
 مادر امام زمان

 کٌیش ًام ضیعِ رٍایات در «ٍرداس» ٍ «صیقل» ٍ «سَسي» ،«ریحاًِ» تِ هلقة خاتَى ًزگس یا ًزجس

 .است( هْذی) حسي تي حجت هادر ٍ ضیعیاى اهام یاسدّویي عسکزی، حسي

 هاًٌذ ّجزی ضطن ٍ پٌجن ّای قزى ٍ ضیعِ یاسدُ اهام فَت اس پس اٍل قزى دٍ هٌاتعی در تَصیفاتی

 رٍایات در. است ضذُ ضیعِ دٍاسدُ اهام سًذگاًی اس ًعواًی ٍ تاتَیِ اتي ٬طَسی ضیخ هاًٌذ افزادی کتاتْای

. هزین ٍ سَسي ریحاى، ًزجس، هاًٌذ است ضذُ ًقل دٍاسدّن اهام هادر تزای هتعذدی ّای ًام ّا کتاب ایي

 دٍاسدُ اهام هادر اًتساب تاریخی دیذگاُ در. است تَدُ ًَتیِ اس سیاُ کٌیشی هْذی هادر رٍایات ّویي تزطثق

 .است ضذُ عٌَاى تاریخی غیز ٍ ای تذکزُ رٍم سشار تِ ضیعِ

 اهاهی دٍاسدُ ضیعیاى دیذگاُ

 تاٍرًذ تزایي تطیع اّل ّوچٌیي.تَد ضزقی رٍم قیصز فزسًذ یطَعا، دختز خاتَى، ًزجس ضیعیاى، اعتقاد تِ

 .است ًطذُ تزآهذُ ضکوص تَدُ تاردار را هْذی ًزجس ٍقتی

 

 تاریخی دیذگاُ

 ضطن ٍ پٌجن قزى) هیالدی یاسدّن قزى ٍ هیالدی دّن قزى اٍل ًیوِ اس هْذی هَرد در دقیقی تَصیفات

 گفتٌذ هی گزٍّی ٍ[ ۲.]دارد ٍجَد ًعواًی ٍ تاتَیِ اتي ٬طَسی ضیخ هاًٌذ افزادی کتاتْای در تعذ تِ( ّجزی

 دارای کِ است غایة هْذی ّواى عسکزی حسي ٍ است ًوزدُ کِ است فزسًذی تذٍى اهام عسکزی حسي

 ًقل دٍاسدّن اهام هادر تزای هتعذدی ّای ًام ّا کتاب ایي اس ضذُ ًقل رٍایات در .است غیثت دٍرُ دٍ

 اس سیاُ کٌیشی هْذی هادر رٍایات ّویي تزطثق. ٍرداس ٍ هزین ٍ سَسي ریحاى، ًزجس، هاًٌذ است ضذُ

 است ضذُ هی ًْادُ کٌیشاى تز سهاى آى در کِ است تَدُ ّایی ًام اس هعوَالً کِ اٍل ًام سِ. است تَدُ ًَتیِ

 اس ایزاًیکا داًطٌاهِ در هعشی اهیز تٌَضتِ کِ است دیگز رٍایاتی. ّستٌذ رٍایات اس دستِ ایي تز گَاّی

 قیصز دختز را دٍاسدّن اهام هادر رٍایات ایي. دارد ای تذکزُ ٍ ای افساًِ ای جٌثِ ضک تذٍى تاریخی دیذگاُ

 دّن اهام ّادی، یاراى اس یکی تِ تغذاد در تزدُ تصَرت ٍ آیذ هی در هسلواًاى اسارت تِ کِ داًٌذ هی رٍم

 در سهاى اهام تَلذ هٌاتع، تیطتز طثق تز. آٍرد درهی فزسًذش عقذ تِ را کٌیش ایي ًیش ّادی. ضَد هی فزٍختِ

 .تاضذ هی هیالدی ۰۷۸ یا قوزی ۲۵۲ سال ضعثاى ًیوِ

 


