللَکَإهٍ هللَمهِنهلللأ

َ
هللهللأ َ

هله کأ
هلل هللَمهطهللَحاِلَإه أ الَفهَةهللَک ُأ هَجَ هللُِإ ِّ َ طَنهللَعِنهَ هللَم طمهَ ََ  ِ أ ُِ َ طَنهللُ نهَ َ هللُحِل  ِظَا أ ََ َكهلل َُ هللَعِنَ هللَذ ،هللَک ِِ َکر هطهللَشهطَ هللهللَلَنٍةهللَذ َِبَ

هلل.(115هلل:1۴21هلل،)حیهللهللهللُ 
و از نظر اعتقادی نیز  (404 :1407 ،)نجاشی  ُموَسی ْبِن َسْعَداَن فردی ضعی  در حدیه است

ْبالِن  َعْبالِداهلِل ، (257 :1411 ،عالماله حلالی ؛  90، 1ج: 1364 ،)ابالن غضالائری  متهم به غلو شده است
 ،نجاشالالی ؛  78، 1: ج1364 ،)ابالالن غضالائری  نیالالز باله شالالدت تضالعی  شالالده اسالت ّیِ اْلَقاِسالِم اْلَحْضالَرِم 

و اْلَ ْ َعِمالیَعْبِد اْلَکرِ  (226 :1407 نیالز واقفالی اسالت هالر چنالد روایالات رسالیده از او قابال   ّیِ ِم ْبالِن َعْمالر 
 این، روایت قاب  اعتماد نیست.بنابر (245 :1407 ،)نجاشی  اعتماد است.

 روایت هشتم:
هلل مِحَ أ

َ
ِخَبَ ََّطهللأ

َ
ِدرهلَلأ َُ هلل هَ هللِههَنهللیِهنأ مهَ َ ٍ هللَعهِنهللحمأ مهَ َ هللحمأ هللِهنأ مِحَ أ

َ
َثَنطهللأ طَلهللَح هَ َْ هَسهلل یَبهلل أ

َ
هٍلهللَعهِنهللأ َسهللَعهِنهللَسجأ هللالَّأ

طىَلهللهللَفهللهللهللَعِبَ َُ هلل ًَ ََ هلل َبطَسَكهللَک ََ ِوَلهللَُ هلل یَنهللهللهللَْ ََِّظِ 
َ
ىلهللَفأ هلل هلَلهللهللَُ َْ هوَنهلل أهللاِل ثأ ًَ هَكهلل_هللهللِب ِنَظهرهلَلهللهللَمهَنهللهللهللْهطَلهللَفَإَّهَ أ ُِ هللهللَنهلل ُ

ىل َْهلل هلَلهللهللَُ ال
بأ ًِ َ ُِ َتهللُ ِْ هللُِإاَل َْ طَلهللهللهللاِل َْهلل هلَلَْ ال

بأ ًِ َ ُِ َتهللُ ِْ هللُِإاَل ْأ هللَ ههلل_هللاِل ٌْ هللَُ هلل هلَلاِل هولأ هللَسلأ ه أ هللهللِذَهحأ هِخَ ةه َعهَیهللُإصهَ
ىَتهلل
َ َ هللهلِِلههلَلهللَفهللهللُإهَ ِِ َ ُِ هلل.(2۴5،هلل2:هللج1367هلل،)مقیهللهللَتهللُ

قالرار توانالد مالورد اعتمالاد  ، دارای ضالع  اسالت و نمالی«رجال »این روایت به دلی  مجهول بودن 
کشالته شالدن ابلالیع باله دسالت  که بر  گیرد. از نظر داللت نیز ناتمام است؛ زیرا روایاتی وجود دارند 

کوفاله داللالت دارنالد. امام زمان  ،1380 ،عیاشالی ؛  453 :1413 ،ری)طبالری آملالی صالغ  در مسجد 
  (242، 2ج

 روایت نهم:
َ هلل مهَ َ هللحمأ هللِهنأ مِحَ أ

َ
ِخَبَ ََّطهللأ

َ
ًَهللأ طیِهَنهللَل َْ َثَنطهللٍ هلل هللَكَکرهلَلىَیهللِحهلل هلَلَلهللَح هَ ههللِههنأ َثَنطهللهلِِلطهللِههَنهللَشه هَ هطَلهللَحه هَ َْ هلل أهللَبطَنهلل هفأ اللأ
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بهلَل کأ هلل هللهلِِلِهنأ هللَعَیهَ هللِهنأ نأ َّ َثَنطهللُحِلَ
طَلهللَح هَ َْ یَبهللهللٍبهلل

َ
هلَلهللِهَنهللأ َ َةهللَعِنهللَعطَلَقهللِهَنهللمحأ یَبهللهلِِلمَحِ

َ
هللَعِنهللأ ََ ط نهَ َ َةهللهللٍ هللُحِلَ مَحِ

هلل َمطىَلهَ
هلَلهللُإثهأ َفٍرهللحمأ ًِ َهطهللَج

َ
هللأ تأ ًِ طَلهللََسَ هللَْ َ هللِهَنهللَعَیهٍ هلل هلَلهللمهَ هولأ هِ هللَخهَرَجهللهللهللِأ َْ هللهللهللَإهاِلهلل هطَئأ هٍ هللهللهللَْ مهَ َ هللهللآَلهللحمأ َإَنَصهَ هأ

هللَمِنهلل لأ وهَ
َ
َةهلل...هللأ َُ ََ َو َ ُِ هللَهط هلل هلَلُ أ هللَعَیهٌ ٌ هللصهللَک مهَ َ هللحمأ ًأ أ هطیَنهللهللِ َب هلل،نهبهلل)ًَّمهطین(یزهلل)ُههنهلل یبهللهلل...هللُإثهَ

هلل.(23۴هلل:1397

ُکلَ ُی  »مجهول بودن  کتب رجالی، این روایت را غیرقاب  اعتماد می« ب  یْ وُسُ  ْبُن   کند. در 

میان سیزده روایت این دسته، تنها یک روایت صحیح و قاب  اعتماد است؛ آن هالم روایالت  از
مشالالک  عمالالومی اعتبالالار  کالاله آن سالاله روایالالت ن سالالت ایالالن دسالالته نیالالز، بالاله شالالرط«. ف»دوم از دسالالته 

گردد به روایات معتبر این دسته خواهد افزود. هرچند آن سه روایالت  روایات م تصر البصائر رفع 
کت ها بر رجعت پیامبراز نظر داللت، تن  اند. داللت دارند و نسبت به جزئیات آن سا

 روایات رجعت حضرت علی (د
؛ یعنالالی روایالالات دوم، «ج»و نیالالز پالالنج روایالالت دسالالته « ف»عالالالوه بالالر سالاله روایالالات ن سالالت دسالالته 

 دهیم: بررسی قرار می پنجم، ششم، هفتم و نهم، روایات دیگر در این باره را مورد
 روایت اول:

ِخَب هلَل
َ
ِدرهلَلأ َُ هلل هللِهنأ مِحَ أ

َ
یَبهللیََّطهللأ

َ
هٍ هللَعهَنهللُِههَنهللأ مهَ َ هَ هللِههَنهللحمأ مِحَ

َ
هللهللَسهللَعهِنهللأ یَبهللهللهللَلهللِههَنهللیهََِّصهٍرهللَعهِنهللَ َ

َ
ٍُجهللَعهِنهللأ هللَدسهَ

یَبهلل
َ
َلطَمَةهللَعِنهللأ

أ
َفرهلٍلهللأ ًِ طَلهللهللَج ِوَلهللَُ هللهللهللَْ َْ هللَعِنهلل ِإ أ أ

َ
هلل»َلأ ِکَفهَ هأ

َ
هللمطهللأ َِّّطنأ َتَلهللُإِلَ

هِقهللَََّ َإهِتهلل«هللهللْأ ًَ هطَل:هللََّ َْ
مهلَلهللَفهلل
َ
نهلَلیأ مه ِْ ه أ ُِ هللَرُ هللهللهللَ َ ِکَفهَ هأ

َ
ههَنهلل هلَل،هللهللمهطهللأ هلَُلهللًِ ِقهلل ُأ هِ َب َِ هَه هلل هَ ََِّشههَ هأ

َ
ذُهللشهطَ هللأ َُ هلل

هَ هلل...هللمثأ هطَل:هللهللهللطهأ ههَ هللَیهلِلَْ ًِ هللَه هثأ ُأ
ِ َبَ هللَفهلل َةهللفهلَلهللَْ ًَ ِج َ هللهلَِلُإ هَ َمَ ههللِِ

َ
 .(۴05،هلل2:هللج1367هلل،)مقیهللهللهللَمطهللأ

؛  16 :1407 ،نجاشالی ؛  260 :1407 ،)نجاشالی راویان سلسله سند همگی امالامی و حقاله هسالتند. 
 ،کشالالالالی ؛  127 :1407 ،نجاشالالالالی ؛  51 :تالالالالا طوسالالالالی، بی ؛  83 :1407 ،نجاشالالالالی ؛  92 :1407 ،نجاشالالالالی 

اسالالت و فقالال  بالالر رجعالالت امالالام « صالالحیح»بنالالابراین، روایالالت از حیالاله سالالند معتبالالر و  (337 :1348
 داللت دارد. علی

 روایت دوم:
َثَنهلل هللَحهه هَ هه أ یَبهللهللَفَإَّهَ
َ
یَبهللهللأ

َ
هللهللَعههَنهللُِهههَنهللأ ههَمهللعأ یَبهللِِ

َ
یَبهللیَهَصهههللٍرهللَعههِنهللأ

َ
ههطَلهللهللَعِبههَ َُ هللهللٍرهللَعههِنهللأ َْ هللهللهللعهلل ههولأ ههیهللَسلأ َُِّهَتَ

مهلَلهللَُ هلل
َ
ىَلهللأ نهلَلیَُ مه ِْ هه أ ُِ هللَرُ هللَفهللهللَ َ ههاَلهللََّههطَئٌ َأ هلل ههَعهللَسِمههِوهللهللَک ههِ هللَ َ َْ ههَجَ هلل ِّ َ ُِ هللَعبهلَل_هللهللُ َلهه أ

ِ
هللَکَضههَعهللَسأ ههَک َ هللِِ

هللَهَرِجَبهَ هلل َکه أ هِقهللهلل_هللَفَح هَ ْأ :هلل هطَلهللَإه أ َْ هلل هَ هَ همثأ ِلهَحطَهَ هللطهللَدُههَ
َ
هٌلهللَمهِنهللأ هطَلهللَسجأ َِ هللَ هَةهللَُ هللَف

َ
هوَلهللَُ هللأ هلل أهللطهللَسلأ همهَ هللیَّ

هِةهلل هللَخطلهَ هللَإه أ ههَ َُ هاَلهلل َأ هللَُ هللَمهطهلل هللَک هطَل:هللَه
َِ َذُهللَُهِلهَقهللَف ضِطهللَِبَ ًِ َنطهللَه ضأ ًِ هىَتهللهلل_هللَه

هللُإهَ هةأ ُههَ هاَلهللُإ هَ َأ هلل هللَفهللهللَک َکهَ هللُ أ هللَذ
هللَعَبه»َکَ طَههَ هلل هِولأ َِ هَعهللُِإ َْ ذُهللَک َُ هلل هللَک هِةهللَمهَنهللهلل_هللِقهللهِیَ هِقهللَدُههَ أ ََ ِخَ ِجنهطهلل

َ
هِقهللهللهللُأِلَِسَضهللهللهللأ اأ مأ بهَ َُ الُهللهلل_هللَأ کهطَّأ هطَ هلل هللُإنهَ نهَ

َ
أ

هللیَهِ نطهلله ََ وَنهلل أهللط نأ ْه طَلهلل«هللهللال َْ هلل هَ هلل هلَلمثأ هللَفهللهللطهللَعَیهأ ِخَ َجَكهللُ أ
َ
َمطَنهللأ هللُإ هَ َکطَنهللآَخ أ َذُهلل وَسٍةهللهللَُ َنهلللأ َّ ِح

َ
َكهللهلل_هللأ ًَ هللَم َک

ِعَ َُ َكهللیمهلَل
َ
هللَهَ هللأ قأ َّ ََ ٌقهلل هلل.(130،هلل2:هللج1367هلل،مقی ؛هلل 228هلل:۴:هللج1۴16هلل،)حبرُینهللهللَّ
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کرد کتالب روایالی از او نقال   کتالاف تفسالیر قمالی اسالت و سالایر  . راویالان انالد همصدر اصلی حدیه، 
 ،نجاشالالی ؛  16 :1407 ،نجاشالالی ؛  260 :1407 ،)نجاشالالی  سلسالالله سالالند همگالالی امالالامی و حقالاله هسالالتند

که در روایات قب  به وحاقت آنها اشاره شد. این روایالت از نظالر  (136 :1348، کشی ؛  327 :1407
 است. « صحیح»سند، 
داللالت دارد. امالا نسالبت باله  آخرالزمالان در فق  بر رجعت و قیام امام علی  از نظر داللت نیز 

به حکومت هالم خواهالد رسالید که  این است یا بعد از امام مهدی که  این جزئیات بیشتر مانند
کت است.یا نه، س  ا

که داب نیز بالر وحاقالت داللالی حالدیه  اند هتطبیه داد انمؤمناالرر را بر امیر ةکثرت روایاتی 
 .(184 :1388 ،)خادمی شیرازی  افزاید می

 روایت سوم:
َثَنط ََهللهللَح هَ ِهَ ُ هللَُ هللیأ هَ قه طَشٍقهللَعَنهللُِإَبِ  ََ هلل هللَغهللهللهللِهنأ هَعهَنهللُِههَنهللَلهَنطٍنهللَک هللَعهِنهللِِ هطَلهللهللَعِبهَ َُ هللَرهه َْ هطَلهلل َْ ِههَنهللَلهَنطٍنهلل
ال هأ
َ
هللَُ هللهللَعِبههَ َُ هللأ ههولأ ههطَلهللَسلأ ِلههَریهللیَبهللهللَْ

َ
ههِ هللأ َِ هللهللَإ َ

یبه هللهللَر ىَلهَ َُ ِکَحیهلل
َ
َجههطَلهللَمههطهللهللَفههأ َمههِنهللَوَسَُ هللُحِلَ

َمهَنهلل َکبهَ هلل ِکَحیهللَک
َ
َمهَنهللهللأ َکبهَ هطهلل هطَنهللَ هَ َُ هطَلهللهللَف َْ ِنهلل

َ
هللَ هأ ...هللَعهَیهٌ ه أ مهَ َ َخهَذهللهللطهللحمأ

َ
هللَمهِنهللأ لأ وهَ

َ
هللأ لأ َمهَنهللهللَثهطَقهللیمهلَلهللُأِلَوهَ

هَةهلل ََّهَ هللَ هُأِلَ هه أ مهَ َ هللهللطهللحمأ ههللَعهَیهٌ ََ هلل ههَةهللَک ََّهَ
هللَمهَنهللُأِلَ ضأ َِ ه

ِْ هللَمههِنهللأَ هللآَخه أ هىَتهللهللَیهللُآِلَخهه أ
هللُإهَ ههةأ ُههَ ههِق...هللهللُإ هَ اأ مأ بهَ َُ َأ

هلل.(51۴،هلل1:هللج1۴0۴هلل،)لفطرهلل
گذشالته باله  در روایالات« خالد برقی»و « ابراهیم بن هاشم»از میان راویان سلسله سند، وحاقت 

و  (354 :1407 ،نجاشالالالی ؛  157 :1411 ،)عالمالالاله حلالالالی  «محمالالالد بالالالن حسالالالن صالالالفار»احبالالالات رسالالالید. 
 ،نجاشالی ؛  410 :1348 ،کشالی ؛  105 :1411 ،عالماله حلالی ؛  291 :تالا )طوسالی، بی «عبداهلل بن سنان»

کتالب (214 :1407 انالالد.  توصالالی  شالالده« حقالالة جلیالال  امالالامی صالالحیح المالالذهب»رجالالالی بالالا عنالالوان  در 
 ،)کشالالالی  و هالالالم تضالالالعی  (582و  508 :1348 ،)کشالالالی  نیالالالز هالالالم توحیالاله دارد« محمالالد بالالالن سالالالنان»

اسالت.  تأییالد، ولی بنابر تحقیه درایة النالور، وحاقالت او مالورد (328 :1407 ،نجاشی ؛  546 :1348
و  است. از نظر داللت هالم بالر رجعالت امالام علالی« صحیح»بنابراین، روایت از نظر سند معتبر و 

 هم چنین آخرین امام بودن ایشان بر روی زمین اشاره دارد.
 ت چهارم:روای

هلل هللِهنأ مهَ أ َ َثَنطهللحمأ هٍ هللَعهِنهللهللَح هَ مهَ َ هللحمأ هللِههنأ مِحَ أ
َ
َثَنطهللأ طَلهللَح هَ َْ هلل طسأ فهَ َنهللُإصهَ َّ هللُحِلَ هللِهنأ مهَ أ َ َثَنطهللحمأ طَلهللَح هَ َْ َنهلل َّ ُحِلَ

ِثَمطَنهللِهَنهللَعهلل هللِهَنهللمهلَلیعأ ٍَ َُ هللَعِنهللَعَبطییَسهللَعِنهللَلط هللَةهللُأِلََلَ هلل هلَلََثٍ مهلَلهللیهَ
َ
هللأ هتأ ًِ هطَل:هللََسَ نهلَلیهَْ مه ِْ ه أ ُِ هللَ هللُ هللهللَ َ َک

هاَلهللمّههجل ِشهَ ٍكهللهللهللَأ هللَعبهلَلهلل]مأ هطَئٌ َْ ََّههطهلل
َ
هللأ ههَهللَک هِِ ََ هللَ هللآَل هلَِلََ هَ ِصههَ هللمأ هللیههللَِبَ هللَک ِِ هللَحَجههر ِِ هللَدَمِشهَقهللَحَجههر َضههنهَ ِأ َِّ هللأَلَ هللَک ِِ ر

هللُإهلِل هللأَلأِخَرَجنهَ َصهطهَیأ ًَ هَ َلهللَه ًَ هللُِإ نهَ َْ ال هللأَلَلأ َ َلهللَک ًَ هللُِإ َوَر کأ هلل َ
له کأ َصطَریهللَمِنهلل هللُإنهَ هَذَههللهللَیهللالَدهللَک هللهلل_هللََ ِبهتأ ْأ هطَلهلل هللَْ

هلل مهلَل هلَلَإ أ
َ
نهلَلیطهللأ مه ِْ أ ُِ هللَ هللُ َكهللََتهلِلَ َ َّهَ

َ
ََّطهللأ َِ أ ِ 

َكهللَتأ َّهَ
َ
َکأ هللهلَِلهلل ََ طَلهلل َِ هللَف ْأ ال َ هللَمطهللمَتأ ًِ هللطهللَه هللهِیَ َْ ِبهَتهللَفهللَ هطهللَعَبطَ هط ََ هللَذ هللةأ
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ٍبهللهلِِلَغهلل ََ هلل هلَلَرهللَمِذ ٌلهللَمنهَ هللَسجأ  أ
بأ َِ  .هلل(۴06،هلل1جهلل:1۴03هلل،)ُهنهللبطهوی هللهللًِ

در روایالات قبال  « محمد بن حسالن صالفار»و « شیخ صدوق»در سلسله سند این روایت، وحاقت 
احمد بن محمد بن خالالد »و « احمد بن محمد بن عیسی»نیز میان « احمد بن محمد»بیان شد. 

گردیالد. « برقی گذشالته احبالات  که وحاقت ایالن دو بزرگالوار نیالز در روایالات  محمالد بالن »مشترک است 
عالماله  ؛  1381 ،طوسالی ؛  442 :تالا طوسالی، بی ؛  383 :1407 ،)نجاشالی «الحسن بن احمد بن الولید

« عبایة بن ربعی األسدی»و  (88 :1411 ،)عالمه حلی «می م التمار صالح بن»، (147 :1411، حلی
« حقالالة جلیالال  امالالامی صالالحیح المالالذهب»از سالالوی علمالالای رجالالال بالالا عنالالوان  (222 :1348 ،)کشالالی 

کالبی»اند. درباره  توصی  شده کاله او ابتالدا واقفالی بالوده « ع مان بن عیسی  کتب رجالی آمده  در 
که از او نق  شده مربوط به زمانی است  ولی از این عقیده برگشته و امامی شده است. روایاتی نیز 

بنالابراین او  (300 :1407 ،نجاشالی ؛  556و  598 :1348 ،)کشالی  وده اسالت.که عقیده او صحیح ب
است. اما به تصالریح شالیخ « صحیح»نیز امامی و قاب  اعتماد است. درنتیجه، روایت از نظر سند 

ترسیدند عبایة، این اسرار  حضرت میکه  این به دلی  1،(407، جلد1 :1403، )ابن بابویه صدوق 
کنالالد و بالالرمال سالالازد، نسالالبت انالالد.  بالاله او تقیالاله فرمالالوده و واقعیالالت را پنهالالان سالالاخته را نتوانالالد تحمالال  

کلماله هیهالات، رجعالت بعالد از مالوت قیامالت  هم چنین، ممکن است مراد حضرت از نفی رجعالت بالا 
کند.  ات ناظر به رجعت امام علیتواند با روای باشد. بنابراین احتماالت، روایت نمی  معارضه 

هالای متعالددی خواهنالالد  یالا، جنالالگدر بازگشالت خالالود باله دن طباله ایالن روایالت، حضالالرت علالی
که در این روایت برای حضالرت علالی شالود نسالبت باله زمالان  احبالات مالی داشت. البته، بازگشتی 

باشد. بنابراین، برای احبالات رجعالت  مکن است قب  از ارتحال امام زمانآن، مطله است و م
 از این روایت، قرائن بیشتری نیاز است. انمؤمناصطالحی امیر

 روایت پنجم:
الَحهلل هأ

َ
َثَنطهللأ َبوهلَلهلل هَ ًَ هللُِإَفِضَلهللُِإ َ هللِههَنهللَعهللهللیهأ ًِ هه یَعهِنهللَله هرهلَلهللییَسههللُإُر هأ ِز ُأ هللَهللُِإَبِصهرهلَلهللَیهلل]ُِإ َثَنطهللهللیهَ هطَلهللَحه هَ َْ
ََهلل ِهَ ُ هللَُ ههلَلیأ

َ
ِاٍرهللَعِنهللأ َقهللِهَنهللطأ َُ هللُحِلَ هللهللَعِبَ َُ هللَكهللِهَنهللیَ هللَعِنهللَشرهلَلِهللِهنأ َبهَیهَ ًِ

یَبهللهللَعِنهللَعِبَ هللُأِلَِعهَیهللُإثهَ
َ
هللَعهِنهللأ

ْههلَل هللَک مهلَلَعهِنهللهللطٍصهللَعِنهللَلِبَمطَنهللُِإَفهطَریَسهَ
َ
نهلَلیأ مه ِْ ه أ ُِ هللَرُ هللهللَ َ ه أ ًِ أ هطَلهللََسَ هلل هلَلَْ هولأ َنطهللیَعِنهَ هللهللهللِأ َ ُِ هللُ هللَ هَعِبهقأ طهللَک

هللُِإاَلَلط هلَلُِإَبَوهلل یَنهلل هلَلطهللَک ال إأ
َ
َوَلهللَفطِلأ هللَدِکَإَةهللُإ هأ هللَک َْ ُ َُ هَ هللُِإ ََّطهللَلطَحبأ

َ
طَلهلل...هللکهللأ َّ َِّ هللُأِلَ هطهللهللطهللَک هلل هلَلَعمهَ هونأ ُأ

ىَلهلل هلل هلَلَُ َْ هلَِلاِل هللهلَِلُِإ هللَََّیهٍ َ
له کأ َکطَنهللَعَیهللَعِاَ هلل طهلل هللَعمهَ هللهللطَمَةهللَک هللُ أ َث أ ًَ  .(202هلل:1۴0۴هلل،)لفطرهللَه

ُم ْبالُن اْلَحَکالِم ْبالِن یِإْبالَراِه »و « یَسی الکربزیَسْعِد ْبِن ِع »سند این روایت به دلی  مجهول بودن 
                                                        

 یه و اتقالی ابالن الکالواء فالیهالذا الحالد یفال یاألسالدة یالاتقالی عبا نیرالمؤمنیاهلل عنه إن  م یقال مصن  هذا الکتاف رض». 1
کانا غیالحد  .«ن ألسرار آل محمدیر محتملیه السابه ألنهما 
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 ضعی  و نامعتبر است.« ُطْهر  
 روایت ششم:

هلل هللِهنأ مهَ أ َ بهلَلیَعهللهللحمأ هللهلِِلیَسهللِهَنهللعأ َّ هللٍ ،هللَعَنهللُحِلأ َ ِفهللَِ  ،هللَعهِنهللهلَِلهللِهَنهلللأ َِ ُ کهللِهههللهللطَنهللُِإَبه هَ هٍر،هللَعهِنهللَجهطَهَرهللِههَنهللَعِمهَر َنهللَ ِ
یَبهللی هلَل هلَل

َ
طَل:هللهللَعِبَ َُ هللهللَ ،هللَعِنهللأ هلل»َْ َیهٍ ًَ َُ هلل

نهَ هللهلل)َفهللهللَُ َّ ِةهللَمَعهللُحِلأ َک هَ هللُأِلَِسَضهلل َ هللَُ هللَِ  ْأ هللُِهَنَ (هللَلهَباَلُ
هللَعبهلَل هللَهَ ُ أهللَمههط،هللهِیَ ههلأ َِ هلل هلَلِِ هللَمههِنهللَهههَنهلل هلَلَتههَ هللَحههىتهَ َقهللَإهه أ َِ مهلَلهللِنههَ 

أ
ههأ طوهلَلِهَ ًَ هللمأ هللآَلهللَ ههَةهللَک طوهلَلهللَةهللَک ًَ هللَمههِنهللَشههَدَ هللَ ههمأ َة،هللَک

هلل هَ .هللمثأ َه أ إهلَل هلَلَحِر َُ هلل هللُ أ ثأ ًَ هللِب هلل)هِیَ ََِّصطَرهه
َ
ثهلَل هلَلِقهللَهأ الَفَة(هللَثَو ُأ َلهللُِإ َِ

َ
هللاِلَمَلٍذهللَمِنهللأ طَ هللَ َ َرهللُإنهَ ََ هللَمِنهللَلط ِإفِط،هللَک

َ
هللأ

ًَهلل هللَلههِب ِإفههِطهللفهلَلَ َ
َ
هلَلهلَِلهللأ ِقهللَهَصههفه َأ ههط َِ هللِب هللَ َ ىَلهللَحههىتهَ هللُأِلأک ةه هه هَ َ ُِ هلل هلَلهللَمِثههَلهللُ َباأ هه أ هللَ ههِقهللَفههَوهللِِ هَ ،هللمثأ ِِ ههر َِ ِ 

ِقهللحمأ ِبََقهللَمههِمأ
هلل هلَل هللُ أ قأ أ ُثأ ًَ َکَجَلهللِب هوَلهللِأهللفهلَلهللَعزهَ ِخَریهللَمهَعهللَسلأ

أ
ِةهللأ َک هَ هلل هَ هللآَلهللَفِ َعِوَن.هللمثأ هللَعَذَُهَ هللَمَعهللَفِ َعِوَنهللَک َش هَ

َ
ِقهللأ اأ ِ َخبأ

هللهللَُ هلل وَنهللَخبهلَل هلَلَحىتهَ هللَفهللیُأ هللهللَفَ  أ وَنهلل هلَلُأِلَِسَض،هللَک هللعهللهللُأ هةأ ََّهَ هللهللُأِلَ هللَحهىتهَ ،هللَک طَإه أ مهَ َبهَ هللَُ هللَعَوَّهلَل أهللعأ هًِ ِةهللَِ
هللَعَوَّهلَل هههه أ َأ ههههوَنهللَعَبطَد ُأ ههههَفَ  هللَفهللهللِةهللَفهللَِ ِِ ههههَ هللَُ هللَلهههه ه َِ َکَمههههطهللعأ هلَُلهللُأِلَِسَض،هلل ههههطَل:هلل َْ هلل هَ هللهللیُأِلَِسَض.هللمثأ هللَُ هللَک َک

هَكهلل َُ هللَذ طفأ ًَ ِضه
َ
هَ هللههلَلهلل_هللأ َِ هللَع هَ همثأ طفطهلِلَِ ًَ ِضه

َ
َطه أهللهلل_هللَ َههللأ هللهللهللیًِ هلَِلهللهللُ أ ههََّ هللِهَ ِبهَكهللهللهلل أ هللهللهللمأ هَلهللهللهللَعهللیهَ َ َِ

َ
َّهلِلهللهللأ هللهلَِلُإه هأ ِنهذأ هللَ ههطهللمأ َْ اِل

َّهلِل هللُإهه هأ ىَلهللهلَِلَخَبههَقهللُ أ َُ هللَ ههطهلل َْ هللهَیههِفنهلَل أهللاِل هللَفهلل أهللط،هللَحههىتهَ ههالَدهأ هللَماِلعأ ههطَلهللهللِنَجههَ هللَإهه أ َْ َکَمههطهلل هللَعههَیهللِأهللهلَُلهللهللَکَ طَهههَ هلل ِظَدههَ هأ
هلل َ وَنهلل ُإ ه ِشَرکأ أ ُِ َکَرَههللُ هللَإاِلهلل َ هللَک بهَ کأ هلل.(363هلل:1۴25هلل،شیخهللحرهللعطمی ؛هلل 121هلل:1۴21هلل،)حیهللهلل«َنهلل

کتب رجالی وجود نالداردحسین بن سفیان بزاز مجهول است و ه و از نظالر  یچ توصیفی از او در 
و امالام  ، پیالامبرشالود اصال  رجعالت امالام علالی از ایالن روایالت اسالتفاده مالیچاله  داللت نیالز آن

 است، نه جزئیات آن. حسین
 روایت هفتم:

وهلَل هللرأ هللهللَیهللَک َیهَ
رهللهللَعَنهللُإنهَ َِ هللَمهَنهللُإه هَ ٍْ هللَخِ َجهط َأ هَةهللَثهَو ُههَ ب هَ َُ هلل هونأ ُأ ََ هلل ه أ َّهَ

َ
،هلل7:هللج1372هلل،)طِهریسهللهللأ

هلل.(366
سنت نقال  شالده اسالت و باله همالین دلیال  در تفسالیر مجمالع البیالان، بالا  این روایت از مصادر اه 

 است. سند آن در تفسیر جامع البیان چنین آورده شده است: آمده« روی»تعبیر 
کهللهنهللْی ،هللْطل:هللثنطهللُحلُقهللهنهللبشیح ثنطهللُهنهللمح س،هللعنهللُإفرُْهللُإِهلُِ،هللعهنهللیر،هللْطل:هللثنطهللعمر

 .(10،هلل20:هللج1۴12هلل،)طِریهللهللی هللُإ فطریفةهللهنهلل لیل،هللعنهللحذیُإطفهللعطمرهللهنهللکُثبةهلل یب
 ،حلالالی ؛  198، 1: ج1407 ،)کلینالالی  امالالا مضالالمون حالالدیه، در مصالالادر شالالیعه نیالالز وارد شالالده اسالالت.

کالرد، امالا جزئیالات آن را را  های امالام علالی بنابراین شاید بتوان تکرار رجعت (130 :1421 حابالت 
است یا همزمالان بالا  سه بار است یا دو بار، بعد از امام زمانکه  این توان احبات نمود؛ م ال نمی

 انجامد یا نه. ایشان، به حکومت هم می

 روایت هشتم:
هلل مهَ أ َ َثَنطهللحمأ هَ هللِههَنهللُِإاَلإههللهللَح هَ مِحَ

َ
َنهللِهَنهللأ َّ هللُحِلَ هطَلهللَحهیهِهنأ َْ هلل هللُ أ ه أ هللَ هللَسمَحَ طسأ هفهَ هَنهللُإصهَ َّ هللُحِلَ هللِههنأ ه أ مهَ َ َثَنطهللحمأ  هَ
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َ هللِهَنهللَعهلل مهَ َ َ هللِهَنهللحمأ مِحَ
َ
هللیَعِنهللأ یَبهللهللیَسهللَعِنهللَعَیهَ

َ
هٍلهللَعهِنهللأ َِ ًِ َقهللَعِنهللَعطَمَرهللِههَنهللَم َُ هللهللِهَنهللُحِلَ َمهطىَلهَ

هَ َةهللُإثهأ هللمَحِ
یَبهلل
َ
َفههرهلٍلهللَعههِنهللأ ًِ ههطَلهللىَلهللهللَج َْ ههطَل:هلل الُهللَعبهلَلَ هههللَْ ًأ َضهه ََ هلل ههَ َةهللَه َهههطهللمَحِ

َ
ههطهللأ هللِه ههالُهللِطهللدأ ًأ ِ َف ََ هلل هللَه هللَک هللُ أ ًَ أ هللوَنهللَمههطهللَکَضهه

هللِههللَعبهلَل هَیهٍ ًَ َکهَ هللَه هلل هللُ أ ه أ ًَ ِنهللهللِطهللَفِوَ هللَمطهللَسَف
َ
ِنهلل أهللأ

َ
هللأ هللَک ةه ه هَ َُ هَلهللُِإ َِ

َ
هَلهللأ ََ ط هَِ هَةهلل أ نهَ َ هَلهللُحِل  َِ

َ
َجهللأ َ وه هلل،بطهویه هلل)ُههنهللهللَز

 .(216هلل:1376
کالرده اسالت. از نظالر داللالت « َعاِمِر ْبِن َمْعِق   » مجهول است و روایت را از نظر سند دچار اشکال 

ِة »هم قاب  خدشه است؛ زیرا احتمال دارد منظور از  ْهَ  اْلَکّرَ
َ
که ا«   ز حضرت فاصله خوارج باشند 

ْن »گرفتند. هرچنالد، باله قریناله 
َ
الِة ُیال  ْهالَ  اْلَجّنَ

َ
َج   ْن »تالوان  کاله داللالت بالر آینالده دارد، مالی« َزّوِ

َ
َقاِتالَ  یُ  

ِة  ْهالالالَ  اْلَکالالالّرَ
َ
را نیالالالز مربالالالوط بالالاله آینالالالده دانسالالالت، ولالالالی هنالالالوز هالالالم بالالالرای احبالالالات رجعالالالت اصالالالطالحی «  

کاله زمالان ایالن قتالال، بعالد از امالام نیازمند قرائن بیشتر هستیم؛ زیرا معلالوم نی انمؤمنامیر سالت 
 است یا قب  از آن. زمان 

کاله شالش روایالت آن،  از میان شانزده روایت این دسته، هفت روایت از نظر سند معتبر هسالتند 
دهنالد. در ایالن قیالام،  است. این روایات از نظر داللت بر رجعت و قیام حضرت خبر مالی« صحیح»

کرد. بر اساس این روایات، ایشان   بیشتر پیامبران به همراه پیامبر اسالم او را یاری خواهند 
کشت. در مصر و دمشه نیز  بیش از یک رجعت دارند و در قیام های خود همه دشمنان را خواهد 
 نها را شکست خواهد داد. آشود و  با یهودیان و مسیحیان درگیر می

 روایات رجعت امام حسین (هـ 
یالت سالوم دسالته ف و روایالت ششالم دسالته د، سالایر روایالات عالوه بر دو روایالت قبلالی؛ یعنالی، روا

 این دسته عبارتند از:
 روایت اول:

َثَنهلل هللهللَح هَ مهَ أ َ ههللحمأ َّ َ هللِهَنهللُحِلأ مهَ َ هللَعِنهللحمأ ُكأ كهَ َفٍرهللُإرهَ ًِ هللَج هللِهنأ َ یَبهللَِ 
َ
هَنهللِههَنهللهللهللِههَنهللأ َّ هَ هللِههَنهللُحِلَ مِحَ

َ
هللأ هطَلهللَک طهَ ُحِل َ

هلل ههلَلهللَعَیهَ
َ
طٍلهللَعِنهللأ رهلَلَ هللَعِنهللَمرهلِلِِهَنهللَفضهَ َبٍقهللَعِنهللهأ ِّ طوهلَل هلِلَکَُنهللِهَنهللمأ ًَ هلل هلَلَ هللِهَنهللمأ ِجهَیهَ ًَ هللأَلَیَبهللهللَةهللُِإ ِبهتأ ْأ هطَل:هلل هللَْ

یَنهلل هلَلهللَعِبَ َُ هلل  ِ َِ ِخ
َ
وَلهللَُ هللأ طَعهللهللطهللُِهَنهللَسلأ َِسَ َُ َذهللیَعِنهلل

هللَفهللهللیَلهللُإهَ هللُ أ َکَ هأ هطَلهللهللَذ َْ َذَُكهللهللَکَ طَهَ هلل...هلل
طَعهلل َِسَ ْههللیَُ هللَحِ  هللِهنأ هللیلأ َیهأ هللهللَلهللُإنهَ ًَ هللَه هللَفَ َضهَبهللُ أ الُهللَکِجَا أ هللَلَبخأ هللَک الهأ َ بأ َِ هللَف الهأ هأ ذهَ َُ َ هللَف اِلمه َْ ىَلهلل َُ هلل هللُ أ َث أ
هللَعَبهه هللَإهه أ إهلَلهِیَ َُ هلل ِکَحیهللُ أ

َ
ههِقهلل...هللَفههأ ههَكهللِِ ههطهللَحطَج أ طَعهللَ ههَ هللََفَ َِسَ َُ ههطَلهللیههطهلل َِ هللَف هللَ ههلأ َْ ههَكهللَکَعههِ  َّهَ َُ هلل هلل...هللَک طهللَسلهَ

هلل َّ هللُحِلأ َّهلِلهللَِ َ ىَلهللُإ هأ َُ هلل هأ  هَ
ُأ ََ ِنهلل

َ
هللهلَِلأ َكهللَهَ هللَفَحهطَجىَتهلل هلَلطهللَحىتهَ َُ َلهللَذ ًَ ِنهللَف َ هللَ هَ َّ َقهللَهَنِف َِ إهلَلهللِنَ  هَُ هللَ هَكهللِِ طهللَسلهَ
یَنهلل ُأ هَ ََ ِنهلل

َ
َّهلِلهللأ ىَلهللُإ هأ هَكهللیَبهللهلَِلَُ َُ هَلهللَذ ًَ هِنهللَف َقهللَ هَ َِ  ََِّ

َ
هللأ ههللطهللَحىتهَ َّ هللُحِلأ ه هأ ُأ ََ هللَکَمهطهلل طَعهللَِ َ َِسَ َُ هلل َلهللیههللعهللَفاَلَعهَ هللُ أ

ْههلل اَلهللیِهَنهللَحِ  َكهللَفاأ َُ هلل أهللَلهللَذ هللَُ َّ هللَمَعهللُحِلأ هلل هأ َ  .(65هلل:1356هلل، ی)ُهنهللْالإوهللهللَِ 
عالمالاله  ؛  379 :1381 ،طوسالالی ؛  400 :تالالا )طوسالالی، بی  «محمالالدبن الحسالالین بالالن ابالالی ال طالالاف»
 ،)نجاشالالی  «مالالروان بالالن مسالاللم»، (334 :1407 ،نجاشالالی ؛  508 :1348 ،کشالالی ؛  141 :1411 ،حلالالی
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 ،کشالالالی ؛  27 :1411، عالمالالاله حلالالالی ؛  67 :1342 ،)حلالالالی  «بریالالالد بالالالن معاویالالاله العجلالالالی»، (419 :1407
ه عالمال ؛  109 :تالا )طوسالی، بی  «جعفر بن محمالد بالن قولویاله»و  (112 :1407 ،نجاشی ؛  238 :1348
کتب رجالی دارای وحاقت و جاللت هستند و با  (124 :1407 ،نجاشی ؛  31 :1411، حلی همگی در 

 اند.  توصی  شده« حقة جلی  امامی صحیح المذهب»عنوان 
و  (81 :1407 ،نجاشالالی ؛  345 :1348 ،)کشالالی  «احمالالد بالالن حسالالن بالالن علالالی بالالن فضالالال التیمالالی»

 ،نجاشالی ؛  556 :1348 ،شیک ؛  354 :1381 ،)طوسی  «حسن بن علی بن فضال التیمی»پدرش، 
کتب رجالی، از نظر وحاقت مورد  (120 :1407 هستند هرچند مذهب آنها فطحی دانسته  تأییددر 

کاله او در اواخالر عمالرش از ایالن « حسن بالن علالی بالن فضالال التیمالی»شده است. درباره  گفتاله شالده 
 عقیده برگشته و امامی شده است.

کتب رجالی توصی« محّمد بن جعفر رزاز» کامحل فی ندارد، ولی به دلی  قرار داشالتن در اسالناد در 
کلینالی و ابالن قولویاله از وی، می تفسیر القمیو  الزیارات توانالد مالورد  و نیز به خاطر نق  بزرگالانی م ال  

گیرد.  بنابراین، این روایت معتبر و قاب  اعتماد است.  (171، 15: ج1410، )خوئی وحاقت قرار 
 »عبارت  از نظر داللت نیز

َ
نْ   ُه ِإَلی الّدُ ییَ ْن َتُکّرَ و  بالر رجعالت امالام حسالین «ْنالَتِقَم ِبَنْفِسالِه یَ  ا َحّتَ

گالرفتن از دشالمنان و قالاتالن خالود،  ت اسماعی  بن حزقی رجع دارد؛ زیالرا  تصالریحبرای انتقالام 
کاله رجعالت قبال  از  رجعت و بازگشت در قیامت، عمومّیت دارد و شام  همه خواهد شالد، در حالالی 

 قیامت، عمومّیت ندارد و شام  افراد خاصی خواهد شد. به همالین دلیال ، حضالرت اسالماعی 
 کند. طلب میتوفیه آن را از خدا 

 روایت دوم:
هللَثطَهٍتهللَعِنهلل هللِهنأ ک َفرهلٍلهللعِمرأ ًِ َهطَج

َ
هللأ تأ ًِ طَلهللََسَ َْ هلل هلَلهللَجطَهٍرهلل ولأ هللَُ هللإهلَلهللهللِأ هَلهللُِإبهلَلهلَِلَک َِ

َ
طهللأ ٌلهللَمنهَ هللَسجأ نهَ َُ هِمَب َتهللِِ

هلل َةهللَلَنٍةهللَک ََ هللَمط ََ َ هللَثَو َه َ هللَماِل ًِ هىَتهلل هلَلَه هللََفَ ِبتأ ِأ طَلهللَف َْ ًِطهلل ِّ ََ هلل هطَلهللفهلَل هلَلِ َدُدأ َْ هَكهلل َُ هللَذ هونأ هللُأ َْ هَ هللَمهاِل ًِ هطَلهللَه َِ
َکِقهلل هلل هللَک هللَإ أ ِبتأ ْأ هلل طَئَ َِ هللَفهلل هلَلُِإ طَئأ َِ هللُِإ ْأ ال هللهللِأ هَ هللَحهىتهَ هَعطَوَ هَعهللَعِشهَ َةهللَلهَنِةهللَمهِنهللَیأ ِّ ََ هطَلهلل َِ هطَلهللَف َْ هلل َْ هللَ هال َْ اِل

ىَلهللهلَِلهلَْل َُ هللفهلَل هلَلطَمَ هلل هللَإ أ ِبتأ ْأ طَلهلل َْ َ هلل َه هللَماِل َْ ههلَِلاِل َّ هِقهللََخِ ًَ هطَلهللََّ َْ هلل هِرجأ َ َِ هَ هللُ َه هَ هللَماِل ًِ هللَه هونأ هللُأ هللهللَ َ هَ هلل هلَلَلهَنِةهللمثأ جأ هرأ ح ِ
َّهلِل ىَلهللُإ هأ َُ هلل ِنَ َص أ أ

ُِ ِلهَحطَهَ هللفهلَلهلَِلطهللفهلَلهلَِلُ
َ
هللَدَمهطَ هللأ هللَهَ َمَ هللَک بأ هللهلَِلِطبأ هللَک هلأ هَیهلل هلَلِِ أ هللهللِّ هَذُهلل أهللَحهىتهَ ََ َکهطَنهلل هطَلهللَإهاِلهلل َِ

رههلَل هلَِل ههلَلَمِنهللذأ َِّ ِ هَلهللفهلَلهلَِلَةهللُأِلَ َِ َذُهللُِإ ََ هلل لهَ کأ طَ هلل َ َلهللُإنهَ َْ هللَعبهلَلهلَِلطَ هللَمطهلل هِجَ َمهعأ هللِِ هط أ ههلِلَ هللُإنهَ
َ
ِقهللهلَِلأ َأ ِلهاَلدأ

َ
هللأ ِقهللَک هاأ ضأ

وَنهللَعبهلَلهلَِلفهلَل ههرأ ثأ ههُِ هللِِ هللَعبهلَل أهللَ هللَحههىتهَ هللُِإههَبَو أ هللَُ هللَفههَإَذُهللُِشههَ  هَ َْ ىَلهللَحههَ  َُ هلل ههالهأ
ههِبَجلأ هللَخههَرَجهللِِ ِنَ َصهه أ أ ُِ َتههَلهللُ ْأ هلل َ هللَک

َّهلِل ىَلهللُإهه هأ َُ هلل ط أ
هفهَ ّهَ ِنَ َصههَرهللفهلَلهلَِلُإ ِبمأ َُ ههِ رهلَلهلَِلطهللَغَضههِِطهلل ََ ههِلهلل ََ هلل هللَإَنههطهللَک ٍ که هللَعهه أ

ههلهَ کأ هلل ههلأ هللَمههَنهللهللیِِ أ هللَک ِنَ َصهه أ أ ُِ َمههَنهللُ
هلل ط أ ههفهَ ّهَ ههَ ههُإ َّ هللُحِلأ ِنَ َصهه أ أ ُِ هللُ هللطهللَجههطَه أ هللَِ أ هللَعههَیهٍ هللهللهللِهههنأ هللَعههَیهأ ط أ ههفهَ ّهَ هللُإ یَبهللهللَک

َ
هللأ ههٍبهللهللِهههنأ َُ هلل،)عیههطشهللهللَطط

هلل.(257هلل:هللد1۴13هلل،مفی  ؛هلل 326،هلل2:هللج1380

روایالت را تکر نشده امالا صالدر ایالن « عمرو بن حابت»در این روایت، سلسله سند از شیخ مفید تا 
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 نعمانی با این سند آورده است:
ًَهلل َ هللِهَنهللَل مهَ َ هللحمأ هللِهنأ مِحَ أ

َ
ِخَبَ ََّطهللأ

َ
َلهللِهَنهللیأ َفضهَ أ ُِ هللُ هللِهنأ مهَ أ َ َثَنطهللحمأ طَلهللَح هَ َْ َ َةهلل ِِ ََهللهللهللٍ هللِهَنهللعأ ِهَ ُ هلَْلَیهللَُ َسهللهلِِلهللِهَنهلل

رهلَل ًَ طََّههَةهللُأِلَِشهه مهَ هللِهههَنهللسأ ًَهللهللیهأ ِلههَحطَ هللِهههَنهللَلهه َُ هلل هللِهههنأ َ ُنأ ًِ هللَلهه ههیَک مِحَ
َ
هللأ ههٍ هللَک َّ هللُحِلأ هللِهههنأ هلل أ َ َبَكهللَِ  َ ُِ هللِهههَنهللَعِبههَ ُ

هلل ههلَلُإزههلَل َطاَلُیَنهأ َِ َنهللُِإ َّ َ هللِهَنهللُحِلَ مِحَ
َ
هللأ هللِهنأ مهَ أ َ هللحمأ هللَک ْأ کهللِههَنهللَثطَههٍتهللهللط هالٍلهللَعهِنهللَعِمهَر بأ هَنهللِههَنهللحَمِ َّ َعهَنهللُحِلَ

هللی هلَل هلَلَعِنهللَجطَهَرهللِهَنهلل َ هَ ًِ أ هللهللَ هللُحِل  هَ هللِههَنهللَعهَیهٍ مهَ َ
َفهٍرهللحمأ ًِ َههطهللَج

َ
هللأ هتأ ًِ طَلهللََسَ هول هلَلهللَْ نهبهللیزهلل)ُههنهلل یبهللهلل...هللِأ

هلل.(331هلل:1397هلل،)ًَّمطین(

« عمالرو بالن حابالت)ابی المقالدام(»و « حسن بن محبوف»، «جابر بن یزید جعفی»درباره وحاقت 
گذشته بحه شد.  « ابالن ابالی زینالب نعمالانی» معروف به« محمد بن ابراهیم النعمانی»در روایات 

کتب رجالی با عنوان   ،نجاشالی ؛  162 :1411، )عالمه حلی  «حقة جلی  امامی صحیح المذهب»در 
از « احمالد بالن محمالد بالن سالعید بالن عقالدة الحالافظ الهمالدانی»توصالی  شالده اسالت.  (384 :1407

مالدح شالده اسالت، هالر چنالد مالذهب او زیدیاله جارودیاله « حقالة جلیال »سوی عالمان رجالال بالا عنالوان 
 (94 :1407 ،نجاشالی ؛  204 :1411 ،عالماله حلالی ؛  69 :تالا طوسالی، بی ؛  409 :1381 ،)طوسی  است.

که در برخی از روایات با عبارت    «شیوخه االربعالة»او در نق  روایات خود چهار طریه و استاد دارد 
جعفالالر  ی بالال»آورده شالالده اسالالت. ایالالن چهالالار نفالالر عبارتنالالد از:  (169، 27: ج1409 ،)شالالیخ حالالر عالالاملی

، « )األزدی(ین بن عبالد الملالك األودی حمد بن الحس»، « یم األشعریمحمد بن المفض  بن إبراه
بالرای « الزیالات»پسالوند «. سالعد بالن اسالحاق بالن سالعید»و « القطوانی  محمد بن  حمد بن الحسن»
کتالالالاف رجالالالالی یافالالالت نشالالالد، حتالالالی عالمالالاله مجلسالالالی نیالالالز آن را نیالالالاورده « بالالالن عبالالالدالملک» در هالالالیچ 

و « القطالالوانی  محمالالد بالالن  حمالالد بالالن الحسالالن»از میالالان آنهالالا  (298، 52: ج1403 ،)مجلسالالی اسالالت.
کتالب رجالالی توصالیفی ندارنالد. امالا « سعد بن اسحاق بن سعید» جعفالر  ی بال»مجهالول هسالتند و در 

، (340 :1407 ،نجاشالالالی ؛  154 :1411 ،)عالمالاله حلالالی « یم األشالالعریمحمالالد بالالن المفضالال  بالالن إبالالالراه
؛  15 :1411 ،عالمه حلالی ؛  58 :تا )طوسی، بی  « )األزدی(ین بن عبد الملك األودی حمد بن الحس»
گرفتاله  تأییالدشالان مالورد  وحاقالت« حقة امامی صحیح المذهب»با عبارت  (80 :1407 ،نجاشی  قالرار 

 است. است. بنابراین این روایت دارای سندی معتبر و قاب  اعتماد 
لالالالت  بعالالالد از وفالالالات امالالالام زمالالالان و امالالالام علالالالی ایالالالن روایالالالت بالالالر قیالالالام امالالالام حسالالالین  دال

کمیالت مالردی از کنالد. بنالابراین،  نیالز اشالاره مالی بیالت اه  دارند. البته به صالورت نالامعین بالر حا
از مساللمات ایالن  و ایالن در دنیالا خواهنالد بالود بعالد از امالام زمالان و امام علی امام حسین
 روایت است.

 سوم: روایت
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َثَنهلل هللهللَح هَ َّ هللُحِلأ ٍ هللُِإَبِصرهلَلهللَِ أ مهَ َ هللِهَنهللحمأ
یهَ ًَ َ هللِهَنهللَعطَمٍرهللَعِنهللمأ مهَ َ هللحمأ هللِهنأ َثَنهللهللیهَ هطَلهللَحه هَ الُِإَفِضهَلهللَعهَنهللهللَْ هأ

َ
أ

ال هأ
َ
هطَلهللأ َْ طَلهلل َْ َمَ هلل َلهللِهَنهللعأ َفضهَ أ ُِ َةهللَعَنهللُ َْ هللهللهللَعِبهَ َُ هللُِهَنهللَلَ  ینهَ

َ
هِ هللهللَکهأ َْ هللَُ هلل هَةهللَک َُ ََ َو َ ُِ هالُهللَهط ُِكَدمَحأ

نهلَل مه ِْ أ ُِ هللُ هللَ َ َّ ِبَرهللُحِلأ َْ هللهللَعَیهلل َ هللفهلَلهللَِ  ِبهتأ ْأ هطَلهلل هللهلَِلَْ ََ هطَلهلل َْ هلل هَ هَ َُ ِوَنهللَإه أ هللهِیَ ََ هلل َْ هط هللَُ هللهِیَ هالُهللَک هِ هللَإَلمأ َْ هلل َْ ط
نهلَل مه ِْ هه أ ُِ هللُ ههِقهللإهلَلَ َ أ َنهَ َُ هلل

هللهلَِلهللَحههىتهَ
َ
ِقهللَهأ اأ ََ ههال جأ وَنهللکأ ههحأ َّ هللَّیهللَ هللِ ههِم ههطَلهللَک َْ هللُحِلأهلل أهللِقهلل َُر کهَ ُأ هللَعههَیهلل هللُ أ ههِنههَ لأ هللَّ َ هللَِ 

هللَعَشهه هِ َکِةهللَک هللَههللِههلَلغأ هةأ َُ ََ َو َ ُِ هللُ قأ اأ ُمأ هه هَ هللخأ ههَةهللَک نهَ َ هللُحِل  َْ ههط ًَ َََ هلل هلَلِةهللَمههِنهللَط هللَُ هللَعِبههٌ هللَحطَجههِةهللَمههِنهللَحههاَلُ لأ
َ
ههأ ِّ

َّهلِل هلَُلهلَِلُإ هأ طهلل ََ ِعَطط
َ
هللأ ههَ َُ هلل هللُآِلَخَ ةه طَلهللىَلهلل ههلَلطهللَک َْ هلل َ َُمةأ َُ هللَُ هللُِإ َذَههللَک ََ هلل ِبتأ ْأ طَلهلل َْ هلل هلل هلَلهللطهأ

َ
هللأ هلأ َفضهَ هللیهزهلَلطهللمأ ِبهتأ ْأ َكهلل  أ

ِقهللَلهلل ًَ هللهللیَ هللِههلَلََّ ینهَ
َ
َکهأ هطَلهلل هرهلَلهللَْ َّ َهِتهللَعبهلَل َه هَر هِ هللضأ َْ هلل َضهَعهللَک هِ هللکأ َْ هلل هوٍر هٍرهللَمهِنهللَّأ هٌةهللَمهِنهللِِ بهَ ْأ هَ َُ هلل هلَلَ هلل هٍةهللمَحِ ََ ال ْأ ط

هلل ینهَ
َ
َکهأ هلل َرهللَک ََ اَلُ َ َبٍةهللَهطحِل 

بهَ َُ ههللمأ َّ هللَهطحِلأ َ هرهلَلهللَِ  ّهَ هَكهللُإ َُ ٌسهللَعهَیهللَذ َُ ْأهلل َجهط ِإهَفهلل
َ
وَنهللأ ًأ ه ِّ ََ هلل هللَحاِلَإه أ هٍةهللَرهللَک بهَ

هلل ینهَ
َ
َکأ هلل نهلَلهللَخِضَ َُ هللَک مه ِْ أ ُِ هللَهط هلل هلَلهللَ َ هللَک کََّ أ ورأ وَنهللَعبهلَل أهللزأ مأ بهَ هللهلَِلَ هللفهلَلهلِِلَّ هللُ أ ولأ َکَجَلهللِأ ِکإههللهللَعزهَ

َ
ِقهللأ أ هََ یَنهللهللطَ هللَِ ال هللَلهبأ

هللهلل_ کذه
أ
هللَفَاههَذُهللیههَفَطههطَلهللَمههطهللأ ِ َدِ فأ هللُِضههطأ هللَک ِ ْأ ِبهه َ إه هللذأ هللَک ِ هللَ ههْأ ینهَ ال

إأ
َ
ههأ ِّ ََ هلل هللَه ٌْ َََ هللهللهللَحطَجههِةهللَمههِنهللهللاِل َّهلِلهللهللَحههاَلُ هللهلَِلُإهه هأ طهللَک

َضههه َْ هلل ههَ َُ هلل هههِقهللهلِِلُآِلَخههَ ةه ُأ طهللَإ َ ِقهللَفهللهلَِلفهلَلهللهللهتأ أ ِبأ هههِر هللشأ هههِقهللَک اأ ِکبأ
َ
هللأ ههونأ هههىَتهللهللُأ

هللُإهَ َ َُمهههةأ َُ هللَُ هللُِإ ههَةهللَفَاهههَذَههللَک نهَ َ هللهللُحِل  َه
هلل هللَه طهللَک َ ََ َضطَ هلل َِ ط أهللَُِّ ََ ط ِنهَتَ هللمأ هلل.(135هلل:1356هلل، ی)ُهنهللْالإوهللهللِ َسكأ

کتالالب رجالالالی بالالا عنالالوان « حسالالین بالالن محمالالد بالالن عالالامر» بالاله « حقالالة امالالامی صالالحیح المالالذهب»در 
 (66 :1407 ،نجاشی ؛  52 :1411 ،)عالمه حلی  وحاقت توصی  شده است.

مضالطرف الحالدیه و »در سند این حدیه از نظر حلالی و نجاشالی « المعلی بن محّمد البصری»
امالا آقالای خالویی  (418 :1407 ،نجاشالی ؛  259 :1411 ،)عالماله حلالی  معرفی شده اسالت.« المذهب

  (259، 18: ج1410، )خوئی  به وحاقت ایشان معتقد است.
کتالالالب رجالالالالی « عبالالالداهلل بالالالن ادریالالالع ابوالفضالالال »بالالاله احتمالالالال قالالالوی « ابوالفضالالال » اسالالالت. او در 

کتالاف معرفالی مالی ولالی بنالابر  (302 :تالا وسالی، بی)ط  کنالد توصیفی ندارد. شیخ طوسی او را صالاحب 
تالوان  بنالابراین، نمالی (110، 10ج: 1410)خالوئی   نظر آقای خوئی، طریه شالیخ باله او ضالعی  اسالت.

 به وحاقت او اعتماد داشت.
: 1410 ،)خالوئی  اسالت.« مصدق بالن صالدقة» یا و« مسعدة بن صدقة» یا «ابن صدقة»منظور از 

کتب رجالی با عنوان  (193، 22ج ولالی  (146 :1381 ،)طوسالی  تضالعی  شالده« عاّمی»مسعدة در 
اسالت امالا از نظالر  اسالت. مصالدق نیالز فطحالی مالذهب تأییالدبنابر تحقیه درایة النور وحاقت او مالورد 

 (563 :1348 ،کشی ؛  173 :1411 ،)عالمه حلی نق  حدیه، قاب  اعتماد است.
 و هالم تّم  (323 :1348 ،)کشالی  از سوی عالمان رجالی هم مدح شده اسالت« مفض  بن عمر»

 است. تأیید. ولی بنابر تحقیه درایة النور وحاقت او مورد (416 :1407 ،)نجاشی 
بالا اعتمالاد باله اسالناد کاله  این در مجموق، روایت از نظالر سالند معتبالر و قابال  اعتمالاد نیسالت. مگالر

 کام  الزیارات، این حدیه را هم بآذیریم.
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های دنیوی در آخرت معنا ندارد، این روایت  است حاجتدرخوکه  این عالمه مجلسی با بیان
که  (116، 53: ج1403 ،)مجلسی به دنیا دانسته است  را دلی  بر رجعت امام حسین در حالی 

نِّ »از ظاهر عبارت 
َ
کاله منظالور روایالت، مقالام معنالوی امالام  این برداشت بیشتر تقویت می« یَکأ شالود 

که سالها بعد توس  حسین مردم شناخته خواهد شد و مالردم باله زیالارت حضالرت  در دنیا باشد 
کننالد و خالدا نیالز باله آنهالا  هالای مالادی و معنالوی خالود را مطالرح مالی جا درخواسالت شتابند و در آن  می

کالرد. بنالابراین، ایالن روایالت داللتالی بالر رجعالت امالام حسالین نالدارد یالا الاقال  داللالت  عطا خواهالد 
 صریح ندارد.

 روایت چهارم:
هلل مهَ َ هللحمأ هللِهنأ مِحَ أ

َ
هیِهَنهللَعهللهللَ هللأ َّ هللیَس،هللَعهَنهللُحِلأ َ هللَِ  ًَ هللیهللِههَنهللَله هَ قه هٍ ُِإَبِ  َُ هَ هللِههَنهللَخط مهَ َ

ِضهَرهللِههَنهللٍ هللَکهللحمأ ،هللَعهَنهللُإنهَ
َوهلل هللىَیهللِحهلل هلَلٍ ،هللَعِنهلل هلِللأ َبَیهَ ِثَمهطَنهللهللِهَنهللَعِمَ َُنهللُحِلَ هللِهَنهللعأ

یهَ ًَ أ ُِ َنههلل،هللَعَنهللُ هللِههَنهللخأ
هیهَ ًَ أ ُِ هطَل:هللهلِِل،هللَعهَنهللُ َْ ٍس،هلل

طَلهللىَلهلل الهللهللَْ هأ
َ
هللَمِنهلل:هلل»َعِبَ َُ هللأ لأ وهَ

َ
َّهلِل هلَلأ ىَلهللُإ هأ َُ هلل هللهلَِلِ َجعأ َّ هللطهللُحِلأ هللَِ أ هللَعهَیهٍ هللهلَِلعهللفهلَلهللهللِههنأ هللَحهىتهَ َوهلل هلَلِمَبهكأ ِأ ه ِّ

هللَعَیهللَعهلل َبرهلَلهلِِلنهلَلهلِِلَحطَجَبطهأ َُ هلل.(119هلل:1۴21هلل،)حیهللهلل«َ هللَمَنهللُِإ

بررسالی شالد و وحاقالت تمالامی راویالان آن حابالالت « ج»سالند ایالن حالدیه در اولالین حالدیه از دسالته 
 مختححر البححائرگردید. بنابراین، روایالت از نظالر سالند معتبالر اسالت، هرچنالد اشالکال عمالومی روایالات 

کاهش می  دهد. اعتماد به حدیه را 

لال از نظر داللت نیز، این روایت بر رجعت امالام حسالین کننالده  او را اولالین رجعالت و ت دارددال
کرد. می که برای مدتی طوالنی در دنیا زندگی خواهند   داند 

 روایت پنجم:
َ هللِهَنهللَعهلل مهَ َ هللحمأ هللِهنأ مِحَ أ

َ
هللیَسهللیأ َّ هللُحِلأ هللِهنأ مهَ أ َ هلل،هللَکهللحمأ َ یَبهللَِ 

َ
یَبهللهللهللِهَنهللأ

َ
هَ هللِههَنهللأ مهَ َ هَ هللِههَنهللحمأ مِحَ

َ
طَل،هللَعهِنهللأ طهَ هللُحِل َ

طَدهللِهَنهلل ِعهََِّصٍر،هللَعِنهللمَحهَ
َ
َ َُنهللِههَنهللأ ِ هللمحأ تأ ًِ طَل:هللََسَ َْ َبٍقهلل ِّ َ هللِهَنهللمأ مهَ َ ِثَمطَن،هللَعِنهللحمأ هللعأ هطَلهللََ َ طهَ َههطهللُحِل َ

َ
هللأ هللَک

هلل أهلل َثطَنهللَ َ َ ِنهللهلل_هللًطهلِلیَح ه
َ
ِبَلهللأ هلل أهللَْ َأ َ َحه ه

أ
هطَلهللَمهطهللأ طهَ هالهللُحِل َ هأ

َ
هللأ ََ َ َهطهللهللَح ه

َ
هطهللأ ًَ َمهطهللََسَ أ َنهَ

َ
:هلل هلَلهللَعِبهَ َُ هللأ هولأ ِأ

هللُأِلهلَل» ِنَشقهأ ََ هللَمِنهلل لأ وهَ
َ
هللأ هللَک هللَعِن أ َّهلِل هلَلِسضأ ىَلهللُإه هأ َُ هلل ههلَِلِ َجعأ َّ هللطهللُحِلأ هللَِ أ هللَعهَیهٍ هَةهللإهلَلهللِههنأ ًَ ِج هللُإ هَ نهَ َُ هلل هِتهللهلِِل،هللَک َّ

ََهلل ٍةهللَهِلهلل طمهَ ًَ هللهللَیهللَه ٌة،هللَه َضهللُإِلهلَل هلَلَخطلهَ هللَمِنهللحَمَ ههَ َُ هلل ضطهلِلیهلَلِ َجعأ ِ َكهللحَمِ َ َضهللُإشه هللحَمَ ِک
َ
ضِطهللأ هلل،)حیهللهلل«طَنهللحَمِ

هلل.(106هلل:1۴21
و  10 :1348 ،کشالالی ؛  150 :1411 ،عالمالاله حلالالی ؛  17 :1383 ،)برقالالی  «محمالالد بالالن مسالاللم ال قفالالی»
، )عالماله حلالی  «حمالران بالن اعالین الشالیبانی»و  (324 :1407 ،نجاشی ؛  238و  185و  165و  162
حقالالة جلیالال  »از سالالوی عالمالالان رجالالال، بالالا عنالالوان  (180و  179و  161و  10 :1348 ،کشالالی ؛  63 :1411

محمد بالن ابالی »قع در پایان سند، در وا« ابوال طاف»اند.  توصی  شده« امامی صحیح المذهب
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او در ابتدا فردی صالحیح المالذهب بالود ولالی بعالدها  (106 :1421 ،)حلی  است.« زینب ابوال طاف
 (324 :1348 ،کشالی ؛  88، 1جلالد، جلالد  7: ج1364 ،)ابالن غضالائری  غالی و فاسالد المالذهب شالد.

بنابراین، این روایت از حیه سند مشک  نالدارد و معتبالر اسالت، اال همالان اشالکال عمالومی روایالات 
 م تصرالبصائر.

که امام حسین کاله باله  از نظر داللت هم این روایت، بر این داللت دارد  کسالی اسالت  اولالین 
مالان بالا ایشالان، اسالت یالا همز آیالا بعالد از امالام زمالان  کاله کنالد. امالا نسالبت باله این دنیا رجعت مالی

که روایت در مقام بیان اصال  رجعالت اسالت و  کت است. فقرات بعدی روایت نیز بر این مطلب  سا
کید می  کند. نه جزئیات آن، تا

 روایت ششم:
هلل مِحَ أ
َ
هلل)أ هللَعِن أ َ هللِهَنهللَعهللهللَک مهَ َ هللحمأ ًَ هلَلهللیَسهللیِهنأ َمَ هللِهَنهللَعِبَ هللُِإ هلل (،هللَعِنهلل)عأ ٍل(هللَعِنهللَ َ ٍُج،هللَلهللِهَنهللَدسههلَلیَل،هللَعِنهللَسجأ

نهلَل هللِهَنهللخأ
یهَ ًَ أ ُِ هلَُلهلِِلَعَنهللُ هلل َْهلل هلِلٍسهللَک ط

حهَ یَبهللهللٍ هللُإشهَ
َ
هللهللَعِبَ َُ هللهلل،هللَعِنهللأ َنطهأ ًِ طه:هللََسَ هلل هلَلَْ هولأ َلهللَمهِنهلل:هلل»هللِأ وهَ

َ
هللأ نهَ َُ

هللَفهلل هلَل هللهللُأ هأ َّ َةهللُحِلأ ًَ ِج هللُإ هَ هللَِ أ هللَعَیهٍ هللهللِهنأ هللَفهللَیهلِل،هللَک ثأ ًَهللهللُأ َه ِر
َ
هللُأِلَِسَضهللأ هللَ َ َوهللَحطَجَبط هلَلهللَلَنِة،هللَحىتهَ ِأ هللِّ هأ

هلل.(91هلل:1۴21هلل،)حیهللهلل«َ هللهلِِلنهلَلهلِِلَعَیهللَعهلل
گرفتاله  تأییالدتمالامی راویالان سلسالله سالند در روایالات قبال  بررسالی شالده و وحاقالت آنهالا مالورد  قالرار 

کتاف م تصر، مشک  سندی ندارد است. بنابراین، این روایت به غیر  از مشک  عمومی روایات 
ُعَمالَر ْبالِن »، لقالب «زحال »کاله در سالند واقالع شالده اسالت، در واقالع « َعْن َرُجال   »و معتبر است. عبارت 

روایالت « اججمیال  بالن در»اسالت؛ زیالرا ایالن فالرد بالدون واسالطه از  (451 :1348 ،)کشی  «زِ یَعْبِد اْلَعزِ 
کرده است.   (204، 2: ج1407 ،)کلینی  نق  

کننده داللت دارد و  این روایت بر رجعت امام حسین کند  بیان میبه عنوان اولین رجعت 
کالرد، امالا نسالبت باله جزئیالات که ایشان  مدت زمان طوالنی را بعد از رجعالت در دنیالا زنالدگی خواهالد 

کت است.  دیگر سا
 روایت هفتم:

هلل هللَمِن أ هللهللَک
َ
َثَنطهلل هلِلأ طَعهللضِطهللَح هَ َِسَ َُ طَلهَقهللِههَنهلل

َِ هللُِإ هللِههنأ ه أ مهَ َ َثَنطهللحمأ طَل:هللَحه هَ َْ ٍك،هلل َُ َ هللِهَنهللَمط مهَ َ هللحمأ هللِهنأ َف أ ًِ ،هللهللَلهللیهَج
هلل هللهللَعِنهللَعَیهَ هَ الىله

ْأ ط ًَ ٍ هللُِإ َُ رهلَلِهَنهللَخط َُ َمهَیهلل،هللَعِنهللَعِبَ هللُِإ ًَ ِث کهللُحِل َ هللهللِهَنهللَعِمٍر هبهلَلیهَ هٍ ،هللهلِِل،هللَعهِنهلللأ َُ َمطَنهللِههَنهللَخط
ال هأ
َ
طَلهللأ َْ طَل:هلل طىَلهللهللَفهللهللهللَعِبَ َُ هللَْ ًَ ََ َ هلل اِلإه هطَل:هلل هلَلهللهللَْ َْ هلل َُدَفهةأ َاهطهللُإ هَ ًأ ِ َب ََ .هلل َُجَفهةأ هللُإ هَ هفأ ِ جأ ََ هلل َْ هلل»اِل َُجَفهةأ ُإ هَ

هلل َّ هللُحِلأ هللَِ أ هللَعَیهٍ هللهللِهنأ هللَعَیهأ َُدَفةأ هللُإ هَ یَبهللهلل،هللَک
َ
هللأ ٍبهللهللِهنأ َُ هللَمِنهللَطط لأ وهَ

َ
هللأ هَ َُلهلل هلَل،هللَک َلَ هللُإ هأ

ِ
هللَعِنهللَسأ ضأ ِنفأ

هلل َّ هللُحِلأ هللَِ أ هللَعَیهٍ ًَهللهللَفهللهللهللِهنأ هللَلِب ٍةهللَک َّ هللََخِ هَذهللَ َ
هللُإهَ هَبنطهللَک لأ هللسأ ه أ هطهللَإَنِنصأ َّهَ َُ هلل

هللَعه هَ هللَک هللَجهلهَ اِلإأ أ َْ اَلهلل َأ هلل ِإفِطهللَک
َ
َنهلل هللأ

الُهللَفهلل َّهلِلیُحِلهلَلهللآَمنأ هللیطَةهللُإه هأ هللَ هطهللَک َْ .هلل هلَلاِل هللُأِلَِشهدطدأ ْأ هال هللَ هِأ هلله َْ هطَوهلَل هلَلاِل هللُإظهَ هللِنَفهعأ هللَ َ هللَک َنهةأ ًِ هللُإبهَ هقأ أ ََ هلل ِقهللَک أ هَذَسِتأ ًِ هللَم
هلل هللُإ هَ ال أ ِقهلللأ أ هلل.(537هلل:1۴10هلل،کالف ؛هلل ۴91هلل:1۴21هلل،)حیهللهللُرََ
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کتالالب رجالالالی وجالالود « ّیِ ْبالالِن َخاِلالالد  اْلَعالالاُقولِ  ّیِ َعِلالال»در ایالالن روایالالت،  مجهالالول اسالالت و نالالامی از او در 
 ک  است.ندارد. بنابراین، روایت از نظر سند دچار مش

 روایت هشتم:
هللطهللُحلّیُرهلل ىلهللُإ َّی نهلل ولهللمنهللهللهللمالیسهللْطل:هللْطلهلل هالعِ ُ هللعنهللرفطعةهللهن هللهللههنهللعهیَ 
ِههههتبدقهللحههههذکهللُإِههههذةهللبطإِههههذةهللمثهللْههههطلهللیفهلل_هللةهللکهلل لههههحطب یهههه هللهههههنهللمًطویهههه  کهللهلل_هللکهلل لههههحطب 
َةهللَعبهلَل:هلل» هالعِ ُ  َُ هَ هللُِإ قأ ُأ هللَسَدِدَّطهللَإ هَ هللمثأ ِمالُهلل_هللِقهللهِیَ

َ
ِقهللَههأ کأ ِمهَ ِدَّط

َ
هللأ هللَهَنهَک هللٍلهللَک ِکَثهَ هللَ َ

َ
ِقهللأ کأ ِبنهط ًَ هللَج هللَک

هلِِلیََّفهلَل هلل.(282،هلل2:هللج1380هلل،)عیطشهللهلل«ر

این روایت مرس  است و میان مرحوم عیاشی و رفاعة بالن موسالی، نزدیالک باله دو قالرن فاصالله 
اسالالت. سالالند دیگالالری هالالم بالالرای ایالالن روایالالت یافالالت نشالالد. بنالالابراین، ایالالن روایالالت از نظالالر سالالند مالالورد 

 اعتماد نیست.

 روایت نهم:
یَبهلل
َ
ًَهللهللَعهِنهللأ َضههطٍدهللَحههَ ههِهههَنهللزهلَلهللٍ هللَلههِاَلهللیَلهه هللفأ َثَنطهللُِهههنأ ههالٍلهللَحهه هَ بأ هللحَمِ هللِهههنأ ههنأ َّ َثَنطهللُحِلَ ٌ هللهلِِل هَ ًِ َثَنطهللَلهه ٍلهللَحهه هَ

یَبهلل
َ
هللَعِنهللَجطَهٍرهللَعِنهللأ لأ وهَ َ َفرهلٍلهللُحِل  ًِ طَلهللهللَج ههللهللَْ َّ هطَلهللُحِلأ هللَْ هللَِ أ هللَعهَیهٍ ِنهللهللهللِههنأ

َ
ِبهَلهللأ َْ َ هَلهلل أهللأَلَِلهَحطَهَ هلل ِِ

وَلهللَُ هلل هللَسلأ نهَ طَلهللهللَُ هلل هلَلَْ َنهَ هللهللطهللهأ هط أ َّ َكهللَل أ َّهَ ههللَُ ََ هلل هَ َُ هللَک ًَ ىَلهللُِإ هلَِلهللَیهللَُ هطهللُإنهَ هَ هللُِإهَ ََقهللَِبَ َْ ِسٌضهلل
َ
هأ هللِهأ وَنهللَک

ِکَلهلل
َ
هلَِلهلَِلأ هللُإنهَ هللِههلَلط أ هللَ َ ََ هلل هللهللَیهللهللَک طهللَک هللَِبَ َ ِشَا أ ِّ َأ َكهلل َّهَ َُ هلل وَسُهللَک ِ َعیهللَعمأ َأ ِسٌضهلل

َ
طَعٌةهللَمِنهلل أهللأ َكهللَ َ ًَ هللَم َ ِشَا أ ِّ

هلل ِلَحطَهَكهللَه
َ
وَنهلل هلَلأ َ هللهللهللح َ أ هللُحِلَ َ هللَمسه َهَ

َ
َوهللیأ ََ هلل ِبنطهللَ هللَک یَنهللیْأ ال کأ هلل هللهللطهللَّطسأ هطهللََّهَردأ الََّهطهللَفَإَّهَ َ بأ َْ هلل ِ َِ هللَلومِطهللَإ هللَک ِِ َهِ د

هلَِل هللَخِ َجهِةهللِههلَلَعَیهللََّ جأ ِخرأ
َ
هللَفهأ هللُأِلَِسضأ هللَعِنه أ ِنَشهقهأ ََ َلهللَمهِنهلل وهَ

َ
هللأ ونأ کأ

َ
هللَفهأ هللَمهطهللَشهطَ هللُ أ هثأ ُأ ِم

َ
هللأ هَ هلل أهللَنهطهللمثأ اَلَُفهقأ
َكهللَخِ َجَةهلل َُ مهلَلَذ
َ
نهلَلیأ مه ِْ أ ُِ هللَرُ هلَْلهللَ َ هلل هلَْلهلَِلَک هلل َْ هللَحهللط َنطهللَک َ َِ هوَلهللَُ هللهلَِلط هللإهلَلهللطَةهللَسلأ هَ ه...هللمثأ هٌ هللهَیأ مهَ َ هللحمأ نهَ هللزهَ

هللإهلَل هللَک اَلَُ هأ َنطهللَمَعهللَلهللهلَِلَُ َ َِ ط َْ ىَلهلل َُ هلل  أ
نهَ ًَ هللهلِِلِ َف ثأ ُأ طهللََنِ َّهَ َُ هلل

هَ هللَُ هللهللهللَفَ هللمثأ نهَ َُ هلل
هَ هللمثأ َكهللَمطهللَشهطَ هللُ أ َُ َ هللَذ ًِ هلل هلَلَمِنهللَه جأ هرأ ح ِ

الَفَةهللَعهلل ُأ َجَ هللُِإ ِّ ٍنهللنِطهللمهلَلهلِِلَمِنهللَم َِ هللَعهللهللهللِنهللدأ هللَعهللهلِِلَک هللَک ٍ مهلَلهلِِلنِطهللَمهِنهللَإهَن 
َ
هللأ نهَ َُ هلل

هَ نهلَلیهنهِطهللَمهِنهللَمهطٍ هللمثأ مه ِْ ه أ ُِ هللَ هللُ هللَ َ
هلل هلَل ىَلهَ َُ هلل وَلهللَُ هللهلِِلَلهللهللِ َفعأ َنهللهلَِلفهلَلهللَفهللَسلأ ثأ ًَ هللُِإَ ِ َلهللهللِب َ هللَک ِر ىَلهللُإشهَ هللآَتهللهللهللَُ هللَه هللهللَک هتأ ِْ  َ َِ

َ
هللأ ههَ َُ هلل ٍ که َعَیهللَعه أ

هلل ههَ َُ هللَلههَنمِطهلل َدعأ
َ
هللأ هللَه هللَک ِفَ َحَاههط...هللهللَدَمهه أ

َ
ِنههَ هللَفأ َ ِِ ىَلهللُ َُ ههَعهلل

َْ هللأَ هللَحههىتهَ هه أ ِْ أ ِحَ 
َ
هلل،نهللرُکَّهه ی ُإهه هلل)ْطههبهللأ

هلل.(8۴8،هلل2:هللج1۴09
 غیرقابال  از نظالر سالند ضالعی  و«  عمالرو الجالاّلف یسالعد  بال»این روایت به دلی  مجهالول بالودن 

کاله در حالدیه باله آن اشالاره شالده اسالالت  نیاعتمالاد اسالت. بنالابراین، جزئیالات رجعالت امالام حسالال
 قاب  احبات نیست.

 روایت دهم:
َثَنهلل هللَح هَ هللههلِلهللَک مهَ أ َ هللحمأ ِمهللهللَعِبَ َُ هللنأ َفهٍرهللُحِلَ ًِ هِهَنهللَج هللرهلَلَِ ههلَلهللیهأ

َ
هللِهَعهِنهللأ ٍقهللَعهِنهللِههَنهللهللَ هللَعهِنهللَعهَیهَ َُ هَ هللِههَنهللَلهط مهَ َ حمأ

ٍ هللَعِنهلل َُ َ هللِهَنهللَخط مهَ َ طٍدهللُِإَبِصرهلَلهللَعِبَ َُ هللحمأ هللِهَنهللمَحهَ َثَنطهللهللَعِبَ َُ هللَعِنهللهللیهَ طَلهللَحه هَ َْ هلل َلقهَ
َنهللُأِلَ مِحَ ِهَنهللَعِبَ ُإ هَ
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بهلَل الهللعأ هأ
َ
هللَعِنهللَحرهلَلهلِِلأ ُكأ یَبهلل َ َةهللُِإَب هَ

َ
هللهللهللَعِبَ َُ هللهللٍلهللَعِنهللأ هللجأ هللَإه أ ِبهتأ ْأ طَل:هلل ِقهللَْ هطَ کأ َِ هللَه هلهَ َْ

َ
هللَفهَ َُكهللَمهطهللأ ِبهتأ ًَ

َلهللُِإبهلَل َِ
َ
َإههلِِلأ َُ ِبهَقهلل هَذُهللُحِل َ ََ ٍضهللَمَعهللَحطَجَةهلل ًِ َضَاطهللَمِنهللَه ًِ ِقهللَه ُأ َ َلهللآَجطَإ ِْ

َ
هللأ هللهلِِلَتهللَک َ

هله ُأ َُ هلل نهَ َُ هطَلهلل
َِ ِقهللَف ُأ

ههطهللَلههَحهلل إهلَل هلَلطهللَمههطهللهَیههَفِةهللفهلَلیَکَُحههٍ هللَمنهَ َُ هلل ههِحَ ههطجأ ِنهللِِ
َ
َمههَلهللَهههَ هللَفهلل هلَلَ هللأ ههَ ...هللَکهللهللًِ ََ هههللمأ هَ َّ هللُحِلأ نهَ هللَُ هللهللَِ َ

َ
ههَ أ َْ

هىَتهللیَلَحهلل
هوَسهللُإهَ ِبهَكهللُأِلأمأ ََ طََّهِتهلل َُ َ هطَلهللَف َِ ىَلهللُِإ َُ هلل...هللَفَخَرَجهلل هلَِلهللَفَ  أ هَه َإَتهللَُ هللَفهللَِ

َ
هَةهللَلهأ َُ ََ َو َ ُِ هللُ نهَ َُ هللِتهلل

َ هلل َه ِصَ  هللهلل_هللَّأ ِّ ََ َثِتهلل َُ ِقهللََفَ أ ََ َذَنهلل
َ
تَفأ بأ َهَ

َ
أ ََ هلل َ طَلهللَک َِ ِب َُ هلل ًَ هأ َتهَلهللهللَ  ْأ هلل َكهللَحىتهَ َُ َذ هللهللَُ هةأ َُ ََ َو َ ُِ طَإهَتهللُ َِ ...هللَف

هللَفهلل هلَل َ َُر َذََِّتهللَإَنطهللَهطهحِنَ
َ
هللأ إهلَلهللطهللَسلهَ َُ طىَلهلل ًَ ََ هلل َبطَسَكهللَک ََ هلل ِکَحیهللُ أ

َ
هللَفأ َبِضَ  أ َْ ِ هلل َْ هلل َ ِسََّطهللَک َ هللَفطحِنَ َه ِصَ  هللَّأ ِقهللهِیَ

هلل ِبَ هأ َْ هلل] َ  أ بهَ ْأ الُهلل ِنهللُِإَ مأ
َ
هللهللأ ِکهأ َر ََ هلل] ِکََّ أ َر ََ هلل ِ هللَخهَرَجهللَفطهللَهللَحىتهَ َْ هلل هلل...هللَفهَإَذُهللَخهَرَجهللَهللَک کهأ هرأ هلل هلَلَِّصأ ََِّصهطَسهأ

َ
هوَنهللأ الَّأ هللُأ

هلل.(88هلل:1356هلل، ی)ُهنهللْالإوهلل

َصالّمِ  َعْبِداهلِل »دی ضعی  است؛ زیرا این روایت از نظر سن
َ
ْحَمِن اأْل کتالب رجالالی « ْبِن َعْبِد الّرَ در 

عالمالاله  ؛  77، 1: ج1364 ،)ابالالن غضالالائری  تضالالعی  شالالده و بالاله عنالالوان غالالالی توصالالی  شالالده اسالالت.
ِد بْ »چنین  هم (238 :1411 ،حلی اد  اْلَبْصرِ  َعْبِداهلِل »و « ِن َخاِلد  ُمَحّمَ مجهول هسالتند و « ّیِ ْبِن َحّمَ

کتب رجالی وارد نشده است.  توصیفی از این دو راوی در 
 روایت یازدهم:

ِلَحطَهَنط
َ
ٌةهللَمِنهللأ هوٍنهللَعهِنهلل هلَلَعِنهللَلِاَلهللِهَنهللزهلَلهللَع هَ هَنهللِههَنهللَ هأ َّ َ هللِههَنهللُحِلَ مهَ َ ِبهَ هللِههَنهللَعهللهللَعِبهَ َُ هللطٍدهللَعِنهللحمأ

هللَعِنهلل َلقهَ
َنهللُأِلَ مِحَ یَبهللهللَعِبَ َُ هللُإ هَ

َ
طَلَقهللُِإَبَطَلهللَعهِنهللأ َِ هطىَلهللهللَفهللهللهللَعِبهَ َُ هللهللِهَنهللُِإ ًَ ََ هَ هلل اِلإه َضههلل_هللَْ َْ هلل نطهللهلِِلَک

ىل هلََلهللَهَنهللهللهللَُ ِلرُ َُ هطَلهللهللَفهللهللهللَلهللیَُ هللَفهللهللهللُِإ نهَ ه أ َّ ِف هلََلهللهللُأِلَِسَضهللهللَإ أ هللَمه هَ َ هللهللهللَِ  هللَعهَیهَ
ِ هلأ َْ هطَلهلل یَبهللهللَْ

َ
ههللِههَنهللأ َُ هللهللٍبهللَطط َک

َنهلل َّ هللُحِلَ نأ ًِ هلَِلهلل_هللَط َک ُهلل هالهِ بأ هللعأ نهَ بأ ًِ هللَإهَ  هیهَک َّ هللُحِلأ ِ هلأ َْ هطَلهلل َْ هلل ِِ هللر َ هطهللَفهَإَذُهللهلل_هللَِ  کهمهأ
أ
هللأ َفهَإذُهللجهطَ هللَکِعه أ

ه َّ هللُحِلأ َْ هللَد هللَجطَ هللََِّصه أ َ ِثنهطهللَعَبههللهللَِ  ًَ هللهلِِلَه کىله
أ
هللَإنهطهللأ ِِ ِقهللَعِهطد ٍ هللَشهَ هللهللُأ

ِ
هللیَههأ َ هالُهللَخهوَلهللُإه ه هللیٍ هللَفجطلأ طَر

هلل ٌْ ههاِل هلل هلَلَْ قأ أ ههُثأ ًَ هللهللِب ههطَئَ َِ وَجهللُِإ ههرأ ِبههَلهللخأ َْ هلل هللَ ههَفههَوهللهللُ أ ههالهأ َ بأ َْ هلل ههَ َُ ههٍ هلل مهَ َ
َلهللحمأ هللآَل ِِ ههر َِ وَنهللَک هللهللهللَ عأ ِِ کههطَنهللَکِعهه  هلل َک

هلل هطَئَ َِ هللُِإ وجأ هرأ هللخأ هالِه ًأ َةهللَعَبههلل_هللَمِف ه هَ َُ هللُِإ هقأ ُأ هللَسَدِدَّهطهللَإ هَ هللمثأ ههللهللِقهللهِیَ َّ هللُحِلأ وجأ هرأ هللخأ َ ًَهللهللَفهللهللَِ  هللَلهِب هللَمههِنهللَ َ
ِلَحطَهَ هللَعبهلَل

َ
هللأ هللُِإبهلَلهِیَ هللههلَلهلِِلقأ َ

له ُأ َُ هلل بأ َهَ َذ أ ُِ هللُ ههللهللَضهٍةهللَکِجَاهطَنهللهلِِلضأ َّ هَذُهللُحِلأ ََ هلل نهَ
َ
هطَ هللأ ىَلهللُإنهَ َُ وَنهلل

دهأ َْ ه أ ُِ هللُ هللَِ َ
هلل هللَه ِ هللَخَرَجهللَحىتهَ هوَنهللفهلَل هلَلَْ نأ مه ِْ أ ُِ هللُ كهَ هللَإهیهشأ ه أ َّهَ

َ
هللأ هللَشههلِِلَ هللَک هللَه طٍلهللَک هللَهههلِِلَسهللَههَ جهَ هطَئأ َِ هللُِإ هةأ جهَ هللُحِلأ هللَططٍنهللَک هللَِ َ

ِقهلل َه ههَر ِظاأ
َ
هللَفهللَفههَإَذُهللُِلهههلل_هللأ َرَفههةأ ًِ َ ُِ هللُ َْ َِ هَ نهلَلهللَ  مه ِْ هه أ ُِ ههالَلهللُ بأ هللْأ ههَ َ َّ هللُحِلأ هه أ َّهَ

َ
هللهللأ هللهللَِ أ ْأ ههاِل َ ُِ ههَةهللُ جهَ َجههطَ هللُحِلأ

هَذهللهلَِلفهلَل
هللُإهَ هونأ هلل أهللهللیُأ هللَک هبأ أ َ ّه هلل أهللَ  هللَک ه أ نأ َ فه هلل أهللَُ هللَک ه أ طأ هللَفهلل هلَلَحنهَ هأ هَ هللهللِبَحه أ َه ِفَ  ههلل_هللحأ َّ هللُحِلأ هللَِ َ هللهلل_هللهللِههَنهللَعهَیهٍ هللَه َک

هللهللَیهلل هلَل هللهللُِإاَلَصهَ هللُِإاَلَصهأ ههَ هلل.(206،هلل8:هللج1۴07هلل،)کبینهللهللَُ
ْصَحاِبَنا»سند این روایت به دلی  مجهول بودن 

َ
ٌة ِمْن   َسْهِ  ْبِن »، اختالفی بودن وحاقت «ِعّدَ

ون  »ضع  و فسالاد مالذهب  (387، 1381)طوسی  ، «اد  یَ زِ  الِد ْبالِن اْلَحَسالِن ْبالِن َشالّمُ  ،)طوسالی ، «ُمَحّمَ
ْبالالِن  َعْبالالِداهلِل »ضالالعی  و غالالالی دانسالالتن  (185 :1407 ،نجاشالالی ؛  322 :1348 ،کشالالی ؛  402 :1381

َصالالّمِ 
َ
ْحَمِن اأْل ْبالالِن اْلَقاِسالالالِم  َعْبالالِداهلِل »کالالالذاف و غالالالی بالالودن  (238 :1411، )عالمالاله حلالالی،  «َعْبالالِد الالالّرَ

در انتهالای سالند، باله « صالح بن سه  همدانی»و عدم تکر نام  (236 :1411 ،)عالمه حلی «اْلَبَطِ  
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گیالرد. البتاله ایالن روایالت از طریاله عیاشالی باله  شود و نمی شدت تضعی  می تواند مورد استناد قرار 
ولالی باله  (281، 2: ج1380 ،)عیاشالی نیالز وارد شالده اسالت از امام صالادق  نق  از صالح به سه 

 شود. دلی  فقد سلسله سند، دچار ارسال شده و تضعی  می

 روایت دوازدهم:
،هللَعهِنهلل هللَعِن أ َ َُن،هللَعهِنهللهللَک ًِ هالیَسهللِههَنهللَله ههللَعِبهَ َُ هللمأ َّ طَلهَق،هللَعهَنهللُحِلأ َِ هللِههَنهللُِإ َ کَفهللَِ  هرأ ًِ َ ُِ هَ هللُ مِحَ

َ
هللِههَنهللأ

رهلَل َِ ِن هللَهطِوَ َسهللِهَنهللَظبهلِل أهلل،هللَعِنهللیهَ یَبهللطَن،هللهلَِلالَّأ
َ
هطَل:هللهللَعِبَ َُ هللهللَعِنهللأ هَذهلل»َْ

هللُإهَ نهَ هطَ هللهللَیهللَ ههللیَُ هطَلهللُإنهَ َّ َح
ِبَلهلل هلَِل هلَلَْ هللُِإ َْ هللهلَِلاِل َّ هللطَمَةهللُحِلأ هللَِ أ هللَعَیهٍ طهللهللهللِهنأ مهَ

َ
هلَِل هلَلَفأ هللُِإ َْ ىَلهللهلَِلاِل َُ هٌثهلل ًِ هللَه ِک

َ
َةهللأ نهَ َ ىَلهللُحِل  َُ ٌثهلل ًِ اَلهللَه َأ طهلل َ طَمَةهللَفَإَنهَ

طرهلَل هلل.(117هلل:1۴21،هلل)حیهللهلل«ُإنهَ
که «اَن یَ وُنَع ْبِن َظبْ ُی »این روایت  سند در  ضالعی  و فاسالدالمذهب شالمرده شالده اسالت. است 

   (448 :1407 ،نجاشی ؛  364 :1348 ،)کشی 
 روایت سیزدهم:
هلل
َ
هلل هأهللأ هللِهنأ نأ َّ هللُحِلَ وٍحهللَک هللَّأ هللِهنأ هللهللاللأ َ هللهللَعِبهَ َُ هللِهَنهللهللَعَیهَ أ ُِ هللیهِههَنهللُ َصهَبطیَنهَ

َِ هطَ هللِههَنهللَعهطَمٍرهللُِإ بهَ ًَ ،هللَعهَنهللُِإ ،هللَ ةه
ًَهلل ههیَعههِنهللَلهه ِ َدهللِهههَنهللَسَُشههٍ ،هللَعههِنهللمحأ ِعههٍ ،هللَعههِنهللَدُکأ

َ
هللَ َُنهللِهههَنهللأ یَبهللََ َ

َ
َفههرهلٍلهلل،هللَعههِنهللأ ًِ ههطَل:هللهللَج َلهلل»َْ وهَ

َ
هللأ نهَ هللَُ

هلل هلَلَمِنهلل ههللهللِ َجعأ َّ هللُحِلأ قأ کأ هطسأ َ هللحَل  هللَعهَیهللَعهللهلَِل،هللفهلَلَِ أ هَعهللَحطَجَبهطهأ َِ ََ هلل هللَحهىتهَ هنهلَلهلِِلِمَبهكأ َبهرهلَلِِ َُ هلل،)حهیهللهلل«َ هللَمهَنهللُِإ
هلل.(117هلل:1۴21

مجهالول هسالتند و « داود بالن راشالد»و « سالعید»های  در این روایت دو نفر از سلسله سند به نام
 توصیفی ندارند.

از میان پانزده روایت این دسته، فق  سه روایت، از نظر سند معتبر هستند. این روایات، امام  
کسی  حسین که رجعت می معرفی میرا به عنوان اولین  کند، انتقام خون خود و یارانش  کنند 

گالر ایالن مضالمون را در  را از دشمنان می کالرد. ا ستاند و بالرای مالدتی طالوالنی در دنیالا زنالدگی خواهالد 
که بر رجعت حضرت عیسی ، و 2ج ،1378)ابن بابویاله  به عنوان اولین نفر، 1 کنار احادی ی 

گفالت  به عنوان اولین یاری رسان داللت دارند قرار دهیم، می یا رجعت امام علی  (202 تالوان 
که  که امام حسین  کسی است    کند. به دنیا رجعت می از رحلت امام زمان قب اولین 

وایات رجعت معصومین  سنجش اعتباری و داللى ر
کاله نالاظر باله رجعالت معصالومین در آخرالزمالان هسالتند، یالازده  از میان چه  و شالش روایتالی 
گالالر اشالالکال عمالالومی روایالالات م گالالردد و طریالاله روایالالت معتبالالر و قابالال  اعتمادنالالد. ا  تصرالبصالالائر رفالالع 

                                                        
زنده هستند به همین دلی  منظور از رجعالت دربالاره ایشالان، رجعالت اصالطالحی نیسالت بلکاله باله معنالای  . حضرت عیسی1

 آمدن ایشان به زمین است.
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به دست آید، ده روایت معتبر باله « سعد به عبداهلل قمی»به « حسن بن سلیمان حلی»معتبری از 
در برخالی  (137 :1421 ،)حلالی  ...«َعْبالِداهلِل ِإَلی َسْعِد ْبالِن  یِبِإْسَناِد »آن افزوده خواهد شد. عبارت 

کند، هرچند تصالریحی دربالاره ایالن  وجود طریه اسناد را تقویت می« حسن بن سلیمان»از روایات 
 اسناد ارائه نشده است.

 بیست و پنج روایت نیز ضعی  و غیرقاب  اعتماد هستند.
شود، اما  به صورت تواتر معنوی احبات می ین با این تعداد از روایت، اص  رجعت معصوم

فقال  برخالی از جزئیالات آن، بالا اسالتفاده از مالالدالی  روایالات معتبالر و پالذیرش حجیالت اخبالار آحالالاد در 
 های اعتقادی، قاب  دفاق است. جزئیات آموزه

، یالالک ، سالاله روایالت از امالالام بالالاقرپالالنج روایالالت از امالام صالالادقاز میالان یالالازده روایالالت معتبالر، 
 نق  شده است.  و یک روایت نیز از امام سجاد  ان مؤمنامیرروایت از 

، عبالداهلل بالن سالنان، ابالی خالالد ةاررابالی اسالامه ز ، بصالیر جابر بن یزید جعفی، با دو روایت و ابی
کالدام ن و ابن مسکان کابلی، عبایة االسدی، برید بن معاویة العجلی، مفض  به عمر جعفی یالز هالر 

 با یک روایت، در صدر سلسله اسناد راویان معتبر قرار دارند. 
کرد نیالز بالر اسالاس دسالتهر کدام یک از معصومین که  این درباره بنالدی ایالن  جعت خواهند 

کاله از  تحقیه، می کلی، شانزده روایالت داریالم  گفت درباره رجعت پیامبران و امامان به نحو  توان 
، بیست و یک روایت داریالم ر هستند. درباره رجعت پیامبر اسالماین میان، پنج روایت معتب

کاله بالر رجعالت امالام علالی داللالت  که سه روایت دارای اعتبارنالد. از میالان بیسالت و چهالار روایتالی 
نیالز بیسالت و ساله روایالت وجالود دارد  دارند ُنه روایت معتبر هستند. درباره رجعت امالام حسالین 

 که پنج روایت قاب  اعتمادند.
شود و تمالامی روایالات در حالّد خبالر واحالد  ها تواتر احبات نمی این، در هیچ یک از این دستهبنابر

هسالالتند. درنتیجالاله، داللالالت ایالالن روایالالات بالالر رجعالالت همالاله پیالالامبران و امامالالان ظنالالی اسالالت. دربالالاره 
نیز داللت یقینی وجود ندارد. البته با  و امام حسین انمؤمن، امیررجعت پیامبر اسالم
واحد نسبت به جزئیات اعتقادی، پذیرش داللت ظنی ایالن اخبالار، اشالکالی  پذیرش حجیت خبر

 کند. ایجاد نمی
 سایر جزئیات ظّنی به دست امده از این روایات عبارتند از:

که  امام حسین کسی است    کند. به دنیا رجعت می از رحلت امام زمان قب اولین 

کرد. پع از رجعت به این دنیا برای زمان طوال امام حسین   نی در آن زندگی خواهد 

نالدهی قیالالام پالع از رجعالالت باله دنیالا در مقالام رهبالری و فرما و حضالرت علالی امالام حسالین
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کرد و آن علیه دشمنان اسالم نقش  ها را شکست خواهند داد. آفرینی خواهند 

کرد. همه انبیاء حضرت علی  را پع از رجعت آن حضرت، نصرت خواهند 

کشالت.  ند و در قیامبیش از یک رجعت دار حضرت علی های خود همه دشمنان را خواهد 
 نها را شکست خواهد داد.آشود و  در مصر و دمشه نیز با یهودیان و مسیحیان درگیر می

که از دنیا خواهد رفت. حضرت علی   آخرین امامی است 

گشت. پیامبر اسالم  نیز به دنیا بازخواهند 

آیالالد؛  بالاله دسالالت نمالالی رجعالالت معصالالومین بررسالالی شالالده در مالالورد جزئیالالات بیشالالتری از روایالالات
در جهالان حکومالت نیالز خواهنالد داشالت؟ ترتیالب رجعالت  آیالا معصالومینکاله  این جزئیاتی مانند

کرد؟ آیا در یک دوره زمانی بالیش از دو  معصومین چگونه است؟ آیا همه آنها رجعت خواهند 
، مالام زمالانمعصوم در دنیا حضور خواهند داشالت؟ چگوناله از دنیالا خواهنالد رفالت؟ آیالا پالع از ا

کالالالدام  گالالرفتن طالالاغوت خالالواهیم بالالالود؟ شالالیطان در چالاله زمالالانی و بالاله دسالالت  دوبالالاره شالالاهد قالالدرت 
کالالدام از معصالومین بالاله طالور مشالال ن چنالد سالالال در دنیالا زنالالدگی  کشالالته خواهالد شالالد؟ هالر  معصالوم، 

کرد؟ آیا رجعت معصومین کمیت اسالم تعری  شده است یا خواهند  قیام که  این در تداوم حا
کمیت امام زم کنالد؟ چنالد سالال پالع از  آماده مالی ، زمینه را برای رجعت معصومینانو حا

  رجعت، قیامت رخ خواهد داد؟

 گیری نتیجه
کاله بالر رجعالت  به پنج دسالته تقسالیم مالی روایات رجعت معصومین ین مالؤمنشالوند؛ روایالاتی 

که بر رجعت پیامبران و امامان به کلی داللت می محس داللت دارند، روایاتی  یاتی کنند، روا طور 
که از رجعت امام علی را احبات می که رجعت پیامبر اسالم دهنالد  خبالر مالی نمایند، روایاتی 

که بر رجعت امام حسین  داللت دارند. و روایاتی 
کاله روایالات رجعالت معصالومین مالی به دسالتبر اساس سنجش روایات رجعت،  نسالبت  آیالد 

 بر واحد است.به احبات رجعت آنها متواتر معنوی و نسبت به جزئیات آن، خ
، زنالدگی طالوالنی کننالده پالع از امالام زمالان باله عنالوان اولالین رجعالت رجعت امالام حسالین

باله عنالالوان  و امالام حسالالین آفرینالالی امالام علالالی در دنیالالا پالع از رجعالالت، نقالش امالام حسالین
در قیالالام،  فرمانالالدهی قیالالام علیالاله دشالالمنان خالالدا، یالالاری رسالالاندن پیالالامبران الهالالی بالاله امالالام علالالی

کاله ایالن روایالات بالر آنالان  های پع از رجعت، مهالم قیامپیروزی امامان در  تالرین جزئیالاتی هسالتند 
 داللت دارند.
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و پاسالالخ بالاله  شالالدن جزئیالالات بیشالالتری از رجعالالت معصالالومین  شالالود بالالرای روشالالن پیشالالنهاد مالالی
های مطرح در این باره، ابتدای جایگاه رجعت در هندسه اعتقادی شالیعه، مشال ن شالود  سوال

از طریه روایات ناظر به عناوین نزدیک یا متضالاد بالا رجعالت، و  و با تشکی  خانواده بزر  حدیه
کتاف چنین با استفاده از تصحیح طریه روایا هم گیالری از روش نقالد  و نیالز بهالره مختحر البححائرت 

را باله حالد  محتوایی، احادیه معتبر بیشالتری را باله دسالت آورد و یالا روایالات رجعالت معصالومین
کرد و علمش  صورت، نسبت تواتر رساند. در غیر این به جزئیات این بازگشت باید سکوت اختیار 

گذار نمود.  (354 :1363 ،مجلسی ؛  270 :1385 ،)طبسی نجفی  را به اه  آن وا
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، موعالالود یحضالالرت مهالد یاد فرهنگالیال. تهالالران: بنتینامحه مهحدو فرهنححگخالدامراد.  ساللیمیان،   _
1390. 

،  می. قالم: دارالقالرآن الکالر ف المرتضحییرسائل الشرلی بن حسین. مرتضی)علم الهدی(، ع شری    _
 .1405اول، 

، اول، . تهالران: نویالدقحاا محن الهجعحة بالبرهحان علحی الرجعحةیامحالر عالاملی، محمالدبن حسالن.  شیخ   _
1362. 

قالالالم: مؤسسالالالة . عةیل مسحححائل الشحححریلحححی تحححححعة إیل وسحححائل الشحححیتفحححح الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال .    _
 .1409، اول، تیالب آل

 .1412،  ت للمطبوعا  رف . بیروت: دارالتعاتاری  ما بعد الظهورسیدمحمد.  صدر،   _

 یة اهلل المرعشالیال. قالم: مکتبالة آ فضائل آل محّمحد یبحائر الدرجات فمحمدبن حسن.  صفار،   _
 .1404،  یالنجف

 ال .1411، . قم: دفتر تبلیغات اسالمیئد الجعفریةالعقا محمدبن الحسن. طوسی،   _

 .1381،  هیدری. نج : انتشارات ح ی  الطوسیرجال الش الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال . _

کتححاب الغیبححة لللطوسححیالغ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال . _ ، ةی. قالالم: دارالمعالالارف اإلسالالالمبححة للحجححةی(/ 
 . ف1411

 ة.ی. نج : المکتبة المرتضوالفهرست الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال . _

  . قالالم: دفتالالر انتشالالارات اسالالالمی جامعالالهالمیححزان فححی تفسححیر القححرآنسالالید محمدحسالالین.  طباطبالالایی،   _
 .1417، پنجم، ه قمیعلم ن حوزهیمدرس

 .1403، اول، . مشهد: نشر مرتضی(یامحتجاج علی أهل اللجاج لللطبرساحمدبن علی.  طبرسی،   _

، سالالوم، . تهالران: انتشالارات ناصالر خسالرور القحرآنیان فحی تفسحیحمجمحع البفضال  بالن حسالن.  طبرسالی،   _
1372. 

ت یری. تهالالران: انتشالالارات دانشالالگاه تهالالران و مالالدر جوامححع الجححامعیتفسحح الالالالالالالالالالالالالال .الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال    _



 

 

اره 
شمهه
هم، 
یازد
ال 
س

44
ان 
ست
، زم

139
6

 
    
 

 
 
 
 
 
 

74 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .1377، اول، ه قمیحوزه علم

 .1413، اول، . قم: بع تدالئل اممامةر، محمد. یآملی صغ طبری   _

 .1412، اول، . بیروت: دارالمعرفهر القرآنیان فی تفسیجامع البابوجعفر محمد.  طبری،   _

 .1385، . نج : مطبعة اآلدافالشیعة و الرجعةمدرضا. نجفی، مح طبسی   _

کتحب اربعحه(»الدین.  نجم طبسی،   _ کالم لبررسی مبانی و مسحائل مهحدویتب بحا محوریحت   .«درس خارج 
 .1391نا،  : بیقم

 .1375، سوم، . تهران: مرتضوینیمجمع البحرن بن محمد. یف رالد طریحی،   _

، چهالالارم، انیلی. قالم: انتشالالارات اسالالماعنینححور الثقلححر یتفسححزی، عبالالدعلی بالالن جمعاله. یحالالو عروسالی   _
1415. 

 .1380، اول، ةی. تهران: المطبعة العلمیاشّی ر العیتفسمحمدبن مسعود.  عیاشی،     _

، . قم: انتشارات بیالدار نیأصول الد ین فیقیعلم ال.  کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی فیس   _
 .1418اول، 

کبر.  بنایی، علی قرشی   _  .1412، ششم، ةی. تهران: دارالکتب االسالمنقاموس قرآا

، اول، . قم: مؤسساله امالام مهالدیالخرائج و الجرائحدبن هبة اهلل. ین راوندی، سعیالد قطب   _
1409. 

 .1367، چهارم، . قم: دارالکتافتفسیر قمیعلی بن ابراهیم.  قمی،   _

کنحز الحدقائو و بححر الغرائحبیتفسحمشالهدی، محمالدبن محمدرضالا.  قمی   _  ران: سالازمان چالاو و. تهالر 
 .1368، اول، انتشارات وزارت ارشاد اسالمی

وزارة اإلرشالاد  ی. تهالران: مؤسسالة الطبالع و النشالر فالیر فحرات المحوفیتفسحفرات بالن ابالراهیم.  کوفی،   _
 .1410، اول، یاإلسالم

 .1348، . مشهد: انتشارات دانشگاه مشهدرجال المشیمحمدبن عمر.  کشی،   _

، ةیة(. تهالران: دار الکتالب اإلسالالمیاإلسالالم -)ط  یالمحافن اسالحاق. عقالوف بالیمحمدبن  کلینی،   _
 .1407چهارم، 

، إلحیالالاء التالالراث البیالالت . قالالم: موسسالالة آلعلححم الرجححال یح المقححال فححیتنقححعبالالداهلل.  مامقالالانی،   _
1389. 

، یباء التراث العری. بیروت: دار إحبحاراألنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهارمحمدباقر.  مجلسی،   _
 .1403دوم، 

 .1363، . تهران: علمیه اسالمیهحو الیقین الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال . _

 مؤسساله. قالم:  یث و تحاریه قحرآنب ححدیحبحر پا دانشحنامه امحام مهحدیشهری، محمد.  ری محمدی   _
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 .۳۱۳۱، اول، ثیعلمی فرهنگی دارالحد

اندیشه   «احدد در فسید ر و اعتدداداز ان منعدر عطمدط اباابدا  اعتبار خبر و»عبداهلل.  محمدی،  _
 .۳۱۳۱نمیتان ، سال یاندهم .نوین دینی

مهههسن رههه نیانی  یهههد اد رهههند دش دامهههفن   ههه ی   ههه  مههه   فن : عصدددر جهددداحی ح دددرز ولدددی مرکددد »  _
 .۳۱۳۱ شهر ور ۸دسترسی «. مهدوید

_  http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend ۳۱2۱2۳112۳   

، ی. فهددران: ونارز فرهنددا و ارشدداد اسددطممیكل هه ا ا قههی ك ا  هه  یق فههفهها سحقحیدد .  مصددوسوی،  _
 .۳۱۱۸اول، 

خ  للشدد ی. قدم: المدمفمر اللدالم ا  هاا   ا ا   سه شاا یأاائه  ا  قه  ا فهمحمددن  محمدد.  مس دد،  _
 . الف۳۱۳۱، اول، د المس

کنگره شا  صول ا   س شة دددددددددددددددددددددددددددد .دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   _  . ب۳۱۳۱، اول، د خ مس . قم: 

، اول، د ددخ المس ة الشدد ددأللس ی. قددم: المددمفمر اللددالمةیا  سهه ئ  ا سهه و دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد . _
 ج.۳۱۳۱

، اول، د ددددخ المس ة الشدددد دددد. قددددم: المددددوفمر اللددددالمی  لساإلخسصهههه   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .دددددددددددددددددددددددددددددددد _
 . د۳۱۳۱

کنگره ش )للمس یاألم   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد . _  .  ده۳۱۳۱، اول، د خ مس د(. قم: 

 .۳۱۳۱، ة . فهران: دارالکتب اإلسطمفی ن ون ت سش رانی، حاصر.  مکارم  _

 .۳۱۴۳،   . قم: احتشاراز جاملط مدرسشج ل ا نج شیاحمدن  علی.  حجاشی،  _

 .۳۱۳1، . قم: احتشاراز دارالحدیثشن ری ارسنب ط دش علم كالم راشاهور، مهدی.  حصرف ان  _

، ۱1، شوم حهدی عله «راست حما   احادیث رجلت»کاشاحی، اصغر و مرض ط رضوی.  هادوی  _
۳۱۳۳. 






