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 كيدهچ

از باورهاى ویژه ى شیعیان، اعتقاد به رجعت وحیات مجدد افراد 

هاى خاص در پایان تاریخ وظهور امام زمان عجل اهلل تعالى فرجه وگروه

الشریف است. رجعت، باورى است که مخالفان، با پرسش ها وشبهه ها 

فراوانى درصدد مخدوش جلوه دادن آن بر آمده اند؛ از این رو براى 

وتقویت باورداشت رجعت ونیز براى پاسخ گویى به شبهه ها اثبات 

وسؤاالت مخالفان، پژوهش درباره ى رجعت ضرورى است. از سوى 

دیگر، براى جامعه زنان که نیمى از جمعیت انسانى را تشكیل مى دهند 

نیز پرسش هایى مطرح است از جمله این که آیا زنان در رجعت، هنگام 

تعالى فرجه الشریف وتشكیل حكومت جهانى قیام امام زمان عجل اهلل 

مهدوى، مشارکت دارند؟ این نوشتار درصدد پاسخ گویى به سؤالهاى 

 فوق، با تمرکز بر نقش زنان مى باشد
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 مقدمه

یكى از اعتقادات مكتب شیعه، رجعتِ برخى مردگان به دنیا، 

پیش از قیامت است. عالمان شیعه، با عنایت به قرآن وروایاتِ 

علیهم السالم اعتقاد به چنین پدیده اى را یكى از معصومان 

ضروریات مذهب شیعه تلقى کرده اند. البته برخى به ضرورى بودن 

آن به دیده تردید نگریسته اند؛ اما انكار آن را جایز نمى دانند. 

بسیارى از علما بر اثبات آن اجماع کرده اند، بزرگانى هم چون 

یخ حر عاملى، امین الدین طبرسى صاحب تفسیر مجمع البیان، ش

طبرسى، شیخ صدوق، حسن بن سلیمان بن خالد حلّى، شیخ 

و.... برخى نیز  مفید، سید مرتضى، عالمه مجلسى، ابوالحسن شریف

  .اندرجعت را از ضروریات مذهب بر شمرده

 رجعت در لغت
رجعت از ماده)رجع( واصل آن به معناى بازگشت پس از رفتن 

  .1است

مى  درباره ى معناى )الرجعة( مع البحرینمج هم چنین در

به فتح راء، یعنى یك بازگشت پس از مرگ وبعد از  الرجعةگوید:

ظهور مهدى عجل اهلل تعالى فرجه الشریف وآن، از ضروریات 

 2مذهب است....

                                                           
 .31۳، ص2الفوائد البهیة، ج محمدجمیل حمود،  . 1
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 عت در اصطالحجر
رجعت در اصطالح، عبارت است از این که خداوند، هم زمان با 

 تعالى فرجه الشریف عده اى از بندگان زمان ظهور مهدى عجل اهلل

صالح که در ایمان وعمل، خالص بوده اند ونیز عده اى از کفار 

ومنافقان که در کفر ونفاق، سرآمد بوده اند را با همان ویژگى هاى 

روحى وجسمى خود به دنیا برمى گرداند، تا هر دو گروه، در حد 

 .1شان را دریافت کنندامكان نتیجه دنیایى اعمال

طبق آن چه از احادیث برداشت مى شود، رجعت، عمومى 

اى از مؤمنان خالص وکفار معاند است. نیست؛ بلكه مخصوص عده

هم چنین سر سلسله رجعت کنندگان، انبیا، امامان معصوم علیهم 

السالم ودشمنان آنان هستند. امام صادق علیه السالم در این زمینه 

كه اختصاصى است وتنها رجعت، عمومى نیست؛ بل»فرماید:مى

 2.«کنندمؤمنان یا مشرکان محض، رجعت مى

 رجعت در امت هاى گذشته
بازگشت، میان امت هاى گذشته، بسان رجعتِ اصطالحى در 

عقاید شیعه نیست؛ ولى آیات متعددى بر وقوع رجعت در امت 

هاى گذشته داللت مى کند. افراد زیادى از پیامبر وغیر پیامبر، 

                                                           
؛ محمدباقر مجلسى، 1۱۱، ص4شیخ عبدعلى بن جمعه عروسى حویزى، ج . 1

 .3۳، ص13بحاراالنوار، ج
 .3۳، ص13بحاراالنوار، ج محمدباقر مجلسى، . 2
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ن )زن ومرد( در امت هاى پیشین زنده شده وبه مؤمن وغیر مؤم

یكى از نمونه هاى رجعت، بازگشت مقتول بنى 1.انددنیا برگشته

اسرائیل به دنیا مى باشد. قرآن، این ماجرا را این گونه نقل مى 

هنگامى را که فردى را به قتل رساندید.  )وبه خاطر آورید(کند:

گونه مردگان .. خداوند، ایناو به نزاع پرداختید. )قاتل( ربارهدسپس 

خداوند، در این آیه، در پایان داستان احیاى  2کند.را زنده مى

مردگان ـ چه زن ومرد ومؤمن وکافر ـ را یك سنت وقانون 

همیشگى در نظام عالم معرفى کرده وآن را به عنوان قدرت 

  خودش به رخ انسان ها مى کشد تا درباره ى آن بیندیشند.

قیامت ویا برزخ  ( بهکَذلِكَ یُحْى اهللُ الْمَوْتى)ىجملهدر این آیه، 

اختصاص ندارد؛ بلكه به صورت یك قانون عمومى وفراگیر براى 

همه ى زمان ها، مكان ها وامت ها در شرایط مساوى براساس 

حكمت الهى جارى خواهد بود. در واقع، هرگاه حكمت الهى اقتضا 

، مردگان را زنده خواهد کند، خداوند، با قدرت بى نهایت خویش

 کرد. 

و اصول رجعت، زنان و مردان مومن و مخلص در بر اساس روایات 

 .گردندهر عصر و امتی که باشند، به دنیا بر می

احادیث موجود درخصوص حضور بانوان در میان یاران حضرت  

 یاران نفر  313حجت)عج( به سه دسته تقسیم می شود. اول اینكه از

 .هستند بانوان از نفرشان 1۱ ضرت،ح همراه و صدیق

                                                           
 .11۱؛ مائده: 4۳؛ آل عمران: 243و 2۱6و 16و 11بقره:   . 1
 .72و73، بقره:  ...یُحْى اهلل الْمَوْتى... کَذلِكَ فیهاواِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادّارءتُمْ  . 2
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دسته دوم، بانوانی که از آسمان برای یاری حضرت مهدی)عج( 

نزول اجالل می کنند و در نهایت بانوانی که برای یاری امشان سر از 

گروه سوم کسانی هستند که به خاطر مجاهدت .خاک بر می دارند

که به اذن هایشان، آنچنان در درگاه الهی شان و رفعت مقام دارند 

خداوند متعال برای یاری حضرت صاحب الزمان)عج( جان دوباره می 

یابند و از گورهای خود برخاسته و به یاران حضرت ملحق می شوند 

 .یعنی رجعت می کنند

 یاران زن در زمان غيب صغری
در دوران سخت غیبت صغرى، در روزهایى که شیعیان پس از 

رو به رو بودند و  دویست و شصت سال با یك آزمایش بزرگ

بایست با غیبت امام خو کنند، یك زن به عنوان مفزع و پناه مى

، است. در شود و آن مادر بزرگوار امام حسن عسكرىمعرفى مى

این دوره، اگر چه امام هادى و امام حسن عسكرى، علیهماالسالم، 

د هاى مورزمینه غیبت را از پیش فراهم کرده بودند و شخصیت

بن سعید عمرى و پسرش محمد بن عثمان اعتمادى همانند عثمان

دالیلى از موقعیت مادر امام عنوان وکیل معرفى کرده بودند، بهرابه

السالم، معروف به جدّه، استفاده شد و وى پناه حسن عسكرى، علیه

ازگفتگوى احمد بن ابراهیم با حكیمه دختر  شیعه معروف گردید.

امام  شهادتگذشت دوسال از  آید که پس از، برمىامام جواد،

دست مادر بزرگوار به ، همچنان بسیارى از کارهاحسن عسكرى،

ازطرف  شده است ولى در حقیقت، انجام مىامام حسن عسكرى

، و به فرمان آن حضرت صورت گرفته الحسنبن حضرت حجه
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 .است

است که علیه، از احمد بن ابراهیم نقل کرده اهلل شیخ صدوق، رحمه

، وارد شدم و از پس ق. بر حكیمه دختر امام جواد، 262در سال 

از او درباره اعتقادش به امامان پرسیدم. او  پرده با وى سخن گفتم و

الحسن بن على را نیز نام بن همه آنها را یكایك شمرد و آنگاه حجه

 …برد

از او پرسیدم: این فرزند کجاست؟ گفت: در پس پرده غیب است. 

به چه کسى پناه ببرد؟ گفت: به جدّه، مادر امام  تم پس شیعهگف

این دستور از سوى امام حسن  . سپس افزود:حسن عسكرى

صورت گرفته است. زیرا  ،پیروى از امام حسین، و بهعسكرى

، سجاد در ظاهر براى حفظ جان فرزندش امام امام حسین،

مدتى ، وصیت کرد و درنتیجه تا به خواهرش زینب کبرى

، شد به حضرت زینب، صادر مىالعابدیناز امام زین هرآنچه

ها نسبت به امام و حساسیت امر پنهان باشد شد تانسبت داده مى

جدّه باقى بود تاآنكه کسانى  کمتر شود. این امتیاز براىسجاد

، در امام زمان بن سعید و دیگر سفرا و نایبان خاصمانند عثمان

 .شدند و منزلت یافتندبین شیعیان شناخته 

، یك بانو، نظر دستگاه خالفت پس از شهادت امام عسكرى، 

اند پس از نسبت به تعقیب امام زمان تغییر داد. نوشته عباس رابنى

، فرزند خانه امام حسن عسكرى،  گزارش جعفر کذّاب، که در

آنها به خانه امام هجوم  خردسالى از آن حضرت باقى مانده است،

فرزند  پس از دستگیرى صیقل )یكى از کنیزان امام( بردند و
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خردسال را از او مطالبه کردند. او نخست انكار کرد و آنگاه براى 

موضوع براى آنها پوشیده ماند، گفت من حامله هستم. از  اینكه

دست أبى الشوارب، قاضى وقت، سپردند تا از او به رو آن کنیز رااین

شد زیرنظر قاضى نگهدارى مى صیقل مراقبت کند. در مدتى که

شورش صاحب الزنج  دستگاه خالفت با مرگ عبید بن خاقانى و

 1کرد. رو شد و صیقل از وضعیت آشفته سود جست و فرارروبه

 يبت کبریغزنان در 
گروهی از یاوران حضرت بقیة اهلل عجل اهلل تعالی فرجه الشریف 

لی فرجه زنانی هستند که خدا به برکت ظهور امام زمان عجل اهلل تعا

. الشریف آنها را زنده خواهد کرد و بار دیگر به دنیا رجعت خواهند

 خبر شدنشان زنده از نشان و نام با برخى: اند این گروه دو دسته

. است آمده میان به سخن آمدنشان از فقط دیگر برخى و شده داده

هدى آل م ظهور با زمان هم که است شیعه مسلم اعتقاد این البته

از پیامبران )مانند حضرت خاتم االنبیا( و معصومین برخى محمد

و برخى از مؤمنان و امام حسین )همانند امیر مؤمنان

به اذن پروردگار زنده خواهند شد و  حقیقى و پیروان اهل بیت

بار دیگر به دنیا باز خواهند گشت. بازگشت این عده، نه تنها 

ه امرى مسلم غیرممكن نیست؛ بلكه از نظر قرآن کریم این پدید

سید مرتضى)رحمه   .یات متعددى از آن سخن گفته استاست که آ

                                                           
؛ الطوسى، محمد بن 1۱، ص2الدین، ج صدوق، محمد بن على بن الحسین، کمال . 1

 ..13۳الحسن،الغیبه، ص 
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 در خداوند: دارد عقیده شیعه اینكه علت: نویسد اهلل( در این باره مى

 کند، زنده مى را مردگان از برخى( السالم علیه)زمان امام ظهور موقع

 آل حق دولت و آیند نائلزمان امام یارى ثواب به که است این

 انتقام تا و باشند شاهد نزدیك از اند، بوده آن انتظار در که را دمحم

 کلمه اعتالى و حق ظهور از و ببینند چشم به را ظالمان از اى عده

در روایات، به دو گونه به این افراد اشاره شده 1.ببرند لذت توحید

 :است

 روایات عام -1

حض و در روایات، رجعت ویژه زن یا مرد نیست و فقط به مؤمن م

کافر محض اشاره شده است؛ یعنی هم زن مؤمن و هم زن کافر در 

زمان ظهور مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف رجعت می کنند، تا 

زنان مؤمن، طعم شیرین و لذّت انجام وعدة الهی را بچشند و در 

رکاب حضرت امام مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف و امامان 

خدمت بپردازند و زنان کافر هم کیفر معصوم علیهم السالم به 

 .دنیایی گناه و عملكرد خود را ببینند و به عذاب الهی برسند

 روایات خاص -2

گروهی از زنان هستند که عالوه بر اخبار عمومی، در برخی 

اخبار، به نام آنان هم اشاره شده است. این روایات معتبر دربارة زنان، 

 .بسیار اندک است

                                                           
 .111 ص 1 ج البحار، شیخ عباس قمى، سفینة . 1
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 الف( زنان مؤمن

در منابع معتبر اسالم، نام سیزده زن یاد می شود که به هنگام 

زنده خواهند شد و در لشكر امام زمان ظهور قائم آل محمد

عجل اهلل تعالی فرجه الشریف به مداوای مجروحان جنگی و 

 .پرستاری بیماران خواهند پرداخت

همراه »:نقل می کند که فرمودمفضل بن عمر از امام صادق

گفتم: «. هلل تعالی فرجه الشریف سیزده زن خواهند بودقائم عجل ا

برای مداوای »فرمود: « آن ها را برای چه کاری می خواهد؟»

مجروحان و رسیدگی به مریض ها؛ همان گونه که وقتی همراه 

نام آنها را »عرض کردم: «. دند چنین می کردندبوپیامبر

، حبابه والبیّه، قنواء دختر رشید هجری، ام ایمن»فرمود: « بفرمایید

سمیه مادر عمار بن یاسر، زبیده، ام خالد احمسیه، ام سعید حنفیّه، 

 .1صبانه ماشطه و ام خالد جهنیّه

از آن سیزده زن فقط نام نه نفر را در این روایات، امام صادق

یاد می کند. در کتاب خصایص فاطمی به نسیبه دختر کعب مازنیه 

 2نیز اشاره شده است

نام « أحبشیه»و « تیره»کتاب منتخب البصائر از دو زن به نام  در

این افراد، هر کدام در بُعدی و بیشتر در بُعدِ جهاد با دشمنان 3بردمی

-اند. برخی از آنان ـ همهایی نشان دادهخدا، از خود شایستگی

                                                           
 .26۱طبری، دالئل االمة، صمحمد  . 1
 41، ص1ریاحین الشریعة، جذبیح اله محالتی،  . 2
 .33۳، ص3بیان االئمة، ج ،جعفر عاملی . 3
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ـ مادر چند شهید بوده و خود نیز با وضعی جانسوز به « صیانه»چون

رسید. برخی دیگر چون سمیّه، در راه دفاع از عقیدة اسالمی شهادت 

خود، سخت ترین شكنجه ها را تحمل نموده و تا پای جان از عقیدة 

 .خود دفاع کرده اند

ام خالد نیز نعمت تندرستی پیكر را برای حفظ اسالم استفاده 

کرد و جانباز شد. برخی دیگر، همانند زبیده کسانی بودند که زرق و 

نیا، هرگز آنان را از اسالم باز نداشت و از آن امكانات در راه برق د

ه خود استفاده کرده و در مراسم حج که یكی از ارکان دین عقید

است به کار بردند. بعضی، افتخار دایگی رهبر امت را داشتند و خود 

نیز از معنویات زیادی برخوردار بودند و بعضی دیگر، از خانوادة 

شهیدانی بودند که خود، پیكر نیمه جان فرزندان شان را حمل 

ه با انجام رشادت ها ثابت کردند که کردند. آنان، کسانی هستند ک

می توانند گوشه ای از بار سنگین حكومت جهانی اسالم را بردوش 

 .گیرند

به نام این نه همة این دالیل، ما را به راز تصریح امام صادق 

نفر آگاه می کند. حال، برای درک بهتر شرح حال مختصری از 

 .زندگی چند تن را بررسی کنیم

 صيانه -1
مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف سیزده تن، برای  در دولت

گردند. یكی از آنان معالجة زخمیان زنده گشته و به دنیا بازمی

و آرایشگر دختر فرعون بوده « حزقیل»است که همسر « صیانه»

پسرعموی فرعون و گنجینه دار او بوده و « حزقیل»است. شوهرش 
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ت که به پیامبر زمانش، به گفتة او، حزقیل، مؤمن خاندان فرعون اس

 1موسی علیه السالم ایمان آورد

شب معراج، در مسیر بین مكه معظمه و :» فرمود پیامبر

مسجد االقصی، ناگهان بوی خوشی به مشامم رسید که هرگز مانند 

« این بوی خوش چیست؟»آن را نبوییده بودم. از جبرئیل پرسیدم: 

ت موسی بن همسر حزقیل به حضرای رسول خدا»گفت: 

 2کرد.ایمان آورده بود و ایمان خود را پنهان میعمران 

 سميه، مادر عمار یاسر -2

او هفتمین نفر بود که به اسالم گروید و بدترین شكنجه ها را 

تحمل کرد. او و شوهرش، یاسر در دام ابوجهل گرفتار شده بودند و 

د؛ اما آنها چنین او، به آنها دستور داد که به پیامبر خدا دشنام دهن

کاری نكردند. ابوجهل زره آهنی به سمیه و یاسر پوشاند و آنها را 

گاهی از کنارشان عبور مقابل آفتاب سوزان نگه داشت. پیامبر

ای »کرد و می فرمود: می کرد، آنها را به صبر و مقاومت سفارش می

«. گاه شما بهشت استخاندان یاسر صبر پیشه کنید که وعده

 3ابوجهل با ضربتی آنها را به شهادت رساند.سرانجام 

خداوند، این زن را به سبب صبر و مجاهدتی که در راه اسالم 

متحمل شد، در زمان ظهور مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف 

                                                           
 .113، ص1ریاحین الشریعة، جذبیح اله محالتی،  . 1
 .۳3منهاج الدموع، صعلی قرنی گلپایگانی،  . 2
 .331، ص4ریاحین الشریعة، جذبیح اله محالتی،  . 3
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زنده خواهد کرد، تا پاداش وعدة الهی را ببیند و در لشكر ولی خدا، 

 .به یاوران آن حضرت خدمت کند

 ام ایمن -3

بود. آن حضرت، به او  است. وی کنیز پیامبر« برکه»نام او 

او « او باقی ماندة خاندان من است»کرد و می فرمود: مادر خطاب می

او را  از شیفتگان امامت بود که در ماجرای فدک، حضرت زهرا

در به عنوان شاهد معرفی کرد و پنج یا شش ماه پس از پیامبر

 1رفتزمان خالفت ابوبكر از دنیا 

باشد. او می« ثعلبه بن عمرو بن حصن بن مالك»ام ایمن، دختر 

 یامبرپبود که به ارث، به ، مادر پیامبر«آمنه»گزار خدمت

مادر خود را از دست گاه که رسول خدامنتقل شد. آن

داده بود، ام ایمن، پرستاری وی را برعهده گرفت و به اصطالح، 

بارها شد. رسول خدا محسوب میگزار رسول خداخدمت

و او را « ، مادر من است«آمنه»ام ایمن، پس از مادرم : »فرمودمی

خواند. ام ایمن را باید عضو خانواده و یادگار اهل بیت خویش می

های او یكی از بانوان نمونه و ممتاز تاریخ اسالم دانست؛ چون کوشش

و در طول زندگی پر برکتش در راستای وابستگی به پیغمبر

  2خاندان او، افتخارآمیز و سراسر پر عظمت بود

 زبيده -4

                                                           
 .37۳، ص1۱قاموس الرجال، جمحمدتقی شوشتری،  . 1
 .26۳، ص1واقدی، مغازی، ج . 2
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وی، همسر هارون الرشید و از شیعیان بود. هنگامی که هارون از 

عقیدة او آگاه شد، سوگند یاد کرد او را طالق دهد. او به انجام 

کارهای نیك معروف بود. زمانی که یك مشك آب در شهر، یك 

جاج و شاید مردم مكه را سیراب دینار طال ارزش داشت، او همة حُ

کرد. او دستور داد با کندن کوه ها و احداث تونل ها، آب را از فاصلة 

ده میلی خارج حرم مكه، به حرم آوردند. زبیده، صد کنیز داشت که 

همگی حافظ قرآن بودند و هر کدام موظف بود که یك دهم قرآن را 

ت قرآن همانند زمزمة بخواند؛ به گونه ای که از منزل او، صدای قرائ

 1زنبورهای عسل، بلند بود

 ام خالد عبدی  -5

ام خالد عبدی را دانشمندان و رجال نویسانی چون کشّی و 

اند که استاندار عراق، یوسف بن عمرو به مامقانی، بانویی معرفی کرده

سبب عقیده شیعی و پیروی از زید بن علی بن الحسین علیه السالم 

را قطع کرد. وی، بانویی عارف و مجاهد بود که در در کوفه دست او 

راه عقیده و عبادت خویش، استواری و پای بندی قاطعی داشت و در 

برابر  بیان معارف دین و ابراز عشق و ارادت به خاندان پیامبر

  2داشت.ای روا نمیمخالفان، هیچ کوتاهی و مسامحه

 حبابه والبيه -6

                                                           
نجم الدین طبسی، چشم اندازی به حكومت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف،  . 1

 .77ص
 .176، 1۱۳، 23، ص 14رجال الحدیث، جآیت اهلل خویی، معجم  . 2



 

 
13 

شیخ طوسی، شیخ کلینی، فیض کاشانی، محدث بحرانی، 

طبرسی، راوندی و عالمه مجلسی، او را محدث و راوی حدیث از امام 

و خالصه راوی حدیث از هشت و سایر امامان تا امام رضاعلی

ای که درباره این بانوی محدث نكته 1اند.تن از امامان معصوم دانسته

دیف یكی از زنان فوق العاده و استثنایی قابل توجه است و او را در ر

بوده و در قرار داده، این است که حبابه، راوی حدیث از امام علی 

گذشت. در سال از عمر او می113، روزگار امام زین العابدین

شهید شده و امام ق که امام موسی بن جعفر1۳3سال 

ید؛ در وی به حضور امام هشتم رس2دار امامت گردید،عهدهرضا

بود. وقتی از دنیا رفت،  231حالی که عمر او در این روزگار، حداقل 

او را با پیراهن خود کفن کرده و به خاک سپرد. سن او  امام رضا

سال بود. او، دوبار به جوانی بازگشت که  24۱هنگام مرگ، بیش از 

و بار دوم به معجزه امام یك بار به معجزه امام سجاد

ت که هشت امام معصوم با خاتم خود بر سنگی بود. او اسهشتم

  3که او همراه داشت، نقش بستند.

 قنواء، دختر رشيد هجری -7

قنواء دختر رشید هجری را دانشمندان رجالی و اهل فقه و 

حدیث، مانند شیخ طوسی، برقی و مامقانی از بانوان یاور امام صادق 

اند.میزان ی کردهعلیه السالم و راوی حدیث از آن بزرگوار معرف

                                                           
 .112، ص 2؛ کافی، ج71، ص 23مامقامی، تنقیح المقال، ج . 1
 .4۱2همان، ص  . 2
 .71، ص 23تنقیح المقال، ج همو،. 3



 

 
14 

صالبت و پایداری در عقیده و پای بندی او به اسالم و تشیع و عالقه 

از جریانی که دربارة شیوه اسارت و شهادت پدر به امیرالمومنین

  1شود.کند، آشكار میبزرگوارش، توسط ابن زیاد نقل می

و امام به هر حال، قنواء ـ راوی حدیث از امام صادق

ردی است که در دین، صادق و در والیت، راستین ـ دختر معلی

است. چنین زنی، توسط چنین پدری پرورش یافته و شیفته و رهرو 

تواند در هنگام ظهور امام امام زمان است و با چنین اعتقادی می

از سیزده زنی باشد که برای معالجه مجروحان و یاری امام زمان

 کند.علیه السالم به دنیا بازگشت می

 

 

 نسيبه، دختر کعب  -8

بود و پسرهای « زید بن عاصم»نسیبه، دختر کعب که همسر او 

بودند، از بانوان مجاهد و صحابی فداکار « عبداهلل»و « حبیب»او

و راوی حدیث از آن بزرگوار بوده است. ابن اثیر رسول خدا

جزری، ابن عبدالبر اندلسی و ابن حجر عسقالنی درباره سابقه 

مرد از قبیله خزرج  62در بیعت عقبه که :»انددرخشان او نوشته

شرکت داشتند و با رسول خدا بیعت کردند، دو زن یعنی نسیبه و 

خواهر وی هم حضور داشتند و بدون این که به هنگام بیعت، دست 

                                                           
 .122، ص 1شیخ عباس قمی، سفینة البحار، ج . 1
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رسول خدا به دست آنها بخورد، با آن حضرت بیعت کردند و به 

  1.«اقرار و تعهد نمودنداطاعت پیامبر

هم معروف شده، در بیعت رضوان، « ام عماره»که با کنیه  نسیبه

در جنگ احد و در جنگ یمامه که بعد از وفات رسول 

مسیلمه کذاب واقع شد، حضور یافته است.در جنگ خدا

نیز بدن او دوازده زخم برداشت و حتی یك دست وی هم « یمامه»

نسیبه در خالصه کالم این که ایمان و اخالص و فداکاری .2قطع شد

وفاداری و »فرمود: جنگ احد، به جایی رسید که رسول خدا

بر چنین «.باشدمقاومت نسیبه، بهتر و باالتر از بسیاری از مردها می

زنی شایسته و گوارا است که در زمان دولت مهدی عجل اهلل تعالی 

فرجه الشریف به دنیا برگردد و هم چون مؤمنان خاص، طعم شیرین 

ن حضرت را بچشد. این، اجر کسانی است که حكومت والیتی آ

هم دربارة او فرموده خداوند به آنها وعده داده است. پیامبر

نسیبه از بانوانی است که در روزگار ظهور امام زمان عجل » است: 

یابد و به مداوای مجروحان جنگی اهلل تعالی فرجه الشریف حضور می

 «پردازد...کاب آن حضرت میدر ر

 ؤمنزنان غيرم -3

را در حدیثی، از زنی خبر داده شده است که حضرت زهرا

آگاه باشید اگر قائم ما قیام :»فرمود خیلی رنج می داد. امام باقر

                                                           
 .111، ص 1ابن اثیر، اسدالغابة، ج . 1
 .133، ص 2۱بحاراالنوار، ج محمدباقر مجلسی، 2
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شود، تا این که آن حضرت به او تازیانه بزند و کند، حمیراء زنده می

انتقام بگیرد. دختر رسول خداتا این که از وی برای فاطمه

به سبب افترا »فرمود: « زند؟را بر او تازیانه میفدایت شوم! چ»گفتم: 

چرا خداوند، تا زمان قائم آن »گفتم: «. و تهمتی که به أم ابراهیم زد

به سبب این که خداوند، »فرمود: امام باقر« را به تأخیر انداخت؟

را برای رحمتِ خلق مبعوث کرد؛ ولی قائم عجل اهلل پیامبر

 «قام دشمنانتعالی فرجه الشریف را برای انت

-پس زنان غیرمؤمن نیز هم چون مردان غیرمؤمن رجعت می

کنند، تا به دست مبارک مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف به 

 .مجازات خود برسند

 


