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 چکیده

 یقیتطب تیبعمل آمده از وضع یقاتیتحق یبررس در

با حضرت رسول اکرم )ص( از  یسیحضرت ع یزندگان

و  631 اتیمستندا به آ السالم همیعل تیقرآن واهل ب دگاهید

سوره مبارکه آل  81سوره مبارکه بقره و  385و  353و  611

 اءینمود انب افتیدر توانیمسوره مبارکه اسراء  55عمران 

و  شانیدارا هر کدام یدر نزد خداوند تبارک و تعال یاله

آن  یمتفاوت هستند اما آحاد مردم حق ندارند برا یمنزلت

تمام  رایز ندیقلمداد نما یو تفاوت ضیتبع دگانیبرگز

و اهداف  متنوع یهاتیمأمور یدارا یاله دگانیبرگز

 یاله یهالتیفضاز  یهستند اما در بر خوردار یمشترک

 یبررسدر این پژوهش به صرت کیفی به . باشندیممتفاوت 

ص( با مقامات حضرت محمد )حضرت  مقامات یقیتطب

 .شودیمپرداخته  ثیقرآن و حد دگاهید از )ع( یسیع

محمد حضرت  ،مقامات ،یقیتطب یبررس :واژه های کلیدی

 ثیحد ،قرآن، )ع( یسیحضرت ع، ص()

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

In the research conducted on the 

comparative situation of the life of Jesus and 

the Holy Prophet from the perspective of the 

Qur'an and the Ahl al-Bayt, peace be upon 

him, based on the verses 631, 611, 353 and 

385 of the blessed Surah Baqarah and the 

81th blessed Surah of Ale Imran and the 55th 

blessed Surah of Isra' Divine prophets in the 

eyes of God, blessed and exalted, each has a 

different dignity and dignity, but people 

have no right to discriminate and 

discriminate against those chosen ones, 

because all divinely chosen ones have 

diverse missions and common goals, but 

they have different divine virtues. Are. In 

this research, the comparative study of the 

authorities of Prophet Muhammad with the 

authorities of Prophet Jesus from the point of 

view of the Qur'an and Hadith is done 

qualitatively. 
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  مقدمه

مورد  امبرانیپ تیافضل هاآن قیبوده و همواره با تطب یاله انیاد ریو سا یباز مورد توجه دانشمندان اسالم ریاز د یاله اءیانب مقامات
 امبریافشاء مقامات دو پ یمرا به سو شیدر لباس کش تیحیاز دشمنان مس یبعض ریاخ یهاحرکتاما متاسفانه . گرفتیمقرار  یبررس

خاص  تیو مظلوم تیحقان سوق داد تا یمجاز یهاتیساو  یاکتابخانه قی، با استفاده از تحقثیقرآن و حد دگاهیاولوالعزم از هر دو د
 یاله انیکه با نفوذ روح اسالم در کالبد اد ی)ع( و کسان حیحضرت مس روانیباالخص پ یاله انیاد ریسا نیاسالم در ب مکرم ینب

 یفرموده قرآن مبنو “اهلل من صفوه نوره  یخلقن ”:اءیکه فرموده حضرت خاتم االنب یبنحو. بعمل آورم یقیبحث تطب ندینمایممخالفت 
ودر  شود انیعموم الناس نما یهر دو برا یهالتیفض تا دهیمثل خلقت حضرت آدم است بحث گرد روح اهلل از یسیبر خلقت حضرت ع

 اءیانب مهربانان، نیترمهربان. مشخص شده است یکتب سماو ریقرآن بر سا ودنب منیمه و سهیمقا مورد لیکتب قرآن و انج تینها
 باشدیمبه تشابه حفار چاه آب است که مکلف  هاآن تیمأمور قتیو در حقنموده مبعوث  هاانسان میتعل و هیو تزک تیترب یبرا خود را

بر  یکه روح آدم ناستبدان مع نیا دوینما یدسترس تیبشر بخش اتیبردارد تا به آب زالل ح نیاز زم را هاسنگتمام خار و خاشاک و 
 .است دهیمدفون گرد یدر اقسام شهوات ماد ینفسان التیپاک است اما بر اثر تما یاساس فطرت اله

دو عامل  نیا یاست وبر اساس حکمت اله یمسنون و روح خداوند حماء ،یو معنو یدو عنصر ماد یدارا یوجود آدم ذکر است انیشا
 قیمگر از طر شودینمامر استحصال  نیاست و ا یگریبر د یکیدو منوط به غلبه  نیا کیتفک و .اندگرفته یکالبد جا کیمتضاد در 

 .ردیگیمرب االرباب صورت  تیدو فقط و فقط با خواسته و مش نیو ا میو تعل هیتزک

خواهد بود  ترلیبه آن متما یجان آدم دینمو نما یگریاز د شیکه ب یهر عنصر گفت: توانیرشد موجودات زنده م نیقوان از یرویپ به
 .گرددیم یبشر به راهنما و ارشادکننده تلق ازیبارز ننشانه  امر نیو ا

 .اندشدهلیگس یاله فهیو رساندن آن به مقام خل یو پرورش روح انسان تیجهت ترب یاله اءیانب ،میریگیم جهینت لذا

 گریبا د شیخود در معاشرت خو یایدر اخالق و سجا همتایب یکتایاتخاذ صفات آن  ازمندین یآدم یاله فهیبه مقام خل دنیرس یبرا
 .دینما یدسترس از مقامات آن رب اال رباب یهمنوعان است تا بتواند به برخ

 شدهنییتع شیها و مصائب از پمتحمل رنج یآن خالق هست تیاکرم )ص( بر اساس مش ینب تیبو اهل یاله اءیراستا به انب نیا در
دورنگه  یو باطن یو کراهت ظاهر یدیدرون خود را از هرگونه پل رایز. بودند اطالعیحوادث ب گونهنیاز وقوع ا کهیدرحال دندیگرد

سه عامل  نینکردند و ا یدرنگ و ترک اول ایغفلت  یالحظه یاعل یاز دستورات آن عل خود یاله مقصود به دنیرس یو برا داشته
نسبت به  تیاهل ب دگاهینوشتا نگارنده بر اساس د نیدر ا که است. دهیو حصول درجات متفاوت آنها گرد یاله اءیسبب قرب تمام انب

 .گذاردیماقدام نموده و قضاوت را برعهده خوانندگان  یمحمد مصطف رتبا مقامات حض میبن مر یسیمفامات حضرت ع قیتطب

 ع() یسیعحضرت 

 ادوار نبوت. 1

 میمرنام مادرش . نجات دهنده است یبه معن یدر زبان عبر یسیاسم ع ی، معناشودیم آغاز ح،یمس یسیپنجم نبوت از حضرت ع دوره
 .اندکردهاعالم  سال 33را  یفان یایدن نیاو در ا یمدت زندگان سال بعد از هبوط آدم و ۵۵0۵والدت او را  خیو تار عابده یع( به معن)

 هاآننبوت و رسالت گرد  ابیو آس میدانیاءمیو سرور رسوالن پنج نفر هستندکه آنان را اوالعزم انب آقا :دیفرمایمامام صادق  حضرت
 چرخدیم

 القاب. 2

 .باشدیم قهیلقب مادرش صد نیو همچن. است حیو مس روح اهلل میبن مر یسیحضرت ع لقب

مشخص است و بنا بر  قهیمسلمانان به عنوان صد یکه در کتاب آسمان میبنام مر یاز مادر یمرد چیبه امر خدا بدون ممارست ه او
 یدرخت خرما کی ریالمقدس ز تیخلقت او همچون خلقت آدم بود و در قرآن به کلمه اهلل معروف است در کنار ب یانیگفتار وح

 .بود قینفس به تمام خال هیبزرگ مبشر به اقامه نماز و تزک یخدا یو ضمن اعالم بندگ گذاشت یبه عرصه هست یپا دهیخشک

 بعثت. 3

گزارش شده  بوده تیهودیآن ها نیو د اندبوده یشده حضرت موس میکه مردم آن همه تسل ییدر جا نیدر فلسط شانیبعثت ا محل
 میکر قرآن .اندبوده عقوبیفرزندان  تی، تابع هدانیسکنه آن سرزم یموحدان بود و همگ انیدر م حیوالدت حضرت مس نیبرا بنا است.

 اریگذشتند و مادرش زن بس یامبرانی[ پزیاز او ]ن شینبود که پ یامبریجز پ میپسر مر حیمس ”:دیفرمایم حیدر بحث رسالت حضرت مس
چگونه ]از  نیآن گاه بب ،میدهیم حیآنها توض یرا برا اتیبنگر چگونه آ. خوردندیم[ غذا گرید یهاانسانبود و هر دو ]مانند  یدرستکار
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 “ ..شوندیم[ منحرف قتیحق

 روح اهلل نامهیاز زند گ یمختصر. 4

را  یخود و زالیخداوند متعال با قدرت ال  که نام و سرگذشتش در قرآن ذکر شده است باشدیماولوالعزم  امبرانی)ع( از پ یسیع حضرت
 هیآ کیو مادرش را به عنوان  یسیداشت، قرار داد و حضرت ع اریشهرت بس یکه در زهد و پاکدامن م،یبدون پدر در رحم مادرش مر

من بنده خدا هستم و خداوند به من کتاب داده و مرا به ”او پس از تولد در گهواره لب به سخن گشود و فرمود:. قلمداد نموده است یاله
آمدن حضرت محمد مژده  اءبهیو به گفته امام باقر همه انب“. زکات دستور داده است تاءیاست و مرا به اقامه عبادت و ا دهیبرگز یامبریپ
 .بشارت را داد نیدر سوره مبارکه صف به آن اشاره شده است، ا کهیهمانطور حیمس یسیحضرت ع نکهیتا ا دادندیم

 انینایو ناب انیشنوا نا ،دیرسیمکه  یاریوبه هر شهر و د رفتیمآب راه  یاو بر رو نمودیم غیرا تبل یاله نیبا پشتکار د یسیع حضرت
 .دادیمرا شفا  یسیو پ به جزام انیو مبتال

بکشند و معدوم  بیبا کمک پادشاه وقت او را به صل. گرفتند میکردند و تصم یسخت دشمن یمتعصب، با و انیهودیاز  یجمع یول
آن  هیرا که به قدرت خداوند شب یگری)ع( به امر خداوند به آسمانها عروج نمود و شخص د یسیآن که حضرت ع سازند غافل از

 .دندیکش بیبه صل شانیا یحضرت بود به جا

 لیسخن قرآن و انج. 5

نشان  دهم،یبشارت م ندهیرا در آ یامبریو آمدن پ کنمیم قیگذشته را تصد امبریپ یع( که من کتاب آسمان) حیمسحضرت  سخن
اسالم، قرآن  امبریآورد پره نکهیا لیباالتر است به دل لیاز انج میع( افضل و قرآن کر) یسیعص( از حضرت اکرم )که رسول  دهدیم

 .ابدییبشارت تحقق م یصورت معنا نیتنها در ا رایع( است؛ ز) حیمسآورد از ره شیاست، ب

 مژده. 6

 گذشته یایانب یها: بشارتاول

از زبان  میاند؛ در قرآن کررا داده شانیگذشته بشارت به آمدن ا یایاست که انب نیص( ااسالم ) امبریپ یبرتر یهااز شاخصه گرید یکی
 :استع( آمده ) یسیعحضرت 

 “ اسْمُهُأَحْمَدُ یم ن بَعْد  یأْت  یَب رَسُولٍ  وَمُبَش ِّرًا“

 .هستم که پس از من خواهد آمد و نام او احمد است یامبریدهنده به پ دینو و

در  یکه سرور و شاد یخبر ییبازگو توانیبشارت را م. اوردیامتش ب ینو و تازه برا یمطلب ،یبعد امبریاست که پ یدر مورد بشارت
که فاقد آن  یاتازه ت یواقع ای قتیکه به حق شودیمسرور م یخبر دنیشنونده از شن یاست که تنها در صورت یهیبد. بردارد، معنا کرد

سخن گفته باشد،  حیمس یسایدر سطح رسالت ع ایگذشته  یایخاتم در سطح انب امبریاگر پ. کند داینداشته، دست پ دمثل و مانن ایبوده 
 .بشارت نداشت یبرا یمجال کهنیتازه نبود، دوم ا یامبریبه آمدن پ یازین گرید کهنینخست ا

نشان  دهم،یبشارت م ندهیرا در آ یامبریو آمدن پ کنمیم قیگذشته را تصد امبریپ یع( که من کتاب آسمان) حیمسحضرت  سخن
ع( ) حیمسآورد از ره شیاسالم، ب امبریآورد پباالتر و ره لیاز انج میع( افضل و قرآن کر) یسیعص( از حضرت اکرم )که رسول  دهدیم

ص( محمِّد )همواره به آمدن حضرت  یاله غمبرانیاز اخبار، پ یبعض هیبر پا. ابدییبشارت تحقق م یمعنا تصور نیتنها در ا رایاست؛ ز
بن  یسیع ح،یکه خداوند حضرت مستا آن دادند،یص( مژده ممحمِّد )همواره به آمدن  غمبرانیپ”ع( فرمود:باقر )امام . دادندیمژده م

 .ع( را مبعوث کرد) میمر

 اتیروا براساس دوم:

که پس از ظهور اسالم تمام ائمه  یهمانطور .دادندیص( مژده ممحمِّد )همواره به آمدن حضرت  یاله غمبرانیاز اخبار، پ یبعض هیپا بر
 .موعود هستند یبه نام مهد تیعالم بشر یاطهار تا به امروز بشارت دهنده منج

 .اکرم )ص( بوده است یبشارت دهنده رسالت حضرت نب حیمس یسیع( فرمودحضرت عباقر ) امام

 ”.دادندیص( مژده ممحمِّد )همواره به آمدن  غمبرانیپ“

 .نوشتندیمخود آنرا  قهیبنا به سل یو کاتبان وح شدیمنازل  یبر و یخود مورد توجه خدا بوده و وح اتیدر طول ح یسیع حضرت

 محل دفن :سوم 

 میبن اسحاق بن ابراه عقوبیبن  هودیبه  زیپدر ن 2۲ دختر عمران بن ماتان بودو ماتان به میمر. به آسمان عروج نمود یسیع حضرت
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 یقرن با هم فاصله و اختالف زمان جدهیحدود ه میبا عمران بن ماثان پدر حضرت مر یپدر حضرت موس عمران .رسدیم. ا.. لیخل
خود موفق به  اتیدر طول ح روح اهلل حضرت .کردیمو فقط مردم را جذب  کردیممدارا رفتار  تبا مردم بصور یسیحضرت ع. دارند
 .اعالم نشده است یخصوص گزارش نیو در ا دیدولت نگرد لیتشک

 حضرت محمد )ص(

 ادوار نبوت .1

و  نیدوره خلقت زم یتبارک و تعال یکه خدا یهمانطور رسدیمرا به عهده داشت و بنظر  اءیمرتبت دوره ششم انب یختم حضرت
شده بود  دهیتدارک د میحک یدر شش دوره توسط خدا زین انیاد لیاست تکم دهیدر شش دوره آفر هاآنو آنچه درون و برون  هاآسمان
 نید نیخود آخر نیجانش یبا معرف ریو در حجه الوداع ودر روز غد دهیرس انیبعثت خاتم الرسل به پا زآن پس ا یلیدوره تکم نیکه آخر
 .است دهیاعالم نموده است که خداوند مرا از نور خودش آفر یثیحد یط است حضرت محمد )ص( دهیرا به اکمال رسان یآسمان

 القاب. 2

 .حاشر و عاقب ،ی، احمد، ماحمحمد ثابت شده عبارتند از: ثیکه به حد یو آله دو قسم است: قسم هیاهلل عل یصل حضرت محمد اسماء

 در قرآن واقع است؛ گرید یقسم و

 .آنها در سور مختلف ذکر شده است تعداد

ناگهان حضرت امام صادق از من  میدر خدمت امام صادق نشسته بود ی: روزدیگویم یاز نسب شناسان بزرگ عرب بنام کلب یکی
 ر شده است؟کرسول اکرم در قرآن ذ یهاناماز  چند نام دیپرس

 .ا سه نامیپاسخ دادم: دو  در جواب صادق آل محمد من

 س,ی, طه, عبداهلل رم در قرآن آمده است و عبارتند از محمد, احمد,کامبر ایپ یهانامه السالم فرمود: ده نام از یصادق عل امام حضرت
 .رکنون, مزمل, مدثر, رسول و ذ

ت اهل یوما اهل ب مرتبت است یحضرت ختم یهاناماز  یکیر کتالوت کرد و اضافه نمود ذ یاهیآ یهر اسم یامام صادق برا سپس
 .میر هستکذ

دبخدا سوگند از ابهت صادق آل یگو یم یلبک. نک سؤالاز ما  یخواهیمهر چه  دیفرمایمامام صادق به آن نسب شناس  حضرت
 .نمک سؤال اد نداشتم تا ازآن حضرتیحرف به  یکردم و کص( با آنکه حافظ قرآن بودم تمام قرآن را فراموش محمد )

 ص(اکرم )آن رسول  یمرتبت موجود در قرآن را چهارصد نام و لقب برا یحضرت ختم یهانامتعداد  یاز دانشمندان اسالم یبرخ
 .اندشمردهبر  ها راو آن اندافتهی

 بعثت :3

امبر یاو را همانند پ شتیمع اتیتمام خصوص جهان خیه تارکوجود دارد  یانسان ترکمت یخ بشریدر طول تار”ع( فرمود:صادق ) امام
 .”کرده باشد میان و ثبت و ترسیاسالم به طور واضح و روشن ب

و از  افتهیوفات  یمتولد ودر چه روز یدر چه روز یوتعداد زوجات و تعداد اوالد و چه کسان یو شتیامرار مع یتولد و چگونگ خیتار مثالً
 .را ثبت و ضبط و ذکر کرده باشد یو ساعت ورود و خروج آنها و تعداد اتهامات وارده بر آن ساحت ملکوت هاهمانیمتعداد  باتریهمه ز

 میه خود فرستادک یتابک که فرموده است شیهاوعدهار خود بر اساس م به گفتیرکبدان معناست که خداوند متعال در قرآن  نیا
است و  یآن کتاب اسمان یاصل شخص شاخص رسول اکرم کلمه رایز. است دهیجامه عمل پوشان و حفظ آن بر عهده ماست ینگهدار
 .یانشاء اهلل تعال. ماند خواهد یامت باقیتا ق یرییچ تغیبدون ه

نموده و با  فیآن حضرت را توص جمالت نیترمنزهانات, و یب نیترکاملن عبارات و یباتریبا ز ما یقرآن کتاب آسمان گریطرف د از
 .نموده است میو تکر دیو تحم دیتمج تیصفات از آن اسوه بشر نیتریعال

 نامهیزندگ. 4

حضرت رسول  الدیموثق واقعه هنگام م یتیروا کیمعروف به صادق آل محمد در  انیغیالسالم امام ششم ش هیامام صادق عل حضرت
 :کندیم انیخدا را ب

از آن دوبه  یکی. امبر( بودیپ یمادر گرامآمنه )( نزد یمادر حضرت علاسد )ص( فاطمه بنت اکرم )هنگام والدت حضرت رسول  در“
 ؟نمیبیمآنچه را من  ینیبیما یگفت: آ یگرید

 ؟ینیبیمگفت: چه  یگرید
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 !دیکنیمن مشرق و مغرب را فرا گرفته است درک یه ما بکن نور ساطع یگفت: ا او

و  دیآن دو را شن نیب یآنان وارد شد و مکالمه ف اکرم که درود خدا بر او بادنزد یحضرت نب یدو زن ابوطالب عمو نیا یگفتگو نیح در
 .داد حیتوض عم رسول یمشرق و مغرب را برا نیما ب ینور ساطع ف تیروئ ید؟ فاطمه بنت اسد ماجرایگفت: چرا در شگفت هاآنبه 

 ”بدهم؟ یبه شما بشارت یخواهیم“به فاطمه بنت اسد فرمود:  عم رسول اکرم بوطالب

 .یبنت اسد پاسخ داد: بل فاطمه

 .ن نوزاد خواهد بودیا یه وصکخواهد آمد  ایبه به دن یطالب گفت: از تو فرزند ابو

بود که مورخان سن او را،  یدیو ابو تراب جوان بالغ و رش دیبه مقام نبوت مبعوث گرد یآمد و در سن چهل سالگ ایمحمد بدن حضرت
مشرق و  نیآن نور ساطع ب نیگرفت و همچن ینیو آنچه ابو طالب به فاطمه بنت اسد گفته بود تحقق ع اندکردهجوان مکلف ثبت 

 ....من صفوة نوره یفرموده خلقن یثیکرم در حدا یحضرت نب کهیبوده است همانطور االربابنور چهره رب  یدرخشندگ معرب

به گفته مشهور ثمره . ازدواج نمود یشیچهل ساله ثروتمند قر یبانو جهیبا حضرت خد یو پنج سالگ ستیرسول اکرم در سن ب حضرت
 .فاءداشتندیرا ا یفان یایدر دن ینقش زندگ ریز بیبترت که شش فرزند بود. جه،یازدواج رسول خدا و خد

 هاشم؛
 ...؛گفتندیم“ بیط“و  ”طاهر“دو  نیعبداهلل، به ا .1

 ه؛یرق .2

 نب؛یز .3

 کلثومام .0

 .فاطمه .۵

اهلل  یصل امبریاز بعثت پ شیپ جهیپسران خد. قرار داشتند هیپس از رق بیکلثوم و فاطمه به ترتام نب،یدختران بود و ز نیبزرگتر هیرق
دلسوز تا  یو آله را درک کردندکه حضرت فاطمه مانند مادر هیاهلل عل یصل امبریدخترانش، نبوت پ یول. گفتند یو آله، بدرود زندگ هیعل

 .نهاد هایفاطمه را ام اب اکرم لقب یرسالت همراه او بودو حضرت نب قامغروب عمر م

 لیسخن قرآن و انج. 5

 یو یاخالق ضیتبع یگریدو در مناسبت . میخُلق عظ یلعل آنک: دیفرمایم و حسن خُلق رسول اکرم کویمتعال در باب اخالق ن خداوند
 :دیفرمایم تیآن مشخصه بشر صیو با ذکر نام مبارک رسول اکرم و تشخ کندیمروشن  انیتمام جهان یجالب برا اریبس یاوهیشرا به 

 ”.نهمیفار رحمإ بکال ین معه اشداء علیرسول اهلل و الذ محمد“

رسول اکرم  ید ر ابعاد گوناگون زندگ ماتیاز نامال یاروزنه افتیجهت در دیدر جهت تفحص و شا نیو دوستان و دشمنان د مورخان
 .اندکرده میترس تیبشر ینفوذ کرده و همه آنها برا

در  شیخلق خدا به نما یآن اُسوه خلقت را برا ق چهرهیو دق قیعم یادهیدهم السالم( با ی)عل عیجهان تش انیشوایاطهار و پ ائمه
 .اندپرداختهآن حضرت  یهاآموزهو نحوه مبارزات و  یزندگ یو به معرف اندآورده

 . مژده6

است( در لغت به ی، اما )سکنندیمف یسب قدرت و سلطه بر مردم تعرک یرنگ و دروغ براین یرا به معنا (استیسامروز ) یجهان درعرف
اساس حکمت خود به حضرت رسول اهلل  ( برص)امبر خاتم یخداوند متعال پ. ردن است(کومت کت و حکردن امور مملک)اداره  یمعنا

و با درنگ در  تأملخود در حجه الوداع منصوب کند و آن حضرت بدون  ینیطالب را به جانش یابن اب یدستور داده است که حضرت عل
مملو از عشق و  وایکرد و با زبان ش یبر حق خود را معرف نیهزار کاتب جانش ستیو ب کصدیاز  شیخم در حدود ب ریبه نام غد یامنطقه

 .شهادت دادند خیخصوص قرآن و تار نیاعالم کرد و در ا یاله

هم یارت جامعه, در وصف ائمه )علیاستمداران شمرده است در زین سیهم السالم( را از بهترین )علینان بر حق او ائمه معصومیجانش 
 تب نبوت هستند آمده است: )وساسه العباد(کافتگان میه پرورش کالسالم( 

رسول  تیِّسبحان در مورد خاتم یخدا. حضرت استآن تیخاتم یژگیو گر،ید یایص(، بر انباکرم ) امبریپ یبرتر یهااز شاخصه یکی
 :دیفرمایمص( اکرم )



 ثیقرآن و حد دگاهید از )ع( یسیص( با مقامات حضرت عمحمد )حضرت  مقامات یقیتطب یبررس:آباد لیبهزاد وک فرج،یسخراو ریعبداالم

 

 .است امبرانی( پنیواپسخاتم )اما فرستاده خدا و  ست؛یاز مردان شما ن کیچیهپدر  محمد

 انیکه آنچه را الزم بود، نوشت و تمام مقاصد خود را بپس از آن سندهینو. ردیگیقرار م هانامهو  هانوشته انیمُهر که در پا یعنی ”خاتم“
: تع( آمده اس) یسیعکه درباره حضرت ، چناناندحقکتاب و کالم  ایانب. کندیرا اعالم منوشته خود را مُهر کرده، ختم آن انیکرد، پا

. است میپسر مر ح،یکه نامش مس دهدیم دینو شیاز خو یاکلمهخداوند تو را به  “ مَیَابْنُ مَرْ یسَیع  حُیب کَل مَةٍ م ِّنْهُ اسْمُهُ الْمَس  بَش ِّرُک یُ“
رسالت  فهیو صح وِّتکلمات و گفتارش، سلسله نب انیپس از پا د،یگویسخن م هاانسانبا  یو وح امبرانیفرستادن پ قیخداوند که از طر

در  یرتب تیِّبلکه خاتم ست،ین یزمان تیِّتنها تأخِّر و خاتم ت،یِّ مقصود از خاتم. ص( مُهر کرده استاکرم ) امبریرا با فرستادن پ امبرانیپ
 اتیصو خصو هالتیفض ا،یص( واجد همه مزااکرم ) امبریکه پ شودیماستفاده  نیمذکور چن هیاز آ ن،یبنابرا. هست زیقوس صعود ن

حتماً او به مقام  ،شدیم افتیاز او  ترکاملاگر  رایاز او نخواهد آمد؛ ز ترکاملبهتر و  یاحد امتیگذشته است و تا روز ق امبرانیپ
 ص(اکرم )نه رسول  ؛دیرسیم تیِّخاتم

 محل دفن. ۲

ص( ) امبریپاز قرآن عالقه خاص خود و فرشتگان را نسبت به  یاتیاست که خداوند در آ نیص( ااکرم ) امبریپ ازاتیاز امت گرید یکی
 :دیفرمایمو  کندیم انیب

 ”ماًیوَ سَلِّمُوا تَسْل  ه یْآمَنُوا صَلُّوا عَلَ نَیالَّذ  َهایُّأَ ای یِّالنَّب  یعَلَ صَلُّونَیُاللَّهَ وَ مَالئ کَتَهُ  إ نَّ“

و در برابر  دیو سالم بگوئ دیبر او درود بفرست دیاآورده مانیکه ا یکسان یا فرستندیرحمت و درود م امبریو فرشتگانش بر پ خداوند
 .دیباش میفرمان او تسل

جهان به فرمان حق بر عهده آنها گذارده  نیا ریکه تدب یو تمام فرشتگان یعالم هست دگاریص( آن قدر واال است که آفر) امبریپ مقام
 .هماهنگ شوند یجهان هست امیپ نیالزم است با ا زیمنان نبر مؤ فرستند،یشده است بر او درود م

خداوند و فرشتگان رحمت  وستهیپ یعنیبر استمرار است؛  لیبه صورت فعل مضارع دل ”صلونی“به  ریتوجه کرد که تعب دینکته با نیا به
 یو جاودان وستهیپ یرحمت و درود ،فرستندیمو درود بر او 

 )ع( یسیص( با مقامات حضرت عاکرم )مقامات حضرت رسول  یقیتطب بررسی

 نیائمه مسلم هینظر: 1

 گرید اءیالنب یبرا کهیمشرق و مغرب ساطع شددر صورت نیب یمقام: طبق گفته امام صادق در هنگام والدت حضرت محمد نور نیاول
 .نبوده است نیچن

بزرگ  شیو در خانه عمو مادرش را از دست داد یرا بدرود گفته بود و در سن شش ماهگ یمقام: در هنگام تولد پدرش دار فان نیدوم
 .نشده است یگزارش نی( چن)ع اءیانب ریسا یبرا گهیشددر صورت

 بودند یآمدن و اءمنتظریو نمام انب. ذکر شده است لیمقام: رسالت حضرت محمد در توراه و انج :نیسوم

و مقام و منزلت  نشانیابه  اءیانب هیبق کهیدر انجا پا نگذاشته بوددر صورت یبشر چیکه ه دیرس یمعراج به مکان درهنگام مقام: نیچهارم
 .انددهینرس

 .وجود ندارد اءیانب هیدر بق کهیاکرم جمع است در صورت یدر وجودش حضرت نب نهمیالکفا و رحماء ب یمقام: دو صفت اشداء عل نیپنجم

 یاز امتازات منحصر به فرد نب یکی نیا دادندویخدارا به محمد و آل محمد سوگند م مصائبجهت نجات از  امبرانیمقام: تمام پ نیششم
 .اکرم است

 .شده است فیتوص نیرحمة للعالم است که وصف او در کتاب قران یامبریمقام: تنها پ نیهفتم

 است دهیافری( نبهتر از حضرت محمد )ص یمخلوق چیه مقام: ان ذات اقدس نیهشتم

 .ستین یفیتوص نیچن اءیانب هیبق یو برا. ذات اقدس است نوران یص( از درخشندگمحمد ) حضرت چهره یمقام: درخشندگ نینهم

 .اندشده دهیاز سرشت او آفر اءیانب هیبق کهیشده بوددر صورت دهیآفر یقبل از خلق کائنات نور محمد وعل مقام: نیدهم

 و الحمدُل له  نیالمرسل یعل سَالمُو  صفونیربُک ربَ العزة عما  سُبحاانَ

 نیالعالم رب 

 .)ع( تیاهل ب دگاهید ( ازاکرم )ص یبا مقامات حضرت نب یسیحضرت ع یقیمقامات تطب .2

 .حضرت محمد )ص( نه ماه در شکم مادرش بوده است کهیشش ماه در شکم مادرش بوده در صورت یسیحضرت ع یتیبنا به روا
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 یحضرت آمنه بنت وهب حضرت نب کهیدرخت خرما بوده در صورت ریاز خانه و در ز رونیدر ب یسیتولد حضرت ع .1

 .آورد ایطالب بدن یص( را در خانه اباکرم )

اکرم  یبا تولد حضرت نب کهیمنظور نجات مادر غم زده اتهام لب به لب به سخن گشود در صورت یسیحضرت ع .2

 ص()

 .کردندیم یتولد او لحظه شمار یخوشحال وبرا اشخانوادهآمنه به اتفاق  حضرت .3

 لیاسرائ یبن نییآمد و مردم تابع آ ایبدن لیاسرائ یبن امبرانیو محل وجود پ نیدر فلسط حیمس یسیحضرت ع .0

 .بت پرست و مشرک بودند اریحضرت محمد در حجاز متولد شد و مردم آن د کهیبودند در صورت

تمام  یبرا نیحضرت محمد رحمة للعالم یول شدیمزمان خود رحمت خدا محسوب  یفقط برا یسیحضرت ع .۵

 .است تیبشر اتیح

 یلعل آنک"اکرمفرموده:  یاخالق حضرت نب فیدر توص قرآن یبود ول دهیپسند یاخالق یدارا یسیحضرت ع .6

 .اندگفته "میخلق عظ

مقتدر و  یدولت یاکرم )ص( دارا یحضرت نب یدولت نداد ول لیخود تشک اتیدر طول ح یسیحضرت ع .۲

 .بود یرومندین

ص( در سن اکرم ) یحضرت نب یانتخاب نکرد ول یهمسر را بعنوان یزن چیخود ه اتیدر طول ح یسیحضرت ع .0

 .ازدواج کرد جهیبا حضرت خد یو پنج سالگ ستیب

 قهیبنا به سل یو کاتبان وح شدیمنازل  یبر و یخود مورد توجه خدا بوده و وح اتیدر طول ح یسیحضرت ع .9

کلمات و جمالت نازل  نیبه کاتبان دستور نوشتن ع یهنگان نزول وح ( دراکرم )ص یحضرت نب یول نوشتندیمخود آنرا 

 .دیگردیمکنترل  لیو کلمات از طرف جبرئ دادیمشده را 

( حضرت محمد )ص کهیدر صورت کردیمو فقط مردم را جذب  کردیمبا مردم بصورت مدارا رفتار  یسیحضرت ع .14

 .بوده است جذب و دفع افراد دهیاخالق پسند یدارا نهمیالکفار رحماء ب یاشداء عل فهیشر هیآ توجه به مضمون با

هجوم  میبه محل و مکان حضرت مر میقوم مادرش جهت نکوهش و سرزنش حضرت مر یسیدر هنگام تولد ع .11

 .ش گفتندص( به حضرت آمنه شاد بامحمد )حضرت  یو مادر یپدر ( اقواماکرم )ص یبا تولد حضرت نب کهیکردنددر صورت

مثل خلقت حضرت  یسیص( از نور چهره خاص خدا بوده است اما تولد حضرت ع) یمصطفتولد حضرت محمد  .12

 .شد دهیاز روح خداست که توسط ملک به مادرش دم یاهلل آدم از انواع گلها و بخش یآدم است و نب

 نیو ا شکسته شد و آتشکده فارس خاموش شد یهنگام تولد حضرت محمد چهارده کنگره از کاخ ظلم کسر در .13

 .گزارش نشده است یاتفاق خاص یسیدر زمان تولد حضرت ع کهیعالمت نجات امتها از ستم پادشاهان است در صورت

 یریگ جهینت

 قرآن یبرتر .1

و چهارده سوره و شش هزار و ششصد و شصت  کصدی یجزء وحاو یمشتمل بر س قرآن است که ( کتابصاکرم )رسول  یآسمان کتاب
ارقام  نیاز ا شتریب ایکمتر  یرا مقدار اتیتعداد ا گرید یو برخ 6602را  اتیاز دانشمندان تعداد ا یباشدکه برخ یم فهیشر هیآو شش 

 .باشدیمخود قابل بحث  یکه در جا دانندیم

 حیمس یسیاهلل )ع( در حدِّ تورات و مقام ع میکل یمقام موس مثالً .کندیم یاو تجل یدر کتاب آسمان امبریهر پ یمعنو تیو شخص مقام
 .گر شده است جلوه لیحدِّ انج ( در)ع

آنان  یآسمان یهااند و کتابگذشته آورده یایآنچه انب اگرچه همه. اندکردهخود ظهور  یدر حدِّ کتب و صحف آسمان زین نیشیپ یایانب
تبارک و  یخدا چنانچه .شودیمحفظ  میو نفوذ قرآن کر طرهیس ریگذشته، ز یایانب یهاقرآن همه کتاب اتیبر اساس آ یحقِّ است، ول

 :دیفرمایمبه فرستاده خود  یتعال

 ؛2”هیْ عَلَ ًم ناًیْم نَ الْک تاب  وَ مُهَ ه یْدَیَ نَیْالْک تابَ ب الْحَقِّ مُصَدِّقاً ل ما بَ کَیْأَنْزَلْنا إ لَ وَ“



 ثیقرآن و حد دگاهید از )ع( یسیص( با مقامات حضرت عمحمد )حضرت  مقامات یقیتطب یبررس:آباد لیبهزاد وک فرج،یسخراو ریعبداالم

 

ها را بدون در نظر گرفتن  انیاله یدر برابر آن قرار دارند و محتو نیشیپ یهاکتاب که یدر حال میقرآن را به حق بر تو نازل کرد نیا
جهت  ها درانصادر شده  یاست و احکام اله هاآنشاهد و نگاهبان  یو از باب نظارت کندیم قیتصد یاله انیاقدام خصمانه دشمنان اد

 ندگانیو اخبار گذشتگان و آ یشتیابزار مع منهیوه یعلم طرهیس یدارا یوهرکدام از انها، بر کتب قبل هاستانسان شیاسارفاه و 
 .باشندیم یترکامل

 اءی؛ چون انبستین یقران ماد یونفوذ و بزرگ دارد نیشیپ یکتب اله هیبق بر ،یو نفوذ علم طرهیس یعنیاست  منیکتاب قرآن مه لذا
قابل درک و فهم  هاکتابوتقابل با آن  سهیکه در هنگام مقا است یعلم طرهیقرآن همان س طرهیس ن،یندارند بنا بر ا یمادِّ منهیه یاله

 .خواهد بود

به  ایدست خوش نا اهالن و مزدوران  حکام و پادشاهان جور گرددو  نیشیکتب پ گذاردینماست که  نیقرآن ا یعلم طرهیاز س منظور
که موارد  یبه طور ،کندیم حیرا تصح هاآندرون  فیتحر یدر تقابل با کتب بعد قتیدر حق و بروند، از دست واسطه افراد مغرض

و  قتیداد و اصالح نمود و عاشقان حق صیتشخ توانیم یبه خوب میرا پس از عرضه بر قرآن کر نیشیپ یشده کتب اسمان فیتحر
 ،ی، اجتماعیاعم ازمسائل خانوادگ یشتیمع نیو قوان یبه سرعت نسبت به وقوع انحرافات و دستبرد درون احکام اله یاله یطالبان رضا

 .آگاه خواهند شد. و... یو نظام یاسیس

 یاءالهیانب گریبر د زیاکرم )ص( ن یحضرت نب لتیو فض طرهیسلف ثابت شود، س یایانب یهاقرآن بر همه کتاب لتیو فض طرهیس یوقت
 .است یاله اءیانب ریبر سا منیاسالم مه غمبریاست، پس پ منیدر حدِّ قرآن است و قرآن، مه امبریپ رایز ؛شودیمثابت 

از  یاله انیدشمنان اد رایو نه چندان سهل و اسان، ز رسدیمنه چندان سخت بنظر  نیشیپ یهاکتاب ریقرآن بر سا یبرتر انیب البته
 :دیفرمایم اءیبر اساس گفتار حضرت خاتم االنب یول کنندیماستفاده  خلقتمام ابزارها جهت انحراف اذهان 

 ؛”خَلْق ه یعَلَ اللَّه  کَفَضْل  الْکَلَام سَائ ر   یعَلَ الْقُرْآن  فَضْلُ“

 .خداوند ـ جلِّ جالله ـ بر خلق او است یسخنان، مانند برتر گریقرآن نسبت به د یبرتر

و آسمانهاست و  نیخداوند نور زم رایشب است ز یکیبه تار روز ییروشنا هیبه تشا برابر کالم مخلوقدر  کالم پروردگار عالم نیبرا بنا
 ییکه روشنا دهدهرچندیرا م اءیاش دنیقدرت د فرد سبب رتیبص قتیهستندو در حق تیقابل روئ یاله رتیبص بر اثر نور و اءیهمه اش
 .حاکم باشد کیتار اقات کیروز در 

 کتایو خالق  ونیهفتم سوره مبارکه آل عمران اهل خرد و ربان هیآمحکم و متشابه است و بر اساس  اتیا یقران دارا کهیهمانطور
ان ها خواهد  بندهیز یکتاب اله لیتأوو  ریاوصاف را دارند تفس نیکه ا یافراد نیرا دارندبنا برا یکتاب اله نیا لیتأوو  ریتفس ییتوانا

 .عالم هستند محکوم به متابعت از پاک فطرتان و معصومان و خردمندان نصورتیا ریبود در غ

 تیاکرم و خاتم یحضرت نب. 2

 .حضرت استآن تیخاتم یژگیو گر،ید یایص(، بر انباکرم ) امبریپ یبرتر یهااز شاخصه یکی

 :دیفرمایمص( اکرم )رسول  تیِّسبحان در مورد خاتم یخدا

 ”نَی ِّیمُحَمَِّدٌ أَبَا أَحَدٍ م ِّن ر ِّجَال کُمْ وَلَک ن رَِّسُولَ اللَِّه  وَخَاتَمَ النَِّب  مَِّاکَانَ“

 .است امبرانیاما فرستاده خدا و خاتم پ ست؛یاز مردان شما ن کیچیهپدر  محمد

 انیکه آنچه را الزم بود، نوشت و تمام مقاصد خود را بپس از آن سندهینو. ردیگیقرار م هانامهو  هانوشته انیمُهر که در پا یعنی ”خاتم“
 .کندیرا اعالم مختم آن و نوشته خود را مُهر ختام کرده، انیکرد، پا

اهلل به  میکل یحضرت موس روانیکه قرآن به پچنان اندکرده یرا معرف یبعد ی، و همواره نبهستندحقآورنده کتاب و کالم  یء اله ایانب
 :گفته است طاهره گفته است قهیآن صد ( بهع) یسیعدر خصوص حضرت  اشاره کرده است و یسیمادر ع میحضرت مر

 ؛”مَیَابْنُ مَرْ یسَیع  حُیب کَل مَهٍ م ِّنْهُ اسْمُهُ الْمَس  بَش ِّرُک یُ“

 .است میپسر مر ح،یکه نامش مس دهدیم دینو شیاز خو یاکلمهتو را به  خداوند

کلمات و گفتارش، سلسله نبوِّت و  انیپس از پا خود تیمش در د،یگویسخن م هاانسانبا  و انزال کتب ارسال رسل قیکه از طر خداوند
مهر و موم  درب پاکت مراسالت را بسته و انرا قتیمُهر کرده است و در حق اسالم یرا با فرستادن رسول گرام امبرانیرسالت پ فهیصح

 .ساخته است

مذکور  هیاز آ ن،یبنابرا. در قوس صعوداست یرتب تیِّبلکه خاتم ست،ین یزمان تیِّتنها تأخِّر و خاتم ت،یِّمقصود از خاتم ذکر است انیشا
بهتر و  یاحد امتیگذشته است و تا روز ق امبرانیپ اتیو خصوص هالتیفض ا،یص( واجد همه مزااکرم ) امبریکه پ شودیماستفاده  نیچن
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شدو کتاب  یقران بشارت او داده م دودریرسیم تیِّحتماً او به مقام خاتم ،شدیم افتیاز او  ترکاملاگر  رایاو نخواهد آمد؛ ز از ترکامل
 .دیگردیماعالم  یقران مختص به زمان خاص

 کیو دانشمندان علوم متنوع از آن به عنوان  دهدیمخود را جواب  یبر اثر گذشت زمان روز به روز پژوهشها یکه علوم قران یحال در
مشتمل بر هزاران ابواب  یباب درس کیبلکه هر حرف از آن را  دانندینم ریپذ انیو علوم آن را پا کنندیماستفاده  یکتاب مستمر درس

باذن خدا به کنوز نهفته  یستیبایماست و  نیزم یخدا بر رو فهیانسان خل رایمفتوح گردند ز بدست بشر یستیبایمکه  دانندیمبسته 
 .دینما یدسترس یو سماو یو علوم ارض نیزم

 .اوامر موال گرداند عیانسان از تمام زذائل و خبائث خود را پاک و منزه و مط آنکهمگر  ابدیینمامر تحقق  نیا

 گذشته یایانب یهابشارت .3

 یسیعاز زبان حضرت  میاند؛ در قرآن کررا داده شانیبشارت به آمدن ا اءیص تمام انباسالم ) امبریپ یبرتر یهااز شاخصه گرید یکی
 :ع( آمده است)

 ؛”اسْمُهُ أَحْمَدُ یم ن بَعْد  یأْت  یَب رَسُولٍ  وَمُبَش ِّرًا“

 .هستم که پس از من خواهد آمد و نام او احمد است یامبریدهنده به پ دینو و

در  یکه سرور و شاد یخبر ییبازگو توانیبشارت را م. اوردیامتش ب ینو و تازه برا یمطلب ،یبعد امبریاست که پ یدر مورد بشارت
که فاقد آن  یاتازه ت یواقع ای قتیکه به حق شودیمسرور م یخبر دنیشنونده از شن یاست که تنها در صورت یهیبد. بردارد، معنا کرد

سخن گفته باشد،  حیمس یسیدر سطح رسالت ع ایگذشته  یایخاتم در سطح انب امبریاگر پ. کند داینداشته، دست پ دمثل و مانن ایبوده 
 .بشارت نبود یبرا یمجال کهنیتازه نبود، دوم ا یامبریبه آمدن پ یازین گرید کهنینخست ا

نشان  دهم،یبشارت م ندهیرا در آ یامبریو آمدن پ کنمیم قیگذشته را تصد امبریپ یع( که من کتاب آسمان) حیمسحضرت  سخن
ع( ) حیمسآورد از ره شیاسالم، ب امبریآورد پباالتر و ره لیاز انج میع( افضل و قرآن کر) یسیعص( از حضرت اکرم )که رسول  دهدیم

 .ابدییبشارت تحقق م یمعنا تصور نیتنها در ا رایاست؛ ز

 :ع( فرمودباقر )امام . دادندیص( مژده ممحمِّد )همواره به آمدن حضرت  یاله غمبرانیاز اخبار، پ یبعض هیپا بر

او به رسالت . ع( را مبعوث کرد) میمربن  یسیع ح،یکه خداوند حضرت مس، تا آندادندیص( مژده ممحمِّد )همواره به آمدن  غمبرانیپ“
 .“ ص( بشارت دادمحمِّد )حضرت 

منحصر به  یهایژگیو ای یژگیو یحضرت داراکه آن شودیاند، مشخِّص مص( بشارت دادهخدا )به آمدن رسول  یاله امبرانیپ یتمام
 .برترند نیشیو رسوالن  پ ایانب یاز تمام شانیا نیبنابرا. اندفاقد آن بوده گرانیبوده که د یفرد

 خدا و مالئکه یدائم میمورد تکر امبریپ .4

ص( ) امبریپاز قرآن عالقه خاص خود و فرشتگان را نسبت به  یاتیاست که خداوند در آ نیص( ااکرم ) امبریپ ازاتیاز امت گرید یکی
خداوند و فرشتگانش بر  ”ماًیتَسْل   مُواوَ سَلِّ ه یْآمَنُوا صَلُّوا عَلَ نَیالَّذ   هَایُّأَ ای یِّالنَّب  یعَلَ صَلُّونَیُإ نَّ اللَّهَ وَ مَالئ کَتَهُ “: دیفرمایمو  کندیم انیب
 .دیباش میو در برابر فرمان او تسل دیو سالم بگوئ دیبر او درود بفرست دیاآورده مانیکه ا یکسان یا فرستندیرحمت و درود م امبریپ

جهان به فرمان حق بر عهده آنها گذارده  نیا ریکه تدب یو تمام فرشتگان یعالم هست دگاریص( آن قدر واال است که آفر) امبریپ مقام
 .هماهنگ شوند یجهان هست امیپ نیالزم است با ا زیبر مؤمنان ن فرستند،یشده است بر او درود م

خداوند و فرشتگان رحمت  وستهیپ یعنیبر استمرار است؛  لیبه صورت فعل مضارع دل ”صلونی“به  ریتوجه کرد که تعب دینکته با نیا به
 .یو جاودان وستهیپ یرحمت و درود ،فرستندیمو درود بر او 

 :میکنیع( را که مناسب است نقل م) یعلامام  ثیاز حد گرید یاگوشه جانیا در

 !را دارد؟ یلتیفض نیچن کیص( محمِّد ) ایگفت: خداوند مالئکه را به سجده آدم واداشت، آ یهودی عالم

سجده؛ سجده طاعت نبود که  نیبدان اگر خداوند مالئکه خود را به سجده آدم واداشت، ا رانیا یگونه است، ول نیع( فرمود: همامام )
ص( برتر از آن محمِّد )به  یول. خداوند بود هیاز ناح یآدم، و رحمت لتیاعتراف به فض یسجده نوع نیمالئکه آدم را عبادت کنند، بلکه ا

ر او نمود، و فرشتگان بر او درود فرستاد، و همه مؤمنان را موظِّف به صلوات فرستادن ب یعطا شده، خداوند در جبروت خود همراه تمام
 .ع( است آدم ) لتیافزون بر فض یلتیفض نیا

 نور خدا یخلقت حضرت محمد از درخشندگ. 5



 ثیقرآن و حد دگاهید از )ع( یسیص( با مقامات حضرت عمحمد )حضرت  مقامات یقیتطب یبررس:آباد لیبهزاد وک فرج،یسخراو ریعبداالم

 

 .دینور خودش آفر یالرسل فرموده است: خداوند متعال مرا از درخشندگ خاتم

ن, ی, زمهاآسمانه کن یمحمد! قبل از ا یص( فرمود: )ااکرم )ه السالم فرمود: خداوند متعال خطاب به رسول یامام صادق عل نیهمچن
 .دم...(یرا آفر ینور تو و عل. نمکا را خلق یعرش و در

 عظمت نام محمد )ص(. 6

 عظمت ،آمدیمان یبه م (صمحمد )حضرت  که هر گاه نام مبارکبود  یاگونهه السالم( به یعلصادق )امام  یبرا (صمحمد )نام  جلوه
ه آن حضرت در ک یبه طور شدیمزرد  یسبز و گاه یگاه اشچهرهه رنگ ک، گذاشتیمر یتإث یچنان در و (صخدا )مال رسول کو 

 .نمودیم ناز نا آشیدوستان ن یآن حال, برا

بال فاصله  دیشنیماوقات که نام حضرت رسول اکرم را  یه السالم گاهیامام صادق عل اخبار احوال امام صادق نقل است حضرت در
 .شی: جانم به فدافرمودیم

 

 مؤاخذو  منابع

 1302، قم، اسراء، چاپ سوم، 21، ص 0ص( در قرآن، ج اکرم )رسول  رهیعبداهلل، س ،یآمل یجواد

 13۲0،چاپ محمد باقر، دی، سیهمدان یموسو ترجمه ،زان،یالم ریتفس ،نیحس محمد ،ییطباطبا

 .ق 1043، چاپ اول، یأهل اللجاج، مشهد، نشر مرتض ی، اإلحتجاج علیاحمد بن عل ،یطبرس

 نیر نور الثقلی، تفسمیبن ابراه یعل، یقم

 ق 104۲چاپ چهارم، هیالکتب االسالم دار ،تهران ،یالکاف ،عقوبیبن  محمد ،ینیکل

 .ق 1043چاپ دوم،  ،یالتراث العرب اءیدار إح روت،یاالنوار، ب بحار باقر، محمد ،یمجلس

 ش 13۲0چاپ اول،  ة،ینمونه، تهران، دار الکتب اإلسالم ریناصر، تفس ،یرازیش مکارم


