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 دهیچک
 و مسها،د یبرخه و کعبهه خانهه بیهتخر همچهون یخاصه عیوقها از خبهر یاسمم اتیروا در

کن  انیهم در اتیهروا نهوع نیها اسهت. شهد، داد، ؟جع؟زمهان امها  ظهور زمان در مقدس اما
 اسهت. شهد، تیمههدو موضهوع در مکتهب نیا دیعقا به یانتقادات مو،ب عهیش ثیاحاد
 و عهیشهه یثیحههد راثیههم شیپههاالرای بهه ات،یههروا نیهها یثیالحههد فقههه و یسههند لیههتحل فلههذا

  است. یضرور شبهات به یىگوپاسخ
 و ضهعی  روایهتهشهت  سهند که رددا و،ود عهیش یثیحد منابع در تیروا ُنه بار، نیا در

کن ایههن بازگردانههدن تخریههب از مههراد، داللههی لحههاظ از و اسههت صههحی  روایههتیههک   بههه امهها
 ماننهد ،یاشهراف هیهابن از یریرپهذیتأث عهد  وهها بهدعت ازهها آن کهردن یخال یا هیاول حالت
 .است گانیهمسا یبرا م احمت رفع نیهمچن و مجوس عمل به تشّبه عد  و قصرها
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 مقدمه. 1
 و اسههت مشههترک و یعمههوم د،یههعق کیهه انیههاد خیتههار در «موعههود» لهأمسهه و یمنجهه بههه اعتقههاد

 میابیهیدرمه ایهانب خیتهار بهه ینگهاه بها .اسهت انیاد همه اتفا  مورد یىنها مصل  ظهور به دیام
 همهه ذههن در  یهطر نیا از و بود، ایانب همه مشترک ر،یس یعدب یمنج و مصل  به بشارت که

و  ۹امبریهپ کهم  در چهه و قهرآن در چهه ،اسهم  در .اسهته گرفته شهکل یمنجه هبه دیهام ههاامت
 در انیزرتشهت اسهت. آمهد، ال مهان آخهر یمنجه ظهور دربار، یفراوان یهابشارت :معصو  ائمه

 و یسهیع حضهرت بازگشهت انتظهار در انیحیمسه و  یماشه انتظهار در ههودی انس،یسوشه انتظهار
 .هستند پنجم یبودا آمدن منتظر انیبودائ و یکلک ظهور دیام به هندوها انسان، پسر

 حضهرت و ۷یو فرزند اما  حسن عسهکر ۹فرزند دوازدهم از نسل رسول خدا عهیدر ش یمنج
کههه در سههال   دگانیههد متولههد شههد، و پههس از شهههادت پههدر بزرگوارشههان از ، ۲۵۵نههر،س )س( اسههت 

کهههرد. ظههههور امههها   ،پهههر از ظلهههم و ،هههور شهههود نیکهههه زمههه یزمهههان ،اتیهههو طبههه  روا بیهههغا ظههههور خواههههد 
و ...  دایهخسه  ب ،یانیخهروج سهف ،یآسهمان حهیماننهد صه یىههاو نشهانه مئمهمرا، با ع ؟جع؟زمان

کهه از ، یدر هنگها  ظههور و پهس از آن اقهدامات ؟جع؟است. اما  زمهانهمرا،  ملهه انجها  خواهنهد داد 
کنههار ا...  د،یهه،د نیهه، سههنت و دظالمههانههها گسههترش عههدالت، انتقهها  از آن  ،مههوارد نیههاسههت. در 
هها بهه کوفهه و بازگردانهدن آن الحهرا ، مسهجد النبهی و مسهجد مسهجد کعبهه، بیهبهر تخر یمبن یاتیروا

از  ،ور نیو،هود دارد. از همه  یهن ؟جع؟مسا،د توسط اما  زمهان ریدر ساختمان سا رییو تغ هیحالت اول
گههرو، کتههاب،انههب  کههه در منههابع  ،تیهههایى در زیههر سههؤال بههردن مهههدوهههای سههلفی یهها سههنی  گونههه  آن 

. فضهههای نهههدامههههدویت را ،علهههی و سهههاختگی دانسهههته ثآمهههد، اسهههت، نوشهههته شهههد، و بحههه عهیشههه
 نهههیزم نیههرا در ا یعلمهه یهههایبررسهه تیههاهم تیپرالتهههاب سههؤال و شههبهه و انتقههاد در موضههوع مهههدو

 ىابیههارز یارهههایبهها اسههتفاد، از مع ،پههاالیش احادیههث در موضههوع مهههدویت ،نینههابرادهههد. بینشههان مهه
بهه شهبهات خواههد شهد و بهه  گهویىاسهخبهاب و پ نیهمنجر به ت بیت فکر شهیعه در ا ،عهیش یصدور

کرد. نیدر ا یمعرفت یهارشد حوز،  موضوع کمک خواهد 
 یمستقل یپژوهش کار ؟جع؟زمان اما  توسط مسا،د بیتخر بر دال اتیروا یبررس نهیزم در

 ،مثهال طهور بهه ؛اسهتشهد،  پرداختهه آن بهه کتب یبرخ در ،یضمن صورت به و نگرفته صورت
 ههشهب رایبه ،روشتن لیتدل کتهاب در تیمهدو شهیاند دربار، یقفار شبهات به یىگوپاسخ در

 اردو ههشهب بهه یىگوپاسخ لیدل به که 1است شد، اقامه یلیدال ،مسجد الحرا  و کعبه بیتخر
                                                           

 .3۴۵، صدلیل روشن. 1
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 یبرخه و شهد، ذکهر شهاهد عنوان به سنت اهل تبک از تیروا نیچند ،ینقض صورت به ،،شد
 بیهتخر بهه مربهوط اتیروا یتمام کامل طور به، همچنین .است شد، انیب  ین عهیش اتیروا از
 یبررسه - اسهت مسها،د سهاختمان از یقسهمت نیهمچنه و خاص مسا،د بیتخر شامل که -

کهاو مهورد ثیاحاد متن یى،محتوا یبررس در و نشد،  موضهوع یقرآنه شهاهد بهه و نگرفتهه قهرار یوا
  است. نشد، اشار،  ین ضرار مسجد بیتخر بحث در

 بیهتخر گهرانیهب اتیهروا یثیالحهد فقه -یسند لیتحل مقاله نیا یاصل مسأله ،رو نیهم از
 است ؟جع؟زمان اما  توسط مسا،د

 ؟جع؟زمان امام توسط مساجد تخریب گربیان روایاتشناسی گونه. 2
گونی اعتبارات به و اندپرداخته موضوع این به مختلفی زوایای از مهدوی روایات  قابهل گونها

  .است مشابه موضوعات در روایاتبندی دسته ،شناسیگونه از مراد هستند. تقسیم
شهد،  نقهل ؟جع؟زمهان امها  توسهط مسها،د تخریهبدربهار،  روایهتُنهه  شیعی، روایى منابع در
 از قسهمتی تخریهب و اولیهه حالهت بهه مسهجد بازگرداندن کلی دسته دو در هاروایت نای .است

  گیرند.می ،ای مسجد

 اولیه حالت به مسجد گرداندن باز. 2-1
 حالهت بهه آن بازگردانهدن مسهجد، تخریهب از ههدف روایهت، چههار در روایات،ُنه  مجموع از
 مسجد کعبه، خانه ظهور، از بعد ؟جع؟زمان اما  روایات، این در است. شد، ذکر خودش اولیه

 گرداند.برمی خود اولیه حالت به را کوفه مسجد و پیامبر مسجد الحرا ،
گرداندن. 2-1-1  اولیه حالت به کوفه مسجد ومسجد النبی  الحرام، اهلل بیت باز

 :است، کرد نقل گونه این کلینی بار اولین را روایت این
َ ِی ْْح 
 
ََأ ََْبنی ِی ْنََ،دی  م  ََع  م  هی  َ ِم  ْنََ،ح  ََع   ِ ََدی  م  ََْبن  س  َاْْلی ْنََ،ْو  ََع  ه  َیَْوی  ََِ ََْبن  ْفل ی لْنََ،ح  ََع   ْ

 
لَأ ص  َ،رَییب 

للللللْنَ ََع   ْ
 
ََأ  ِ ْبلللللل ََع  ۷ََاهلل  للللللا   ََ:ق  نم  ََإ  للللللا    ا۷َاْلق  ذ  ََإ  للللللانی  دم ََق  َْیللللللاْلبَ َا  ََت  انی  لللللل   ََاْْل  ل  ََإ  لللللله  اس  س 

 
 أ

َ ََو   ِ  ِ ْسلللل ََم  للللِ   سی ََال م  ل  ََإ  لللله  اس  س 
 
ََأ ََو   ِ  ِ ْسلللل َالََْم  للللکی َوف   ،ََ ل  ََإ  لللله  اس  س 

 
َ.أ ََو  للللا   للللوَق  بی

 
للللَأ ص  ََ:رَییب 

ل   إ 

َ ْوض    ارَ َم  َیالتم  م  ََن  ن  ََم   ِ  ِ ْس 1ََ.اْل 
 برگردانههدن محهدود، کهه اسهت بصهیر ابهو ،ملهه شههد،، ذکهر حهدیث ادامهه در کهه عبهارت یهنا

                                                           
 .۵۴3، ص۴، جالکافی. 1
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 دهد.می نشان خودش اساس به را کوفه مسجد

 حهدیث نقهل ،ایگها، ایهن اسهت. کهرد، ذکهر الح  کتاب نوادر باب در را حدیث این کلینی
اسهت؛ ه داشت مدنظر را مسجد توسعه، حدیث این از وی که است این گربیان کلینی، نگا، در
که  اما  چیه ی کهرد،، ذکهر را آن نهوادر باب در و نداد، اختصاص آن به مستقل باب یک چرااین 
یم. دست در  الزیهادات مهن» بهابالحه ،  کتاب در عینا   را حدیث همین نی  طوسی شیخ ندار
 را حهدیث ایهن تهذیب االحکتا  بهر خود شرح در دو  مجلسی 1است. کرد، نقل «الح  فقه فی

یههابى اسههاس بههر 2دانههد.مههی مرسههل ، نتیجههه در و مرسههل، حههدیث ایههن النههور، درایههة افهه ار نههر  ارز
 از یکهی کهه چهرا اسهت؛ سهند از افتهادگی نهوع ههر نظهر، دو این در مرسل از منظور است. ضعی 

 و الکتافی بهر خهود شهروح در مجلسهی عممهه 3است. عا  تعری  همین مرسل حدیث اری تع
 نیه  بحار االنوار در وی همچنین دهد.نمی حدیث ایندربار،  توضیحی هیچ تهذیب االحکا 

یههارت بههاب در را حههدیث همههین  و اِلعظههم مسههجدها و وفههةکال فضههل» بههاب در ۷علههی امهها  ز
 .استشد، ن نقل حدیث این نی  روایى تفسیر عمناب در 4کند.می ذکر «أعماله

َلهی ... َت ْیهاْلَب  َرّدَ » عبهارت حهدیث، ایهن متن فهم در کلیدی عبارت هه   إ  َساس 
َ
ه به رّد  اسهت. «أ

َ) :مثهههل، باشهههد  یشههه ذات برگردانهههدن خهههوا، 5؛اسهههت برگردانهههدن ىامعنههه دَّ  َر  َو  واَاهلل  ااار  ََکف  اااِن آ 
اََّّ 

َ ُْ اْاِظِر َ)و  6(ِبغ  ْدنااس   د  ر  راسَِا إََِِ  ْان  َع  اارَّ  ق  ااِ ََیاْ َت  مَِّ
 
َ) ماننهد، باشههد حالهت برگردانههدن خههوا، و 7(أ  ُ اا ََث  ْدنااس   د  َر 

َ نآ  ِِ ِِ َسس و  ْسف 
 
سسهُت » عبهارت 10اسهت. سهاختمان اصهل معنهای بهه ُاّس  ،مهع َاساس 9و8(أ

َ
 «دارا   أ

، صهلشا بهه خانهه برگردانهدن ،نیبنهابرا 11.ههایشپایهه از آن باالبردن و خانه حدود ساختن یعنی
 صهورت بهه روایهت ایهن، واقهع در اسهت. داشهته کهه ایاولیهه حالهت بهه خانهه بنای تجدید یعنی

                                                           
 .۴۵۲، ص۵، جتهذیب األحکا . 1
 .۴9۰، ص۸، جتهذیب األخبار مالذ األخیار فی فهم. 2
 .۶۰، صدراسات فی علم درایة. 3
 .39۸، ص9۷، جبحار األنوار. 4
 .۱۷۲، ص3، جلسان العرب؛ 3۸۶، ص۲. معجم مقاییس اللغة، ج5
  .۲۵. سور، اح اب، آیه 6

  .۱3. سور، قصص، آیه 7

 .۵. سور، تین، آیه 8

 .۷9، ص3؛ قاموس قرآن، ج3۴۸، مفردات ألفاظ القرآن. 9
 .9۰3، ص3، جالصحاح. 10
 .9۶، ص۱3، جتهذیب اللغة. 11
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 ادامههه در کههه روایتههی کنههد.مههی اشههار، کوفههه مسههجد و النبههی مسههجد کعبههه، تخریههب بههه تلههویحی
 دارد. مسجد تخریب در بیشتری صراحت شود،می بررسی

گرداندن. 2-1-2  اولیه حالت به کعبه انهخ و مسجدالرسول ومسجد الحرام  باز
 است:، آمد الغیبه کتاب در سند و متن با طوسی شیخ توسط بار اولین حدیث این

َ  ِ ْبلل َع   ْ
 
لْنَأ ،َع  لیری ص  َب   ْ

 
لْنَأ ،َع  ة  للز  ْ َْح   ْ

 
َأ َاْبلن  لن  ،َع  ْْح ن  َاللل م   ِ ْبل لْنَع  ،َع  ْنلهی َع  ۷ََاهلل  نیی  ِ لل ْ َّی  ی لا   َاْلق  : لا   َق 

َ انی  َاْْل     ِ  ِ ْس ََاْل  یتم  ََح  ِی دم  ََی  ی ل  ََإ  له  اس  س 
 
ََأ ِل   سی َال م   ِ  ِ ْسل َم  ۹ََو  َو  ه  لع  ْوض  َم  ل  َإ  ْیلت  َاْلب 

دمی ل ی َی  َو  له  اس  س 
 
َأ ل  إ 

.  ، ْعب  َاْلک  اَع    ه  ق 
لم  َع  َو  ا   َالسمی م  ه  ْیب  َش  ین  َب     ِ ْی

 
َأ    َ َق  َو  ه  اس  س 

 
َأ َع    هی ام  ق 

 
1ََأ

 به تهذیب االحکا  مشیخه از که آنچه است. ذانشا بن فضل «عنه» در «ا ه» ضمیر مر،ع
 و دارد صهحی  طریه  شهاذان بن فضل کتب تما  به طوسی شیخ که است این، آیدمی دست

که  یا  در حمه ، ابى بن علی حضور و،ود، این با کند.می نقل مستقیم او کتب از را روایاتاین 
 2است. آن ضع  مو،بات از حدیث، سند

 ایهن مجلسهی عممهه 3.اسهت، کهرد نقهل سهند بهدون رو روایت این ملیعا حر شیخ او از پس

 مشهخص نیه  را اول راوی کهه تفهاوت ایهن بها ؛کنهدمی نقل طوسی شیخالغیبه  کتاب از را روایت

 ، آیهههة اَّللنهایهههت در و 5اسهههت آورد، سهههند بهههدون را آن نیههه  ری، ایههه اَّلل نعمهههت سهههید 4کنهههد.مهههی

 تغییهر بدون نی  حدیث متن 6کند.می نقل طوسی شیخ ابکت از سند ذکر با را روایت برو،ردی

 در اثبتات الهتداة کتهاب در تنههااسهت.  سهانیهک کتهاب چنهد ایهن در ،هایى بهه ،ها یها اساسی

َقهها فعهل ریتاض االبترار کتهاب در و 7آمهد، «اّنَ » روایت ابتدای  )یعلقهها( مضهارع صهورت بهه َعّلَ

8.است، آمد
 

                                                           
 .۴۷۲، صالغیبة. 1
که از او و،ود دارد علی بن ابى حم ، بار،. در2 مربوط به قبهل از انحهراف او  ،اختمف نظر و،ود دارد و برخی معتقدند روایاتی 

ثاقته و بالنتیجة یعامل معه معاملهة فم یمکن الحکم بو :است است. آیة اَّلل خویى حکم به ضعی  بودن این راوی داد،
 .(۲۲۶، ص۱۱، جالحدیث رجال معجم) الضعی 

 .۱3۶، ص۵، جإثبات الهداة بالنصوص و المعجزات. 3
 .33۲، ص۵۲، جبحار األنوار. 4
 .۱9۱، ص3، جریاض األبرار فی مناقب األئمة األطهار. 5
 .۱۰۰۶، ص3۰، ججامع أحادیث الشیعة. 6
 .۱3۶، ص۵، جص و المعجزاتإثبات الهداة بالنصو. 7
 .۱9۱، ص3، جریاض األبرار فی مناقب األئمة األطهار. 8
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 و منازلههه و صهفاته مهن طهرف رکهذ یفه فصهل» عنهوان بها فصهلی دررا  روایهت ایهن طوسهی شهیخ
 ؟جع؟زمهان اما  سیر، و صفات فصل این در طوسی شیخ، واقع در .است، کرد نقل «۷رتهیس
 امها  عملهی سهیر، مهدح مقها  در را حهدیث ایهن کهه گفهت تهوانمهی ،رو همهین از کند.می نقل را

 ههایوی گهی از دوازدههم بهاب در را روایهت ایهن عهاملی حهر شهیخ است. گرفته نظر در ؟جع؟زمان
 نعمهت سهید .اسهت، آورد حضهرت آن اخم  و سیر، باب در مجلسی عممه و ؟جع؟زمان اما 
 حهدثی مایف و( فر،ه تعالی اَّلل عجل) خرو،ه عمماتی ف» عنوان با بابى در را آن ی، ایر اَّلل
 در را روایهت ایهن نیه  رو،ردیبآیة اَّلل  است. آورد، «کذل لح ی ما و هکمل  مدی ف و خرو،ه و ی

 .است، آورد «الّسّرا  بهیش بنی دىیأ قطعی ۷القائم أّن ی ف ورد ما باب» باب
گرداندن و الحرام مسجد کردن ویران. 2-1-3  ابراهیم مقام مکان تغییر و اولیه حالت به آن باز

 است:شد،  نقلزیر  صورت به مفید شیخاالرشاد  کتاب در بار اولین برای روایت این
َ ىَو  و  وَر  بی

 
ََأ ص  ََرَییب  ا   ََق  ا   وَق  بی

 
ََأ  ِ ْب ََع  اَ:۷اهلل  ذ  ََإ  انی  ََق  ی ا   ۷ََاْلق  نی   ِ ََه   ِ  ِ ْس ََاْل  انی  ََاْْل    لیتم  لَح  َی  ِی دم  َ ی

َ ل  ََإ  لله  اس  س 
 
ََأ ََو  ِم    لل ََح  للانی  ق  ََاْل  ل  ََإ  لل   ْوض  ََاْل  للذ 

للالم  ک  َ َ َیللفَ َان  ََه  ََو  لل    َ ََق 
 
َْیللأ  َِ   ََ للین  للَب  َیَْش   ، ََب  لمَ َو  للاع  ه  َق 

الَْ َب  َک  ه  ََْعب  َک   ِ لَ َت  ََاهْی َع  ء  َل  مْؤی ََه  ا ی َالََْسی م  َک   ، 1َ.ْعب 
 منهابع در اسهت. شهد، شهمرد، ضهعی ، ،ههت همهین بهه و اسهت تعلی  دارای روایت سند
 و اسهت یکسهان ههاکتهاب تمهامی در روایهت مهتن 2.است، آمد سند بدون روایت این نی  بعدی
َقَهههاَع » عبههارت ،ههای بههه، االنتتوار بحتتار در تنههها الْ  ّلَ َقَههها» ،«ْعَبههةَک ب  ، آمههد «الَکعَبههه َبههاب   َعَلههی َعّلَ

َل، َههَد ، ههایفعهل الصراط المستقیم التی مستتحقی التقتدیم کتاب در همچنین 3.است  َحهّوَ
َقها و َقَطَع    4.است، آمد مضارع صورت به َعّلَ

 امها  سهیر، عنهوان بها بهابى در گهذارینها  در اخهتمف انهدکی بها را روایت مذکور، کتب تمامی
 اند.آورد، افتاد، خواهد اتفا  او دولت در که آنچه یا و ظهور هنگا  در ؟جع؟زمان

 های آنپایه تا کعبه خانه تخریب. 2-1-۴
  دهد:می را کعبه خانه تخریب دستور ؟جع؟زمان اما  ،بحار االنوار در روایتی طب  بر

                                                           
 . 3۸۴و  3۸3، ص۲، جاإلرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد. 1
، ۲، جکشتف الغمتة فتی معرفتة األئمتة؛ ۴۶۱، صإعال  التوری بتالعال  الهتدی؛ ۲۶۵، ص۲، جروضة الواعظین و بصیرة المتعظین. 2

 .33۸، ص۵۲، جبحار األنوار؛ ۱۴9، ص۵، جو المعجزات إثبات الهداة بالنصوص؛ ۴۶9، ص۲ج ،الوافی؛ ۴۶۵ص
 .33۸، ص۵۲، جبحار األنوار. 3
 .۲۵۴، ص۲، جالصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم. 4
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َ ِ ی قی
 
وَ َأ َری   ََ ََف  ْعض  ََب   َ ا ف 

لم  مْؤ  ََمی ْصح 
 
اأ ن  َ،َاب  لن  لَع  س  َاْْلی ََْو  ََْبلن  ان   ِ ل ْ لْنَ،َْح  ََع   ِ ل ََدی  م  ََْبلن  اع  ْْس  َیلإ    ََ َو 

َ م  ََع    ََْبن   ِ ْبل ََع  َاهلل  م  لین  س  لْنَ،َاْْل  ََع   ْ
 
ََأ لع  َیَْشی ََِی ََو   ِ ل ََدی  م  لَْبلن  ص  لْنَ،َرَییَْنی وَع  ْ ل   ََع  ََْبلن   َ ا ل   لْنَ،َاْلفی َع 

َ  ِ ََدی  م  ََْبن    
ضم  ف  َ،َاْلی ن  ََع    

ضم  ف  ََاْلی ََْبن  َ  َ عی   ا   ََق  ْلتی
 
لأ لَس  َیمَ س   َِ   ََ لاد    لَ...َ:۷الصم  لَای  َیمَ س   َِ! 

ا َیَ ََف   اْلبَ َْصن  ی َیَْب  َ؟َت  ا   َ:َیَ ق  هی ضی ََْنقی ّل  َیَ َف  عی  ََِ ْنهی ََم 
َلم  ََإ   ِ اع  و  ََاْلق  یت 

َه ََالم  ََى  وم  ی
 
َیَْبَ َأ ََتی ض    ََوی لاس 

لنم  َل 
بَ  َب 
َکم  ََه  ََف   ِ ْه ََع  نی  ۷ََآد  ََو  ذ 

َ َالم  هی ع  ف  اه ََا  ْب   ََییَإ  ََو  اع  ْْس  َیإ  ا۷َ ی ْْن  1ََ.م 
 عنههد یکههون مهها» عنههوان بهها بههابى در مجلسههی عممههه کههه اسههت طههوالنی روایههت مههذکور، روایتههی

 بحتار االنتوار کتهاب در تنهها روایهت ایهن .اسهت، کهرد نقل را آن «عمر بن المفضل بروایه ظهور،
 در نیهه  دخههو مجلسههی عممههه. نیسههت آن از بعههد و قبههل کتههب در آن از اثههری واسههت شههد،  نقههل

 مههذکور سههند طریهه  از مهها اصههحاب اتمؤلفهه از برخههی در کههه کنههدمههی اشههار، روایههت ایههن ابتههدای
 عبهداَّلل بهن علهی مانند، مهمل راویان حضور دلیل به، روایت این سند .استشد،  نقل چنین

 ضههعی ، حمههدان بههن حسههین ماننههد، غههالی و الفههرات بههن عمههرو ماننههد، مجهههول و الحسههنی
 شود.می محسوب

 و تخریهب درصهدد ؟جع؟زمهان امها  کهه دههدمهی نشان فو  روایات الحدیثیفقه هایررسیب
 ههایىعبهارت بهه اسهتناد بها بلکهه، نیسهتندمسهجد النبهی  ومسجد الحرا   و کعبه خانه نابودی

 از ههاآن مجهدد سهاخت سهپس و اولیهه حالت به بازگشت دارد، و،ود روایت سه هر ادامه در که
 تخریهب امها؛ بهود خواههد نیه  تخریب، اقدامات این الزمه البتهاست.  ؟جع؟زمان اما  اقدامات

 تخریهب بلکهه، گرفته صورت ملحدین و مشرکین توسط تاریخ طول در که نابودی معنای به نه
 .است اصمحات معنای به

 کنهونی حالت بامسجد النبی  و کعبه محدود، دهدمی نشان که دارد و،ود تاریخی شواهد
  است: شد، نقل ۷صاد  اما  از است. متفاوت آن

َ َک  َطَان  َالََِْ ی َْعبَ ک  ََه   ، ْسع  ََت  عی ْذری
 
ََأ ََْو  َیَ َل  لاَْنَکی َََل   لْقف  اَس  ه  ف  لقم  س  لوَ َف  َیَْقی انَ َش  لَث   َی  ل َ َه  ش  اعلاَ َع  ا  ََ،ذ  م  َثی

اک َ ه  ََس    اجی ِم  ََاْْل  ََع    بَ َاْبن 
اَرَ یَْاللمی اه  ن  ب  ََف  اَو  ه  ل  ع  ََج  ْبع  َس  ََه  ْش َ َو  َیع  ََن  اعاَ ذ  2ََ.ا 

 نویسد:می روایت این توضی  در صدو  خیش
للال بَبللنَاهللَعبللَِببنللاءَاِمللرادَأنَاهرظ  َعبللَِقبلل َمللنَعبلل،کالَاْلِللاجَهللِنیَوَ،فدایتسللقَریللالز
وانَبللنکَاِمللل للَ،ملل  بَابللنَ لل جَالم عللىَوَریللالز وا َبعللَِاِماملل،َادم َوَ،انیسللفَبللینکَملللَز

                                                           
 .۱۱، ص۵3، جبحار األنوار. 1
 .۲۴۷، ص۲، جمن ال یحضره الفقیه. 2
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لاجَفبعلثَ،اِمنلابرَعل َباْسلهَ َلَِوَ،وسلنَعشرَوالعراقَع َاستول ِم ََجبنلَِاْل َیظلع 
بَابنَفتحصنَ،هیإل ََهیعلَئیاِمنِنَفوض َ،اْلرانیَباِمسَِِریالز َغللَِوَ،عبل،کالَهِنیَحیتم

ََوسللنَصلللبهَوَفأ للذَِاْلِللاج للهَلللهَشللفعتَحللیتم َ،رکللبَأَْبنللتَوالنَللاقَذاََأْسللاءَأمم
1ََ.  وجهَبسبَِرةیثکَجاع،َقت َوَدفنهَوَفأنزله

آن را بهه اسهاس  ؟جع؟چار تغییراتی شد، است و طب  روایات فو ، امها  زمهانبنابراین، خانه کعبه د
گرداننههد. بههر طبهه  برخههی از منههابع اهههل سههنت، ایجههاد تغییههر و اصههمح کعبههه، از و صههورت اولیههه بههازمی

 را محق  خواهند کرد: ۹بر این فر ، آرزوی پیامبر ؟جع؟بود، و اما  زمان ۹آرزوهای پیامبر
للْنَ للهَع  ش  ائ  ََع  ْوج 

ََز  م  للب 
َ،َ؟مص؟النم  نم  ََأ  للِ   سی ََا  ََ؟مص؟اهلل  للا   للاَق  َْ:ََل   ل 

 
للوَ َأ ََْ َت  نم 

 
للَأ ْوم  َق  للاَک  م  اَل  للوی ن  َب 

َالَْ هک  واَْعب  وی ص  ْنََاْقت  ََع   ِ اع  و  اه ََق  ْبل   َ؟َی َإ  ْللتی قی لف  ََا:َی  لِ   سی ََا  َلَ !َاهلل 
 
لاَأ ه  دمی ََت  ی ل   ََع   ِ ل اع  و  اه ََق  ْبل   ؟َی َإ 

: ا   ْوَ»َق  َََلَ َل  انی  َ ِْ ْومََِح  َق  الََْک  َب  ََْفرَ کی ْلتی ع  ف  2ََ«.ل 
 مسهانید و حسهان و صهحاح کتهب در متعهددی طر  به مضمون این که کرد، ادعا ک یر ابن

  3.استشد،  نقل عایشه از
 مسهجد اصهلی محهدود،دربهار،  بالههَز  بهن حسهن بهن محمد از سنت اهل منابع در همچنین

  گوید:می که شد، نقل ۹پیامبر
ََ وایلا ِ:َذرعَفو دََأربل َر یلِلَسلبعِنَذ اعللاَ َ:اْلولَاِمسلِل َالثانیل،َفَسلتوَأوَیز ذ اعَفََهنللأمهَ:و

َأنَمَهنأم َالثالث،َهَم ب و َأنَمه:َو هَ:الرابعل،َوَوَهلذَاصلاد َبلاْلولَفلیحمل َعلهیلاَ،ذ اعَهنلأملنَمَهَأق م
َأوَلَ أنَم َبناِ ََأه َزادَعلیهَمثلهَفَهنأمنَمان،َفَمَق م 4ََ...َالِو َثَبناَِو

 ۹پیهامبر مسهجد محهدود،دربهار،  روایهت ایهن از بعهد که مفصلی مباحث و،ود با بالهَز  ابن

 سنت، اهل کتب در مطلب این به پرداختن، حال هر به کند. تبیین را آن نتوانسته، کرد، نقل
  هستند. آن اصلی محدود، دنبال به نی  هاآن که دارد این از نشان

یب. 2-2  آن متعّلقات یا مسجد از قسمتی تخر
 منهار،، سق ، شامل که - مسا،د بنای از قسمتیها، آن اساس بر که است روایاتی، منظور

 .شد خواهد تخریب - است مسا،د یهامقصور، و منبر
                                                           

 .. همان1
 .۵۷3، ص۲، جالبخاری صحیح. 2
 .۲۸9، ص۸، جةو النهای ةالبدای. 3
 .۲۶۲، ص۱، جالمصطفی الوفاء باخبار دار وفاء. 4
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گرداندن و هاآن هایپایه تا کوفه مسجدچهار  تخریب. 2-2-1   ۹خدا رسول عهد به مساجد باز
  :کندمی نقل ۷باقر اما  از ثییحد ضمن ریبص ابو

َ ْنهی ْنَ،َع  ََع   ِ ْب ََع  ن  ْْح  ََال م  ََْبن   ْ
 
ََأ اش  ی ْنَ،َه  ََع  م  ََع    ََْبن   ْ

 
ََأ ة  ز  ْ ْنَ،َْح  ََع   ْ

 
ََأ ص  ْنَ،َرَییب  ََع   ْ

 
رَیَأ

ْعف  ََج  َف 
َ  ِ ل َیح  ََثی لهی ََل  ِی ا لْ ن  ص  :َاْ ت  للا   اَق  ذ  ََإ  لانی  ََق  ی لا   ۷ََاْلق  ل   َالََْد    َکی لل،  ََوف  ل َ َو  م 

 
نی ََأ

ِْ ل ََِب    ِ لاج  س  ََاْل  لل،  ع  ب  ْر
َاْْل 

َ للیتم  َیَ َح  لل   اَْبلی لله  اس  س 
 
ََأ للیَیَو  ایمَ ص  ه  یع  َ َ ی

لل َ ک ََشللاَ  َیع  ََش  للو   َ،َمی للتَ َو  َکی ََِنی ِی للاج  س  ََاْل  للاکی ه  ََلمی للاء  م  ََج  ََل 
َ ف  لل   للاَشی للاک َََل     ََ للْتَک  ََان  لل   ََع   ِ ْهلل ََع  للِ   سی ََا  َ،۹َاهلل  َیَیَو  لل ی سم  َم  َ َو  َیللال ََئ  لل   للیَیفَ َاْْل ْعظ  للتمَ َ َییمَ ص  َس  َو 
اعاَ  ا  َ،َذ  ََْو  َّی  نیی  ََِ َکی

ََ م  ِی  ِ ْس ََم  َم  َ َع    َیال ََئ  َیَ َو  ِمی َکیََسی َکیََ م  ة  ََوم  ل  َم  َ َإ  َیلال َ،َئ  لَو 
َکی ََ م  لا ی

ن  ََج  ََو  َیلنَ ک  َفی
َ َیمَ َو  ا ی ََز  ل  َم  َ َإ  ...یال ئ 

1َ
 نیلهی الهدین بهها  او از بعهد اسهت. آمهد، الغیبتة کتهاب در شهیخ توسهط بهار اولین روایت این

 روایهت ایهن «القهائم ظهور عممات» عنوان با فصلی در، سرور اهل االیمان کتاب در ( ۸۰3) 
 3.اسهت، آمد طوسی شیخ از نقل به بعدی هایدور، هایکتاب در سپس 2است.، کرد نقل را

 سهاختمان تجدیهد و ا،تمهاعی اصهمحات ذیهل را روایهت ایهن نیه  معاصهر نویسهندگان از برخی
 بحهث مهورد ویسهندگانن توسهط مهذکور امهر پهذیرش دهنهد، نشهان همگهی کهه 4انهدآورد، مسا،د

 سهند در دارد. صهحی  طریه  او بهه شهیخ و اسهت شهاذان بهن فضل عنه در ضمیر مر،ع .است
  5.اند،داد راوی این بودن ضعی  به حکم ر،الیان،. دارد قرار حم ، ابى بن علی روایت این

 است: شد، اشار، عمل دو به روایت این در
، دو ؛ سهایبان بهه آن تبهدیل و هایشانایهپ تا کوفه در مسجد چهار ساختمان تخریب، یکی

 )مسها،د شهدمهی سهاخته ۹پیهامبر زمهان در کهه صهورتی بهه مسها،د ظهاهری شکل بازگرداندن
 .کنگر،( و بلندی بدون کوتا،،

 کهه گرددبازمی ضرار مسجد تخریب به ۹پیامبر دستور به اسم  در مسا،د تخریب سابقه
 نیه  ؟جع؟زمان اما  دست به مسا،د کّلی تخریب ظاهرا   و 6بود شد، ساخته منافقین دست به

 از اطاعهت و ۹پیهامبر سهنت از پیهروی عمهل ایهن. شهد خواههد صهادر مسها،دی چنیندربار، 
                                                           

 .۴۶۶، ص۲، جکشف الغمة فی معرفة األئمة؛ ۴۷۵، صالغیبة. 1
 .۶9، صسرور أهل اإلیمان فی عالمات ظهور صاحب الزمان. 2
 .3۸۶، ص3، جمستدرک الوسائل و مستنبط الوسائط؛ 333، ص۵۲، جبحار االنوار. 3
 .۲۰۱، صهاای از دولت موعودنشانه. 4
 .فم یمکن الحکم بوثاقته و بالنتیجة یعامل معه معاملة الضعی : ۲۲۶، ص۱۱، جالحدیث رجال معجم. 5
 .۱۰9، ص۵، جمجمع البیان. 6
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کههه  اسههت. الهههی دسههتور  مسهها،د ایههن نهها  کههه روایههاتی هسههتند، کههدا  مسهها،د ایههندربههار، ایههن 

 گهههذارانبنیهههان ت،ههه بهههه کوفهههه مسهها،د از برخهههی امههها؛ نههدارد و،هههود باشهههد، شههد، ذکهههر هههاآن در

 نههی ههاآن در خوانهدن نماز از و شد، شمرد، ملعونه شانتأسیس سو  هاینیت یا و هاآن مناف 
 1است. شد،

 ظهاهری اصهمحات و ۹پیهامبر زمهان مسها،د بهه مسها،د ظهاهری شهکل بازگردانهدندربار، 
ُد  وُن ُک تَ  َو » عبارت، دارد اشار، آن به روایت این که آنچه ها،آن َهاُک  اْلَمَسا،  اَ   ّلُ  َلَها ُشَرَف  اَل  َ،ّمَ
 اسهت چی ی آن معنای به الُشرَفه ،مع ُشَرف کلمه .است «۹اَّلل   َرُسول   َعْهد   َعَلی اَنْت َک  َماَک 

 شهاخ کهه اسهت به ی معنهای بهه َ،ّمها  کلمهه و 2شوندمی ممتاز و شد، برد، باال بدان قصرها که
 دیهد، قصهرها بهاالیى دیوارههای در کهه سهتا خاصهی ههایبر،سهتگی ُشَرف،، بنابراین 3.ندارد
 و کوتهاهی و صهافی بهر - دارد قهرار روایهت در لغهت ایهن بها تقابهل در کهه - ،مها  کلمهه و شهودمی

  است. ناظر بودن بر،سته بدون
، آن طب  بر که کندمی نقل را موثقی یا معتمد حدیث روضة المتقین کتاب در اول مجلسی

  :فرمود حضرت داشت. نگر،ک هک دندید را مسجدى وفه،ک در ۷علی حضرت
 وار یید هکبل، ساخ  نباید نگرهک با را مساجد هک درستی به ماند.می هودی مساجد به
  4باشد. نداشته نگرهک هک ساخ  هموار باید را

  نویسد:می روایت توضی  در ایشان
 هیانییا بیه عمل اصحاب، میان چون نیکل و س ین ضعف از خالی چه اگر اخبار نیا

 ضیعیف حیدیث بیه مسیتحبات در فقها اگر و شودمی جبران آن ضعف اس ، مشهور
 داللی  ظیاهر  هکی انیدکیرده عمیل صحیحی حدیث به حقیق  در، اندنموده عمل

  5.ردک توانمی فیضع ثیحده ب عمل مستحبات، در هک آن بر ندکمی

 است: شد، نقل روایتی عباس ابن از همچنین
                                                           

 .۴9۰، ص3، جالکافی. 1
 .۲۱3، ص3، جالقاموس المحیط ؛۲3۴، ص۱۱، جتهذیب اللغة ؛۲۵۲، ص۶، جکتاب العین. 2
، تاج العتروس متن جتواهر القتاموس ؛۲۷، ص۶، جکتاب العین؛ ۱۸9۱، ص۵، جالصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة. 3

 .۱۱9، ص۱۶ج
کاّنه بیعة اّن المسا،د ال تشّرف تبنی ،ّما.4  . و راى علّی صلوات اَّلل علیه مسجدا بالکوفة قد شرف قال 
 .۲۵۶، ص3، جلوامع صاحبقرانی. 5
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ْ نا م 
ی
نَأ

 
ْبینَأ َاَن  ن  ِائ  فاَ َل  ََوَشی    ِ اَ َاِمساج  م 1ََ.جی

 در بر،سهتگی نهوعی کهه ایهناسهت،  ذکهر قابهل «ُ،هم و ُشرف» واژ، دو این معنای در که آنچه
 در کههه طههور همههان ؛اسههت بلنههدی مطلهه  معنههای بههه گهها، بر،سههتگی ایههن. دارد و،ههود ُشههَرف واژ،

  :است، آمد واژ، این معنای
رف: ََماَالشم  ف  ْش  

 
فَوَاْل ضَمنَأ ا   ش  2ََ.اهیأعالَاْل ض:َم 

 گههها، و دارد داللهههت شههههرها دیوارههههای سهههاختن بلنهههد بهههر احتمهههاال   عبهههاس ابهههن روایهههت در و
  قصرهاست. خاص بر،ستگی
 سهاخت در همچنین و هستند بلندتر هاساختمان سایر به نسبت قصرها اوال   که شد اشار،

کهه  اسهت. امکهان سهایر بهر ههاآن شهدن ممتهاز سهبب کهه رفته کار به خاصی معماری هاآن ایهن 
 قصههرهایى بههودن دارکنگههر، دلیههل بهههاسههت، ، کههرد شههرح بههودن دارکنگههر، بههه را آن اول مجلسههی

 کنگهر، فاقهد عربهى بهمد قصهرهای اسهت ممکهن و شهدمهی سهاخته ایرانهی معماری در که است
 سهایر از هاآن که کردندمی استفاد، خاصی معماری از قصرها ساخت در قطعا   اما؛ باشند بود،
 امها  اقهدا  کهه اسهت ایهن رسهدمهی نظهر بهه روایهت ایهن از آنچهه هرحال به کرد.می متفاوت ابنیه
 را مسجد که است هرچی ی از مسا،د ساختمان کردن خالی بر ناظر زمینه، این در ؟جع؟زمان
 سهبک و معمهاری تمای  واقع در کند.می خارج خودش عادی عرف از و کرد، قصر و کاخ شبیه

  قصرهاست. مانند اشرافی انبیه از پذیریتأثیر عد  و سادگی در مسا،د خاص

  مساجد هایمقصوره و منبرها تخریب. 2-2-2
 خههراب بههه، نههدک ا یههق ؟جع؟قههائم وقتههی کهههاسههت شههد،  نقههل چنههین ایههن ۷عسههکری امهها  از

 نیه  را آن دلیل و دیفرمامی امراست، شد،  ساخته مسا،د در هک هایىمقصور، و منبرها نمودن
 اند.نمود، بیان مسا،د ساخت در بدعت
 ( ۵۸۸)  شهرآشهوب ابهن، اول طریه  در .اسهت، آمهد منبهع دو در و طری  دو به روایت این

 نقهل ۷عسهکری امها  از ابوهاشهم از را روایهت، سهند ذکهر بهدون، مناقب آل ابی طالب کتاب در
 نویسد:می و کرد،

و بی
 
ََأ اش  ی ََه  ا   وَق  بی

 
َ َأ َدی ِی ا۷َ م  ذ  ََإ  ج  و    ََ ی ا   می َییَ َاْلق 

ْ
نی ََأ

ِْ رَ َِب   لاب  ن  ََاْل  لَو  اص  ق  ََرَ یاْل  لیت 
ََالم  ََف   ِ لاج  س  .َاْل 

                                                           
 .3۰۰، ص۱، جالنهایة فی غریب الحدیث و األثر؛ 3۵3، ص۸۰، جبحار األنوار. 1
 .۲3۴، ص۱۱، جتهذیب اللغة ؛۲۱3، ص3، جالقاموس المحیط ؛۲۵۲، ص۶، جکتاب العین. 2
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َ ْلللتی قی ََف  للَف  ْفس  َ :َن  َْل  ََ م  ْعللین  اَم  للذ  َ؟َه  لل   ْقب 
 
أ ََف  م  لل   َ،َع  ََو  للا   َ:َق  ْعللین  اَم  للذ  للاَه  ّنم  

 
ََأ لل،   َ  ِ ْ ََدی لل،  ع   ِ ْبت  ََْمی َل 

ایَ  ََْبْن   م  ب 
ََن  ََو  َََل   ، ِم  1ََ.حی

 کهه اسهت طالهبى أبه بهن ،عفهر بهن اَّلل عبهد بهن إسهحا  بهن القاسم بن داود همان ابوهاشم
 پهس، "کشهی تنها 2اند.دانسته ثقه را او خویىآیة اَّلل  و حلی عممه و داود ابن طوسی، نجاشی،

 عبهارت ۷عسهکری حسهن امها  و ۷ههادی اما  ،۷،واد اما  سه ن د او بزرگ ،ایگا، ذکر از
 او از کشی تمجید به تو،ه با خویىآیة اَّلل  نظر از که 3کرد، استفاد، اودربار،  را القول من اعارتف

کهه  یها و او مهتن در تحریه  احتمهال، مهذکور امها  سهه ن د بلندش ،ایگا، ذکر و  از او منظهورایهن 
 و،هود بها 4.اسهت، داد او بهودن ثقهه بهه حکهم و کرد، مطرح را بود، غلو از غیر مطلبی عبارت این

 دلیههل بههه و نیسههت مشههخص او بههه شهرآشههوب ابههن طریهه  امهها، حههدیث ایههن راوی بلنههد ،ایگهها،
  است. ضع  دارای روایت سند، تعلی 
 سهند و مهتن ایهن بها، اعال  التوری کتهاب در را روایت این ( ۵۴۸)  طبرسی، دو  طری  در
 :است، آورد

َ اَو  ن   َ ِم  ََح  ِی ْْح 
 
ََأ ََْبلنی  ِ ل ََدی  م  لَْبلن  ْ

َی  ََی  لا   ا:َق  ن   َ ِم  ل ََح  ِی ْبل ََع  َاهلل  لرَیَْبلنی
ْعف  َ،َج  لا   ا:َق  ن   َ ِم  ل ََح  ل ی اش  وه  بی

 
،َأ

: لا   ََق  َکی ََْنللتی  ِ ْنل ََع   ْ
 
ََأ ِی لل ََدی  م  لن  س  َ،۷َاْْل  للا   ق  ا:َف  ذ  ََإ  ج  لو  ََقللانی(َ)أوَ   ی لا   لل َ َاْلق  م 

 
نی ََأ

ِْ ل رَ َِب   للاب  ن  ََاْل  َو 
لل اص  ق  ََرَ یاْل  للیت 

ََالم  ََف   ِ للاج  س  َ.َاْل  ْلللتی قی ََف  للنَ َف  َ :َْفس  َْل  ََ م  ْعللین  اَم  للذ  َ؟َه  للا   َ:َق  لل   ْقب 
 
أ ََف  م  لل   َ،َع  ََو  للا   :َق 

َ ْعین  اَم  ذ  اَه  ّنم  
 
ََأ ه   َ  ِ ْ ََدی عه   ِ ْبت  ََْمی ایَ َل  ََْبْن   م  ب 

ََن  ََو  َََل  ه  ِم  5ََ.حی
 نیسهت. مشهخص یحیى بن محمد بن احمد به طبرسی طری  و است تعلی  دارای روایت

 روایهت سهند پهساسهت.  شهد، شمرد، 7مجهول یا 6مهمل یحیى بن محمد بن احمد، عمو، به
 نهوری محهدث 8.استشد،  نقل کتاب چندین در روایت این، طبرسی از پس است. ضعی 

                                                           
 .۴3۷، ص۴، ج۷مناقب آل أبی طالب. 1
 الخالصتة ؛۱۴۶، صداود ابتن رجتال؛ ۱۸۱، صالطوستی فهرست؛ 3۷۵، صالطوسی رجال؛ ۱۵۶، صالنجاشی رجال. 2

 .۱۲۰، ص۷، جالحدیث رجال معجم؛ ۶۸، صللحلی
 .۵۷۱، صالکشیرجال . 3
 .۱۲۰، ص۷، جالحدیث رجال معجم. 4
 .3۷3، صإعال  الوری بالعال  الهدی. 5
 .۴۴، صداود ابن رجال. 6
 .33۰، ص۲، جالحدیث رجال معجم. 7
؛ ۱۴۷، ص۲، جکشف الغمة فی معرفتة األئمتة؛ ۲۴، ص۵، جالمعجزات إثبات الهداة بالنصوص و؛ ۴۵3، ص۱، جالخرائج و الجرائح. 8

 .3۷۶، ص۸۰، جبحار األنوار؛ ۵۶9، ص۷ج ،علی البشر مدینة معاجز األئمة اإلثنی عشر و دالئل الحجج
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 بهههه حکهههم و کهههرد، اسهههتنباط را مسهههجد ههههایمنهههار، بلنهههدی کراههههت روایهههت ایهههن از ( ۱3۲۰) 
  1.است، داد را مسجد سط  با آن بودن سط  هم استحباب

 مساجد منبرهای و ارهمن تخریب. 2-2-3
 مهتن در منبهر، ،های بهه که تفاوت این با دارد قبلی روایت دو با مشابه مضمونی روایت، این
 :است، آمد منار، کلمه حدیث

َ ىَو  و  ََر  ِی للْع ََس  ََْبللنی  ِ ْبلل ََع  للْنَ،َاهلل  د ََع  اوی ََد  ََْبللن  لل ی اس  لل َ َق 
ْعف  َاْْل  :َ م  للا   ََق  َکی ََْنللتی  ِ ْنلل ََع   ْ

 
ََأ ِی لل ،۷َدی  م 

َ ا   ق  اإَ :َف 
ََذ  انی  ََق  ی ا   ََْاْلق  َّی  نیی ااَ َِ  ن  َ اْل  ََو  اص  ق  ََ َ یاْل  لیت 

ََالم  ََف   ِ لاج  س  َ.َاْل  ْللتی قی ََف  لَف  ْفس  َ :َن  َْل  ََ م  ْعلین  َم 
ا ذ  َ؟َه  ْقب   

 
أ ََف  م  ََع    ا   ق  َ:َف  ْعین  اَم  ذ  اَه  ّنم  

 
ََأ ه   َ  ِ ْ ََدی ه  ع   ِ ْبت  ََْمی ایَ َل  ََْبْن   م  ب 

ََن  ََو  .ََل  ه  ِم  2ََحی
 .اسههت، آورد واقفههه بهها کهم  بههاب در، الغیبتتة کتهاب در بههار اولههین را روایهت یههنا طوسههی شهیخ

که  و،ود با روایت  سعد به طوسی شیخ طری  خویىآیة اَّلل  نقل به اما، است تعلی  دارایاین 
کههه  بههه تو،ههه بهها و 3.اسههت صههحی  ( 3۰۱ یهها ۲99)  عبههداَّلل بههن  شههیخ عبههداَّلل بههن سههعدایههن 

 صههحی  روایههت ایههن اسههت، ثقههه نیهه  هاشههم بههن داود و 4اسههتشههد،  معرفههی ثقههه و فقیههه الطائفههه،
 ب  یهاْلَمَحار   َراَهة  َک  َباُب » باب در را روایت این مستدرک الوسائل کتاب در نوری محدث .است

َله   اخ  دی ف   الّدَ  5.است، آورد «اْلَمَسا، 
 کهه منهابر، دیگهری و مقصهور،، یکی :استشد،  اشار، مسجد از بخش دو به فو ، روایت در

  .است، آمد منار، منابر، ،ای به روایات از یکی در
 یکهی معنای به الدار  مقصور و شودمی گفته بزرگ و گشاد خانه به، مقصور، ،مع، مقاصیر

 آن در نمهازپهیش کهه بهود محصهور ماننهدیغرفهه مسهجد، در مقصهور، 6اسهت. خانهه هایاتا  از
 بهرای کهه اسهت مسهجد محهراب اطهراف در بسته مکانی یا دیوار، مقصور،،، واقع در ایستاد.می

کمان محافظت  سهاخته علهی، و عثمهان عمر، اول، خلیفه سه شدن کشته از پس ،اسممی حا
کهه  ،ههت بهه مسجد در را مقصور، ساخت شیعه علمای 7شد.  فاصهله مهامو  و امها  بهینایهن 

                                                           
 .3۷9، ص3ج ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. 1
 .3۲3، ص۵۲و ج ۲۵۰، ص۵۰، جبحار األنوار؛ ۲۰۶، صالغیبة. 2
 .۷9، ص۸، جالحدیث رجال ممعج. 3
 .۷۸، صللحلی الخالصة ؛۱۶۸، صداودابن رجال؛ ۲۱۵، صالطوسی فهرست؛ ۱۷۷، صالنجاشی رجال. 4
 .3۸۴، ص3، جمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. 5
 .۵3۸، صالطالب منجد ترجمه: فارسی –فرهنگ جدید عربی . 6
 .۲۱3۴3، ص۱۴، جنامه دهخدالغت. 7
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  1دانند.می اشکال دارای شرعا اندازد،می
 بهه، تاریخ الغیبة الصتغری کتهاب در را روایت این صدر محمدسّید  دشهی معاصر، دور، در
 نویسد:می چنین این، آندربار،  واست ، آورد شهرآشوب ابن المناقب از نقل

َالسلیا َلللبعضَاْلوضلاعَالقاملهَآن لذ،َمقترنلل،۷ََأنَیتخلذَبیلانَاَلملانی علنَاِمدلِل َشلک َالنقِل
َانَاِمدِ  َبتغییرها.۷َبفکرة َیظدرَفانهَیأمر َباطل َللتسلالََحینما َِفدلو َاِمدِل َبتغیلر َیأمر وَک َما

َبهَ سِ َاهلل َاَلسّلمى،َکماَجاء َع َالعِ  َ.۹ع َکِنَحکهَقاما 
َوَ...اِمسلللاجَِفَالللیتَریاِمقاصلللَوَاِمنللابرَِبللِنیَأمریلللَالقللا َ لل جَاذاَ:۷قوللللهکَذلللَمفللن
وایَحیتَاِمساجَِفَاْللفاءَبناهاَن،یمعَغرفَریاِمقاص َومنفصللَاْلماع،َبامام،َاهیفَصلم
َوَاَلعتلِاءَملنَالصلّلةَاثنلاءَاْلملنَمهلاَاغراضلد َملنَوغرضلَحفل َْلج َجاعهت ،َعن
رع َواضلحاََملنَزا ََلَوَبَّلنه،َاَلمانیَعتقِیَمماَالعم َهذاَوَن.یاْل  َنفوسَفَب،یاهلَز
َملنَِنیکلَثَمنَوَ.واِمأمومَعنَاَلمانیَبانفصا َتیصلَإذاَاْلماع،َفسادىَاَلمامَالفقه
َ،کذللَفَالوجلهَفدل یَل َالراوََنَِانناَریغَالوجود.َعنکَذلَبازال، َاِمدَِأمریَانَاْلئ
َاّنللاَهللذاَمعللینَقللِ :یَوَاَلمللانیَهیللعلَقبلل یفَهللذا،َمعللین َْلَ:مسللتغ باَ َنفسللهَفَتسللاء َو

2ََ.حِ،ََلَوَنبَبْنایَلَمبتِع،َدِث،
  سد:ینومی چنین این روضة المتقین کتاب در اولی مجلس همچنین

 هکی سیاخ  مقصیوره خیود برای مسجد داخل هک بود نیا عثمان هایبدع  جمله از
 ایین اسیالم بیالد در زیین عثمیان انییوال و باشد ممتاز گرانید از و ستدیبا آنجا در خود

 بیر را عثمیان یهیابدع  خالف ، زمان در ۷نیالمؤمن ریام حضرت و کردند چنین
 3.کنند برطرف توانستندنمی را عمر و رکب ابو هایبدع  اما؛ نمودندمی طرف

کهه  دلیهل بهه معتقدنهد ذوقهی تفسیری در معاصر نامحقق از برخی، منابر تخریبدربار،  ایهن 
 انیهفرمانروا تیهتقو بهراى اىلهیوسه بهه هکهبل، نهدارد را مهرد  تیههدا و ارشهاد ،نبهه گهرید منبرها

 ،اسههتشههد،  لیتبههد ممیاسهه هههاىنیسههرزم در دشههمنان نفههوذ بههراى هییتههو، و خههائن و سههتمگر
 4.شد خواهد داد، هاآن ویرانی به دستور

                                                           
 .یگا، اطمع رسانی دفتر حضرت آیة اَّلل مکار  شیرازی. پا1
 .۲۱۶، ص۱، جتاریخ الغیبة الصغری. 2
 .۲۵۵، ص3، جلوامع صاحبقرانی. 3
 .۲۰۲، صهایی از دولت موعودنشانه. 4
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  :استه تو، شایان مطلب چند مسا،د، منار،دربار، 
که اول  خیشه و نهییلک عقهوبی بن محمد بودند. منار، فاقد ۹پیامبر زمان در مسا،د، این 
 :نندکمی نقل ۷محمد ،عفربن عبداَّلل ابا از صحیحی حدیث در طوسی

َ َک  ََان  ِ ی ََطی ط  ائ  ََح   ِ  ِ ْس ََم  لِ   سی ََا  ۹ََاهلل  ل،  ام  لفَ ،َق  َک  َیَ َان  لِ ی ۹ََقی ّل  ی لب  ا:َل  ذ  ََإ  ل   ََد    ْقلتی لَاْلو  َای 
َ ّل  ی ََب  ََاْع ی   ِْ ا َ َف   ِ ََاْْل  ْ ََو  ْوتَ َاْاف  َص  انَک  ذ  اْْل  1ََ.ب 

 اذان اسهتحباب از هکه نهدکمی نقل ۷،عفر بن موسی الحسن ابا از طوسی خیش همچنین
  :ندداد پاسخ ،شدسؤال  شانای از منار، بر

ا ّنم   ََإ 
َک  َیَیَان  نی ذم  ََمْؤ  م  ب 

لنم  ۹ََل  ََف  ََاْْل ْاض  ََْو  َتَ َل  َیَ َْنَکی ذی ََْوم    ة  اا  ن  2َ.م 
 ند:کمی نقل نی  مجلسی عممه است. شد، معرفی موث  روایت این النور،ة درای اف ار نر  در

3َ…َاْل ضَع َمْؤذنیَبّل َانکَوَمنا ةَبّلَمسَِِِانکَو
  4.ندارد و،ود ،اندداشته منار، عثمان و عمر زمان در مسا،د دهد گرنشان که لییدل اما

 زمههان در مسهها،د کههه اسهت شههد، نقههل طوسهی خیشهه نیهمچنهه و هیهبابو بههن محمههد از روایتهی
 اند:بود، منار، دارای ۷ ۷علی

اَ  یم ل  َع  نم 
 
۷ََأ َع    ََم  م  م  ا،َثی ه  م  ِْ َِب   م   

 
أ َف  ،ی یل   ِ َط  ة  اا  ن  .م   ِ  ِ ْس َاْل    

َْ َس  َم    َلم  َإ  ةی اا  ن  َاْل   ی
ْ ف  َتی :ََل  ا   5ق 

   

 ،تهذیب االحکا  کتهاب در ولی، بود، تعلی  دارای من الیحضره الفقیه کتاب در روایت این
یهه افهه ار نههر  و اسههت سههند دارای  ایههن نیهه  اول مجلسههی اسههت. کههرد، معرفههی موثهه  را آن النههورة دار

  6.استه دانست قوی را حدیث
 :نویسدمی روایت توضی  در صدو  شیخ

َثلرکاَلَْحللهَوَ،واِمسللمَوَیلبَعل َاَلشلرافَْلرمل،َ،یالعالَاِمنا اََبناءَحرم،َمنهَفد ی
7ََ.اَلشرافَحبرم،َواکحَانَوَراه،کالَع 

، کهرد، نقهل ۷علهی امها  از او که روایتی البته - روایت همین ذیل، دعائم االسال  صاحب
                                                           

 .۵۸، ص۲، جتهذیب األحکا ؛ 3۰۷، ص3، جالکافی. 1
 .۲۸۴، ص۲، جتهذیب األحکا . 2
 .۱۱۱، ص۱۶، ج. بحار األنوار3
 .(۱۰۲، ص۲، جوفاء الوفاء بالخبار دار المصطفی) . الظاهر أن عمر و عثمان رضی اَّلل عنهما لم یتخذا فی المسجد منار 4
 .۲39، ص۱، جمن ال یحضره الفقیه؛ ۲۵۶، ص3، جتهذیب األحکا . 5
 .۲۷۴، ص3. لوامع صاحبقرانی، ج6
 .۲39، ص۱. من ال یحضر، الفقیه، ج7
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  دهد:می توضی  - است آمد، مأذنه ر،،منا کلمه ،ای به
یقَمنَاهیفَماَمْناَرىیَوَالناسَدو َشفکتَانتکَإذاَاِم ذن،َفَأعل َاهللَوَهذاَو َاهیلإلَ 

1َ.کذلَِزیََلَوَْلرمد َشفکَوَللناسَض  َفدذا
که  اما  سهاخت کهه معتقدنهد برخهی خیهر، یها اسهت ،های  مسها،د بهرای منار، ساخت آیااین 
 ایهن، رسهدمهی نظهر به اخیر روایت از شروح به تو،ه با آنچه اما 2؛نیست ،ای  جدمس برای منار،
 منهع مسهجد سهط  از بلنهدتر، منهار از فقهط ،مسهجد در منار، اعتبار ضمن روایت این که است

 سههط  مههع المنههار  ترفههع» :فرمههود مرتفههع منههار،ی الغهها ضههمن ۷یعلهه امهها  ،واقههع در اسههت. رد،کهه
  .اندنمود، اعتبار را سجدم سط  هم منار، و «المسجد
 معنههای بههه را منههار، کلمههه کههه بههود خواهههد مقالههه ایههن بحههث مؤیههد صههورتی در مطالههب ایههن

 کلمههه :اسههتشههد،  ذکهر معنهها دو لغههت کتهب در منههار، واژ، معنههای در امها؛ بگیههریم نظههر در مأذنهه

 کردنههدیمهه روشههن آتههش آن در گذشههته در کههه اسههت ،ایگههاهی معنههای بههه َمفَعلههه وزن بههر َمنههاَر،

 گوینهد،مهی اذان آن بهر کهه ،هایى یعنهی، مأذنهه معنهای به همچنین 3کنند. پیدا را را، بتوانند تا
  4.استشد،  تعبیر

  :استه گفت روایت این شرح در اول مجلسی
 بیر گذشیتند ۷نیالمیؤمن رییام حضیرت هکی اسی  منقیول ونیکس از قوی سند به و

 بیا مگیر، ردک دیبانمی بلند را منار هک رمودندف و ندندک را منار هک فرمودند پس مناری.
 بلنید منارهیای، دندیپرسیتمیی را آتیش چیون هکی بیود مجیو  از منار اصل و سطح.

 بیالد چیون و باشیند ردهکی آتیش میتعظ و افروزندیب آتش هاآن باالی بر هک ساختندمی
 حال به هامناره هک گف  عمر داشتند، عجمک ملو زین را عرب عراق و شد مفتوح عجم
 آن هیدم بیه امیر ۷نیالمیؤمن ریام حضرت و ندیبگو اذان هاآن باالی بر و باشد خود

 و. اسی  حیرام آن وشید  ]میی مسیلمانان هیایخانیه بر ِاشراف سبب چون فرمودند،
 مسیجد سیطح از و بیود مسیجد واریید در اذان محیل، حضیرت زمان در هک فرمودند

 . اس  بد ادهیز و س ا خوب ردنک بلند مقدار همان، نبود بلندتر
                                                           

 .۱۴۷، ص۱، جدعائم اإلسال . 1
کتاب صم ، ص۲، جتعلیقات بر تهذیب األحکا . 2  .۲۰۶، ح۶3، 
  .۵۶۴، ص۷، جتاج العروس من جواهر القاموس؛ ۲۷۶، ص۸، جکتاب العین. 3
 .. همان4
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باید در میان مسجد نباشد؛ چون در زمیان حضیرت اند که میو از این حدیث نیز فهمیده
متصل به دیوار مسجد بود. و لف  حیدیث صیریح نیسی  در ایین معنیا. و اگیر در مییان 

 - که در میان مسجد اس  و بلند اسی  - مسجد نباشد، بهتر اس . و منار مسجد خیف
مالعین سیاخته باشیند. و نیسی  در جیایی کیه در زمیان حضیرت سیّید  ظاهرًا در زمان

ضیرر  بوده باشد؛ با آن که چون در آن حوالی خانه نیسی ، بلنید کیردن آن ۹المرسلین
 1ندارد. و ممکن اس  که در صحرا نیز خوب نباشد تا مشابه  به مجو  نداشته باشند.

 روایهت، ایهن در َمنهار، کهه رسهدمهی نظر به اول، مجلسی توضیحات و لغوی کتب به تو،ه با
 سهتونی بهاالی کهه اسهت دادنهد(مهی قهرار آن روی را دانآتهش کهه ایپایهه )یها دانهیآتش معنای به

کههه  بههرای احیانهها   و. گذاشههتندمههی  بههرای م احمتههی یهها و نکنههد پیههدا تشههّبه مجههوس عمههل بههاایههن 
 بهر ؟جع؟ زمهان امها  عمهلاسهت  محتمهل و دادنهد تخریهب دسهتور حضهرت نباشهد، همسایگان

  باشد. داشته حالتی چنین نی  هامنار، تخریب

 موسی حضرت زمان سایبان به شبیه سایبانی با آن پوشاندن و مساجد سقف شکستن. 2-2-۴
 َفْضهل   َبهاُب » بهاب در، من الیحضتره الفقیته کتهاب در ۷باقر اما  از را روایتی صدو  شیخ

د   َها َو  اْلَمَسا،  ی َمْن  َثَواب   َو  ُحْرَمت   بها ۷قائم حضرت که چی ی اولین که است آورد، «َهایف   َصّلَ
 همچهون و کنهدمهی ویهران و شهکندمهی را همهه کهه اسهت مسها،د یههاسق  کند،می شروع آن

  است: چنین حدیث متن شود.می داد، قرار بانسایه موسی، بانسایه
َ ََو  ا   وَق  بی

 
رَیَأ

ْعف  َ:۷َج  وم  ی
 
اَأ َیَ َم 

ی
أ  ِ ََْب ه  َیَب  ائ 

لاق  ََن  وفی لقی ََسی  ِ لاج  س  َیَیفَ َاْل  اک  ه  ل ی ََسم  لَو  می َیی 
ْ
لاَأ َِب  

َیَیفَ  ل ی ع  َِْ
یع  َ 

َیع  َ ک ََشاَ  ََش  و   2َ.می
 فههیض مممحسههن .اسههت، نکههرد خههارج تعلیهه  از را آن صههدو  شههیخو  اسههت معلهه  روایههت

 مؤیهد «مسهجد لههاک اِلر  أن و المسها،د بنا » باب در را روایت این الوافی کتاب در کاشانی
  3.است، آورد داند،می ،ای  را سق  بدون مسا،د در خواندن نماز که یثیحد

 بهدون مسها،د در نمهاز بهودن ،های  روایهت، توضهی  در، بحتار االنتوار در نی  مجلسی عممه
 نویسد:می چنین روضة المتقین کتاب در اول مجلسی است. کرد، ذکر را سق 

                                                           
 .۲۷۴، ص3، جلوامع صاحبقرانی. 1
 .۱۸، ص۸۱، جبحار األنوار؛ ۲3۶، ص۱، جمن ال یحضره الفقیه. 2
 .۴9۲، ص۷، جالوافی. 3
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 حضیرت هکی اریکی اول هکی ودنیدفرم  ۷باقر محّمد امام حضرت هک اس  منقول و
 داربستی و ندکب را مساجد هایسقف هک بود خواهد نیا، ردک خواهد ما االمر صاحب

 از جمعیی و گذشی  شیپی از و. ردنیدک ۷موسی حضرت هک پوشیچوب مثل، ندک
 و بیرف هک - بارده بالد در اما؛ اس  خوب حاّره بالد در داربس  هک اندردهک رکذ علما
 هکی شیودمیی نییا سیبب باشد، نداشته سقف مسجد اگر - بنددمی خی و دیآمی باران

 سیر بعضیی و باشید مسیقف بعضیی هک اس  خوب پس ند.کن نماز مسجد در سیک
 مسیقف در شیود، سیرد اریبسی هوا چون و نندک نماز باز سر در باشد مقدور تا و گشاده

 ینمعصیوم ائمیه حضرات - س ین ظاهر حضرت هک - ومیال چون نیکل و. نندک نماز
 صیاحب حضیرت تیا مینک نماز رخص  آن به هک اس  آن بهتر اند،داده رخص  را ما

ه و. مینک متابع ، ندیفرما چه هر ظهور از بعد و شود ظاهر االمر   1.یعلم تعالی اللَّ

َلههُم  مسها،د در نمهاز خوانهدن کراههت از ۷صهاد  امها  از صحی  روایتی در  )مسهق ( َظّلَ
  فرمود: مطلب این ییدتأ ضمن ایشان، شدسؤال 

َ َلَ َو  ََْنَک  َکیَضی مَییَ ََل  َیَ الََْ ی ََْونی  ْوََو  ََل  ِْ ََق  َک  ََان  ِْ ی ََاْلع 
 
أ َْیَْل    َیَْک ََتی َیَیَف  ََْصن  ی لَ َف 

2ََک.ذ 
 لحایه و مهانع نبهودن رایهز ؛اسهتشهد،  حمهل استجاب بر تیروا نیا که شد، نقل همچنین

 و نمهههاز قبهههولی اسهههباب از یکهههی لیهههحا نبهههودن و اسهههت مسهههتحب آسهههمان نیبههه و نمهههازگ ار نیبههه
  3دعاست. استجابت

 گیرینتیجه
 امها  توسهط مسها،د تخریهب به مربوط روایات الحدیثیفقه و سندی هایبررسی به تو،ه با
 شد: حاصل نتای  این ؟جع؟زمان
 مسها،د تخریهب بهه اختصهاص روایتُنه  ؟جع؟زمان اما  اقدامات به مربوط روایات میان از
 هستند: تقسیم قابل دسته دو به که دارد

 مسههجد ،مسههجد النبهی کعبهه، خانههه بازگردانهدن و تخریهب بههه کهه اسههت روایهاتی، اول دسهته
 بخهش ایهن در که روایتیچهار  مجموع از دارد. اشار، شاناولیه حالت به کوفه مسجد و الحرا 

                                                           
 .۲۵۴و  ۲۵3، ص3، جبقرانیلوامع صاح. 1
 .3۶۸، ص3، جالکافی .2
 .۲۰3، صهایی از دولت موعودنشانه. 3
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 دچنه ایهن مجمهوع از کهه آنچهه نیه ، داللتهی لحهاظ از ندارنهد. صهحی  سند کدا  هیچ دارد قرار
 و کعبههه خانههه نههابودی و تخریههب درصههدد زمههان امهها  کههه اسههت ایههن، آیههدمههی دسههت بههه روایههت
 سههه ههر ادامهه در کهه ههایىعبههارت بهه اسهتناد بها بلکهه نیسههتند، النبهی مسهجد و الحهرا  مسهجد
 بهه بازگشهت ابنیهه، ایهن سهاختمان در تغییراتهی وقهوع بر دال تاریخی شواهد و دارد و،ود روایت
 ایههن الزمههه البتههه .اسههت زمههان امهها  اقههدامات از ههها،آن مجههدد سههاخت پسسهه و اولیههه حالههت

 سهوی از تهاریخ طهول در که - نابودی معنای به نه، تخریب اما؛ بود خواهد نی  تخریب اقدامات
 اصمحات. معنای به تخریب بلکه -گرفته صورت ملحدین و مشرکین
 بنهای از قسهمتی همچنین و هکوف در مسجد چهار آن اساس بر که است روایاتی، دو  دسته
 از .شهد خواهد تخریب - است مسا،د هایمقصور، و منبر منار،، سق ، شامل که - مسا،د
 - کنههدمههی اشههار، مقاصههیر منبههرو تخریههب موضههوع بههه کههه - روایههت یههک روایههت، پههن  مجمههوع
  .است ضعی  دیگر روایتچهار  و صحی 

 قرآنی، شواهد لحاظ به پردازد،می وفهک مسجد چهار تخریب به که روایتی، داللی لحاظ از
 ایهن و انهدنشهد، سهاخته تقهوا پایهه بهر کهه بهود خواههد مسا،دیدربار،  محتمل روایى، و تاریخی

کهه  است. الهی دستور از اطاعت و پیامبر سنت از پیروی عمل  کهدا  مسها،د ایهندربهار، ایهن 
 مسها،د از برخهی امها، نهدارد ،ودو باشد، شد، ذکر هاآن در مسا،د این نا  که روایاتی هستند،

انهد ،شهد شهمرد، ملعونه شانتأسیس سو  هاینیت یا و هاآن مناف  گذارانبنیان ،هت به کوفه
  .استشد،  نهی هاآن در خواندن نماز از و

 نظهر بهه منهار، و منبهر و مقصهور، و مسها،د ظهاهری شهکل تخریهب گهربیهان روایهات از که آنچه
 سههاختمان کههردن خههالی بههر نههاظر اوال   هههازمینههه ایههن در زمههان امهها   اقههدا کههه اسههت ایههن، رسههدمههی

 خهارج خهودش عهادی عهرف از و کرد، قصر و کاخ شبیه را مسجد که است هرچی ی از مسا،د
 یهنبا از پذیریتأثیر عد  و سادگی در مسا،د خاص سبک و معماری تمای ، واقع در و کندمی

 از مسهها،د کههردن خههالی ثانیهها   واسههت  جههوسم عمههل بههه تشههبه عههد  و قصههرها ماننههد، اشههرافی
کن ایههن بهههه تهههاریخ طهههول در کههه اسهههت ههههایىبههدعت  رفهههع همچنهههین واسهههت شههد،  اضهههافه امههها

  مسا،د. همسایگان برای م احمت
 زمههان در هههاآن در خوانههدن نمههاز دارد، اشههار، مسهها،د سههق  تخریههب بههه کههه روایتههیدربههار، 

 بههه آندربههار،  گیهری تصههمیم امهها، اشهکال ونبههد، روایهات در شههد، وارد کراهههت و،هود بهها، غیبهت
  .استشد،  سپرد، الهی عدل حکومت برپایى زمان
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 کتابنامه
 کریم قرآن

 اعلمهی، :روتیهب عهاملی، حهر حسهن بهن محمهد خیشه ،إثبات الهتداة بالنصتوص و المعجتزات
۱۴۲۵ . 

 فیهد،م شهیخ کنگهر، :قهم د،یهمف محمهد بهن محمهد ، علتی العبتاداإلرشاد فی معرفة حجتج اه
۱۴۱3 . 

 . ۱39۰ ،سو  چا  اسممیه، :تهران طبرسی، حسن بن فضل ،إعال  الوری بالعال  الهدی
  .۱۴۰3 العربى، التراث احیا  دار بیروت: مجلسی، باقر محمد االنوار، بحار
 تا.بى العربى، التراث احیا  دار :روتیب ک یر، ابن ،ةو النهای ةالبدای

  .۱۴۱۴ ر،کدارالف روت:یب ،یدیزب مرتضی محمد ،تاج العروس من جواهر القاموس
 . ۱۴۱۲ ،للمطبوعات دارالتعارف :روتیب صدر، محمد ،تاریخ الغیبة الصغری

 تا.بى ،الصدو تبةکم :تهران ،یغفار برکای عل ،تعلیقات بر تهذیب األحکا 

 ،چهههار  چهها  االسههممیه، دارالکتههب :تهههران طوسههی، الحسههن بههن محمههد ،تهتتذیب األحکتتا 
۱۴۰۷ . 

  .۲۰۰۱ العربى، التراث احیا  دار :روتیب ازهرى، احمد بن محمد ،تهذیب اللغة
 .ش۱3۸۶ سب ، فرهنگ انتشارات :تهران برو،ردى، نیحس آقا ،جامع أحادیث الشیعة

 ،؟جع؟ مههدى امها  مؤسسهه :قهم راونهدى، اَّلل هبهة بهن دیسهع نیالهد قطهب ،الخرائج و الجرائح
۱۴۰9 . 

  .۱۴۱۷ ،الفقاهة نشر :قم ،یحل علی بن حسن ،ة الرجالخالصة األقوال فی معرف
کبهر، علهی غفهاری، درایهة، علهم فی دراسات  چههار ، چها  ،۷صهاد  امها  دانشهگا،تههران:  ا
 ش.۱39۴

  .۱3۸۵ دو ، چا  ،تیالب آل مؤسسة قم: ون،یح ابن ،دعائم اإلسال 

 ش.۱393 روشن، آیند، قم: آیتی، اَّللنصرت ،دلیل روشن
 .ش۱3۶۵ ششم، چا  ،یاإلسمم النشر مؤسسة قم: ،نجاشی علی بن احمد ،شیرجال النجا

 ش.۱3۴۲تهران:  دانشگا، تهران: ،یحل داود بنی عل بن حسن ،الرجال

 .ش۱3۷3 سو ، چا  ،یاإلسمم النشر مؤسسةقم:  طوسی، حسن بن محمد ،رجالال

 ش.۱3۶3 ،تیالب آل مؤسسة :قم شی،ک عمر بن محمد الر،ال(، معرفة اری)اختالکشی رجال
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 فرهنگهی مؤسسهه :قهم مجلسهی، محمهدتقی ،الفقیتهروضة المتقتین فتی شترح متن ال یحضتره
   .۱۴۰۶ ،دو  چا  وشانبور،ک اسممی

 رضهی، انتشهارات :قهم ، شهابورى،ین فتهال احمهد بن محمد ،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین
 .ش۱3۷۵

 مؤسسهة :روتیهب ى،، ایهر اَّلل عبهد بهن اَّلل نعمهت ،ریاض األبترار فتی مناقتب األئمتة األطهتار
  .۱۴۲۷ ،ىالعرب خیالتار

 ،نیلی عبدالکریم بن علی بها الدین ،۷سرور أهل اإلیمان فی عالمات ظهور صاحب الزمان
  .۱3۸۴ ما، دلیل قم:

 چها  ،نیهیللمم دارالعلهم :بیهروت ،ی،هوهر نصهر أبهو ،تتاج اللغتة و صتحاح العربیتة الصحاح
  .۱۴۰۷ ،چهار 

  .۱۴۰۷ ک یر، ابن دار روت:یب بخاری، اسماعیل بن محمد ،البخاری صحیح

 تبهةکالم: نجه  نبهاطی، عهاملی محمهد مهن علهی ،الصراط المستقیم إلتی مستتحقی التقتدیم
  .۱3۸۴ ة،یدریالح
 . ۱۴۲۵ سو ، چا  ،ةیاإلسمم المعارف مؤسسة :قم طوسی، حسن بن محمد ،الغیبة

 محمهد متهر،م: البسهتانی، فهوادافرا  ،جتد الطتالبفارستی: ترجمته من –فرهنگ جدید عربتی 
  .ش۱3۸9، اسممی تهران: بندرریگی،

 حسهن بهن محمهد ،فهرست کتب الشیعة و أصتولهم و أستماء المصتنفین و أصتحاب األصتول
 . ۱۴۲۰ ،یالطباطبائ المحق  تبةکم :قم طوسی،

 و النشهر و اعهةللطب الرسهالة مؤسسهة بیهروت: فیروزآبهادی، یعقهوب بهن محمهد ،القاموس المحیط
  .۱۴۲۶ هشتم، چا  ،عیالتوز

   .۱۴۱۲ ششم، چا  ة،یاالسمم تبکال دار تهران: قرشی، برکا علی ،قاموس القرآن
 . ۱۴۰۷ چهار ، چا  االسممیه، دارالکتب :تهران نی،یلک عقوبی بن محمد ،الکافی

  .۱۴۰9 ،دو  چا  ،هجرت نشر :قم دى،یفراه أحمد بن لیخل ،کتاب العین
 . ۱3۸۱ هاشمی، بنی : یتبر اربلی، سییع بن علی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة

  .۱۴۱۴ ،سو  چا  ر،کالف دار روت:یب منظور، ابن ،لسان العرب
کبر علی ،نامه دهخدالغت  چها  تههران، دانشهگا، چها  و انتشهارات موسسهه تهران: دهخدا، ا

 ش.۱3۷۷ دو ،
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 . ۱۴۱۴ ،دو  چا  اسماعیلیان، موسسه :مق مجلسی، محمدتقی ،لوامع صاحبقرانی
 ش.۱3۷۲ سو ، چا  ناصرخسرو، تهران: طبرسی، حسن بن فضل ،مجمع البیان

 . ۱۴۱3 ،ةیاإلسمم المعارف مؤسسة :قم بحرانی، مانیسل بن هاشم ،معاجزالمدینة 
 ،:البیهت آل موسسه قم: نوری، تقی محمد بن نیحس ،مستدرک الوسائل و مستنبط الوسائط

۱۴۰۸.  

  .۱۴۱3 پنجم، چا  نا،بى ،ا،بى خویى، ابوالقاسم ،الحدیث رجال معجم

  .۱۴۰۴ ،یاالسمم االعم  تبکم قم: ،فارس بن أحمد ،معجم مقاییس اللغة

  .۱۴۱۲ القلم، داربیروت:  اصفهانی، راغب محمد بن نیحس ،مفردات ألفاظ القرآن

 ،ینجفی مرعش اَّلل هیآ تابخانهک :قم مجلسی، محمدباقر ،مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار
۱۴۰۶ . 

 ،امعهه بهه وابسهته اسهممی انتشهارات دفتهر قهم: ه،یبابو ابن علی بن محمد ،الفقیهمن ال یحضره
  .۱۴۱3 ،دو  چا  ،قم هیعلم حوز، نیمدرس

 . ۱3۷9 عممه، :قم آشوب، شهر بن علی بن محمد ،۷طالبى أب آل مناقب
 .ش۱3۸۶ سو ، چا  قم، تابک بوستان :قم طبسی، نیالد نجم ،ت موعودهایی از دولنشانه

ی مطبوعهات موسسهه قهم: ،ی،هزر محمهد بهنک مبهار ریهاث ابهن ،النهایة فی غریب الحدیث و األثر
 ش.۱3۶۷ چهار ، چا  ،انیلیاسماع

 نیالمهؤمن ریهأم امها  تابخانههک اصهفهان: اشانی،ک ضیف مرتضی شا، بن محسن محمد ،الوافی
  .۱۴۰۶ ،۷یعل

 العلمیههه، دارالکتههب بیههروت: سههمهودی، احمههد بههن علههی دارالمصههطفی، باخبههار الوفهها  وفهها 
۱9۷۱.   

 شیرازی. مکار آیة اَّلل  حضرت دفتر رسانی اطمع پایگا،




