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ح ِس ِبِ  ِالرَّ حِ ِـ م ِهللا  ِالرَّ ِیِ ن 

 اکرمگذری بر زندگی پیامبر
 اهللمیالد رسول

 عبداهللبندحضرت محمّ ،خاتممیالد پیامبر ،ی بزرگی که در این ماه قرار داردحادثهو امّا 

طرازی در شأن خود ندارد. هم و خ آفرینش نمونهیبدیلی که در تارنظیر و بیی بیاست. حادثه

ل االوّدوازدهم ربیع ،از علمای شیعه اندکیت و سنّی اهلرا همه اکرمگرچه میالد پیغمبر

در پیامبراکرم 2است.ل االوّهفدهم ربیع ،شیعه اقوای روایات در بین ولی 1،نداهنقل کرد

قدم به این عالم خاکی نهادند و  ،از طلوع فجر و قبل از طلوع آفتاب پسیعنی  ،لوعینالطّبین

 3این جهان را به نور وجود خویش روشن و مزیّن کردند.

 

 

                                                 

 ،1 ج کافی، کلینی، و 151 ص ،2 ج الطبری،تاریخ طبری، و 101 ص ،3 ج البدایةوالنّهایة، کثیر،ابن و 151 ص ،1 ج السّیرةالنّبویّة، هشام،ابن .1

 . 931 ص

 .103 ص ،2 ج االعمال،اقبال طاووس،سیّدبن و 291 ص ،15 ج بحار، مجلسی، و 959 ص ،10 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، .2

 .7 ص ،2 ج الیعقوبی،تاریخ یعقوبی،  و 7و 1 ص ،1 ج االسماع،امتاع مقریزی، .3

 .521 ص ،7 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 250 ص ،15 ج بحار، مجلسی، و 931 ص ،1 ج ی،کاف کلینی، 



 

2 

 

 در جهان تکوین اهللآثار میالد رسول

آنچه مشهود اهل چه  ؛عالئم و آثار عجیبی رخ داد در جهان تکوین مقارن با میالد پیامبر

عرض  امام صادقحدیثی را از  های گذشتهسالمعلوم اهل باطن. نچه چه آ و بود ظاهر

با  .تاز و جوالنش هفت آسمان بودود: ابلیس در آغاز، میدانِ تاختام که حضرت فرمودنکرده

و تنها در چهار آسمان میدان جوالن داشت؛ امّا از سه آسمان رانده شد  مریم بند عیسیتولّ

از چهار آسمان باقی مانده هم رانده شد و دیگر جز در افق دنیا  د پیغمبراکرمبا تولّ

  است. خدایکی از برکات عظیم میالد رسولاین میدانی برای جوالن برای ابلیس نماند. 

 تاز ووتاخت یعرصه رانده شد و ابلیس از آسمان که در آسمان دیده شد، با شهاب صاقبی

های باطنی که اهل گوشکسانی د پیامبراعظملّشد. هنگام تو محدود جوالن او به دنیا

 4های ابلیس و یارانش را شنیدند.ها و جیغ کشیدنهبودند؛ صدای ضجّ

در تواریخ نیز ثبت شده است؛ مقارن میالد  که ،ا آنچه در ظاهر مشاهد شدو امّ

سقف ایوان مدائن که کاخ  ؛واژگون شدند ها از جا کنده وها بتدر بتکدهپیامبراکرم

. ی این ایوان فرو ریختک برداشت و چهارده کنگرهرَتَ ،قدرت دنیای آن روز بودربَیکی از دو اَ

بر ستم را ویران یتنی این است که اسالم آمده تا اینگونه اقتدارهای مبدهندهاین هم نشان

 کند. 

                                                 

 .31 ص ،1 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 215 ص امالی، صدوق، و 257 ص ،15 ج بحار، مجلسی، .9
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جریان ود سماوه که بین کوفه و شام ر آب آن، ی ساوه فرو رفت و خشکید و در برابرآب دریاچه

به جریان افتاد و رود  و باره جوشیدیک د،وبآب بسیار کمآب و یا بی ،خشکیده آن زمان ودارد 

 آبی شد.پر

با  ؛خاموش نشده بود آنآتش که  بود به زردشتیان بود و هزار سالقی فارس که متعلّآتشکدهو 

خاموش شد. رئیس موبدان زردشتی هم رؤیایی آتش این آتشکده هم  اعظمد پیامبرتولّ

  5داد.فاق عظیم به او میکه خبر از همین اتّ؛ دید

 اهللمروری بر دوران کودکی رسول

ل  به عالم خاکی پا نهادند. عمر االوّلوعین روز هفدهم ماه ربیعطّالدر بین اکرمپیامبر

گونه این توانمی با یک مرور سریع 6است؛سه سال ورا که شصت پیامبر بزرگوار اسالم

، بزرگ لبالمطّفرزند عبدهستند؛ که  حضرت عبداهلل اکرمپدر پیامبر :دید

 بازگشتمسیر  و در ندرفت یییبه سفر تجار ، عبداهللاج با آمنهاز ازدو پس 7ند.قریش

 ،؛ در یثربندبودانتظار بازگشت شوهر خود چشم یشانکه همسر باردار احالیدر سمت مکّه،به

 نزد ند،خویشاوندانی در یثرب داشتو چون  ندبه بیماری مبتال شدکه بعدها مدینه نام گرفت، 

                                                 

  .11 ص الوری،اعالم طبرسی، و 112 ص ،1 ج الدّین،کمال صدوق، و 215 ص ،15 ج بحار، مجلسی، .5

 .121 ص ،1 ج النّبوّة،دالئل بیهقّی، و 111 ص ،2 ج الطبری،تاریخ طبری، و 101 ص ،9 ج اسدالغابة، اثیر،ابن

 .503 ص ،22 ج بحار، مجلسی، و 171 ص ،1 ج شهرآشوب،ابن مناقب، و 5 ص ،3 ج الکبری،الطّبقات سعد،ابن .1

 .25 ص ،1 ج استیعاب، عبدالبرّ،ابن و 991 و 931 ص ،1 ج کافی، کلینی، و 210 و 109 ص ،15 ج بحار، مجلسی، .7
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 .ا بهبودی حاصل نشدامّ بستگان خود ماندند، تا مداوا شوند؛ بهبودی پیدا کنند و بازگردند؛

که  منهانتظار پسر خود و آچشمکه  لبوقتی کاروان تجاری به مکّه بازگشت؛ عبدالمطّ

سراغ  کهیزمان. ندداخل کاروان نیست دیدند عبداهللند، راه بازگشت شوهر خود بودبهچشم

اند. و در یثرب مانده اندهبیمار شد ص شد که عبداهللمشخّ ؛را گرفتند یشانا

ه را به مکّ تا برود و عبداهلل ند،مأموریت داد اناز فرزندانشدیگر یکیبه  لبعبدالمطّ

را  یشانابیماری عبداهلل که لع شدمطّ ،به یثرب رسید ولی وقتی برادر عبداهلل یاورد؛ب

 8.ندااز دنیا رفته عبداهلل و است از پای درآورده

د ها قبل از دست داده بودند. تولّکه پدر را ماه ؛دنیا آمدندهدر حالی ب اکرمبنابراین پیامبر

 ،آمنه یعنی ،میالدی است. مادر 575مقارن سال  که 9است؛ الفیلدر عام اکرمپیامبر

ها را هطبق رسم آن روزگار نگهداری از بچّ ،گرچه 15.ندشش سال در کنار این نوزاد حضور داشت

حدود چهار  یشاننخستین ا یدایه ؛هم دو دایه داشتندپیامبر و سپردندها میبه دایه

 11عدیه قرار گرفت.ی سَی حلیمههمسؤلیت به عهد سپسنگهداری کرد و  ماه از پیامبر

 هاهخاطر مصون ماندن بچّبهبود، که  ی مثل وباهایعلّت هم این بود که داخل شهر مکّه بیماری

                                                 

 .117 ص ،1 ج النّبوّة،دالئل بیهقّی، و 91 ص ،1 ج االسالم،تاریخ ذهبی، و 12 ص ،1 ج االشراف،انساب بالذری، .1

 .75 ص ،1 ج النّبوّة،دالیل بیهقّی، و 155 ص ،2 ج الطبری،تاریخ طبری، و 301 ص ،1 ج االشراف،انساب بالذری، .1

 .120 ص ،2 ج الهدی،سبل شامی،صالحی و 50 ص ،1 ج االسالم،تاریخ ذهبی، و 30 ص ،1 ج االستیعاب، برّ،عبدالابن .10

  21 ص ،1 ج االستیعاب، عبدالبرّ،ابن و 1 ص ،1 ج االسماع،امتاع مقریزی، و 17 ص ،1 ج االصابة، حجر،ابن .11
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آنها را به داشتند؛ ها را در شهر نگه نمیبچّه ،نی داشتندهایی که تمکّخانواده بیماری، معموالً از

دور از هم و  و آزاد طبیعتتر محیط سالم هم در بتوانندها بچّه کهسپردند می ییهادایه

 ها تغذیه شوند و رشد کنند. دایهآن با شیر  ،هاآلودگی

، نبودند. در سال ششم عمر پیامبراکرم شش سال در کنار پیامبراز بیشتر  مادر

و به خاک سپرده  نداز دنیا رفت ،که بین مکّه و مدینه است ء،در سرزمینی به نام ابوا آمنه

وقتی  ؛ کهای حدیبیه نقل شده استدر ماجر ت،حوادث سال ششم هجرجزء  12.ندشد

بر مزار ایشان حاضر شدند و به لذا  ؛ی مادر تجدید شدخاطره ؛گذشتند ءاز ابوا پیغمبر

 13غرق اشک شد. شانیاد مادری که در شش سالگی ازدست داده بودند؛ چشمان

، ی جدّ بزرگوار آن حضرتبه عهده سرپرستی پیامبراکرملیت ئوبعد از شش سالگی مس

یعنی تا هشت  ؛لب دو سال بر سر این یتیم مکّه بودی عبدالمطّسایه 14لب قرار گرفت.المطّعبد

هم از این عالم  یشانا اامّ ؛کردندهداری میااز ایشان نگ شانپدربزرگخداسالگی رسول

از این زمان  15در هشت سالگی پدربزرگ خود را هم از دست دادند. پیامبر ند وپرکشید

                                                 

 .1 ص الوری،اعالم طبرسی، و 121 ص ،العددالقویّة المطهّر،بنیوسفبنعلىّالدّینرضى حلّى، و 111 ص ،15 ج بحار، مجلسی، .12

 .97 ص ،1 ج االثر،عیون سیّدالنّاس،ابن و 111 ص ،1 ج سیرةالنّبویّة، هشام،ابن و 111 ص ،1 ج النّبوّة،دالئل بیهقّی،

 ج بحار، مجلسی، و 21 ص الدّرالنّظیم، حاتم،بنیوسف شامی، و 19 ص ،2 ج القرآن،متشابه شهرآشوب،ابن و 1 ص الوری،اعالم طبرسی، .13

 .272 ص ،2 ج المنتظم، جوزی،ابن و 19 ص ،1 ج الکبری،الطّبقات سعد،ابن و 112 ص ،15

 .10 ص ،2 ج الیعقوبی،تاریخ یعقوبی، و 50 ص ،1 ج االسالم،تاریخ ذهبی، و 39 ص ،1 ج استیعاب، عبدالبرّ،ابن .19

 .1 ص الوری،اعالم طبرسی، و 511 ص مصباح، کفعمی، و 711 ص ،2 ج المتهجّد،مصباح طوسی، .15
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سرپرستی و نگهداری از  ،پدر امیرالمؤمنین یعنی ابوطالب ،عموی پیامبراست که 

دیق و مؤمن های عمر، نگاهبان و مدافع صَدار شدند و تا آخرین لحظهرا عهده پیامبراکرم

  16بودند. پیامبر بزرگوار اسالم

 و ازدواج ایشان با حضرت خدیجه مبرجوانی پیا

و چوپانی در نوجوانی و آغاز جوانی به شبانی  پیامبرباال آمد.  پیامبر سنّ

قبل از بعثت یک  نبیاءولی اغلب ا، ءی انبیانگوییم همهطور قطع بهاگر  17پرداختند.

صبوری را در انسان  شبانی حلم وخاطر اینکه به ؛عهده گرفتنددوره نگهداری از حیوانات را به

آنها  باید با مالطفت و مالیمت وشود کند. حیواناتی که منطق و استدالل سرشان نمیزیاد می

 این تمرینی است برای آماده شدن برای راهبری مردمِ ناآگاهی که پیامبررا به راه آورد. 

 شود.دار میی هدایت آنها را عهدهوظیفه

چنان شهره  فضائل اخالقی پیامبر ؛ای شدندکه باال آمد؛ جوان بالنده پیامبر سنّ

در  18کردند.نقل می نام دوم برای پیامبر مثابهرا به "امین"مردم لقب  یشد که همه

 داری، مدیریت، ذکاوت، عقل واز امانتکه  ، حضرت خدیجهدوران جوانی پیامبر

                                                                                                                                                        

 .111 ص ،2 ج الطبری،تاریخ طبری، و 97 ص ،1 ج االثر،عیون سیّدالنّاس،ابن و 133 ص ،1 ج الذّهب،شذرات عمادحنبلی،ابن

 د.شومراجعهوخدیجهابوطالب وفات فایل به .11

  .11 ص ،15 ج البالغة، نهج شرح البراعةفی منهاج خوئی، و 210 تا 209 ص ،1 ج النّبی، ةسیر هشام، ابن  .17

   .11 ص ،15 ج البالغة، نهج شرح البراعةفی منهاج خوئی، و 210 تا 209 ص ،1 ج النّبی، سیرة هشام، ابن.11



 

7 

 

از  متشخّص و ، ثروتمند،دارسرمایه ،بازرگان هم زن ایشان و خود بودندع شدهدرایت ایشان مطلّ

را  آن بانوی بزرگوارپیشنهاد دادند تا ریاست کاروان تجاری به پیامبر ؛اشراف مکّه بودند

پس از بازگشتِ  19.از شبانی به تجارت پرداختند پیامبر . بدین ترتیبدار شوندعهده

به  خدیجه هدایت کردند،کاروان تجاری را آن قی که فّسفر مو ازپیامبر

با این  ه بودند،پنج سالوبیستکه حالیدر پیامبر و دادند پیشنهاد ازدواج پیامبراکرم

بزرگتر بودند؛ یعنی پانزده سال از پیامبر بودند؛که در چهل سالگی  ،بانوی بزرگوار

همسر پیامبر ،در این عالم بودند و تا روزی که حضرت خدیجه 25ازدواج کردند

 21نگزیدند.دیگری بر

 و هجرت ایشان به مدینه اهللوقایع پس از بعثت رسول

 به چهل سالگی رسیدند. در طول این دوران در پانزده سال از این ازدواج گذشت و پیامبر

از بعثت،  پسسیزده سال  22مکّه اقامت داشتند و در چهل سالگی به پیامبری مبعوث شدند.

                                                 

 .27 – 22 ص ،11 ج بحار، مجلسی، .11

 ج الغمّة،کشف اربلی، و 11 ص ،11 ج بحار، مجلسی، و 105 ص ،1 ج الکبری،الطّبقات سعد،ابن و 1111 ص ،9 ج االستیعاب، عبدالبرّ،ابن .20

 ج بحار، مجلسی، ک. ن. اند. کرده نقل سال هشت و بیست را اهلل رسول با ازدواج هنگام خدیجه حضرت سنّ منابع برخی .513 ص ،1

 .12 و 10 ص ،11

 .219 ص ،2 ج البدایةوالنّهایة، کثیر،ابن و 90 ص ،1 ج اسدالغابة، اثیر،ابن و 1111 ص ،9 ج االستیعاب، عبدالبرّ،ابن .21

 .305 ص ،9 ج االحکام،تهذیب طوسی، و 211 ص ،15 ج بحار، مجلسی، و  991 ص ،10 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، .22

 .71 ص ،1 ج النّبوّة،دالیل بیهقّی، و 29 و 23 ص ،1 ج االسالم،تاریخ ذهبی، و  32 ص ،1 ج االسماع،امتاع مقریزی،
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-ها و محاصرهشکنجه سرکوب، ، خفقان، اختناق،فشارهمان فضای  درو مکّه  درپیامبر

تا اینکه سرانجام  ؛دار بودندعهدهمسؤلیت هدایت مردم را  نهاآطالب و امثال عب ابیی در شِها

  23سه سالگی از مکّه به مدینه هجرت فرمودند.ودر پنجاه

-شکل ؛یشکل رسماسالمی بهی یل یک جامعهمعنای آغاز تشکبه مدینه به ورود پیامبر

در طول ده سالی که از گیری حکومت اسالمی و استقرار نظام اسالمی است. پیامبر

 بر سامان دادن حکومتعالوه ؛ندشتدر مدینه اقامت دا ،سه سالگیوسالگی تا شصتسه وپنجاه

 اخالق و، کاماح ،هادستورالعمل ،دادن تعالیم ابالغ آیات الهی و آموزش ،اسالمی یو جامعه

رو های بزرگی را پیشها و سرّیهبرای صیانت از این حکومت توحیدی، غزوه ؛معارف الهی

و یهودیان  ،ارهایی که خودشان فرماندهی آنها را در رویارویی با مشرکین، کفّچه غزوه ؛داشتند

 هایی که پیامبرو چه سرّیه 24دار بودندعهدهآمدند، فِرَق مختلفی که به جنگ می

 25کردند و خودشان در آن نبردها حضور نداشتند.لشکرهایی را اعزام می

                                                 

  .305 ص ،9 ج االحکام،تهذیب طبرسی، و 951 ص ،10 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، و 931 ص ،1 ج کافی، کلینی، .23

 .211 ص ،3 ج الطبری،تاریخ طبری، و 177 ص ،3 ج البدایةوالنّهایة، کثیر،ابن و 19 ص ،1 ج االسماع،امتاع مقریزی،

  از: عبارتند پیغمبراکرم هایغزوه اریخت و نام .29

 غَزْوَه  .3  .دوّم سال االول ربیع ـ «رَضْوَی» ناحیه در «بُواط» غَزْوَه  .2  .دوّم سال صفر ماه ـ «أبْواء» غَزْوَه به معروف «وَدّان» غَزْوَه  .1

 بَدْر» غَزْوَه .5  .دوّم سال اآلخِره جُمادی ـ «سَفَوان» غَزْوَه یعنی: «أُولَی بَدْر» غَزْوَه .9  .دوّم سال األولی جمادی ـ «یَنْبُع بَطْن» از «عُشَیْره»

 .1  .دوّم سال شوّال ـ [9]«قَیْنُقاع بَنی» غَزْوَه .7  .دوّم سال شوّال ـ «کُدْر» سرزمین تا «سُلَیْم» بَنی غَزْوَه .1  .دوّم سال رمضان 17 ـ «کُبْرَی

  .سوّم سال محرّم ـ نَجْد سرزمین در «أمَرّ ذی» غَزْوَه یعنی: «غَطَفان» غَزْوَه  .1   .دوّم سال الحجّه ذی ـ «الْکُدْر قَرْقَرَه» سرزمین تا «سَویق» غَزْوَه

 حَمْراء» غَزْوَه  .12  .سوّم سال شوّال ـ «أُحُد» غَزْوَه  .11  .سوّم سال االخر رَبیع ـ «فُرْع» ناحیه در حجاز، در است معدِنی که «بُحْران» غَزْوَه .10

 األولی جُمادی ـ «نَخْل» سرزمین در «الرِّقاع ذات» غَزْوَه  .19  .چهارم سال وّلاألَ ربیع ـ «نَصیر بَنی» غَزْوَه  .13   .سوّم سال شوّال ـ «األَسَد
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  .17  .پنچم سال األوّل رَبیع «الْجَنْدَل دُومَه» غَزْوَه  .11  .چهارم سال شَعْبان ـ «الصَّفراء بَدْر» ،«بَدْرالْوَعْد» ،«آخِره بَدْر» غَزْوَه  .15  .چهارم سال

 غَزْوَه ،«لِحْیان بَنی» غَزْوَه  .11  .پنجم سال حِجّه ذی و قِعده ذی ـ «قُرَیْظَه بَنی» غَزْوَه .11  .پنجم سال شوّال ـ «أحْزاب» ،«خَنْدق» غَزْوَه

  .21  .ششم سال یاألُول جُمادَی ـ «فَزَع» غَزْوَه ،«غابه» غَزْوَه ،«قَرَد ذی» غَزْوَه  .20  .ششم سال األولی جُمادَی «هُذیَل» طائفه سر بر «عُسفْان»

 محرّم ـ «خَیْبَر» غَزْوَه  .23 .ششم سال قعده ذی ـ «حَدَیْبِیَه» غَزْوَه .22  .ششم سال شَعْبان ـ خُزاعه سر بر «مُرَیْسیع» غَزْوَه ،«المُصْطَلِق بَنی» غَزْوَه

 غَزْوَه  .21  .هشتم سال شوّال ـ «حُنَیْن» غَزْوَه  .25  .هفتم سال نرَمَضا ـ «مکّه فَتْح» غَزْوَه  .29  .هفتم سال قِعده یذ «القضاء عُمْرَهُ» .هفتم سال

   .نهم سال رَجَب ـ «تَبوک» غَزْوَه  .27  .هشتم سال شوّال ـ «طائف»

  :است چنین زمانی ترتیب به هجرت یازدهم سال تا دوم سال از پیامبر های سریه نام .25

 

 .3 .دوم سال  - المرة ثنیة جنوب در مطلب بن حارث بن عبیدة سریه .2 .هجرت دوم سال  - عیص دریای ساحل در عبدالمطلب بن حمزة سریه .1

 عدی بن عمیر سریه  .5 .دوم سال رجب ماه  -نخله در جحش بن عبداهلل سریه .9 .دوم سال - جحفه کنزدی خرار در وقاص ابی بن سعد سریه

 مسلمه بن محمد سریه  .7 .دوم سال شوال - عفک ابی کشتن برای عمیر بن سالم سریه  .1 .دوم سال رمضان - مروان دختر عصماء کشتن برای

 یا غنوی مرثد ابی بن مرثد سریه .1 .سوم سال اآلخر جمادی - قرده در حارثه بن زید سریه .1 .سوم سال االول ربیع - اشرف بن کعب کشتن برای

 سرزمین در عبداالسد بن سلمة ابو سریه .11 .چهارم سال صفر - معونه بئر سریه یا عمرو بن منذر سریه  .10 . چهارم سال صفر - رجیع سریه

 بن سلمة و امیه بن عمرو سریه  .13 .چهارم سال محرم - هذلی خالد بن سفیان کشتن برای انیس بن عبداهلل سریه  .12 .چهارم سال محرم - قطن

 برای عتیک بن عبداهلل سریه  .15 .پنجم سال حجه ذی - البحر سیف در جراح بن عبیدة ابو سریه  .19 .هارمچ سال - ابوسفیان سر بر مکه در اسلم

 .17 .ششم سال محرم - کالب بن بکر بنی قبیله با قرطاء به مسلمه بن محمد سریه  .11 .ششم سال رمضان - الحقیق ابی بن سالم رافع ابو کشتن

 سریه  .11 .ششم سال االول ربیع - فهر بن مالک بنی طایفه با حارث بن هالل سریه  .11 . ششم سال االول ربیع - قاره با خطاب بن عمر سریه

 سریه .21 .ششم سال االول ربیع - غمیم در جهنی عباده بن سعد سریه  .20 .ششم سال االول ربیع - کنانه بن حارث بنی با جهنی سوید بن شرب

 بنی و صعلبه بنی طایفه با القصه ذی در مسلمه بن محمد سریه  .22  .ششم سال االول ربیع - اسد بنی ی قبیله نزدیک غمر، تا محصن بن عکاشة

 سریه  .29  .ششم سال اآلخر ربیع - عوال بنی و صعلبه بنی طایفه با القصه ذی در جراح بن عبیدة ابو سریه  .23 .ششم سال اآلخر ربیع - عوال

 اآلخر ربیع - سلیم بنی طایفه سرزمین جموم در حارثه بن زید سریه .25 .ششم سال اآلخر ربیع - عراق راه در القصه، ذی در جراح بن عبیدة ابو

  .21  .ششم سال اآلخر جمادی - طرف در حارثه بن زید سریه  .27 .ششم سال االول جمادی - عیض در حارثه بن زید سریه .21 .ششم سال

 حارثه بن زید سریه .30  .ششم سال - مدین در حارثه بن زید سریه  .21 .ششم سال اآلخر جمادی - جذام طایفه با حسمی در حارثه بن زید سریه

  .32 .ششم سال شعبان - بکر بن سعد با فدک در السالم علیه ابیطالب بن علی امام سریه  .31 .ششم سال رجب - القرفه ام سر بر القری وادی در

 .ششم سال - سلمی و أجأ کوه دو در جراح ببن عبیدة ابو سریه .33 .ششم سال شعبان - کلب بنی با الجندل دومة در عوف بن عبدالرحمن سریه

 در رواحه بن عبداهلل سریه  .31 .ششم سال - خیبر در رواحه بن عبداهلل ریهس  .35 .ششم سال رمضان - القری وادی در حارثه بن زید سریه  .39

 خطاب بن عمرو هسری  .31 .ششم سال شوال - الجدر ذی در فهری جافر بن کرز سریه  .37 .ششم سال شوال - یهودی رزام یسیربن سر بر خیبر

 سال شعبان - مره بنی با فدک در سعد بن بشیر سریه  .90 .هفتم سال شعبان - کالب بنی با نجد در ابوبکر سریه  .31 .هفتم سال شعبان - تربه در

 سال رمضان - عوال بنی و ثعلبه بنی با میفعه در لیثی عبداهلل بن غالب سریه .92 .هفتم سال - مره بنی با فدک در عوام بن زبیر سریه  .91 .هفتم

 سال حجه ذی - سلیم بنی طایفه با ءالعوجا ابی ابن سریه  .99 .هفتم سال شوال - خیبر ناحیه در جبار، و یمن در سعد بن بشیر سریه .93 .هفتم

 سریه  .97 .تمهف سال حجه ذی - فدک ناحیه در مسعود بن محیصه سریه .91 .هفتم سال حجه ذی - غابه در حدرد ابی بن عبداهلل سریه  .95 .هفتم
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http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D9%87+%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%88%D9%81
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%DB%8C%D8%A8%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D8%AC%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DB%8C%D9%85%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%A1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%87
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ی جهانی از هجرت به مدینه و استقرار حکومت اسالمی، گستره پسهفت سال  پیامبر

هایی به سران در سال هفتم هجرت نامه ؛ یعنیدین و رهبری خودشان را علنی کردند

پذیرای  کهد نستنالم دعوت کردند و ملزم دای آنها را به اسهمه؛ های مختلف نوشتندحکومت

ی جهانی در سال هفتم هجرت گستره 26.و حاکمیت اسالمی را بپذیرند اسالمی شوند دین

                                                                                                                                                        

 غالب سریه .91 .هشتم سال صفر - ملوح بنی طایفه با کدید در لیثی عبداهلل بن غالب سریه  .91 .هفتم سال حجه ذی -* اضم به حدرد ابی عبداهلل

 .هشتم سال االول ربیع - شام سرزمین در اطالح ذات در غفاری عمیر بن کعب سریه  .50 .هشتم سال صفر - مره بنی با فدک در لیثی عبداهلل بن

 سال - العنبر بنی با فزاری حصن بن عیینه سریه .52 .هشتم سال االول ربیع - عرق ذات از آبگاهی سی، در اسدی وهب بن شجاع سریه .51

 یا عاص بن عمرو سریه  .55 .هشتم سال االول جمادی - مؤته سریه  .59 .هشتم سال - خثعم قبیله سر بر تباله در عامر بن قطبه سریه  .53 .هشتم

 رجب - جهینه سر بر خبط سریه یا جراح بن عبیده ابو سریه .51 .هشتم سال االخر جمادی - القری وادی کنار در آبگاهی در ،السالسل ذات سریه

 رمضان - اضم بطن در قتاده ابو سریه  .51 .هشتم سال شعبان - غطفان سر بر نجد سرزمین از خضره در انصاری قتاده ابو سریه .57 .هشتم سال

 سریه  .11 .هشتم سال - اوطاس در اشعری عامه ابو سریه .10 .هشتم سال - عزی خانه بت کردن ویران برای ولید بن خالد سریه  .51 .هشتم سال

 سازی ویران برای مشلل در اثهلی زید بن سعد سریه  .12 .هشتم سال رمضان - شواع خانه بت کردن ویران برای رهاط در عاص بن عمرو

 سال رمضان - یلملم در عاص بن هشام سریه .19 .هشتم سال رمضان - عرنه در سعید بن خالد سریه  .13 .هشتم سال رمضان - مناه خانه بت

 عبداهلل بن غالب هسری  .11 .هشتم سال شوال - حممه بن عمرو بت الکفین ذی خانه بت کردن خراب برای دوسی عمرو بن طفیل سریه .15 .هشتم

 و معیص بنی طایفه با سهیل بن عبداهلل سریه .11 .هشتم سال - الهذیل بنی طایفه با امیه بن عمرو سریه  .17 .هشتم سال - مدلج بنی طایفه با

 بنی طایفه با سفیان بن ضحاک سریه .70 .هشتم سال - جذیمه بنی طایفه با ولید بن خالد سریه  .11 .هشتم سال -** فهر بن محارب طایفه

 - شعیبه بندر در مجرز بن علقمه سریه  .72  .نهم سال - انجامید حنفی اثال بن ثمامه اسارت به که ای سریه .71 .نهم سال االول ربیع - کالب

 السالم علیه طالب ابی بن علی امام هسری  .79 .نهم سال االخر ربیع - بلی و عذره سرزمین در محصن بن عکاشه سریه .73 .نهم سال االخر ربیع

 سال االخر ربیع - عبدالملک بن اکیدر سر بر الجندل دومه به ولید بن خالد سریه  .75  .نهم سال االخر ربیع - فلس خانه بت سازی ویران برای

 .71 .دهم سال صفر  - بلقاء ناحیه در واقع ابنی در زید بن اسامه سریه .77  .دهم سال -کعب بن حارث بنی طایفه با ولید بن خالد سریه .71 . نهم

  .10 .دهم سال رمضان - یمن در السالم علیه ابیطالب بن علی سریه  .71 . دهم سال االول ربیع - نجران در المدان عبد بنی با ولید بن خالد سریه

 .عبس بنی سریه متفرقه،  .12 .یازدهم سال صفر - موته و اذرعات و بلقاء سرزمین در زید بن اسامه سریه  .11 .یمن در ولید بن خالد سریه

 مناقب، شهرآشوب،ابن و 511 و 132 ،131 ،109 ص ،1 ج والجرائح،الخرائج راوندی،الدّینقطب و 317 -377 ص ،20 ج بحار، مجلسی، .21

 .71 و 25 ص ،1 ج

 -195 ص ،2 ج الطبری،تاریخ طبری، و 953 -950 ص ،2 ج خلدون،ابنتاریخ خلدون،ابن و 273 -212 ص ،9 ج البدایةوالنّهایة، کثیر،ابن

157.   

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF+%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88+%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87+%D8%B0%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%A8%D9%88+%D9%82%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D8%AC%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%85%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D8%B2%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D8%B1%D9%86%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%84%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%84%D8%B3
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%A8%D9%86+%D8%B2%DB%8C%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%87
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 اکرموسه سالگی، پیامبردر شصت ، یعنیسه سال بعد و باالخره شد و ابالغ اسالم آشکار

را به  م امیرالمؤمنین خدر غدیر الوداعحجّةدر بازگشت از و الحجّه در هجدهم ماه ذی

 27.از مردم بیعت گرفتند منصوب کردند و برای رهبری امیرالمؤمنین دجانشینی خو

 یاین مرور بسیار کوتاه 28در مدینه عالم خاکی را ترک گفتند. پس از آن همهشتادویک روز 

 بود.  اکرمبر زندگی ظاهری رسول

 االوّل روز نزول بزرگترین رحمت الهیهفدهم ربیع

روز نزول بزرگترین  االوّلهفدهم ربیعی بسیار عظیمی است و حادثه اکرممیالد پیغمبر

متعال در تاریخ خداییعنی  ؛ی خداستد بزرگترین آفریدهکه روز تولّاچر ؛رحمت الهی است

خلق نکرده و نخواهد کرد. بنابراین بزرگترین  اهللای به عظمت رسولآفرینش، آفریده

 و ترین عبدِ خداستروز میالد محبوب لاالوّهفدهم ربیع. نین روزی نازل شدرحمت الهی در چ

والیت  ایمان وی برکاتی هم که ما از اسالم، . همهشودترین روز شمرده مینزد خدا محبوب لذا

 دست ما آمد. همیالد ب از رهگذر این مولود و ،داریم

                                                 

 امالی، طوسی، و 191 ص ،9 ج و 211 -211 ص ،1 ج کافی، کلینی، و 253 -101 ص ،37 ج و  913 -371 ص ،21 ج بحار، مجلسی، .27

  .990 ص ،10 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، و 510 و 551 ،555 ،521 ،503 ،351،313 ،332 ،255 ،259 ،297 ،1 ص

 ،130 ص ،5 ج و 105 و 311 ،17 ،35 ص ،3 ج اسدالغابة، اثیر،ابن و 391 -339 ص ،7 ج و 219 -201 ص ،5 ج البدایةوالنّهایة، کثیر،ابن

  . 132 -121 ص ،3 ج االسالم،تاریخ ذهبی، و 252 و 131

  .722 ص ،3 ج وافی، کاشانی،فیض و 2 ص ،1 ج االحکام،تهذیب طبرسی، و 503 ص ،22 و 211 ص ،15 ج بحار، مجلسی، .21

 .271 ص ،2 ج الذّهب،مروّج مسعودی، و 131 ص ،2 ج النّبوّة،دالئل بیهقّی، و 177 ص ،3 ج البدایةوالنّهایة، کثیر،ابن
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شاکر این نعمت  ،ی خجستهاین حادثهوز ر ،لاالوّانسان در روز هفدهم ربیع بنابراین جا دارد

 ،در برابر چنین نعمتی ؛نعمت باشدهمواره باید متناسب با  عظیم باشد. منتها از آنجا که شکر

 ،نعمت یِعطکس توان ادای شکر متناسب را نخواهد داشت؛ نه به این اعتبار که مُهیچ یقیناً

شکری  نعمت به این اعتبار که هر نه ت ومطرح اسم عَی نِدر رابطه با همهآن  که؛ چراخداست

شکر قابل ادا شدن  در نتیجه حقّطلبد؛ می شکر نعمت هم شکر جدیدی خود طلبد ومی

وجود  هم الهیعَاعظم نِ ،که در تاریخ خلقتاعتبار عظمت این نعمت، . عالوه براینها، بهنیست

مولود را ندارد. منتها انسان و کس توانایی شکر این میالد است؛ هیچ مقدّس پیغمبراکرم

 دری بزرگ برای این عطیهمتعال را ی سپاسگزاری و تشکّر از خدایباید در چنین روزی روحیه

شاکر باشد و برای فراتر از آن حدّ در پیشگاه  ،تواندتا آنجا که می ؛داشته باشدسر حدّ توان 

ن شکر را ادا آاست  که شایستهگونه م آنیتوانکه نمی ؛الهی اقرار به عجز و شرمندگی کند

  .نکنیم تالشیهیچ ،نه اینکه چون عاجزیم ؛تا آنجا که در توان است باید تالش کرد .میکن

 و روی نکندیعنی انسان در اعمال ظاهریه زیاده ؛در عبادات ظاهری اعتدال موردتأکید است

ی حدّهیچ در عبادات قلبیه؛ گونه نیستولی در عبادات قلبیه این ؛اعمال را معتدل انجام دهد

ه به یاد و توجّ ،ذکر ،بهتر است. عبادات قلبیه مانند معرفت ،هرچه بیشتر باشد ؛وجود ندارد

مورد عبادات غالبیه حکمی که در است. روح سپاسگزاری داشتن در پیشگاه الهی شکر و، خدا

انسان افراط  و تعادل باشدمورد عبادات قلبیه وجود ندارد. عبادات غالبیه باید در حدّ مدر ،است

روح و خالی از محتوا بی ،در اثر افراط در میزان عمل او عملشود و زده میخسته و زیرا  ؛نکند
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لذا چون شکر هم از  ؛بهتر ؛هرچه عمل بیشتر ؛گونه نیستا در عبادات قلبیه اینامّ 29د؛شومی

هم به  آن ولی در کنار ؛باشدشاکر  ، بایدتا آنجا که در توان انسان است ؛عبادات قلبیه است

 باشد. قّر مُ عجز از شکر نعمت میالد پیغمبراکرم

َِدرِ ُشکِ »چون  و شدنی نیستبرای مخلوق شناختهاکرمحقیقت  پیامبر ِالن  َعم  ِالن  َعمِ ُر  ؛«ُک

پذیر نیست؛ شکر نعمت وجود دسترسی اهللبنابراین چون درک حقیقت و منزلت رسول

ی عالم هستی علّت خلقت همه اکرمپذیر نیست. پیامبرهم دسترسی اکرمپیامبر

الكَِ» :متعال فرموداست. خدای َف الَکِِِلاَمَِخلَق ُتِِِلَو  آفریدم. عالم و عالمیان را نمی ،اگر تو نبودی 35«اال 

خلق  ایشاناولیاء از نور  انبیاء و ،ی مالئکههمه ؛علّت ایجاد عالم وجود است اکرمپیامبر

بود که  نور پیامبر مهتدی شدند و اهلل به هدایت پیامبری ماسویهمه ؛اندشده

نقل   پیامبراکرمکه از در حدیثی  31را راهبری کرد. اهللمالئکةه و انبیاء، اولیاء، ائمّ

-اکرم، امیرنور پیامبریعنی فرمودند: در آغاز خلقت ما پنج نورِ پاک )شده است، حضرت 

-خدا را تسبیح، تهلیل، تکبیر و تقدیس می ؛( بودیمحسنین زهرا ویاطمهنین، فمالمؤ

نور شیعیان ما خلق شد. شیعیان ما از ما  ،از نور وجود ما سپسکسی نبود.  و جز ما کردیم

خلق  اهللمالئکةاز نور شیعیان ما  سپس .و تسبیح را آموختند تکبیر، تقدیس، تهلیل، تحمید

                                                 

 .219 -215 ص عبادت،مبحث طهور،شراب طیّب،مهدی به: کنید نگاه بیشتر توضیح برای .21

 .930 ص الظّاهرة،اآلیاتتأویل استرآبادی، و 99 ص ،11 ج العلوم،عوالم العلوم،بحرانی و 901 ص ،11 ج بحار، مجلسی، .30

  .11 -1 ص ،1 ج حلیةاالبرار، بحرانی، و 31 -1 ص ،25 ج بحار، مجلسی، و 310 و 311 ص ،1 ج کافی، کلینی، .31
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 32تقدیس، تهلیل و تسبیح الهی را آموختند. در عالم انوار از شیعیان ما تکبیر، اهللمالئکة شدند و

و برجستگان  ، صالحانعظام، مؤمنانیخدا، انبیای، اولیااهللمالئکةاز  سکدر این عالم هر بنابراین

الهی راه پیدا لیل هتکبیر و ت تحمید،ایمان، تقدیس، تسبیح،  اهلل،معرفت ، بهراه توحید

 خاتمکریم پیامبرتعبیر قرآناست. به است، از برکت نور وجود پیامبرخاتمه کرد

کریم به ت ایشان بود. قرآناقرار به نبوّ کسی است که شرط پیامبر شدن سایر انبیاء

بر اقرار به پیامبری  ی انبیاءاز همهبتدا ا ،کند که ما در عالم ذر و میثاقصراحت بیان می

منصب پیامبری  سپس ؛پیمان گرفتیم طهارتوبیت عصمتاهل و والیت اکرمپیامبر

  33دادیم. و رسل را به انبیاء

 ،در کتب آسمانی و منشورهای الهی 34و ندصاحب خُلقِ عظیم اکرمپیامبر ،تعبیر قرآنبه

 که هر ندکسی بود اکرمپیامبر اند.هاز نظر خُلق به عظمت یاد شد هستند که تنها کسی

ی آیین و جزء کارنامه و برنامه ،مانالزّبشارت بر ظهور ایشان در آخر ،شدمبعوث میکه پیامبر 

 بود.  آن پیامبرمکتب 

                                                 

  .951 ص ،1 ج الغمّة،کشف اربلی، و 1 ص االخبار،جامع شعیری، و 10 ص ،37 ج بحار، مجلسی، .32

 ..11 یآیه عمران،آل یسوره .33

  .9 یآیه قلم، یسوره .39
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و شاهد گواه و  های کتاببر همه نیمِهَمُ یشانکه کتاب ا ندستهپیامبری  اسالمپیامبر

ایشان  های آسمانی از کتابی کتابیعنی همه ؛ب استالکت کتاب ایشان امّ 35.ستتمام آنها

در سایر است، در کتاب ایشان  که را یای از معارفمتعال گوشهو خدای است منشاء گرفته

 آسمانی در دسترس بشر قرار داد. هایباکت

ًةِل ل عالَمِ » پیامبراکرم ،به تصریح قرآن َ ن مانامؤمنان و مسل . یعنی تنها رحمتی برندا 36«ِيََِرح 

است خاتممتعال از رهگذر وجود پیامبرمخلوقات خدای تمام ی عالمیان و؛ همهندنیست

ی او در که رحمت واسعه ،ی خداچه رحمت رحمانیّه ؛شودمی شانحالکه رحمت الهی شامل

در  شاو برای مؤمنان و دوستانی که رحمت خاصّه ،خدای این عالم است و چه رحمت رحیمیّه

ًَةِ» هر دو عالم است. پیامبر اکرم  .اند«ِيَِل ل عالَمِ َرح 

که صاحب  ندااکرمپیامبر 37که صاحب لواء حمدند؛ هستنداکرمپیامبرهم در قیامت 

به احادیث فراوانی بنا 39.هستند اکه صاحب شفاعت عظم ندااکرمو پیامبر 38اندهمقام وسیل

                                                 

-عروسی و 50 ص ،1 ج احتجاج، طبرسی،و  235 ص ،17 ج و 352 ص ،10 ج ،و 212 ص ،1 ج بحار، مجلسی، و 91 ی آیه مائده، ی سوره .35

-قطب و 330 ص االسناد،قرب حمیری، و 122 ص ،2 ج ،اخبارالرّضاعیون صدوق، و  559 ص ،9 ج و 131 ص ،1 ج نورالثّقلین، حویزی،

   .111 ص ،1 ج والجرائح،الخرائج راوندی،الدّین

 .107 یآیه انبیاء، یسوره .31

-الدّینرضىّ حلّى، و ص ،1 ج احتجاج، طبرسی، و 111 ص ،11 ج و 339 و 327و 121 و 13 ص ،11 ج  و 35 ص ،1 ج بحار، مجلسی، .37

 .33191 ص العددالقویّة، ،المطهّربنیوسفبنعلىّ

 .359 ص نوادراالخبار، کاشانی،فیض و 190 ص ،5 ج البرهان، بحرانی، و 321 ص ،7 ج بحار، مجلسی، .31
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هولناک برای نجات از شرایط مخوف و  ی انبیاءهای همهفردای قیامت امّت داریم؛که 

، امّت دامن عیسیبهدست امّت عیسی ؛شونددامن پیامبر خودشان میبهقیامت دست

 اندامن پیامبربههم دست و امّت سایر انبیاء دامن موسیبهدست موسی

با خود  شان راخود هایامّت؛ کنندعجز میاظهار ی انبیاءامّا همه ؛هستند خودشان

با مقام عظیم  هستند که پیامبراکرم و یندآمیرمپیامبراک دارند و خدمتبرمی

ان جریان شفاعت در بنجُسلسلهرسَ ،استفرموده عنایتبه ایشان متعال شفاعتی که خدای

 45قیامت خواهند بود.

باید روز  ست کهلذا ؛بسیار آشکار است ،روشن و ضرورت شکر این نعمت ،عظمت این نعمت

  انگاریم.با توجّه بسیار زیاد قدر بدانیم و بزرگ شاءاهلل انل را االوّهفدهم ربیع

ِعَلِ  َِصل   ـهُمَّ ـ  مِ َِالل  ِفََرََجُ ل  ٍدَِوَِع   ُِمَحمَّ ٍدَِوِآ ل   ُمَحمَّ

 

                                                                                                                                                        

 .115 و 119 ص ،1 ج محاسن، برقی، و 11 -15 ص الزّهد، اهوازی،کوفی و 13 -21 ص ،1 ج بحار، مجلسی، .31

 عیّاشی، و 25 ص ،2 ج تفسیرالقمی، ابراهیم،بنعلیّ قمی، و 571 ص ،3 ج البرهان، بحرانی، و 91 و 35 ص ،1 ج بحار، مجلسی، .90

 .911 ص ،7 ج محمّدرضا،محمّدبن مشهدی،قمی و 315 ص ،2 ج تفسیرالعیاشی،


