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 مقدمه

یکی از مسائل مورد قبول بیشتر علماء، محدثان، مورخان و اندیشمندان فریقین، این است که حضرت خدیجه سالم اهللا علیها نخستین 
ستین فرد از میان مردان به رسول خدا صلی اهللا علیه وآله ایمان آورده اند و در این باره فرد از میان زنان و امیرمؤمنان علیه السالم نخ

  .روایات صحیح در منابع اسالمی وجود دارد 
کند که امیرمؤمنان علیه  اما بنیانگذار وهابیت، ابن تیمیه حرانی با این که به این مطلب اعتراف دارد، در پی شبهه افکنی خود تصریح می

از این جهت ابوبکر که در سن بزرگتر . م هنگام اسالم آوردن به سن بلوغ نرسیده بود و ایمان و اسالم یک فرد نابالغ فائده اي نداردالسال
  .شود تر است و در نهایت او پیشگام مسلمان محسوب می او اسالم آورده، ارزشی بیشتري دارد و در نتیجه اسالم او کامل

  توضیح شبهه

ا که ابن تیمیه مطرح کرده و در عصر حاضر نیز خوراك سایت ها و کارشناسان شبکه هاي وهابی شده است، در این اکنون شبهه اي ر
  .کنیم قسمت عنوان می
  :اهللا علیه بر امامت امیر مؤمنان علیه السالم به آیه  عالمه حلی رحمۀ

  ) 11و  10/ واقعه  (   وًـا﹜ُ︧ـ︀︋ِ﹆ُ﹢نًـ ا﹜ُ︧ـ︀︋ِ﹆ُ﹢نًـ أُو﹜ٌَ﹈ًـ ا﹜ْ﹞ﹳ﹆َُ︣ـ︋ﹳ﹢نًـ
  :کند، ذیل آن آورده و نتیجه گرفته است که  استدالل کرده و روایت ابن عباس را که پیشگامان امت را معرفی می
  و﹨︢ه ا﹜﹀︱﹫﹙﹤ ﹜﹛ ︑︓︊️ ﹜︽﹫︣ه ﹝﹟ ا﹜︭︀︋﹤ ﹁﹫﹊﹢ن ﹨﹢ ا﹖﹝︀م

  .این فضیلت براي غیر علی از بقیه صحابه ثابت نشده است، پس او امام است
ــ︣﹫﹛  :، ︑﹆﹫ــ﹅129ص  ،﹝﹠ــ︀ج ا﹜﹊︣ا﹝ــ﹤ ﹁ــ﹪ ﹝︺︣﹁ــ﹤ ا﹖﹝︀﹝ــ﹤  ،)﹨ـــ ٧٢٦﹝︐﹢﹁ــ︀ي( ا﹜﹞︴ــ︣ا﹜︧ــ﹟ ︋ــ﹟ ﹢︨ــ︿ ︋ــ﹟  ،ا﹜﹙ــ﹪ ︻︊ــ︡ ا﹜
  ︪﹞ : ،︀︻﹢︨︀︑1379︡  -﹝﹣︨︧﹤ ︻︀︫﹢راء ﹜﹙︐﹆﹫﹆︀ت وا﹜︊﹢ث ا﹖︨﹑﹝﹫﹤  :﹡︀︫︣ ﹝︊︀رك،

  : گوید ابن تیمیه در مقام جواب از این سخن عالمه حلی می
﹁﹆﹫﹏ أ︋﹢  ﹁︀ن ا﹜﹠︀س ﹝︐﹠︀ز︻﹢ن ﹁﹪ أول ﹝﹟ ا︨﹙﹛  ﹝﹞﹠﹢ع،» ︀︋﹤و﹨︢ه ا﹜﹀︱﹫﹙﹤ ﹜﹛ ︑︓︊️ ﹜︽﹫︣ه ﹝﹟ ا﹜︭«ا﹜︣ا︋︹ ﹇﹢﹜﹥ 

وإ︨﹑م ا﹜︭︊﹪ ﹁﹫﹥ ﹡︤اع  ︋﹊︣ أول ﹝﹟ ا︨﹙﹛ ﹁﹢ ا︨︊﹅ إ︨﹑﹝︀ ﹝﹟ ︻﹙﹩ و﹇﹫﹏ أن ︻﹙﹫︀ أ︨﹙﹛ ﹇︊﹙﹥ ﹜﹊﹟ ︻﹙﹪ ﹋︀ن ︮︽﹫︣ا
︻﹙﹩ ا﹜﹆﹢ل و﹐ ﹡︤اع ﹁﹪ أن إ︨﹑م أ︋﹪ ︋﹊︣ أ﹋﹞﹏ وا﹡﹀︹ ﹁﹫﹊﹢ن ﹨﹢ أ﹋﹞﹏ ︨︊﹆︀ ︋︀﹐︑﹀︀ق وا︨︊﹅ ︻﹙﹩ ا﹖︵﹑ق  ︋﹫﹟ ا﹜︺﹙﹞︀ء

  .ا﹒︠︣ ﹁﹊﹫︿ ﹆︀ل ︻﹙﹩ ا︨︊﹅ ﹝﹠﹥ ︋﹑ ︖﹤ ︑︡ل ︻﹙﹩ ذ﹜﹈
در این مطلب که اولین   زیرا مردم  این فضلیت براي دیگر صحابه ثابت نشده اشد، ممنوع است؛: گوید این سخن عالمه حلی که می

م آورد ؛ بنا بر این او پیشگام ترین گفته شده است که ابو بکر اولین کسی است که اسال. مسلمان چه کسی است، اختالف نظر دارند
مسلمان از علی است ؛ و گفته شده است که علی قبل از او اسالم آورده است ولی علی کوچک بود ؛ و در صحت اسالم کودك در بین 

بق نظر دیگر ابوبکر تر و ط تر بود ؛ و اجماعا پیشگامی ابوبکر کامل تر و سودمند علماء اختالف است، و شکی نیست که اسالم ابوبکر کامل
  .شود که علی پیشگام علی االطالق بوده است  پیشگام علی االطالق بود ؛ پس چگونه بدون هیچ دلیلی ادعا می



 ﹜﹫﹚﹛ا ︡︊︻ ︡﹝ا︋﹢ا﹜︺︊︀س أ ،﹪﹚︊﹠﹛︣ا﹡﹪ ا﹛ـ ٧٢٨﹝︐﹢﹁︀ى (ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥ ا﹨(،﹥﹢︊﹠﹛︀ج ا﹜︧﹠﹤ ا﹠﹞ ،  155، ص 7ج، ﹅﹫﹆︑ :ر︫︀د . د ︡﹝﹞
  .﹨ـ١٤٠٦ا﹔و﹜﹩، : ﹤ ﹇︣︵︊﹤، ا﹜︴︊︺﹤﹝﹣︨︧: ︨︀﹜﹛، ﹡︀︫︣

  :شود ابن تیمیه روي دو مطلب دست گذاشته است همانگونه که مشاهده می
زیرا در اولین مسلمان اختالف نظر است و طبق یک قول ابو بکر نخستین   ؛ علی علیه السالم اولین مسلمان نیست : مطلب اول

  .مسلمان بوده است
اما او در حال کودکی اسالم آورده و اسالم یک کودك هیچگونه ارزش   ، ن فرد مسلمان بودهبرفرض که علی نخستی  : مطلب دوم

     .ندارد و در صحت اسالم کودك میان علماء گفتگو است
در نوشتار پیش رو، بر آنیم که ابتدا نخستین مسلمان بودن امیرمؤمنان علیه السالم از نظر اجماع و اقوال علماي اهل سنت و روایات 

  .ح آنها در چند فصل ثابت کنیم، آنگاه پاسخ شبهه ابن تیمیه را نیز بیان نماییمصحی
  

  در اسالم از نظر اجماع و نظر حداکثري) ع(پیشگامی امیر مؤمنان  : فصل اول
  

آنها بر نخستین آید که  نظر داشت روایاتی که در منابع اهل سنت آمده، اگر اقوال علماي بزرگ آنها را بررسی کنیم، به دست میبدون در
  :نماییم در این قسمت هر دو مورد را بررسی می. مسلمان بودن امیرمؤمنان علیه السالم اجماع نظر دارند و یا نظر اکثر آنها این است

  ادعاي اجماع: الف 

  )عدم اختالف تاریخ نویسان در نخستین مسلمان بودن علی  (حاکم نیشابوري . 1

  . اصحاب تاریخ اختالفی نیست که در این که امیرمؤمنان علی علیه السالم نخستین مسلمان است در میان:  گوید حاکم نیشابوري می
    ︀ وإ﹡﹞ـ︀ ا︠︐﹙﹀ـ﹢ا ﹁ـ﹪ ︋﹙﹢︾ـ﹥      و﹐ أ︻﹙﹛ ︠﹑﹁︀ ︋﹫﹟ أ︮︀ب ا﹜︐﹢ار أن ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ر︲ـ﹩ اً ︻﹠ـ﹥ أو﹜ـ﹛ إ︨ـ﹑﹝

  ︣ ︗ـ︀ل ا﹜︊ـ︀﹜︽﹫﹟ ︋ـ︡︒ ︻﹞ـ︣و ︋ـ﹟      وا﹜﹫︭ ︻﹠︡ ا﹜︖﹞︀︻﹤ أن أ︋︀ ︋﹊︣ ا﹜︭︡﹅ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ أول ﹝﹟ أ︨ـ﹙﹛ ﹝ـ﹟ ا﹜
﹥︧︊︻.  

بینم در این که علی بن ابی طالب اولین مسلمان است؛ تنها اختالف در سن بلوغ آن حضرت هنگام  من در میان مورخان اختالفی نمی
آن رو ایت  اما در نزد اهل سنت قول صحیح این است که ابو بکر نخستین مسلمان از میان مردان بالغ است و دلیل. اسالم آوردن است

  .عمرو بن عبسه است
 ﹜﹋︀﹛اً ا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ًـ ٤٠٥﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜﹠﹫︧︀︋﹢ري، أ︋﹢ ︻︊︡ ا﹨(،︒︡﹛22، ص 1ج  ، ﹝︺︣﹁﹤ ︻﹙﹢م ا، ﹅﹫﹆︑ :،﹟﹫︧ ﹜︷︺﹞ ︡﹫︧﹛ا  

  م١٩٧٧ - ﹨ـ ١٣٩٧ا﹜︓︀﹡﹫﹤، : ا﹜︴︊︺﹤   ︋﹫︣وت، –دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ا﹜﹠︀︫︣
اما اجماع را انکار کرده اند و دلیل شان هم این است که خود  ،ن سخن حاکم را نقل کردهنکته مهم این که برخی علماي اهل سنت، ای

  :حاکم بعد از ادعاي اجماع گفته است
  ... وا﹜﹫︭ ︻﹠︡ ا﹜︖﹞︀︻﹤ أن أ︋︀ ︋﹊︣ ا﹜︭︡﹅ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل ا﹜︊︀﹜︽﹫﹟

ا نظر اهل سنت را در جمع بین روایات بیان کرده است؛ زیرا در منابع آنها اگر دقت شود حاکم نیشابوري دقیقاً اجماع را قبول دارد؛ ام
کند و از طرفی روایات دیگر آنها ابو بکر  روایت صحیح آمده که نخستین مسلمان را از میان مردان، امیرمؤمنان علیه السالم را معرفی می

  .دانند را نخستین مسلمان می
. ابو بکر در حال اسالم آوردن مرد بالغ و امیرمؤمنان یک فرد نابالغ بوده است: این است که بگویند تنها راه جمع بین روایات در نظر آنها

  .و نتیجه گرفته اند که نخستن فرد مسلمان نابالغ حضرت علی و نخستین مرد بالغ ابو بکر است
  .بل از ابو بکر بوده استروشن است که اسالم آوردن امیرمؤمنان علیه السالم ق  اگر در این توجیه هم دقت شود،
امیر مؤمنان، زید و   کند که قبل از ابوبکر، اهل بیت پیامبر صلی اهللا علیه وآله که شامل حضرت خدیجه، البته ابن کثیر نیز تصریح می



  .شود، اسالم آورده اند خانمش می
  :گونه نقل کرده است این» تاریخ الخلفاء«سخن ابن کثیر را سیوطی در کتاب 

زو︗︐﹥ ︡︠︖﹤ و﹝﹢﹐ه ز︡ وزو︗﹤ ز︡   أ﹨﹏ ︋﹫︐﹥ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ آ﹝﹠﹢ا ﹇︊﹏ ﹋﹏ أ︡ ﹋︓﹫︣ وا﹜︷︀﹨︣ أن﹇︀ل ا︋﹟ 
﹩︐﹡و︻﹙﹩ وور﹇﹤ ا ﹟﹝أم أ.  

و خانم   ، غالمش زید  ، همانند حضرت خدیجه.  ظاهر این است که اهل بیت رسول خدا صلی اهللا علیه وآله پیش از همه ایمان آورده اند
  . لی و ورقهزید و ام ایمن و ع

﹞ ︡﹝﹞﹪ ا﹜︑ ، : ︡︊︻ ﹟︡﹆﹫﹅٣٤، ص ١، ︑︀ر ا﹜﹙﹀︀ء، ج )﹨ـ٩١١﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︧﹫﹢︵﹪، ︗﹑ل ا﹜︡﹟ أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ 
︫︣︀﹡ ،︡﹫﹝﹛ا﹜︧︺︀دة : ا ﹥︺︊︴﹞- ﹥︺︊︴﹛م١٩٥٢ -﹨ـ ١٣٧١ا﹔و﹜﹩، : ﹝︭︣، ا.  

  . بنابراین ادعاي اجماع حاکم نیشابوري سر جایش باقی است

  سیوطی و ابن حجر هیثمی و نقل اجماع .3 – 2

  : ، نیز ادعاي اجماع در این باره را نقل کرده است » تاریخ الخلفاء «سیوطی در کتاب 
أ︨ـ﹙﹛   و﹨ـ﹢ أول ︠﹙﹫﹀ـ﹤ ﹝ـ﹟ ︋﹠ـ﹪ ﹨︀︫ـ﹛ وأ︋ـ﹢ ا﹜︧ـ︊︴﹫﹟       ... و︻﹙﹪ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ أ︡ا﹜︺︪︣ة ا﹜﹞︪﹢د ﹜﹛ ︋︀﹜︖﹠ـ﹤  

︀﹝︡﹇ ﹀﹛و︨﹙﹞︀ن ا ﹜﹇أر ﹟︋ ︡ـ︀ع    ︀ر︨﹪︋﹏ ﹇︀ل ا︋﹟ ︻︊︀س وأ﹡︦ وز﹝︗﹖ا ﹜أ︨﹙﹛ و﹡﹆﹏ ︋︺︱ـ ﹟﹞ و︗﹞︀︻﹤ إ﹡﹥ أول
﹤﹫﹚︻.  

او نخستین خلیفه از بنی هاشم و پدر دو . .. علی که خداوند از او راضی باشد، یکی از ده نفري است که به بهشت بشارت داده شده است
و گروهی گفته اند که علی نخستین مسلمان زید بن ارقم، سلمان فارسی   نوه رسول خدا قبل از همه اسالم آورد؛ بلکه ابن عباس، انس،

  .بوده است و برخی اجماع بر این مطلب را نقل کرده اند
﹞ ︡﹝﹞﹪ ا﹜︑ ، : ︡︊︻ ﹟︡﹆﹫﹅١٦٦، ص١، ︑︀ر ا﹜﹙﹀︀ء، ج)﹨ـ٩١١﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︧﹫﹢︵﹪، ︗﹑ل ا﹜︡﹟ أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ 

︫︣︀﹡ ،︡﹫﹝﹛ا﹜︧︺︀دة : ا ﹥︺︊︴﹞- ﹥︺︊︴﹛م١٩٥٢ -﹨ـ ١٣٧١، ا﹔و﹜﹩: ﹝︭︣، ا.  
  : نویسد ابن حجر هیثمی نیز شبیه عبارت سیوطی را نقل کرده و می

  ا﹜﹀︭﹏ ا﹔ول ﹁﹪ إ︨﹑﹝﹥ و﹨︖︣︑﹥ و︾﹫︣﹨﹞︀
أ︨﹙﹛ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ و﹨﹢ ا︋﹟ ︻︪︣ ︨﹠﹫﹟ و﹇﹫﹏ ︑︧︹ و﹇﹫﹏ ︔﹞︀ن و﹇﹫﹏ دون ذ﹜﹈ ﹇︡﹞︀ ︋﹏ ﹇︀ل ا︋﹟ ︻︊︀س وأ﹡︦ 

  .و﹡﹆﹏ ︋︺︱﹛ ا﹖︗﹞︀ع ︻﹙﹫﹥ ﹙﹛وز︡ ︋﹟ أر﹇﹛ و︨﹙﹞︀ن ا﹜﹀︀ر︨﹪ و︗﹞︀︻﹤ إ﹡﹥ أول ﹝﹟ أ︨
 ︣︖ ﹟︋ا ﹪﹚︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝ا︋﹢ا﹜︺︊︀س أ ،﹪﹝︓﹫﹛︀ى(ا﹁﹢︐﹞ـ﹤ ︻﹙ـ﹪ أ﹨ـ﹏ ا﹜ـ︣﹁︰ وا﹜︱ـ﹑ل وا﹜︤﹡︡﹇ـ﹤،       )﹨ـ٩٧٣﹇︣﹝﹛2ج ، ا﹜︭ـ﹢ا︻﹅ ا ،

︣    -︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹜︐︣﹋﹪ : ︑﹆﹫﹅ ،351ص  - ﹨ــ ١٤١٧ا﹔و﹜ـ﹩،  : ﹜︊﹠ـ︀ن، ا﹜︴︊︺ـ﹤   -﹝﹣︨︧ـ﹤ ا﹜︨︣ـ︀﹜﹤   : ﹋︀﹝﹏ ﹝﹞ـ︡ ا﹜ـ︣اط، ﹡︀︫ـ
  .م١٩٩٧

  )ع(بر نخستین مسلمان بودن علی )  ، قتاده و ابو اسحاق ، عبد اهللا بن محمد ابن شهاب (اتفاق . 4

  ، ، عبد اهللا بن محمد ابن شهاب:  ، اتفاق محدثان قدیم اهل سنت همانند » االستیعاب فی معرفۀ األصحاب «ابن عبد البر در کتاب 
  : ؤمنان علیه السالم نقل کرده استقتاده و ابو اسحاق را بر نخستین بودن امیرم

و﹇︀ل ا︋﹟ ︫︀ب  وا﹜﹫︭ ﹁﹩ ا﹝︣ أ︋﹩ ︋﹊︣ أ﹡﹥ أول ﹝﹟ أ︸︣ إ︨﹑﹝﹥ ﹋︢﹜﹈ ﹇︀ل ﹝︖︀﹨︡ و︾﹫︣ه ﹇︀﹜﹢ا و﹝﹠︺﹥ ﹇﹢﹝﹥
︻﹙﹩ أن ︡︠︖﹤ أول ﹝﹟   وا︑﹀﹆﹢ا و︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹆﹫﹏ و﹇︐︀دة وأ︋﹢ إ︨︀ق أول ﹝﹟ ا︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل ︻﹙﹩

  .︋﹥ ︔﹛ ︻﹙﹩ ︋︺︡﹨︀ ︗︀ء آ﹝﹟ ︋︀ً ور︨﹢﹜﹥ و︮︡﹇﹥ ﹁﹫﹞︀
آنها گفته اند که قوم .  مجاهد و غیر او این چنین گفته اند.  صحیح این است که ابو بکر نخستین کسی است که اسالمش را ظاهر کرد

لمان از نخستین مس:  قتاده و ابو اسحاق گفته اند  ، ، عبد اهللا بن محمد بن عقیل ابن شهاب.  کردند ابو بکر او را از اسالم آوردن منع می



میان مردان علی است و آنها اتفاق نظر دارند که خدیجه اولین شخصی بود که به خدا و رسولش ایمان آورد و آن حضرت را در آنچه 
  .آورده بود تصدیق کرد پس از ایشان علی ایمان آورد

، ص 3ج  ، ا﹐︨︐﹫︺︀ب ﹁﹪ ﹝︺︣﹁﹤ ا﹔︮︀ب،)ـ﹨٤٦٣﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ ا﹜﹠﹞︣ي ا﹜﹆︣︵︊﹪ ا﹜﹞︀﹜﹊﹪، ا︋﹢︻﹞︣ ﹢︨︿ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ 
1092، ﹅﹫﹆︑ :︫︣︀﹡ ،ا﹜︊︖︀وي ︡﹝﹞ ﹪﹚︻ : ﹏﹫︖﹛ـ١٤١٢ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ - دار ا﹨.  

  .بنابر این، در نخستین مسلمان بودن حضرت علی علیه السالم بین علماي متقدم اهل سنت اجماع و اتفاق نظر است

  نظر اکثر: ب

  : تصریح کرده اند که نظریه نخستین مسلمان بودن امیر مؤمنان علیه السالم نظریه اکثر علماء استتعدادي از علماي اهل سنت 

  ) هـ463متوفاي  (ابن عبد البر . 1

نویسد  ، آنگاه می ، در باره اذیت شدن مسلمانان از جمله رسول خدا و ابوبکر و غیره سخن به میان آورده » الدرر «ابن عبد البر در کتاب 
  : ی اولین مسلمان در نزد اکثر اهل علم استکه خدیجه و عل

﹇︀ل ا︋﹟ ︻︊︡ا﹜︊︣ و﹇︡ ذ﹋︣﹡︀ ︠︊︣ه ︋︃﹋︓︣ ﹝﹟ ﹨︢ا ﹁﹪ ︋︀︋﹥ ﹝﹟ ﹋︐︀ب ا﹜︭︀︋﹤ و﹜﹛ ︢﹋︣ ا︋﹟ ﹝︧︺﹢د و﹐ ﹝︖︀﹨︡ ﹁﹪ ﹨︢ا 
﹔﹡﹞︀ ﹋︀﹡︀ ﹁﹪ ︋﹫️ ر︨﹢ل اً و﹝﹟ ﹋︀ن ﹁﹪ ︋﹫︐﹥ ﹋︀ن  و﹨﹞︀ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ︻﹠︡ أ﹋︓︣ أ﹨﹏ ا﹜︺﹙﹛ ا﹜︡︠ ︣︊︖﹤ و﹐ ︻﹙﹫︀

ر ︻﹞﹥ و﹝︹ ذ﹜﹈ ﹁︅﹡﹥ ﹜﹛ ︷︣ إ﹜﹩ ﹇︩︣ ﹝﹠﹞︀ ذ﹜﹈ ﹁﹙﹛ ﹣ذ︀ و﹨﹣﹐ء ا﹜︧︊︺﹤ ︸﹠﹞ ︣﹛ ذ﹜﹈ ﹁﹙﹆﹢ا ا﹔ذى ﹁﹪ ︗﹢ا
﹜﹞﹢﹇ ﹟﹞ ︪︡︡﹛ا.  

ذکر کردیم اما ابن مسعود و مجاهد »  صحابه «ما خبر آزار مسلمانان را بسیار تر از این در جاي خودش در کتاب : گوید ابن عبد البر می
در نزد اکثر اهل علم از جمله نخستین مسلمانان هستند؛ ) خدیجه و علی(را نیاورده اند در حالی که آن دو تن  در این خبر خدیجه و علی

  ....زیرا آنها در خانه رسول خدا بودند و کسی که در خانه آن حضرت بودند، در حمایت عمویش بودند 
  .﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣، دار ا﹜﹠︪︣، ︵︊﹅ ٤٢︣︋، ص١ا﹜︡رر، ج  ،)﹨ـ ٤٦٣﹝︐﹢﹁︀ي (ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ 

  :نویسد وي در جاي دیگر می
وا﹔﹋︓︣ ﹝﹠﹛  وا︠︐﹙︿ ﹁﹪ ا﹔ول ﹝﹠﹞︀ ﹁︣وي ︻﹟ ︧︀ن ︋﹟ ︔︀︋️ وإ︋︣ا﹨﹫﹛ ا﹜﹠︺﹪ و︵︀﹀﹤ أ︋﹢ ︋﹊︣ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛

  .و﹇︡ ذ﹋︣﹡︀ ا﹜﹆︀﹙﹫﹟ ︋︢﹜﹈ وا﹒︔︀ر ا﹜﹢اردة ﹁﹪ ︋︀︋﹥ ﹝﹟ ﹋︐︀ب ا﹜  ﹥︋︀︭﹆﹢﹜﹢ن ︻﹙﹪
عی و گروهی روایت شده است که از حسان بن ثابت و ابراهیم نخ. بکر، اختالف شده استدر باره نخستین مسلمان بودن علی و ابو

  . ....گویند که علی نخستین فرد مسلمان است بکر نخستین مسلمان است، اما اکثر آنها میابو
  .، دار ا﹜﹠︪︣، ︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫٣٨︣، ص ١ا﹜︡رر، ج   ،)﹨ـ ٤٦٣﹝︐﹢﹁︀ي (ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ 

  ) هـ630متوفاي (اثیر جزري ابن . 2

  :نویسد ابن اثیر جزري نیز پس معرفی نسبی امیر مؤمنان علیه السالم می
︊︡ؤ ا﹜﹞ﹳ︴ُ﹙ٌ︉ ︋﹟ِ ﹨︀︫﹛ ︋﹟ ︻︊︡ ﹝﹠︀ف ︋﹟ ﹇︭﹪َـ ︋﹟ ﹋﹑ب ا︋﹟ ﹝︣ة ︋﹟ ﹋︺︉ ︋﹟ ﹜﹣ى ا﹜﹆︫︣﹪  ︋﹪ ︵︀﹜︉ ︋﹟ ︻ًـ ︻ًـ﹙﹪َـ ︋﹟ﹳ أَ

 ﹪﹝︫︀﹛ر︨﹢ل اً. ا ﹜︻ ﹟︋ا  ،...  
وَـل ا﹜﹠︀س إِ︨﹑﹝︀ً   . .︻﹙﹩ ﹝︀ ﹡︢﹋︣ه   ﹇﹢ل ﹋︓﹫︣ ﹝﹟ ا﹜︺﹙﹞︀ءٌ ﹁﹪ و﹨﹢ أَ

  .علی نخستین مسلمان در نظریه بسیاري از علماء است که بنابر آنچه ما بیان کردیم
 ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︧﹛ا﹔︔﹫︣ أ︋﹪ ا ﹟︋ ﹟︡﹛ـ٦٣٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ أ︔﹫︣ ا﹜︖︤ري، ︻︤ ا﹨(،﹥︋︀︭﹛١٠٠، ص٤ج ، أ︨︡ ا﹜︽︀︋﹤ ﹁﹪ ﹝︺︣﹁﹤ ا﹅﹫﹆︑ ، :

  .م ١٩٩٦ -﹨ـ  ١٤١٧ا﹔و﹜﹩، : ﹜︊﹠︀ن، ا﹜︴︊︺﹤/ ︋﹫︣وت  -دار إ﹫︀ء ا﹜︐︣اث ا﹜︺︣︋﹪ : ︣︻︀دل أ﹞︡ ا﹜︣﹁︀︻﹪، ﹡︀︫



  ) هـ 655متوفاى ( ابن ابی الحدید. 3

، سؤالی را  باره سخن امیر مؤمنان که خودش را پیشگام ترین مسلمان معرفی کرده، در ابن ابی الحدید متعزلی در شرح نهج البالغه
  . در تعارض است ، دانند ضرت با نظریه گروهی که ابو بکر و زید بن حارثه را سابق در اسالم میمطرح کرده است که این گفتار ح

  : نظر اکثر اهل حدیث و محققان از سیره نویسان روایت کرده اند که علی نخستین مسلمان است  : گوید آنگاه در پاسخ می
إن : إن أ︋︀ ︋﹊︣ ︨︊﹆﹥، و﹇ـ︀ل ﹇ـ﹢م  : ﹇﹢م ﹝﹟ ا﹜﹠︀سو︨︊﹆️ إ﹜﹩ ا﹖﹞︀ن، و﹇︡ ﹇︀ل : ﹋﹫︿ ﹇︀ل: أن ﹆︀ل: ا﹜﹞︧︃﹜﹤ ا﹜︧︀د︨﹤

أ﹋︓︣ أ﹨﹏ ا﹜︡︒ وأ﹋︓︣ ا﹜﹞﹆﹆﹫﹟ ﹝﹟ أ﹨﹏ ا﹜︧﹫︣ة رووا أ﹡ـ﹥ ︻﹙﹫ـ﹥ ا﹜︧ـ﹑م أول     إن: ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹤ ︨︊﹆﹥؟ وا﹜︖﹢اب
  .﹝﹟ أ︨﹙﹛
، 4ج ا﹜︊﹑︾ـ﹤،  ، ︫ـ︣ح ﹡ـ︕  )﹨ــ  ٦٥٥﹝︐﹢﹁ـ︀ى (ا﹜︡︡ ا﹜﹞︡ا﹠﹪ ا﹜﹞︺︐︤﹜﹪، ا︋﹢︀﹝ـ︡ ︻ـ︤ ا﹜ـ︡﹟ ︋ـ﹟ ﹨︊ـ﹤ اً ︋ـ﹟ ﹝﹞ـ︡ ︋ـ﹟ ﹝﹞ـ︡           إ︋﹟ أ︋﹪
  .م١٩٩٨ -﹨ـ ١٤١٨ا﹔و﹜﹩، : ﹜︊﹠︀ن، ا﹜︴︊︺﹤/ ︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ﹝﹞︡ ︻︊︡ ا﹜﹊︣﹛ ا﹜﹠﹞︣ي، ﹡︀︫︣: ︑﹆﹫﹅ ،70ص

  : نویسد ابن ابی الحدید در جاي دیگر می
︣ إ︨﹑﹝﹥، أن ︻﹙﹫︀ً ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹋︀ن ﹨﹢ ا﹜︧︀︋﹅، وأن أ︋︀ ︋﹊︣ ﹨﹢ أول ﹝﹟ أ︸ و﹐ ر︉ أن ا﹜﹫︭ ﹝︀ ذ﹋︣ه أ︋﹢ ︻﹞︣

  .﹁︷﹟ أن ا﹜︧︊﹅ ﹜﹥ 
بدون شک صحیح همان چیزي است که ابو عمر آن را ذکر کرده و آن این که علی علیه السالم سابق در اسالم بوده است و ابو بکر 

  . نخستین کسی بوده که اسالمش را ظاهر کرده و گمان بر این شده است که او سابق در اسالم بوده است
  : ، این گونه نتیجه گیري کرده است باره روایات سابق بودن زید صحبت کردهایشان پس از این که در 

 ﹤︋ ︡︐︺ ﹐ ︫︀ذ، وا﹜︪︀ذ ﹈﹛︢﹛ ︿﹛︀﹝﹛وأن ا ،ً︀﹞﹑︨︡ل ﹝︖﹞﹢ع ﹝︀ ذ﹋︣﹡︀ه أن ︻﹙﹫︀ً ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م أول ا﹜﹠︀س إ﹁.  
شاذ و نادر است و قول شاذ مورد مجموع آنچه را ما ذکر کردیم داللت دارد بر این که علی نخستین مسلمان است و نظر مخالف آن 

  . اعتنا نیست
  ٧٦، ص ٤︫︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹤، ج

  ) هـ732متوفاي  (ابو الفداء . 4

  : نویسد اسماعیل بن علی نیز می  ابو الفداء
، أن ﹁︢﹋︣ ︀︮︉ ا﹜︧﹫︣ة و﹋︓﹫︣ ﹝﹟ أ﹨﹏ ا﹜︺﹙﹛ ﹐ ︠﹑ف ﹁﹪ أن ︡︠︖﹤ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛، وا︠︐﹙︿ ﹁﹫﹞﹟ أ︨﹙﹛ ︋︺︡﹨︀،

  .︺︡﹨︀، ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥أول ا﹜﹠︀س إِ︨﹑﹝︀ً ︋
سیره نویسان و .  اختالفی نیست که خدیجه نخستین مسلمان است اما اختالف در باره کسی است که بعد از ایشان مسلمان شده است

  . طالب علیه السالم است ، علی بن ابی بسیاري از اهل علم ذکر کرده اند که نخستین مسلمان بعد از حضرت خدیجه
  .︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣ ،٧٥، ص١ج ، ا﹜﹞︐︭︣ ﹁﹪ أ︠︊︀ر ا﹜︊︪︣،)﹨ـ٧٣٢﹝︐﹢﹁︀ى(︡اء ︻﹞︀د ا﹜︡﹟ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ︻﹙﹪ أ︋﹢ ا﹜﹀

  ) هـ852متوفاي (محمد بن اسماعیل صنعانی . 5

  : نویسد وي نیز می
︢﹋﹢ر ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜  ﹨﹢ أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ أ︋﹢ ا﹜︧﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ︋﹟ ︻﹛ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ أول

  .ا﹔﹇﹢ال ︻﹙﹩ ︠﹑ف ﹁﹪ ︨﹠﹥ ﹋﹛ ﹋︀ن و﹇️ إ︨﹑﹝﹥  ﹁﹪ أ﹋︓︣
پسر عم رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم نخستین مسلمان از میان مردان در بسیاري از اقوالی   امیر مؤمنان ابو الحسن علی بن ابی طالب،

  . سال داشته استاست که ذکر شده ولی در سن آن حضرت اختالف نظر است که در هنگام اسالم آوردن، چند 



︑ ، : ︡︊︻ ︡﹝﹞﹆﹫﹅ ٤٤، ص ١، ︨︊﹏ ا﹜︧﹑م ︫︣ح ︋﹙﹢غ ا﹜﹞︣ام ﹝﹟ أد﹜﹤ ا﹔﹊︀م، ج )﹨ـ٨٥٢﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜︭﹠︺︀﹡﹪، ﹝﹞︡ ︋﹟ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ا﹔﹝﹫︣ 
   ١٣٧٩ا﹜︣ا︋︺﹤ : ا﹜︴︊︺﹤   ︋﹫︣وت، –دار إ﹫︀ء ا﹜︐︣اث ا﹜︺︣︋﹪ : ا﹜︺︤︤ ا﹜﹢﹜﹪، دار ا﹜﹠︪︣

  ) هـ852متوفاي  (ابن حجر عسقالنی . 6

  : نویسد حجر عسقالنی نیز میابن 
﹁﹪  ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹞︴﹙︉ ︋﹟ ﹨︀︫﹛ ︋﹟ ︻︊︡ ﹝﹠︀ف ا﹜﹆︫︣﹪ ا﹜︀︫﹞﹪ أ︋﹢ ا﹜︧﹟ أول ا﹜﹠︀س إ︨﹑﹝︀

  .﹇﹢ل ﹋︓﹫︣ ﹝﹟ أ﹨﹏ ا﹜︺﹙﹛
  . ، نخستین مسلمان است طبق قول بسیاري از اهل علم... علی بن ابی طالب 

  ٥٦٤، ص٤ا﹖︮︀︋﹤ ﹁﹪ ︑﹞﹫﹫︤ ا﹜︭︀︋﹤، ج

  ) هـ1014متوفاي (قاري مال علی . 7

  : نویسد وي نیز می
و﹨﹢ أوَـل   ﹨﹢ أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ﹳ﹊﹠﹩ أ︋︀ ا﹜︧﹟ وأ︋︀ ︑︣اب ا﹜﹆︫︣﹪،) و︻﹟ ︻﹙﹪ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥) ( 85( 

  .و﹝﹟ ا﹜︭︊﹫︀ن ﹁﹪ ︗﹞﹫︺︀ ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜︢﹋﹢ر ﹁﹪ أ﹋︓︣ ا﹔﹇﹢ال
او از دیدگاه بسیاري اقوال، نخستین مرد مسلمان و از . قریشی استامیرمؤمنان علی بن ابی طالب کنیه اش ابو الحسن و ابو تراب 
  . دیدگاه همه اقوال نخستین کودکی است که مسلمان شده است

، ص ١ج  ، ﹝︣﹇︀ة ا﹜﹞﹀︀︑﹫ ︫︣ح ﹝︪﹊︀ة ا﹜﹞︭︀︋﹫،)﹨ـ١٠١٤﹝︐﹢﹁︀ى( ﹝﹑ ︻﹙﹪ ا﹜﹆︀ري، ﹡﹢ر ا﹜︡﹟ أ︋﹢ ا﹜︧﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ︨﹙︴︀ن ﹝﹞︡ ا﹜︣وي
٢٥٢، ﹅﹫﹆︑ :﹪﹡︀︐﹫︻ م ٢٠٠١ -﹨ـ ١٤٢٢ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤/ ﹜︊﹠︀ن -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ، ﹡︀︫︣︗﹞︀ل.  

  ) هـ1089 (عکري حنبلی . 8

  :نویسد عکري حنبلی نیز می
  .︋︺︡ ︣﹫︓﹋ ︡﹠︻ ﹥︖︡︠﹟ و﹨﹢ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛

  . علی نخستین مسلمان در نزد بسیاري از علما بعد از خدیجه است
﹞ ﹟︋ ︡﹝أ ﹟︋ ﹪﹛ا ︡︊︻ ،﹪﹚︊﹠﹛ا﹜︺﹊︣ي ا ︡﹝)︀ى﹁﹢︐﹞ذ﹨︉، ج )﹨ـ١٠٨٩ ﹟﹞ ٥٠، ص١، ︫︢رات ا﹜︢﹨︉ ﹁﹪ أ︠︊︀ر﹅﹫﹆︑ ، : ا﹜﹆︀در ︡︊︻

  .﹨ـ١٤٠٦ا﹔و﹜﹪، : د﹝︪﹅، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ︋﹟ ﹋︓﹫︣ : ا﹔ر﹡﹣وط، ﹝﹞﹢د ا﹔ر﹡︀ؤوط، ﹡︀︫︣

  نقد تنها روایت معارض این نظریه

ها یک روایت معارض وجود دارد که اسالم آوردن آن ، تن داند در مقابل این نظریه اکثر که علی علیه السالم را نخستین مسلمان می
  : ابن عساکر این روایت را با سند و متن ذیل نقل کرده است.  داند حضرت را پس ایمان آوردن یک گروه از مردم می

أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ا﹜︪︀﹝﹪ أ﹡︀ أ︋﹢ ︻︓﹞︀ن ا﹜︊﹫︣ي أ﹡︀ أ︋﹢ ︻﹞︣و ا﹜﹫︣ي أ﹡︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ︋ـ﹟ ا﹜﹞﹣﹝ـ﹏ ا﹜︭ـ﹫︣﹁﹪    
︻﹟ ︤︡ ︋﹟ رو﹝︀ن ︻﹟ ︻︴︀ء ︋﹟ ︧︀ر ︻﹟ ا︋﹟ ︻︊︀س  ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ﹝﹆︧﹛ ﹡︀ ︋︪︣ ︋﹟ ﹝﹞︡ ا﹜﹫︪﹊︣ي ﹡︀ أ︋﹪ ﹡︀ ︋︊︽︡اد

﹥︖︡︠ ﹜﹚︨ر︨ـ﹢ل اً ︮ـ﹙﹩ اً ︻﹙﹫ـ﹥     ︔﹛ أ﹡︀س ︔﹛ ︻﹙﹪ ﹇︀ل أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝︹ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و ﹜﹨︣﹞︃﹁
  .اد وا﹜﹙︀ت وا﹜︺︤ى وأ﹝︣﹨﹛ ︋︀﹜︭﹑ةو︨﹙﹛ ︪︋︀دة أن ﹐ إ﹜﹥ إ﹐ اً وأن ﹝﹞︡ا ︻︊︡ه ور︨﹢﹜﹥ و︠﹙︹ ا﹔﹡︡

، خدیجه است پس از آن گروهی از مردم  نخستین شخصی که به رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم اسالم آورد:  گوید ابن عباس می
ست پس رسول خدا به آنان دستور داد تا به وحدانیت خداوند و این که محمد بنده خدا و رسول او  ؛ دیگر، پس از آن علی مسلمان شد



 

  . شهادت دهند و شرك و بت پرستی را کنار بگذارند و آنان را به اقامه نماز دستور داد
، ︑ـ︀ر︡﹞ ﹠ـ﹤ د﹝︪ـ﹅ وذ﹋ـ︣ ﹁︱ـ﹙︀      )﹨ــ ٥٧١﹝︐﹢﹁ـ︀ى (ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ︋﹪ ا﹜﹆︀︨﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹟ إ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً،

  .١٩٩٥ -︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹀﹊︣ : أ︋﹪ ︨︺﹫︡ ︻﹞︣ ︋﹟ ︾︣ا﹝﹤ ا﹜︺﹞︣ي، ﹡︀︫︣﹝︉ ا﹜︑ ، : ﹟︡﹆﹫﹅٢٧، ص٤٢و︑︧﹞﹫﹤ ﹝﹟ ﹚︀ ﹝﹟ ا﹔﹝︀︔﹏، ج 

  : بررسی روایت

، ضعیف و جاعل  با بررسی که در سند روایت انجام شد یک تن از روایان آن مجهول و یک تن د یگر از نظر علماي رجال اهل سنت
  : روایت است

  : احمد بن المؤمل»  ابی «. 1
و در .  ، هیچگونه توثیق و حتی مدحی براي وي ذکر نشده است در کتب رجالی اهل سنت.  است این شخص پدر محمد بن احمد مؤمل

  . تضعیف شده است)  3512: ( ، به شماره یکی از نرم افزارهاي رجال اهل سنت»  جوامع الکلم «برنامه 
  : عثمان بن مقسم. 2

ظر احمد بن حنبل منکر الحدیث و از نظر دار قطنی ، یحیی بن معین، سعدي کذاب و جاعل روایت دانسته و از ن ، ثوري این راوي را
  . متروك الحدیث است

  : اقوال علماء را در تضعیف این راوي این گونه آورده است»  الضعفاء والمتروکین «ابو الفرج ابن الجوزي در کتاب 
و﹇︀ل ︤︡   ﹋︢︋﹥ ا﹜︓﹢ري  ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ﹝﹆︧﹛ أ︋﹢ ︨﹙﹞﹤ ا﹜︊︣ي ا﹜﹊﹠︡ي ا﹜︊︭︣ي و﹇﹫﹏ ﹋﹢﹁﹪ ︣وي ︻﹟ ﹨︪︀م ︋﹟ ︻︣وة

︹ء  ︋﹟ زر﹪︫ ﹐ ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝و﹇︀ل أ ︣﹊﹠﹞ ﹤︓︡ ء﹪︪︋ ︦﹫﹛ ﹩﹫ ﹝﹟ ا﹜﹞︺︣و﹁﹫﹟ ︋︀﹜﹊︢ب وو︲︹   و﹇︀ل ﹢﹨
︒︡﹛وا﹜︡ار﹇︴﹠﹪ ﹋︢اب و﹇︀ل ا﹜︧︺︡ي ا ﹪︀︧﹠﹛︣وك و﹇︀ل ا︐﹞.  

یحیی بن معین .  استروایتش منکر : احمد بن حنبل گفته.  روایت او چیزي نیست: گوید یزید بن زریع می ، داند ثوري او را دروغگو می
نسائی و .  او دروغگو است:  سعدي گفته است.  ، او دروغگویان و جاعالن معروف روایت است روایت او چیزي نیست:  دیگو می

  . او متروك است:  دارقطنی گفته اند
︻︊︡ اً ا﹜﹆︀︲﹪،  :، ︑﹆﹫﹅ ١٧٢، ص٢، ا﹜︱︺﹀︀ء وا﹜﹞︐︣و﹋﹫﹟، ج)﹨ـ٥٧٩﹝︐﹢﹁︀ي(ا︋﹟ ا﹜︖﹢زي، ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹝﹞︡، أ︋﹢ ا﹜﹀︣ج 

   ١٤٠٦ا﹔و﹜﹩ : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  –دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : دار ا﹜﹠︪︣
  : کند که بسیاري از علماء او را تکذیب کرده اند ، تصریح می » المغنی فی الضعفاء «ذهبی در کتاب 

  . ﹋︢︋﹥ ︾﹫︣ وا︡ ︻﹠﹥ ﹝﹠︀﹋﹫︣ ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ﹝﹆︧﹛ ا﹜︊︣ي ︻﹟ ﹨︪︀م ︋﹟ ︻︣وة و﹇︐︀دة - 4066
:  ︑﹆﹫﹅  ، ٤٢٩، ص  ٢، ج  ، ا﹜﹞︽﹠﹪ ﹁﹪ ا﹜︱︺﹀︀ء ) ﹨ـ ٧٤٨﹝︐﹢﹁︀ى  (، ︫﹞︦ ا﹜︡﹟ ا︋﹢︻︊︡ اً ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن  ︪︀﹁︺﹪ا﹜︢﹨︊﹪ ا﹜

︣︐︻ ﹟︡﹛ا﹜︡﹋︐﹢ر ﹡﹢ر ا.  
  : نویسد ذهبی در جاي دیگر می

  ]5617  [ ﹤︓︡ ﹪﹁ ︿︺︲ ﹩﹚︻ ا﹔︻﹑م ﹥﹝﹔ا ︡︀ن ︋﹟ ﹝﹆︧﹛ ا﹜︊︣ي أ︋﹢ ︨﹙﹞﹤ ا﹜﹊﹠︡ي ا﹜︊︭︣ي أ﹝︓︻.. .︑ ﹤﹋︣
﹩﹫ ︡﹝﹝﹠﹊︣ ا﹜﹆︴︀ن وا︋﹟ ا﹜﹞︊︀رك و ﹇︀ل أ ﹤︓︡  ﹪﹡︀︗وا﹜︡ار﹇︴﹠﹪ ﹋︢اب و﹇︀ل ا﹜︖﹢ز ﹪︀︧﹠﹛︣وك  و﹇︀ل ا︐﹞.  

.  یحیی و ابن مبارك روایت از وي را ترك کرده اند. ... با این که در حدیث ضعیف است یکی از علماي اعالم است... عثمان بن مقسم 
  . نسائی و دارقطنی متروك الحدیث دانسته است.  او بسیار دروغگو است:  جوزجانی گفته. ث استوي منکر الحدی:  احمد بن حنبل گفته

  ٧٢، ص ٥﹝﹫︤ان ا﹐︻︐︡ال ﹁﹪ ﹡﹆︡ ا﹜︣︗︀ل ج 
  : همین عبارت را ابن حجر عسقالنی نیز در کتابش آورده است

  ١٥٥، ص ٤﹜︧︀ن ا﹜﹞﹫︤ان ج 
  : سخن نسائی در باره او این است

 



  . ﹝︐︣وك ا﹜︡︒  ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ﹝﹆︧﹛ ا﹜︊︣ي 419
  ٧٥، ص ١ ا﹜﹞︐︣و﹋﹫﹟ ﹜﹙﹠︀︧﹪ ج ا﹜︱︺﹀︀ء و

  : نویسد ، می » الضعفاء الکبیر «عقیلی در کتاب 
و﹁﹩ ﹝﹢︲︹  ﹜﹫︦ ︋︪﹪ء ︡︔﹠︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹫︧﹩ ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ا﹜︺︊︀س ︋﹟ ﹝﹞︡ ﹇︀ل ︨﹞︺️ ﹫﹩ ﹇︀ل ︻︓﹞︀ن ا﹜︊︣ي

  ︲︺﹫︿ آ︠︣ ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ﹝﹆︧﹛
دار ا﹜﹞﹊︐︊﹤ : ︻︊︡ ا﹜﹞︺︴﹪ أ﹝﹫﹟ ﹇﹙︺︖﹪، دار ا﹜﹠︪︣: ، ︑﹆﹫﹅٢٢٠، ص ٣، ︲︺﹀︀ء ا﹜︺﹆﹫﹙﹪، ج )﹨ـ٣٢٢﹝︐﹢﹁︀ي(﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣ ︋﹟ ﹝﹢︨﹩ ا﹜︺﹆﹫﹙﹪، أ︋﹢ ︗︺﹀︣ 

  م١٩٨٤ -﹨ـ ١٤٠٤ا﹔و﹜﹩: ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ –ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ 

  : نتیجه

علم و الحدیث را که حضرت علی تواند قول اکثر اهل ال این روایت از نظر سند ضعیف است و روات آن دروغگو و جاعل هستند و نمی
  . داند تضعیف نماید علیه السالم را نخستین مسلمان می

در نهایت ثابت شد که از نظر اجماع علماي متقدم اهل سنت و اکثر صاحب نظران اهل علم آنها، علی علیه السالم نخستین فرد 
  . مسلمان است

  

  )ص(پیشگامی امیرمومنان در کالم رسول خدا  : فصل دوم

  

  .او﹜﹫﹟ ﹝﹢﹝﹟ و او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹋﹠︡ ︱︣ت ︻﹙﹪  روا︀ت ﹁︣اوا﹡﹪ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ︔︀︋️ ﹝﹪︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ﹋﹙﹞︀ت ر︨﹢ل ︠︡ا  در
 ︋︀ ا﹟ ︑︺︊﹫︣ات) ص(را از ز︋︀ن ر︨﹢ل ︠︡ا »  او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن «︑﹟ از ︮︀︋﹥  16،  ، در ﹋︐︉ ا﹨﹏ ︨﹠️ در ﹈ ︋︣ر︨﹪ ﹋﹙﹪

﹜﹛ ا︨﹑﹝︀، اول ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ا︨﹑﹝︀، ا﹇︡﹝﹛ ︨﹙﹞︀، ا﹇︡﹝﹛ ا︨﹑﹝︀، ا﹇︡م ا﹝︐﹪ ︨﹙﹞︀، اول ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ا﹞︀﹡︀، وا﹜︧︀︋﹅ ا﹜﹪ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ او « :
﹋﹥ ︋︺︱﹪ از ︨﹠︡﹨︀ي آن ﹫︮ ! ا﹡︡  ﹡﹆﹏ ﹋︣ده » ︵︀﹜︉، ﹨︢ا اول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋﹪، ا﹡﹥ ﹐ول ا︮︀︋﹪ ︨﹙﹞︀، اول ا﹜﹠︀س ا﹞︀﹡︀، اول ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︋︀ً

﹡﹆﹏ ︫︡ه و ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹫︤ ا﹟ ) ص(و ﹡﹫︤ ا﹫︮ ︡﹠︨ ︀︋ ︉﹚︴﹞ ﹟ از ︋︣︠﹪ ︑︀︋︺﹫﹟ از ر︨﹢ل ︠︡ا ! آ﹡︀ ﹇︴︺︀ً ﹝︐﹢ا︑︣ ا︨️ و ﹝︖﹞﹢ع 
  .ا﹡︡ ﹁︱﹫﹙️ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹁︱﹫﹙️ ﹇︴︺﹪ ︱︣ت ﹝︴︣ح ﹋︣ده

  با سه سند) ع(امیر مؤمنان علی  از طریق     .1

ه السالم رقم خورد، ازدواج آن حضرت با فاطمه زهرا سالم اهللا علیها دختر هاي زیبایی که در زندگی امیرمؤمنان علی یکی از صحنه
  . گرامی رسول خدا صلی اهللا علیه وآله است

  طبق روایات اهل سنت، پس از آنکه رسول خدا به خواستگاري امیرمؤمنان علیه السالم از فاطمه زهرا سالم اهللا علیها پاسخ مثبت داد،
:  به حضرت فاطمه فرمود) ص(رخی از زنان نسبت به شوهر ایشان رنجیده شده و گریستند ؛ رسول خدا حضرت زهرا به خاطر بدگویی ب

  . ام من تو را به ازدواج نخستین مسلمان از امت و صحابه در آورده
    . است  این روایت با مضمون هاي مختلف از طریق امیر مؤمنان علیه السالم نقل شده

  ) ابو مریم از ابو اسحاق از حارث از امیر مومنان ) ( معتبر (ولین مسلمان در بین صحابه علی ا»  اولهم سلما «:  مضمون اول

از امیر مؤمنان علیه السالم نقل کرده است که رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم در قضیه ازدواج »  ا﹜︢ر﹤ ا﹜︴︀﹨︣ة ا﹜﹠︊﹢﹤ « دوالبی در کتاب
    : کند صحابه معرفی می حضرت زهرا امیر مؤمنان را نخستین مسلمان از جمع



﹇︀ل  ︻﹙﹪ ︡︔﹠︀ أ ﹟︋ ︡﹝﹫﹩ ا﹜︭﹢﹁﹪ ︡︔﹠︀ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ أ︋︀ن ︡︔﹠︀ أ︋﹢ ﹝︣﹛ ︻﹟ أ︋﹪ إ︨︀ق ︻﹟ ا﹜︀رث ︻﹟
 ︀ ︀﹛ ️﹡︀ل ︻﹞︣ أ﹆﹁ ︀﹝﹫﹚︻ ًر︨﹢ل ا ﹩︋︃﹁ ﹜﹚︨إ﹜﹩ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و ︀﹝﹠︻ ًأ︋﹢ ︋﹊︣ و︻﹞︣ ر︲﹪ ا ︉︴︠

أر﹨﹠︀ ﹁︤و︗﹥ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹁︀︵﹞﹤ ﹁﹙﹞︀ ︋﹙︼ ذ﹜﹈ ﹁︀︵﹞﹤ ︋﹊️  ︻﹙﹪ ﹁﹆︀ل ﹝︀ ﹜﹪ ﹝﹟ ︫﹪ء إ﹐ در︻﹪
﹝︀ ﹜﹈ ︑︊﹊﹫﹟ ︀ ﹁︀︵﹞﹤ ﹁﹢اً ﹜﹆︡ أ﹡﹊︐﹈ أ﹋︓︣﹨﹛ ︻﹙﹞︀ : ﹇︀ل ﹁︡︠﹏ ︻﹙﹫︀ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹁﹆︀ل 

︀﹝﹚ ﹜﹚︱﹁وأ ︀﹝﹚︨ ﹜﹛وأو.  
 علیه وسلم براي خواستگاري رفتند، رسول خدا براي آنها پاسخ مثبت ابو بکر و عمر نزد رسول خدا صلی اهللا:  علی علیه السالم فرمود

رسول خدا به علی . دهم من چیزي جز سپر ندارم که آن را گرو می  :علی فرمود. شما براي خواستگاري بروید! اي علی: عمر گفت. نداد
فرمود  رسول خدا بر فاطمه وارد شد و. گریه کرد  رسید، چون این خبر به فاطمه. پاسخ مثبت داد و دخترش فاطمه را به ازدواج او در آورد

چرا گریانی ؟ ترا شریک زندگی کسی قرار دادم که از همه ي ایشان دانش بیشتر و فضل افزون تر داشته و پیش ! دخترم فاطمه : 
  . آهنگ تر از همه در پذیرش اسالم است

︨︺︡ ا﹜﹞︊︀رك ا﹜︑ ، : ،﹟︧﹆﹫﹅٩٠، ش ٦٣، ص١، ا﹜︢ر﹤ ا﹜︴︀﹨︣ة ا﹜﹠︊﹢﹤، ج)﹨ـ٣١٠﹢﹁︀ى﹝︐(ا﹜︡و﹐︋﹪، ا﹖﹝︀م ا﹜︀﹁︶ ا︋﹢︋︪︣ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ﹞︀د 
  .﹨ـ١٤٠٧ا﹔و﹜﹩، : ا﹜﹊﹢️، ا﹜︴︊︺﹤ -ا﹜︡ار ا﹜︧﹙﹀﹫﹤ :﹡︀︫︣

  : ︨﹫﹢︵﹪ و ﹡﹆﹏ ︑﹫︭ روا️ ︑﹢︨︳ ا︋﹟ ︗︣︣ ︵︊︣ي

، تصحیح  در ذیل این روایت»  االحادیثجامع  «سیوطی در    ، این روایت امیر مؤمنان علیه السالم را تصحیح کرده و ابن جریر طبري
  : ابن جریر طبري را آورده است

ﹳ﹢لﹳ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︻ًـ﹙َ﹫ؤِ﹞ًـ︀، : ︻ًـ﹟ؤ ︻ًـ﹙ٌ﹪ًـ رًـ︲ٌ﹪ًـ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ︻ًـ﹠ْ﹥ﹳ ﹇َ︀لًـ  ﹳ﹢لِ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ﹁َ︃َ︋ًـ﹩ رً︨ـ َ︠︴َ︉ًـ أَ︋ﹳ﹢ ︋ًـ﹊ٍْ︣ وًـ︻ﹳ﹞ًـ︣ﹳ ﹁َ︀︵ٌ﹞ًـ﹤َ رًـ︲ٌ﹪ًـ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ︻ًـ﹠ُْ﹛ؤ إِ﹐ى رً︨ـ
ﹳ﹢لِ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ﹁َ﹆َ︀لًـ : ًـ︀ ︻ًـ﹙ٌ﹪ّـ ﹇َ︀لًـ أَ﹡ْ️ًـ ﹜ََ︀ : ﹁َ﹆َ︀لًـ ︻ﹳ﹞ًـ︣ﹳ  ًـ﹫ؤ﹀ٌ﹪، ﹁َ︐َ︺ًـُ︣ـضًـ ︻ًـ﹙ٌ﹪أ ذَاتًـ ًـ﹢ؤمٍ ﹜ًٌ︨︣ـ : ﹝ًـ︀ ﹜ٌ﹪ ﹝ٌ﹟ؤ َ︫﹪ؤء إِ﹐ُ دٌرؤ︻ٌ﹪ وًـ︗ًـ﹞ًـ﹙ٌ﹪ وً︨ـ

ﹳ﹢لﹳ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ﹁َ︀︵ٌ﹞ًـ﹤َ، ﹁َ: ًـ︀ ︻ًـ﹙ٌ﹪ّـ ﹨َ﹏ؤ ﹜َ﹈ًـ ﹝ٌ﹟ؤ َ︫﹪ؤء ؟ ﹇َ︀لًـ  ﹙َ﹞ُـ︀ ︋ًـ﹙َ︼َ ﹁َ︀︵ٌ﹞ًـ﹤َ ذا﹜ٌ﹈ًـ ︋ًـ﹊َ️ؤ، ︗ًـ﹞ًـ﹙ٌ﹪ وًـدٌرؤ︻ٌ﹪ أَرؤ﹨ٌ﹠ُُ﹞ًـ︀، ﹁ََ︤وُـ︗ًـ﹠ٌ﹪ رً︨ـ
ﹳ﹢لﹳ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ﹁َ﹆َ︀لًـ  ،: ﹁ًَ︡ـَ︠﹏ًـ ︻ًـ﹙َ﹫ؤَ︀ رً︨ـ وًـأَ﹇ًْ︡ـ﹝ًـُ﹛ؤ  ﹝ًـ︀ ﹜َ﹈ٌ ︑َ︊ؤ﹊ٌ﹫﹟ًـ ًـ︀ ﹁َ︀︵ٌ﹞ًـ﹤ُ ؟ وًـا﹜﹙ُ﹥ٌ ﹜َ﹆َ︡ؤ أَ﹡ْ﹊َؤ︐ُ﹈ٌ أَ﹋ْ︓ًَ︣ـ﹨ُ﹛ؤ ︻ٌ﹙ْ﹞ًـ︀ً، وًـأَ﹁ْ︱ًـ﹙َُ﹛ؤ ٌ﹙ْ﹞ًـ︀ً

  ).أَوُـ﹜َُ﹛ؤ ٌ︨﹙ْ﹞ًـ︀ً: ، وًـ﹁ٌ﹪ ﹜َ﹀ْ︶ ٌ︨﹙ْ﹞ًـ︀ً
  وًـا﹜ّ︡ـو﹐َ︋﹪ ﹁ٌ﹪ ا﹜ّ︢رُـ﹤ٌ ا﹜︴ُ︀﹨ًٌ︣ـةٌ ا︋﹟ ︗︣︣ وُ︮ـ﹥ﹳ

کنی ؟ سوگند به خدا ترا به ازدوج شخصی در آوردم که از همه ي  چرا گریه می!  دخترم فاطمه: رسول خدا صلی اهللا وعلیه و آله فرمود 
 هریر نیز این مطلب را گفته و دوالبی در کتاب ذریصحابه علم بیشتري دارد و در قبول اسالم از تمامی مردم مقدم تر است ابن ج

  . الطاهره سند حدیث را صحیح دانسته است
 239، ص 16ج  ،)ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜︭︽﹫︣ وزوا︡ه وا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣(، ︗︀﹝︹ ا﹐︀د︒ )﹨ـ٩١١﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︧﹫﹢︵﹪، ︗﹑ل ا﹜︡﹟ أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ 

  .︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣  ،7799ش 

︿︣︑ در ﹋︐︉ ︵︊︣ي ️روا  
، ولی در کتاب طبري اصل روایت  طبري این روایت را نقل و تصحیح کرده است:  گوید ، سیوطی در این عبارت می با توجه به متن فوق

  . شود و این نشانگر تحریف در کتاب طبري است و تصحیح آن دیده نمی

  :بررسی تفصیلی سند 

  : کنیم می  اي رجال اهل سنت بررسیاکنون حال تک تک راویان روایت را از نظر علم

  )﹝﹢﹜︿ ﹋︐︀ب(أ︋﹢ ︋︪︣ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ﹞︀د ا﹜︡و﹐︋﹪ . 1



  : گوید ذهبی در مورد او می
أ︋﹢ ︋︪︣ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ ﹟︋ ︡﹝﹞︀د ︋﹟ ︨︺﹫︡ ا︋﹟ ﹝︧﹙﹛ ا﹔﹡︭︀ري ا﹜︡و﹐︋﹪ ا﹜︣ازي  ا﹖﹝︀م ا﹜︀﹁︶ ا﹜︊︀رع  ا﹜︡و﹐︋﹪
  .ا﹜﹢راق
  ...متخصص و ورزیده در روایت )  روایت حفظ باشدکه صد هزار  کسی (، حافظ  پیشوا  ، دوالبی

︫︺﹫︉ ا﹔ر﹡﹣وط، : ︑﹆﹫﹅ ،309، ص 14ج  ، ︨﹫︣ أ︻﹑م ا﹜﹠︊﹑ء،)﹨ـ ٧٤٨﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︢﹨︊﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، ︫﹞︦ ا﹜︡﹟ ا︋﹢︻︊︡ اً ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن 
  .﹨ـ١٤١٣ا﹜︐︀︨︺﹤، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -﹝﹣︨︧﹤ ا﹜︨︣︀﹜﹤ : ﹝﹞︡ ﹡︺﹫﹛ ا﹜︺︣﹇︧﹢︨﹪، ﹡︀︫︣

2 .︡﹝ا﹜︭﹢﹁﹪ أ ﹩﹫ ﹟︋:  
  :گوید  مزي در مورد او می
﹩﹫ ﹟︋ ︡﹝ا﹜︭﹢﹁﹪ ا﹜︺︀︋︡   أ ﹪﹁﹢﹊﹛ا﹔َودٌيَـ، أ︋﹢ ︗︺﹀︣ ا ︀︣﹋ز ﹟︋ ...﹜︑︀ ﹢︋︀ل أ﹇:  ﹥﹆︔.  ﹪︀︋︃س ︋﹥  :وًـ﹇َ︀ل ا﹜﹠ًُ︧ـ ﹐.  

  . روایتش مشکلی ندارد:  نسائی گفته است.  او ثقه است  : ابو حاتم گفته
﹝﹣︨︧﹤ ا﹜︨︣︀﹜﹤ : ︋︪︀ر ︻﹢اد ﹝︺︣وف، ﹡︀︫︣. د: ︑﹆﹫﹅ ،517، ص1ج ، ︑︢︉ ا﹜﹊﹞︀ل،)﹨ـ٧٤٢﹝︐﹢﹁︀ى(︡ا﹜︣﹞﹟ ا﹜﹞︤ي، ا︋﹢ا﹜︖︀ج ﹢︨︿ ︋﹟ ا﹜︤﹋﹪ ︻︊

  .م١٩٨٠ –﹨ـ ١٤٠٠ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -

  إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ أ︋︀ن. 3
  :گوید  ، در مورد او می ذهبی پس از معرفی ایشان

وروى ︻︊︀س  أ﹞︡ وأ︋﹢ داود ﹥﹞﹤ ا﹜︡︒ و︔﹆و﹋︀ن ﹝﹟ أ ...ا﹜﹢راق ا﹜﹊﹢﹁﹪ ا﹜︀﹁︶ ) خ (  إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ أ︋︀ن
  .︔﹆﹤  ا﹜︡وري ︻﹟ ﹫﹩ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹇︀ل إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ أ︋︀ن ا﹜﹢راق
  . دانسته است یحیی بن معین نیز وي را ثقه می.  وي از پیشوایان روایت بود و احمد و ابو داود او را توثیق کرده اند

  347، ص10 سیر أعالم النبالء ج

4 .﹜︣﹞ ﹢︋أ  
  : گوید مقدسی در مورد او می.  عبد الغفار بن قاسم است ، اسم این راوي

 ︡︊︻ ﹜︣﹞ ﹪︋︣وه ︻﹠﹥ ︾﹫︣ أ ﹜﹛ ︀رث﹛︀رث، ︻﹟ ا﹛︣و ︋﹟ ﹝︣ة، ︻﹟ ا︋﹟ أ︠﹪ ا﹝︻ ﹟︻ ،︣︺︧﹞ ︒︡ ﹟﹞ ︉︣︾
  .و︗﹢ُـد إ︨﹠︀ده وو︮﹙﹥ ﹨﹢  ا﹜︽﹀︀ر ︋﹟ ا﹜﹆︀︨﹛

  . متصل دانسته است ا نیکو واز حارث جز ابو مریم عبد الغفار بن قاسم روایت نکرده و او سند روایت ر... 
، ا﹜﹞﹆︨︡﹪، ا﹖﹝︀م ا﹜︀﹁︶ أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︵︀﹨︣ 200، ص 1أ︵︣اف ا﹜︽︣ا︉ وا﹔﹁︣اد ﹝﹟ ︡︒ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹜﹙︅﹝︀م ا﹜︡ار﹇︴﹠﹪ ج 

ا﹜︧﹫︡ / ﹝﹞﹢د ﹝﹞︡ ﹝﹞﹢د ︧﹟ ﹡︭︀ر : ﹅ ا﹔و﹜﹩، ︑﹆﹫: م، ا﹜︴︊︺﹤ 1998 -﹨ـ  1419 -︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ، دار ا﹜﹠︪︣ )﹨ـ  507﹝︐﹢﹁︀ي (
︿︨﹢  

  : شمس الدین سخاوي سخن ذهبی را در باره ایشان نقل کرده است
  .و﹋︀ن ذا ا︻︐﹠︀ء ︋︀﹜︺﹙﹛ وا﹜︣︗︀ل  و﹇︡ ︡ث ︻﹟ ﹡︀﹁︹ و︻︴︀ء ︋﹟ أ︋﹪ ر︀ح و︗﹞︀︻﹤... ﹇︀ل ا﹜︢﹨︊﹪ 

  . و به بحث علمی و رجال اعتنا داشت.... 
 - دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ﹡︀︫︣ ،191، ص 2ج  ، ا﹜︐﹀﹤ ا﹜﹙︴﹫﹀﹤ ﹁﹪ ︑︀ر ا﹜﹞︡﹠﹤ ا﹜︪︣﹀﹤،)﹨ـ٩٠٢﹝︐﹢﹁︀ى(﹜︣﹞﹟ ا﹜︧︀وي، ︫﹞︦ ا﹜︡﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ ا

  .م١٩٩٣/ ﹨ـ١٤١٤ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤
  : نویسد که شعبه در باره او حسن رأي داشت ابن حجر عسقالنی می

  .و﹋︀ن ︫︺︊﹤ ︧﹟ ا﹜︣أي ﹁﹫﹥



 ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ︡﹝︀ي(︖︣ أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ا﹜︺︧﹆﹑﹡﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ﹁﹢︐﹞ج)﹨ـ 852 ،﹥︺﹀﹠﹝﹛263، ص1، ︑︺︖﹫﹏ ا ﹅﹫﹆︑ ، :دار ا﹜﹠︪︣ . د ،﹅﹛︡اد ا﹞إ﹋︣ام اً إ :
  ا﹔و﹜﹩،: ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  -دار ا﹜﹊︐︀ب ا﹜︺︣︋﹪ 

  : ابن حجر در جاي دیگر از کتابش عقیده شعبه را در باره او نوشته که من حافظ تر از او ندیده ام
﹞ ︶﹀و﹇︀ل ︫︺︊﹤ ﹜﹛ ار ا﹤﹠.  

  42، ص 4لسان المیزان ج 
  : نویسد مقریزي نیز می

: ، و︣︴﹥ و︖︀وز ا﹜︡ ﹁﹪ ﹝ ﹤︡︐﹩ ﹇︀ل ︨﹞︺️ أ ︡﹫︺︨ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝︓﹠﹪ ︻﹙﹩ أ︋﹪ ﹝︣﹛  :و﹇︀ل ا︋﹟ ︻︡ي 
وا︋﹟ ︨︺﹫︡ ﹫︒ ﹝︀ل ﹨︢ا ا﹜﹞﹫﹏ ا﹜︸ ﹢﹛ : ︪︡︡︣ ︻﹙﹛ أ︋﹪ ﹝︣﹛ و︠︣ج ︡︓﹥ ﹜﹛ ︐︕ ا﹜﹠︀س إ﹜﹩ ︫︺︊﹤ و﹇︀ل 

  .و﹜︺︊︡ ا﹜︽﹀︀ر أ︀د﹛︀︮ ︒﹤: ﹇︀ل   .﹫︹ ﹖﹁︣ا︵﹥ ﹁﹪ ا﹜︐︪
اگر علم :  گفت حتی می.  کرد کرد و بیش از اندازه مدح می از احمد بن محمد بن سعید شنیدم که ابو مریم را مدح می:  ابن عدي گفته

  . یات صالح داردعبد الغفار روا:  ابن عدي گفته. ... شوند ابو مریم ظاهر شود و روایاتش را نقل کند مردم به شعبه محتاج نمی
 ﹪﹚︻ ﹟︋ ︡﹝أ ﹟︡﹛︤ي، ︑﹆﹪ ا︣﹆﹝﹛︀ي (ا﹁﹢︐﹞ا﹜︱︺﹀︀ء، ج )﹨ـ 845 ﹪﹁ ﹏﹞︀﹊﹛ا ︭︣︐﹞ ،1 200، ص ﹅﹫﹆︑ ، : ︪︣﹠﹛︀رف ا﹜︡﹝︪﹆﹪، دار ا︻ ﹟︋ ﹟﹝أ :

  م1994 -﹨ـ 1415ا﹔و﹜﹩ : ا﹜﹆︀﹨︣ة، ا﹜︴︊︺﹤ / ﹝︭︣  - ﹝﹊︐︊﹤ ا﹜︧﹠﹤ 
  : ابن حجر عسقالنی نیز سخن ابن عدي را نقل کرده است

و︣︴﹥ و︑︖︀وز ا﹜︡ ﹁﹪ ﹝ ﹤︡︐﹩ ﹇︀ل ﹜﹢ ︸︣ ︻﹙﹛ أ︋﹪  ︨﹞︺️ ︋﹟ ︻﹆︡ة ︓﹠﹪ ︻﹙﹩ أ︋﹪ ﹝︣﹛ ︋﹟ ︻︡ي و﹇︀ل
  .﹝︣﹛ ﹜﹞︀ ا︐︀ج إ﹜﹩ ︫︺︊﹤ أ︡ا ﹇︀ل ︋﹟ ︻︡ي وإ﹡﹞︀ ﹝︀ل إ﹜﹫﹥ ︋﹟ ︻﹆︡ة ﹨︢ا ا﹜﹞﹫﹏ ﹐﹁︣ا︵﹥ ﹁﹪ ا﹜︐︪﹫︹

  263، ص 1︑︺︖﹫﹏ ا﹜﹞﹠﹀︺﹤، ج 
رسد، حتى اگر تضعیفات فراوانی هم داشته باشد، جداي از اینکه تمامی  سن میاقل به درجه حبا توجه به آنچه ذکر شد، روایت وي حد
اش بود  تضعیف او به خاطر عقیده: گوید باشد، صحت ندارد، زیرا احمد بن حنبل در مورد او می... تضعیفات وى حتی اگر با ادعاي وضع و 

  !نه به خاطر روایتش 
أ︋﹪ ﹝︣﹛ ﹁﹊︀﹡﹢ا ︱︖﹢ن إذا ﹇︀ل أ︋﹢ ﹝︣﹛ و︑︊︧﹛ أ︋﹢ ︻︊︡ اً ﹇﹙️  ﹇︀ل أ︋﹢ ︻︊︡ اً ذ﹋︣ أ︋﹢ ︻︊﹫︡ة ﹁﹪ ︑︭﹠﹫﹀﹥ ︻﹟

  ... ﹝﹟ ﹇︊﹏ رأ﹥ ﹔︋﹪ ︻︊︡ اً أ︋﹢ ﹝︣﹛ ﹝﹟ أ﹟ ︗︀ء ︲︺﹀﹥ ﹝﹟ ﹇︊﹏ رأ﹥ أو ﹝﹟ ﹇︊﹏ ︡︓﹥ ﹇︀ل
ابو مریم چنین :  گفتند وقتی می:  ابو عبیده در کتابش از ابو مریم سخن به میان آورده و گفته:  گوید می)  احمد بن حنبل (ابو عبد اهللا 

ضعف ابو مریم از ناحیه رأي و نظر اوست و یا :  به ابو عبد اهللا گفتم.  کرد اما ابو عبد اهللا تبسم می  ، ، مردم فریاد شان بلند می شد گفته
  . ...از ناحیه نظر ورأي او  : ؟ گفت از نقل حدیثش

 ﹩︨﹢﹞ ﹟︋ ︣﹝︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︣﹀︺︗ ﹢︋︀ي (ا﹜︺﹆﹫﹙﹪، أ﹁﹢︐﹞101، ص3︲︺﹀︀ء ا﹜︺﹆﹫﹙﹪، ج  ،)﹨ـ 322 ﹅﹫﹆︑ ، : ︪︣﹠﹛دار : ︻︊︡ ا﹜﹞︺︴﹪ أ﹝﹫﹟ ﹇﹙︺︖﹪، دار ا
  م1984 -﹨ـ 1404ا﹔و﹜﹩ : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  –ا﹜﹞﹊︐︊﹤ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ 

  :︻﹞︣و ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊﹫︡ أ︋﹢ إ︨︀ق ا﹜︧︊﹫︺﹪ . 5
  :گوید  ابن حجر در مورد او می.  یست، احتیاجی به آوردن توثیقات وي ن این رو ؛ از این شخص از راویان بخاري و مسلم است

  ︻﹞︣و ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊﹫︡ و﹆︀ل ︻﹙﹪ ع ا﹜︧︐﹤
  100ش  56، ص 8 تهذیب التهذیب ج

  : ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹐︻﹢ر   ا﹜︀رث. 6
  . ؛ اما در عین حال و در کمال تعجب از وي روایت نیز نقل کرده اند این راوي را برخی همانند شعبی تکذیب کرده اند

  : نویسد دارد و می »  العلم ه، و اوعی ، امام عالمه «ره ایشان تعبیر ذهبی در با



أ︋﹢ ز﹨﹫︣ ا﹜︀رث ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹋︺︉ ︋﹟ أ︨︡ ا﹜﹞︡ا﹡﹪ ا﹜﹊﹢﹁﹪ ︀︮︉ ︻﹙﹪ وا︋﹟  ﹖﹝︀ما ا﹜︺﹑﹝﹤ ا﹜︀رث ا﹔︻﹢ر ﹨﹢
  ... ﹋︀ن ﹁﹆﹫︀ ﹋︓﹫︣ ا﹜︺﹙﹛ ﹝︧︺﹢د

﹆﹢ل ︑︺﹙﹞️ ا﹜﹆︣آن ﹁ـ﹪ ︨ـ﹠︐﹫﹟ وا﹜ـ﹢﹪ ﹁ـ﹪ ︔ـ﹑ث       و﹝﹟ ا﹜︪﹫︺﹤ ا﹔ول و﹋︀ن ﹝﹟ أو︻﹫﹤ ا﹜︺﹙﹛ ﹇﹙️ ﹇︡ ﹋︀ن ا﹜︀رث
﹟﹫﹠︨  

﹁︃﹝︀ ﹇﹢ل ا﹜︪︺︊﹪ ا﹜︀رث ﹋︢اب ﹁﹞﹞﹢ل ︻﹙﹩ أ﹡﹥ ︻﹠﹩ ︋︀﹜﹊ـ︢ب ا﹜︴ـ︃ ﹐ ا﹜︐︺﹞ـ︡ وإ﹐ ﹁﹙﹞ـ︀ذا ـ︣وي ︻﹠ـ﹥ و︺︐﹆ـ︡ه        
و﹇ـ︀ل   وأ﹝︀ ﹫﹩ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹁﹆ـ︀ل ﹨ـ﹢ ︔﹆ـ﹤    ︋︐︺﹞︡ ا﹜﹊︢ب ﹁﹪ ا﹜︡﹟ و﹋︢ا ﹇︀ل ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜﹞︡﹠﹪ وأ︋﹢ ︠﹫︓﹞﹤ ﹨﹢ ﹋︢اب

  ︔﹛ إن ا﹜﹠︀︧﹪ وأر︋︀ب ا﹜︧﹠﹟ ا︐︖﹢ا ︋︀﹜︀رث... ︋︃س و﹋︢ا ﹇︀ل ا﹖﹝︀م ا﹜﹠︀︧﹪ ﹜﹫︦ ︋﹥ ︋︃س  ﹝︣ة ﹜﹫︦ ︋﹥
حارث ظرف علم و از :  گویم می. ... مصاحب علی و ابن مسعود و یک فقیه کثیر العلم بود... ، ابو زهیر  ، پیشوا حارث بن اعور عالمه
  . ل یاد گرفتم و وحی را در سه سالقرآن را در دو سا:  گفت او می.  شیعیان نخستین بود

و گرنه   شود که مقصود شعبی کذب از روي خطا است نه از روي تعمد، ، حمل بر این می اما سخن شعبی که حارث را کذاب معرفی کرده
  . چرا شعبی از او روایت نقل کرده در حالی که اعتقاد به تعمد کذبش در امور دینی دارد

روایاتش اشکالی : و مرتبه دیگر گفته .  وي ثقه است:  وي را کذاب دانسته اما یحیی بن معین گفته است ابن مدینی و ابو خثیمه نیز
  . سپس نسائی و ارباب سنن به روایاتش احتجاج کرده اند.  ندارد و نسائی نیز گفته است روایتش اشکالی ندارد

︫︺﹫︉ ا﹔ر﹡﹣وط، : ︑﹆﹫﹅ ،١٥٣، ص٤ج  ، ︨﹫︣ أ︻﹑م ا﹜﹠︊﹑ء،)﹨ـ ٧٤٨﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︢﹨︊﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، ︫﹞︦ ا﹜︡﹟ ا︋﹢︻︊︡ اً ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن 
  .﹨ـ١٤١٣ا﹜︐︀︨︺﹤، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -﹝﹣︨︧﹤ ا﹜︨︣︀﹜﹤ : ﹝﹞︡ ﹡︺﹫﹛ ا﹜︺︣﹇︧﹢︨﹪، ﹡︀︫︣

  : نویسد و در جاي دیگر در باره حارث می
وا﹜︖﹞﹢ر ︻﹙﹩ ︑﹢﹨﹫﹟   ﹝︣هوا﹜﹠︀︧﹪ ﹝︹ ︑︺﹠︐﹥ ﹁﹪ ا﹜︣︗︀ل ﹁﹆︡ ا︐︕ ︋﹥ و﹇﹢ى أ و︡︒ ا﹜︀رث ﹁﹪ ا﹜︧﹠﹟ ا﹔ر︋︺﹤

 ﹤︐︖﹛ ﹪﹁ ︢ب﹊ أ﹡﹥ ﹋︀ن ︣﹨︀︷﹛︣وي ︻﹠﹥ وا ﹜︔ ﹤︋︢﹊ ﹪︊︺︪﹛︢ا ا﹁ ا﹔︋﹢اب ﹪﹁ ﹤︓︡﹛ ﹜︐أ﹝︣ه ﹝︹ روا
﹤︑︀︀﹊ا﹜﹠︊﹢ي ﹁﹑ و﹋︀ن ﹝﹟ أو︻﹫﹤ ا﹜︺﹙﹛ و ︒︡﹛وأ﹝︀ ﹁﹪ ا.  

ن را تقویت کرده است؛ اما شعبی امرش روایت حارث در سنن اربعه و نسائی با سخت گیري وي در رجال به او احتجاج کرده اند و ایشا
مثال شعبی وي را تکذیب کرده ولی پس از آن روایتش را نقل کرده . را سست دانسته با این که روایت او در تمام ابواب موجود است

  . علم بوده است اما در روایت نبوي نه، و ایشان از مخزنهاي. ست که شعبی او را در لهجه و حکایاتش تکذیب کرده استظاهر این. است
  172، ص  2میزان االعتدال فی نقد الرجال ج 

، حارث بن عبد اهللا از نظر یحیی بن معین موثق و از نظر ذهبی و برخی دیگر همانند نسائی که از وي روایت نقل  با توجه به متن فوق
  . ، مورد اعتبار و داراي منزلت است کرده اند

      : خود آورده است»  ︺︣﹁﹤ ا﹜︓﹆︀ت﹝ « عجلی کوفی نیز اسم وي را در کتاب
  ...ا﹜︀رث ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹔︻﹢ر 

 ﹛︀︮ ﹟︋ ًا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝أ ﹟︧﹛︀ى(ا﹜︺︖﹙﹪، أ︋﹪ ا﹁﹢︐﹞ـ٢٦١﹨( ﹜︊﹨و﹝﹟ ا﹜︱︺﹀︀ء وذ﹋︣ ﹝︢ا ︒︡﹛وا ﹜﹚︺﹛ا﹜︓﹆︀ت ﹝﹟ ر︗︀ل أ﹨﹏ ا ﹥﹁︣︺﹞ ،
  .م١٩٨٥ – ١٤٠٥ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︧︺﹢د﹤، ا﹜︴︊︺﹤ -ا﹜﹞︡﹠﹤ ا﹜﹞﹠﹢رة  -﹜︡ار ﹝﹊︐︊﹤ ا: ︻︊︡ ا﹜︺﹙﹫﹛ ︻︊︡ ا﹜︺︷﹫﹛ ا﹜︊︧︐﹢ي، ﹡︀︫︣: ︑﹆﹫﹅  ،٢٧٨، ص١ج وأ︠︊︀ر﹨﹛،

  : ، صحیح است کند گوید آنچه را که حارث از امیرمومنان نقل می می»  یحیی بن معین «به نقل جرجانی 
ا﹜︀رث  ︡︔﹠︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹪ ا﹜﹞︣وزي ︔﹠︀ ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ︨︺﹫︡ ا﹜︡ار﹝﹪ ﹇︀ل ︨︃﹜️ ﹫﹩ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹇﹙️ أي ︫﹪ء ︀ل

  .︻﹙﹪ ﹇︀ل ︔﹆﹤ ﹁﹪
یعنی حارث در .  ثقه است:  ؟ گفت از یحیی بن معین سؤال کردم روایات حارث علی چگونه است:  گوید عثمان بن سعید دارمی می

  . روایتش از علی علیه السالم ثقه است
 ︡﹝أ︋﹢ أ ︡﹝﹞ ﹟︋ ً︀ي(ا﹜︖︣︗︀﹡﹪، ︻︊︡اً ︋﹟ ︻︡ي ︋﹟ ︻︊︡ا﹁﹢︐﹞١٨٦، ص ٢ج ، ا﹜﹊︀﹝﹏ ﹁﹪ ︲︺﹀︀ء ا﹜︣︗︀ل، )﹨ـ ٣٦٥﹅﹫﹆︑ ، : ،︀ر ︾︤اوي︐﹞ ﹩﹫

  ١٩٨٨ – ١٤٠٩ا﹜︓︀﹜︓﹤: ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  – دار ا﹜﹀﹊︣: دار ا﹜﹠︪︣



علماء :  گوید ، می ابن کثیر بعد از نقل یک روایت که در آن حارث بن عبد اهللا قرار دارد.  از دیدگاه ابن کثیر نیز ایشان مورد اعتماد است
  . ورزید از نظر من حافظ فرائض بود و به واجبات و حساب اهتمام میدرباره حارث سخن گفته اند اما او 

  ﹜﹊﹟ ﹋︀ن ︀﹁︷︀ ﹜﹙﹀︣ا︋ ︀﹫﹠︐︺﹞ ︰︀ و︋︀﹜︧︀ب واً أ︻﹙﹛] ﹇﹙️ [  
  .﹨ـ١٤٠١ –︋﹫︣وت  - دار ا﹜﹀﹊︣ : ﹡︀︫︣ ،٤٦٠، ص١ج   ، ︑﹀︧﹫︣ ا﹜﹆︣آن ا﹜︺︷﹫﹛،)﹨ـ٧٧٤﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪، ا︋﹢ا﹜﹀︡اء إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ︻﹞︣ ا﹜﹆︫︣﹪ 

  : ا﹝﹫︣﹝﹢﹝﹠︀ن ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م. 7
  . جایگاه آن حضرت در نزد اهل سنت حداقل به عنوان خلیفه و صحابه و در نزد شیعه به عنوان اولین امام معصوم روشن است

  ) ایوب بن الحز از ابو اسحاق از حارث از امیرمومنان (»  اقدم أمتی سلما «: مضمون دوم 

اقدم امتی  «این روایت را با اندك تغییر در متن و سند از امیرمؤمنان علیه السالم به صورت »  د﹝︪﹅ ﹝︡﹠﹤ « ابن عساکر در کتاب
  : نقل کرده است»  سلما

أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ا﹜﹆︀︨﹛ ︋﹟ ا﹜︧﹞︣﹇﹠︡ي أ﹡︀ ︻︀︮﹛ ︋﹟ ا﹜︧﹟ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︀︮﹛ أ﹡︀ أ︋﹢ ︻﹞︣ ︋﹟ ﹝︡ي أ﹡︀ أ︋﹢ ا﹜︺︊︀س ︋﹟ 
 ︡﹝﹞ ︀﹡ ﹪﹀︺︖﹛ا ︿︨﹢ ﹟︋ ﹏︱﹀﹛︡ة ﹡︀ ا﹆︻ ﹥﹚︵ ﹟︋ ﹩﹫ ﹟︻ ﹩﹠︓﹝﹛ا ﹟︋ ︡﹫﹝ ﹢﹨أ︋﹢ ا﹜﹞︽︣اء و ︀﹡ ﹥︫︀﹊︻ ﹟︋

﹇︀ل إن ﹁︀︵﹞﹤ ︫﹊️ إ﹜﹩ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩  ︻﹟ ︻﹙﹪ ا﹜﹠︡ي ︻﹟ أ﹢ب ︋﹟ ا﹜︤ ︻﹟ أ︋﹪ إ︨︀ق ا﹜︧︊﹫︺﹪ ︻﹟ ا﹜︀رث
وأ ﹜﹝﹚﹙﹞︀ وأ﹋︓︣﹨﹛ ︻﹙﹞︀ أ﹝︀ ︑︣︲﹫﹟ أن ︑﹊﹢﹡﹪  زو︗︐﹈ أ﹇︡م أ﹝︐﹪ ︨﹙﹞︀ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹁﹆︀ل أ﹐ ︑︣︲﹫﹟ أ﹡﹪

  .﹫︡ة ﹡︧︀ء أ﹨﹏ ا﹜︖﹠﹤ إ﹐ ﹝︀ ︗︺﹏ اً ﹜﹞︣﹛ ا︋﹠﹤ ︻﹞︣ان وأن ا︋﹠﹫﹈ ︨﹫︡ا ︫︊︀ب أ﹨﹏ ا﹜︖﹠﹤︨
آیا راضی نیستی که تو را به ازدواج کسی در آوردم :  آن حضرت فرمود.  کند که فاطمه به رسول خدا شکایت کرد حارث از علی نقل می

آیا راضی نیسیت که سرور .  بار ترین و از نظر علم داناترین امت من است ، و در ازنظر بردباري برد که در اسالم آوردن پیشگام ترین
  ... زنان اهل بهشت باشید

، ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ وذ﹋︣ ﹁︱﹙︀ و︑︧﹞﹫﹤ ﹝﹟ ﹚︀ )﹨ـ٥٧١﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ︋﹪ ا﹜﹆︀︨﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹟ إ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً،
  ١٩٩٥ –︋﹫︣وت  - دار ا﹜﹀﹊︣ : ﹝︉ ا﹜︡﹟ أ︋﹪ ︨︺﹫︡ ︻﹞︣ ︋﹟ ︾︣ا﹝﹤ ا﹜︺﹞︣ي، ﹡︀︫︣: ، ︑﹆﹫﹅١١٣، ص ٧٠﹝﹟ ا﹔﹝︀︔﹏، ج 

  )ع(از امیرمومنان ) ع(امام صادق »  اقدمهم سلما «: مضمون سوم 

کند که ازدواج فاطمه زهرا با امیرمؤمنان  این روایت با اندك تغییر در شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید نقل شده و رسول خدا تصریح می
  : متن روایت این است.  علیهم السالم به دستور خداوند بوده است

، أن ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︻﹟ ︗︺﹀︣ ︋﹟ ﹝﹞︡، ︻﹟ آ︀︋﹥  وروى ︻︊︡ ا﹜︧﹑م ︋﹟ ︮︀﹜، ︻﹟ إ︨︀ق ا﹔زرق،
 ﹟﹚﹆﹁ ،︀﹫﹚︻ زوج ﹁︀︵﹞﹤، د︠﹏ ا﹜﹠︧︀ء ︀﹝﹛ :﹫﹆﹁ ﹈︗وزو ،﹈﹠︻ ﹜﹨ر︨﹢ل اً، ︠︴︊﹈ ﹁﹑ن و﹁﹑ن، ﹁︣د ️﹠︋ ︀ ︀ل﹞ ﹐ ً︣ا

︀ ﹁︀︵﹞﹤، إن اً : ﹜﹥، ﹁﹙﹞︀ د︠﹏ ︻﹙﹫︀ أ︋﹢﹨︀ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ رأى ذ﹜﹈ ﹁﹪ و︗﹛︃︧﹁ ،︀︀ ﹁︢﹋︣ت ﹜﹥ ذ﹜﹈، ﹁﹆︀ل 
﹈︐﹊﹡︃﹁ ﹪﹡︣﹞أ ً︀﹝﹚︨ ﹜﹞︡﹇و﹝︀ زو︗︐﹈ إ﹐ ︋︃﹝︣ ﹝﹟ ا﹜︧﹞︀ء، أ﹝︀ ︻﹙﹞️ أ﹡﹥ أ︠﹪ أ ً︀﹝﹚ ﹜﹝︷︻وأ﹋︓︣﹨﹛ ︻﹙﹞︀ً، وأ ،

  .﹁﹪ ا﹜︡﹡﹫︀ وا﹒︠︣ة 
اي دختر رسول : ل خدا صلی اهللا علیه وآله فاطمه را به ازدواج علی در آورد، زنان بر فاطمه وارد شدند و به ایشان گفتندکه رسو هنگامی
. فالنی و فالنی از تو خواستگاري کردند، رسول خدا به آنها پاسخ رد داد و تو را به ازدواج مرد فقیري در آورد که هیچ مالی ندارد! خدا

. نزد فاطمه آمد ناراحتی در ایشان دید و از این ناراحتی سؤال کرد، فاطمه زهرا این قضیه را با حضرت گفت هنگامی که رسول خدا
خداوند به من دستور داد که تو را به ازدواج پیشگام ترین مسلمان و کسی که داراي بیشترین علم و با ! اي فاطمه :  رسول خدا فرمود

  ؟ دانی که او برادر من در دنیا و آخرت است آیا نمی. زدواج به دستور آسمانی استاین ا. عظمت ترین مردم از نظر حلم است



: ، ︑﹆﹫﹅١٣٦، ص ١٣، ︫︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹤، ج)﹨ـ ٦٥٥﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︡︡ ا﹜﹞︡ا﹠﹪ ا﹜﹞︺︐︤﹜﹪، ا︋﹢︀﹝︡ ︻︤ ا﹜︡﹟ ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡  إ︋﹟ أ︋﹪
  .م١٩٩٨ -﹨ـ ١٤١٨ا﹔و﹜﹩، : ﹜︊﹠︀ن، ا﹜︴︊︺﹤/ ︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ﹝﹞︡ ︻︊︡ ا﹜﹊︣﹛ ا﹜﹠﹞︣ي، ﹡︀︫︣

  : گونه معنا کرده است را این»  اقدمهم سلما «، جمله  » مشارق األنوار على صحاح اآلثار «قاضی عیاض در کتاب 
  و﹇﹢﹜﹥ أ﹇︡﹝﹛ ︨﹙﹞︀ أي إ︨﹑﹝︀

دار  ،٢١٧، ص ٢﹝︪︀رق ا﹔﹡﹢ار ︻﹙﹩ ︮︀ح ا﹒︔︀ر، ج ، )﹨ـ٥٤٤﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜﹫︭︊﹪ ا﹜︧︊︐﹪ ا﹜﹞︀﹜﹊﹪، ا﹜﹆︀︲﹪ أ︋﹪ ا﹜﹀︱﹏ ︻﹫︀ض ︋﹟ ﹝﹢︨﹩ ︋﹟ ︻﹫︀ض 
  .︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣. ا﹜﹞﹊︐︊﹤ ا﹜︺︐﹫﹆﹤ ودار ا﹜︐︣اث: ا﹜﹠︪︣

  ) با سند معتبر (از طریق حضرت زهرا سالم اهللا علیها . 2

می از طریق حضرت فاطمه زهرا فرمایش رسول خدا صلی اهللا علیه وآله درباره نخستین بودن امیرمؤمنان علیه السالم در میان امت اسال
  : سالم اهللا علیها نیز با چند سند نقل شده است

  )﹝︺︐︊︣(»  اول ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ا︨﹑﹝︀ «) س(︻︀︪﹥ از ﹁︀︵﹞﹥ ز﹨︣ا :  ︨﹠︡ اول

  : گوید راوي این سند عایشه است که می
︀︋ٍِ︣ ︻ـ﹟     ︡︔﹠︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻ﹳ︓ْ﹞ًـ︀نًـ ︋﹟ أ︋﹪ َ︫﹫ؤ︊ًـ﹤َ ︔﹠︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻ﹳ︊ًـ﹫ؤ︡ ا﹜ْ﹞ﹳًـ︀رِ︋ِ﹪ّـ ︔﹠︀ 1030 ︻︊︡ ا﹜ْ﹊ ﹟︋ ِ﹜ًَِ︣ـ︺ؤ﹆ُ﹢بًـ ︻ـ﹟ ︗ـًـ

ـ       ﹪ وًـا﹜ُ ﹤ُ ︑َ﹞ؤ︪ـٌ ﹪ ﹁َ︃َ︑َ︐ْـ﹥ﹳ ﹁َ︀︵ٌ﹞ـًـ ﹀َ﹫ؤ﹏ِ ﹇︀ل ﹇︀﹜️ ︻ًـ︀ٌَ︪﹤ُ اْ︫︐َ﹊َ﹩ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︮﹙﹩ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹁ـ﹪ ︋ًـ﹫ؤ︐ـٌ ٌ︢ي ﹡َ﹀ْـ︦ﹳ  أ︋﹪ ا﹜︴ّ
﹛ ﹁ًَ︧ـ︀رُـ﹨َ︀ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︮﹙﹩ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ︻﹙﹫﹥ و︨ـ﹙﹛ ﹁َ︊ًـ﹊َـ️ؤ ︔ُـ﹛ُـ    ︻ًـ︀ٌَ︪﹤َ ︋﹫︡ه ﹋َ︃َنُـ ﹝ٌْ︪﹫ًـ︐ََ︀ ﹝ٌْ︪﹫ًـ﹤ُ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︮﹙﹩ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ︻﹙﹫﹥ و︨﹙

بًـ ﹝﹟ ︋ﹳ﹊َ︀ء ﹁﹆﹙️ ︀ ﹁َ︀︵ٌ﹞ًـ﹤ُ أِِ︣︊َْ︠﹠ٌ﹪ ﹝︀ ﹇︀ل ﹜َ﹈ٌ ﹇︀﹜️ ﹝︀  ︀ أَ﹇ًْ︣ـ ً﹊ًٌـ﹢ؤمِ ︲ًـ﹫ْ﹛︀َ﹋ ️َ️ؤ ﹁﹆﹙️ ﹝︀ رأ﹊ٌا﹁︺ـ﹏  ً︨ـ︀رُـ﹨َ︀ ﹁َ︱ًـ ️﹠﹋
ﹳ﹢لًـ و﹇︡ رًـأَى ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︮﹙﹩ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹝ًـ﹊َ︀﹡َ﹈ٌ ﹁﹙﹞ ﹪ًـ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︮﹙﹩ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ً︨ـ︃َ﹜ََ︀ ﹁﹆︀﹜️ أن رً︨ـ ︀ ︑ُ﹢ﹳ﹁ِ

ـ    ﹠ٌ﹪ ︋ِـ﹥ٌ ا﹜ْ︺ًـ ُ︣ـ︑َ﹫ؤ﹟ِ وًـ﹐  ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︮﹙﹩ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹇︀ل إِنُـ ︗ِ︊ؤِ︣﹏ًـ ﹋︀ن ﹳ︺ًـ︀رِ︲ﹳ﹠ٌ﹪ ︋ِ︀﹜ْ﹆ُ︣ؤآنِ ﹁﹪ ﹋﹏ ً︨ـ﹠َ﹤ ﹝ًـُ︣ـةً و﹇︡ ︻ًـ︀رًـ︲ـًـ ︀مًـ ﹝ـًـ
ا ︋ِ﹥ٌ ﹁َ︃َ︗ِ ﹫ؤ﹟ًـ          أُرًـا﹡ٌ﹪ إِ﹐ ﹝ًـ︡ؤ︻ﹳ﹢ْـ ︀ ︑َ︣ؤ︲ـًـ ︀رُـ﹡ٌ﹪ ﹁﹆ـ︀ل أَ﹝ـًـ ️ﹳ ︔ُـ﹛ُـ ︨ـًـ ِ︻ـؤ ﹥ًـ ﹇︀﹜ـ️ ﹁َ︖ً︤ـ ﹙ٌ﹞ٌ﹫﹟ًـ    ﹫ـ︉ﹳ ﹁َـ︀︑ُ﹆ٌ﹪ ا﹜﹙ـُ ﹈ٌ أَوُـلﹳ ا﹜ْ﹞ﹳ︧ـؤ أَنُـ زَوؤ︗ـًـ

︀ ً︡ـةُ ﹡ًٌ︧ـ︀ءٌ أُ﹝ُـ︐ٌ﹪ ﹋﹞︀ ً︨ـ︀دًـتؤ ﹝ًـ︣ؤًـ﹛ﹳ ﹡ًٌ︧ـ︀ءًـ ﹇َ﹢ؤ﹝ٌَ︀ إِ︨ؤ﹑﹝ٍ ︅ِ﹡ُ﹈ٌ ً︨ـ﹫ِـ َ﹁ ︀   .وًـأَ︻ؤ﹙َ﹞ﹳُ﹛ؤ ︻ٌ﹙ْ﹞ٍ
سوگند به آن کسی که جانم به دست او است راه رفتن . آمد  خانه من مریض شد فاطمه نزد حضرت رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم در 

  . فاطمه همانند راه رفتن رسول خدا بود
همانند امروز گریه نزدیک : من گفتم. سپس اسرار دیگري گفت فاطمه خنده کرد. ، فاطمه گریه کرد پس رسول خدا براي او سري گفت

تا رسول خدا زنده است من این سر را به : اي فاطمه به من خبر بده رسول خدا به شما چه گفت؟ فرمود  :گفتم. بودم تر به خنده را ندیده
جبرئیل در هر سال یک بار قرآن را : رسول خدا فرمود: وقتی آن حضرت از دنیا رفت از فاطمه سؤال شد و ایشان گفت. شما نمی گویم
من   :فاطمه گفت. دهم من عقیده ام این است که خداوند مرا فرا بخواند ومن پاسخ می. دو مرتبه آمدکرد؛ اما در این سال  بر من نازل می

آیا راضی نیستی که شوهر تو نخستن فرد از نظر اسالم آوردن و داناترین آنها از : سپس رسول خدا با من رازي گفت و فرمود. ناله زدم
  .ستی همانگونه که مریم سیده زنان قوم خود بودنظر علم باشد؟ زیرا که شما سیده زنان امت من ه

﹝﹊︐︊﹤ : ﹞︡ي ︋﹟ ︻︊︡ا﹜﹞︖﹫︡ ا﹜︧﹙﹀﹪، ﹡︀︫︣: ︑﹆﹫﹅ ،416، ص 22ج  ، ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹜﹊︊﹫︣،)﹨ـ٣٦٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︴︊︣ا﹡﹪، ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ أ﹢ب 
  .م١٩٨٣ –﹨ـ ١٤٠٤ا﹜︓︀﹡﹫﹤، : ا﹜﹞﹢︮﹏، ا﹜︴︊︺﹤ -ا﹜︤﹨︣اء 

  : بررسی سند روایت

1 .︓︻ ﹟︋ ︡﹝﹞﹤︊﹫︫ ﹪︋︀ن ︋﹟ ا﹝ :  
معرفی » ) مخزن علم(،  العلم ه، اوعی )کسی که صد هزار روایت حفظ است(،  ، حافظ امام «ذهبی از علماي رجال اهل سنت وي را 



  : کرده و در ضمن توثیقات افراد دیگر را نقل کرده است
و﹇︀ل ︮︀﹜  و﹋︀ن ﹝﹟ أو︻﹫﹤ ا﹜︺﹙﹛  ...ا﹜﹞︧﹠︡ أ︋﹢ ︗︺﹀︣ ا﹜︺︊︧﹪ ا﹜﹊﹢﹁﹪  ا﹖﹝︀م ا﹜︀﹁︶ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن ︋﹟ أ︋﹪ ︫﹫︊﹤

  .﹁︃ذ﹋︣ه ﹜﹛ أر ﹜﹥ ︡︓︀ ﹝﹠﹊︣ا و﹇︀ل ا︋﹟ ︻︡ي  ︔﹆﹤ ︗︤رة
ابن عدي گفته .  وي ثقه است:  صالح جزره گفته است.  او از مخزن علم بود... ،  ، حافظ مسند ، پیشوا محمد بن عثمان بن ابی شیبه

  .روایت منکري را از وي ندیده ام :  است
  21، ص14ء جسیر أعالم النبال

  : گوید ذهبی در جاي دیگر می
و﹝︴﹫﹟   ﹝︀ت ︡︒ ا﹜﹊﹢﹁﹤ ﹜﹞﹢ت ﹝﹞︡ ︋﹟ أ︋﹪ ︫﹫︊﹤ ﹇︀ل أ︋﹢ ا﹜︧﹫﹟ ︋﹟ ا﹜﹞﹠︀دي ﹋﹠︀ ﹡︧﹞︹ ا﹜︪﹫﹢خ ﹆﹢﹜﹢ن

  و﹝﹢︨﹩ ︋﹟ إ︨︀ق و︻︊﹫︡ ︋﹟ ︾﹠︀م
  . مرد... ه و حدیث کوفه با مرگ محمد بن ابی شیب:  گفتند دیم که مییما از اساتید شن:  گوید ابو الحسن بن منادي می

  22، ص 14، ج  سیر أعالم النبالء
  : بن قاسم و عبدان را آورده است ه، خطیب بغدادي و مسلم ، ابن عدي ابن حجر در کتاب لسان المیزان توثیقات و تأییدات صالح جزره

﹜﹥ ︑﹢ا﹜﹫︿   لو﹋︀ن ︻︀﹜﹞︀ ︋︭﹫︣ا ︋︀﹜︡︒ وا﹜︣︗︀  ... ا﹜︀﹁︶ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن ︋﹟ أ︋﹪ ︫﹫︊﹤ أ︋﹢ ︗︺﹀︣ ا﹜︺︊︧﹪ ا﹜﹊﹢﹁﹪
  ...و﹨﹢ ︻﹙﹩ ﹝︀ و︮︿ ﹜﹪ ︻︊︡ان ﹐ ︋︃س ︋﹥  ﹜﹛ أر ﹜﹥ ︡︓︀ ﹝﹠﹊︣ا و﹇︀ل ︋﹟ ︻︡ي و︔﹆﹥ ︮︀﹜ ︗︤رة ﹝﹀﹫︡ة

︣﹫︊﹋ ︀ر︑ ﹤﹛ ︉﹫︴﹛︀ل ا﹇ ﹜﹁و﹜﹥ ﹝︺︣﹁﹤ و  ... ︀﹠︋︀︮︊︀ن ﹁﹪ ا﹜︓﹆︀ت و﹇︀ل ﹋︐︉ ︻﹠﹥ أ ﹟︋ و﹇︀ل ︻︊︡ ... وذ﹋︣ه
︡﹝﹞ ﹟︋ ﹛︀︮ ﹤﹠︻ ﹏︨ ﹪﹀︧﹠﹛︀ل ︔﹆﹤ ا﹜﹞﹣﹝﹟ ︋﹟ ︠﹙︿ ا﹆﹁ ...  

  ...  ﹐ ︋︃س ︋﹥ ﹋︐︉ ا﹜﹠︀س ︻﹠﹥ و﹐ أ︻﹙﹛ أ︡ا ︑︣﹋﹥ و﹇︀ل ﹝︧﹙﹞﹤ ︋﹟ ﹇︀︨﹛
او را صالح جزره توثیق کرده و ابن .  او داناي به روایات و علم رجال و داراي تألیف هاي مفید بود.  حافظ است... محمد بن عثمان 

  . ، اشکالی در او نیست رایم توصیف کردهمن روایت منکري را از او سراغ ندارم بنابر آنچه عبدان ب:  عدي گفته
خود آورده و گفته است که  ابن حبان وي را در کتاب الثقات.  براي او تاریخ کبیر است و او داري فهم و معرفت است:  خطیب گفته

است و کسی را  ، مردم از وي روایت نوشته اشکالی در او نیست:  مسلمه بن قاسم گفته است.  اصحاب ما از وي روایت نوشته است
  . ندیدم که او را ترك کرده باشد

  280، ص 5 لسان المیزان ج
  : ، آورده است » الثقات «ابن حبان نیز ایشان در کتاب 

15743 ︀﹠︋︀︮︣وى ︻﹟ ا﹜︺︣ا﹇﹫﹫﹟ ﹋︐︉ ︻﹠﹥ أ ︣﹀︺︗ ﹢︋︀ن ︋﹟ أ︋﹩ ︫﹫︊﹤ أ﹝︓︻ ﹟︋ ︡﹝﹞  
  155، ص  9الثقات ج 

، و  )کسی که صد هزار روایت حفظ باشد و در صدر حافظان است(؛  » الحافظ البارع نواناو را به ع»  طبقات الحفاظ «سیوطی در کتاب 
  : ، تعریف کرده است محدث کوفه

  ...أ︋﹢ ︗︺﹀︣ ا﹜︀﹁︶ ا﹜︊︀رع ﹝︡ث ا﹜﹊﹢﹁﹤ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن ︋﹟ أ︋﹪ ︫﹫︊﹤ 658
  ... ، در صدر حافظان و محدثان کوفه قرار دارده محمد بن عثمان بن ابی شیب

﹛291، ص1﹀︀ظ ج︵︊﹆︀ت ا  
  با توجه به همین توثیقات است که بزرگان علماي اهل سنت همانند حاکم نیشابوري و دیگران روایات ایشان را تصحیح کرده اند

  : ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊﹫︡ ا﹜﹞︀ر︋﹪. 2
  : آورده است  الثقات ابن حبان این رواي را در کتاب.  ، ابن حجر عسقالنی و مبارکفوري توثیق کرده اند ، نسائی این رواي را ابن حبان

﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊﹫︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜﹞︀ر︋﹪ ﹝﹟ أ﹨﹏ ا﹜﹊﹢﹁﹤ ﹋﹠﹫︐﹥ أ︋﹢ ︗︺﹀︣ ا﹜﹠︀س ︣وى ︻﹟ و﹋﹫︹ و︻︊︡ اً  15453



﹟﹫︐︀﹞︀ق ا﹜︓﹆﹀﹩ و︾﹫︣ه ﹝﹟ ︫﹫﹢︠﹠︀ ﹝︀ت ︨﹠﹤ ︠﹞︦ وأر︋︺﹫﹟ و︨إ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹤﹠︻ ︀﹠︔︡ ﹚︗﹔ا ﹟︋  
  108، ص 9الثقات ج 

  : نسائی را نقل کرده که در روایتش اشکالی نیست ، قول » تهذیب الکمال «مزي در کتاب 
︀﹪   ..... ا﹜﹞︀ر︋﹪، أ︋ـ﹢ ︗︺﹀ـ︣ ا﹜﹠ـ︀س ا﹜﹊ـ﹢﹁﹪     ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻ﹳ︊ًـ﹫︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ وا﹇︡: د ت س  - 5446 ﹐  :﹇ـ︀ل ا﹜﹠ُ︧ـًـ
  ...ا﹜︓﹆︀ت، (وذ﹋︣ه ا︋﹟ﹳ ٌ︊ُـ︀ن ﹁﹪ ﹋︐︀ب . ︋︃س ︋﹥

  108، ص 26ج   تهذیب الکمال
  : ، نیز سخن نسائی را نقل کرده است » الوافی بالوفیات «صفدي در کتاب 

ا﹜﹞︀ر︋﹪ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊﹫︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ وا﹇︡ أ︋﹢ ︗︺﹀︣ ا﹜﹞︀ر︋﹪ روى ︻﹠﹥ أ︋﹢ داود وا﹜︐︣﹝︢ي وا﹜﹠︀︧﹪ ﹇︀ل 
﹪︀︧﹠﹛︋︃س ︋﹥ ا ﹐  ︀﹝﹡دو ︀﹞ و︑﹢﹁﹪ ︨﹠﹤ ︠﹞︧﹫﹟ و﹝︀︑﹫﹟ أو  

 ﹈︊أ ﹟︋ ﹏﹫﹚︠ ﹟︡﹛ا﹔ر﹡︀ؤوط و︑︣﹋﹪ ﹝︭︴﹀﹩، ﹡︀︫︣ ،169، ص 3ج  ، ا﹜﹢ا﹁﹪ ︋︀﹜﹢﹁﹫︀ت،)﹨ـ٧٦٤﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︭﹀︡ي، ︮﹑ح ا ︡﹝أ ﹅﹫﹆︑ : ︀ء﹫دار إ
  .م٢٠٠٠ -﹨ـ١٤٢٠ - ︋﹫︣وت  -ا﹜︐︣اث 

  : داند ابن حجر نیز ایشان را صدوق می
  ... ︮︡وق ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊﹫︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ وا﹇︡ ا﹜﹞︀ر︋﹪ أ︋﹢ ︗︺﹀︣ وأ︋﹢ ︺﹙﹩ ا﹜﹠︀س ا﹜﹊﹢﹁﹪ 6120 

  495، ص 1ج   تقریب التهذیب
  : نویسد صدوق را می داند و می مبارکفوري نیز ایشان را

1741  ﹤﹛﹢﹇)︡﹫︊︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹠︔︡ ( ﹪﹁﹢︀س ا﹜﹊ـ﹠﹛︀ر︋﹪ ا﹜﹊﹠︡ي أ︋﹢ ︗︺﹀︣ ا﹝﹛وا﹇︡ ا ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋  ـ﹟   ︮ـ︡وق﹞
  ا﹜︺︀︫︣ة

 ﹜﹫︣﹛ا ︡︊︻ ﹟︋ ﹟﹝︣﹛ا ︡︊︻ ︡﹝﹞ ﹑︺﹛︢ي،)﹨ـ١٣٥٣﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜﹞︊︀ر﹋﹀﹢ري، أ︋﹢ ا﹞︣︐﹛ذي ︋︪︣ح ︗︀﹝︹ ا﹢﹔ا ﹥﹀︑ ،  دار ا﹜﹊︐︉ ا ،343، ص 5ج ﹥﹫﹝﹚︺﹛– 
  .︋﹫︣وت

  : ︻︊︡ ا﹜﹊ ﹟︋ ﹜︣︺﹆﹢ب. 3
  .معرفی کرده اند که استادش جابر و شاگردش محمد بن عبید محاربی است»  عبد الکریم بن یعقوب «کتابهاي تراجم این راوي را به در

  : آورده است»  الثقات «ابن حبان اسم وي را در کتاب 
  ︻﹟ ︻︣وة ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً روى ︻﹠﹥ ﹇︐﹫︊﹤ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ︻︊︡ ا﹜﹊︣﹛ ︋﹟ ︺﹀﹢ر ا﹜︖︺﹀﹪ أ︋﹢ ︺﹀﹢ر ︣وى 14208
  423ص 8 الثقات ج

از سه تن کـه بـه کنیـه ابـو یعفـور       ، » ︮﹫︀﹡﹤ ﹫︮ ﹝︧﹙﹛ ﹝﹟ ا﹖︠﹑ل وا﹜︽﹙︳ و﹞︀︐﹥ ﹝﹟ ا﹖︨﹆︀ط وا﹜︧﹆︳ « شهروزي در کتاب
  . داند ، نام برده و در پایان همه را موثق می مشهور است
︋﹟ ا﹜︺﹫︤ار ﹇﹙️ أ︋﹢ ︺﹀﹢ر ﹨︢ا ﹠︊︽﹪ أن ﹊﹢ن أ︋︀ ︺﹀﹢ر ا﹔︮︽︣ و﹨﹢ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ︻︊﹫︡ ︻﹟ ا﹜﹢﹜﹫︡   أ︋﹢ ︺﹀﹢ر

︣وي ︻﹟ ا︋﹟ ︻﹞︣ وأ﹡︦ و﹋︓﹫︣ ﹜﹛ ︣و ︻﹠﹛  وأ︋﹢ ︺﹀﹢ر ا﹔﹋︊︣ ﹡︧︴︀س ا﹜︊﹊︀﹪ ا﹜︓︺﹙︊﹪ ︋︀﹜︓︀ء ا﹜﹞︓﹙︓﹤ وإ︨﹊︀ن ا﹜︺﹫﹟
  أ︋﹢ ︺﹀﹢ر ا﹔︮︽︣ وا︨﹞﹥ و﹇︡ان و﹆︀ل ﹁﹫﹥ وا﹇︡ وو﹇︡ان ا﹋︓︣ و﹋︃﹡﹥ ﹜﹆︉

﹜︖︺﹀﹪ ا﹜︊︭︣ي روى ︻﹠﹥ ﹇︐﹫︊﹤ و ﹟︋ ﹩﹫﹫﹩ و︾﹫︣﹨﹞︀ و﹜﹛ أ︋﹢ ︺﹀﹢ر آ︠︣ ︔︀﹜︒ وا︨﹞﹥ ︻︊︡ ا﹜﹊ ﹟︋ ﹜︣︺﹀﹢ر ا
  واً أ︻﹙﹛ ﹋﹙﹛ ︔﹆︀ت  وآ︋︀ء ︺﹀﹢ر ﹨﹣﹐ء

﹖︨﹆︀ط ، ︮﹫︀﹡﹤ ﹫︮ ﹝︧﹙﹛ ﹝﹟ ا﹖︠﹑ل وا﹜︽﹙︳ و﹞︀︐﹥ ﹝﹟ ا)﹨ـ٦٤٣﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜﹊︣دي ا﹜︪︣زوري، أ︋﹢ ︻﹞︣و ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن 
  .﹨ـ ١٤٠٨ا﹜︓︀﹡﹫﹤ : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹜︽︣ب ا﹖︨﹑﹝﹪ : ﹝﹢﹁﹅ ︻︊︡اً ︻︊︡ا﹜﹆︀در، ﹡︀︫︣: ︑﹆﹫﹅ ،264، ص 1ج  وا﹜︧﹆︳،

  : نویسد ذهبی نیز می
  .أ︋﹢ ︺﹀﹢ر، ︫﹫ ﹋﹢﹁﹪ ﹝﹟ أ︗﹑د ا﹜︪﹫︺﹤. ︻︊︡ ا﹜﹊︣﹛ ︋﹟ ︺﹀﹢ر ا﹜︖︺﹀﹪ (  4



 

  264، ص 12ج   ︑︀ر ا﹖︨﹑م
  . این راوي از سوي علماي اهل سنت سخنی گفته نشده است نکته مهم این که در جرح

4 .﹪﹀︺︗ ︡︤ ﹟︋ ︣︋︀︗ :  
  : می نویسد»  الکاشف «ذهبی در کتاب .  ایشان نیز از سوي علماي اهل سنت توثیق و مدح دارد

  ... ﹝﹟ أ﹋︊︣ ︻﹙﹞︀ء ا﹜︪﹫︺﹤ و︔﹆﹥ ︫︺︊﹤ ︗︀︋︣ ︋﹟ ︤︡ ا﹜︖︺﹀﹪ ︻﹟ أ︋﹪ ا﹜︴﹀﹫﹏ وا﹜︪︺︊﹪ و︻﹠﹥ ︫︺︊﹤ وا﹜︧﹀﹫︀﹡︀ن 739
  . از بزرگان علماي شیعه است و شعبه وي را توثیق کرده است... جابر بن یزید جعفی 

  288، ص1الکاشف ج
، زهیر بن معاویۀ و وکیع را در باره او آورده  ، شعبه سفیان ثوري:  تهذیب الکمال توثیقات علماي اهل سنت همانند «مزي نیز در کتاب 

  : است
﹟ ا﹜︀رث ︋﹟ ︻︡︊︽﹢ث ︋﹟ ﹋︺︉ ︋﹟ ا﹜︀رث ︋﹟ ﹝︺︀و﹤ ︋﹟ وا︤ ﹟︋ ︣︋︀︗ ﹩﹀︺︗ ﹟︋ ﹪︣﹞ ﹟︋ ﹏︡ ︋: د ت ق  - 879

  ....ا﹜︖︺﹀﹪، 
  .ًـُ︡ـ︔َ﹠َ︀، وأ︠︊︣﹡︀ ﹁︢اك: إذا ﹇︀ل ︗︀︋︣  :﹇︀ل أ︋﹢ ﹡︺﹫﹛، ︻﹟ ︨﹀﹫︀ن ا﹜︓﹢ري 

وًـ﹇َ︀ل . ، ﹝︀ رأ️ أورع ﹁﹪ ا﹜︡︒ ﹝﹠﹥﹋︀ن ︗︀︋︣ ور︻︀ ﹁﹪ ا﹜︡︒ :وًـ﹇َ︀ل ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ﹝︡ي، ︻﹟ ︨﹀﹫︀ن 
: ﹋︀ن ︗︀︋︣ إذا ﹇︀ل : وًـ﹇َ︀ل ﹫﹩ ︋﹟ أَ︋﹪ ︋﹊﹫︣، ︻﹟ ︫︺︊﹤ . ︮︡وق ﹁﹪ ا﹜︡︒ ︗︀︋︣: ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ︻﹙﹫﹤، ︻﹟ ︫︺︊﹤ إ

  .﹝﹟ أو︔﹅ ا﹜﹠︀س ، ﹁﹢︨﹞︺️، وًـُ︡ـ︔َ﹠َ︀
 ﹥ز﹨﹫︣ ︋﹟ ﹝︺︀و ﹟︻ ،︀︱أَ︋﹪ ︋﹊﹫︣ أ ﹟︋ ﹩﹫ ﹝﹟ أ︮︡ق ا﹜﹠︀س ،︨︃﹜️، أو︨﹞︺️: ﹋︀ن إذا ﹇︀ل : وًـ﹇َ︀ل ﹢﹁ . وًـ﹇َ︀ل

  .﹝﹞︀ ︫﹊﹊︐﹛ ﹁﹪ ︫، ﹁﹑ ︑︪﹊﹢ا ﹁﹪ أن ︗︀︋︣ا ︔﹆﹤  :﹟ ﹝﹞︡ ا﹜︴﹠︀﹁︧﹪، ︻﹟ و﹋﹫︹ ︻﹙﹪ ︋
به نقل عبد  ) یعنی سخن او درست است (، همان است و بس  براي فالنی روایت کرد و یا خبر داد:  که جابر بگوید زمانی:  سفیان ثوري

  . با تقواتر از او در روایت ندیدم جابر در روایت پرهیزگار بود و کسی را:  الرحمن بن مهدي سفیان گفته
جابر :  و به نقل یحی بن ابی بکیر شعبه گفته است. اسماعیل بن علیه نیز از شعبه روایت کرده است که جابر در روایت راستگو است

  . او از موثق ترین مردم است:  وقتی حدثنا و سمعت بگوید
  . را نقل کرده است یحیی بن ابی بکیر از زهیر بن معاویه نیز همان سخن فوق

  . ، در ثقه بودن جابر شک نکنید هر زمان در چیز شک کردید:  وکیع گفته است
  467، ص4تهذیب الکمال ج

  : ا︋﹢ ا﹜︴﹀﹫﹏ ﹋﹠︀﹡﹪. 5
از . ایشان از صحابه رسول خدا صلی اهللا علیه وآله است و صحابه از نظر اهل سنت عادل اند و هیچ قدحی در باره آنها پذیرفته نیست 

  . کنیم ن جهت از بررسی حال ایشان خود داري میای
  . در نتیجه این روایت نیز معتبر است

  با سند معتبر»  اولهم اسالما «) س(روایت عایشه از فاطمه زهرا :  سند دوم

  : کند دوالبی در کتاب خود این روایت را از عائشه با سند ذیل و به صورت مختصر نقل می
  ︡︔﹠︀ أ︋﹢ ﹡︺﹫﹛ ︲︣ار ︋﹟ ︮︣د ا﹜︐﹞﹫﹞﹪ ︡︔﹠︀ ︻︊︡ا﹜﹊︣﹛ أ︋﹢ ︺﹀﹢ر ︻﹟ ︗︀︋︣ ︻﹟  ︡︔﹠︀ أ ﹟︋ ︡﹝﹫﹩ ا﹔ودي 190

 



﹇︀﹜️ ︡︔︐﹠﹪ ﹁︀︵﹞﹤ ﹇︀﹜️ ﹇︀ل ﹜﹪ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ زو︗﹈ أ︻﹙﹛  ︻︀︪﹤ أ︋﹪ ا﹜︱﹩ ︻﹟ ﹝︧︣وق ︻﹟
  .وأ﹁︱﹙﹛ ﹙﹞︀  وأو﹜﹛ إ︨﹑﹝︀  ا﹜﹠︀س ︻﹙﹞︀

 ﹟︋ ︡﹝أ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︪︣︋﹢︋ا ︶﹁︀﹛︀م ا﹞﹖︀د ا﹜︡و﹐︋﹪، ا﹝) ︀ى﹁﹢︐﹞ج )﹨ـ٣١٠ ،﹥﹢︊﹠﹛ا﹜︴︀﹨︣ة ا ﹥١٠٣، ص ١، ا﹜︢ر﹅﹫﹆︑ ، : ،﹟︧﹛ا﹜﹞︊︀رك ا ︡︺︨
  .﹨ـ١٤٠٧ا﹔و﹜﹩، : ا﹜﹊﹢️، ا﹜︴︊︺﹤ -ا﹜︡ار ا﹜︧﹙﹀﹫﹤ :﹡︀︫︣

  بررسی سند روایت

  أ ﹟︋ ︡﹝﹫﹩ ا﹔ودي. 1
  : ذهبی این راوي را ثقه دانسته و این گونه معرفی کرده است

﹢ ︗︺﹀︣ ا﹜︺︀︋︡ ︻﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︋︪︣ وأ︋﹪ أ︨︀﹝﹤ و︻︡ة و︻﹠﹥ ا﹜﹠︀︧﹪ وا﹜︊︤ار وا︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ﹫﹩ ا﹔ودي أ︋ 97
  س 264﹝︀ت  ︔﹆﹤ ︻﹆︡ة

  . از او نسائی و بزار و ابن عقده روایت نقل کرده و ایشان ثقه است... احمد بن یحیی ادوي 
، ص ١︫︿ ﹁﹪ ﹝︺︣﹁﹤ ﹝﹟ ﹜﹥ روا﹤ ﹁﹪ ا﹜﹊︐︉ ا﹜︧︐﹤، ج ، ا﹜﹊︀)﹨ـ ٧٤٨﹝︐﹢﹁︀ى (ا﹜︢﹨︊﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، ︫﹞︦ ا﹜︡﹟ ا︋﹢︻︊︡ اً ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن 

٢٠٤﹅﹫﹆︑ ، :︫︣︀﹡ ،﹥﹞ا﹢︻ ︡﹝﹞ : ﹢﹚︻ ﹥︧︨﹣﹞ ،﹥﹫﹞﹑︨﹖م١٩٩٢ -﹨ـ ١٤١٣ا﹔و﹜﹩، : ︗︡ة، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹜﹆︊﹙﹤ ﹜﹙︓﹆︀﹁﹤ ا.  
  : ، توثیق ابن حبان و نسائی را ذکر کرده است » تهذیب الکمال «مزي در 

﹐ :  وًـ﹇َ︀ل ا﹜﹠ًُ︧ـ︀﹪. ︔﹆﹤ :﹇︀ل أ︋﹢ ︀︑﹛. ﹔َودٌيَـ، أ︋﹢ ︗︺﹀︣ ا﹜﹊﹢﹁﹪ ا﹜︭﹢﹁﹪ ا﹜︺︀︋︡أ ﹟︋ ︡﹝﹫﹩ ︋﹟ ز﹋︣︀ ا: س  -124 
  .︋︃س ︋﹥

  517، ص 1تهذیب الکمال ج 
  : ابن حجر نیز او را توثیق کرده است

  ... ︔﹆﹤ أ ﹟︋ ︡﹝﹫﹩ ︋﹟ ز﹋︣︀ ا﹔ودي أ︋﹢ ︗︺﹀︣ ا﹜﹊﹢﹁﹪ ا﹜︺︀︋︡ 124 
  85، ص 1ج   تقریب التهذیب

  : ︋﹟ ︮︣د ا﹜︐﹞﹫﹞﹪ ا︋﹢ ﹡︺﹫﹛ ︲︣ار. 2
  : نویسد ابن جزري در توثیق وي می.  ؛ اما برخی او را توثیق نیز کرده اند این راوي را برخی علماي رجال تضعیف کرده اند

  ،︔﹆﹤ ︮︀﹜ ︲︣ار ︋﹟ ︮︣د ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن أ︋﹢ ﹡︺﹫﹛ ا﹜︐﹞﹫﹞﹪ ا﹜﹊﹢﹁﹪   ج
  . ثقه و صالح است... ضرار بن صرد 

، ︣﹫﹛أ︋﹢ ا ﹟︡﹛ا ︦﹝︫ ،ا︋﹟ ا﹜︖︤ري  ︿︨﹢ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝﹞) ︀ى﹁﹢︐﹞︀ت ا﹜﹆︣اء، ج) ﹨ـ٨٣٣﹆︊︵ ﹪﹁ ﹥︀﹠﹛ا ﹥︀︾١٤٨، ص ١  
  : نویسد مزي نیز می

و︲︣ار ︋﹟ ︮︣د ﹨︢ا ﹝﹟ ا﹜﹞︺︣و﹁﹫﹟ ︋︀﹜﹊﹢﹁﹤، و﹜﹥ أ︀د︒ ﹋︓﹫︣ة، و﹨﹢ ﹝﹟ ︗﹞﹙﹤ ﹝﹟ : وًـ﹇َ︀ل أ︋﹢ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︡ي 
  .﹠︧︉ إ﹜﹩ ا﹜︐︪﹫︹ ︋︀﹜﹊﹢﹁﹤

معروفین در کوفه بوده و روایات زیادي دارند و او از جمله کسانی است که در کوفه به شیعه ضرار بن صرد از :  ابو احمد بن عدي گفته
  . منسوب است
  306، ص 13، ج  تهذیب الکمال

از عبارت مزي دلیل تضعیف این رواي به دست میاید و آن این که چون ایشان منسوب به تشیع است و روایات فضائل علی و اهل بیت 
  . جهت از سوي آنان تضعیف شده استرا نقل کرده ازاین 

نمونه اي از روایاتی که وي نقل کرده و علماي رجال اهل سنت آن را تضعیف کرده روایت ذیل است که ذهبی معتقد بوده این روایت از 
  : جعلیات اوست



ر︲﹪ اً ︲︣ار ︋﹟ ︮︣د أ︋﹢ ﹡︺﹫﹛ ا﹜︴︀ن ذ﹋︣ ﹜﹥ ا﹜︢﹨︊﹪ ︡︓︀ ﹁﹪ ﹝﹫︤ا﹡﹥ رواه ︋﹟ ︊︀ن ︋︅︨﹠︀ده إ﹜﹩ أ﹡︦  350
ا﹡︐﹩ ﹇︀ل ا﹜︢﹨︊﹪ ﹁﹪ ︑﹙﹫︬   أ﹡️ ︑︊﹫﹟ ﹔﹝︐﹪ ﹝︀ ا︠︐﹙﹀﹢ا ﹁﹫﹥ ﹝﹟ ︋︺︡ي  ︻﹠﹥ أ﹡﹥ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹇︀ل ﹜︺﹙﹪

︀﹝﹫﹁ ︀﹝︵︫︣ ﹩﹚︻ ﹤﹡وأ ︒︡﹛أ︻︐﹆︡ه ﹝﹟ و︲︹ ︲︣ار ا﹜﹞︧︐︡رك ذ﹋︣ ﹨︢ا ا.  
  ...کنند  ن اختالف میشما بیان و روشن می کنی آنچه را که امت بعد از من در باره آ  : رسول خدا به علی فرمود

، ١٣٨، ص ١، ا﹜﹊︪︿ ا﹜︓﹫︒ ︻﹞﹟ ر﹝﹪ ︋﹢︲︹ ا﹜︡︒، ج )﹨ـ ٨٤١﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜﹙︊﹪ ا﹜︴︣ا︋﹙︧﹪، إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨︊︳ ا︋﹟ ا﹜︺︖﹞﹪ أ︋﹢ ا﹜﹢﹁︀ 
﹅﹫﹆︑ :︪︣﹠﹛دار ا ،﹪ا﹜︧︀﹝︣ا ﹪︊︮ :︉︐﹊﹛ا ﹜﹛︀︻,  ﹥﹫︋︣︺﹛ا ﹥︱﹠﹛١٩٨٧ - ١٤٠٧ا﹔و﹜﹩: ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ –﹝﹊︐︊﹤ ا     
  . یه علماي منصف دیگر روایات او را تصحیح کرده انداما بق

  . حاکم نیشابوري تمام روایاتش را تصحیح کرده است. 1
  : ابو نعیم اصفهانی نیز روایاتش را تصحیح کرده است. 2

308  ﹟﹫︧﹛ا ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟﹫︭ ﹢︋أ ︀﹠︔ ﹐︀﹇ ﹟﹫︭ ﹪︋أ ﹟︋ ﹜︨︀﹆﹛وأ︋﹢ ا ﹪﹚︴﹛ا ﹩﹫ ﹟︋ ًأ︋﹢ ︋﹊︣ ︻︊︡ ا ︀﹠︔︡
︔﹠︀ ︻︊︡ ا﹜︺︤︤ ا﹜︡راوردي ︻﹟ ︮﹀﹢ان ︋﹟ ︨﹙﹫﹛ ︻﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ا﹔︾︣ ︻﹟ أ︋﹫﹥  ︲︣ار ︋﹟ ︮︣د  ﹪ ︔﹠︀ا﹜﹢اد︻

إن اً ︊︺︒ ر︀ ﹝﹟ ا﹜﹫﹞﹟ ﹨﹪ أ﹜﹫﹟ ︻﹙﹩ ا﹜﹞﹣﹝﹟ ﹝﹟ ا﹜︣︣ (︻﹟ أ︋﹪ ﹨︣︣ة ﹇︀ل ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ 
  . ﹑﹁( ﹫︮︊﹆﹩ أ︡ ﹁﹪ ﹇﹙︊﹥ ﹝︓﹆︀ل ذرة ﹝﹟ إ﹞︀ن إ﹐ ﹇︊︱︐﹥

، ١، ا﹜﹞︧﹠︡ ا﹜﹞︧︐︣ج ︻﹙﹩ ﹫︮ ا﹖﹝︀م ﹝︧﹙﹛، ج )﹨ـ٤٣٠﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹔︊︮︀﹡﹪، أ︋﹪ ﹡︺﹫﹛ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ إ︨︀ق ︋﹟ ﹝﹢︨﹩ ︋﹟ ﹝︣ان 
  م١٩٩٦ -﹨ـ ١٤١٧ا﹔و﹜﹩ : ا﹜︴︊︺﹤  ﹜︊﹠︀ن، –︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ :  ︡﹝﹞ ﹟︧ ︡﹝﹞︧﹟ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ا﹜︪︀﹁︺﹪، دار ا﹜﹠︪︣: ، ︑﹆﹫﹅١٨٨ص
  : ، سخن ابن ابی حاتم در باره صدوق دانستن وي نقل کرده است » تهذیب األسماء واللغات «وي در کتاب نو

  ...  ︮︡وق و﹇︀ل ا︋﹟ أ︋﹪ ︀︮ ﹢﹨ ﹜︑︀︉ ﹇︣ان و﹁︣ا︰.... ︲︣ار ︋﹟ ︮︣د ﹝︢﹋﹢ر -  266
  238، ص 1تهذیب االسماء ج 

  ︻︊︡ا﹜﹊︣﹛ أ︋﹢ ︺﹀﹢ر. 3
  . توثیقات این رواي در سند قبل گذشت

4 .︗﹪﹀︺︗ ︡︤ ﹟︋ ︣︋︀  
  توثیق این رواي در سند قبل گذشت

5 .﹪︱﹛ا︋﹪ ا  
  . ، مسلم بن صبیح و از روایان بخاري و مسلم است و احتیاج به آوردن توثیقات او نیست اسم این راوي

  ﹝︧︣وق ︋﹟ ا︗︡ع. 6
  . وي نیز از راویان بخاري و مسلم است

  ︻︀︪﹤ ︋﹠️ ا︋﹪ ︋﹊︣. 7
  : نکته مهم

، عبد الکریم بن یعقوب همان عبد الکریم بن یعفور است و توثیق وي را  ند که در سند قبلیی کهاي بعدي ثابت ماین سند و نیز سند
  . نیز آوردیم

  :کند  ابن عساکر نیز دو سند براي این روایت ارائه می



﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝أ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︧﹛اً أ﹡︀ أ︋﹢ ا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝︭﹛ا ︡︊︻ ﹜︨︀﹆﹛أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ا  ﹩︨﹢﹞
﹇︀ل ﹡︀ أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ︋﹟ ︻﹆︡ة ﹡︀ أ ﹟︋ ︡﹝﹫﹩ وأ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹢︨﹩ ︋﹟ إ︨︀ق ﹇︀﹐ ﹡︀ ︲︣ار ︋﹟ ︮︣د 

﹇︀﹜️ ︡︔︐﹠﹪ ﹁︀︵﹞﹤ ا︋﹠﹤ ﹝﹞︡ أن  ︻﹟ ︻︀︪﹤ ︻﹟ ︗︀︋︣ ︻﹟ أ︋﹪ ا﹜︱﹩ ︻﹟ ﹝︧︣وق  ︻︊︡ ا﹜﹊ ﹟︋ ﹜︣︺﹀﹢ر ﹡︀
  .وأ﹁︱﹙ ﹜﹙﹞︀ ﹝﹛ ︨﹙﹞︀وأ﹇︡ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹇︀ل ﹜︀ زو︗︐﹈ أ︻﹙﹛ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︻﹙﹞︀

 ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ً︀ق أ﹡︀ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ︻︊︡ ا︨إ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ًا ︡﹫︊︻ ﹟︧﹛أ﹡︀ أ︋﹢ ا ﹪﹞︀︪﹛ا ﹜︨︀﹆﹛أ︠︊︣﹡︀ه أ︋﹢ ا
 ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹜﹫﹨إ︋︣ا ﹟︋ ﹪ ً︀د ︋﹟ ︋︪︣ ا︋﹟ ا﹔︻︣ا︋﹪ ﹡︀أ︋﹢ ︻︊︡ از ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝أ︋﹢ ︨︺﹫︡ أ ︀﹡ ﹤﹛﹢﹇ ︡﹫︫︣︠

ا﹜︖︺﹀﹪ ﹡︀ ︗︀︋︣   ︻︊︡ ا﹜﹊︣﹛ ︋﹟ ︺﹀﹢ر ر ︋﹟ ︮︣د ﹡︀ ا﹜﹞︺︐﹞︣ ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ا﹜︐﹫﹞﹪ ﹇︀ل ﹡︀︋﹟ ﹋︓﹫︣ ا﹜︤﹨︣ي ا﹜﹆︀︲﹪ ﹡︀ ︲︣ا
﹇︀﹜️ ︡︔︐﹠﹪ ﹁︀︵﹞﹤ ︋﹠️ ﹝﹞︡ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ أن ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً  ︻︀︪﹤ ︻﹟ أ︋﹪ ا﹜︱﹩ ︻﹟ ﹝︧︣وق ︻﹟

  .وأ﹁︱﹙﹛ ﹙﹞︀ وأو﹜﹛ ︨﹙﹞︀ ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹇︀ل زو︗︐﹈ أ︻﹙﹛ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︻﹙﹞︀
، ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ وذ﹋︣ ﹁︱﹙︀ و︑︧﹞﹫﹤ ﹝﹟ ﹚︀ )﹨ـ٥٧١﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ︋﹪ ا﹜﹆︀︨﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹟ إ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً، ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪

  ١٩٩٥ –︋﹫︣وت  - دار ا﹜﹀﹊︣ : ﹝︉ ا﹜︡﹟ أ︋﹪ ︨︺﹫︡ ︻﹞︣ ︋﹟ ︾︣ا﹝﹤ ا﹜︺﹞︣ي، ﹡︀︫︣: ، ︑﹆﹫﹅١٣٢، ص٤٢﹝﹟ ا﹔﹝︀︔﹏، ج 
  .ز معتبر استاین روایت از طریق عایشه نی:  در نتیجه

  ) مرسل تابعی صحیح (»  اقدم امتی سلما «:  )س(مرسل ابو اسحاق سبیعی از فاطمه زهرا  :  سند سوم

  :گونه نقل کرده است ابن ابی شیبه فرمایش رسول خدا صلی اهللا علیه وآله را از طریق فاطمه زهرا سالم اهللا علیها با سند معتبر دیگر این
︀ ر︨﹢ل اً زو︗︐﹠﹪ ﹞︩ ا﹜︧︀﹇﹫﹟ ︻︷﹫﹛  ﹇︀﹜️ ﹁︀︵﹞﹤ ﹈ ︻﹟ أ︋﹪ إ︨︀ق ﹇︀ل︡︔﹠︀ ا﹜﹀︱﹏ ︋﹟ د﹋﹫﹟ ︻﹟ ︫︣
  .وأ︻︷﹞﹛ ﹙﹞︀ وأ﹋︓︣﹨﹛ ︻﹙﹞︀ أ﹇︡م أ﹝︐﹪ ︨﹙﹞︀  ا﹜︊︴﹟ أ︻﹞︩ ا﹜︺﹫﹟ ﹇︀ل زو︗︐﹈

؟  اي رسول خدا مرا به ازدواج مردي در آوردي که ساق پایش باریک و شکمش گنده و چشـمانش کـم سـو اسـت      : فاطمه زهرا فرمود
که پیشگام ترین امت من در اسالم آوردن و با عظمت ترین آنها از نظـر حلـم و    من تو را به ازدواج مردي در آوردم:  فرمود رسول خدا

  . است ، داناترین آنها از نظر علم
 ︡﹝﹞ ﹟︋ ًوا﹒︔︀ر، ج )﹨ـ ٢٣٥﹝︐﹢﹁︀ى(إ︋﹟ أ︋﹪ ︫﹫︊﹤ ا﹜﹊﹢﹁﹪، ا︋﹢︋﹊︣ ︻︊︡ ا ︒︀د﹔٣٢١٣١ش  ٣٧٤، ص ٦، ا﹜﹊︐︀ب ا﹜﹞︭﹠︿ ﹁﹪ ا﹅﹫﹆︑ ، : ︀ل﹝﹋

  .﹨ـ١٤٠٩ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︣︀ض، ا﹜︴︊︺﹤ -﹝﹊︐︊﹤ ا﹜︫︣︡ : ﹢︨︿ ا﹜﹢ت، ﹡︀︫︣

  بررسی سند روایت

  : ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ا︋﹪ ︫﹫︊﹤ ﹋﹢﹁﹪ ﹝﹢﹜︿ ﹋︐︀ب. 1
  :نویسد  داند و در باره او می ابن حجر وي را ثقه و حافظ می

 ﹥﹆︔  ︉︀︮︀﹁︶  ا﹔︮﹏ أ︋﹢ ︋﹊︣ ︋﹟ أ︋﹪ ︫﹫︊﹤ ا﹜﹊﹢﹁﹪ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ︋﹪ ︫﹫︊﹤ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن ا﹜﹢ا︨︴﹪
  ︑︭︀﹡﹫︿ ﹝﹟ ا﹜︺︀︫︣ة ﹝︀ت ︨﹠﹤ ︠﹞︦ و︔﹑︔﹫﹟ خ م د س ق

، نسـائی و ابـن    ، ابـو داود  مسـلم   ، و از راویان بخاري . ...ثقه و حافظ روایات و داري تصنیفات است... عبد اهللا بن محمد بن ابی شیبه 
  . ماجه است

  3575 ش 320ص 1تقریب التهذیب ج

  : ا﹜﹀︱﹏ ︋﹟ د﹋﹫﹟. 2
کند که وي از بزرگان اساتید  کند و تصریح می موثق و تأیید می»  ︔﹆﹤ ︔︊️ «ابن حجر بعد از معرفی او از نظر اسم و نسب، با عبارت 



  : بخاري بوده است
﹜︱︋ ﹪﹑﹝﹛ا ﹜﹫︺﹡ ﹢︋ل أ﹢﹔ا ﹜﹨﹐﹢﹞ ﹪﹝﹫︐﹛︀د ︋﹟ ز﹨﹫︣ ا﹝ ﹟︋ د﹋﹫﹟ ︻﹞︣و ﹜︨ا﹜﹞﹫﹛  ا﹜﹀︱﹏ ︋﹟ د﹋﹫﹟ ا﹜﹊﹢﹁﹪ وا

و﹨﹢ ﹝﹟ ﹋︊︀ر  ﹝﹟ ا﹜︐︀︨︺﹤ ﹝︀ت ︨﹠﹤ ︔﹞︀﹡﹪ ︻︪︣ة و﹇﹫﹏ ︑︧︹ ︻︪︣ة و﹋︀ن ﹝﹢﹜︡ه ︨﹠﹤ ︔﹑︔﹫﹟ ︔﹆﹤ ︔︊️ ﹝︪﹢ر ︋﹊﹠﹫︐﹥
  ع ︫﹫﹢خ ا﹜︊︀ري
  5401ش  446، ص1تقریب التهذیب ج

  :ا︋﹢ ا︨︀ق . 3
  : گوید حجر در مورد او می ، عمرو بن عبد اهللا بن عبید أبو إسحاق السبیعی از راویان بخاري و مسلم است ؛ ابن اسم این رواي

  ︻﹞︣و ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊﹫︡ و﹆︀ل ︻﹙﹪ ع ا﹜︧︐﹤  ︻﹞︣و ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊﹫︡ أ︋﹢ إ︨︀ق ا﹜︧︊﹫︺﹪
  100ش  56، ص 8تهذیب التهذیب ج

 ز وي، حکم صحیح را دارد ؛ هیثمی در مورد روایت مرسل ا ، این مرسل ؛ اما طبق قواعد اهل سنت شود ، در اینجا مرسل می این روایت
  : نویسد ، شبیه این مضمون می

و︻﹟ أ︋﹪ إ︨︀ق أن ︻﹙﹫︀ ﹜﹞︀ ︑︤وج ﹁︀︵﹞﹤ ﹇︀﹜️ ﹜﹙﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ زو︗︐﹠﹫﹥ أ︻﹫﹞︩ ︻︷﹫﹛ ا﹜︊︴﹟ ﹁﹆︀ل ا﹜﹠︊﹪ 
و﹨﹢  وأ﹋︓︣﹨﹛ ︻﹙﹞︀ وأ︻︷﹞﹛ ﹙﹞︀ رواه ا﹜︴︊︣ا﹡﹪ ﹔ول أ︮︀︋﹪ ︨﹙﹞︀ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹜﹆︡ زو︗︐﹊﹥ وإ﹡﹥

  .﹝︨︣﹏ ﹫︮ ا﹖︨﹠︀د
  102، ص 9، ج  الزوائدمجمع 

  . در نتیجه این روایت نیز معتبر است

  » ألَولَّهم إِسالما «براء بن عازب از فاطمه زهرا سالم اهللا علیها :  سند چهارم

  . براء بن عازب صحابی رسول خدا صلی اهللا علیه وآله نیز فرمایش رسول خدا در باره امیرمؤمنان را از فاطمه زهرا نقل کرده است
  :، چنین آمده است  ن روایت در نسخ مختلف کتاب علل دار قطنیای

﹪ إِ︨︀قًـ، ︀ ﹇︀﹜َ️︻ًـ﹟ِ ا﹜︊ًـ︣اءٌ  و︨ﹳٌ﹏ًـ ︻ًـ﹟ ًـٌ︡︒ٌ أَ︋ِ ︗ًـ︀ ︻ًـ﹙ٌ﹫ْـ ﹢لِ اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛، ﹜َ﹞َـ︀ زَوُـ ﹳ ﹠️ٌ رً︨ـ : ، ︻ًـ﹟ ﹁︀︵ٌ﹞ًـ﹤َ ︋ِ
︗︐َ﹠ٌ﹫﹥ٌ أَ﹞ًـً︩ـ ا﹜َ︧ـ︀﹇َ﹫﹟ِ، ︻ًـ︷ٌ﹫﹛ًـ ا﹜︊ًـ︴﹟ِ ﹁َ﹆︀لًـ ﹡ُ﹥ﹳ :زَوُـ ︀، إِ ︀ ﹔َوًـ﹜ُُ﹛ إِ︨﹑﹝ٍ ٍ﹝﹚ٌ ﹜ُوأَ︻︷َ﹞ﹳ ،︀ ﹥ٌ أَ︋ﹳ﹢ : ﹁َ﹆︀لًـ. وأَ﹋︓َ︣ﹳ﹨ُ﹛ ︻ٌ﹙﹞ٍ ًـ︣وِ

﹫︺ٌ﹪ّـ ِ︊   .إِ︨︀ق ا﹜ُ︧ـ
 ︣﹝︻ ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︧﹛︀ى (ا﹜︡ار﹇︴﹠﹪ ا﹜︊︽︡ادي، ا︋﹢ا﹁﹢︐﹞ـ٣٨٥﹨(،﹥﹢︊﹠﹛ا ︒︀د﹔3930ش  172، ص 15ج  ، ا﹜︺﹙﹏ ا﹜﹢اردة ﹁﹪ ا، ﹅﹫﹆︑ :ظ . د﹢﹀﹞

  م١٩٨٥ – ١٤٠٥ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︣︀ض، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ︵﹫︊﹤ : ﹪، ﹡︀︫︣ا﹜︣﹞﹟ ز﹟ اً ا﹜︧﹙﹀
  :در دو نسخه مختلف از کتاب علل دارقطنی چنین آمده است 

  : نسخه اول

﹢لِ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︮﹙﹩) 719( ﹳ ﹠ْ️ٌ رً︨ـ ︊ًـً︣ـاءٌ، ︻ًـ﹟ؤ ﹁َ︀︵ٌ﹞ًـ﹤َ ︋ِ ﹪ إِ︨ؤًـ︀قًـ، ︻ًـ﹟ِ ا﹜ْ ﹳٌ﹏ًـ ︻ًـ﹟ؤ ًـٌ︡︒ٌ أَ︋ِ ︀ زَوُـ︗ًـَ︀ وً︨ـ ︻ًـ﹙ٌ﹫︀ْـ  اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹜َ﹞ُـ
﹟ِ: ﹇َ︀﹜َ️ؤ ︊ًـ︴ْ ﹟ِ، ︻ًـ︷ٌ﹫﹛ًـ ا﹜ْ ﹇َ﹫ؤ ︐َ﹠ٌ﹫﹥ٌ أَؤ﹞ًـً︩ـ ا﹜︧︀ُـ ︗ؤ ︀  :﹁َ﹆َ︀لًـ. زَوُـ ﹡ُ﹥ﹳ ﹔َوًـ﹜ُُ﹛ؤ إِ︨ؤ﹑﹝ٍ ︀إِ ٍ﹝ْ﹚ٌ ؤ﹜ُوًـأَ︻ؤ︷َ﹞ﹳ ،︀ ︓َ︣ﹳ﹨ُ﹛ؤ ︻ٌ﹙ْ﹞ٍ   . ، وًـأَ﹋ْ

﹫︺ًـ﹤ٌ، ﹁ًَ︣ـوًـاهﹳ  ﹢﹁ٌ﹪آ ﹝ٌ﹟ًـ ا﹜ِ︪ ُ﹋ ًٍـا﹨ٌ﹫﹛ًـ ا﹔َزْدٌيِـ، َ︫﹫ؤ ︋︣ؤ ﹟ِ إِ ﹪ إِ︨ؤًـ︀قًـو︠︀﹜﹀﹥ إ︨︀ق ︋ؤ ًـةَ︻ًـ﹟ؤ أَ︋ِ ﹪ ﹨ًُ︣ـ︣ؤ   .، ︻ًـ﹟ؤ أَ︋ِ
 2004: ﹝︭︣ ︨﹠﹤ ا﹜﹠︪︣: ︋﹙︡ ا﹜﹠︪︣) ﹝﹟ ا﹜﹞︴﹢ط(︫︣﹋﹤ أ﹁﹅ ﹜﹙︊︣﹝︖﹫︀ت : ا﹜﹠︪︣ 385: ا﹜︀﹝︦ ﹝﹟ ︻﹙﹏ ا﹜︡ار﹇︴﹠﹪ ﹜﹙︀﹜︡ار﹇︴﹠﹪ ︨﹠﹤ ا﹜﹢﹁︀ة: ا︨﹛ ا﹜﹊︐︀ب
  ﹇︧﹛ ا﹜﹞︴﹢︵︀ت ︋︪︣﹋﹤ أ﹁﹅ ﹜﹙︊︣﹝︖﹫︀ت: ا﹔و﹜﹩ ا﹜﹞﹆﹅: ر﹇﹛ ا﹜︴︊︺﹤

  : نسخه دوم



︗ًـ︀ ︻ًـ﹙ٌ﹫ْـ - 3930 ﹢لِ اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛، ﹜َ﹞َـ︀ زَوُـ ﹳ ﹠️ٌ رً︨ـ اءٌ، ︻ًـ﹟ ﹁︀︵ٌ﹞ًـ﹤َ ︋ِ ﹪ إِ︨︀قًـ، ︻ًـ﹟ِ ا﹜︊ً︣ـ ︀ و︨ﹳٌ﹏ًـ ︻ًـ﹟ ًـٌ︡︒ٌ أَ︋ِ
︗︐َ﹠ٌ﹫﹥ٌ أَ﹞ًـً︩ـ ا﹜َ︧ـ︀﹇َ﹫﹟ِ، ︻ًـ︷ٌ﹫﹛ًـ ا﹜︊ًـ︴﹟ِ ﹁َ﹆︀لًـ : ﹇︀﹜َ️  ︀ إِ﹡ُ﹥ﹳ: زَوُـ ︀، وأَ︻︷َ﹞ﹳُ﹛﹔َوًـ﹜ُُ﹛ إِ︨﹑﹝ٍ ︀  ، وأَ﹋︓َ︣ﹳ﹨ُ﹛ ︻ٌ﹙﹞ٍ ٍ﹝﹚ٌ.  
﹪ﹳ ︻ًـ﹠﹥ﹳ، ﹁َ﹆︀لًـ : ﹁َ﹆︀لًـ  ︓َ﹠ُ﹩، ︨ﹳٌ﹏ًـ ا﹜ُ︪︺︊ِ ﹫︺ٌ﹪ّـ، وا︠︐ُ﹙ٌ︿ًـ ︻ًـ﹠﹥ﹳ ؛ ﹁ًَ︣ـواهﹳ ︻ﹳ﹞︣ ︋﹟ﹳ ا﹜﹞ﹳ ِ︊ ﹢ إِ︨︀ق ا﹜ُ︧ـ ﹥ٌ أَ︋ﹳ ﹐ ︻ًـ﹟ أَ︋ِ﹪ : ًـ︣وِ ﹥ﹳ إِ ﹐ أَ︻ِ︣﹁ُ

  إِ︨︀قًـ، ︻﹟ ا﹜︊︣اء
﹫︺ًـ﹤ٌ ؛ ﹢﹁ٌ﹪آ ﹝ٌ﹟ًـ ا﹜ِ︪ ُ﹋ ٍ﹫َ︫ ،︋︣ا﹨ٌ﹫﹛ًـ ا﹔َزدٌيِـ ﹪، و︠︀﹜﹀﹥ إ︨︀ق ︋﹟ إِ ﹪ إِ︨︀قًـ، ︻ًـ﹟ أَ︋ِ   . ︻﹟ ز︡ ︋﹟ أر﹇﹛ ﹁ًَ︣ـواهﹳ ︻ًـ﹟ أَ︋ِ

  172، ص 15ا﹜︺﹙﹏ ا﹜﹢اردة ﹁﹪ ا﹔︀د︒ ا﹜﹠︊﹢﹤ ج 
نیز ) ص(معنی ندارد ولی در هر صورت یکی از این دو صحابی پیامبر »  ابی اسحاق عن ابی «، زیرا  البته ظاهرا متن اول دقیق تر است

  .اند  این روایت را نقل کرده

  ) سند صحیح (»  أَقْدم أمتی سلْما «:  ز طریق معقل بن یسارا. 3

احمد بن حنبل از معقل بن یسار، صحابی رسول خدا صلی اهللا علیه وآله نقل کرده است که آن حضرت به فاطمه زهرا سالم اهللا علیها 
  : شوهر تو نخستین مسلمان از میان امت من است:  فرمود

20322 ︡ ٌ﹤ُ﹚﹛ا ︡︊︻ ︀﹠︔︡﹟︻ ٍ︹ٌ﹁︀َ﹡ ﹪︋ًـ︀نًـ ︻﹟ ﹡َ︀﹁ٌ︹ِ ︋﹟ أ﹝َْ︵ ﹟︋ ﹪﹠︺ ٌَ︡﹛︀َ︠ ︀﹠︔ ؤ﹞ًـً︡ـَأ︋﹪ ︔﹠︀ أ︋﹢ أ ﹪﹠︔  ﹟︋ ِ﹏ٌ﹆ ﹝ًـ︺ؤ
﹢دﹳ﹨َ︀ ﹁﹆﹙️ ﹡︺﹛ ﹁َ﹆َ︀مًـ  ًـً︧ـ︀رٍ تﹳ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ذَاتًـ ًـ﹢ؤمٍ ﹁﹆︀ل ﹨﹏ ﹜﹈ ﹁﹪ ﹁َ︀︵ٌ﹞ًـ﹤َ ر︲﹪ اً ︻﹠︀ ︑َ︺ﹳ ْ︃ ﹇︀ل وًـ︲ُـ

︐َ﹢ًـ﹋ِ︀ً ︻﹙﹪ ﹁﹆︀ل أَ﹝ًـ︀ ا﹡﹥ ً︨ـ ﹠َ︀ ︻﹙﹩ ﹁َ︀︵ٌ﹞ًـ﹤َ ﹝ﹳ ﹟ؤ ︻ًـ﹙َ﹩ُـ ︫﹪ء ︐﹩ دًـَ︠﹙ْ ﹳ﹨َ︀ ﹜﹈ ﹇︀ل ﹁َ﹊َ︃َ﹡ُ﹥ﹳ ﹜﹛ ًـ﹊ُ ﹢نﹳ أَ︗︣ؤ كًـ وًـًـ﹊ُ ﹳ ﹫ًـؤ﹞ٌ﹏ﹳ ︔ٌ﹆َ﹙ََ︀ ︾َ﹫︣ؤ
تؤ ﹁︀﹇︐﹪ وًـ︵َ︀لًـ ︨﹆﹞﹪ ︐َُ︡ـ ٌ︡﹠َ﹈ٌ ﹇︀﹜️ واً ﹜َ﹆ٌَ︡ اْ︫︐َُ︡ـ ︤﹡﹪ وًـاْ︫ مﹳ ﹁﹆︀ل ﹜︀ ﹋َ﹫ؤ︿ًـ ︑َ︖ِ   ︻﹙﹫︀ ا﹜ُ︧ـ﹑َ

تﹳ ﹁﹪ ؤ ︐ُ﹈ٌ ﹇︀ل أ︋﹢ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ وًـ︗ً︡ـ ︗ؤ ﹟ًـ أ﹡﹪ زَوُـ مًـ أ﹝︐﹪  ﹋ٌ︐َ︀بٌ أ︋﹪  ِ︳َِ︋ًـٌ︡هٌ ﹁﹪ ﹨︢ا ا﹜︡︒ ﹇︀ل أو ﹝︀ ︑َ︣ؤ︲ًـ﹫ؤ ً︡ـ أَ﹇ْ
︓ًَ︣ـ﹨ُ﹛ؤ ︻ٌ﹙ْ﹞︀ً وًـأَ︻ؤ︷َ﹞ًـُ﹛ؤ ٌ﹙ْ﹞︀ً ٌ︨﹙ْ﹞ًـ︀   .وًـأَ﹋ْ

. شرفیاب شدم در یکى از روزها که پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله سرگرم وضو گرفتن بود، حضور مبارکش: گوید معقل بن یسیار می
پیغمبر صلّى . البته، مایلم از ایشان، عیادت کنم: عیادت کنى؟ در پاسخ گفتم»  فاطمه «خواهى از  آیا مى: اى، فرمود پس از اندك فاصله

 شود و پاداش به زودى سنگینى آنرا دیگرى متحمل مى: اللّه علیه و آله در حالى که بر من تکیه داشت، از محل خود برخاست و فرمود
با آنکه پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله بر من تکیه داشت ولى من هیچگونه احساس سنگینى : گوید»  معقل «. آن، از آن تو خواهد بود

الم شرفیاب شدم، پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله احوال فاطمه علیها  در خود نمى کردم، در همین حال، به حضور فاطمه علیها الس
الم  الم در پاسخ به عرض رسانید خود را چگونه مى: را جویا شده و فرمودالس اندوه و ! به خدا سوگند: یابى؟ حضرت فاطمه علیها الس

  .بینوائى من از حد گذشته است و دردمندیم زیاد شده است
پیغمبر اکرم صلّى اللّه :  جمالت بود در کتابى که به خطّ پدرم بود، حدیث مزبور را یافتم که داراى این: گفته است»  ابو عبد الرحمن «

الم فرمود آیا شادمان نیستى از اینکه تو را به همسرى مردى در آوردم که پیش از سایر پیروانم، :  علیه و آله خطاب به فاطمه علیها الس
  ، از همگان بیشتر و بردبارى او، از دیگران افزونتر است؟ اسالم اختیار کرده و علم و دانش او

  .﹝︭︣ –﹝﹣︨︧﹤ ﹇︣︵︊﹤ : ، ﹡٢٦︫︣︀، ص ٥﹝︧﹠︡ أ﹞︡ ︋﹟ ﹠︊﹏، ج  ،)﹨ـ٢٤١﹝︐﹢﹁︀ى( ﹡﹪، ا︋﹢︻︊︡ اً أ﹞︡ ︋﹟ ﹠︊﹏ا﹜︪﹫︊︀
  : علماي دیگر اهل سنت نیز این روایت را در کتابهاي شان آورده اند

﹝﹊︐︊﹤ : ﹞︡ي ︋﹟ ︻︊︡ا﹜﹞︖﹫︡ ا﹜︧﹙﹀﹪، ﹡︑ ، :︫︣︀﹆﹫﹅٢٢٩، ص ٢٠، ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹜﹊︊﹫︣، ج )﹨ـ٣٦٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︴︊︣ا﹡﹪، ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ أ﹢ب 
  .م١٩٨٣ –﹨ـ ١٤٠٤ا﹜︓︀﹡﹫﹤، : ا﹜﹞﹢︮﹏، ا﹜︴︊︺﹤ -ا﹜︤﹨︣اء 

 ︡﹝﹞ ﹟︋ ًا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝أ ﹟︡﹛ا ︉﹞ ︣﹀︺︗﹢︋︀ض ا﹜﹠︱︣ة ﹁﹪ ﹝﹠︀﹇︉ ا﹜︺︪︣ة، ج )﹨ـ٦٩٤﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︴︊︣ي، ا︣﹛١٦٠ص  ٣، ا﹅﹫﹆︑ ، : ًا ︡︊︻ ﹪︧﹫︻
  .م١٩٩٦ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -﹑﹝﹪ دار ا﹜︽︣ب ا﹖︨: ﹝﹞︡ ﹝︀﹡︹ ا﹜﹞﹫︣ي، ﹡︀︫︣

 ︡﹝﹞ ﹟︋ ًا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝أ ﹟︡﹛ا ︉﹞ ︣﹀︺︗﹢︋ا﹜︺﹆︊﹩ ﹁﹪ ﹝﹠︀﹇︉ ذوي ا﹜﹆︣︋﹩، ج )﹨ـ٦٩٤﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︴︊︣ي، ا ︣︀︠دار ا﹜﹊︐︉ : ، ﹡︀︫︣ ٧٧، ص١، ذ
 ﹥︭︣﹝﹛ا- ︭︣﹞  



﹇︀ل  -︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛  - أن ر︨﹢ل اً - ر︲﹪ اً ︑︺︀﹜﹩ ︻﹠﹥  -وروى ا﹐﹝︀م أ﹞︡ وا﹜︴︊︣ا﹡﹪ ︻﹟ ﹝︺﹆﹏ ︋﹟ ︧︀ر 
  .، وأ﹋︓︣﹨﹛ ︻﹙﹞︀، وأ︻︷﹞ ﹜﹙﹞︀أ﹇︡م أ﹝︐﹪ إ︨﹑﹝︀  أ﹝︀ ︑︣︲﹫﹟ أن زو︗︐﹈: ﹜﹀︀︵﹞﹤ 

 ︿︨﹢ ﹟︋ ︡﹝﹞ ،﹪﹞︀︪﹛ا ﹪﹛︀︭﹛︡ي وا﹜︫︣︀د ﹁﹪ ︨﹫︣ة ︠﹫︣ ا﹜︺︊︀د، ج )﹨ـ٩٤٢﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹛٢٩١، ص ١١، ︨︊﹏ ا﹅﹫﹆︑ ، : ا﹜﹞﹢︗﹢د ︡︊︻ ︡﹝︀دل أ︻
  ﹨ـ١٤١٤ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ - ︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ دار ا﹜﹊︐: و︻﹙﹪ ﹝﹞︡ ﹝︺﹢ض، ﹡︀︫︣

  : تصحیح این روایت توسط بزرگان اهل سنت

  ) ﹨ـ ٥٠٥ ﹝︐﹢﹁︀ى : ( ︾︤ا﹜﹪ .١

  : نویسد زالی میغ
︒︡ ﹟﹞ ﹪﹡وا﹜︴︊︣ا ︡﹝﹔︧︀ر و ﹟︋ ﹏﹆︺﹞   ﹥﹝︵︀﹁ ﹪﹁ ﹈﹛ ﹏﹨ م ﹁﹆︀ل﹢ ذات ﹜﹚︨و︲︃ت ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و

  .وإ︨﹠︀ده ﹫︮ ︨﹙﹞︀ وأ﹋︓︣﹨﹛ ︻﹙﹞︀ وأ︻︷﹞﹛ ﹙﹞︀ أ﹝︐﹪ ︡م︑︺﹢د﹨︀ ا﹜︡︒ و﹁﹫﹥ أ﹝︀ ︑︣︲﹫﹟ أن زو︗︐﹈ أ﹇
  . و سند این روایت صحیح است.....  احمد و طبرانی روایت معقل بن یسار را نقل کرده اند

 ︡﹞︀﹢︋ا ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝﹞ ،﹪﹛ج ٥٠٥﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︽︤ا ،﹟︡﹛︀ء ︻﹙﹢م ا﹫︣وت –دار اا﹜﹞︺︣﹁﹤ : ، ﹡٢٧٣︫︣︀، ص٣﹨ـ، إ﹫︋.  

  ) ﹨ـ ٨٠٦ ﹝︐﹢﹁︀ي : ( ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ ︻︣ا﹇﹪  .٢

  : عراقی نیز همانند غزالی سند این روایت را تصحیح کرده است
︒︡ ﹟﹞ ﹪﹡وا﹜︴︊︣ا ︡﹝﹔︧︀ر و ﹟︋ ﹏﹆︺﹞ »︀﹨م ﹁﹆︀ل ﹨﹏ ﹜﹈ ﹁﹪ ﹁︀︵﹞﹤ ︑︺﹢د﹢ و︲︃ت ا﹜﹠︊﹪ ذات « ︒︡﹛ا

  .وإ︨﹠︀ده ﹫︮ »وأ﹋︓︣﹨﹛ ︻﹙﹞︀ً وأ︻︷﹞ ﹜﹙﹞︀ً أ﹇︡م أ﹝︐﹪ ︨﹙﹞︀ً أ﹝︀ ︑︣︲﹫﹟ أن زو︗︐﹈«و﹁﹫﹥ 
  ا﹜︣︀ض، ﹝﹊︐︊﹤ ︵︣︊﹤،: أ︫︣ف ︻︊︡ ا﹜﹞﹆︭﹢د، دار ا﹜﹠︪︣: ، ︑﹆﹫﹅٩٢٠، ص٢، ا﹜﹞︽﹠﹪ ︻﹟ ﹞﹏ ا﹔︨﹀︀ر، ج )﹨ـ ٨٠٦﹝︐﹢﹁︀ي(أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏  ا﹜︺︣ا﹇﹪،
   م١٩٩٥ -﹨ـ ١٤١٥ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︴︊︺﹤

  ) ﹨ـ ٨٠٧ ﹝︐﹢﹁︀ى ( :﹨﹫︓﹞﹪ . ٣

  : کرده است، به توثیق راویان سند روایت تصریح  ابو بکر هیثمی پس از این که روایت را نقل کرده
﹇︀ل و︲︃ت ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ذات ﹢م ﹁﹆︀ل ﹨﹏ ﹜﹈ ﹁﹪ ﹁︀︵﹞﹤ ﹡︺﹢د﹨︀ ﹁﹆﹙️ ﹡︺﹛ ﹁﹆︀م  ﹝︺﹆﹏ ︋﹟ ︧︀ر ︻﹟

﹝︐﹢﹋︀ ︻﹙﹪ ﹁﹆︀ل أ﹝︀ إ﹡﹥ ︨﹫﹞﹏ ︔﹆﹙︀ ︾﹫︣ك و﹊﹢ن أ︗︣﹨︀ ﹜﹈ ﹇︀ل ﹁﹊︃﹡﹥ ﹜﹛ ﹊﹟ ︻﹙﹪ ︫﹪ء ︐﹩ د︠﹙﹠︀ ︻﹙﹩ ﹁︀︵﹞﹤ 
︐︡ ︤﹡﹪ وا︫︐︡ت ﹁︀﹇︐﹪ و︵︀ل ︨﹆﹞﹪ ﹇︀ل ︻︊︡اً و︗︡ت ﹁﹪ ︻﹙﹫︀ ا﹜︧﹑م ﹁﹆︀ل ﹋﹫︿ ﹡︖︡ك ﹁﹆︀﹜️ واً ﹜﹆︡ ا︫

وأ﹋︓︣﹨﹛ ︻﹙﹞︀ وأ︻︷﹞﹛  أ﹇︡م أ﹝︐﹪ ︨﹙﹞︀ ﹋︐︀ب أ︋﹪  ︳︋︡ه ﹁﹪ ﹨︢ا ا﹜︡︒ ﹇︀ل أ﹝︀︑︣︲﹫﹟ أن أزو︗﹈
︀﹝﹚ ﹛ و︾﹫︣ه و︋﹆﹫﹤ ر︗︀﹜﹥ ︔﹆︀ت︑︀ ﹢︋︀ن و︔﹆﹥ أ﹝︵ ﹟︋ ︡﹛︀︠ ﹤﹫﹁وا﹜︴︊︣ا﹡﹪ و ︡﹝رواه أ.  

ه و در این روایت خالد بن طهمان است که ابو حاتم و غیر ایشان او را توثیق کرده اند وبقیه رجال این روایت را احمد و طبرانی نقل کرد
  .سند نیز موثق هستند

 - دار ا﹜﹊︐︀ب ا﹜︺︣︋﹪   /دار ا﹜︣︀ن ﹜﹙︐︣اث: ﹡︀︫︣ ،١٠١، ص ٩ج  ، ﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡ و﹝﹠︊︹ ا﹜﹀﹢ا︡،)﹨ـ ٨٠٧﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜﹫︓﹞﹪، ا︋﹢ا﹜︧﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ 
  .﹨ـ١٤٠٧ –﹫︣وت ا﹜﹆︀﹨︣ة، ︋

  .کند که رجال سند این روایت را احمد بن حنبل و طبرانی توثیق کرده اند هیثمی در صفحه دیگر از این کتابش بازهم تصریح می
  ︋︀ب ﹁﹪ ︻﹙﹞﹥ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥

وأ﹋︓︣﹨﹛   أ﹇︡م أ﹝︐﹪ ︨﹙﹞︀ ﹇︡ ︑﹆︡م ﹁﹪ إ︨﹑﹝﹥ أن ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹇︀ل ﹜﹀︀︵﹞﹤ أ﹝︀ ︑︣︲﹫﹟ إن زو︗︐﹈



﹝﹚︻︀﹝﹚ ﹜﹝︷︻وا﹜︴︊︣ا﹡﹪ ︋︣︗︀ل و︔﹆﹢ا  ︀ وأ ︡﹝رواه أ.  
  ١١٤، ص ٩﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡ ج 

٤ . ﹟ز ︡﹝︤ه ا﹝ :️︨ا ﹟︧ ️روا  

  : کند که این روایت حسن است ، تصریح می حمزه احمد بن الزین از شارحان مسند احمد بن حنبل، در ذیل روایت
)20185 (،﹟︧ ا︨﹠︀ده  ﹤︓︡ ﹟︧ ︀﹝﹡وا ،︀︱︀م ﹁﹑ ﹐︗﹏ ︠︀﹜︡ ا﹊﹐ا ﹪﹁ ︀﹞وا ،︀︱ا ﹏︀︱﹀﹛ا ﹪﹁... .  

  .دار ا﹜︡︒ ﹇︀﹨︣ة 174، ص5ا﹜﹞︧﹠︡، ا︫︣ ،﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝﹥ و ︮﹠︹ ﹁︀ر︨﹥ ﹞︤ة ا﹞︡ ا﹜︤﹟، ج
  . این روایت نیز صحیح است:  نتیجه

  ) معتبر (»  اقدمهم اسالما «از طریق بریده . 4

  . با چند سند نقل کرده است»  ︋﹟ ا︨﹙﹞﹪  ︣︋︡ة « دیگر رسول خدا به نامفرمایش رسول خدا صلی اهللا علیه وآله را یکی از صحابه 

  ) معتبر : ( سند اول

  : چنین آمده است» ه فضائل الصحاب «سند اول روایت بریده در کتاب 
︡︔﹠︀ ا﹜︺︊︀س ︋﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ا﹜﹆︣ا︵﹫︧﹪ ﹡︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ا﹔﹛︀︮ ﹟︋ ﹏︱﹀﹞ ︀﹡ ﹪︧﹝ ﹡︀ ︗︀︋︣ ا﹜︖︺﹀﹪ ︻﹟  1346

︻﹟ أ︋﹫﹥ ﹇︀ل ﹇︀ل ﹜﹪ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹇﹛ ︋﹠︀ ︣︋ ︀︡ة ﹡︺﹢د ﹁︀︵﹞﹤ ﹇︀ل ﹁﹙﹞︀ أن  ︣︋︡ة ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟
د︠﹙﹠︀ ︻﹙﹫︀ أ︋︭︣ت أ︋︀﹨︀ ود﹝︺️ ︻﹫﹠︀﹨︀ ﹇︀ل ﹝︀  ﹈﹫﹊︊︀ ︋﹠﹫﹤ ﹇︀﹜️ ﹇﹙﹤ ا﹜︴︺﹛ و﹋︓︣ة ا﹜﹛ و︫︡ة ا﹜︧﹆﹛ ﹇︀ل أ﹝︀ واً 

وأ﹋︓︣﹨﹛ ︻﹙﹞︀ وأ﹁︱﹙﹛ ﹙﹞︀ واً  أ﹇︡﹝﹛ ︨﹙﹞︀ ﹪ زو︗︐﹈﹜﹞︀ ︻﹠︡ اً ︠﹫︣ ﹝﹞︀ ︑︣︾︊﹫﹟ إ﹜﹫﹥ ︀ ﹁︀︵﹞﹤ أ﹝︀ ︑︣︲﹫﹟ أ﹡
  .إن ا︋﹠﹫﹈ ﹜﹞﹟ ︫︊︀ب أ﹨﹏ ا﹜︖﹠﹤

که بر ایشان وارد شدیم فاطمه وقتی چشمش به پدرش افتاد  هنگامی. بیا به عیادت فاطمه برویم: رسول خدا به من فرمود: گوید بریده می
. به خاطر کمی غذا و بسیاري محنت و شدت درد: کنی؟ فاطمه گفت می اي دخترم چرا گریه: رسول خدا فرمود. چشمانش اشک آلود شد

نیستی که تو را به   آیا راضی. آنچه نزد خدا است بهتر است از آنچه شما به آن رغب دارید. آگاه باش به خدا سوگند: رسول خدا فرمود
به خدا سوگند فرزندانت جوانان . م برترین مردم استکسی در آوردم که از نظر اسالم پیشگام ترین و از نظر علم بیشترین و از نظر حل

  .اهل بهشت هستند
 ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝︀ى(ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪، ا︋﹢︻︊︡ اً أ﹁﹢︐﹞ـ٢٤١﹨(،﹥︋︀︭﹛ا ﹏︀︱﹁ ،  د٧٦٤، ص ٢ج ﹅﹫﹆︑ ، .︫︣︀﹡ ،︊︀س︻ ︡﹝﹞ ًا﹜︨︣︀﹜﹤ : و︮﹪ ا ﹥︧︨﹣﹞- 

  م١٩٨٣ –﹨ـ ١٤٠٣ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤

  : بررسی سند روایت

  : ﹟ ا︋︣ا﹨﹫﹛ ﹇︣ا︵﹫︧﹪︻︊︀س ︋. 1
  : این راوي را توثیق کرده است»  تاریخ اإلسالم «ذهبی در 

  . ︔﹆﹤  أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ا﹜﹆︣ا︵﹫︧﹪ ︋︽︡ادي،. ا﹜︺︊︀س ︋﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛ 
  143، ص 23ج   تاریخ اإلسالم

  :داند ، نیز وي را پس از معرفی و ذکر اساتید و شاگردانش، ثقه می » تاریخ بغداد «خطیب بغدادي در 
  .و﹋︀ن ︔﹆﹤  ..﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛ أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ا﹜﹆︣ا︵﹫︧﹪ ︡ث ︻﹟ إ︨︀ق ︋﹟ ز︀د ا﹜︺︊︀س ︋
  151، ص 12، ج  تاریخ بغداد



2 .﹪︧﹝ا︨﹞︀︻﹫﹏ ا ﹟︋ ︡﹝﹞ :  
  : نویسد ، می » الجرح والتعدیل »  ابن ابی حاتم در کتاب

1080  ﹪︧﹝﹔︣ة ا﹝︨ ﹟︋ ﹏﹫︻︀﹝︨إ ﹟︋ ︡﹝﹞ ...﹢﹨أ︋﹩ و ︹﹞ ﹤﹠﹞ ️︺﹝︨ ︡﹝﹞ ﹢︋︮︡وق ︔﹆﹤ ﹇︀ل أ  ︀﹡ ︡︊︻
  .︮︡وق ا﹜︣﹞﹟ ﹇︀ل ︨﹏ أ︋﹩ ︻﹠﹥ ﹁﹆︀ل

. شنیدم و او صدوق و ثقه بود)  محمد بن اسماعیل (من همراه پدرم از او   : گوید می)  ابن ابی حاتم (ابو محمد ... محمد بن اسماعیل 
  . او صدوق است  : در باره او از پدرم سؤال کردم گفت  : گوید عبد الرحمن می

دار إ﹫︀ء : ، ﹡١٩٠︫︣︀، ص٧، ا﹜︖︣ح وا﹜︐︺︡﹏، ج )﹨ـ٣٢٧﹝︐﹢﹁︀ى (︐﹞﹫﹞﹪، ا︋﹢﹝﹞︡ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ أ︋﹪ ︀︑﹛ ﹝﹞︡ ︋﹟ إدر︦ ا︋﹟ أ︋﹪ ︀︑﹛ ا﹜︣ازي ا﹜
  .م١٩٥٢﹨ـ ـ ١٢٧١ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ - ا﹜︐︣اث ا﹜︺︣︋﹪ 

  : اسم ایشان را آورده است»  الثقات «ابن حبان در کتاب 
15510 ﹪︧﹝﹔︣ة ا﹝︨ ﹟︋ ﹏﹫︻︀﹝︨إ ﹟︋ ︡﹝﹞  ︡︊︻ ﹤﹠︻ ︀﹠︔︡ ﹟﹫﹫﹁﹢﹊﹛︣وى ︻﹟ و﹋﹫︹ وا ﹥﹁﹢﹊﹛أ﹨﹏ ا ﹟﹞ ا﹜︧︣اج

  ا﹜﹞﹙﹈ و︾﹫︣ه ﹝﹟ ︫﹫﹢︠﹠︀
  ١١٨، ص ٩ج   ا﹜︓﹆︀ت

  : نویسد ذهبی نیز بر توثیق ایشان تصریح کرده و می
  .︔﹆﹤  ...﹝﹞︡ ︋﹟ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ︨﹞︣ة ا﹔﹞︧﹪ أ︋﹢ ︗︺﹀︣  4723
  ١٥٨، ص ٢ج   ا﹜﹊︀︫︿

  : اسماعیل ثقه استاز نظر ابن حجر عسقالنی نیز محمد بن 
﹝﹟ ا﹜︺︀︫︣ة ﹝︀ت ︨﹠﹤ ︨︐﹫﹟ و﹇﹫﹏  ︔﹆﹤ ﹝﹞︡ ︋﹟ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ︨﹞︣ة ا﹔﹝︋ ﹪︧﹝﹞﹙︐﹫﹟ أ︋﹢ ︗︺﹀︣ ا﹜︧︣اج 5732

  ﹇︊﹙︀ ت س ق
  ٤٦٨، ص ١︑﹆︣︉ ا﹜︐︢︉ ج 

  . در نتیجه این راوي از نظر علماي رجال اهل سنت موثق است

3 .﹛︀︮ ﹟︋ ﹏︱﹀﹞ :  
گوید ابن حبان نیز  ، توثیق ابو حاتم را آورده و نیز می » لسان المیزان «است و ابن حجر در کتاب  ایشان از نظر ابو حاتم و ابن حبان ثقه

  : آورده است»  الثقات «او را در کتاب 
ا﹜﹠︀س ︋﹠﹢ن و︋︀﹜︀ء ا﹜﹞︺︖﹞﹤ ︔﹛ ﹝﹞﹙﹤ ا﹜﹞﹀︱﹏ ︋﹟ ︮︀﹜ ا﹔︨︡ي أ︋﹢ ︗﹞﹫﹙﹤ ا﹜﹊﹢﹁﹪ ا﹜﹠︀س ︻﹟ ز︀د ︋﹟  5866
 ﹥﹇﹑︻...  ﹜︑︀ ﹢︋︀ري وأ︊﹛︊︀ن ﹁﹪ ا﹜︓﹆︀ت...  وو︔﹆﹥و︻﹠﹥ ا ﹟︋ ﹤﹛︀﹇ ﹪︀︧﹠﹛و︻﹠﹥ أ︋﹢ داود وا﹜︐︣﹝︢ي وا  

  ٥٢٠، ص  ٧﹜︧︀ن ا﹜﹞﹫︤ان ج 
  : ؛ زیرا روایت ایشان را در کتابش تصحیح کرده است این راوي از نظر حاکم نیشابوري نیز ثقه است

3312 ︣﹫﹊︋ ﹟︋ ︦﹡﹢ ︀﹠︔︡ ا﹜︖︊︀ر ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝أ ︀﹠︔︡ ﹪﹝︫︀﹛︀ق ا︨أ︠︊︣﹡︀ ﹝﹫﹞﹢ن ︋﹟ إ  ﹛︀︮ ﹟︋ ﹏︱﹀﹝﹛ا ︀﹠︔︡
︻﹟ أ︋﹪ إ︨︀ق ︻﹟ ﹠︩ ا﹜﹊﹠︀﹡﹪ ﹇︀ل ︨﹞︺️ أ︋︀ ذر ﹆﹢ل و﹨﹢ آ︠︢ ︋︊︀ب ا﹜﹊︺︊﹤ أ︀ ا﹜﹠︀س ﹝﹟ ︻︣﹁﹠﹪ ﹁︃﹡︀ ﹝﹟ 
︻︣﹁︐﹛ و﹝﹟ أ﹡﹊︣﹡﹪ ﹁︃﹡︀ أ︋﹢ ذر ︨﹞︺️ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹆﹢ل ﹝︓﹏ أ﹨﹏ ︋﹫︐﹪ ﹝︓﹏ ︨﹀﹫﹠﹤ ﹡﹢ح ﹝﹟ 

  .ر﹋︊︀ ﹡︖︀ و﹝﹟ ︑﹠︻ ︿﹚︀ ︾︣ق
  ︻﹙﹩ ︫︣ط ﹝︧﹙﹛ و﹜﹛ ︣︗︀ه  ︡﹫︒ ︮  ﹨︢ا

﹟﹫﹫︭﹛٣٧، ص  ٢ج   ا﹜﹞︧︐︡رك ︻﹙﹩ ا  



4 .﹪﹀︺︗ ︡︤ ﹟︋ ︣︋︀︗ :  
  . توثیق این رواي گذشت

  : ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ ︣︋︡ه. 5
  . این رواي از راویان صحیح مسلم است و نیاز به آوردن توثیقات نیست

  : ︣︋︡ه. 6
  .﹡﹫︀ز از ︑﹢︔﹫﹅ ا︨️ ︣︋︡ة ا﹐︨﹙﹞﹪ ﹡﹫︤ از ︮︀︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︋﹪

  : سند دوم

  : سند دوم روایت بریده این است
 ﹪﹚︻ ﹟︧﹛أ﹡︀ أ︋﹢ ا ︡ا﹜﹢ا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︧﹛أ﹡︀ أ︋﹢ ا ︉﹫︴﹛اً ︋﹟ ︻︊︡ اً أ﹡︀ أ︋﹢ ︋﹊︣ ا ﹥︊﹨ ﹜︨︀﹆﹛أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ا

﹡︀ ︫︡اد  ︋﹟ ︻﹞︣ ︋﹟ أ﹞︡ ا﹜︡ار﹇︴﹠﹪ أ﹡︀ أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ﹡︀ ا﹜︧﹟ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ︻﹀︀ن ﹡︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜︭﹙️
﹇︀ل ﹇︀ل ﹜﹪ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹨﹏ ﹜﹈  ا︋﹟ ︣︋︡ة ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︋﹟ ر︫﹫︡ ا﹜︖︺﹀﹪ ︻﹟ ︗︀︋︣ ︋﹟ ︤︡ ا﹜︖︺﹀﹪ ︻﹟

وأ︻﹙﹞﹛ ︻﹙﹞︀  ا﹜﹢︑﹈ أ﹇︡﹝﹛ ︨﹙﹞︀ أن ︑︺﹢د ﹁︀︵﹞﹤ ﹁︃︑︀﹨︀ ﹁︡︠﹏ ︻﹙﹫︀ ﹁﹆︀ل ﹋﹫︿ ︑︖︡﹠﹈ ﹁︪﹊️ إ﹜﹫﹥ ﹁﹆︀ل ﹝︀
︀﹝﹚ ﹜﹝﹚وأ.  

خواهی به عیادت فاطمه بروي؟ پس به عیادتش رفتیم و بر ایشان  آیا می: خدا به من فرمودبریده از پدرش نقل کرده است که رسول 
من تو را محروم نکرد از ازدواج : پیامبر فرمود. خودت را چگونه می یابی؟ فاطمه به رسول خدا شکایت کرد: رسول خدا فرمود. وارد شدیم

  .کردن با نخستین مسلمان و داناترین و بردبار ترین آنها
، ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ وذ﹋︣ ﹁︱﹙︀ و︑︧﹞﹫﹤ ﹝﹟ ﹚︀ )﹨ـ٥٧١﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ︋﹪ ا﹜﹆︀︨﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹟ إ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً،

  .١٩٩٥ -︋﹫︣وت  - دار ا﹜﹀﹊︣ : ﹝︉ ا﹜︡﹟ أ︋﹪ ︨︺﹫︡ ︻﹞︣ ︋﹟ ︾︣ا﹝﹤ ا﹜︺﹞︣ي، ﹡︀︫︣: ، ︑﹆﹫﹅١٣١، ص٤٢﹝﹟ ا﹔﹝︀︔﹏، ج 

  : سند سوم

  : گونه آورده است وایت بریده را نیز ابن عساکر اینسند سوم ر
أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ﹡︭︣ ︋﹟ ر︲﹢ان وأ︋﹢ ︾︀﹜︉ ︋﹟ ا﹜︊﹠︀ وأ︋﹢ ﹝﹞︡ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹡︖︀ ﹇︀﹜﹢ا أ﹡︀ أ︋﹢ ﹝﹞︡ ا﹜︖﹢﹨︣ي 
 ︣︋︀︗ ︀﹡ ﹛︀︮ ﹟︋ ﹏︱﹀﹞ ︀﹡ ﹪︧﹝﹔ا ﹏﹫︻︀﹝︨إ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹡ ﹪︧﹫︵ا﹜︺︊︀س ︋﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ا﹜﹆︣ا ︀﹡ ﹈﹛︀﹞ ﹟︋ ︣﹊︋ ﹢︋أ﹡︀ أ

﹇︀ل ﹇︀ل ﹜﹪ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹇﹛ ︋﹠︀ ︀ أ︋︀ ︣︋︡ة ﹡︺﹢د ﹁︀︵﹞﹤  ︻﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ ︣︋︡ة ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︖︺﹀﹪ا﹜
﹁﹙﹞︀ أن د︠﹙﹠︀ ︻﹙﹫︀ أ︋︭︣ت أ︋︀﹨︀ ود﹝︺️ ︻﹫﹠︀﹨︀ ﹇︀ل ﹝︀  ︀ ﹈﹫﹊︊﹠﹫﹤ ﹇︀﹜️ ﹇﹙﹤ ا﹜︴︺︀م و﹋︓︣ة ا﹜﹛ و︫︡ة ا﹜︧﹆﹛ ﹇︀ل 

︀ ﹤﹫﹛أ﹝︀ ︑︣︲﹫﹟ أ﹡﹪ زو︗︐﹈ أ﹝︀ واً ﹜﹞︀ ︻﹠︡ اً ︠﹫︣ ﹝﹞︀ ︑︣︾︊﹫﹟ إ ﹥﹝︵︀﹁ ︀﹝﹚︨ ﹜﹞︡﹇أ ﹜﹚︱﹁وأ﹋︓︣﹨﹛ ︻﹙﹞︀ وأ
  .﹙﹞︀ وأن ا︋﹠﹫﹈ ﹜﹞﹟ ︫︊︀ب أ﹨﹏ ا﹜︖﹠﹤
  . ترجمه این روایت در روایت اول گذشت

  ١٣١، ص ٤٢︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ ج 
  :، با مضمون دیگري نیز در کتاب سیوطی نقل شده است  البته این عبارت

  :︻ًـ﹟ؤ ︣︋ً︡ـةَ ﹇َ︀لًـ  7847



 
 

﹢لﹳ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ﹜ٌ﹀َ︀︵ٌ﹞ًـ﹤َ﹇َ︀(  30 ﹳ ًـ أَ﹨ْ﹙ٌ﹪: لًـ رً︨ـ ﹈ٌ َ︠﹫︣ؤ ُ︐ ︗ؤ ︱ًـ﹙َُ﹛ؤ ٌ﹙ْ﹞ًـ︀ً ،: زَوُـ ﹜َُ﹛ؤ ٌ︨﹙ْ﹞ًـ︀ً أَ︻ؤ﹙َ﹞ًـُ﹛ؤ ︻ٌ﹙ْ﹞ًـ︀ً، وًـأَ﹁ْ   ) .︠︳ ﹁ٌ﹪ ا﹜﹞︐﹀﹅  ). (وًـأَوُـ
، ٢٥٢، ص١٦، ج )ه وا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜︭︽﹫︣ وزوا︡(، ︗︀﹝︹ ا﹐︀د︒ )﹨ـ٩١١﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︧﹫﹢︵﹪، ︗﹑ل ا﹜︡﹟ أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ 

  .︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣
  . روایت بریده با سه سند نقل شد و سند اول آن از نظر رجالی معتبر است:  نتیجه

  ) با سه مضمون با دو سند معتبر (از طریق ابن عباس . 5

ابیطالب علیه السالم را پیشـگام در اسـالم معرفـی    از ابن عباس نقل شده است که رسول خدا صلی اهللا علیه وآله امیر مؤمنان علی بن 
  :این روایت از وي دو مضمون دارد .  کرده است

  ) سند معتبر (»  ︵︀﹜︉ وا﹜︧︀︋﹅ﹳ إ﹜﹪َـ ︻﹙﹪ّـ ︋﹟ ا︋﹪ « :مضمون اول  

  : گونه آورده است سند کامل این روایت را طبرانی این
ًـ 11152 ︐َِ︣يّـ ︔﹠︀ ا﹜ْ︧ﹳ ؤ ﹟ﹳ ︋﹟ إِ︨ؤًـ︀قًـ ا﹜︐ّ︧ ًـ﹫ؤ ﹫ًـ︀نﹳ ︋﹟ ︡︔﹠︀ ا﹜ْ︧ﹳ ْ﹀ ﹆َ︣ﹳ ︔﹠︀ ︨ﹳ ﹟َ ا﹔َْ︫ ًـ﹫ؤ ﹆َ﹑﹡ٌ﹪ّـ ︔﹠︀ ︧ﹳ ︺ًـ︧ؤ ِيِـ ا﹜ْ ﹟ﹳ ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜ُ︧︣ـ ﹫ؤ

︊ُـ﹅ﹳ ︔َ﹑︔َ﹤ٌ ﹁َ︀﹜ُ︧ـ ︀سٍ ︻ًـ﹟ِ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹇︀ل ا﹜ّ︧ـ ﹫ٍ ︻﹟ ﹝ﹳ︖ًـ︀﹨ٌ︡ ︻ًـ﹟ِ ︋﹟ ︻ًـ︊ُـ ﹠َ﹤َ ︻ًـ﹟ِ ︋﹟ أ︋﹪ ﹡َ︖ِ ﹫ًـ﹫ؤ ︀︋ِ﹅ﹳ إ﹜﹩ ︻ﹳ
︀︋ِ﹅ﹳ إ﹜ ﹢نًـ وًـا﹜ُ︧ـ ﹢َ︫︹ﹳ ︋﹟ ﹡ُ ﹢ً︨ـ﹩ ﹳ ٌ︨﹫﹟ًـ﹝ﹳ ︡ ︮﹙﹩ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︻ًـ﹙ٌ﹪ّـ ︋﹟ أ︋﹪  ﹩ ︻ٌ﹫ً︧ـ﹩ ً︮ـ︀ٌ︉ﹳ ︀ًـ ︀︋ِ﹅ﹳ إ﹜﹩ ﹝ﹳًـ﹞ُـ وًـا﹜ُ︧ـ

  .︵َ︀﹜ٌ︉
پیشگام شد یوشع بن نون به ایمان :  پیشگامان در ایمان آوردن سه تن هستند:  به نقل ابن عباس رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم فرمود

   . ی به ایمان آوردن به رسول خدا صلی اهللا علیه وسلمآوردن به موسی، صاحب یاسین به عیسی و عل
﹝﹊︐︊﹤ : ﹞︡ي ︋﹟ ︻︊︡ا﹜﹞︖﹫︡ ا﹜︧﹙﹀﹪، ﹡︀︫︣: ︑﹆﹫﹅  ،٩٣، ص ١١ج  ، ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹜﹊︊﹫︣،)﹨ـ٣٦٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︴︊︣ا﹡﹪، ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ أ﹢ب 

  .م١٩٨٣ –﹨ـ ١٤٠٤ا﹜︓︀﹡﹫﹤، : ا﹜﹞﹢︮﹏، ا﹜︴︊︺﹤ -ا﹜︤﹨︣اء 
  . اهل سنت نیز نقل شده است این روایت در کتابهاي دیگر

 ︡﹝﹞ ﹟︋ ًا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝أ ﹟︡﹛ا ︉﹞ ︣﹀︺︗﹢︋ا﹜︺﹆︊﹩ ﹁﹪ ﹝﹠︀﹇︉ ذوي ا﹜﹆︣︋﹩،)﹨ـ٦٩٤﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︴︊︣ي، ا ︣︀︠دار ا﹜﹊︐︉ : ﹡︀︫︣  ،58، ص1ج  ، ذ
 ﹥︭︣﹝﹛ا– ︭︣﹞  

﹪﹝︓﹫﹨ ︳︨﹢︑ ️روا ﹫︭︑ :  

  : نویسد در باره سند این روایت می مجمع الزوائدهیثمی در کتاب 
ا︋﹟ ︻︊︀س ︻﹟ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹇︀ل ا﹜︧︊﹅ ︔﹑︔﹤ ا﹜︧︀︋﹅ إ﹜﹩ ﹝﹢︨﹩ ﹢︫︹ ︋﹟ ﹡﹢ن وا﹜︧︀︋﹅ إ﹜﹩ ︻﹫︧﹩ و︻﹟ 

 ﹟﹫︧ ﹤﹫﹁اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ رواه ا﹜︴︊︣ا﹡﹪ و ﹩﹚︮ ︡﹝﹞ ﹩﹛وا﹜︧︀︋﹅ إ ﹟﹫︨︀ ︉︀︮
  .﹛ ︧﹟ أو ﹫︮و︋﹆﹫﹤ ر︗︀﹜﹥ ︓︡ و︲︺﹀﹥ ا﹜︖﹞﹢ر  و︔﹆﹥ ا︋﹟ ︊︀ن︋﹟ ︧﹟ ا﹔︫﹆︣

در سند آن حسین بن حسن اشقر وجود که ابن حبان او را توثیق کرده است ولی جمهور او را  و  ، این روایت را طبرانی نقل کرده... 
  . و روایات بقیه راویان سند حسن و یا صحیح هستند.  تضعیف کرده اند

 - دار ا﹜﹊︐︀ب ا﹜︺︣︋﹪   /دار ا﹜︣︀ن ﹜﹙︐︣اث: ﹡︀︫︣ ،102، ص9ج  و﹝﹠︊︹ ا﹜﹀﹢ا︡،، ﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡ )﹨ـ ٨٠٧﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜﹫︓﹞﹪، ا︋﹢ا﹜︧﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ 
  .﹨ـ١٤٠٧ –ا﹜﹆︀﹨︣ة، ︋﹫︣وت 

  : ︑﹢︔﹫﹅ ︧﹫﹟ ︋﹟ ا﹜︧﹟ ا﹐︫﹆︣
است که ابن حبان او را توثیق کرده و » حسین بن حسن اشقر «شود، تنها ایراد این روایت بر  همانگونه که در کالم هیثمی مالحظه می



روایـت    ، ، اختالف است و طبق قاعده رجالی اهـل سـنت   و خالصه کالم این که در توثیق و تضعیف این راوي.  رده اندبقیه تضعیف ک
  . شود ، حسن می راوي مختلف فیه

، الزم است سخنان احمد بن حنبل و یحیی بن معـین و ابـن حجـر عسـقالنی را در بـاره       براي اثبات توثیق و یا اعتبار بیشتر این راوي
  : نماییمایشان ذکر 

  : ، حسین بن الحسن اشقر را صدوق معرفی کرده است » تقریب التهذیب «ابن حجر در کتاب 
﹛ و︽﹙﹢ ﹁﹪ ا﹜︐︪﹫︹ ﹝﹟ ا﹜︺︀︫︣ة ﹝︀ت ︨﹠﹤ ︔﹞︀ن  ︮︡وق ا﹜︧﹫﹟ ︋﹟ ا﹜︧﹟ ا﹔︫﹆︣ ا﹜﹀︤اري ا﹜﹊﹢﹁﹪ 1318

  و﹝︀︐﹫﹟ س
 - دار ا﹜︫︣﹫︡ : ﹝﹞︡ ︻﹢ا﹝﹤، ﹡︀︫︣: ، ︑﹆﹫﹅١٦٦، ص ١︐︢︉، ج ، ︑﹆︣︉ ا﹜)﹨ـ٨٥٢﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︺︧﹆﹑﹡﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ︖︣ ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ 

  .١٩٨٦ -  ١٤٠٦ا﹔و﹜﹩، : ︨﹢ر︀، ا﹜︴︊︺﹤
  : ﹋﹠︡ ا︪︀ن در ︗︀ي د︨ ︣﹍﹟ ا ﹟︋ ︡﹝﹠︊﹏ و ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ را در ︑︃﹫︡ ا︫﹆︣ ذ﹋︣ ﹝﹪

﹟︋ ﹪﹠︺ ً︀ل ﹇﹙️ ﹔︋﹪ ︻︊︡ ا﹇ ﹡︀﹨ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝︡ث  ﹇﹙️ وذ﹋︣ه ا﹜︺﹆﹫﹙﹪ ﹁﹪ ا﹜︱︺﹀︀ء وأورد ︻﹟ أ︑ ﹏︊﹠
  ..وذ﹋︣ ︻﹠﹥ ا﹜︐︪﹫︹  ﹜﹛ ﹊﹟ ︻﹠︡ي ﹝﹞﹟ ﹊︢ب  ︻﹟ ︧﹫﹟ ا﹔︫﹆︣ ﹇︀ل

﹐ ︋︃س   ذ﹋︣ ا﹔︫﹆︣ ﹁﹆︀ل ﹋︀ن ﹝﹟ ا﹜︪﹫︺﹤ ا﹜︽︀﹜﹫﹤ ﹇﹙️ ﹁﹊﹫︿ ︡︓﹥ ﹇︀ل  ︨﹞︺️ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ و﹇︀ل ︋﹟ ا﹜︖﹠﹫︡
  .﹇︀ل ﹡︺﹛ ﹋︐︊️ ︻﹠﹥ ︮︡وق ﹇﹙️ ︋﹥

︡﹢﹍﹫﹞ ﹪﹡︀﹨ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝ا : ﹟﹫︧ در ︋︀ره ،﹜︐﹀﹎ ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝ا ﹤︋﹟﹋ ️︊︮ ﹟﹞ او در ﹡︤د ﹝﹟ از ︗﹞﹙﹥ ﹋︧︀﹡﹪ : ﹎﹀️. ︋﹟ ا︫﹆︣ ︋︣اي
  ...﹎﹢﹠︡  ﹡﹫︧️ ﹋﹥ دروغ ﹝﹪

. ﹨﹫︘ ا︫﹊︀﹜﹪ در آ﹡︀ ﹡﹫︧️: روا ︩︐﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟ ﹎﹀️  :﹎﹀︐﹛. او از ︫﹫︺﹫︀ن ︾︀﹜﹪ ا︨️: ﹎﹀️ از ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ︫﹠﹫︡م ﹋﹥ ﹝﹪: ﹎﹢︡ ا︋﹟ ︗﹠﹫︡ ﹝﹪
  .️ از او ﹡﹢︫︐﹛︎︦ از آن روا. ︋﹙﹪: آ︀ او را︨︐﹍﹢ ا︨️؟ ﹎﹀️: ﹎﹀︐﹛

ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹜﹀﹊︣ : ، ﹡٢٩١︫︣︀، ص ٢، ︑︢︉ ا﹜︐︢︉، ج )﹨ـ٨٥٢﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︺︧﹆﹑﹡﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ︖︣ ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ 
  .م ١٩٨٤ - ١٤٠٤

︐﹟ ︧﹫﹟ ا︫﹆︣ و ︨﹟ ا﹞︡ در ︮︡وق دا﹡︧  ﹝︺﹫﹟ را  ، ︨﹟ ا︋﹟»︑﹠︤﹥ ا﹜︪︣︺﹤ ا﹜﹞︣﹁﹢︻﹤ ︻﹟ ا﹔︠︊︀ر ا﹜︪﹠﹫︺﹤ ا﹜﹞﹢︲﹢︻﹤«﹋﹠︀﹡﹪ در ﹋︐︀ب 
  :︋﹟ ﹠︊﹏ را ︎︦ از ︋﹫︀ن روا️ ذ﹏، ذ﹋︣ ﹋︣ده ا︨️

  )15  ] ( ︒︡ [ ︀ء ﹝﹙﹈ ﹁﹆︀ل إن ر︋﹈ ︻︤ : ا︋﹟ ︻︊︀س︖﹁ ﹤︊﹠︗ ﹩﹛م إ﹑︧﹛ا ﹤﹫﹚︻ ﹏︣︊︗و ﹟﹫﹠ ﹜︀﹠︾ ﹜︧﹆ ﹩︊﹠﹛︀ن ا﹋
و﹝︀ ﹋﹏ ﹝﹑﹊﹤ ر︋﹈ و︗﹏ أ﹝︣ك ︋﹊︢ا و﹋︢ا، ﹁︪﹩ ا﹜﹠︊﹩ أن ﹊﹢ن ︫﹫︴︀﹡︀، ﹁﹆︀ل ﹜︖︣︊﹏ ︑︺︣﹁﹥، ﹁﹆︀ل ﹨︢ا ﹝﹙﹈ 

، و﹇︀ل ﹝﹠﹊︣ و﹝︀ أ︻﹙﹛ رواه ︾﹫︣ ︧﹫﹟ وا﹜︊﹑ء ︻﹠︡ى ﹝﹠﹥، ا﹜︧﹫﹟ ︋﹟ ا﹜︧﹟ ا﹔︫﹆︣ ﹝﹟ ︵︣﹅) ︻︡(   أ︻︣ف
و﹇︡ ﹇︀ل ﹁﹫﹥ ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟   إ﹡﹞︀ ﹋︢︋﹥ أ︋﹢ ﹝︺﹞︣ ا﹜︢﹜﹩) ﹇﹙️(وأورده ا︋﹟ ا﹜︖﹢زى ﹁﹩ ا﹜﹢ا﹨﹫︀ت، و﹇︀ل ︧﹫﹟ ﹋︢اب 

، وأ︠︣ج ﹜﹥ ا﹜﹠︀︧﹩ و﹇︱﹫﹤ إ︣اد ا︋﹟ ا︋﹟ ︊︀ن ﹁﹩ ا﹜︓﹆︀ت﹜﹛ ﹊﹟ ︻﹠︡ى ﹝﹞﹟ ﹊︢ب، وذ﹋︣ه  :و﹇︀ل أ﹞︡   ︮︡وق
  .ا﹜︖﹢زى ﹜﹥ ﹁﹩ ا﹜﹢ا﹨﹫︀ت أ﹡﹥ ﹐ ︊﹙︼ ر︑︊﹤ ا﹜﹢︲︹ واً أ︻﹙﹛ 

 ﹟︧﹛︣اق أ︋﹢ ا︻ ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹪﹚︻ ،﹪﹡︀﹠﹊﹛ا﹜﹞︣﹁﹢︻﹤ ︻﹟ ا﹔︠︊︀ر ا﹜︪﹠﹫︺﹤ ا﹜﹞﹢︲﹢︻﹤، ج )﹨ـ ٩٦٣﹝︐﹢﹁︀ي(ا ﹥︺︪︣﹛ا ﹤︤﹠︑ ،٢٤٨، ص ١ ،
﹅﹫﹆︑ :︻ ا﹜︽﹞︀ري، دار ا﹜﹠︪︣ ,︊︡ ا﹜﹙︴﹫︿ ︻︊︡ ا﹜﹢﹨︀ب ﹅︭︡﹛ا ︡﹝﹞ ًـ ١٣٩٩ا﹔و﹜﹩: ا﹜︴︊︺﹤  ︋﹫︣وت، –دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ︻︊︡ ا﹨  

  : ︑﹫︭ روا ️︧﹫﹟ ا︫﹆︣ ︑﹢︨︳ ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️
داراي  دهد که این راوي در نزد آنها موثق و ، روایات حسین اشقر را نیز تصحیح کرده و این نشان می برخی از علماي بزرگ اهل سنت

  . اعتبار است
  : روایت اول تصحیح شده توسط حاکم نیشابوري



4647       ︀ ︧ـ﹫﹟   ︡︔﹠︀ ﹝﹊︣م ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹊︣م ا﹜﹆︀︲﹪ ︔﹠︀ ︗︺﹀︣ ︋﹟ أ︋﹪ ︻︓﹞︀ن ا﹜︴﹫︀﹜︧ـ﹪ ︔﹠ـ︀ ﹫ـ﹩ ︋ـ﹟ ﹝︺ـ﹫﹟ ︔﹠ـ
 ︔﹠︀ ︗︺﹀︣ ︋﹟ ز︀د ا﹔﹞ ﹟︻ ︣﹝﹢ل ︻﹟ ﹝﹠︢ر ا﹜︓﹢ري ︻﹟ أم ︨﹙﹞﹤ ر︲﹪ اً ︻﹠ـ︀ أن ا﹜﹠︊ـ﹪ ︮ـ﹙﹩ اً ︻﹙﹫ـ﹥     ا﹔︫﹆︣

︒︡ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ ﹨︢ا ︉﹛︀︵ ﹪︋أ ﹟︋ ﹪﹚︻ ︣﹫︾ ﹤﹝﹚﹊ ︀﹠﹞ ︡︣ئ أ︐︖ ﹜﹛ ︉︱︾ ︀ن إذا﹋ ﹜﹚︨ا﹖︨﹠︀د و ﹫︮  ﹜﹛و
  ︣︗︀ه

  141، ص 3ج   المستدرك على الصحیحین
  : روایت دوم تصحیح شده توسط حاکم نیشابوري

︀  أ︠︊︣﹡﹪ ︻﹙﹪ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ︻﹫︧﹩ ا﹜︧︊﹫︺﹪ ︋︀﹜﹊﹢﹁﹤ ︔﹠ـ︀ ا﹜︧ـ﹫﹟ ︋ـ﹟ ا﹜﹊ـ﹛ ا     4669 ا﹜︧ـ﹫﹟ ︋ـ﹟    ﹜︖﹫ـ︤ي ︔﹠ـ
︔﹠︀ ︨︺﹫︡ ︋﹟ ︠︓﹫﹛ ا﹜﹙︀﹜﹪ ︻﹟ ا﹜﹢﹜﹫︡ ︋﹟ ︧︀ر ا﹜﹞︡ا﹡﹪ ︻﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵﹙﹤ ﹇ـ︀ل ︖︖﹠ـ︀ ﹁﹞︣ر﹡ـ︀     ا﹜︧﹟ ا﹔︫﹆︣

︻﹙﹩ ا﹜︡﹝﹛︀︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ﹟︧﹠﹤ و﹝︺﹠︀ ﹝︺︀و﹚﹛ ﹏﹫﹆﹁ ︕︡ ﹟︋ ﹥︧﹟ إن ﹨︢ا ﹝︺︀و︡ ﹟︋ ﹥︕ ا﹜︧︀ب ﹜︺﹙﹪ ﹁﹆︀ل ︻﹙﹪ 
﹝︀ ﹁︺﹙️ ﹁﹆︀ل واً إن ﹜﹆﹫︐﹥ و﹝︀ أ︧︊﹈ ︑﹙﹆︀ه ﹢م ا﹜﹆﹫︀﹝﹤ ﹜︐︖ـ︡ه ﹇︀﹞ـ︀ ︻﹙ـ﹩     ︋﹥ ﹁︃︑﹪ ︋﹥ ﹁﹆︀ل أ﹡️ ا﹜︧︀ب ﹜︺﹙﹪ ﹁﹆︀ل

﹢ض ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︢ود ︻﹠﹥ را︀ت ا﹜﹞﹠︀﹁﹆﹫﹟ ︋﹫︡ه ︻︭︀ ﹝﹟ ︻﹢︨︕ ︡︔﹠﹫﹥ ا﹜︭ـ︀دق ا﹜﹞︭ـ︡وق   
  و﹜﹛ ︣︗︀ه ﹫︮ ︒︡ ا﹖︨﹠︀د ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ و﹇︡ ︠︀ب ﹝﹟ ا﹁︐︣ى ﹨︢ا

︭﹛ا﹜﹞︧︐︡رك ︻﹙﹩ ا﹟﹫﹫   ١٤٨، ص ٣ج  
﹪︵﹢﹫︨ ﹟︡﹛ا︫﹆︣ ︑﹢︨︳ ︗﹑ل ا ️روا ﹅﹫︔﹢︑:  

﹋﹠︡ و در ︀︎︀ن ︑︮ ﹤︋  ﹫︭️ آن را ︑︭︣ ﹝﹪  ، ﹨﹞︀ن روا︐﹪ را ﹋﹥ ︀﹋﹛ ︑﹫︭ ﹋︣ده ︋﹢د، » ا﹜︪﹞︀﹏ ا﹜︪︣﹀﹤ «︨﹫﹢︵﹪ ﹡﹫︤ در ﹋︐︀ب 
  :︀﹋﹛ ﹡﹫︪︀︋﹢ري و ︑﹢︔﹫﹅ ا︫﹆︣ را از ز︋︀ن ذ﹨︊﹪ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️

284 )︖ ﹜﹛ ︉︱︾ إ﹐ ︻﹙﹪﹋︀ن إذا ︡ك ︻﹟ أم ︨﹙﹞﹤) ︐︣يء ︻﹙﹫﹥ أ ﹏ ︮  
 ︒﹫︋ ﹤︊﹚﹇ ﹟﹞ ﹝﹊︀﹡︐﹥ ︻﹠︡ه و︑﹞﹊﹟ وده ﹟﹞ ﹤﹝﹚︺ ︀﹝﹛ ﹟﹫﹠﹞﹣﹝﹛ا ︣﹫﹞إ﹐ ︻﹙﹪ ا ︡︣ئ ︻﹙﹫﹥ أ︐︖ ﹜﹛ ︉︱︾ ︀ن إذا﹋

﹟︻ ﹥︋︀︭﹛ا ﹏︀︱﹁ ﹪﹁ ك ﹜ ︣ه﹫︾ ﹟︻ ︀︋ ︣د﹀︑ ﹥︊﹆﹠﹞ ︀︋ ﹜︷︻︃﹁ ︡ة﹛︀ل ا ﹪﹁ ﹤﹞﹑﹋ ﹏﹝︐ ︣﹆︫﹔ا ﹟﹫︧  ﹟︻
﹞ ﹟︻ ︣﹝﹔ل ︻﹟ ﹝﹠︢ر ︻﹟ أم ︨﹙﹞﹤︗︺﹀︣ ا﹢ ﹅︔︋︃ن ا﹔︫﹆︣ و ﹪︊﹨︢﹛و︑︺﹆︊﹥ ا ﹫︮ ﹜﹋︀﹛︀ل ا﹇ ...  

  .︧﹫﹟ ا︫﹆︣ ︑﹢︔﹫﹅ ︫︡ه ا︨️: ا﹟ روا﹫︮ ️ ا︨️ و ذ﹨︊﹪ ︋﹥ د﹡︊︀ل آن ﹎﹀︐﹥ ا︨️: ︀﹋﹛ ﹎﹀︐﹥ ا︨️ ... 
: ︑ ، :︫︣︀﹡ ،﹪︪﹫︊︀︋ ︡﹫︊︻ ﹟︋ ﹟︧﹆﹫﹅٢٩١، ص١، ا﹜︪﹞︀﹏ ا﹜︪︣﹀﹤، ج )﹨ـ٩١١﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︧﹫﹢︵﹪، ︗﹑ل ا﹜︡﹟ أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ 

︹ا﹜︺﹙﹛ ﹜﹙﹠︪︣ وا﹜︐﹢ز ︣︀︵ دار.  
  : ، توثیق ذهبی را در باره حسین اشقر ذکر کرده است » فیض القدیر شرح الجامع الصغیر «مناوي در کتاب 

﹟ وده ︻﹟ أ︋﹪ ﹨︣︣ة ﹋︀ن إذا ︾︱︉ ﹜﹛ ︖︐︣ىء ︻﹙﹫﹥ أ︡ إ﹐ ︻﹙﹪ أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ﹜﹞︀ ︺﹙﹞﹥ ﹝﹟ ﹝﹊︀﹡︐﹥ ︻﹠︡ه و︑﹞﹊
 ﹟︻ ﹥︋︀︭﹛ا ﹏︀︱﹁ ﹪﹁ ك ﹏ ︣ه﹫︾ ﹟︻ ︀︋ ︣د﹀︑ ﹥︊﹆﹠﹞ ︀︋ ﹜︷︻︃﹁ ︡ة﹛︀ل ا ﹪﹁ ﹤﹞﹑﹋ ﹏﹝︐ ︒﹫︋ ﹤︊﹚﹇ ﹟﹞

ا﹜︀﹋﹛ ﹫︮ و︑︺﹆︊﹥ ا﹜︢﹨︊﹪ ︋︃ن ا﹔︫﹆︣  ︧﹫﹟ ا﹔︫﹆︣ ︻﹟ ︗︺﹀︣ ا﹔﹞ ﹟︻ ︣﹝﹢ل ︻﹟ ﹝﹠︢ر ︻﹟ أم ︨﹙﹞﹤ ﹇︀ل
  .و︔﹅

 ﹟︡︋︀︺﹛ا ﹟ا﹜︣ؤوف ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ز ︡︊︻ ︡﹝﹞ ،︫︣ح ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜︭︽﹫︣، ج )﹨ـ١٠٣١ى﹝︐﹢﹁︀(ا﹜﹞﹠︀وي ︣︡﹆﹛١٥٠︫︣︀، ص٥، ﹁﹫︰ ا﹡ ، : ﹥ا﹜﹞﹊︐︊﹤ ا﹜︐︖︀ر - 
  .﹨ـ١٣٥٦ا﹔و﹜﹩، : ﹝︭︣، ا﹜︴︊︺﹤

️︣ي از ︨﹠︡ روا﹫﹎ ﹤︖﹫︐﹡  

،  ، ابن حجر عسقالنی حسین االشقر از نظر ابن حبان، احمد بن حنبل، یحیی بن معین، حاکم نیشابوري  ، با توجه به آنچه بیان شد
  . و در نتیجه این روایت نیز معتبر است.  الدین سیوطی موثق و صدوق استذهبی و جالل 



  » ﹨︢ا أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋﹪ «: ﹝︱﹞﹢ن دوم 

، حضرت  که به من آورد نخستین کسی:  روایت دیگري را ابن عساکر با سند ذیل از ابن عباس نقل کرده است که رسول خدا فرمود
  : علی بوده است

ا﹜﹞︊︀رك ا﹔﹡﹞︀︵﹪ أ﹡︀ أ︋﹢ ︋﹊︣ ﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜﹞︷﹀︣ ︋﹟ ︋﹊︣ان ا﹜︪︀﹝﹪ ﹡︀ أ︋﹢ ا﹜︧﹟  أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ا﹜︊︣﹋︀ت ︻︊︡ ا﹜﹢﹨︀ب ︋﹟
أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ا﹜︺︐﹫﹆﹪ أ﹡︀ أ︋﹢ ︺﹆﹢ب  ﹟︋ ︡﹝﹞﹢︨︿ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ا﹜︡︗﹫﹏ ﹡︀ أ︋﹢ ︗︺﹀︣ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣و ا﹜︺﹆﹫﹙﹪ 

︻﹟ ا︋﹟   ﹔︨︡ي︡︔﹠﹪ ︻﹙﹪ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ﹡︀ ︻︊︡ اً ︋﹟ دا﹨︣ ︋﹟ ﹫﹩ ا﹜︣ازي ︡︔﹠﹪ أ︋﹪ ︻﹟ ا﹔︻﹞︩ ︻﹟ ︻︊︀︋﹤ ا
  ... ︻︊︀س

دهد اگر هریکی از شما آن را درك کردید، بر شما است که به کتاب خدا و علی بن ابی  به زودي فتنه اي رخ می: ابن عباس گفته است
   : فرمود زیرا من از رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم در حالی که دست علی را گرفته بود، شنیدم که می  ؛ طالب پناه ببرید

﹇︀ل ︨︐﹊﹢ن ﹁︐﹠﹤ ﹁︅ن أدر﹋︀ أ︡ ﹝﹠﹊﹛ ﹁︺﹙﹫﹥ ︋︭﹙︐﹫﹟ ﹋︐︀ب اً و︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ﹁︅﹡﹪   ︻﹟ ا︋﹟ ︻︊︀س دهو︋︅︨﹠︀
وأول ﹝﹟  ﹪﹠﹁︀︭﹢م  ﹨︢ا أول ﹝﹟ ا﹝﹟ ︋﹪ ︨﹞︺️ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹆﹢ل و﹨﹢ا︠︢ ︋﹫︡ ︻﹙﹪

وا﹜﹞︀ل ︺︧﹢ب ا﹜︷︀﹜﹞﹫﹟ و﹨﹢  ا﹜﹆﹫︀﹝﹤ و﹨﹢ ﹁︀روق ﹨︢ه ا﹔﹝﹤ ﹀︣ق ︋﹫﹟ ا﹜﹅ وا﹜︊︀︵﹏ و﹨﹢ ︺︧﹢ب ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟
  ا﹜︭︡﹅ ا﹔﹋︊︣ و﹨﹢ ︋︀︋﹪ ا﹜︢ي أو︑﹩ ﹝﹠﹥ و﹨﹢ ︠﹙﹫﹀︐﹪ ﹝﹟ ︋︺︡ي

﹪﹞ ﹤﹁︀︭﹞ ﹟﹞ ︀︋ ️﹞︀﹫﹇ ا︨️ ﹋﹥ در روز ﹪︭︫ ﹟﹫︐︧﹡ ︀ن آورد و﹝ا ﹟﹞ ﹤︋ ﹤﹋ ️︨ا ﹪︭︫ ﹟﹫︐︧﹡ ﹟ا﹝️ ا︨️ . ﹋﹠︡ ا ﹟او ﹁︀روق ا
﹪﹞ ﹪و ︋︀︵﹏ ︗︡ا ﹅ او ︨︣دار ﹝﹣﹝﹠︀ن ا︨️ . ا﹡︡ازد ﹋﹥ ﹝﹫︀ن...  

، ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ وذ﹋︣ ﹁︱﹙︀ و︑︧﹞﹫﹤ ﹝﹟ ﹚︀ )﹨ـ٥٧١﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ︋﹪ ا﹜﹆︀︨﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹟ إ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً،
  .١٩٩٥ -︋﹫︣وت  - دار ا﹜﹀﹊︣ : ﹝︉ ا﹜︡﹟ أ︋﹪ ︨︺﹫︡ ︻﹞︣ ︋﹟ ︾︣ا﹝﹤ ا﹜︺﹞︣ي، ﹡︀︫︣: ︑﹆﹫﹅ ،43، ص 42ج  ﹝﹟ ا﹔﹝︀︔﹏،

  »﹩ ﹝﹞︡︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ا﹜︧︀︋﹅ إ﹜︻﹙﹪ «: ﹝︱﹞﹢ن ︨﹢م 

طالب علیه السالم را به ترتیب سابقان امت  ، صاحب یاسین و علی بن ابی در این روایت رسول خدا صلی اهللا علیه وآله یوشع بن نون
  : موسی، عیسی و امت اسالم معرفی کرده است

︧︊﹅ ︔﹑︔﹤؛ ﹁︀﹜︧︀︋﹅ إ﹜﹩ ﹝﹢︨﹩ ﹢︫︹ ︋﹟ ا﹜  :﹇︀ل) ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛(ا︋﹟ ﹝︣دو﹥، ︻﹟ ا︋﹟ ︻︊︀س، ︻﹟ ا﹜﹠︊﹪ .  550
،︦ ︉︀︮ ﹩︧﹫︻ ﹩﹛ن، وا﹜︧︀︋﹅ إ﹢﹡   ︡﹝﹞ ﹩﹛ر︲﹪ اً ︻﹠﹥( ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉) ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛(وا﹜︧︀︋﹅ إ( .  

︨︀︋﹅ ︋﹥ ︨﹢ي ﹝﹢︨﹪ ﹢︫︹ ︋﹟ ﹡﹢ن و ︨︀︋﹅ ︋﹥ ︨﹢ي . ا︋﹟ ︻︊︀س از ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︨︀︋﹆︀ن ︨﹥ ﹡﹀︣ ا﹡︡
  .︵︀﹜︉ ﹨︧︐﹠︡ ︻﹫︧﹪  ︉︀︮︀︨﹫﹟ و ︨︀︋﹆﹥ ︋﹥ ︨﹢ي ﹝﹞︡ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪

  ٣٣١ص  -أ︋﹪ ︋﹊︣ أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹢︨﹩ ا︋﹟ ﹝︣دو﹥ ا﹔︮﹀︀﹡﹪  -) ع(و﹝︀ ﹡︤ل ﹝﹟ ا﹜﹆︣آن ﹁﹪ ︻﹙﹪ ) ع(﹝﹠︀﹇︉ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ 
  :روا️ ﹁﹢ق در ﹝︺︖﹛ ﹋︊﹫︣ ︵︊︣ا﹡﹪ ︋︀ ا﹟ ︨﹠︡ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️

﹜︧﹫﹟ ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜︧︣ي ا﹜︺︧﹆﹑﹡﹪ ︔﹠︀ ︧﹫﹟ ا﹔︫﹆︣ ︔﹠︀ ︨﹀﹫︀ن ︋﹟ ︻﹫﹫﹠﹤ ︻﹟ ︡︔﹠︀ ا﹜︧﹫﹟ ︋﹟ إ︨︀ق ا﹜︐︧︐︣ي ︔﹠︀ ا
 ﹟︋ ︹︫﹢ ﹩︨﹢﹞ ﹩﹛︊︀س ︻﹟ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹇︀ل ا﹜︧︊﹅ ︔﹑︔﹤ ﹁︀﹜︧︀︋﹅ إ︻ ﹟︋ ﹟︻ ︡﹨︀︖﹞ ﹟︻ ﹫︖﹡ ﹪︋أ ﹟︋

  .﹡﹢ن وا﹜︧︀︋﹅ إ﹜﹩ ︻﹫︧﹩  ︉︀︮︀︨﹫﹟ وا﹜︧︀︋﹅ إ﹜﹩ ﹝﹞︡ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉
  77، ص 11ج  - الطبرانی  - عجم الکبیر الم

  بررسی سند روایت

  : نویسد می شهیثمی بعد از نقل روایت، در باره سند



و︋﹆﹫ـ﹤ ر︗︀﹜ـ﹥ ـ︓︡﹛ ︧ـ﹟ أو      و︲ـ︺﹀﹥ ا﹜︖﹞ـ﹢ر،   و︔﹆ـ﹥ ا︋ـ﹟ ︊ـ︀ن    رواه ا﹜︴︊︣ا﹡﹪ و﹁﹫﹥  ﹟︋ ﹟﹫︧︧﹟ ا﹔︫﹆︣
﹫︮ .  

ا︨️ ﹋﹥ ا︋﹟ ︊︀ن وي را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده و ︗﹞﹢ر ︑︱︺﹫︿ ﹋︣ده ا﹡︡ ا﹝︀ ︋﹆﹫﹥ ا﹟ روا️ را ︵︊︣ا﹡﹪ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده و در ︨﹠︡ آن  ﹟︋ ﹟﹫︧︧﹟ ا︫﹆︣ 
︡﹠︐︧﹨ ﹫︮ ︀ ﹟︧ ︡﹠︨ ر︗︀ل.  

 ︡ا﹜︤وا ︹﹝︖﹞-  ﹪﹝︓﹫﹛102ص  9ج  -ا  
  .︧﹫﹟ ا︫﹆︣ ﹨﹛ ︑︱︺﹫︿ دارد و ﹨﹛ ︑﹢︔﹫﹅ ﹋﹥ ا︪︀ن ︋﹥ ︑﹢︔﹫﹅ ا︋﹟ ︊︀ن ا︫︀ره ﹋︣ده ا︨️  ﹨﹞︀﹡﹍﹢﹡﹥ ﹋﹥ از ︻︊︀رت ﹨﹫︓﹞﹪ ︎﹫︡ا ا︨️،

  .دا﹡﹠︡ ︋﹫﹠﹫﹛ ﹋﹥ ا﹁︣اد د﹍︣ي ﹡﹫︤ ا︪︀ن را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده و روا︀︑︩ را ﹫︮ ﹝﹪ ﹝﹪  در ﹋︐︉ ا﹨﹏ ︨﹠️، ا﹝︀ ︋︀ ︗︧︐︖﹢
  .ا︋﹟ ︊︀ن وي را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا︨️: او﹐
︀﹫﹡︀︔ : ﹤را ﹋﹥ در ︋︀ره آ ︩︐︀ت ا︨️، رواا﹐︵﹑ق در روا ﹪﹚︻ ︶﹁︀ ﹤﹋ ري﹢︋︀︪﹫﹡ ﹜﹋︀» ا﹡﹞︀ ا﹡️ ﹝﹠︢ر و ﹜﹊﹏ ﹇﹢م ﹨︀د  « ﹫︭︑ ،آورده
  :︣ده ا︨️﹋

︧﹫﹟ ︋﹟  أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ︻﹞︣و ︻︓﹞︀ن ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ا﹜︧﹞︀ك ︔﹠︀ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹝﹠︭﹢ر ا﹜︀ر︔﹪ ︔﹠︀ 4646
︔﹠︀ ﹝﹠︭﹢ر ︋﹟ أ︋﹪ ا﹔︨﹢د ︻﹟ ا﹔︻﹞︩ ︻﹟ ا﹜﹞﹠︀ل ︋﹟ ︻﹞︣و ︻﹟ ︻︊︀د ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹔︨︡ي ︻﹟ ︻﹙﹪   ︧﹟ ا﹔︫﹆︣

   ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ا﹜﹞﹠︢ر وأ﹡︀ ا﹜︀ديإ﹡﹞︀ أ﹡️ ﹝﹠︢ر و﹜﹊﹏ ﹇﹢م ﹨︀د ﹇︀ل ︻﹙﹪ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً
  و﹜﹛ ︣︗︀ه  ﹫︮ ︒︡ ا﹖︨﹠︀د  ﹨︢ا

﹟﹫﹫︭﹛140، ص 3ج   ا﹜﹞︧︐︡رك ︻﹙﹩ ا  
ا﹟ ﹝︴﹙︉ ﹡︪︀ن . ︧﹫﹟ ا︫﹆︣ در ︨﹙︧﹙﹥ ا︨﹠︀د روا︀ت ا﹞︡ ︋﹟ ﹠︊﹏ و ﹫﹪ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ وا﹇︹ ︫︡ه و آ﹡︀ از وي روا️ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡︡: ︔︀﹜︓︀
  .︠﹢︋﹪ ︋︣︠﹢دار ︋﹢ده ا︨️د﹨︡ ﹋﹥ وي در ﹡︤د آ﹡︀ از ا︻︐︊︀ر  ﹝﹪

  :﹎﹢︡ ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ﹝﹪
أ﹝︀ ا﹔︫﹆︣ ︋︪﹫﹟ ﹝︺︖﹞﹤ و﹇︀ف ﹁ ﹟︋ ﹟﹫︧ ﹢︧﹟ ا﹔︫﹆︣ ا﹜﹊﹢﹁﹪ ︡ث ︻﹟ ︫︣﹈ و﹇﹫︦ ︋﹟ ا﹜︣︋﹫︹ 

  و﹫﹩ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ و︾﹫︣﹨﹞︀ روى ︻﹠﹥ أ ﹟︋ ︡﹝﹠︊﹏  و︾﹫︣﹨﹞︀
: ، دار ا﹜﹠︪︣ 93، ص1﹫︀ب ︻﹟ ا﹜﹞﹣︑﹙︿ وا﹜﹞︐﹙︿ ﹁﹪ ا﹔︨﹞︀ء وا﹜﹊﹟، ج، ا﹖﹋﹞︀ل ﹁﹪ ر﹁︹ ا﹐ر︑)﹨ـ475﹝︐﹢﹁︀ي(︻﹙﹪ ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ أ︋﹪ ﹡︭︣ ︋﹟ ﹝︀﹋﹢﹐ 

   1411ا﹔و﹜﹩: ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  –دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ 
﹡﹊︐﹥ ︑︺︖︉ آور ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹫︓﹞﹪ در ا﹟ روا ️︧﹫﹟ ا︫﹆︣ را ︑︱︺﹫︿ ﹋︣ده، ا﹝︀ ︑﹞︀م روا︀ت ﹝︧﹠︡ ا﹞︡ ︋﹟ ﹠︊﹏ را ﹋﹥ ا﹟ راوي ﹡﹫︤ در 

  :﹎﹢﹡﹥ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ا﹟ ︻﹆﹫︡ه ﹨﹫︓﹞﹪ را ︨﹫﹢︵﹪ ا﹟. دا﹡︡ د، ﹇︊﹢ل دارد و ا﹟ ﹝︧﹠︡ را ︣︑ ﹫︮﹟ ﹝︧︀﹡﹫︡ ﹝﹪︨﹠︡ روا︀︑︩ ﹇︣ار دار
  .﹝﹟ ︾﹫︣ه ﹝︧﹠︡ أ﹞︡ أ﹫︮ ︮︀ و﹇︀ل ا﹜﹫︓﹞﹪ ﹁﹪ زوا︡ ا﹜﹞︧﹠︡

︻︊︡ : ︑﹆﹫﹅ ،173، ص1ج اوي،، ︑︡ر︉ ا﹜︣اوي ﹁﹪ ︫︣ح ︑﹆︣︉ ا﹜﹠﹢)﹨ـ٩١١﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︧﹫﹢︵﹪، ︗﹑ل ا﹜︡﹟ أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ 
  .ا﹜︣︀ض -﹝﹊︐︊﹤ ا﹜︣︀ض ا﹜︡︓﹤ : ا﹜﹢﹨︀ب ︻︊︡ ا﹜﹙︴﹫︿، ﹡︀︫︣

  :︨﹫﹢︵﹪ ﹡﹫︤ ︻﹆﹫︡ه اش ﹨﹞﹫﹟ ا︨️ ﹋﹥ آن را ︫﹢﹋︀﹡﹪ ﹎︤ارش ﹋︣ده ا︨️
﹥ﹳ ُ︷﹀ْ َ﹛ ︀ ﹫ِ︣ ﹝ًـ ِ︊ ︀﹝ٌ︹ِ ا﹜ْ﹊َ ﹥ٌ ا﹜ْ︖ًـ ِ︋︀ َ︐ ︊ًـ﹤ٌ ﹋ٌ ْ︴ُ︠ ﹪ ﹪َـ ﹁ٌ ٌ︵﹢ ﹫ﹳ ︀لًـ ا﹜ّ︧ـ ؤ﹞ًـ  :﹇َ ٌ︡ أَ َ﹠ ؤ ﹪ ﹝︧ﹳ ︀نًـ ﹁ٌ َ﹋ ︀ ﹢لَوًـ﹋ُ﹏ّـ ﹝ًـ ︊ﹳ ْ﹆ ﹢ًـ ﹝ًـ َُ﹁ ً︡ـ ٌ﹤﹫ ٌي ﹁ٌ ﹫︿ًـ ا﹜ُ︢ ٌ︺ نُـ ا﹜︱ُـ ِ︅َ﹁ ،

﹩ ََ︐ ﹟ِ ا﹡ْ ًـ ﹟ؤ ا﹜ًْ︧ـ بﹳ ﹝ٌ ﹆ْ︣ﹳ   .ًـ
  .ز︣ا روا️ ︲︺﹫︿ آن ︧﹟ ا︨️  ﹝﹆︊﹢ل ا︨️؛  ︑﹞︀م آ﹡︙﹥ در ﹝︧﹠︡ ا﹞︡ ﹇︣ار دارد،: ﹎﹀︐﹥ ا︨️» ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣«︨﹫﹢︵﹪ در ︠︴︊﹥ ﹋︐︀︋︩ 

 ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ،﹪﹡︀﹋﹢︪﹛ا﹔︠﹫︀ر ︫︣ح ﹝﹠︐﹆﹪ ا﹔︠︊︀ر، ج ،)﹨ـ١٢٥٥﹝︐﹢﹁︀ى (ا ︡﹫︨ ︒︀ددار ا﹜︖﹫﹏، : ، ﹡١٥︫︣︀، ص١﹡﹫﹏ ا﹔و︵︀ر ﹝﹟ أ
  .١٩٧٣ –︋﹫︣وت 

︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا︸︀ر ﹡︷︣ش (︧﹫﹟ ا︫﹆︣ از د︡﹎︀ه ا︋﹟ ︊︀ن، ︀﹋﹛ ﹡﹫︪︀︋﹢ري، ︨﹫﹢︵﹪، ا ،﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝﹫﹪ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ و ﹨﹫︓﹞﹪   در ﹡︐﹫︖﹥،
︡﹝ا ︡﹠︧﹞ و ﹝︺︐︊︣ ا︨️) در ︋︀ره ﹅︔﹢﹞.  

︣﹁︣︋﹪﹞ ﹟︧ ︩︐ض ا﹎︣ ︑︱︺﹫﹀︀ت ﹨﹛ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، روا ﹪﹞ ﹟︧ ️روا ﹟ا ️︀﹡ د ︫﹢د و در﹢︫.  



  سایر منابع و متون این روایت و استدالل علماي اهل سنت به آن

551  ﹤﹛﹢﹇ ﹪﹁ ︀﹝﹠︻ ًا︋﹟ ︻︊︀س ر︲﹪ ا ﹟︻ ﹤︣دو﹞ ﹟︋ن ︨︊﹅ إ﹜﹩ : ﹇︀ل ) وا﹜︧︀︋﹆﹢ن ا﹜︧︀︋﹆﹢ن: (ا﹢﹡ ﹟︋ ︹︫﹢
︊︨ ︦ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ و︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ ︨︊﹅ إ﹜﹩ ر︨﹢ل اً ﹅ إ﹜﹩ ︻﹫︧﹩﹝﹢︨﹩ و﹝﹣﹝﹟ آل ﹩﹚︮  

  331ص  -أ︋﹪ ︋﹊︣ أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹢︨﹩ ا︋﹟ ﹝︣دو﹥ ا﹔︮﹀︀﹡﹪  -) ع(و﹝︀ ﹡︤ل ﹝﹟ ا﹜﹆︣آن ﹁﹪ ︻﹙﹪ ) ع(﹝﹠︀﹇︉ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ 
  :در روا️ دوم ا︋﹟ ︻︊︀س ︑︭︣ ﹡﹞﹢ده ﹋﹥ ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ا﹁︱﹏ ︨︀︋﹆﹢ن ا︨️

552  . ﹥﹒ا︋﹟ ︻︊︀س ﹁﹪ ﹨︢ه ا ﹟︻ ،︡﹨︀︖﹞ ﹟︻ ،﹤ن ︨︊﹅ إ﹜﹩ ﹝﹢︨﹩ ︋﹟ ︻﹞︣ان، و﹝﹣﹝﹟ : ا︋﹟ ﹝︣دو﹢﹡ ﹟︋ ︹︫﹢
و﹋﹏ ر︗﹏  ،)︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛(︨︊﹅ إ﹜﹩ ر︨﹢ل اً  آل ︀︨﹫﹟ ︨︊﹅ إ﹜﹩ ︻﹫︧﹩ ︋﹟ ﹝︣﹛، و︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉

  .و︻﹙﹪ أ﹁︱﹙﹠﹞ ﹜﹛ ︨︀︋﹅ أ﹝︐﹥،
︵︀﹜︉ ︋﹥ ︨﹢ي  ي ﹝﹢︨﹪ ︋﹟ ︻﹞︣ان، ﹝﹣﹝﹟ آل ︀︨﹫﹟ ︋﹥ ︨﹢ي ︻﹫︧﹪ ︋﹟ ﹝︣﹛ و ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪﹢︫︹ ︋﹟ ﹡﹢ن ︋﹥ ︨﹢: ا︋﹟ ︻︊︀س ﹎﹀︐﹥ ا︨️

  .و ﹨︣ ﹊﹪ از آ﹡︀ ︨︀︋﹅ ا﹝️ ︠﹢د︫︀ن ︋﹢د﹡︡ ا﹝︀ ︻﹙﹪ ا﹁︱﹏ آ﹡︀ ا︨️. ر︨﹢ل ︠︡ا ︨︊﹆️ ︗︧︐﹠︡
  ٣٣١ص  -﹪ أ︋﹪ ︋﹊︣ أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹢︨﹩ ا︋﹟ ﹝︣دو﹥ ا﹔︮﹀︀﹡ -) ع(و﹝︀ ﹡︤ل ﹝﹟ ا﹜﹆︣آن ﹁﹪ ︻﹙﹪ ) ع(﹝﹠︀﹇︉ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ 

  :روا️ د﹍︣ ا︋﹟ ︻︊︀س ﹡﹫︤ ا﹟ ا︨️
﹡︤﹜️ ﹁﹪ ︤﹇﹫﹏ ﹝﹣﹝﹟ آل : ﹇︀ل) وا﹜︧︀︋﹆﹢ن ا﹜︧︀︋﹆﹢ن: (ا︋﹟ ﹝︣دو﹥، ︻﹟ ا︋﹟ ︻︊︀س ﹁﹪ ﹇﹢﹜﹥ ︑︺︀﹜﹩ .  553

و︻﹙﹪  ، و﹋﹏ ر︗﹏ ︨︀︋﹅ أ﹝︐﹥،)ر︲﹪ اً ︻﹠﹥(﹁︣︻﹢ن، و︊﹫︉ ا﹜﹠︖︀ر ا﹜︢ي ذ﹋︣ ﹁﹪ ︦، و︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ 
︀﹆︊︨ ﹜﹚︱﹁أ.  
︵︀﹜︉  و در︋︀ره ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪)  ﹋﹥ ذ﹋︣ آن در ︨﹢ره ︀︨﹫﹟ آ﹝︡ه (ا﹟ آ﹥ در ︋︀ره ︤﹇﹫﹏ ﹝﹣﹝﹟ آل ﹁︣︻﹢ن، ︊﹫︉ ﹡︖︀ر : ا︨️ ا︋﹟ ︻︊︀س ﹎﹀︐﹥

  .﹡︀زل ︫︡ه و ﹨︣ ﹊﹪ از آ﹡︀ ︨︀︋﹅ ا﹝︐︩ ︋﹢ده و ︻﹙﹪ ا﹁︱﹏ آ﹡︀ ا︨️
  331ص  -﹥ ا﹔︮﹀︀﹡﹪ ، أ︋﹪ ︋﹊︣ أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹢︨﹩ ا︋﹟ ﹝︣دو)ع(و﹝︀ ﹡︤ل ﹝﹟ ا﹜﹆︣آن ﹁﹪ ︻﹙﹪ ) ع(﹝﹠︀﹇︉ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ 

  :روا︀ت ﹁﹢ق را ا︋﹟ ا︋﹪ ︀︑﹛، ︨﹫﹢︵﹪ و ︫﹢﹋︀﹡﹪ و ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ در ︑﹀︀︨﹫︣ ︫︀ن آورده ا﹡︡
 ︦إدر ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹟﹝︣﹛︣وف ︋﹥ ا︋﹟ ا︋﹪(ا﹜︣ازي، ︻︊︡ ا︺﹞  ﹜︑︀( ،)3330، ص10ج  ، ︑﹀︧﹫︣ ا﹜﹆︣آن،)﹨ـ٣٢٧﹝︐﹢﹁︀ي،  ﹅﹫﹆︑ : ،︉﹫︴﹛ا ︡﹝﹞ ︡︺︨أ

  .︮﹫︡ا، ︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣ –ا﹜﹞﹊︐︊﹤ ا﹜︺︭︣﹤ : دار ا﹜﹠︪︣
  .١٩٩٣ –︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹀﹊︣ : ، ﹡٧︫︣︀، ص ٨، ا﹜︡ر ا﹜﹞﹠︓﹢ر، ج )﹨ـ٩١١﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︧﹫﹢︵﹪، ︗﹑ل ا﹜︡﹟ أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ 

 ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ،﹪﹡︀﹋﹢︪﹛﹛ ا﹜︐)﹨ـ١٢٥٥﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹚︻ ﹟﹞ ﹥وا﹜︡را ﹥ا﹜︖︀﹝︹ ︋﹫﹟ ﹁﹠﹪ ا﹜︣وا ︣︡﹆﹛ا ︐﹁ ، دار ا﹜﹀﹊︣ : ، ﹡١٥١︫︣︀، ص ٥﹀︧﹫︣، ج– 
  .︋﹫︣وت

  .﹨ـ١٤٠١ –︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹀﹊︣ : ﹡︀︫︣ ،284، ص4ج  ، ︑﹀︧﹫︣ ا﹜﹆︣آن ا﹜︺︷﹫﹛،)﹨ـ٧٧٤﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪، ا︋﹢ا﹜﹀︡اء إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ︻﹞︣ ا﹜﹆︫︣﹪ 
︱ ︋︣اي آن ️︊﹆﹠﹞ ﹟︣︐﹎︀ن و ا︨﹑م ︋︤ر﹝︣ت ︻﹙﹪ را در ا︱ ️﹆︊︨ ،️︀وي ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا﹠﹞﹪﹞ دا﹡︡ و ﹝﹪ ︣ت ︧︡﹢﹡:  

︀﹫﹁ ︪︀رك ﹐ ︉﹇︀﹠﹞ ﹟﹞ ﹤﹛ ﹜﹋و ﹪﹚︺﹛ ﹥︊﹆﹠﹞ ﹟﹞ ︀︋ ﹜︷︻︃﹁ .  
️︧﹫﹡ ﹈︫︣ ︀ر ﹝﹠﹆︊️ ︋︣اي ︻﹙﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹋︧﹪ در آن﹫︧︋ ﹤ ︋︣اي ︻﹙﹪ ا︨️، و ️︊﹆﹠﹞ ﹟︣︐﹎︋︤ر.  

 ﹟︡︋︀︺﹛ا ﹟ا﹜︣ؤوف ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ز ︡︊︻ ︡﹝﹞ ،︫︣ح ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜︭︽)﹨ـ١٠٣١﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜﹞﹠︀وي ︣︡﹆﹛178، ص 4ج  ﹫︣،، ﹁﹫︰ ا، ︫︣︀﹡ : ﹥ا﹜﹞﹊︐︊﹤ ا﹜︐︖︀ر- 
  .﹨ـ١٣٥٦ا﹔و﹜﹩، : ﹝︭︣، ا﹜︴︊︺﹤

  ) معتبر (»  إِنُـ ﹨︢ا أَوُـلﹳ ﹝﹟ آ﹝ًـ﹟ًـ ︋ِ﹪ «:  از طریق ابوذر و سلمان. 7و6

سخن  این.  او نخستین کسی است که به من ایمان آورد:  پیامبر خدا صلی اهللا علیه وآله با اشاره به حضرت علی علیه السالم فرمود
  . ؛ جناب ابوذر و سلمان نقل کرده اند حضرت را دو صحابی بزرگوار

  : روایت اول



  : ابتدا به روایتی که تنها از ابوذر این مطلب با سند معتبر نقل شده اشاره می کنیم
︀لًـ ﹪ّـ، ﹇َ زَ﹝ٌ ؤ ︺ً︣ـ ﹢بًـ ا﹜ْ ُ﹆ ︺ؤ ﹟ﹳ ًـ ︀دﹳ ︋ؤ ︊ُـ ︀ ︻ًـ َ﹠ ُ︡ـ︔َ ︀لًـ: ًـ َ﹇ ،ٍ﹜ٌ︫︀ ﹟ﹳ ﹨َ ﹪ّـ ︋ؤ ︀ ︻ًـ﹙ٌ ︡ﹳ: ﹡َ ︀ ﹝ﹳًـ﹞ُـ ِ︡ـهٌ  ﹡َ ﹟ؤ ︗ًـ ﹫﹥ٌ، ︻ًـ ِ︋ ﹟ؤ أَ ︹ٍ، ︻ًـ ا﹁ٌ ﹪ رًـ ِ︋ ﹟ِ أَ ﹥ٌ ︋ؤ ٌ︡ ا﹜﹙ُ ﹫ؤ ︊ًـ ﹟ﹳ ︻ﹳ ︋ؤ

︀﹜ٌ︉ َ︵ ﹪ ِ︋ ﹟ِ أَ ﹪ِـ ︋ؤ ︺ًـ﹙ٌ ︀لًـ ﹜ٌ ﹥ﹳ ﹇َ ُ﹡ ﹪ِـ أَ ِ︊ ﹟ِ ا﹜﹠ُ رآ، ︻ًـ ﹪ ذَ ِ︋ ﹟ؤ أَ ︹ٍ، ︻ًـ ا﹁ٌ ﹪ رًـ ِ︋ ﹪  :أَ ﹟ًـ ︋ِ ﹟ؤ آ﹝ًـ وُـلﹳ ﹝ًـ ﹡ْ️ًـ أَ ﹢ؤمًـ أَ ﹪ ًـ ٌ﹠ ︀﹁ٌﹳ ﹟ؤ ﹳً︭ـ وُـلﹳ ﹝ًـ ﹡ْ️ًـ أَ ، وًـأَ
ْ﹡ ﹤ٌ، وًـأَ ︀﹝ًـ ﹫ًـ ٌ﹆ اا﹜ْ ﹠ٌ﹫﹟ًـ، وًـ ﹢بﹳ ا﹜ْ﹞ﹳ﹣ْ﹝ٌ ﹳ ﹡ْ️ًـ ًـ︺︧ؤ ︀︵ٌ﹏ِ، وًـأَ ︊ًـ ﹟ًـ ا﹜ًْـ﹅ِـ وًـا﹜ْ ﹀ْ︣ﹳقﹳ ︋ًـ﹫ؤ وقﹳ ︑َ ︀رﹳ َ﹀ ﹡ْ️ًـ ا﹜ْ ﹳ، وًـأَ ﹅ﹳ ا﹔َ﹋ْ︊ً︣ـ ِ︡ـ ﹢بﹳ ️ًـ ا﹜ِ︭ـ ﹳ ︀لﹳ ًـ︺︧ؤ ﹜ْ﹞ًـ

︀رِ ُ﹀   .ا﹜ْ﹊ُ
یمان آوردي، و شما شما نخستین کسی هستی که به من ا: ابو رافع از ابو ذر نقل کره است که رسول خدا به علی بن ابی طالب فرمود

دهد، و شما صدیق اکبر و جدا کننده بین حق و باطل هستید، و شما پناهگاه  نخستی فرد هستی که در روز قیامت با من دست می
  .مؤمنان هستید همانگونه مال پناهگاه کافران است

 ﹅﹛︀﹛︣و ︋﹟ ︻︊︡ ا﹝︻ ﹟︋ ︡﹝︀ى(ا﹜︊︤ار، ا︋﹢︋﹊︣ أ﹁﹢︐﹞ـ ٢٩٢﹨( ا﹜︤︠︀ر ︣︊﹛ا ،)︊﹛ا ︡﹠︧﹞342، ص9ج )︤ار، ﹅﹫﹆︑ :اً، ﹡︀︫︣. د ﹟ز ﹟﹝︣﹛ظ ا﹢﹀﹞ :
 ﹜﹊﹛ا﹜︴︊︺﹤ - ﹝﹣︨︧﹤ ︻﹙﹢م ا﹜﹆︣آن، ﹝﹊︐︊﹤ ا﹜︺﹙﹢م وا ﹥﹠︡﹝﹛ـ ١٤٠٩ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹨.  

  : بررسی سند روایت

  ︻︊︀د ︋﹟ ︺﹆﹢ب ا﹜︣وا︗﹠﹪

  . ایشان از راویان بخاري است و اگر تضعیف شود تضعیف روایات بخاري است:  اوال
، تصریح کرده است که ایشان را ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمه در  » المدخل إلى کتاب اإلکلیل «کم نیشابوري در کتاب حا:  ثانیا

  : داند روایت صدوق می
︀﹠︔︡ ل﹢﹆ ﹥﹝︤︠ ﹟︋ ︀ق︨ا ﹟︋ ︡﹝﹞ ︣﹊︋ ﹢︋و﹋︀ن أ ﹤︐︭︡وق ﹁﹩ روا﹛ب ا﹢﹆︺ ﹟︋ ︊︀د︻ ﹤﹠د ﹪﹁ ﹜︐﹝﹛ا.  

دار : ﹁﹣اد ︻︊︡ ا﹜﹞﹠︺﹛ أ﹞︡، دار ا﹜﹠︪︣ . د: ؛ ︑﹆﹫﹅ 49، ص1، ا﹜﹞︡︠﹏ إ﹜﹩ ﹋︐︀ب ا﹖﹋﹙﹫﹏، ج)﹨ـ 405﹝︐﹢﹁︀ي( ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً  ا﹜︀﹋﹛ ا﹜﹠﹫︪︀︋﹢ري،
  .ا﹐︨﹊﹠︡ر﹤ ، ︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣ -ا﹜︡︻﹢ة 

  :ا︋﹟ ︗﹢زي ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ دار﹇︴﹠﹪ ا﹟ راوي را ︑︱︺﹫︿ ﹡﹊︣ده ا︨️
  و﹇︀ل ا﹜︡ار﹇︴﹠﹪ ﹜﹫︦ ︋︱︺﹫︿

  77، ص 2ج   ﹐︋﹟ ا﹜︖﹢زيا﹜︱︺﹀︀ء وا﹜﹞︐︣و﹋﹫﹟ 
  :ذ﹨︊﹪ ﹡﹫︤ ︋︣ ︮︡وق ︋﹢دن وي ا︭︣︑ ﹤﹡﹢﹎ ﹟ ﹋︣ده و ︑﹢︔﹫﹅ ا︋﹢ ︀︑﹛ را ﹡﹫︤ ذ﹋︣ ﹋︣ده ا︨️

﹇︀ل أ︋﹢ ... ا﹜︪﹫︺﹤ أ︋﹢ ︨︺﹫︡ ︻︊︀د ︋﹟ ︺﹆﹢ب ا﹐︨︡ي ا﹜︣وا︗﹠﹪ ا﹜﹊﹢﹁﹪ ا﹜﹞︊︐︡ع   ا﹜︭︡وق ﹝︡ث  ا﹜︪﹫ ا﹜︺︀﹜﹛
﹜︑︀ ﹥﹆︔ ﹫︫  

  536، ص 11ج   سیر أعالم النبالء

﹨ ﹟︋ ﹪﹚︻︡︣︊﹛ا ﹜︫︀ :  

  : نویسد ابن حجر می.  داند این شخص نیز راوي صحیح مسلم و علماي رجال اهل سنت او را صدوق و موثق می
  .︮︡وق ︐︪﹫︹ ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹨︀︫﹛ ︋﹟ ا﹜︐﹀︋ ︡︣︊ ا﹜﹞﹢︡ة و︋︺︡ ا﹜︣اء ︑︐︀﹡﹫﹤ ︨︀﹋﹠﹤ ا﹜﹊﹢﹁﹪

  406، ص1تقریب التهذیب ج
  : ابن سعد نیز بر صدوق بودنش تصریح کرده است

 ﹟︋ ﹪﹚︻ ︡︣︊﹛ا ﹟︋ ﹜︫︀﹨ ...﹢﹨︮︡وق و ︒︡﹛ا ﹛︀︮.  
  392، ص 6طبقات ابن سعد ج
  : که علماء بر ثقه بودن این راوي اتفاق نظر دارند:  نویسد ابن جوزي می



 ︡︣︊﹛ا ﹟︋ ﹜︫︀﹨ ﹟︋ ﹪﹚︻ ...﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝و︑﹢﹁﹪ ﹁﹪ ﹨︢ه  وا︑﹀﹆﹢ا ︻﹙﹩ أ﹡﹥ ﹋︀ن ︔﹆﹤  روى ︻﹠﹥ أ ︹﹫︪︐ و﹜﹊﹟ ﹋︀ن
  .ا﹜︧﹠﹤

  64، ص 9 المنتظم ج

﹝﹞ًا ︡﹫︊︻ ﹟︋ ︡ :  

  : اسم ایشان را آورده است  » الثقات «ابن حبان در کتاب . این راوي از نظر ابن حبان و حاکم نیشابوري موثق است
  ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ أ︋﹩ را﹁︹ ︣وى ︻﹟ أ︋﹫﹥ روى ︻﹠﹥  ﹟︋ ﹩﹫︺﹙﹩ ا﹔︨﹙﹞﹩ 10596
  400، ص  7الثقات ج 

  : ستحاکم نیز روایتش را در چند جا تصحیح کرده ا
أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ︻︊︡ اً ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹪ ا﹜︭﹠︺︀﹡﹪ ︋﹞﹊﹤ ︡︔﹠︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜﹞︊︀رك ا﹜︭﹠︺︀﹡﹪ ︤ ︀﹠︔︡︡ ︋﹟ ا﹜﹞︊︀رك  3817

... ︡︔﹠︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︔﹢ر ︻﹟ ︋﹟ ︗︣︕ ︻﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ أ︋﹪ را﹁︹ ﹝﹢﹜﹩ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ 
  و﹜﹛ ︣︗︀ه  ﹫︮ ︒︡ ا﹖︨﹠︀د  ﹨︢ا

  533ص    2ج   حیحینالمستدرك على الص
أ︠︊︣﹡﹪ أ︋﹢ ︨︺﹫︡ أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣و ا﹔︠﹞︧﹪ ︔﹠︀ ا﹜ ﹟︋ ﹟﹫︧﹞﹫︡ ︋﹟ ا﹜︣︋﹫︹ ︔﹠︀ ﹝﹢ل ︋﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛  4841

ا﹜﹠︡ي ︔﹠︀ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ا﹔︨﹢د ︻﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ أ︋﹪ را﹁︹ ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻﹟ ︗︡ه أ︋﹪ را﹁︹ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ 
﹢م ا﹖︔﹠﹫﹟ و︮﹙️ ﹝︺﹥ ︡︠︖﹤ ر︲﹪ اً ︻﹠︀ وأ﹡﹥ ︻︣ض ︻﹙﹩ ︻﹙﹪ ﹢م أن ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︮﹙﹩ 

ا﹜︓﹑︔︀ء ا﹜︭﹑ة ﹁︃︨﹙﹛ و﹇︀ل د︻﹠﹪ أو آ﹝︣ أ︋︀ ︵︀﹜︉ ﹁﹪ ا﹜︭﹑ة ﹇︀ل ﹁﹆︀ل ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ إ﹡﹞︀ ﹨﹢ أ﹝︀﹡﹤ 
  ﹇︀ل ﹁﹆︀ل ︻﹙﹪ ﹁︃︮﹙﹪ إذا ﹁︭﹙﹩ ﹝︹ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹢م ا﹜︓﹑︔︀ء

︮ ︒︡ ︢ا﹨﹫ ︀ه︗︣ ﹜﹛ا﹖︨﹠︀د و  
  201، ص  3ج   المستدرك على الصحیحین

  : در جاي دیگر نیز ایشان را در ضمن فرزندش عون بن محمد توثیق کرده است
  ﹨﹢ وأ︋﹢ه ︔﹆︐︀ن و︻﹢ن ﹨︢ا ﹨﹢ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ أ︋﹪ را﹁︹

  180، ص 3ج   المستدرك على الصحیحین

  )︻︊﹫︡ اً ︋﹟ أ︋﹪ را﹁︹  ( ︻ًـ﹟ؤ أَ︋ِ﹫﹥ٌ

البته در جاي دیگر نیز آمده است که ابو رافع اسم .  عبید اهللا بن ابی رافع است و اسم ابی رافع نیز اسلم است»  عن ابیه «راد از عبارت م
  : توثیق وي را ذکر کرده است   ابن ابی حاتم ایشان را معرفی کرده ودر پایان.  هاي دیگري هم داشته است

︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ وا︨﹛ أ︋﹩ را﹁︹ ا︨﹙﹛ و﹋︀ن ﹨﹢ ﹋︀︑︉ ︻﹙﹩ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥  ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ أ︋﹩ را﹁︹ ﹝﹢﹜﹩ ا﹜﹠︊﹪ 1460
روى ︻﹟ ︻﹙﹩ وأ︋﹩ ﹨︣︣ة وأ︋﹫﹥ روى ︻﹠﹥ ︋︧︣ ︋﹟ ︨︺﹫︡ وا﹜︧﹟ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︨﹞︺️ أ︋﹩ ﹆﹢ل ذ﹜﹈ ﹡︀ ︻︊︡ 

  .︻︊﹫︡ اً ︋﹟ أ︋﹩ را﹁︹ ︔﹆﹤ ا﹜︣﹞﹟ ﹇︀ل و︨﹞︺️ أ︋﹩ ﹆﹢ل
﹝︣﹛ا ︡︊︻ ︡﹝﹞﹢︋ا ،﹪﹝﹫﹝︐﹛﹛ ا﹜︣ازي ا︑︀ ﹪︋ا︋﹟ أ ︦إدر ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹜︑︀ ﹪︋︀ى (﹟ ︋﹟ أ﹁﹢︐﹞ـ٣٢٧﹨(،﹏︡︺︐﹛︀ء : ﹡︀︫︣ ،307ص 5ج ، ا﹜︖︣ح وا﹫دار إ

  .م١٩٥٢﹨ـ ـ ١٢٧١ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ - ا﹜︐︣اث ا﹜︺︣︋﹪ 
  :︋︡ر ا﹜︡﹟ ︻﹫﹠﹪ ا︨﹛ ا︋﹢ را﹁︹ را ا︨﹙﹛، ا︋︣ا﹨﹫﹛، ︔︀︋️ و ﹨︣﹝︤ ﹨﹛ ذ﹋︣ ﹋︣ده ا︨️

: إ︋︣ا﹨﹫﹛، و﹇﹫﹏: ، وا︨﹛ أ︋﹩ را﹁︹ أ︨﹙﹛، و﹇﹫﹏- ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛  -﹝﹢﹜﹩ ا﹜﹠︊﹩ : ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ أ︋﹩ را﹁︹ ا﹜﹞︡﹡﹩
  .﹨︣﹝︤: ︔︀︋️، و﹇﹫﹏



 ﹟︡﹛︋︡ر ا ﹩﹀﹠﹛ا﹜︽﹫︐︀︋﹩ ا ﹟﹫︧ ﹟︋ ︡﹝أ ﹟︋ ﹩︨﹢﹞ ﹟︋ ︡﹝د ︋﹟ أ﹢﹝﹞ ︡﹝﹞ ﹢︋︀ى(ا﹜︺﹫﹠﹩، أ﹁﹢︐﹞دار  ،310، ص  3ج  ﹝︽︀﹡﹩ ا﹔︠﹫︀ر،  ، )﹨ـ٨٥٥
  .︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣: ا﹜﹠︪︣

  .او︀ن ︋︀ري و ﹝︧﹙﹛ ا︨️ا︪︀ن از ر
  :آورده و ﹡︪︀﹡﹍︣ ︑﹢︔﹫﹅ وي ا︨️»  ا﹜︓﹆︀ت «ا︋﹟ ︊︀ن ا︨﹛ وي را در ﹋︐︀ب 

︻︊﹫︡ اً ︋﹟ ︻﹙﹩ ︋﹟ أ︋﹪ را﹁︹ ﹝﹢﹜﹩ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︣وى ︻﹟ ︗︡︑﹥ ︨﹙﹞﹩ ︋﹠️ ﹇﹫︦ ﹝﹢﹐ة  3895
︋﹟ ︻﹙﹩ ︋﹟ أ︋﹩ را﹁︹ ﹝﹟ ︡︒ ا﹜﹀︱﹏ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ و﹜︮ ︀︊﹤ روى ︻﹠﹥ ﹁︀︡ ﹝﹢﹜﹩ ︻︊﹫︡ اً 

  ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن
  69، ص  5ج   الثقات

  :ابن حجر نیز بر توثیق وي تصریح کرده است
  ﹝﹟ ا﹜︓︀﹜︓﹤ ع و﹨﹢ ︔﹆﹤ ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ أ︋﹪ را﹁︹ ا﹜﹞︡﹡﹪ ﹝﹢﹜﹩ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹋︀ن ﹋︀︑︉ ︻﹙﹪ 4288

  370، ص 1ج   تقریب التهذیب
  : ، بی نیاز از توثیق است شان را در شمار صحابه آورده است و اگر این گونه باشدنکته مهم این که احمد بن حنبل ای

وروا﹤ أن ا﹜﹠︊﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹋︀ن ﹆﹢ل ﹜︖︺﹀︣  ﹜﹥ ︮︊﹤  ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ أ︨﹙﹛ ﹝﹢﹜﹩ ا﹜﹠︊﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︺︡ ﹁﹪ ا﹜﹊﹢﹁﹫﹫﹟
 ﹪﹆﹚︠ ️︊︫︊︀ن ﹁﹪ ا﹜︓﹆︀ت ...أ ﹟︋ ذ﹋︣ه  

  279، ص 1اإلکمال لرجال أحمد، ج 

  ا﹁︹ ا﹜﹆︊︴﹪أ︋﹢ ر

تنها به ذکر عبارت ابن جزري که .  ، چرا که صحابه از نظر آنها همه عادل هستند ایشان از صحابه رسول خدا است و نیاز به توثیق ندارد
  : کنیم ایشان را معرفی کرده اکتفا می

ا﹁︹ ﹝﹢﹜﹩ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙ّ﹛  ا︨﹞﹥ : ﹆︀ل ا︋﹟ ا﹜﹞︡﹠﹪ ︾﹙︊️ ︻﹙﹫﹥ ﹋﹠﹫︐﹥ ، وا︠︐﹙︿ ﹁﹪ ا︨﹞﹥ ، ﹁. أ︨﹙﹛ أ︋﹢ رًـ
︗﹥ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙ّ﹛ ﹝﹢﹐︑﹥ ً︨ـ﹙﹞﹩ ، : ﹨︣﹝︤ ، و﹇﹫﹏ : أ︨﹙﹛ ، و﹝︓﹙﹥ ﹇︀ل ا︋﹟ ﹡﹞﹫︣ ، و﹇﹫﹏  إ︋︣ا﹨﹫﹛ ، وزوَـ

﹁﹢﹜︡ت ﹜﹥ ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ أ︋﹪ را﹁︹ ، و﹋︀﹡️ ︨﹙﹞﹩ ﹇︀︋﹙﹤ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙ّ﹛ ، و︫︡ت ﹝︺﹥ 
  . ︠︀ز﹡︀ً ﹜︺﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ، و﹋︀︑︊︀ً ﹜﹥ أ︀م ︠﹑﹁︐﹥ ︠﹫︊︣ ، و﹋︀ن ︻︊﹫︡ اً

ا﹝︀ در ا︨﹛ او ) ︺﹠﹪ ︋﹥ ﹋﹠﹫﹥ او را ︮︡ا ﹝﹪ زد﹡︡(ا︋﹢ را﹁︹ ︾﹑م ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ا︨️، ﹋﹠﹫﹥ اش ︋︣ ا︨﹞︩ ︾︀﹜︉ ︫︡ه ا︨️ 
رو︨﹢ل ︠︡ا ︨﹙﹞﹪ را ︋﹥ ازدوا︗︩ . د﹍︣ي ا︨️︋﹥ ﹡﹆﹏ ا︋﹟ ﹝︡﹠﹪ و ا︋﹟ ﹡﹞﹫︣ ا︨﹞︩ ا︨﹙﹛، و ﹨︣﹝︤ وا︋︣﹨﹫﹛ ﹨﹛ ا﹇﹢ال . ا︠︐﹑ف ﹡︷︣ ا︨️

و در . و ︨﹙﹞﹪ ﹇︀︋﹙﹥ ︱︣ت ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︎︧︣ ر︨﹢ل ︠︡ا ︋﹢د ﹋﹥ در ︠﹫︊︣ ﹡﹫︤ ﹨﹞︣اه ر︨﹢ل ︠︡ا ︋﹢د. در آورد و از او ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ ا︋﹢ را﹁︹ ︋﹥ د﹡﹫︀ آ﹝︡
  .ز﹝︀ن ︱︣ت ︻﹙﹪، ︻︊﹫︡ اً ︠︤ا﹡﹥ دار و ﹋︀︑︉ ا︪︀ن ︋﹢د

  120، ص 1اسد الغابة ج 
  . آید که ایشان صحابه است ت فوق به دست میاز عبار

  أ︋﹢ذر ا﹜︽﹀︀ري

  . در نتیجه این روایت معتبر است. ایشان هم از صحابه بزرگوار و معروف رسول خدا ست

  : روایت دوم

  : در این روایت ابی سخیله از ابو ذر و سلمان از رسول خدا صلی اهللا علیه وآله این مطلب را نقل کرده است
﹪ّـ 6184 ﹫ؤ﹏ِ ︋﹟  ︡︔﹠︀ ︻ًـ﹙ٌ ︱ًـ ﹫︡ ︻﹟ ﹁ُ ٌ︺ ﹳ ︋﹟ ً︨ـ ِ︡ـيّـ ︔﹠︀ ︻ﹳ﹞ً︣ـ ﹩ ا﹜ّ︧ـ ﹢ً︨ـ ﹫﹏ﹳ ︋﹟ ﹝ﹳ ٌ︻︀ ﹪ّـ ︡︔﹠︀ إِ︨ؤ﹞ًـ ٌ﹡︀ َ︊ًـ ︣ﹳ ا﹔َ︮ؤ زِ ﹢ًـ ︀قًـ ا﹜ْ ︋﹟ إِ︨ؤًـ



َ﹥ ﹫ؤ﹙َ َوقٍ ︻﹟ أ︋﹪ ︨ﹳ زُ ؤ ︀نًـ ﹝ً︣ـ ﹟ؤ ً︨ـ﹙ْ﹞ًـ ︻ًـ رآ وًـ ﹥ﹳ ︻ ︻﹟ أ︋﹪ ذَ ﹪آ ر︲﹪ ا﹜﹙ُ ٌ︡ ︻ًـ﹙ٌ ﹫ًـ ﹥ٌ ︮﹙﹩ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︋ِ َ︢ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ َ︠ ︀﹐ أَ َ﹇ ﹤﹠
﹟ًـ ︋ِ﹪ ﹁﹆︀ل وُـلﹳ ﹝﹟ آ﹝ًـ نُـ ﹨︢ا أَ وقﹳ ﹨︢ه ا﹔ُ﹝ُـ﹤ٌ   إِ ا ﹁︀رﹳ َ︢ ﹳ وًـ﹨َ ︊ً︣ـ ﹅ﹳ ا﹔َ﹋ْ ِ︡ـ ا ا﹜ِ︭ـ ﹤ٌ وًـ﹨ََ︢ ︀﹝ًـ ﹫ًـ ٌ﹆ ﹪ ﹢م ا﹜ْ ٌ﹠ وُـلﹳ ﹝﹟ ﹳ︭︀﹁ٌﹳ و﹨﹢ أَ

 ِ﹜ٌ﹛ ﹢بﹳ ا﹜︷︀ُ ﹳ ︺︧ؤ لﹳ ًـ ا﹜ْ﹞︀ًـ ﹠ٌ﹫﹟ًـ وًـ ﹢بﹳ ا﹜ْ﹞ﹳ﹣ْ﹝ٌ ﹳ ︺︧ؤ ا ًـ َ︢ ︀︵ٌ﹏ِ وًـ﹨َ ︊ًـ ﹀َُ︣ـقﹳ ︋﹫﹟ ا﹜ًْـ﹅ِـ وًـا﹜ْ   .ﹳ
، و  این نخستین کسی است که به من ایمان آورد:  رسول خدا صلی اهللا علیه وآله دست علی را گرفته بود فرمود:  لمان گفتندابوذر و س

  .... کند اولین کسی ایت که در روز قیامت با من مصافحه می
﹝﹊︐︊﹤ : ﹞︡ي ︋﹟ ︻︊︡ا﹜﹞︖﹫︡ ا﹜︧﹙﹀﹪، ﹡︀︫︣: ︑﹆﹫﹅  ،269، ص 6ج  ، ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹜﹊︊﹫︣،)﹨ـ٣٦٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︴︊︣ا﹡﹪، ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ أ﹢ب 

  .م١٩٨٣ –﹨ـ ١٤٠٤ا﹜︓︀﹡﹫﹤، : ا﹜﹞﹢︮﹏، ا﹜︴︊︺﹤ -ا﹜︤﹨︣اء 
  : من و سلمان در ربذه نزد ابو ذر رفتیم و در آنجا ایشان این سخن رسول خدا را نقل کرد  : گوید در روایت دیگر ابی سخیله می

﹝︣رت أ﹡︀ و︨﹙﹞︀ن : ︻﹟ أ︋﹪ ︨﹫﹙﹤ ﹇︀ل: د︋﹪ ︡︔﹠﹪ ا﹜﹢﹜﹫︡ ︋﹟ ︮︀﹜ ﹟︻ ،﹢﹡︦ ︋﹟ أر﹇﹛، ︻﹟ و﹨︉ ︋﹟ أ︋﹪
إ﹡﹥ ︨︐﹊﹢ن ﹁︐﹠﹤ ﹁︅ن أدر﹋︐﹞﹢﹨︀ ﹁︺﹙﹫﹊﹛ ︋﹊︐︀ب اً و︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉، ﹁︅﹡﹪ ︨﹞︺️ : ﹁﹆︀ل  أ︋﹪ ذر ︋︀﹜︣︋︢ة ︻﹙﹩

، وأول ﹝﹟  ﹪﹠﹁︀︭﹢م ا﹜﹆﹫︀﹝﹤ و﹨﹢ ︺︧﹢ب ︻﹙﹪ أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋﹪ :ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹥ و︨﹙﹛ ﹆﹢ل
  .  ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟
، اگر آن را درك کردید به کتاب خدا و علی  اي در راه است به زودي فتنه:  من و سلمان به ربذه رفتیم و ابوذر گفت:  گوید یابو سخیله م

علی اولین مؤمن به من است و اولین کسی است که در روز قیامت با : گفت زیرا از رسول خدا شنیدم که می  ؛ بن ابی طالب تمسک کنید
  . کند من مصافحه می

  .︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣ ،282، ص1ج  ، أ﹡︧︀ب ا﹔︫︣اف،)﹨ـ٢٧٩﹝︐﹢﹁︀ى(، أ﹞︡ ︋﹟ ﹫﹪ ︋﹟ ︗︀︋︣ ا﹜︊﹑ذري

  » أ﹡️ أول ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ إ﹞︀﹡︀ «از طریق عمر بن خطاب . 8

  : است نقل کرده صلی اهللا علیه وآلهطبري در کتابش از طریق عمر بن خطاب شبیه روایت دوم ابو سعید خدري روایتی را از قول رسول خدا 
و︻﹟ ︻﹞︣ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ ﹇︀ل ﹋﹠️ أ﹡︀ وأ︋﹢ ︻︊﹫︡ة وأ︋﹢ ︋﹊︣ و︗﹞︀︻﹤ إذ ︲︣ب ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹝﹠﹊︉ 

﹪﹚︻ ︀ وأ﹡️ أول ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ إ︨﹑﹝︀  ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ﹁﹆︀ل ︀﹡︀﹝إ ﹟﹫﹠﹞﹣﹝﹛أ﹡️ أول ا  ﹟﹞ وأ﹡️ ﹝﹠﹪ ︋﹞﹠︤﹜﹤ ﹨︣ون
﹩︨﹢﹞.  
تو نخستین ! اي علی : وهی نشسته بودیم که رسول خدا دستش را به شانه علی زد و فرمودمن و ابو عبیده و ابو بکر و گر:  گوید عمر می

  .جایگاه تو نسبت به من همانند جایگاه هارون نسبت به موسی است. و نخستین مسلمان در اسالم آوردن هستی  مؤمن در ایمان آوردن،
 ︡﹝﹞ ﹟︋ ًا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝أ ﹟︡﹛ا ︉﹞ ︣﹀︺︗﹢︋ا﹜︺﹆︊﹩ ﹁﹪ ﹝﹠︀﹇︉ ذوي ا﹜﹆︣︋﹩، ج )﹨ـ٦٩٤﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︴︊︣ي، ا ︣︀︠دار ا﹜﹊︐︉ : ، ﹡︀︫︣ ٥٨، ص١، ذ

 ﹥︭︣﹝﹛ا– ︭︣﹞  
  : گونه آورده است جالل الدین سیوطی روایت عمر بن خطاب را این

︀لًـ )  1510(  ﹥ﹳ ﹇َ ْ﹠ ﹥ﹳ ︻ًـ ﹪ًـ ا﹜﹙ُ ًـ رًـ︲ٌ   :︻﹟ ︻ﹳ﹞ً︣ـ
30  )﹢ ُ﹆ ﹥ٌ ًـ ﹢لًـ ا﹜﹙ُ ﹳ ︺ؤ️ﹳ رً︨ـ ﹡﹪ ً︨ـ﹞ٌ ِ︅َ﹁ ً︀ ﹫ُـ ﹢ا ︻ًـ﹙ٌ ُ﹛︀َ﹠ ﹟ؤ ︑َ ︀ ︵َ﹙َ︺ًـ️ؤ ︻ًـ﹙َ﹫ؤ﹥ٌ : لﹳ ﹜َ ﹪ُـ ﹝ٌ﹞ُـ ًـ︉ُـ إِ﹜َ ﹟ُـ أَ ُْ﹠ ً︡ـةٌ ﹝ٌ ٌا ﹪ وًـ ﹢نًـ ﹜ٌ نؤ ًـ﹊ُ ٌ﹔ ٌ﹥ َ︔َ﹑َ︔

︀بٌ ا﹜﹠ُ ﹟ؤ أَ︮ؤًـ ٌ﹞ ٌ﹥ ︀︻ًـ ︗ًـ﹞ًـ احِ، وًـ ُـ ً︡ـةَ ︋﹟ﹳ ا﹜ْ︖ً︣ـ ︊ًـ﹫ؤ ﹢ ︻ﹳ ︋ﹳ ﹢ ︋ًـ﹊ٍْ︣ وًـأَ ︋ﹳ هﹳ أَ ً︡ـ ْ﹠ ﹪ وًـ︻ٌ ِ︊ ً︡ـ ا﹜﹠ُ ْ﹠ ﹠ْ️ﹳ ︻ٌ ٌ ا﹜ُ︪﹞ؤ︦ﹳ، ﹋ُ ٌ︉﹊ْ﹠ هٌ ︻ًـ﹙﹩ ﹝ًـ ٌ︡ ﹫ًـ بًـ ︋ِ ًـ ︱ً︣ـ َ﹁ ﹪ ِ︊
︀لًـ  َ﹆ ﹪ًـ ﹁َ ︀ً :︻ًـ﹙ٌ َ﹡︀ ؤ﹞ًـ ︀سِ إِ وُـلﹳ ا﹜﹠ُ ︀ً، وًـأَ ︀سِ إِ︨ؤ﹑َ﹝ًـ وُـلﹳ ا﹜﹠ُ ﹡ْ️ًـ أَ ﹩ أَ ًـ ﹢︨ؤ ﹟ؤ ﹝ﹳ ونًـ ﹝ٌ ﹤ٌ ﹨︀ارﹳ َ﹛ ِْ︤﹠ ﹠﹪ ︋ِ﹞ًـ ﹡ْ️ًـ ﹝ٌ ︀ر ) (، وًـأَ   )ا︋﹟ ا﹜﹠ُ︖ُـ

، ٣٩٦، ص ١٣، ج )︡ه وا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜︭︽﹫︣ وزوا(، ︗︀﹝︹ ا﹐︀د︒ )﹨ـ٩١١﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︧﹫﹢︵﹪، ︗﹑ل ا﹜︡﹟ أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ 
  .︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣

  » وًـأَ﹇ًْ︡ـ﹝ًـُ﹛ؤ ٌ︨﹙ْ﹞ٍ︀ «) ص(از طریق انس بن مالک از پیامبر . 9



 

فرمایش رسول خدا صلی اهللا علیه وآله در باره پیشگامی امیرمؤمنان علیه السالم در اسالم و ایمان آوردن به رسول خدا از طریق انس 
  . ه آن حضرت نیز نقل شده استبن مالک صحاب

  : سند اول طریق ، چنین است
د ا﹜ْ ︀ًـ ﹟ِ زِ ﹥ٌ ︋ؤ ٌ︡ ا﹜﹙ُ ︊ؤ ﹟ِ ︻ًـ ٌ︡ ︋ؤ ﹟ﹳ ﹝ﹳًـ﹞ُـ ︡ﹳ ︋ؤ ؤ﹞ًـ ﹢ ً︨ـْ﹏ٍ أَ ︋ﹳ ︀ أَ َ﹡ ًـ ︊ً︣ـ ْ︠ ﹪ ︋ًـ﹊ٍْ︣، أَ ِ︋ ﹟ﹳ أَ ﹟ﹳ ︋ؤ ًـ ︀ ا﹜ًْ︧ـ َ﹡ ًـ ︊ً︣ـ ْ︠ وؤحٍ، أَ ﹟ﹳ رًـ ﹥ٌ ︋ؤ ︡ﹳ ا﹜﹙ُ ︊ؤ ︀ ︻ًـ َ﹠ ُ︡ـ︔َ ︀نﹳ، ًـ ُ︴َ﹆

﹫ؤ ﹟ﹳ ︨ﹳ﹙َ ︀ ً︨ـ﹑مﹳ ︋ؤ َ﹠ ُ︡ـ︔َ ︀قًـ،ًـ ﹪ إِ︨ؤًـ ِ︋ ﹟ؤ أَ ﹩، ︻ًـ ُ﹠ َ︓ ﹟ﹳ ا﹜ْ﹞ﹳ ﹳ ︋ؤ ︀ ︻ﹳ﹞ً︣ـ َ﹠ ُ︡ـ︔َ ﹪ّـ، ًـ ٌ﹠ ٌا ً︡ـ ︀سِ ا﹜ْ﹞ًـ ︊ُـ ︺ًـ ﹢ ا﹜ْ ︋ﹳ ︀نًـ أَ ﹪ًـ  ﹞ًـ َ﹡ِ︦ رًـ︲ٌ ﹟ؤ أَ ︀لًـ ︻ًـ ﹥ﹳ، ﹇َ ْ﹠ ﹥ﹳ ︻ًـ : ا﹜﹙ُ
︀ َْ﹠ ﹪ًـ ︻ًـ رًـ︲ٌ ﹥ٌ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ وًـ ﹠ْ️ﹳ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ ِ︋ ُ﹥ ︀︵ٌ﹞ًـ ︀﹜َ️ؤ ﹁َ ﹫ؤ  :﹇َ َ﹇︀ ︀ ًـ﹞ؤً︩ـ ا﹜ُ︧ـ ﹫ْـ ﹪ ︻ًـ﹙ٌ ٌ﹠ َ︐ ︗ؤ وُـ ﹫﹏ًـ زَ ٌ﹚َ﹇ ،ِ﹟ ︊ًـ︴ْ ﹫﹛ًـ ا﹜ْ ﹟ِ، ︻ًـ︷ٌ

﹥ٌ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︀لًـ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ َ﹆ ﹪ؤءٌ، ﹁َ ︀،: ا﹜ُ︪ ٍ﹝ْ﹚ٌ ؤ﹜ُؤ︷َ﹞ًـ︻ ﹤ُ أَ ﹫ُـ َ﹠ ︀ ︋ﹳ ︐ُ﹈ٌ ًـ ︗ؤ وُـ ︀،  زَ ً︡ـ﹝ًـُ﹛ؤ ٌ︨﹙ْ﹞ٍ ︀ وًـأَ﹇ْ ٍ﹝ ︓ًَ︣ـ﹨ُ﹛ؤ ︻ٌ﹙ْ و﹨﹢   وًـأَ﹋ْ
﹟ ︻﹞︀ر ﹟ ︨﹢ار ا﹜︢ي روى ︻﹠﹥ ﹨︪︀م ︋ؤ   .︨﹑م ︋ؤ

  .ترجمه روایت چند مرتبه گذشت
︻︊︡ ا﹜﹞︺︴﹪ أ﹝﹫﹟ ﹇﹙︺︖﹪، دار . د: ، ︑﹆﹫﹅ 148، ص2، ﹝﹢︲ أو﹨︀م ا﹜︖﹞︹ وا﹜︐﹀︣﹅، ج )﹨ـ463﹝︐﹢﹁︀ي (﹜︊︽︡ادي، أ﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ︔︀︋️ ا﹜︴﹫︉ ا

  1407ا﹔و﹜﹩ : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  –دار ا﹜﹞︺︣﹁﹤ : ا﹜﹠︪︣ 
  : روایت انس را با این سند نقل کرده است ﹝︡﹠﹤ د﹝︪﹅ابن عساکر در تاریخ 

أ︋﹢ ا﹜﹞﹀︱﹏ ﹪ ︋﹟ ︻﹙﹪ أ﹡︀ أ︋﹢ ا﹜﹆︀︨﹛ ︻﹙﹩ ︋﹟ ﹝﹞︡ أ﹡︀ أ︋﹢ ا﹜︧﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹝﹞︡ أ﹡︀ أ︋﹢ ا﹜︧﹟  أ︠︊︣﹡︀ ︗︡ي
 ︀﹡ ﹪﹠ا﹜︧﹞︀ك ﹡︀ ︻︊︡ اً ︋﹟ روح ا﹜﹞︡ا ﹟︋ ︡﹝داود ا﹜︣زاز ﹡︀ أ︋﹢ ︻﹞︣و ︻︓﹞︀ن ︋﹟ أ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝أ ﹟︋ ﹪﹚︻

﹇︀ل ﹇︀﹜️ ﹁︀︵﹞﹤ زو︗︐﹠﹪ ︻﹙﹫︀   ﹝︀﹜﹈أ﹡︦ ︋﹟   ︨﹑م ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ا﹜﹞︡ا﹠﹪ ﹡︀ ︻﹞︣ ︋﹟ ا﹜﹞︓﹠﹩ ︻﹟ أ︋﹪ إ︨︀ق ︻﹟
﹜﹝︷︻أ ﹥﹫﹠︋ ︀ ﹈︐︗︀ل ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ زو﹆﹁ ﹪︪﹝﹛﹛ ا﹜︊︳ ﹇﹙﹫﹏ ا﹫︷︻ ﹟﹫﹇︀︧﹛ا ︩﹝   ﹜﹞︡﹇وأ ︀﹝﹚

  .وأ﹋︓︣﹨﹛ ︻﹙﹞︀ ︨﹙﹞︀
وذ﹋︣ ﹁︱﹙︀ و︑︧﹞﹫﹤ ﹝﹟ ﹚︀ ، ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ )﹨ـ٥٧١﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ︋﹪ ا﹜﹆︀︨﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹟ إ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً،

  .١٩٩٥ -︋﹫︣وت  - دار ا﹜﹀﹊︣ : ﹝︉ ا﹜︡﹟ أ︋﹪ ︨︺﹫︡ ︻﹞︣ ︋﹟ ︾︣ا﹝﹤ ا﹜︺﹞︣ي، ﹡︀︫︣: ، ︑﹆﹫﹅١٣٢، ص ٤٢﹝﹟ ا﹔﹝︀︔﹏، ج 
  .، در کتب دیگر هم آمده و اشاره به سند دیگري هم براي آن شده است  البته ابتداي همین روایت

2020 -  ︒︡ :﹥﹝︵︀﹁ ً︀﹫﹚︻ ﹪︊﹠﹛︀ق . . .  ﹜﹞︀ زوج ا︨أ︋﹪ إ ﹟︻ ﹈︫︣ ﹟︻ ︦﹫﹇ ﹟︋ ﹟﹝︣﹛︣د ︋﹥ ︻︊︡ ا﹀︑ ︒︡﹛ا
  .﹡﹢ ﹨︢ا  أ﹡︦ ︋﹟ ﹝︀﹜﹈ ︻﹠﹥، و﹇︀ل ︻﹞︣ ︋﹟ ا﹜﹞︓﹠﹩ ︻﹟ أ︋﹪ إ︨︀ق ︻﹟

﹝﹞﹢د ﹝﹞︡ ﹝﹞﹢د ︑ ، : ﹟︧﹆﹫﹅ ٣٩، ص ٣، أ︵︣اف ا﹜︽︣ا︉ وا﹔﹁︣اد، ج )﹨ـ  ٥٠٧﹝︐﹢﹁︀ي (ا﹖﹝︀م ا﹜︀﹁︶ أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︵︀﹨︣   ا﹜﹞﹆︨︡﹪،
  م١٩٩٨ -﹨ـ  ١٤١٩ا﹔و﹜﹩ : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  –دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ا﹜︧﹫︡ ﹢︨︿، دار ا﹜﹠︪︣ /  ﹡︭︀ر

  » ﹨︢ا ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ أول ا﹜﹠︀س إ﹞︀﹡︀ً «:  ﹜﹫﹙﹪ ا﹜︽﹀︀ر︮ ﹥︀︋﹫﹤ از طریق. 10

در پشت جبهه به مداواي لیلی غفاریه یکی از زنان صحابیه است که در جنگهاي رسول خدا صلی اهللا علیه وآله نیز شرکت داشته و 
  . ، نقل کرده است ایشان فرمایش آن حضرت را که از زبان عایشه در جنگ بصره شنیده.  پرداخته است مجروحین می

︡︔︐﹠﹪ ﹜﹫﹙﹩ : ﹡︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹨︀︫﹛، ︻﹟ أ︋﹫﹥، ︻﹟ ﹝﹢︨﹩ ︋﹟ ا﹜﹆︀︨﹛ ا﹜︐︽﹙︊﹪، ﹇︀ل : ︡︔﹠︀ ︻︊︡ ا﹜︧﹑م ︋﹟ ︮︀﹜، ﹇︀ل  - 85
 ﹥︀ر﹀︽﹛︣ج ﹝︹ : ا︑ ️﹡︀﹋ ︀﹡أ ﹩︲︣﹝﹛و︑﹆﹢م ︻﹙﹩ ا ،﹩︣︖﹛︡اوي ا︑ ﹤︀ز︽﹞ ﹪﹁ ﹜﹚︨ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و .

 ﹥︪︀︺﹛ أن ر︨﹢ل اً ﹇︀ل ️︔︡﹁: ً︀﹡︀﹝︢ا ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ أول ا﹜﹠︀س إ﹨.  
رسول خدا به عایشه :  گفت)  رفت که همراه رسول خدا در جنگها براي تداوي مجروحان می (لیلی غفاریه   : گوید موسی بن قاسم می

  . این علی بن ابی طالب نخستین شخص از میان مردم است که ایمان آورده است:  گفت
  : ا﹜︣︀ض، ا﹜︴︊︺﹤  –دار ا﹜﹢︵﹟ : إ︨﹞︀︻﹫﹏  ﹟︧︧﹫﹟، دار ا﹜﹠︪︣ : ︑﹆﹫﹅ ،169، ص1ج  ، أ︠︊︀ر ا﹜﹞﹊﹫﹫﹟،)﹨ـ٢٧٩﹝︐﹢﹁︀ي(أ﹞︡ ︋﹟ ز﹨﹫︣ ︋﹟ ︣ب 

 



  ١٩٩٧ا﹔و﹜﹩ 
  : رده استابن عساکر این روایت را با تفصیل بیشتر گزارش ک

أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ا﹜︊︣﹋︀ت ا﹔﹡﹞︀︵﹪ أ﹡︀ أ︋﹢ ︋﹊︣ ا﹜︪︀﹝﹪ أ﹡︀ أ︋﹢ ا﹜︧﹟ ا﹜︺︐﹫﹆﹪ أ﹡︀ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ︺﹆﹢ب ا﹜︭﹫︡﹐﹡﹪ ﹡︀ أ︋﹢ ︗︺﹀︣ 
ا﹜︺﹆﹫﹙﹪ ﹡︀ أ﹞︡ ︋﹟ ا﹜﹆︀︨﹛ ﹡︀ أ﹞︡ ︋﹟ داود ﹇︀﹐ أ﹡︀ ︻︊︡ ا﹜︧﹑م ︋﹟ ︮︀﹜ ﹜︫︀﹨ ﹟︋ ﹪﹚︻ ︀﹡ ︡︔﹠﹪ أ︋﹪ ︻﹟ ﹝﹢︨﹩ ︋﹟ 

﹫﹠︐︔︡ ﹪︊﹚︽︐﹛ا ﹜︨︀﹆﹛ا﹜︽ا ﹩﹚﹫﹚﹥ًـ﹩، وًـأَ﹇ُ﹢مﹳ ︻ًـ﹙َ﹩  ﹀︀رَ︃ُدًـاوِي ا﹜ْ︖ًـ︣ؤ﹁ ٌ﹤ِﹳ﹢لِ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ﹁ٌ﹪ ﹝ًـ︽َ︀ز ﹇︀﹜️ ﹋ُ﹠ْ️ﹳ أَْ︠︣ﹳجﹳ ﹝ًـ︹ًـ رً︨ـ
﹨َ﹏ؤ : ﹙ْ️ﹳ ا﹜ُ︪﹈ِـ، ﹁َ︃َ︑َ﹫ؤ︐َُ︀ ﹁َ﹆ُا﹜ْ﹞ًـ︣ؤ︲ًـ﹩، ﹁َ﹙َ﹞ُـ︀ ًَ︠︣ـجًـ ︻ًـ﹙ٌ﹪أ ︋ِ︀﹜ْ︊ًـ︭ؤً︣ـةٌ ًَ︠︣ـ︗ؤ️ﹳ ﹝ًـ︺ًـ﹥ﹳ، ﹁َ﹙َ﹞ُـ︀ رًـأَؤ️ﹳ ︻ًـ︀ٌَ︪﹤َ وًـا﹇ٌ﹀َ﹤ً دًـَ︠﹙َ﹠ٌ﹪ َ︫﹪ؤءَ ﹝ٌ﹟ًـ

ﹳ﹢لِ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ﹁َ︱ٌ﹫﹙َ﹤ً ﹁ٌ﹪ ︻ًـ﹙ٌ﹪آ؟ ﹇َ︀﹜َ️ؤ ﹳ﹢لِ ا﹜﹙ُ﹥ٌ وًـ﹨ُ﹢ًـ ﹝ًـ︹ًـ ︻ًـ︀ٌَ︪﹤َ، وًـ︻ًـ﹙َ﹫ؤ﹥ٌ ︗ًـ︣ؤدﹳ ﹇َ︴ٌ﹫﹀َ﹤ : ً︨ـ﹞ٌ︺ؤ️ٌ ﹝ٌ﹟ؤ رً︨ـ ﹡َ︺ًـ﹛ؤ، دًـَ︠﹏ًـ ︻ًـ﹙ٌ﹪أ ︻ًـ﹙َ﹩ رً︨ـ
ُ﹥ٌَ︪︀ًـ︀، ﹁َ﹆َ︀﹜َ️ؤ ﹜َ﹥ﹳ ︻ًـ﹝َُ﹠ًـ︹ﹳ : ﹁َ︖ًـ﹙ًَ︦ـ ︋ًـ﹫ؤ أَوُـلﹳ  ًـ︀ ︻ًـ︀ٌَ︪﹤ُ دًـ︻ٌ﹪ ﹜ٌ﹪ أٌَ︠﹪ ﹁َ︅ِ﹡ُ﹥ﹳ   :﹝ٌ﹟ؤ ﹨ََ︢ا؟ ﹁َ﹆َ︀لًـ ا﹜﹠ُ︊ِ﹪ّـأَ﹝ًـ︀ وًـ︗ًـ︡ؤتًـ ﹝ًـ﹊َ︀﹡ً︀ ﹨ُ﹢ًـ أَو︨ؤ

︀ ﹝ًـ﹤ٌا﹜﹠ُ︀سِ ︋ِ﹪ إِ︨ؤ﹑﹝ٍ ا ︻ًـ﹠ً︡ـ ا﹜ْ﹞ًـ﹢ؤتٌ، وًـأَوُـلﹳ ا﹜﹠ُ︀سِ ﹜ٌ﹪ ﹜ٌ﹆َ︀ءٍ ًـ﹢ؤمًـ ا﹜ْ﹆ٌ﹫︀ًـ ٍْ︡سِ ︋ِ﹪ ︻ًـ   ، وًـآٌ︠︣ﹳ ا﹜﹠︀ُ
موسی . کردم رفتم و از آنها پرستاري می خدا براي تداوي مجروحان میمن همراه رسول : لیلی غفاریه گفت: گوید موسی بن قاسم می

هنگامی که علی به بصره رفت من نیز همراه ایشان رفتم؛ اما وقتی عایشه را در مقابل علی دیدم شک و تردید برایم دست داد، : گوید می
رسول خدا در حالی که با . بلی  :ی فضیلتی شنیده اي؟ گفتنزد لیلی رفتم و سؤال کردم آیا از رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم در باره عل

آیا جاي وسیع تر از این پیدا   :عایشه به علی گفت. عایشه بود و قطیفه اي بر خودشان انداخته بود علی وارد شد و در میان آنها نشست
اسالم آورد، و آخرین شخص است در برادرم را رها کن؛ زیرا او نخستین کسی است که به من : نکردي؟ رسول خدا به عایشه گفت

  .کند هنگام مردن با من و اولین کسی است که در روز قیامت مرا مالقات می
، ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ وذ﹋︣ ﹁︱﹙︀ و︑︧﹞﹫﹤ ﹝﹟ ﹚︀ )﹨ـ٥٧١﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ︋﹪ ا﹜﹆︀︨﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹟ إ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً،

  .١٩٩٥ - ︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹀﹊︣ : ﹝︉ ا﹜︡﹟ أ︋﹪ ︨︺﹫︡ ︻﹞︣ ︋﹟ ︾︣ا﹝﹤ ا﹜︺﹞︣ي، ﹡︀︫︣: ﹆﹫﹅︑ ،45، ص42ج ﹝﹟ ا﹔﹝︀︔﹏،
  . این روایت در بسیاري از منابع اهل سنت نقل شده است

  » اقدمهم سلما «:  از طریق اسماء بنت عمیس. 11

همسر امیر   ، ر شد و بعد از فوت اوطالب بود و پس از شهادت ایشان همسر ابو بک که ابتدا همسر جعفر بن ابی (بنت عمیس   اسماء
  : ، نیز این فرمایش رسول خدا صلی اهللا علیه وآله را در باره امیرمؤمنان علیه السالم نقل کرده است مؤمنان علیه السالم گردید

أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ︾︀﹜︉ ︋﹟ ا﹜︊﹠︀ أ﹡︀ أ︋﹢ ﹝﹞︡ ا﹜︖﹢﹨︣ي أ﹡︀ أ︋﹢ ﹝﹞︡ ︻︊︡ ا﹜︺︤︤ ︋﹟ ا﹜︧﹟ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︮ـ︀︋︣ ﹡ـ︀ أ︋ـ﹢    
        ﹪ـ︦ ︻ـ﹟ أ︋ـا︋﹟ ﹝﹢︨﹩ ﹡︀ ︑﹙﹫ـ︡ ︋ـ﹟ ︨ـ﹙﹫﹞︀ن أ︋ـ﹢ إدر ﹪﹠︺ ﹏﹫︻︀﹝︨ا﹜︊︣︑﹪ ﹡︀ إ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝ا﹜︺︊︀س ︋﹟ أ ︉﹫︊

︦   ا﹜︖︀ف ︻﹟ ر︗﹏ ︻﹟ أ﹇ـ︡﹝﹛   ﹆ـ︀ل ر︨ـ﹢ل اً ︮ـ﹙﹩ اً ︻﹙﹫ـ﹥ و︨ـ﹙﹛ ﹜﹀︀︵﹞ـ﹤ زو︗︐ـ﹈       ﹇︀﹜︐ أ︨﹞︀ء ︋﹠ـ️ ︻﹞ـ﹫
  .وأ︻︷﹞ ﹜﹙﹞︀ وأ﹋︓︣﹨﹛ ︻﹙﹞︀ ︨﹙﹞︀

در آوردم که در اسالم آوردن   تو را به ازدواج کسی:  علیه وآله براي فاطمه فرمود رسول خدا صلی اهللا:  گوید اسماء بنت عمیس می
  . و از نظر حلم و بردباري بزرگترین و از نظر علم داناترین مردم است  ، پیشگام ترین

﹤ د﹝︪﹅ وذ﹋︣ ﹁︱﹙︀ و︑︧﹞﹫﹤ ﹝﹟ ﹚︀ ، ︑︀ر︡﹞ ﹠)﹨ـ٥٧١﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ︋﹪ ا﹜﹆︀︨﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹟ إ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً،
  .١٩٩٥ -︋﹫︣وت  - دار ا﹜﹀﹊︣ : ﹝︉ ا﹜︡﹟ أ︋﹪ ︨︺﹫︡ ︻﹞︣ ︋﹟ ︾︣ا﹝﹤ ا﹜︺﹞︣ي، ﹡︀︫︣: ، ︑﹆﹫﹅١٣٣، ص  ٤٢﹝﹟ ا﹔﹝︀︔﹏، ج 

  ) با دو مضمون (از طریق ابو سعید خدري صحابی . 12

  : لی اهللا علیه وآله را با چند سن نقل کرده استابو سعید خدري از صحابه رسول خدا صلی اهللا علیه وآله این فرمایش رسول خدا ص

  وأ﹇︡﹝﹛ ︨﹙﹞︀ً : ﹝︱﹞﹢ن اول

، فرمایش رسول خدا صلی اهللا علیه وآله در باره نخستین مسلمان بودن امیرمؤمنان علیه  در سند نخست که از ابو سعید خدري نقل شده



  : ه زهرا سالم اهللا علیها بیان شده استالسالم در ضمن داستان دیگر و در قضیه مریضی رسول خدا در خطاب با فاطم
أ﹁﹑ : ﹡︺﹛، ﹁﹆﹙️ : ﹨﹏ ︫︡ت ︋︡راً ؟ ﹇︀ل : ﹁﹆﹙️ ﹜﹥ ) رض (  أ︋︀ ︨︺﹫︡ ا﹜︡ري  و︻﹟ ا︋﹟ ﹨︀رون ا﹜︺︊︡ي ﹇︀ل ﹜﹆﹫️
︋﹙﹩ أُ︠︊︣ك أنَـ ر︨﹢ل : و﹁︱﹙﹥ ؟ ﹇︀ل ) ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م(﹁﹪ ︻﹙﹪َـ ) ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥(︑َ︡ـ︔﹠﹪ ︋﹞︀ ︨﹞︺️ ﹝﹟ ر︨﹢ل اً 

( وأ﹡︀ ︗︀﹜︦ ︻﹟ ﹞﹫﹟ ا﹜﹠︊﹪ ) ︻﹙﹫︀ ا﹜︧﹑م ( ﹝︣ض ﹝︣︲﹤ً ﹡﹆﹥ ﹝﹠︀، ﹁︡︠﹙️ ︻﹙﹫﹥ ﹁︀︵﹞﹤ ) اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥︮﹙﹩ (اً 
︀ رأت ﹁︀︵﹞﹤ ﹝︀ ︋︨︣﹢ل اً ) ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥  ﹩ ︋︡ت  ﹝﹟) ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ( ﹁﹙﹞َـ ّ︐ ا﹜︺︊︣ة ︀︐﹆﹠︠ ︿︺︱﹛ا

أ︪︠﹩ ا﹜︱﹫︺﹤ ︀ ر︨﹢ل : ﹝︀  ﹈﹫﹊︊︀ ﹁︀︵﹞﹤ ؟ ﹇︀﹜️  ) :آ﹜﹥ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و( د﹝﹢︻︀ ︻﹙﹩ َ︠︡ـ﹨︀، ﹁﹆︀ل ﹜︀ ر︨﹢ل اً 
︀ ﹁︀︵﹞﹤ إنَـ اً ︑︺︀﹜﹩ أ︵﹙︹ إ﹜﹩ ا﹔رض إ︵﹑︻﹤ً ︻﹙﹩ ︠﹙﹆﹥ ﹁︀︠︐︀ر ﹝﹠﹛ ) : ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ( ر︨﹢ل اً   اً، ﹁﹆︀ل

 ﹤︐﹊﹡︃﹁ ﹥﹝︵︀﹁ ﹤﹊﹡ُـ أن ا﹩﹛إ ﹩︃و﹁ ﹈﹚︺︋ ﹜﹠﹞ َـ أ︵﹙︹ ︔︀﹡﹫﹤ً ﹁︀︠︐︀ر﹜︔ ،ً︀ ︀ً أ︋︀ك ﹁︊︺︓﹥ ﹡︊﹫َـ ︀كٌ وا︑ّ︢︑﹥ و︮﹫َـ   .إَـ
ً︀﹝﹚ ﹜﹨︣︓﹋أ︾︤ر﹨﹛ ︻﹙﹞︀ً وأ ﹈︗ ︀ك زوَـ   ...  وأ﹇︡﹝﹛ ︨﹙﹞︀ً؟  أ﹝︀ ︻﹙﹞️ أ﹡﹈ٌ ︋﹊︣ا﹝﹤ اً ︑︺︀﹜﹩ إَـ

آیا از آنچه از رسول : گفتم. بلی  :آیا در بدر حاضر بودي؟ گفت: ابو سعید خدري را مالقات کردم برایش گفتم  :گوید ابن هارون عبدي می
بر  دهم، رسول خدا مریض شد که از آن خوب شد، فاطمه زهرا  خبر می: گویی؟ گفت اي با من سخن نمی شنیده خدا در فضیلت علی

رسول . وقتی فاطمه ضعیف حضرت را دید اشکهایش بر گونه هایش جاري شد. ایشان وارد شد و من طرف راست حضرت نشسته بودم
این فاطمه همانا خداوند : رسول خدا فرمود. ترسم ترا از دست بدهم می: کنی؟ فاطمه گفت براي چه گریه می: خدا به فاطمه فرمود

  .نگاهی به زمین کرد و از میان مخلوقاتش پدرت را برگزید و او را پیامبر قرار داد
به نکاح  دوباره به زمین نگاه کرد از میان آنها شوهرت را برگزید و به سوي من وحی نمود که فاطمه را به ازدواج او در آورم پس تو را

دانی که خداوند گرامی داشته ترا به ازدواج با کسی که علمش از همه بیشتر و  آیا می. ایشان در آوردم و او را وصی خودم قرار دادم
  .حملش از همه فزونتر و در اسالم از همه پیشگام تر است

: ، ︑﹆﹫﹅١١١٤، ص ٢، ا﹜﹀︭﹢ل ا﹜﹞﹞﹤ ﹁﹪ ﹝︺︣﹁﹤ ا﹔﹞﹤، ج)ـ﹨٨٨٥﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜﹞︀﹜﹊﹪، ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ا﹜﹞︀﹜﹊﹪ ا﹜﹞﹊﹪ ا﹜﹞︺︣وف ︋︀︋﹟ ا﹜︭︊︀غ 
  ١٤٢٢: ﹇﹛، ا﹜︴︊︺﹤ ا﹔و﹜﹩ –﹝︣﹋︤ ا﹜︴︊︀︻﹤ وا﹜﹠︪︣ ﹁﹪ دار ا﹜︡︒   دار ا﹜︡︒ ﹜﹙︴︊︀︻﹤ وا﹜﹠︪︣: ︨︀﹝﹪ ا﹜︽︣︣ي، ﹡︀︫︣

  ا﹡️ اول ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︋︀ً ا﹞︀﹡︀:  ﹝︱﹞﹢ن دوم

  :فرمایند  اهللا علیه وآله خطاب به امیرمومنان می، رسول خدا صلی  روایت دوم را که ابو سعید خدري نقل کرده
 ﹥﹝︭︻ ﹪﹠︔︡ ا﹔﹡︭︀ري ﹥︀و︺﹞ ﹟︋ ﹜︨︀﹆﹛ا﹔﹡﹞︀︵﹪ ︔﹠︀ ا ﹜﹫﹨︀ق ︔﹠︀ إ︋︣ا︨ا﹜﹞︷﹀︣ ︔﹠︀ ︻︊︡اً ︋﹟ ا ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹠︔︡

﹇︀ل ﹇︀ل ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً  أ︋﹪ ︨︺﹫︡ ا﹜︡ري  ︋﹟  ﹟︻ ︡﹝﹞﹫﹩ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ا﹔﹡︭︀ري ︻﹟ ︨︺﹫︡ ︋﹟ ا﹜﹞︧﹫︉ ︻﹟
أ﹡️ أول ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︋︀ً  ﹛ ﹜︺﹙﹪ و︲︣ب ︋﹫﹟ ﹋︐﹀﹫﹥ ︀ ︻﹙﹪ ﹜﹈ ︨︊︹ ︭︠︀ل ﹐ ﹫﹁ ﹈︗︀﹟ أ ︡﹢م ا﹜﹆﹫︀﹝﹤︻﹙﹫﹥ و︨﹙

︀﹡︀﹝إ  ﹥︤﹞ ﹜﹝︷︻وأ ﹥﹫︱﹆﹛︀︋ ﹜﹝﹚︻وأ ﹥﹢︧﹛︀︋ ﹜﹝︧﹇وأ ﹥﹫︻︣﹛︀︋ ﹜﹁اً وأرأ ︣﹞︃︋ ﹜﹞﹢﹇اً وأ ︡︺︋ ﹜﹨︀﹁وأو
  .﹢م ا﹜﹆﹫︀﹝﹤

تو هفت ویژگی داري که هیچ ! اي علی: ه وآله دستش را بر دو شانه علی زد و فرمودرسول خدا صلی اهللا علی  :گوید ابو سعید خدري می
تو نخستین مؤمن از نظر ایمان آوردن، با وفا ترین مردم در پیمان با خدا، استوار ترین مردم . تواند با تو محاجه نماید کسی در قیامت نمی

ترین مردم در برابري، داناترین مردم در قضاوت، و داراي بزرگترین جایگاه و در امر خدا، مهربان ترین مردم نسبت به زیر دستان، عادل 
  .منزلت در قیامت هستی

︋﹫︣وت،  - دار ا﹜﹊︐︀ب ا﹜︺︣︋﹪ : ، ﹡٦٦︫︣︀، ص ١ج  ، ﹙﹫﹤ ا﹔و﹜﹫︀ء و︵︊﹆︀ت ا﹔︮﹀﹫︀ء،)﹨ـ٤٣٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹔︊︮︀﹡﹪، ا︋﹢﹡︺﹫﹛ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً 
  .﹨ـ١٤٠٥ا﹜︣ا︋︺﹤، : ا﹜︴︊︺﹤
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شما نخستین کسی هستید که به خداوند ایمان آورده :  معاذ بن جبل از صحابه فرمایش رسول خدا را در خطاب به امیر مؤمنان فرمودند
  : ، نقل کرده است اید

ًـا﹨ٌ﹫﹛ﹳ ︋ؤ﹟ﹳ أَؤ﹞ًـً︡ـ ︋ؤ﹟ِ أَ︋ِ﹪ ﹳً︭ـ﹫ؤ﹟ٍ، ًـُ︡ـ︔َ﹠َ︀ ﹝ﹳًـ ﹞ُـ︡ﹳ ︋ؤ﹟ﹳ ︻ًـ︊ؤٌ︡ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ا﹜ًْـ︱ؤً︣ـ﹝ٌ﹪ّـ، ًـُ︡ـ︔َ﹠َ︀ َ︠﹙َ︿ﹳ ︋ؤ﹟ﹳ َ︠︀﹜ٌ︡ ا﹜ْ︺ًـ︊ؤٌ︡يّـ ا﹜ْ︊ًـ︭ؤِ︣يّـ، ًـُ︡ـ︔َ﹠َ︀ إِ︋︣ؤ
ًـانًـ، ︻ًـ﹟ؤ ﹝ﹳ︺ًـ︀ذٌ ︋ؤ﹟ِ  ًِ︡ـ، ︻ًـ﹟ؤ َ︠︀﹜ٌٌ︡ ︋ؤ﹟ِ ﹝ًـ︺︡ؤ ِ﹪ّـ: ︗ًـ︊ًـ﹏ٍ، ﹇َ︀لًـًـُ︡ـ︔َ﹠َ︀ ︋ِْ︪︣ﹳ ︋ؤ﹟ﹳ إِ︋ؤً︣ـا﹨ٌ﹫﹛ًـ ا﹔َ﹡ًْ︭ـ︀رِيّـ، ︻ًـ﹟ؤ ︔َ﹢ؤرِ ︋ؤ﹟ِ ً︤ـ ًـ︀ ︻ًـ﹙ٌ﹪ّـ : ﹇َ︀لًـ ا﹜﹠︊ُ

، ﹳ﹢ُـةٌ، وًـ﹐ ﹡ُ︊ﹳ﹢ُـةَ ︋ًـ︺ؤٌ︡ي، وًـ︑ٌَْ︭﹛ﹳ ا﹜﹠ُ︀سًـ ︋ًِ︧ـ︊ؤ︹ٍ وًـ﹐ ﹳًـ︀︗ّـ﹈ًـ ﹁ٌ﹫َ︀ أًَـَ︡ ﹝ٌ﹟ؤ ﹇ًُ︣ـؤٍ︩ أَ﹡ْ️ًـ أَوُـ﹜ُُ﹛ؤ إِ﹞ًـ︀﹡ً︀  أٌَْ︭︠﹞ﹳ﹈ًـ ︋ِ︀﹜﹠︊ّ
،ٌ﹤ُ﹚﹛︀ِ︋ ُؤ ︋ِ︃َ﹝ؤِ︣ ا﹜﹙ُ﹥ٌ، وًـأَ﹇ًْ︧ـ﹞ﹳ﹜ُوًـأَ﹇ْ﹢ًـ﹝ﹳ ،ٌ﹤ُ﹚﹛ا ٌْ︡ؤ ︋ِ︺ًـ﹜ُ﹨︀َ﹁﹛ؤ ﹁ٌ﹪ ا﹜ُ︣ـ︻ٌ﹫ُـ﹤ٌ، وًـأَ︋ؤً︭ـ︣ﹳ﹨ُ﹛ؤ ︋ِ︀﹜ْ﹆َ︱ٌ﹫ُـ﹤ٌ، وًـأَوؤُُ﹛ُـ﹤ٌ، وًـأَ︻ؤً︡ـِ﹢﹛ؤ ︋ِ︀﹜ُ︧ـ

ُِـ﹤ً    .وًـأَ︻ؤَ︷﹞ﹳُ﹛ؤ ︻ٌ﹠ًْ︡ـ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ﹝ً︤ـ
تو در تمامى فضائل با من مشارکت دارى مگر : رسول خدا صلّى اللىه علیه و آله و سلّم به على علیه السالم فرمود  :گوید معاذ بن جبل می

اما در هفت خصلت بر همه مردم غالب آمدى و کسى از قریش در این . وت که بر تو غالب شدم، زیرا پیامبرى پس از من نیستنب
خصایل و ویژگیها بر تو پیروز نخواهد شد و آن ویژگیها عبارتند از این که نخستین فردى که به خدا ایمان آورد و به پیمان الهى از همه 

وامر خدا مقاومتر و در تقسیم اموال به تساوى از همه برتر و در عدالت و داد در بین رعیت از همه دادگرتر و در امور باوفاتر، و در انجام ا
  قضایى از همه آگاهتر و در روز قیامت نزد خداوند از همه ممتازتر تو هستى

ا﹜︣ا︋︺﹤، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹜﹊︐︀ب ا﹜︺︣︋﹪ : ﹡︀︫︣ ،65، ص1ج ︀ء،، ﹙﹫﹤ ا﹔و﹜﹫︀ء و︵︊﹆︀ت ا﹔︮﹀﹫)﹨ـ٤٣٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹔︊︮︀﹡﹪، ا︋﹢﹡︺﹫﹛ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً 
  .﹨ـ١٤٠٥

در این روایت رسول خدا صلی اهللا علیه وآله هفت ویژگی را براي امیر مؤمنان علیه السالم ذکر کرده است که دیگر افراد قریش آن را 
  . ندارند و یکی از آنها نخستین مؤمن بودن ایشان است
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رو به حجر االسود ایستادند و نماز ) یک زن و یک کودك  ، یک مرد(یک زمانی مکه آمدم دیدم سه نفر   : گوید عبد اهللا بن مسعود می
سر محمد است که این پسر برادرم محمد و آن دیگري پسر برادرم علی و آن خانم هم:  ، عباس بن عبد المطلب به ما گفت خوانند می

  : متن روایت به نقل طبرانی از ابن مسعود این چنین است.  معتقد به دین جدید شده اند
ْ︓﹞ًـ︀نًـ ︋﹟ ا﹜ْ﹞ﹳ︽ٌ﹫ً︣ـ ًـانﹳ ︋﹟ أَؤ﹞ًـً︡ـ ︔﹠︀  ﹟︋ ﹩﹫ًـ︀︑ٌ﹛ٍ ا﹜ْ︺ًـ︧ؤ﹊َِ︣يّـ ︔﹠︀ ︋ِْ︪︣ﹳ ︋﹟ ﹝ًٌْ︣ـانًـ ︔﹠︀ َِ︫︣﹈َ ︻﹟ ︻ﹳ ةٌ ︻﹟ زَؤٌ︡ ︋﹟ ︡︔﹠︀ ︻ًـ︊︡ؤ

د ﹇︀ل أَوُـلﹳ َ︫﹪ؤء ︻ًـ﹙ٌ﹞ؤ️ﹳ ﹝﹟ أَ﹝ؤِ︣ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︮﹙﹩ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹇ٌَ︡﹝ؤ️ﹳ ﹝ًـ﹊ُ﹤َ ﹁﹪ ︻ﹳ﹞ﹳ﹢﹝ًـ﹤ ﹜﹪ وًـ﹨ْ︉ ︻ًـ﹟ِ ︋﹟ ﹝ًـ︧ؤ︺ﹳ﹢
َمًـ ﹁َ︖ًـ﹙َ︧ؤ﹠َ︀ إ﹜﹫﹥ ﹁َ︊ًـ﹫ؤ﹠َ︀ ﹡َؤ ٌ︡ؤ﹡َ︀ ︻﹙﹩ ا﹜ْ︺ًـ︊ُـ︀سِ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜ْ﹞ﹳ︴ُ﹙ٌ︉ٌ ﹁َ︀﹡ْ︐ََ﹫ؤ﹠َ︀ إ﹜﹫﹥ و﹨﹢ ︗ًـ︀﹜ٌَ︦ إ﹜﹩ زَ﹝︤ؤ هﹳ إِذْ أَ﹇ْ﹁َ︃ُر︫ؤ ︊ًـ﹏ًـ رًـ︗ﹳ﹏َ ﹟ﹳ ︻ٌ﹠ًْ︡ـ
︕ﹳ ا﹜ْ︺ًـ﹫ؤ﹠َ﹫ؤ﹟ِ ﹋َ︒ّـ ﹝﹟ ︋ًـ︀بٌ ا﹜ُ︭ـ﹀َ︀ أَ︋ؤ﹫ًـ︰ﹳ ︑َ︺ؤ﹙ُ﹢هﹳ ﹳ﹞ؤً︣ـةٌ ﹜﹥ وًـ﹁ًْ︣ـةٌ ︗ًـ︺ؤَ︡ إ﹜﹩ أَ﹡ًْ︭ـ︀فٌ أُذُ﹡َ﹫ؤ﹥ٌ أََ︫﹛ّـ أَ﹇ْ﹠َ﹩ أَذْ﹜َ︿ﹳ ︋ًـُ︣ـاقﹳ ا ﹜︓﹠︀ًَـ︀ أَدؤ︻ًـ

ًـ ︓ْ﹟ﹳ ا﹜ْ﹊َ﹀ُ﹫ؤ﹟ِ وًـا﹜ْ﹆ًَ︡ـ﹝ًـ﹫ؤ﹟ِ ︻﹙﹫﹥ ︔َ﹢︋ؤ ︀نِ أَ︋ؤ﹫ًـ︱ًـ︀نِ ﹋َ︃َ﹡ُ﹥ﹳ ا﹜ْ﹆َ﹞ًـ︣ﹳ ﹜َ﹫ؤ﹙َ﹤َ ا﹜ْ︊ًـ︡ؤرِ ًـ﹞ؤٌ︪﹪ ︻﹙﹩ ًـ﹞ٌ﹫﹠ٌ﹥ٌ ︾ُ﹑مَ أَ﹝ؤً︣ـدﹳ ا﹜﹙ِؤ﹫ًـ﹤ٌ دًـ﹇ٌ﹫﹅ﹳ ا﹜ْ﹞ًـ︧ؤ︣ﹳ︋ًـ﹤َ َ︫
 ︔ُ﹛ُـ ا︨ؤ︐َ﹙َ﹛ًـ ا﹜ْ︽ُ﹑مﹳ ︔ُ﹛ُـ ًـً︧ـ﹟ﹳ ا﹜ْ﹢ًـ︗ؤ﹥ٌ ﹝ﹳً︣ـا﹨ٌ﹅َ أو ﹝ﹳؤ︐َ﹙ٌ﹛َ ︑َ﹆ْ﹀ُ﹢﹨ُ﹛ﹳ ا﹝ؤً︣ـأَةٌ ﹇︡ ً︨ـ︐ًَ︣ـتؤ ﹝ًـًـ︀ٌ︨﹠ ︀ََ︐﹩ ﹇ًَ︭ـً︡ـ ﹡﹢ ا﹜ًْـ︖ًـِ︣ ﹁َ︀︨ؤ︐َ﹙َ﹞ًـ﹥ﹳ

︀ وًـا﹜ْ︽ُ﹑مﹳ وًـا﹜ْ﹞ًـ︣ؤأَةُ ًـ︴ُ﹢﹁َ︀نِ ﹝︺﹥ ︔ُ﹛ُـ ا︨ؤ︐َ﹙َ﹛ًـ ا﹜ّ︣ـ﹋ْ﹟ًـ وًـرًـ﹁َ︹ًـا︨ؤ︐َ  ًـً︡ـؤ﹥ٌ وًـ﹋َ︊ُـً︣ـ وًـ﹇َ︀مًـ ا﹜ْ︽ُ﹑مﹳ ︻﹟ ﹙َ﹞ًـ️ٌ ا﹜ْ﹞ًـ︣ؤأَةُ ︔ُ﹛ُـ ︵َ︀فًـ ︋ِ︀﹜ْ︊ًـ﹫ؤ️ٌ ً︨ـ︊ؤ︺ٍ
ً︣ـتؤ وًـأَ︵َ︀لًـ ا﹜ْ﹆ُ﹠ُ﹢تًـ ︔ُ﹛ُـ رًـ﹋َ︹ًـ ﹁َ︃َ︵َ︀لًـ ا﹜ّ︣ـ﹋ُ﹢عًـ ︔ُ﹛ُـ رًـ﹁َ︹ًـ رًـأًْ︨ـ﹥ﹳ ًـ﹞ٌ﹫﹠ٌ﹥ٌ وًـرًـ﹁َ︹ًـ ًـً︡ـؤ﹥ٌ وًـ﹇َ︀﹝ًـ️ٌ ا﹜ْ﹞ًـ︣ؤأَةُ َ︠﹙ْ﹀َُ﹞ًـ︀ ﹁ًَ︣ـ﹁َ︺ًـ️ؤ ًـً︡ـؤَ︀ وًـ﹋َ︊ُـ

︓ْ﹏ًـ ﹝︀ ًـ︭ؤ﹠َ︹ﹳ وًـًـ︐ُ ؤ﹠َ︺ًـ︀نِ ﹝ٌ ًـ︖ًـً︡ـ ا﹜ْ︽ُ﹑مﹳ وًـا﹜ْ﹞ًـ︣ؤأَةُ ﹝︺﹥ ً︭ـ ︊ِ︺ًـ︀﹡ٌ﹥ٌ ﹇︀ل ﹁ًَ︣ـأَؤ﹠َ︀ ︫﹫︀ ﹜﹛ ﹝ٌ﹟ًـ ا﹜ّ︣ـ﹋ُ﹢عِ ﹁َ﹆َ﹠َ️ًـ و﹨﹢ ﹇︀ٌَ﹛َ ︔ُ﹛ُـ ً︨ـ︖ًـً︡ـ وً︨ـ
نُـ ﹨︢ا ا﹜ِ︡ـ﹟ًـ ﹜﹛ ﹡َ﹊ُ﹟ؤ ﹡َ︺ؤِ︣﹁ُ﹥ﹳ ﹁ٌ﹫ًـ﹊ُ﹟ؤ ﹡َ︺ؤِ︣ ثًـ ﹇︀ل ﹁ُ﹥ﹳ ︋ِ﹞ًـ﹊ُ﹤َ ﹁︃﹡﹊︣﹡︀ ﹁َ︃َ﹇ْ︊ًـ﹙ْ﹠َ︀ ︻﹙﹩ ا﹜ْ︺ًـ︊ُـ︀سِ ﹁َ﹆ُ﹙ْ﹠َ︀ ︀ أَ︋ًـ︀ ا﹜ْ﹀َ︱ؤ﹏ِ إِ ﹊ُ﹛ؤ أََ︫﹪ؤءَ ًـً︡ـ

︋﹟ أ︋﹪ ︵َ︀﹜ٌ︉ وًـا﹜ْ﹞ًـ︣ؤأَةُ ٌَ︡︠︖ًـ﹤ُ  ﹨︢ا ︋﹟ أٌَ︠﹪ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹙ُ﹥ٌ وًـا﹜ْ︽ُ﹑مﹳ ︻ًـ﹙ٌ﹪ّـ أَ︗ًـ﹏ؤ وًـا﹜﹙ُ﹥ٌ أَ﹝ًـ︀ ︑َ︺ؤِ︣﹁ُ﹢نًـ ﹨︢ا ﹇ُ﹙ْ﹠َ︀ ﹐ ﹇︀ل
 ﹣ُ﹐ءٌ ا﹜︓ُ﹑︔َ﹤ُ ︋﹠️ﹳ ُ︠﹢ًـؤ﹙ٌ︡   أَمًـ وًـا﹜﹙ُ﹥ٌ ﹝︀ ︻﹙﹩ َ︸ِْ︣ ا﹔َرؤضِ أًَـَ︡ ًـ︺ؤ︊ﹳ︡ﹳ ا﹜﹙ُ﹥ًـ ︻﹙﹩ ﹨︢ا ا﹜ِ︡ـ﹟ِ إِ﹐ ﹨َ
ین رابطه بود که به اتفاق عموهایم نخستین چیزى که از رویه و روش پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله آموختم، در ا: گوید ابن مسعود می



» عباس بن عبد المطلب«اى از تحقیقاتى که در نظر داشتیم، دست یابیم، مردم ما را به دیدار  وارد مکه شدیم و خواستیم به پاره
رش بودیم، در نزد او در آن هنگام در کنار چاه زمزم نشسته بود، ما که مشتاق دیدا. به این منظور به دیدار او شتافتیم. راهنمائى کردند

، وارد مسجد الحرام شد که چهره گندم گون داشت و موهاى مجعد او گوشش را فرا گرفته،  » صفا «آنگاه مردى از باب . قرار گرفتیم
درخشید و چشمهایش سیاه فام بود، محاسنش انبوه و دست و پایش پرگوشت  بینیش کشیده و تنگ پرده بود، دندانهایش از سپیدى مى

اى که به  درخشید، در جانب راست او جوان زیبا چهره و جامه سپید بر اندامش افتاده بود و چهره مبارکش مانند ماه شب چهارده مىد. بود
کرد و در پشت سر او زنى قرار داشت که کامال خود را پوشیده بود و به این ترتیب به سوى  حرکت مى -یا نرسیده - حد بلوغ رسیده

کرد، استالم حجر نمود پس از او، آن جوان  که وقتى به حجر رسیدند، نخست آن مرد که پیشاپیش حرکت مى رفتند مى» حجر االسود«
در این . بعد از استالم حجر، هفت مرتبه به طواف خانه کعبه پرداختند. به استالم حجر پرداخت و بعد از جوان، آن زن استالم حجر نمود

آیا این رویه ویژه شما بوده است که ما از چگونگى آن اطالعى نداریم و یا :  ، پرسیدم )بعباس بن عبد المطل(»  ابو الفضل «رابطه از 
ام، محمد بن عبد اهللا صلّى  این مرد برادرزاده: اى است که پیش آمده است؟ عباس قبل از پاسخ، به معرفى آنان پرداخت، گفت رویه تازه

السالم است و آن زن، خدیجه کبرى علیها السالم، همسر محمد صلّى اللّه علیه و  اللّه علیه و آله، و آن نوجوان، على بن ابیطالب علیه
آله است و گفتنى است که در تمام روى زمین، از کسى شنیده نشده است که خدا را به این دین و آئین، عبادت کند و تنها این سه تن 

  کنند هستند که به این آئین، رفتار مى
  183، ص  10المعجم الکبیر ج 

  » هفت سال نماز با رسول خدا قبل از همه «:  ابو ایوب انصاري. 15

. ابو ایوب انصاري یکی دیگر از صحابه مخلص رسول خدا صلی اهللا علیه وآله و از ارادتمندان خاص امیر مؤمنان علیه السالم است
  : ذارده استایشان نیز از رسول خدا نقل کرده است که علی با آن حضرت هفت سال قبل از همه نماز گ

 ︣﹝︻ ﹟︋ ﹟﹫︧﹛أ﹡︀ أ︋﹢ ا﹜﹀︣ج ︻︊︡ ا﹜﹢﹨︀ب ︋﹟ ا ︉﹫︴﹛أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ا﹜﹆︀︨﹛ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹜﹢ا︨︴﹪ أ﹡︀ أ︋﹢ ︋﹊︣ ا
︋﹟ ︋︣﹨︀ن ا﹜︊︽︡ادي ︋︭﹢ر ﹡︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜﹞︷﹀︣ ﹡︀ أ︋﹢ ︗︺﹀︣ ﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜ ﹟︋ ﹟﹫︧﹀︬ ا﹜︓︺﹞﹪ ︋︀﹜﹊﹢﹁﹤ ﹡︀ ︻︊︀د 

﹇︀ل ﹇︀ل  أ︋﹪ أ﹢ب ︹ ︻﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ا﹜︣﹝﹪ ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻﹟︋﹟ ︺﹆﹢ب ﹡︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹨︀︫﹛ ︻﹟ ا︋﹟ أ︋﹪ را﹁
﹪ ؤ︹ًـ ٌ︨﹠ٌ﹫﹟ًـ ِ ﹜ٌ︃َ﹡ُ︀ ﹋ُ﹠ُ︀ ﹡ًُ︭ـ﹙ِ َ ︾َ﹫ؤ︣ﹳ﹡َ︀ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹜َ﹆َ︡ؤ ً︮ـ﹙ُ️ٌ ا﹜ْ﹞ًـ﹙︀ٌَ﹊َ﹤ُ ︻ًـ﹙َ﹪ُـ وًـ ︻ًـ﹙َ﹩ ︻ًـ﹙ٌ﹪آ ︨︊ًـ   .وًـ ﹜َ﹫ؤً︦ـ ﹝ًـ︺ًـ﹠َ︀ أًَ︡ـ

﹁︨︣︐︀د﹡︡ ︋︣اى ا﹠﹊﹥ ︗︤ ︻﹙﹩ ︋﹟ ا︋﹩ ︵︀﹜︉  ﹁︫︣︐﹍︀ن ︋︣ ﹝﹟ و ︻﹙﹪ ﹝︡ت ﹨﹀️ ︨︀ل ر﹞️ ﹝﹩: ﹢در︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹁︣﹝
  د﹍︣ى ︋︀ ﹝﹟ ﹡﹞︀ز ﹡﹞﹫﹢ان

، ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ وذ﹋︣ ﹁︱﹙︀ و︑︧﹞﹫﹤ ﹝﹟ ﹚︀ )﹨ـ٥٧١﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ︋﹪ ا﹜﹆︀︨﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹟ إ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً،
  .١٩٩٥ - ︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹀﹊︣ : ﹝︉ ا﹜︡﹟ أ︋﹪ ︨︺﹫︡ ︻﹞︣ ︋﹟ ︾︣ا﹝﹤ ا﹜︺﹞︣ي، ﹡︀︫︣: ︑﹆﹫﹅ ،39، ص42ج ﹝﹟ ا﹔﹝︀︔﹏،

  » پیامبر شعر امیرمومنان در مورد اولین مسلمان بودنش را تایید کرد « : بن عبد اهللا انصاري جابر. 16

︧﹛ا﹜︖﹢﹨︣ي إ﹝﹑ء أ﹡︀ أ︋﹢ ا ︡﹝﹞ ﹢︋ا﹜︊︀﹇﹪ أ﹡︀ أ ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︣﹊︋ ﹢︋ا﹜﹞︷﹀︣ ︋﹟ ﹝﹢︨﹩ أ︠︊︣﹡︀ أ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟﹫
  ا﹜︀﹁︶ ﹡︀ أ︋﹢ ا﹜︧﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ﹝︣وان ا﹜﹞︭︣ي ﹡︀ ا﹜︤︋﹫︣ ︋﹟ ︋﹊︀ر  ﹟︋ ︣﹊︋ ﹪﹠︔︡︀ر︔﹤

ح وأ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ︻﹙﹪ ا﹜︡اد ﹁﹪ ﹋︐︀︋﹥ و︡︔﹠﹪ أ︋﹢ ﹝︧︺﹢د ا﹔︊︮︀﹡﹪ ︻﹠﹥ أ﹡︀ أ︋﹢ ﹡︺﹫﹛ ا﹜︀﹁︶ ﹡︀︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊︡ 
︀ق أ︋﹢ ﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜︣ا︴﹪ ا﹜︊︽︡ادي ﹡︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ︋﹪ ︺﹆﹢ب ا﹜﹢﹨︀ب ﹇︣أت ︻﹙﹫﹥ ﹝﹟ أ︮﹙﹥ ﹡︀ ︻︊︡ اً ︋﹟ إ︨

 ︉︺﹋ ﹟︋ ﹟﹝︣﹛︀ر︔﹤ ︻﹟ ا﹜︤﹨︣ي ︻﹟ ︻︊︡ ا ﹟︋ ︣﹊︋ ﹪﹠︔︡ ︡ا﹜︊﹙﹢ي ﹡︀︻﹞︀رة ︋﹟ ز ︡﹝﹞ ﹟︋ ًري ﹡︀ ︻︊︡ ا﹢﹠︡﹛ا
﹇︀ل ︨﹞︺️ ︻﹙﹫︀ ﹠︪︡ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ و﹁﹪ ︡︒ أ︋﹪ ﹝︧︺﹢د ﹠︪︡  ︻﹟ ︗︀︋︣ ︋﹟ ︻︊︡ اً  ︋﹟ ﹝︀﹜﹈

 ︹﹝︧ ﹜﹚︨ور︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و:  
در ﹊﹩ از او﹇︀ت ﹋﹥ ︱︣ت ︻﹙﹩ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م در ︱﹢ر ︎﹫︽﹞︊︣ ا﹋︣م ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ّ﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ ︫︣﹁﹫︀ب ︋﹢د، ا﹟ : ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ﹎﹀️»  ︗︀︋︣ «



  :داد ا︋﹫︀ت را ا﹡︪︀ ﹡﹞﹢د و ︎﹫︽﹞︊︣ ا﹋︣م ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ّ﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ ﹨﹛ ﹎﹢ش ﹁︣ا ﹝﹩
   ﹝ًـ︺ًـ﹥ﹳ رﹳ︋ِـ﹫️ﹳ وًـ ٌ︨︊ؤ︴َ︀هﹳ ﹨ُ﹞ًـ︀ وًـ﹜ٌَ︡ي                      ﹞ﹳ︭ؤ︴َ﹀َ﹩ ﹜َ︀ َ︫﹈ُـ ﹁ٌ﹪ ﹡ًَ︧ـ︊ِ﹪أَ﹡َ︀ أَُ︠﹢ ا﹜ْ    

ﹳ﹢لِ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ﹝ﹳ﹠ْ﹀َِ︣دَ              وًـ ﹁َ︀︵ٌ﹛ﹳ زَوؤ︗ًـ︐ٌ﹪ ﹜َ︀ ﹇َ﹢ؤلﹳ ذٌي ﹁َ﹠َ︡                    ︗ًـِ︡ـي وًـ ︗ًـّ︡ـ رً︨ـ
           ٍ﹜َ﹝ٌ﹟ًـ ا﹜︱ُـ﹙َ︀﹜َ﹤ٌ وًـ ا﹜ْ︅ًِْ︫︣ـاكٌ وًـ ا﹜﹠ُ﹊َ︡                     ً︮ـُ︡ـ﹇ْ︐ُ﹥ﹳ وًـ ︗ًـ﹞ٌ﹫︹ﹳ ا﹜﹠ُ︀سِ ﹁ٌ﹪ ︋ﹳ  
ؤٌ︡ وًـ ا﹜ْ︊ًـ︀﹇ٌ﹪ ︋ِ﹙َ︀ أَ﹝ً︡ـ                       ﹁َ︀﹜ًْـ﹞ؤ︡ﹳ ﹜ٌ﹙ُ﹥ٌ ُ︫﹊ْ︣اً ﹜َ︀ َِ︫︣﹈ًـ ﹜َ﹥ﹳ              ِـ ︋ِ︀﹜ْ︺︊ًـ   ا﹜ْ︊ً︣ـ

  .︮︡﹇️ ︀ ︻﹙﹪ زاد ا﹜︡اد ﹁︐︊︧﹛ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ و﹇︀ل
﹨︧︐﹛ ﹋﹥ از ︨﹢ى ︠︡ا ︋︣اى را﹨﹠﹞︀﹩ ︋﹠︡﹎︀ن او ا﹡︐︀ب ︫︡ه ا︨️، و ﹝︀﹡﹠︡ د﹍︣ان ﹋﹥ ︫﹈ و ︊︫﹥ در ﹡︧︉ آ﹡︀ن ﹝﹢︗﹢د ﹝﹟ ︋︣ادر ︎﹫︽﹞︊︣ى 

︗︡ ﹝﹟ و ︗︡ او، ﹊﹩ ا︨️ و ︋﹥ . ︋﹥ د︨️ او ︑︣︋﹫️ ︫︡م و دو ﹁︣ز﹡︡ ﹝﹟، دو ﹡﹢اده او ﹨︧︐﹠︡. ا︨️، ︫﹈ و ︊︫﹥ در ﹡︧︉ ﹝﹟ و︗﹢د ﹡︡ارد
︋︣د﹡︡ و ︸﹙﹞️ و  در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹝︣دم در ︑︀ر﹊﹩ ︋﹥ ︨︣ ﹝﹩. ز﹨︣ا ︻﹙﹫︀ ا﹜َ︧ـ﹑م، ﹨﹞︧︣ ﹝﹟ ا︨️را︨︐﹩ د︠︐︣ ار︗﹞﹠︡ او ︱︣ت ﹁︀︵﹞﹥ 

ا﹡︊︀ز ︫﹊︣﹎︤ارم ﹋﹥ ﹨﹞﹢اره ︀︎︡ار  ︫︣ك ︨︣ا︎︀ى آ﹡︀ن را ﹁︣ا ﹎︣﹁︐﹥ ︋﹢د، ︋﹥ ︱︣ت او ا﹞︀ن آوردم و ﹡︊﹢ت او را ︑︭︡﹅ ﹋︣دم ا﹠﹈، از ︠︡اى ︋﹩
  .﹝﹠︡﹡︡ ا︨️ و ︠﹙﹅ ︠︡ا از ︋ ︩︑︣︱︣ه

آ﹡︙﹥ ﹋﹥ ﹎﹀︐﹩ : ︠︡ا ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ّ﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ از ︫﹠﹫︡ن ا﹟ ا︋﹫︀ت ︨︠︣﹠︡ ︫︡ و ﹜﹞ ︡﹠︊︊️ آ﹝﹫︤ى ︋︣ ﹜︊︀ن ︱︣︑︩ ﹡﹆︩ ︋︧️ و ﹁︣﹝﹢د ر︨﹢ل
  .را︨️ ︋﹢د

﹚︀  ، ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ وذ﹋︣ ﹁︱﹙︀ و︑︧﹞﹫﹤ ﹝﹟)﹨ـ٥٧١﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ︋﹪ ا﹜﹆︀︨﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹟ إ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً،
  .١٩٩٥ -︋﹫︣وت  - دار ا﹜﹀﹊︣ : ﹝︉ ا﹜︡﹟ أ︋﹪ ︨︺﹫︡ ︻﹞︣ ︋﹟ ︾︣ا﹝﹤ ا﹜︺﹞︣ي، ﹡︀︫︣: ، ︑﹆﹫﹅٥٢٢، ص٤٢﹝﹟ ا﹔﹝︀︔﹏، ج

  ) سند مرسل تابعی معتبر (»  وانه الول اصحابی سلما «: به صورت مرسل روایت ابو اسحاق سبیعی . 17

ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م را او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝︺︣﹁﹪ ا︋﹢ ا︨︀ق ︨︊﹫︺﹪ ﹊﹪ از ︑︀︋︺︀ن، ﹡﹫︤ روا️ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡
  .﹋︣ده ا︨️

  :︻︊︡ ا﹜︣زاق ︮﹠︺︀﹡﹪ روا️ وي را ︋︀ ا﹫︮ ︡﹠︨ ﹟ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️
9783 ﹈︫︣ ﹪﹡︣︊︠︀ق أن ︻﹙﹫︀ ︻︊︡ ا﹜︣زاق ︻﹟ و﹋﹫︹ ︋﹟ ا﹜︖︣اح ﹇︀ل أ︨︤وج ﹁︀︵﹞﹤ ﹇︀﹜️ ﹜﹙﹠︊﹪  ︻﹟ أ︋﹪ إ︑ ︀﹝﹛

﹔ول أ︮︀︋﹪  ︐﹠﹫﹥ أ︻﹫﹞︩ ︻︷﹫﹛ ا﹜︊︴﹟ ﹁﹆︀ل ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹜﹆︡ زو︗︐﹊﹥ وإ﹡﹥︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ زو︗
︀﹝﹚︨ ︀﹝﹚ ﹜﹝︷︻وأ﹋︓︣﹨﹛ ︻﹙﹞︀ وأ.  

﹝︣ا ︋﹥ ازدواج ︫﹊﹛ ﹋﹠︡ه در آوردي؟ : ﹋﹥ ﹁︀︵﹞﹥ ازدواج ﹋︣د، ︋﹥ ︎︡رش ︎﹫︀﹝︊︣ ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹁︣﹝﹢د ﹨﹠﹍︀﹝﹪: ﹎﹢︡ ا︋﹢ ا︨︀ق ﹝﹪
︋﹥ ازواج او در آوردم، ﹢ن ﹡︧︐﹫﹟ ا︮︀ب ﹝﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ا︨﹑م آورد، و داراي ︋﹫︪︐︣﹟ ︻﹙﹛ و ︋︤ر﹎︐ ﹟︣﹙﹛ از ﹝﹫︀ن  ︑﹢ را: ︎﹫︀﹝︊︣ ﹁︣﹝﹢د
  .︮︀︋﹥ ا︨️

  ٤٩٠، ص ٥﹝︭﹠︿ ︻︊︡ ا﹜︣زاق ج 

  ︑﹫︭ روا️ ︑﹢︨︳ ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️

﹪﹞ ﹫︮ آن را ︡﹠︨ ،️دا﹡︡ و ﹝﹪ ﹨﹫︓﹞﹪ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا ︡﹢﹎:  
︀ ︑︤وج ﹁︀︵﹞﹤ ﹇︀﹜️ ﹜﹙﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ زو︗︐﹠﹫﹥ أ︻﹫﹞︩ ︻︷﹫﹛ ا﹜︊︴﹟ ﹁﹆︀ل ا﹜﹠︊﹪ و︻﹟ أ︋﹪ إ︨︀ق أن ︻﹙﹫︀ ﹜﹞

︀﹝﹚︨ ﹪︋︀︮︊︣ا﹡﹪ وأ﹋︓︣﹨﹛ ︻﹙﹞︀ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹜﹆︡ زو︗︐﹊﹥ وإ﹡﹥ ﹔ول أ︴﹛رواه ا ︀﹝﹚ ﹜﹝︷︻و﹨﹢  وأ
  .﹝︨︣﹏ ﹫︮ ا﹖︨﹠︀د

  ١٠٢، ص ٩﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡ ج 
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روا️ ︋︧﹫︀ر ︵﹢﹐﹡﹪ را از ︨﹙﹫﹞︀ن از ا︻﹞︩ ︋︀ ︨﹥ ︨﹠︡ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋﹥ در آن ا︋﹢ ︗︺﹀︣ ﹝﹠︭﹢ر دوا﹡﹆﹪ ︀︱﹁ ﹟︣︐︋﹏ » ﹝﹠︀﹇︉«﹝︽︀ز﹜﹪ در ﹋︐︀ب 
﹍︀م ︑︣﹟ ﹋﹠︡ و از ︗﹞﹙﹥ ا︀︱﹁ ﹟﹏ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︎﹫︪ ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋︣اي ︨﹙﹫﹞︀ن در ز﹝︀ن ﹊﹢﹝︐︩ ︋︀ز﹎﹢ ﹝﹪

  .﹁︣د در ا︨﹑م آوردن ا︨️
﹪﹞ ﹜︡﹆︑ م﹑︧﹛︊︀ن و ︎﹫︣وان ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹞ ︀ن و﹆︫︀︻ ︣︱﹞ ﹤︋ را ︋︀ ︑︣︗﹞﹥ آن ️ا﹋﹠﹢ن روا ﹜﹫﹠﹋:  

أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ︵︀﹜︉ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ا﹜﹀︣ج ︋﹟ ا﹔ز﹨︣ ا﹜︭﹫︣﹁﹪َـ ا﹜︊︽︡ادي ر﹞﹥ اً ﹇ٌَ︡مًـ ︻﹙﹫﹠︀  - 307
﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜︧﹟ ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ︡︔﹠︀ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹜︺ﹳ﹊ْ︊ًـ︣يَـ ︡︔﹠︀ أ︋﹢ ا﹜﹆︀︨﹛ وا︨︴︀ً َ︡ـ︔﹠︀ أ︋﹢ ︋﹊︣ 

﹤ ︋﹟ ︻ًـ︊﹫︡ة ا﹜﹠ّ﹞﹫︣يَـ ﹇︀ل  ︀ب ا﹜︺︊︡يَـ ︡︔﹠︀ ︻ﹳ﹞︣ ︋﹟ ︫︊َـ ﹥ ا﹜﹞﹠︭﹢ر إ﹜﹩ : ︡︔﹠﹪ ا﹜﹞︡ا﹠﹪ ﹇︀ل : ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︐ّ وًـ︗َـ
  ا﹔︻﹞︩ ︡︻﹢ه

︔﹠︀ ︻︊︡ اً : ﹇︀ل  ︀ب ︋﹟ ﹝﹞︡ وَ︡ـ︔﹠︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜ ﹟َ︧︡ـ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹜︺ﹳ﹊︊︣يَـ ︡︔﹠︀ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︐ّ
  أر︨﹏ إ﹜﹪َـ ا﹜﹞﹠︭﹢ر: ︡︔﹠︀ ا﹔︻﹞︩ ﹇︀ل : ︡︔﹠︀ ا﹜︧﹟ ︋﹟ ︻ًـً︣ـ﹁َ﹤ ︡︔﹠︀ أ︋﹢ ﹝ﹳ︺︀و﹤ ﹇︀ل 

︀ب ︋﹟ ﹝﹞︡ ] ا﹜︺ﹳ﹊︊︣يَـ ︡︔﹠︀ ︻︊︡ اً [ وَ︡ـ︔﹠︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜ ﹟︧︡︔﹠︀ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً  ّ︐︻ ﹟︋
: ︡︔﹠﹪ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ ︨︀﹜﹛ َ︡ـ︔﹠﹪ ا﹔︻﹞︩ ﹇︀ل : ︡︔﹠︀ أ﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹪َـ ا﹜︺﹞ِـ﹪ ︡︔﹠︀ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ا﹜﹊﹛ ﹇︀ل  ا﹜︺︊︡يَـ

﹤ ﹇︀ل  –︋︺︒ إ﹜﹪َـ أ︋﹢ ︗︺﹀︣ ا﹜﹞﹠︭﹢ر  ﹀︶ ﹜ٌ︺ﹳ﹞ًـً︣ـ ︋﹟ َ︫︊َـ   :و﹇︡ د︠﹏ ︱︺︋ ︒︡﹛ ﹁﹪ ︋︺︰ وا﹜﹙ّ
﹥ إ﹜﹪َـ ا﹜﹞﹠︭﹢رﹳ ﹁﹆﹙️ ﹜﹙︨︣﹢ل  ﹩ آ︑﹫﹥، ︔﹛َـ ︑﹀﹊ّ︣تﹳ ﹁﹪ : ﹛، ﹁﹆﹙️ ﹐ أ︻﹙: ﹜﹞︀ ︣︡﹡﹪ أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ؟ ﹇︀ل : و︗َـ أ︋﹙︽﹥ أ﹡ّ

( ﹝︀ د︻︀﹡﹪ ﹁﹪ ﹨︢ا ا﹜﹢﹇️ ﹜﹫︣، و﹜﹊﹟ ︻︧﹩ أن ︀︱﹁ ﹟︻ ﹪﹠﹛︃︧﹏ أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︻﹙﹪َـ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ : ﹡﹀︧﹪ ﹁﹆﹙️ 
︐﹪ ︔﹛َـ ︮︣ت إ﹜﹫﹥ ﹁﹢︗︡ت : ﹇︀ل . ﹁︀ن أ︠︊︣︑﹥ ﹇َ︐َ﹙﹠﹪ ) ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م  ﹁︐︴ّ︣تﹳ و﹜َ︊ِ︧️ﹳ أ﹋﹀︀﹡﹪ و︑﹠ّ︴️ﹳ ︔﹛َـ ﹋︐︊️ و︮﹫َـ

: ﹁﹆︀ل ﹜﹪ . و︗︡ت ︻﹠︡ه ︻﹢ن ︮︡ق ﹝﹟ أ﹨﹏ ا﹜﹠︭︣ة : ه ︻﹞︣و ︋﹟ ︻ﹳ︊﹫︡ ﹁﹞︡ت اً ︑︺︀﹜﹩ ︻﹙﹩ ذ﹜﹈ و﹇﹙️ ︻﹠︡
﹪ ر ا﹜ﹳ﹠﹢ط. ﹁︡﹡﹢ت ! ادن ︀ ︨﹙﹫﹞︀ن  ︀ ﹇︣ﹳ︋️ﹳ ﹝﹠﹥ أ﹇︊﹙️ﹳ ︻﹙﹩ ︻﹞︣و ︋﹟ ︻ﹳ︊﹫︡ أ︀ُ︨﹙﹥، و﹁︀ح ﹝ٌ﹠ّ   .﹁﹙﹞َـ

﹪ وإ﹐ّ ﹇︐﹙︐ُ﹈: ﹁﹆︀ل  ︀ أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ أ︑︀﹡﹪ ر︨﹢﹜﹈ ﹁﹪ ︗ًـ﹢ف ا﹜﹙﹫﹏ : ﹁﹆﹙️ .  ︀ ︨﹙﹫﹞︀ن ﹝︀ ﹨︢ه ا﹜︣ا﹤ ؟ واً ﹜︐︭ؤ︡ﹳ﹇َ﹠ِ
︀︻﹤ إ﹐ّ ﹜﹫︧︃﹜﹠﹪ ︻﹟ ﹁︱︀﹏ ︻﹙﹪َـ، ﹁︀ن أ︠︊︣︑﹥ ﹇︐﹙﹠﹪، ﹁﹊︐︊️ﹳ : ﹁﹆﹙️ ﹁﹪ ﹡﹀︧﹪  ﹝︀ ︋︺︒ إ﹜﹪َـ أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ﹁﹪ ﹨︢ه ا﹜َ︧ـ

︐﹪ و﹜︊︧️ﹳ ﹋﹀َ﹠﹪ و︑﹠ّ︴️ﹳ    .و︮﹫َـ
در﹡﹌ در ا﹟  ا︋﹢ ︗︺﹀︣ ︋﹩: ︉ ﹝︣ا ︋﹥ ︱﹢ر وى ﹁︣ا︠﹢ا﹡︡ و ﹎﹀️︎﹫﹈ ا︋﹢ ︗︺﹀︣ ﹝﹠︭﹢ر در ﹡﹫﹞﹥ ︫: از ︨﹙﹫﹞︀ن ا︻﹞︩ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹎﹀️
  ا﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ در ا﹟ و﹇️ ︾﹫︣ ﹝﹠︀︨︉ ︋﹥ ﹥ ︻﹙️ ﹝︣ا ا︱︀ر ﹡﹞﹢ده؟: و﹇️ ︑﹢ را ا︱︀ر ﹡﹞﹢ده ا︨️ ︋﹥ وى ﹎﹀︐﹛

ر ﹠﹫﹟ و﹇︐﹩ ﹇︴︺︀ ︋﹥ ︠︀︵︣ ا﹝︣ ا︱︀ر د: ︋﹥ او ا︋﹑غ ﹋﹟ ﹋﹥ ︎︦ از د﹇︀﹆﹩ ﹡︤د ︫﹞︀ ︀︲︣ ︠﹢ا﹨﹛ ︫︡، ا﹝︀ ︋︀ ︠﹢د ﹎﹀︐﹛: دا﹡﹛، ﹎﹀︐﹛ ﹡﹞﹩: ﹎﹀️
 ﹟︣ا ︠﹢ا﹨︡ ﹋︪️ از ا﹞ ︀﹝︐ ،﹜﹢﹎ ︨︀︎ ︣﹎ا︋﹩ ︵︀﹜︉ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م ︋︍︨︣︡ و ا ﹟︋ ﹩﹚︻ ﹏︀︱﹁ ﹟﹞ از ﹤﹋ ︫︡︀︋ ️﹚︻ ﹟ا ﹤︋ ︡︀︫ ،️︧﹫﹡ ︣ى﹫︠

ر ︫︡م، ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ام ︨︍︣دم و را﹨﹩ ﹋︀خ ﹝﹠︭﹢ رو ︾︧﹏ ﹡﹞﹢دم و ﹋﹀﹠﹛ را ︎﹢︫﹫︡م و ﹠﹢ط زدم و و︮﹫︐︀ى ﹐زم را ﹡﹢︫︐﹛ و ︋﹥ ︠︀﹡﹢اده
﹤﹠︣︣ه آ︨﹢ده  ﹝︖﹙︦ وى وارد ︫︡م، دو︨️ د﹛از ا︲︴︣اب و د ﹜رو ﹇﹙︊﹛ ︫︀د﹝︀ن و رو ﹟︡م، از اام ︻﹞︣و ︋﹟ ︻︊﹫︡ ︋︭︣ى را ﹡︤د او د

ز آ﹡︖︀ اى ﹡︪︧︐﹛؛ ﹝﹠︭﹢ر ︋﹥ ﹝﹟ ﹎﹀️ ا دا﹡︧︐﹛ وى از ﹝﹟ د﹁︀ع ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د ︋﹥ ﹨︣ ︀ل ︎︦ از ︨﹑م و ا︋﹑غ ︑﹫️ در ﹎﹢︫﹥ ﹎︣د ،︡︣ا ﹋﹥ ﹝﹩
﹝﹟  ︋︣︠﹫︤ و ﹡︤د ﹝﹟ ︋﹫︀ ︋﹥ او ﹡︤د﹈ ︫︡م و ︋︀ ︻﹞︣و ︋﹟ ︻︊﹫︡ ︋﹥ ا﹢ا﹜︍︨︣﹩ ︎︣دا︠︐﹛، ا﹝︀ ︋﹢ى ﹋︀﹁﹢ر، ﹨﹢اى ﹝︖﹙︦ را ﹁︣ا﹎︣﹁︐﹥ ︋﹢د، ﹝﹠︭﹢ر ︋﹥

اى ا﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟، ︎﹫﹈ : ﹎﹀︐﹛! ا﹎︣ ﹆﹫﹆️ را ﹡﹍﹢﹩ ︑﹢ را ︠﹢ا﹨﹛ ﹋︪️: ︋﹥ ︠︀︵︣ ﹈ ا﹝︣ ︲︣ورى، ﹎﹀️: ا﹟ ︋﹢ى از ﹫︧️؟ ﹎﹀︐﹛: ﹎﹀️
﹞︀ در ﹡﹫﹞﹥ ︫︉، ﹝︣ا ︋﹥ ︱﹢ر ﹁︣ا︠﹢ا﹡︡، ︋︀ ︠﹢د ﹎﹀︐﹛ ا﹟ ا︱︀ر ﹡︋︀﹠﹍︀م، ︗︤ ︎︨︩︣ در ︋︀ره ﹁︱︀﹏ ︻﹙﹩ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م ︻﹙️ د﹍︣ى ﹡︡ارد ︫

﹩﹞ ﹩︐﹠﹞ ﹟﹞ ﹏︐﹇ ﹤︋ ﹤︖﹫︐﹡ ا﹨﹛ ﹋︣د، در﹢﹡ ط ﹡﹞﹢دم و ﹋﹀﹟ ︎﹢︫﹫︡م و ﹡︤د ︫﹞︀ ! ︫﹢د و ا﹎︣ ︋︍︨︣︡ ﹋︐﹞︀ن﹢﹠ ︣دم و﹋ ﹏︧︾ ️﹚︻ ﹟﹫﹝﹨ ﹤︋
  .ا﹟ ﹝﹟ و ا﹟ ︫﹞︀آ﹝︡م، ا﹋﹠﹢ن 

  .﹐ ًـ﹢لًـ و﹐ ﹇ُ﹢َـة إ﹐ّ ︋︀ً ا﹜︺﹙﹪ِـ ا﹜︺︷﹫﹛ : ﹁︀︨︐﹢ى ︗︀﹜︧︀ً و﹨﹢ ﹆﹢ل 



﹝︀ ا︨﹞﹪ ؟ ﹇﹙️ ︻︊︡ اً ا﹜︴﹢ ﹜︺﹡ : ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹏︀ أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ﹇︀ل : أ︑︡ري ︀ ︨﹙﹫﹞︀ن ﹝︀ ا︨﹞﹪ ؟ ﹇﹙️ : ︔﹛َـ ﹇︀ل 
︮﹙﹩ اً ( ︊︣﹡﹪ ︋︀ًٌ و︋﹆︣ا︋︐﹪ ﹝﹟ ر︨﹢ل اً ﹁︃︠. ︮︡﹇️ : ︋﹟ ︻﹙﹪َـ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊︀س ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹞ﹳ︴﹙︉ ﹇︀ل 

:   ︣﹫︧︀ أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ﹇︀ل: ﹋﹛ رو️ ﹁﹪ ︻﹙﹪آ ﹝﹟ ﹁︱﹫﹙﹤ ﹝﹟ ︗﹞﹫︹ ا﹜﹀﹆︀ء و﹋﹛ ﹊﹢ن ؟ ﹇﹙️ ) ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ 
  .︻︪︣ةُ آ﹐ف ︡︒ و﹝︀ زاد : ﹇﹙️ . ︻﹙﹩ ذاك 

﹈ ﹁﹪ ﹁︱︀﹏ ︻﹙﹪ : ﹁﹆︀ل : ﹇︀ل  ︓﹫﹟ ︃﹋﹑ن ﹋﹏َـ ︡︒ رو︐﹥ ︻﹟ ︗﹞﹫︹ ا﹜﹀﹆︀ء، ︡) ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م (︀ ︨﹙﹫﹞︀ن ﹔َُ︡ـ︔﹠ّ
 ️﹚﹆﹁ ،︀﹝︋ ﹈ُ︐︔َ︡ـ ﹥︺﹫︪﹛ا ﹟﹞ ︡﹔ ︀﹝أن ﹐ ︑︣و ﹪﹛ ️ًـ﹀﹚ ︀ن﹁ : ﹜﹠﹞ ً︡اأ ︀﹝︋ ︣︊ُ︠ﹳ و﹐ أ︿ٌ﹚أ ﹐.  

︋﹥ ︠︡ا ︎﹠︀ه : ﹡﹞﹢د، ︨︍︦ ﹎﹀️ ﹝﹠︭﹢ر در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ︑﹊﹫﹥ زده ︋﹢د ︋﹥ روى دو زا﹡﹢ ﹡︪︧️، ﹎﹢︀ آ﹝︀د﹎﹩ ︠﹢د را ︋︣اى ︫﹠﹫︡ن ︨﹠︀﹡﹛ ا︻﹑م ﹝﹩
  دا﹡﹩؟ ︋︣م از ا﹟ ﹋﹥ ︋﹫﹍﹠︀﹨﹩ را ︋﹥ ﹇︐﹏ ︋︨︣︀﹡﹛، ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ︋﹍﹢، ﹝﹟ ﹥ ﹡︀م دارم و آ︀ ا︨﹛ ﹝︣ا ﹝﹩ ﹝﹩
﹥ ︋﹟ ︻︊︀س ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹞︴﹙︉ ا︨️، ﹎﹀️: ﹎﹀︐﹛ ﹥ ︋﹟ ﹝﹠︭﹢ر ﹁︣ز﹡︡ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹩ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹙ُ را︨️ ﹎﹀︐﹩، ا﹋﹠﹢ن ︑﹢ را ︋﹥ : آرى، ا︨﹛ ︑﹢ ︻︊︡ ا﹜﹙ُ

﹥ ︨﹢﹎﹠︡ ﹝﹩︠︡ا و ﹇︣ا︋︐﹛ ︋﹥ ر︨﹢ل  د﹨﹛، ︡ود ا︵﹑︻︀ت ︑﹢ و د﹍︣ دا﹡︪﹞﹠︡ان در ︋︀ره ﹁︱︀﹏ ︻﹙﹩ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م ﹥ ﹇︡ر ا︨️، ﹎﹀︐﹛ ﹝﹆︡ار  ا﹜﹙ُ
﹋﹠﹛ ﹋﹥  ︨﹙﹫﹞︀ن ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن دو ︡︒ در ﹁︱︀﹏ ︻﹙﹩ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م ︋︣اى ︑﹢ ︋︀ز﹎﹢ ﹝﹩: ﹝﹠︭﹢ر ﹎﹀️! ا﹡︡﹋﹩، ︡ود ده ﹨︤ار ︡︒ و ﹋﹞﹩ ︋﹫︪︐︣

﹆﹁ ︣﹍و د ﹢︑ ︒︀دع ا﹢﹝︖﹞﹩﹝﹡ ︒︡ دو ﹟م و︨﹫︹ ا﹢﹀﹞ ︀︋ را ︒︀دع ا﹢﹝︖﹞ ﹩﹠︺ ︡﹡︣﹫﹍︋ را در ﹋︀م ︠﹢د ︀  ﹟ان ︋︣ا︋︣ دا﹡︧️، ا﹝︀ ︋﹥ ا﹢︑
﹜︐﹀﹎ ﹩︀﹝﹡ ︀د ︡﹠﹎﹢︨ ︡ت︺︑ ︣︋ ا﹝︀ ︨﹢﹎﹠︡ ﹡﹥، و﹜﹩ ﹨︣﹎︤ ︋︣اى ﹋︧﹩ ︋︀ز﹎﹢ ﹡﹞﹩: ︫︣ط ﹋﹥ ︋︣اى ﹨﹫︘ ﹋︦ از ︫﹫︺﹫︀ن وى ︋︀ز﹎﹢ ﹡﹊﹠﹩ و ﹜﹠﹋.  

﹣وﹳ﹡َ﹠﹪ ﹋﹠️ﹳ ﹨︀ر︋︀ً ﹝﹟ ︋﹠﹪ ﹝︣و: ﹁﹆︀ل  ان و﹋﹠️ أدور ا﹜︊﹙︡ان أ︑﹆َ︣ـب إ﹜﹩ ا﹜﹠︀س ︋︉َـ ︻﹙﹪َـ و﹁︱︀﹙﹥، و﹋︀﹡﹢ا ﹳ
﹩ وردتﹳ ︋﹑د ا﹜︪︃م، وأ﹨﹏ ا﹜︪︃م ﹋﹙ّ﹞︀ أ︊︮﹢ا ﹜︺﹠﹢ا ︻﹙﹫︀ً  ّ︐ ﹪﹡﹢﹚ِـ﹝ًـﹳو ﹪﹡﹢﹞ﹳ﹊ِ︣ـوِـدو﹡﹠﹪ و ︻﹙﹫﹥ ( وﹳ︴︺ٌ﹞﹢﹡َ﹠﹪ و︤ﹳ

﹛ ︠﹢ارج وأ︮︀ب ﹝︺︀و﹤ ) ا﹜︧﹑م  و﹁﹪ ﹡﹀︧﹪ ﹝﹠﹛ ﹝︀ ﹁﹫︀ ﹁︃ُ﹇﹫﹞️  ﹁︡︠﹙️ ﹝︧︖︡اً. ﹁﹪ ﹝︧︀︗︡﹨﹛، ﹔نَـ ﹋﹙ّ
﹊︃ ︻﹙﹩ ا﹜︀︳ وأ﹨﹏ﹳ ا﹜﹞︧︖︡ ︱﹢ر ﹁︖﹙︧️ ﹁﹙﹛ أر  ︀ ︨﹙ّ﹛ ا﹖﹝︀م، إ︑ّ ﹫️ﹳ ا﹜︷︣ و︻﹙﹪ُـ ﹋︧︀ء َ︠﹙ٌ﹅، ﹁﹙﹞َـ ا﹜︭﹙﹢ةُ ﹁︭﹙ّ

︀ ﹡︷︣ إ﹜﹫﹞︀ ا﹖﹝︀م، ﹇︀ل  ﹫﹟ ﹇︡ د︠﹑ ا﹜﹞︧︖︡، ﹁﹙﹞َـ اد︠﹑ ﹝ًـ︣︊︀ً ︋﹊﹞︀ : أ︡اً ﹝﹠ ﹜︐﹊﹙ّ﹛ ︑﹢﹇﹫︣اً ﹖﹝︀﹝﹛، ﹁︅ذا ︋︭︊﹫َـ
︡ و﹝ ︡ وآل ﹝﹞َـ ﹫︐ُ﹊﹞︀ ︋︃︨﹞︀﹞︀ إ﹐ّ ︋︉ِـ ﹝﹞َـ ﹁︅ذا أ ︀﹝﹨︡﹆︀ل ﹜﹥ . ً︣ـ︊︀ً ︋﹞﹟ أ︨﹞︀﹋﹞︀ ︋︃︨﹞︀﹞︀، واً ﹝︀ ︨﹞َـ

 ﹟﹫︧﹛وا﹒︠︣ ا ﹟︧﹛و﹐ ﹇﹢َـة إ﹐ّ ︋︀ً : ﹁﹆﹙️ ﹁﹫﹞︀ ︋﹫﹠﹪ و︋﹫﹟ ﹡﹀︧﹪ . ا ،﹪︐︗︀ ًـ﹞﹫﹠﹪ . ﹇︡ أ︮︊️ﹳ ا﹜﹫﹢م ﹩﹛و﹋︀ن ︫︀بأ إ
︻﹙﹫﹥ ( ا﹜︪﹫ ︗َ︡ـ﹨﹞︀، و﹜﹫︦ ﹁﹪ ﹨︢ه ا﹜﹞︡﹠﹤ أ ︡︉ّـ ︻﹙﹫︀ً : ا﹜︽﹑﹝︀ن ؟ ﹁﹆︀ل ﹝﹟ ﹨︢ا ا﹜︪﹫ ؟ و﹝﹟ ﹨︢ان : ﹁︧︃﹜︐﹥ 
︗︀ل، ﹁︡﹡﹢ت ) ا﹜︧﹑م  ﹪ ﹞﹢︢ ﹜︭︀رم ﹐ أ︠︀ف ا﹜َ︣ـ ︀﹨﹞︀ ا﹜︧﹟ وا﹜َِ︣﹁ ️﹝﹆﹁ ،﹟﹫︧︀ً وإ﹡ّ ︾﹫︣ ﹨︢ا ا﹜︪﹫، و﹜︢﹜﹈ ︨﹞َـ

 ️﹚﹆﹁ ﹫︪﹛أُ﹇ٌّ︣ـ ︋﹥ ︻ًـ﹫﹠َ﹈ ؟ ﹇︀ل : ﹝﹟ ا ︒︡ ﹪﹁ ﹈﹛ ﹏﹨ :﹛ًـ︗ًـ﹠﹪ إ﹜﹩ ذ﹢وإن أ﹇︣رتًـ ︻﹫﹠﹪ أ﹇︣رتﹳ ︻﹫﹠َ﹈ ﹝︀ أ ،﹈.  
︑︨︣﹫︡م و از ︫︣ى ︋﹥ ︫︣ د﹍︣ ﹝︐﹢ارى ︋﹢دم ︋︣اى ︗﹙︉ ﹝︊️ ﹝︣دم ﹋﹥ دو︨︐︀ن ︻﹙﹩  در آن ز﹝︀ن ﹋﹥ از دو﹜️ ︋﹠﹩ ﹝︣وان ﹝﹩: ﹎︀ه ﹎﹀️ آن

︀︠︐﹥ ︻﹙﹩ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م ︋﹢د﹡︡ ︋﹥ ﹡︪︣ ﹁︱︀﹏ و ﹝﹠︀﹇︉ آن ︗﹠︀ب ﹨﹞️َـ ﹎﹞︀رده و در ﹨︣ ︗︀ ︋﹥ ︑﹠︀︨︉ ︀ل، در ︗﹞︹ ﹝︣دم دل ︋
﹋︣د﹡︡ و و︢︎ ﹏︀︨︣ا﹩ را ︋﹥ ﹡﹫﹊﹢︑︀﹨  ﹟︪︣︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ︫︡م و ︋﹥ ︠︀﹡﹥ ﹋︣دم و ︋︀ ا︐︣ام ﹋﹛ ﹡︷﹫︣ ﹝︣دم ﹝﹢ا︗﹥ ﹝﹩ ﹁︱︀﹏ او را ︋︀ز﹎﹢ ﹝﹩

و ︀ران ﹝︺︀و﹥ ︋﹢د﹡︡،  داد﹡︡، ︑︀ ا﹟ ﹋﹥ ︋﹥ ︋﹑د ︫︀م ر︨﹫︡م و ︋︣ ︠﹑ف ﹝︺﹞﹢ل ︗︀﹨︀ى د﹍︣، ﹝︣دم آ﹡︖︀ ﹋﹥ از ︠﹢ارج و︗﹩ در ا︠︐﹫︀رم ﹇︣ار ﹝﹩
اى ﹋﹥ ︋﹥  ﹊﹩ از روز﹨︀ ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ︸︣ ︋﹥ ︮﹢رت ﹡︀︫﹠︀س و ︋︀ ﹜︊︀س ﹋﹠﹥) ١. (﹎﹀︐﹠︡ ﹨︣ ︋︀﹝︡اد در ﹝︧︀︗︡ ︻﹙﹩ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م را ﹜︺﹟ و ﹡︀︨︤ا ﹝﹩

و ︋﹥ ﹝﹆︀﹝︀ت ﹊﹢﹝︐﹩  ︑﹟ دا︫︐﹛ ︋﹥ ﹝︧︖︡ى وارد ︫︡م، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︨︀︋﹆﹥ د︣﹠﹥ ﹝︣دم آ﹡︖︀، د﹜﹛ در ا︲︴︣اب ︋﹢د ﹋﹥ ﹡﹊﹠︡ ﹋︧﹩ ﹝︣ا ︋︪﹠︀︨︡
﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️ ︋︣ ︎︀ ︫︡ و ﹝﹟ ﹡﹞︀ز ︸︣ را ︋﹥ ︗︀ى آوردم در ﹋ ﹩︀︊︻ ﹤﹋ ﹩﹛︀﹠﹥ ︋﹥ ︑﹟ دا︫︐﹛؛ و﹇︐﹩ ا﹝︀م ︗﹞︀︻️ ﹡﹞︀ز را ︋﹥ . ︑﹢﹏ د﹨︡

﹩﹝﹡ ﹟︨ ︦﹋ ︘﹫﹨ ︣ام او︐ار ﹝︧︖︡ ︑﹊﹫﹥ ﹡﹞﹢د و ﹡﹞︀ز﹎︤اران دور او ا︗︐﹞︀ع ﹋︣د﹡︡ و ︋﹥ ︎︀س ا﹢︀ن ︋︣د، ︋﹥ د︀︎ ️﹀﹎.  
﹁︣ز﹡︡ا﹡﹛ ︋﹫︀﹫︡، ︨︍︦ آ﹡︀ را در آ︾﹢ش : ︀ل دو ︎︧︣ ︋︙﹥ وارد ﹝︧︖︡ ︫︡﹡︡ و ﹢ن ا﹝︀م ﹝︧︖︡ آ﹡︀ را د︡ ︋︽﹏ ﹎︪﹢د و ︋﹥ آ﹡︀ ﹎﹀️در آن 

﹎︢ارى ﹡﹞﹢دم ︗︤ ﹝︊️ ﹝﹞︡ و  ︋﹥ ︠︡ا ﹇︧﹛ ﹋﹥، آن ا︨﹞﹩ ﹋﹥ ︫﹞︀ را ︋﹥ آن ﹡︀م: ﹋︪﹫︡ و ︋﹥ آ﹡︣﹞ ︀︊︀ ﹎﹀️ و ︋﹥ ﹡︀م آ﹡︀ ا︐︣ام ﹎︢ارد و ﹎﹀️
 ︡﹝﹞ و آ﹜﹥ و ︨﹙ّ﹛ ا﹡﹍﹫︤هآل ﹤﹫﹚︻ ﹤ در آن ︀ل ] ︋︀ ︫﹠﹫︡ن ا︨ ﹟﹟ ︋﹥ ﹁﹊︣ ﹡︀م آن دو ﹋﹢دك ︋﹢دم ﹋﹥ ا ︀﹠﹥ ﹡︀م دار﹡︡[اى ﹡︡ا︫︐﹛  ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ

﹩﹞ ﹟﹫︧ ︣ى﹍و ︋﹥ د ﹟︧ ﹩﹊ ﹤︋ ︫︡م، ا﹝︀  ︫﹠﹫︡م ﹏︀﹡ ︣ه ︋︧﹩ ︫︀د﹝︀ن ︫︡م و ︋︀ ︠﹢د ﹎﹀︐﹛ ا﹝︣وز ︋﹥ آرزوى ︠﹢د︷﹠﹞ ﹟︡ن ااز د ،︡﹠︐﹀﹎



﹆︑ دار﹡︡؟ ﹎﹀️: ﹫﹅ و ︋︣ر︨﹩ ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ︗﹢ا﹡﹩ ﹋﹥ در ﹋﹠︀رم ﹡︪︧︐﹥ ︋﹢د ︎︨︣﹫︡م︋︣اى ﹩︐︊︧﹡ ﹤ دو ﹋﹢دك ︋︀ او ﹟ا﹝︀م ﹝︧︖︡ ﹋﹫︧️؟ و ا : ﹟ا
︫﹫ ︗َ︡ـ ا﹟ دو ﹋﹢دك ا︨️ و ا︲︀﹁﹥ ﹡﹞﹢د ﹋﹥ در ا︫ ﹟︣ ︗︤ ا﹫︫ ﹟ ﹋︧﹩ ﹝︊️ ︻﹙﹩ را ﹡︡ارد و ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︻﹙️ ا﹟ دو ﹋﹢دك را ︋﹥ ﹡︀م 

ام  ا﹝︣وز ﹝﹟ ︫﹞︪﹫︣ ︋︣﹡︡ه: ى ﹡﹞﹢ده ا︨️، ا︫﹢︠ ︣︋ ﹟︨ ﹟︀﹜﹩ و ︫︀د﹝︀﹡﹫﹛ ا﹁︤ود ︋︀ ︫︐︀ب از ︗︀ى ︋︣︠︀︨︐﹥ و ﹎﹀︐﹛﹎︢ار ︧﹟ و ︧﹫﹟ ﹡︀م
دا﹡﹛ ا﹎︣ ﹝︀﹏ ︋︀︫﹩،  اى ︫﹫ ﹝﹟ ︑﹢ را از دو︨︐︀ن ا﹨﹏ ︋﹫️ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م ﹝﹩: ︑︨︣﹛، ︎︦ ︋﹥ آن ︫﹫ ﹡︤د﹈ ︫︡م و ﹎﹀︐﹛ و از ﹋︧﹩ ﹡﹞﹩

﹜﹢﹎︋︀ز ️︋︣ا ︀﹡در ︫︃ن آ ﹩︐︣دد روا﹎ ️︡﹠︨رو︫﹠﹩ و ﹝﹢︗︉ ︠﹢ر ﹜︪ ︒︻︀︋ ﹤﹋ !️﹀﹎ : ︣﹎︀ز﹝﹠︡م و ا﹫﹡ ﹩︓︡ ﹟﹫﹠ ︣﹋︡ر ︋﹥ ذ﹇ ﹤ آرى
  .︋︀ ︋﹫︀ن آن ︪﹛ ﹝﹟ را رو︫﹟ ﹋﹠﹩ ﹝﹟ ﹨﹛ ﹝﹢︗︉ ︫︀د﹝︀﹡﹩ ︑﹢ را ﹁︣ا﹨﹛ ︠﹢ا﹨﹛ ﹡﹞﹢د

؟ و﹝﹟ ︗ّ︡ـك ﹝﹟ وا﹜︡ك : ﹁﹆︀ل ﹜﹪ ) ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ( ︡︔﹠﹪ أ︋﹪ ︻﹟ ︗َ︡ـي ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻﹟ ر︨﹢ل اً : ﹁﹆﹙️ 
︀ ︻︣﹁️ﹳ أ﹡﹥ ︣︡ أ︨﹞︀ء ا﹜︣︗︀ل ﹁﹆﹙️  ︮﹙﹩ اً ( ﹋﹠︀ ﹝︹ ا﹜﹠︊﹪َـ : ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹪َـ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ا﹜︺︊︀س ﹇︀ل : ؟ ﹁﹙﹞َـ

﹑م ﹇︡ أ﹇︊﹙َ️ ︑︊﹊﹪ ﹁﹆︀ل ا﹜﹠︊﹪ ) ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛  ﹝︀  ٌ﹈﹫﹊︊︀ ) : ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ( ﹁︅ذا ﹁︀︵﹞﹤ ︻﹙﹫︀ ا﹜َ︧ـ
نَـ ا﹜︧﹟ وا﹜︧﹫﹟ ﹇︡ ︻ًـ︊︣ا أو ﹇︡ ذ﹨︊︀ ﹝﹠︢ ا﹜﹫﹢م و﹐ أدري أ﹟ ﹨﹞︀ ؟ وإنَـ ︻﹙﹫︀ً  ﹩﹚︻ ﹪︪﹝︀ أ︋︀ه إ: ﹁︀︵﹞﹤ ؟ ﹇︀﹜️ 

 ﹤﹠﹫﹝ ﹟︻ ︣﹊︋ ﹢︋أ︔︣اً، وإذا أ ︀﹝﹛ ︧︧️ﹳ ︀﹝﹁ ﹈﹛︀ز﹠﹞ ﹪﹁ ︀﹝ُ︐︊﹚︵ ︡﹇ ﹪ ﹆﹪ ا﹜︊︧︐︀ن وإ﹡ّ ︀م ً︧ـ ا﹜ٌ﹫ًـ﹤ ﹝﹠︢ ︠﹞︧﹤ أَـ ا﹜َ︡ـ
︑﹪ ︻ًـ﹫﹠﹪ ︔﹛َـ ﹇︀ل ! ︀ أ︋︀ ︋﹊︣ : ﹁﹆︀ل  ︉ ﹇َُ︣ـ ﹁ ،︀﹝︊﹚︵︃﹁ ﹜﹇ ︣﹝ : ︀﹠﹫︭︃︀ ︨﹙﹞︀ن ︀ أ︋︀ ذرَـ ︀ ﹁﹑ن ︀ ﹁﹑ن ﹇︀ل ︀ ︻ﹳ: ﹇ُ﹛ ﹁︀︵﹙ُ

﹁︀︾︐﹛َـ . ︨︊︺﹫﹟ ر︗﹑ً ︋︺︓︊﹚︵ ﹪﹁ ﹜﹞︀ وّ︓﹛ ﹁︣︗︺﹢ا و﹜﹛ ︭﹫︊﹢﹨﹞︀ ) ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ( ︻﹙﹩ ر︨﹢ل اً 
︀ً ︫︡︡اً وو﹇︿ ︻﹙﹩ ︋︀ب ا﹜﹞︧︖︡ و﹨﹢ ﹆﹢ل ) ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ( ا﹜﹠︊﹪  ︋﹅َـ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︠﹙﹫﹙﹈ : ﹜︢﹜﹈ ︾﹞َـ

﹈ إن ﹋︀﹡︀  ︑﹪ ︻ًـ﹫﹠﹪ و︔َ﹞ًـ︣︑﹪ ﹁﹣ادي  -و︋﹅َـ آدم ً︮ـ﹀﹫َـ اً أو ︋ًـ︣اً ﹁︷﹀︀﹞︀ أو ︨﹙ِ﹞ُ﹞︀، ﹁︅ذا ︗︣︊﹏  –﹇َُ︣ـ ︻﹙﹫﹥ ( أ︠︢ا ︋ًـَ︣ـ
 ا﹜︭︊﹫︀ن ﹁︀︲﹑ن ﹁﹪ ا﹜ّ︡ـ﹡﹫︀! ﹐ ︑︤ن و﹐ ︑︽︐﹛َـ : ︀ ر︨﹢ل اً إنَـ اً ﹳ﹆ِ︣﹈ ا﹜︧﹑م و﹆﹢ل ﹜﹈ : ﹇︡ ﹨︊︳ ﹁﹆︀ل ) ا﹜︧﹑م 

﹤ و﹇︡ و﹋﹙️ ︋﹞︀ ﹝﹙﹊︀ً ︷﹀﹞︀ إذا ﹡︀﹝︀ وإذا ﹇︀﹝︀    .﹁︀︲﹑ن ﹁﹪ ا﹒︠︣ة، و﹨﹞︀ ﹁﹪ ا﹜︖﹠ّ
﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ︨﹙ّ﹛ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️، ا﹝︀ ︫﹫ ﹁﹢را در ︣︎ ﹜﹠︨︡ و ﹎﹀️: ﹎﹀︐﹛ ︎︡ر و ︗︡ ︑﹢ : ︎︡رم از ︗︡م و او از ︎︡رش، از ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ

﹥ ︋﹟ ︻︊︀س، ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹩ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜: و ︎︡رش ﹋﹫︧️؟ ﹎﹀︐﹛ ﹝﹟ و ︗﹞︀︻︐﹩ ﹡︤د : ﹎︀ه ︋﹥ ﹡﹆﹏ روا️ ︎︣دا︠︐﹛ ﹋﹥ ا︋﹟ ︻︊︀س ﹎﹀️ آن) 1(﹙ُ
﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ︨﹙ّ﹛ ﹝︪︣ف ︋﹢د﹛ ﹋﹥ ﹡︀﹎︀ن ﹁︀︵﹞﹥ ︻﹙﹫︀ ا﹜َ︧ـ﹑م در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ا︫﹈ ﹝﹩ ر ﹤︋ ️︱﹢ر ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹩  ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ

 و آ﹜﹥ و ︨﹙ّ﹛ ر︨﹫︡، آن ︗﹠︀ب ︎︨︣﹫︡ د︠︐︣م ﹤﹫﹚︻ ﹤ ︧﹟ و ! ︎︡ر ︗︀ن: ︻︣ض ﹋︣د! ︣ا ﹎︣︀﹡﹩، ا﹝﹫︡وارم ﹨︣﹎︤ ︪﹛ ︑﹢ را ﹎︣︀ن ﹡︊﹫﹠﹛ا﹜﹙ُ
ا﹡︡ و از آ﹡︀ ا︵﹑︻﹩ ﹡︡ارم، در ﹝﹠︀زل ﹨﹞︧︣ان ︫﹞︀ و ︗︀﹨︀ى د﹍︣ ﹡﹫︤ از آ﹡︀ ︗︧︐︖﹢ ﹋︣دم و ا︔︣ى از  ︧﹫﹟ از ︋︀﹝︡اد ︑︀ ︋﹥ ︀ل ﹡︡︎︀︡ ︫︡ه

﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹡︀ ﹡﹫︀﹁︐﹛، و ︎﹠︕ روز ا︨️ ﹋﹥ ︻﹙﹩ ︋﹥ آ︋﹫︀رى در︠︐︀ن ﹝︪︽ ﹢ل ا︨️ و ︋﹥ ︠︀﹡﹥ ︋︀ز﹡﹍︪︐﹥، ︑︀ از آ﹡︀﹝﹡ ︬﹀︑ ︀︡، ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ
ان آ﹜﹥ و ︨﹙ّ﹛ ︋﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹋﹥ در ︨﹞️ را︨︐︩ ﹡︪︧︐﹥ ︋﹢د، د︨︐﹢ر داد، ︑︀ ︋﹥ ︗︧︐︖﹢ى آ﹡︀ن ︋︣︠﹫︤د و ︋﹥ ︻﹞︣ و ︨﹙﹞︀ن و ا︋﹢ ذر و ﹎︣و﹨﹩ از ︀ر

﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ︨﹙ّ﹛ ! ︋︣︠﹫︤︡ و از ﹡﹢ر د︡﹎︀﹡﹛ ︠︊︣ى ︋﹫︀ور︡: ﹢د︫︡﹡︡ ﹁︣﹝ ﹋﹥ و﹇︐﹩ آ﹡︀ را ︫﹞︀رش ﹡﹞﹢د﹛ ﹨﹀︐︀د ﹡﹀︣ ﹝﹩ ︀ران ︎﹫︀﹝︊︣ ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ
﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ︨﹙ّ﹛ از ا ﹟︀د︔﹥ ︾﹫︣ ! ﹨﹞﹍﹩ ︋﹥ ︑﹀︬ ︎︣دا︠︐﹠︡، ا﹝︀ آ﹡︀ را ﹡﹫︀﹁︐﹥ و ︋︡ون ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ا︵﹑︻﹩ ︋︀ز﹎︪︐﹠︡ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ

︋﹥ ﹅ ا︋︣ا﹨﹫﹛ ! ︎︣ورد﹎︀را: ︀︩ را﹨﹩ ﹝︧︖︡ ︫︡ و در آ﹡︖︀ د︨️ ︋﹥ د︻︀ ︋︣دا︫️ و ︻︣ض ﹋︣د﹝﹠︐︷︣ه آزرده ︠︀︵︣ ﹎︣د︡ و ︋︣اى د︻︀ و ﹡﹫
ا﹡︡، آ﹡︀ را ﹝︀﹁︷️ ﹡﹞︀ و ︨︀﹜﹛ ︋﹥ ﹝﹟  ﹨︀ى ﹇﹙︊﹛، راه در︀ و ︀ ︪︠﹊﹩ در ︎﹫︩ ﹎︣﹁︐﹥ ︠﹙﹫﹙️ و ︋﹥ ﹅ آدم ︮﹀﹫️َـ ا﹎︣ ﹡﹢ر د︡﹎︀ن و ﹝﹫﹢ه

﹥: ︻︣ض ﹋︣ددر آن ︀ل ︗︣︊﹫﹏ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م ﹡︀زل ︫︡ و ! ︋︀ز﹎︣دان ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ : ﹁︣﹝︀︡ ﹁︨︣︐︡ و ﹝﹩ ︎︣ورد﹎︀رت ︑﹢ را درود ﹝﹩! ︀ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ
️﹚﹫︱﹁ ︉︀︮ راه ﹝︡ه، آن دو ﹋﹢دك در د﹡﹫︀ و آ︠︣ت ︩﹢︠ ﹤︋ ︀﹡ا︨️ ا﹡︡و﹨﹩ در ︋︀ره آ ️︪︋ ︀ه آ﹡︀ن در﹍︀︗ اى ︋︣  ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ﹁︫︣︐﹥. ا﹡︡ و

  .︀︫︡ام ︑︀ در ︠﹢اب و ︋﹫︡ارى ﹡﹍︊︀ن آ﹡︀ ︋ آ﹡︀ ﹝﹢﹋ّ﹏ ﹡﹞﹢ده
﹩ د︠﹏ ) ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ( ﹁﹀︣ح ر︨﹢ل اً  ّ︐ ،﹤﹛﹢ وا﹜﹞︧﹙﹞﹢ن ﹤﹠﹫﹝ ﹟︻ ﹏︣︊︗و ﹩︱﹞︡اً و︫︡ ً︀︣﹁

︀ر ﹁︧﹙ّ﹛ ︻﹙﹩ ذ﹜﹈ ا﹜﹞﹙﹈ ا﹜﹞﹢﹋ّ﹏ ︋﹞︀، ︔﹛َـ ︗︓︀ ا﹜﹠︊﹪َـ  ︻﹙﹩ رﹳ﹋︊ًـ︐َ﹫﹥ وإذا ) ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ( ًـ︷ٌ﹫︣ةَ ︋﹠﹪ ا﹜﹠︖َـ
︀﹡ ︀﹝﹨و ،﹟﹫︧﹚﹛ ً︀﹆ٌ﹡︀︺ﹳ﹞ ﹟︧﹛ا ︡و︻﹙﹩ ﹋﹏ِـ وا ،︀﹝﹇﹢﹁ ︣︠﹒وا ︀﹝︐︑ ﹤﹫︀﹠︗ ︡ى︀ن، وذ﹜﹈ ا﹜﹞﹙﹈ ﹇︡ ︗︺﹏ إ﹝

ا︻﹤ ﹝﹟ ︫︺︣ أو ︮﹢ف وا﹜﹞︡اد ︻﹙﹩ ︫﹀︐﹫﹞︀، ﹁﹞︀ زال ا﹜﹠︊﹪ّـ  ﹙︓ٌ﹞ﹳ ︀﹝︐ّ﹩ ) ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ( ﹝﹠﹞︀ دًـرَـ



﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ا﹜︧﹟، و︣︊︗ ﹏﹝﹏ ا﹜︧﹫﹟، و︠︣) ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ( ا︨︐﹫﹆︷︀ ﹁﹞﹏ ا﹜﹠︊﹪  ج ا﹜﹠︊﹪ّـ ︮﹙ّ
  .﹝﹟ ا﹜ًـ︷ٌ﹫︣ة 

︧﹙﹞︀﹡︀ن ر︨﹢ل ا﹋︣م ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ︨﹙ّ﹛ از ا﹟ ﹝︥ده ︋︧﹫︀ر ︫︀د﹝︀ن ﹎︣د︡ و ︋﹥ راه ا﹁︐︀د، در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ︗︣︊﹫﹏ ا﹝﹫﹟ در ︨﹞️ را︨️ و ﹝
﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ︨﹙ّ﹛ ︋︣ آن ﹁︫︣︐﹥ ﹝﹢﹋ّ﹏ درود ﹁︨︣︐︀د، ︨︍︦ ︋︣ ︨︣ زا﹡﹢ ︋﹥ ز﹝﹫﹟  دور وى ︋﹢د﹡︡ و ︋﹥ ︋︀غ ︋﹠﹩ ﹡︖︀ر ر﹁︐﹠︡ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ

ا﹡︡ و آن ﹁︫︣︐﹥ ﹈ ︋︀ل ︠﹢د را ز︣ ا﹡︡از و  ﹡︪︧️ و د ︧︡﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م د︨️ ︋︣ ﹎︣دن ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م ا﹡︡ا︠︐﹥ و ﹨︣ دو ︋﹥ ︠﹢اب ر﹁︐﹥
︀ ︊︀س ︋﹙﹠︡ از ︎︪﹛ و﹛ ﹈ ︣﹨ ︣ش را روا﹡︡از آ﹡︀ن ﹇︣ار داده ا︨️، و آن دو﹍د، ر︨﹢ل ︠︡ا  ︋︀ل د﹢︋ ︀﹡︀ى آ︊﹛ ︣︋ دا︫︐﹠︡ و ا︔︣ ﹝︡اد ﹟︑ ︣︋ ،﹢﹞

﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ︨﹙ّ﹛ ﹝︣︑︉ آن دو را ﹝﹩ ︋﹢︨﹫︡ ︑︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ از ︠﹢اب ︋﹫︡ار ︫︡﹡︡، آن ︗﹠︀ب ︧﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م را و ︗ ﹏﹫︣︊︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥  ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ
  .ا﹜َ︧ـ﹑م را ︋︣دا︫︐﹥ از ︋︀غ ︠︀رج ︫︡﹡︡

︀س  : ﹞﹫﹟ ا﹜﹠︊﹪َـ ︮﹙ّ﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︻﹙﹩ آ﹜﹥ وا﹜ ﹟︻ ﹟﹫ً︧ـ︧︀ره و﹨﹢ ﹳ﹆َ︊ِـ﹙ُ﹞︀ و﹆﹢ل  و︗︡﹡︀ ا﹜︧﹟ ︻﹟: ﹇︀ل ا︋﹟ ︻︊َـ
﹊﹞︀ ﹁﹆︡ أ︉َـ ر︨﹢ل اً و﹝﹟ أ︋︽︱﹊﹞︀ ﹁﹆︡ أ︋︽︰ ر ︨﹢ل اً  ︀ ر︨﹢ل اً أ︻︴﹠﹪ أ︡﹨﹞︀ : ﹁﹆︀ل أ︋﹢ ︋﹊︣ . ﹝﹟ أ︊َـ

 ﹤ُ﹚ٌ﹝اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ( ﹁﹆︀ل ﹜﹥ ر︨﹢ل اً ! أ ﹩﹚︮ : ( ﹥﹛﹢﹝﹝﹛ا ﹜︺﹡ أن ︮︀ر إ﹜﹩ ︋︀ب ︀ ﹤ ︑︐﹞︀، ﹁﹙﹞َـ و﹡︺﹛ ا﹜﹞ًـ︴ٌ﹫َـ
﹋﹞︀ ردَـ ︻﹙﹩ أ︋﹪ ︋﹊︣ ) ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ( ا﹜ًـ︷ٌ﹫︣ة ﹜﹆﹫﹥ ︻﹞︣ ﹁﹆︀ل ﹜﹥ ﹝︓﹏ ﹝﹆︀﹜﹤ أ︋﹪ ︋﹊︣ ﹁︣دَـ ︻﹙﹫﹥ ر︨﹢ل اً 

︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ ( ﹝ﹳ︐ّ﹊ٌ﹫︀ً ︋︀﹜﹫﹞﹫﹟ ︻﹙﹩ ر︨﹢ل اً ) ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ( ﹁︣أ﹠︀ ا﹜︧﹟ ﹝ﹳ︐َ︪︊َـ︓︀ً ︋︓﹢ب ر︨﹢ل اً 
) ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ( ﹁︡︠﹏ ا﹜﹠︊﹪ . ︻﹙﹩ رأ︨﹥ ) ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ( وو︗︡﹡︀ ًـً︡ـ ا﹜﹠︊﹪َـ ) وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ 
  .ا﹜﹞︧︖︡

︡﹢﹎ ا︋﹟ ︻︊︀س : ﹤﹫﹚︻ ﹤ و آ﹜﹥ و ︋︺︡ از ︠︣وج از ︋︀غ ︧﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م را در ︨﹞️ را︨️ و ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م را در ︨﹞️ ︌ ︎﹫︀﹝︊︣ ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ
  :﹁︣﹝﹢د ︨﹙ّ﹛ د︡م ﹋﹥ ﹝︣︑︊︀ ︮﹢رت آ﹡︀ را ︾︣ق در ︋﹢︨﹥ ﹋︣ده و ﹝﹩

  .﹨︣ ﹋︦ ︫﹞︀ را دو︨️ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ︎﹫︀﹝︊︣ ︠︡ا را دو︨️ دا︫︐﹥ و ﹨︣ ﹋︦ ﹋﹫﹠﹥ ︫﹞︀ را در دل دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ︋︀ ︎﹫︀﹝︊︣ د︫﹞﹠﹩ ورز︡ه ا︨️
﹥: ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹎﹀️ ﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ︨﹙ّ﹛ ﹁︣﹝﹢دا︗︀زه د﹨﹫︡ ﹊﹩ از ا﹟ دو ︋︤ر﹎﹢ار را ︋! ︀ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ ﹥ ﹡﹫﹊﹢ : ︣ ︫︀﹡﹥ ︠﹢د ︗︀ى د﹨﹛ ︎﹫︀﹝︊︣ ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ

 ︨﹢ارا﹡﹩ ﹨︧︐﹠︡ ا﹟ دو ︑﹟ و ﹥ ﹡﹫﹊﹢ ﹝︣﹋︊﹩ دار﹡︡، در آن ︀ل، ︻﹞︣ ︋﹟ ا﹜︴︀ب ﹡﹫︤ ﹨﹞︀ن ︨﹟ را ︑﹊︣ار ﹋︣د و ﹨﹞︀ن ︨︀︎ را ︫﹠﹫︡ و ︋﹥ او
  .﹡﹫︤ ︗﹢اب رد داد

﹨﹟ ︎﹫︀﹝︊︣ ︧︊﹫︡ه و ︋︣ د︨️ آن ︗﹠︀ب ︑﹊﹫﹥ دا︫︐﹥ و آن ︱︣ت د︨️ ﹝︊︀رك را ︋︣ ︨︣ ︧﹟ در آن ﹨﹠﹍︀م د︡﹛ ︧﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م ︋﹥ ︎﹫︣ا
  .︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م ﹇︣ار داده وارد ﹝︧︖︡ ︫︡

︮﹙﹩ ( ︻﹙﹪َـ ︋︀﹜﹠︀س، ﹁﹠︀دى ︋﹛ ﹁︀︗︐﹞︹ ا﹜﹠︀س ﹁﹆︀ل ا﹜﹠︊﹪َـ ! ︀ ︋﹑ل : ﹋﹞︀ َ︫︣ـ﹁َ﹞︀ اً ﹁﹆︀ل  -ا﹜﹫﹢م  -﹔َُ︫︣ـ﹁﹟ُـ ا︋﹠﹪ُـ : ﹁﹆︀ل 
︡ ) : ﹙﹛ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨ ︽ُ﹢ا ︻﹟ ﹡︊﹫َـ﹊﹛ ﹝﹞َـ ﹩ ) ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ( ︨﹞︺﹠︀ ر︨﹢ل اً : ﹝ًـ︺ؤًَ︪︣ـ أ︮︀︋﹪ ︋ًـ﹙ِ ّ﹚︮

اً و︗َ︡ـةً ؟ ﹇︀﹜﹢ا : اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ ﹆﹢ل  ︻﹙﹫﹊﹛ ︋︀﹜ ﹩﹚︋ : ﹟︧︀ ر︨﹢ل اً، ﹇︀ل : أ﹐ أد﹜ّ﹊﹛ ا﹜﹫﹢م ︻﹙﹩ ︠﹫︣ ا﹜﹠︀س ︗َ︡ـ
︡ ر︨﹢ل اً  ﹤ وا﹜︧﹫﹟ ﹁︀نَـ ︗َ︡ـ﹨﹞︀ ﹝﹞َـ ︡ة ﹡︧︀ء أ﹨﹏ ا﹜︖﹠ّ   .و︗َ︡ـ︑﹢ُ︠ ️﹠︋ ﹥︖︡︠ ︀﹝﹙︡ ︨﹫َـ

︀ً ؟ ﹇︀﹜﹢ا  ︀س أ︋︀ً وأُ﹝َـ ︻﹙﹫﹊﹛ ︋︀﹜︧﹟ وا﹜︧﹫﹟ ﹁︀نَـ أ︋︀﹨﹞︀ ︻﹙﹪ّـ ︋﹟ أ︋﹪ : ﹇︀ل ! ︋﹙﹩ ︀ ر︨﹢ل اً : ﹨﹏ أد﹜ّ﹊﹛ ︻﹙﹩ ︠﹫︣ ا﹜﹠ّ
﹥ اً ور︨﹢﹜﹥، ذو ا﹜﹞﹠﹀︺﹤ وا﹜﹞﹠﹆︊﹤ َـ ٌ︊ﹳ︉ّـ اً ور︨﹢﹜﹥، و ︫︀بأ ︀﹝﹠﹞ َ︣﹫︠ ﹢﹨و ︉﹛︀︵  ﹥﹝︵︀﹁ ︀﹝ّـ﹞ُا﹐︨﹑م، وأ ﹪﹁

﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︻﹙﹫﹞︀  -︋﹠️ ر︨﹢ل اً  ︡ة ﹡︧︀ء أ﹨﹏ ا﹜︖﹠﹤  -︮﹙ّ ︀ً و︻﹞َـ﹤ . ︨﹫َـ ﹝ًـ︺َ︪︣ ا﹜﹠︀س أ﹐ أد﹜ّ﹊﹛ ︻﹙﹩ َ︠﹫︣ ا﹜﹠︀س ︻ًـ﹞َـ
  !︋﹙﹩ ︀ ر︨﹢ل اً : ؟ ﹇︀﹜﹢ا 
  :﹁︣﹝﹢د

در﹡﹌ ︋﹥ ︋﹑ل د︨︐﹢ر داد، ︑︀ ︋﹥ ﹝︣دم  ️ ︑﹀︱﹫﹏ ︠﹢ا﹨﹛ داد و ︋﹩در ا﹝︣وز ا﹟ دو ﹁︣ز﹡︡ د﹜︊﹠︡م را ︋﹥ ︫︣ا﹁︐﹩ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ︋︣اى آ﹡︀ ﹝﹆︣ر ﹋︣ده ا︨
﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ︨﹙ّ﹛ ﹁︣﹝﹢د اى ﹎︣وه ︀ران از ︎﹫︀﹝︊︣︑︀ن ﹝﹞︡ ︋︀ز﹎﹢ : ا︻﹑م ﹋﹠︡ ﹋﹥ در ﹝︧︖︡ ︗﹞︹ آ﹠︡، ︎︦ از ا︗︐﹞︀ع ﹝︣دم ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ

﹩﹞ ﹤﹋ ﹜︡﹫﹠︫ ︡﹫﹢﹍︋ ︣دم در ا﹝: ﹁︣﹝﹢د ﹋﹠﹫︡ و﹞ ﹟︣︐︋ ﹤︋ را ︀﹝︫ ︀؟آ﹜﹠﹊﹡ ﹩︀﹝﹠﹨︣وز از ﹡︷︣ ︗َ︡ـ و ︗︡ه را  



 
 

﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ︨﹙ّ﹛ ر︨﹢ل ︠︡ا و ︗َ︡ـه : ﹁︣﹝﹢د! آرى ︀ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ﹥: ﹎﹀︐﹠︡ دا﹝︀ن ︧﹟ و ︧﹫﹠﹛ را ر﹨︀ ﹡﹠﹞ ،︡﹫︀︣ا ﹋﹥ ︗︫︡︀ن ﹝﹞︡ ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ
︡﹠︐︧﹨ ️︪︋ ﹏﹨︋︤رگ ︋︀﹡﹢ان ا ︡﹚﹢︠ ︣︐︠د ﹤︖︡︠ ︀﹡ا﹁︣اد ﹋﹥ ︎︡رى وا﹐! آ ﹟︣︐︋ ﹤︋ را ︀﹝︫ ︀آ ️︀درى ︗﹙﹫﹏ ا﹜﹆︡ر دار﹡︡، ﹨︡ا﹞ ︀م و﹆﹞

  ﹡﹠﹞︀﹛؟
︋﹥ ︧﹟ و ︧﹫﹟ ︑﹞َ︧ـ﹈ ︗﹢﹫︡، ز︣ا ︎︡ر︫︀ن ︻﹙﹩ ︋﹟ ا︋﹩ ︵︀﹜︉ ا︨️ ﹋﹥ از ﹁︣ز﹡︡ا﹡︩ ︋︐︣ ا︨️، ︗﹢ا﹡﹩ : ﹁︣﹝﹢د! آرى ︀ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ﹥: ﹎﹀︐﹠︡

ا︨﹑م و داراى ﹝﹠︀﹇︉ در آن و ﹝︀در︫︀ن دار﹡︡، ︋︪﹠︡ه ﹝﹠﹀︺️ ︋﹥  دارد و ︠︡ا و ر︨﹢﹜︩ ﹡﹫︤ او را دو︨️ ﹝﹩ ﹋﹥ ︠︡ا و ر︨﹢﹜︩ را دو︨️ ﹝﹩
﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ︨﹙ّ﹛ ︋︤رگ ︋︀﹡﹢ى ︋︀﹡﹢ان ︋︪︐﹩ ا︨️ اى ﹝︣دم آ︀ ︫﹞︀ را ︋﹥ ︣︐︋﹟ ﹝︣دم ﹋﹥ ︻﹞﹢ و . ﹁︀︵﹞﹥ د︠️ ﹎︣ا﹝﹩ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ

  ︻﹞﹥ ︻︀﹜﹩ ﹇︡رى دار﹡︡ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡﹠﹞︀﹛؟
︡﹠︐﹀﹎ :﹤   ︣ا ︀ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ
︐﹞︀ أُمَـ ﹨︀﹡﹛︀︋ ﹜﹊﹫﹚︻ ِ︧﹟ وا﹜︧﹫﹟، ﹁︀نَـ : ﹇︀ل  ︻﹞َـ﹞︀ ︗︺﹀︣ ذو ا﹜︖﹠︋ ︣﹫︴ ﹟﹫︀﹞︀ ﹁﹪ ا﹜︖﹠︀ن ﹝︹ ا﹜﹞﹑﹊﹤، و︻﹞َـ

  .︋﹠️ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ 
︀س أ﹐ أد﹜ّ﹊﹛ ︻﹙﹩ ︠﹫︣ ا﹜﹠︀س ︠︀﹐ً و︠︀﹜﹤ ؟ ﹇︀﹜﹢ا  ︻﹙﹫﹊﹛ ︋︀﹜︧﹟ وا﹜︧﹫﹟ ﹁︀نَـ ︠︀﹜ ﹩﹚︋ : ︀﹝︀ ر︨﹢ل اً ﹇︀ل : ﹝︺ؤًَ︪︣ـ ا﹜﹠ّ
﹤، و︗َ︡ـ︑﹞︀ ﹁﹪ .  ا﹜﹆︀︨﹛ ︋﹟ ر︨﹢ل اً و︠︀﹜︐﹞︀ ز﹠︉ ︋﹠️ ر︨﹢ل اً ︀س أُ︻ؤ﹙ٌ﹞ﹳ﹊﹛ أنَـ ︗َ︡ـ﹨﹞︀ ﹁﹪ ا﹜︖﹠ّ أ﹐ ︀ ﹝ًـ︺ؤًَ︪︣ـ ا﹜﹠ّ

 ﹪﹁ ︀﹝︐﹛︀︠و ،﹥ ﹤، و︠︀﹜﹞︀ ﹁﹪ ا﹜︖﹠ّ ︐﹞︀ ﹁﹪ ا﹜︖﹠ّ ﹤، و︻﹞َـ ﹤، و︻﹞َـ﹞︀ ﹁﹪ ا﹜︖﹠ّ ا﹜︖﹠ّ﹤، وأ︋﹢﹨﹞︀ ﹁﹪ ا﹜︖﹠ّ﹤، وأُ﹝َـ﹞︀ ﹁﹪ ا﹜︖﹠ّ
﹥ ﹤، و﹝﹟ أ︉َـ ا︋﹠﹪ ︻﹙﹪َـ ﹁﹢ ﹝︺﹠︀ ︾︡اً ﹁﹪ ا﹜︖﹠ّ ، و﹝﹟ أ︋︽︱﹞︀ ﹁﹢ ﹁﹪ ا﹜﹠︀ر وإنَـ ﹝﹟ ﹋︣ا﹝︐﹞︀ ا﹜︖﹠ّ﹤، و﹨﹞︀ ﹁﹪ ا﹜︖﹠ّ

اً وَ︫︊﹫︣اً  ︀﹨﹞︀ ﹁﹪ ا﹜︐﹢راة َ︫︊َ︣ـ ﹥ ︨﹞َـ   .︻﹙﹩ اً أ﹡ّ
ر ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ دو ︋︀﹜︩ ︋︀ ﹁︫︣︐﹍︀ن در ︋︪️ ︎︣واز ﹝﹩: ﹁︣﹝﹢د ﹋﹠︡ و ︻﹞﹥ آ﹡︀ امَـ ﹨︀﹡﹩ د︠︐︣ ا︋﹩ ︵︀﹜︉  ︻﹞﹢ى ︧﹟ و ︧﹫﹟ ︗︺﹀︣ ︵﹫︀َـ
﹩﹞ ︫︡︀︋ .︐︋ ﹤﹛︀︠ و ﹩؟ ﹎﹀︐﹠︡اى ﹝︣دم ︫﹞︀ را ︋﹥ دا﹜︀﹝﹠﹡ ️︣دم ﹨︡ا﹞ ﹟︣ :﹤   :﹁︣﹝﹢د! ︣ا ︀ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ

﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و  ︣︐︋﹟ ﹝︣دم ︧﹟ و ︧﹫﹟ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ دا﹩ آ﹡︀ن ﹇︀︨﹛ ﹁︣ز﹡︡ ر︨﹢ل ︠︡ا و ︠︀﹜﹥ آ﹡︀ن ز﹠︉ د︠︐︣ ﹎︣ا﹝﹩ ر︨﹢ل ا﹋︣م ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ
  .︨﹙ّ﹛ ا︨️

︧﹫﹟، ︗︡ه آ﹡︀، ︎︡ر، ﹝︀در، ︻﹞﹢، ︻﹞﹥، دا﹩ و ︠︀﹜﹥ آ﹡︀ و ︠﹢د  ﹎﹢﹛، ﹋﹥ ︗َ︡ـ ︧﹟ و دارم و ﹝﹩ اى ﹎︣وه ﹝︣د﹝︀ن، ا︻﹑ن ﹝﹩: ︨︍︦ ﹁︣﹝﹢د
آ﹡︀ن در ︋︪️ ﹨︧︐﹠︡ و ﹨︣ ﹋︦ ﹋﹥ ﹝︊️ دو ﹁︣ز﹡︡ ︻﹙﹩ را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ﹡﹫︤ ︋︀ ﹝︀ در ︋︪️ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د و ﹨︣ ﹋︦ ﹋﹥ ﹋﹫﹠﹥ آ﹡︀ را در دل راه 

را﹨﹩ دوزخ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و از ︗﹞﹙﹥ ﹋︣ا﹝︀︑﹩ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡، ︋︣اى ا ︡ا︨️ ﹋﹥ در ︑﹢رات آ﹡︀ن را ︫︊َ︣ـ و د﹨︡ ︋︡ون ︑︣د ﹟︤ا﹡﹛ ﹝﹆︣ر ﹡﹞﹢ده ا︤︻ ﹟
  .︫︊﹫︣ ﹡︀م ﹡︀ده ا︨️

﹪ ﹇َُ︡ـ﹝﹠﹪ و﹇︀ل  ︀ ︨﹞︹ ا﹜︪﹫ ا﹖﹝︀م ﹨︢ا ﹝ٌ﹠ّ ﹨︢ه ︀﹜﹈ وأ﹡️ ︑َ︣وي ﹁﹪ ︻﹙﹪َـ ﹨︢ا؟ ﹁﹊︧︀﹡﹪ َ︠﹙︺ًـ﹤ وًـ﹞َـ﹙﹠﹪ ︻﹙﹩ : ﹁﹙﹞َـ
﹈ ︻﹙﹩ ﹝ًـ﹟ ﹀︺﹏ ︋﹈ ︠﹫︣اً، ﹨: ︋ًـ︽﹙﹤ ︋ِ︺ؤ︐ُ︀ ︋﹞︀﹤ د﹠︀ر ︔﹛َـ ﹇︀ل ﹜﹪  ︀﹨﹠︀ أ︠﹢ان ﹜﹪ ﹁﹪ ﹨︢ه ا﹜﹞︡﹠﹤ أ︡ﹳ﹨﹞︀ ﹋︀ن إ﹝︀م أد﹜ّ

﹥ ﹜︺﹠﹥ ﹢م ا﹜︖﹞︺﹤ أر︋︺﹤ أ﹜︿ ﹝َ︣ـة ﹁︽﹫َ︣ـ اً ﹝︀ ︋﹥ ﹝﹟ ﹡︺﹞﹤ ﹁︭︀ر  ﹇﹢م و﹋︀ن إذا أ︊︮ ﹜︺﹟ ︻﹙﹫︀ً أ﹜︿ ﹝َ︣ـة ﹋﹏َـ ︾︡اة وإ﹡ّ
︻ ︦︊︐︑ ﹐﹛ إ﹜﹫﹥ و﹆﹁ ،﹤ ﹁ ﹟﹫﹚︀﹢ ا﹜﹫﹢م ﹳٌ︊ُـ﹥، وأخ ﹜﹪ ﹳٌ︉ّـ ︻﹙﹫︀ً ﹝﹠︢ ︠︣ج ﹝﹟ ︋︴﹟ أُ﹝َـ   .﹠︡ه آ﹤ ﹜﹙َ︧ـ

 ﹫︪﹛ٌ︮︣ؤ﹡︀ إ﹜﹩ ا﹜︡ار و﹇︀ل ا ﹩ ّ︐ ︡︖︧﹝﹛وأ﹨﹏ ا ﹫︪﹛ا ﹪︺﹞ ︀م﹆﹁ ،︹︀︖﹛ ︢﹞﹢ ﹪ واً ︀ ︨﹙﹫﹞︀ن ﹜﹆︡ ر﹋︊️ﹳ ا﹜︊︽﹙﹤ وإ﹡ّ
︀ رآ﹡﹪ وا﹜︊︽﹙﹤ ﹇︀ل :  ﹝ًـ︣︊︀ً : ا﹡︷︣ ﹐ ︑︐︊︦ ﹁︡﹇﹆️ﹳ ا﹜︊︀ب و﹇︡ ذ﹨︉ ﹝ًـ﹟ ﹋︀ن ﹝︺﹪، ﹁︅ذا ︫︀بأ آدم ﹇︡ ︠︣ج إ﹜﹪ُـ ﹁﹙﹞َـ

﹈ ر︗﹏ ︑ٌُ︉ّـ اً ور︨﹢﹜﹥،︋﹈، واً ﹝︀ ﹋︧︀ك أ︋﹢ ﹁﹑ن  نُـ    ︠﹙︺︐﹥ و﹐ ﹞َـ﹙﹈ ︻﹙﹩ ︋︽﹙︐﹥ إ﹐ّ أ﹡ّ ﹜﹟ أ﹇︣رتًـ ︻﹫﹠﹪ ﹔﹇ٌُ︣ـ
 ﹈﹠﹫︻.  

با اینکه : چون آن مرد روحانى این حدیث را از من شنید، برایم احترامى شایسته معمول داشت و با شگفتى به من گفت:  منصور گوید
کنى سزاوار نیست که چنین لباسى کهنه بر تن داشته باشى، فورا لباس قیمتى بر من  چنین روایتى در باره على علیه السالم نقل مى

 اکنون تو را به دو برادرم که یکى در این شهر پیشواى گروهى : سپس گفت. پوشاند و مرکبى که به صد دینار فروختم به من اهدا کرد



کند و اخیرا خداوند نعمتش را از او سلب  جمعه، چهار هزار بار لعن مى است که در هر روز از بامداد تا به شب على را هزار مرتبه و در روز
و اکنون از دوستان على علیه السالم است و برادر دیگرم از روز والدت تا به حال نیز از دوستان با  کرد و عبرت بینندگان قرار داد

  .اکنون برخیز و آنچه دارى با او در میان بگذار. رسد مىدانم که از او به تو خیر  و مى: اخالص على علیه السالم است، هدایت کنم
اى سلیمان به خدا سوگند بر آن مرکب سوار شدم، در حالى که بسیار گرسنه بودم، شیخ و اهل مسجد تا درب منزل برادرش مرا 

مراهان مرا تنها گذاردند، جوانى بلند من کوبه در را به صدا درآوردم و ه. همراهى کردند و مجددا تأکید نمود که مبادا نزد او ساکت بمانى
باال و گندم گون به استقبالم شتافت، چون چشمش به مرکبم افتاد، به من خوش آمد گفته و اضافه نمود این مرکب از برادر من است و 

که به خدا و رسولش دارى، این لباس زیبا نیز از اوست و اگر این مرکب و این لباس را در اختیار تو قرار داده تنها به خاطر محبتى است 
  .روشنى از من خواهى گرفت اگر با ذکر حدیثى چشمم را روشن کنى حتما چشم) 1(

﹋ُ﹠ّ︀ ﹝︹ ر︨﹢ل : أ︠︊︣﹡﹪ أ︋﹪ ︻﹟ ︗َ︡ـي ︻﹟ أ︋﹫﹥ ﹇︀ل : واً ︀ ︨﹙﹫﹞︀ن إ﹡ّ﹪ ﹔﹡﹀︦ ︋︢ا ا﹜︡︒ ا﹜ّ︢ي ︧﹞︺﹥ و︑︧﹞︺﹥ 
﹁︀︵﹞﹤ ﹇︡ أ﹇︊﹙َ️ و﹨﹪ ︀﹝﹙﹤ ا﹜︧﹫﹟ و﹨﹪ ︑︊﹊﹪ ︋﹊︀ء  ︗﹙﹢︨︀ً ︋︊︀ب داره ﹁︅ذا) ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ( اً 

: ﹝︀  ٌ﹈﹫﹊︊︀ ﹁︀︵﹞﹤ ؟ ﹇︀﹜️ : ﹁︐﹠︀ول ا﹜﹠﹞ ﹟﹫︧︀ و﹇︀ل ﹜︀ ) : ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ( ︫︡︡اً، ﹁︀︨︐﹆︊﹙َ︀ ر︨﹢ل اً 
﹝﹙︀ وإَـ︀ي ) ﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ︮﹙﹩ اً ︻﹙( ﹁﹆︀ل ا﹜﹠︊﹪ّـ . زوَـ︗﹈ أ︋﹢ك ﹝ﹳ︺ؤٌ︡﹝︀ً ﹐  : ﹤﹛ ︫︀ أ︋﹥ ︻﹫ُـ︣︑﹠﹪ ﹡︧︀ء ﹇︩︣ و﹇﹙﹟ 

أن أ︨﹞︹ ﹨︢ا ﹝﹠﹈ٌ، ﹁︅﹡ّ﹪ ﹜﹛ أُزوِـ︗ؤ﹈ٌ ︐ّ﹩ زوِـ︗﹈ٌ اً ﹝ٌ﹟ ﹁َ﹢ق ︻︫︣﹥، و︫︡ ︻﹙﹩ ذ﹜﹈ ︗︣︊﹫﹏ و﹝﹫﹊︀﹫﹏ وإ︨︣ا﹁﹫﹏، 
ً︀﹫﹚︻ ﹅﹑﹛أ︋︀ك ﹁︊︺︓﹥ ﹡︊﹫َـ︀ً ︔﹛ُـ ا︵ُ﹙︹ ا﹜︓︀﹡﹫﹤ ﹁︀︠︐︀ر ﹝﹟ ا ﹅﹑﹛وإنُـ اً ︑︺︀﹜﹩ ا︵ُ﹙︹ إ﹜﹩ أ﹨﹏ ا﹜ّ︡ـ﹡﹫︀ ﹁︀︠︐︀ر ﹝﹟ ا  ﹩︃و﹁

ه، وا︑ّ︢︑ُ﹥ و︮﹫َـ︀ً ووز︣اً  وأ﹇︡م ﹁َ︺﹙﹪ّـ أ︫︖︹ ا﹜﹠ّ︀س ﹇﹙︊︀ً، وأ︻﹙﹛ ا﹜﹠︀س ︻﹙﹞︀ً، وأ﹙﹛ ا﹜﹠ّ︀س ﹙﹞︀ً. إ﹜﹩ُـ ﹁︤وُـ︗ؤ︐ُ﹈ٌ إ︀َـ
﹠ُ﹤ ︋﹫︡ي ﹁︃د﹁ُ︺︀ إ﹜﹩ . وأ︨﹞ﹳ﹛ ﹋َ﹀ّ︀ً، وأ︧﹟ ا﹜﹠ّ︀س ُ︠﹙﹆︀ً  ا﹜﹠ّ︀س إ︨﹑﹝︀ً، ︀ ﹁︀︵﹞﹤ إ﹡ّ﹪ آ︠︢ ﹜﹢اء ا﹜﹞︡ و﹝﹀︀︑﹫ ا﹜︖ًـ

 -  ︀︀ ﹁︀︵﹞﹤ إ﹡﹪ ︾︡اً ﹝ﹳ﹆ٌ﹛َ ︻﹙﹫︀ً ︻﹙﹩  ﹪︲﹢︧﹆﹪ ﹝﹟ ︻︣ف ﹝﹟ أُ﹝َـ︐﹪ . ﹁﹫﹊﹢ن آدم و﹝﹟ و﹜︡ ︑️ ﹜﹢ا﹥ ︻ًـ﹙ٌ﹪َـ 
 ﹥﹝︵︀﹁-  ﹪﹁ ︀﹝﹝︨و﹋︀ن ا ،﹩︨﹢﹞ راة﹢︑ ﹪﹁ ︀﹝﹝َ︨︡ـا ︫︊︀ب أ﹨﹏ ا﹜︖﹠ّ﹤ و﹋︀ن ﹇︡ ︨︊﹅ ا﹫︨ ﹟﹫︧﹛وا ﹟︧﹛وا︋﹠﹫﹈ ا

︻﹙﹩ اً ︑︺︀﹜﹩، ) ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ( ﹝﹞︡   ا﹜︖﹠ُ﹤ َ︫︊ُـ︣اً وَ︫︊﹫ِـ︣اً ﹁︧﹞َـ︀﹨﹞︀ ا﹜︧﹟ وا﹜︧﹫﹟، ﹜﹊︣ا﹝﹤
 ﹤﹫﹚︻ ︀﹝︐﹞و﹜﹊︣ا . ﹪﹁ ︡﹝﹛ﹳ﹙َ﹏ ا﹜︖﹠ّ﹤، و﹜﹢اءﹳ ا ﹟﹞ ﹟﹫َ︐ُ﹚ﹳ ًـ﹙ٌ﹪ّـ︻ ﹩︧﹊و ﹥ُ﹠  ﹥﹝︵︀﹁ ︀ﹳ﹊ْ︧﹩ أ︋﹢كٌ ﹳ﹙ُ︐َ﹫﹟ ﹝﹟ ﹳ﹙َ﹏ ا﹜︖ًـ

ّ︡ـ ︗ّ︡ـك إ︋︣ا﹨﹫﹛، و﹡ٌ︺﹛   :︡﹝﹞ ︀︡ي، وأ﹝︐﹪ ︑️ ﹜﹢اي، ﹁︃ُ﹡︀و﹜﹥ ︻﹙﹫︀ً ﹜﹊︣ا﹝︐﹥ ︻﹙﹩ اً ︑︺︀﹜﹩، و﹠︀دي ﹝﹠︀د  ﹡ٌ︺ؤ﹛ًـ ا﹜︖ًـ
  .ا﹔خ أ︠﹢ك ︻﹙﹪ّـ 

﹠﹪ َ︫﹀ُ︹ًـ ︻﹙﹫︀ً ﹝︺﹪، وإذا أ︗︊️ﹳ أُ︗﹫ًـ︉ ︻﹙﹪ّـ  وإذا د︻︀﹡﹪ ربّـ ا﹜︺︀﹜﹞﹫﹟ د︻︀ ︻﹙﹫︀ً ﹝︺﹪، وإذا ︗︓﹢تﹳ ︗︓︀ ︻﹙﹪ّـ ﹝︺﹪ وإذا َ︫﹀ُ︺ًـ
﹢ؤ﹡﹪ ︻﹙﹩ ﹝﹀︀︑﹫ ا﹜︖﹠ّ﹤، ﹇﹢﹝﹪ ︀ ﹁︀︵﹞﹤ إنَـ ︻﹙﹫︀ً و︫﹫︺︐﹥ ﹨   .﹛ ا﹜﹀︀︤ون ︾︡اً ﹝︺﹪، وإ﹡﹥ ﹁﹪ ا﹜﹞﹆︀م ︻ًـ

﹋﹠﹛، ︋︣اى او ︋︀ز﹎﹢ ﹡﹞﹢دم و  ︑︣﹟ و ارز︫﹞﹠︡︑︣﹟ روا︐﹩ ﹋﹥ در ﹎︫︢︐﹥ ︫﹠﹫︡ى و ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ︋︣اى ︑﹢ ﹡﹆﹏ ﹝﹩ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹥ ︠︡ا ︨﹢﹎﹠︡ ﹡﹀﹫︦
﹜︐﹀﹎ :﹜︎︡رم از ︗َ︡ـم از ︎︡رش ﹝︣ا ︠︊︣ داد ﹋﹥ ﹝﹟ و ︗﹞︀︻︐﹩ ﹡︤د ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ︨﹙ّ﹛ ﹡︪︧︐﹥ ︋﹢د.  
﹎︧︣️ وارد ︫︡، ︎﹫︀﹝︊︣ ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ ︋﹥ ا︨︐﹆︊︀ل او  ﹁︀︵﹞﹥ ︻﹙﹫︀ ا﹜َ︧ـ﹑م در  ﹤﹋ ﹩﹛︀︧﹫﹟ را ︋︣ ︫︀﹡﹥ ﹎︣﹁︐﹥ و ︋︀ َ︫︡ـت ﹝﹩ ﹡︀﹎︀ن

﹤︣﹎ ️﹚︻ ا﹜َ︧ـ﹑م را از او ﹎︣﹁️ و از ﹤﹫﹚︻ ﹟﹫︧ َ︧ـ﹑م ︻︣ض ﹋︣د ر﹁️ و﹛ا ︀﹫﹚︻ ﹤﹝︵︀﹁ ،︡﹫︨︣︎ ︣ا ︨︣ز﹡︩ : اش﹞ ︩︣﹇ ز﹡︀ن ،﹜﹡︀︗ ︎︡ر
  :﹎﹢﹠︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ﹝﹩

د︠︐︣م آرام و آ︨﹢ده : ︎﹫︀﹝︊︣ ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ︨﹙ّ﹛ ﹁︣﹝﹢د! ︎︡رت ︑﹢ را ︋﹥ ﹋︧﹩ ﹋﹥ د︨︐︩ از دارا﹩ د﹡﹫︀ ︑﹩ ا︨️ ︑︤و︕ ﹡﹞﹢ده ا︨️
﹩︀﹝﹡ ︣ار﹊︑ ︣﹍را ︋︀ر د ﹟︨ ﹟︀ن دا! ︠︀︵︣ ︋︀ش، ﹡﹊﹠︡ ا﹞︣﹁ ﹟﹞ ﹤︋ ،︣ا ازدواج ︑﹢ در ا︠︐﹫︀ر ﹝﹟ ﹡︊﹢ده، ︋﹙﹊﹥ ︠︡او﹡︡ ﹝︐︺︀لد ︑︀ ︑﹢ را ︋﹥ ︻﹙﹩ ز

! ا﹡︡، ﹁︀︵﹞﹥ ︑︤و︀﹝﹡ ︕﹛، ︋︺︡ از ا﹟ ﹋﹥ ︠﹢دش ︑﹢ را ︋﹥ ︻﹆︡ ︻﹙﹩ درآورده ︋﹢د و ︋︣ ا﹟ ازدواج ﹝︊︀رك ︗︀﹊﹫﹞ ،﹏﹫︣︊﹫﹏ و ا︨︣ا﹁﹫﹏ ︫︀﹨︡ ︋﹢ده
﹍︣ ︋﹥ ﹝﹢︗﹢دات ﹡︷︣ ﹨︀︩ ︋﹥ ﹡︊﹢َـت ︋︣﹎︤︡ و ︋︀ر د ︎︣ورد﹎︀ر ︗︀ن در و︨︺️ ︻﹙﹛ ر︋﹢︋﹩ ︠﹢︩ ︋﹥ د﹡﹫︀ ﹡︷︣ ا﹁﹊﹠︡ و ︎︡رت را در ︋﹫﹟ آ﹁︣︡ه

﹜︀﹝﹡ ︕د ︑︀ ︑﹢ را ︋﹥ او ︑︤و﹢﹝﹡ ﹩و ﹟﹞ ﹤︋ د و﹢﹝﹡ ︀ب︐﹡ا ﹟﹞ ️︀︮ا﹡︡ا︠️ و ︻﹙﹩ را ︋﹥ و . ︣د︨︐﹢ر ︠︡او﹡︡، او را و︮﹩َـ و وز ﹤︋ ︀﹠︋ ﹟﹞ و
︑︣،  ﹥ ︎﹫︪﹍︀م︠﹢︩ ا﹡︐︀ب ﹡﹞﹢دم، ︣ا ﹋﹥ ﹇﹙︉ ﹡﹢را﹡﹫︩ از ﹨﹞﹥ ﹝︣دم ︫﹠﹢ا︑︣، ︋︣د︋︀ر︩ از ﹨﹞﹍︀ن ا﹁︤و﹡︐︣، در ︨︊﹆️ ︋﹥ ا︨﹑م، از ﹨﹞



  .︑︣ و ا︠﹑﹇︩ از ﹨﹞﹥ ︋︣︑︣ و ﹡﹫﹊﹢︑︣ ︋﹢د ︨︀و︑︩ از ﹨﹞﹥ ﹁︣اوان
د︠︐︣م در روز ر︨︐︀︠﹫︤،  ﹜︣︎﹞︡ و ﹋﹙﹫︡﹨︀ى ︋︪️ در د︨️ ﹝﹟ ا︨️ و آ﹡︀ را ︋﹥ ︻﹙﹩ ︠﹢ا﹨﹛ ︨︍︣د و آدم و ﹨﹞﹥ ﹁︣ز﹡︡ا﹡︩ در ︑️ ﹜﹢اى 

  .او ﹇︣ار ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹎︣﹁️
﹁︣ز﹡︡ا﹡️ ! اى ﹁︀︵﹞﹥. ︫﹠︀︨︡ ︨﹫︣اب ﹋﹠︡ د﹨﹛، ︑︀ ﹨︣ ﹋︦ از ︎﹫︣وا﹡﹛ را ﹋﹥ ﹝﹩ ﹝︃﹝﹢ر️ ﹝﹩در روز ﹇﹫︀﹝️ ︻﹙﹩ را ︋︣ ﹢ض ﹋﹢︔︣ ! اى ﹁︀︵﹞﹥

ا﹡︡، ︠︡او﹡︡ ︋﹥ ︗️ ﹋︣ا﹝︐﹩ ﹋﹥ ︗︫︡︀ن و  ︧﹟ و ︧﹫﹟ آ﹇︀︀ن ︗﹢ا﹡︀ن ︋︪︐﹠︡ و ︎﹫︩ از ﹡︊﹢︑﹛ در ︑﹢رات ︋﹥ ﹡︀﹝︀ى ︫︊َ︣ـ و ︫︊﹫︣ ︀د ︫︡ه
︡﹫﹞︀﹡ ﹟﹫︧ و ﹟︧ ︀ى﹞︀﹡ ﹤︋ ︡﹡︤د ︠︡او﹡︡ دار﹡ ︀﹡1. (ا﹡︡ ه ︫︡ه︠﹢د آ (﹤﹝︵︀﹁ اى !﹤ّ﹚ از ﹤ّ﹚ ︎︡رت ︋﹥ دو ️﹞︀﹫﹇ در روز  ﹩︐︪︋ ︀ى﹨

︎﹢︫︀﹡﹠︡، در آن روز  ﹜︣︎﹞︡ ﹋﹥ در د︨️ ﹝﹟ ا︨️ ︋﹥ او ︠﹢ا﹨﹛  ﹨︀ى  ﹩﹞ ﹩︐︪︋﹠﹫﹟ ︋﹥ دو ﹙ّ﹥ از ﹙ّ﹥ ︫﹢د و ︻﹙﹩ را ﹡﹫︤ ﹨﹛ ︎﹢︫﹫︡ه ﹝﹩
 ︣︣ا﹝︐﹩ ﹋﹥ ﹡︤د ︠︡ا دارد، ︎﹫︣وا﹡﹛ آن روز در ز﹋ ️︗ ﹤︋ او ﹇︣ار ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹎︣﹁️︨︍︣د و ﹜︣︎ .﹩﹞ ︀ل ﹝﹠︀دى ا︻﹑م َـ︡: ﹋﹠︡ در آن﹝﹞ َ︡ـ ! اى︗

︠﹢ا﹡︡ و ا﹎︣ ︋︣ زا﹡﹢  ︑﹢ ا︋︣ا﹨﹫﹛ ﹡﹫﹊﹢︑︣﹟ ﹁︣د و ︻﹙﹩ ︋︣ادرت ︋︣︑︣﹟ ︋︣ادر ا︨️، ا﹎︣ ︠︡اى ︗︀﹡﹫︀ن ﹝︣ا ︋﹢ا﹡︡، ︻﹙﹩ را ﹡﹫︤ ︋︀ ﹝﹟ ﹁︣ا﹝﹩
︻﹙﹩ ﹡﹫︤ از او ︫﹀︀︻️ ︠﹢ا﹨︡ ﹡﹞﹢د و ا﹎︣ د︻︀﹛ ︋﹥ ا︗︀︋️ ر︨︡ د︻︀ى او ﹡﹫︤ ︋﹠︪﹫﹠﹛، ︻﹙﹩ ﹡﹫︤ ︋︣ زا﹡﹢ ︠﹢ا﹨︡ ﹡︪︧️ و ا﹎︣ از ﹋︧﹩ ︫﹀︀︻️ ﹋﹠﹛، 

︫︀د﹝︀ن ! اى ﹁︀︵﹞﹥. ا︗︀︋️ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ ﹡﹥ ︑﹠︀ در ﹝﹆︀م ︫﹀︀︻️، ︋﹙﹊﹥ در ︨︍︣دن ﹋﹙﹫︡﹨︀ى ︋︪️ ︋﹥ ا﹁︣اد ﹡﹫︤، ︋︀ ﹝﹟ ﹨﹞﹊︀رى ︠﹢ا﹨︡ ﹡﹞﹢د
  .︋︀ش و ︋︡ان ﹋﹥ ︻﹙﹩ و ︎﹫︣وا﹡︩ در ﹇﹫︀﹝️ ر︨︐﹍︀ر﹡︡

︀ ﹁︀︵﹞﹤ ﹝︀﹜﹪ أراكٌ : ︐ّ﹩ ︗﹙︦ إ﹜﹫︀ ﹁﹆︀ل ) ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ( ︀﹜︧﹤ إذ أ﹇︊﹏ ر︨﹢ل اً ︋﹫﹠﹞︀ ﹁︀︵﹞﹤ ︗: و﹇︀ل 
︀ ﹁︀︵﹞﹤ ﹐ ︑︊﹊﹫﹟ و﹐ ︑︤﹡﹫﹟ ﹁﹑ ︋ُ︡ـ ﹝﹟ : ︀ أ︋﹪ و﹋﹫︿ ﹐ أ︋﹊﹪ و︑︣︡ أن ︑﹀︀ر﹇﹠﹪ ؟ ﹁﹆︀ل ﹜ ﹥﹫﹋︀︋ : ︀ًـ︤﹠﹤ ؟ ﹇︀﹜️ 

﹥ أ﹟ أ﹜﹆︀ك ؟ ﹇︀ل : ︔﹛ُـ ﹇︀﹜️ ) وآ﹜﹥ و︨﹙﹛  ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥( ﹁︀︫︐ُ︡ـ ︋﹊︀ء ﹁︀︵﹞﹤ : ﹇︀ل . ﹝﹀︀ر﹇︐﹈  ︑﹙﹆﹫﹠﹪ ︻﹙﹩ ︑َ﹏ُـ : ︀ أ︋ًـ
︑﹙﹆﹫﹠﹪ ︻﹙﹩ ا﹜︭︣اط و︗ ﹟︻ ﹏﹫︣︊﹞﹫﹠﹪ و﹝﹫﹊ ﹟︻ ﹏﹫︀︧︀وي : ︀ أ︋﹥ ﹁︀ن ﹜﹛ أ﹜﹆َ﹈ًـ ﹁﹆︀ل : ا﹜﹞︡ أ︫﹀︹ﹳ ﹔ُ﹝َـ︐﹪، ﹇︀﹜️ 

َ︑﹪ وا﹜﹞﹑﹊﹤ ﹝﹟ َ︠﹙﹀﹪ وأ﹡︀ أُ﹡︀دي  ︔﹛ أْ﹡ُ︷︣ﹳ ﹞﹫﹠︀ً ! ﹨َ﹢ِـن ︻﹙﹫﹛ ا﹜︧︀ب  ︀ ربِـ أُ﹝ُـ︐﹪ أُ﹝َـ︐﹪: وإ︨︣ا﹁﹫﹏ آ︠︢ ِ︋ﹳ︖︤ؤ
  .︀ ربِـ أ﹝︐﹪ أ﹝︐﹪ : ︀ رب ﹡﹀︧﹪ ﹡﹀︧﹪، وأ﹡︀ أ﹇﹢ل : و︫﹞︀﹐ إ﹜﹩ أ﹝︐﹪ و﹋﹏ ﹡︊﹪  ﹤︧﹀﹠︋ ﹏︽︐︪﹞ ︢﹞﹢﹆﹢ل 

ان أ﹝︐﹈ ﹜﹢ أ︑َ﹢﹡﹪ ! ︀ ﹝﹞︡ : ﹁︃ول ﹝﹟ ًـ﹙ًْـ﹅ﹳ ︋﹪ ﹝﹟ أ﹝︐﹪ ﹢مًـ ا﹜﹆﹫﹞﹤ أ﹡️ و︻﹙﹩ وا﹜︧﹟ وا﹜︧﹫﹟ ﹁﹫﹆﹢ل ا﹜︣بّـ 
  .︀ل ا﹜︖︊︀ل ﹜︺﹀﹢تﹳ ︻﹠﹛، ﹝︀ ﹜﹛ ︪︣﹋﹢ا ︋﹪ ︫﹫︀ً و﹜﹛ ﹢ا﹜﹢ا ﹜﹪ ︻︡وَـاً ︋︢﹡﹢ب ﹋︃﹝︓
︡﹢﹎ از روز﹨︀ ﹋﹥ ﹨︀﹜﹥: ﹝﹠︭﹢ر ﹩﹊ ا﹜َ︧ـ﹑م در ︀﹫﹚︻ ﹤﹝︵︀﹁ ﹤﹋ ،️︨ا ﹟ا ︣﹍د ️︣ه دا︫️ در ﹎﹢︫﹥ روا ︣︋ اى ﹡︪︧︐﹥ ︋﹢د،  اى از ا﹡︡وه

﹚︎ ︀ن ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ︨﹙ّ﹛ ﹡︤د او آ﹝︡ و﹎︀﹡ ا﹜َ︧ـ﹑م ︀﹫﹚︻ ﹤﹝︵︀﹁ ،︡﹫︨︣︎ د︠︐︣ش ﹤︣﹎ ى او ﹡︪︧️ و از ︻﹙️ ا﹡︡وه و﹢
د︠︐︣م ﹎︣︀ن ﹝︊︀ش و ا﹡︡و﹨﹩ ︋﹥ : دا﹡﹛ ︋﹥ ︻︀﹜﹛ ︋﹆︀ ر﹙️ ︠﹢ا﹨﹩ ﹡﹞﹢د، ︣﹎ ﹤﹡﹢﹍︀ن ﹡︊︀︫﹛؟ ﹁︣﹝﹢د ﹁︡ا️ ︫﹢م، ︋︀ ا﹟ ﹋﹥ ﹝﹩: ︻︣ض ﹋︣د

︎︡ر : ﹠﹫︡ن ا︣﹎ ﹟︨ ﹟﹥ ﹁︀︵﹞﹥، ︫︡ت ﹎︣﹁️، ︻︣ض ﹋︣د︠﹢د راه ﹝︡ه، ︣ا ﹋﹥ ﹝︣گ ا﹝︣ى ︐﹞﹩ ا︨️ و ︑︣د︡ى در آن راه ﹡︡ارد، ︋︀ ︫
  ︎︦ از ﹝︣گ و︻︡ه ﹝﹑﹇︀ت در ﹋︖︀︨️؟! ︗︀﹡﹛
ا﹎︣ در آن ︗︀ د︡ار ︀︮﹏ ﹡︪︡؟ ︎﹫︀﹝︊︣ ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ︨﹙ّ﹛ : ︻︣ض ﹋︣د! ﹋﹠﹛ ︋︣ ︑﹏َـ ﹞︡ ﹋﹥ ﹡︤د ︎︣ورد﹎︀رم از ا﹝︐﹛ ︫﹀︀︻️ ﹝﹩: ﹁︣﹝﹢د
︨﹞️ را︨️، ﹝﹫﹊︀﹫﹏ در ︨﹞️ ︌ و ا︨︣ا﹁﹫﹏ د︨️ ︋﹥ دا﹝﹟ ﹝﹟ و ﹁︫︣︐﹍︀ن ︎︪️ ︨︣م  ︋︣ ︎﹏ ︮︣اط در ︣︊︗ ﹤﹋ ﹩﹛︀﹫﹏ در: ﹁︣﹝﹢د

﹩﹞ ️﹋︣ ﹩﹞ ︎︣ورد﹎︀را: ﹋﹠﹛ ﹋﹠﹠︡ و ﹝﹟ ︠︀︲︺︀﹡﹥ ︻︣ض ! ︌ را︨️ و ️﹝︨ ﹤︋ ︀ل آ︨︀ن ﹎︣دان، در آن ︀﹡را ︋︣ آ ️﹞︀﹫﹇ ︧︀ب ،﹜︐﹞ا﹝︐﹛ ا
︑﹠︀ ﹝﹠﹛ ﹋﹥ وا ا﹝َـ︐︀ وا ا﹝َـ︐︀ه ! ︠︡ا︀ وا ﹡﹀︧︀ه وا ﹡﹀︧︀ه: ﹎﹢﹠︡ ا﹡︡ و ﹝﹩ ل︋﹫﹠﹛ ﹨﹞﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ان ︋﹥ ︠﹢د ﹝︪︽﹢ ﹋﹠﹛ و ﹝﹩ ︠﹢︩ ︋﹥ ا﹝️َـ ︠﹢د ﹡﹍︀ه ﹝﹩

﹩﹞ ﹩﹞ ﹅﹚﹞ ﹟﹞ ﹤︋ ﹜﹡︀︐از ا﹝َـ ﹤﹋ ︦﹋ ﹟﹫︐︧﹡ و ﹜﹢﹎ ا﹨﹫︡ ︋﹢د﹢︠ ﹟﹫︧ و ﹟︧ ،﹩﹚︻ ،﹢︑ ،د﹢︫ .﹩﹞ ﹜︠︡ا ︦︍︨ ︡︀﹞︣﹁ : ︣﹎ا ،︡﹝﹞ اى
︣ك ﹡﹫︀ورده ︋︀︫﹠︡ و در ︑️ و﹐️ د︫﹞﹠︀﹡﹛ ﹡︊︀︫﹠︡، آ﹡︀ را ︠﹢ا﹨﹛ ا﹝️ ︑﹢ ︋﹥ ار︑﹀︀ع ﹋﹢﹨︀ى ︋﹙﹠︡، ﹎﹠︀ه دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ﹝︀دام ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹟ ︫

︡﹫︪︋.  
﹝﹟ أ﹟ أ﹡️ ؟ : ︔﹛ ﹇︀ل ﹜﹪ . ﹁﹙﹞َـ︀ ︨﹞ٌ︹ًـ ا﹜︪︀بّـ ﹨︢ا ﹝ٌ﹠ّ﹪ أ﹝︣ ﹜﹪ ︋︺︪︣ة آ﹐ف در﹨﹛ و﹋︧︀﹡﹪ ︔﹑︔﹫﹟ ︔﹢︋︀ً : ﹇︀ل : ﹇︀ل 

﹢﹜﹩ ؟ ﹇﹙️ : ﹇︀ل . ﹝﹟ أ﹨﹏ ا﹜﹊﹢﹁﹤ : ﹇﹙️  ︋﹪ّـ أ﹡️ أم ﹝ًـ ًـ ﹫﹠﹪ أ﹇︣رتﹳ ︻﹫﹠﹈، ︔﹛ ﹇︀ل ﹁: ︋﹏ ︻︣︋﹪ّـ ﹇︀ل : ︻ً︣ـ ﹊﹞︀ أ﹇︣رًـتًـ ︻ًـ
ا︐ٌ﹠﹪ ︾︡اً ﹁﹪ ﹝︧︖︡ ︋﹠﹪ ﹁﹑ن وإ︀ك أن ︑ٌ︴َُّ ا﹜︴︣﹅ ﹁︢﹨︊️ إ﹜﹩ ا﹜︪﹫ و﹨﹢ ︗︀﹜︦ ﹠︐︷︣﹡﹪ ﹁﹪ ا﹜﹞︧︖︡، : ﹜﹪ 

︗︤اه اً ︠﹫︣اً، ︗﹞︹ اً ︋﹫﹠﹠︀ و︋﹫﹠﹛ ﹁﹪ : ﹋︢ي و﹋︢ي، ﹇︀ل : ﹝︀ ﹁︺﹏ ﹝︺﹈ أ︋﹢ ﹁﹑ن ؟ ﹇﹙️ : ﹁﹙﹞َـ︀ رآ﹡﹪ ا︨︐﹆︊﹙﹠﹪ و﹇︀ل 



  .︖﹠﹤ ا﹜
 ،﹅︣︴﹛ا﹜︢ي و︮︿ ﹜﹪، ﹁﹙﹞︀ ︮︣ت ︾﹫︣ ︋︺﹫︡ ︑︪︀︋﹥ ︻﹙﹪ ا ﹅︣︴﹛وأ︠︢تﹳ ﹁﹪ ا ﹥﹚ ﹁﹙﹞︀ أ ️︊︮︀ ︨﹙﹫﹞︀ن ر﹋︊️ﹳ ا﹜︊ًـ︽ْ

﹙﹤ ود︠﹙️ ا﹜﹞︧︖︡ :  و︨﹞︺️ إ﹇︀﹝﹤ ا﹜َ︭ـ﹙﹢ة ﹁﹪ ﹝︧︖︡، ﹁﹆﹙️ ﹟ُـ ﹝︹ ﹨﹣﹐ء ا﹜﹆﹢م، ﹁﹠︤﹜️ ︻﹟ ا﹜︊ًـ︽ْ واً ﹜َ︃ُ︮﹙ّ﹫ًـ
﹝ ﹟︻ تﹳ ٌ︭︣ؤ ﹁ ،﹪︊︀︮ ﹥﹞︀﹇ ﹏︓﹞ ﹤︐﹞︀﹇ ﹑︗︡ت ر︗﹢﹁ ﹤﹠﹫.  

️ ﹁﹪ و︗﹥ ﹁︅ذا و︗﹥ و︗﹥ ٌ︠﹠︤︣ ورأ︨﹥  ﹁﹙﹞︀ ︮︣﹡︀ ﹁﹪ ر﹋﹢ع و︨︖﹢د إذا ︻﹞︀﹝︐﹥ ﹇︡ ر﹝﹪ ︋︀ ﹝﹟ ︠﹙﹀﹥ ﹁︐﹀ُ︨︣ـ
 ﹪︗اً ﹁﹪ أ﹝︣ه، وً︨ـ﹙ُ﹛ ا﹖﹝︀م و︑﹀ُ︣ـس ﹁﹪ و و︠﹙﹆﹥ و︡اه ور︗﹑ه، ﹁﹙﹛ أ︻﹙َ﹛ؤ ﹝︀ ً︮ـ﹙ّ﹫️ﹳ و﹝︀ ﹇﹙️ﹳ ﹁﹪ ︮﹑︑﹪ ﹝ﹳ︐َ﹀َ﹊ِ︣

︺﹢﹡︀، : و﹋︢ا ؟ ﹇﹙️  أ﹡️ أ︑﹫️ أ︠﹪ ︋︀﹔﹝︦ ﹁︃﹝︣ ﹜﹈ ︋﹊︢ا: و﹇︀ل  ﹠﹪ ﹁﹙﹞َـ︀ رآ﹡︀ أ﹨﹏ ا﹜﹞︧︖︡ ︑َ︊ِ ﹡︺﹛، ﹁︃︠︢ ︋﹫︡ي وأ﹇︀﹝ًـ
  .أ︾﹙﹅ ا﹜︊︀ب و﹐ ︑ًَ︡ـعؤ أ︡اً ︡︠﹏ ︻﹙﹫﹠︀، ︔﹛ُـ ︲︣ب ︋﹫︡ه إ﹜﹩ ﹇﹞﹫︭﹥ ﹁﹠︤︻﹥ ﹁︅ذا ︗︧︡ه ︗︧︡ ︠﹠︤︣ : ﹁﹆︀ل ﹜﹙︽﹑م 

ن ا﹜﹆﹢م : ︀ أ︠﹪ ﹝︀ ﹨︢ا ا﹜ّ︢ي أرًـى ︋﹈ ؟ ﹇︀ل : ﹁﹆﹙️  ﹟ﹳ ︻﹙﹫︀ً أ﹜︿ ﹝ُ︣ـة ︋﹫﹟  ﹁﹊﹠️ ﹋﹏ُـ ﹢م إذا. ﹋﹠️ﹳ ﹝﹣ذِ أ︊︮️ﹳ أ﹜︺ًـ
︐ُ﹥ أر︋︺﹤ آ﹐ف ﹝ُ︣ـة، : ﹇︀ل . ا﹔ذان وا﹖﹇︀﹝﹤  ﹁︣︗️ﹳ ﹝﹟ ا﹜﹞︧︖︡ ود︠﹙️ داري ﹨︢ه، و﹨﹢ ﹢م ︗﹞︺﹤، و﹇︡ ﹜َ︺ًـ﹠ْ

 ﹊ّ︐﹞ أ﹇︊﹙️، ﹁︅ذا ︻﹙﹪ّـ ︡﹇ ﹥﹠ و﹜︺﹠️ﹳ أو﹐ده، ﹁︀︑ّ﹊﹫️ﹳ ︻﹙﹩ ا﹜ّ︡ـ﹋ّ︀ن، ﹁︢﹨︉ ︋﹪ ا﹜﹠﹢م ﹁︣أ️ ﹁﹪ ﹝﹠︀﹨﹪ ﹋︃﹡ّ﹞︀ أ﹡︀ ︋︀﹜︖ًـ
﹛︀ت ﹝﹟ ﹡﹢ر، وإذا أ﹡︀ ︋︨︣﹢ل اً وا﹫ّ﹚︭ ︮﹙﹩ اً (︧﹟ وا﹜︱︺︋ ﹟﹫﹊ُ︐﹞ ﹤︺﹞ ﹟﹫︧﹛ ︋︊︺︰ ﹝︧︣ور︐︑ ،﹟﹛ ﹝ﹳ

  .︗︀﹜︦، وا﹜︧﹟ وا﹜︧﹫﹟ ﹇َُ︡ـا﹝﹥ و︋﹫︡ ا﹜︧﹟ ﹋︃س ) ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ 
، ︔﹛ُـ ﹇︀ل ا︨﹅ أ︋︀ك ︻﹙﹫︀ً ﹁︪︣ب: ا︨﹆﹠﹪ ﹁︪︣ب، ︔﹛ُـ ﹇︀ل ﹜﹙︧﹫﹟ : ﹜﹙︧﹟ ) ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ( ﹁﹆︀ل ا﹜﹠︊﹪ 

 ﹟﹫︧﹚﹛ : ︀ل﹇ ﹜︔ ،و﹇︀ل : ا︨﹅ ا﹜︖ًـ﹞︀︻﹤ ﹁︪︣︋﹢ا ﹪ّ﹠︻ ﹤︗﹢︋ ﹟︧﹛ا﹜ّ︡ـ﹋︀ن ﹁﹢﹜ّ﹩ ا ﹩﹚︻ ﹊ّ︐﹝﹛أ︋﹥ ﹋﹫︿ أ︨﹆﹫﹥ : ا︨﹅ ا ︀
) : ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ( ﹁﹆︀ل ا﹜﹠︊﹪ . و﹨﹢ ﹙︺﹟ أ︋﹪ ﹁﹪ ﹋﹏ِـ ﹢م أ﹜︿ ﹝ُ︣ـة، و﹇︡ ﹜︺﹠﹥ ا﹜﹫﹢م أر︋︺﹤ آ﹐ف ﹝ُ︣ـة 

﹟ﹳ ︻ ︐ٌ﹛ﹳ أو﹐دي ا﹜︧﹟ وا﹜︧﹫﹟ ؟ ︔﹛ُـ ︋ًـً︭ـ﹅ ا﹜﹠︊﹪ ﹝︀﹜﹈ ﹜︺﹠﹈ اً ︑﹙︺ًـ ︐ٌ﹛ﹳ أ︠﹪ ؟ ﹜︺﹠﹈ اً ︑َْ︪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ( ﹙﹫︀ً و︑َْ︪
︭︀ق ا﹜ّ︢ي أ︮︀︋﹠﹪ ﹝﹟ ︋︭︀ق ا﹜﹠︊﹪ ) و︨﹙﹛  ︮﹙﹩ اً ( ﹁﹞﹕ و︗﹪ و︗︧︡ي، ﹁︀﹡︐︊️ ﹝﹟ ﹝﹠︀﹝﹪ وو︗︡ت ﹝﹢︲︹ ا﹜︊ﹳ

َ ﹋﹞︀ ︑︣ى، و︮︣ت آ﹤ ﹜﹙َ︧ـ︀﹙﹫﹟ ) ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛    .﹇︡ ﹝ﹳٌ︧
از : از ﹋︖︀﹩؟ ﹎﹀︐﹛: ﹎︀ه ︋﹥ ﹝﹟ ﹎﹀️ آن ︗﹢ان ︎︦ از ا︨︐﹞︀ع ا﹟ روا️ ده ﹨︤ار در﹨﹛ و ︨﹩ د︨️ ﹜︊︀س ︋﹞﹟ ︋︪﹫︡، آن: ﹝﹠︭﹢ر ﹎﹀️

  ﹋﹢﹁﹥، ﹎﹀️ از ﹡︥اد ︻︣ب ︀ از ﹝﹢ا﹜﹩؟
﹁︣دا در ﹝︧︖︡ : ︨︍︦ آن ︗﹢ان ﹎﹀️! ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︋︀ ذ﹋︣ ا︫﹢︠ ︒︡ ﹟︀﹜﹛ ﹡﹞﹢دى ︋﹥ ︑﹢ ︪﹛ رو︫﹠﹩ دادم: از ﹡︥اد ︻︣ب، ﹎﹀️: ﹎﹀︐﹛

﹡︤د ﹝﹟ ︋﹫︀، ﹝︊︀دا راه را ﹎﹛ ﹋﹠﹩، از آ﹡︖︀ ﹡︤د آن ︫﹫ ﹋﹥ در ﹝︧︖︡ش ا﹡︐︷︀رم دا︫️ ︋︀ز﹎︪︐﹛، او از د︡ارم ) ﹝︧︖︡ ﹝︺﹫﹠﹩(︋﹠﹩ ﹁﹑ن 
︠︡او﹡︡ ︗︤اى : ︠﹢︫︀ل ︫︡ و ﹝︣ا در آ︾﹢ش ﹋︪﹫︡ و از ︗︣︀ن ︋︣ادرش ︎︨︣﹫︡، در  ︣﹨ ︨︀︎﹥ ﹎﹀︐﹥ و د︡ه ︋﹢دم ︋︣ا︩ ︫︣ح دادم، ﹎﹀️

  .︣ ︋﹥ او ﹋︣ا﹝️ ﹋﹠︡ و ﹝︀ را در ︋︪️ ﹋﹠︀ر ﹨﹛ ﹇︣ار د﹨︡︠﹫
اى ︨﹙﹫﹞︀ن روز ︋︺︡ ︋︣ ﹝︣﹋︊﹛ ︨﹢ار ︫︡م و راه ﹝︧︖︡ى را ﹋﹥ آن ︗﹢ان ︋︣ا︣︺︑ ﹜︿ ﹋︣ده ︋﹢د در ︎﹫︩ ﹎︣﹁︐﹛، ﹨﹠﹢ز ﹝︧︀﹁︐﹩ را ﹡︍﹫﹞﹢ده ︋﹢دم 

︠﹢ا﹡﹛ ﹨︣ ﹥ ︋︀دا ︋︀د و از ﹝︣﹋︊﹛  ا﹟ ﹝︣دم ﹡﹞︀ز ﹝﹩ ︋﹥ ︠︡ا ﹇︧﹛ ︋︀: ﹋﹥ راه ﹝︧︖︡ را ﹎﹛ ﹋︣دم، در آن ︋﹫﹟ ︮︡اى اذان از ﹝︧︖︡ى ︫﹠﹫︡م، ﹎﹀︐﹛
﹜︐﹁︀ ︀ل ﹡︷︣م، ︋﹥ ﹇︀﹝️ ا﹝︀م ا﹁︐︀د و او را ﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹨﹞︀ن ︗﹢ان آ﹝︡م و وارد ﹝︧︖︡ ︫︡م، در آن ﹟﹫︀︎ . ︀ده و ︋﹥ او︐︧در ︨﹞️ را︨️ او ا

از ! د︡م ︮﹢رت، د︨️، ︎︀ و ︨︣ وى، ﹝︀﹡﹠︡ ︠﹠︤︣ ︋﹢دا﹇︐︡ا ﹋︣دم، ﹨﹞﹫﹟ ﹋﹥ ︋﹥ ر﹋﹢ع ︀ ︨︖︡ه ر﹁︐﹫﹛، ﹡︀﹎︀ن ︻﹞︀﹝﹥ از ︨︣ او ا﹁︐︀د، ︋︀ ︑︺︖︉ 
و﹇︐﹩ . و ︋︧﹫︀ر در ا﹝︣ او ﹝︐﹀﹊︣ ︫︡م! ﹎﹢﹛ ︠﹢ا﹡﹛ و ﹥ ﹝﹩ دا﹡︧︐﹛ ﹥ ﹝﹩ د︡ن آن ﹝﹠︷︣ه، ︀﹜﹩ ︋﹥ ﹝﹟ د︨️ داد ﹋﹥ از ﹡﹞︀ز ︾︀﹁﹏ ︫︡م و ﹡﹞﹩
︋︣ادرم ﹝︊﹙︽﹩ : ︣ا، ﹎﹀️: ︣ادرم ﹡︣﹁︐﹥ ︋﹢دى؟ ﹎﹀︐﹛آ︀ ︑﹢ د︣وز ﹡︤د ︋: ﹡﹞︀ز ︋﹥ ︀︎︀ن ر︨﹫︡ آن ﹝︣د ︋﹥ ︮﹢ر︑﹛ ﹡﹍︀ه ︻﹞﹫﹆﹩ ا﹡︡ا︠️، ︨︍︦ ﹎﹀️

  :﹝︀ل و ︑︺︡ادى ﹜︊︀س ︋﹥ ︑﹢ ا︻︴︀ ﹡﹊︣د؟ ﹎﹀︐﹛
︋︣د، ﹢ن ا﹨﹏ ﹝︧︖︡ ﹝︀ را د︡﹡︡، در ︎﹩ ﹝︀ روا﹡﹥  ﹎︀ه د︨︐﹛ را در د︨️ ﹎︣﹁︐﹥ و ︋︀ ︠﹢د ﹝﹩ ︣ا و ︗︣︀ن را ︑︀ ︋﹥ آ︠︣ ︋︣ا︩ ﹡﹆﹏ ﹡﹞﹢دم، آن

﹝︀ وارد ﹡︪﹢د، ︨︍︦ ﹜︊︀س را از ︑﹠︩ ︋﹫︣ون ﹋︪﹫︡، د︡م ︋︡﹡︩ ︋︡ن ︠﹠︤︣ ا︨️، د︡ن ا﹟ در را ︋︊﹠︡ ︑︀ ﹋︦ ︋︣ : ︫︡﹡︡، ︋﹥ ︾﹑﹝︩ ﹎﹀️



ا﹟ ﹝﹠︷︣ه ︫︣﹩ دارد ﹋﹥ ︀︋︡ ︋︣ا️ ︋︀ز﹎﹢ : ︋﹫﹠﹛؟ ﹎﹀️ ︋︣ادر ا﹫﹨ ﹤ ﹟︐﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ ︑﹢ ﹝﹩: ︋︀ ︑︺︖︉ ﹎﹀︐﹛! ﹝﹠︷︣ه ﹝︣ا ︋﹥ و︪️ ا﹡︡ا︠️
﹋︣دم، در ﹊﹩ از روز﹨︀  و ا﹇︀﹝﹥ ﹡﹞︀ز ︊︮ ︻﹙﹩ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م را ﹨︤ار ﹝︣︑︊﹥ ﹜︺﹟ ﹝﹩ ﹝﹣ذن ا﹟ ﹝︧︖︡ ﹨︧︐﹛ و روزا﹡﹥ ︋﹫﹟ اذان) ا﹝︀م(﹋﹠﹛، ﹝﹟ 

︋﹫﹠﹩ ︑﹊﹫﹥  ﹋﹥ روز ︗﹞︺﹥ ︋﹢د و ︻﹙﹩ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م و ﹁︣ز﹡︡ا﹡︩ را ︀ر ﹨︤ار ︋︀ر ﹜︺﹟ ﹋︣ده ︋﹢دم، از ﹝︧︖︡ ︠︀رج ︫︡م و ︋︣ ا﹟ د﹋︀ن ﹋﹥ ﹝﹩
︋ ︀﹢﹎ ﹤﹋ ︡مد ︀︀ن ︠﹢ا︋﹛ ر︋﹢د، در ︻︀﹜﹛ رؤ﹎︀﹡ ،دم﹢﹝﹡ ،زده ﹤﹫﹊︑ ﹩︐︪︋ ︀ى﹊︐﹞ ︣︋ َ︧ـ﹑م﹛︡م ﹋﹥ ︻﹙﹩ ︻﹙﹫﹥ او د ︫︡ ﹜︧︖﹞ در ﹡︷︣م ️︪

﹤﹊ار ︣︋ ﹈ ︣﹨ ﹩︮﹢︭︋ ﹩﹛︀︫﹢︠ ︫︀د﹝︀﹡﹩ و ︀︋ ﹟﹫︧ و ﹟︧ ︀ده︖︨ ︀﹡︎︀ى آ ︣از ﹡﹢ر ﹎︧︐︣ده ︋﹢د اى ︑﹊﹫﹥ دا︫︐﹠︡ و در ز ﹩︀﹨ ! در آن
ا﹡︡ و در د︨️ ︧﹟ آ﹁︐︀︋﹥ و در د︨️   ﹟﹫︧︧﹫﹟ ︎﹫︩ روى او ا︧︐︀ده ︀ل د︡م ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ︨﹙ّ﹛ ﹡︪︧︐﹥ و ︧﹟ و

︎︡رت ︻﹙﹩ را ︨﹫︣اب : ︋﹥ ﹝﹟ آب ︋︡ه، وى را آب داد، ︨︍︦ ︋﹥ ︧﹫﹟ ﹁︣﹝﹢د: اى ︋﹢د، ︎﹫︀﹝︊︣ ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ︨﹙ّ﹛ ︋﹥ ︧﹟ ﹁︣﹝﹢د ﹋︀︨﹥
︧﹟ ︗︀﹡﹛ : ︐﹩ ﹋﹥ در آ﹡︖︀ ︱﹢ر دا︫︐﹠︡ آب ︋︡﹨︡، ︨︍︦ ﹁︣﹝﹢د﹋﹟، ︧﹫﹟ ︎︡رش را ︨﹫︣اب ﹋︣د، دو︋︀ره ︧﹟ را ﹝︃﹝﹢ر ﹡﹞﹢د، ︑︀ ︋﹥ ︗﹞︀︻

﹍﹢﹡﹥ او را آب د﹨﹛، ︋︀ ا﹟ ﹋﹥ ! ︎︡ر ︗︀ن: ا﹝︀ ︧﹟ روى از ﹝﹟ ︋︣﹎︣دا﹡﹫︡ و ︻︣ض ﹋︣د! ︋﹥ ﹝︣دى ﹋﹥ ︋﹥ ا﹟ د﹋︀ن ︑﹊﹫﹥ داده ﹡﹫︤ آب ︋﹠﹢︫︀ن
ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ُ﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ︨﹙ّ﹛ !! ︋︀ر ﹜︺﹟ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹠︡ و ا﹝︣وز ︋︭﹢ص ﹝︀ و ︎︡ر﹝︀ن را ︀ر ﹨︤ار ﹨︣ روز ︎︡رم را ﹨︤ار ﹝︣︑︊﹥ ﹜︺﹟ ﹝﹩

﹥ ︋︀︻︒ ︫︡ ﹋﹥ ﹨︣ روز ︋︣ادرم ︻﹙﹩ و ﹁︣ز﹡︡ا﹡﹛ ︧﹟ و ︧﹫﹟ را ﹜︺﹟ ﹋﹠﹩؟ : ︎︦ از ︫﹠﹫︡ن ا︨ ﹟﹟، ︋︀ ︾︱︉ ︋﹥ ﹝﹟ ﹡﹍︀ه ﹡﹞﹢د و ﹁︣﹝﹢د
در آن ! ﹟ ا﹡︡ا︠️ ﹠︀ن ﹋﹥ ︨︣ا︨︣ ︋︡﹡﹛ را ﹁︣ا﹎︣﹁️︨︍︦ از روى ︪︠﹛ آب د﹨︀﹡︩ را ︋︣ ﹝! ︠︡ا ︑﹢ را ﹜︺﹠️ ﹋﹠︡ و ر﹞︐︩ را ︋︣ ︑﹢ روا ﹡︡ارد

﹨﹠﹍︀م از ︫︡ت ︠﹢ف و و︪️ از ︠﹢اب ︣︎︡م و د︡م ︋﹥ ﹨︣ ﹝﹢︲︺﹩ ﹋﹥ آب د﹨︀ن ﹝︊︀رك آن ︱︣ت ا︮︀︋️ ﹋︣ده ﹝︧ ︫︡ه، ﹠︀ن ﹋﹥ 
  !﹋﹠﹠︡﹎︀ن آ︐﹩ از آ︀ت ︾︱︉ ا﹜﹩ ︫︡م و ︋︀︻︒ ︻︊︣ت د﹍︣ان ﹎︣د︡م ﹋﹠﹩ و ︋︣اى ︎︨︩︣ ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩

  أ︻︖︉ ﹝﹟ ﹨︢﹟ ا﹜︡︓﹫﹟ ؟) ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ( ﹙﹫﹞︀ن ︨﹞︺️ ﹁﹪ ﹁︱ ﹪﹚︻ ﹏︀︀ ︨: ︔﹛ ﹇︀ل 
︽ْ︱ﹳ﹥ ﹡ٌ﹀︀ق، ﹐ ︉ّـ ︻﹙﹫︀ً إ﹐ّ ﹝﹣﹝﹟، و﹐ ︊︽︱﹥ إ﹐ّ ﹋︀﹁︣  ︀ أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ا﹔﹝︀ن ؟ : ﹁﹆﹙️ . ︀ ︨﹙﹫﹞︀ن ﹳ︉ّـ ︻﹙﹪ إ﹞︀ن و︋ﹳ

﹟ؤ ﹇︐﹏ ﹨: ﹇﹙️ : ﹜﹈ ا﹔﹝︀ن، ﹇︀ل، : ﹇︀ل  ﹁﹞︀ ︑﹆﹢ل : ﹁﹪ ا﹜﹠ّ︀ر ﹐ أ︫﹈ّـ، ﹁﹆﹙️ : ﹣﹐ءٌ ؟ ﹇︀ل ﹁﹞︀ ︑﹆﹢ل ︀ أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ﹁﹪ ﹝ًـ
  ﹁﹫﹞﹟ ﹇َ︐َ﹏ أو﹐د﹨﹛ وأو﹐د أو﹐د﹨﹛ ؟

ث ︻﹟ ﹁︱︫ ︀﹝︋ ﹪﹚︻ ﹏︀️ : ﹁َ﹠﹊ًُ︦ـ رأ︨﹥ ︔﹛ ﹇︀ل : ﹇︀ل  ِ︡ـ ﹈ﹳ ︻ًـ﹆﹫﹛َ، و﹜﹊﹟ ًـ ﹁﹞﹟ ﹇︐﹏ : ﹁﹆﹙️ : ﹇︀ل . ︀ ︨﹙﹫﹞︀ن ا﹜﹞ﹳ﹙ْ
﹫︡ ! و﹜︡ه ﹁﹢ ﹁﹪ ا﹜﹠ّ︀ر  ︀ ︻﹞︣و أ﹢﹛ : ︫︡﹏ ﹜﹞﹟ ﹇َ︐﹏ و﹜︡ه، ﹁﹆︀ل ا﹜﹞﹠︭﹢ر ︮︡﹇️ ︀ ︨﹙﹫﹞︀ن ا: ﹇︀ل ︻﹞︣و ︋﹟ ︻ﹳ︊ًـ

︻﹟ أ﹡︦ أنُـ ﹝﹟ ﹇︐﹏ أو﹐د ︻﹙﹩ ﹐ ︪﹛ّـ  -︺﹠﹪ ا﹜︧﹟  -وأ︠︊︣﹡﹪ ا﹜︪﹫ ا﹜︭︡ق : ︻﹙﹫﹥ أ﹡ّ﹥ ﹁﹪ ا﹜﹠ّ︀ر، ﹁﹆︀ل ︻﹞︣و 
  را﹤ ا﹜︖﹠ّ﹤

  .﹞︀ن إ﹐ّ ﹝﹆︐﹢﹐ ﹜﹢﹐ ﹝﹊︀ن ︻﹞︣و ﹝︀ ︠︣ج ︨﹙﹫: و︠︣︗﹠︀ ﹁﹆︀ل أ︋﹢ ︗︺﹀︣ : ﹁﹢︗︡ت أ︋︀ ︗︺﹀︣ و﹇︡ ﹞︰ و︗﹥، ﹇︀ل : ﹇︀ل 
دو︨︐﹩ ︻﹙﹩ ! اى ︨﹙﹫﹞︀ن! ︠︀︵︣ دارى؟ آ︀ در ﹁︱︀﹏ ︻﹙﹩ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م ﹝︀﹡﹠︡ ا﹟ دو ︡︒، روا︐﹩ ︋﹥! اى ︨﹙﹫﹞︀ن: ︨︍︦ ﹝﹠︭﹢ر ﹎﹀️

﹣﹝﹟ دارد ﹝﹍︣ ﹝ ︋︀︫︡، ︣ا ﹋﹥ ﹨︣﹎︤ ︻﹙﹩ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م را دو︨️ ﹡﹞﹩ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م ا﹞︀ن ﹝︰ و د︫﹞﹠﹩ و ︻︡اوت ︋︀ او ︋﹥ ︑﹠︀﹩ ﹡﹀︀ق ﹝﹩
در ︎﹫︣ا﹝﹢ن ا﹟ دو ︡︒ ! اى ا﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟: ︨﹙﹫﹞︀ن ﹎﹢︡ ﹎﹀︐﹛. دارد ﹝﹍︣ ﹋︀﹁︣ ︠︊﹫︒ و ز︀﹡﹊︀ر ︎︀ك و ︠︀﹜︬ و او را د︫﹞﹟ ﹡﹞﹩

﹡︷︣ ︫﹞︀ در ︋︀ره ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ︻﹙﹩ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م و : آرى، ﹎﹀︐﹛: ا﹡﹍﹫︤، ︨﹣ا﹜﹩ ︋﹥ ︠︀︵︣م آ﹝︡ه آ︀ در ا﹝︀﹡﹛ ﹋﹥ از ︫﹞︀ ︎︨︩︣ ﹡﹞︀﹛؟ ﹎﹀️ ا︻︖︀ب
  :﹎﹀︐﹛! در آ︑︩ ﹇︣ ا﹜﹩ ﹝︺ّ︢ب ﹨︧︐﹠︡ و در ا﹟ ︻﹆﹫︡ه ︑︣د︡ى ﹡﹫︧️: را ︋﹥ ﹇︐﹏ ر︨︀﹡︡﹡︡ ﹫︧️؟ ﹎﹀️او﹐دش 

د و در ︋︀ره ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ او﹐د ا﹠︀ و او﹐د او﹐د︫︀ن را ﹋︪︐﹥ ︋︀︫﹠︡، ﹡︷︣︑︀ن ﹫︧️؟ ︋︀ ︫﹠﹫︡ن ا︨ ﹟﹟ ︨︣ را ︤︋︣ ا﹁﹊﹠︡ و ︗﹢ا︋﹩ ︨︣︋︧︐﹥ دا
﹨︣ ﹇︡ر از ﹁︱︀﹏ ︻﹙﹩ را ﹋﹥ ︋﹥ : ﹝️ و ﹝﹙﹈ ﹡︀زا︨️، ا﹝︀ اى ︨﹙﹫﹞︀ن ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ آ﹡︙﹥ ﹋﹥ ﹎﹀︐﹛ ﹩﹠︺﹊﹢ -ا﹜﹞﹙﹈ ︻﹆﹫﹛! اى ︨﹙﹫﹞︀ن: ﹎﹀️

  ].﹋﹥ در ا﹟ را︨︐︀، ﹎︤﹡︡ى ︋﹥ ︑﹢ ﹡﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡[︠︀︵︣ دارى ︋︀ز﹎﹢ ﹋﹟ 
﹝﹠︀﹇︉ ) ﹨ـ  ٤٨٣﹝︐﹢﹁︀ي (﹜﹪ ا﹜﹞︀﹜﹊﹪، ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜︴﹫︉ ︋﹟ أ︋﹪ ︺﹙﹩ ︋﹟ ا﹜︖﹑︋﹪، أ︋﹢ ا﹜︧﹟ ا﹜﹢ا︨︴﹪ ا﹜﹞︀﹜﹊﹪، ا﹜﹞︺︣وف ︋︀︋﹟ ا﹜﹞︽︀ز

  ٢٣٦، ص )ع ( ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ 
  :︋︀ ا﹟ ︨﹠︡ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️» ﹝﹠︀﹇︉«ا﹟ روا️ را ︠﹢ارز﹝﹪ ﹡﹫︤ در ﹋︐︀ب 

أ︠︊︣﹡︀ ا﹜︪﹫ ا﹐﹝︀م ︋︣﹨︀ن ا﹜︡﹟ أ︋﹢ ا﹜︧﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹫﹟ ا﹜︽︤﹡﹢ي ︋﹞︡﹠﹤ ا﹜︧﹑م ﹁﹪ داره، ︨﹙ ر︋﹫︹  - 279
︀﹝︧﹝︠أر︋︹ وأر︋︺﹫﹟ و ﹥﹠︨ ﹟﹞ أ︋﹪ ا﹔︫︺︒ ا﹔ول ﹟︋ ︣﹝︻ ﹟︋ ︡﹝ا﹖﹝︀م أ︋﹢ ا﹜﹆︀︨﹛ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ أ ﹫︪﹛أ︠︊︣﹡︀ ا ﹥



ا﹜︧﹞︣﹇﹠︡ي، أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ا﹜﹆︀︨﹛ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ﹝︧︺︡ة ا﹖︨﹞︀︻﹫﹙﹪ ﹁﹪ ︫︺︊︀ن ︨﹠﹤ ا︔﹠︐﹫﹟ و︑︧︺﹫﹟ وأر︋︺﹞︀﹤ أ︠︊︣﹡︀ 
 ﹪﹝︧﹛ا ︿︨﹢ ﹟︋ ︤ة﹝ ﹜︨︀﹆﹛أ︋﹢ ا-  ﹛︀︭﹛اً ︋﹟ ︻︡ي ︋﹟ ︻︊ -ا﹜︣︗﹏ ا ︡︊︻ ︡﹝أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ أ ︡﹝﹞ ﹟︋ ًا ︡

ا﹜︀﹁︶، أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ︻﹙﹪ ا﹜ ﹟︋ ︣﹫﹀︻ ﹟︋ ﹟﹫︧﹞︀د ︋﹟ ز︀د ا﹜︺︴︀ر ︋﹞︭︣، ︡︔﹠︀ أ︋﹢ ︺﹆﹢ب ﹢︨︿ ︋﹟ ︻︡ي ︋﹟ 
  : ...زر﹅ ︋﹟ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ا﹜﹊﹢﹁﹪ ا﹜︐﹫﹞﹪، ︣︗ ︀﹠︔︡︣ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹞﹫︡ ا﹜︱︊﹪ ︡︔﹠﹪ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ ﹝︣ان ا﹔︻﹞︩ ﹇︀ل 

﹝﹣︨︧﹤ ا﹜﹠︪︣ ا﹖︨﹑﹝﹪ : ﹡︀︫︣  -ا﹜︪﹫ ﹝︀﹜﹈ ا﹜﹞﹞﹢دي : ، ︑﹆﹫﹅ 284، ا﹜﹞﹠︀﹇︉، ص )﹨ـ568︐﹢﹁︀ي ﹝(ا﹜﹞﹢﹁﹅ ا︋﹟ ا﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ا﹜﹞﹊﹪ ا﹜﹢ارز﹝﹪ 
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  :︠﹢د ︋︀ ︀ر ︨﹠︡ ذ﹏ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ » ا﹝︀﹜﹪ «ا﹟ روا️ را ︫﹫ ︮︡وق در ﹋︐︀ب 
﹟ِ ا﹜ْ 2 ًـ ︡ﹳ ︋ؤ﹟ﹳ ا﹜ًْ︧ـ ُ︡ـ︔َ﹠َ︀ أَؤ﹞ًـ ؤ︡ﹳ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︋ؤ﹟ﹳ ًـ ً︡ـ ا﹜ِ︧ـ﹠َ︀﹡ٌ﹪ّـ وًـ ︻︊ًـ ﹩ ا﹜ُ︡ـ﹇ُ︀قﹳ وًـ ﹝ﹳًـ﹞ُـ︡ﹳ ︋ؤ﹟ﹳ أَؤ﹞ًـ ً︡ـ ︋ؤ﹟ِ ﹝ﹳ﹢ً︨ـ ﹆َ︴ُ︀نﹳ وًـ ︻ًـ﹙ٌ﹪ّـ ︋ؤ﹟ﹳ أَؤ﹞ًـ

﹆َ︴ُ︀نﹳ  ُـ︀ ا﹜ْ ﹩ ︋ؤ﹟ِ زَ﹋َِ︣ ︡ﹳ ︋ؤ﹟ﹳ ًـؤ﹫ًـ ︊ُـ︀سِ أَؤ﹞ًـ ︺ًـ ُ︡ـ︔َ﹠َ︀ أَ︋ﹳ﹢ ا﹜ْ ﹥ﹳ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ﹇َ︀﹜ُ﹢ا ًـ ٌ﹞ًـ ︼ُ رًـ ٌ︀ُـ︡ ا﹜ُ︭ـ﹝ًـﹳ﹞ًـ َ︀لًـ﹇ ٌ ︡ؤ ︣ﹳ ︋ؤ﹟ﹳ ︻︊ًـ ُ︡ـ︔َ﹠َ︀ أَ︋ﹳ﹢ ﹝ﹳًـ﹞ُـ︡ ︋ًـ﹊ْ
ؤ ُ︡ـ︔َ﹠َ︀ ︻︊ًـ ︊ُـ︀سِ ﹇َ︀لًـ ًـ ︺ًـ ︱ؤ﹏ﹳ ︋ؤ﹟ﹳ ا﹜ْ َ﹀ ُ︡ـ︔َ﹠َ︀ ا﹜ْ ُ︡ـ︔َ﹠ٌ﹪ ︻ًـ﹙ٌ﹪ّـ ︋ؤ﹟ﹳ ﹝ﹳًـ﹞ُـ︡ ﹇َ︀لًـ ًـ ﹫︉ ﹇َ︀لًـ ًـ ِ︊ ُ︡ـ︔َ﹠َ︀ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︋ؤ﹟ِ ًـ رُـاقﹳ ﹇َ︀لًـ ًـ ﹢ًـ ﹆ُّ︡ـوسِ ا﹜ْ ︡ﹳ ا﹜ْ

﹟ِ ا﹜ْ︃َ︻ؤ﹞ًـِ︩   ﹝ﹳًـ﹞ُـ︡ﹳ ︋ؤ﹟ﹳ ﹋َ︓ٌ﹫ٍ︣ ︻ًـ
︡ﹳ ︋ؤ﹟ﹳ وًـ ُ︡ـ︔َ﹠َ︀ أَؤ﹞ًـ انﹳ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︻ًـ﹙َ﹫ؤ﹥ٌ ﹇َ︀لًـ ًـ ً︡ـ ا﹜ْ﹞ﹳ﹊َ︐ِ︉ﹳ رِ︲ؤ﹢ًـ ا﹨ٌ﹫﹛ًـ ︋ؤ﹟ِ أَؤ﹞ًـ ︋ؤً︣ـ ﹫ؤ﹟ﹳ ︋ؤ﹟ﹳ إِ ُ︡ـ︔َ﹠َ︀ ا﹜ْﹳً︧ـ ُ︡ـ︔َ﹠َ︀ ︋ًـ﹊ْ︣ﹳ ︋ؤ﹟ﹳ  ًـ ﹆َ︴ُ︀نﹳ ﹇َ︀لًـ ًـ ﹩ ا﹜ْ ًـؤ﹫ًـ

︊ؤ︡ﹳ ا﹜﹙ُ﹥ٌ  ُـ︔َ﹠ٌ﹪ ︻ًـ ﹫︉ ﹇َ︀لًـ ً︡ـ ِ︊ ︊ؤٌ︡ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︋ؤ﹟ِ ًـ ﹫ؤ︡ﹳ ا﹜﹙ُ﹥ٌ[︻ًـ ؤ﹥ٌ ]  ︻ﹳ︊ًـ ︀︵َ﹢ًـ ؤ﹥ٌ[︋ؤ﹟ﹳ ﹝ﹳًـ﹞ُـٌ︡ ︋ؤ﹟ِ ︋ًـ ُ︡ـ︔َ﹠َ︀ ﹝ﹳًـ﹞ُـ︡ﹳ ︋ؤ﹟ﹳ ﹋َ︓ٌ﹫ٍ︣ ︻ًـ﹟ِ ]  ﹡َ︀︵َ﹢ًـ ﹇َ︀لًـ ًـ
ِ   ا﹜ْ︃َ︻ؤ﹞ً︩ـ

ُ︡ـ︔َ﹠َ︀ َ︀نًـ ﹇َ︀لًـ ًـ ﹜َ﹫ؤ﹠َ︀ ﹝ٌ﹟ًـ أَ︮ؤ︊ًـ ︀ ﹋َ︐َ︉ًـ إِ ً︡ـ ︋ؤ﹟ِ أَّـ﹢بًـ ا﹜﹙ُْ﹞ٌ﹪ّـ ﹁ٌ﹫﹞ًـ ︀نﹳ ︋ؤ﹟ﹳ أَؤ﹞ًـ ﹡َ︀ ︨ﹳ﹙َ﹫ؤ﹞ًـ ًـ ︊ً︣ـ ﹆َ︀ٌ︨﹛ِ ︋ؤ وًـ أَْ︠ ︡ﹳ ︋ؤ﹟ﹳ ا﹜ْ ︀وِرٍ أَؤ﹞ًـ ﹟ِ ﹝ﹳً︧ـ
﹠َِ︤يّـ  ︺ًـ ︱ؤ﹏ِ ا﹜ْ َ﹀ ﹜ٌ﹫︡ﹳ ︋ؤ﹟ﹳ ا﹜ْ ُ︡ـ︔َ﹠َ︀ ا﹜ْ﹢ًـ ︀﹡ٌ﹫﹟ًـ وًـ ﹝︀ٌَ︐َ﹫ؤ﹟ِ ﹇َ︀لًـ ًـ ﹠َ﹤َ ٌ︨️آ وًـ ︔َ﹞ًـ ﹢ؤ﹨َِ︣يّـ ً︨ـ ︐َِ︣يﹳ[ا﹜ْ︖ًـ ︺ًـ ﹠َِ︤يّـ ]  ا﹜ْ ︺ًـ ً︡ـلﹳ ︋ؤ﹟ﹳ ︻ًـ﹙ٌ﹪آ ا﹜ْ ْ﹠ ُ︡ـ︔َ﹠َ︀ ﹝ًـ ﹇َ︀لًـ ًـ

︐َِ︣يﹳ[ ︺ًـ ِ]  ا﹜ْ ︃َ︻ؤ﹞ً︩ـ ﹟ِ ا﹜ْ   ︻ًـ
ُ︡ـ︔َ﹠َ︀ ﹝ﹳًـ﹞ُـ︡ﹳ ︋ؤ﹟ﹳ إِ ُ︡ـ︔َ﹠َوًـ ًـ وِيّـ ﹇َ︀لًـ ًـ ً︡ـ ︺ًـ ﹟ﹳ ︋ؤ﹟ﹳ ︻ًـ﹙ٌ﹪آ ا﹜ْ ًـ ︺ٌ﹫︡ ا﹜ًْ︧ـ ُ︡ـ︔َ﹠ٌ﹪ أَ︋ﹳ﹢ ً︨ـ ︀قًـ ا﹜︴ُ︀﹜َ﹆َ︀﹡ٌ﹪ّـ ﹇َ︀لًـ ًـ ا﹨ٌ﹫﹛ًـ ︋ؤ﹟ِ إِ︨ؤًـ ︀ ︻ًـ﹙ٌ﹪ّـ ︋ؤ﹟ﹳ ︋ؤً︣ـ

﹟ِ ا﹜ْ︃َ︻ؤ﹞ًـِ︩ ︊ؤٌ︡ ا﹜ًْـ﹞ٌ﹫ٌ︡ ︻ًـ ︣ﹳ ︋ؤ﹟ﹳ ︻ًـ ِ ُ︡ـ︔َ﹠َ︀ ︗ً︣ـ ﹩ ا﹜ْ﹊ُ﹢﹁ٌ﹪ّـ ﹇َ︀لًـ ًـ   ︻ٌ﹫ً︧ـ
︺ؤ︰ٍ ︱ﹳُ﹛ؤ ︻ًـ﹙َ﹩ ︋ًـ ︺ؤ ︺ًـ﹠َِ︤يِـ ︻ًـ﹟ِ  وًـ زَادًـ ︋ًـ ً︡ـلِ ︋ؤ﹟ِ ︻ًـ﹙ٌ﹪آ ا﹜ْ ٌ︡︒ٌ ﹜ٌ﹞ًـ﹠ْ ︀قﹳ ا﹜ًْـ ︺ؤ︰َ وًـ ٌ︨﹫ًـ ﹆ُ﹏ؤ ︋ًـ ︀ ﹜َ﹛ؤ ًـ ︱ﹳُ﹛ؤ ﹝ًـ ︺ؤ ﹁ٌ﹪ ا﹜﹙ُ﹀ْ︶ٌ وًـ ﹇َ︀لًـ ︋ًـ

اً ﹢ؤفٌ ا﹜﹙ُ﹫ؤ﹏ِ أَنؤ أَ︗ِ︉ؤ ﹇َ︀لًـ ﹁َ﹆ُ﹞ؤ️ﹳ ﹝ﹳ︐َ﹀َ﹊ِ︣ ا﹡ٌ﹫﹆ٌ﹪ّـ ﹁ٌ﹪ ︗ًـ ︺ؤ﹀ٍَ︣ ا﹜ُ︡ـوًـ ︺ًـ︒ًـ إِ﹜َ﹪ُـ أَ︋ﹳ﹢ ︗ًـ ِ ﹇َ︀لًـ ︋ًـ ︀  ا﹜ْ︃َ︻ؤ﹞ً︩ـ ﹫ؤ﹟ًـ ﹡َ﹀ٌْ︧﹪ وًـ ﹇ُ﹙ْ️ﹳ ﹁ٌ﹫﹞ًـ ﹫ؤ﹠ٌ﹪ وًـ ︋ًـ ︋ًـ
نؤ أَْ︠ ﹪ إِ ︀ٌ﹏ِ ︻ًـ﹙ٌ﹪آ ع ﹜َ︺ًـ﹙ِ ﹟ؤ ﹁َ︱ًـ ﹜︀ُ ًـ︧ؤ︃َ﹜ُ﹠ٌ﹪ ︻ًـ ﹤ٌ إِ ︻ًـ ﹣ْ﹝ٌ﹠ٌ﹫﹟ًـ ﹁ٌ﹪ ﹨ٌَ︢هٌ ا﹜︧︀ُـ ﹜َ﹪ُـ أَ﹝ٌ﹫︣ﹳ ا﹜ْ﹞ﹳ ︺ًـ︒ًـ إِ ︀ ︋ًـ ٌ﹫ُـ︐ٌ﹪ وًـ ﹝ًـ ︊ًـ︣ؤ︑ُ﹥ﹳ ﹇َ︐َ﹙َ﹠ٌ﹪ ﹇َ︀لًـ ﹁َ﹊َ︐َ︊ؤ︐ُ﹢ً︮ـ

َ︠﹙ْ️ﹳ ︻ًـ﹙َ﹪ؤ   ...﹜َ︊ِ︧ؤ️ﹳ ﹋َ﹀َ﹠ٌ﹪ وًـ دًـ
ِ︡ـهٌ ﹇َ﹁َ....  ﹟ؤ ︗ًـ ﹫﹥ٌ ︻ًـ ﹟ؤ أَ︋ِ ﹪ ︻ًـ ﹡ٌ﹪ أَ︋ِ ًـ ︊ً︣ـ ﹪ ︵َ︀﹜ٌ︉ ع ﹇َ︀لًـ ﹁َ﹆ُ﹙ْ️ﹳ أَْ︠ ︀ٌ﹏ِ ︻ًـ﹙ٌ﹪ِـ ︋ؤ﹟ِ أَ︋ِ ︱ًـ ٌ︡︒ ﹁ٌ﹪ ﹁َ ﹠ٌ﹪ ِ︋ًـ ِ︡ـ︔ْ ︀لًـ ﹋ُ﹠ُ︀ ﹇ُ︺ﹳ﹢داً ︻ٌ﹠ًْ︡ـ ًـ

︀ ﹳ︊ؤ ﹳ﹢لﹳ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ص ﹝ًـ ﹤ُ ع ︑َ︊ؤ﹊ٌ﹪ ︋ﹳ﹊َ︀ءٍ ٌَ︫︡︡اً ﹁َ﹆َ︀لًـ ﹜ََ︀ رً︨ـ ︀ءًـتؤ ﹁َ︀︵ٌ﹞ًـ ﹪ِـ ص إِذْ ︗ًـ ︀ءﹳ ا﹜﹠ُ︊ِ ﹠ٌ﹪ ﹡ًٌ︧ـ ْ︑ ﹫ُـً︣ـ ٌ ︻ًـ ︀ أَ︋️ًـ ﹤ُ ﹇َ︀﹜َ️ؤ ًـ ︀ ﹁َ︀︵ٌ﹞ًـ ﹊ٌ﹫﹈ٌ ًـ
﹪ّـ ص ﹜َ︀ ︑َ︊ؤ﹊ٌ﹫﹟ًـ ﹁َ﹢ًـ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︀لًـ ﹜َ﹥ﹳ ﹁َ﹆َ︀لًـ ﹜ََ︀ ا﹜﹠ُ︊ِ ﹈ٌ ﹝ٌ﹟ؤ ﹝ﹳ︺ؤٌ︡مٍ ﹜َ︀ ﹝ًـ ︀كٌ زَوُـ︗ًـ نُـ أَ︋ًـ ﹟ًـ إِ ؤٍ︩ وًـ ﹇ُ﹙ْ ﹈ٌ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ﹝ٌ﹟ؤ  ﹇ًُ︣ـ ︀ زَوُـ︗ؤ︐ُ﹈ٌ ًـ︐ُ﹩ زَوُـ︗ًـ ﹝ًـ

ََْ︫وًـ أ ٌ﹤ٌ ︫ؤ ︐َ︀رًـ ﹝ٌ﹟ًـ ا﹜َْ﹁َ﹢ؤقِ ︻ً︣ـ ْ︠︀َ﹁ ︀ ﹫ًـ ُ وًـ ︗ًـ﹏ُـ ا︵ُ﹙َ︹ًـ ︻ًـ﹙َ﹩ أَ﹨ْ﹏ِ ا﹜ّ︡ـ﹡ْ نُـ ا﹜﹙ُ﹥ًـ ︻ً︤ـ ︊ؤً︣ـٌ﹫﹏ًـ وًـ ﹝ٌ﹫﹊︀ٌَ﹫﹏ًـ وًـ إِ َ︢﹜ٌ﹈ٌ ︗ًـ ︓َ﹥ﹳ ً︡ـ ︋ِ ︺ًـ ︀كٌ ﹁َ︊ًـ ﹙︀ٌَ﹅ِ أَ︋ًـ
ُـ︀هﹳ وًـ ا︑ُ ﹈ٌ إِ ︐َ︀رًـ ﹝ٌ﹟ًـ ا﹜︀َ﹚ٌَْ﹅ِ ︻ًـ﹙ٌ﹫َـ︀ً ﹁ََ︤وُـ︗ًـ ْ︠︀َ﹁ َ﹥ ﹫َـ︀ً ︔ُ﹛ُـ ا︵ُ﹙َ︹ًـ ا﹜︓ُ︀﹡ٌ﹫ًـ ︊︀ً وًـ أَؤ﹙َ﹛ﹳ ا﹜﹠ُ︀سِ ٌ﹙ْ﹞︀ً وًـ ﹡َ︊ِ ︹ﹳ ا﹜﹠ُ︀سِ ﹇َ﹙ْ ︖ًـ ٌ﹫َـ︀ً ﹁َ︺ًـ﹙ٌ﹪أ أَْ︫ ََ︢هﹳ وً︮ـ

مﹳ ا﹜﹠ُ︀سِ ٌ︨﹙ْ﹞︀ً وًـ أَ︻ؤ﹙َ﹛ﹳ ا﹜﹠ُ︀سِ ︻ٌ﹙ْ﹞︀ً أَ︨ؤ﹞ًـﹳ ا﹜﹠ُ︀سِ ﹋َ﹀ّ︀ً ً︡ـ ﹠ُ﹤ٌ وًـ  وًـ أَ﹇ْ ﹏ِ ا﹜ْ︖ًـ ︀بٌ أَ﹨ْ ا َ︫︊ًـ ﹫ِـً︡ـ ︀ ً︨ـ ﹫ؤ﹟ﹳ ا︋ؤ﹠َ︀هﹳ وًـ ﹨ُ﹞ًـ ﹟ﹳ وًـ ا﹜ْﹳً︧ـ ًـ وًـ ا﹜ًْ︧ـ
ُ وًـ ︗ًـ﹏ُـا︨ؤ﹞ﹳ ︀ ︻ًـ﹙َ﹩ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︻ً︤ـ ︐ٌِ﹞ًـ ا﹝ًـ ﹫َ︣ ﹜ٌ﹊ًَ︣ـ اةٌ َ︫︊ُـ︣ﹳ وًـ َ︫︊ِ ︀ ﹁ٌ﹪ ا﹜︐ُ﹢ؤرًـ   ...ُ﹞ًـ

 ﹟﹫︧﹛ا ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︣﹀︺︗﹢︋و ﹡︪︣ ،436: ص ، ا﹔﹝︀﹜﹪،)﹨ـ٣٨١﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︭︡وق، ا ﹅﹫﹆︑ : ﹥﹫﹞﹑︨﹐﹛،  -﹝﹣︨︧﹤ ا﹜︊︺︓﹤  - ﹇︧﹛ ا﹜︡را︨︀ت ا﹇
  .﹨ـ١٤١٧ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︴︊︺﹤



  : نتیجه گیري

︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ︋︀ ︻︊︀رات ﹝︐﹙︿، ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م را ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن و ﹝﹣﹝﹟ ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده و ر
︗﹞︺﹪ از ︮︀︋﹥ و ︑︀︋︺﹫﹟ ا﹟ روا️ را از ر︨﹢ل ︠︡ا ︋︀ ا︨﹠︀د ﹝︺︐︊︣ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋﹥ در ﹋︐︋︀︀ي ﹝︺︣وف و ﹝︺︐︊︣ ا﹨﹏ ︨﹠️ 

  .︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️ ﹡﹥ ا﹁︣اد د﹍︫︣﹢د ﹋﹥ ا︪︀ن ﹡ و در ﹡︀️ ︔︀︋️ ﹝﹪. آ﹝︡ه ا︨️

  

  ؛ پیشگامی امیرمومنان در سخنان خود آن حضرت فصل سوم

 

دارد ︻﹑وه ︋︣ روا︀︑﹪ ﹋﹥ از ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ﹡﹆﹏ ︫︡، روا︀ت ﹁︣اوا﹡﹪ از ︠﹢د ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م و︗﹢د 
  .﹋﹠︡ ﹋﹥ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ︱︣ت را ︔︀︋️ ﹝﹪

﹡﹆﹏ )  ا﹡︡ ︵︣﹅ آن ﹝︺︐︊︣ ا︨️ و ︣︵ ﹈﹅ د﹍︣ آن را ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹝︺︐︊︣ ︫﹞︣ده ︣︵)  ﹤﹋4﹅  11ر ا﹟ ﹁︭﹏ ا﹟ روا️ را از د
﹪﹞ ﹜﹫﹠﹋:  

  )  با چند مضمون و سند معتبر (قبل از همه امت ) ع(نماز گذاردن علی  اولین مسلمان بودن و: العرنی از امیرمؤمنان   حبۀ .1

﹥︊  ︋︀︑ ده ا︨️ا﹜︺︣﹡﹪ از﹢︋ ︣︲︀ ︤﹫﹡ ︣وان﹡ ﹌﹠︗ ا︨️ ﹋﹥ ︑﹢﹁﹫﹅ ﹨﹞︣ا﹨﹪ ︋︀ ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹫︴︀﹜︉ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م را دا︫︐﹥ و در ﹪﹡︀︺.  
  ﹝﹟ ﹨﹀️ ︨︀ل ﹇︊﹏ از ﹨﹞﹥ ﹝︣دم ︋︀ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ه ام،: ا︨ ،︬︫ ﹟﹟ ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م را ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢ده 

 ﹏﹆﹡ ︿﹚︐﹞ ︣ده و ︋︣︠﹪ ︵︣﹇︩ ﹝︺︐︊︣ ا︨️︋︀ ︻︊︀رات﹋.  

ؤ︺︀ً : ﹝︱﹞﹢ن اول   ) ︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣ ( ﹜﹆︡ ً︮ـ﹙ُ﹫ؤ️ﹳ ﹇︊﹏ أَنؤ ︭﹙﹪ ا﹜﹠︀س ︨︊ًـ

  :ا ﹟︋ ︡﹝﹠︊﹏ در ﹋︐︀ب ﹝︧﹠︡ش، روا️ را ︋︀ ︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣ آورده ا︨️
776 َُ﹋ ﹟︋ ﹩ٌ﹠ؤ︺ ﹤َ ًـ ﹙َ﹞ًـ ﹠ٌ﹩ ﹨َ︀ٌ︫﹛ٍ ︔﹠︀ ﹫﹩ ︋﹟ ً︨ـ ︺ٌ﹫︡ ﹝﹢﹜﹩ ︋ًـ ﹫ؤ﹏ٍ ﹇︀ل ︨﹞︺️ أ︋﹪ ︡︔﹠︀ ︻︊︡ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︡︔﹠﹪ أ︋﹪ ︔﹠︀ أ︋﹢ ً︨ـ

ً︡ـتؤ ︓ًَ︣ـ ﹝﹠﹥ ︐﹩ ︋ًـ هﹳ ︲ًـٌ﹈ًـ ︲ًـٌ﹊︀ً أَ﹋ْ ِ ﹜﹛ أَرًـ ︊ً︣ـ ︀ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ ︲ًـٌ﹈ًـ ︻﹙﹩ ا﹜ْ﹞ٌ﹠ْ ︊ُـ﹤َ ا﹜︺︣﹡﹪ ﹇︀ل رأ️ ︻ًـ﹙ٌ﹫ْـ  ︡ث ︻﹟ ًـ
تﹳ ﹇َ﹢ؤلًـ أ︋﹪ ︵َ︀﹜ٌ︉ َ︸ًَ︣ـ ︻ًـ﹙َ﹫ؤ﹠َ︀ أ︋﹢ ︵َ︀﹜ٌ︉ وأ﹡︀ ﹝︹ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︮﹙﹩ اً ︻﹙ ُ︢هﹳ ︔ُ﹛ُـ ﹇︀ل ذَ﹋َ︣ؤ ا︗ِ ً︭ـ﹙ِ﹩ ﹡َ﹢ًـ ﹫﹥ و︨﹙﹛ وًـ﹡َؤ﹟ﹳ ﹡ُ

︀هﹳ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ إ﹜﹩ ا﹖ِ︨ؤ﹑َمِ ﹁﹆︀ل ﹝︀ ︋︀﹜︢ي ︑َ ︻ًـ ︀نِ ︀ ︋﹟ أ︠﹪ ﹁ًَ︡ـ ︭ؤ﹠َ︺ًـ ︀ذَا ︑َ ﹙َ﹤َ ﹁﹆︀ل ﹝ًـ َْ﹡ ِ﹟ ︊ًـ︴ْ نِ ︋ِ ︭ؤ﹠َ︺︀ًـ
︡اً وًـ︲ًـٌ﹈ًـ ︑َ︺ًـ︖ّـ︊︀ً ﹜ٌ ﹜َ﹊ٌ﹟ؤ واً ﹐َ ︑︺﹙﹢﹡﹪ أ︨︐﹪ أَ︋ًـ ︃ْسَ وًـ ︃ْسَ أو ︋︀﹜︢ي ︑َ﹆ُ﹢﹐َنِ ︋ًـ ︊ؤ︡اً ︋ًـ ﹆َ﹢ؤلِ أ︋﹫﹥ ︔ُ﹛ُـ ﹇︀ل ا﹜﹙﹛ ﹐َ أَ︻ؤ︐َِ︣فﹳ أَنُـ ︻ًـ

ثًـ ﹝︣ات ﹫ِـ﹈ًـ ︔َ﹑َ كًـ ﹇︊﹙﹪ ︾﹫︣ ﹡َ︊ِ ًـ ︊ً︡ـ ︊ؤ︺︀ً ﹜﹈ ﹝﹟ ﹨︢ه ا﹔ُ﹝ُـ﹤ٌ ︻ًـ   ﹜﹆︡ ً︮ـ﹙ُ﹫ؤ️ﹳ ﹇︊﹏ أَنؤ ︭﹙﹪ ا﹜﹠︀س ً︨ـ
﹠︀ن ︠﹠︡︡ ﹋﹥ د﹡︡ا﹡︀ى ﹝︊︀ر﹋︩ در ﹊﹩ از روز﹨︀ ﹋﹥ ︱︣ت ا﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م ︋︣ ﹁︣از ﹝﹠︊︣ ︑︪︣︿ دا︫️  :﹎﹢ ︡︊﹥ ا﹜︺︣﹡﹪ ﹝﹪

︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م ا﹁︐︀دم ﹨﹠﹍︀﹝﹩ » ا︋﹢ ︵︀﹜︉«در ا﹟ ﹨﹠﹍︀م، ︋﹫︀د  -:︨︍︦ ﹁︣﹝﹢د -.︸︀﹨︣ ﹎︣د︡ و ﹝﹟ ︑︀ آ﹡︣وز ︱︣ت را ﹠﹫﹟ ︠﹠︡ان ﹡︡︡ه ︋﹢دم
﹋﹠﹩؟  اى ︋︣ادرزاده ﹥ ﹝﹩: ﹎﹀️︸︀﹨︣ ︫︡ و » ا︋﹢ ︵︀﹜︉«﹎︤اردم،  ﹋﹥ در ز︣ در︠️ ︠︣﹝︀ ﹨﹞︣اه ︋︀ ︎﹫︽﹞︊︣ ا﹋︣م ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ّ﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ ﹡﹞︀ز ﹝﹩

. ا︣ادى ﹡﹫︧️ -﹎﹢ ︡﹫︀ در آ﹡︙﹥ ﹝﹩ -﹋﹠﹫︡ در آ﹡︙﹥ ﹝﹩: ﹎﹀️» ا︋﹢ ︵︀﹜︉«. ︎﹫︽﹞︊︣ ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ّ﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ او را ︋﹥ ︢︎︣ش ا︨﹑م د︻﹢ت ﹋︣د
︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ّ﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥، ﹋﹥  ︨︣اغ ﹡︡ارم ﹋︧﹩ از ا﹟ ا﹝️ را ︋﹥ ا︨︐︓﹠︀ء ر︨﹢ل ا﹋︣م! ︎︣ورد﹎︀را: ︨︍︦ ︱︣ت ︻﹙﹩ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م ︨﹥ ︋︀ر ﹁︣﹝﹢د

﹨﹞︀﹡︀ ﹨﹀️ ︨︀ل ︎﹫︩ از د﹍︣ان، : ︎︦ از ا﹟ ︻﹙﹩ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م ا︲︀﹁﹥ ﹋︣د. ︎﹫︩ از ﹝﹟ ︨︣ ا︵︀︻️ و ︻︊︀دت در ︋︣ا︋︣ ︑﹢ ︋﹥ ︠︀ك ﹎︢ا︫︐﹥ ︋︀︫︡



  .︋﹥ ︻︊︀دت ︠︡ا ︎︣دا︠︐﹛
﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝︀ى( ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪، ا︋﹢︻︊︡ اً أ﹁﹢︐﹞ـ٢٤١﹨(، ،﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝أ ︡﹠︧﹞  99، ص 1ج، ﹡︫︣︀ : ﹥︊︵︣﹇ ﹥︧︨﹣﹞– ︭︣﹞.  

  : تصحیح روایت از سوي هیثمی و سخاوي

  : ︨﹠︡ آن را ︧﹟ دا﹡︧︐﹥ ا︨️  ، ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا️»  ﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡ «﹨﹫︓﹞﹪ در ﹋︐︀ب 
و︻﹟ ︊﹤ ا﹜︺︣﹡﹪ ﹇︀ل رأ️ ︻﹙﹫︀ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︱﹈ ︻﹙﹩ ا﹜﹞﹠︊︣ ﹜﹛ أره ︲︲ ﹈﹊︀ أ﹋︓︣ ﹝﹠﹥ ︐﹩ ︋︡ت ﹡﹢ا︗︢ه ︔﹛ 

︸ ︉﹛︀︵ ﹪︋︀ل ذ﹋︣ت ﹇﹢ل أ﹇ ﹥﹚﹡ ﹟︴︊︋ ﹪﹚︭﹡ ﹟﹡و ﹜﹚︨أ︋﹢ ︵︀﹜︉ وأ﹡︀ ﹝︹ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و ︀﹠﹫﹚︻ ︣
﹁﹆︀ل ﹝︀ذا ︑︭﹠︺︀ن ︀ ا︋﹟ أ︠﹪ ﹁︡︻︀ه ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م ﹁﹆︀ل ﹝︀ ︋︀﹜︢ي ︑︭﹠︺︀ن ︋︃س و﹜﹊﹟ ﹐ 

﹝﹤ ︻︊︡ك ﹇︊﹙﹪ ︾﹫︣ ﹡︊﹫﹈ ︔﹑ث ﹇︀ل ا﹜﹙﹛ ﹐ أ︻︐︣ف ︻︊︡ا ﹝﹟ ﹨︢ه ا﹔ ︑︺﹙﹢﹡﹪ أ︨︐﹪ أ︋︡ا ﹁︱﹈ ︑︺︖︊︀ ﹜﹆﹢ل أ︋﹫﹥ ︔﹛
  .﹝︣ات ﹜﹆︡ ︮﹙﹫️ ﹇︊﹏ أن ︭﹙﹪ ا﹜﹠︀س ︨︊︺︀

  .وإ︨﹠︀ده ︧﹟  رواه أ﹞︡ وأ︋﹢ ︺﹙﹩ ︋︀︠︐︭︀ر وا﹜︊︤ار وا﹜︴︊︣ا﹡﹪ ﹁﹪ ا﹔و︨︳
︡102، ص 9ج   ﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا  

،️︀وي ﹡﹫︤ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا︨  ️︨دا﹡︧︐﹥ ا ﹟︧ ︡ش را﹠︨:  
 ︻﹠﹥ ﹜﹆﹢﹜﹥ ︻﹙﹩ ا﹜﹞﹠︊︣ ا﹜﹙﹛ ﹐ أ︻︣ف ︻︊︡ك ﹇︊﹙﹪ ︾﹫︣ ﹡︊﹫﹈ ︔﹑ث و﹇﹫﹏ ︋﹏ أو﹜﹛ إ︨﹑﹝︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ر︲﹪ اً

  .و︨﹠︡ه ︧﹟ ﹝︣ات ﹜﹆︡ ︮﹙﹫️ ﹇︊﹏ أن ︭﹙﹪ ا﹜﹠︀س ︨︊︺︀
 ﹟﹝︣﹛ا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︡﹛ا ︦﹝︫ ،︀وي︧﹛︀ى(ا﹁﹢︐﹞ج)﹨ـ٩٠٢ ،︒︡﹛ا﹜﹞︽﹫︒ ︫︣ح أ﹜﹀﹫﹤ ا ︐﹁ ،︀ن،  -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ، ﹡١٣٥︫︣︀، ص٣﹠︊﹛

  .ـ﹨١٤٠٣ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︴︊︺﹤
»  ︊﹤ ا﹜︺︣﹡﹪ «، ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا﹠︑ ️︀ ا︫﹊︀ل روا️ را در ︲︺﹫︿ » ا﹜︐﹆﹫﹫︡ وا﹖︱︀ح ︫︣ح ﹝﹆︡﹝﹤ ا︋﹟ ا﹜︭﹑ح «ز﹟ ا﹜︡﹟ ︻︣ا﹇﹪ در ﹋︐︀ب 

  :﹡﹢︧︡ ﹝﹪ دا﹡︧︐﹥ و
  .وو︔﹆﹥ ا﹜︺︖﹙﹩ و﹨﹢ ﹝﹟ ︾﹑ة ا﹜︪﹫︺﹤ ︲︺﹀﹥ ا﹜︖﹞﹢ر و﹢︗ ﹟︋ ﹥︊﹟ ا﹜︺︣﹡﹩

︻︊︡ : ︑﹆﹫﹅  ،311ص    1ج   ، ا﹜︐﹆﹫﹫︡ وا﹖︱︀ح ︫︣ح ﹝﹆︡﹝﹤ ا︋﹟ ا﹜︭﹑ح،)﹨ـ٨٠٦﹝︐﹢﹁︀ى(︧﹫﹟ ا﹜︺︣ا﹇﹪، أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ز﹟ ا﹜︡﹟ ︻︊︡ ا﹜︣﹫﹛ ︋﹟ ا﹜
  .م ١٩٧٠ - ﹨ـ ١٣٨٩ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  - دار ا﹜﹀﹊︣ ﹜﹙﹠︪︣ وا﹜︐﹢ز︹ : ا﹜︣﹞﹟ ﹝﹞︡ ︻︓﹞︀ن، ﹡︀︫︣ 

﹪﹞ ﹜︣﹋︢︐﹞ را ️روا ︡﹠︨ ﹫︭︑ راوي و ﹟ا︨️ ﹋﹥ ︑﹢︔﹫﹆︀ت ا ﹤︐︧︀︫ ️︗ ﹟از ا ﹢︫﹜:  

  : ︑﹢︔﹫﹆︀ت ︊﹤ ا﹜︺︣﹡﹪
  .ا﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︻︖﹙﹪، ا︋﹟ ︊︀ن، ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟، ا︋﹟ ︻︡ي، ﹝︊︀ر﹋﹀﹢ي و ︋︣︠﹪ د﹍︣ وي را ︑﹢︔﹫﹅ و ︑︃﹫︡ ﹋︣ده ا﹡︡
  :︠︴﹫︉ ︋︽︡ادي ︋︺︡ از ا﹟ ﹋﹥ ا﹟ راوي را ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده ︑﹢︔﹫﹅ ا﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︻︖﹙﹪ را در ︋︀ره او آورده ا︨️

﹋︊︣ أ﹡︊︃﹡︀ ا﹜﹢﹜﹫︡ ︋﹟ ︋﹊︣ ︡︔﹠︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ز﹋ ︀︣︡︔﹠︀ أ︋﹢ ﹝︧﹙﹛ ︮︀﹜ ︋﹟ أ﹡︊︃﹡︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹢ا︡ ا﹔
  .﹋﹢﹁﹪ ︑︀︋︺﹪ ︔﹆﹤ أ ︡﹝︡︔﹠﹪ أ︋﹪ ﹇︀ل ︊﹤ ا﹜︺︣﹡﹪

  276ص    ،8ج   ︑︀ر ︋︽︡اد
  :﹡﹫︤ ︋︺︡ از ﹝︺︣﹁﹪ ︑﹢︔﹫﹅ ︻︖﹙﹪ را آورده ا︨️»  ︠﹑︮﹤ ︑︢﹨﹫︉ ︑︢︉ ا﹜﹊﹞︀ل ﹁﹪ أ︨﹞︀ء ا﹜︣︗︀ل «در ﹋︐︀ب 

 ) ︦︻ (﹢︗ ﹟︋ ﹥︊ ﹟︋ ﹜﹊﹛وا ﹏﹫﹋ ﹟︋ ﹥﹝﹚︨ ﹤﹠︻ا﹜﹊﹢﹁﹪ ︻﹟ ︻﹙﹪ و ﹥﹞ا﹔و﹜﹩ أ︋﹢ ﹇︡ا ﹥﹚﹝﹝﹛ا ﹜︱︋ ﹪﹡︣︺﹛ا ﹟
  ... ﹇︀ل ا﹜︺︖﹙﹪ ︔﹆﹤ ︻︐﹫︊﹤

  70، ص ︢︑ ︉﹫﹨︢︑ ﹥︮﹑︠1︉ ا﹜﹊﹞︀ل ج 
  :﹡﹫︤ ︑︭︣ ﹋︣ده ﹋﹥ وي در ﹡︤د ﹎︣و﹨﹪ ﹝﹢︔﹅ ا︨️»  ا﹜﹞﹠︐︷﹛ «ا︋﹟ ︗﹢زي در ﹋︐︀ب 

  ...︻﹠︡ ﹇﹢م  و﹋︀ن ︔﹆﹤ ...﹊﹢﹁﹪ ﹢︗ ﹟︋ ﹥︊﹟ ︋﹟ ︻﹙﹪ أ︋﹢ ﹇︡ا﹝﹤ ا﹜︺︣﹡﹪ ا﹜ -  467



  184، ص 6ج   ا﹜﹞﹠︐︷﹛
  :﹎﹢﹡﹥ آورده ا︨️ ، ︑﹢︔﹫﹆︀ت ︻﹙﹞︀ء را ا︢︑ «﹟︉ ا﹜﹊﹞︀ل «﹝︤ي ﹡﹫︤ در ﹋︐︀ب 

، و﹐ ﹜﹫︦ ﹨﹢ ︋﹞︐︣وك  ، و﹋︀ن ︐︪﹫︹،﹝﹟ أ︮︀ب ︻﹙﹪، ︫﹫ ︊﹤ ا﹜︺︣﹡﹪: وًـ﹇َ︀ل ︮︀﹜ ︋﹟ ﹝﹞︡ ا﹜︊︽︡ادي 
︊︡ اً ا﹜︺︖﹙﹪ . و︨︳ ︔︊️، ﹟ أ︋﹫﹥  .︔﹆﹤ ﹢﹁﹪، ︑︀︋︺﹪،﹋: وًـ﹇َ︀ل أ﹞︡ ︋﹟ ︻ًـ ﹝︀ رأ️ : وًـ﹇َ︀ل ﹫﹩ ︋﹟ ︨﹙﹞﹤ ︋﹟ ﹋﹫﹏، ︻ًـ

ُ︡ـ︔َ﹠َ︀: ︊﹤ ا﹜︺︣﹡﹪ ﹇︳ إ﹐ ﹆﹢ل    .︊︨︀ن اً، وا﹜﹞︡ ً، و﹐ إ﹜﹥ إ﹐ اً، واً أ﹋︊︣، إ﹐ أن ﹊﹢ن ︭﹙﹪ أو ًـ
﹥ ﹝︐︣وك ا﹜︡︒ ︋﹢د و ﹡﹥ ﹝﹢رد ا︻︐﹞︀د ︋﹙﹊﹥ در ︡ ا︪︀ن ﹡. ︊﹤ ا﹜︺︣﹡﹪، از ا︮︀ب ︻﹙﹪ و ا﹡︧︀ن ︋︤رگ و ︫﹫︺﹥ ︋﹢د: ︮︀﹜ ︋︽︡ادي ﹎﹀︐﹥ ا︨️

﹋﹠︡ ﹋﹥ ︊﹥ ا﹜︺︣﹡﹪ دا﹞︀ ﹝︪︽﹢ل ذ﹋︣ و  ﹫﹪ ︋﹟ ︨﹙﹞﹥ از ︎︡رش ﹡﹆﹏ ﹝﹪. ا﹝︀ ا﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︻︖﹙﹪ وي را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا︨️. و︨︳ ︋﹢د
  .︀ ﹡﹆﹏ روا️ و ︀ در ︀ل ﹡﹞︀ز ︋﹢د  ︑︧︊﹫ و ︑﹙﹫﹏ ︠︡او﹡︡،

  184، ص 5ج    ︑︢︉ ا﹜﹊﹞︀ل
 ﹟︋︀ءا﹝﹚︻ ا﹇﹢ال ﹤﹋ ﹟را در ︋︀ره او ذ﹋︣ ﹋︣ده  ︖︣ ︋︺︡ از ا  ﹪﹞ ︧︡﹢﹡:  

  . ...أ﹞︡ و︔﹅ ︊﹤ ﹇﹙️ ﹇︡ ︑﹆︡م ﹁﹪ ︑︣︗﹞﹤ ︀ر︔﹤ ︋﹟ ﹝︱︣ب أن
︡﹛︣ا ︗︀وز ا﹊﹠﹞ ﹤﹛ ️و﹇︀ل ︋﹟ ︻︡ي ﹝︀ رأ.  

  .او ﹝︪︀﹨︡ه ﹡﹊︣ده ا﹛ ﹝︀ ا﹝︣ ﹝﹠﹊︣ي را از: در ︑︣︗﹞﹥ ︀ر︔﹥ ﹎︫︢️ ﹋﹥ ا﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︻︖﹙﹪ وي را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده و ا︋﹟ ︻︡ي ﹎﹀︐﹥
︉︢︐﹛ا ︉︢︑   154ص    ،2ج  

  :، ︑﹢︔﹫﹅ ا︋﹟ ︊︀ن را ﹡﹫︤ ا︲︀﹁﹥ ﹋︣ده ا︨️ » ﹝︽︀﹡﹩ ا﹔︠﹫︀ر «︋︡ر ا﹜︡﹟ ︻﹫﹠﹪ در ﹋︐︀ب 
ا ﹇︡ ︗︀وز ا﹜︡: و﹇︀ل ا︋﹟ ︻︡ى. ︑︀︋︺﹩ ︔﹆﹤  :و﹇︀ل أ﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹜︺︖﹙﹩ ٍ︣﹊﹠﹞ ﹤﹛ ️︊︀ن  :﹇﹙️. ﹝︀ رأ ﹟︋ذ﹋︣ه ا

  .﹁﹩ ا﹜︓﹆︀ت
  168، ص 1ج   ر﹝︽︀﹡﹩ ا﹔︠﹫︀

، ︻﹑وه ︋︣ ا﹟ ﹋﹥ ︑﹢︔﹫﹅ ︻︖﹙﹪، ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ و ا︋﹟ ︻︡ي » ︑﹠︤﹥ ا﹜︪︣︺﹤ ا﹜﹞︣﹁﹢︻﹤ ︻﹟ ا﹔︠︊︀ر ا﹜︪﹠﹫︺﹤ ا﹜﹞﹢︲﹢︻﹤ «ا︋﹢ ا﹜︧﹟ ﹋﹠︀﹡﹪ در ﹋︐︀ب 
  :﹡﹢︧︡ و ﹝﹪ ) ﹆︀ل ﹜﹥ رؤ﹤ (ورده، او را ︗︤ء ︮︀︋﹥ ﹨﹛ دا﹡︧︐﹥  را در ︋︀ره وي آ

﹝︀ رأ️ ﹜﹥ ﹝﹠﹊︣ا ﹇︡ ︗︀وز ا﹜︡، : و﹇︀ل ا︋﹟ ︻︡ى   ﹆︀ل ﹜﹥ رؤ﹤، و﹇︀ل ا﹜︴︊︣ا﹡﹩ ︑︀︋︺﹩ ︔﹆﹤ ﹁﹆︡ ﹇︀ل ا﹜︺︖﹙﹩ ﹁﹫﹥
  ،︫﹫︺﹩ ︮︡وق ، و﹇︀ل ا︋﹟ ︻︡ىوو︔﹆﹥ ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ وا﹜︺︖﹙﹩ وا﹔︗﹙ روى ﹜﹥ ا﹔ر︋︺﹤،

﹥︺︪︣﹛ا ﹤︤﹠︑   376، ص 1ج  
  :﹡﹢︧︡ ﹝︊︀ر﹋﹀﹢ري ﹡﹫︤ وي را ︮︡وق ︋﹥ ︧︀ب آورده و ﹝﹪

 ) ﹤︊ ﹟︻ (﹢︗ ﹟︋ ﹥﹚﹫﹆︔ ︡ة﹢﹞ ﹜︔ ﹥﹚﹝﹞ ︀ء ︐﹀︋ ︣اء ︋︺︡﹨︀ ﹡﹢ن﹛ا ︐﹁و ﹥﹚﹝﹝﹛ا ﹜︱︋ ﹪﹡︣︺﹛︣ا ا︽︭﹞ ﹜﹫︖︋ ﹟
  ... ︮︡وق ا﹜﹊﹢﹁﹪

  161، ص 10ج   ︑﹀﹤ ا﹔﹢ذي
  .︫﹢د ︎︦ روا︐︩ ﹝︺︐︊︣ ﹝﹪  در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ رواي ﹡﹫︤ ﹝﹢︔﹅ ا︨️ و ︡ ا﹇﹏ ا﹟ ﹋﹥ وي ︧﹟ ا︨️؛

  ، أَو سبع سنین لقد عبدته قبل أَن یعبده أَحد منهم خمس سنین : مضمون دوم

  :آ﹝︡ه، ا﹟ ا︨️»  ا︨︡ ا﹜︽︀︋﹤ «ا﹜︺︣﹡﹪، در ﹋︐︀ب   و﹝﹪ ﹋﹥ از ︊﹤﹝︱﹞﹢ن د
 ﹪﹚︻ ﹟︋ ︡﹝َ︀ده ︻﹟ أ﹠ِ︨︅︋ ﹪﹞︤و﹝﹛أَ︋﹪ ︻︊︡ اً ا ﹟︋ ﹟︧﹛أَ︋﹢ ﹨︪︀م ا﹜︣﹁︀︻﹪، : أَ﹡︊︃َ﹡︀ أَ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ︋﹟ أَ︋﹪ ا ︀﹠︔︡

﹟، ︻﹟ ︻﹙﹪ ﹇︀ل ︊ُـ﹤ ︋﹟ ︗ﹳ﹢ًـ ﹜﹛ أَ︻﹙﹛ أَ︡اً ﹝﹟ ﹨︢ه :   ،﹏﹫︱﹁ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹠︔︡︡︔﹠︀ ا﹔َ︗﹙، ︻﹟ ︨﹙﹞﹤ ︋﹟ ﹋ ﹟︻ ،﹏﹫ًَُـ
ً︡ـ اً ﹇︊﹙﹪، ︊ًـ   .﹜﹆︡ ︻︊︡︑﹥ ﹇︊﹏ أَن ︺︊︡ه أَ︡ ﹝﹠﹛ ︠﹞︦ ︨﹠﹫﹟، أَو ︨︊︹ ︨﹠﹫﹟  ا﹔ُ﹝﹤ ︻ًـ
︨︣اغ ﹡︡ارم ﹋︧﹩ از ا﹟ ا﹝️ را ︋﹥ ا︨︐︓﹠︀ء ر︨﹢ل ا﹋︣م ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ّ﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥، ﹋﹥ ︎﹫︩ از ﹝﹟ ︨︣ ا︵︀︻️ و ︻︊︀دت در : ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹁︣﹝﹢د

  .﹨﹞︀﹡︀ ︎﹠︕ ︨︀ل ︀ ﹨﹀️ ︨︀ل ︎﹫︩ از د﹍︣ان، ︋﹥ ︻︊︀دت ︠︡ا ︎︣دا︠︐﹛. ︢ا︫︐﹥ ︋︀︫︡︋︣ا︋︣ ︑﹢ ︋﹥ ︠︀ك ﹎



  102، ص 4ج    ا︨︡ ا﹜︽︀︋﹤

  ولقد عبدتک قبل أن یعبدك أحد من هذه األمۀ بست سنین : مضمون سوم

﹟آورده ا︨️ ︵︊︣ا﹡﹪ ﹝︱﹞﹢ن ︨﹢م را ا ﹤﹡﹢﹎:  
1746  ا﹔زدي ﹇︀ل ﹛︀︮ ﹟︋ ﹟﹝︣﹛ا ︡︊︻ ︀﹠︔︡ ︀ل﹇ ︡﹝أ ︀﹠︔︡ ﹥﹝﹚︨ ﹟︻ ﹚︗﹔︣و ︋﹟ ﹨︀︫﹛ ا﹜︖﹠︊﹪ ︻﹟ ا﹝︻ ︀﹠︔︡

 ︀﹫︊﹡ ︡︺︋ ﹥﹞﹔︢ه ا﹨ ﹟﹞ ︡︊︡ك أ︺ ﹜﹛ إن ﹜﹚︺︑ ﹈﹡إ ﹜﹚﹛ا﹜︺︣﹡﹪ ︻﹟ ︻﹙﹪ أ﹡﹥ ﹇︀ل ا ﹟﹢︗ ﹟︋ ﹥︊ ﹟︻ ﹏﹫﹋ ﹟︋
  .و﹜﹆︡ ︻︊︡︑﹈ ﹇︊﹏ أن ︺︊︡ك أ︡ ﹝﹟ ﹨︢ه ا﹔﹝﹤ ︋︧️ ︨﹠﹫﹟ ﹇︊﹙﹪

  207، ص 2ج   ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹔و︨︳
﹡︷︣ ︨﹠︡ي ︋︣ر︨﹪ ︫︡ و ︑﹢︔﹫﹅ راو︀﹡︩ ا︔︊︀ت ﹎︣د︡، از ︋︣ر︨﹪ ︨﹠︡ ﹨︀ي ︋︺︡ي ︗️ ︎︣﹨﹫︤ از ا︵︀﹜﹥  از ا﹟ ﹋﹥ ﹝︱﹞﹢ن اول ا﹟ روا️ از

  .﹋﹠﹫﹛ ﹋﹑م ︮︣ف ﹡︷︣ ﹝﹪

  ) سند صحیح (انا اول من اسلم : مضمون چهارم 

  :﹎﹢﹡﹥ ا︨️ ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ︋︀ ︨﹠︡ ﹫︮ ا︡﹞  «﹟﹠﹤ د﹝︪﹅  ︑︀ر «روا️ ا︪︀ن در 
﹜︽﹠︀﹛ ︋﹟ أ︋﹪ ︻︓﹞︀ن أ﹡︀ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ ﹫﹩ ﹡︀ أ︋﹢ ︻︊︡ اً ا﹜﹞︀﹝﹙﹪ أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︵︀وس أ﹡︀ أ︋﹢ ا

أ﹡︀ أول ﹝﹟  ﹡︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ﹋︣ا﹝﹤ ﹡︀ ︻︊﹫︡ اً ︻﹟ ︨﹀﹫︀ن و︫︺︊﹤ ︻﹟ ︨﹙﹞﹤ ︋﹟ ﹋ ﹟︻ ﹏﹫︊﹤ ︻﹟ ︻﹙﹪ ﹇︀ل
  .أ︨﹙﹛

  .﹝﹟ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀﹡﹛: ︋﹥ ﹡﹆﹏ ︊﹥ ا﹜︺︣﹡﹪ ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹁︣﹝﹢د
، ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ وذ﹋︣ ﹁︱﹙︀ و︑︧﹞﹫﹤ ﹝﹟ ﹚︀ )﹨ـ٥٧١﹝︐﹢﹁︀ى(︡﹝︪﹆﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ︋﹪ ا﹜﹆︀︨﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹟ إ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً،ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ا﹜

  .١٩٩٥ - ︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹀﹊︣ : ﹝︉ ا﹜︡﹟ أ︋﹪ ︨︺﹫︡ ︻﹞︣ ︋﹟ ︾︣ا﹝﹤ ا﹜︺﹞︣ي، ﹡︀︫︣: ، ︑﹆﹫﹅٣١، ص٤٢﹝﹟ ا﹔﹝︀︔﹏، ج 

  : بررسی سند روایت

︀︵ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹢︋وسأ :  
﹥︊﹨ ،︬︫ ﹟︪︀ن ︋﹥   ا︨﹛ ااز ا ﹪︀︧﹡ ا︨️ و ︡﹝︀م، «اً ︋﹟ ا﹞︪︀ن را ﹝﹢︔﹅ ﹝﹪» ﹁﹆﹫﹤، ادا﹡︡ ︑︺︊﹫︣ دارد و ا:  

  .أ︋﹢ ﹝﹞︡ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ︵︀وس ا﹜﹞﹆︣ي ﹇︣اءة ︻﹙﹫﹥  ا﹜︪﹫ ا﹜﹀﹆﹫﹥ ا﹖﹝︀م ا﹜︓﹆﹤ ...
،﹤﹫﹆﹁ ﹫︫  ،﹅︔﹢﹞ اً   ︎﹫︪﹢ا و ﹥︊﹨ ︡﹝﹞ ﹢︋ا ︡﹝ا︨️.. ︋﹟ ا.  

 ﹟﹝︣﹛أ︋﹢ ︻︊︡ ا ︉﹫︺︫ ﹟︋ ︡﹝أ ،﹪︀︧﹠﹛︀ي (ا﹁﹢︐﹞ج)﹨ـ٣٠٣ ،﹪︀︧﹠﹛ء ا﹑﹞٣٢، ص١، ︗︤ء ﹁﹫﹥ ﹝︖﹙︧︀ن ﹝﹟ إ ﹅﹫﹆︑ ، : ،ا﹔︔︣ي ﹪﹠﹢﹛︀ق ا︨أ︋﹢ إ
  ،١٤١٥ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︴︊︺﹤   ا﹜︡﹝︀م، –دار ا︋﹟ ا﹜︖﹢زي : دار ا﹜﹠︪︣ 

  :﹡﹢︧︡ ﹝﹪ دا﹡︡ و ﹝﹪   »و رواي ︡︒ ︋︧﹫︀ر﹁︀︲﹏، ﹝﹢︔﹅، ︮︡وق  «︨﹞︺︀﹡﹪ در ا﹔﹡︧︀ب، ﹡﹫︤ ا︪︀ن را 
﹝﹠﹫︫ ︀﹠︀ أ︋﹢ ﹝﹞︡ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ︵︀وس ا﹜﹞﹆︣ئ ا﹜︖﹫︣و﹡﹪ إ﹝︀م ︗︀﹝︹ د﹝︪﹅ ﹋︀ن 

︀︣﹆﹞ ︋︀ب ︗﹫︣ون ﹋︀ن ﹟﹊︧ ︀﹇︮︡و ﹥﹆︔ ﹑︲︀﹁ ︒︡﹛︣ا ﹝﹟ ا︓﹊﹞  
  ١٤٣، ص ٢ا﹔﹡︧︀ب ج 

  :دا﹡︡ ﹫︤﹎︀ر ﹝﹪ذ﹨︊﹪ ﹡﹫︤ ︋︺︡ از ﹝︺︣﹁﹪ ا︪︀ن را ﹝﹢︔﹅ و ︎︣﹨
ا︋﹟ ︵︀ووس إ﹝︀م ︗︀﹝︹ د﹝︪﹅ و﹝﹆︣﹥ أ︋﹢ ﹝﹞︡ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ا︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ︵︀ووس ا﹜︊︽︡ادي ︔﹛ 

  .و﹋︀ن ︔﹆﹤ ﹝︐︭﹢﹡︀ ...ا﹜︡﹝︪﹆﹪ 
  ٩٨، ص ٢٠︨﹫︣ أ︻﹑م ا﹜﹠︊﹑ء ج 

  :دا﹡︡ و ︑﹢︔﹫﹅ ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ را ﹡﹫︤ ﹎︤ارش ﹋︣ده ا︨️ و در ︑︀ر ا﹐︨﹑م ﹡﹫︤ ا︪︀ن را ︮︡وق ﹝﹪



 

و﹋︀ن  . ...أ︋﹢ ﹝﹞︡ ا﹜︊︽︡ادي، ︔﹛ ا﹜︡﹝︪﹆﹪، إ﹝︀م ︗︀﹝︹ د﹝︪﹅ .﹨︊﹤ اً ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ︵︀وس 
  ،و︔﹆﹥ ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ .، ﹫︮ ا﹜︧﹞︀ع ︮︡و﹇︀ً

  ٤٣٢، ص  ٣٦︑︀ر ا﹖︨﹑م ج 

  : أ︋﹢ ا﹜︽﹠︀﹛ ︋﹟ أ︋﹪ ︻︓﹞︀ن
︋︣ ︔﹆﹥ ︋﹢د﹡︩ ︑︭︣ ﹋︣ده   ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً روا️ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده، ، ︎︦ از ﹝︺︣﹁﹪ د﹇﹫﹅ و ا﹟ ﹋﹥ از » ︑﹊﹞﹙﹤ ا﹖﹋﹞︀ل «︋︽︡ادي در ﹋︐︀ب 

  :ا︨️
︑﹢﹁﹪ ﹢م ا﹔ر︋︺︀ء ا﹜﹠︭︿ ... أ︋﹢ ا﹜︽﹠︀﹛ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︻︓﹞︀ن ا﹜︧︊﹫︺﹪ ︡ث ︻﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً ا﹜︊﹫︹ 

﹥︀﹝︺︋︀دى ا﹒︠︣ة ︨﹠﹤ ︔﹑ث و︔﹞︀﹡﹫﹟ وأر﹝︗ ﹟﹞  ﹛︀︮ ﹥﹆︔ ﹢﹨و.  
﹚︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹜︀﹠︽﹛︣ده،.. ﹪ ا︋﹢ ا﹋ ﹏﹆﹡ ️︪︀ن ﹝﹢︔﹅ و ا﹡︧︀ن  483در ﹡﹫﹞﹥ ︗﹞︀دي ا﹜︓︀﹡﹪ ︨︀ل ..   از ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊﹫︡ ا﹜﹥ رواو ا ️﹁︀ و﹁︀ت

  .︮︀﹜ ︋﹢د
︗︀﹝︺﹤ أم : ︻︊︡ ا﹜﹆﹫﹢م ︻︊︡ ر︉ ا﹜﹠︊﹪، دار ا﹜﹠︪︣. د: ، ︑﹆﹫﹅٢٨٨، ص ٣، ︑﹊﹞﹙﹤ ا﹖﹋﹞︀ل، ج)﹨ـ٦٢٩﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜︊︽︡ادي، ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︽﹠﹪ أ︋﹢ ︋﹊︣ 

   ١٤١٠ا﹔و﹜﹩: ا﹜︴︊︺﹤  ﹝﹊﹤ ا﹜﹞﹊︣﹝﹤، -ى ا﹜﹆︣
  :﹡﹫︤ ︋︣ ︮︡وق ︋﹢دن ا︪︀ن ︑︭︣ ﹋︣ده ا︨️» ا﹜︺︊︣ «ذ﹨︊﹪ در ﹋︐︀ب 

  .﹝︐﹞﹫︤ ︮︡وق وأ︋﹢ ا﹜︽﹠︀﹛ ︋﹟ أ︋﹪ ︻︓﹞︀ن  ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ︡﹝﹞︧﹟ ا﹜︡﹇︀ق ︋︽︡ادي
︮﹑ح ا﹜︡﹟ . د: ، ︑﹆﹫﹅٣٠٦، ص ٣︊︣ ﹝﹟ ︾︊︣، ج ، ا﹜︺︊︣ ﹁﹪ ︠)﹨ـ ٧٤٨﹝︐﹢﹁︀ى (ا﹜︢﹨︊﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، ︫﹞︦ ا﹜︡﹟ ا︋﹢︻︊︡ اً ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن 

  .١٩٨٤ا﹜︓︀﹡﹪، : ا﹜﹊﹢️، ا﹜︴︊︺﹤ -﹝︴︊︺﹤ ﹊﹢﹝﹤ ا﹜﹊﹢️ : ا﹜﹞﹠︖︡، ﹡︀︫︣

 ﹩﹫ ﹟︋ ًاً ︋﹟ ︻︊﹫︡ ا ︡︊︻:  
  :️ا﹟ رواي از ﹡︷︣ ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ از ︗﹞﹙﹥ از ﹡︷︣ ︠︴﹫︉ ︋︽︡ادي ﹝﹢︔﹅ ا︨️ ذ﹨︊﹪ ︎︦ از ﹝︺︣﹁﹪، در ︀︎︀ن ︑﹢︔﹫﹅ ︠︴﹫︉ را آورده ا︨

  ا﹜︪﹫ ا﹜﹞︺﹞︣ ﹝︧﹠︡ ︋︽︡اد أ︋﹢ ﹝﹞︡ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ ﹫﹩ ا﹜︊︽︡ادي ا﹜﹣دب ︻︣ف ︋︀︋﹟ ا﹜︊﹫︹
 ﹪﹚﹞︀﹝﹛أ︋﹪ ︻︊︡ اً ا ﹪︲︀﹆﹛︡ث ︻﹟ ا ... أ︋﹪ ︻︓﹞︀ن ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹜︀﹠︽﹛︡ث ︻﹠﹥ أ︋﹢ ا .. ﹟﹊︧ ︀ن﹋ ︉﹫︴﹛︀ل ا﹇

  .﹜﹛ أرزق ا﹜︧﹞︀ع ﹝﹠﹥ و﹋︀ن ︔﹆﹤  ︋︡رب ا﹜﹫﹢د
.. از ا︋﹪ ︻︊︡ اً ﹝︀﹝﹏ روا️ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده و از او ا︋﹢ ا﹜︽﹠︀﹛ . ﹝︺︣وف ︋﹥ ا︋﹟ ا﹜︊﹫︹ ︋﹢د... ︡ ︋︽︡اد ا︋﹢ ﹝﹞︡ ︻︊︡ اً ﹝︧﹠  ︫﹫﹋ ﹟ ︨︀ل ،

  .﹡︪︧️ و ا﹡︧︀ن ﹝﹢︔﹅ ︋﹢د وي در درب ﹢دي ﹝﹪: ︠︴︉ ︋︽︡ادي ﹎﹀︐﹥. ︡︒ ﹋︣ده 
  ٢٢١، ص ١٧︨﹫︣ أ︻﹑م ا﹜﹠︊﹑ء ج 

  :﹡﹢︧︡ و در ﹋︐︀ب د﹍︣ش ﹡﹫︤ ﹝﹪
  .و︔﹆﹥ ا﹜︴﹫︉ أ︋﹢ ﹝﹞︡ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ ﹫﹩ ا﹜︊︽︡ادي ا﹜﹞﹣دب ︀︮︉ ا﹜﹞︀﹝﹙﹪وا︋﹟ ا﹜︊﹫︹ 

  ١٠١ص    ٣ج   ا﹜︺︊︣ ﹁﹪ ︠︊︣ ﹝﹟ ︾︊︣
  :︨﹞︺︀﹡﹪ ﹡﹫︤ ︑﹢︔﹫﹅ ︠︴﹫︉ ︋︽︡ادي را آورده ا︨️

 ︉﹫︴﹛ا ️︋︀︔ ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ︡﹝و﹋︀ن ︔﹆﹤ ..ذ﹋︣ه أ︋﹢ ︋﹊︣ أ ﹤﹠﹞.  
  ٧١٣، ص ٥ا﹔﹡︧︀ب ج 

  :دا﹡︡ ا ﹝﹢︔﹅ ﹝﹪︀﹇﹢ت ﹞﹢ي ﹡﹫︤ ا︪︀ن ر
  ...  و﹋︀ن ︔﹆﹤ ...أ︋﹢ ﹝﹞︡ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ ﹫﹩ ا﹜﹞﹣دب 

  ٤٥٤، ص٥﹝︺︖﹛ ا﹜︊﹙︡ان ج 
 :︫﹫︊︀﹡﹪ ﹡﹫︤ ا︪︀ن را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا︨️



 ﹩﹫ ﹟︋ ًاً ︋﹟ ︻︊﹫︡ ا ︡︊︻ ︡﹝﹞ ﹢︋و﹋︀ن ︔﹆﹤ ...أ ..  
 ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝﹞ أ︋﹪ ا﹜﹊︣م ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︧﹛ا﹔﹡︧︀ب، ج)﹨ـ٦٣٠﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪ ا﹜︖︤ري، أ︋﹢ ا ︉︢︑ ﹪﹁ دار ︮︀در : ، دار ا﹜﹠٤٢٢︪︣، ص٣، ا﹜﹙︊︀ب - 

  م١٩٨٠ -﹨ـ ١٤٠٠ -︋﹫︣وت 
  :از ﹡︷︣ ︮﹀︡ي ﹡﹫︤ وي ﹝﹢︔﹅ ا︨️

  .﹋︀ن ︔﹆﹤  ︋﹟ ﹫﹩ أ︋﹢ ﹝﹞︡ ا﹜︊︽︡ادي ا﹜﹞﹣دب ا﹜﹞︺︣وف ︋︀︋﹟ ا﹜︊﹫︹︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً
  ١٦٢، ص ١٧ج  ا﹜﹢ا﹁﹪ ︋︀﹜﹢﹁﹫︀ت

 ﹪﹚﹞︀﹝﹛أ︋﹢ ︻︊︡ اً ا:  
  :﹡﹢︧︡ ︋﹊︣ ︮﹢﹜﹪ ﹝﹪ا︋﹢. ﹙﹞︀ي ر︗︀ل ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹝﹢︔﹅ ا︨️وي ﹡﹫︤ از ﹡︷︣ ︻. ا︨﹛ ا﹟ راوي، ︧﹫﹟ ︋﹟ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ﹝﹞︡ ا﹜﹞︀﹝﹙﹪ ا︨️

 ﹟﹫︧﹛ا﹜﹆︀︲﹪ ﹝︀ت أ︋﹢ ︻︊︡ اً ا ﹪﹚﹞︀﹝﹛و﹝︀ ﹋︀ن... ︋﹟ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ا  ﹤﹇︡︮ ︹﹞ ،﹤﹠﹞ ︡﹠︨︡ث أ﹞ ا﹔رض ﹩﹚︻ ﹪﹆︋
  .و︨︐︣ه ر﹞﹥ اً و︔﹆︐﹥

︋︀﹇﹪ ﹡﹞︀﹡︡ ︻﹑وه ︋︣   ﹝︡︔﹪ ﹋﹥ در ﹡﹆﹏ روا️ ﹝︧︐﹠︡ ﹡﹆﹏ ﹋﹠︡،  و در روي ز﹝﹫﹟ ﹨﹫︘... ا︋﹢ ︻︊︡ اً ︧﹫﹟ ︋﹟ ا︨﹞︀︻﹫﹏ ﹝︀﹝﹙﹪ ﹁﹢ت ﹋︣د 
  ...ا﹟ ﹋﹥ وي ︮︀دق و ﹝﹢︔﹅ ︋﹢د

  .︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣: ، دار ا﹜﹠٨٦︪︣، ص١أ︠︊︀ر ا﹜︣ا︲﹪ ︋︀ً وا﹜﹞︐﹆﹪ ً، ج  ،)﹨ـ٣٣٥﹝︐﹢﹁︀ى(﹢﹜﹪، أ︋﹢ ︋﹊︣  ﹟︋ ︡﹝﹞﹩ ا﹜︭
  :ا︋﹟ ﹡︡﹛ ﹡﹫︤ او را از ︗﹞﹙﹥ ا﹁︣اد ﹝﹢︔﹅ ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده و ﹨﹞︀ن ︨﹟ ︮﹢﹜﹪ را ︑﹊︣ار ﹋︣ده ا︨️

﹝﹞ ﹟︋ ﹏﹫︻︀﹝︨إ ﹟︋ ﹟﹫︧﹛ا﹜﹆︀︲﹪ أ︋﹢ ︻︊︡ اً ا ﹪﹚﹞︀﹝﹛ا﹜︓﹆︀ت ︡ ا﹜︱︊﹪ا ﹟﹞  .. ا﹔رض ﹩﹚︻ ﹪﹆︋ ﹟﹊ ﹜﹛و
  و︨︐︣ه ﹝︹ ︮︡﹇﹥ و︔﹆︐﹥ ﹝︡ث ا︨﹠︡ ﹝﹠﹥

  ١٩٧٨ - ١٣٩٨ -︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹞︺︣﹁﹤ : ، دار ا﹜﹠٣٢٥︪︣، ص١، ا﹜﹀︨︣️، ج)﹨ـ ٣٨٥﹝︐﹢﹁︀ي(أ︋﹢ ا﹜﹀︣ج ا﹜﹠︡﹛، ﹝﹞︡ ︋﹟ إ︨︀ق 
  :︮︡وق دا﹡︧︐﹟ ︠︴﹫︉ ︋︽︡ادي را ذ﹋︣ ﹋︣ده ا︨️︑︺︊﹫︣ دارد و » ︻﹑﹝﹥، ︀﹁︶ و ︫﹫ و ﹝︡ث ︋︽︡اد  ا﹝︀م،«ذ﹨︊﹪ از وي ︋﹥ 

و﹝︔︡︀ أ︋﹢ ︻︊︡ اً ا﹜︧﹫﹟ ︋﹟ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ﹝﹞︡ ا﹜︱︊﹪  ا﹖﹝︀م ا﹜︺﹑﹝﹤ ا﹜﹫︫ ︶﹁︀ ︋︽︡اد ا﹜﹞︀﹝﹙﹪ ا﹜﹆︀︲﹪
  .﹋︀ن ﹁︀︲﹑ د﹠︀ ︮︀د﹇︀  ﹇︀ل ا﹜︴﹫︉.. ا﹜︊︽︡ادي 

  ٨٢٤، ص  ٣︑︢﹋︣ة ا﹜﹀︀ظ ج 
  :دا﹡︡ ﹝﹪»  ﹫﹥، ﹝︡ث﹁﹆ ﹝︐︡﹟،   ︮︡وق، «ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ د﹝︪﹆﹪ ﹡﹫︤ او را 

ا﹜︧﹫﹟ ︋﹟ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ︋﹟ أ︋︀ن أ︋﹢ ︻︊︡اً ا﹜︱︊﹪ ا﹜﹆︀︲﹪ ا﹜﹞︀﹝﹙﹪ ا﹜﹀﹆﹫﹥ ا﹜︪︀﹁︺﹪ 
  .و﹜﹪ ﹇︱︀ء ا﹜﹊﹢﹁﹤ ︨︐﹫﹟ ︨﹠﹤ و﹋︀ن ︮︡و﹇︀ د﹫﹆﹁ ︀﹠︀ ﹝︡︔︀ ...ا﹜﹞︡ث ︨﹞︹ ا﹜﹊︓﹫︣ 

  ٢٠٣، ص ١١ا﹜︊︡ا﹤ وا﹜﹠︀﹤ ج 

  :﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ﹋︣ا﹝﹤ 
  :و از ﹡︷︣ ذ﹨︊﹪ ︮︡وق ا︨️. ا︋﹢ داود و ︑︣﹝︢ي و ا︋﹟ ﹝︀︗﹥ ا︨️  اوي از راو︀ن ︋︀ري،اي ر

﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ﹋︣ا﹝﹤ ا﹜︺︖﹙﹪ ﹝﹢﹐﹨﹛ ︻﹟ أ︋﹪ أ︨︀﹝﹤ و︵︊﹆︐﹥ و︻﹠﹥ ا﹜︊︀ري وأ︋﹢ داود وا﹜︐︣﹝︢ي وا︋﹟  5044
  .  ︮︡وق ..﹝︀︗﹤ 

  ٢٠٠، ص٢ا﹜﹊︀︫︿ ج
،︉︢︑ ︤ي در﹞ ︭︣︑ ﹤︋  رازي ﹜︑︀ ﹢︋︪︀ن را وي از ﹡︷︣ ا︊︀ن ﹡﹫︤ ا ﹟︋︮︡وق ︋﹢ده و ا ﹪﹫ ﹟︋ اً ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن و داود ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ،

  :دا﹡︡ ﹝﹢︔﹅ ﹝﹪
وًـ﹇َ︀ل أ︋﹢ . ︮︡وق :وأ︋﹢ ︀︑﹛ ا﹜︣ازي ، وًـ﹇َ︀ل... ا﹜︊︀ري : ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ﹋︣ا﹝﹤ ا﹜︺︖﹙﹪ ، روي ︻﹠﹥: خ د ت ق 

ن ... ﹋︀ن ︮︡و﹇︀ :ود ︋﹟  ﹩﹫﹆﹢﹐ن ︨﹞︺️ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻ًـ︊︡ اً ︋﹟ ︨ﹳ﹙َ﹫ؤ﹞︀ن ، ودا: ا﹜︺︊︀س ︋﹟ ︻﹆︡ة وذ﹋︣ه ا︋﹟ﹳ ٌ︊︀ُـ



  ).ا﹜︓﹆︀ت(﹁﹪ ﹋︐︀ب 
  ٩١، ص٢٦︑︢︉ ا﹜﹊﹞︀ل ج

  : ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ ﹝﹢︨﹩
︋﹢د﹡︩ ︑︭︣   »︔﹆﹥«دا﹡︡ و در ︀︎︀ن ︋﹥  ﹝﹪» ︀﹁︶، و ﹊﹪ از ا︻﹑م«وي از راو︀ن ︋︀ري ا︨️ و ذ﹨︊﹪ او را ︋︀ ︑﹞︀م ا︨﹛ ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده و او را 

  :﹋︣ده ا︨️
  ︔﹆﹤ .. ا﹜︀﹁︶ أ︡ ا﹔︻﹑م  ︡ اً ︋﹟ ﹝﹢︨﹩ أ︋﹢ ﹝﹞︡ ا﹜︺︊︧﹪︻︊﹫

  ٦٨٧، ص١ا﹜﹊︀︫︿ ج
ا︋﹟ ︫︀﹨﹫﹟ و ا︋﹟ ا︋﹪ ︫﹫︊﹥ را در ︋︀ره وي   ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟، ا︋﹢ ︀︑﹛ رازي، ︻︖﹙﹪، ا︋﹟ ︊︀ن،: ا︋﹟ ︖︣ ︑﹢︔﹫﹆︀ت ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹨﹞︀﹡﹠︡

  :وره ا︨️ آ
و﹇︀ل ︋﹟ أ︋﹪ ︠﹫︓﹞﹤ ... ︊︧﹪ ﹝﹢﹐﹨﹛ ا﹜﹊﹢﹁﹪ أ︋﹢ ﹝﹞︡ ا﹜︀﹁︶ ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ ﹝﹢︨﹩ ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜﹞︐︀ر وا︨﹞﹥ ︋︀ذام ا﹜︺

﹟﹫︺﹞ ﹟︋ ﹟︻ ﹥﹆︔ ﹜︑︀ ﹢︋︮︡وق ︔﹆﹤ و﹇︀ل أ   ︒︡﹛ا ﹟︧ ...﹪﹚︖︺﹛︊︀ن. ... ︔﹆﹤ و﹇︀ل ا ﹟︋ ا﹜︓﹆︀ت وذ﹋︣ه ﹪﹁ .. .
  .︮︡وق ︔﹆﹤  ﹇︀ل ︻︓﹞︀ن ︋﹟ أ︋﹪ ︫﹫︊﹤ ﹜︓﹆︀تو﹇︀ل ︋﹟ ︫︀﹨﹫﹟ ﹁﹪ ا

  ٤٦ص ٧︑︢︉ ا﹜︐︢︉ ج

  : ︨﹀﹫︀ن  
  :﹡﹢︧︡ ا︋﹟ ︪﹞ .﹪﹞ ︣︖︭︀ت ﹋︀﹝﹏ وي را ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل ذ﹋︣ ﹋︣ده ا︨️. ن ، ︨﹀﹫︀ن ︔﹢ري ا︨️﹝︣اد از ︨﹀﹫︀

  ...︔﹆﹤ ︀﹁︶ ﹁﹆﹫﹥ ︻︀︋︡ إ﹝︀م ︖﹤ ︨﹀﹫︀ن ︋﹟ ︨︺﹫︡ ︋﹟ ﹝︧︣وق ا﹜︓﹢ري أ︋﹢ ︻︊︡ اً ا﹜﹊﹢﹁﹪
  .وي ﹝﹢︔﹅، ︀﹁︶ ﹁﹆﹫﹥، ︻︀︋︡، ا﹝︀م و ︖️ ا︨️. ︨﹀﹫︀ن ︋﹟ ﹝︧︣وق ︔﹢ري ﹋﹠︊﹥ اش ا︋﹢ ︻︊︡ اً ا︨️

 ︉︣﹆︑ج ︉︢︐﹛٢٤٤، ص١ا  
﹪﹞ ﹪﹁﹢﹋ ﹪﹚︖︻ ︧︡﹢﹡:  

﹋﹢﹁﹪ ر︗﹏ ︮︀﹜ زا﹨︡ ︻︀︋︡ ︔︊️ ﹁﹪ ا﹜︡︒ ﹁﹆﹫﹥  ︔﹆﹤ ︨﹀﹫︀ن ︋﹟ ︨︺﹫︡ ︋﹟ ﹝︧︣وق ︋﹟ ر︋﹫︹ ﹊﹠﹩ أ︋︀ ︻︊︡ اً
  ︀︮︉ ︨﹠﹤ وا︑︊︀ع

  .و داراي ︎﹫︣و ︋﹢د﹁﹆﹫﹥ و ︀︮︉ ︨﹠️   ﹝︣د ︮︀﹜ ، زا﹨︡ و ا﹨﹏ ︻︊︀دت، و ﹝﹢رد ا︻︐﹞︀د در روا️،  ﹝﹢︔﹅، از ا﹨﹏ ﹋﹢﹁﹥،.. ︨﹀﹫︀ن ︋﹟ ︨︺﹫︡ 
  ٤٠٧، ص١﹝︺︣﹁﹤ ا﹜︓﹆︀ت ج

  .︋︀ ا﹟ ︑﹢︮﹫﹀﹪ ﹋﹥ ︻︖﹙﹪ دارد ﹡﹫︀زي ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ آوردن ︑﹢︔﹫﹆︀ت وي ﹡﹫︧️

  ﹏﹫﹋ ﹟︋ ﹥﹝﹚︨ :  
﹟︀ت ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل ا﹨﹏ ︨﹠️ را در ︋︀ره وي ا﹆﹫︔﹢︑ ︣︖ ﹟︋آورده ا︨️ ا ﹤﹡﹢﹎:  

  ...︨﹙﹞﹤ ︋﹟ ﹋ ﹟︋ ﹏﹫︭﹫﹟ ا﹜︱︣﹝﹪ ا﹜︐﹠︺﹪ أ︋﹢ ﹫﹩ ا﹜﹊﹢﹁﹪ 
و﹇﹫︦ ︋﹟ ﹝︧﹙﹛ ﹝︐﹆﹟ ﹜﹙︡︒ ﹝︀ ﹡︊︀﹜﹪ إذا أ︠︢ت ︻﹠﹞︀  ﹝︐﹆﹟ ﹜﹙︡︒ ﹜︉ ︻﹟ أ﹞︡ ︨﹙﹞﹤ ︋﹟ ﹋﹫﹏﹇︀ل أ︋﹢ ︵︀

و﹋︀ن ﹁﹫﹥ ︑︪﹫︹  ︔﹆﹤ ︔︊️ ﹁﹪ ا﹜︡︒ و﹇︀ل ا﹜︺︖﹙﹪ ﹋﹢﹁﹪ ︑︀︋︺﹪ ︔﹆﹤ ︓︡﹞︀ و﹇︀ل إ︨︀ق ︋﹟ ﹝﹠︭﹢ر ︻﹟ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟
﹝︃﹝﹢ن ذ﹋﹪ و﹇︀ل أ︋﹢   ﹆﹤ا﹜︡︒ و﹇︀ل أ︋﹢ زر︻﹤ ︔  ﹋︀ن ︔﹆﹤ ﹋︓﹫︣ و﹇︀ل ︋﹟ ︨︺︡  ﹝﹟ ︔﹆︀ت ا﹜﹊﹢﹁﹫﹫﹟ ﹇﹙﹫﹏ و﹨﹢

﹜︑︀ ﹟﹆︐﹞ ﹥﹆︔ ﹥︊﹫︫ ﹟︋ ب﹢﹆︺ و﹇︀ل ︋﹟ ا﹜﹞︊︀رك ︻﹟ ︨﹀﹫︀ن ︔﹠︀  ︔﹆﹤ ︔︊️ و﹇︀ل ️︊︔ ﹥﹆︔ ﹪︀︧﹠﹛و﹇︀ل ا ﹤︺﹫︪︑ ﹩﹚︻
﹝﹠︭﹢ر و︨﹙﹞﹤   ﹜﹛ ﹊﹟ ︋︀﹜﹊﹢﹁﹤ أ︔︊️ ﹝﹟ أر︋︺﹤ ︨﹙﹞﹤ ︋﹟ ﹋﹫﹏ و﹋︀ن ر﹋﹠︀ ﹝﹟ ا﹔ر﹋︀ن و︫︡ ﹇︊︱︐﹥ و﹇︀ل ︋﹟ ﹝︡ي

  ...︋︺﹤ ﹁﹪ ا﹜﹊﹢﹁﹤ ﹐ ︓︡ ﹪﹁ ︿﹚︐﹛ ﹁﹞﹟ ا︠︐﹙︿ ︻﹙﹫﹁ ﹜﹢ ︠︀︵﹪ء و︻﹞︣و ︋﹟ ﹝︣ة وأ︋﹪ ︭﹫﹟ و﹇︀ل أ︱︀ أر



﹪﹞ ︒︡﹛او را ﹝︐﹆﹟ ا ﹜﹚︧﹞ ﹟︋ ︦﹫﹇ و ︡﹝ا︨️. دا﹡﹠︡ ا ️ب ︋﹟   ا︋﹢ زر︻﹥،. از ﹡︷︣ ︻︖﹙﹪ ﹋﹢﹁﹪، ︔﹆﹥ و ﹝﹢رد ا︻︐﹞︀د در روا﹢﹆︺ ،﹜︑︀ ﹢︋ا
و ﹡﹫︤ ﹎﹀︐﹥ . در ﹋﹢﹁﹥ ︀ر ﹡﹀︣ ا︔︊️ ︋﹢ده از ︗﹞﹙﹥ آ﹡︀ ︨﹙﹞﹥ ا︨️: ﹎﹀︐﹥ا︋﹟ ﹝︡ي . ︑︺︊﹫︣ دار﹡︡» ︔︊️  ︔﹆﹤  ︔﹆﹤ ﹝︐﹫﹟،«︫﹫︊﹥ و ﹡︀︧﹪ از وي ︋﹥ 

  .در ﹋﹢﹁﹥ ︀ر ︑﹟ ا︨️ ﹨︣ ﹋﹥ ︋︀ روا️ آ﹡﹞ ︀︀﹜﹀️ ﹋﹠︡، ︠︴︀ ﹋︣ده ا︨️: ا︨️
  ١٣٧، ص ٤︑︢︉ ا﹜︐︢︉ ج

  : ︊﹤ ا﹜︺︣﹡﹪
  .︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹝︺︐︊︣ ا︨️را در روا︀ت ﹇︊﹏ ︋﹫︀ن ﹋︣د﹛ و در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ روا️ از ﹡︷︣ ︻﹙﹞  »︊﹤ ا﹜︺︣﹡﹪«︑﹢︔﹫﹆︀ت 

  سندي دیگر براي مضمون چهارم

  :ا﹟ ا︨️ »ا﹡︀ اول ﹝﹟ ا︨﹙﹛«  ︨﹠︡ د﹍︣ ا﹟ روا️ از ︵ ﹅︣︊﹤ ا﹜︺︣﹡﹪ ︋︀ ﹝︱﹞﹢﹝﹢ن
أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ا﹜﹀︐ ﹢︨︿ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹢ا︡ أ﹡︀ ︫︖︀ع ︋﹟ ︻﹙﹪ أ﹡︀ أ︋﹢ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝﹠︡ة أ﹡︀ ︠﹫︓﹞﹤ ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ﹡︀ إ︨︀ق ︋﹟ 

﹢︨﹩ ﹡︀ ︨﹀﹫︀ن ا﹜︓﹢ري و︫︺︊﹤ ︋﹟ ا﹜︖︀ج ︻﹟ ︨﹙﹞﹤ ︋﹟ ﹋﹢︗ ﹟︋ ﹥︊ ﹟︻ ﹏﹫﹟ ︻﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ︨﹫︀ر ﹡︀ ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ ﹝
  .أ﹡︀ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛  أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ﹇︀ل

، ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ وذ﹋︣ ﹁︱﹙︀ و︑︧﹞﹫﹤ ﹝﹟ ﹚︀ )﹨ـ٥٧١﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ︋﹪ ا﹜﹆︀︨﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹟ إ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً،
  .١٩٩٥ - ︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹀﹊︣ : ﹝︉ ا﹜︡﹟ أ︋﹪ ︨︺﹫︡ ︻﹞︣ ︋﹟ ︾︣ا﹝﹤ ا﹜︺﹞︣ي، ﹡︀︫︣: ، ︑﹆﹫﹅٣١، ص٤٢﹝﹟ ا﹔﹝︀︔﹏، ج 

  )︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣(»  آ﹝﹠️ ﹇︊﹏ ان ﹣﹝﹟ أ︋﹢︋﹊︣ وأ︨﹙﹞️ ﹇︊﹏ أن ︧﹙﹛ أ︋﹢︋﹊︣ «):ع(﹝︺︀ذة ا﹜︺︡و﹤ از ︱︣ت ︻﹙﹪  .2

ا﹟ روا ︀︋ ️﹠︡ ︨﹠︡ از . ﹋﹠︡ ﹟ ﹝﹣﹝﹟ و ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝︺︣﹁﹪ ﹝﹪﹝︺︀ذة ا﹜︺︡و﹥ از ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋﹥ ︱︣ت ︠﹢دش را او﹜﹫
  :︵︣﹅ وي ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️

  ) ︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣ ( وأ︨﹙﹞️ ﹇︊﹏ أن ︧﹙﹛ أ︋﹢ ︋﹊︣ : ︨﹠︡ اول

  :﹎﹢﹡﹥ آورده ا︨️ روا️ را ا﹟» ا﹜﹞︺︀رف«ا︋﹟ ﹇︐﹫︊﹥ در ﹋︐︀ب 
ة ︋﹠️ ︻︊︡ اً ا﹜︺︡و﹤ ﹇︀﹜️ و︡︔﹠﹩ أ︋﹢ ا﹜︴︀ب ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ﹡﹢ح ︋﹟ ﹇﹫︦ ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ︨﹙﹫﹞︀ن أ︋﹢ ﹁︀︵﹞﹤ ︻﹟ ﹝︺︀ذ

أ﹡︀ ا﹜︭︡﹅ ا﹔﹋︊︣ آ﹝﹠️ ﹇︊﹏ ان ﹣﹝﹟ أ︋﹢ ︋﹊︣ وأ︨﹙﹞️  ︨﹞︺️ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ︻﹙﹩ ﹝﹠︊︣ ا﹜︊︭︣ة و﹨﹢ ﹆﹢ل
  .﹇︊﹏ أن ︧﹙﹛ أ︋﹢ ︋﹊︣

﹪﹞ ﹤︀ذه د︠︐︣ ︻︊︡ اً ︻︡و︺﹞ ︡﹢﹎ :،ا﹋︊︣م،: ﹁︣﹝﹢د ︫﹠﹫︡م ﹋﹥ ﹝﹪  از ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ﹋﹥ ︋︣ ﹝﹠︊︣ ︋︭︣ه ︋﹢د ﹅︡︮ ﹟﹞   ﹢︋ا ﹤﹋ ﹟از ا ︩﹫︎
  .︋﹊︣ ا﹞︀ن و ا︨﹑م ︋﹫︀ورد ﹝﹟ ︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ا﹞︀ن و ا︨﹑م آوردم

ا﹜﹆︀﹨︣ة، ︵︊﹅  - دار ا﹜﹞︺︀رف : د﹋︐﹢ر ︔︣وت ︻﹊︀︫﹤ دار ا﹜﹠︪︣: ︑﹆﹫﹅  ،169، ص 1ج  ، ا﹜﹞︺︀رف،)﹨ـ٢٧٦ا︋﹟ ﹇︐﹫︊﹤، أ︋﹢ ﹝﹞︡ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝︧﹙﹛ ﹝︐﹢﹁︀ي
  .︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣

  بررسی سند روایت

  : ز︀د ︋﹟ ﹫﹩ ︋﹟ ز︀د ︋﹟ ︧︀ن:  ا﹜︿
  :آورده ا︨️» ا﹜︓﹆︀ت«ا︋﹢ ︀︑﹛ و ﹡︀︧﹪ وي را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده و ا︋﹟ ︊︀ن ﹨﹛ او را در ﹋︐︀ب : ﹡﹢︧︡ ، ﹝﹪»︑︢︉ ا﹜﹊﹞︀ل«﹝︤ي در ﹋︐︀ب 

︡ اً ا﹜︧︀﹡﹪، أ︋﹢ ا﹜︴︀ب ا﹜﹠﹊︣ي، ا﹜︺︡﹡﹪، ا﹜︊ًـ︭ؤِ︣يَـ ︀︑﹛، ﹇︀ل أ︋﹢ . .... ز︀د ︋﹟ ﹫﹩ ︋﹟ ز︀د ︋﹟ ︧︀ن ︋﹟ ︻︊ًـ
 ﹪︀ًـ   .︔﹆﹤ :وا﹜﹠ُ︧



  .﹝︀ت ︨﹠﹤ أر︋︹ و︠﹞︧﹫﹟ و﹝︐﹫﹟: وًـ﹇َ︀ل ا﹜︓﹆︀توذ﹋︣ه ا︋﹟ﹳ ٌ︊ُـ︀ن ﹁﹪ ﹋︐︀ب
  .آورده ا︨️» ا﹜︓﹆︀ت«ا︋﹟ ︊︀ن وي را در ﹋︐︀ب . وي ︔﹆﹥ ا︨️: ا︋﹢ ︀︑﹛ و ﹡︀︧﹪ ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡... 

  523، ص ︢︑9︉ ا﹜﹊﹞︀ل ج 
﹪﹞ ︤﹫﹡ ﹪﹡﹑﹆︧︻ ︣︖ ﹟︋ا ︧︡﹢﹡:  

︀︧﹠﹛وا ﹜︑︀ ﹢︋︊︀ن ﹁﹪ ا﹜︓﹆︀ت﹇︀ل أ ﹟︋وذ﹋︣ه وا ﹥﹆︔ ﹪ ️﹚﹇ ﹟﹫︐︀﹞و﹇︀ل ﹝︀ت ︨﹠﹤ أر︋︹ و︠﹞︧﹫﹟ و  
  335، ص ︢︑3︉ ا﹜︐︢︉ ج 

  : ﹡﹢ح ︋﹟ ﹇﹫︦:  ب
  :﹫﹪ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ و ا︋﹢ داود وي را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا﹡︡

︻﹟  ﹡﹢ح ︋﹟ ﹇﹫︦ ︋﹟ ر︋︀ح ا﹔زدي ا﹜︡ا﹡﹪، ﹇︀ل ︻ًـ︊︡ اً ︋﹟ أ ﹟︋ ︡﹝﹠︊﹏ ︻ًـ﹟ أ︋﹫﹥، و︻︓﹞︀ن ︋﹟ ً︨ـ︺ٌ﹫︡ ا﹜︡ار﹝﹪
ًـ︀﹪ . ، و︋﹙︽﹠﹪ ︻﹟ ﹫﹩ أ﹡﹥ ︲︺﹀﹥︔﹆﹤ :وًـ﹇َ︀ل ﹝︣ة أ︠︣ى . ﹋︀ن ︐︪﹫︹: وًـ﹇َ︀ل أ︋﹢ داود .  ︔﹆﹤ :﹫﹩ ︋﹟ ﹝ًـ︺ٌ﹫﹟  وًـ﹇َ︀ل ا﹜﹠ُ︧

  .﹜﹫︦ ︋﹥ ︋︃س  :
﹥ ︋﹢ده و ا︋﹢ داود ﹎﹀︐﹥ او ︫﹫︺. ︻︊︡ اً ︋﹟ ا ﹟︋ ︡﹝﹠︊﹏ از ︎︡رش و ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ︨︺﹫︡ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ ﹫﹪ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ وي را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا︨️

  . ...او ︔﹆﹥ ا︨️: ﹝︣︑︊﹥ د﹍︣ ﹎﹀︐﹥ ا︨️
  ٥٣، ص٣٠︑︢︉ ا﹜﹊﹞︀ل ج

  :ذ﹨︊﹪ ﹡﹫︤ ︑﹢︔﹫﹅ ا﹞︡ و ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ را در ︋︀ره او آورده ا︨️
ا﹜︡ا﹡﹪ ︋︭︣ي ︮︀﹜ ا﹜︀ل ︻﹟ أ﹢ب و ︻﹞︣و ︋﹟ ﹝︀﹜﹈ ا﹜﹠﹊︣ي و︵︀﹀﹤ ) م ︻﹢ ( ﹡﹢ح ︋﹟ ﹇﹫︦ ) ت  5075(  147

  .﹥ أ﹞︡ وا︋﹟ ﹝︺﹫﹟و︔﹆  و︻﹠﹥ أ︋﹢ ا﹔︫︺︒ و﹡︭︣ ︋﹟ ︻﹙﹪ و︠﹙﹅
  ٥٥، ص٧﹝﹫︤ان ا﹐︻︐︡ال ﹁﹪ ﹡﹆︡ ا﹜︣︗︀ل ج

  : ︨﹙﹫﹞︀ن أ︋﹢ ﹁︀︵﹞﹤:  ج
  .ا︫ ﹟︬ را ︑﹠︀ ا︋﹟ ︊︀ن ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا︨️

  :︠﹢د آورده ا︨️» ا﹜︓﹆︀ت«ا︋﹟ ︖︣ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا️ آورده ا︨️ ﹋﹥ ا︋﹟ ︊︀ن ا︨﹛ ا﹟ راوي را در ﹋︐︀ب 
أ︋﹢ ﹁︀︵﹞﹤ روى ︻﹟ ﹝︺︀ذ ا﹜︺︡و﹤ ︻﹟ ︻﹙﹪ ﹇︀ل ︻﹙﹩ ﹝﹠︊︣ ا﹜︊︭︣ة ︻︦ ا﹜﹠︀︧﹪ ﹁﹪ ﹝︧﹠︡ ︻﹙﹪ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ ︻︊︡ اً 

أ﹡︀ ا﹜︭︡﹅ ا﹔﹋︊︣ و︻﹠﹥ ﹡﹢ح ︋﹟ ﹇﹫︦ ا﹜︡ا﹡﹪ ﹇︀ل ا﹜︊︀ري ﹐ ︐︀︋︹ ︻﹙﹫﹥ و﹐ ︺︣ف إ﹐ ︋﹥ و﹐ ︺︣ف ﹜﹥ ︨﹞︀ع ﹝﹟ ﹝︺︀ذة 
  .وذ﹋︣ه ︋﹟ ︊︀ن ﹁﹪ ا﹜︓﹆︀ت  ﹇﹙️ و﹇︀ل ︋﹟ ︻︡ي ﹐ أ︻︣ف ﹜﹥ ︾﹫︣ه و﹐ ︐︀︋︹ ︻﹙﹫﹥ ﹋﹞︀ ﹇︀ل ا﹜︊︀ري

︑︉︢︐﹛ا ︉︢   ١٧٩، ص ٤ج  

  : ﹝︺︀ذة ︋﹠️ ︻︊︡ اً ا﹜︺︡و﹤:  د
او از : ︑︭︣ ﹡﹞﹢ده ا︨️ ﹋﹥ وي را ا︋﹟ ︊︀ن در ﹋︐︀︋︩ آورده و ﹎﹀︐﹥ ا︨️  ﹝︤ي در ︑︢︉ ا﹜﹊﹞︀ل ︋︺︡ از ا﹟ ﹋﹥ ا﹟ راوي را ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده،

  :︗﹞﹙﹥ ز﹡︀ن ا﹨﹏ ︻︊︀دت ︋﹢ده ا︨️
﹤، ا﹝︣أة ︮﹙﹤ ︋﹟ أ︫﹫﹛، و﹋︀﹡️ ﹝﹟ ا﹜︺︀︋︡ات﹝︺︀ذة ︋﹠️ ︻ًـ︊︡ اً ا﹜︺︡و﹤، أم ا﹜︭︊︀ء ا﹜ َـ ﹇︀ل أ﹞︡ ︋﹟ ︨︺︡ . ..... ︊ًـ︭ؤِ︣

  .﹋︀﹡️ ﹝﹟ ا﹜︺︀︋︡ات :، وًـ﹇َ︀ل ا﹜︓﹆︀توذ﹋︣﹨︀ ا︋﹟ ︊︀ن ﹁﹪ ﹋︐︀ب. ︔﹆﹤، ︖﹤ :︋﹟ أَ︋﹪ ﹝ ﹟︻ ،﹜︣﹫﹩ ︋﹟ ﹝ًـ︺ٌ﹫﹟ 
  ٣٠٨، ص ٣٥ج    ︑︢︉ ا﹜﹊﹞︀ل

  :ه ا︨️، ا︪︀ن را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣د»︑﹆︣︉ ا﹜︐︢︉«ا︋﹟ ︖︣ ﹡﹫︤ در ﹋︐︀ب 

8684 ﹥︭︣︊﹛︊︀ء ا︭﹛أم ا ﹥ا﹜︓︀﹜︓﹤ ع ︔﹆﹤ ﹝︺︀ذة ︋﹠️ ︻︊︡ اً ا﹜︺︡و ﹟﹞  
︉︢︐﹛ا ︉︣﹆︑   ٧٥٣، ص ١ج  



  :﹝﹑ ︻﹙﹪ ﹇︀ري ﹡﹫︤ ︋﹥ و︔︀﹇️ وي ︑︭︣ ﹋︣ده ا︨️
  .﹝﹟ ا﹜︓︀﹜︓﹤ ﹋︢ا ﹁﹪ ا﹜︐﹆︣︉  ︔﹆﹤ ︋﹠️ ︻︊︡ اً ا﹜︺︡و﹤ ا﹜︭︊︀ء ا﹜︭︣︊﹤) و︻﹟ ﹝︺︀ذة(

﹫︑︀﹀﹝﹛︀ة ا﹇︣﹞   ٣٥٢ص   ،٣ج  
  .ر ﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ روا️ ﹝︺︐︊︣ ا︨️د

  آمنت قبل أن یؤمن أبو بکر، وأسلمت قبل أن یسلم  : سند دوم

  :دو﹐︋﹪ روا️ ﹝︺︀ذه را ︋︀ دو ︨﹠︡ د﹍︣ ︋﹥ ︮﹢رت وا︲ ︑︣ در ﹋︐︀︋︩ آورده ا︨️
و︡︔﹠﹪ أ︋﹢ ︋﹊︣ ﹝︭︺︉ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ .  ︡︔﹠︀ ﹡﹢ح ︋﹟ ﹇﹫︦: ︡︔﹠︀ ز︀د ︋﹟ ﹫﹩ أ︋﹢ ا﹜︴︀ب، ﹇︀ل   - 1587

ا︋﹟ ︻︊︡ اً  ︡︔﹠︀ ︨﹙﹫﹞︀ن: أ﹡︊︃ ﹡﹢ح ︋﹟ ﹇﹫︦ ا﹜︡ا﹡﹪، ﹇︀ل : ︤ ︀﹠︔︡︡ ︋﹟ ﹨︀رون، ﹇︀ل : ︭︺︉ ا﹜﹢ا︨︴﹪، ﹇︀ل ﹝
︴︉ ︻﹙﹩ ﹝﹠︊︣ ] ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ [ ︨﹞︺️ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ : ︨﹞︺️ ﹝︺︀ذة ا﹜︺︡و﹤، ︑﹆﹢ل : أ︋﹢ ﹁︀︵﹞﹤، ﹇︀ل 

  . ﹢ ︋﹊︣، وأ︨﹙﹞️ ﹇︊﹏ أن ︧﹙﹛آ﹝﹠️ ﹇︊﹏ أن ﹣﹝﹟ أ︋ أ﹡︀ ا﹜︭︡﹅ ا﹔﹋︊︣،: ا﹜︊︭︣ة، و﹨﹢ ﹆﹢ل 
﹪﹞ ﹤︀ذه د︠︐︣ ︻︊︡ اً ︻︡و︺﹞ ︡﹢﹎ :،ا﹋︊︣م،: ﹁︣﹝﹢د ︫﹠﹫︡م ﹋﹥ ﹝﹪  از ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ﹋﹥ ︋︣ ﹝﹠︊︣ ︋︭︣ه ︋﹢د ﹅︡︮ ﹟﹞   ﹢︋ا ﹤﹋ ﹟از ا ︩﹫︎

  .︋﹊︣ ا﹞︀ن و ا︨﹑م ︋﹫︀ورد ﹝﹟ ︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ا﹞︀ن و ا︨﹑م آوردم
دار : أ︋﹢ ﹇︐﹫︊﹤ ﹡︷︣ ﹝﹞︡ ا﹜﹀︀ر︀︋﹪، دار ا﹜﹠︪︣ : ︑﹆﹫﹅   ،٩٠٥، ص٢ج  ، ا﹜﹊﹠﹩ وا﹔︨﹞︀ء،)﹨ـ 310﹝︐﹢﹁︀ي( ا﹜︡و﹐︋﹪، أ︋﹢ ︋︪︣ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ﹞︀د

  م،2000 -﹨ـ  1421ا﹔و﹜﹩ : ﹜︊﹠︀ن، ا﹜︴︊︺﹤ / ︋﹫︣وت -ا︋﹟ ︤م 

  ) همان مضمون قبل : ( سند سوم

  :︨﹠︡ ︨﹢م ا﹟ روا️ ا﹟ ا︨️
﹞︀ه ذ﹨︉ ︻﹟ أ︋﹪ ﹝﹢︨﹩ ا︨﹞﹥ ︻﹟ ﹝︺︀ذ ا﹜︺︡و ️﹛︀﹇ ﹥︡︔﹠︀ أ︋﹢ ﹝﹢︨﹩ ﹡︀ ﹡﹢ح ︋﹟ ﹇﹫︦ ︻﹟ ر︗﹏ ﹇︡ ︨ 186

ر︲﹪ اً  أ﹡︀ ا﹜︭︡﹅ ا﹔﹋︊︣ آ﹝﹠️ ﹇︊﹏ أن ﹣﹝﹟ أ︋﹢ ︋﹊︣ ︨﹞︺️ ︻﹙﹫︀ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ ︴︉ ︻﹙﹩ ا﹜﹞﹠︊︣ و﹨﹢ ﹆﹢ل
﹜﹚︧ وأ︨﹙﹞️ ﹇︊﹏ أن ﹤﹠︻.  

️︫︢﹎ ️روا ﹤﹝︗︣︑.  
دار ا﹜︣ا﹤ :︋︀︨﹛ ﹁﹫︭﹏ أ﹞︡ ا﹜︖﹢ا︋︣ة، ﹡︀︫︣. د: ︑﹆﹫﹅  ،151، ص 1ج  ︀﹡﹪،، ا﹒︀د وا﹜﹞︓)﹨ـ٢٨٧﹝︐﹢﹁︀ى (ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪، أ﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣و ︋﹟ ا﹜︱︀ك ا︋﹢︋﹊︣ 

  .م١٩٩١ – ١٤١١ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︣︀ض، ا﹜︴︊︺﹤ -

  ) مضمون سند دوم : ( سند چهارم

187  ️︺﹝︨ ️﹛︀﹇ ﹥︀ذة ا﹜︺︡و︺﹞ ﹪﹠︔︡ ﹪︔︀ر﹛ح ︋﹟ ﹇﹫︦ ﹡︀ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹢﹡ ︀﹡ ﹜﹫﹨أ︋﹢ ﹝﹢︨﹩ ﹡︀ ﹝︧﹙﹛ ︋﹟ إ︋︣ا ︀﹠︔︡
  ︲﹪ اً ︻﹠﹥ ︻﹙﹩ ا﹜﹞﹠︊︣ ﹆﹢ل ﹝︓﹙﹥︻﹙﹫︀ ر

  151، ص 1ج   ا﹒︀د وا﹜﹞︓︀﹡﹪

  )︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣(» ﹝︀ أ︻︣ف أ︡ا ﹝﹟ ﹨︢ه ا﹔﹝﹤ ︻︊︡ اً ︋︺︡ ﹡︊﹫︀ ︾﹫︣ي« ):ع(عبد اهللا بن أبی هذیل از حضرت علی . 3

﹝﹟ ﹨﹀️ : م ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢دو ︨﹠﹟ ا﹜﹊︊︣ي، از ︵︣﹅ ︻︊︡ اً ︋﹟ ا︋﹪ ا﹜︢﹏ از ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑ ︀︧﹡»︬︀︭︠﹪ در ﹋︐︀ب 
  :︨︀ل ﹇︊﹏ از ﹨﹞﹥ ا﹁︣اد ا﹟ ا﹝️ ︠︡او﹡︡ را ︻︊︀دت ﹋︣ده ام

أ︠︊︣﹡︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜﹞﹠︢ر ا﹜﹊﹢﹁﹪ ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ا︋﹟ ا﹜﹀︱﹫﹏ ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ا﹔︗﹙ ︻﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜︢﹏ ︻﹟ ︻﹙﹪ ﹇︀ل ﹝︀ًـ  8
ا ﹝ٌ﹟ؤ ﹨ٌَ︢هٌ ا﹔ُ﹝ُـ﹤ٌ ﹥ًـ ︋ًـ︺ؤً︡ـ  أَ︻ؤِ︣فﹳ أًَـٍ︡ ﹫ِـَ︀︻ًـ︊ًـً︡ـ ا﹜﹙ُ ﹥ًـ ﹇َ︊ؤ﹏ًـ أَنؤ ًـ︺ؤ︊ﹳً︡ـهﹳ أًَـَ︡ ﹝ٌ﹟ؤ ﹨ٌَ︢هٌ ا﹔ُ﹝ُـ﹤ٌ ︋ًِ︧ـ︊ؤ︹ِ ٌ︨﹠ٌ﹫﹟ًـ ﹡َ︊ِ   . َ︾﹫ؤِ︣ي، ︻ًـ︊ًـ︡ؤتﹳ ا﹜﹙ُ

︗︤ ﹝﹟ ︠︡او﹡︡   در ﹝﹫︀ن ا﹝️ ﹋︧﹪ را ﹡﹞﹪ ︫﹠︀︨﹛ ﹋﹥ ︋︺︡ از ر︨﹢ل ︠︡ا،: ︻︊︡ اً ︋﹟ ا︋﹪ ﹨︢﹏ از ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢د



  .﹋︣دم  او را ︎︨︣︐︩  ﹝﹟ ︠︡او﹡︡ را ﹨﹀️ ︨︀ل ﹇︊﹏ از ا﹟ ﹋﹥ ﹁︣دي از ا﹟ ا﹝️ ︻︊︀دت ﹋﹠︡،  را ︻︊︀دت ﹋︣ده ︋︀︫︡؛
 ﹟﹝︣﹛أ︋﹢ ︻︊︡ ا ︉﹫︺︫ ﹟︋ ︡﹝أ ،﹪︀︧﹠﹛︀ي (ا﹁﹢︐﹞ج  ،)﹨ـ ٣٠٣ ،﹪﹚︻ ︬︀︭︠1 27، ص،  ﹅﹫﹆︑ : ︪︣﹠﹛ا﹜︊﹙﹢︫﹪، دار ا ﹟︣﹫﹞ ︡﹝﹝﹊︐︊﹤ ا﹜﹞︺﹑ : أ– 

  ١٤٠٦ا﹔و﹜﹩ : ا﹜﹊﹢️، ا﹜︴︊︺﹤ 
︻︊︡ ا﹜︽﹀︀ر ︨﹙﹫﹞︀ن ا﹜︊﹠︡اري، ︨﹫︡ .د: ، ︑﹆﹫﹅١٠٧، ص ٥، ا﹜︧﹠﹟ ا﹜﹊︊︣ى، ج )﹨ـ ٣٠٣﹝︐﹢﹁︀ى(︡ ا﹜︣﹞﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︫︺﹫︉ ︋﹟ ︻﹙﹪ ا﹜﹠︀︧﹪، ا︋﹢︻︊

︫︣︀﹡ ،﹟︧ ١٩٩١ - ١٤١١ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ﹋︧︣وي.  

  : بررسی سند روایت

  : ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜﹞﹠︢ر ا﹜﹊﹢﹁﹪

  :ا︋﹟ ا︋﹪ ︀︑﹛ و ﹡︀︧﹪ و ︋︣︠﹪ د﹍︣ را در ︋︀ره وي آورده ا︨️: ﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹨﹞︀﹡﹠︡ا︋﹟ ︖︣ ︻︧﹆﹑﹡﹪ و ﹝︤ي ︑﹢︔﹫﹆︀ت ︻﹙
ت س ق ا﹜︐︣﹝︢ي وا﹜﹠︀︧﹪ وا︋﹟ ﹝︀︗﹤ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜﹞﹠︢ر ︋﹟ ز︡ ا﹔ودي و﹆︀ل ا﹔︨︡ي أ︋﹢ ا﹜︧﹟ ا﹜﹊﹢﹁﹪  627

  ...ا﹜︴︣﹆﹪ روى ︻﹟ أ︋﹫﹥ وا︋﹟ ︻﹫﹫﹠﹤ وا︋﹟ ﹁︱﹫﹏ 
︫﹫︺﹪  و﹇︀ل ا﹜﹠︀︧﹪  ﹝﹙﹥ ا﹜︭︡ق ︨﹏ ︻﹠﹥ أ︋﹪ ﹁﹆︀ل وق ︔﹆﹤︮︡ ﹇︀ل ︋﹟ أ︋﹪ ︀︑﹛ ︨﹞︺️ ﹝﹠﹥ ﹝︹ أ︋﹪ و﹨﹢

﹥﹆︔ ︰﹞  ﹟︋ ️︺﹝︨ ﹟﹫︐︀﹞︊︀ن ﹁﹪ ا﹜︓﹆︀ت و﹇︀ل ﹝︴﹫﹟ ﹝︀ت ﹁﹪ ر︋﹫︹ ا﹒︠︣ ︨﹠﹤ ︨️ و︠﹞︧﹫﹟ و ﹟︋ وذ﹋︣ه
  .و﹇︀ل ا﹜︡ار﹇︴﹠﹪ ﹐ ︋︃س ︋﹥ و﹋︢ا ﹇︀ل ﹝︧﹙﹞﹤ ︋﹟ ﹇︀︨﹛ وزاد ﹋︀ن ︐︪﹫︹...  ﹨﹢ ︔﹆﹤ ︮︡وق ﹡﹞﹫︣ ﹆﹢ل

﹤︐﹀﹎ ﹜︑︀ ﹪︋را︨︐﹍﹢ و ︔﹆﹥ ا︨️ ﹝﹟ و: ا︋﹟ ا ︬︫ ︡م و او﹫﹠︫ ️︀ه او ︮︡ق : ﹎﹀️  از ︎︡رم در︋︀ره وي ︨﹣ال ﹋︣د﹡︡،. ︎︡رم از وي روا﹍︀︗
از   :﹎﹢︡ ﹝︴﹫﹟ ﹝﹪. آورده ا︨️» ا﹜︓﹆︀ت«ا︋﹟ ︊︀ن ﹡﹫︤ وي را در ﹋︐︀ب . او ︫﹫︺﹥ ︠︀﹜︬ و ︔﹆﹥ ا︨️: ﹡ . (﹤︐﹀﹎ ﹪︀︧︺﹠﹪ را︨︐﹍﹢ ا︨️(ا︨️ 

  ....﹟ ﹝﹠︢ر ︔﹆﹥ و ︮︡وق ا︨️ا︋﹟ ﹡﹞﹫︣ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ︻﹙﹪ ︋
  ٣٣٧، ص٧︑︢︉ ا﹜︐︢︉ ج
  ١٤٧، ص٢١︑︢︉ ا﹜﹊﹞︀ل ج

  : ﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜﹀︱﹫﹏

  :﹡﹢︧︡ دا﹡︡ و ﹝﹪ ذ﹨︊﹪ وي را ︫﹫︺﹥ و را︨︐﹍﹢ ﹝﹪
  .︫﹫︺﹪ ︮︡وق ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹁︱﹫﹏ ︋﹟ ︾︤وان ع 311

  ١٦٧، ص١ذ﹋︣ ﹝﹟ ︑﹊﹙﹛ ﹁﹫﹥ و﹨﹢ ﹝﹢︔﹅ ج
﹪﹞ ︣﹍ذ﹨︊﹪ در ︗︀ي د ︧︡﹢﹡:  

5115 ︤︾ ﹟︋ ﹏﹫︱﹁ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︡﹝و︻﹠﹥ أ ﹟﹫︭︣ة و﹫︽﹞أ︋﹫﹥ و ﹟︻ ﹟﹝︣﹛أ︋﹢ ︻︊︡ ا ︶﹁︀﹛ا ﹜﹨﹐﹢﹞ ﹪︊︱﹛وان ا
  .﹪︔﹆﹤ ︫﹫︺ وإ︨︀ق وا﹜︺︴︀ردي

  ٢١١، ص٢ا﹜﹊︀︫︿ ج
﹪﹞ ︣︖ ﹟︋ا ︧︡﹢﹡ :️︨وي را︨︐﹍﹢ي ︻︀رف ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︑︪﹫︹ ﹡︧︊️ داده ︫︡ه ا:  

︮︡وق  ︣﹞﹟ ا﹜﹊﹢﹁﹪﹝﹞︡ ︋﹟ ﹁︱﹫﹏ ︋﹟ ︾︤وان ︋﹀︐ ا﹜﹞︺︖﹞﹤ و︨﹊﹢ن ا﹜︤اي ا﹜︱︊﹪ ﹝﹢﹐﹨﹛ أ︋﹢ ︻︊︡ ا﹜ 6227
  ... ︻︀رف ر﹝﹪ ︋︀﹜︐︪﹫︹

  ٥٠٢، ص١︑﹆︣︉ ا﹜︐︢︉ ج

  : ا︗﹙ ︋﹟ ︻︊︡ اً

  :دا﹡︡ ذ﹨︊﹪ ︑﹢︔﹫﹅ ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ و ︻︖﹙﹪ را در ︋︀ره وي آورده و ا︋﹟ ︻︡ي ﹡﹫︤ او را ︮︡وق ﹝﹪
وا﹞︡ ︋﹟  و︔﹆﹤ ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ...أ︋﹢ ︖﹫﹤ ا﹜﹊﹠︡ي ا﹜﹊﹢﹁﹪ ﹆︀ل ا︨﹞﹥ ﹫﹩ ] ︻﹢ [ ا︗﹙ ︋﹟ ︻︊︡ اً  -] ت  2218[  273



  . ︫﹫︺﹪ ︮︡وق و﹇︀ل ا︋﹟ ︻︡ي... و﹇︀ل أ﹞︡ ﹝︀ ا﹇︣︋﹥ ﹝﹟ ﹁︴︣  ︻︊︡ اً ا﹜︺︖﹙﹪
  .وي ︫﹫︺﹥ و را︨︐﹍﹢ ا︨️: ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ و ا﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︻︖﹙﹪ وي را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده و ا︋﹟ ︻︡ي ﹎﹀︐﹥

  ٢٠٩، ص١﹝﹫︤ان ا﹐︻︐︡ال ﹁﹪ ﹡﹆︡ ا﹜︣︗︀ل ج
﹪﹞ ︩︐زر︻﹪ د﹝︪﹆﹪ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا ︡﹢﹎ :ا︨️ و﹜﹪ ︫﹫︺﹥ ا︨️ ا﹎︣ وي ︮︡وق:  

وأ﹝︀ ︡︒ ا﹔︗﹙ ︻﹟ ︻︊︡اً ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜︢﹏ ︻﹟ ︻﹙﹪ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ ﹇︀ل ﹝︀ أ︻︣ف أ︡ا ﹝﹟ ﹨︢ه ا﹔﹝﹤ ︻︊︡ اً ︋︺︡ 
  .﹁︅﹡﹥ ︫﹫︺﹪  ﹋︀ن ︮︡و﹇︀ ﹡︊﹫︀ ︾﹫︣ي ︻︊︡ت اً ﹇︊﹏ أن ︺︊︡ه أ︡ ﹝﹟ ﹨︢ه ا﹔﹝﹤ ︨︊︹ ︨﹠﹫﹟ ﹁︀﹔︗﹙ وإن

  .ا︗﹙︣﹨ ﹠︡ ︮︡وق ا︨️ ا﹝︀ ︫﹫︺﹥ ا︨️
︀﹊ب ︋﹟ ︨︺︡ ا﹜︤ر︻﹪ ا﹜︡﹝︪﹆﹪ ا﹜﹢﹁︀ة  :م أ﹨﹏ ا﹜︢﹝﹤، ا︨﹛ ا﹜﹞﹣﹜︿أ﹢أ︋﹪ ︋﹊︣ ︋﹟ أ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︡﹛ر﹝︀دى : ﹨ـ، دار ا﹜﹠︪︣  ٧٥١: أ︋﹢ ︻︊︡ اً ︫﹞︦ ا

  ٩١٤ص    ٢︫︀﹋︣ ︑﹢﹁﹫﹅ ا﹜︺︀روري ج  -﹢︨︿ أ﹞︡ ا﹜︊﹊︣ي : ا﹔و﹜﹩، ︑﹆﹫﹅ : ، ا﹜︴︊︺﹤ ١٩٩٧ - ١٤١٨ -︋﹫︣وت  -ا﹜︡﹝︀م  -دار ا︋﹟ ︤م  - ﹜﹙﹠︪︣ 

﹏︢﹛اً ︋﹟ ا︋﹪ ا ︡︊︻ :  

  :ا︫ ﹟︬ از راو︀ن ﹝︧﹙﹛ ا︨️ و ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل ا﹨﹏ ︨﹠️ وي را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا﹡︡
  :﹡﹢︧︡ ︻︖﹙﹪ ﹋﹢﹁﹪ در ︑﹢︔﹫﹅ وي ﹝﹪

988 ﹪︺︋︀︑ ﹪﹁﹢﹋ ﹏︢﹛و﹋︀ن ︻︓﹞︀﹡﹫︀ ︔﹆﹤ ︻︊︡ اً ︋﹟ أ︋﹪ ا  
  ٦٤، ص ٢ج   ﹝︺︣﹁﹤ ا﹜︓﹆︀ت

  :ا︋﹟ ︊︀ن ا︪︀ن را در ﹋︐︀ب ا﹜︓﹆︀ت آورده ا︨️
  ︊︡ اً ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜︢﹏ ا﹜︺︊︡ي ︣وى ︻﹟ ︗﹞︀︻﹥ ﹝﹟ ا﹜︭︀︋﹤ روى ︻﹠﹥ أ﹨﹏ ا﹜﹊﹢﹁﹤︻ 3665
  ٢٥، ص ٥ج   ا﹜︓﹆︀ت

﹪﹞ ︭︣︑ ︤﹫﹡ ︊︀ن ﹡﹫︤ او را در ﹋︐︀ب  ﹝︤ي ﹟︋او را ﹝﹢︔﹅ ﹝﹪ دا﹡︡ و ا ﹪︀︧﹡ ﹤﹋ ︡﹠﹋» د آورده ا︨️» ا﹜︓﹆︀ت﹢︠:  
  .ا﹜﹊﹢﹁﹪︻ًـ︊︡ اً ︋﹟ أَ︋﹪ ا﹜︢﹏ ا﹜︺﹠︤ي، أ︋﹢ ا﹜﹞︽﹫︣ة : ر م ت س  - 3629

﹪︀ًـ   .  ا﹜︓﹆︀توذ﹋︣ه ا︋﹟ﹳ ٌ︊ُـ︀ن ﹁﹪ ﹋︐︀ب .︔﹆﹤:  ﹇︀ل ا﹜﹠ُ︧
  ٢٥، ص ١٦ج    ︑︢︉ ا﹜﹊﹞︀ل

  :﹡﹢︧︡ ذ﹨︊﹪ در ︋︀ره وي ﹝﹪
﹏︢﹛أ︋﹢ ا﹜﹞︽﹫︣ة ا﹜︺﹠︤ي ا﹜﹊﹢﹁﹪  ا﹜﹆︡وة ا﹜︺︀︋︡ ا﹖﹝︀م ︻︊︡ اً ︋﹟ أ︋﹪ ا  

︐﹫︀ح ا﹜︱︊︺﹪ وإ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ر︗︀ء و︻﹠﹥ وا︮﹏ ا﹔︡ب وأ︋﹢ ا﹜... روى ︻﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ و︻﹞︣ ﹝︨︣﹑ و︻﹟ ︻﹙﹪ و︻﹞︀ر 
  .︔﹆﹤ ﹇︀ل ا﹜﹠︀︧﹪...وأ︗﹙ ا﹜﹊﹠︡ي 

،﹏︢﹨ ﹪︋و ︎﹫︪﹢ا   ﹝﹆︐︡ا،  ︻︊︡ اً ︋﹟ ا ︡︋︀︻ ...﹤︐﹀﹎ ﹪︀︧﹡ :️︨وي ﹝﹢︔﹅ ا.  
  ١٧٠، ص ٤ج   ︨﹫︣ أ︻﹑م ا﹜﹠︊﹑ء

  :ذ﹨︊﹪ در ﹋︐︀ب د﹍︣ش ﹡﹫︤ ︋︣ ︔﹆﹥ ︋﹢د﹡︩ ︑︭︣ ﹋︣ده ا︨️
︻﹟ أ︋﹪ و︻﹞︣ و︻︊︡ اً و︻﹠﹥ ا﹔︗﹙ وأ︫︺︒ ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜︪︺︓︀ء  ︻︊︡ اً ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜︢﹏ ا﹜︺﹠︤ي ﹋﹢﹁﹪ 3034
  م ت س ︔﹆﹤ و︻︡ة
  ٦٠٥، ص ١ج   ا﹜﹊︀︫︿

  .ا﹟ روا️ ﹝︺︐︊︣ ا︨️  ︀ل ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑﹢︔﹫﹆︀︑﹪ ﹋﹥ ︋︣اي راو︀ن ︨﹠︡ ذ﹋︣ ︫︡،

  ) سند صحیح (»  ︮﹙﹫️ ﹇︊﹏ ا﹜﹠︀س ︋︧︊︹ ︨﹠﹫﹟ « : )ع(عباد بن عبد اهللا از حضرت علی  .4

︣︵ ﹝﹟ ﹨﹀️ ︨︀ل ﹇︊﹏ از ﹨﹞﹥ ﹝︣دم ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ه ام: ﹅ ︻︊︀د ︋﹟ ︻︊︡ اً ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹁︣﹝﹢دا︋﹟ ا︋﹪ ︫﹫︊﹥ از:  



﹇︀ل ︨﹞︺️ ︻﹙﹫︀ ﹆﹢ل ا﹡︀ ︻︊︡  ︻︊︀د ︋﹟ ︻︊︡ اً ︡︔﹠︀ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹡﹞﹫︣ ︻﹟ ا﹜︺﹑ء ︋﹟ ا﹜︭︀﹜ ︻﹟ ا﹜﹞﹠︀ل ︻﹟ 32084
﹆ ﹐ ︣︊﹋﹔ا ﹅︭︡﹛︡ي إ﹐ ﹋︢اب ﹝﹀︐︣ و﹜﹆︡ ︮﹙﹫️ ﹇︊﹏ ا﹜﹠︀س ︋︧︊︹ ︨﹠﹫﹟ اً وأ︠﹢ ر︨﹢﹜﹥ وأ﹡︀ ا︺︋ ︀﹛﹢.  

︡︮﹅ ا﹋︊︣ ﹨︧︐﹛، ا﹎︣ ﹋︧﹪ ︋︺︡ از ﹝﹟ ا﹟ ﹨︀ را اد︻︀   ︋︣ادر ر︨﹢ل ︠︡ا،  ﹝﹟ ︋﹠︡ه ︠︡ا،: ﹎﹀️ از ︻﹙﹪ ︫﹠﹫︡م ﹋﹥ ﹝﹪: ﹎﹢︡ ︻︊︀د ︋﹟ ︻︊︡ اً ﹝﹪
  .︠﹢ا﹡︡ه ﹎︤ارده ام درو︾﹍﹢ي ︑﹞️ زن ︋﹫︩ ﹡﹫︧️ و ﹨︣ آ﹫﹠﹥ ﹨﹀️ ︨︀ل ﹇︊﹏ از ﹨﹞﹥ ﹝︣دم ﹡﹞︀ز  ﹋﹠︡،

 ︡﹝﹞ ﹟︋ ًوا﹒︔︀ر،)﹨ـ ٢٣٥﹝︐﹢﹁︀ى(إ︋﹟ أ︋﹪ ︫﹫︊﹤ ا﹜﹊﹢﹁﹪، ا︋﹢︋﹊︣ ︻︊︡ ا ︒︀د﹔368، ص 6ج  ، ا﹜﹊︐︀ب ا﹜﹞︭﹠︿ ﹁﹪ ا، ﹅﹫﹆︑ : ︿︨﹢ ︀ل﹝﹋
  .﹨ـ١٤٠٩ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︣︀ض، ا﹜︴︊︺﹤ -﹝﹊︐︊﹤ ا﹜︫︣︡ : ا﹜﹢ت، ﹡︀︫︣
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  بررسی سند روایت

  :﹟ ﹡﹞﹫︣︻︊︡ اً ︋

  :ا︋﹟ ︖︣ ︻︧﹆﹑﹡﹪ ا︪︀ن را ︎︦ از ﹝︺︣﹁﹪، ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا︨️
﹝︀ت  ︔﹆﹤ ︡ ︉︀︮︒ ﹝﹟ أ﹨﹏ ا﹜︧﹠﹤ ﹝﹟ ﹋︊︀ر ا﹜︐︀︨︺﹤ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹡﹞﹫︣ ︋﹠﹢ن ﹝︭︽︣ ا﹜﹞︡ا﹡﹪ أ︋﹢ ﹨︪︀م ا﹜﹊﹢﹁﹪

  ︨﹠﹤ ︑︧︹ و︑︧︺﹫﹟ و﹜﹥ أر︋︹ و︔﹞︀﹡﹢ن ع
  .از ︋︤ر﹎︀ن ︵︊﹆﹥ ﹨﹀︐﹛ ا︨️داراي روا️ و از ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ و   ﹝﹢︔﹅،... ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹡﹞﹫︣ 

 -دار ا﹜︫︣﹫︡ : ﹝﹞︡ ︻﹢ا﹝﹤، ﹡︀︫︣: ︑﹆﹫﹅ ،327ص 1ج ، ︑﹆︣︉ ا﹜︐︢︉،)﹨ـ٨٥٢﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︺︧﹆﹑﹡﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ︖︣ ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ 
  .١٩٨٦ -  ١٤٠٦ا﹔و﹜﹩، : ︨﹢ر︀، ا﹜︴︊︺﹤

﹪﹞ ︣﹍و در ︗︀ي د ︧︡﹢﹡:  
  ...︪︀م ا﹜﹊﹢﹁﹪ ع ا﹜︧︐﹤ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹡﹞﹫︣ ا﹜﹞︡ا﹡﹪ ا﹜︀ر﹁﹪ أ︋﹢ ﹨

و﹇︀ل ︻︓﹞︀ن ا﹜︡ار﹝﹪ ﹇﹙️ ﹜﹫﹫﹩  ﹡︺﹛ ا﹜︣︗﹏ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹡﹞﹫︣ ﹇︀ل أ︋﹢ ﹡︺﹫﹛ ︨﹏ ︨﹀﹫︀ن ︻﹟ أ︋﹪ ︠︀﹜︡ ا﹔﹞︣ ﹁﹆︀ل
﹇︀ل ا︋﹠﹥  ﹋︀ن ﹝︧︐﹆﹫﹛ ا﹔﹝︣ و﹇︀ل أ︋﹢ ︀︑﹛  ︔﹆﹤  ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ︋﹟ إدر︦ أ︉ إ﹜﹫﹈ ﹁﹪ ا﹔︻﹞︩ أو ︋﹟ ﹡﹞﹫︣ ﹁﹆︀ل ﹋﹑﹨﹞︀

﹥︀﹞و︾﹫︣ه ﹝︀ت ︨﹠﹤ ︑︧︹ و︑︧︺﹫﹟ و ︡﹝﹞  ﹥﹠︨ ﹪﹁ ︡﹛115و﹇﹫﹏ إ﹡﹥ و  
﹋︓﹫︣ ا﹜︡︒   ﹋︀ن ︔﹆﹤ ︀︮︉ ︨﹠﹤ و﹇︀ل ︋﹟ ︨︺︡ ︔﹆﹤ ︮︀﹜ ا﹜︡︒ و﹇︀ل ا﹜︺︖﹙﹪ وذ﹋︣ه ︋﹟ ︊︀ن ﹁﹪ ا﹜︓﹆︀ت  ﹇﹙️

  .︮︡وق
: ︋﹥ ﹫﹪ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹎﹀︐﹛: ﹎﹢︡ ︻︓﹞︀ن دار﹝﹪ ﹝﹪. ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹡﹞﹫︣ ︠﹢ب ﹝︣دي ا︨️: او ﹎﹀️  از ︨﹀﹫︀ن در ︋︀ره ا︋﹢ ︠︀﹜︡ ا﹞︣ ︨﹣ال ︫︡،... 

︺﹠﹪ ا︻︐﹆︀دات در︨︐﹪ (وي ︋﹥ راه را︨️ ︋﹢د : ا︋﹢ ︀︑﹛ ﹎﹀︐﹥. ﹨︣ دوي آ﹡︀ ﹝﹢︔﹅ ا︨️  :︻﹞︩ ﹡︤د ︑﹢ ﹝︊﹢ب ︑︣ ا︨️ ︀ ا︋﹟ ﹡﹞﹫︣؟ ﹎﹀️ا
  ).دا︫️
﹪﹞ ﹜﹢﹎ : ︊︀ن وي را در ﹋︐︀ب ﹟︋ا︨️: آورده و ︻︖﹙﹪ ﹎﹀︐﹥» ا﹜︓﹆︀ت«ا ︒︡﹛ا ﹛︀︮ ︀ت   وي ﹝﹢︔﹅،: ا︋﹟ ︨︺﹫︡ ﹡﹫︤ ﹎﹀︐﹥. او ﹝﹢︔﹅ وو روا
  .ا﹡﹪ دارد و را︨︐﹍﹢ ا︨️﹁︣او

  52ص  ،︢︑6︉ ا﹜︐︢︉ ج

﹛︀︭﹛ا﹜︺﹑ء ︋﹟ ا :  

  :ا︋﹟ ︖︣ ︎︦ از ﹝︺︣﹁﹪، وي را را︨︐﹍﹢ ﹝﹪ دا﹡︡
  ...﹜﹥ أو﹨︀م  ︮︡وق  ا﹜︺﹑ء ︋﹟ ︮︀﹜ ا﹜︐﹫﹞﹪ أو ا﹔︨︡ي ا﹜﹊﹢﹁﹪ 5242

  ٤٣٥ص ١︑﹆︣︉ ا﹜︐︢︉ ج
  :اوي آورده ا︨️ا︋﹟ ︖︣ در ﹋︐︀ب د﹍︣ش، ا﹇﹢ال ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل ا﹨﹏ ︨﹠️ را در ︑﹢︔﹫﹅ ا﹟ ر

د ت س أ︋﹪ داود وا﹜︐︣﹝︢ي وا﹜﹠︀︧﹪ ال ︻﹑ء ︋﹟ ︮︀﹜ ا﹜︐﹫﹞﹪ و﹆︀ل ا﹔︨︡ي ا﹜﹊﹢﹁﹪ و︨﹞︀ه أ︋﹢ داود ﹁﹪  331



روى ︻﹠﹥ أ︋﹢ أ﹞︡ ا﹜︤︋﹫︣ي و︻︊︡ اً ︋﹟ ﹡﹞﹫︣ و︻﹙﹪ ... روا﹛︀︮ ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹤︐ و﹨﹢ و﹨﹛ روى ︻﹟ ا﹜﹞﹠︀ل ︋﹟ ︻﹞︣و 
﹜︫︀﹨ ﹟︋...  

﹇﹙️ ... وذ﹋︣ه ︋﹟ ︊︀ن ﹁﹪ ا﹜︓﹆︀ت ...  ﹐ ︋︃س ︋﹥  ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ أ︱︀ وأ︋﹢ ︀︑﹛ و﹇︀ل ︔﹆﹤ ﹇︀ل ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ وأ︋﹢ داود
  .وو︔﹆﹥ ︺﹆﹢ب ︋﹟ ︨﹀﹫︀ن وا︋﹟ ﹡﹞﹫︣ وا﹜︺︖﹙﹪ ...

آورده » ا﹜︓﹆︀ت«ا︋﹟ ︊︀ن ﹡﹫︤ وي را در ﹋︐︀ب . روا︐︩ ا︫﹊︀﹜﹪ ﹡︡ارد: ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ و ا︋﹢ ︀︑﹛ ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡. او ︔﹆﹥ ا︨️: ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ و ا︋﹢ داود ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡
  .︺﹆﹢ب ︋﹟ ︨﹀﹫︀ن و ا︋﹟ ﹡﹞﹫︣ و ︻︖﹙﹪ ﹡﹫︤ وي را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا﹡︡: ﹎﹢﹛ ﹪﹝  .ا︨️

  ١٦٤، ص ٨︑︢︉ ا﹜︐︢︉ ج
  :﹝︤ي ﹡﹫︤ ︑﹢︔﹫﹆︀ت ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟، ا︋﹢ داود و ا︋﹟ ︊︀ن را در ︋︀ره وي آورده ا︨️

ورِيّـ، وأ︋﹢ ︋﹊︣ ︋﹟ أَ︋﹪ ︠﹫︓﹞﹤ ︻﹟ ﹫﹩ ا︋﹟ ﹝ًـ︺ٌ﹫﹟، وأ︋﹢ داود ﹟ ﹫﹩ ︋﹟ ﹝ًـ︺ٌ﹫﹟، وًـ﹇َ︀ل ︾﹫︣﹨﹞︀ ︻  ︔﹆﹤  ﹇︀ل ︻︊︀س ا﹜ّ︡ـ
 ﹜︑︀ ﹢︋رؤ︻ًـ﹤، وأ   . ا﹜︓﹆︀ت  وذ﹋︣ه ا︋﹟ﹳ ٌ︊ُـ︀ن ﹁﹪ ﹋︐︀ب .﹐ ︋︃س ︋﹥  :وأ︋﹢ زُ

  ٥١٢ص ٢٢︑︢︉ ا﹜﹊﹞︀ل ج
  :﹝︐﹟ ︑﹢︔﹫﹅ ا﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︻︖﹙﹪ در ﹋︐︀︋︩ ا﹟ ا︨️

  .︔﹆﹤ ال ︻﹑ء ︋﹟ ︮︀﹜ ا﹜︐﹫﹞﹩ 1279
 ﹛︀︮ ﹟︋ ًا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝أ ﹟︧﹛︀ى(ا﹜︺︖﹙﹪، أ︋﹪ ا﹁﹢︐﹞ـ٢٦١﹨( ، ،﹜﹨وأ︠︊︀ر ﹜︊﹨و﹝﹟ ا﹜︱︺﹀︀ء وذ﹋︣ ﹝︢ا ︒︡﹛وا ﹜﹚︺﹛ا﹜︓﹆︀ت ﹝﹟ ر︗︀ل أ﹨﹏ ا ﹥﹁︣︺﹞

  .م١٩٨٥ – ١٤٠٥ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︧︺﹢د﹤، ا﹜︴︊︺﹤ -ا﹜﹞︡﹠﹤ ا﹜﹞﹠﹢رة  -﹝﹊︐︊﹤ ا﹜︡ار : ︻︊︡ ا﹜︺﹙﹫﹛ ︻︊︡ ا﹜︺︷﹫﹛ ا﹜︊︧︐﹢ي، ﹡︀︫︣: ، ︑﹆﹫﹅١٤٩ص ٢ج

  : ﹝﹠︀ل ︋﹟ ︻﹞︣و

ذ﹨︊﹪ . ﹋﹠﹫﹛ ︨﹠︀ن ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ در ︑﹢︔﹫﹅ وي ﹡﹫︧️ ا﹝︀ ︋﹥ دو ﹝﹢رد آن ا︫︀ره ﹝﹪ ا︫ ﹟︬ از روات ︋︀ري ا︨️ و ﹡﹫︀زي ︋﹥ آوردن
  :﹡﹢︧︡ در ︋︀ره او ﹝﹪

  4خ   و︔﹆﹥ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ...ا﹜﹞﹠︀ل ︋﹟ ︻﹞︣و ا﹔︨︡ي ﹝﹢﹐﹨﹛  5653
  ٢٩٨، ص٢ا﹜﹊︀︫︿ ج

  :﹡﹢︧︡ در ﹋︐︀ب ︑︀ر ا﹐︨﹑م ﹝﹪
  .︮︡وق :و﹇︀ل ا﹜︡ار﹇︴﹠﹪.   وو︔﹆﹥ ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ و︾﹫︣ه

  ٤٨٣، ص٧﹑م ج︑︀ر ا﹖︨

  :︻︊︀د ︋﹟ ︻︊︡ اً 

 ︻︊︀د ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹐︨︡ي ﹋﹢﹁﹪ ︋︀ ︻︊︀د ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ا﹜︤︋﹫︣ ا﹐︨︡ي ا﹜﹞︡﹡﹪ ﹁︣ق دارد؛ ز︣ا دو﹝﹪ ︑﹢︔﹫﹆︀ت ﹁︣اوان دارد و﹜﹪ راوي ا﹟: او﹐
 ️︧﹫﹡ ️روا.  

ه ︋﹢د، ا︋﹟ ︊︀ن ︻︊︀د ︋﹟ ︻︊︡ اً ا︨︡ي را در ︔﹆︀ت ︗︡اي از ا﹠﹊﹥ در ﹋︐︀ب ﹝︭︊︀ح ا﹜︤︗︀︗﹥ ︋﹥ ︮︣ا️ ا﹟ روا️ را ﹫︮ ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣د: ︔︀﹡﹫︀
  .آورده و ︻︖﹙﹪ ﹡﹫︤ او را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا︨️ 

  :﹡﹢︧︡ ا︋﹟ ︊︀ن ﹝﹪
  .︻︊︀د ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹔︨︡ي ﹝﹟ أ﹨﹏ ا﹜﹊﹢﹁﹤ ︣وى ︻﹟ ︻﹙﹩ روى ︻﹠﹥ ا﹜﹞﹠︀ل ︋﹟ ︻﹞︣و 4268

 ﹜︑︀﹢︋ا ︡﹝︊︀ن ︋﹟ أ ﹟︋ ︡﹝﹞ ،﹪︐︧︊﹛ا︋)﹨ـ ٣٥٤﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︐﹞﹫﹞﹪ ا ﹫︮ ،︊︀ن ︋︐︣︑﹫︉ ا︋﹟ ︋﹙︊︀ن، ج ﹟١٤١ص ٥﹅﹫﹆︑ ، : ،ا﹔ر﹡﹣وط ︉﹫︺︫
  .م١٩٩٣﹨ـ ـ ١٤١٤ا﹜︓︀﹡﹫﹤، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -﹝﹣︨︧﹤ ا﹜︨︣︀﹜﹤ :﹡︀︫︣

﹪﹞ ︤﹫﹡ ﹪﹚︖︻ ︧︡﹢﹡:  
  .︑︀︋︺﹪ ︔﹆﹤ ︻︊︀د ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹔︨︡ي ﹋﹢﹁﹩ 840

 ﹛︀︮ ﹟︋ ًا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝أ ﹟︧﹛︀ى(ا﹜︺︖﹙﹪، أ︋﹪ ا﹁﹢︐﹞﹛ ، ﹝︺︣﹁﹤ ا﹜︓﹆︀ت ﹝﹟ ر︗)﹨ـ٢٦١︊﹨و﹝﹟ ا﹜︱︺﹀︀ء وذ﹋︣ ﹝︢ا ︒︡﹛وا ﹜﹚︺﹛︀ل أ﹨﹏ ا



 

  .م١٩٨٥ – ١٤٠٥ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︧︺﹢د﹤، ا﹜︴︊︺﹤ -ا﹜﹞︡﹠﹤ ا﹜﹞﹠﹢رة  -﹝﹊︐︊﹤ ا﹜︡ار : ︻︊︡ ا﹜︺﹙﹫﹛ ︻︊︡ ا﹜︺︷﹫﹛ ا﹜︊︧︐﹢ي، ﹡︀︫︣: ︑﹆﹫﹅ ،17ص 2ج وأ︠︊︀ر﹨﹛،

  : تصحیح روایت از سوي علماي اهل سنت

︀︀︎ را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده و در ️روا ﹟ا ﹪﹡︀﹠﹋ ︡﹝ا﹪﹞ ︭︣︑ آن ︡﹠︨ ️︮ ﹤︋ ن ︡﹠﹋:  
︻︊︀د ︋﹟  ︡︔﹠︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ا﹜︣ازي ︡︔﹠︀ ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ ﹝﹢︨﹩ أ﹡︊︃﹡︀ ا﹜︺﹑ء ︋﹟ ︮︀﹜ ︻﹟ ا﹜﹞﹠︀ل ︻﹟)  49(  

﹇︀ل ﹇︀ل ︻﹙﹪ أ﹡︀ ︻︊︡ اً وأ︠﹢ ر︨﹢﹜﹥ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ وأ﹡︀ ا﹜︭︡﹅ ا﹔﹋︊︣ ﹐ ﹛﹢﹆︀ ︋︺︡ي إ﹐ ﹋︢اب  ︻︊︡ اً
  .︋︧︊︹ ︨﹠﹫﹟ ︮﹙﹫️ ﹇︊﹏ ا﹜﹠︀س

  .﹨︢ا إ︨﹠︀د ﹫︮ ر︗︀﹜﹥ ︔﹆︀ت
  .︨﹠︡ رو ا﹫︮ ️ و ر︗︀ل آن ﹝﹢︔﹅ ﹨︧︐﹠︡

﹝﹞︡ ا﹜﹞﹠︐﹆﹩ ا﹜﹊︪﹠︀وي، دار : ︑﹆﹫﹅  ،20، ص1ج  ، ﹝︭︊︀ح ا﹜︤︗︀︗﹤ ﹁﹪ زوا︡ ا︋﹟ ﹝︀︗﹥،)﹨ـ٨٤٠﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜﹊﹠︀﹡﹪، أ﹞︡ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ ︋﹟ إ︨﹞︀︻﹫﹏ 
   ١٤٠٣ا﹜︓︀﹡﹫﹤ : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ –دار ا﹜︺︣︋﹫﹤ : ا﹜﹠︪︣

  » إ﹡﹪ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ «:  )ع(سعد بن معاذ از حضرت علی . 5

  .﹝﹟ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹨︧︐﹛: ︨︺︡ ︋﹟ ﹝︺︀ذ ﹡﹫︤ از ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢د
﹢﹥، ﹇︀ل ﹇﹙️  - 84 ﹜︺︊︡ ا﹜︣زاق أ︊︣﹋﹛ ﹫﹩ ︋﹟ ا﹜﹞︺﹙﹩، ︻﹟ ︻﹞﹥ ︫︺﹫︉ ︋﹟ : ﹇︀ل )  - - -( و︡︔﹠︀ أ﹞︡ ︋﹟ َ︫︊َـ

︋ ﹥﹚︷﹠ ﹟︻ ،︡﹛︀︠ ︉﹫︧﹝﹛︨︊︣ة ︋﹟ ا ﹟ ... ً﹑﹢︵ ً︀︓︡ ︣﹋︢﹁ ︉﹛︀︵ ﹪︋︀ذ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︺﹞ ﹟︋ ︡︺︨ : ﹤﹫﹁ ︀ل ︻﹙﹪ : ﹇︀ل﹇
  . إ﹡﹪ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛  :

  .︨︺︡ ︋﹟ ﹝︺︀ذ از ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ روا️ ︵﹢﹐﹡﹪ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده و در ا﹟ روا️ آ﹝︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹟ ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣دي ﹨︧︐﹛ ﹋﹥ ا︨﹑م آورده ام
: ا﹜︴︊︺﹤   ا﹜︣︀ض، - دار ا﹜﹢︵﹟ : إ︨﹞︀︻﹫﹏  ﹟︧︧﹫﹟، دار ا﹜﹠︪︣ : ، ︑﹆﹫﹅ 169، ص 1، أ︠︊︀ر ا﹜﹞﹊﹫﹫﹟، ج )﹨ـ279﹝︐﹢﹁︀ي(أ﹞︡ ︋﹟ ز﹨﹫︣ ︋﹟ ︣ب 

  1997  ا﹔و﹜﹩

  » أ﹡︀ اول ر︗﹏ ︮﹙﹩ ﹝︹ ر︨﹢ل اً « : )ع(از حضرت علی )  ︗︡ ︨﹙﹞﹤ ︋﹟ ﹋﹫﹏ (حصین بن ثمارج . 6

  :م ﹁︣﹝﹢ددر ﹡﹆﹏ د﹍︣ از ︵ ﹅︭︣﹫﹟ ︋﹟ ︔﹞︀رج آ﹝︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑
179  ﹏﹋ ﹟︋ ﹥﹝﹚︨ ﹟︻ ﹥︊︺︫ ﹟︻ ﹥︋︀︊︫ ︀﹡ ﹥︊﹫︫ ﹪︋أ︋﹢ ︋﹊︣ ︋﹟ أ ︀﹠︔︡)﹟﹫︭ ﹟︋ (︡ه︗ ﹟︻ )ل﹢︖﹞(  ﹪﹚︻ ﹟︻

  .︮﹙﹩ ﹝︹ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹇︀ل أ﹡︀ أول ر︗﹏ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥
  .﹝﹟ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︣دي ﹨︧︐﹛ ﹋﹥ ︋︀ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡

﹝︻ ﹟︋ ︡﹝︀ك ا︋﹢︋﹊︣ ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪، أ︱﹛︀ى (︣و ︋﹟ ا﹁﹢︐﹞︀د وا﹜﹞︓︀﹡﹪، ج )﹨ـ٢٨٧﹒١٤٩، ص ١، ا﹅﹫﹆︑ ، :ا︋︣ة، ﹡︀︫︣. د﹢︖﹛ا ︡﹝أ ﹏︭﹫﹁ ﹜︨︀︋: ﹥دار ا﹜︣ا
  .م١٩٩١ – ١٤١١ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︣︀ض، ا﹜︴︊︺﹤ -

  » أ﹡︀ أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋︀﹜﹢︻﹫︡ ﹝﹟ ذ﹋﹢ر ﹨︢ه ا﹔﹝﹤ « : )ع(انس بن مالک از حضرت علی . 7

ا﹟ دو ﹡﹀︣، ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م را ﹊﹛ ﹇︣ار داد﹡︡ . ﹋︣د﹡︡ ︻︊︀س ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹞︴﹙︉ و ︫﹫︊﹥ ︋︀ ﹨﹛ ﹝﹀︀︠︣ه ﹝﹪ در روا️ د﹍︣ آ﹝︡ه ا︨️ ﹋﹥
ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ . ︋﹍﹢: ا﹝︀ ︱︣ت ﹡﹫︤ ﹁︣﹝﹢د ﹝﹟ ﹨﹛ ا︗︀زه دارم ا﹁︐︀ر ︠﹢دم را ︋﹍﹢﹛؟ ﹎﹀︐﹠︡. و ︗︣︀ن ﹝﹀︀︠︣ه ︠﹢د را ︋︀ ︱︣ت ﹎﹀︐﹠︡

  :ا﹜︧﹑م ﹁︣﹝﹢د
 .و﹨︀︗︣ و︗︀﹨︡ ︋︀﹜﹢︻﹫︡ ﹝﹟ ذ﹋﹢ر ﹨︢ه ا﹔﹝﹤ أ﹡︀ أول ﹝﹟ آ﹝﹟



 ﹏﹫︣︊︗ ﹤﹋ ︣آن﹇ ﹤ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن را ︋︀ ︑﹑وت آ ﹟︨ ︣ت︱ ︤د ر︨﹢ل ︠︡ا آ﹝︡﹡︡ و﹡ ️﹫﹝﹊ ︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋︣اي﹠﹞﹣﹞︣﹫﹞︊︀س، ︫﹫︊﹥ و ا︻
  .آن را ﹡︀زل ﹁︣﹝﹢د، ︑︃﹫︡ ﹋︣د

  :﹝︐﹟ ﹝﹀︀︠︣ه ا﹟ ا︨️
  .﹜﹛ ﹫﹁ ﹤﹋︪︣︀ أ︡ ،، ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ذ﹋︣ ﹁︱﹫﹙﹤ أ︠︣ى ﹔﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︻﹙﹪

أ︠︊︣﹡︀ ︻﹞︣ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن، ︔﹠︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹝﹞︡ ا﹜﹞︭︣ي، ︔﹠︀ ︗︊︣ون ︋﹟ ︻﹫︧﹩، ︔﹠︀ ﹫﹩ ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ا﹜﹆︫︣﹪ 
﹇︺︡ ا﹜︺︊︀س ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹞︴﹙︉، و︫﹫︊﹤ ︀︮︉ : ا﹜﹀︣ي، ︔﹠︀ ︻︊︀د ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︭﹞︡ أ︋﹢ ﹝︺﹞︣، ︻﹟ أ﹡︦ ︋﹟ ﹝︀﹜﹈، ﹇︀ل 

﹝﹠﹈ أ﹡︀ ︻﹛ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ وو︮﹪ أ︋﹫﹥ و︨﹆︀﹤ ا﹜︖﹫︕  أ﹡︀ أ︫︣ف: ا﹜︊﹫️ ︐﹀︣ان ﹁﹆︀ل ﹜﹥ ا﹜︺︊︀س
أ﹡︀ أ︫︣ف ﹝﹠﹈ أ﹡︀ أ﹝﹫﹟ اً ︻﹙﹩ ︋﹫︐﹥ و︠︀ز﹡﹥ أ﹁﹑ ا︐﹞﹠﹈ ﹋﹞︀ ا︐﹞﹠﹠﹪ و﹨﹞︀ ﹁﹪ ذ﹜﹈ ︐︪︀︗︣ان ︐﹩ : ﹜﹪ ﹁﹆︀ل ﹜﹥ ︫﹫︊﹤ 

  .﹡︺﹛ ﹇︡ ر︲﹫️: أ﹁︐︣︲﹩ ︋﹊﹞﹥ ؟ ﹇︀ل : أ︫︣ف ︻﹙﹫﹞︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ﹁﹆︀ل ﹜﹥ ا﹜︺︊︀س 
إن ︫﹫︊﹤ ﹁︀︠︣﹡﹪ ﹁︤︻﹛ أ﹡﹥ أ︫︣ف : ︻﹙﹩ ر︨﹙﹈ ︀ ا︋﹟ أ︠﹪ ﹁﹢﹇︿ ︻﹙﹪ ﹁﹆︀ل ﹜﹥ ا﹜︺︊︀س : ﹙﹞︀ ︗︀ء﹨﹞︀ ﹇︀ل ا﹜︺︊︀س ﹁ 

أ﹡︀ ︻﹛ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ وو︮﹪ أ︋﹫﹥ و︨︀﹇﹪ ا﹜︖﹫︕ : ﹇﹙️ ﹜﹥ : ﹁﹞︀ذا ﹇﹙️ أ﹡️ ︀ ︻﹞︀ه ؟ ﹇︀ل : ﹝﹠﹪ ﹇︀ل 
︋﹏ أ﹡︀ أ︫︣ف ﹝﹠﹈ أ﹡︀ أ﹝﹫﹟ اً و︠︀ز﹡﹥ أ﹁﹑ ا︐﹞﹠﹈ ﹋﹞︀ : ﹜﹥ ﹇﹙️ : ﹝︀ ﹇﹙️ ︀ ︫﹫︊﹤ ﹇︀ل : ﹁﹆︀ل ﹜︪﹫︊﹤ . أ﹡︀ أ︫︣ف 

أ﹡︀ أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋︀﹜﹢︻﹫︡ ﹝﹟ ذ﹋﹢ر  ﹁︃﹡︀ أ︫︣ف ﹝﹠﹊﹞︀: ﹡︺﹛ ﹇︀ل : ا︗︺﹑ ﹜﹪ ﹝︺﹊﹞︀ ﹁︣ا ﹇︀﹐ ﹜﹥ : ﹁﹆︀ل ﹜﹞︀ : ا︐﹞﹠﹠﹪ ﹇︀ل 
﹥ ﹁︃︠︊︣ ﹋﹏ وا﹠﹞ ︡﹛ و﹨︀︗︣ و︗︀﹨︡ ﹁︀﹡︴﹙﹆﹢ا ︔﹑︔︐﹛ إ﹜﹩ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹁︖︓﹢ا ︋﹫﹟ ︡ ﹨︢ه ا﹔﹝﹤

︋﹀︣ه ﹁﹞︀ أ︗︋︀﹛ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹁︀﹡︭︣﹁﹢ا ﹁﹠︤ل ا﹜﹢﹪ ︋︺︡ أ︀م ﹁︃ر︨﹏ إ﹜﹩ ︔﹑︔︐﹛ ﹁︃︑﹢ه ﹁﹆︣أ ︻﹙﹫﹛ ا﹜﹠︊﹪ 
أ︗︺﹙︐﹛ ︨﹆︀﹤ ا﹜︀ج و︻﹞︀رة ا﹜﹞︧︖︡ ا﹜︣ام ﹋﹞﹟ آ﹝﹟ ︋︀ً وا﹜﹫﹢م ا﹒︠︣ و︗︀﹨︡ ﹁﹪ ︨︊﹫﹏  :︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ 

  ...  اً
: ﹁︣و︠︐﹠︡، ︻︊︀س ︋﹥ او ﹎﹀️ ︻︊︀س ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹞︴﹙︉ و ︫﹫︊﹥ ﹝︐︭︡︀ن ︠︀﹡﹥ ︠︡ا ﹡︪︧︐﹥ ︋﹢د﹡︡ و ︋﹥ ﹈ د﹢﹎︡ :﹩﹞ ︣﹁ ︣﹍ ا﹡︦ ︋﹟ ﹝︀﹜﹈ ﹝﹪

﹜﹡︀﹫︗︀ ﹪﹇︀︨ ︫︣ا﹁️ از ︑﹢ و ا﹝﹫﹟ ︠︡ا در ︠︀﹡﹥ او ﹨︧︐﹛   :︫﹫︊﹥ ﹎﹀️. ﹝﹟ از ︑﹢ ︋︀ ︫︣ا﹁️ ︑︣م، ﹝﹟ ︻﹞﹢ي ر︨﹢ل ︠︡ا و و︮﹪ ︎︡ر او و ︀︋ ﹟﹞
  ن آن ﹨︧︐﹛، ︣ا ︋﹥ ︑﹢ ا︻︐﹞︀د ﹡﹊︣ده آن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹟ ا︻︐﹞︀د ﹋︣ده ا︨️؟﹝﹟ ا﹝﹫﹟ ︠︡ا ︋︣ ︠︀﹡﹥ او و ︠︀ز

️︫︢﹎ ︀﹡را︲﹪ ﹨︧︐﹪ ﹋﹥ ︻﹙﹪ در ﹝﹫︀ن ﹝︀ ﹇︱︀وت ﹋﹠︡؟ او ﹎﹀️. در ﹨﹞︀ن ز﹝︀ن ︻﹙﹪ ︋︣ آ ﹢︑ ︀و﹇︐﹪ ﹡︤د ︻﹙﹪ . ︋﹙﹪: ︻︊︀س ︋﹥ ︫﹫︊﹥ ﹎﹀️ آ
  .آ﹝︡﹡︡ ﹨︣ ︨ ﹪﹊﹠︀ش را ︑﹊︣ار ﹋︣د﹡︡

︑︣م، ﹝﹟ ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︦ از ﹝︣دان  ﹝﹟ از ﹨︣ دوى ︫﹞︀ ︫︣︿: ﹎﹀️. آرى: ﹨﹛ ︋︀ ︫﹞︀ ﹁︣ ﹋﹠﹛؟ ﹎﹀︐﹠︡ ︋﹍︢ار︡ ﹝﹟: ︻﹙﹪ ︋﹥ آن دو ﹡﹀︣ ﹎﹀️
  .ا﹟ ا﹝️ ﹨︧︐﹛ ﹋﹥ ا﹞︀ن آورد و ﹨︖︣ت و ︗︀د ﹋︣د

ز ﹠︡ ︎︦ ا. ر﹁︐﹠︡ و ﹝﹆︀︋﹏ او ﹡︪︧︐﹠︡ و ﹨︣ ﹋︡ام ﹝︀﹥ ا﹁︐︀ر ︠﹢د را ﹎﹀︐﹠︡ و ︎﹫︀﹝︊︣ ﹫︤ى ﹡﹍﹀️ و آ﹡︀ن ︋︣﹎︪︐﹠︡) ص(︨﹥ ﹡﹀︣ ﹡︤د ︎﹫︀﹝︊︣ ︠︡ا 
︗ًـ︺ًـ﹙ْ︐ُ﹛ؤ ٌ︨﹆︀ًـ﹤َ ا﹜ْ︀جِـ وًـ ︻ٌ﹞︀رًـةَ أَ«: روز در ︋︀ره آ﹡︀ن و﹩ ﹡︀زل ︫︡، ︎﹫︀﹝︊︣ د﹡︊︀ل آن ︨﹥ ﹡﹀︣ ﹁︨︣︐︀د و آ﹡︀ن آ﹝︡﹡︡ و ︎﹫︀﹝︊︣ ︋﹥ آ﹡︀ن ﹠﹫﹟ ︠﹢ا﹡︡

امِ ﹋َ﹞ًـ﹟ؤ آ﹝ًـ﹟ًـ ︋ِ︀﹜﹙ُ﹥ٌ   ...︑︀ آ︠︣ آ︀ت » ا﹜ْ﹞ًـ︧ؤ︖ٌِ︡ ا﹜ًْ︣ـ
  .، ︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫٣٧︣، ص١، ﹁︱︀﹏ ا﹜﹙﹀︀ء ا﹜︣ا︫︡﹟، ج )﹨ـ٤٣٠︀ى﹝︐﹢﹁(ا﹔︊︮︀﹡﹪، ا︋﹢﹡︺﹫﹛ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً 

، ا﹟ روا️ را آورده و ︑︭︣ ﹋︣ده »︫︣ح ﹝︢ا﹨︉ أ﹨﹏ ا﹜︧﹠﹤ و﹝︺︣﹁﹤ ︫︣ا︹ ا﹜︡﹟ وا﹜︐﹞︧﹈ ︋︀﹜︧﹠﹟«ا︋﹢ ﹀︬ ︻﹞︣ ︋﹟ ا﹞︡ ﹡﹫︤ در ﹋︐︀ب 
  :ا︨️ ﹋﹥ ا﹠﹞ ️﹚﹫︱﹁ ﹟︭︣ ︋﹥ ﹁︣د ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ا︨️

  أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥﹁︱﹫﹙﹤ ﹜︺﹙﹪ ︋﹟ 
︡︔﹠︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹝﹞︡ ا﹜﹞︭︣ي ︔﹠︀ ︗︊︣ون ︋﹟ ︻﹫︧﹩ ︔﹠︀ ﹫﹩ ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ا﹜﹆︫︣﹪ ا﹜﹀︣ي ︻﹟ ︻︊︀د ︋﹟ ︻︊︡  131

ا﹜︭﹞︡ أ︋﹪ ﹝︺﹞︣ ︻﹟ أ﹡︦ ︋﹟ ﹝︀﹜﹈ أ﹡﹥ ﹇︀ل ﹇︺︡ ︻﹛ ر︨﹢ل اً ا﹜︺︊︀س ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹞︴﹙︉ و︫﹫︊﹤ ︀︮︉ ا﹜︊﹫️ 
  ...︐﹀︣ان 

﹪﹞ ️︀ن روا︀︎ و در ︧︡﹢﹡:  



  ﹢ ﹝︺﹞︣﹇︣أه أ︋
︡أ ︀﹫﹁ ﹤﹋︪︀ر ﹜﹛ ﹥﹚﹫︱﹀﹛︢ه ا︋ ﹪﹚︻ ︣د﹀︑.  

 ﹟﹫﹨︀︫ ﹟︋ ︡﹝أ ﹟︋ ︣﹝︻ ︬﹀ ﹢︋︀ي(أ﹁﹢︐﹞ج )﹨ـ ٣٨٥ ،﹟﹠︧﹛︀︋ ﹈︧﹝︐﹛وا ﹟︡﹛ا ︹︫︣ا ﹥﹁︣︺﹞︢ا﹨︉ أ﹨﹏ ا﹜︧﹠﹤ و﹞ ١٨٥، ص ١، ︫︣ح﹅﹫﹆︑ ، : ︀دل︻
︫︣︀﹡ ،︡﹝﹞ ﹟︋ :﹥︺︊︴﹛ا ،︹م ١٩٩٥ -﹨ـ ١٤١٥ا﹔و﹜﹩، : ﹝﹣︨︧﹤ ﹇︣︵︊﹤ ﹜﹙﹠︪︣ وا﹜︐﹢ز.  

  .ا﹟ ︻︊︀رت ، ﹝﹆︊﹢ل ︋﹢دن ﹝︐﹟ روا️ در ﹡︤د ﹝﹢﹜︿ ا︨️ و ︸︀﹨︣ 

8. ﹪︊أ﹨﹏ ا﹜︊﹫️ أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋﹥ « : )ع(از حضرت علی  ا︋﹟ ︻﹞︣ ︋﹟ ﹝︧﹙﹞﹤ ا﹐ر ︀﹠﹋ «  

﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝︀ ا﹨﹏ ︋﹫️  ﹡︀﹝﹥ ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋﹥ ﹝︺︀و﹥ را آورده و در ا﹟ ﹡︀﹝﹥ آن ︱︣ت ︑︭︣ ﹝﹪» و﹇︺﹤ ا﹜︭﹀﹫﹟«︀︮︉ ﹋︐︀ب 
 ﹤﹋ ﹪﹞︀﹍﹠﹨﹜︀ن آورد﹝ر︨﹢ل ︠︡ا د︻﹢︑︩ را ︫︣وع ﹋︣د، ا:  

﹡︭︣، ︻﹟ ︻﹞︣ ︋﹟ ︨︺︡ ︻﹟ أ︋﹩ ورق، أن ا︋﹟ ︻﹞︣ ︋﹟ ﹝︧﹙﹞﹤ ا﹔ر︊﹩ أ︻︴︀ه ﹋︐︀︋︀ ﹁﹪ إ﹝︀رة ا﹜︖︀ج ︋﹊︐︀ب ﹝﹟ 
و﹜︺﹞︣ اً إ﹡﹩ ﹔ر︗﹢ إذا أ︻︴﹩ اً ا﹜﹠︀س ︻﹙﹩ ﹇︡ر ﹁︱﹚︀﹛ ﹁﹪ ا﹖︨﹑م و﹡︭﹫︐﹛ ً : ... ﹇︀ل.﹝︺︀و﹤ إ﹜﹩ ︻﹙﹩
﹢﹊ ن ﹡︭﹫︊﹠︀ ﹁﹪ ذ﹜﹈ ا﹔و﹁︣ور︨﹢﹜﹥ أن.︡﹫﹢︐﹛︀ن ︋︀ً وا﹝﹖︡ا ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹜﹞︀ د︻︀ إ﹜﹩ ا﹝﹞ أ﹨﹏  -﹋﹠︀  إن

  .أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋﹥ -ا﹜︊﹫️ 
﹝︀ ا﹨﹏ ︋﹫️ ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧︀﹡﹪ ︋﹢د﹛ ﹋﹥ ︋﹥ آن : ﹋﹥ ︋﹥ ︨﹢ي ا﹞︀ن ︋﹥ ︠︡ا و ︑﹢﹫︡ د︻﹢ت ﹁︣﹝﹢د ﹨﹞︀﹡︀ ﹝﹞︡ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ﹨﹠﹍︀﹝﹪

﹜︀ن آورد﹝︣ت ا︱.  
  .︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣: دار ا﹜﹠︪︣ ،227، ص 1ج و﹇︺﹤ ︮﹀﹫﹟،) ﹨ـ٢١٢﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜﹞﹠﹆︣ي، ﹡︭︣ ︋﹟ ﹝︤ا﹛ ︋﹟ ︨﹫︀ر 

  :︋﹑ذري ︨﹟ ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️
  آ﹝﹟ وأ﹡︀ب، إن اً ︋︺︒ ﹝﹞︡اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹁︡︻︀ إ﹜﹩ ا﹖﹞︀ن ︋︀ً وا﹜︐﹢﹫︡ ﹜﹥، ﹁﹊﹠︀ أ﹨﹏ ا﹜︊﹫️ أول ﹝﹟

 ︣︋︀︗ ﹟︋ ﹪﹫ ﹟︋ ︡﹝︀ى(ا﹜︊﹑ذري، أ﹁﹢︐﹞ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣ ،319، ص 1ج   ، أ﹡︧︀ب ا﹔︫︣اف،)﹨ـ٢٧٩ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹅︊︵.  

  » ︮﹙﹫️ ﹇︊﹏ ا﹜﹠︀س ︨︊︹ ︨﹠﹫﹟ «: ) ع(زاذان از حضرت علی   حکیم مولى. 9

: ، ﹇︀ل ﹢﹜﹩ زاذان﹊﹫﹛ ﹝ وروى ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ︨︺﹫︡ ا﹜︣از، ︻﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ︣ار، ︻﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ︻︀﹝︣، ︻﹟ أ︋﹪ ا﹜︖︀ف، ︻﹟
، و﹋﹠︀ ﹡︧︖︡ و﹐ ﹡︣﹋︹، وأول ︮﹑ة ر﹋︺﹠︀ ﹁﹫︀ ︮﹑ة ︮﹙﹫️ ﹇︊﹏ ا﹜﹠︀س ︨︊︹ ︨﹠﹫﹟  :︨﹞︺️ ︻﹙﹫︀ً ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م، ﹆﹢ل 

  .أ﹝︣ت ︋﹥: ︀ ر︨﹢ل اً، ﹝︀ ﹨︢ا ؟ ﹇︀ل : ا﹜︺︭︣، ﹁﹆﹙️ 
﹪﹞ ﹜﹫﹊ ︡﹢﹎ :﹪﹞ ﹤﹋ از آن ﹡﹥ ︋︀ ر︨﹢ل ︠  ﹨﹀️ ︨︀ل ﹇︊﹏ از ﹨﹞﹥ ﹝︣دم،: ﹎﹀️ از ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︫﹠﹫︡م ﹏︊﹇ ﹤﹋ ﹪﹛︀ ︡ا ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡م در

ا ﹟﹥ ! ︻︣ض ﹋︣دم اي ر︨﹢ل ︠︡ا . ︨︖︡ه ﹝﹪ ﹋︣د﹛ و ﹡﹥ ر﹋﹢ع ا﹡︖︀م ﹝﹪ داد﹛ و ﹡︧︐﹫﹟ ﹡﹞︀زي ﹋﹥ در آن ر﹋﹢ع ﹋︣د﹛ ﹡﹞︀ز ︻︭︣ ︋﹢د
  .︋﹥ ا﹟ ﹋︀ر د︨︐﹢ر داده ︫︡ه ام: ︻﹞﹙﹪ ا︨️؟ ﹁︣﹝﹢د

: ︑﹆﹫﹅ ،137، ص 13ج  ، ︫︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹤،)﹨ـ ٦٥٥﹝︐﹢﹁︀ى(﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ا﹜︡︡ ا﹜﹞︡ا﹠﹪ ا﹜﹞︺︐︤﹜﹪، ا︋﹢︀﹝︡ ︻︤ ا﹜︡﹟ ︋ إ︋﹟ أ︋﹪
  .م١٩٩٨ -﹨ـ ١٤١٨ا﹔و﹜﹩، : ﹜︊﹠︀ن، ا﹜︴︊︺﹤/ ︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ﹝﹞︡ ︻︊︡ ا﹜﹊︣﹛ ا﹜﹠﹞︣ي، ﹡︀︫︣

  » ﹇︀ل ︻﹙﹪ ا﹡︀ اول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋︀ً « : منصور بن الحسین اآلبی. 10

﹝﹟ : آورده ا︨️ ﹋﹥ ︱︣ت ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م در ﹋﹢﹁﹥ ︠︴︊﹥ ︠﹢ا﹡︡ و ﹁︣﹝﹢د» ﹡︓︣ ا﹜︡رر«﹨︖︣ي ﹇﹞︣ي در ﹋︐︀ب  421﹝﹠︭﹢ر آ︋﹪ ﹝︐﹢﹁︀ي ︨︀ل
  :﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ﹨︧︐﹛ ﹋﹥ ︋﹥ ︠︡او﹡︡ ا﹞︀ن آورده ام

:  واً ﹜﹆︡ ︋﹙︽﹠﹪ أ﹡﹊﹛ ︑﹆﹢﹜﹢ن... أ﹝︀ ︋︺︡ ︀ أ﹨﹏ ا﹜︺︣اق، : و︠︣ج ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م إ﹜﹩ ا﹜﹊﹢﹁﹤ ﹁﹞︡ اً وأ︔﹠﹩ ︻﹙﹫﹥، ︔﹛ ﹇︀ل 



  .؟ أم ︻﹙﹩ ﹡︊﹫﹥ وأ﹡︀ أول ﹝﹟ ︮︡﹇﹥ وأ﹡︀ أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋﹥  ﹊︢ب، ﹁︺﹙﹩ ﹝﹟ أ﹋︢ب ؟ أ︻﹙﹩ اً أ﹋︢ب
︋﹥ ︠︡ا ︨﹢﹎﹠︡ ︋﹥ ﹝﹟ ︠︊︣ ر︨﹫︡ه ا︨️ ! ... اي ا﹨﹏ ︻︣اق : ︨︍︦ ﹁︣﹝﹢د  ا﹝︀م ︻﹙﹪ ︋﹥ ︨﹢ي ﹋﹢﹁﹥ ︠︀رج ︫︡ و ﹞︡ و ︔﹠︀ي ا﹜﹪ را ︋︖︀ آورد،

﹪ دروغ ︋︧︐﹛؟ آ︀ ︋︣ ︠︡ا دروغ ︋︧︐﹛ در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ﹝﹟ ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ﹨︧︐﹛ ﹋﹥ ︋﹥ ︠︡ا ﹢﹍﹫﹞ ︀﹝︫ ﹤﹋ ﹜﹢﹎ .︧﹋ ﹤ ︣︋ ﹟﹞﹫︡ ﹝﹟ دروغ ﹝﹪
  .︀ ︋︣ ︎﹫︀﹝︊︣ش دروغ ︋︧︐﹛ در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ﹨︧︐﹛ ﹋﹥ او را ︑︭︡﹅ ﹋︣ده ام. ا﹞︀ن آورده ام

 ﹟﹫︧﹛︣ات،)﹨ـ٤٢١﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹒︋﹪، ا︋﹢︨︺︡ ﹝﹠︭﹢ر ︋﹟ ا︲︀﹝﹛198، ص 1ج  ، ﹡︓︣ ا﹜︡رر ﹁﹪ ا، ﹅﹫﹆︑ :﹛︀︫︠︣︀﹡ ،ط﹢﹀﹞ ﹪﹠︽﹛دار ا﹜﹊︐︉ : ︡ ︻︊︡ ا
  .م ٢٠٠٤ -﹨ـ ١٤٢٤ا﹔و﹜﹩، : ﹜︊﹠︀ن، ا﹜︴︊︺﹤/︋﹫︣وت  -ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ 

  ) ︋﹥ ﹡﹆﹏ روا︀ن ﹝﹢︔﹅ (︨︊﹆︐﹊﹛ إ﹜﹩ ا﹐︨﹑م ︵︣ا  : به معاویه) ع(اشعار حضرت علی . 11

︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋﹥ در ︗﹢اب ﹝﹀︀︠︣ه  ا︫︺︀ري را از ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن) 209﹝︺﹞︣ ︋﹟ ا﹜﹞︓﹠﹩ ﹝︐﹢﹁︀ي (ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ د﹝︪﹆﹪ از ︵︣﹅ ا︋﹢ ︻︊﹫︡ه 
  .﹝︺︀و﹥ ﹁︣﹝﹢ده ا︨️

  :︱︣ت در ا ﹤︋ ︣︺︫ ﹟﹊﹪ از ا﹁︐︀را︑︩ ︑︭︣ ﹝﹪ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹟ از ﹨﹞﹥ ︫﹞︀ در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ﹋﹢دك ︋﹢دم ︋︣ ا︨﹑م آوردن ︎﹫︪﹪ ﹎︣﹁︐﹛
﹜︴﹫︉ ﹝﹞︡ ︋﹟ وأ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ا﹜︧︺﹢د أ﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜﹞︖﹙﹪ أ﹡︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ا﹜︺﹊︊︣ي أ﹡︀ أ︋﹢ ا

﹟︋ ︡﹝ب أ﹡︀ أ︋﹢ ︋﹊︣ أ﹢اً ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ ︡︊︻ ︡﹝﹞ ﹢︋︀ن ح ﹇︀ل و﹡︀ ا﹜﹆︀︲﹪ أ﹇︀︠ ﹟︋ ︡﹝ا﹜︖︣اح ﹇︀﹐  أ ﹟︋ ︡﹝﹞
﹇︀ل ﹋︐︉ ﹝︺︀و﹤ إ﹜﹩ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ︀ أ︋︀ ا﹜︧﹟ إن  ︻﹟ أ︋﹪ ︻︊﹫︡ة أ﹡︀ أ︋﹢ ︋﹊︣ ︋﹟ در︡ ﹇︀ل وأ︠︊︣﹡︀ ︻﹟ د﹝︀د
︀﹨﹙﹫﹤ و︮︣ت ﹝﹙﹊︀ ﹁﹪ ا﹖︨﹑م وأ﹡︀ ︮︣ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹜﹪ ﹁︱︀﹏ ﹋︓﹫︣ة و﹋︀ن أ︋﹪ ︨﹫︡ا ﹁﹪ ا﹜︖

     و︠︀ل ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ و﹋︀︑︉ ا﹜﹢﹪ ﹁﹆︀ل ︻﹙﹪ أ︋︀ ا﹜﹀︱﹀ ﹏︀︣ ︻﹙﹪ ا︋﹟ ا﹋﹙﹤ ا﹔﹋︊︀د ︔﹛ ﹇︀ل ا﹋︐︉ ︀ ︾﹑م
   و﹞︤ة ︨﹫︡ ا﹜︪︡اء ︻﹞﹪  ﹝﹞︡ ا﹜﹠︊﹪ أ︠﹪ و︮︣ي
﹩︱و ﹪︧﹝ و︗︺﹀︣ ا﹜︢ي  ﹪﹞ا︋﹟ أ ﹥﹊﹑﹝﹛ا ︹﹞ ︣﹫︴   

   ﹝︧﹢ط ﹜﹞︀ ︋︡﹝﹪ و﹜﹞﹪  ﹠️ ﹝﹞︡ ︨﹊﹠﹪ و︻︨︣﹪و︋
︀﹠﹞ ︡اي﹛و ︡﹝و︨︊︴︀ أ  ﹪﹝︧﹋ ﹜︨ ﹤﹛ ﹜﹊︃﹁   
   ︮︽﹫︣ا ﹝︀ ︋﹙︽️ أوان ﹙﹞﹪  ︨︊﹆︐﹊﹛ إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م ︵︣ا

  ﹁﹆︀ل ﹝︺︀و﹤ أ︠﹀﹢ا ﹨︢ا ا﹜﹊︐︀ب ﹐ ﹆︣أه أ﹨﹏ ا﹜︪︀م ﹁﹫﹞﹫﹙﹢ن إ﹜﹩ ا︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉
  :️﹝︺︀و﹥ ︋﹥ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ﹡﹢︫: ﹎﹢︡ ا︋﹢ ︻︊﹫︡ه ﹝﹪

 ﹪︪︀و﹡︡ ر︨﹢ل ︠︡ا و دا﹢︠ ﹟﹞ ︣اوا﹡﹪ دارم و ︎︡رم در ز﹝︀ن ︗︀﹨﹙﹫️ ︨︣ور ︋﹢د و در ز﹝︀ن ا︨﹑م ︎︀د︫︀ه ︫︡م و﹁ ﹏︀︱﹁ ﹟﹞ ﹟︧﹛اي ا︋﹢ ا
﹜︐︧﹨ ﹪︡ه و﹠︧﹢﹡ ︀ن و﹠﹞﹣﹞.  

  !﹋﹠﹪ اي ︎︧︣ ︗﹍︣ ︠﹢ار آ︀ ︋﹥ وا︨︴﹥ ﹁︱﹁ ﹪﹚︻ ﹤︋ ﹏︀︣ ﹁︣و︫﹪ ﹝﹪: ︻﹙﹪ ﹁︣﹝﹢د
  :ا﹟ ︾﹑م ︋﹠﹢︦: ︨︍︦ ︻﹙﹪ ﹁︣﹝﹢د

  .︋︣ادر و ︎︡ر ︠︀﹡﹛ ﹝﹟ و ﹞︤ه ︨﹫︡ ا﹜︪︡اء ︻﹞﹢ي ﹝﹟ ا︨️  ﹞︡ ر︨﹢ل ︠︡ا،﹝
  .︎︧︣ ﹝︀در ﹝﹟ ا︨️  و ︗︺﹀︣ي ﹋﹥ ︊︮ و ︫︀م ﹨﹞︣اه ﹁︫︣︐﹍︀ن در ︎︣واز ا︨️،

  .د︠︐︣ ︎﹫︀﹝︊︣ در ︠︀﹡﹥ ﹝﹟ و ︠︀﹡﹛ ﹝﹟ ا︨️ ﹎﹢︫️ او ︋︀ ︠﹢ن و ﹎﹢︫️ ﹝﹟ ﹝﹙﹢ط ︫︡ه ا︨️
  !︎︦ ︋︣اي ﹋︡ام ﹊﹪ از ︫﹞︀ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹝﹟ از ︎﹫︀﹝︊︣ ︨﹛ دار﹡︡  دو ﹡﹢ه ا﹞︡ ﹁︣ز﹡︡ان ﹝﹟ از د︠︐︣ ︎﹫︀﹝︊︣ ﹨︧︐﹠︡،

  .﹇︊﹏ از ﹨﹞﹥ ︫﹞︀ ا︨﹑م آوردم در ﹢﹋ ﹤﹋ ﹪﹛︀﹈ ︋﹢دم و ﹨﹠﹢ز ︋﹥ ︨﹟ ︋﹙﹢غ ﹡︨︣﹫︡ه ︋﹢دم
  .ا﹟ ﹡︀﹝﹥ را ﹝﹀﹪ ﹋﹠﹫︡ ︑︀ ا﹨﹏ ︫︀م ﹡﹢ا﹡﹠︡ و ︋﹥ ︨﹢ي ︎︧︣ ا︋﹢ ︵︀﹜︉ ︑﹞︀﹏ ︎﹫︡ا ﹡﹊﹠﹠︡: ﹝︺︀و﹥ ﹎﹀ـ️

، ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ وذ﹋︣ ﹁︱﹙︀ و︑︧﹞﹫﹤ ﹝﹟ ﹚︀ )﹨ـ٥٧١﹝︐﹢﹁︀ى(أ︋﹪ ا﹜﹆︀︨﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹟ إ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً،ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، 
  .١٩٩٥ -︋﹫︣وت  - دار ا﹜﹀﹊︣ : ﹝︉ ا﹜︡﹟ أ︋﹪ ︨︺﹫︡ ︻﹞︣ ︋﹟ ︾︣ا﹝﹤ ا﹜︺﹞︣ي، ﹡︀︫︣: ، ︑﹆﹫﹅٥٢١، ص٤٢﹝﹟ ا﹔﹝︀︔﹏، ج 

﹤﹞︀﹡ ﹟ا ﹤﹋ ﹟از ︑︣س ا ﹤︀و︺﹞ ﹤﹋ ﹟د︨️ ﹝︣دم ︫︀م ︋﹫﹀︐︡، ﹡﹊︐﹥ ︗︀﹜︉ ا ﹤︋  ︡﹠﹠﹋ ﹪﹀﹞ آن را ︡︀︋ ︣د﹋ ﹤﹫︮﹢︑.  



  مسلم بودن اشعار حضرت در نزد علماي شیعه و اهل سنت:  نکته

  .ا︫︺︀ر ﹁﹢ق در ﹡︤د ︻﹙﹞︀ي ︫﹫︺﹥ و ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹫︮ و ﹝︪﹢ر و ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ا︨️

  : ﹀︶ ا﹟ ا︫︺︀ر وا︗︉ ا︨️:  ︋﹫﹆﹪) ا﹜︿

  :﹡﹆﹏ ﹋︣ده، ︨﹟ ︗︀﹜︊﹪ را از ︋﹫﹆﹪ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ا︋﹟ ︖︣ ﹨﹫︓﹞﹪ ︋︺︡ از ا﹟ ﹋﹥ ا﹟ ا︫︺︀ر را
  . ﹇︀ل ا﹜︊﹫﹆﹪ إن ﹨︢ا ا﹜︪︺︣ ﹝﹞︀ ︖︉ ︻﹙﹩ ﹋﹏ أ︡ ﹝︐﹢ان ﹁﹪ ︻﹙﹪ ﹀︷﹥ ﹜﹫︺﹙﹛ ﹝﹀︀︠︣ه ﹁﹪ ا﹖︨﹑م

  .︋︣اي ﹨︣ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︻﹙﹪ ︋︣ا﹞ ︩﹛ ا︨️ وا︗︉ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ︫︺︣ را ﹀︶ ﹋﹠︡ ︑︀ ا﹁︐︀رات ا︪︀ن را در ا︨﹑م ︋︡ا﹡︡: ︋﹫﹆﹪ ﹎﹀︐﹥ ا︨️
﹫﹛ا ︣︖ ﹟︋ا ﹪﹚︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝أ﹨﹏ ا﹜︣﹁︰ وا﹜︱﹑ل وا﹜︤﹡︡﹇﹤، ج )﹨ـ٩٧٣﹝︐﹢﹁︀ى(︓﹞﹪، ا︋﹢ا﹜︺︊︀س أ ﹪﹚︻ ﹥﹇︣﹝﹛٣٨٧، ص ٢، ا﹜︭﹢ا︻﹅ ا ،

﹅﹫﹆︑ : ﹪﹋︣︐﹛اً ا ︡︊︻ ﹟︋ ﹟﹝︣﹛︣اط، ﹡︀︫︣ -︻︊︡ ا﹛ا ︡﹝﹞ ﹏﹞︀﹋ : ﹥﹛︀︨︣﹛م١٩٩٧ -﹨ـ ١٤١٧ا﹔و﹜﹩، : ﹜︊﹠︀ن، ا﹜︴︊︺﹤ -﹝﹣︨︧﹤ ا.  
﹆﹫︋ ﹟︨ ﹪﹀﹠ آورده ا︨️﹇﹠︡وزي ﹤﹡﹢﹎ ﹟را ا ﹪:  

﹪﹆﹫︊﹛ا﹐︨﹑م: ﹇︀ل ا ﹪﹁ ﹪﹚︻ ︣︠︀﹀﹞ ﹜﹚︺﹫﹛ ،﹤︷﹀ أن ﹟﹞﹣﹞ ﹏﹋ ﹩﹚︻ ︉︖ ︀﹝﹞ ︣︺︪﹛إن ﹨︢ا ا) . ﹩︐﹡ا.(  
  ...﹀︶ ا﹟ ︫︺︣ ︋︣اي ﹨︣ ﹝﹣﹝﹠﹪ وا︗︉ ا︨️ 
︨﹫︡ ︻﹙﹪ ︗﹞︀ل أ︫︣ف ا﹜︑ ،﹅ : ،﹪﹠﹫︧﹆﹫٤٢٠، ص ٢﹠︀︋﹫︹ ا﹜﹞﹢دة ﹜︢وي ا﹜﹆︣︋﹩، ج ) ﹨ـ١٢٩٤﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜﹆﹠︡وزي ا﹜﹠﹀﹪، ا﹜︪﹫ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛ 

  .﹨ـ ١٤١٦ا﹔و﹜﹩:دار ا﹔︨﹢ة ﹜﹙︴︊︀︻﹤ وا﹜﹠︪︣ـ ﹇﹛، ا﹜︴︊︺﹤: ﹡︀︫︣

  : ا﹟ ا︫︺︀ر را از راو︀ن ﹝﹢︔﹅ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡︡:  ﹚︵ ﹟︋ ︡﹝﹞﹥ ︫︀﹁︺﹪) ب

  :﹝︐﹟ ﹚︵ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︨﹥ در ︋︀ره ا︫︺︀ر ا﹟ ا︨️
︻﹙﹫﹥ (﹝﹟ ا﹜︢﹋﹢ر، و﹇︡ ذ﹋︣ ) ص ( آ﹝﹟ ︋︨︣﹢ل اً وأ﹋︓︣ ا﹔﹇﹢ال وأ︫︣﹨︀ أ﹡﹥ ﹜﹛ ﹊﹟ ︋︀﹜︽︀، ﹁︅﹡﹥ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ و

  :  ﹡﹆﹙︀ ︻﹠﹥ ا﹜︓﹆︀ت، وروا﹨︀ ا﹜﹠﹆﹙﹤ ا﹔︔︊︀ت ذ﹜﹈ وأ︫︀ر إ﹜﹫﹥ ﹁﹪ أ︋﹫︀ت ﹇︀﹜︀ ︋︺︡ ذ﹜﹈ ︋﹞︡ة ﹝︡︡ة) ا﹜︧﹑م
  و﹞︤ة ︨﹫︡ ا﹜︪︡اء ︻﹞﹪* ﹝﹞︡ ا﹜﹠︊﹪ أ︠﹪ و︮﹠﹢ي 

 ﹪︧﹝و ﹪︱ و︗︺﹀︣ ا﹜︢ي *﹪﹞ا︋﹟ أ ﹥﹊﹑﹝﹛ا ︹﹞ ︣﹫︴  
  ﹝﹠﹢ط ﹜﹞︀ ︋︡﹝﹪ و﹜﹞﹪* ︻︨︣﹪ و︋﹠️ ﹝﹞︡ ︨﹊﹠﹪ و 

 ︀﹠﹞ ︡اي﹛و ︡﹝و︨︊︴︀ أ *﹪﹝︧﹋ ﹜︨ ﹤﹛ ﹜﹊︃﹁  
  ︾﹑﹝︀ ﹝︀ ︋﹙︽️ أوان ﹙﹞﹪* ︨︊﹆︐﹊﹛ إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م ︵︣ا 

ز︣ا او ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د از ﹝﹫︀ن ﹝︣دان   ︋﹫︪︐︣﹟ ا﹇﹢ال و ﹝︪﹢ر ︑︣﹟ آ﹡︀ ︋︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︱︣ت ︻﹙﹪ در ﹨﹠﹍︀م ا︨﹑م آوردن، ︋︀﹜︼ ﹡︊﹢ده ا︨️؛
آن ︱︣ت ا﹟ ﹝︴﹙︉ را ︋﹫︀ن ﹋︣ده و در ︫︺︣﹨︀﹪ ﹋﹥ آن را وراو︀ن ﹝﹢︔﹅ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده، ︋﹥ ا﹟ ﹝︴﹙︉ ا︫︀ره . ﹥ ر︨﹢ ︠︡ا ا﹞︀ن آوردا︨️ ﹋﹥ ︋
  : ....﹋︣ده ا︨️

 ﹥﹚︵ ﹟︋ ︡﹝﹞ ،﹪︺﹁︀︪﹛٦١، ص )ع(، ﹝︴︀﹜︉ ا﹜︧﹣ول ﹁﹪ ﹝﹠︀﹇︉ آل ا﹜︨︣﹢ل )﹨ـ٦٥٢﹝︐﹢﹁︀ي(ا ﹅﹫﹆︑ ، :﹥﹫︴︺﹛ا ︡﹝ا︋﹟ أ ︡︗︀﹞ .︋︀︐﹋ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹅︊︵ ﹤﹡︀
  .ا﹨﹏ ︋﹫️

  روا︀ن ﹝﹢︔﹅ ︫︺︣ را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡︡:  ا︋﹟ ︮︊︀غ ﹝︀﹜﹊﹪) ج

  :﹎﹢︡ ا︨﹑م آورد، ﹝﹪ا︋﹟ ︮︊︀غ در ︋︒ ا﹡ ﹪﹚︻ ﹤﹋ ﹟︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️ و ﹇︊﹏ از ا﹟ ﹋﹥ ︋﹥ ︋﹙﹢غ ︋︨︣︡،
︀﹛︀﹇ إ﹜﹩ ︫﹪ء ﹝﹟ ذ﹜﹈ ﹁﹪ أ︋﹫︀ت ﹤︗︢ه و روا﹨︀ ︻﹠﹥ ا﹜︓﹆︀ت ا﹔︔︊︀ت و﹇︡ أ︫︀ر ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ﹋︣م اً و﹨ ﹪﹨

  :ا﹔︋﹫︀ت 
  ....و﹞︤ة ︨﹫︡ ا﹜︪︡اء ︻﹞﹪ * ﹝﹞︡ ا﹜﹠︊﹪ أ︠﹪ و︮﹠﹢ي  



  ︮︽﹫︣ا ﹝︀ ︋﹙︽️ أوان ﹙﹞﹪*  ︨︊﹆︐﹊﹛ إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م ︵﹀﹑
  : ...ا︫︀ره ﹋︣ده ا︨️  ︵︀﹜︉ ︋﹥ ا﹟ ﹝︴﹙︉ در ا︋﹫︀︑﹪ ﹋﹥ آن را ا︫︀ص ﹝﹢︔﹅ روا️ ﹋︣ده ا﹡︡، ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪

: ، ︑﹆﹫﹅١٨٨، ص ١، ا﹜﹀︭﹢ل ا﹜﹞﹞﹤ ﹁﹪ ﹝︺︣﹁﹤ ا﹔﹞﹤، ج )﹨ـ٨٨٥﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜﹞︺︣وف ︋︀︋﹟ ا﹜︭︊︀غ ا﹜﹞︀﹜﹊﹪، ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ا﹜﹞︀﹜﹊﹪ ا﹜﹞﹊﹪ 
  ١٤٢٢: ﹇﹛، ا﹜︴︊︺﹤ ا﹔و﹜﹩ –﹝︣﹋︤ ا﹜︴︊︀︻﹤ وا﹜﹠︪︣ ﹁﹪ دار ا﹜︡︒   دار ا﹜︡︒ ﹜﹙︴︊︀︻﹤ وا﹜﹠︪︣: ︨︀﹝﹪ ا﹜︽︣︣ي، ﹡︀︫︣

  ا︨︐︡﹐ل ︻﹙﹞︀ي ︫﹫︺﹥ و ︨﹠﹪ ︋﹥ ا﹟ ︫︺︣) د

  ا︋﹟ ﹇︡ا﹝﹤. 1
دو ﹋︐︀︋︩ ︋︓﹪ را ﹝︴︣ح ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ﹡︀︊︡ ﹋﹢دك را از ﹇︊﹢ل ا︨﹑م ﹝﹠︹ ﹋︣د و ︋︣اي ا︔︊︀ت ا﹟ ﹝︴﹙︉ ︋﹥ ا︫︺︀ر ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥  ا︋﹟ ﹇︡ا﹝﹥ در

  :ا﹜︧﹑م ا︨︐︡﹐ل ﹋︣ده ﹋﹥ آن ︱︣ت در ﹋﹢د﹋﹪ ا﹞︀ن آورد
  .﹝︀ ︋﹙︽️ أوان ﹙﹛و﹔ن ﹝︀ ذ﹋︣﹡︀ه إ︗﹞︀ع ﹁︅ن ︻﹙﹫︀ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ أ︨﹙﹛ ︮︊﹫︀ و﹇︀ل ︨︊﹆︐﹊﹛ إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م ︵︣ا ︮︊﹫︀ 

  :ز︣ا ︻﹙﹪ در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ﹋﹢دك ︋﹢د ا︨﹑م آورد و ﹁︣﹝﹢د  آ﹡︙﹥ را ﹝︀ ذ﹋︣ ﹋︣د﹛ ﹝﹢رد ا︗﹞︀ع ا︨️؛
  .﹇︊﹏ از ﹨﹞﹥ ︫﹞︀ ا︨﹑م آوردم، در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ﹋﹢دك ︋﹢دم و ︋﹥ ︡ ︋﹙﹢غ ﹡︨︣﹫︡ه ︋﹢دم

دار ا﹜﹀﹊︣ : ، ﹡٢٣︫︣︀، ص ٩﹁﹆﹥ ا﹖﹝︀م أ﹞︡ ︋﹟ ﹠︊﹏ ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪، ج ، ا﹜﹞︽﹠﹪ ﹁﹪ )﹨ـ٦٢٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜﹞﹆︨︡﹪ ا﹜﹠︊﹙﹪، ا︋﹢﹝﹞︡ ︻︊︡ اً ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ﹇︡ا﹝﹤ 
  .﹨ـ١٤٠٥ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -

  ٨٤، ص١٠ا﹜︪︣ح ا﹜﹊︊﹫︣ ﹐︋﹟ ﹇︡ا﹝﹤ ج

٢ .﹪︱︑︣﹞ ︡﹫︨  

﹪﹞ ︤﹫﹡ ﹪︱︑︣﹞ ︡﹫︨ ︡︀﹞︣﹁:  
و﹇︡ ︫︀ع ﹝﹟  ︡ ﹩﹚︻ ﹤︑︫︣︣︑﹀︹ ﹁﹫﹥  ﹁﹪ ذ﹜﹈ -︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م  -﹋﹫︿ ﹞﹊﹟ د﹁︹ ︫︺︣ أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ 

﹛اص ﹁﹪ ﹇﹢﹜﹥  ﹑فا﹢﹛︮︀ر ﹝︢﹋﹢را ﹝︧﹞﹢︻︀ ﹝﹟ ا﹜︺︀﹝﹤ ﹁︱﹑ ︻﹟ ا ﹩︐ ︪︣︐﹡ا﹜︧﹑م  -وا ﹤﹫﹚︻- :  
﹪﹛︀ ا︨️ ﹋﹥ ︫︺︣ ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م را ا﹡﹊︀ر ﹋︣د، در ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹡﹢﹍  ﹟﹫︐︧﹡ ر ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ا︠︐﹑ف را در﹢︪﹞ ︡ي ﹤︋ ﹤﹋

  ..﹡﹥ ﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︐﹪ از ︻︀﹝﹥ ﹨﹛ ︫﹠﹫︡ه ︫︡ه ا︨️ ︑︀ ﹥ ر︨︡ ︋﹥ ︫﹫︺﹥ ﹋﹠︡ و ا﹟ ا︫︺︀ر ︋﹥ ﹎﹢ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن آن ︱︣ت ︋︣ ︵︣ف ﹝﹪
  و﹞︤ة ︨﹫︡ ا﹜︪︡اء ︻﹞﹪* ﹝﹞︡ ا﹜﹠︊﹪ أ︠﹪ و︮﹠﹢ي  

  ︻﹙﹩ ﹝︀ ﹋︀ن ﹝﹟ ﹁﹞﹪ و︻﹙﹞﹪*  ︨︊﹆︐﹊﹛ إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م ︵︣ا
  ﹤﹡︀﹝ا﹜︊﹫︀ن ︻﹟ ︑﹆︡م إ ﹪﹁ ﹥︀﹀﹋ ︣︺︪﹛و -︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م  - و﹁﹪ ﹨︢ا ا ﹥︖﹛︀︋ ﹥﹁︣︺﹝﹛ا ︹﹞ ︹﹇وأ﹡﹥ و ︀︱ا﹜︊﹫︀ن، و﹁﹫﹥ أ

  .︋︡﹜﹫﹏ ا﹜﹞﹆︀ل ا﹜︷︀﹨︣ ﹁﹪ ﹢م ا﹜︽︡︣ ا﹜﹞﹢︗︉ ﹜﹙︀︨︐﹑ف ) ص ( أ﹡﹥ ﹋︀ن ا﹖﹝︀م ︋︺︡ ا﹜︨︣﹢ل 
در ا﹟ ︫︺︣ ︋﹥ ︮﹢رت ﹋︀﹁﹪ ︋﹫︀ن ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ آن ︱︣ت از ﹨﹞﹥ ︎﹫︩ ︑︣ ا﹞︀ن آورده و ا﹟ ا﹞︀ن آورد﹡︩ ﹨﹛ ︋︀ ︫﹠︀︠️ و د﹜﹫﹏ ︋﹢ده 

︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹎﹀︐︀ري ﹋﹥ در روز ︾︡︣ ﹁︣﹝﹢د و ︋︀︻︒ ︗︀﹡︪﹫﹟ آن ︱︣ت . ︪︀ن ︎﹫︪﹢اي ︋︺︡ از ر︨﹢ل ا︨️و ﹡﹫︤ ا﹟ ا︫︺︀ر د﹐﹜️ دارد ﹋﹥ ا. ا︨️
︡︣د﹎.  

ا﹜︧﹫︡ ﹡﹢ر ا﹜︣﹀︺︗ ﹟︡︀ن ا﹐︊︮︀﹡﹪، ا﹜︪﹫ ︺﹆﹢ب : ، ︑﹆﹫﹅ ٢٨٠ص  ، ا﹜﹀︭﹢ل ا﹜﹞︐︀رة ﹝﹟ ا﹜︺﹫﹢ن و ا﹜﹞︀︨﹟،)﹨ـ٤١٣﹝︐﹢﹁︀ي (ا﹜︪︣︿ ا﹜﹞︣︑︱﹩ 
  م ١٩٩٣ - ١٤١٤﹜︊﹠︀ن، ا﹜︴︊︺﹤ ا﹜︓︀﹡﹫﹤  –︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹞﹀﹫︡ ﹜﹙︴︊︀︻﹤ وا﹜﹠︪︣ وا﹜︐﹢ز︹ : ︫︣ا﹜︖︺﹀︣ي ، ا﹜︪﹫ ﹝︧﹟ ا﹔﹞︡ي، ﹡︀

   ︑︧︐︣ي. ٣

  :﹁︣﹝︫ ︡︀﹫︡ ﹡﹢ر اً ︑︧︐︣ي ﹝﹪
︣︐︫وا ︮ ︡﹇ ︀︱ا﹜︧﹑م   وأ ﹤﹫﹚︻ ﹤﹛﹢﹇ ︀︐﹚﹝︗ ﹟﹞ ︀︑︀﹫︋أ ﹥أ﹡﹥ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹋︐︉ إ﹜﹩ ﹝︺︀و:  

  أوان ﹙﹞﹪︾﹑﹝︀ ﹝︀ ︋﹙︽️ * ︫︺︣ ︨︊﹆︐﹊﹛ إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م ︵︣ا  



  .و﹜﹛ ﹠﹊︣ ︻﹙﹫﹥ ﹝︺︀و﹤ ﹝︹ ︻︡او︑﹥ و︑︺﹠︐﹥
و ﹝︺︀و﹥ ︋︀ ا﹟ ﹋﹥ : ... و ﹡﹫︤ ﹫︮ و﹝︪﹢ر ا︨️ ﹋﹥ ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋﹥ ﹝︺︀و﹥ ا︫︺︀ري را ﹡﹢︫️ و از ︗﹞﹙﹥ ا︫︺︀ر ا﹟ ︫︺︣ ا︨️

  .د︫﹞﹠﹪ ︋︀ ︱︣ت دا︫️ ا﹟ ا︫︺︀رش را ﹝﹠﹊︣ ﹡︪︡
ا﹜︧﹫︡ ︗﹑ل : ، ︑٣١٢﹫︭، ا﹜︭﹢ارم ا﹜﹞︣﹇﹤ ﹁﹪ ︗﹢اب ا﹜︭﹢ا︻﹅ ا﹜﹞︣﹇﹤، ص ) ﹨ ١٠١٩﹝︐﹢﹁︀ي (ا﹜︪﹫︡  ا﹜︐︧︐︣ي، ا﹜︧﹫︡ ا﹜﹆︀︲﹪ ﹡﹢ر اً ا﹜︐︧︐︣ي

  ١٣٦٧︑︣ان   ﹡ ﹤﹡︀︎︀︱️،: ا﹜︡﹟ ا﹜﹞︡ث، ﹡︀︫︣

   ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ د﹝︪﹆﹪. ٤

  :ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ از ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹫︤ ا﹟ ا︫︺︀ر را ︋︀ ا﹟ ︨﹠︡ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️
﹇︀ل ﹋︐︉ ] ﹝︺﹞︣ ︋﹟ ا﹜﹞︓﹠﹩[︻﹟ أ︋﹩ ︻︊﹫︡ة ] ر﹁﹫︹ ︋﹟ ︨﹙﹞﹤ ︋﹟ ﹝︧﹙﹛[︀ ︻﹟ د﹝︀د و﹇︀ل أ︋﹢ ︋﹊︣ ︋﹟ در︡ ﹇︀ل وأ︠︊︣﹡

 ︣︮ ︀﹡︣ة و﹋︀ن أ︋﹩ ︨﹫︡ا ﹁﹩ ا﹜︖︀﹨﹙﹫﹤ و︮︣ت ﹝﹙﹊︀ ﹁﹩ ا﹐︨﹑م وأ﹫︓﹋ ﹏︀︱﹁ ﹩﹛ إن ﹟︧﹛أ︋︀ ا ︀ ﹩﹚︻ ﹩﹛إ ﹥︀و︺﹞
  :﹇︀ل ا﹋︐︉ ︀ ︾﹑م ر︨﹢ل اً و︠︀ل ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ و﹋︀︑︉ ا﹜﹢﹩ ﹁﹆︀ل ︻﹙﹩ أ︋︀﹜﹀︱﹀ ﹏︀︣ ︻﹙﹩ ا︋﹟ آ﹋﹙﹤ ا﹔﹋︊︀د ︔﹛

. ︎︡رم در ︗︀﹨﹙﹫️ آ﹇︀ ︋﹢د و ﹝﹟ در ا︨﹑م ︎︀د︫︀ه ︫︡م ﹝﹟ ﹁︱︀﹏ ︋﹪ ︫﹞︀ر دارم،! اي ا︋﹢ ا﹜︧﹟  ﹝︺︀و﹢﹎:  ،️︫﹢﹡ ﹪﹚︻ ﹤︋ ﹤︡ ا︋﹢ ︻︊﹫︡ه ﹝﹪
﹜︐︧﹨ ﹪︀ن و ﹋︀︑︉ و﹠﹞﹣﹞ ﹪︪︀و﹡︡ ︎﹫︀﹝︊︣ و دا﹢︠ ﹟﹞ .️︫﹢﹡ در ︗﹢اب ﹪﹚︻ :﹪﹞ ︣﹁ ﹏︀︱﹁ ﹤︋ ︀اي ︎︧︣ ︗﹍︣ ︠﹢ار آ ︡﹫﹠﹋ . ﹤︋ ︦︍︨

️﹀﹎ ︩﹞﹑︾ :︦﹢﹠︋..  
  و﹞︤ة ︨﹫︡ ا﹜︪︡اء ︻﹞﹩                   ﹝﹞︡ ا﹜﹠︊﹩ أ︠﹩ و︮︣ي
﹩︱و ﹩︧﹝ و︗︺﹀︣ ا﹜︢ى                ﹩﹞ا︋﹟ أ ﹥﹊﹑﹝﹛ا ︹﹞ ︣﹫︴   
   ﹝︧﹢ط ﹜﹞︀ ︋︡﹝﹪ و﹜﹞﹪               و︋﹠️ ﹝﹞︡ ︨﹊﹠﹪ و︻︨︣﹪
︀﹠﹞ ︡اي﹛و ︡﹝و︨︊︴︀ أ                    ︨ ﹤﹛ ﹜﹊︃﹁﹪﹝︧﹋ ﹜   
    ︮︽﹫︣ا ﹝︀ ︋﹙︽️ أوان ﹙﹞﹩                   ︨︊﹆︐﹊﹛ إ﹜﹩ ا﹐︨﹑م ︵︣ا

و﹨︢ا ﹝﹠﹆︴︹ ︋﹫﹟ أ︋﹩ ︻︊﹫︡ة . ﹇︀ل ﹁﹆︀ل ﹝︺︀و﹤ ا︠﹀﹢ا ﹨︢ا ا﹜﹊︐︀ب ﹐ ﹆︣أه أ﹨﹏ ا﹜︪︀م ﹁﹫﹞﹫﹙﹢ن إ﹜﹩ ا︋﹟ أ︋﹩ ︵︀﹜︉
﹥وز﹝︀ن ︻﹙﹩ و﹝︺︀و.  

️﹀﹎ ﹤︀و︺﹞ :،︡﹫﹠﹋ ﹪﹀﹞ را ﹤﹞︀﹡ ﹟ا﹡﹠︡ ︑︀ ︋﹥ ︨  ا﹢﹡ ︣دم ︫︀م﹞︡﹡﹢︪﹡ ﹏︀﹝︐﹞ ︉﹛︀︵ ﹪︋ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ ﹝﹪. ﹢ي ︻﹙﹪ ︋﹟ ا ︡﹢﹎:   ا︋﹢ ︻︊﹫︡ه ﹟﹫︋
  .و︻﹙﹪ و ﹝︺︀و﹥ ا﹡﹆︴︀ع و︗﹢د دارد

  .︋﹫︣وت –﹝﹊︐︊﹤ ا﹜﹞︺︀رف : ﹡︀︫︣ ،٨، ص٨ج  ، ا﹜︊︡ا﹤ وا﹜﹠︀﹤،)﹨ـ٧٧٤﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪، ا︋﹢ا﹜﹀︡اء إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ︻﹞︣ ا﹜﹆︫︣﹪ 

٥ .︦﹡﹢ ﹟︋ ر﹢︭﹠﹞  

﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹋﹢دك ︻︀﹇﹏ ︋︀︫︡، ا︨﹑م آورد﹡︩ ﹫︮ ا︨️ و ︋﹥  ﹑م آوردن ﹋﹢دك ﹫︮ ا︨️ ︀﹡﹥؟ ا︪︀ن ︑︭︣ ﹝﹪در ︋︒ ا﹟ ﹋﹥ آ︀ ا︨
  :ا﹟ ا︫︺︀ر ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ا︨︐︡﹐ل ﹋︣ده ا︨️

﹖︨﹑م ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ و﹨﹢ ︮︊﹪ و︻︡ ذ﹜﹈ ﹝﹟ ﹝﹠︀﹇︊﹥  وإن ︻﹆﹏ ا﹜︭︊﹪ ا﹖︨﹑م ︮ إ︨﹑﹝﹥ إن ﹋︀ن ﹝﹞﹫︤ا
  :و﹇︀ل  و︨︊﹆﹥

  ︮︊﹫︀ ﹝︀ ︋﹙︽️ أوان ﹙﹞﹪       ︨︊﹆︐﹊﹛ إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م ︵︣ا 
︵︀﹜︉ در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ﹋﹢دك ︋﹢د، ا︨﹑م آورد و  ز︣ا ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪  ا﹎︣ ا︨﹑م آوردن ﹋﹢دك از روي ︻﹆﹏ و ︑﹞﹫︤ ︋︀︫︡، ا︨﹑م آورد﹡︩ ﹫︮ ا︨️؛

  ...ا﹟ ﹝︴﹙︉ از ﹝﹠︀﹇︉ ا︪︀ن ︫﹞︣ده ︫︡ه ا︨️
إدر ﹟︋ ︦﹡﹢ ﹟︋ ر﹢︭﹠﹞ ،﹪﹚︊﹠﹛ا ﹪︑﹢︊﹛︀وي )﹨ـ١٠٥١﹝︐﹢﹁︀ى (︦ ا︖﹚﹛ ︪︀ف ا﹜﹆﹠︀ع ︻﹟ ﹝︐﹟ ا﹖﹇﹠︀ع و﹨﹪ ︑︺﹙﹫﹆﹤ ︻﹙﹩ ﹝︐﹟ و﹨﹢ ﹋︐︀ب ا﹖﹇﹠︀ع﹋ ،

  .﹨ـ١٤٠٢ –︋﹫︣وت  -﹨﹙︀ل ﹝︭﹫﹙﹪ ﹝︭︴﹀﹪ ﹨﹙︀ل، دار ا﹜﹀﹊︣ : ︑﹆﹫﹅: ، ﹡١٧٥︫︣︀، ص٦ا﹜︭︀﹜﹪، ج



٦ .﹤ا︋﹟ ﹇﹫﹛ ا﹜︖﹢ز  

و ﹎﹀︐︀ر ﹋﹢دك ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ا︨️، ︋﹥ ﹠︡ د﹜﹫﹏ ا︨︐︡﹐ل ﹋︣ده و از زر︻﹪ د﹝︪﹆﹪ ﹋﹥ ﹝︪﹢ر ︋﹥ ا︋﹟ ﹇﹫﹛ ا﹜︖﹢ز﹥ ا︨️، در ا︋ ﹟︒ ﹋﹥ ﹇﹢ل 
︉﹚︴﹞ ﹟︪︀ن ︋﹥ ا︀ر ا︐﹁︣ت ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م و ا︱ ا︨﹑م آوردن ﹤︋ ﹤﹚﹝︗.  

  و﹔ن ﹨︢ا إ︗﹞︀ع ا﹜︭︀︋﹤ ﹁︅ن ︻﹙﹫︀ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ أ︨﹙﹛ ︮︊﹫︀ و﹋︀ن ︐﹀︣ ︋︢﹜﹈ و﹆﹢ل
   ︮︊﹫︀ ﹝︀ ︋﹙︽️ أوان ﹙﹞﹪         ︨︊﹆︐﹊﹛ إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م ︵︣ا

︭ ﹐ ﹑︵︀︋ ︀ل إن إ︨﹑﹝﹥ ﹋︀ن﹆ ︿﹫﹊﹁.  
  . ...﹋︣د آور و ︋﹥ آن ا﹁︐︀ر ﹝﹪ و ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا︗﹞︀ع ︮︀︋﹥؛ ز︣ا ︻﹙﹪ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ در ︀ل ﹋﹢د﹋﹪ ا︨﹑م  

، ٢﹨﹏ ا﹜︢﹝﹤، ج ، أ﹊︀م أ)﹨ـ٧٥١﹝︐﹢﹁︀ى) (﹝︪﹢ر ︋﹥ ا︋﹟ ا﹜﹆﹫﹛ ا﹜︖﹢ز﹤ (ا﹜︤ر︻﹪ ا﹜︡﹝︪﹆﹪ ا﹜﹠︊﹙﹪، ︫﹞︦ ا﹜︡﹟ ا︋﹢︻︊︡ اً ﹝﹞︡ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ أ﹢ب 
 - ١٤١٨ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  –ا﹜︡﹝︀م  -دار ا︋﹟ ︤م  -ر﹝︀دى ﹜﹙﹠︪︣ : ︫︀﹋︣ ︑﹢﹁﹫﹅ ا﹜︺︀روري، دار ا﹜﹠︪︣  -﹢︨︿ أ﹞︡ ا﹜︊﹊︣ي : ، ︑﹆﹫﹅  ٩٠٥ص 

١٩٩٧،  

٧ .﹪︺﹁︀︫ ﹪︧︨︠︣  

  :وي ﹡﹫︤ ︋﹥ ا﹟ ︫︺︣ ا︨︐︡﹐ل ﹋︣ده ا︨️
  :︐﹩ ا﹁︐︣ ︋﹥ ﹁﹪ ︫︺︣ه ﹇︀لوإن ︻﹙﹫︀ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ أ︨﹙﹛ و﹨﹢ ︮︊﹪ و︧﹟ إ︨﹑﹝﹥ 

  ︾﹑﹝︀ ﹝︀ ︋﹙︽️ أوان ﹙﹞﹪                  ︨︊﹆︐﹊﹛ إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م ︵︣ا 
﹪﹛︀ ︀ر ﹋︣د در ︫︺︣ ︠﹢د ︻﹙﹪ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ از او را︲﹪ ︋︀د، در︐﹁آن ا ﹤︋ ﹤﹊﹠︣د، ︑︀ ا﹋ ﹟﹫︧︑ دك ︋﹢د، ا︨﹑م آورد و ا︨﹑م ︠﹢دش را﹢﹋ ﹤﹋:  

  .﹋﹥ ﹋﹢دك ︋﹢دم و ︋﹥ ︡ ︋﹙﹢غ ﹡︨︣﹫︡ه ︋﹢دم ︀﹜﹪از ﹨﹞﹥ ︫﹞︀ در ا︨﹑م آوردن ︎﹫︪﹪ ﹎︣﹁︐﹛ در 
  .︋﹫︣وت –ا﹜﹞︺︣﹁﹤  دار: ﹡︀︫︣ ،121، ص10ج ، ا﹜﹞︊︧﹢ط،)﹨ـ ٤٨٣﹝︐﹢﹁︀ى( ︋﹊︣ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ︋﹪ ︨﹏ا﹜︧︧︣︠﹪ ا﹜﹠﹀﹪، ︫﹞︦ ا﹜︡﹟ ا︋﹢

   

  ︨︊︳ ا︋﹟ ︗﹢زي. 8

  :﹋︣د ︋﹥ آن ا﹁︐︀ر ﹡﹞﹪  ︣ ا︨﹑م آود﹡︩ ﹫︮ ﹡︊﹢د،ا︪︀ن ﹡﹫︤ ا﹟ ︫︺︣ ا﹝︀م ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده و در ︀︎︀ن ︑︭︣ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ا﹎
  :وروى ا﹜﹑ل أ﹡﹥ أ︨﹙﹛ و﹨﹢ ا︋﹟ ︻︪︣ ︨﹠﹫﹟ و﹇︡ ︑﹞︡ح و﹇︀ل

   ︮︽﹫︣ا ﹝︀ ︋﹙︽️ أوان ﹙﹞﹪                  ︨︊﹆︐﹊﹛ إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م ︵︣ا 
﹤︋ ︣︐﹁ا ︀﹝﹛ ﹫︮ ﹤﹞﹑︨أن إ ﹐﹢﹚﹁.  

 ﹪﹚︾︣﹁ ﹟︋ ︿︨﹢ ︣﹀︷﹝﹛أ︋﹢ا ﹟︡﹛ا ︦﹝︫ ،﹪﹀﹠﹛︀ى(︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹜︊︽︡ادي ︨︊︳ ︋﹟ ا﹜︖﹢زي ا﹁﹢︐﹞ف،)﹨ـ٦٥٤﹑﹛︀ر ا﹖﹡︭︀ف ﹁﹪ آ︔︀ر ا︓1ج ، إ ،
  .﹨ـ١٤٠٨ا﹔و﹜﹩، : ا﹜﹆︀﹨︣ة ، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹜︧﹑م : ﹡︀︮︣ ا﹜︺﹙﹪ ا﹜﹠︀︮︣ ا﹜︑ :︫︣︀﹡ ،﹪﹀﹫﹚﹆﹫﹅ ،246ص

9 .﹪﹀﹠ ي﹢﹡︤︾  

﹞ ﹫︮ ا︨﹑م ﹋﹢دك را ﹤﹀﹫﹠ ﹢︋ا︨﹑م ﹋﹢دك را ﹝︴︣ح ﹋︣ده و ﹎﹀︐﹥ ا︨️ ا ️︮ ︒︋ ︪︀ن︣ت ︻﹙﹪  ﹪ا︱ ︀ر︐﹁ا ︩﹚﹐از د ﹪﹊دا﹡︡ و
  :︋﹥ آن ا︨️

  ︖﹤ أ︋﹪ ﹠﹫﹀﹤ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥
أن ︻﹙﹫︀ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ أ︨﹙﹛ و﹨﹢ ا︋﹟ ︔﹞︀ن ︨﹠﹫﹟ وروى ا﹜﹑ل و﹨﹢ ا︋﹟ ︻︪︣ ︨﹠﹫﹟ و﹇︡ ︮ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ 

  :و︨﹙﹛ إ︨﹑﹝﹥ وا﹁︐︣ ︻﹙﹪ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ ︋︢﹜﹈ و︑﹞︡ح ︋﹥ ﹫︒ ﹇︀ل
   ︮︽﹫︣ا ﹝︀ ︋﹙︽️ أوان ﹙﹞﹪                  ︵︣ا︨︊﹆︐﹊﹛ إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م  



  ...︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛  ﹁﹙﹢ ﹜﹛ ﹊﹟ إ﹫︮ ﹤﹡︀﹝︀ ﹜﹞︀ ا﹁︐︣ ︋﹥ ا﹜﹠︊﹪
ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ . آورد و ︋﹥ روا️ ︠﹑ل ده ︨︀﹜﹥ ︋﹢د د﹜﹫﹏ ا︋﹢﹠﹫﹀﹥ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︻﹙﹪ در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ﹨︪️ ︨︀ل دا︫️ ا︨﹑م 

  :﹢دش ﹡﹫︤ ︋﹥ آن ا﹁︐︀ر ﹋︣ده و آن را ︨︐﹢ده ا︨️ا︨﹑م را ﹫︮ دا﹡︧︐﹥ و ︠
﹪﹛︀ در ﹜︐﹁︣﹎ ﹪︪﹫︎ غ ﹡︨︣﹫︡ه ︋﹢دم از ﹨﹞﹥ ︫﹞︀ در ا︨﹑م آوردن﹢﹚︋ ︡ ﹤︋ دك ︋﹢دم و﹢﹋ ﹤﹋.  

  ﹋︣د ︎︦ ا﹎︣ ا﹞︀ن آوردن ︻﹙﹪ ﹫︮ ﹡︊﹢د، ر︨﹢ل ︠︡ا ︋﹥ آن ا﹁︐︀ر ﹡﹞﹪
 ︣﹝︻ ︬﹀ ﹪︋أ ،﹪﹀﹠﹛︀ي(ا﹜︽︤﹡﹢ي ا﹁﹢︐﹞ـ773﹨، (﹆︑ ﹪﹁ ﹥﹀﹫﹠﹝﹛ج ا﹜︽︣ة ا ،﹥﹀﹫﹠ ﹪︋︀م أ﹞﹖ا ﹏︀︧﹞ ︰︺︋ ﹅﹫1 126، ص ﹅﹫﹆︑ ، : ﹟︋ ︡﹨زا ︡﹝﹞

  1988ا﹜︓︀﹡﹫﹤، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  –﹝﹊︐︊﹤ ا﹖﹝︀م أ︋﹪ ﹠﹫﹀﹤ : ﹇︡م ﹜﹥ و︻﹙﹅ ︻﹙﹫﹥، دار ا﹜﹠︪︣  --- ا﹜︧﹟ ا﹜﹊﹢︔︣ي 

  : نتیجه

︪ا ﹟︨ ︀ن ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده و﹝﹚︧﹞ ﹟﹫︐︧﹡ ︿﹚︐﹞ ︀ر ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︠﹢دش را ︋︀ ︻︊︀رات ︀︋ ﹏﹇ا ︡ ️﹠︨ ﹏﹨︀ن را ︻﹙﹞︀ي ا
  .︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣ از ︵︣ق و ا︨﹠︀د ﹝︐︺︡د ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡︡

  

  در اسالم در کالم صحابه) ع(؛ پیشگامی امیرمومنان  فصل چهارم

 

﹆﹏ ﹋︣ده ﹎︫︢️ ﹋﹥ ︮︀︋﹥ روا︀ت ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ را در ︋︀ره ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋︀ ا︨﹠︀د ﹝︺︐︊︣ ﹡
ا﹡︡؛ و در ﹁︭﹏ ﹨︀ي ﹇︊﹏ ︋﹥ آ﹡︀ ا︫︀ره ︫︡؛ ︻﹑وه ︋︣ ا﹟ ︠﹢د ︮︀︋﹥ ﹡﹫︤ ︋﹥ ا ﹟﹆﹫﹆️ ا︻︐︣اف ﹋︣ده ا﹡︡ و ︨﹠︀ن ︫︀ن را ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ 

  .ا﹡︡ در ﹝﹠︀︋︺︪︀ن ﹎︤ارش ﹋︣ده
  :﹡﹞︀﹫﹛ ﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ذ﹋︣ ﹝﹪︮︀︋﹪ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ را در ︋︀ره ︎﹫︪﹍︀﹝﹪ ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻ 30در ا﹟ ﹁︭﹏ ﹝︖﹞﹢︻﹥ از ︨﹠︀ن 

  ) طریق صحیح 3،  طریق 5با  (ابن عباس      .1

ذ﹨︊﹪ ﹡︷︣ ا︋﹟ ︻︊︀س را ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ . ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ا﹁︣ادي ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ا﹞︀ن آورد و ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡  از د︡﹎︀ه ا︋﹟ ︻︊︀س،
  :﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️

  .أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ︻﹙﹪ : ﹇︀ل  و︔︊️ ︻﹟ ا︋﹟ ︻︊︀س
  .︻﹙﹪ ا︨️  ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ا︨﹑م آورد،: ︔︀︋️ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹎﹀︐﹥ از ا︋﹟ ︻︊︀س

، ص 3ج  ، ︑︀ر ا﹖︨﹑م وو﹁﹫︀ت ا﹜﹞︪︀﹨﹫︣ وا﹔︻﹑م،)﹨ـ ٧٤٨﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︢﹨︊﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، ︫﹞︦ ا﹜︡﹟ ا︋﹢︻︊︡ اً ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن 
624، ﹅﹫﹆︑ :م١٩٨٧ -﹨ـ ١٤٠٧ا﹔و﹜﹩، : ت، ا﹜︴︊︺﹤︋﹫︣و/ ﹜︊﹠︀ن - دار ا﹜﹊︐︀ب ا﹜︺︣︋﹪ : ︻﹞︣ ︻︊︡ ا﹜︧﹑م ︑︡﹝︣ى، ﹡︀︫︣. د.  

  :︫﹢د، ا︨ ﹟﹟ ا︋﹟ ︻︊︀س را ﹎︤ارش ﹋︣ده ا﹡︡ و دو ︵︣﹅ آن ﹝︺︐︊︣ ا︨️ راو︀﹡﹪ ﹋﹥ در ادا﹝﹥ ﹡︀م آ﹡︀ ︋︣ده ﹝﹪

  ) سند صحیح (  » علی أول من آمن برسول اهللا «:  ابو زمیل الحنفی از ابن عباس:  الف

ا︨️ ﹋﹥ ا︋﹟ ︻︊︀س ︋︺︡ از ︗﹠﹌ ︮﹀﹫﹟ ︋︀ ︻︡ه اي ﹋﹥ از ﹊﹞﹫️ ﹡︀را︲﹪ ︋﹢د﹡︡ ا︐︖︀ج  ا︋﹢ ز﹝﹫﹏ ﹠﹀﹪ از ا︋﹟ ︻︊︀س ︋︀ ︨﹠︡ ﹫︮ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده
︡﹠︐﹀﹎ ﹟︨ ︪︀ن︀ن ︋﹢دن و ا︨﹑م آوردن ا﹝﹚︧﹞ ﹟﹫︐︧﹡ ﹤︋ ︣ده و﹋:  

18678 ︀﹠︔︡ أ︠︊︣﹡︀ ︻︊︡ ا﹜︣زاق ︻﹟ ︻﹊︣﹝﹤ ︋﹟ ︻﹞︀ر ﹇︀ل ﹪﹀﹠﹛اً ︋﹟ ︻︊︀س ر︲﹪ اً   أ︋﹢ ز﹝﹫﹏ ا ︡︊︻ ︀﹠︔︡ ︀ل﹇
︀ ا︻ؤ ︺ًـ﹙ِ︻﹠﹥ ﹇︀ل ﹜َ﹞ُـ ﹟ِ ا﹜ُ︭ـ﹑ةٌ ﹜َ ِدؤ ︻ًـ ︋︣ؤ ﹫﹟ًـ أَ ٌ﹠ ٌ﹞ْ﹣ ﹫ً︣ـ ا﹜ْ﹞ﹳ ﹪آ ︀ أَ﹝ٌ ︺ًـ﹙ٌ ︑ٌِ﹛ؤ ﹇﹙️ ﹜ٌ ً︡ـ ٌ ﹩﹚︻ ٍار ﹢ا ﹁﹪ دًـ ُ﹡︀ اءًـ وًـ﹋َ ورًـ ﹳ ﹜َ️ؤ ً︣ـ ﹪ آ︑ٌ﹪ ︐ََ︤

ًـ ︧ؤ ︊ِ︧ؤ️ﹳ أَ ﹥ﹳ ﹇︀ل ﹁َ﹙َ ︀ءًـ ا﹜﹙ُ ﹈ًـ ﹇︀ل ﹇﹙️ ﹋َ﹑ إن َ︫ ﹫ؤ ﹢ُـ﹁ُُ﹛ؤ ︻ًـ﹙َ ََ︑ ﹪ أَ ِ﹡ ︃ُ﹋َ﹙ِ﹞ًـُ﹛ؤ ﹇︀ل ﹁َ︅ِ مًـ ﹁َ ﹢ؤ َ﹆ ﹣ُ﹐ءٌ ا﹜ْ ﹟ًـ ﹝︀ ا﹇︡ر ︻﹙﹫﹥ ﹝﹟ ﹨︢ه ﹨َ



︀ ﹇َ︳ّ أََ︫ ﹢ؤ﹝ٍ رًـ ﹇َ مٍ ﹜﹛ أَ ﹢ؤ َ︠﹙ْ️ﹳ ︻﹙﹩ ﹇َ ً︡ـ ﹫ً︣ـةٌ ﹁َ ُِ︷﹛ا ِ ﹢نًـ ﹁﹪ ﹡َ︣ؤ ُ﹚ٌ︀ َ︠﹙ْ️ﹳ ︻﹙﹫﹛ وًـ﹨ُ﹛ؤ ﹇َ ﹤ٌ ︔ُ﹛ُـ دًـ ︀﹡ٌ﹫ُـ ﹫ًـ﹞ًـ ِ﹛ؤ ا﹜ْ ٌ︡ ؤ ا ﹝﹠﹛ أَ ︀دٍ ٌَ︐ ُ︡ـ ا︗ؤ
﹢دٌ ﹇︀ل ﹁َ ︀رِ ا﹜ّ︧ـ︖ﹳ ﹤ٌ ﹝﹟ آ︔َ ︊ًـ ︺ًـ﹙ُ ︋ِ﹏ِ وو︗﹢﹨﹛ ﹝ﹳ ﹟ﹳ ا﹖ِ ٌ﹀ َ︔ ︀ َُ﹡ َ︃ ﹈ًـ ﹇︀ل ︗ِْ️ﹳ ﹋َ ︀سٍ ﹝︀ ︗︀ء ︋ِ ︊ُـ ﹈ًـ ︀ ︋﹟ ︻ًـ ِ︋ ︀ ٍ︊ ًـ ؤ ︀﹜ُ﹢ا ﹝ً︣ـ َ﹆ َ︠﹙ْ️ﹳ ﹁َ ً︡ـ

أ︡︔﹊﹛ ︻﹟ أ︮︀ب ر︨﹢ل ﹡︤ل ا﹜﹢﹪ و﹨﹛ أ︻﹙﹛ ︋︐︃و﹙﹥ ﹁﹆︀ل ︋︺︱︑ ﹐ ﹜︡︔﹢ه و﹇︀ل ︋︺︱﹠﹛ ﹜︡︔﹠﹥ ﹇︀ل ﹇﹙️ 
﹛ أ︻﹙﹛ وأ︮︀ب ر︨﹢ل اً ﹡︤ل ا﹜﹢﹪ و﹨  وأول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋﹥ أ︠︊︣و﹡﹪ ﹝︀ ︑﹠﹆﹞﹢ن ︻﹙﹩ ︋﹟ ︻﹛ ر︨﹢ل اً و︠︐﹠﹥

﹤﹚︃و︐︋...  
﹑م ﹋﹠︀ره: ا﹡︡ ﹋﹥ ﹎﹀️ روا️ ﹋︣ده» ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊︀س ﹎﹫︣ى ﹋︣د﹡︡، در ︋﹫︀︋︀﹡﹩ ﹎︣د آ﹝︡﹡︡، ︋﹥ ا﹝﹫︣  ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ︠﹢ارج از ︱︣ت ︻﹙﹩ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ

﹑م ︎﹫︪﹠︀د ﹋︣دم، ا﹡︡﹋﹩ از ﹡﹞︀ز ︀︎︡ارى ﹋﹠﹫︡ ︑︀ ﹝﹟ ︋︀ ا﹟ ﹎︣وه ﹋﹥ از ︫﹞︀ ﹋﹠︀ره ﹎︣﹁︐﹥ ︱︣ت ︻﹙﹩ ︻﹙﹫﹥ . ﹎﹀︐﹍﹢ ﹡﹞︀﹛ا﹡︡،  ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ
﹤﹞︀︗ ﹟︣︐︋ ︀م﹍﹠﹨ ﹟در ا ،️﹁︣︢︎ ︀د ﹝︣ا﹠︪﹫︎ م﹑   . ...﹨︀ي ﹞︀﹡﹪ ام را ︎﹢︫﹫︡م و ︋﹥ ﹝﹑﹇︀ت آ﹡︀ ر﹁︐﹛ ا﹜َ︧ـ

︡﹠︐﹀﹎ ︀﹡آ﹝︡ه اي؟ ﹎﹀️  :آ ︀︖﹠︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا ﹤ اي ا︋﹟ ︻︊︀س ︀︊︣﹞ : ﹪و﹇︐﹪ و ﹤﹋ ﹜﹢﹍︋ ﹟︨ ︀﹝︫ ︀︋ ︀ب ر︨﹢ل ︠︡ا︮︡ه ام ︑︀ از ا﹞آ
︣ا : ﹎﹀︐﹛. ﹢﹍︋ ﹟︨ ︡︀︋︡: از ا﹟ ﹝﹢رد ︨﹟ ﹡﹍﹢، ︋︣︠﹪ ﹨﹛ ﹎﹀︐﹠︡: ︋︣︠﹪ از آ﹡︀ ﹎﹀︐﹠︡. ︫︡ دا﹡︀︑︫ ﹟︬︣ ︋﹥ ︑︃و﹏ آن ا︨️ ل ﹝﹪﹡︀ز

﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و دا﹝︀د او︨️، ﹋﹠︀ره ﹎︣﹁︐﹥ ﹑م ﹋﹥ ︎︧︣︻﹞﹢ى ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ّ ا︡؟ ︋︀ ا﹟ ﹋﹥ او ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥  از ︻﹙﹩ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ
﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ ا﹞︀ن آورده ا︨️؟ ر︨﹢ل ︠︡ا    ...︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ّ

ا﹜﹞﹊︐︉ ا﹖︨﹑﹝﹪ : ︊﹫︉ ا﹜︣﹞﹟ ا﹔︻︷﹞﹪، دار ا﹜﹠︪︣: ︑﹆﹫﹅   ،158، ص 10ج  ، ا﹜﹞︭﹠︿،)﹨ـ٢١١﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜︭﹠︺︀﹡﹪، أ︋﹢ ︋﹊︣ ︻︊︡ ا﹜︣زاق ︋﹟ ﹨﹞︀م 
   ١٤٠٣ا﹜︓︀﹡﹫﹤ : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  –

﹝﹊︐︊﹤ : ﹞︡ي ︋﹟ ︻︊︡ا﹜﹞︖﹫︡ ا﹜︧﹙﹀﹪، ﹡︀︫︣: ︑﹆﹫﹅ ،257، ص10ج   ، ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹜﹊︊﹫︣،)﹨ـ٣٦٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︴︊︣ا﹡﹪، ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ أ﹢ب 
  .م١٩٨٣ –﹨ـ ١٤٠٤ا﹜︓︀﹡﹫﹤، : ا﹜﹞﹢︮﹏، ا﹜︴︊︺﹤ -ا﹜︤﹨︣اء 

﹪﹞ ️از ﹡﹆﹏ روا ︡︺︋ ﹪﹝︓﹫﹨ ︡﹢﹎:  
  .وأ﹞︡ ︋︊︺︱﹥ ور︗︀﹜﹞︀ ر︗︀ل ا﹜﹫︭ رواه ا﹜︴︊︣ا﹡﹪

  .﹏ ﹋︣ده ا﹡︡ و ر︗︀ل ︨﹠︡ روا️ ر︗︀ل ﹫︮ ﹨︧︐﹠︡︵︊︣ا﹡﹪ و ا ﹟︋ ︡﹝﹠︊﹏ ﹇︧﹞︐﹪ از ا﹟ روا️ را ﹡﹆
 - دار ا﹜﹊︐︀ب ا﹜︺︣︋﹪   /دار ا﹜︣︀ن ﹜﹙︐︣اث: ﹡︀︫︣ ،241، ص 6ج  ، ﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡ و﹝﹠︊︹ ا﹜﹀﹢ا︡،)﹨ـ ٨٠٧﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜﹫︓﹞﹪، ا︋﹢ا﹜︧﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ 

  .﹨ـ١٤٠٧ –ا﹜﹆︀﹨︣ة، ︋﹫︣وت 
﹪﹞ ︤﹫﹡ ﹪﹀﹠ ﹪︺﹚ز ︧︡﹢﹡:  

﹜︴︊︣ا﹡﹪ ﹁﹪ ﹝︺︖﹞﹥ ورواه ا﹜︀﹋﹛ ﹁﹪ ا﹜﹞︧︐︡رك و﹇︀ل ﹁﹫﹥ و﹋︀﹡﹢ا ︨︐﹤ آ﹐ف ﹁︣︗︹ و﹝﹟ ︵︣﹅ ︻︊︡ ا﹜︣زاق رواه ا
  و﹜﹛ ︣︗︀ه  ﹫︮ ︻﹙﹩ ︫︣ط ﹝︧﹙﹛ ﹝﹠﹛ أ﹜﹀︀ن و︋﹆﹪ ︀︨︣﹨﹛ ﹇︐﹙﹢ا ︻﹙﹩ ا﹜︱﹑﹜﹤ و﹇︀ل

︣﹋ ︭︣︑ آن ️︮ ︣︋ ︀ن︀︎ در ﹝︧︐︡رك آورده در ︤﹫﹡ ﹜﹋︀ ︣ده و﹋ ️ا﹜︣زاق ︵︊︣ا﹡﹪ آن را در ﹝︺︖﹛ ︠﹢د روا ︡︊︻ ﹅︣︵ ده ا︨️از.  
﹥٤٦١، ص ٣ج   ﹡︭︉ ا﹜︣ا  

  ) سند صحیح (»  أول من اسلم علی «:  طاووس از ابن عباس: ب

  :روا️ ا︋﹟ ︻︊︀س را از ︵︣﹅ ︵︀ووس ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️» ا﹒︀د وا﹜﹞︓︀﹡﹪«ا﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣و ︫﹫︊︀﹡﹪ در ﹋︐︀ب 
أول  ً ︻﹠﹥ ﹇︀ل︡︔﹠︀ أ﹞︡ ︋﹟ ا﹜﹀︣ات ﹡︀ ︻︊︡ ا﹜︣زاق ︻﹟ ﹝︺﹞︣ ︻﹟ ︋﹟ ︵︀وس ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻﹟ ︋﹟ ︻︊︀س ر︲﹪ ا 185

  .ر︲﹪ اً ︻﹠﹥  ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ︻﹙﹪
  .︻﹙﹪ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ ا︨️  ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ا︨﹑م آورد،: ا︋﹟ ︻︊︀س ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢د

ا﹤ دار ا﹜︣:︋︀︨﹛ ﹁﹫︭﹏ أ﹞︡ ا﹜︖﹢ا︋︣ة، ﹡︀︫︣. د: ︑﹆﹫﹅   ،151، ص 1ج  ، ا﹒︀د وا﹜﹞︓︀﹡﹪،)﹨ـ٢٨٧﹝︐﹢﹁︀ى (ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪، أ﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣و ︋﹟ ا﹜︱︀ك ا︋﹢︋﹊︣ 
  .م١٩٩١ – ١٤١١ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︣︀ض، ا﹜︴︊︺﹤ -

  : تصحیح سند روایت از سوي علماي اهل سنت

  :﹡﹢︧︡ دا﹡︡ و ﹝﹪ ︻︀︮﹛ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا️، ︨﹠︡ روا️ را ﹫︮ ﹝﹪ ا︋﹟ ا︋﹪



 

︡︔﹠︀ أ︋﹢ ﹝︧︺﹢د ︔﹠︀ ︻︊︡ ا﹜︣زاق ︻﹟ ﹝︺﹞︣ ︻﹟ ا︋﹟ ︵︀ووس ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻﹟ ا︋﹟ ︻︊︀س ﹇︀ل أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛  71
﹪﹚︻  ︮ وإ︨﹠︀ده﹫.  

: ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹡︀︮︣ ا﹜︺︖﹞﹪، دار ا﹜﹠︪︣: ︑﹆﹫﹅ ،79، ص 1ج  ، ا﹔وا﹏ ﹐︋﹟ أ︋﹪ ︻︀︮﹛،)﹨ـ٢٨٧﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪، أ﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣و ︋﹟ أ︋﹪ ︻︀︮﹛ أ︋﹢ ︋﹊︣ 
  ا﹜﹊﹢️، ︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣ –دار ا﹜﹙﹀︀ء ﹜﹙﹊︐︀ب ا﹖︨﹑﹝﹪ 

  :ز﹟ ا﹜︡﹟ ︻︣ا﹇﹪ ﹡﹫︤ ا﹟ روا️ را ︑﹫︭ ﹋︣ده ا︨️
﹝﹟ روا﹤ ︻︊︡ ا﹜︣زاق ︻﹟ ﹝︺﹞︣ ︻﹟ ا︋﹟ ︵︀وس ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻﹟ ا︋﹟ ︻︊︀س ﹇︀ل أول ﹝﹟  ︣ا﹡﹩ ︋︅︨﹠︀د ﹫︮وروى ا﹜︴︊
  .أ︨﹙﹛ ︻﹙﹩

 ﹟﹫︧﹛ا ﹟︋ ﹜﹫︣﹛ا ︡︊︻ ﹟︡﹛ا ﹟︀ح ︫︣ح ﹝﹆︡﹝﹤ ا︋﹟ ا﹜︭﹑ح،)﹨ـ٨٠٦﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︺︣ا﹇﹪، أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ز︱﹖310، ص1ج  ، ا﹜︐﹆﹫﹫︡ وا،  ﹅﹫﹆︑ : ︡︊︻
  .م ١٩٧٠ - ﹨ـ ١٣٨٩ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  - ﹜﹀﹊︣ ﹜﹙﹠︪︣ وا﹜︐﹢ز︹ دار ا: ا﹜︣﹞﹟ ﹝﹞︡ ︻︓﹞︀ن، ﹡︀︫︣ 

  ) سند صحیح ( » ︻﹙﹪ اول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ︋︺︡ ︡︠︖﹤ « :عمرو بن میمون از ابن عباس : ج

  :روا️ ا︋﹟ ︻︊︀س از ︵︣﹅ ︻﹞︣و ︋﹟ ﹝﹫﹞﹢ن ﹡﹫︤ در ︵︊﹆︀ت ا︋﹟ ︨︺︡ ︋︀ ︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️
أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ︻﹢ا﹡﹤ ︻﹟ أ︋﹪ ︋﹙︕ ︻﹟ ︻﹞︣و ︋﹟ ﹝﹫﹞﹢ن ︻﹟ ︋﹟ ︻︊︀س ﹇︀ل أ︠︊︣﹡︀  ﹟︋ ﹩﹫﹞︀د ا﹜︊︭︣ي ﹇︀ل ﹇︀ل 

  .أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜﹠︀س ︋︺︡ ︡︠︖﹤ ︻﹙﹪ ﹇︀ل
  .﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︋︺︡ از ︱︣ت ︡︠︖﹥ ا︨﹑م آورد، ︻﹙﹪ ا︨️: ا︋﹟ ︻︊︀س ﹎﹀︐﹥ ا︨️

  .︋﹫︣وت -دار ︮︀در : ﹡︀︫︣، ٢١، ص ٣، ا﹜︴︊﹆︀ت ا﹜﹊︊︣ى، ج )﹨ـ٢٣٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︤﹨︣ي، ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨︺︡ ︋﹟ ﹝﹠﹫︹ ا︋﹢︻︊︡اً ا﹜︊︭︣ي 
  :ا﹟ روا️ را ︋︀ ︑﹀︭﹫﹏ ︋﹫︪︐︣ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️» ﹝︧﹠︡ و ﹁︱︀﹏ ا﹜︭︀︋﹤«ا﹞︡ ︋﹟ ﹠︊﹏ در ﹋︐︀ب 

 َ ٌ︦﹛︀ ﹢نٍ ﹇︀ل إ﹡﹪ ﹜َ︖ًـ ﹫ؤ﹞ﹳ و ︋﹟ ﹝ًـ ﹳ ︕ٍ ︔﹠︀ ︻ًـ﹞︣ؤ ﹤َ ︔﹠︀ أ︋﹢ ︋ًـ﹙ْ ا﹡َ ﹢ًـ ︀د ︔﹠︀ أ︋﹢ ︻ًـ ﹥ٌ ︡︔﹠﹪ أ︋﹪ ︔﹠︀  ﹟︋ ﹩﹫ًـ﹞ُـ إ﹜﹩ ︋﹟ ︡︔﹠︀ ︻︊︡ ا﹜﹙ُ
︊ُـ ُـ︻ًـ ﹣ُ﹐َءٌ ﹇︀ل ﹁﹆︀ل ︋﹟ ︻︊ًـ َ﹨ ︀﹡﹢﹚︑ نؤ ﹠َ︀ وا﹝︀ أَ ︺ًـ ﹢مًـ ﹝ًـ ُ﹆ ︀سٍ أ﹝︀ ان ︑َ ︊ُـ ︀ ︻ًـ ︋ًـ ﹢ا ︀ أَ ُ﹛︀ َ﹆ ︺ًـ﹤ُ رًـ﹨ْ︳ ﹁َ ؤ ︀هﹳ ︑ٌ︧ ﹢مﹳ ︀سٍ إذا أَ︑َ ︀سٍ ︋ًـ﹏ؤ أَ﹇ُ

ُ︡ـ︔ُ﹢ا ﹁َ﹑َ ﹡︡ري ﹝︀ ﹇︀﹜﹢ا  ︐ًَـ ﹩ ﹇︀ل ﹁︀︋︐︡ؤا ﹁َ ︺ؤ﹞ًـ نؤ ًـ ︢ ً︮ـ﹫ٌَ ﹇︊﹏ أَ ٌؤ﹝ًـ﹢ ︺ًـ﹊ُ﹛ؤ ﹇︀ل و﹨﹢ ًـ ﹟ًـ  و﹋︀ن ﹇︀ل.... ﹝ًـ وُـلًـ ﹝﹟ أَ︨ؤ﹙َ﹛ًـ ﹝ٌ أَ
َ﹥ ︖ًـ ٌ︡ ً︡ـ َ︠   ...ا﹜﹠︀س ︋ًـ︺ؤ
︀ ︋︣︠﹫︤ و ︋︀ ﹝︀ ︋﹫︀ و ︀ ︫﹞︀ ﹝︀ : ︋︀ ︻︊︡ ا﹜﹙ُ﹥ ︋﹟ ︻︊︀س ﹡︪︧︐﹥ ︋﹢دم ا﹁︣ادى ﹋﹥ در ﹡﹥ ﹎︣وه ︋﹢د﹡︡ ﹡︤د او آ﹝︡﹡︡ و ﹎﹀︐﹠︡: ﹎﹢︡ ︻﹞︣و ︋﹟ ﹝﹫﹞﹢ن ﹝﹩

︡︢ار﹎ ︀﹠︑ ︣ا ز﹝︀﹡﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ا︋﹟ ︻︊︀س ︋﹫﹠︀ ︋. را ︋︀ ا︋﹟ ︻︊︀س︗︀﹞ ﹟ا︋﹟ ︻︊︀س ﹎﹀️. ﹢د و ﹨﹠﹢ز ﹋﹢ر ﹡︪︡ه ︋﹢دا :﹩﹞ ︀﹝︫ ︀︋ ﹟﹞  ﹜آ﹡︀ن ︋﹥ [آ
︎︦ از ﹝︡︑﹩ ︻︊︡ ا﹜﹙ُ﹥ ︋﹟ ︻︊︀س در ﹁ ︡﹠﹢﹎ . ︩︨︀︊﹛ ﹤﹋ ﹩﹛︀﹞﹫︡م ﹥ ﹝﹩ ﹝﹟ ﹡﹞﹩. ︋︀ ا︋﹟ ︻︊︀س ﹝︪︽﹢ل ﹎﹀️ و ﹎﹢ ︫︡﹡︡] اى ر﹁︐﹠︡ و ﹎﹢︫﹥

. ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ده و︥﹎﹩ ︋︣اى او︨️ ︗﹢﹩ ﹝﹩ د﹨﹠︡ و از او ︻﹫︉ ﹝﹩ اف ︋︣ آ﹡︀ن، ︋﹥ ﹝︣دى د︫﹠︀م: داد ︑︀ ︾︊︀رش ﹁︣ور︤د آ﹝︡ و ﹎﹀️ را ︑﹊︀ن ﹝﹩
...  

  .︎﹠︖﹞﹫﹟ و︥﹎﹪ ︻﹙﹪ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ او ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ︎︦ از ︡︠︖﹥ ا︨﹑م آورد
﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝أ ︡﹠︧﹞   330، ص 1ج  

 ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝︀ى(ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪، ا︋﹢︻︊︡ اً أ﹁﹢︐﹞ـ٢٤١﹨(،﹥︋︀︭﹛ا ﹏︀︱﹁ ،  د ،684، ص 2ج ﹅﹫﹆︑ .ً︊︀س، ﹡︀︫︣و︮﹪ ا︻ ︡﹝﹞  : ﹥﹛︀︨︣﹛ا ﹥︧︨﹣﹞ - 
  .م١٩٨٣ –﹨ـ ١٤٠٣ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤

  : تصحیح سند روایت از سوي علماي اهل سنت

،️ا︋﹟ ا︋﹪ ︻︀︮﹛ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا  ﹪﹞ ﹟︧ دا﹡︡ ︨﹠︡ش را:  
︻﹟ ا︋﹟ ︡︔﹠︀ أ︋﹢ ﹝﹢︨﹩ ︔﹠︀  ﹟︋ ﹩﹫﹞︀د ︔﹠︀ أ︋﹢ ︻﹢ا﹡﹤ ︻﹟ ﹫﹩ ︋﹟ ︨﹙﹫﹛ ︋﹟ ︋﹙︕ ︻﹟ ︻﹞︣و ︋﹟ ﹝﹫﹞﹢ن  136

﹥︖︡︠ ︡︺︋ ﹪﹚︻ ﹜﹚︨︊︀س ﹇︀ل و﹋︀ن أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜﹠︀س ﹝︹ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︻ ﹟︧ وإ︨﹠︀ده.  
 



  97، ص 1ا﹔وا﹏ ﹐︋﹟ أ︋﹪ ︻︀︮﹛، ج 
  :دا﹡︡ روا️ را ﹫︮ ﹝﹪  اش ︋︣ ا﹟ ﹋︐︀ب، ︀﹋﹛ ﹡﹫︪︀︋﹢ري ﹡﹫︤ روا️ را ︑﹫︭ ﹋︣ده و ذ﹨︊﹪ ﹡﹫︤ در ︑︺﹙﹫﹆﹥

4652 ﹝أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ︋﹊︣ أ ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝أ︮﹏ ﹋︐︀︋﹥ ︔﹠︀ ︻︊︡ اً ︋﹟ أ ﹟﹞ ︡ان ا﹜﹆︴﹫︺﹪ ︋︊︽︡اد﹝ ﹟︋ ︣﹀︺︗ ﹟︋ ︡
︡︔﹠﹪ أ︋﹪ ︔﹠︀  ﹟︋ ﹩﹫﹞︀د ︔﹠︀ أ︋﹢ ︻﹢ا﹡﹤ ︔﹠︀ أ︋﹢ ︋﹙︕ ︔﹠︀ ︻﹞︣و ︋﹟ ﹝﹫﹞﹢ن ﹇︀ل إ﹡﹪ ﹜︖︀﹜︦ ︻﹠︡ ︋﹟ ︻︊︀س إذ أ︑︀ه 

﹨︢ا  ...  ︒︡︀و﹋︀ن ︻﹙﹪ أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ﹝﹟ ا﹜﹠︀س ︋︺︡ ︡︠︖﹤ ر︲﹪ اً ︻﹠ ﹇︀ل ︋﹟ ︻︊︀س... ︑︧︺﹤ ر﹨︳ 
﹫︮ ﹥﹇︀﹫︧﹛︢ه ا︋ ︀ه︗︣ ﹜﹛ا﹖︨﹠︀د و  

 ︬﹫﹚︐﹛ا﹜︢﹨︊﹪ ﹁﹪ ا ﹅﹫﹚︺︑ :﹫︮  
  143، ص 3ا﹜﹞︧︐︡رك ︻﹙﹩ ا﹜﹫︭﹫﹟، ج 

  :ز﹟ ا﹜︡﹟ ︻︣ا﹇﹪ ﹡﹫︤ ︨﹠︡ روا️ را ︧﹟ دا﹡︧︐﹥ ا︨️
و﹋︀ن أول رواه أ﹞︡ وا﹜︴︊︣ا﹡﹩ ﹝﹟ روا﹤ أ︋﹩ ︋﹙︕ ︻﹟ ︻﹞︣و ︋﹟ ﹝﹫﹞﹢ن ︻﹟ ا︋﹟ ︻︊︀س ﹁︢﹋︣ ﹁︱︀﹏ ﹜︺﹙﹩ ︔﹛ ﹇︀ل 

﹥︖︡︠ ︡︺︋ أ︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜﹠︀س ﹟﹞  
وأ︋﹢ ︀︑﹛ وا﹜﹠︀︧﹩ وا︋﹟ ︨︺︡  ﹁﹆︡ و︔﹆﹥ ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ وأ︋﹢ ︋﹙︕ وإن ﹇︀ل ا﹜︊︀رى ﹁﹫﹥ ﹡︷︣ و﹨︢ا إ︨﹠︀د ︗﹫︡

  .وا﹜︡ار﹇︴﹠﹩
  ا﹡︡ ا ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده︀︑﹛، ﹡︀︧﹪، ا︋﹟ ︨︺︡ و دار ﹇︴﹠﹪ وي ردارد و﹜﹪ ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟، ا︋﹢︋︀ره ا︋﹢ ︋﹙︕ ﹎︋ ﹤︣︀ري ﹡︷︣در︨﹠︡ ا﹟ روا️ ︠﹢ب ا︨️ و

 ﹟﹫︧﹛ا ﹟︋ ﹜﹫︣﹛ا ︡︊︻ ﹟︡﹛ا ﹟︀ح ︫︣ح ﹝﹆︡﹝﹤ ا︋﹟ ا﹜︭﹑ح،)﹨ـ٨٠٦﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︺︣ا﹇﹪، أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ز︱﹖311، ص1ج  ، ا﹜︐﹆﹫﹫︡ وا،  ﹅﹫﹆︑ : ︡︊︻
  .م ١٩٧٠ - ﹨ـ ١٣٨٩ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  - دار ا﹜﹀﹊︣ ﹜﹙﹠︪︣ وا﹜︐﹢ز︹ : ا﹜︣﹞﹟ ﹝﹞︡ ︻︓﹞︀ن، ﹡︀︫︣ 

  :﹡﹆︡ ﹡﹊︣ده ا︨️  ︻︀︮﹛ دارد، ا︋﹟ ا︋﹪  ا﹜︧﹠﹤«وا️ را در ︑﹆﹫﹆﹪ ﹋﹥ ︋︣ ﹋︐︀ب ا﹜︊︀﹡﹪ ﹡﹫︤ ا﹟ ر
︡︔﹠︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜﹞︓﹠﹩  ﹟︋ ﹩﹫ ︀﹠︔︡﹞︀د ︡︔﹠︀ أ︋﹢ ︻﹢ا﹡﹤ ︻﹟ ﹫﹩ ︋﹟ ︨﹙﹫﹛ أ︋﹪ ︋﹙︕ ︻﹟ ︻﹞︣و ︋﹟  1351

  .﹇︀ل و﹋︀ن أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜﹠︀س ︋︺︡ ︡︠︖﹤... ﹝﹫﹞﹢ن ︻﹟ ا︋﹟ ︻︊︀س 
 - ا﹜﹞﹊︐︉ ا﹖︨﹑﹝﹪ : ﹡︀︫︣ ،603ص    2ج   ﹝﹞︡ ﹡︀︮︣ ا﹜︡﹟ ا﹔﹜︊︀﹡﹪،: ، ا﹜︧﹠﹤، ︑﹆﹫﹅)﹨ـ٢٨٧﹝︐﹢﹁︀ى(﹛ ا﹜︱︀ك ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪، ︻﹞︣و ︋﹟ أ︋﹪ ︻︀︮

  .﹨ـ١٤٠٠ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤

  ) ︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣ (»  أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ︻﹙﹪ « :مقسم از ابن عباس : د

،️روا ﹟ا ︣﹍د ﹅︣︵ ︡ه ا︨️ا︋﹟ ا︋﹪ ︫﹫︊﹥ ﹡﹆﹏ ︫» ا﹜﹞︭﹠︿«﹝﹆︧﹛ ا︨️ ﹋﹥ در ﹋︐︀ب   در:  
  .أ︠︊︣﹡︀ ︻︊︡ ا﹜︣زاق ︻﹟ ﹝︺﹞︣ ︻﹟ ︻︓﹞︀ن ا﹜︖︤ري ︻﹟ ﹝﹆︧﹛ ︻﹟ ︋﹟ ︻︊︀س ﹇︀ل أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ︻﹙﹪ 20392

ا﹜﹞﹊︐︉ ا﹖︨﹑﹝﹪ : ︊﹫︉ ا﹜︣﹞﹟ ا﹔︻︷﹞﹪، دار ا﹜﹠︪︣: ︑﹆﹫﹅  ،227، ص 11ج  ، ا﹜﹞︭﹠︿،)﹨ـ٢١١﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜︭﹠︺︀﹡﹪، أ︋﹢ ︋﹊︣ ︻︊︡ ا﹜︣زاق ︋﹟ ﹨﹞︀م 
   ١٤٠٣ا﹜︓︀﹡﹫﹤ : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  –

  بررسی سند روایت

  ︻︊︡ ا﹜︣زاق و ﹝︺﹞︣
  ︻︊︡ ا﹜︣زاق و ﹝︺﹞︣ ﹋﹥ از ﹝︋ ︀︪︀ري ﹨︧︐﹠︡ ، و ﹡﹫︀زي ︋﹥ ︋︣ر︨﹪ ︨﹠︡ي ﹡︡ارد

  ︻︓﹞︀ن ا﹜︖︤ري
  :ا﹟ رواي را ا︋﹟ ︊︀ن در ︔﹆︀ت ︠﹢︩ آورده ا︨️ 

 ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ︻﹞︣و ︋﹟ ︨︀ج ا﹜︣ا﹡﹪ أ︠﹢ ا﹜﹢﹜﹫︡ ︋﹟ ︻﹞︣و ︋﹟ ︨︀ج ︣وى ︻﹟ ︭︠﹫︿ و︺﹆﹢ب ︋﹟ ︻︴︀ء روى ︻﹠﹥
  أ﹨﹏ ︋﹙︡ه و﹨﹢ ا﹜︢ي ︣وى ︻﹠﹥ ا﹜﹞︺︐﹞︣ ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن و﹆﹢ل ︡︔﹠﹪ ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ︨︀ج ا﹜﹞︣وزي



  14367ش  449، ص 8ا﹜︓﹆︀ت ج 

   ﹝﹆︧﹛ ︋﹟ ︋︖︣ة
  او از روات ︋︀ري ا︨️

و﹇︀ل أ︋﹢ ﹛︀︮ ﹜︑︀ ا﹜︡︒ ﹐ ︋︃س ︋﹥ و﹇︀ل ︋﹟ ︨︺︡ أ︗﹞︺﹢ا ︻﹙﹩ ... ا﹜︊︀ري وا﹔ر︋︺﹤ ﹝﹆︧﹛ ︋﹟ ︋︖︣ة  4د خ  509
و﹇︀ل ︋﹟ ︫︀﹨﹫﹟ ﹁﹪ ا﹜︓﹆︀ت ﹇︀ل أ﹛︀︮ ﹟︋ ︡﹝ ا﹜﹞︭︣ي ︔﹆﹤ ︔︊️ ﹐ ︫﹈ ﹁﹫﹥ و﹇︀ل ... إ︡ى و﹝︀﹤ ا﹡﹥ ︑﹢﹁﹪ ︨﹠﹤ 

  ا﹜︺︖﹙﹪ ﹝﹊﹪ ︑︀︋︺﹪ ︔﹆﹤ و﹇︀ل ︺﹆﹢ب ︋﹟ ︨﹀﹫︀ن وا﹜︡ار ﹇︴﹠﹪ ︔﹆﹤
   509، ش 256، ص︢︑10︉ ا﹜︐︢︉ ج

   ا︋﹟ ︻︊︀س 
  .︮︀︋﹪ ا︨️ و ﹡﹫︀زي ︋﹥ ︋︣ر︨﹪ ︨﹠︡ي ﹡︡ارد 

  » )ص(اول ︻︣︋﹪ و︻︖﹞﹪ ︮﹙﹪ ﹝︹ ر︨﹢ل اً ︻﹙﹪  «: ︻﹊︣﹝﹤ از ا︋﹟ ︻︊︀س :  ﹨ـ

﹤﹋ ﹟از ا︋﹟ ︻︊︀س ﹡﹆﹏ ﹋︣ده و آن ا ︣﹍را ︋︀ ︑︺︊﹫︣ د ️︣د از ﹝﹫︀ن ︻︣ب و ︻︖﹛ ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً   :︻﹊︣﹝﹥ روا﹁ ﹟﹫︐︧﹡ ﹪﹚︻
  :︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡

︡ ︀ل﹇ ︣︣︗ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹠︔︡ ا﹜﹀︱﹏ ﹇︀ل ﹟︋ ︡﹝أ ︀﹠︔︡ ︀ل﹇ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝أ ︀﹠︔︡ اً ا﹜︡﹇︀ق ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝أ ︀﹠︔
﹜﹫︧️ ﹔︡ ︾﹫︣ه   ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ﹝﹀︱﹏ ︋﹟ ︮︀﹜ ︻﹟ ︨﹞︀ك ︋﹟ ︣ب ︻﹟ ︻﹊︣﹝﹤ ︻﹟ ا︋﹟ ︻︊︀س ﹇︀ل ﹜︺﹙﹩ أر︋︹ ︭︠︀ل

﹚﹛ر︨﹢ل ا ︹﹞ ﹩﹚︮ ﹩﹝︖︻أول ︻︣︋﹩ و ﹢﹨︿ز ﹏﹋ ﹩﹁ ﹤︺﹞ و﹨﹢ ا﹜︢ى  ︭﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ و﹨﹢ ا﹜︢ى ﹋︀ن ﹜﹢اؤه
  .د︠﹙﹥ ﹇︊︣هو﹨﹢ ا﹜︢ى ︾︧﹙﹥ وأ ︮︊︣ ﹝︺﹥ ﹢م ﹁︣ ︻﹠﹥ ︾﹫︣ه

او ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د از ﹝﹫︀ن ︻︣ب و ︻︖﹛ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞︣اه ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ : ︋︣اي ︻﹙﹪ ︀ر و︥﹎﹪ ا︨️ ﹋﹥ د﹍︣ان ﹡︡ار﹡︡  :﹎﹢︡ ا︋﹟ ︻︊︀س ﹝﹪ 
 اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡، در ︑﹞︀م ︗﹠﹍︣︎ ︀﹛ ر︨﹢ل ︠︡ا ︋﹥ د︨️ ا︪︀ن ︋﹢د، او ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞︣اه ︎﹫︀﹝︊︣ ﹝︀﹡︡ در روزي ﹋﹥ د﹍︣ان از

  .﹡︤دش ﹁︣ار ﹋︣د﹡︡ و او ﹋︧﹪ ا︨︐﹊﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا را ︾︧﹏ دارد و وارد ﹇︊︣ش ︨︀︠️
، 3ج  ، ا﹐︨︐﹫︺︀ب ﹁﹪ ﹝︺︣﹁﹤ ا﹔︮︀ب،)﹨ـ٤٦٣﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ ا﹜﹠﹞︣ي ا﹜﹆︣︵︊﹪ ا﹜﹞︀﹜﹊﹪، ا︋﹢︻﹞︣ ﹢︨︿ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ 

  .﹨ـ١٤١٢ا﹔و﹜﹩،  :︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹜︖﹫﹏ : ︻﹙﹪ ﹝﹞︡ ا﹜︊︖︀وي، ﹡︀︫︣: ︑﹆﹫﹅ ،1090ص
     .رو︫﹟ ︫︡ ﹋﹥ ︑︺︊﹫︣ات ﹝︐﹙﹀﹪ از ا︋﹟ ︻︊︀س در ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡﹆﹏ ︫︡ه و ﹠︡ ︨﹠︡ آن ﹝︺︐︊︣ ا︨️ 

  ) ︨﹠︡ ﹫︮ (»  ︻﹙﹪) ص(أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝︹ ر︨﹢ل اً  « :زید بن ارقم   .2

آ﹜﹥، ﹡﹫︤ ︋﹫︀ن ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣دي ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ز︡ ︋﹟ ار﹇﹛ ﹊﹪ د﹍︣ از ︮︀︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و
  .ر︨﹢ل ︠︡ا ا﹞︀ن آورد و ا︨﹑﹝︩ را ا︸︀ر ﹋︣د

  :ا︋﹟ ا︋﹪ ︫﹫︊﹥ روا️ را ︋︀ ا﹫︮ ︡﹠︨ ﹟ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️
︻﹟ ز  ﹟︋ ︡︡︔﹠︀ أ︋﹢ ︋﹊︣ ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ︫︊︀︋﹤ ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ︫︺︊﹤ ︻﹟ ︻﹞︣و ︋﹟ ﹝︣ة ︻﹟ أ︋﹪ ﹞︤ة ﹝﹢﹜﹩ ا﹔﹡︭︀ر 36594
  .︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︻﹙﹪  أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝︹ ر︨﹢ل اً أر﹇﹛ ﹇︀ل

  .︻﹙﹪ ا︨️  ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣دي ﹋﹥ ︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ا︨﹑م آورد،: ز︡ ︋﹟ ار﹇﹛ ﹎﹀︐﹥ ا︨️
 ︡﹝﹞ ﹟︋ ًوا﹒︔︀ر، ج)﹨ـ ٢٣٥﹝︐﹢﹁︀ى(إ︋﹟ أ︋﹪ ︫﹫︊﹤ ا﹜﹊﹢﹁﹪، ا︋﹢︋﹊︣ ︻︊︡ ا ︒︀د﹔٣٣٨، ص ٧ ، ا﹜﹊︐︀ب ا﹜﹞︭﹠︿ ﹁﹪ ا﹅﹫﹆︑ ، : ،ت﹢﹛ا ︿︨﹢ ︀ل﹝﹋

  .﹨ـ١٤٠٩ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︣︀ض، ا﹜︴︊︺﹤ -﹝﹊︐︊﹤ ا﹜︫︣︡ : ﹡︀︫︣
  :﹡﹫︤ ا﹟ روا️ را آورده ا︨️»  ا﹜︴︊﹆︀ت ا﹜﹊︊︣ي «ا︋﹟ ︨︺︡ در ﹋︐︀ب 

  ذ﹋︣ إ︨﹑م ︻﹙﹪ و︮﹑︑﹥



﹝ ﹪︋︣ة ︻﹟ أ﹞ ﹟︋ ︀رون و︻﹀︀ن ︋﹟ ﹝︧﹙﹛ ︻﹟ ︫︺︊﹤ ︻﹟ ︻﹞︣و﹨ ﹟︋ ︡︤︤ة ﹝﹢﹜﹩ ﹇︀ل أ︠︊︣﹡︀ و﹋﹫︹ ︋﹟ ا﹜︖︣اح و
  .أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝︹ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︻﹙﹪ ا﹔﹡︭︀ر ︻﹟ ز︡ ︋﹟ أر﹇﹛ ﹇︀ل

  .︋﹫︣وت -دار ︮︀در : ، ﹡٢١︫︣︀، ص ٣، ا﹜︴︊﹆︀ت ا﹜﹊︊︣ى، ج )﹨ـ٢٣٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︤﹨︣ي، ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨︺︡ ︋﹟ ﹝﹠﹫︹ ا︋﹢︻︊︡اً ا﹜︊︭︣ي 
  :در ﹝︧﹠︡ ا﹞︡ ﹡﹫︤ روا️ آ﹝︡ه ا︨️

19300 ︔︡ ٌ﹤ ٌ︡ ︋﹟ ︡︔﹠︀ ︻︊︡ ا﹜﹙ُ ؤ ︀رِ ︻﹟ زَ ً︭ـ ْ﹡ َةَ ﹝﹢﹜﹩ ا﹔َ ُـةَ ︻﹟ أ︋﹪ ًـ﹞︤ؤ و ︋﹟ ﹝︣ﹳ ِ ﹤ُ ︻﹟ ︻ًـ﹞︣ؤ ًـ ︺︊ؤ ﹠﹪ أ︋﹪ ︔﹠︀ وًـ﹋ٌ﹫︹َ ︔﹠︀ ُ︫
﹥ٌ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︻﹙﹪ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ وُـلﹳ ﹝﹟ أَ︨ؤ﹙َ﹛ًـ ﹝︹ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ رؤ﹇َ﹛ًـ ﹇︀ل أَ   أَ

﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝أ ︡﹠︧﹞   ٣٦٨، ص ٤ج  

  تصحیح سند روایت از سوي علماي اهل سنت

  :﹡﹢︧︡ دا﹡︡ و ﹝﹪ ︨﹠︡ش را ︧﹟ ﹝﹪  ا︋﹪ ︻︀︮﹛ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا️،ا︋﹟ 
︡︔﹠︀ أ︋﹢ ︋﹊︣ ︔﹠︀ و﹋﹫︹ ︻﹟ ︫︺︊﹤ ︻﹟ ︻﹞︣و ︋﹟ ﹝︣ة ︻﹟ أ︋﹪ ﹞︤ة ﹝﹢﹜﹩ ا﹔﹡︭︀ر ︻﹟ ز︡ ︋﹟ أر﹇﹛ ﹇︀ل أول ﹝﹟  70

  .وإ︨﹠︀ده ︗﹫︡ أ︨﹙﹛ ﹝︹ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉
: ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹡︀︮︣ ا﹜︺︖﹞﹪، دار ا﹜﹠︪︣: ، ︑﹆﹫﹅٧٩، ص ١، ا﹔وا﹏ ﹐︋﹟ أ︋﹪ ︻︀︮﹛، ج )﹨ـ٢٨٧﹝︐﹢﹁︀ي(︻︀︮﹛ أ︋﹢ ︋﹊︣ ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪، أ﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣و ︋﹟ أ︋﹪ 

  ا﹜﹊﹢️، ︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣ –دار ا﹜﹙﹀︀ء ﹜﹙﹊︐︀ب ا﹖︨﹑﹝﹪ 
  :︀﹋﹛ ﹡﹫︪︀︋﹢ري ﹡﹫︤ روا️ را ︑﹫︭ ﹋︣ده و ذ﹨︊﹪ در ︑︺﹙﹫﹆﹥ اش ﹡﹫︤ ︋︣ ︮️ آن ︑︭︣ ﹋︣ده ا︨️

4663  ﹟︻ ﹥︊︺︫ ︀﹠︔ ︣﹀︺︗ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹠︔ ﹪︋أ ﹪﹠︔︡ ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝ا﹜﹆︴﹫︺﹪ ︔﹠︀ ︻︊︡ اً ︋﹟ أ ︣﹀︺︗ ﹟︋ ︡﹝أ︠︊︣﹡︀ أ
︻﹞︣و ︋﹟ ﹝︣ة ︻﹟ أ︋﹪ ﹞︤ة ︻﹟ ز︡ ︋﹟ أر﹇﹛ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ ﹇︀ل إن أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝︹ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ 

﹠︻ ًا﹖︨﹠︀دو︨﹙﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ر︲﹪ ا ﹫︮ ︒︡ ︢ا   ︀﹝﹡وإ ﹅︭︡﹛︣ف أن أ︋︀ ︋﹊︣ ا﹛ف ﹁﹪ ﹨︢ا ا﹑﹛ا
  ︑﹆︡م إ︨﹑﹝﹥ ﹇︊﹏ ا﹜︊﹙﹢غ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ ﹋︀ن أول ا﹜︣︗︀ل ا﹜︊︀﹜︽﹫﹟ إ︨﹑﹝︀ و︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉

 ︬﹫﹚︐﹛ا﹜︢﹨︊﹪ ﹇﹪ ا ﹅﹫﹚︺︑ :﹫︮.  
︩ ﹇︊﹏ از ︋﹙﹢غ ︋﹢ده ا﹝︀ ا︠︐﹑ف در ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣ او﹜﹫﹟ ﹝︣د ︋︀﹜︼ ﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️ و ︻﹙﹪ ا︨﹑م آورد﹡  ا﹟ روا️ ︨﹠︡ش ﹫︮ ا︨️؛

  .ذ﹨︊﹪ در ︑﹙﹫︬ ︑︺﹙﹫﹅ زده ا︨️ ﹋﹥ روا﹫︮ ️ ا︨️. ا︨️
﹝︭︴﹀﹪ ︻︊︡ ا﹜﹆︀در ︻︴︀، : ، ︑﹆﹫﹅١٤٧، ص٣، ا﹜﹞︧︐︡رك ︻﹙﹪ ا﹜﹫︭﹫﹟، ج )﹨ـ ٤٠٥﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︀﹋﹛ ا﹜﹠﹫︧︀︋﹢ري، ا︋﹢ ︻︊︡اً ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡اً 

  ١٩٩٠ -﹨ـ ١٤١١ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ﹡︀︫︣
﹪﹞ ﹪﹊﹞ ﹪﹝︮︀︻ ︧︡﹢﹡:  

  .︠︣︗﹥ أ﹞︡ وا﹜︐︣﹝︢ي و︮﹥ ︻﹟ ز︡ ︋﹟ أر﹇﹛ ﹇︀ل ﹋︀ن أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉
ا﹟ روا️ را ا﹞︡ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده و ︑︣﹝︢ي آن را ︑﹫︭ ﹋︣ده . آورد، ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ︋﹢د ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ا︨﹑م : ز︡ ︋﹟ ار﹇﹛ ﹎﹀︐﹥ ا︨️

  .ا︨️
  ٢٧، ص ٣︨﹞︳ ا﹜﹠︖﹢م ا﹜︺﹢ا﹜﹪ ج 

  ) ︨﹠︡ ﹫︮ (»  ︻﹙﹪ أول ا﹔﹝﹤ إ︨﹑﹝︀ « :سلمان   .3

︨﹙﹞︀ن ﹁︀ر︨﹪ از ︮︀︋﹥ ﹎︣ا﹝﹪ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ﹡﹫︤ روا️ ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن در د﹟ ا︨﹑م ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ 
  .ا﹜︧﹑م ا︨️

  :︫﹫︊﹥ ︋︀ ا﹟ ︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ ا︋﹟ ا︋﹪»  ا﹜﹞︭﹠︿ «روا️ ا︪︀ن در ﹋︐︀ب 
32112 أ︋﹪ ︮︀دق ︻﹟ ︻﹙﹫﹛ ︻﹟ ︨﹙﹞︀ن ﹇︀ل ﹟︻ ﹏﹫﹋ ﹟︋ ﹥﹝﹚︨ ﹟︻ ︦﹫﹇ ︀﹠︔ ︪︀م ﹇︀ل﹨ ﹟︋ ﹥︀و︺﹞ ︀﹠︔︡  إن أول



  .﹨︢ه ا﹔﹝﹤ ورودا ︻﹙﹩ ﹡︊﹫︀ أو﹜︀ إ︨﹑﹝︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉
ه ︫﹢د ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ در ا︨﹑م آوردن ﹡︫ ﹟﹫︐︧︬ ︋﹢د ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣دي ﹋﹥ ︋︣ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ وارد ﹝﹪: ﹎﹢︡ ︨﹙﹞︀ن ﹝﹪

  .ا︨️
 ︡﹝﹞ ﹟︋ ًوا﹒︔︀ر، ج )﹨ـ ٢٣٥﹝︐﹢﹁︀ى(إ︋﹟ أ︋﹪ ︫﹫︊﹤ ا﹜﹊﹢﹁﹪، ا︋﹢︋﹊︣ ︻︊︡ ا ︒︀د﹔٣٧١، ص ٦، ا﹜﹊︐︀ب ا﹜﹞︭﹠︿ ﹁﹪ ا﹅﹫﹆︑ ، : ،ت﹢﹛ا ︿︨﹢ ︀ل﹝﹋

  .﹨ـ١٤٠٩ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︣︀ض، ا﹜︴︊︺﹤ -﹝﹊︐︊﹤ ا﹜︫︣︡ : ﹡︀︫︣
  .︨﹠︡ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ ا﹟ روا️ در ﹋︐︋︀︀ي د﹍︣ ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹝︺︖﹛ ﹋︊﹫︣ ︵︊︣ا﹡﹪ ︋︀ ﹨﹞﹫﹟

اقِ 6174 زُ ︀﹐ أ﹡︀ ︻︊︡ ا﹜ُ︣ـ ﹪ّـ ﹇َ ٌ ︨ؤ ﹩ ا﹜︐ّ︣ ︻ؤ﹙َ ﹟ﹳ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹔َ ًـ ﹪ّـ وًـا﹜ًْ︧ـ ٌ﹡︀ ︺ًـ ْ﹠ ُـةَ ا﹜ُ︭ـ ٌ︡ ︋﹟ ︋ً︣ـ ﹫﹛ﹳ ︋﹟ ﹝ﹳًـ﹞ُـ ا﹨ٌ ًـ ︋︣ؤ رِيّـ ︻﹟ ︡︔﹠︀ إِ ﹢ؤ  أ﹡︀ ا﹜︓ُ
وُـلﹳ ﹥ﹳ ︻﹠﹥ ﹇︀ل أَ ︀نًـ ر︲﹪ ا﹜﹙ُ ﹫﹛ٍ ︻﹟ ً︨ـ﹙ْ﹞ًـ ︀دٌقٍ ︻﹟ ︻ًـ﹙ٌ ﹫ؤ﹏ٍ ︻﹟ أ︋﹪ ً︮ـ َُ﹋ ﹟︋ َ﹥ ︀ ︮﹙﹩ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ  ً︨ـ﹙َ﹞ًـ َِـ﹫ ِ︊ ا ︻﹙﹩ ﹡َ ودٍ رﹳ ﹤ٌ وﹳ ﹨︢ه ا﹔ُ﹝ُـ

︀﹜ٌ︉ ﹪ّـ ︋﹟ أ︋﹪ ︵َ ︀ ︻ًـ﹙ٌ ︨ؤ﹑﹝ٍ ︀ إِ َُ﹛ وُـ   .︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ أَ
  ٢٦٥، ص ٦ج    ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹜﹊︊﹫︣

﹪﹞ ︭︣︑ ️از ﹡﹆﹏ روا ︡︺︋ ﹪﹝︓﹫﹨ ︡﹠︐︧﹨ ﹅︔﹢﹞ ︩﹡︀︊︣ا﹡﹪ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده و روا︵ ️روا ﹟ا ﹤﹋ ︡﹠﹋:  
﹩ ﹡︊﹫︀ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ أو﹜︀ إ︨﹑﹝︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ و︻﹟ ︨﹙﹞︀ن ﹇︀ل أول ﹨︢ه ا﹔﹝﹤ ورودا ︻﹙

  .ور︗︀﹜﹥ ︔﹆︀ت رواه ا﹜︴︊︣ا﹡﹪
 - دار ا﹜﹊︐︀ب ا﹜︺︣︋﹪   /دار ا﹜︣︀ن ﹜﹙︐︣اث: ﹡︀︫︣ ،١٠٢، ص٩ج  ، ﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡ و﹝﹠︊︹ ا﹜﹀﹢ا︡،)﹨ـ ٨٠٧﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜﹫︓﹞﹪، ا︋﹢ا﹜︧﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ 

  .﹨ـ١٤٠٧ –ا﹜﹆︀﹨︣ة، ︋﹫︣وت 
  .﹡﹫︤ ︑﹫︭ ︫︡ه ا︨️» ︗﹢ا﹝︹ ا﹜﹊﹙﹛«﹟ روا️ ︋︀ ﹨﹞﹫﹟ ︨﹠︡ در ︋︣﹡︀﹝﹥ ا

  ) سند صحیح (علی و خدیجه اولین نماز گزار با رسول خدا :  عفیف الکندي     .4

﹜﹥ دا︨︐︀ن ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡  ا︮ ﹟︀︋﹪ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ. ا︨️»  ︻﹀﹫︿ ﹋﹠︡ي «﹊﹪ د﹍︣ از ︮︀︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ 
  :﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋︀ ر︨﹢ل ︠︡ا را در ﹋﹠︀ر ﹋︺︊﹥ ﹎︤ارش ﹋︣ده ا︨️ا﹝

سِ  1787 ︀ًـ ﹫﹏ًـ ︋﹟ إِ ٌ︻︀ ︺ًـ︒ٌ ︻﹟ إِ︨ؤ﹞ًـ ︀قًـ  ﹪﹠︔︡﹫﹩ ︋﹟ ا﹔َْ︫ ﹟ِ ︋﹟ إِ︨ؤًـ ﹩ ︻ًـ ِ︋ ﹢بﹳ ︔﹠︀ أَ ُ﹆ ︺ؤ ﹩ ︔﹠︀ ًـ ِ︋ ﹥ٌ ︡︔﹠﹪ أَ ︡︔﹠︀ ︻︊︡ ا﹜﹙ُ
َ﹆ ًـأً ︑︀︗︣ ﹁َ هٌ ﹇︀ل ﹋﹠️ ا﹝︣ؤ ِ︡ـ ﹫︿ ا﹜﹊﹠︡ي ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻﹟ ︗ًـ ٌ﹀ ︀سًـ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜ْ﹞ﹳ︴ُ﹙ٌ︉ٌ ﹐︋︐︀ع ﹝﹠﹥ ︋﹟ ︻ًـ ︊ُـ ︺ًـ ﹫ؤ️ﹳ ا﹜ْ َ︑ َ︃ ︕ُـ ﹁َ ٌ︡﹝ؤ️ﹳ ا﹜ًْـ

َ︷َ﹠ ︉ ﹝﹠﹥ ﹁َ ︀ء ﹇َِ︣ ︊ًـ ︗ﹳ﹏َ ﹝﹟ ٌ︠ جًـ رًـ ﹩ إِذْ ًَ︠︣ـ ً﹠ هﹳ ︋ِ﹞ٌ ﹠ًْ︡ـ ٌ︺ ﹥ٌ ا﹡﹩ ﹜َ ا﹜﹙ُ ﹢ًـ ︀︗ِ︣اً ﹁َ ًـأً ︑َ ︀رًـةٌ و﹋︀ن ا﹝︣ؤ ︺ؤ︰ًـ ا﹜︐ِ︖ًـ ︀ ︋ًـ ِ ﹁﹙﹞︀ رًـآ﹨َ ً︣ـ إ﹜﹩ ا﹜ُ︪﹞︦ؤ
﹩ ﹇︀م ︭﹙﹪ ﹇︀ل ︔ُ ٌ﹠ ︺ؤ ︀﹜َ️ؤ ًـ ﹩ ︔ُ﹛ُـ ًَ︠︣ـجًـ ﹝ًـ ً︭ـ﹙ِ ﹥ﹳ ︑ُ َ﹀ ︀﹝ًـ️ؤ َ︠﹙ْ َ﹆ ︗ﹳ﹏ﹳ ﹁َ ︀ءٌ ا﹜︢ي ًَ︠︣ـجًـ ﹝﹠﹥ ذ﹜﹈ ا﹜ُ︣ـ ︊ًـ ٌْ﹛ًـأَةٌ ﹝﹟ ذ﹜﹈ ا ︗ًـ️ٌ ا﹝︣ؤ ﹛ُـ ًَ︠︣ـ

︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀سﹳ ﹇︀ل ﹨︢ا ︊ُـ ︀سِ ﹝﹟ ﹨︢ا ︀ ︻ًـ ︊ُـ ︺ًـ ︀مًـ ﹝︺﹥ ︭﹙﹪ ﹇︀ل ﹁﹆﹙️ ﹜ٌ﹙ْ َ﹆ ︀ءٌ ﹁َ ︊ًـ ٌْ﹛ﹳ﹙ُ﹛ًـ ﹝﹟ ذ﹜﹈ اْ﹛ا﹨َ﹅ًـ ا مَ ﹫﹟ رًـ َ﹑︾ُ 
﹥ٌ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜ْ ︡ ﹇︀لا﹜﹙ُ ؤ﹙ٌ ﹢ًـ ُ︠ ُ﹥ َ﹠ ﹤ُ ا︋ؤ ︖ًـ ٌ︡ ﹥ﹳ َ︠ ُ︑ ًـأَ ؤأَةٌ ﹇︀ل ﹨︢ه ا﹝︣ؤ ﹇﹙️ ﹝﹟ ﹨︢ا  ﹞ﹳ︴ُ﹙ٌ︉ٌ ︋﹟ أ︠﹪ ﹇︀ل ﹁﹆﹙️ ﹝﹟ ﹨︢ه ا﹜ْ﹞ً︣ـ

︀﹜ٌ︉ ︋﹟ ︻ًـ﹞ِـ﹥ٌ َ︵ ﹩ ِ︋ ﹩ ﹇︀ل ﹨︢ا ︻﹙﹪ ︋﹟ أَ َ︐ َ﹀ ︹ﹳ ﹇︀ل ︭﹙﹪ ﹇︀ل ا﹜ْ َ﹠ ︭ؤ ︊ًـ︺ؤ﹥ﹳ   ﹁﹆﹙️ ﹁﹞︀ ﹨︢ا ا﹜︢ي ًـ ْ︐ ︻ﹳ﹛ﹳ ا﹡﹥ ﹡︊﹪ و﹜﹛ ًـ ْ و﹨﹢ ً︤ـ
ًـ هٌ ا﹐ ا﹝︣ؤ ِ ﹫︿َ و﹨﹢ ︋﹟ ︻﹙﹩ أَ﹝︣ؤ ٌ﹀ ︀نًـ ︻ًـ ًـ ﹇︀ل ﹁َ﹊َ ً︭︣ـ ﹫ؤ ًـى وًـ﹇َ ︣ؤ ﹢زُ ﹋ٌ︧ ُ﹠ ﹳ ︻﹙﹫﹥ ﹋ُ َ︐ ْ﹀ ﹫ﹳ ︻ﹳ﹛ﹳ ا﹡﹥ ً︨ـ ْ ﹩ و﹨﹢ ً︤ـ َ︐ َ﹀ ﹥ٌ ﹨︢ا ا﹜ْ ﹥ﹳ وا︋﹟ ︻ًـ﹞ِـ ُ︑ أَ

 ﹁︀﹋﹢ن ︔َ︀ ٌ︢ؤ﹝ًـ﹢ مًـ ًـ ︨ؤ﹑َ ﹥ﹳ ﹜﹢ ﹋︀ن اً رز﹇﹠﹪ ا﹖ِ ︨ؤ﹑َ﹝ﹳ ﹟ًـ إِ ﹳ ً︡ـ ذ﹜﹈ ﹁ًَ︧ـ ︺ؤ ٍ ﹆﹢ل وًـأَ︨ؤ﹙َ﹛ًـ ︋ًـ ﹫︦ؤ ︺ًـ︒ٌ ︋﹟ ﹇َ ︓︀ً ﹝︹ ︻﹙︻ًـ﹛ِـ ا﹔َْ︫ ٌ﹛ ﹟︋ ﹪
︀﹜ٌ︉ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ َ︵ ﹩ ِ︋   .أَ

﹝﹟ ﹝︣دى ︋︀زر﹎︀ن ︋﹢دم ﹋﹥ ︋︣اى ا﹡︖︀م ﹋︀ر﹨︀ى ︑︖︀رى ︋﹥ ︕، ﹡︤د ︻︊︀س ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹞︴﹙︉ ﹋﹥ او ﹨﹛ ︑︀︗︣ ︋﹢د ر﹁︐﹛، ︑︀ : ﹎﹢︡ ︻﹀﹫︿ ﹋﹠︡ي ﹝﹪
﹋︣د، ﹢ن د︡ آ﹁︐︀ب،  ﹡﹍︀ه ﹝﹩ از او ﹋︀﹐︣︠ ﹩︡ارى ﹡﹞︀﹛، روزى ﹋﹥ در ﹝﹠﹩ ︋﹢د﹎︀﹡ ﹜︀ن ﹝︣دى از ︠﹫﹞﹥ ﹝︖︀ور ﹝︀ ︋﹫︣ون آ﹝︡ه و ︋﹥ آ﹁︐︀ب

︋﹥ ︨﹞️ ﹝︽︣ب ﹝﹫﹏ ﹡﹞﹢ده و از و︨︳ آ︨﹞︀ن ﹎︫︢︐﹥، ︋︣︠︀︨️ و ︋﹥ ﹡﹞︀ز ﹝︪︽﹢ل ︫︡، ︨︍︦ د︡م ز﹡﹩ از ﹨﹞︀ن ︠﹫﹞﹥ ︋﹫︣ون آ﹝︡ و ︋﹥ وى 
︨︀︋﹆﹥ و  ︋﹩ ا﹇︐︡ا ﹋︣د و ︋︀ او ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ و ﹡﹢︗﹢ا﹡﹩ ﹡﹫︤ از ﹨﹞︀ن ︠﹫﹞﹥ ︋﹫︣ون آ﹝︡ه و ︋︀ او ﹡﹞︀ز ︋︖︀ى آورد، ﹢ن ا﹟ ﹝﹠︷︣ه ︋︣اى ﹝﹟

﹥ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹞︴﹙︉ ︎︧︣ ︋︣ادر ﹝﹟ ا︨️، ﹎﹀︐﹛: ا﹡﹍﹫︤ ︋﹢د، از ︻︊︀س ︎︨︣﹫︡م، ا﹟ ﹝︣د ﹋﹫︧️؟ ﹎﹀️ ︫﹍﹀️ ا﹟ زن ﹋﹫︧️؟ : ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹙ُ



️﹀﹎ :﹜︐﹀﹎ ،︡﹚﹢︠ ︣︐︠د ،﹤︖︡︠ ان ﹋﹫︧️؟ ﹎﹀️: ﹨﹞︧︣ش﹢︗﹢﹡ ﹟د؟ : ﹎﹀︐﹛. ︻﹙﹩ ︋﹟ ا︋﹩ ︵︀﹜︉، ︎︧︣ ︻﹞﹢ى او︨️: ا﹢︋ ﹤ ﹏﹝︻ ﹟ا
﹋﹠︡ و او ︋︣ ا﹟ ︋︀ور ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟  ﹎︤ارد و ﹎﹞︀ن دارد ﹋﹥ او ︎﹫︀﹝︊︣ ا︨️، ا﹝︀ ︗︤ ا﹟ زن و ا﹟ ︗﹢ان، ﹋︧﹩ او را ︎﹫︣وى ﹡﹞﹩ ﹩﹡﹞︀ز ﹝: ﹎﹀️

ا﹟ ︻﹀﹫︿ ︎︧︣ ︻﹞﹢ى ا︫︺︒ ︋﹟ ﹇﹫︦ ا︨️ ﹋﹥ ︎︦ از ! زودى، ﹎﹠︖︀ى ﹇﹫︭︣ و ﹋︧︣ى را ︑︀︭︉ ﹡﹞﹢ده و ︨︣ز﹝﹫﹟ آ﹡︀ را ﹁︐ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د
آ﹝︡م و از ﹁︱﹫﹙️  ا﹎︣ در آن روز ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دم، ︨﹢﹝﹫﹟ ﹁︣د ﹋﹥ ا︨﹑م آورده ︋﹢د، ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩: ﹎﹀️ وى ︑︃︨︿ ﹝﹩﹝︡︑﹩ ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡ و از ر

  .︫︡م ﹝﹠︡ ﹝﹩ ︨︊﹆️ ︋﹥ ا︨﹑م ︋︣ه
﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝أ ︡﹠︧﹞   ٢٠٩، ص ١ج  

  : تصحیح این روایت توسط علماي اهل سنت

︔﹢︑ ﹤︋ ،️︣ده ا︨️ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹨﹫︓﹞﹪ از ︗﹞﹙﹥ ﹋︧︀﹡﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا﹋ ︭︣︑ ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝ا ️ر︗︀ل ︨﹠︡ روا ﹅﹫:  
و︻﹟ ︻﹀﹫︿ ا﹜﹊﹠︡ و﹇︀ل ﹋﹠️ ا﹝︣أ ︑︀︗︣ا ﹁﹆︡﹝️ ﹝﹊﹤ ﹁︃︑﹫️ ا﹜︺︊︀س ︋﹟ ︻︊︡ا﹜﹞︴﹙︉ ﹔︀︋︹ ﹝﹠﹥ ︋︺︰ ا﹜︐︖︀رة و﹋︀ن 
ا﹝︣أ ︑︀︗︣ا ﹇︀ل ﹁﹢اً إ﹡﹪ ﹜︺﹠︡ه ︋﹞﹠﹩ إذ ︠︣ج ر︗﹏ ﹝﹟ ︠︊︀ء ﹇︣︉ ﹝﹠﹥ إذ ﹡︷︣ إ﹜﹩ ا﹜︧﹞︀ء ﹁﹙﹞︀ رآ﹨︀ ﹝︀﹜️ ﹇︀م 

 ﹜︔ ﹪﹚︭ ︊︀ء ا﹜︢ي ︠︣ج ذ﹜﹈ ا﹜︣︗﹏ ﹝﹠﹥ ﹁﹆︀﹝️ ︠﹙﹀﹥ ︑︭﹙﹪ ︔﹛ ︠︣ج ︾﹑م﹛ا﹝︣أة ﹝﹟ ذ﹜﹈ ا ️︗︣︠...  
 ︢﹞﹢ ︀ن اً رز﹇﹠﹪ ا﹖︨﹑م﹋ ﹢﹛ ﹤﹞﹑︨إ ﹟︧﹁ ︡︺︋ ﹜﹚︨ل وأ﹢﹆ ︦﹫﹇ ﹟︋ ︒︺︫﹔︀ل ﹁﹊︀ن ︻﹀﹫︿ و﹨﹢ ا︋﹟ ︻﹛ ا﹇

﹇﹙️ و︃︑﹪   ︀ل أ﹞︡ ︔﹆︀تور︗ ﹁︃﹋﹢ن ︔︀﹡﹫︀ ﹝︹ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ رواه أ﹞︡ وأ︋﹢ ﹠︋ ﹩﹚︺﹢ه وا﹜︴︊︣ا﹡﹪ ︋︃︨︀﹡﹫︡
﹥︖︡︠ ︉﹇︀﹠﹞ ﹪﹁ ﹈﹛︢﹋ ا︋﹟ ﹝︧︺﹢د ︒︡.  

︡﹠︐︧﹨ ﹤﹆︔ ︡﹝ا ️و ︵︊︣ا﹡﹪ ︋︀ ︨﹠︡ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ و ر︗︀ل روا ﹪﹚︺ ﹢︋و ا ︡﹝را ا ️روا ﹟ا.  
 - دار ا﹜﹊︐︀ب ا﹜︺︣︋﹪   /ثدار ا﹜︣︀ن ﹜﹙︐︣ا: ﹡︀︫︣ ،١٠٣، ص٩ج  ، ﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡ و﹝﹠︊︹ ا﹜﹀﹢ا︡،)﹨ـ ٨٠٧﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜﹫︓﹞﹪، ا︋﹢ا﹜︧﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ 

  .﹨ـ١٤٠٧ –ا﹜﹆︀﹨︣ة، ︋﹫︣وت 
  :﹝﹆︨︡﹪ ﹠︊﹙﹪ ﹡﹫︤ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا ﹤︋ ️︧﹟ ︋﹢دن ︨﹠︡ش ︑︭︣ ﹋︣ده ا︨️

 ︢﹞﹢ ︀ن اً رز﹇﹠﹪ ا﹖︨﹑م﹋ ﹢﹛ ﹤﹞﹑︨إ ﹟︧﹁ ﹈﹛ذ ︡︺︋ ﹜﹚︨ل وأ﹢﹆ ︦﹫﹇ ﹟︋ ︒︺︫﹔ا ﹜︻ ﹟︋︀ن ︻﹀﹫︿ و﹨﹢ ا﹊﹁
  .︀ده ︧﹟إ︨﹠ ﹁︃﹋﹢ن ︔︀﹜︓︀ ﹝︹ ︻﹙﹪ ︋﹟ ︵︀﹜︉ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥

 ︡﹝أ ﹟︋ ︡ا﹜﹢ا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ًا︋﹢︻︊︡ ا ،﹪﹚︊﹠﹛︀رة،)﹨ـ٦٤٣﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜﹞﹆︨︡﹪ ا︐﹝﹛ا ︒︀د﹔ا﹜﹞﹙﹈ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ٣٨٨، ص ٨ج   ، ا ︡︊︻ ﹅﹫﹆︑ ،
  .﹨ـ١٤١٠ا﹔و﹜﹩، : ﹝﹊﹤ ا﹜﹞﹊︣﹝﹤، ا﹜︴︊︺﹤ -﹝﹊︐︊﹤ ا﹜﹠︱﹤ ا﹜︡︓﹤ : د﹨﹫︩، ﹡︀︫︣

  ︑︣︗﹞﹥ ︻﹀﹫︿ ﹋﹠︡ي

﹤﹡﹢﹎ ﹟︪︀ن را اا ︣︖ ﹟︋︣ده ا︨️ ا﹋ ﹪﹁︣︺﹞:  
︻﹀﹫︿ ا﹜﹊﹠︡ي ︋﹟ ︻﹛ ا﹔︫︺︒ ︋﹟ ﹇﹫︦ و﹇﹫﹏ ︻﹞﹥ و︋﹥ ︗︤م ا﹜︴︊︣ي و﹇﹫﹏ أ︠﹢ه وا﹔﹋︓︣ ︻﹙﹩ أ﹡﹥ ︋﹟ ︻﹞﹥  5590

و﹇︀ل ا﹜︴︊︣ي ا︨﹞﹥ ︫︣︊﹫﹏ و︻﹀﹫︿ ﹜﹆︉ و﹇︀ل ا﹜︖︮ ﹤﹛  ︶︀︊﹤ وأ︠﹢ه ﹔﹝﹥ و︋﹥ ︗︤م أ︋﹢ ﹡︺﹫﹛ ﹇︀ل ︋﹟ ︊︀ن
  .ا︨﹞﹥ ︫︣ا﹫﹏ و﹜﹆︉ ︻﹀﹫﹀︀

وارد ︮︀︋﹥ : ا︋﹟ ︊︀ن ﹎﹀︐﹥ ا︨️. ... ︋︣︠﹪ ﹎﹀︐﹥ ︻﹞﹢ي او︨️، ︵︊︣ي ︋︣ ا﹟ ︻﹆﹫︡ه ا︨️. ﹇﹫︦ ا︨️︻﹀﹫︿ ﹋﹠︡ي ︎︧︣ ︻﹞﹢ي ا︫︺︒ ︋﹟ 
  .ا︨️

: ا﹔و﹜﹩، ︑﹆﹫﹅ : ، ا﹜︴︊︺﹤ ١٩٩٢ - ١٤١٢ -︋﹫︣وت  -دار ا﹜︖﹫﹏ : أ ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ︡﹝︖︣ أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ا﹜︺︧﹆﹑﹡﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، دار ا﹜﹠︪︣   ،٥١٥ص ٤ا﹖︮︀︋﹤ ج
  ︻﹙﹪ ﹝﹞︡ ا﹜︊︖︀وي

  ) ︨﹠︡ ﹫︮ (»  اول ﹝﹟ ا︨﹙﹛) ︻﹙﹪(أ﹜﹛ ﹊﹟  « : ن ابی وقاصسعد ب     .5

ا︪︀ن ﹨﹛ در ﹝﹆︀︋﹏ ︫︭﹪ ﹋﹥ در ︋︀زار ﹝︡﹠﹥ ︋﹥ ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن . ︨︺︡ ︋﹟ ا︋﹪ و﹇︀ص ﹊﹪ د﹍︣ از ︮︀︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ا︨️



د﹨﹪؟ آ﹡ ﹪﹚︻ ︀︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ﹡︊﹢د ﹋﹥ ا︨﹑م آورد  ︣ا ︋﹥ ︻﹙﹪ د︫﹠︀م ﹝﹪: ︑﹢﹨﹫﹟ ﹝﹪ ﹋︣د، و در ﹝﹫︀ن ︗﹞︺﹫︐﹪ ﹋﹥ در آ﹡︖︀ ﹎︣د آ﹝︡ه ︋﹢د﹡︡، ﹎﹀️
  و ︋︀ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡؟

  :︀﹋﹛ ﹡﹫︪︀︋﹢ري ا﹟ روا️ را ︋︀ ︨﹠︡ ﹫︮ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️
6121  ﹩﹫ ﹟︋ ︡﹞︀ ︀﹠︔ ︀د ا﹜︧︣يز ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ﹟︧﹛︀ق أ﹡︀ ا︨أ︋﹢ ︋﹊︣ ︋﹟ إ ﹫︪﹛ا ︒︡﹛︋︪︣ح ﹨︢ا ا ︀﹠︔︡﹁

 ﹪﹚︊﹛أ﹡︀ أ︵﹢ف ﹁﹪ ا ︀﹠﹫︊﹁ ﹥﹠︡﹝﹛︀︋ ️﹠﹋ ︀زم ﹇︀ل ﹪︋︀ن ︻﹟ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ أ︋﹪ ︠︀﹜︡ ︻﹟ ﹇﹫︦ ︋﹟ أ﹫﹀︨ ︀﹠︔ ﹥﹊﹝︋
ا﹜︧﹢ق إذ ︋﹙︽️ أ︖︀ر ا﹜︤️ ﹁︣أ️ ﹇﹢﹝︀ ﹝︖︐﹞︺﹫﹟ ︻﹙﹩ ﹁︀رس ﹇︡ ر﹋︉ دا︋﹤ و﹨﹢ ︪︐﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ 

ر︗﹏ ︪︐﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ وا﹜﹠︀س و﹇﹢ف ﹢ا﹜﹫﹥ إذ أ﹇︊﹏ ︨︺︡ ︋﹟ أ︋﹪ و﹇︀ص ﹁﹢﹇︿ ︻﹙﹫﹛ ﹁﹆︀ل ﹝︀ ﹨︢ا ﹁﹆︀﹜﹢ا 
أ﹜﹛ ﹊﹟ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ أ﹜﹛  ﹁︐﹆︡م ︨︺︡ ﹁︃﹁︣︗﹢ا ﹜﹥ ︐﹩ و﹇︿ ︻﹙﹫﹥ ﹁﹆︀ل ︀ ﹨︢ا ︻﹙﹩ ﹝︀ ︑︪︐﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉

  ﹊﹟ أول ﹝﹟ ︮﹙﹩ ﹝︹ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛
و︨﹙﹛ ︻﹙﹩ ا︋﹠︐﹥ أ﹜﹛  أ﹜﹛ ﹊﹟ أز﹨︡ ا﹜﹠︀س أ﹜﹛ ﹊﹟ أ︻﹙﹛ ا﹜﹠︀س وذ﹋︣ ︐﹩ ﹇︀ل أ﹜﹛ ﹊﹟ ︠︐﹟ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥

 ﹜︐︪ إن ﹨︢ا ﹜﹚﹛و﹇︀ل ا ﹤︡ ︹﹁︤وا︑﹥ ︔﹛ ا︨︐﹆︊﹏ ا﹜﹆︊﹙﹤ ور︾ ﹪﹁ ﹜﹚︨ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و ﹥را ︉︀︮ ﹟﹊
و﹜﹫︀ ﹝﹟ أو﹜﹫︀﹈ ﹁﹑ ︑﹀︣ق ﹨︢ا ا﹜︖﹞︹ ︣︑ ﹩︐﹛ ﹇︡ر︑﹈ ﹇︀ل ﹇﹫︦ ﹁﹢اً ﹝︀ ︑﹀︣﹇﹠︀ ︐﹩ ︨︀︠️ ︋﹥ دا︋︐﹥ ﹁︣﹝︐﹥ ︻﹙﹩ 

  .﹝︀︾﹥ و﹝︀ت﹨︀﹝︐﹥ ﹁﹪ ︑﹙﹈ ا﹔︖︀ر ﹁︀﹡﹀﹙﹅ د
  ﹨︢ا ﹫︮ ︒︡ ︻﹙﹩ ︫︣ط ا﹜︪﹫﹫﹟ و﹜﹛ ︣︗︀ه

﹎︣و﹨﹩ را د︡م ﹋﹥ ﹎︣د . ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ در ﹝︡﹠﹥ ︋﹢دم، روزى ﹫﹟ ﹎︣دش در ︋︀زار، ︋﹥ د﹋︀﹡︀ى ز︐﹢ن ﹁︣و︫﹩ ر︨﹫︡م: ﹎﹢ ﹟︋ ︦﹫﹇ ︡︀زم ﹝﹪
﹑م ︋︡﹎﹢﹩ ﹝﹩ ︨﹢اره آ﹝︡ و در ︋︣ا︋︣ ︗﹞︺﹫️ » ︨︺︡ ︋﹟ ا︋﹩ و﹇ّ︀ص«﹠﹍︀م، در ا﹟ ﹨. ﹋﹠︡ اى ا︗︐﹞︀ع ﹋︣ده و او ﹨﹛ از ︻﹙﹩ ︋﹟ ا︋﹫︴︀﹜︉ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ

︎﹫︩ ر﹁️ و ﹝︣دم » ︨︺︡«. ﹋﹠︡ ︫︭﹩ ا︨️ ﹋﹥ از ︱︣ت ︻﹙﹩ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م ︋︡﹎﹢﹩ ﹝﹩: ا﹟ ︨﹢اره ﹋﹫︧️؟ در ︨︀︎ ﹎﹀︐﹠︡: ا︧︐︀د و ︎︨︣﹫︡
﹑م ︋︡﹎﹢﹩﹞ ﹩︣ا از ︻﹙﹩ ︋﹟ ا︋﹫︴︀﹜︉ ︻﹙﹫﹥ ! اى ﹁﹑ن: ︋﹥ او راه داد﹡︡ ︑︀ در ︋︣ا︋︣ آن ︨﹢اره ﹇︣ار ﹎︣﹁️ و ﹎﹀️ ﹋﹠﹩؟ ﹝﹍︣ او ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹩  ا﹜َ︧ـ

﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ ﹡﹞︀ز ﹎︤ارده ا︨️؟ ﹝﹍︣ او زا﹨︡︑︣﹟ ﹝︣دم و  ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ا﹞︀ن آورده ا︨️؟ ﹝﹍︣ او ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹩ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︋︀ ︎﹫︽﹞︊︣ ا﹋︣م ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ّ
﹝﹍︣ ︻﹙﹩ ︻﹙﹫﹥ : ﹋︣د ︑︀ آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹎﹀️ ﹝﹩ ︋︀︫︡؟ و در ا﹟ ﹨﹠﹍︀م او︮︀ف ︋︣︗︧︐﹥ ︱︣ت ︻﹙﹩ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م را  ﹈﹈ ︋﹫︀ن ︻︀﹜﹫︐︣﹟ ﹝︣دم ﹡﹞﹩

 ﹤ ﹑م ﹡﹫︧️؟ ﹝﹍︣ او ︣︎﹞︡ار ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ّ ﹥ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ﹨﹞︧︣ ﹎︣ا﹡﹞︀﹥ ﹁︀︵﹞﹥ ا︵﹫﹚︻ ︣︀ ا﹜َ︧ـ ﹑م دا﹝︀د ︎﹫︽﹞︊︣ ︮﹙ّ﹩ ا﹜﹙ّ ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ ا﹜َ︧ـ
ا︫ ﹟︬، در︋︀ره و﹜﹫َـ﹩ از او﹜﹫︀ء ! ︎︣ورد﹎︀را :در ︗﹠﹍︀ ﹡︊﹢د؟ ︨︍︦ رو ︋﹥ ﹇︊﹙﹥ در ︀﹜﹩ ﹋﹥ د︨︐︀ ︋﹥ ︨﹢ى آ︨﹞︀ن ︋﹙﹠︡ ﹋︣ده ︋﹢د، ︻︣ض ﹋︣د

﹩﹞ ﹩﹢﹎︡︋ ﹢︑ ﹩﹞ ︪︀ن ده ﹋﹠︡ و ︋﹥ وى ﹡︀︨︤ا﹡ ︀﹡︣دم ︎︣ا﹋﹠︡ه ︫﹢﹡︡، ﹇︡رت ︠﹢دت را ︋﹥ آ﹞ ﹟از آ﹡﹊﹥ ا ︩﹫︎ ،︡﹢﹎ .»︦﹫﹇ «︡﹢﹎ : ︠︡ا ﹤︋
︫﹩ ا﹡︡ا︠️؛ ︋︴﹢رى ﹋﹥ ︨︣ش ︫﹊︧️ و ﹨﹠﹢ز ﹝︐﹀︣ق ﹡︪︡ه ︋﹢د﹛ ﹋﹥ ا︨︉ آن ︎﹙﹫︡، رم ﹋︣د و او را ︋︀ ︨︣ در ﹝﹫︀ن د﹋︀ن ز︐﹢ن ﹁︣و! ︨﹢﹎﹠︡

  ، ﹫︮ ا︨️»﹝︧﹙﹛«و » ︋︀رى«ا︡ ﹟︒ ︋﹠︀ ︋﹥ رأى : ﹎﹢ «︡︀﹋﹛«! ﹝︽︤ش ﹝︐﹑︫﹩ ︫︡ و ﹝︣د
 ︬﹫﹚︐﹛︀ري و﹝︧﹙﹛: ︑︺﹙﹫﹅ ا﹜︢﹨︊﹪ ﹁﹪ ا︊﹛︫︣ط ا ﹩﹚︻.  

﹝︭︴﹀﹪ ︻︊︡ ا﹜﹆︀در ︻︴︀، : ، ︑﹆﹫﹅٥٧١، ص٣، ا﹜﹞︧︐︡رك ︻﹙﹪ ا﹜﹫︭﹫﹟، ج )﹨ـ ٤٠٥﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︀﹋﹛ ا﹜﹠﹫︧︀︋﹢ري، ا︋﹢ ︻︊︡اً ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡اً 
  ١٩٩٠ -﹨ـ ١٤١١ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ﹡︀︫︣

  ) سند معتبر ( ︡︠︖﹤ و︻﹙﹪ اول ﹝﹟ ا︨﹙﹛ ﹝︹ ر︨﹢ل اً:  ︣︋︡ة ا﹔︨﹙﹞﹪     .٦

ورده و ︋︀ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ا︨﹑م آ: ﹎﹢︡ از ︣︋︡ه ﹡﹫︤ ︋︀ ︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣ روا️ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹪
  :وآ﹜﹥ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ه ا︨️

︡︔﹠︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹝︣زوق ﹡︀ ︻︊︡ ا﹜︺︤︤ ︋﹟ ا﹜︴︀ب ﹡︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ ︾︣اب ﹡︀ ︮ ﹟︋ ︿︨﹢﹫︉ ︻﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟  177
﹥︖︡︠ ︡ة أن︣︋ ﹜﹚︨و︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ ﹝︹ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ أول ﹝﹟ أ.  

﹟︋ ︡﹝︀ك ا︋﹢︋﹊︣  ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪، أ︱﹛︀د وا﹜﹞︓︀﹡﹪، ج )﹨ـ٢٨٧﹝︐﹢﹁︀ى (︻﹞︣و ︋﹟ ا﹒١٤٨، ص ١، ا﹅﹫﹆︑ ، :ا︋︣ة، ﹡︀︫︣. د﹢︖﹛ا ︡﹝أ ﹏︭﹫﹁ ﹜︨︀︋: ﹥دار ا﹜︣ا



  .م١٩٩١ – ١٤١١ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︣︀ض، ا﹜︴︊︺﹤ -
  :﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️»  ︣︋︡ه ︻﹟ ا︋﹫﹥ «ا﹟ روا️ در ︗︀ي د﹍︣ از ﹋︐︀ب ا﹞︡ ︫﹫︊︀﹡﹪، از 

︣︋︡ة ︻﹟   وق ﹡︀ ︻︊︡ ا﹜︺︤︤ ︋﹟ ا﹜︴︀ب ﹡︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ ︾︣اب ﹡︀ ﹟︋ ﹟︻ ︉﹫︮ ﹟︋ ︿︨﹢︡︔﹠︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹝︣ز 2998
  .﹇︀ل ︡︠︖﹤ ر︲﹪ اً ︻﹠︀ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝︹ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ و︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ أ︋﹫﹥

  ٣٨٤، ص ٥ا﹒︀د وا﹜﹞︓︀﹡﹪، ج 
  :ده و در ︀︎︀ن ︋﹥ ︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣ ︋﹢دن ︨﹠︡ش ﹡﹫︤ ︑︭︣ ﹋︣ده ا︨️ا︋﹟ ا︋﹪ ︻︀︮﹛ ﹡﹫︤ ا﹟ روا️ را از ︣︋︡ه ا︨﹙﹞﹪ ﹡﹆﹏ ﹋︣

︡︔﹠︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹝︣زوق ︔﹠︀ ︻︊︡ ا﹜︺︤︤ ︋﹟ ا﹜︴︀ب ︔﹠︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ ︾︣اب ︔﹠︀ ︮ ﹟︋ ︿︨﹢﹫︉ ︻﹟ ا︋﹟ ︣︋︡ة ︻﹟  74
  .وإ︨﹠︀ده ︧﹟  أ︋﹫﹥ أن ︡︠︖﹤ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝︹ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ و︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉

دار ا﹜﹙﹀︀ء ﹜﹙﹊︐︀ب : ، دار ا﹜﹠︪︣ ٢٨٧: أ﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣و ︋﹟ أ︋﹪ ︻︀︮﹛ ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪ أ︋﹢ ︋﹊︣ ا﹜﹢﹁︀ة  :ا︨﹛ ا﹜﹞﹣﹜︿ ٨٠، ص١︋﹪ ︻︀︮﹛، ج ا﹔وا﹏ ﹐︋﹟ أ
  ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹡︀︮︣ ا﹜︺︖﹞﹪: ا﹜﹊﹢︑ ،️﹆﹫﹅  -ا﹖︨﹑﹝﹪ 

  :︵︊︣ا﹡﹪ ا﹟ روا️ را ︋︀ ا﹡︡ك ︑︽﹫﹫︣ در ︨﹠︡ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده و ︨﹠︡ش ﹡﹫︤ ﹝︺︐︊︣ ا︨️
1102 ︀ ︊ُـ ︺ًـ  ︡︔﹠︀ ا﹜ْ ﹫︉ؤ َ︨ﹳ︿ًـ ︋﹟ ︮ﹳ﹢ اب ︻﹟ ﹳ ﹪ّـ ︋﹟ ︾ًُ︣ـ ︀بٌ ︔﹠︀ ︻ًـ﹙ٌ ُ︴َْ﹛ا ﹟︋ ِ︤ ِ ︺ً︤ـ ﹪ّـ ﹇︀ل ︔﹠︀ ︻︊︡ ا﹜ْ ٌ︵︀ َ﹀ ︱ؤ﹏ِ ا﹔َ︨ؤ سﹳ ︋﹟ ا﹜ْ﹀َ

︉ٌ﹛︀ ﹪ّـ ︋﹟ أ︋﹪ ︵َ ︻ًـ﹙ٌ ﹥ﹳ ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ وًـ ﹥ٌ ︮﹙﹩ ا﹜﹙ُ وُـلﹳ ﹝﹟ أَ︨ؤ﹙َ﹛ًـ ﹝︹ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ ﹤ُ أَ ︖ًـ ٌ︡ ً︡ـةَ ︻﹟ أ︋﹫﹥ ﹇︀ل َ︠ ؤ ًـ ﹟ِ ︋﹟ ︋︣ﹳ   .ٍ︻ًـ
  ٤٥٢، ص٢٢ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹜﹊︊﹫︣ ج

  :ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹨﹫︓﹞﹪ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا️ ︵︊︣ا﹡﹪ ︋﹥ ﹝﹢︔﹅ ︋﹢دن ر︗︀ل ︨﹠︡ش ︑︭︣ ﹋︣ده ا︨️
و︻﹟ ︣︋︡ة ﹇︀ل ︡︠︖﹤ أول ﹝﹟ ا︨﹙﹛ ﹝︹ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ و︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ رواه 

  .ور︗︀﹜﹥ و︔﹆﹢ا و﹁﹫﹛ ︲︺︿ ا﹜︴︊︣ا﹡﹪
﹝﹠︷﹢رش ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︻﹑وه ︋︣ ︑﹢︔﹫﹅ . (︐﹠︡ و ا﹜︊︐﹥ ︑︱︺﹫︿ ﹨﹛ ︫︡ه ا﹡︡ا﹟ روا️ را ︵︊︣ا﹡﹪ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده و ر︗︀ل ︨﹠︡ش ﹝﹢︔﹅ ﹨︧... 

  )︵︊﹅ ﹝︊﹠︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️، روا️ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ راوي ︧﹟ ﹝﹪ ︫﹢د. ︑︱︺﹫︿ ﹨﹛ دار﹡︡
  ٢٢٠، ص ٩﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡، ج 

︋︀ ︨﹠︡ي ﹋﹥ ر︗︀ل آن » ︣︋﹈«﹋﹠︡ ﹋﹥ ︵︊︣ا﹡﹪ ا﹟ روا️ از  ، ︑︭︣ ﹝﹪»︨︊﹏ ا﹜︡ى وا﹜︫︣︀د ﹁﹪ ︨﹫︣ة ︠﹫︣ ا﹜︺︊︀د«︮︀﹜﹪ ︫︀﹝﹪ در ﹋︐︀ب 
  :﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️  ﹝﹢︔﹅ ﹨︧︐﹠︡،

︮﹙﹩ اً  -︡︠︖﹤ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝︹ ر︨﹢ل اً : ﹇︀ل -ر︲﹪ اً ︑︺︀﹜﹩ ︻﹠﹥  -︻﹟ ︣︋﹈  روى ا﹜︴︊︣ا﹡﹪ ︋︣︗︀ل ︔﹆︀ت
  .و︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ -︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ 

  ١٥٦، ص ١١︨︊﹏ ا﹜︡ى وا﹜︫︣︀د، ج 
در » »﹈︣︋︀﹁️ ﹡︪︡، ︋﹙﹊﹥ از ︣︋︡ه ﹡﹆﹏ ︫︡ه از ا﹟ ︗︀ رو︫﹟ ﹝﹪ ︫﹢د ﹋﹥ » ︣︋﹈«ا︨﹛  ا﹝︀ ︋︀ ︗︧︐︖﹢﹪ ﹋﹥ در ﹋︐︋︀︀ي ︵︊︣ا﹡﹪ ا﹡︖︀م ︫︡،

  .ا︨️) ︑︭﹫︿(﹡﹢︫︐︀ر ︮︀﹜﹪ ︫︀﹝﹪ ا︫︐︊︀ه در ﹨﹠﹍︀م ﹡︧﹥ ︋︣داري 

  ) سند معتبر (کان اول من اسلم من الرجال علیا :  مالک بن الحویرث  .7

ا︪︀ن ﹡﹫︤ ︑︭︣ ﹋︣ده ﹋﹥ ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡︫ ﹟﹫︐︧︬ ﹝︧﹙﹞︀ن . ﹜﹥ ا︨️﹝︀﹜﹈ ︋﹟ ﹢︣ث ﹡﹫︤ از ︮︀︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ
  .از ﹝﹫︀ن ﹝︣دان ا︨️

  :ا﹟ روا️ را ︵︊︣ا﹡﹪ ︋︀ ︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️
648 ٌ﹛ ًـ﹟ِ ︋﹟ ﹝︀ًـ ﹈ﹳ ︋﹟ ا﹜ًْ︧ـ ٌ﹛ نًـ ︔﹠︀ ﹝︀ًـ ︋︀ًـ انﹳ ︋﹟ أَ ًـ ا﹡ٌ﹪ّـ ︔﹠︀ ︻ٌ﹞︣ؤ ﹢ًـ ﹪آ ا﹜ْﹳ﹙ْ ﹟ﹳ ︋﹟ ︻ًـ﹙ٌ ًـ َ ا﹜︺︖﹙﹪ ︔﹠︀ ا﹜ًْ︧ـ ﹫︡ؤ ︊ًـ ِثٌ ︡︔﹠︀ ︻ﹳ ︣ؤ ﹢ًـ ﹈ٌ ︋﹟ ا﹜ْﹳ

ِثٌ ︣ؤ ﹢ًـ ﹈ﹳ ︋﹟ ا﹜ْﹳ ٌ﹛︀ ︀لِ ︻ًـ﹙ٌ﹫︀أ ︻﹟ أ︋﹫﹥ ﹇︀ل ﹇︀ل ﹝ًـ ︗ًـ ﹟ًـ ا﹜ِ︣ـ ﹛ًـ ﹝ٌ وُـلًـ ﹝﹟ أَ︨ؤ﹙َ ﹤   ﹋︀ن أَ ︖ًـ ٌ︡ ءٌ َ︠ ︀ًـ ﹟ًـ ا﹜﹠ِ︧   ...وًـ﹝ًـ
  .﹡︫ ﹟﹫︐︧︭﹪ ﹋﹥ از ﹝﹫︀ن ﹝︣دان ا︨﹑م آورده، ︻﹙﹪ و از ︗﹞﹙﹥ ز﹡︀ن ︡︠︖﹥ ا︨️  :﹎﹢﹢ ﹟︋ ﹈﹛︀﹞ ︡︣ث ﹝﹪

  ٢٩١، ص١٩ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹜﹊︊﹫︣، ج 



﹪﹞ ️در ︋︀ره ︨﹠︡ روا ﹪﹝︓﹫﹨ ︧︡﹢﹡:  
﹥︖︡︠ ︣ث ﹇︀ل أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل ︻﹙﹪ و﹝﹟ ا﹜﹠︧︀ء﹢﹛رواه ا﹜︴︊︣ا﹡﹪ و﹁﹪ ر︗︀﹜﹥ ︲︺︿  و︻﹟ ﹝︀﹜﹈ ︋﹟ ا

  .وو︔﹆﹛ ا︋﹟ ︊︀ن
  .ا﹟ روا️ را ︵︊︣ا﹡﹪ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده و در ر︗︀ل ︨﹠︡ش ا﹁︣اد ︲︺﹫︿ و︗﹢د دارد ا﹝︀ ا︋﹟ ︊︀ن آ﹡︀ را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا︨️

  ٢٢٠، ص٩﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡، ج 

  بررسی سند روایت

  : ︻︊﹫︡ ا﹜︺︖﹙﹪

  .﹡︧︐﹫﹟ راوي در ︨﹠︡ روا️، ︻︊﹫︡ ︻︖﹙﹪ ا︨️
  :ذ﹨︊﹪ در ا︋︐︡ا ا︪︀ن را ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده آ﹡﹍︀ه ︨﹟ ︠︴﹫︉ را در ︑﹢︔﹫﹅ وي آورده و ︑︭︣ ﹝﹪ ﹋﹠︡ ﹋﹥ از ︗﹞﹙﹥ ︫︀﹎︣دان ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ︋﹢ده ا︨️

  .︀︑﹛ ا﹜︀﹁︶ أ︋﹢ ︻﹙﹪ ا﹜︊︽︡اديوا︨﹞﹥  ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹟﹫︧. ︻︊﹫︡ ا﹜︺︖﹏ (  
 ︉﹫︴﹛︀ل ا﹇: ً︀︷﹁︀ ً︀﹠﹆︐﹞ ︀دي .  ﹋︀ن﹠﹝﹛و﹇︀ل ا︋﹟ ا : ﹥︮︀︠ ︡﹠︧﹝﹛ا ︶﹀ ﹪﹁ ﹟﹫﹞︡﹆︐﹝﹛ا ﹟﹞ ︀ن﹋ ... . ️﹚﹇ : ﹟﹞ و﹋︀ن

  .︑﹑﹝︢ة ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟، و﹨﹢ ﹜﹆︊﹥ ︋︺︊﹫︡ ا﹜︺︖﹏ 
  .ا︨﹞︩  ،﹜︑︀ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹟﹫︧︀﹁︶ و ﹋﹠﹫﹥ اش ا︋﹢ ︻﹙﹪ ︋︽︡ادي ا︨️  ︻︊﹫︡ ︻︖﹏،
وي از ︎﹫︪﹍︀﹝︀ن در : ا︋﹟ ﹝﹠︀دي ﹎﹀︐﹥. ا︨️) ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︮︡ ﹨︤ار روا ️﹀︶ ︋︀︫︡(وي ﹁︣د ﹝﹢رد ا︻︐﹞︀د در ﹡﹆﹏ و ︀﹁︶ : ﹀︐﹥ ا︨️︠︴﹫︉ ﹎

  . ...﹀︶ روا︀ت ﹝︧﹠︡ ︋﹢ده ا︨️
  ٢٠٢، ص ٢٢︑︀ر ا﹖︨﹑م ج 

  :︿ ﹋︣ده ا️︨︀﹁︶ ﹝︐﹆﹟؛ ︀﹁︶ ﹝﹢رد ا︻︐﹞︀د در ﹡﹆﹏، ︑﹢︮﹫«، ا︪︀ن را ︋﹥ » ︵︊﹆︀ت ا﹜﹀︀ظ «︨﹫﹢︵﹪ ﹡﹫︤ در ﹋︐︀ب 
أ︋﹢ ︻﹙﹪  ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹟﹫︧︀︑﹛ ا﹜︊︽︡ادي ︑﹙﹞﹫︢ ﹫﹩ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹇︀ل   ا﹜︀﹁︶ ا﹜﹞︐﹆﹟  ︻︊﹫︡ ا﹜︺︖﹏ ﹨﹢ 670

︉﹫︴﹛ا  ︶﹁︀ ﹟﹆︐﹞.  
  ٢٩٧، ص ١︵︊﹆︀ت ا﹜﹀︀ظ ج 

ًـ﹟ﹳ ︋﹟ ︻ًـ﹙ٌ﹪آ ا﹜ْﹳ﹙ْ﹢ًـا﹡ٌ﹪َـ   : ً︧ـ

  :﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده ا︨️» ︖﹤«و » ︔︊️»  ،»︀﹁︶«ذ﹨︊﹪ ا︪︀ن را ︋﹥ 
﹡︤﹏ ﹝﹊﹤ ︻﹟ أ︋﹪ ﹝︺︀و﹤ وو﹋﹫︹ و︻﹠﹥ ا﹜︊︀ري و﹝︧﹙﹛ وأ︋﹢  ا﹜﹛ ︶﹁︀︢﹜﹪ ا﹜﹙﹢ا﹡﹪ ا﹜﹑لا﹜︧﹟ ︋﹟ ︻﹙﹪ ا 1049

  خ م د ت ق  ️︊︔   ﹪﹁﹢︑242︖﹤ داود وا﹜︐︣﹝︢ي وا︋﹟ ﹝︀︗﹤ وا﹜︧︣اج
  ٣٢٨ص ١ا﹜﹊︀︫︿ ج

﹪﹞ ︶﹁︀ ︪︀ن را ︔﹆﹥ وا ︤﹫﹡ ︣︖ ﹟︋دا﹡︡ ا:  
  ... ︔﹆﹤ ︀﹁︶ ﹛ ا﹜﹞︤﹡ ﹥﹚﹝﹏ ﹝﹊﹤ا﹜︧﹟ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹝﹞︡ ا﹜︢﹜﹪ أ︋﹢ ︻﹙﹪ ا﹜﹑ل ا﹜﹙﹢ا﹡﹪ ︋︱ 1262

  ١٦٢ص ١︑﹆︣︉ ا﹜︐︢︉ ج

ًـانﹳ ︋﹟ أَ︋ًـ︀نًـ     :︻ٌ﹞︣ؤ

  :آورده ا︨️»  ا﹜︓﹆︀ت «ا︋﹟ ︊︀ن ا︪︀ن را در ﹋︐︀ب 
︻﹞︣ان ︋﹟ أ︋︀ن ا﹜﹢ا︨︴﹪ أ︠﹢ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ︋︀ن ︣وى ︻﹟ ا﹜︧﹟ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝︀﹜﹈ وإ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ﹝﹫︧︣ة  14642

﹛ا ﹩﹚︻ ﹟︋ ﹟︧﹛︀رونروى ︻﹠﹥ ا﹜︺︣ا﹇﹫﹢ن وا﹨ ﹟︋ ︡︤ ﹏︊﹇ ﹟﹫︐︀﹞ا﹡﹪ ﹝︀ت ︨﹠﹤ ︠﹞︦ و﹢﹚  
  ٤٩٧، ص ٨ج   ا﹜︓﹆︀ت



ا﹟ روا️ را ︻﹞︣ان ︋﹟ ا︋︀ن از ﹝︀﹜﹈ ︋﹟ ا﹜︧﹟ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده و در روا﹢﹎ : ️︡ ، ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا️ ﹝﹪» ذ︠﹫︣ة ا﹜﹀︀ظ «﹝﹆︨︡﹪ در ﹋︐︀ب 
  :︻﹞︣ان ا︫﹊︀﹜﹪ ﹡﹫︧️

3907 -  ︒︡ : ︀ن أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل﹋ : ﹥︖︡︠أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜﹠︧︀ء ︻﹙﹪، و . ﹟︧﹛رواه ﹝︀﹜﹈ ︋﹟ ا :
  ،ورواه ︻﹠﹥ ︻﹞︣ان ︋﹟ أ︋︀ن، و﹨﹢ ﹐︋︃س ︋﹥ ︻﹟ أ︋﹫﹥، ︻﹟ ︗︡ه، و︗︡ه ﹝︀﹜﹈ ︋﹟ ا﹜﹢︣ث

  ١٧٢٩، ص ٣ج   ذ︠﹫︣ة ا﹜﹀︀ظ
  :در ︋︀ره ︡﹠﹟ روا️ د﹍︣ ﹋﹥ از ︻﹞︣ان ︋﹟ ا︋︀ن ﹡﹆﹏ ︫︡ه ︑︺︊﹫︣ ﹝﹆︨︡﹪ در ︋︀ره ︻﹞︣ان ︋﹟ ا︋︀ن ﹨﹞﹫﹟ ا︨️

: ﹝︀﹜﹈ ︋﹟ ا﹜﹢︣ث ﹝︣﹁﹢︻︀ : ︻﹟ أ︋﹫﹥، ︻﹟ ︗︡ه : ︣︗﹞﹤ ﹝︀﹜﹈ ︋﹟ ا﹜︧﹟ ︋﹟ ﹝︀﹜﹈ ︋﹟ ا﹜﹢︣ث وأورده ﹁﹪ ︑
 ︀﹝﹠﹞ ︣﹫︠ ︀﹝﹨︣︋︡ا ︫︊︀ب أ﹨﹏ ا﹜︖﹠﹤، وأ﹫︨ ﹟﹫︧﹛وا ﹟︧﹛و︻﹞︣ان ﹐ ︋︃س ︋﹥. ورواه ︻﹠﹥ ︻﹞︣ان ︋﹟ أ︋︀ن  .ا.  

  ١٢٥٨، ص ٣ج   ذ︠﹫︣ة ا﹜﹀︀ظ
  :دارد»   ︋︃س ︋﹥﹐ «در روا️ د﹍︣ ﹡﹫︤ در ︋︀ره ︻﹞︣ان ︋﹟ ا︋︀ن ︑︺︊﹫︣ 

 ﹏︣︊︗ أو أدر﹋﹥ ر﹝︱︀ن، : ﹁﹆︀ل ،︀﹝﹨︡أو أ ،﹤︡﹛أدرك وا ﹟﹞ ︡ا﹝﹞︀ . ...،و﹨﹢ ﹐︋︀س  ورواه ︻﹠﹥ ︻﹞︣ان ︋﹟ أ︋︀ن
﹤︋ .  

  ٧٥٤، ص  ٢ج   ذ︠﹫︣ة ا﹜﹀︀ظ
: ده ﹋﹥ در ︋︀ره او ﹎﹀︐﹥آورده، از ا︋﹟ ︻︡ي ﹡﹆﹏ ﹋︣»  ︔﹆︀ت «، ︋︺︡ از ﹝︺︣﹁﹪ و ا﹟ ﹋﹥ ا︋﹟ ︊︀ن را وي در ﹋︐︀ب » ︑︢︉ ا﹜﹊﹞︀ل «﹝︤ي در ﹋︐︀ب 

  :︋﹫﹠﹛ و در ﹝﹫︀ن روا︀︑︩ روا ﹪﹝﹡ ︣﹊﹠﹞ ️︀︋﹛ ﹝﹟ در روا︐︩ ا︫﹊︀﹜﹪ ﹡﹞﹪
︣ان ︋﹟ ز︀د ︋﹟ ﹡︮︀، : ص  - 4479 ︣ان ︋﹟ أ︋︀ن ︋﹟ ︻ٌ﹞ؤ   ...︻ٌ﹞ؤ

︀ن ﹁﹪ ﹋︐︀ب ︊ُـ ٌ ا﹜︓﹆︀ت وذ﹋︣ه ا︋﹟ﹳ .  
︀ل أ︋﹢ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︡ي  و﹐ أرى   ﹤︓︡︋﹀﹪ ︠︀︮﹤ ︾︣ا︉،﹜﹥ أ︀د︒ ︾︣ا︉، و︣وي ︻﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹝︧﹙﹛ ا﹜︴︀: وًـ﹇َ

︀ ︀ ﹝﹠﹊︣ا ﹁︃ذ﹋︣ه ،︋︃ٍ︨ ً︓︡ ﹤︓︡ ﹪﹁ و﹜﹛ أر.  
﹝﹟ در روا️ او ا︫﹊︀﹜﹪ ﹡﹞﹪ ︋﹫﹠﹛ و روا️ ﹝﹠﹊︣ي ﹨﹛ در : ... ا︋﹟ ︻︡ي ﹎﹀︐﹥ ا︨️. ذ﹋︣ ﹋︣ده ا︨️»  ا﹜︓﹆︀ت «ا︋﹟ ︊︀ن او را در ﹋︐︀ب ... 

  .︋﹫﹠﹛ آن ﹡﹞﹪
  ٣٠٥ص   ،٢٢︑︢︉ ا﹜﹊﹞︀ل ج 
ا﹝︀ ︑﹢︔﹫﹅   ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︻﹞︣ان ︋﹟ ا︋︀ن و ﹝︀﹜﹈ ︋﹟ ا﹜︣﹨ ،﹟︧﹠︡ ︲︺﹫︿ ﹨︧︐﹠︡؛ ، ︑︭︣ ﹝﹪ » ا﹜︤وا︡ و﹝﹠︊︹ ا﹜﹀﹢ا︡ ﹝︖﹞︹ «﹨﹫︓﹞﹪ در ﹋︐︀ب 

  :︫︡ه ا﹡︡
و︻﹟ ﹝﹙﹈ ︋﹟ ا﹜﹢︣ث ﹇︀ل ﹇︀ل ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ا﹜︧﹟ وا﹜︧﹫﹟ ︨﹫︡ا ︫︊︀ب أ﹨﹏ ا﹜︖﹠﹤ وأ︋﹢﹨﹞︀ 

  .︋﹟ ا﹜︧﹟ و﹨﹞︀ ︲︺﹫﹀︀ن و﹇︡ و︔﹆︀ و﹁﹫﹥ ︻﹞︣ان ︋﹟ أ︋︀ن و﹝︀﹜﹈ ︠﹫︣ ﹝﹠﹞︀ رواه ا﹜︴︊︣ا﹡﹪
  ١٨٣ص   ،٩﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡ ج 

ًـ﹟ِ     :﹝ًـ︀﹜ٌ﹈ﹳ ︋﹟ ا﹜ًْ︧ـ

  :، آورده و ﹡︪︀﹡﹍︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ از ﹡︷︣ وي ﹝﹢︔﹅ ا︨️» ا﹜︓﹆︀ت «ا︋﹟ ︊︀ن ا︪︀ن را در ﹋︐︀ب 
10935 ︒︡ ﹪︴︨︣ان ︋﹟ أ︋︀ن ا﹜﹢ا﹝︻ ﹤﹠︻ ︣وى ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻﹟ ︗︡ه روى ︣ث﹢﹛ا ﹟︋ ﹈﹛︀﹞ ﹟︋ ﹟︧﹛ا ﹟︋ ﹈﹛︀﹞ 

  آ﹝﹫﹟ آ﹝﹫﹟ آ﹝﹫﹟
  ٤٦١، ص ٧ا﹜︓﹆︀ت ج 

  : ) ا﹜︧﹟ ︋﹟ ﹝︀﹜﹈ (︻﹟ أ︋﹫﹥ 

  :ا︪︀ن از ﹡︷︣ ا︋﹟ ︊︀ن ﹝﹢︔﹅ ا︨️ و ﹡︀م وي را در ﹋︐︀︋︩ آورده ا︨️



 

  ا﹜︧﹟ ︋﹟ ﹝︀﹜﹈ ︋﹟ ا﹜﹢︣ث ︣وى ︻﹟ أ︋﹫﹥ روى ︻﹠﹥ ا︋﹠﹥ ﹝︀﹜﹈ ︋﹟ ا﹜︧﹟ ︋﹟ ﹝︀﹜﹈ ︋﹟ ا﹜﹢︣ث 2108
  ١٢٤ص     ٤ج   ا﹜︓﹆︀ت

 ﹟از ا ︩﹫︮ رو در ﹟︣ده ا︨️ از ا﹋ ﹏﹆﹡ ️روا ︬︫.  

  : ﹝︀﹜﹈ ︋﹟ ا﹜﹢︣ث

  :﹡﹢︧︡ ذ﹨︊﹪ ﹝﹪. ا﹟ راوي از ︗﹞﹙﹥ ︮︀︋﹥ ا︨️ و ︑﹢︔﹫﹅ ﹡﹫︀ز ﹡︡ارد
  ...︮︀︋﹪  ﹝︀﹜﹈ ︋﹟ ا﹜﹢︣ث ا﹜﹙﹫︓﹪ 5246

  ٢٣٤، ص٢ا﹜﹊︀︫︿ ج
﹪﹞ ︤﹫﹡ ︣︖ ﹟︋ا ︧︡﹢﹡:  

  ...︮︀︋﹪  ﹝︀﹜﹈ ︋﹟ ا﹜﹢︣ث ︋︀﹜︐︭︽﹫︣ أ︋﹢ ︨﹙﹫﹞︀ن ا﹜﹙﹫︓﹪ 6433
  ٥١٦، ص١︑﹆︣︉ ا﹜︐︢︉ ج

  .در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ روا️ ﹡﹫︤ ﹝︺︐︊︣ ا︨️

  ) ﹫︮ (اول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل ︻﹙﹪ :  ) أ︨﹙﹛ ا﹜﹆︊︴﹪ ( ابو رافع  .8

﹡︧︐﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن از ﹝﹫︀ن ﹝︣دان ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ : ﹎﹢︡ وي ﹡﹫︤ ﹝﹪. ا︋﹢ را﹁︹ ﹊﹪ از ︮︀︋﹪ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ا︨️
  .ا﹜︧﹑م ا︨️

  :﹠︡ ﹫︮ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ا﹟ روا️ را ︋︤ار ︋︀ ︨
︡︔﹠︀ ︻︊︀د ﹇︀ل ﹡︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹨︀︫﹛ ︋﹟ ا﹜︣︊︡ ﹇︀ل ﹡︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ أ︋﹪ را﹁︹ ︻﹟ أ︋﹫﹥ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ ﹇︀ل  3872

﹥︖︡︠ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل ︻﹙﹪ وأول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜﹠︧︀ء.  
  .︻﹙﹪ و ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د از ز﹡︀ن ︡︠︖﹥ ا︨️  از ﹝﹫︀ن ﹝︣دان  ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ ا︋﹢ را﹁︹ از ︎︡رش ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن

 ﹅﹛︀﹛︣و ︋﹟ ︻︊︡ ا﹝︻ ﹟︋ ︡﹝︀ى(ا﹜︊︤ار، ا︋﹢︋﹊︣ أ﹁﹢︐﹞ـ ٢٩٢﹨( ا﹜︤︠︀ر ︣︊﹛ا ،)ا﹜︊︤ار ︡﹠︧﹞(  ٣٨٧٢، ح٣٢٢، ص ٩ج، ﹅﹫﹆︑ :د . ﹟ز ﹟﹝︣﹛ظ ا﹢﹀﹞
  .﹨ـ ١٤٠٩ا﹔و﹜﹩، : ︺﹤︋﹫︣وت، ا﹜﹞︡﹠﹤ ا﹜︴︊ -﹝﹣︨︧﹤ ︻﹙﹢م ا﹜﹆︣آن، ﹝﹊︐︊﹤ ا﹜︺﹙﹢م وا﹜﹊﹛ : اً، ﹡︀︫︣

،️︣ده ا︨️  ﹨﹫︓﹞﹪ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا﹋ ︭︣︑ آن ︡﹠︨ ️︮ ﹤︋:  
﹥︖︡︠ رواه ا﹜︊︤ار ور︗︀﹜﹥ ر︗︀ل  و︻﹟ أ︋﹪ را﹁︹ ﹇︀ل أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل ︻﹙﹪ وأول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜﹠︧︀ء

﹫︭﹛ا.  
  ٢٢٠، ص٩﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡ ج 

 ﹏﹆﹡ ︣﹍ا︋﹢ را﹁︹ را ︋︀ ﹨﹞﹫﹟ ︨﹠︡ ︋︀ ︻︊︀رت د ️︣ده ا︨️︋︤ار روا﹋:  
︡︔﹠︀ ︻︊︀د ︋﹟ ︺﹆﹢ب ﹇︀ل ﹡︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹨︀︫﹛ ︋﹟ ا﹜︣︊︡ ﹇︀ل ︡︔﹠﹪ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ أ︋﹪ را﹁︹ ︻﹟ أ︋﹫﹥  3871

  .︻﹟ أ︋﹪ را﹁︹ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ ﹇︀ل ﹡︊﹪ ا﹜﹠︊﹪ ﹢م ا﹐︔﹠﹫﹟ وأ︨﹙﹛ ︻﹙﹪ ﹢م ا﹜︓﹑︔︀ء
  .آوردر︨﹢ل ︠︡ا در روز دو ︫﹠︊﹥ ﹝︊︺﹢ث ︋﹥ ر︨︀﹜️ ︫︡ و ︻﹙﹪ در روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ا︨﹑م 

  ٣٢٢، ص٩﹝︧﹠︡ ا﹜︊︤ار ج 
  :︵︊︣ا﹡﹪ روا️ د﹍︣ي را از ا︋﹢ را﹁︹ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ آورده ا︨️

952 ٌ﹤ ٌ︡ ا﹜﹙ُ ﹫ؤ ︊ًـ ٌ︡ ︋﹟ ︻ﹳ ︀ٌ︫﹛ٍ ︻﹟ ﹝ﹳًـ﹞ُـ ﹪ّـ ︋﹟ ﹨َ ﹪ّـ ︔﹠︀ ︻ًـ﹙ٌ ٌ﹡︀ ︐َِ︣يّـ ︔﹠︀ ﹫﹩ ا﹜ٌْ﹞ُـ ؤ ︀قًـ ا﹜︐ّ︧ ﹟ﹳ ︋﹟ إِ︨ؤًـ ﹫ؤ ًـ ا﹁ٌ︹ٍ  ︡︔﹠︀ ا﹜ْ︧ﹳ ︋﹟ أ︋﹪ رًـ
هٌ ﹇︀ل ︮﹙﹩ ا﹜ ِـ ﹥ﹳ ︻﹠ ︀﹢م ا﹖︔﹠﹫﹟ ﹝﹟ ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻﹟ ︗ً︡ـ ﹤ُ ر︲﹪ ا﹜﹙ُ ٌ︡︖ًـ ًـ﹙ُ️ؤ َ︠ اةَ ا﹖︔﹠﹫﹟ وً︮ـ ً︡ـ ﹥ﹳ ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︾َ ﹠︊﹪ ︮﹙﹩ ا﹜﹙ُ

︀رِ َُ﹠﹛ا ِ ︀ءٌ آٌ︠︣ ﹪أ ﹢م ا﹜︓ّ﹑︔َ ﹩ ︻ًـ﹙ٌ ًـ﹙ُ َ︡ وً︮ـ ًـ ﹪ًـ أَ ً︭ـ﹙ِ نًـ ﹳ ا ﹇︊﹏ أَ ًٍَُْ︫︣ـ وًـأ﹟﹫ ٌ﹠ ︹ًـ ٌ︨ ︊ؤ ︀ ً︨ـ ٍ﹫ ٌ﹀ َْ︐ ؤ ﹪ ﹝︧ﹳ ً︭ـ﹙ِ ﹪أ ﹳ   .﹁َ﹞ًـ﹊َ︒ًـ ︻ًـ﹙ٌ
 



ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ در ︊︮ روز دو ︫﹠︊﹥ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ و ︱︣ت ︡︠︖﹥ در آ︠︣ روز دو ︫﹠︊﹥ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ و ︻﹙﹪  :﹎﹢︡ ا︋﹢ را﹁︹ ﹝﹪
  .روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹡﹞︀ز ︋﹥ ︗︀ آورد؛ ︎︦ ︻﹙﹪ ﹨﹀️ ︨︀ل و ﹠︡ ﹝︀ه ﹇︊﹏ از ﹨﹞﹥ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ه ا︨️

  ٣٢٠، ص ١ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹜﹊︊﹫︣ ج 
ا︋﹢ را﹁︹ را ︋︀ ا ️ري ﹡﹫︤ روا﹢︋︀︪﹫﹡ ﹜﹋︀️︨︣ده ا﹋ ﹏﹆﹡ ﹫︮ ︡﹠︨ ﹟:  

︔﹠︀ أَْ︠︊ًـً︣ـ﹡ٌ﹪ أَ︋ﹳ﹢ ً︨ـ︺ٌ﹫︡ أَؤ﹞ًـ︡ﹳ ︋ؤ﹟ﹳ ﹝ﹳًـ﹞ُـٌ︡ ︋ؤ﹟ِ ︻ًـ﹞ؤٍ︣و ا﹔َْ︠﹞ًـٌ︧﹪ّـ، ︔﹠︀ ا﹜ْﹳً︧ـ﹫ؤ﹟ﹳ ︋ؤ﹟ﹳ ﹳ﹞ًـ﹫ؤٌ︡ ︋ؤ﹟ِ ا﹜ُ︣ـ︋ِ﹫︹ِ، ] 180:  3[ -)4788(
ؤ︡ﹳ ا﹜ُ︣ـؤ﹞ًـ﹟ِ ︋ؤ﹟ﹳ ا﹔َ︨ؤ﹢ًـدٌ، ︻ًـ ﹟ؤ ﹝ﹳًـ﹞ُـٌ︡ ︋ؤ﹟ِ ︻ﹳ︊ًـ﹫ؤٌ︡ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︋ؤ﹟ِ أَ︋ِ﹪ رًـا﹁ٌ︹ٍ، ︻ًـ﹟ؤ أَ︋ِ﹫﹥ٌ، ︻ًـ﹟ؤ ︗ًـِ︡ـهٌ أَ︋ِ﹪ ﹝ﹳَ﹢ُـلﹳ ︋ؤ﹟ﹳ إِ︋ؤً︣ـا﹨ٌ﹫﹛ًـ ا﹜﹠ٌُْ︡يّـ، ︔﹠︀ ︻︊ًـ

ًـ﹙ُ﹛ًـ ً︮ـ﹙ُ﹩ ًـ﹢ؤمًـ ا﹐︔ْ﹠َ﹫ؤ﹟ِ وًـً︮ـ﹙ُ ﹳ﹢لًـ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ً︮ـ﹙ُ﹩ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ︻ًـ﹙َ﹫ؤ﹥ٌ وًـآ﹜ٌ﹥ٌ وً︨ـ ︀، ️ؤ ﹝ًـ︺ًـ﹥ﹳ ٌَ︡︠︖ًـ﹤ُ رًـ︲ٌ﹪ًـ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ︻ًـ﹠َْرًـا﹁ٌ︹ٍ رًـ︲ٌ﹪ًـ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ︻ًـ﹠ْ﹥ﹳ، أَنَـ رً︨ـ
ﹳ﹢لﹳ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ً︮ـ﹙ُ﹩ : دًـ︻ؤ﹠ٌ﹪ أَوؤ آ﹝ﹳ︣ﹳ أَ︋ًـ︀ ︵َ︀﹜ٌ︉ ﹁ٌ﹪ ا﹜ُ︭ـ﹑ةٌ، ﹇َ︀لًـ: وًـأَ﹡ُ﹥ﹳ ︻ًـً︣ـضًـ ︻ًـ﹙َ﹩ ︻ًـ﹙ٌ﹪آ ًـ﹢ؤمًـ ا﹜︓ّ﹑︔َ︀ءٌ ا﹜ُ︭ـ﹑ةَ ﹁َ︃َ︨ؤ﹙َ﹛ًـ، وًـ﹇َ︀لًـ ﹁َ﹆َ︀لًـ رً︨ـ

ًـ﹙ُ﹛ًـ ًـ﹙ُ﹛ًـ  ﹁َ︃ًُ︮ـ﹙ِ﹪ إِذَنؤ،: ﹁َ﹆َ︀لًـ ︻ًـ﹙ٌ﹪أ: ، ﹇َ︀لًـ إِ﹡ُ﹞ًـ︀ ﹨ُ﹢ًـ أَ﹝ًـ︀﹡َ﹤ٌ   :ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ︻ًـ﹙َ﹫ؤ﹥ٌ وًـآ﹜ٌ﹥ٌ وً︨ـ ﹳ﹢لِ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ً︮ـ﹙ُ﹩ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ︻ًـ﹙َ﹫ؤ﹥ٌ وًـآ﹜ٌ﹥ٌ وً︨ـ ﹁ًَ︭ـ﹙ُ﹩ ﹝ًـ︹ًـ رً︨ـ
  .ًـ﹢ؤمًـ ا﹜︓ّ﹑︔َ︀ءٌ

  .، وًـ﹜َ﹛ؤ ﹳَِ︣ـ︗ًـ︀هﹳًـٌ︡︒َ ً︮ـ﹫ٌﹳ ا﹖ِ︨ؤ﹠َ︀دٌ ﹨ََ︢ا 
︡︠︖﹥ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ و ر︨﹢ل ︠︡ا در روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ روز دو ︫﹠︊﹥ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ و ﹨﹞︣اه ا︪︀ن : ﹎﹢︡ ا︋﹢ را﹁︹ ﹝﹪

  : ..﹡﹞︀ز را ︋︣ ︻﹙﹪ ︻︣︲﹥ ﹋︣د ا︪︀ن ا︨﹑م آورد و ﹁︣﹝﹢د
  ١٨٣، ص ٣ا﹜﹞︧︐︡رك ︻﹙﹪ ا﹜ ﹟﹫﹫︭︀﹋﹛ ﹡﹫︧︀︋﹢ري ج  

  ) سند معتبر (»  ︻﹙﹪ اول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝︹ ر︨﹢ل اً «:  أ︋﹢ ﹝﹢︨﹪ ا﹐︫︺︣ي     .٩

︀﹋﹛ ﹡﹫︪︀︋﹢ري روا︐︩ را ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده . و﹜﹫﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن از ﹝﹫︀ن ﹝︣دان ا︨️︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ا: ﹎﹢︡ ا︋﹢ ﹝﹢︨﹪ ا︫︺︣ي ﹡﹫︤ ﹝﹪
  :ا︨️

5963  ﹟︋ ﹩﹫ ︀﹠︔ ﹥﹫︴︻ ﹟︋ ﹟﹫︧ ︀﹠︔ ︀ن ا﹜︺︀﹝︣ي﹀︻ ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ﹟︧﹛ب ︔﹠︀ ا﹢﹆︺ ﹟︋ ︡﹝﹞ أ︋﹢ ا﹜︺︊︀س ︀﹠︔︡
﹝︹  ﹙﹫︀ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛إن ︻ ︨﹙﹞﹤ ︋﹟ ﹋﹫﹏ ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︻﹟ ︋﹟ ︻︊︀س ﹇︀ل ﹇︀ل أ︋﹢ ﹝﹢︨﹩ ا﹔︫︺︣ي

  .ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛
و﹜﹛ ︣︗︀ه وا﹜︽︣ض ﹝﹟ إ︠︣ا︗﹥ ︋︣اءة ︀︨﹤ أ︋﹪ ﹝﹢︨﹩ ﹝﹟ ﹡﹆︬ ︻﹙﹪ ︔﹛ روا﹤ ︋﹟  ﹨︢ا ﹫︮ ︒︡ ا﹖︨﹠︀د

  .︻︊︀س ︻﹠﹥
ا ️ ︨﹠︡ش ﹫︮ ا﹟ رو. ﹨﹞︀﹡︀ن ︻﹙﹪ ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣دي ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ا︨﹑م آورد: ا︋﹢ ﹝﹢︨﹪ ا︫︺︣ي ﹎﹀︐﹥ ا︨️

  .ا﹝︀ ﹨︡ف از آوردن ا﹟ روا️، ︎﹫︣ا︨︐﹥ ﹋︣دن ا︋﹢ ﹝﹢︨﹪ از ︑﹠﹆﹫︬ وي ︋﹥ ︻﹙﹪ ا︨️. ا︨️ و ﹜﹪ ︋︀ري و ﹝︧﹙﹛ آن را ﹡﹫︀ورده ا﹡︡
  ٥٢٨، ص ٣ا﹜﹞︧︐︡رك ︻﹙﹩ ا﹜﹫︭﹫﹟ ج 
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و ︵︣﹁︡ارا﹡︩ ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م را   ﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡﹫︤ در ︱﹢ر ﹝︺︀و﹥، ︻﹞︣و ︻︀ص،ا﹝︀م ︧﹟ ﹝︖︐︊﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹁︣ز﹡︡ ا﹝﹫︣﹝﹣﹝
  .﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده ا︨️

︋﹥ . ﹝︽﹫︣ة ︋﹟ ︫︺︊﹥ ︋﹢د﹡︡  ︠﹑︮﹥ ا﹟ روا️ ︵﹢﹐﹡﹪ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ روزي در ﹡︤د ﹝︺︀و﹥ ︻﹞︣و ︻︀ص، و﹜﹫︡ ︋﹟ ︻﹆︊﹥، ︻﹆︊﹤ ︋﹟ ا︋﹢ ︨﹀﹫︀ن،
︡﹠︐﹀﹎ ﹤︀و︺﹞ :﹟︋ ﹟︧ ︀ن را ﹋︪︐﹥ ا︨️ از﹝︓︻ ︣ا ︎︡رش ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋ ︩﹡او را ︨︣ز ︀﹞ و ︡︀﹫︋ ︀︑ ︡﹫﹠﹋ د︻﹢ت ︤﹫﹡ ﹪﹚︻.  
️﹀﹎ ﹤ا﹨﹠︡ ﹋︣د: ﹝︺︀و﹢︠ ︉︢﹊︑ ﹝︣دم ︫﹞︀ را ︡﹫﹢﹍︋ ︤ي ﹋﹥ در ︋︀ره او﹫︣﹨ و ︡﹢︫ ﹪﹝﹡ ︪︀نا ︿︣ ︀﹝︫ .︡﹡︪︀ري ﹋︣د﹁ ︀︎ ︀﹡آ ︀﹞ا.  

﹞︣و ︋﹟ ︻︀ص، و ا﹁︣اد ﹡︀﹝︊︣ده ﹁﹢ق ︫︣وع ﹋︣دن ︋﹥ ︑﹢︋﹫ ﹋︣دن و ︋﹥ ︻﹙﹪ ا﹝︀م ︧﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م در ا ︦﹚︖﹞ ﹟︀︲︣ ︫︡ و ﹨︣ ﹊﹪ از ︻
  .︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م را︗︹ ︋﹥ ﹇︐﹏ ︻︓﹞︀ن ︑﹞️ زد﹡︡



  :︋︺︡ از ا﹟ ﹋﹥ ﹡﹢︋️ آ﹡︀ ︑﹞︀م ︫︡، ا﹝︀م ︧﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ا︧︐︀د و ﹁︣﹝﹢د
﹝︐︪ ﹜﹛ ﹥︀و︺﹞ ︀ اً ︑︺︀﹜﹩ وأ︔﹠﹩ ︻﹙﹫﹥ و﹇︀ل ︋﹈ أ︋︡أ ︡﹝﹁ ا﹜︧﹑م ﹤﹫﹚︻ ﹟︧﹛ء و﹜﹊﹟ أ﹡️ ︑︪︐﹞﹠﹪ ﹁﹆︀م ا﹐﹣﹨ ﹪﹠

︋︽︱︀ و︻︡اوة و︠﹑﹁︀ ﹜︖︡ي ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︔﹛ ا﹜︐﹀️ إ﹜﹩ ا﹜﹠︀س و﹇︀ل أ﹡︪︡﹋﹛ اً أ︑︺﹙﹞﹢ن أن ا﹜︣︗﹏ ا﹜︢ي 
  ..وأ﹡️ ︀ ﹝︺︀و﹤ و﹞﹢︢ ﹋︀﹁︣ ︑︪︣ك ︋︀ً ﹋︀ن أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋︀ً و︮﹙﹩ ﹜﹙﹆︊﹙︐﹫﹟  ︫︐﹞﹥ ﹨﹣﹐ء

 ﹪﹛︠︡او﹡︡ و ︋﹥ ︗︀ آوردن ︔﹠︀ي ا ︩︀︐︨ از ︑﹢ ︫︣وع ﹝﹪: ﹁︣﹝﹢د︋︺︡ از ﹤اي ﹝︺︀و ﹜﹠﹋ . ﹤︋ ︣ا د︫﹠︀م ﹡︡اد﹡︡ ︋﹙﹊﹥ ︑﹢ ﹝︣ا د︫﹠︀م دادي﹞ ︀﹡آ
︫﹞︀ را ︋﹥ ︠︡ا ︨﹢﹎﹠︡ : ︨︍︦ رو ︋﹥ ︨﹢ي ﹝︣دم ﹋︣د و ﹁︣﹝﹢د. ︠︀︵︣ ︋︽︰ و ︻︡وت و ﹝︀﹜﹀️ ︋︀ ︗︡م ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛

﹪﹞ ﹪﹞ ︀د︫﹠︀م داد﹡︡،  د﹨﹛، آ ︀﹠دا﹡﹫︡ ﹝︣دي را ﹋﹥ ا  ﹟﹫︐︧﹡ ﹤︀ن آورد و ︋﹥ ︨﹢ي دو ﹇︊﹙﹥ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ ا﹝︀ ︑﹢ اي ﹝︺︀و﹝د ︋﹥ ︠︡ا ا﹢︋ ﹤﹋ ﹪︧﹋
  ورز︡ي؟ در آن روز ﹋︀﹁︣ ︋﹢دي و ︋﹥ ︠︡ا ︫︣ك ﹝﹪
  :ا﹟ روا️ در ﹝﹠︀︋︹ ذ﹏ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️

  ︫︀﹝﹙﹥ 17، ص 1︔﹞︣ات ا﹐وراق ︑﹆﹪ ا﹜︡﹟ أ︋﹢ ︋﹊︣ ︋﹟ ︖﹤ ا﹜﹠﹀﹪ ج 
﹝﹞︡ أ﹞︡ ︻︊︡ ا﹜︺︤︤ ︨︀﹜﹛، دار : ، ︑﹆﹫﹅ 28، ص 1م ا﹜﹠︀س ︋﹞︀ و﹇︹ ﹜﹙︊︣ا﹝﹊﹤ ﹝︹ ︋﹠﹪ ا﹜︺︊︀س، ج ، إ︻﹑)﹨ـ1100﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹖︑﹙﹫︡ي، ﹝﹞︡ د︀ب ا

  م2004﹨ـ1425ا﹔و﹜﹩ : ا﹜︴︊︺﹤   ﹜︊﹠︀ن،/︋﹫︣وت -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ا﹜﹠︪︣ 
 ،︡﹝أ ﹟︋ ︡﹝﹞ أ︋﹪ ا﹜︊︣﹋︀ت ﹟︡﹛︀ي(ا﹜︡﹝︪﹆﹪ ا﹜︊︀︻﹢﹡﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، ︫﹞︦ ا﹁﹢︐﹞ا﹖﹝︀م ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ︻﹙﹫﹥ ، ︗﹢ا﹨︣ ا﹜﹞︴︀﹜︉ ﹁﹪ ﹝)﹨ـ٨٧١ ︉﹇︀﹠

  ١٤١٥ا﹔و﹜﹩: ︀پ  ا︣ان، –﹇﹛  -﹝︖﹞︹ إ﹫︀ء ا﹜︓﹆︀﹁﹤ ا﹖︨﹑﹝﹫﹤ : ا﹜︪﹫ ﹝﹞︡ ︋︀﹇︣ ا﹜﹞﹞﹢دي، ﹡︀ش : ︑﹆﹫﹅ ،218ص  2ج  ا﹜︧﹑م،

  » انت اول المومنین ایمانا واول المسلمین اسالما «:  عمر بن خطاب. 11

︻﹙﹪ ︨﹥ ︑︀ و︥﹎﹪ دارد و : در ﹝︖﹙︧﹪ ﹋﹥ در︋︀ره ︎﹫︪﹍︀﹝︀ن در ا︨﹑م ︮︊️ ﹝﹪ ︫︡، ﹎﹀️ وي: در روا️ د﹍︣ از ︻﹞︣ ︋﹟ ︠︴︀ب آ﹝︡ه ا︨️
اي ︻﹙﹪ ︑﹢ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝﹣﹝﹟ و : ﹊﹪ از و﹫﹎︥︀ي ︻﹙﹪ ا︨️ ﹋﹥ ا︨️ ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︋﹥ او ﹁︣﹝﹢د. ﹋︣د ﹊﹪ از آ﹡︀ را ︋︣اي ︠﹢دش آرزو ﹝﹪

  .﹝︧﹙﹞︀ن ﹨︧︐﹪
  :﹝︐﹟ روا️ ︋﹥ ﹡﹆﹏ ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ا﹟ ا︨️

︾︀﹜︉ ︋﹟ ا﹜︊﹠︀ أ﹡︀ أ︋﹢ ا﹜︧﹫﹟ ︋﹟ ا﹐︋﹠﹢︨﹪ أ﹡︀ أ︋﹢ ﹝﹞︡ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹞ ﹟︋ ︡﹫︺︨ ﹟︋ ︡﹝﹞︀رب ︋﹟  وأ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢
︻﹞︣و ا﹔﹡︭︀ري ا﹔و︨﹪ ا﹖︮︴︣ي ﹡︀ أ︋﹢ ﹝﹞︡ ︻︊︡ اً ︋﹟ أذران ا﹜﹫︀ط ︋︪﹫︣از ︨﹠﹤ أر︋︹ و︔﹑︔﹞︀﹤ ﹡︀ إ︋︣ا﹨﹫﹛ 

﹠︔︡ أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ا﹜﹞︃﹝﹢ن ﹪﹠︔︡ أ﹝﹫︣ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ا﹜︖﹢﹨︣ي و︮﹪ ا﹜﹞︃﹝﹢ن ﹪﹠︔︡ ︡﹫︫︣﹛أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ا ﹪
ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ا﹜﹞︡ي ︡︔﹠﹪ أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ا﹜﹞﹠︭﹢ر ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻﹟ ︗︡ه ︻﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊︀س ﹇︀ل ︨﹞︺️ ︻﹞︣ ︋﹟ 
ا﹜︴︀ب و︻﹠︡ه ︗﹞︀︻﹤ ﹁︐︢ا﹋︣وا ا﹜︧︀︋﹆﹫﹟ إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م ﹁﹆︀ل ︻﹞︣ أ﹝︀ ︻﹙﹪ ︨﹞︺️ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ 

﹜﹪ وا︡ة ﹝﹠﹟ ﹁﹊︀ن أ︉ إ﹜﹪ ﹝﹞︀ ︵﹙︺️ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︪﹞︦ ﹋﹠️ أ﹡︀ وأ︋﹢ ︻︊﹫︡ة وأ︋﹢  ﹆﹢ل ﹁﹫﹥ ︔﹑ث ︭︠︀ل ﹜﹢ددت أن
︀ ︻﹙﹪ أ﹡️ أول  ︋﹊︣ و︗﹞︀︻﹤ ﹝﹟ ا﹜︭︀︋﹤ إذ ︲︣ب ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︋﹫︡ه ︻﹙﹩ ﹝﹠﹊︉ ︻﹙﹪ ﹁﹆︀ل ﹜﹥

  .وأ﹡️ ﹝﹠﹪ ︋﹞﹠︤﹜﹤ ﹨︀رون ﹝﹟ ﹝﹢︨﹩ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ إ﹞︀﹡︀ وأول ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ إ︨﹑﹝︀
ا﹝︀ در ︋︀ره ︻﹙﹪، از : ︻﹞︣ ﹎﹀️  ﹎﹀︐﹠︡، ﹡︤د ︻﹞︣ ︋﹟ ︠︴︀ب ︻︡ه اي ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ از ︎﹫︪﹍︀﹝︀ن در ا︨﹑م ﹢:  ﹪﹞ ﹟︨︡﹎ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊︀س ﹝﹪

﹝︊﹢ب ︑︣ ︋﹢د از   ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︫﹠﹫︡م ﹋﹥ در ︋︀ره او ︨﹥ و︥﹎﹪ ︋﹫︀ن ﹋︣د﹡︡، ﹝﹟ دو︨️ دارم ا﹎︣ ﹊﹪ از آ﹡︀ ︋︣اي ﹝﹟ ︋﹢د،
﹝﹟ و ا︋﹢ ︻︊﹫︡ه و ا︋﹢ ︋﹊︣ و ﹎︣و﹨﹪ از ︀︗ ﹤︋︀︮﹪ ︋﹢د﹛ ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا د︨︐︩ را ︋︣ ︫︀﹡﹥ ︻﹙﹪ ﹎︢ا︫️ و ︋﹥ . ﹋﹠︡ آ﹡︙﹥ آ﹁︐︀ب ︋︣ آن ︵﹙﹢ع ﹝﹪

  ...اي ︻﹙﹪ ︑﹢ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝﹣﹝﹟ از ﹡︷︣ ا﹞︀ن و ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن از ﹡︷︣ ا︨﹑م آوردن ﹨︧︐﹪ : ا︪︀ن ﹁︣﹝﹢د
  167، ص 42ج   ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅

  :︨﹠️ از ︗﹞﹙﹥ ذ︀︠︣ ا﹜︺﹆︊﹪ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ا﹟ روا️ در ︡﹠﹟ ﹝﹠︊︹ د﹍︣ ا﹨﹏ 
و︻﹟ ︻﹞︣ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ ﹇︀ل ﹋﹠️ أ﹡︀ وأ︋﹢ ︻︊﹫︡ة وأ︋﹢ ︋﹊︣ و︗﹞︀︻﹤ إذ ︲︣ب ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹝﹠﹊︉ 
︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ﹁﹆︀ل ︀ ︻﹙﹪ أ﹡️ أول ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ إ﹞︀﹡︀ وأ﹡️ أول ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ إ︨﹑﹝︀ وأ﹡️ ﹝﹠﹪ ︋﹞﹠︤﹜﹤ ﹨︣ون ﹝﹟ 



﹩︨﹢﹞.  
  58، ص 1︊﹩ ﹁﹪ ﹝﹠︀﹇︉ ذوي ا﹜﹆︣︋﹩، ج ذ︀︠︣ ا﹜︺﹆

  » ︋︺︒ ا﹜﹠︊﹪ ﹢م ا﹐︔﹠﹫﹟ و ︮﹙﹩ ︻﹙﹪ ﹢م ا﹜︓﹙︓︀ء « : جابر بن عبد اهللا انصاري. 12

ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝︊︺﹢ث ︋﹥ ر︨︀﹜️ ︫︡ و ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م در روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ : ︗︀︋︣ ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹡︭︀ري ﹡﹫︤ ﹎﹀︐﹥ ا︨️
  :︋︀ ︱︣ت ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡

  :︵︊︣ي و ︋︣︠﹪ د﹍︣ ا﹟ روا️ را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡︡
 ﹏﹫﹆︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ً︊︡ا︻ ﹟︻ ﹈︫︣ ︀﹡︣︊︠︀ل أ﹇ ︣︋ ﹟︋ ︡﹫﹝﹛︊︡ا︻ ︀﹠︔︡ ︀ل﹇ ︣︣︱﹛ا ﹩﹫ ﹟︋ ︀ء︣﹋ز ︀﹠︔︡

  .︋︺︒ ا﹜﹠︊﹪ ﹢م ا﹖︔﹠﹫﹟ و︮﹙﹩ ︻﹙﹪ ﹢م ا﹜︓﹑︔︀ء :︻﹟ ︗︀︋︣ ﹇︀ل
﹪﹞ ︣︋︀︗ ︡﹢﹎ :︫︡ ️﹛︀︨︪︀ن ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡  ،ر︨﹢ل ︠︡ا در روز دو ︫︊﹠﹥ ﹝︊︺﹢ث ︋﹥ رو ︻﹙﹪ در روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹨﹞︣اه ا.  

 ︉﹛︀︾ ﹟︋ ︣﹫︓﹋ ﹟︋ ︡︤ ﹟︋ ︣︣︗ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︣﹀︺︗ ﹢︋ا﹜︴︊︣ي، ج )٣١٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︴︊︣ي، أ ︣وت -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ، ﹡٥٣٧︫︣︀، ص١، ︑︀ر﹫︋.  
  :﹡﹢︧︡ ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ ﹡﹫︤ ﹝﹪

 ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ًا ︡︊︻ ﹟︻ ﹈︫︣ ︀﹠︔︡ ﹩﹫ ﹟︋ ︡﹫﹝﹛ا ︡︊︻ ︀﹠︔︡م ا﹐︔﹠﹫﹟ و﹢ ﹪︊﹠﹛︀ل ︋︺︒ ا﹇ ︣︋︀︗ ﹟︻ ﹏﹫﹆︻
  .و︮﹙﹩ ︻﹙﹪ ﹢م ا﹜︓﹑︔︀ء

  .︋﹫︣وت –﹝﹊︐︊﹤ ا﹜﹞︺︀رف : ، ﹡٢٦︫︣︀، ص٣، ا﹜︊︡ا﹤ وا﹜﹠︀﹤، ج)﹨ـ٧٧٤﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪، ا︋﹢ا﹜﹀︡اء إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ︻﹞︣ ا﹜﹆︫︣﹪ 

  » ︮﹙﹪ ︻﹙﹪ ﹢ ا﹜︓﹑︔︀ء « : انس بن مالک. 13

  :︻﹙﹪ در روز دوم ︋︺︓️ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ه ا︨️از ا﹡︦ ︋﹟ ﹝︀﹜﹈ ﹡﹫︤ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ 
﹈ ﹇︀ل 3728 ︋ﹳ︺ٌ︒ًـ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩   ︡︔﹠︀ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ﹝ﹳ﹢ً︨ـ﹩ ︡︔﹠︀ ︻ًـ﹙ٌ﹪ّـ ︋﹟ ︻ًـ︀︋ٍِ︦ ︻﹟ ﹝ﹳ︧ؤ﹙ٌ﹛ٍ ا﹜ْ﹞ﹳ﹙︀ٌَ﹪ِـ ︻﹟ أَ﹡َِ︦ ︋﹟ ﹝ًـ︀﹜ٌ

  ... اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹢م ا﹖︔﹠﹫﹟ وًـً︮ـ﹙ُ﹩ ︻ًـ﹙ٌ﹪أ ﹢م ا﹜︓ّ﹙َ︀︔َ︀ءٌ
﹟︋ ︡﹝﹞ ﹪︧﹫︻﹢︋٦٤٠، ص٥، ︨﹠﹟ ا﹜︐︣﹝︢ي، ج )﹨ـ٢٧٩﹝︐﹢﹁︀ى (︻﹫︧﹪  ا﹜︐︣﹝︢ي ا﹜︧﹙﹞﹪، ا﹅﹫﹆︑ ، :︫︣︀﹡ ،وآ︠︣ون ︣﹋︀︫ ︡﹝﹞ ︡﹝︀ء : أ﹫دار إ

  .︋﹫︣وت - ا﹜︐︣اث ا﹜︺︣︋﹪ 
  .ا﹟ روا️ در روا︀ت ︣︋︡ه آورده ︫︡. ﹨﹞﹫﹟ ﹝︱﹞﹢ن از ︣︋︡ه ﹡﹫︤ ﹡﹆﹏ ︫︡ه و ︀﹋﹛ ﹡﹫︪︀︋﹢ري ا﹟ روا️ را ︑﹫︭ ﹋︣ده ا︨️

  » ︋﹆﹢ن ︻︪︣ة ﹝﹟ ﹇︩︣ ﹋︀ن او﹜﹛ ا︨﹑﹝︀ ︻﹙﹪ا﹜︧︀ «:  عبد الرحمن بن عوف. 14

  .︎﹫︪﹍︀﹝︀ن در ا︨﹑م ده ﹡﹀︣ ﹨︧︐﹠︡ و ﹡︧︐﹫﹟ آ﹡︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ا︨️  :﹎﹢︡ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ︻﹢ف ﹡﹫︤ ﹝﹪
  :ا﹟ روا️ را ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️

︋﹢ ا﹜︧﹟ ا﹜︺︐﹫﹆﹪ أ﹡︀ ﹢︨︿ ︋﹟ أ﹞︡ أ﹡︀ أ︋﹢ ︗︺﹀︣ أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ا﹜︊︣﹋︀ت ا﹔﹡﹞︀︵﹪ أ﹡︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜﹞︷﹀︣ ︋﹟ ︋﹊︣ان أ﹡︀ أ
 ﹟︋ ︡﹫﹝ ﹟︋ ﹜︨︀﹆﹛ا ﹟︋ ︡﹫﹝ ﹟︻ ﹪﹡︡ا﹝﹛ا ﹪﹚︻ ﹟︋ ﹟︧﹛ا ︀﹡ ﹩︨﹢﹞ ﹟︋ ﹏﹫︻︀﹝︨︊︡وس ﹡︀ أ︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹡ا﹜︺﹆﹫﹙﹪ أ

﹇︀ل ﹨﹛ ︻︪︣ة ) وا﹜︧︀︋﹆﹢ن ا﹔و﹜﹢ن(︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ︻﹢ف ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻﹟ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ︻﹢ف ﹁﹪ ﹇﹢﹜﹥ ︗﹏ و︻︤ 
︩︣﹇ ﹟﹞  ﹛﹛ إ︨﹑﹝︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉﹋︀ن أو.  

 ﹤آ ﹏ف در ذ﹢︻ ﹟︋ ﹟﹝︣﹛از ﹡︷︣ ︨︊﹆️ : ﹎﹀︐﹥ ا︨️»  وا﹜︧︀︋﹆﹢ن ا﹐و﹜﹢ن «︻︊︡ ا ︀﹡آ ﹟﹫︐︧﹡ ،︡﹠︐︧﹨ ︩︣﹇ ده ﹡﹀︣ از ﹟﹫︐︧﹡ ︀ن﹞︀﹍︪﹫︎
  .در ا︨﹑م ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ا︨️

  ٤٣، ص ٤٢ج   ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅



  » أ﹡️ أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋︨︣﹢ل اً « : عمرو بن الحمق. 15

  .و ︋﹟ ﹞﹅ ︠︤ا︻﹪ ﹊﹪ د﹍︣ از ︮︀︋﹪ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و از اراد︑﹞﹠︡ان ︱︣ت ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ا︨️︻﹞︣
﹪﹞ ️︋︣ا ﹤از ﹝︺︀و ﹅﹝ ﹟︋ ︣و﹝︻ ︡ي و︻ ﹟︋ ︣︖ ﹤﹋ ︡﹡︣ده ا﹋ ﹏﹆﹡ ﹪﹡﹐﹢︵ ️روا ︣﹍و ︋︣︠﹪ د ﹜︤ا﹞ ﹟︋ ︭︣﹡  و ︋﹥ ا﹨﹏ ︫︀م ︡﹠︐︧︗

﹪﹞ ﹟︣﹀﹡ ︧﹛︣د﹡︡﹋︣د﹡︡، ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹋ ﹪︀﹨ ﹤﹫︮﹢︑ ︀﹡︀ر ﹁︣﹝﹢د﹡︡ و ︋﹥ آ︱︋︤ر﹎﹢ار را ا ﹤︋︀︮ دو ﹟آ﹝︡ه . ﹑م ا ️در ﹇︧﹞︐﹪ از روا
  :ا︨️ ﹋﹥ ︻﹞︣و ︋﹟ ﹞﹅ ︋﹥ ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹁︣﹝﹢د

︠︣ج ︖︣ ︋﹟ ︻︡ى، : ︻﹞︣ ︋﹟ ︨︺︡، ︻﹟ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟، ︻﹟ ا﹜︀رث ︋﹟ ︭﹫︣ة، ︻﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︫︣﹈ ﹇︀ل: ﹡︭︣
 ،﹅﹝﹛و︻﹞︣و ︋﹟ ا﹩﹚︻ ︀﹝﹫﹛أ﹨﹏ ا﹜︪︀م، ﹁︃ر︨﹏ إ ﹟﹞ ﹟︺﹚﹛︣ان ا﹜︊︣اءة وا︷ : ︀ه﹫︑︃﹁ ︀﹝﹊﹠︻ ﹪﹠︽﹚︊ ︀﹝︻ ︀﹀﹋ أن....  

 ﹅﹝﹛︣ا︋﹤ ︋﹫﹠﹩ و︋﹫﹠﹈، و﹐ إرادة ﹝︀ل ︑﹣︑﹫﹠﹫﹥، : و﹇︀ل ︻﹞︣و ︋﹟ ا﹇ ﹩﹚︻ ﹈︐︺︀︋ ﹐أ︗︊︐﹈ و ︀﹞ ﹟﹫﹠﹞﹣﹝﹛ا ︣﹫﹞أ ︀ ًإ﹡﹩ وا
، وأول ﹡﹈ ا︋﹟ ︻﹛ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥أ: و﹐ ا﹜︐﹞︀س ︨﹙︴︀ن ︣﹁︹ ذ﹋︣ى ︋﹥، و﹜﹊﹟ أ︗︊︐﹈ ﹜︭︀ل ︠﹞︦

  ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋﹥،
︋﹙﹊﹥ ︋﹥ ︠︀︵︣ ︎﹠︕ و︥﹎﹪ ﹋﹥ در ︫﹞︀ ا︨️ ︋﹥ ... ﹨﹞︀﹡︀ ︋﹥ ︠︡ا ︨﹢﹎﹠︡ اي ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ﹝﹟ ︋︣ ا︨︀س ﹇︣ا︋︐﹪ ﹋﹥ ︋﹫﹟ ﹝︀ ا︨️ ︋︀ ︫﹞︀ ︋﹫︺️ ﹡﹊︣دم 

  . ...﹫︡ ﹋﹥ ︋﹥ آن ︱︣ت ا﹞︀ن آورد︡﹨﹞︀﹡︀ ︫﹞︀ ︎︧︣ ︻﹞﹢ي ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و ﹡︨︀︎ ︀﹝︫ .︐︧﹨ ﹪︧﹋ ﹟﹫︐︧ دادم
  .︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣: دار ا﹜﹠︪︣ ،227، ص1ج و﹇︺﹤ ︮﹀﹫﹟،) ﹨ـ٢١٢﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜﹞﹠﹆︣ي، ﹡︭︣ ︋﹟ ﹝︤ا﹛ ︋﹟ ︨﹫︀ر 

  :در ︫︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥ و ︋︣︠﹪ ﹋︐︀ب ﹨︀ي د︨ ︣﹍﹟ ︻﹞︣و ︋﹟ ﹞﹅ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ آ﹝︡ه ا︨️
︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ وو︮﹫﹥ وأ︋﹢ ا﹜︢ر﹤ ا﹜︐﹪ ︋﹆﹫️ ﹁﹫﹠︀ ﹝﹟  و﹜﹊﹠﹠﹪ أ︋ ﹈︐︊︊︭︀ل ︠﹞︦ إ﹡﹈ ا︋﹟ ︻﹛ ر︨﹢ل اً

  ...وأ︨︊﹅ ا﹜﹠︀س إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م وأ︻︷﹛ ا﹜﹞︨ ﹟︣︗︀﹛ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥
︨﹢م ︎︡ر   دوم ︗︀﹡︪﹫﹟،  اول ا﹟ ﹋﹥ ︫﹞︀ ︎︧︣ ︻﹞﹢ي ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ﹨︧︐﹫︡،: ︋︀ ︑﹢ ︋﹥ ︠︀︵︣ ︎﹠︘ و︥﹎﹪ ︋﹫︺️ ﹋︣دم! اي ︻﹙﹪

  ...ذر﹥ آن ︱︣ت ﹨︧︐﹫︡ ﹋﹥ در ﹝﹫︀ن ﹝︀ و︗﹢د دارد و ︀رم ا﹟ ﹋﹥ ︫﹞︀ ︎﹫︪﹍︀م ︑︣﹟ ﹁︣د ︋﹥ ︨﹢ي ا︨﹑م ﹨︧︐﹫︡
: ︑﹆﹫﹅ ،105، ص 3ج  ، ︫︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹤،)﹨ـ ٦٥٥﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︡︡ ا﹜﹞︡ا﹠﹪ ا﹜﹞︺︐︤﹜﹪، ا︋﹢︀﹝︡ ︻︤ ا﹜︡﹟ ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡  إ︋﹟ أ︋﹪

  .م١٩٩٨ -﹨ـ ١٤١٨ا﹔و﹜﹩، : ﹜︊﹠︀ن، ا﹜︴︊︺﹤/ ︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ︀︫︣﹝﹞︡ ︻︊︡ ا﹜﹊︣﹛ ا﹜﹠﹞︣ي، ﹡
  .︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣. ︋﹫︣وت -ا﹜﹞﹊︐︊﹤ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ﹡︀︫︣  ،321، ص1ج  ︮﹀﹢ت، أ﹞︡ ز﹋﹪، ︗﹞︣ة ︠︴︉ ا﹜︺︣ب،

  » أول من أسلم علی « : ا﹜︓﹆﹀﹪  ︺﹙﹪ ︋﹟ ﹝︣ة. ١٦

  :︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ا︨﹑م آورده ا︨️: ﹎﹢︡ ﹫︤ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹪ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ در ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ از ا︪︀ن ﹡
أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ا﹔︻︤ ﹇︣ا︑﹊﹫﹟ ︋﹟ ا﹔︨︺︡ ﹡︀ أ︋﹢ ﹝﹞︡ ا﹜︖﹢﹨︣ي ﹡︀ أ︋﹢ ﹀︬ ︻﹞︣ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︤︀ت ﹡︀ ﹇︀︨﹛ 

︣﹞ ﹟︋ ﹩﹚︺ ﹟︋ ًإ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ﹝﹢︨﹩ ﹡︀ ︻﹞︣ ︋﹟ ︨︺︡ ︻﹟ ︻﹞︣ ︋﹟ ︻︊︡ ا ︀﹡ ︀︣﹋ة ا﹜︓﹆﹀﹪ ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻﹟ ︗︡ه ︋﹟ ز
  .أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ︻﹙﹪ ﹇︀ل

، ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ وذ﹋︣ ﹁︱﹙︀ و︑︧﹞﹫﹤ ﹝﹟ ﹚︀ )﹨ـ٥٧١﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ︋﹪ ا﹜﹆︀︨﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹟ إ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً، 
  .١٩٩٥ - ︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹀﹊︣ : ﹝︉ ا﹜︡﹟ أ︋﹪ ︨︺﹫︡ ︻﹞︣ ︋﹟ ︾︣ا﹝﹤ ا﹜︺﹞︣ي، ﹡︀︫︣: ، ︑﹆﹫﹅٤٤، ص٤٢﹝﹟ ا﹔﹝︀︔﹏، ج 

  أ︋﹢ ︨﹀﹫︀ن ︋﹟ ︣ب ︋﹟ أ﹝﹫﹤. 17

وي در ﹨﹠﹍︀م ︋﹫︺️ ︋︀ ا︋﹢ . ا︋﹢ ︨﹀﹫︀ن ﹊﹪ از د︫﹞﹠︀ن ︨︣ ︨️ ر︨﹢ل ︠︡ا و ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋﹢د ﹋﹥ در ﹁︐ ﹝﹊﹥ ︸︀﹨︣ا ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡
  :︋﹊︣ ︫︺︣ي را ﹎﹀️ ﹋﹥ در آن ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م را ﹡︧︐﹟ ﹡﹞︀ز ﹎︢ار ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده ا︨️

  :﹇︀ل أ︋﹢ ︨﹀﹫︀ن ︋﹟ ︣ب ︋﹟ أ﹝﹫﹤ ︋﹟ ︻︊︡ ︫﹞︦، ﹢︋ ﹟﹫︹ أ︋﹢ ︋﹊︣ و



  ︻﹟ ﹨︀︫﹛ ︔﹛ ﹝﹠︀ ︻﹟ أ︋﹪ ︧﹟            ﹝︀ ﹋﹠️ أ︧︉ أن ا﹔﹝︣ ﹝﹠︭︣ف
﹜︐﹚︊﹆﹛ ﹩﹚︮ ﹟﹞ ︀م وا﹜︧﹠﹟                       أ﹜﹫︦ أول﹊﹔︀︋ وأ︻﹙﹛ ا﹜﹠︀س  

آ﹡ ﹪﹚︻ ︀︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︋﹥ ︨﹢ي ﹇︊﹙﹥ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن . ﹁︐﹥ ︫﹢د﹎︣) ︻﹙﹪(از ﹨︀︫﹛ ︨︍︦ از ا︋﹢ ا﹜︧﹟ ) ا﹝︀﹝️(﹋︣دم ﹋﹥ ا﹝︣  ﹝﹟ ﹎﹞︀ن ﹡﹞﹪
  ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡؟ آ︀ ا︪︀ن دا﹡︀︑︣﹟ ﹝︣دم ︋﹥ ا﹊︀م و ︨﹠️ ﹡﹫︧️؟

  ١٣٩، ص ١٣ج   ︫︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹤

  » ︻﹙﹪ أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋︀ً «:  معاویه. 18

  .﹑م ا︻︐︣اف دارد﹝︺︀و﹤ ︋﹟ ا︋﹢︨﹀﹫︀ن ﹡﹫︤ از ︗﹞﹙﹥ ﹋︧︀﹡﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ اول ﹝﹣﹝﹟ ︋﹢دن ︱︣ت ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧
  :ا︋﹢ ︋﹊︣ ︋︀ري ︨﹟ ﹝︺︀و﹥ را ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️

 ﹥ا﹜﹠︀س  -ر︲﹪ اً ︻﹠﹥  -﹁﹆︡ روي أن ر︗﹑ ︗︀ء إ﹜﹩ ﹝︺︀و ﹏︋ا﹋︢ب ا﹜﹠︀س، ا︗︊﹟ ا﹜﹠︀س، وا ︡﹠︻ ﹟﹞ ﹈︐︗ ﹤﹛ ︀ل﹆﹁ - 
 ︀﹫﹚︻ ﹪﹠︺-  ﹤﹠︻ ًا﹋︢ب : ﹁︃︻︴︀ه وا﹋︓︣ ﹜﹥ ︔﹛ ︠﹑ ︋﹥، ﹁﹆︀ل ﹜﹥  -ر︲﹪ ا ️﹚﹇ ︿﹫﹋ ﹈ا﹜﹠︀س،و  ﹅︡︮ و﹨﹢ أول

، و﹋﹫︿ ﹇﹙️ ا︗︊﹟ ا﹜﹠︀س، و﹇︡ ︻﹙﹞️ ا﹜︺︣ب ا﹡﹥ ﹜﹫︦ ﹁﹫︀ ا︫︖︹ ر︨﹢ل اً ، واول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋︀ً و﹨﹢ ا﹜︭︡﹅ ا﹐﹋︊︣
  .﹝﹠﹥، و﹋﹫︿ ﹇﹙️ ا︋﹏ ا﹜﹠︀س، و﹝︀ ︗﹞︹ ﹇︳ ︮﹀︣اء و﹐ ︋﹫︱︀ء

﹝︺︀و﹥ . آ﹝︡ه ام) ︣︑ ﹏﹫︋)﹪﹚︻ ﹪﹠︺﹟ ﹝︣دم   ﹟،﹝﹟ از ﹡︤د درو︾﹍﹢︑︣﹟، ︑︨︣﹢ ︑︣: روا️ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹝︣دي ﹡︤د ﹝︺︀و﹥ آ﹝︡ و ︋﹥ او ﹎﹀️
واي ︋︣ ︑﹢ ﹍﹢﹡﹥ ︻﹙﹪ را درو︾﹍﹢ ︑︣﹟ ﹝︣دم ﹎﹀︐﹪؟ در ︀﹜﹪ ﹋﹥ او ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ : ︋﹥ وي ︎︀داش داد و ︨︍︦ در ︠﹙﹢ت ︋︀ او ﹎﹀️

︀ن را ︑︨︣﹢ ︑︣﹟ ﹝︣دم ︑﹢︮﹫︿ ﹋︣︡ و ﹍﹢﹡﹥ ا︪. ر︨﹢ل ︠︡ا را ︑︭︡﹅ ﹋︣د و ﹡︧︐﹟ ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︠︡ا ا﹞︀ن آورد و او ︡︮﹅ ا﹋︊︣ ا︨️
  . ...دا﹡︡ ︗︤ او ﹋︧﹪ ︫︖︀ع ︑︣ ﹡﹫︧️ در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ︻︣ب ﹝﹪

: ، ︑﹆﹫﹅ ٣١٤، ص ١، ︋︣ ا﹜﹀﹢ا︡ ا﹜﹞︪﹢ر ︋﹞︺︀﹡﹪ ا﹔︠︊︀ر، ج )﹨ـ ٣٨٤﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜﹊﹑︋︀ذي ا﹜︊︀ري، أ︋﹢ ︋﹊︣ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ︋﹪ إ︨︀ق إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ︺﹆﹢ب 
  م،١٩٩٩ -﹨ـ ١٤٢٠ا﹔و﹜﹩ : ﹜︊﹠︀ن، ا﹜︴︊︺﹤ / ︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ﹜﹞︤︡ي، دار ا﹜﹠︪︣ أ︣﹁ ︡﹝︡ ا - ︡﹝﹞ ﹟︧ ︡﹝﹞︧﹟ إ︨﹞︀︻﹫﹏ 

  ، أبو أیوب انصاري و ابو سعید خدري ، خباب بن األرت ، عمار بن یاسر ، مقداد أبوذر. 19،20،21،22،23،24

﹞︀ن، ا︋﹢ ذر، ﹝﹆︡اد، ︠︊︀ب، ︻﹞︀ر ︋﹟ ︀︨︣، ا︋﹢ ︨︺﹫︡ ︠︡ري، ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋﹥ ︗﹞︺﹪ از ︮︀︋﹥ از ︗﹞﹙﹥ ︨﹙»  ا﹐︨︐﹫︺︀ب «ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ در ﹋︐︀ب 
  :دا﹡︧︐﹥ ا﹡︡ ز︡ ︋﹟ ار﹇﹛ ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م را ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝﹪

︻﹙﹩ ︋﹟ ا︋﹩ ︵︀﹜︉   و︗︀︋︣ وأ︋﹩ ︨︺﹫︡ ا﹜︡رى وز︡ ︋﹟ ا﹔ر﹇﹛ أن وا﹜﹞﹆︡اد و︠︊︀ب وروى ︻﹟ ︨﹙﹞︀ن وأ︋﹩ ذر
  ︾﹫︣ه و﹁︱﹙﹥ ﹨﹣﹐ء ︻﹙﹩  ر︲﹩ اً ︻﹠﹥ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛

و﹨﹢ ﹇﹢ل  و﹇︀ل ا︋﹟ إ︨︀ق أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋︀ً و︋︨︣﹢﹜﹥ ﹝﹞︡ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل ︻﹙﹩ ︋﹟ ا︋﹩ ︵︀﹜︉
﹥︖︡︠ ︡︺︋ ︀ب إ﹐ أ﹡﹥ ﹇︀ل ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل︫ ﹟︋ا ﹥︖︡︠ ﹩﹁ ︹﹫﹝︖﹛و﹨﹢ ﹇﹢ل ا.  

ار﹇﹛ روا️ ︫︡ه ﹋﹥ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ﹡︧︐﹫﹟  ا︋﹢ ︨︺﹫︡ ︠︡ري، ز︡ ︋﹟  ︗︀︋︣ ︋﹟ ︻︊︡ اً،) ︋﹟ ارت(ا︋﹢ذر، ﹝﹆︡اد، ︠︊︀ب   از ︨﹙﹞︀ن ﹁︀ر︨﹪، 
  .﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️ و آ﹡︀ ︻﹙﹪ را ︋︣ ︾﹫︣ ا︪︀ن ︋︣︑︣ دا﹡︧︐﹥ ا﹡︡

﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︋﹥ ︠︡ا و ر︨﹢ل ︠︡ا ︱︣ت ﹝﹞︡ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ از ﹝﹫︀ن ﹝︣دان ا﹞︀ن آورده، ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ : ﹎﹢︡ ا︋﹟ ا︨︀ق ﹝﹪
  ...︵︀﹜︉ ا︨️ و ا﹟ ﹇﹢ل ا︋﹟ ︫︀ب ا︨️ 

، ١٠٩٠، ص ٣، ا﹐︨︐﹫︺︀ب ﹁﹪ ﹝︺︣﹁﹤ ا﹔︮︀ب، ج )﹨ـ٤٦٣﹝︐﹢﹁︀ى(︊︡ ا﹜︊︣ ا﹜﹠﹞︣ي ا﹜﹆︣︵︊﹪ ا﹜﹞︀﹜﹊﹪، ا︋﹢︻﹞︣ ﹢︨︿ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ ا︋﹟ ︻
﹅﹫﹆︑ :︫︣︀﹡ ،ا﹜︊︖︀وي ︡﹝﹞ ﹪﹚︻ : ﹏﹫︖﹛ـ١٤١٢ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹨.  

  :ا︨ ﹟﹟ ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ را ︋︣︠﹪ از ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡︡
إِن ︻﹙﹫︀ً أَوَـل ﹝﹟ أَ︨﹙﹛ ︋︺︡ ︡︠︖﹤، و﹁︱﹙﹥ : و﹇︀ل أَ︋﹢ ذر وا﹜﹞﹆︡اد، و︠︊︀ب، و︗︀︋︣، وأَ︋﹢ ︨︺﹫︡ ا﹜︡ري، و︾﹫︣﹨﹛ 



  .﹇︀﹜﹥ أَ︋﹢ ︻﹞︣ . ﹨﹣﹐ءٌ ︻﹙﹩ ︾﹫︣ه 
 ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︧﹛ا﹔︔﹫︣ أ︋﹪ ا ﹟︋ ﹟︡﹛ـ٦٣٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ أ︔﹫︣ ا﹜︖︤ري، ︻︤ ا﹨(،﹥︋︀︭﹛١٠٣، ص٤ج  ، أ︨︡ ا﹜︽︀︋﹤ ﹁﹪ ﹝︺︣﹁﹤ ا ،﹅﹫﹆︑ : ︡﹝︀دل أ︻

  .م ١٩٩٦ -﹨ـ  ١٤١٧ا﹔و﹜﹩، : ﹜︊﹠︀ن، ا﹜︴︊︺﹤/ ︋﹫︣وت  -دار إ﹫︀ء ا﹜︐︣اث ا﹜︺︣︋﹪ : ا﹜︣﹁︀︻﹪، ﹡︀︫︣
  ،٧٣، ص ١﹨ـ، ︵︣ح ا﹜︐︓︣︉ ﹁﹪ ︫︣ح ا﹜︐﹆︣︉ ج٨٠٦: ا﹜﹢﹁︀ة  ز﹟ ا﹜︡﹟ أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ︻︊︡ ا﹜︣﹫﹛ ︋﹟ ا﹜︧﹫﹠﹪ ا﹜︺︣ا﹇﹪

  ٧٠، ص ٤︫︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹤ ج 
  :﹎﹢︡ ، ﹡﹫︤ ﹝﹪» ا﹜︐﹆﹫﹫︡ وا﹖︱︀ح ︫︣ح ﹝﹆︡﹝﹤ ا︋﹟ ا﹜︭﹑ح «در ﹋︐︀ب ز﹟ ا﹜︡﹟ ︻︣ا﹇﹪ ﹡﹫︤ 

﹨﹢ ﹇﹢ل أ﹋︓︣ ا﹜︭︀︋﹤ أ︋﹩ ذر و︨﹙﹞︀ن ا﹜﹀︀ر︨﹩ و︠︊︀ب ︋﹟ ا﹔رت   و﹝︀ ذ﹋︣﹡︀ أ﹡﹥ ا﹜﹫︭ ﹝﹟ أن ︻﹙﹫︀ أول ذ﹋︣ أ︨﹙﹛
اً وأ︋﹩ وا﹜﹞﹆︡اد ︋﹟ ا﹔︨﹢د و︺﹙﹩ ︋﹟ ﹝︣ة و︗︀︋︣ ︋﹟ ︻︊︡   وأ︋﹩ أ﹢ب ا﹔﹡︭︀رى و︤︠﹞﹤ ︋﹟ ︔︀︋️ وز︡ ︋﹟ أر﹇﹛

  .︨︺﹫︡ ا﹜︡رى وأ﹡︦ ︋﹟ ﹝︀﹜﹈ و︻﹀﹫︿ ا﹜﹊﹠︡ى
  .ا︨️... آ﹡︙﹥ را ﹝︀ ذ﹋︣ ﹋︣د﹫︮ ﹜ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︻﹙﹪ ﹡︧︐﹟ ﹝︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️ و ا﹟ ﹇﹢ل ︋︧﹫︀ري از ︮︀︋﹥ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ا︋﹢ذر 

 ﹟﹫︧﹛ا ﹟︋ ﹜﹫︣﹛ا ︡︊︻ ﹟︡﹛ا ﹟︀ح ︫︣ح ﹝﹆︡﹝﹤ ا︋﹟ ا)﹨ـ٨٠٦﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︺︣ا﹇﹪، أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ز︱﹖٣٠٩، ص ١﹜︭﹑ح، ج ، ا﹜︐﹆﹫﹫︡ وا ﹅﹫﹆︑ ، : ︡︊︻
  .م ١٩٧٠ - ﹨ـ ١٣٨٩ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  - دار ا﹜﹀﹊︣ ﹜﹙﹠︪︣ وا﹜︐﹢ز︹ : ا﹜︣﹞﹟ ﹝﹞︡ ︻︓﹞︀ن، ﹡︀︫︣ 
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  وي ﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ︋︣ ﹝︺︀و﹥ وارد ︫︡،. ﹢ده ا︨️و﹜﹫︡ ︋﹟ ︗︀︋︣ ﹊﹪ از ︮︀︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ا︨️ ﹋﹥ در ︗﹠﹌ ︮﹀﹫﹟ ﹡﹫︤ ﹨﹞︣اه ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋
️﹀﹎ ﹤︀ن ︋﹢د: ︋︀ ︫︖︀︻️ ︑﹞︀م از ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م د﹁︀ع ﹋︣د و ︋﹥ ﹝︺︀و﹝﹚︧﹞ ﹟﹫︐︧﹡ ﹪﹚︻.  

  :ا︋﹢ ﹨﹙︀ل ︻︧﹊︣ي ا﹟ ﹎﹀︐﹍﹢ را ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️
﹫︡ ︋﹟ ︗︀︋︣ ︋﹟ ︸︀﹜﹛ ︻﹙﹩ و﹁︡ ا﹜﹢﹜: أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ︋﹊︣ ︋﹟ در︡ ︻﹟ أ︋﹪ ︀︑﹛، ︻﹟ ا﹔︮﹞︺﹪ ﹇︀ل: أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ أ﹞︡ ﹇︀ل

﹟ر﹢︪﹝﹛ا ﹤﹡︀︨︣﹁ ﹟﹞ و﹋︀ن ،﹟﹫﹀︮ ﹤︺﹞ ︫︡و ً︀﹫﹚︻ ︉︮اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ و ﹩﹚︮ ﹪︊﹠﹛ا . ﹪﹁ ﹥و﹁︡ ︻﹙﹩ ﹝︺︀و ﹜︔
واً ﹜﹊︃﹡﹪ ︋﹈ : ﹡︺﹛، ﹇︀ل: أ﹡️ ︀︮︉ ﹜﹫﹙﹤ ا﹜︣︣؟ ﹇︀ل: ا﹐︨︐﹆︀﹝﹤ ﹁︡︠﹏ ﹁﹪ ︗﹞︀︻﹤ و﹁︡ ا﹜︺︣اق، ﹁﹙﹞︀ ا﹡︐︧︉ ﹜﹥ ﹇︀ل

  :ا﹒ن ︑︣︑︖︤ و︑﹆﹢ل
  ﹁︅﹡﹞︀ ا﹜﹞﹙﹈ ︾︡ا ﹜﹞﹟ ︾﹙︉                         ﹊﹛ أم وأب︫︡وا ﹁︡ا ﹜

︉︐﹠﹝﹛ه ﹁﹪ ا﹜︺﹙﹫︀ء ︨︀دات ا﹜︺︣ب          ﹨︢ا ا︋﹟ ︻﹛ ا﹜﹞︭︴﹀﹩ وا﹢﹠︋  
  أول ﹝﹟ ︮︀م و︮﹙﹩ وا﹇︐︣ب                ﹜﹫︦ ︋﹞﹢︲﹢م إذا ﹡︬ ا﹜﹠︧︉

︣ إ﹜﹩ ا﹜﹞﹆︡﹝﹤ إ﹐ و﹨﹪ ﹝︖﹞﹢︻﹤ أ﹡︀ ﹇﹚︀︀ وذ﹜﹈ أ﹡︀ ﹋﹠︀ ﹝︹ ر︗﹏ ﹐ ﹡︺﹙﹛ ︭︠﹙﹤ ︑﹢︗︉ ا﹜﹑﹁﹤ و﹐ ﹁︱﹫﹙﹤ ︑︭﹫: ﹇︀ل
  .و﹋︀ن أول ا﹜﹠︀س ︨﹙﹞︀ً وأر︗ ﹜﹙﹞︀ً وأ﹋︓︣﹨﹛ ︻﹙﹞︀ً ﹜﹥،

و﹜﹫︡ ︋﹟ ︗︀︋︣ ︋︣ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹨﹞︣اه ﹎︣و﹨﹪ وارد ︫︡ و ﹨﹞︣اه ︻﹙﹪ ﹡﹫︤ در ︮﹀﹫﹟ ︱﹢ر دا︫️ و از : ﹎﹢︡ ا︮﹞︺﹪ ﹝﹪
وارد ︫︡ و ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹎︣وه ﹝﹞︀﹡︀ن ︻︣اق ︋﹢د ؛ و﹇︐﹪ ﹋﹥ ﹝︺︀و﹥ از او ︨︍︦ ︋︣ ﹝︺︀و﹥ در ︀ل ا︨︐﹆︀﹝️ . ︨﹢اران ﹝︪﹢ر آن ︱︣ت ︋﹢د

  !آري : آ︀ ︑﹢ ﹁︣﹝︀﹡︡ه ﹜﹫﹙﹤ ا﹜︣︣ ︋﹢دي ﹎﹀️ : ︠﹢ا︨️ ﹋﹥ ︠﹢د را ﹝︺︣﹁﹪ ﹋﹠︡ و ﹎﹀️ 
 ️﹀﹎ ﹤ا﹡︡ي ﹋﹥ ﹇︧﹛ ︋﹥ ︠︡ا ا﹡﹍︀ر ﹨﹞﹫﹟ ا﹐ن ︋﹢د ﹋﹥ ︑﹢ ر︗︤ ﹝﹪: ﹝︺︀و﹢︠:  

﹞﹢﹊ ﹤﹋ ︎︡ر و ﹝︀درم ︋﹥ ﹁︡اي ︫﹞︀ ؛ ﹤﹋ ︡﹫﹠﹋ ﹤﹚﹝﹪﹞ ︣وز﹫︎ ︬︫ ️︨ر︨︡ ️ ﹁︣دا ︋﹥ د  
  ا﹟ ︎︧︣ ︻﹞﹢ي ﹝︭︴﹀﹪ و ︤﹎︣︋ ︬︫︡ه ا︨️ ؛ ︎︧︣ان او در ︋︤ر﹎﹪ ، ︨︀دات ︻︣ب ﹨︧︐﹠︡

︫︡ ﹈︀ز ︠﹢ا﹡︡ و ︋﹥ ︠︡ا ﹡︤د﹝﹡ ؛ او او﹜﹫﹟ ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ روزه ﹎︣﹁️ و ️︧﹫﹡ ﹤︀﹞︣و﹁ ︬︫ ، ︡از ﹡︧︉ او آ ﹟︨ ︣﹎و ا  
﹋﹥ ﹝︀ ︋︀ ﹝︣دي ︋﹢د﹛ ﹋﹥ در و︗﹢د او ︑﹞︀م و﹫﹎︥︀ي ︠﹑﹁️ و ﹁︱﹫﹙️ ︗﹞︹ ︋﹢د و او ﹡﹢﹎ ﹟﹞  ﹟﹫︐︧﹠︡ه ا﹟ ا︫︺︀رم، ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا﹟: و﹜﹫︡ ﹎﹀️ 

  .﹝︣دم در ا︨﹑م آوردن و ︋︣︑︣﹟ ﹝︣دم از ﹡︷︣ ﹙﹛ و ︨︣ آ﹝︡ ︑︣﹟ ﹝︣دم از ﹡︷︣ ︻﹙﹛ ︋﹢د
، ︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ٣٥، ص١︺︧﹊︣ي، ج، ا﹔وا﹏ ﹜﹙)﹨ـ٣٩٥﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︺︧﹊︣ي، أ︋﹢ ﹨﹙︀ل ا﹜︧﹟ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹞ ﹟︋ ﹩﹫ ﹟︋ ︡﹫︺︨ ﹟︋ ﹏︨︣ان 



  .ا﹜﹊︊﹫︣

  ، ولد أول من آمن برسول اهللا من أمته الحسین:  ابو الدرداء. 26

ا︪︀ن در ﹝︀︗︣اي ︠﹢ا︨︐﹍︀ري ار﹠︉ د︠︐︣ ا︨︀ق ﹋﹥ از ︨﹢ي ﹝︺︀و﹥ ﹝︃﹝﹢ر ︋﹥ ا﹟ ﹋︀ر ︫︡ه . ا︋﹢ درداء ﹊﹪ د﹍︣ از ︮︀︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ا︨️
  .﹋﹠︡ رود و ︗︣︀ن را ︋︣ا︣︺︑ ︩︿ ﹝﹪ ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م در ﹝︡﹠﹥ ﹝﹪︋︣اي ︤︡ ا︋︐︡ا ﹡︤د ا﹝︀م   ︋﹢د،

ا︋﹢ درداء و﹇︐﹪ ﹡︤د ار﹠︉ . و﹇︐﹪ ﹡︤د د︠︐︣ ا︨︀ق ر﹁︐﹪ از ا︪︀ن ︋︣اي ﹝﹟ ﹨﹛ ︠﹢ا︨︐﹍︀ري ﹋﹟  :﹁︣﹝︀︡ ا﹝︀م ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡﹫︤ ﹝﹪
  .﹢ل ︠︡ا ا﹞︀ن آورد، ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣در﹁️، ا﹝︀م ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م را ︎︧︣ ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ﹋﹥ از ﹝﹫︀ن ا﹝️ ا︨﹑م ︋﹥ ر︨

  :﹇︧﹞︐﹪ از ﹝︐﹟ روا️ ا﹟ ا︨️
﹁﹙﹞︀ د︠﹏ ︻﹙﹫︀ ﹇︀ل ﹜︀ أ︐︀ ا﹜﹞︣أة إن اً ︠﹙﹅ ا﹔﹝﹢ر ︋﹆︡ر︑﹥ و﹋﹢﹡︀ ︋︺︤︑﹥ ﹁︖︺﹏ ﹜﹊﹏ أ﹝︣ ﹇︡را و﹜﹊﹏ ﹇︡ر ︨︊︊︀ 

ن ﹝﹟ ﹁﹙﹫︦ ﹔︡ ︻﹟ ﹇︡ر اً ﹝︧︐︀ص و﹐ ︻﹟ ا﹜︣وج ︻﹟ ︻﹙﹞﹥ ﹝︧︐﹠︀ص ﹁﹊︀ن ﹝﹞︀ ︨︊﹅ ﹜﹈ و﹇︡ر ︻﹙﹫﹈ ا﹜︢ي ﹋︀
  ﹁︣اق ︻︊︡ اً ︋﹟ ︨﹑م إ︀ك و﹜︺﹏ ذ﹜﹈ ﹐ ︱︣ك وأن ︖︺﹏ اً ﹜﹈ ﹁﹫﹥ ︠﹫︣ا ﹋︓﹫︣ا

و﹇︡ ︠︴︊﹈ أ﹝﹫︣ ﹨︢ه ا﹔﹝﹤ وا︋﹟ ا﹜﹞﹙﹈ وو﹜﹪ ︻︡ه وا﹜﹙﹫﹀﹤ ﹝﹟ ︋︺︡ه ︤︡ ︋﹟ ﹝︺︀و﹤ وا︋﹟ ︋﹠️ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ 
  ..﹇︡ ︋﹙︽﹈ ︨﹠︀﹨﹞︀ و﹁︱﹙﹞︀﹝﹟ أ﹝︐﹥ و︨﹫︡ ︫︊︀ب أ﹨﹏ ا﹜︖﹠﹤ ﹢م ا﹜﹆﹫︀﹝﹤ و و︨﹙﹛ وا︋﹟ أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋﹥ اً ︻﹙﹫﹥

ا︋﹢درداء ︋﹥ ار﹠︉ وارد ، و ︎︦ از ︋﹫︀ن ﹝︴︀﹜︉ و ﹝﹆︡﹝︀︑﹩ ﹠︡، را︗︹ ︋﹥ ︑﹆︡︣ات ︠︡او﹡︡ ︗︀ن و ︮︊︣ و ︑︧﹙﹫﹛ در ﹝﹆︀︋﹏ ﹢ادث و ︑︧﹙﹩ 
آ﹝︡ه ام ، اول ا﹝﹫︣  ﹝﹟ از ︗︀﹡︉ دو ﹡﹀︣ ︋︣اى ︠︴︊﹥ و ︠﹢ا︨︐﹍︀رى ︑﹢ ︋﹥ ا﹠︖︀: دادن ︋﹥ ار﹠︉ از ︗️ ﹁︣اق ︻︊︡اً ︋﹟ ︨﹑م ، ا︸︀ر دا︫️ 

ا﹟ ا﹝️ و ︎︧︣ ﹝﹙﹈ و و﹜﹩ ︻︡ و ︠﹙﹫﹀﹥ او ︤︡︋﹟ ﹝︺︀و﹥ ، دوم ︎︧︣ د︠︐︣ ر︨﹢ل اً ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ︎︧︣ ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ﹇︊﹢ل 
﹤﹫﹚︻ ﹩﹚︻ ﹟︋ ﹟﹫︧ ︣ت︱ ️︪︋ ﹏﹨ا︨﹑م ﹡﹞﹢د و ︨﹫︡ و آ﹇︀ى ︗﹢ا﹡︀ن ا ︗ را از ︀﹡و ا﹜︧﹑م، و ا﹜︊︐﹥ ︫﹞︀ ︠﹢د︑︀ن ﹨︣ دو ︑︀ى آ ﹟︨ ️
  . ...︠﹢ا﹨﹫︡ ا﹡︐︀ب و ︑︺﹫﹫﹟ ﹡﹞︀﹫︡ ﹁︱﹫﹙️ و ﹝︣︑︊️ و ︀︨︣ ︭︠﹢︮﹫︀ت ﹝﹩ ︫﹠︀︨﹫︡، ︎︦ ﹨︣ ﹊﹩ از آ﹡︀ را ﹋﹥ ﹝﹪

 -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ︠﹙﹫﹏ ا﹜﹞﹠︭﹢ر، ﹡︀︫︣: ، ︑﹆﹫﹅١٦١، ص١، ا﹖﹝︀﹝﹤ وا﹜︧﹫︀︨﹤، ج)﹨ـ٢٧٦﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︡﹠﹢ري، ا︋﹢﹝﹞︡ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝︧﹙﹛ ا︋﹟ ﹇︐﹫︊﹤ 
  .م١٩٩٧ -ـ ﹨١٤١٨ -︋﹫︣وت 
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﹪﹞ ︭︣︑ ا︫︺︀رش ﹟︣د و در ا﹋ ️︀رث ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹞︴﹙︉ ﹡︤د و﹜﹫︡︋﹟ ︻﹆︊﹥ آ﹝︡ و ا︫︺︀ري را ﹇︣ا ﹟︋ اً ︋﹟ ا︋﹢ ︨﹀﹫︀ن ︡︊︻  ﹪﹚︻ ﹤﹋ ︡﹠﹋
  :﹡︫ ﹟﹫︐︧︭﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ه ا︨️

  :ا﹜︀رث ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹞︴﹙︉ ﹝︖﹫︊︀ً ﹜﹙﹢﹜﹫︡ ︋﹟ ︻﹆︊﹤ ︋﹟ أ︋﹪ ﹝︺﹫︳ ﹁﹞﹠︀ ﹇﹢ل ︻︊︡ اً ︋﹟ أ︋﹪ ︨﹀﹫︀ن ︋﹟ 
︡﹝﹞ ︡︺︋ ︣﹞﹔وإن و﹜﹪ ا                     ﹤︊︀︮ ﹟︵و﹁﹪ ﹋﹏ ا﹜﹞﹢ا ﹪﹚︻  

  و﹝﹟ ﹐ن ︗︀﹡︊﹥ وأول ﹝﹟ ︮﹙﹩                و︮﹪ ر︨﹢ل اً ﹆︀ً و︮﹠﹢ه
︻﹙﹪ ︗︀﹡︪﹫﹟ ︋︣ ﹅ ر︨﹢ل ︠︡ا و ︎︧︣ . ﹨﹞﹥ ︗︀ ﹨﹞︣اه ︎﹫︀﹝︊︣ ︋﹢د ︻﹙﹪ ا︨️ و او در) ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥(﹨﹞︀﹡︀ن و﹜﹪ ا﹝︣ ︋︺︡ از ر︨﹢ل ︠︡ا 

    ....︻﹞﹢ي ر︨﹢ل ︠︡ا و ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ 
  ١٣٩، ص ١٣︫︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹤ ج 

28 . ️︋︀︔ ﹟︋ ﹥﹝︤︠ : وأول من صلى من الناس  

  :را ﹡︧︐﹫﹟ ﹡﹞︀ز ﹎︤ار در ا︨﹑م ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م  ︤︠﹞﹤ ︋﹟ ︔︀︋️ ﹊﹪ د﹍︣ از ︮︀︋﹥ ﹡﹫︤ در ا︫︺︀ري دارد،
  :و﹇︀ل ︤︠﹞﹤ ︋﹟ ︔︀︋️ ﹁﹪ ﹨︢ا 

  و﹁︀ر︨﹥ ﹝︢ ﹋︀ن ﹁﹪ ︨︀﹜︿ ا﹜︤﹝﹟  و︮﹪ ر︨﹢ل اً ﹝﹟ دون أ﹨﹙﹥



  ︨﹢ى ︠﹫︣ة ا﹜﹠︧﹢ان واً ذو ا﹜﹞﹠﹟   ﹋﹙﹛ وأول ﹝﹟ ︮﹙﹩ ﹝﹟ ا﹜﹠︀س
﹥ ا︨️، ﹡﹥ از ︾﹫︣ ا﹨﹏ او، ︨﹢ار در ﹝﹫︡ان ︗﹠﹍︀ي ر︨﹢ل    .︠︡ا در ز﹝︀﹡︀ى ︎﹫︪﹫﹟او و︮﹩ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ

  .﹨︀︨️ و ︠︡او﹡︡ ︀︮︉ ﹡︺﹞️) ﹝︣اد ︡︠︖﹥ ﹋︊︣ى ا︨️(او ︑﹠︀ ﹁︣د از ﹝﹫︀ن ﹝︣دم ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ آن ︱︣ت ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡، ︗︤ ︣︐︋﹟ ز﹡︀ن 
  ١٣٩، ص ١٣︫︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹤ ج 

﹋﹠︡، ︻﹙﹪ ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢د  ︭︣ ﹝﹪﹝︣ز︋︀﹡﹪ ﹡﹫︤ ا︫︺︀ري از ︤︠﹞﹤ ︋﹟ ︔︀︋️ در ︋︀ره ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م را ﹡﹆﹏ ﹝﹪ ﹋﹠︡و در آن ︑
  .ا︫︺︀ر وي در ﹋︐︋︀︀ي ﹝︐︺︡دي ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️. ﹋﹥ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡

  :﹡﹢︧︡ ، ﹝﹪» ا﹜︐﹆﹫﹫︡ وا﹖︱︀ح ︫︣ح ﹝﹆︡﹝﹤ ا︋﹟ ا﹜︭﹑ح «ز﹟ ا﹜︡﹟ ︻︣ا﹇﹪ در ﹋︐︀ب 
️︋︀︔ ﹟︋ ﹥﹝︤﹛ ﹩﹡︀︋وأ﹡︪︡ أ︋﹢ ︻︊﹫︡ اً ا﹜﹞︣ز  

   ︫﹛ ︔﹛ ﹝﹠︀ ︻﹟ أ︋﹩ ا﹜︧﹟︻﹟ ﹨︀          ﹝︀ ﹋﹠️ أ︧︉ ﹨︢ا ا﹔﹝︣ ﹝﹠︭︣﹁︀
﹜︐﹚︊﹆﹛ ﹩﹚︮ ﹟﹞ وأ︻﹙﹛ ا﹜﹠︀س ︋︀﹜﹆︣آن وا﹜︧﹠﹟                أ﹜﹫︦ أول   

  ﹝︣ز︋︀﹡﹪ ﹡﹫︤ ا︫︺︀ر ︤︠﹞﹤ ︋﹟ ︔︀︋️ را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥
﹥ آ︀ او ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︋﹥ ︨﹢ي ﹇︊﹙). ︻﹙﹪(از ﹨︀︫﹛ ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د ︨︍︦ از ا︋﹢ ا﹜︧﹟ ) ا﹝︀﹝️(﹋︣دم ﹋﹥ ا﹟ ا﹝︣  ﹝﹟ ﹎﹞︀ن ﹡﹞﹪

  ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ه ا︨️؟ آ︀ او دا﹡︀︑︣﹟ ﹝︣دم ︋﹥ ﹇︣آن و ︨﹠️ ﹡﹫︧️؟
 ﹟﹫︧﹛ا ﹟︋ ﹜﹫︣﹛ا ︡︊︻ ﹟︡﹛ا ﹟︀ح ︫︣ح ﹝﹆︡﹝﹤ ا︋﹟ ا﹜︭﹑ح، ج )﹨ـ٨٠٦﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︺︣ا﹇﹪، أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ز︱﹖٣٠٩، ص ١، ا﹜︐﹆﹫﹫︡ وا،   ﹅﹫﹆︑ : ︡︊︻

  .م ١٩٧٠ - ﹨ـ ١٣٨٩ا﹔و﹜﹩، : ، ا﹜︴︊︺﹤ ︋﹫︣وت - دار ا﹜﹀﹊︣ ﹜﹙﹠︪︣ وا﹜︐﹢ز︹ : ا﹜︣﹞﹟ ﹝﹞︡ ︻︓﹞︀ن، ﹡︀︫︣ 
  :﹡﹢︧︡ ا︋﹠︀︨﹪ ﹡﹫︤ ﹝﹪

  وأ﹡︪︡ ا﹜﹞︣ز︋︀﹡﹪ ﹜︤﹞﹤ ︋﹟ ︔︀︋️ ﹁﹪ ︻﹙﹪ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥
   ︻﹟ ﹨︀︫﹛ ︔﹛ ﹝﹠︀ ︻﹟ أ︋﹪ ︧﹟          ﹝︀ ﹋﹠️ أ︧︉ ﹨︢ا ا﹔﹝︣ ﹝﹠︭︣﹁︀

﹜︐﹚︊﹆﹛ ﹩﹚︮ ﹟﹞ وأ︻﹙﹛ ا﹜﹠︀س ︋︀﹜﹀︣﹇︀ن وا﹜︧﹠﹟                أ﹜﹫︦ أول   
  ٥٠٩، ص ٢ا﹜︪︢ا ا﹜﹀﹫︀ح، ج 
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  :از ا︋﹢ ا﹐︨﹢د دؤ﹜﹪ ﹡﹫︤ ︫︺︣ ذ﹏ را در ︋︀ره ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︨︣وده ا︨️
  :و﹇︀ل أ︋﹢ ا﹔︨﹢د ا﹜︡ؤ﹜﹪ ︡د ︵﹙﹤ وا﹜︤︋﹫︣

 ︭︣﹞ ﹜﹊﹛ ً︀﹫﹚︻ ا﹔︨︡ ا﹔︨﹢د. . . وإن ﹤﹚︔︀﹝  
﹟︡︋︀︺﹛أ﹝︀ إ﹡﹥ أول ا  . . .︡︊︺ ﹐ ًوا ﹥﹊﹝︋  

  :﹟ ا︫︺︀ر را ︨︣ود و ︵﹙﹥ و ز︋﹫︣ را ︑︡︡ ﹋︣د ا︋﹢ا﹐︨﹢د دو﹜﹪ ا
  ︱︣ت ︻﹙﹪ در ︋﹫︀︋︀ن اردو زده ا︨️ ، و ﹝︀﹡﹠︡ ︫﹫︣ ︨﹫︀ه ا︨️

  ︎︨︣︐﹫︡ ﹎︣ ︠︡ا در ﹝﹊﹥ ︋﹢د در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ﹋︧﹪ ︠︡ا را ﹡﹞﹪ ﹇︧﹛ ︋﹥ ︠︡ا او او﹜﹫﹟ ︎︨︣︐︩
  ١٣٩، ص١٣︫︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹤ ج

﹪﹞ ︣﹍در ︗︀ي د ︡︡﹛ا︋﹟ ا︋﹪ ا ︧︡﹢﹡:  
  أ﹐ إ﹡﹥ ا﹔︨︡ ا﹔︨﹢د. . . ︣ وإن ︻﹙﹫︀ ﹜﹊﹛ ﹝︭

 ﹟︡︋︀︺﹛أ﹝︀ إ﹡﹥ ︔︀﹜︒ ا . . .︡︊︺ ﹐ ًوا ﹥﹊﹝︋  
  و ︋︡ر︨︐﹫﹊﹥ ︻﹙﹪ در ︋﹫︀︋︀ن اردو زده ا︨️ و او ︫﹫︣ ︨﹫︀ه ا︨️

  ︎︨︣︐﹫︡ ﹋﹥ ﹋︧﹪ ︠︡ا را ﹡﹞﹪ ︋﹢د در ︀﹜﹪) ︋︺︡ ︎﹫︀﹝︊︣ و ︱︣ت ︡︠︖﹥(﹎︣ ︠︡ا  او ︨﹢﹝﹫﹟ ︎︨︣︐︩
  ١٨١، ص٩︫︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹤ ج 



 

30.  ﹟︋ ︣﹁ز﹥﹀︢ ﹟︋ ︡︤  

  :در ︫︺︣ ز﹁︣ ︋﹟ ︢ ﹟︋ ︡︤﹀﹥ ا︨︡ي ﹡﹫︤ ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝︺︣﹁﹪ ︫︡ه ا︨️
  :و﹇︀ل ز﹁︣ ︋﹟ ︢ ﹟︋ ︡︤﹀﹤ ا﹔︨︡ي 

  و﹁﹪ ا﹖︨﹑م أول أول  و︮﹪                    ﹁﹢︵﹢ا ︻﹙﹫︀ً وا﹡︭︣وه ﹁︅﹡﹥
  ﹟ أر︲﹊﹛ ﹝︐﹢ل﹁﹙﹫︦ ﹜﹊﹛ ︻                  وإن ︑︢﹜﹢ه وا﹜﹢ادث ︗﹞﹤
و ا﹎︣ را ︀ري ﹡﹊﹠﹫︡ در ︀﹜﹪ ﹋﹥ . ز︣ا او ︗︀﹡︪﹫﹟ ر︨﹢ل ︠︡ا و در ا︨﹑م آوردن ﹡︧︐﹫﹟ ا︨️  ︎︦ ︻﹙﹪ را در ︋︣ ﹎﹫︣︡ و او را ︀ري ﹋﹠﹫︡؛

  .︑﹢ا﹡﹫︡ ا︑ ﹟﹢ل را از ︨︣ز﹝﹫﹟ ︑︀ن دور ︨︀ز ︡﹢ادث د︨️ ︋﹥ د︨️ ﹨﹛ داده، ﹡﹞﹪
  ١٣٩، ص ١٣︫︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹤ج 

  یدترجمه زفر بن یز

  :﹡﹢︧︡  ا︋﹟ ︖︣ در ﹝﹢رد او ﹝﹪
︡﹚﹢︠ ﹟︋ ﹥﹫﹚︵ ︣︸ ﹟﹫ ﹤﹞﹑︨و︔︊️ ︻﹙﹩ إ ﹜︑︀ن ﹝﹟ ︨︀دا﹋ ﹥﹝︤︠ ︨︡ا﹔︨︡ي أ ﹥﹀︢ ﹟︋ ︡︤ ﹟︋ ︣﹁ز  

 ︡﹚﹢︠ ﹟︋ ﹥﹫﹚︵ ﹤﹚﹝ د و در ﹨﹠﹍︀م﹢︋ ﹤﹝︤︠ ﹪﹠︋ ت(ز﹁︣ از ︋︤ر﹎︀ن﹢︊﹡ ﹪︻︡﹞ (︡﹡︀﹞ ﹪﹇︀︋ ︩﹢︠ ا︨﹑م ︣︋ ︀﹡آ ︣︋  
﹥︋︀︭﹛٢٩٧٩ش  ٦٣٧، ص ٢ج   ا﹖︮︀︋﹤ ﹁﹪ ︑﹞﹫﹫︤ ا  

  : نتیجه

آ﹜﹥ ﹡﹫︤ ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋︀ ا︨﹠︀د ﹝︺︐︊︣ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝︺︣﹁﹪  ︑︀ ا﹟ ︗︀ ︔︀︋️ ︫︡ ﹋﹥ در ﹋﹑م ︮︀︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و
  .︫︡ه ا︨️ و از ا︫︺︀ري ﹋﹥ از ︮︀︋﹥ آ﹝︡ه ﹡﹫︤ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︴﹙︉ ﹇︀︋﹏ ا︔︊︀ت ا︨️

  

  کالم تابعین وعلماي اهل سنت پیشگامی امیرمومنان در اسالم در : فصل پنجم

  

  .آ﹡︙﹥ در ﹁︭﹏ ﹇︊﹏ ︋﹫︀ن ︫︡، ︨﹠︀ن ︮︀︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ در ︋︀ره ︎﹫︪﹍︀﹝﹪ ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م در ا︨﹑م ︋﹢د
  .﹋﹠﹫﹛ در ا︨ ﹏︭﹁ ﹟﹠︀ن ︑︀︋︺﹫﹟ و ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ را در ﹝﹢︲﹢ع ﹁﹢ق ︋﹫︀ن ﹝﹪

  ) ︨﹠︡ ﹫︮ (︡ ︡︠︖﹤ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ اول ﹝﹟ ا︨﹙﹛ ︋︺ : ) هـ110متوفی (حسن بصري . 1

ا︪︀ن ︋︣ ا﹟ ︻﹆﹫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ︱︣ت ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ . ا︋﹢ ︨︺﹫︡ ︧﹟ ︋﹟ ا︋﹪ ا﹜︧﹟ ︋︭︣ي از ︋︤ر﹋︀ن ︻﹙﹞︀ي ︑︀︋︺﹫﹟ ا︨️
  .ا﹜︧﹑م ︋﹢ده ا︨️

  :︨﹟ وي را ︻︊︡ ا﹜︣زاق ︮﹠︺︀﹡﹪ در ︲﹞﹟ دو روا️ ︋︀ ︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️
أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ︋︺︡ ︡︠︖﹤ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪  ا﹜︣زاق ︻﹟ ﹝︺﹞︣ ︻﹟ ﹇︐︀دة ︻﹟ ا﹜︧﹟ و︾﹫︣ه ﹇︀ل أ︠︊︣﹡︀ ︻︊︡ 20391

  .و﹨﹢ ︋﹟ ︠﹞︦ ︻︪︣ة أو ︨️ ︻︪︣ة ︵︀﹜︉
  ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ا︨️ در ﹡   ﹪﹛︀︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︋︺︡ از ︡︠︖﹥ ا︨﹑م آورد،  :﹇︐︀ده از ︧﹟ ︋︭︣ي و ︾﹫︣ آن ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ وي ﹎﹀️

 



  .﹋﹥ ا︪︀ن ︎︧︣ ︎︀﹡︤ده ︨︀﹜﹥ و ︀ ︫︀﹡︤ده ︨︀﹜﹥ ︋﹢ده ا︨️
ا﹜﹞﹊︐︉ ا﹖︨﹑﹝﹪ : ︊﹫︉ ا﹜︣﹞﹟ ا﹔︻︷﹞﹪، دار ا﹜﹠︪︣: ︑﹆﹫﹅  ،226، ص 11ج  ، ا﹜﹞︭﹠︿،)﹨ـ٢١١﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜︭﹠︺︀﹡﹪، أ︋﹢ ︋﹊︣ ︻︊︡ ا﹜︣زاق ︋﹟ ﹨﹞︀م 

   ١٤٠٣ا﹜︓︀﹡﹫﹤ : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  –
  325، ص 5﹝︭﹠︿ ︻︊︡ ا﹜︣زاق ج 
︊﹫︫ ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝را ︋︀ ︨﹠︡ ﹁﹢ق ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ا ️روا ﹟ا ︤﹫﹡ ﹪﹡︀:  

︡︔﹠﹪ أ︋﹪ ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ︻︊︡ ا﹜︣زاق ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ﹝︺﹞︣ ︻﹟ ﹇︐︀دة ︻﹟ ا﹜︧﹟ و︾﹫︣ه ﹇︀ل و﹋︀ن أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋﹥  3803
  ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ و﹨﹢ ︋﹟ ︠﹞︦ ︻︪︣ة أو ︨️ ︻︪︣ة

 ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝︀ى(ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪، ا︋﹢︻︊︡ اً أ﹁﹢︐﹞590، ص2ج ،، ا﹜︺﹙﹏ و﹝︺︣﹁﹤ ا﹜︣︗︀ل)﹨ـ٢٤١، ﹅﹫﹆︑ :︫︣︀﹡ ،︊︀س︻ ︡﹝﹞ ﹟︋ ًا﹜﹞﹊︐︉ : و︮﹪ ا
 ﹪﹡︀﹛︀ض، ا﹜︴︊︺﹤ - ا﹖︨﹑﹝﹪، دار ا︣﹛١٩٨٨ - ١٤٠٨ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا.  

  .ر︗︀ل ︨﹠︡ ا﹟ روا︀ت ﹨﹞﹥ از ﹡︷︣ ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹝﹢︔﹅ ﹨︧︐﹠︡

  ) سند معتبر ( ﹑﹝︀إ︨)  أ︋﹪ ︋﹊︣ و︻﹙﹪ (﹋︀ن ︻﹙﹪ أو﹜﹞︀ : )  هـ118متوفاي (محمد بن کعب قرظی . 2

  :﹋﹠︡ ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹋︺︉ ﹇︣︸﹪ ﹡﹫︤ از ︑︀︋︺︀ن ﹝﹢︔﹅ ا︨️ ﹋﹥ ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م را در ا﹟ روا﹡ ︣︊︐︺﹞ ️︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝︺︣﹁﹪ ﹝﹪
 ︀﹠︔︡︺﹆﹢ب ︋﹟ ﹞﹫︡ ﹇︀ل ︔﹠︀ ︻︊︡ ا﹜︺︤︤ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︻﹟ ︻﹞︣ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︻﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹋︺︉ ﹇︀ل أول ﹝﹟  2007

︲﹪ اً ︻﹠﹞︀ ﹁︃︋﹢ ︋﹊︣ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ أو﹜﹞︀ أ︸︣ إ︨﹑﹝﹥ و﹋︀ن ︻﹙﹪ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ ﹊︐﹛ إ﹞︀﹡﹥ أ︨﹙﹛ أ︋﹢ ︋﹊︣ و︻﹙﹪ ر
 ︀ ﹈﹝︻ ﹟︋أ︋﹫﹥ ﹁︀︵﹙︹ ︻﹙﹫﹥ أ︋﹢ ︵︀﹜︉ و﹨﹢ ﹝︹ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹁﹆︀ل أ︨﹙﹞️ ﹇︀ل ﹡︺﹛ ﹇︀ل آزر إ ﹟﹞ ︀﹇︣﹁

  .و﹋︀ن ︻﹙﹪ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ أو﹜﹞︀ إ︨﹑﹝︀ ︋﹠﹪ وا﹡︭︣ه ﹇︀ل
 ︉︺﹋ ﹟︋ ︡﹝﹞﹪﹞ ︡﹢﹎ :،ا︨﹑م آورد ﹤﹋ ﹪︧﹋ ﹟﹫︐︧﹡  ︡﹠︐︧﹨ ﹪﹚︻ د ﹋﹥ ا︨﹑﹝︩ را ︸︀﹨︣ ﹋︣د و︻﹙﹪ . ا︋﹢︋﹊︣ و﹢︋ ﹪︧﹋ ﹟﹫︐︧﹡ ︣﹊︋ ﹢︋ا

﹪﹞ ﹪﹀﹞ ︉﹛︀︵ ﹢︋را از ︑︣س ︎︡رش ا ︩﹡︀﹝ا︨﹑م آوردي؟ . ا︋﹢ ︵︀﹜︉ و﹇︐﹪ ︠︊︣ دار ︫︡ ﹋﹥ ︻﹙﹪ ﹨﹞︣اه ر︨﹢ل ︠︡ا ︋﹢د. ﹋︣د ا ︀ال ﹋︣د آ﹣︨
︻﹙﹪ و ا︋﹢ «و ︻﹙﹪ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ از او را︲﹪ ︋︀︫︡، ﹡︧︐﹫﹟ آن دو . ︎︧︣ ︻﹞﹢ي ︠﹢د را ︀ري ﹋﹟ اي ︎︧︣م :ا︋﹢ ︵︀﹜︉ ﹎﹀️. آري  :︻﹙﹪ ﹎﹀️

  .︋﹢ده ا︨️» ︋﹊︣
︻︊︡ ا﹜﹞﹙﹈ ︻︊︡ اً . ، ︑﹆﹫﹅ د٢١٩، ص ٣، أ︠︊︀ر ﹝﹊﹤ ﹁﹪ ﹇︡﹛ ا﹜︡﹨︣ و︡︓﹥، ج)﹨ـ٢٧٥﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜﹀︀﹋﹪، ﹝﹞︡ ︋﹟ إ︨︀ق ︋﹟ ا﹜︺︊︀س ا︋﹢︻︊︡ اً 

  .﹨ـ١٤١٤ا﹜︓︀﹡﹫﹤، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ - دار ︠︱︣: د﹨﹫︩، ﹡︀︫︣

  : بررسی سند روایت

︡﹫﹝ ﹟︋ ب﹢﹆︺ :  

︑﹢︮﹫︿ ﹋︣ده و از ﹡︷︣ » ︀﹁︶«ذ﹨︊﹪ وي را ︋﹥ . ︺﹆﹢ب ︋﹟ ﹡ ︡﹫﹝︧︐﹫﹟ راوي روا️ از ﹡︷︣ ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹝﹢رد ا︻︐︊︀ر ا︨️
  :︋︀ري ﹡﹫︤ ︮︡وق ا︨️

  خ ق 241﹝︀ت  ︮︡وق  ﹨﹢ ﹁﹪ ا﹔︮﹏... ﹜︊︀ري و﹇︀ل ا...  ﹜︶﹁︀︺﹆﹢ب ︋﹟ ﹞﹫︡ ︋﹟ ﹋︀︨︉ ا﹜﹞︡﹡﹪ ا 6387
،﹪﹡︡﹞ ︉︨︀﹋ ﹟︋ ︡﹫﹝ ﹟︋ ب﹢﹆︺  ︶﹁︀ ..﹤︐﹀﹎ ︀ري︋ :️︨وي ︮︡وق ا.  

  ٣٩٣، ص٢ا﹜﹊︀︫︿ ج
  :آورده ا︨️»  ﹝︡ث و ︻︀﹜﹛ ﹝︡﹠﹥  ا﹝︀م، «ذ﹨︊﹪ در ﹋︐︀ب د﹍︣ش ﹡﹫︤ در ︋︀ره وي ︑︺︊﹫︣ 

477 ︉︨︀﹋ ﹟︋ ︡﹫﹝ ﹟︋ ب﹢﹆︺ خ ق ﹥﹠︡﹝﹛ا ﹜﹛︀︻ ︡ث﹝﹛︀م ا﹞﹖ا.  
  ٤٦٦، ص٢︣ة ا﹜﹀︀ظ ج︑︢﹋

  :﹡﹢︧︡ ﹝﹪»  ا﹜︓﹆︀ت «ا︋﹟ ︊︀ن ﹡﹫︤ وي را در ﹋︐︀ب 
و﹋︀ن ﹝﹞﹟ ﹀︶ و﹝﹞﹟ ︗﹞︹ و︮﹠︿ وا︻︐﹞︡ ︻﹙﹩  ...︺﹆﹢ب ︋﹟ ﹞﹫︡ ︋﹟ ﹋︀︨︉ أ︋﹢ ﹢︨︿ ا﹜﹞︡﹡﹪  16464



﹤︷﹀  ....  
 ...﹪﹞ ︶﹀ ️دش ا︻︐﹞︀د دا︫︐﹥ ا︨️ وي از ︗﹞﹙﹥ ﹋︧︀﹡﹪ ︋﹢د ﹋﹥ روا﹢︠ ︶﹀ ︣︋ ︣د و ﹋︐︀ب ︑︭﹠﹫︿ ﹋︣د و﹋ ....  

  ٢٨٥ص  ،٩ا﹜︓﹆︀ت ج
  :︑﹢︔﹫﹅ ﹫﹪ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ و ︋︣︠﹪ د﹍︣ را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️»  ﹝﹫︤ان ا﹐︻︐︡ال ﹁﹪ ﹡﹆︡ ا﹜︣︗︀ل «ذ﹨︊﹪ در ﹋︐︀ب 

 ︡﹫﹝ ﹟︋ ب﹢﹆︺)ا﹜﹞︡﹡﹪ ) ق ︉︨︀﹋ ﹟︋...  
️﹛︃︨ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︣︱﹞ ︀﹠︔︡ ﹪﹠︡ا﹝﹛︀ق ا︨ا︋﹟ ﹋︀︨︉ ﹁﹆︀ل ︔﹆﹤  ︻︊︡ اً ︋﹟ إ ﹟︻ ﹟﹫︺﹞ ﹟︋ ﹩﹫ . ﹟︋ ﹜︨︀﹆﹛و﹇︀ل ا

  .︻﹙﹫﹈ ︋︪﹫﹠︀ أ︋﹪  ︿︨﹢︺﹆﹢ب ︋﹟ ﹞﹫︡ ︋﹟ ﹋︀︨︉   ︋﹟ ﹝︡ي ﹇﹙️ ﹔︋﹪ ﹝︭︺︉ ︻﹞﹟ أ﹋︐︉ ︋﹞﹊﹤ ﹇︀ل︻︊︡ اً
  .﹐ ︋︃س ︋﹥ و ︋︣وا︐﹥  ﹇︀ل ا︋﹟ ︻︡ي ︺﹆﹢ب

از ا︋﹢ ﹝︭︺︉ ︨﹣ال ﹋︣دم در   :﹇︀︨﹛ ︋﹟ ︻︊︡ اً ﹝﹪ ﹎﹢︡. وي ︔﹆﹥ ا︨️  :﹫﹪ ﹎﹀️  از ﹫﹪ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ در ︋︀ره ︺﹆﹢ب ︋﹟ ﹞﹫︡ ︨﹣ال ︫︡،
  .روا ️︺﹆﹢ب ا︫﹊︀﹜﹪ ﹡︡ارد: ا︋﹟ ︻︡ي ﹎﹀︐﹥ ا︨️. از ︫﹫ ﹝︀ ا︋﹢  ︿︨﹢︺﹆﹢ب ︋﹟ ﹞﹫︡ ︋﹠﹢:  ︦﹥ ﹋︧﹪ روا﹢﹠︋ ️︧﹛؟ ﹎﹀️﹝﹊﹥ از 

  ٢٧٦ص ٧ج  ﹝﹫︤ان ا﹐︻︐︡ال ﹁﹪ ﹡﹆︡ ا﹜︣︗︀ل،

︡﹝﹞ ﹟︋ ︤︤︺﹛ا ︡︊︻ :  

  :دا﹡︡ ا︋﹟ ︖︣ ︻︧﹆﹑﹡﹪ ا﹟ راوي را ︮︡وق ﹝﹪. ا︨️»  دراوردي «ا﹟ راوي، ﹝︺︣وف ︋﹥ 
  ... ︮︡وق  ا﹜︺︤︤ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊﹫︡ ا﹜︡راوردي أ︋﹢ ﹝﹞︡ ا﹜︖﹠﹪ ﹝﹢﹐﹨﹛ ا﹜﹞︡﹡﹪︻︊︡  4119

  ٣٥٨، ص١︑﹆︣︉ ا﹜︐︢︉ ج
  :ا︋﹟ ︖︣ در ﹋︐︀ب د﹍︣ش ︑﹢︔﹫﹅ ﹝︀﹜﹈ را در ︋︀ره وي ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️

  ... ﹢︔﹅ ا﹜︡راوردي  ﹇︀ل ﹝︭︺︉ ا﹜︤︋﹫︣ي ﹋︀ن ﹝︀﹜﹈
  ٣١٥، ص٦︑︢︉ ا﹜︐︢︉ ج

  :﹡﹢︧︡ دا﹡︡ و ﹝﹪ ﹪︻︖﹙﹪ ﹋﹢﹁﹪ ﹡﹫︤ ا﹟ راوي را ﹝﹢︔﹅ ﹝
  .﹝︡﹡﹪ ︔﹆﹤ ︻︊︡ ا﹜︺︤︤ ︋﹟ ﹝﹞︡ ا﹜︡راوردي 1114

  ٩٧، ص٢﹝︺︣﹁﹤ ا﹜︓﹆︀ت ج
  :آورده ا︨️  ا﹜︓﹆︀تا︋﹟ ︊︀ن ﹡﹫︤ وي را در ﹋︐︀ب 

  ١١٦، ص٧ا﹜︓﹆︀ت ج
﹪﹞ ︫︣ و ︋︤ر﹎︀ن آن ﹤﹠︡﹞ ︀ي﹆﹁ ︣ش وي را از﹍︊︀ن در ﹋︐︀ب د ﹟︋دا﹡︡ ﹝﹪ ا ︧︡﹢﹡:  

﹝︀ت   ﹝﹟ ﹁﹆︀ء أ﹨﹏ ا﹜﹞︡﹠﹤ و︨︀دا︑﹛ و﹋︀ن ︻︊︡ ا﹜︺︤︤... ︻︊﹫︡ ا﹜︡راوردي  ︻︊︡ ا﹜︺︤︤ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ︋﹩ 1120
﹥︀﹞ا︔﹠︐﹫﹟ و︔﹞︀﹡﹫﹟ و ﹥﹠︨  

  ١٤٢ص ١﹝︪︀﹨﹫︣ ا﹔﹝︭︀ر، ج،

  : ︻﹞︣ ︋﹟ ︻︊︡ اً

»  ﹀︣ة︻﹞︣ ﹝﹢﹜﹪ ︻ «︀ »  ︻﹞︣و ﹝﹢﹜﹪ ︾﹀︣ه «︫﹢د،  ﹋﹥ ذ﹑ ︋﹫︀ن ﹝﹪  و﹜﹪ در ︨﹠︡ د﹍︣،  در ا﹟ ︨﹠︡ ا︨﹛ ا﹟ راوي، ︻﹞︣ ︋﹟ ︻︊︡ اً آ﹝︡ه،
  .︔︊️ ︫︡ه ا︨️

   :از ﹡︷︣ ا︋﹟ ︨︺︡ ا﹟ راوي ﹝﹢︔﹅ ︋﹢ده و ︑﹢︔﹫﹅ وي را ذ﹨︊﹪ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️
  د ت 145﹝︀ت  وو︔﹆﹥ ︋﹟ ︨︺︡ ...︻﹞︣ ︋﹟ ︻︊︡ اً ﹝﹢﹜﹩ ︾﹀︣ة  4083
  ٦٤، ص٢ا﹜﹊︀︫︿ ج

︣﹫︊︺︑ ︤﹫﹡ ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝و ︑﹢︔﹫﹅ ا︋﹟ ︨. را دارد » ﹜﹫︦ ︋﹥ ︋︃س «  ا ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝︣ش ﹡︷︣ ا﹍را ﹡﹫︤ آورده ا︨️ذ﹨︊﹪ در ﹋︐︀ب د ︡︺:  



  .﹝﹢﹜﹩ ︾﹀︣ة . ︻﹞︣ ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹜﹞︡﹡﹪، د ت  
﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝︣ا︨﹫﹏ ﹜﹫︦ ︋﹥ ︋︃س: ﹇︀ل أ﹞ ﹤︓︡ ︣︓﹋︀ل ا︋﹟ ︨︺︡. ﹜﹊﹟ أ﹇: ﹥﹆︔ ︒︡﹛ا ︣﹫︓﹋ . ...  

  .︨️وي راوي ︡︒ ︋︧﹫︀ر و ︔﹆﹥ ا: ا︋﹟ ︨︺︡ ﹎﹀︐﹥. ا﹝︀ ︋︧﹫︀ري از روا︀︑︩ ﹝︨︣﹏ ا︨️  ا﹞︡ ︋﹟ ﹠︊﹏ ا︫﹊︀﹜﹪ در آن ﹡﹫︧️؛
  ٢٢٩، ص٩︑︀ر ا﹖︨﹑م ج

  :︻︖﹙﹪ ﹋﹢﹁﹪ ﹡﹫︤ ا︪︀ن را ﹝﹢رد ا︻︐︊︀ر دا﹡︧︐﹥ و ﹡﹢︫︐﹟ روا️ او را ︑︭︣ ﹋︣ده ا︨️
  .و﹜﹫︦ ︋︀﹜﹆﹢ي ︡ ︉︐﹊︓﹥ ︻﹞︣ ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹜﹞︡﹡﹪ أ︋﹢ ﹀︬ ﹝﹢﹜﹩ ︾﹀︣ة 1353

  ١٦٨، ص٢﹝︺︣﹁﹤ ا﹜︓﹆︀ت ج
  :در ﹝﹠︀︋︹ ا﹨﹏ ︨﹠️ روا️ ا﹟ رواي ﹡﹫︤ ︑﹫︭ ︫︡ه ا︨️

︧﹟   ﹇︣ار دارد،»  ︻﹞︣ ﹝﹢﹜﹪ ︻﹀︣ة «روا︀︑﹪ را ﹋﹥ در ︨﹠︡ آن »  ا﹜︐︣︾﹫︉ وا﹜︐︣﹨﹫︉ ﹝﹟ ا﹜︡︒ ا﹜︪︣︿ «﹫﹛ ﹝﹠︢ري در ﹋︐︀ب ︻︊︡ ا﹜︺︷
  :دا﹡︧︐﹥ ا︨️

﹇︀ل ا﹜﹞﹞﹙﹪ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ ﹁﹪ أ︨︀﹡﹫︡﹨﹛ ﹋﹙︀ ︻﹞︣ ﹝﹢﹜﹩ ︻﹀︣ة و︃︑﹪ ا﹜﹊﹑م ︻﹙﹫﹥ و︋﹆﹫﹤ أ︨︀﹡﹫︡﹨﹛ ︔﹆︀ت ﹝︪﹢رون 
﹜︋ ︕︐﹞ ﹟︧ ︒︡﹛وا ﹜﹚︻واً أ.  

︫﹢د ︋﹥ آ﹡︀ن  در ا︨﹠︀د ا﹟ روا︀ت ︻﹞︣ ﹝﹢﹜﹪ ︻﹀︣ه ا︨️ و ︨﹟ از ا︪︀ن ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡ و ︋﹆﹫﹥ ر︗︀ل ︨﹠︡ از ﹝﹢︔﹆︀ن ﹝︪﹢ري ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹪.. .
  .ا︐︖︀ج ﹋︣د و روا ️︧﹟ ا︨️

  ٢٦١، ص ٢ا﹜︐︣︾﹫︉ وا﹜︐︣﹨﹫︉، ج 
در ﹇﹫︀﹝️ ﹝︴︣ح ﹋︣ده )  ...﹩ ﹔﹨﹏ ا﹜︖﹠﹤ ﹋﹏ ﹢م ان اً ︐︖﹙ (﹡﹊︐﹥ ︗︀﹜︉ ︑︣ ا﹟ ﹋﹥ ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥ ﹡﹫︤ و﹇︐﹪ روا︀ت د︡ه ︫︡ن ︠︡او﹡︡ را 

﹪﹞ ﹫︮ ،︣ه ﹇︣ار دارد﹀︻ ﹪﹛﹢﹞ ︣﹝︻ را ﹋﹥ در ︨﹠︡ آن ﹪︐روا ﹪﹞ دا﹡︡ و ︧︡﹢﹡:  
 ︀︱ا﹜︡ار﹇︴﹠﹩(ورواه ا( ﹫︮ أ︠︊︣﹡﹩ ︋︀︨﹠︀د ︉﹫︺︫ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹩﹡︣︊︠أ ︡︤﹞ ﹟︋ ︡﹫﹛﹢﹛إ﹜﹩ ا﹜︺︊︀س ︋﹟ ا  ︣﹝︻
﹁﹫﹀︐﹫﹚︻ ﹛ ︋︺︡ ا﹡︭︣ا﹁﹛ ﹝﹟ ﹢م ( وا︀ت ا﹜﹞︐﹆︡﹝﹤ و﹁﹫﹥ ︻﹟ أ﹡︦ ︋﹟ ﹝︀﹜﹈ ︋﹠﹢ ﹝︀ ︑﹆︡م ﹁﹪ ا﹜︣ ﹝﹢﹜﹩ ︻﹀︣ة

  ...ا﹜︖﹞︺﹤ ﹝︀ ﹐ ︻﹫﹟ رأت و﹐ أذن ︨﹞︺️ و﹐ ︠︴︣ ︻﹙﹩ ﹇﹙︉ ︋︪︣
  ٤١٦، ص ٦﹝︖﹞﹢ع ا﹜﹀︐︀وى، ج 

  .در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ راوي ﹡﹫︤ از ﹡︷︣ ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹝﹢رد ا︻︐︊︀ر ا︨️

 ︉︺﹋ ﹟︋ ︡﹝﹞ :  

︣ا ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹆﹫︡ه ا﹨﹏ ︨﹠️ راو︀ن ︋ ﹫︮︀ري از ︎﹏ ︗︣ح ︻︊﹢ر ﹋︣ده   ︑﹢︔﹫﹅ ﹡︡ارد، ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹋︺︉ از ر︗︀ل ︋ ﹫︮︀ري ا︨️ و ﹡﹫︀ز ︋﹥
  :﹡﹢︧︡ ︻︖﹙﹪ ﹋﹢﹁﹪ در ︋︀ره وي ﹝﹪. ا﹡︡

  .︻︀﹜﹛ ︋︀﹜﹆︣آن  ︑︀︋︺﹪ ︔﹆﹤ ر︗﹏ ︮︀﹜  ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹋︺︉ ا﹜﹆︣︸﹪ ﹝︡﹡﹪ 1640
  ٢٥١، ص٢﹝︺︣﹁﹤ ا﹜︓﹆︀ت ج

  :را دارد ︔﹆﹤ و ︖﹤︣ ﹫ذ﹨︊﹪ ﹡﹫︤ در︋︀ره وي ︑︺︊
5129 ﹋ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹪︸︣﹆﹛ا ︉︺... ﹥︖ ﹥﹆︔.  

، 2ج ، ا﹜﹊︀︫︿ ﹁﹪ ﹝︺︣﹁﹤ ﹝﹟ ﹜﹥ روا﹤ ﹁﹪ ا﹜﹊︐︉ ا﹜︧︐﹤،)﹨ـ ٧٤٨﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︢﹨︊﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، ︫﹞︦ ا﹜︡﹟ ا︋﹢︻︊︡ اً ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن 
  .م١٩٩٢ -﹨ـ ١٤١٣ا﹔و﹜﹩، : ︗︡ة، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹜﹆︊﹙﹤ ﹜﹙︓﹆︀﹁﹤ ا﹖︨﹑﹝﹫﹤، ﹝﹣︨︧﹤ ︻﹙﹢ : ﹝﹞︡ ︻﹢ا﹝﹤، ﹡︀︫︣: ︑﹆﹫﹅ ،213ص

  .در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ روا️ از ﹡︷︣ ︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣ ا︨️ ﹋﹥ در آن ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝︺︣﹁﹪ ︫︡ه ا︨️
  :روا️ ﹁﹢ق ︋︀ ︑︺︊﹫︣ د﹍︣ ︋︀ ﹨﹞﹫﹟ ︨﹠︡ ﹡﹆﹏ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️

︨﹏ : ً︣ـة ﹇︀ل :ْ﹀︻ ﹩﹛﹢﹞ ︣﹝︻ ﹪﹠︔︡︡︔﹠︀ ︻︊︡ ا﹜︧﹑م ︋﹟ ︮︀﹜، ﹡︀ ︻︊︡ ا﹜︺︤︤ ︋﹟ ﹝﹞︡ ا﹜︡راوردي، ﹇︀ل - 89
، وإ﹡﹞︀ ا︫︐︊﹥ ︊︨︀ن اً ︻﹙﹪َـ أو﹜﹞︀ إ︨﹑﹝︀ً :﹝﹞︡ ︋﹟ ﹋︺︉ ︻﹟ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ أو أ︋﹢ ︋﹊︣، ﹇︀ل



︻﹙﹩ ا﹜﹠︀س ﹔ن ︻﹙﹪ أول ﹝︀ أ︨﹙﹛ ﹋︀ن ﹀﹪ إ︨﹑﹝﹥ ﹝﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉، وأ︨﹙﹛ أ︋﹢ ︋﹊︣ ﹁︃︸︣ إ︨﹑﹝﹥، ﹁﹊︀ن أ︋﹢ ︋﹊︣ أول 
  .﹑﹝︀ً، ﹁︀︫︐︊﹥ ︻﹙﹩ ا﹜﹠︀سو﹋︀ن ︻﹙﹪ أو﹜﹛ إ︨. ﹝﹟ أ︸︣ إ︨﹑﹝︀ً 

︻﹙﹪ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️، ﹝﹠︐︊︨ ! ︣︋ ︀︀ن اً: از ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹋︺︉ ︨﹣ال ︫︡ ﹋﹥ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ا︨️ ︀ ا︋﹢ ︋﹊︣؟ ﹎﹀️
﹑م آورد، ا︨﹑﹝︩ را از ا︋﹢ ︵︀﹜︉ ﹝﹀﹪ ﹋︣د ا﹝︀ و﹇︐﹪ ا︋﹢ ︋﹊︣ ا︨  ز︣ا ︻﹙﹪ ﹋﹥ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢د،  ﹝︣دم ا﹟ ا﹝︣ ﹝︪︐︊﹥ ︫︡ه ا︨️؛

  .ا︨﹑﹝︩ را ا︸︀ر ﹡﹞﹢د؛ ︎︦ ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ا︨﹑﹝︩ را ا︸︀ر ﹋︣د ا﹝︀ ︻﹙﹪ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️
: ا﹜︣︀ض، ا﹜︴︊︺﹤  –دار ا﹜﹢︵﹟ : إ︨﹞︀︻﹫﹏  ﹟︧︧﹫﹟، دار ا﹜﹠︪︣ : ، ︑﹆﹫﹅ ١٦٩، ص ١، أ︠︊︀ر ا﹜﹞﹊﹫﹫﹟، ج )﹨ـ٢٧٩﹝︐﹢﹁︀ي(أ﹞︡ ︋﹟ ز﹨﹫︣ ︋﹟ ︣ب 

  ١٩٩٧ا﹔و﹜﹩ 
  .و﹐ ︫﹈ أن ︻﹙﹫︀ ︻﹠︡﹡︀ او﹜﹞︀ إ︨﹑﹝︀ :﹎﹢︡ د﹍︣ي ﹋﹥ ﹇︣︵︊﹪ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده، ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹋︺︉ ﹝﹪ در ︑︺︊﹫︣

وروى ﹁﹩ ذ﹜﹈ ︻﹟ أ︋﹩ را﹁︹ ﹝︓﹏ ذ﹜﹈ ︡︔﹠︀ ︻︊︡ ا﹜﹢ارث ︡︔﹠︀ ﹇︀︨﹛ ︡︔﹠︀ أ﹞︡ ︋﹟ ز﹨﹫︣ ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ︻︊︡ ا﹜︧﹑م 
﹇︀ل ﹛︀︮ ﹟︋ ︉︺﹋ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹏︨ ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ︻︊︡ ا﹜︺︤︤ ا︋﹟ ﹝﹞︡ ا﹜︡راوردى ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ︻﹞︣و ﹝﹢﹜﹩ ︻﹀︣ة 

ا﹜﹆︣︸﹩ ︻﹟ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ︻﹙﹩ أو أ︋﹢ ︋﹊︣ ر︲﹩ اً ︻﹠﹞︀ ﹇︀ل ︊︨︀ن اً ︻﹙﹩ أو﹜﹞︀ إ︨﹑﹝︀ وإ﹡﹞︀ ︫︊﹥ ︻﹙﹩ ا﹜﹠︀س 
  .و﹐ ︫﹈ أن ︻﹙﹫︀ ︻﹠︡﹡︀ او﹜﹞︀ إ︨﹑﹝︀ ﹔ن ︻﹙﹫︀ أ︠﹀﹩ إ︨﹑﹝﹥ ﹝﹟ أ︋﹩ ︵︀﹜︉ وأ︨﹙﹛ أ︋﹢ ︋﹊︣ ﹁︃︸︣ إ︨﹑﹝﹥

﹫︐︧﹡ ︀ال ︫︡ ﹋﹥ آ﹣︨ ︉︺﹋ ﹟︋ ︡﹝﹞ ا︋﹢︋﹊︣؟ ﹎﹀️  ﹟ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ا︨﹑م آورد،از ︀ ️︨︀ن : ︻﹙﹪ ا﹝﹚︧﹞ ﹟﹫︐︧﹡ ﹪﹚︻ ،︡﹡︤ه ا︨️ ︠︡او﹠﹞
ا﹝︀ ا︋﹢ ︋﹊︣ ا︨﹑م آورد و ا︨﹑﹝︩ . ﹋︣د ا﹝︀ ︋︣ ﹝︣دم ا﹟ ا﹝︣ ﹝︪︐︊﹥ ︫︡ه ا︨️؛ ز︣ا ︻﹙﹪ ا﹞︀﹡︩ را از ︑︣س ︎︡رش ا︋﹢ ︵︀﹜︉ ﹝﹀﹪ ﹝﹪  ا︨️؛

  .ا︨️» ︻﹙﹪ و ا︋﹢ ︋﹊︣«﹞︀ن آن دو ︻﹙﹪ در ﹡︤د ﹝︀ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙  را ا︸︀ر ﹋︣د و ︋︡ون ︫﹈،
، ص 3ج  ، ا﹐︨︐﹫︺︀ب ﹁﹪ ﹝︺︣﹁﹤ ا﹔︮︀ب،)﹨ـ٤٦٣﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ ا﹜﹠﹞︣ي ا﹜﹆︣︵︊﹪ ا﹜﹞︀﹜﹊﹪، ا︋﹢︻﹞︣ ﹢︨︿ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ 

1092، ﹅﹫﹆︑ :︫︣︀﹡ ،ا﹜︊︖︀وي ︡﹝﹞ ﹪﹚︻ : ﹏﹫︖﹛ـ١٤١٢ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹨.  

  ) سند صحیح ( ︻﹙﹪ أول ذ﹋︣ آ﹝﹟ ︋︨︣﹢ل اً: )  150متوفاي (ابن اسحاق . 3

ا︪︀ن ﹡﹫︤ ︋﹥ ︮︣ا️ ︋﹫︀ن ﹋︣ده ﹋﹥ ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د ﹝﹣﹝﹟ از ﹝﹫︀ن ﹝︣دان . ﹝﹞︡ ︋﹟ ا︨︀ق ︋﹟ ︧︀ر ﹊﹪ از ︑︀︋︺︀ن و ﹝﹢ر︠︀ن ﹝﹢︔﹅ ا︨️
  :ا﹟ ﹝︴﹙︉ ︋︀ ︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️. ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ا︨️

75 - أ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝أ ︀﹠︔︡ ︀ق ﹇︀ل : ﹢ب، ﹇︀ل︨إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ︨︺︡، ︻﹟ ا︋﹟ إ ︀﹡ :' ،﹥︖︡︠ ﹤︋ ️﹠﹞︀ن   آ﹋ ﹜︔
، أول ذ﹋︣ ﹝﹟ ا﹜﹠︀س آ﹝﹟ ︋︨︣﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ و︮﹙﹩ ﹝︺﹥ و︮︡﹇﹥ ︋﹞︀ ︗︀ء ︋﹥ ﹝﹟ اً ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉

  . ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹇︊﹏ ا﹖︨﹑م و﹨﹢ ا︋﹟ ︻︪︣ ︨﹠﹫﹟، و﹋︀ن ﹝﹞︀ أ﹡︺﹛ اً ︋﹥ ︻﹙﹩ ︻﹙﹪ ؛ أ﹡﹥ ﹋︀ن ﹁﹪ ︖︣ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً
﹡︧︐﹫﹟ ﹝︣دي ﹋﹥ ︋﹥ آن ︱︣ت ا﹞︀ن آورد، و ﹨﹞︣اه ا︪︀ن ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡   ︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︡︠︖﹥ ا﹞︀ن آورد، ︎︦ از آن،: ﹎﹢︡ ا︋﹟ ا︨︀ق ﹝﹪

﹋﹥ وي را ﹇︊﹏ از  و از ︻﹠︀️ ︠︡او﹡︡ ︋﹥ ︻﹙﹪ ا﹟ ︋﹢د. در ︀﹜﹪ ﹋﹥ او ︎︧︣ ده ︨︀﹜﹥ ︋﹢د. ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ا︨️  و ︱︣ت را ︑︭︡﹅ ﹡﹞﹢د،
  .ا︨﹑م در ﹋﹠︀ر ر︨﹢ل ︠︡ا ﹇︣ار دارد 

: ا﹜︣︀ض، ا﹜︴︊︺﹤  –دار ا﹜﹢︵﹟ : إ︨﹞︀︻﹫﹏  ﹟︧︧﹫﹟، دار ا﹜﹠︪︣ : ، ︑﹆﹫﹅ ١٦٩، أ︠︊︀ر ا﹜﹞﹊﹫﹫﹟، ج، ص )﹨ـ٢٧٩﹝︐﹢﹁︀ي(أ﹞︡ ︋﹟ ز﹨﹫︣ ︋﹟ ︣ب 
  ١٩٩٧ا﹔و﹜﹩ 

  بررسی سند روایت

  : أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹢ب

  :آورده و ا︪︀ن را ︮︡وق دا﹡︧︐﹥ ا︨️»  ذ﹋︣ ﹝﹟ ︑﹊﹙﹛ ﹁﹫﹥ و﹨﹢ ﹝﹢︔﹅ «︀ب ذ﹨︊﹪ ا︨﹛ ا﹟ رواي را در ﹋︐
  .︮︡وق أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹢ب د ︀︮︉ ا﹜﹞︽︀زي 

﹝﹞︡ ︫﹊﹢ر أ﹝︣︣ ا﹜﹞﹫︀د︑ ، : ،﹪﹠﹆﹫﹅ ٣٩ص ١ذ﹋︣ أ︨﹞︀ء ﹝﹟ ︑﹊﹙﹛ ﹁﹫﹥ و﹨﹢ ﹝﹢︔﹅، ج) ﹨ـ٧٤٨﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜︢﹨︊﹪، ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ﹇︀﹞︀ز، 



    ١٤٠٦ا﹔و﹜﹩: ا﹜︴︊︺﹤  ا﹜︤ر﹇︀ء، –﹞﹠︀ر ﹝﹊︐︊﹤ ا﹜: دار ا﹜﹠︪︣
  :دا﹡︡ ذ﹨︊﹪ در ﹋︐︀ب د﹍︣ش وي را ﹝﹢︔﹅ ﹝﹪

 ﹩﹚︺ ﹢︋إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ︨︺︡ و︻﹠﹥ أ︋﹢ داود وأ ﹟﹞ ︀︺﹝︨و ﹥﹊﹞ا﹜﹞︽︀زي ﹜﹙︊︣ا ︉︐﹋ ︨︀﹠﹛ب ا﹢أ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝أ
  د 228﹝︀ت  و︔﹅ و︻︡ة

، ٢٠١، ص١، ا﹜﹊︀︫︿ ﹁﹪ ﹝︺︣﹁﹤ ﹝﹟ ﹜﹥ روا﹤ ﹁﹪ ا﹜﹊︐︉ ا﹜︧︐﹤، ج)﹨ـ ٧٤٨﹢﹁︀ى ﹝︐(ا﹜︢﹨︊﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، ︫﹞︦ ا﹜︡﹟ ا︋﹢︻︊︡ اً ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن 
﹅﹫﹆︑ :︫︣︀﹡ ،﹥﹞ا﹢︻ ︡﹝﹞ : ﹢﹚︻ ﹥︧︨﹣﹞ ،﹥﹫﹞﹑︨﹖م١٩٩٢ -﹨ـ ١٤١٣ا﹔و﹜﹩، : ︗︡ة، ا﹜︴︊︺﹤ - دار ا﹜﹆︊﹙﹤ ﹜﹙︓﹆︀﹁﹤ ا.  

  :از ﹡︷︣ ا︋﹟ ︖︣ ﹡﹫︤ ا﹟ رواي ︮︡وق ا︨️
  .︮︡وق ﹀︣أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹢ب ︀︮︉ ا﹜﹞︽︀زي ﹊﹠﹩ أ︋︀ ︗︺ 

  ٨٣ص ١︑﹆︣︉ ا﹜︐︢︉ ج

  :إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ︨︺︡ 

︨﹠︀ن ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل ا﹨﹏ ︨﹠️ را در ︋︀ره وي آورده   ا︋﹟ ︖︣ ︻︧﹆﹑﹡﹪ ︋︺︡ از ﹝︺︣﹁﹪ ا﹟ راوي،. ا﹟ راوي از راو︀ن ︋︀ري و ﹝︧﹙﹛ ا︨️
  :ا︨️

 ﹏︤﹡ ﹪﹡︡﹝﹛︀ق ا︨︣ي أ︋﹢ إ﹨︤﹛ف ا﹢︻ ﹟︋ ﹟﹝︣﹛ا ︡︊︻ ﹟︋ ﹜﹫﹨إ︋︣ا ﹟︋ ︡︺︨ ﹟︋ ﹜﹫﹨︡اد روى ︻﹟ أ︋﹫﹥ ا﹜︧︐﹤ إ︋︣ا︽︋
  ..و﹝﹞︡ ︋﹟ إ︨︀ق و︫︺︊﹤ ... 

﹥﹆︔ ︡﹝︀ل أ﹇  ﹥﹝﹫﹆︐︧﹞ ﹤︓︀دأ ︀︱و﹇︀ل أ ... ︉إ︋︣ا﹨﹫﹛ أ ︀︱و﹇︀ل أ ﹥︖ ﹥﹆︔ ﹟﹫︺﹞ ﹟︋ ﹟︻ ﹜︣﹞ ﹪︋و﹇︀ل ︋﹟ أ
︀︱و﹇︀ل أ ︉︀ق و﹇︀ل ا﹜︡وري ﹇﹙️   إ︋︣ا﹨﹫﹛ أ︔︊️ إ﹜﹪ ﹁﹪ ا﹜︤﹨︣ي ﹝﹟ ︋﹟ أ︋﹪ ذ︨ا﹜﹢﹜﹫︡ ︋﹟ ﹋︓﹫︣ و﹝﹟ ︋﹟ إ ﹟﹞

  .︔﹆﹤ و﹇︀ل ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ أ︱︀ وا﹜︺︖﹙﹪ وأ︋﹢ ︀︑﹛ ﹋﹑﹨﹞︀ ︔﹆﹤  ﹫﹛ أ︉ إ﹜﹫﹈ ﹁﹪ ا﹜︤﹨︣ي أو ا﹜﹙﹫︒ ﹁﹆︀ل﹜﹫﹫﹩ إ︋︣ا﹨
: ﹎﹢︡ دوري ﹝﹪. ... ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︔﹆﹥ و ︖️ ا︨️: ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹎﹀︐﹥. روا︀︑︩ در︨️ ا︨️: ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︔﹆﹥ ا︨️ و ﹡﹫︤ ﹎﹀︐﹥: ا﹞︡ در ︋︀ره وي ﹎﹀︐﹥
﹜︐﹀﹎ ﹟﹫︺﹞ ﹟︋ ﹪﹫ ﹤︋ :﹢︊﹞ ﹢︑ ؟ ﹎﹀️ا︋︣ا﹨﹫﹛ در ﹡︤د︒﹫﹛ ︀ ️︨وي ︔﹆﹥ ا︨️: ︻︖﹙﹪ و ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡. ﹨︣دو ︔﹆﹥ ﹨︧︐﹠︡: ب ︑︣ ا.  

  ١٠٥، ص١︑︢︉ ا﹜︐︢︉، ج

  : ا︋﹟ إ︨︀ق 

ذ﹨︊﹪ ا︪︀ن را ︮︡وق دا﹡︧︐﹥ و ︑﹢︔﹫﹅ ︻﹙﹞︀ي . ﹝﹢︔﹅ ا︨️  ﹝﹞︡ ︋﹟ ا︨︀ق ︀︮︉ ︨﹫︣ه و ︑︀ر ︋﹢ده و از ﹡︷︣ ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل ا﹨﹏ ︨﹠️،
  :ده ا︨️د﹍︣ را ﹡﹫︤ در ︋︀ره وي آور

﹐ ︨﹫﹞︀ ﹁﹪ ا﹜︧﹫︣ و﹇︡ ﹋︢︋﹥  ︮︡وق ﹇﹢ي ا﹜︡︒ إ﹝︀م ﹝﹞︡ ︋﹟ ا︨︀ق ︋﹟ ︧︀ر أ︡ ا﹔︻﹑م/ ︻﹥  - 5275
﹜﹫︦ ︋︖﹤ و﹋︢ا ﹇︀ل  ︔﹆﹤ ︨﹙﹫﹞︀ن ا﹜︐﹫﹞﹪ و﹨︪︀م ا︋﹟ ︻︣وة و﹝︀﹜﹈ و﹫﹩ ا﹜﹆︴︀ن وو﹨﹫︉ وأ﹝︀ ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹁﹆︀ل

و﹇︀ل ا︋﹟ . ... ︒ و﹜﹫︦ ︋︖﹤و﹇︀ل أ ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝︧﹟ ا﹜︡ ︮︡وق  ا﹜﹠︀︧﹪ و︾﹫︣ وا︡ و﹇︀ل ︫︺︊﹤
﹪﹠︡﹝﹛ا  ﹫︮ ︡ي﹠︻ ﹤︓︡ ﹟︣﹊﹠﹞ ﹟﹫︓︡ ﹐﹛ أ︗︡ ﹜﹥ إ﹛...  

وي را درو︾﹍﹢ .. ︨﹙﹫﹞︀ن ︑﹫﹞﹪ و . را︨︐﹍﹢ و در روا️ ﹇﹢ي و ا﹝︀م ا︨️ ︋﹥ و︥ه در ︨﹫︣ه و ︑︀ر  ﹝﹞︡ ︋﹟ ا︨︀ق ︋﹟ ︧︀ر ﹊﹪ از ︋︤ر﹎︀ن،
ا ﹟︋ ︡﹝﹠︊﹏ ﹎﹀︐﹥ . وي ︮︡وق ا︨️: ︫︺︊﹥ ﹎﹀︐﹥ ا︨️. ︀︧﹪ و ︋︧﹫︀ري ا﹟ را ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡و ﹡﹫︤ ﹡. او ︔﹆﹥ ا︨️: ︠﹢ا﹡︡ه ا﹡︡ ا﹝︀ ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹎﹀︐﹥

  .روا️ او در ﹡︤د ﹝﹟ ﹫︮ ا︨️: ا︋﹟ ︻︡ي ﹎﹀︐﹥ ا︨️. وي روا ︩︐︧﹟ ا︨️. ا︨️
  ٥٥٢، ص٢ا﹜﹞︽﹠﹪ ﹁﹪ ا﹜︱︺﹀︀ء، ج

  :ا﹟ روا️ ︋︀ ︑︺︊﹫︣ د﹍︣ ︋︀ ﹨﹞﹫﹟ ︨﹠︡ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️
︔﹛ أ︨﹙﹛ ︋︺︡ ︻﹙﹪ ز︡ ︋﹟  ط: ﹡︀ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ︨︺︡، ︻﹟ ا︋﹟ إ︨︀ق ﹇︀ل : ، ﹇︀ل︡︔﹠︀ أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹢ب - 93

﹁﹊︀ن أول ذ﹋︣ أ︨﹙﹛ و︮﹙﹩ ︋︺︡، ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉، ︔﹛ أ︨﹙﹛ أ︋﹢ ︋﹊︣ . ﹝﹢﹜﹩ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛   ︀ر︔﹤



  ..︋﹟ أ︋﹪ ﹇︀﹁﹤ ا﹜︭︡﹅ ﹁﹙﹞︀ أ︨﹙﹛ أ︸︣ إ︨﹑﹝﹥ 
︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ا︨﹑م آورد؛ ︎︦ او ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︣دي ا︨️ ﹋﹥ ا︨﹑م آورده و ︋︺︡ از ︻﹙﹪  ︨︍︦ ︋︺︡ از ︻﹙﹪، ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹥ ︾﹑م ر︨﹢ل

  ...ا︨﹑﹝︩ را ︸︀﹨︣ ﹋︣د   ﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ا︨﹑م آورد،. ︨︍︦ ا︋﹢ ︋﹊︣ ︋﹟ ا︋﹢ ﹇︀﹁﹥ ا︨﹑م آورد. ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ه ا︨️
: ا﹜︣︀ض، ا﹜︴︊︺﹤  –دار ا﹜﹢︵﹟ : إ︨﹞︀︻﹫﹏  ﹟︧︧﹫﹟، دار ا﹜﹠︪︣ : ، ︑﹆﹫﹅ ١٦٩، ص ١، أ︠︊︀ر ا﹜﹞﹊﹫﹫﹟، ج )﹨ـ٢٧٩﹝︐﹢﹁︀ي(أ﹞︡ ︋﹟ ز﹨﹫︣ ︋﹟ ︣ب 

  ١٩٩٧ا﹔و﹜﹩ 
  .﹋﹠﹫﹛ ا﹟ ﹇﹢ل ا︋﹟ ا︨︀ق را ︋︧﹫︀ري از ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ ︗️ ︎︣﹨﹫︤ از ا︵︀﹜﹥ ︨﹟ از ذ﹋︣ آن ︠﹢د داري ﹝﹪

  )︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣(︻﹙﹫﹥ ﹫︴︀ن ر︨﹢ل اً  ︻﹙﹪ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝﹞﹟ ﹙︐︿:  )٢٣١﹝︐﹢﹁︀ي(محمد بن سالم الجمحی . 5

  .ا︨ ﹟﹟ ا︪︀ن ︋︀ دو ︨﹠︡ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️. ا︋﹟ ︨﹑م ﹝︐﹢﹁︀ي ﹇︣ن ︨﹢م، ︑︭︣ ﹡﹞﹢ده ︱︣ت ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️

  : سند اول

﹏ ر︗﹏ د︻﹠︀ ﹁﹙﹫︃︠︢ ﹋: ﹜﹞︀ أ﹝︺︣ أ︋﹢ ︵︀﹜︉، ﹇︀﹜️ ︋﹠﹢ ﹨︀︫﹛: أ︠︊︣﹡︀ ﹝﹞︡، ﹇︀ل و︔﹠︀ أ︋﹢ ا﹜︺︊︀س، ﹇︀ل ﹇︀ل ا︋﹟ ︨﹑م 
﹁﹊︀ن أول ﹝﹟  ﹁︃︠︢ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︻﹙﹫︀ً،. ا︮﹠︺﹢ا ﹝︀ أ︊︊︐﹛ إذا ︠﹙﹫︐﹛ ﹜﹪ ︻﹆﹫﹑ً: ﹇︀ل. ﹝﹠︀ ر︗﹑ً ﹝﹟ و﹜︡ك

  .﹝﹞﹟ ︑﹙︐︿ ︻﹙﹫﹥ ﹫︴︀﹡﹥ ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل، ︔﹛ أ︨︀﹝﹤ ︋﹟ ز︡ أ︨﹙﹛
︀ ﹨︀  ︡︀︋﹊﹪ از ﹁︣ز﹡︡ان ا︋﹢︵︀﹜︉ را ﹨︣ ﹊﹪ از ﹝: ︋﹠﹪ ﹨︀︫﹛ ﹎﹀︐﹠︡  ﹋﹥ ا︋﹢ ︵︀﹜︉ ﹁﹆﹫︣ و د︨️ ︑﹠﹌ ︫︡، ﹨﹠﹍︀﹝﹪: ا︋﹟ ︨﹑م ﹎﹀︐﹥ ا︨️

︻﹆﹫﹏ را ︋︣اي ﹝﹟ ︋﹍︢ار︡ و ﹨︣ ﹋︀ر ︠﹢ا︨︐﹫︡ ︋﹊﹠﹫︡ ؛ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ︻﹙﹪ را ︋︣اي ︨︣︎︨︣︐﹪ : ا︋﹢ ︵︀﹜︉ ﹎﹀️. ︨︣︎︨︣︐﹪ ﹋﹠﹫﹛
﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن از ﹝﹫︀ن ﹝︣دم ︋﹢ده ﹋﹠︀﹥ از ا﹟ ﹋﹥ او﹜﹫(︎︦ او ﹡︫ ﹟﹫︐︧︬ از ﹝︣دان ا︨️ ﹋﹥ د﹢ار ︠︀﹡﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ را دور زده ا︨️ . ︋︣دا︫️
  .︎︦ از آن ا︨︀﹝﹥ ︋﹟ ز︡ ا︨﹑م آورد) ا︨️

 ︉﹚︺︔ ﹩﹫ ﹟︋ ︡﹝︀ي(أ︋﹢ ا﹜︺︊︀س أ﹁﹢︐﹞ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣: ، دار ا﹜﹠٨︪︣، ص١، ﹝︖︀﹜︦ ︔︺﹙︉، ج)﹨ـ٢٩١ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹅︊︵.  

  بررسی سند روایت

﹟︧﹛ا ﹟︋ ︡﹝﹞ :  

  :︑﹢︔﹫﹅ ﹡﹞﹢ده ا︨️ و ︎︦ از آن  ︠︴﹫︉ ︋︽︡ادي ا︪︀ن را در ا︋︐︡ا ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده،
﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜ ﹟︋ ﹟︧︺﹆﹢ب ︋﹟ ا﹜︧﹟ ︋﹟ ا﹜︧﹫﹟ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ داود ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ ﹝﹆︧﹛ أ︋﹢ ︋﹊︣  

  .و﹋︀ن ︔﹆﹤ و︾﹫︣﹨﹛... وأ︋︀ ا﹜︺︊︀س ︔︺﹙︊︀ .. ا﹜﹞﹆︣ئ ا﹜︺︴︀ر ︨﹞︹ أ︋︀ ا﹜︧︣ي ﹝﹢︨﹩ ︋﹟ ا﹜︧﹟ ا﹜︖﹑︗﹙﹪ 
  .﹝﹢︔﹅ ︋﹢د... ﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜ ﹟︋ ﹟︧︺﹆﹢ب 

  .︋﹫︣وت –دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ، ﹡٢٠٦︫︣︀ص ٢، ︑︀ر ︋︽︡اد، ج)﹨ـ٤٦٣﹝︐﹢﹁︀ى(︋﹟ ︔︀︋️ ا﹜︴﹫︉   ا︋﹢︋﹊︣ أ﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹪ا﹜︊︽︡ادي، 
  :﹡﹢ ︧︡︀﹇﹢ت ﹞﹢ي ﹡﹫︤ ﹝﹪

  ...﹝﹟ أ︻︣ف ا﹜﹠︀س ︋︀﹜﹆︣اءات وأ﹠﹛ ﹜︷﹀﹢ ا﹜﹊﹢﹁﹫﹫﹟   و﹋︀ن ︔﹆﹤ ..﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜ ﹟︋ ﹟︧︺﹆﹢ب
 ﹟︧﹛ا ﹟︋ ︡﹝﹞ ..︀﹋ ️︠︀﹠︫ ︀ت︣دم ︋﹢د﹝﹢︔﹅ و ︋︀ ﹇︣ا﹞ ﹟︣︑ ︶﹁︀ دا︫️ و ﹏﹞.  

︋﹫︣وت،  –دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ، دار ا﹜﹠︪︣ ٣١٠ص ٥ا﹜︣و﹝﹪ ا﹜﹞﹢ي، أ︋﹢ ︻︊︡ اً ︀﹇﹢ت ︋﹟ ︻︊︡ اً، ﹝︺︖﹛ ا﹔د︋︀ء أو إر︫︀د ا﹔ر︉ إ﹜﹩ ﹝︺︣﹁﹤ ا﹔د︉، ج
  م١٩٩١ -﹨ـ  ١٤١١ا﹔و﹜﹩ : ا﹜︴︊︺﹤ 

  :﹡﹢︧︡ ذ﹨︊﹪ ﹡﹫︤ ︎︦ از ﹝︺︣﹁﹪ ﹝﹪
﹜﹠﹢ ا﹜﹊﹢﹁﹫﹫﹟ وأ︻︣﹁﹛ ︋︀﹜﹆︣اءات ﹝︪﹢ر﹨︀ و︾︊︣︀ و︫︀ذ﹨︀ ﹇︀ل أ︋﹢ ︻﹞︣و ا﹜︡ا﹡﹪  ﹥ا﹀︶ أ﹨﹏ ز﹝︀﹡ و﹋︀ن ﹝﹟

  .︻︀﹜﹛ ︋︀﹜︺︣︋﹫﹤  ﹥︽﹚﹛ ︶﹁︀︧﹟ ا﹜︐︭﹠﹫︿ ﹁﹪ ︻﹙﹢م ا﹜﹆︣آن ﹝︪﹢ر ︋︀﹜︱︊︳ وا﹖︑﹆︀ن ﹨﹢
،﹤﹁﹢﹋ ﹢﹡ ﹜﹚︻ ﹤︋ ︩﹡︀﹞︣دم ز﹞ ﹟︣︑ ︶﹁︀ وي از   ️در ︻﹙﹛ ﹇︣ا ︀﹡آ ﹟︣︑︀﹡ر و ︫︀ذ(دا﹢︪﹞ ︣﹫︾ ﹤ ر و﹢︪﹞ ﹤ (ا︋﹢ ︻﹞︣ دا﹡﹪ ﹎﹀︐﹥. ︋﹢د :



  .︋﹢د.. . و دا﹡︀﹪ ︋﹥ ︻﹙﹢ ︻︣︋﹪   ﹨﹢ در ︸︊﹅ و ا︑﹆︀ن ﹝︪﹢ر
 ,︋︪︀ر ︻﹢اد ﹝︺︣وف : ، ︑﹆﹫﹅ ٣٠٧، ص١ا﹜︢﹨︊﹪، ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ﹇︀﹞︀ز أ︋﹢ ︻︊︡ اً، ﹝︺︣﹁﹤ ا﹜﹆︣اء ا﹜﹊︊︀ر ︻﹙﹩ ا﹜︴︊﹆︀ت وا﹔︻︭︀ر، ج

  ،١٤٠٤ا﹔و﹜﹩ : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  –﹝﹣︨︧﹤ ا﹜︨︣︀﹜﹤ :  ︮︀﹜﹞ ︡ي ︻︊︀س، دار ا﹜﹠︪︣ ,︫︺﹫︉ ا﹔ر﹡︀ؤوط 

﹪﹫ ﹟︋ ︡﹝ا︋﹢ ا﹜︺︊︀س أ :  

  :﹎﹢︡ ا︋﹟ ︗﹢زي در ︋︀ره ا︪︀ن ﹝﹪. راوي دوم را ﹡﹫︤ ︑︺︡ادي از ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا﹡︡
ا﹜﹙︽﹤، أ ﹟︋ ︡﹝﹫﹩ ︋﹟ ز ﹟︋ ︧︡︀ر أ︋﹢ ا﹜︺︊︀س ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪، ﹝﹢﹐﹨﹛ ا﹜﹞︺︣وف ︋︓︺﹙︉ إ﹝︀م ا﹜﹊﹢﹁﹫﹫﹟ ﹁﹪ ا﹜﹠﹢ و

... ︶﹀﹛راً ︋︀﹜︭︡ق وا﹢︪﹞ ً︀﹛︀︮ ً︀﹠د ﹥︖ ﹥﹆︔ و﹋︀ن.  
︡ز ﹟︋ ﹪ ﹟︋ ︡﹝ا ... .،️︖ ،﹅︔﹢﹞ ︬︫ ،﹟︡︐﹞  د﹢︋ ︶﹀ و ﹪﹢﹍︐︨ر ︋﹥ را﹢︪﹞ و ﹛︀︮.  

 ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ﹟﹝︣﹛ا︋﹢ا﹜﹀︣ج ︻︊︡ ا ﹟︡﹛︀ل ا﹝︗ ،﹪﹚︊﹠﹛︀ى (ا︋﹟ ا﹜︖﹢زي ا﹁﹢︐﹞ـ ٥٩٧﹨(﹜﹞﹔ك وا﹢﹚﹝﹛ا ︀ر︑ ﹪﹁ ﹜︷︐﹠﹝﹛٢٤︫︣︀، ص ١٣، ج ، ا﹡ ، :
  .١٣٥٨ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ︮︀در 

  :ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ ﹡﹫︤ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ا︋﹟ ︗﹢زي ا︪︀ن را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا︨️
و﹋︀ن  ..أ ﹟︋ ︡﹝﹫﹩ ︋﹟ ز︡ ︋﹟ ︨﹫︀ر أ︋﹢ ا﹜︺︊︀س ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪ ﹝﹢﹐﹨﹛ ا﹜﹞﹙﹆︉ ︋︓︺﹙︉ إ﹝︀م ا﹜﹊﹢﹁﹫﹫﹟ ﹁﹪ ا﹜﹠﹢ وا﹜﹙︽﹤ 

  .﹀︶وا﹜ ︔﹆﹤ ︖﹤ د︪﹞ ︀﹛︀︮ ︀﹠﹢را ︋︀﹜︭︡ق
  .︋﹫︣وت –﹝﹊︐︊﹤ ا﹜﹞︺︀رف : ، ﹡٩٨︫︣︀، ص ١١، ا﹜︊︡ا﹤ وا﹜﹠︀﹤، ج )﹨ـ٧٧٤﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪، ا︋﹢ا﹜﹀︡اء إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ︻﹞︣ ا﹜﹆︫︣﹪ 

  :︑﹢︮﹫︿ ﹋︣ده و ︑﹢︔﹫﹅ ︠︴﹫︉ را ﹡﹫︤ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️»  ︻﹑﹝﹥، ﹝︡ث و ︫﹫ «︨﹫﹢︵﹪ ا︪︀ن را ︋﹥ ﹜﹆︉ 
﹋︀ن ︔﹆﹤   و﹇︀ل ا﹜︴﹫︉... ︋﹢ ا﹜︺︊︀س أ︤ ﹟︋ ﹩﹫ ﹟︋ ︡﹝︡ ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪ ︫﹫ ا﹜﹙︽﹤ ا﹜︺︣︋﹫﹤ أ ا﹜︺﹑﹝﹤ ا﹜﹞︡ث ︔︺﹙︉ 

︶﹀﹛︀︋ را﹢︪﹞ ︀﹛︀︮ ﹥︖ ︀︐︊︔.  
: ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ، ﹡٢٩٤︫︣︀، ص ١، ︵︊﹆︀ت ا﹜﹀︀ظ، ج )﹨ـ٩١١﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︧﹫﹢︵﹪، ︗﹑ل ا﹜︡﹟ أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ 

  .﹨ـ١٤٠٣ا﹔و﹜﹩، 
  :﹡﹢︧︡ ︮﹀︡ي ﹡﹫︤ ﹝﹪

إ﹝︀م ا﹜﹊﹢﹁﹫﹫﹟ ﹁﹪ ا﹜﹠﹢  ︔︺﹙︉ أ﹞︡ ︋﹟ ﹫﹩ ︋﹟ ︨﹫︀ر أ︋﹢ ا﹜︺︊︀س ︔︺﹙︉ ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪ ﹝﹢﹐﹨﹛ ا﹜﹠﹢ي ا﹜﹙︽﹢ي
  وا﹜︓﹆﹤ وا﹜︡︀﹡﹤  وا﹜﹙︽﹤

 ﹈︊أ ﹟︋ ﹏﹫﹚︠ ﹟︡﹛ا﹔ر﹡︀ؤوط و︑︣﹋﹪ ﹝︭︴﹀﹩، ﹡١٥٧︫︣︀، ص ٨ج  ، ا﹜﹢ا﹁﹪ ︋︀﹜﹢﹁﹫︀ت،)﹨ـ٧٦٤﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︭﹀︡ي، ︮﹑ح ا ︡﹝أ ﹅﹫﹆︑ ، : ︀ء﹫دار إ
  .م٢٠٠٠ -﹨ـ١٤٢٠ - ︋﹫︣وت  -︣اث ا﹜︐

  :﹝﹞︡ ︋﹟ ︨﹑م 

  :﹋﹠︡ ذ﹨︊﹪ در ︑︀ر ا﹐︨﹑م ︎︦ از ﹝︺︣﹁﹪ ا︋﹟ ︨﹑م، ا﹇﹢ال ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ را در︋︀ره وي ﹡﹆﹏ ﹝﹪
﹟﹝︣﹛﹛ ا﹜︊︭︣ي ا﹖︠︊︀ري، أ︠﹢ ︻︊︡ ا﹨﹐﹢﹞ ﹪﹝︖﹛م ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً أ︋﹢︻︊︡ اً ا﹑︨ ﹟︋ ︡﹝﹞ ... ︹﹡︀﹇ ﹟︋︀ن   :﹇︀ل ا﹋

  . ︮︡وق :و﹇︀ل ︮︀﹜ ︗︤رة . ...  ﹁︀ً ︋︀ر︻︀ًأد︊︀ً ︻︀﹜﹞︀ً ︻︀ر
  .وي ︮︡وق ا︨️: ︮︀﹜ ︋﹟ ︗︤ره ﹎﹀︐﹥. ... دا﹡︀، ︻︀رف ︋﹢د  وي اد︉،: ا︋﹟ ﹇︀﹡︹ ﹎﹀︐﹥ ا︨️
  ٣٢٣، ص١٧︑︀ر ا﹖︨﹑م ج

﹪﹞ ︭︣︑ ︪︀ن︣ش ︋﹥ ︑﹢︔﹫﹅ ا﹍و در ﹋︐︀ب د ︡﹠﹋:  
  .﹝﹢︔﹅  ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨﹑م ا﹜︖﹞﹪ أ︠︊︀ري - 5571

  ٥٨٧، ص٢ا﹜﹞︽﹠﹪ ﹁﹪ ا﹜︱︺﹀︀ء ج
  :﹡﹢︧︡ ذ﹨︊﹪ در ﹋︐︀ب د﹍︣ش ﹝﹪

  .و﹋︀ن ︮︡و﹇︀ ..و﹁﹫︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨﹑م ا﹜︖﹞﹩ ا﹜︊︭︣ى ا﹔︠︊︀رى ا﹜︀﹁︶ أ︋﹢ ︻︊︡ اً 



  .و او ︮︡وق ا︨️... ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨﹑م ︗﹞﹪ ا︠︊︀ري ︀﹁︶ و﹁︀ت ︀﹁︐﹥ ) 231(و در ا﹟ ︨︀ل 
  ٤٠٩، ص ١ا﹜︺︊︣ ﹁﹪ ︠︊︣ ﹝﹟ ︾︊︣، ج 

  :﹡﹢︧︡ ︮﹀︡ي ﹝﹪
وروى ︻﹠﹥ ︻︊︡ اً ︋﹟ ا﹖﹝︀م ... و﹋︀ن ﹝﹟ أ﹨﹏ ا﹜﹀︱﹏ وا﹔دب ... ︠︊︀ري ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨﹑م ا﹜︊︭︣ي ا﹔: ا︋﹟ ︨﹑م( 

  إ﹐ أن أ︋︀ ︠﹫︓﹞﹤ ﹇︀ل ﹋︀ن ︣﹝﹩ ︋︀﹜﹆︡ر و︻︀﹝﹤ ا﹜﹞︡︔﹫﹟ ︻﹙﹩ ︮︡﹇﹥ و︔﹆︐﹥  ...أ﹞︡ و︾﹫︣ه 
و ︑﹞︀﹝﹪ ﹝︡︔︀ن او را ︔﹆﹥ و ...  .︻︊︡ اً ︋﹟ ا﹞︡ ︋﹟ ﹠︊﹏ و د﹍︣ان از وي روا️ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡︡. از ا﹨﹏ ﹁︱﹏ و ادب ︋﹢د... ا︋﹟ ︨﹑م 
  . ...دا﹡︡ را︨︐﹍﹢ ﹝﹪

  ٩٦، ص ٣ا﹜﹢ا﹁﹪ ︋︀﹜﹢﹁﹫︀ت، ج 
،️روا ﹈ ﹏﹆﹡ ︣ده ا︨️  ﹨﹫︓﹞﹪ ﹡﹫︤ ︋︺︡ از﹋ ︭︣︑ ︪︀نا ﹅﹫︔﹢︑ ︣︋:  

 ﹩﹚︻ ﹪﹠﹀﹛︃︐ ﹪﹡︀︴︻أ ﹜﹚︨︀ب إن ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︴﹛﹝﹥ أ﹡﹥ ﹇︀ل ﹜︺﹞︣ ︋﹟ ا﹢﹇ ︰︺︋ ﹪﹠︔︡﹁ ︀ل ا︋﹟ ︨﹑م﹇
أ︉ أن آ︠︢ ︻﹙﹩ ا﹐︨﹑م أ︗︣ا ﹁︃﹡︀ أرد﹨︀ ﹇︀ل إ﹡﹥ ﹜﹛ ﹊︴︺︀ إ﹐ و﹨﹢ ︣ى أ﹡︀ ﹜﹈ ﹅ رواه ا﹜︴︊︣ا﹡﹪ ︻﹟  ا﹔︨﹑م ﹁﹙﹛

﹪﹝︖﹛م ا﹑︨ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︻ و﹋﹑﹨﹞︀ ︔﹆﹤  ︠﹙﹫﹀﹤ ︋﹟ ︠﹫︀ط.  
  ١٨٥، ص ٦﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡ ج 

  .︀﹋﹛ ﹡﹫︪︀︋﹢ري روا︐﹪ را ﹋﹥ در ︨﹠︡ش ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨﹑م ︗﹞﹪ ﹇︣ار دارد ︑﹫︭ ﹋︣ده ا︨️
  ٣٦٨٨ح ، ٤٩١، ص ٢︡رك ︻﹙﹩ ا﹜﹫︭﹫﹟ ج ا﹜﹞︧︐
  .ر︨︀﹡︡ ا﹟ روا️ از ﹡︷︣ ︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣ ا︨️ و ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م را ︋﹥ ا︔︊︀ت ﹝﹪: ﹡︐﹫︖﹥

  : سند دوم

  :ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ د﹝︪﹆﹪ روا️ ﹁﹢ق را ︋︀ ︨﹠︡ د﹍︣ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️
﹡﹪ وأ︋﹢ ا﹜︧﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ إ︨︀ق ︋﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ا﹜︊︤ار وأ︋﹢ ︋﹟ ﹡︀︮︣ أ﹡︀ أ︋﹢ ︵︀﹨︣ ا﹜︊︀﹇﹑) ﹝﹞︡(وأ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ 

أ﹡︀ ﹝﹞︡ ) ا﹜︧﹟ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛(﹇︀﹜﹢ا أ﹡︀ أ︋﹢ ︻﹙﹪ ︋﹟ ︫︀ذان ) ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ︋﹟ ا︋︣ا﹨﹫﹛(︻﹙﹪ ︋﹟ ﹡︊︀ن 
 ︋﹟ ا﹜︧﹟ ︋﹟ ﹝﹆︧﹛ ﹡︀ أ︋﹢ ا﹜︺︊︀س ﹇︀ل ﹇︀ل ا︋﹟ ︨﹑م ﹜﹞︀ أ﹝︺︣ أ︋﹢ ︵︀﹜︉ ﹇︀﹜️ ︋﹠﹢ ﹨︀︫﹛ د︻﹠︀ ﹁﹙﹫︃︠︢ ﹋﹏ ر︗﹏ ﹝﹠︀

﹁﹊︀ن أول ﹝﹟  ر︗﹑ ﹝﹟ و﹜︡ك ﹇︀ل ا︮﹠︺﹢ا ﹝︀ أ︊︊︐﹛ إذا ︠﹙﹫︐﹛ ﹜﹪ ︻﹆﹫﹑ ﹁︃︠︢ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︻﹙﹫︀
  .﹝﹞﹟  ﹤﹫﹚︻ ︿︐﹚﹫︴︀﹡﹥ ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل أ︨﹙﹛

و︑︧﹞﹫﹤ ﹝﹟ ﹚︀  ، ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ وذ﹋︣ ﹁︱﹙︀)﹨ـ٥٧١﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ︋﹪ ا﹜﹆︀︨﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹟ إ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً،
  .١٩٩٥ -︋﹫︣وت  - دار ا﹜﹀﹊︣ : ﹝︉ ا﹜︡﹟ أ︋﹪ ︨︺﹫︡ ︻﹞︣ ︋﹟ ︾︣ا﹝﹤ ا﹜︺﹞︣ي، ﹡︀︫︣: ، ︑﹆﹫﹅٢٨٣، ص٢٦﹝﹟ ا﹔﹝︀︔﹏، ج

  ︻﹙﹪ أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋︨︣﹢ل اً ):پرچمدار سپاه حضرت( ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹨︀︫﹛ ︋﹟ ︻︐︊﹤ ا﹜﹞︣﹇︀ل .4

︣︎﹛ را   و﹇︐﹪ او ︋﹥ ︫︀دت ر︨﹫︡،. ︮﹀﹫﹟ ︣︎﹞︡ار آن ︱︣ت ︋﹢د ﹨︀︫﹛ ︋﹟ ︻︐︊﹥ ﹊﹪ از ا︮︀ب ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م در ︗﹠﹌
او در ا︵︀︻️ ︎︧︣ ︻﹞﹢ي   :︎︧︣ش ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹨︀︫﹛ ︋︣دا︫️ و ︋﹥ ︗﹠﹌ ︎︣دا︠️ و ︋︺︡ از ﹞︡ و ︔﹠︀ي ا﹜﹪ از ︎︡رش ︑︺︣︿ ﹋︣د و ﹎﹀️

  .︑︣﹟ ﹝︣دم در د﹟ ︠︡ا ︋﹢د︎︧︣ ︻﹞﹢ي ر︨﹢ل ︠︡ا ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣دي ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ آن ︱︣ت ا﹞︀ن آورد و ﹁﹆﹫﹥ . ر︨﹢ل ︠︡ا ︋﹢د
  :﹝︐﹟ ︨﹠︀ن او را ﹡︭︣ ︋﹟ ﹝︤ا ﹜﹠﹫﹟ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️

 ﹟︧﹛ا ﹟︋ ︡﹝ا﹖︨﹑م أ︋﹢ ا﹜︊︣﹋︀ت ︻︊︡ ا﹜﹢﹨︀ب ︋﹟ ا﹜﹞︊︀رك ︋﹟ أ ﹫︫ ﹥﹆︓﹛ا ﹫︪﹛أ︠︊︣﹡︀ ا ﹜﹫︣﹛ا ﹟﹝︣﹛اً ا ﹜︧︋
︋﹆︣اء︑﹪ ︻﹙﹫﹥، ﹇︀ل أ︋﹢ ︺﹙﹩  أ︠︊︣﹡︀ ا﹜︪﹫ أ︋﹢ ا﹜︧﹫﹟ ا﹜﹞︊︀رك ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︖︊︀ر ا︋﹟ أ﹞︡ ا﹜︭﹫︣﹁﹩: ا﹔﹡﹞︀︵﹪، ﹇︀ل

﹇︀ل أ︋﹢ ا﹜︧﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︔︀︋️ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︔︀︋️ : أ﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹢ا︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ا︋﹟ ︗︺﹀︣



﹇︀ل أ︋﹢ ﹝﹞︡ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ ا﹜︣︋﹫︹ ︋﹟ ﹨︪︀م : ﹇︀ل أ︋﹢ ا﹜︧﹟ ︻﹙﹩ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹆︊﹤: ا﹜︭﹫︣﹁﹩
﹇︀ل ﹨︀︫﹛ : ︻﹞︣و ︋﹟ ︫﹞︣، ︻﹟ ا﹜︧︡ى ︻﹟ ︻︊︡ ا﹜﹫︣ ا﹜﹞︡ا﹡﹪ ﹇︀ل.ا﹛﹇︀ل أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ﹡︭︣ ︋﹟ ﹝︤: ا﹜﹠︡ي ا﹜︤از

︃︀ ا﹜﹠︀س، إن ﹨︀︫﹞︀ ﹋︀ن ︻︊︡ا    :وأ︠︢ ا﹜︣ا﹁ ﹥﹞︡ اً وأ︔﹠﹩ ︻﹙﹫﹥ ︔﹛ ﹇︀ل ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹨︀︫﹛  ︔﹛ ﹇︀ل... ︋﹟ ︻︐︊﹤ 
﹜︢ى ﹐ ︺︭﹩ ﹝﹟ ︻︊︀د اً ا﹜︢﹟ ﹇︡ر أرزا﹇﹛، و﹋︐︉ آ︔︀ر﹨﹛، وأ︭﹩ أ︻﹞︀﹜﹛، و﹇︱﹩ آ︗︀﹜﹛، ﹁︡︻︀ه ر︋﹥ ا

﹚﹛ ︣﹞﹔ا ﹜﹚︨اً﹁︃︗︀︋﹥، و ﹟د ﹪﹁ ﹜﹆﹁ا︋﹟ ︻﹛ ر︨﹢ل اً، وأول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋﹥، وأ ﹥︻︀︵ ﹪﹁ ︡﹨︀︗﹢.  
اي ﹝︣دم ﹨﹞︀﹡︀ ﹨︀︫﹛ ︋﹠︡ه از : ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹨︀︫﹛ ︣︎﹛ را ﹎︣﹁️ و ﹞︡ و ︔﹠︀ي ا﹜﹪ را ︋︖︀ آورد ︨︍︦ ﹎﹀️: ﹎﹢︡ ︻︊︡ ا﹜﹫︣ ﹨﹞︡ا﹡﹪ ﹝﹪
﹨︀︫﹛ از ︎︣ورد﹎︀رش . روزي ︫︀ن را ﹝﹆︡ر ﹋︣ده و ا︻﹞︀﹜︪︀ن را ︫﹞︀رش ﹋︣ده و ا︗﹏ ︫︀ن را ︐﹞﹪ ﹇︣ار داده آن ︠︡ا﹪ ﹋﹥  ︋﹠︡﹎︀ن ︠︡او﹡︡ ︋﹢د،

︠﹢ا︨️ و ︠︡او﹡︡ ا︗︀︋︐︩ ﹁︣﹝﹢د و ا﹝︣ ︠﹢د را ︋﹥ ︠︡ا وا﹎︢ا︫️ و در راه ا︵︀︻️ از ︎︧︣ ︻﹛ ر︨﹢ل ︠︡ا و ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ا﹞︀ن 
  . ...︗︀د ﹋︣د آورد و ﹁﹆﹫﹥ ︑︣﹟ ﹝︣دم در د﹟ ︠︡ا ︋﹢د،

  .︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣: دار ا﹜﹠︪︣ ،٣٥٦، ص ١ج و﹇︺﹤ ︮﹀﹫﹟،) ﹨ـ٢١٢﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜﹞﹠﹆︣ي، ﹡︭︣ ︋﹟ ﹝︤ا﹛ ︋﹟ ︨﹫︀ر 
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  :﹎﹢﹡﹥ ﹎︤ارش ﹋︣ده ا︨️ ه، ا﹟ا︋﹟ ا︋﹪ ا﹜︡︡ ﹡︷︣ وي را در ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ﹋﹥ در ﹇︀﹜︉ ︫︺︣ ︋﹫︀ن ﹋︣د
 ﹟﹫﹀︭︋ ︤︖︑︣ ﹪﹡︡ا﹝﹛و﹇︀ل ︨︺﹫︡ ︋﹟ ﹇﹫︦ ا:  

  ﹁﹫﹞︀ روى  أول ﹝﹟ أ︗︀︋﹥.  . .﹨︢ا ︻﹙﹪ وا︋﹟ ︻﹛ ا﹜﹞︭︴﹀﹩ 
  ﹨﹢ ا﹖﹝︀م ﹐ ︊︀﹜﹪ ﹝﹟ ︾﹢ى

﹟︣دي ا︨️ ﹋﹥ د: ︠﹢ا﹡︡ ﹎﹢﹡﹥ ر︗︤ ﹝﹪ ︨︺﹫︡ ︋﹟ ﹇﹫︦ ﹨﹞︡ا﹡﹪ در ︮﹀﹫﹟ ا﹁ ﹟﹫︐︧﹡ او ️و ︎︧︣ ︻﹞﹢ي ﹝︭︴﹀﹪ و ︵︊﹅ روا ﹪﹚︻ ﹟ت ا﹢︻
    .ر︨﹢ل ︠︡ا را ا︗︀︋️ ﹋︣د

: ، ︑﹆﹫﹅١٣٩، ص١٣، ︫︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹤، ج )﹨ـ ٦٥٥﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︡︡ ا﹜﹞︡ا﹠﹪ ا﹜﹞︺︐︤﹜﹪، ا︋﹢︀﹝︡ ︻︤ ا﹜︡﹟ ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡  إ︋﹟ أ︋﹪
  .م١٩٩٨ -﹨ـ ١٤١٨ا﹔و﹜﹩، : ﹜︊﹠︀ن، ا﹜︴︊︺﹤/ ︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ﹝﹞︡ ︻︊︡ ا﹜﹊︣﹛ ا﹜﹠﹞︣ي، ﹡︀︫︣
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در ا︋︐︡ا ︖︀ج ﹡︷︣ ︨︺﹫︡ ︋﹟ ︗︊﹫︣ را در ︋︀ره . ا︪︀ن ﹎﹀︐﹍﹢ي ﹝﹀︭﹙﹪ ︋︀ ︖︀ج ︋﹟ ﹢︨︿ ︔﹆﹀﹪ دارد. ︨︺﹫︡ ︋﹟ ︗︊﹫︣ ﹊﹪ از ︑︀︋︺︀ن ا︨️
  .︻﹞︣ ︋﹟ ︠︴︀ب و ︻︓﹞︀ن ︨﹣ال ﹋︣د و او ︗﹢اب داد  ا︋﹢ ︋﹊︣،  ر︨﹢ل ︠︡ا،

  .او ︎︧︣ ︻﹞﹢ي ر︨﹢ل ︠︡ا و ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️ :در ︋︀ره ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ﹎﹀️
︡︔﹠︀ ︻︊︡ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︗︺﹀︣ وا﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹝﹢︨﹩ ︔﹠︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡اً ︋﹟ ر︨︐﹤ ︔﹠︀ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ 
ا﹜︧﹟ ا﹜︺﹑ف ︔﹠︀ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ︤︡ ا﹜︭﹀︀ر ︔﹠︀ ﹢︫︉ ︻﹟ ا﹜︧﹟ ﹇︀ل ﹜﹞︀ أ︑﹩ ا﹜︖︀ج ︋︧︺﹫︡ ︋﹟ ︗︊﹫︣ ﹇︀ل أ﹡️ 

ل ︋﹏ أ﹡︀ ︨︺﹫︡ ︋﹟ ︗︊﹫︣ ﹇︀ل ︋﹏ أ﹡️ ا﹜︪﹆﹪ ︋﹟ ﹋︧﹫︣ ﹇︀ل ﹋︀﹡️ أ﹝﹪ أ︻︣ف ︋︀︨﹞﹪ ﹝﹠﹈ ﹇︀ل ﹝︀ ا﹜︪﹆﹪ ا︋﹟ ﹋︧﹫︣ ﹇︀
︑﹆﹢ل ﹁﹪ ﹝﹞︡ ﹇︀ل ︑︺﹠﹪ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹇︀ل ﹡︺﹛ ﹇︀ل ︨﹫︡ و﹜︡ آدم ا﹜﹠︊﹪ ا﹜﹞︭︴﹀﹩ ︠﹫︣ ﹝﹟ ︋﹆﹪ و︠﹫︣ 

 ﹩︱﹞ ﹟﹞...  
وزوج ﹁︀︵﹞﹤ وأ︋﹢ ا﹜︧﹟  أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ا︋﹟ ︻﹛ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ و ﹇︀ل ﹁﹞︀ ︑﹆﹢ل ﹁﹪ ︻﹙﹪ ﹇︀ل 

﹟﹫︧﹛وا.  
︖︀ج . ﹝﹟ ︨︺﹫︡ ︋﹟ ︗︊﹫︣م  ﹡﹥،: ︑﹢ ︫﹆﹪ ا︋﹟ ﹋︧﹫︣ ﹨︧︐﹫︡؟ ا︋﹟ ︗︊﹫︣ ﹎﹀️: ﹋﹥ ︨︺﹫︡ ︋﹟ ︗︊﹫︣ را ﹡︤د ︖︀ج آورد﹡︡، ︖︀ج ︋﹥ او ﹎﹀️ ﹨﹠﹍︀﹝﹪
﹡︷︣ ︑﹢ در ︋︀ره ر︨﹢ل ︠︡ا : ﹎﹀️︖︀ج . ﹝︀درم ︋﹫︪︐︣ از ︑﹢ ︋﹥ ا︨﹛ ﹝﹟ ︫﹠︀︠️ دا︫️: ︨︺﹫︡ ︋﹟ ︗︊﹫︣ ﹎﹀️. ︑﹢ ︫﹆﹪ ︋﹟ ﹋︧﹫︣ ﹨︧︐﹪: ﹎﹀️



  ...ا︪︀ن آ﹇︀ي ﹁︣ز﹡︡ان آدم، ︎﹫︀﹝︊︣ ︋︣﹎︤︡ه، ︣︐︋﹟ ﹝︣دم ﹎︫︢︐﹥ و آ﹠︡ه ︋﹢د: ﹫︧️؟ ﹎﹀️
او ︎︧︣ ︻﹞﹢ي ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ و ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ︋﹢د ﹋﹥ ا︨﹑م آورد و ︫﹢﹨︣ : ﹎﹢﹪؟ ﹎﹀️ در ︋︀ره ︻﹙﹪  :﹪﹞ ﹤︖︀ج ﹎﹀️

  .﹁︀︵﹞﹥ و ︎︡ر ︧﹟ و ︧﹫﹟ ︋﹢د
: ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹜﹊︐︀ب ا﹜︺︣︋﹪ : ، ﹡٢٩٤︫︣︀، ص٤ج ، ﹙﹫﹤ ا﹔و﹜﹫︀ء و︵︊﹆︀ت ا﹔︮﹀﹫︀ء،)﹨ـ٤٣٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹔︊︮︀﹡﹪، ا︋﹢﹡︺﹫﹛ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً 

  .﹨ـ١٤٠٥ا﹜︣ا︋︺﹤، 
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  .﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡﹡﹫︤ ﹝︐︺﹆︡ ا︨️ ﹋﹥ ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡︧︐﹫﹟   ﹝︖︀﹨︡ ﹊﹪ از ︻﹙﹞︀ي ︑︀︋︺﹪
  :ا︨ ﹟﹟ ﹝︖︀﹨︡ را ︋︧﹫︀ري از ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡︡

أول ﹝﹟   ﹇︀ل أ︠︊︣﹡︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣ ﹇︀ل أ︠︊︣﹡︀ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ﹡︀﹁︹ وإ︨︀ق ︋﹟ ︀زم ︻﹟ أ︋﹪ ﹡︖﹫ ︻﹟ ﹝︖︀﹨︡ ﹇︀ل
  .و﹨﹢ ︋﹟ ︻︪︣ ︨﹠﹫﹟  ︮﹙﹩ ︻﹙﹪

  .﹡︡ ︻﹙﹪ ︋﹢د در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ده ︨︀ل دا︫️﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا
  :ا﹟ روا️ در ﹝﹠︀︋︹ ذ﹏ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️

  .︋﹫︣وت -دار ︮︀در : ، ﹡٢١︫︣︀، ص٣، ا﹜︴︊﹆︀ت ا﹜﹊︊︣ى، ج)﹨ـ٢٣٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︤﹨︣ي، ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨︺︡ ︋﹟ ﹝﹠﹫︹ ا︋﹢︻︊︡اً ا﹜︊︭︣ي 
، ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ وذ﹋︣ ﹁︱﹙︀ و︑︧﹞﹫﹤ ﹝﹟ ﹚︀ )﹨ـ٥٧١﹝︐﹢﹁︀ى(،ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ︋﹪ ا﹜﹆︀︨﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹟ إ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً

  .١٩٩٥ - ︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹀﹊︣ : ﹝︉ ا﹜︡﹟ أ︋﹪ ︨︺﹫︡ ︻﹞︣ ︋﹟ ︾︣ا﹝﹤ ا﹜︺﹞︣ي، ﹡︀︫︣: ، ︑﹆﹫﹅٢٦، ص٤٢﹝﹟ ا﹔﹝︀︔﹏، ج
 ﹪﹀﹠﹛ا ︡﹝﹞﹢︋ا ︿︨﹢ ﹟︋ ً︊︡ا︻ ،﹪︺﹚︤﹛ج)﹨ـ٧٦٢﹝︐﹢﹁︀ى(ا ،﹥︡ا﹛ا ︒︀د﹔ ﹥٤٥٩، ص٣، ﹡︭︉ ا﹜︣ا﹆︑ ،﹅﹫ :︫︣︀﹡ ،ا﹜︊﹠﹢ري ︿︨﹢ ︡﹝﹞ : دار

 ︒︡﹛ـ١٣٥٧ –﹝︭︣  -ا﹨.  
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︋﹥ ﹡﹆﹏ ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ ︨﹥ ︑﹟ از ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹫︤ ︻﹆﹫︡ه ︫︀ن ︋︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د از ﹝﹫︀ن ﹝︣دان ا︨﹑م آورده 
  :ا︨️

  .وأ︋﹢ إ︨︀ق أول ﹝﹟ ا︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل ︻﹙﹩ ة﹇︐︀دو و︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹆﹫﹏ و﹇︀ل ا︋﹟ ︫︀ب
،﹏﹫﹆︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ً︀ب، ︻︊︡ ا︫ ﹟︋︀ق ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡  ا︨︣د از ﹝﹫︀ن ﹝︣دان ﹋﹥ ا︨﹑م آورد،: ﹇︐︀ده و ا︋﹢ ا﹁ ﹟﹫︐︧﹡  ️︨ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ا ﹟︋ ﹪﹚︻.  

، ١٠٩٢، ص٣﹐︨︐﹫︺︀ب ﹁﹪ ﹝︺︣﹁﹤ ا﹔︮︀ب، ج، ا)﹨ـ٤٦٣﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ ا﹜﹠﹞︣ي ا﹜﹆︣︵︊﹪ ا﹜﹞︀﹜﹊﹪، ا︋﹢︻﹞︣ ﹢︨︿ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ 
﹅﹫﹆︑ :︫︣︀﹡ ،ا﹜︊︖︀وي ︡﹝﹞ ﹪﹚︻ : ﹏﹫︖﹛ـ١٤١٢ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹨.  
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دا﹡︡ و ا﹟ روا️ را ا︋﹢ ﹨﹙︀ل  ︧︐﹫﹟ ﹝︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝﹪︵︀﹜︉ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م را ﹡ از ا﹝︀م ︋︀﹇︣ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡﹫︤ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا︪︀ن ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪
  :︻︧﹊︣ي ﹠﹫﹟ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️
︡︔﹠﹪ أ︋﹢ ︻︊︡ اً ا︋﹟ ز︀د ︋﹟ ︨﹞︺︀ن ا﹜﹞︡ا﹠﹪، : أ︠︊︣ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ︋﹪ ︻﹞︣ ا﹜﹠︡ي ﹇︀ل: وأ︠︊︣﹡﹪ أ︋﹢ أ﹞︡ ﹇︀ل

﹜﹞︡﹠﹤ و﹨﹢ ا︋﹟ و﹨﹢ ا︋﹟ إ︡ى ︻︪︣ة ︨﹠﹤، و﹨︀︗︣ إ﹜﹩ ا ︻﹙﹪ أول ذ﹋︣ آ﹝﹟  :︻﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹫﹟ ﹇︀ل
﹥﹠︨ ﹟︪︣︻أر︋︹ و.  

در  ﹤﹋ ﹪﹛︀︀زده ︨︀ل دا︫️ و ︋﹥ ︨﹢ي ﹝︡﹠﹥ ﹨︖︣ت ﹋︣د در ﹡ ﹪﹚︻   ﹪﹛︀︧︐﹫﹟ ﹝︣دي ا︨️ ﹋﹥ ا﹞︀ن آورد،: ا﹝︀م ︋︀﹇︣ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹁︣﹝﹢د
  .﹎︫︢️ ︨︀ل از ︻﹞︣ش ﹝﹪ 24﹋﹥ 



، ︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ٣٥، ص١، ا﹔وا﹏ ﹜﹙︺︧﹊︣ي، ج)﹨ـ٣٩٥ى﹝︐﹢﹁︀(ا﹜︺︧﹊︣ي، أ︋﹢ ﹨﹙︀ل ا﹜︧﹟ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹞ ﹟︋ ﹩﹫ ﹟︋ ︡﹫︺︨ ﹟︋ ﹏︨︣ان 
  .ا﹜﹊︊﹫︣

  :ا︋﹟ ا︋﹪ ا﹜︡︡ ا﹟ روا️ را ︋︀ ا﹟ ︨﹠︡﹨︀ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️
︻﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣، ︻﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︨﹞︺︀ن، ︻﹟ ︗︺﹀︣ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︻﹟ أ︋﹫﹥ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م، 

وروى ︻︊︡ اً ︋﹟ ز︀د ا﹜﹞︡﹡﹪، ︻﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹪ ا﹜︊︀﹇︣ ︻﹙﹫﹥  .أن ︻﹙﹫︀ً ﹫﹟ أ︨﹙﹛ ﹋︀ن ا︋﹟ إ︡ى ︻︪︣ة ︨﹠﹤ 
  .أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋︀ً ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ :ا﹜︧﹑م، ﹇︀ل 

  ١٤١، ص١٣︫︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹤، ج 

  ) هـ124متوفاي  ) ( محمد بن شهاب الزهري (ابن شهاب . 11

﹋﹥ ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د از ﹝﹫︀ن ﹝︣دان ا︨﹑م آورده ︋﹥ ﹡﹆﹏ ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ ︨﹥ ︑﹟ از ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹫︤ ︻﹆﹫︡ه ︫︀ن ︋︣ ا﹟ ا︨️ 
  :ا︨️

  .وأ︋﹢ إ︨︀ق أول ﹝﹟ ا︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل ︻﹙﹩ ﹇︐︀دةو و︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹆﹫﹏ و﹇︀ل ا︋﹟ ︫︀ب
،﹏﹫﹆︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ً︀ب، ︻︊︡ ا︫ ﹟︋︀ق ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡  ا︨︣د از ﹝﹫︀ن ﹝︣دان ﹋﹥ ا︨﹑م آورد،: ﹇︐︀ده و ا︋﹢ ا﹁ ﹟﹫︐︧﹡   ﹪﹚︻️︨ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ا ﹟︋.  

، ١٠٩٢، ص٣، ا﹐︨︐﹫︺︀ب ﹁﹪ ﹝︺︣﹁﹤ ا﹔︮︀ب، ج)﹨ـ٤٦٣﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ ا﹜﹠﹞︣ي ا﹜﹆︣︵︊﹪ ا﹜﹞︀﹜﹊﹪، ا︋﹢︻﹞︣ ﹢︨︿ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ 
﹅﹫﹆︑ :︫︣︀﹡ ،ا﹜︊︖︀وي ︡﹝﹞ ﹪﹚︻ : ﹏﹫︖﹛ـ١٤١٢ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹨.  

  :﹋︣ده ا︨️ ا︋﹟ ا︨︀ق ﹡﹫︤ ︨﹟ ا︋﹟ ︫︀ب ز﹨︣ي را ﹡﹆﹏
و﹨﹢ ﹇﹢ل  و﹇︀ل ا︋﹟ إ︨︀ق أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋︀ً و︋︨︣﹢﹜﹥ ﹝﹞︡ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل ︻﹙﹩ ︋﹟ ا︋﹩ ︵︀﹜︉

﹥︖︡︠ ︡︺︋ ︀ب إ﹐ أ﹡﹥ ﹇︀ل ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل︫ ﹟︋ا ﹥︖︡︠ ﹩﹁ ︹﹫﹝︖﹛و﹨﹢ ﹇﹢ل ا.  
و ا﹟ ﹇﹢ل ا︋﹟ ︫︉ ا︨️ ︋︀ ا﹟ . ︋﹫︴︀﹜︉ ا︨️﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︋﹥ ︠︡ا و ر︨﹢ل ︠︡ا ا﹞︀ن آورد از ﹝﹫︀ن ﹝︣دان ︻﹙﹪ ︋﹟ ا: ا︋﹟ ا︨︀ق ﹎﹀︐﹥

  .︑﹀︀وت ﹋﹥ وي ﹎﹀︐﹥ ︻﹙﹪ از ﹝﹫︀ن ﹝︣دان ︋︺︡ از ﹡ ﹤︖︧︡︠︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️ و ﹇﹢ل ﹨﹞﹥ در ︋︀ره ︡︠︖﹥ ﹨﹞﹫﹟ ا︨️
، ١٠٩٠، ص٣ج  ، ا﹐︨︐﹫︺︀ب ﹁﹪ ﹝︺︣﹁﹤ ا﹔︮︀ب،)﹨ـ٤٦٣﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ ا﹜﹠﹞︣ي ا﹜﹆︣︵︊﹪ ا﹜﹞︀﹜﹊﹪، ا︋﹢︻﹞︣ ﹢︨︿ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ 

﹅﹫﹆︑ :︫︣︀﹡ ،ا﹜︊︖︀وي ︡﹝﹞ ﹪﹚︻ : ﹏﹫︖﹛ـ١٤١٢ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹨.  

و ا︋﹢ ) ﹨ـ١٣٦﹝︐﹢﹁︀ي) (ر︋﹫︺﹤ ا﹜︣اي(︋﹟ ﹁︣وخ   ، ر︋﹫︺﹤) ﹨ـ١٣٠﹝︐﹢﹁︀ي(﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜﹞﹠﹊︡ر  .14و  13،  12

  اول ﹝﹟ آ﹝﹟ و︮﹙﹪ ︻﹙﹪) : ﹨ـ١٤٠﹝︐﹢﹁︀ي) (︨﹙﹞﹤ ︋﹟ د﹠︀ر(︀زم ﹝︡﹡﹪ 

﹙︊﹪ و ︔︺︀﹜︊﹪ دو ︑﹟ از ﹝﹀︧︣ان ا﹨﹏ ︨﹠️، دو ﹇﹢ل را در ︋︀ره ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ︋︺︡ از ︱︣ت ︡︠︖﹥ را ︋﹫︀ن ﹋︣ده و ︑︭︣ ا︋﹢ ا︨︀ق ︔︺
ا﹟ ﹇﹢ل از ا︋﹟ . ︵︀﹜︉ ا︨️ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ︋﹠︀︋︣ ﹈ ﹇﹢ل، او﹜﹫﹟ ﹝︣دي ﹋﹥ ︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ا﹞︀ن آورد، و ﹨﹞︣اه ا︪︀ن ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡، ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪

  :﹠﹊︡ر، ر︋﹫︺﹤ ا﹜︣أي و ا︋﹢ ︀زم ا︨️﹝﹞︡ ︋﹟ ﹝... ︻︊︀س
وا︠︐﹙﹀﹢ا أ︱︀ً ﹁﹪ أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋︨︣﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︋︺︡ ا﹝︣أ︑﹥ ﹢︠ ️﹠︋ ﹥︖︡︠﹙︡ ﹝︹ ا︑﹀︀﹇﹛ أ﹡︀ أول 

﹩ : ﹁﹆︀ل ︋︺︱﹛ . ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋︀﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ وَ︮︡ـ﹇︐﹥  أول ذ﹋︣ آ﹝﹟ ︋︨︣﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ و︮﹙ّ
و﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜﹞﹠﹊︡ر ور︋﹫︺﹤ ا﹜︣أي وأ︋﹪  و﹨﹢ ﹇﹢ل ا︋﹟ ︻︊︀س و︗︀︋︣ وز︡ ︋﹟ أر﹇﹛) ح ( ︋﹪ ︵︀﹜︉ ﹝︺﹥ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ
  .︀زم ا﹜﹞︡﹡﹪

ا﹖﹝︀م أ︋﹪ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︀︫﹢ر، ﹝︣ا︗︺﹤ : ، ︑﹆﹫﹅٨٣، ص٥، ا﹜﹊︪︿ وا﹜︊﹫︀ن، ج)﹨ـ٤٢٧﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︓︺﹙︊﹪ ا﹜﹠﹫︧︀︋﹢ري، ا︋﹢إ︨︀ق أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛ 
  .م٢٠٠٢-﹨ـ١٤٢٢ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -دار إ﹫︀ء ا﹜︐︣اث ا﹜︺︣︋﹪ : ي، ﹡︀︫︣و︑︡﹇﹫﹅ ا﹔︨︐︀ذ ﹡︷﹫︣ ا﹜︧︀︻︡

 –﹝﹣︨︧﹤ ا﹔︻﹙﹞﹪ ﹜﹙﹞︴︊﹢︻︀ت : ، ﹡٨٣︫︣︀، ص٥، ا﹜︖﹢ا﹨︣ ا﹜︧︀ن ﹁﹪ ︑﹀︧﹫︣ ا﹜﹆︣آن، ج)﹨ـ٨٧٥﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︓︺︀﹜︊﹪، ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ﹞ ﹟︋ ︡﹝﹞﹙﹢ف 
  .︋﹫︣وت
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ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ ︨﹥ ︑﹟ از ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹫︤ ︻﹆﹫︡ه ︫︀ن ︋︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د از ﹝﹫︀ن ﹝︣دان ا︨﹑م آورده  ︋﹥ ﹡﹆﹏
  :ا︨️

  .وأ︋﹢ إ︨︀ق أول ﹝﹟ ا︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل ︻﹙﹩ ﹇︐︀دةو و︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹆﹫﹏ و﹇︀ل ا︋﹟ ︫︀ب
،﹏﹫﹆︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ً︀ب، ︻︊︡ ا︫ ﹟︋︀ق ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡ ﹇︐︀ده و ا︋﹢  ا︨︣د از ﹝﹫︀ن ﹝︣دان ﹋﹥ ا︨﹑م آورد،: ا﹁ ﹟﹫︐︧﹡  ️︨ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ا ﹟︋ ﹪﹚︻.  

، ١٠٩٢، ص٣، ا﹐︨︐﹫︺︀ب ﹁﹪ ﹝︺︣﹁﹤ ا﹔︮︀ب، ج)﹨ـ٤٦٣﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ ا﹜﹠﹞︣ي ا﹜﹆︣︵︊﹪ ا﹜﹞︀﹜﹊﹪، ا︋﹢︻﹞︣ ﹢︨︿ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ 
﹅﹫﹆︑ :︫︣︀﹡ ،ا﹜︊︖︀وي ︡﹝﹞ ﹪﹚︻ : ﹏﹫︖﹛ـ١٤١٢ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︴︊︺﹤︋﹫︣وت،  -دار ا﹨.  

   ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉.... ﹝﹟ ا︮︀︋﹥ ا﹇︡﹝﹛ ا︨﹑﹝︀ :  ) ١٤٥و﹁︀ت  (محمد بن عبد اهللا بن حسن المثنى . 16

﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︧﹟ ﹝︓﹠﹪ از ﹝︣دم ︋︣اي ︠﹢دش ︋﹫︺️ ﹎︣﹁️ و   آ﹝︡، ﹋﹥ ︠﹑﹁️ ︋﹠﹪ ا﹝﹫﹥ ﹝﹠﹆︣ض ︫︡ و ︋﹠﹪ ︻︊︀س روي ﹋︀ر ﹝﹪ ز﹝︀﹡﹪
ا﹟ ا﹝︣ ︋︣ ا︋﹢ ︗︺﹀︣ ﹝﹠︭﹢ر ︠﹙﹫﹀﹥ ︻︊︀︨﹪ ﹎︣ان آ﹝︡ و ︋︣اي ﹝﹞︡ . ﹡︡ و ﹜﹆︉ ﹝︡ي ︋﹥ ︠﹢دش داد و از ﹝︡﹠﹥ ︠︣وج ﹋︣د︠﹢د را ﹡﹀︦ ز﹋﹫﹥ ︠﹢ا

  .︫﹢﹡︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ﹡︀﹝﹥ اي ﹡﹢︫️ ﹋﹥ ا﹎︣ ︑﹢︋﹥ ﹋﹠﹪ ︠﹢دت و ︑﹞︀م ︫﹫︺﹫︀ن و ﹁︣ز﹡︡ا﹡️ در ا﹝︀ن ﹨︧︐﹠︡ و ز﹡︡ا﹡﹫︀ي از ︠︀﹡︡ا﹡️ آزاد ﹝﹪
  :︩ ﹡﹢︫️﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ﹡﹫︤ در ︗﹢ا︋

و ︎︡ر ﹝︀ ︻﹙﹪ و︮﹪ و . د﹨﹫﹛؛ ا﹝︀ ︋︡ان ﹋﹥ ا ،﹅ ﹟﹅ ﹝︀ ا︨️ و ︑﹢ ︋︀ ﹡︀م و ﹁︱﹏ ﹝︀ ︋﹥ ا﹟ ︗︀ ر︨﹫︡ي. ﹝︀ ﹡﹫︤ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ︑﹢ ︋﹥ ︫﹞︀ ا﹝︀ن ﹝﹪
  ا﹝︀م ︋﹢د ︎︦ ﹍﹢﹡﹥ ︫﹞︀ وارث او ︫︡ه ا︡ در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ﹝︀ ز﹡︡ه ا﹛؟

﹪﹞ ﹤﹋ ﹟ا ︀︑ ︧︡﹢﹡:  
أ︮︀︋﹥  و﹝﹟ -︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛  - ﹁﹢﹜︡﹡﹪ ﹝﹟ ا﹜﹠︊﹫﹫﹟ أ﹁︱﹙﹛ ﹝﹞︡  وإن اً ︑︊︀رك و︑︺︀﹜﹩ ﹜﹛ ︤ل ︐︀ر ﹜﹠︀ ؛

  . ...، وأو︨︺﹛ ︻﹙﹞︀، وأ﹋︓︣﹨﹛ ︗︀داً ︻﹙﹪َ ا︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉أ﹇︡﹝﹛ إ︨﹑﹝︀
از . ️ ﹨﹞︀﹡︀ ︠︡او﹡︡ ︋﹙﹠︡ ﹝︣︑︊﹥ ︎﹫﹢︨︐﹥ ﹝︀ را ︋︣﹎︤︡؛ ︎︦ ﹝︀ را از ︎﹫︀﹝︊︣ان ︋﹥ د﹡﹫︀ آورد ﹋﹥ ︋︣︑︣﹟ ︎﹫︀﹝︊︣ان ﹝﹞︡ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ا︨

. آ﹡︀ از ﹡︷︣ ︻﹙﹛ و ︗︀د ﹋﹠﹠︡ه ︑︣﹟ آ﹡︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ا︨️ و ﹎︧︐︣ده ︑︣﹟   ا︮︀ب آن ︱︣ت ﹋﹥ ︎﹫︪﹍︀م ︑︣﹟ آ﹡︀ در ا︨﹑م آوردن،
...  

 ﹟﹫︧﹛︣ات،)﹨ـ٤٢١﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹒︋﹪، ا︋﹢︨︺︡ ﹝﹠︭﹢ر ︋﹟ ا︲︀﹝﹛257، ص1ج ، ﹡︓︣ ا﹜︡رر ﹁﹪ ا، ﹅﹫﹆︑ :︫︣︀﹡ ،ط﹢﹀﹞ ﹪﹠︽﹛ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ دار ا: ︠︀﹜︡ ︻︊︡ ا ︉︐﹊﹛
  .م ٢٠٠٤ -﹨ـ ١٤٢٤ا﹔و﹜﹩، : ﹜︊﹠︀ن، ا﹜︴︊︺﹤/︋﹫︣وت  -

 1984ا﹜︀﹝︧﹤ : ا﹜︴︊︺﹤   ︋﹫︣وت، –دار ا﹜﹆﹙﹛ : ، دار ا﹜﹠︪︣ 7، ص4، ︑︀ر ا︋﹟ ︠﹙︡ون، ج)﹨ـ 808﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜︱︣﹝﹪، ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︠﹙︡ون 
  .︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣

︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹤﹋ آ﹝︡ه ︣﹍اً ﹡﹢︫️در ︋︣︠﹪ ﹝﹠︀︋︹ د ︡︊:  
 ︡﹝﹞ ﹟﹫﹫︊﹠﹛﹛ إ︨﹑﹝︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ إن اً ا︠︐︀ر﹡︀ وا︠︐︀ر ﹜﹠︀ ﹁﹢ا﹜︡﹡︀ ﹝﹟ ا﹛و﹝﹟ ا﹜︧﹙︿ أو... .  

 ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ﹟﹝︣﹛ا︋﹢ا﹜﹀︣ج ︻︊︡ ا ﹟︡﹛︀ل ا﹝︗ ،﹪﹚︊﹠﹛︀ى (ا︋﹟ ا﹜︖﹢زي ا﹁﹢︐﹞ـ ٥٩٧﹨(،﹜﹞﹔ك وا﹢﹚﹝﹛ا ︀ر︑ ﹪﹁ ﹜︷︐﹠﹝﹛65، ص8ج  ، ا، ︫︀﹡︣ :
  .١٣٥٨ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ︮︀در 

 ︉﹛︀︾ ﹟︋ ︣﹫︓﹋ ﹟︋ ︡︤ ﹟︋ ︣︣︗ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︣﹀︺︗ ﹢︋ا﹜︴︊︣ي،)٣١٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︴︊︣ي، أ ︣وت -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ﹡︀︫︣ ،431، ص4ج ، ︑︀ر﹫︋.  

  رأي ا﹨﹏ ا﹜︊﹫️ ان اول ذ﹋︣ آ﹝﹟ ︋﹥ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉) :  هـ 346 متوفاي (مسعودي . 17

﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د از ﹝﹫︀ن ︱︣ت ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ا︨️ و ا﹟ ﹇﹢ل ا﹨﹏ : ﹎﹢﹡ ︧︡︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن دو ﹇﹢ل را ﹝︴︣ح ﹋︣ده و ﹝﹪ ﹝︧︺﹢دي در ︋︀ره
  :︋﹫️ و ︫﹫︺﹫︀ن ا︨️

﹥︖︡︠ أن أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋﹥ ﹝﹟ ا﹖﹡︀ث ﹩﹚︻ ﹜︻︀﹝︗ا﹜︢﹋﹢ر، ︋︺︡ إ ﹟﹞ ﹤︋ ﹟﹞و︑﹠﹢زع ﹁﹪ أول ﹝﹟ آ . ﹅︣﹁ ︀ل﹆﹁



 
 

، وروى ذ﹜﹈ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊︀س ︋﹟ ︻︊︡ ︢ا ﹇﹢ل أ﹨﹏ ا﹜︊﹫️ و︫﹫︺︐﹠﹞ - ﹨﹜﹛ أول ذ﹋︣ آ﹝﹟ ︋﹥ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉
﹟︣︠أر﹇﹛ ﹁﹪ آ ﹟︋ ︡ا﹜﹞︴﹙︉ و︗︀︋︣ ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹔﹡︭︀ري، وز  

در ︋︀ره ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ا︠︐﹑ف ﹋︣ده ا﹡︡ ︋︺︡ از ا﹟ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ا︗﹞︀ع دار﹡︡ ﹋﹥ از ﹝﹫︀ن ز﹡︀ن ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ︱︣ت 
ا﹟ . ا﹟ ﹇﹢ل ا﹨﹏ ︋﹫️ و ︫﹫︺﹫︀ن آ﹡︀ ا︨️. ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︣د ﹝︧﹙﹞︀ن و ﹝﹣﹝﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ا︨️: ﹡︀ ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡︋︣︠﹪ از آ. ︡︠︖﹥ ا︨️

  .روا️ ﹋︣ده ا﹡︡... ز︡ ︋﹟ ار﹇﹛   ﹇﹢ل را ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊︀س، ︗︀︋︣ ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹡︭︀ري،
 ﹩﹚︻ ﹟︋ ﹟﹫︧﹛ا ﹟︋ ﹩﹚︻ ﹟︧﹛ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣: ، دار ا﹜﹠︪︣ ٨٥، ص١ج، ا﹜︐﹠︊﹫﹥ وا﹖︫︣اف، )﹨ـ٣٤٦﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜﹞︧︺﹢دي، أ︋﹢ ا ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹅︊︵.  

  ﹐ ا︻﹙﹛ ︠﹑﹁︀ ان ︻﹙﹪ او﹜﹛ ا︨﹑﹝︀ ) : 405 متوفاي (حاکم نیشابوري . 18

﹪﹞ ︭︣︑ ،️﹠︨ ﹏﹨︀ن ︋﹥ ﹡︀م ا︔︡﹞ از ﹪﹊ ،ري﹢︋︀︪﹫﹡ ﹜﹋︀  ﹪﹚︻ ︀ن ︋﹢دن﹝﹚︧﹞ ﹟﹫︐︧﹡ ︧︀ن ﹨﹫︘ ا︠︐﹑﹁﹪ در﹢﹡ در ﹝﹫︀ن ︑︀ر ﹤﹋ ︡﹠﹋
  :ان ﹡﹫︧️︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م از ﹝﹫︀ن ﹝︣د

وإ﹡﹞︀ ا︠︐﹙﹀﹢ا ﹁﹪ ︋﹙﹢︾﹥  ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ر︲﹩ اً ︻﹠﹥ أو﹜﹛ إ︨﹑﹝︀ و﹐ أ︻﹙﹛ ︠﹑﹁︀ ︋﹫﹟ أ︮︀ب ا﹜︐﹢ار أن
وا﹜﹫︭ ︻﹠︡ ا﹜︖﹞︀︻﹤ أن أ︋︀ ︋﹊︣ ا﹜︭︡﹅ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل ا﹜︊︀﹜︽﹫﹟ ︡︋︒ ︻﹞︣و ︋﹟ ︻︊︧﹤ 

  .︀ل ︣ و︻︊︡ وإذا ﹝︺﹥ أ︋﹢ ︋﹊︣ و︋﹑ل ر︲﹪ اً ︻﹠﹞︀أ﹡﹥ ﹇︀ل ︀ ر︨﹢ل اً ﹝﹟ ︑︊︺﹈ ︻﹙﹩ ﹨︢ا ا﹔﹝︣ ﹇
︋﹫﹠﹛ و ︑﹠︀ ا︠︐﹑ف  ﹝﹟ در ︋︀ره ا﹟ ﹋﹥ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن از ﹝﹫︀ن ︮︀︋﹥ ا︨️، در ﹝﹫︀ن ︑︀ر﹢﹡ ︧︀ن ا︠︐﹑﹁﹪ ﹡﹞﹪

  . ...او﹜﹫﹟ ﹝︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ︋︀﹜︼ ا︨️ ا﹝︀ ﹇﹢ل ﹫︮ در ﹡︤د ا﹨﹏ ︨﹠️ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣. در ︋﹙﹢غ ا︪︀ن ﹨﹠﹍︀م ا︨﹑م آوردن ا︨️
 ﹜﹋︀﹛اً ا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ًـ ٤٠٥﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜﹠﹫︧︀︋﹢ري، أ︋﹢ ︻︊︡ ا﹨(،︒︡﹛22، ص1ج ، ﹝︺︣﹁﹤ ︻﹙﹢م ا، ﹅﹫﹆︑ :،﹟﹫︧ ﹜︷︺﹞ ︡﹫︧﹛دار ا﹜﹊︐︉ : ا﹜﹠︀︫︣  ا

  م١٩٧٧ -﹨ـ ١٣٩٧ا﹜︓︀﹡﹫﹤، : ا﹜︴︊︺﹤   ︋﹫︣وت، –ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ 

  ) هـ 430 متوفاي (ابو نعیم اصفهانی . 19

﹝︺﹠︀ي ︨﹟ ا︋﹢ ﹡︺﹫﹛ . ﹢ ﹡︺﹫﹛ ا︮﹀ ﹪﹡︀﹊﹪ از ︻﹙﹞︀ي ︋︣︗︧︐﹥ ا﹨﹏ ︨﹠️، ز︡ را ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋︺︡ از ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹝﹫︡ا﹡︡ا︋
  :ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹇︊﹏ از ز ︡︱︣ت ︻﹙﹪ ا︨﹑م آورده و ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د از ﹞︀ن ﹝︣دان ︋﹢ده ا︨️

  .و﹋︀ن أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ︋︺︡ ︻﹙﹪ . ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︋︀﹜︺︐﹅ ︋︀﹖︨﹑م وأ﹡︺﹛ ︻﹙﹫﹥ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً) ز︡(أ﹡︺﹛ اً ︻﹙﹫﹥ 
  .ز﹡ ︧︡︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋︺︡ از ︻﹙﹪ ︋﹢ده ا︨️. ︠︡او﹡︡ ︋︣اي ز︡ ا︨﹑م را ﹨︡﹥ ﹋︣د و ا﹡︺︀﹝﹪ د﹍︣ ︋︣ او، آزادي وي از ︗︀﹡︉ ر︨﹢ل ︠︡ا ا︨️

  .﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا: ، دار ا﹜﹠١١٣٦︪︣، ص٣، ﹝︺︣﹁﹤ ا﹜︭︀︋﹤، ج)﹨ـ٤٣٠﹝︐﹢﹁︀ي(﹡︺﹫﹛  ا﹔︊︮︀﹡﹪، أ︋﹪

  ) هـ 655 متوفاي (ابن ابی الحدید . 20

︨﹣ا﹜﹪ را در︋︀ره ا ﹤﹋ ﹟︱︣ت ︻﹙﹪ ︣ا ︠﹢دش  »ا﹜﹞﹆﹆﹢ن ﹝﹟ أ﹨﹏ ا﹜︧﹫︣ة ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛« ا︋﹟ ا︋﹪ ا﹜︡︡ ز︣ ︻﹠﹢ان
  :﹋﹠︡ ا﹡﹍︀ه ︠﹢دش ︨︀︎ آن را ︋﹫︀ن ﹋︣ده ا︨️ ﹝︴︣ح ﹝﹪  او﹜﹫﹟ ﹝﹣﹝﹟ ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده،

إن : إن أ︋︀ ︋﹊︣ ︨︊﹆﹥، و﹇︀ل ﹇﹢م : و︨︊﹆️ إ﹜﹩ ا﹖﹞︀ن، و﹇︡ ﹇︀ل ﹇﹢م ﹝﹟ ا﹜﹠︀س : ﹋﹫︿ ﹇︀ل : أن ﹆︀ل  :ا﹜﹞︧︃﹜﹤ ا﹜︧︀د︨﹤ 
إن أ﹋︓︣ أ﹨﹏ ا﹜︡︒ وأ﹋︓︣ ا﹜﹞﹆﹆﹫﹟ ﹝﹟ أ﹨﹏ ا﹜︧﹫︣ة رووا أ﹡﹥ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م أول  :ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹤ ︨︊﹆﹥ ؟ وا﹜︖﹢اب 

  ..،﹝﹟ أ︨﹙﹛
﹤﹋ ﹟︀ن ︫︐︀﹁︐﹛«: ش ﹁︣﹝﹢دها﹎︣ ︨﹣ال ︫﹢د ﹋﹥ ︻﹙﹪ در︋︀ره ︠﹢د: ﹝︧︃﹜﹥ ︫︪﹛ ا﹝︣و﹨﹪ از ﹝︣دم ﹎﹀︐﹥ » ︎﹫︩ از ﹨﹞﹥ ︋﹥ ︨﹢ي ا﹎ ﹤﹋ ﹪﹛︀ در

  .و ︋︣︠﹪ ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡ ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹥. ا﹡︡ ﹋﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣ ︋﹥ ︨﹢ي ا﹞︀ن ︎﹫︪﹍︀م ︋﹢ده ا︨️
 . ....︨︀︎ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︋︧﹫︀ري از ﹝︡︔︀ن و ﹝﹆﹆︀ن از ︨﹫︣ه ﹡﹢︧︀ن روا️ ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️



︑ ، : ︡﹝﹞﹆﹫﹅٧٠، ص٤، ︫︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹤، ج)﹨ـ ٦٥٥﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︡︡ ا﹜﹞︡ا﹠﹪ ا﹜﹞︺︐︤﹜﹪، ا︋﹢︀﹝︡ ︻︤ ا﹜︡﹟ ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡  إ︋﹟ أ︋﹪
  .م١٩٩٨ -﹨ـ ١٤١٨ا﹔و﹜﹩، : ﹜︊﹠︀ن، ا﹜︴︊︺﹤/ ︋﹫︣وت  - دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ︻︊︡ ا﹜﹊︣﹛ ا﹜﹠﹞︣ي، ﹡︀︫︣

  ) هـ 758 متوفاي (طرسوسی . 21

در ﹝︭︣ ︋﹢ده و در ︋︀ره ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹝﹪ا ﹪﹀﹠ از ﹇︀︲﹫︀ن ﹪﹊ ︪︀ن  ︧︡﹢﹡:  
︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹞︴﹙︉ ︋﹟ ﹨︀︫﹛ ا﹜﹆︫︣﹪، أ︋﹢ ا﹜︧﹟، أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥، را︋︹ ا﹜﹙﹀︀ء 

،︀﹠︻ ًر︲﹪ ا ﹥﹝︵︀﹁ ﹤︐﹠︋وا︋﹟ ︻﹛ ر︨﹢ل اً وزوج ا ،﹟︫︡ا﹜︣ا ً︀﹞﹑︨و أول ا﹜﹠︀س إ ﹥︖︡︠ ﹟﹫﹠﹞﹣﹝﹛أم ا ︡︺︋  - 
 ︀﹠︻ ًر︲﹪ ا–.  

︵︀﹜︉ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹞︴﹙︉ ︋﹟ ﹨︀︫﹛ ﹇︫︣﹪، ﹋﹠﹫﹥ اش ا︋﹢ ا﹜︧﹟، ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م، ︀ر﹝﹫﹟ ︠﹙﹫﹀﹥ را︫︡، ︎︧︣ ︻﹞﹢ي  ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪
  .︫﹢﹨︣ د︠︐︣ ر︨﹢ل ︠︡ا ﹁︀︵﹞﹥ ز﹨︣ا و ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ︋︺︡ از ام ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︡︠︖﹥ ا︨️  ر︨﹢ل ︠︡ا،

، ١، ︑﹀﹤ ا﹜︐︣ك ﹁﹫﹞︀ ︖︉ أن ︺﹞﹏ ﹁﹪ ا﹜﹞﹙﹈، ج)﹨ـ٧٥٨﹝︐﹢﹁︀ى(︨﹪، إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹢ا︡ ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹞﹠︺﹛ ﹡︖﹛ ا﹜︡﹟ ا﹜︴︨︣﹢
  .︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣: ، دار ا﹜﹠٧١︪︣ص

  ) هـ 728 متوفاى ( ابن تیمیه. 22

﹋﹠︡ ﹋﹥ ︻﹙﹪  ا﹇︣ار ﹝﹪»  ﹨﹢ ا﹜︢ي أ︡ك ︋﹠︭︣ه و︋︀﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ «﹝﹥ ﹙﹪ ︋﹥ آ﹥ در ﹡﹆︡ ا︨︐︡﹐ل ︻﹑»  ﹝﹠︀ج ا﹜︧﹠﹤ ا﹜﹠︊﹢﹤ «ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥ در ﹋︐︀ب 
  !اي ﹡︡ا︫︐﹥ ا︨️  ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ا︨﹑م ︋﹥ ︠︀︵︣ ﹋﹢ ﹪﹊︱︣ت ︻﹙﹪ ﹁︀︡ه او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢ده ا︨️ و﹜﹪ ا︫﹊︀ل ﹝﹪

م د﹠﹥ ︋﹞︖︣د ﹝﹢ا﹁﹆﹤ ا﹜﹢︗﹥ ا﹜︣ا︋︹ أن ﹆︀ل ﹝﹟ ا﹜﹞︺﹙﹢م ︋︀﹜︱︣ورة و ا﹜︐﹢ا︑︣ أن ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و ︨﹙﹛ ﹝︀ ﹋︀ن ﹇﹫︀
﹁﹊︀ن ا﹖︨﹑م ︲︺﹫﹀︀ ﹁﹙﹢﹐ أن اً ﹨︡ى ﹝﹟ ﹨︡اه إ﹜﹩ ا﹔﹞︀ن و ا﹜︖︣ة و ا﹜﹠︭︣ة  ﹁︅ن ︻﹙﹫︀ ﹋︀ن ﹝﹟ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛  ︻﹙﹪

︡﹫︃︐﹛︡ه ︫﹪ء ﹝﹟ او ﹪﹚︺︋ ﹏︭ ﹜﹛.  
﹤﹋ ﹟︀رم ا ﹏﹫﹛ر︨﹢ل ︠︡ا ︋﹥ ﹝︖︣د ﹝﹢ا﹁﹆️ ︻﹙﹪: د ﹟︣ا ︻﹙﹪  رو︫﹟ و ︲︣وري ا︨️ و ︋﹥ ︑﹢ا︑︣ ︔︀︋️ ا︨️ ﹋﹥ ﹇﹢ام دده ا︨️؛ ز﹢︊﹡

﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢ده ا︨️، ︎︦ ا︨﹑م در آن ز﹝︀ن ︲︺﹫︿ ︋﹢ده ا︨️؛ ︎︦ ا﹎︣ ︠︡او﹡︡ ﹋︧︀﹡﹪ را ︋﹥ ︨﹢ي ا﹞︀ن و ﹨︖︣ت و ﹡︭︣ت 
﹪﹝﹡ ️︡ا﹨ ﹪﹝﹡ ﹏︮︀ ︡ي﹫︃︑ ﹤﹡﹢﹍︙﹫﹨ ﹪﹚︻ ﹅︣︵ از ︀﹠︑ ،︣د﹋ ︫︡.    

 ﹜﹫﹚﹛ا ︡︊︻ ︡﹝ا︋﹢ا﹜︺︊︀س أ ،﹪﹚︊﹠﹛︣ا﹡﹪ ا﹛ـ ٧٢٨ ﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥ ا﹨(،﹥﹢︊﹠﹛︀ج ا﹜︧﹠﹤ ا﹠﹞ ،  197، ص7ج، ﹅﹫﹆︑ :د .︫︣︀﹡ ،﹜﹛︀︨ ر︫︀د ︡﹝﹞ :
  .﹨ـ١٤٠٦ا﹔و﹜﹩، : ﹝﹣︨︧﹤ ﹇︣︵︊﹤، ا﹜︴︊︺﹤

  ) هـ 779 متوفاي (حسن بن عمر بن حبیب . 23

  :﹡﹢︧︡ وي ﹝﹪
﹨﹢ ا︋﹟ ﹁﹪ ا﹜﹞﹠︀﹇︉ أ︨﹙﹛ و أول ذ﹋︣ آ﹝﹟ ︋︀ً ور︨﹢﹜﹥ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ و﹨︢ه ﹝﹠﹆︊﹤ ﹐ ﹡︷﹫︣ ﹜﹢︗︀ ا﹜﹠︱﹫︣

  .︔﹛ أ︨﹙﹛ أ︋﹢ ︋﹊︣ ا﹜︭︡﹅.. ︔﹛ أ︨﹙﹛ ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹤ ... ︻︪︣ ︨﹠﹫﹟ 
︎﹫︪﹍︀﹝﹪ او در ا﹞︀ن، ﹝﹠﹆︊︐﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣اي ︣ه در︪︠︀ن او در . ︵︀﹜︉ ا︨️ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︣دي ﹋﹥ ︋﹥ ︠︡ا و ر︨﹢﹜︩ ا﹞︀ن آورد، ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪

  . ...او ا︨﹑م آورد در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ︎︧︣ ده ︨︀﹜﹥ ︋﹢د. ﹝﹠︀﹇︉، ﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹡︡ارد
 ︉﹫︊ ﹟︋ ︣﹝︻ ﹟︋ ﹟︧﹛︀ي(ا﹁﹢︐﹞﹝﹟ ︨﹫︣ة ا﹜﹞︭︴﹀﹩ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛، ج)﹨ـ 779 ﹩﹀︐﹆﹝﹛53، ص1، ا ﹅﹫﹆︑ ، : ﹟﹫︧ ︡﹝﹞ ﹩﹀︴︭﹞ د

   م1996 -﹨ـ 1416ا﹔و﹜﹩ : ﹝︭︣، ا﹜︴︊︺﹤  –ا﹜﹆︀﹨︣ة  -دار ا﹜︡︒ : ا﹜︢﹨︊﹪، دار ا﹜﹠︪︣

  ) هـ806  متوفاي (زین الدین عراقی . 24



  :﹡﹢︧︡ ا︪︀ن ﹝﹪
أ︋﹩ ذر و︨﹙﹞︀ن ا﹜﹀︀ر︨﹩ و︠︊︀ب ︋﹟ ا﹔رت  ﹡︀ أ﹡﹥ ا﹜﹫︭ ﹝﹟ أن ︻﹙﹫︀ أول ذ﹋︣ أ︨﹙﹛ ﹨﹢ ﹇﹢ل أ﹋︓︣ ا﹜︭︀︋﹤و﹝︀ ذ﹋︣

و︤︠﹞﹤ ︋﹟ ︔︀︋️ وز︡ ︋﹟ أر﹇﹛ وأ︋﹩ أ﹢ب ا﹔﹡︭︀رى وا﹜﹞﹆︡اد ︋﹟ ا﹔︨﹢د و︺﹙﹩ ︋﹟ ﹝︣ة و︗︀︋︣ ︋﹟ ︻︊︡ اً وأ︋﹩ 
  ...︨︺﹫︡ ا﹜︡رى وأ﹡︦ ︋﹟ ﹝︀﹜﹈ و︻﹀﹫︿ ا﹜﹊﹠︡ى

  .ا︨️... ﹪ او﹜﹫﹟ ﹝︣دي ا︨️ ﹋﹥ ا︨﹑م آورد و ا﹟ ﹇﹢ل ا﹋︓︣ ︮︀︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ﹨﹞︀﹡﹠︡ ا︋﹢ ذر و ﹫︮ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︻﹙
 ﹟﹫︧﹛ا ﹟︋ ﹜﹫︣﹛ا ︡︊︻ ﹟︡﹛ا ﹟︀ح ︫︣ح ﹝﹆︡﹝﹤ ا︋﹟ ا﹜︭﹑ح،)﹨ـ٨٠٦﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︺︣ا﹇﹪، أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ز︱﹖309، ص1ج ، ا﹜︐﹆﹫﹫︡ وا،  ﹅﹫﹆︑ : ︡︊︻

  .م ١٩٧٠ - ﹨ـ ١٣٨٩ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  - ﹜︐﹢ز︹ دار ا﹜﹀﹊︣ ﹜﹙﹠︪︣ وا: ا﹜︣﹞﹟ ﹝﹞︡ ︻︓﹞︀ن، ﹡︀︫︣ 
  .︑︀ ا︨ ︀︗ ﹟﹠︀ن ︑︀︋︺︀ن و ︻﹙﹞︀ي ﹇︡﹛ و ﹝︺︀︮︣ ا﹨﹏ ︨﹠️ ︋﹫︀ن ︫︡ ﹋﹥ ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن در ا﹝️ ا︨﹑م ا︨️

  ) هـ 855 متوفاي (عینی حنفی . 25

وي در . ده ا︨️ ﹋﹥ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️︋︡ر ا﹜ ﹪﹠﹫︻ ﹟︡﹊﹪ از ︫︀ر︀ن ︋ ﹫︮︀ري ا﹟ ﹇﹢ل را ︑︣︗﹫ دا
﹪﹞ ︩︋︀︐﹋ ︧︡﹢﹡:  

337 - ﹩﹝︫︀﹛ا ﹜︫︀﹨ ﹟︋ ︉﹚︴﹝﹛ا︋﹟ ︻﹛ ر︨﹢ل اً : ︻﹙﹩ ︋﹟ أ︋﹩ ︵︀﹜︉ ︋﹟ ︻︊︡ ا-  ﹜﹚︨وزوج -︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و ،
  .، و﹨﹢ أ︡ ا﹜︺︪︣ةوا﹜﹞︣︗ أ﹡﹥ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ا︋﹠︐﹥، ﹝﹟ ا﹜︧︀︋﹆﹫﹟ ا﹔و﹜﹫﹟،

︎︧︣ ︻﹞﹢ي ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛، ︫﹢﹨︣ د︠︐︣ش، از ︎﹫︪﹍︀﹝︀ن ﹡︧︐﹫﹟ : ﹟ ︻︊︡ ا﹜﹞︴﹙︉ ︋﹟ ﹨︀︫﹛ ﹨︀︫﹞﹪︵︀﹜︉ ︋ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪
  . ..﹇﹢ل ﹝︣︗ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ او او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️. ا︨️

 ﹟︡﹛︋︡ر ا ﹩﹀﹠﹛ا﹜︽﹫︐︀︋﹩ ا ﹟﹫︧ ﹟︋ ︡﹝أ ﹟︋ ﹩︨﹢﹞ ﹟︋ ︡﹝د ︋﹟ أ﹢﹝﹞ ︡﹝﹞ ﹢︋︀ى(ا﹜︺﹫﹠﹩، أ﹁﹢︐﹞دار ا﹜﹠٤٤︪︣، ص٦، ج ﹝︽︀﹡﹩ ا﹔︠﹫︀ر  ،)﹨ـ٨٥٥ ، :
  .︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣

  ) 1044 متوفاي (حلبی . 26

  :﹡﹢ ︧︡﹙︊﹪ از ︨﹫︣ه ﹡﹢︧︀ن ﹝︺︣وف ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹝﹪
و﹇﹢ل ︋︺︰ ا﹜﹀︀ظ إن أ︋︀ ︋﹊︣ ر︲﹪ اً ︑︺︀﹜﹩ ︻﹠﹥ أول ا﹜﹠︀س إ︨﹑﹝︀ ﹨﹢ ا﹜﹞︪﹢ر ︻﹠︡ ا﹜︖﹞﹢ر ﹝﹟ أ﹨﹏ ا﹜︧﹠﹤ ﹐ 

︔﹛ ﹝﹢﹐ه ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹤ ﹔ن ا﹜﹞︣اد أول ر︗﹏ ︋︀﹜︼ ﹜﹫︦ ﹝﹟  ︨﹑﹝︀ ︋︺︡ ︡︠︖﹤︻﹙﹫︀ أول ا﹜﹠︀س إ ﹠︀﹁﹪ ﹝︀ ︑﹆︡م ﹝﹟ أن
  .ا﹜﹞﹢ا﹜﹪ أ︨﹙﹛ أ︋﹢ ︋﹊︣

ا﹝︀ ا﹟ ﹇﹢ل ︋︀ آن ﹥ ﹎︫︢️ ﹋﹥ ︻﹙﹪ او﹜﹫﹟   ﹇﹢ل ︋︣︠﹪ از ﹀︀ظ ︋︣ ا﹟ ﹋﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢ده، ﹝︪﹢ر در ﹡︤د ا﹨﹏ ︨﹠️ ا︨️،
  .︋﹟ ︀ر︔﹥، ﹝﹠︀﹁︀ت ﹡︡ارد؛ ز︣ا ﹝︣اد ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋︀﹜︼ ︋﹢ده ا︨️ و ︎︦ از آن ز︡  ﹝︧﹙﹞︀ن ︋︺︡ از ︡︠︖﹥ ︋﹢ده ا︨️،

 ﹟︡﹛︀ن ا﹨︣︋ ﹟︋ ﹪﹚︻ ،﹪︊﹚﹛︣ة ا﹔﹝﹫﹟ ا﹜﹞︃﹝﹢ن،)﹨ـ١٠٤٤﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹫︨ ﹪﹁ ﹥﹫︊﹚﹛١٤٠٠ –︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹞︺︣﹁﹤ : ﹡︀︫︣ ،444، ص1ج ، ا﹜︧﹫︣ة ا.  
  
  

 صحابه و تابعین نقد اولین مسلمان بودن ابوبکر در کالم : فصل ششم

  
﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ا︋﹢︋﹊︣ را ﹇︊﹢ل ﹡︡ار﹡︡ وا﹟ ﹇﹢ل را رد  در ا︨ ،﹏︭﹁ ﹟﹠︀ن ︮︀︋﹥ و ︑︀︋︺︀ن و ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ را ﹡﹆﹏ ﹝﹪

  :﹋︣ده ا﹡︡

  ) معتبر (فرد مسلمان )  یا پنجاهمین (ابو بکر پنجمین  : نظر سعد بن ابی وقاص. 1



﹡﹥، ﹇︊﹏ از او ︡﹠﹟ ﹡﹀︣ : ︀ص روا️ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ و﹇︐﹪ از وي ︨﹣ال ︫︡ آ︀ ا︋﹢︋﹊︣ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢د؟ ﹎﹀️︋︀ ︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣ از ︨︺︡ ︋﹟ ا︋﹪ و﹇
  .ا﹡︡ د﹍︣ ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡ه

  نفر دیگر اسالم آوردند ٥قبل از ابوبکر :  روایت ابن عساکر

  :﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️ ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ روا️ ︨︺︡ ︋﹟ ا︋﹪ و﹇︀ص را ︋︀ ا﹟ ︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣ ︎﹠︖﹞﹫﹟ ﹁︣د
 ︡﹝أ ﹟︋ ︡﹝﹞ أ﹡︀ أ︋﹢ ا﹜︺︊︀س ﹩︨﹢﹞ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ﹟﹝︣﹛زا﹨︣ ︋﹟ ︵︀﹨︣ أ﹡︀ أ︋﹢ ︻︊︡ ا ﹜︨︀﹆﹛أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ا
︋﹟ ﹝﹞︡ ا﹜︧﹙﹫︴﹪ ︔﹠︀ أ︋﹢ ︀﹝︡ ︋﹟ ا﹜︪︣﹇﹪ ﹡︀ أ﹞︡ ︋﹟  ︬﹀︡︔﹠﹪ أ︋﹪ ︡︔﹠﹪ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ︵﹞︀ن ︻﹟ ا﹜︖︀ج 

︨ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹪﹠︔︡ ︡︺︖﹛أ︋﹪ ا ﹟︋ ﹜﹛︀︨ ﹟︻ أو﹜﹊﹛  ︺︡ ︋﹟ ﹝︀﹜﹈ أ﹡﹥ ﹇︀ل ﹔︋﹫﹥ ︨︺︡ا︻﹟ ﹇︐︀دة ﹅︭︡﹛︀ن أ︋﹢ ︋﹊︣ ا﹋
  .و﹜﹊﹟ ﹋︀ن ︠﹫︣﹡︀ إ︨﹑﹝︀  إ︨﹑﹝︀ ﹇︀ل ﹐ و﹜﹊﹟ أ︨﹙﹛ ﹇︊﹙﹥ أ﹋︓︣ ﹝﹟ ︠﹞︦

﹡﹥، و﹜﹪ ﹇︊﹏ از او ︋﹫︩ از ︎﹠︕ ︑﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن : آ︀ ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن در ﹝﹫︀ن ︫﹞︀ ︋﹢د؟ ︨︺︡ ﹎﹀️: ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨︺︡ ︋﹥ ︎︡رش ︨︺︡ ﹎﹀️
  .︋﹊︣ ︣︐︋﹟ ﹝︀ از ﹡︷︣ ا︨﹑م ︋﹢د︫︡ه ︋﹢د؛ ا﹝︀ ا︋﹢ 

، ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ وذ﹋︣ ﹁︱﹙︀ و︑︧﹞﹫﹤ ﹝﹟ ﹚︀ )﹨ـ٥٧١﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ︋﹪ ا﹜﹆︀︨﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹟ إ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً،
  .١٩٩٥ - وت ︋﹫︣ -دار ا﹜﹀﹊︣ : ﹝︉ ا﹜︡﹟ أ︋﹪ ︨︺﹫︡ ︻﹞︣ ︋﹟ ︾︣ا﹝﹤ ا﹜︺﹞︣ي، ﹡︀︫︣: ، ︑﹆﹫﹅٤٥، ص٣٠﹝﹟ ا﹔﹝︀︔﹏، ج

  : تصحیح روایت از سوي علماي اهل سنت

﹪﹞ ﹪︵﹢﹫︨ ︧︡﹢﹡:  
︻﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨︺︡ ︋﹟ أ︋﹪ و﹇︀ص أ﹡﹥ ﹇︀ل ﹔︋﹫﹥ ︨︺︡ أ﹋︀ن أ︋﹢ ︋﹊︣ ا﹜︭︡﹅ أو﹜﹊﹛   ︻︧︀﹋︣ ︋︧﹠︡ ︗﹫︡ وأ︠︣ج ا︋﹟
  .و﹜﹊﹟ ﹋︀ن ︠﹫︣﹡︀ إ︨﹑﹝︀  و﹜﹊﹠﹥ أ︨﹙﹛ ﹇︊﹙﹥ أ﹋︓︣ ﹝﹟ ︠﹞︧﹤ إ︨﹑﹝︀ ﹇︀ل ﹐

﹟︋ ︡﹝﹞ ︀ن ا︨️؟ : ︨︺︡ ︋﹟ ا︋﹪ و﹇︀ص ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ وي از ︎︡رش ︨︺︡ ︨﹣ال ﹋︣د ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ︋︀ ︨﹠︡ ﹡﹫﹊﹢ از﹝﹚︧﹞ ﹟﹫︐︧﹡ ︣﹊︋ ﹢︋ا ︀آ
...  

: ﹝﹞︡ ﹝﹪ ا﹜︡﹟ ︻︊︡ ا﹜﹞﹫︡، ﹡︀︫︣: ، ︑﹆﹫﹅٣٤، ص١، ︑︀ر ا﹜﹙﹀︀ء، ج)﹨ـ٩١١﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︧﹫﹢︵﹪، ︗﹑ل ا﹜︡﹟ أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ 
  .م١٩٥٢ -﹨ـ ١٣٧١و﹜﹩، ا﹔: ﹝︭︣، ا﹜︴︊︺﹤ -﹝︴︊︺﹤ ا﹜︧︺︀دة 

️روا ﹟ا﹇﹏ ﹨﹀︐﹞﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢ده ا︨️ ︵︊﹅ ا ︡ ︣﹊︋﹢︋︣ا ﹎﹀︐﹥ ا︨️ ︋﹫︩ از  ، اـ︡ ا﹇ـ﹏ ︫ـ︩ ﹡﹀ـ︣ ﹇︊ـ﹏ از وي ا︨ـ﹑م         ٥؛ ز ﹪ـ﹠︺ ︣؛﹀﹡
  ! ا﹡︡ آورده

  قبل از ابو بکر پنجاه تن اسالم آورده بود:  روایت طبري

  :﹡﹀︣ ﹇︊﹏ از ا︋﹢ ︋﹊︣ ا︨﹑م آورد﹡︡  ٥٠﹥ در ︑︺︊﹫︣ د﹍︣ روا️، ﹋﹥ آن را ︵︊︣ي ﹡﹆﹏ ﹋︣ده، آ﹝︡ه ا︨️ ﹋
︡︔﹠︀ ا︋﹟ ﹞﹫︡ ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ﹋﹠︀﹡﹤ ︋﹟ ︗︊﹙﹤ ︻﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ︵﹞︀ن ︻﹟ ا﹜︖︀ج ︋﹟ ا﹜︖︀ج ︻﹟ ﹇︐︀دة ︻﹟ ︨︀﹜﹛ ︋﹟ أ︋﹪ 

و﹜﹊﹟  و﹜﹆︡ أ︨﹙﹛ ﹇︊﹙﹥ أ﹋︓︣ ﹝﹟ ︠﹞︧﹫﹟  ا﹜︖︺︡ ︻﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨︺︡ ﹇︀ل ﹇﹙️ ﹔︋﹪ أ﹋︀ن أ︋﹢ ︋﹊︣ أو﹜﹊﹛ إ︨﹑﹝︀ ﹁﹆︀ل ﹐
  .︨﹑﹝︀﹋︀ن أ﹁︱﹙﹠︀ إ

 ︉﹛︀︾ ﹟︋ ︣﹫︓﹋ ﹟︋ ︡︤ ﹟︋ ︣︣︗ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︣﹀︺︗ ﹢︋ا﹜︴︊︣ي، ج)٣١٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︴︊︣ي، أ ︣وت -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ، ﹡٥٤٠︫︣︀، ص١، ︑︀ر﹫︋.  
  :﹎﹢︡  ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ در ︑﹀︧﹫︣ و د﹍︣ ﹋︐︀︋︩ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا️ ︵︊︣ي ﹝﹪

  .﹁︀﹡﹥ ︡︒ ﹝﹠﹊︣ ا︨﹠︀دا و﹝︐﹠︀
  .︨️ا﹟ روا️ از ﹡︷︣ ︨﹠︡ و ﹝︐﹟ ﹝﹠﹊︣ ا

﹥︀﹠﹛وا ﹥٢٨، ص ٣ج   ا﹜︊︡ا  
﹎﹢︡ و ︀ ︨﹫﹢︵﹪ را︨️  ا﹎︣ ا︪︀ن ︨﹠︡ روا️ را ﹇︊﹢ل ﹡︡ارد، ا﹫︭︑ ︀︋ ︩﹠︨ ﹟ ︨﹫﹢︵﹪ ︑︺︀رض دارد و رو︫﹟ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ وي دروغ ﹝﹪

  .﹎﹀︐﹥ ا︨️



  .︫﹢د ﹋﹥ ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ دور︾﹍﹢ ا︨️ ﹡﹥ ︨﹫﹢︵﹪ رو︫﹟ ﹝﹪  از ︋︣ر︨﹪ ︨﹠︡ي ﹋﹥ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡،
را »  ︠﹞︦ «︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︨﹠︀﹡﹪ ﹋﹥ در ︗︀ي د﹍︣ دارد، ︡ ا﹇﹏ ا︪︀ن ︻︊︀رت   ا︨️،»  ا﹋︓︣ ﹝﹟ ︠﹞︧﹫﹟ «﹝︐﹟ ︻︊︀رت و ا﹎︣ ا︫﹊︀﹜︩ روي  

  .ز︣ا در ︗︀ي د﹍︣ ا︻︐︣اف ﹋︣ده ﹋﹥ ﹇︊﹏ از ا︋﹢ ︋﹊︣ ا﹨﹏ ︋﹫️ ︎﹫︀﹝︊︣ و ﹠︡ ︑﹟ د﹍︣، ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡ه ا﹡︡  ؛ ﹇︊﹢ل دارد
  :︨﹫﹢︵﹪ ︨﹟ ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ را ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️

زو︗︐﹥ ︡︠︖﹤ و﹝﹢﹐ه ز︡ وزو︗﹤ ز︡   وا﹜︷︀﹨︣ أن أ﹨﹏ ︋﹫︐﹥ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ آ﹝﹠﹢ا ﹇︊﹏ ﹋﹏ أ︡ ﹋︓﹫︣ ﹇︀ل ا︋﹟
﹩︐﹡و︻﹙﹩ وور﹇﹤ ا ﹟﹝أم أ.  

و ام ا﹞﹟ و ︻﹙﹪ و ) ︱︣ت ︡︠︖﹥ و ︾﹑﹝︩ ز︡ و ︠︀﹡﹛ ز︡(︸︀﹨︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹨﹏ ︋﹫️ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ : ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ ﹎﹀︐﹥
  .﹞﹥ ا﹞︀ن آورده ا﹡︡ور﹇﹥، ︎﹫︩ از ﹨
  ٣٤، ص١︑︀ر ا﹜﹙﹀︀ء، ج

  .» ︠﹞︦ «ا︨️ ﹡﹥  » ︠﹞︧﹫﹟ «︋﹠︀︋︣ا﹟ ا︫﹊︀ل ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ ︋︣ ︻︊︀رت 
﹪﹞ ︡︺︨ ﹟︋ ︡﹝﹞ ️او را ﹝﹢ا﹁﹅ روا ﹟︨ ︣﹫︓﹋ ﹟︋از ﹡﹆﹏ ﹋﹑م ا ︡︺︋ ︤﹫﹡ ﹪﹝︓﹫﹨ ︣︖ ﹟︋ا ﹪﹞ دا﹡︡ و ︡﹢﹎:  
  .ل و﹜﹊﹟ ﹋︀ن ︠﹫︣﹡︀ إ︨﹑﹝︀و﹣︡ه ﹝︀ ︮ ︻﹟ ︨︺︡ ︋﹟ أ︋﹪ و﹇︀ص أ﹡﹥ ا︨﹙﹛ ﹇︊﹙﹥ أ﹋︓︣ ﹝﹟ ︠﹞︧﹤ ﹇︀

﹪﹞ ︡﹫︃︑ ،︡﹡ا︨﹑م آورده ︋﹢د ︣﹍ا︋﹪ و﹇︀ص ﹋﹥ ﹎﹀︐﹥ ﹇︊﹏ از ا︋﹢︋﹊︣ ︎﹠︕ ︑﹟ د ﹟︋ ︡︺︨ ️ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ را روا ﹟︨ ﹟ا ︡﹠﹋.  
  ٢١٨، ص ١ج   ا﹜︭﹢ا︻﹅ ا﹜﹞︣﹇﹤ ︻﹙﹩ أ﹨﹏ ا﹜︣﹁︰ وا﹜︱﹑ل وا﹜︤﹡︡﹇﹤

  بررسی سند روایت طبري

  :﹋﹠﹫﹛ راو︀ن ︨﹠︡ را ︋︣ر︨﹪ ﹝﹪  ︨﹠︡ي ا︫﹊︀ل وارد ﹋︣ده، از آ﹡︖︀﹪ ﹋﹥ ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ ︋﹥ روا️ ︵︊︣ي از ﹡︷︣

︡﹫﹝ ﹟︋ ︡﹝﹞ :  

 ︶﹁︀ ،︡﹫﹝ ﹟︋ ︡﹝﹞ ،﹪︊﹨ا︨️ ﹋︧﹪ (︋﹥ ﹡﹆﹏ ذ ︶﹀ ️ا︨️ و ﹎︣و﹨﹪ او را ︔﹆﹥ دا﹡︧︐﹥ ا︨️)  ﹋﹥ ︮︡ ﹨︤ار روا:  
︣         ا﹜ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︶﹁︀﹞﹫︡ ا﹜︣ازي   ︻﹟ ︺﹆﹢ب ا﹜﹆﹞﹪ و︗︣ـ︣ و︻﹠ـ﹥ أ︋ـ﹢ داود وا﹜︐︣﹝ـ︢ي وا︋ـ﹟ ﹝︀︗ـ﹤ وا︋ـ﹟ ︗︣ـ

  .و︔﹆﹥ ︗﹞︀︻﹤ وا﹜︊︽﹢ي
  ١٦٦، ص٢ا﹜﹊︀︫︿ ج

  :وي ﹝﹠﹊︣ ا﹜︡︒ ا︨️: ﹎﹢︡ ﹋﹠︡ ا﹝︀ در ︀︎︀ن ﹝﹪ ︀د ﹝﹪»  ︻﹑﹝﹥، و ︀﹁︶ ︋︤رگ «و در ︗︀ي د﹍︣ از ا︪︀ن ︋﹥ 
ــ﹟ ﹞﹫ــ︡ د ت ق ــ﹟ ﹫ــ︀ن: ﹝﹞ــ︡ ︋ ــ︣ازي  ا﹜︺﹑﹝ــ﹤ ا﹜ــ︀﹁︶ ا﹜﹊︊﹫ــ︣ ا︋ ــ﹢ ︻︊ــ︡ اً ا﹜ و﹨ــ﹢ ﹝ــ︹ إ﹝︀﹝︐ــ﹥ ﹝﹠﹊ــ︣  ...أ︋

︒︡﹛ا ︉︀︖︻ ︉︀︮  
  ٥٠٣، ص١١م ا﹜﹠︊﹑ء ج︨﹫︣ أ︻﹑

﹪﹞ ︣﹍︣ا ﹋﹥ ︠﹢د ذ﹨︊﹪ در ︗︀ي د دن راوي ︋︀︻︒ ︑︱︺﹫︿ ﹡﹫︧️؛﹢︋ ︒︡﹛ا ︣﹊﹠﹞ ︡﹢﹎:  
 ️﹚﹇ :︿︺︱ ︣﹫﹋︀﹠﹝﹛روى ا ﹟﹞ ﹏﹋ ︀﹞.  

،︡﹠﹋ ️︀م ﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ ﹝﹠﹊︣ را روا﹝︑ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ﹤﹡﹢﹎ ﹟د  ا﹢︫ ︿﹫︺︱︑.  
  ١١٨، ص ١ا﹜︢﹨︊﹪، ج  –﹝﹫︤ان ا﹐︻︐︡ال 
﹪﹞ ︤﹫﹡ ︣︖ ﹟︋ا ︡﹢﹎:  

︀﹋ ﹢﹚﹁ ︡أ ﹟﹫︔︡﹝﹛ا ﹟﹞ ﹜﹚︨ ︀﹝﹛ ا﹜︱︺﹀︀ء ﹪﹁ ︣﹋︢ ان ﹅︐︨︣ا ا﹊﹠﹞ ︀﹫︫ ن ﹋﹏ ﹝﹟ روى...  
  .﹝︀﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹠﹊︣ را روا️ ﹋﹠︡ ﹝︧︐﹅ ا﹟ ︋︀︫︡ ﹋﹥ در ︲︺﹀︀ء ذ﹋︣ ︫﹢د، ﹨﹫︘ ﹊﹪ از ﹝︡︔︀ن ︨︀﹜﹛ ﹡﹞﹪ ا﹎︣ ︑﹞︀م ﹋︧︀﹡﹪

  ٣٠٨، ص ٢ج  -ا︋﹟ ︖︣  - ﹜︧︀ن ا﹜﹞﹫︤ان 
  .︫﹢د ا﹟ رواي ﹡﹞﹪ ︋﹠︀ ︋︣ا﹟، ﹝﹠﹊︣ ا﹜︡︒ ︋﹢دن، ︋︀︻︒ ︑︱︺﹫︿

  :︋﹥ ﹡﹆﹏ ا︋﹢ ︀︑﹛ رازي، از ﹫﹪ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟،  ﹟︋ ︡﹝﹞﹞﹫︡ رازي ا﹟ راوي را دو︋﹙﹥ ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا︨️



﹜﹫︦ ︋﹥ ︋︃س  ﹁﹆︀ل ︔﹆﹤   ﹏︨﹫﹩ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ︻﹟  ﹟︋ ︡﹝﹞﹞﹫︡ ا﹜︣ازي..  ﹟︋ ︡﹝﹞﹞﹫︡ ا﹜︣ازي أ︋﹢ ︻︊︡ اً 
  .︋﹟ ﹞﹫︡ ︔﹆﹤ ﹫︡ ﹇︀ل ︨﹞︺️ ﹫﹩ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹆﹢لرازي ﹋﹫︦ ︡︔﹠︀ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ﹡︀ ︻﹙﹩ ︋﹟ ا﹜︧﹫﹟ ︋﹟ ا﹜︖﹠

 ︦إدر ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹜︑︀ ﹪︋أ ﹟︋ ﹟﹝︣﹛ا ︡︊︻ ︡﹝﹞﹢︋ا ،﹪﹝﹫﹝︐﹛﹛ ا﹜︣ازي ا︑︀ ﹪︋︀ى (ا︋﹟ أ﹁﹢︐﹞ج)﹨ـ٣٢٧ ،﹏︡︺︐﹛︀ء : ، ﹡٢٣٢︫︣︀،ص٧، ا﹜︖︣ح وا﹫دار إ
  .م١٩٥٢﹨ـ ـ ١٢٧١ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ - ا﹜︐︣اث ا﹜︺︣︋﹪ 

  :﹞﹫︡ را ︑﹫︭ ﹋︣ده ا︨️ا﹜︊︀﹡﹪ ﹡﹫︤ ︡﹠﹟ روا️ ا︋﹟ 
  )︨﹠﹟ ا﹜︐︣﹝︢ي (  

 ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹠︔︡﹞﹫︡ ا﹜︣ازي و︻︊︀س ︋﹟ ﹝﹞︡ ا﹜︡وري ﹇︀﹐ ︡︔﹠︀ أ︋﹢ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ا﹜﹞﹆︣ئ ︻﹟ ︨︺﹫︡ ︋﹟  514
أ︋﹪ أ﹢ب ︡︔﹠﹪ أ︋﹢ ﹝︣﹢م ︻﹟ ︨﹏ ︋﹟ ﹝︺︀ذ ︻﹟ أ︋﹫﹥ أن ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹡﹩ ︻﹟ ا﹜︊﹢ة ﹢م ا﹜︖﹞︺﹤ 

  ..﹢ ︻﹫︧﹩ و﹨︢ا  ︒︧︡﹟وا﹖﹝︀م ︴︉ ﹇︀ل أ︋
  :︑﹆﹫﹅ ا﹔﹜︊︀﹡﹪ 

،﹟︧  1293( ا﹜﹞︪﹊︀ة ( أ︋﹪ داود ﹫︮ ، )1017 (  
  ) ١٤ص /  ٢ج  ( -︲︺﹫︿ ︨﹠﹟ ا﹜︐︣﹝︢ي  ﹫︮ و

﹪﹞ ︣﹍د ️روا ﹏در ذ ︧︡﹢﹡:  
  )︨﹠﹟ ا﹜︐︣﹝︢ي (  

606 ︋ ﹜﹊﹛︀ر ︻﹟ ا﹀︭﹛د ا﹑︠ ︀﹠︔︡ ︀ن﹝﹚︨ ﹟︋ ︣﹫︪︋ ﹟︋ ﹜﹊﹛ا ︀﹠︔︡ ا﹜︣ازي ︡﹫﹝ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹠︔︡ ًا ︡︊︻ ﹟
ا﹜﹠︭︣ي ︻﹟ أ︋﹪ إ︨﹅ ︻﹟ أ︋﹪ ︗﹫﹀﹤ ︻﹟ ︻﹙﹪ ا︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ أن ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ 

  ...﹇︀ل ︨︐︣ ﹝︀ ︋﹫﹟ أ︻﹫﹟ ا﹜︖﹟ و︻﹢رات ︋﹠﹪ آدم إذا د︠﹏ أ︡﹨﹛ ا﹜﹑ء أن ﹆﹢ل ︋︧﹛ اً 
  :︑﹆﹫﹅ ا﹔﹜︊︀﹡﹪ 

،﹫︮   ﹥︗︀﹞ ﹟︋297( ا (  
  ) ١٠٦ص /  ٢ج  ( -︲︺﹫︿ ︨﹠﹟ ا﹜︐︣﹝︢ي  ﹫︮ و

﹥﹚︊︗ ﹟︋ ﹥﹡︀﹠﹋ :  

  .ا﹟ راوي ﹡﹫︤ از ﹡︷︣ ا︋﹢︀︑﹛ رازي ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ا︨️
﹝﹙﹥ ا﹜︭︡ق  ﹤︓︡ ︉︐﹊︧﹟  ﹡︀ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ﹇︀ل ︨︃﹜️ أ︋﹩ ︻﹠﹥ ﹁﹆︀ل... ﹋﹠︀﹡﹤ ︋﹟ ︗︊﹙﹤ ا﹜︣وي ︨﹊﹟ ﹨︣اة  

︒︡﹛ا.  
﹪﹞ ﹜︑︀ ﹪︋ا ﹟︋ ﹟﹝︣﹛ا ︡︊︻ ︡﹢﹎ :️﹀﹎ در ︋︀ره ﹋﹠︀﹡﹥ از ︎︡رم ︨﹣ال ﹋︣دم :︀﹍︀︗ د و﹢︫ ﹪﹞ ﹤︐︫﹢﹡ ︩︑︀ه او ︮︡ق و را︨︐﹪ ا︨️، روا

  .روا ︩︐︧﹟ ا︨️
  ١٦٩، ص٧ا﹜︖︣ح وا﹜︐︺︡﹏ ج

  :ا︋﹟ ︨ ︤﹫﹡ ﹪﹡﹑﹆︧︻ ︣︖﹟ ا︋﹢ ︀︑﹛ را در ︋︀ره وي ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️
﹜︑︀ ﹢︋︀ن ﹇︀ل أ﹝︵ ﹟︋ ﹜﹫﹨ا﹜︭︡ق ﹋﹠︀﹡﹤ ︋﹟ ︗︊﹙﹤ ︻﹟ إ︋︣ا ﹤﹚﹞.  

  ٤٩٠ص ٤﹜︧︀ن ا﹜﹞﹫︤ان ج

  : إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ︵﹞︀ن

  :﹡﹢︧︡ ه ا﹟ راوي ﹝﹪ذ﹨︊﹪ در ︋︀ر
  .و︔﹆﹥ أ﹞︡ وأ︋﹢ ︀︑﹛ ..إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ︵﹞︀ن أ︋﹢ ︨︺﹫︡ ا﹜︣ا︨︀﹡﹪ ﹝﹟ أ﹞﹤ ا﹖︨﹑م 



  .وي را ا ﹟︋ ︡﹝﹠︊﹏ و ا︋﹢ ︀︑﹛ ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا﹡︡. ... از ︎﹫︪﹢ا︀ن ا︨﹑م ا︨️.. ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ︵﹞︀ن
  ٢١٤، ص١ا﹜﹊︀︫︿ ج

﹪﹞ ︣﹍ذ﹨︊﹪ در ︗︀ي د ︧︡﹢﹡:  
  .﹝﹟ ر︗︀ل ا﹜﹫︭﹫﹟ ﹟︔﹆﹤ ﹝︐﹆ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ︵﹞︀ن

  .﹝﹢رد ا︻︐﹞︀د و از راو︀ن ﹫︮﹫﹟ ا︨️  ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ︵﹞︀ن ﹝﹢︔﹅،
، ٣٥، ص١، ا﹜︣واة ا﹜︓﹆︀ت ا﹜﹞︐﹊﹙﹛ ﹁﹫ ﹐ ︀﹝︋ ﹜﹢︗︉ رد﹨﹛، ج)﹨ـ ٧٤٨﹝︐﹢﹁︀ى (ا﹜︢﹨︊﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، ︫﹞︦ ا﹜︡﹟ ا︋﹢︻︊︡ اً ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن 

﹅﹫﹆︑ :︪︣﹠﹛دار ا ،﹪﹚︮﹢﹝﹛ا ﹜﹫﹨إ︋︣ا ︡﹝﹞ :دار ا ﹥﹫﹞﹑︨﹖ا ︣︀︪︊﹛-  م١٩٩٢ - ﹨ـ ١٤١٢ا﹔و﹜﹩: ﹜︊﹠︀ن، ا﹜︴︊︺﹤  –︋﹫︣وت  
  :دا﹡︡ ا︋﹟ ︖︣ ︻︧﹆﹑﹡﹪ ﹡﹫︤ او را ︔﹆﹥ ﹝﹪

  .︔﹆﹤ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ︵﹞︀ن ا﹜︣ا︨︀﹡﹪ أ︋﹢ ︨︺﹫︡ ︨﹊﹟ ﹡﹫︧︀︋﹢ر ︔﹛ ﹝﹊﹤ 
  ٩٠، ص١︑﹆︣︉ ا﹜︐︢︉ ج

  : ا﹜︖︀ج ︋﹟ ا﹜︖︀ج

  :ا︨️︻︖﹙﹪ وي را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده . ا︫ ﹟︬ از راو︀ن ︋︀ري ا︨️
  ︔﹆﹤ ا﹜︖︀ج ︋﹟ ا﹜︖︀ج ﹝︡﹡﹪ ︑︀︋︺﹪

  ٢٨٥، ص١﹝︺︣﹁﹤ ا﹜︓﹆︀ت ج
  :﹡﹢︨ ︧︡︀وي ﹡﹫︤ او را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده و ﹝﹪

  ﹇︀﹜﹥ ا﹜︺︖﹙﹪  ︔﹆﹤  ا﹜︖︀ج ︋﹟ ا﹜︖︀ج ﹝︡﹡﹪ ︑︀︋︺﹪ 883
﹟﹝︣﹛ا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︡﹛ا ︦﹝︫ ،︀وي︧﹛︀ى(ا﹁﹢︐﹞ج)﹨ـ٩٠٢ ،﹥﹀︪︣﹛ا ﹥﹠︡﹝﹛ا ا﹜﹙︴﹫﹀﹤ ﹁﹪ ︑︀ر ﹥﹀︐﹛ار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ د: ، ﹡٢٦٣︫︣︀، ص١، ا - 

  .م١٩٩٣/ ﹨ـ١٤١٤ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤

  : ﹇︐︀دة 

  .﹋﹠︡ ا︋﹟ ︖︣ وي را ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︺︣﹁﹪ ﹝﹪. در ا﹟ ︗︀ ﹨﹞︀ن ﹇︐︀ده اي ا︨️ ﹋﹥ از روا︀ن ︋︀ري ا︨️  ﹝﹠︷﹢ر از ﹇︐︀ده،
أ︋﹢ ا﹜︴︀ب  ︋﹟ ︻︤︤ ︋﹟ ︻﹞︣و ︋﹟ ر︋﹫︺﹤ ︋﹟ ︻﹞︣و ︋﹟ ا﹜︀رث ︋﹟ ︨︡وس خ ا﹜︊︀ري ﹇︐︀دة ︋﹟ د︻︀﹝﹤ ︋﹟ ﹇︐︀دة

  و︨︀﹜﹛ ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜︖︺︡... ا﹜︧︡و︨﹪ ا﹜︊︭︣ي و﹜︡ أ﹋﹞﹥ روى ︻﹟ أ﹡︦ ︋﹟ ﹝︀﹜﹈ 
  ٣١٥، ص٨︑︢︉ ا﹜︐︢︉ ج

  :و در ︗︀ي د﹍︣ ︋﹥ ︑﹢︔﹫﹅ ا︪︀ن ︑︭︣ ﹋︣ده ا︨️
  ︔﹆﹤ ︔︊️  ﹇︐︀دة ︋﹟ د︻︀﹝﹤ ︋﹟ ﹇︐︀دة ا﹜︧︡و︨﹪ أ︋﹢ ا﹜︴︀ب ا﹜︊︭︣ي

  ٤٥٣ص ١︑﹆︣︉ ا﹜︐︢︉ ج
  :﹫︪﹢ا︀ن و ︻﹙﹞︀ي ︀﹁︶ روا️ ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده ا︨️و در ﹋︐︀ب د﹍︣ش وي را ﹊﹪ از ︎

  .أ︡ ا﹔﹞﹤ ا﹐︻﹑م ا﹜︀﹁︶ ﹇︐︀دة ︋﹟ د︻︀﹝﹤ ︋﹟ ﹇︐︀دة ا﹜︧︡و︨﹪ أ︋﹢ ا﹜︴︀ب ا﹜︊︭︣ي ا﹐﹋﹞﹥
  ٣٤١، ص٧﹜︧︀ن ا﹜﹞﹫︤ان ج

  : ︨︀﹜﹛ ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜︖︺︡ 

  :︨️و ﹇︐︀ده از وي روا️ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا. ا︫ ﹟︬ ﹡﹫︤ از روا︀ن ︋︀ري ا︨️ ﹋﹥ ا︨﹞︩ را﹁︹ ا︫︖︺﹪ ا︨️
  و︻﹞︣و ︋﹟ ﹝︣ة و﹝﹠︭﹢ر روى ︻﹠﹥ ﹇︐︀دة ..︨︀﹜﹛ ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜︖︺︡ وا︨﹞﹥ را﹁︹ ا﹔︫︖︺﹪ ﹝﹢﹐﹨﹛ ا﹜﹊﹢﹁﹪ 

︻︊︡ : ، ︑﹆﹫﹅٣١٦ص ١، ا﹜︡ا﹤ وا﹖ر︫︀د ﹁﹪ ﹝︺︣﹁﹤ أ﹨﹏ ا﹜︓﹆﹤ وا﹜︧︡اد، ج)﹨ـ٣٩٨﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜︊︀ري ا﹜﹊﹑︋︀ذي، أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜︧﹫﹟ أ︋﹢ ﹡︭︣ 
  ١٤٠٧ا﹔و﹜﹩ : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  –﹁﹤ دار ا﹜﹞︺︣: اً ا﹜﹙﹫︓﹪، دار ا﹜﹠︪︣ 

  :دا﹡︡ ذ﹨︊﹪ ︋︺︡ از ﹝︺︣﹁﹪ او را ︔﹆﹥ ﹝﹪



︨︀﹜﹛ ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜︖︺︡ ا﹔︫︖︺﹪ ﹝﹢﹐﹨﹛ ا﹜﹊﹢﹁﹪ ︻﹟ ︻﹞︣ و︻︀︪﹤ و﹨﹢ ﹝︨︣﹏ و︻﹟ ︋﹟ ︻﹞︣ وا︋﹟ ︻︊︀س و︻﹠﹥ ﹝﹠︭﹢ر 
﹥︀﹞ ﹥﹠︨ ﹪﹁﹢︑ ︩﹝︻﹔ع ︔﹆﹤ وا  

  ٤٢٢، ص١ا﹜﹊︀︫︿ ج

︡︺︨ ﹟︋ ︡﹝﹞ :  

  :﹡﹢︧︡ ا︋﹟ ︖︣ ︋﹥ ︑﹢︔﹫﹅ وي ︑︭︣ ﹋︣ده و ﹝﹪. ︣ ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹝﹢︔﹅ ا︨️آ︣︠﹟ رواي ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨︺︡، ﹡﹫︤ از ﹡︷
﹝﹟  ︔﹆﹤ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨︺︡ ︋﹟ أ︋﹪ و﹇︀ص ا﹜︤﹨︣ي أ︋﹢ ا﹜﹆︀︨﹛ ا﹜﹞︡﹡﹪ ﹡︤﹏ ا﹜﹊﹢﹁﹤ ﹋︀ن ﹙﹆︉ ︸﹏ ا﹜︪﹫︴︀ن ﹜﹆︭︣ه

  ا﹜︓︀﹜︓﹤ ﹇︐﹙﹥ ا﹜︖︀ج ︋︺︡ ا﹜︓﹞︀﹡﹫﹟ خ م ﹝︡ ت س ق
  ٤٨٠، ص١︑﹆︣︉ ا﹜︐︢︉ ج
  :﹡﹢︧︡ دا﹡︡ و ﹝﹪ ﹝﹪»  م و ︔﹆﹥ا﹝︀ «ذ﹨︊﹪ ﹡﹫︤ وي را 

  .أ︋﹢ ا﹜﹆︀︨﹛ ا﹜﹆︫︣﹪ ا﹜︤﹨︣ي ا﹜﹞︡﹡﹪ ا﹖﹝︀م ا﹜︓﹆﹤  ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨︺︡ ا︋﹟ أ︋﹪ و﹇︀ص ﹝︀﹜﹈
  ٣٤٨، ص٤︨﹫︣ أ︻﹑م ا﹜﹠︊﹑ء ج

  .روا️ ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ را ︨﹫﹢︵﹪ ︑﹫︭ ﹋︣د و روا️ ︵︊︣ي ﹡﹫︤ ︋︣ر︨﹪ ︨﹠︡ي ︫︡ و در ﹡︀️ از ﹡︷︣ ︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣ ا︨️: ﹡︐﹫︖﹥

  ابن عساکر و طبري با روایت بخاري تأیید مضمون روایات

﹙َ︀مﹳ أ︋﹪ ︋ًـ﹊ٍْ︣ ا﹜ِ︭ـِ︡ـ﹅ِ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ «︋︀ري در ﹫︩︮ در ︋︀ب  ︨ؤ ﹋﹠︡  ، ﹈ روا️ را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋﹥ ﹝︱﹞﹢ن روا️ ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ را ︑︃﹫︡ ﹝﹪» إِ
  :و ︵︊﹅ ا﹟ روا️، ا︋﹢ ︋﹊︣ ︫︪﹞﹫﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹥ ︧︀ب آ﹝︡ه ا︨️

﹥ٌ ︋﹟ ًـ﹞ُـ 3644 ًـةَ ︡︔﹠﹪ ︻︊︡ ا﹜﹙ُ ︋ً︣ـ ︀نٍ ︻﹟ وًـ ﹫ًـ ︡ ︻﹟ ︋ًـ ٌ﹛︀ ﹫﹏ﹳ ︋﹟ ﹝ﹳ︖ًـ ٌ︻︀ ﹫﹟ٍ ︡︔﹠︀ إِ︨ؤ﹞ًـ ٌ︺ ﹪ّـ ﹇︀ل  ﹪﹠︔︡﹫﹩ ︋﹟ ﹝ًـ ︀د ا﹜ْ︁﹝ﹳ﹙ٌ
﹥ٌ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹢لًـ ا﹜﹙ُ ﹳ ٍ رأ️ رً︨ـ ٌ︨︣︀ ︀رﹳ ︋﹟ ًـ رِثٌ ﹇︀ل ﹇︀ل ︻ًـ﹞ُـ مِ ︋﹟ ا﹜ْ︀ًـ   ︻﹟ ﹨َ﹞︀ُـ ︊︡ﹳ ︻ؤ ﹤ُ أَ ًـ و﹝︀ ﹝︺﹥ إ﹐ َ︠﹞︧ؤ

︀نِ وأ︋﹢ ︋ًـ﹊ٍْ︣ َ︑ ًـأَ ا﹝︣ؤ   .وًـ
  .ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ را د︡م ﹋﹥ ﹨﹞︣اه او ︎﹠︕ ︾﹑م و دو ︑︀ زن و ا︋﹢︋﹊︣ ︋﹢د: ﹎﹢ ﹟ ︡︀︨︣ ﹝﹪︻﹞︀ر ︋

  ١٤٠٠، ص ﹫︮٣ ا﹜︊︀ري، ج 
  :﹡﹢︧︡ ︻﹫﹠﹪ از ︫︀ر︀ن ︋ ﹫︮︀ري ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا️ ︻﹞︀ر ﹝﹪

︧ ﹜﹛ ︒﹫ إن ﹁﹪ أ︋﹪ ︋﹊︣ ﹁︱﹫﹙﹤ ︠︀︮﹤ ﹜︧︊﹆﹥ ﹁﹪ ا﹖︨﹑م ︒﹫ ﹟﹞ ﹥﹝︗︣︐﹚﹛ ﹤︐﹆︋︀︴﹞ ︀ل︗︣﹛ا ﹟﹞ ﹤﹚︊﹇ ︡أ ﹜﹚
  .ا﹔︣ار

  .اي ﹋﹥ ︎﹫︩ از وي ﹝︣دان آزاد ا︨﹑م ﹡﹫︀ورده ︋﹢د در ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹁︱﹫﹙️ ︠︀︮﹪ در ︎﹫︪﹍︀﹝﹪ در ا︨﹑م ا︨️، ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥
  179، ص 16ج  -ا﹜︺﹫﹠﹪  - ︻﹞︡ة ا﹜﹆︀ري 

﹪﹞ ️︋︀︔ ﹪﹠﹫︻ ﹟︨ ︀ري و︋ ️روا ﹟در . ﹝︀ ︎﹠︕ ﹡﹀︣ ︋﹠︡ه ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡ه ︋﹢د﹡︡ا ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹝︣د آزاده ﹇︊﹏ از ا︋﹢ ︋﹊︣ ا︨﹑م ﹡﹫︀وده ︋﹢د ا
  .ا﹜︊︐﹥ ا﹎︣ ا﹟ دو زن را ︋﹥ ︧︀ب ﹡﹫︀ور﹛ در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ︱︣ت ﹡ ﹤︖︧︡︠︐﹫﹟ زن ﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️. ﹡︐﹫︖﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣ ︫︪﹞﹫﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️

  ) با سند صحیح (ابو بکر اولین مسلمان نیست :  نظر محمد حنفیه. 2

دا﹡﹠︡، از  ︨︀﹜﹛ ︋﹟ ا︋﹪ ا﹜︖︺︡ ﹋﹥ ︋︣︠﹪ از ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ وي را ︮︀︋﹥ ﹝﹪. ﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ا︨️ ﹤﹫﹀﹠ ︡﹝﹞﹊﹪ از ﹁︣ز﹡︡ان ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻
  .ا︪︀ن ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋﹥ ا︋﹢︋﹊︣ ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ﹡︊﹢ده ا︨️

﹟ا ﹫︮ ︡﹠︨ ︀︋ ️روا ﹟︫︡ه ا︨️ ا ﹏﹆﹡ ﹤﹡﹢﹎:  
︋﹢ ︋﹊︣ ﹋︀ن أول ا﹜﹆﹢م إ︨﹑﹝︀ ﹇﹙️ ﹖︋﹟ ا﹜﹠﹀﹫﹤ أ  ︡︔﹠︀ ︋﹟ إدر︦ ︻﹟ أ︋﹪ ﹝︀﹜﹈ ا﹔︫︖︺﹪ ︻﹟ ︨︀﹜﹛ ﹇︀ل    33868
  .﹇︀ل ﹐



﹪﹞ ﹜﹛︀︨ ︡﹢﹎ :﹜︐﹀﹎ ﹤﹫﹀﹠ ﹟︋︀ن ︋﹢د؟ ﹎﹀️: ︋﹥ ا﹝﹚︧﹞ ﹟︐︧﹡ ︣﹊︋ ﹢︋ا ︀آ :﹤﹡.  
 ︡﹝﹞ ﹟︋ ًوا﹒︔︀ر، ج)﹨ـ ٢٣٥﹝︐﹢﹁︀ى(إ︋﹟ أ︋﹪ ︫﹫︊﹤ ا﹜﹊﹢﹁﹪، ا︋﹢︋﹊︣ ︻︊︡ ا ︒︀د﹔١٢، ص٧، ا﹜﹊︐︀ب ا﹜﹞︭﹠︿ ﹁﹪ ا﹅﹫﹆︑ ، : ،ت﹢﹛ا ︿︨﹢ ︀ل﹝﹋

  .﹨ـ١٤٠٩ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︣︀ض، ا﹜︴︊︺﹤ -﹝﹊︐︊﹤ ا﹜︫︣︡ : ﹡︀︫︣
  :ا︋﹟ ا︋﹪ ︫﹫︊﹥ ا﹟ روا️ را در︗︀﹨︀ي ﹝︐﹙︿ ﹋︐︀ب آورده و ﹨︣ ︋︀ر ︨﹠︡ آن را رو︫﹟ ︑︣ ︋﹫︀ن ﹋︣ده ا︨️

36595 ︀﹠︔︡ ︦أ︋﹢ ︋﹊︣ ﹋︀ن أول ا﹜﹆﹢م  ︻︊︡ اً ︋﹟ إدر ﹥﹫﹀﹠﹛︀ل ﹇﹙️ ﹐︋﹟ ا﹇ ﹜﹛︀︨ ﹟︻ ﹪︺︖︫﹔أ︋﹪ ﹝︀﹜﹈ ا ﹟︻
  ...إ︨﹑﹝︀ ﹇︀ل ﹐ 
  ٣٣٨، ص ٧﹪ ︫﹫︊﹤، ج ﹝︭﹠︿ ا︋﹟ أ︋

  :﹡﹢︧︡ و در ︗︀ي د﹍︣ از ﹋︐︀︋︩ ﹝﹪
﹇︀ل ﹇﹙️ ﹐︋﹟ ا﹜﹠﹀﹫﹤ أ︋﹢ ︋﹊︣   ︨︀﹜﹛ ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜︖︺︡  ︡︔﹠︀ ︻︊︡ اً ︋﹟ إدر︦ ︻﹟ أ︋﹪ ﹝︀﹜﹈ ا﹔︫︖︺﹪ ︻﹟ 35794

  .﹋︀ن أول ا﹜﹆﹢م إ︨﹑﹝︀ ﹇︀ل ﹐
  ٢٥٢، ص٧﹝︭﹠︿ ا︋﹟ أ︋﹪ ︫﹫︊﹤، ج 

  : بررسی سند روایت

︦اً ︋﹟ ادر ︡︊︻ :  

 ︬︫ ﹟︀ء ﹨﹞︀﹡﹠︡. از ﹡︷︣ ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹝﹢︔﹅ ا︨️ا﹝﹚︻ ︣و﹨﹪ از﹎ ﹅﹫︔﹢︑ ﹪﹡﹑﹆︧︻ ︣︖ ﹟︋ا : ،﹪︀︧﹡ ،﹜︑︀ ﹢︋ا ،﹟﹫︺﹞ ﹟︋ا
  :﹡﹢︧︡ ا︋﹟ ︊︀ن، ا︋﹟ ︠︣اش، ︻︖﹙﹪، ︠﹙﹫﹙﹪ و ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹝︡﹠﹪ را در ︋︀ره وي آورده و ﹝﹪

︣ي أ︋﹢ ﹝﹞︡ ا﹜﹊﹢﹁﹪ روى ︻﹟ أ︋﹫﹥ ا﹜︧︐﹤ ︻︊︡ اً ︋﹟ إدر︤ ﹟︋ ︦︡ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ا﹔︨﹢د ا﹔ودي ا﹜︤︻︀﹁
  وأ︋﹪ ﹝︀﹜﹈ ا﹔︫︖︺﹪... و︻﹞﹥ داود 

إ﹐ أن ︋﹟ إدر︦ أر﹁︹ ﹝﹠﹥ و﹨﹢  ﹇︀ل ︻︓﹞︀ن ا﹜︡ار﹝﹪ ﹇﹙️ ﹐︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ︋﹟ إدر︦ أ︉ إ﹜﹫﹈ أو ︋﹟ ﹡﹞﹫︣ ﹁﹆︀ل ︔﹆︐︀ن
  ﹁﹪ ﹋﹏ ︫﹪ء ︔﹆﹤

و﹇︀ل ︋﹟ ︊︀ن ﹁﹪ ..   ︔﹆﹤ ︔︊️ و﹇︀ل ا﹜﹠︀︧﹪ ︔﹆﹤ و﹇︀ل أ︋﹢ ︋ ︕︐ ﹥︖ ﹢﹨ ﹜︑︀︀ و﹨﹢ إ﹝︀م ﹝﹟ أ﹞﹤ ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟...  
︀︮︉ ︨﹠﹤ زا﹨︡ ︮︀﹜ و﹋︀ن ︻︓﹞︀﹡﹫︀ و︣م   ︔﹆﹤ ︔︊️ و﹇︀ل ا﹜︺︖﹙﹪ ︔﹆﹤ و﹇︀ل ︋﹟ ︠︣اش ﹋︀ن ︮﹙︊︀ ﹁﹪ ا﹜︧﹠﹤  ا﹜︓﹆︀ت

﹪﹚﹫﹚﹛ا﹜﹠︊﹫︢ و﹇︀ل ا  ﹤﹫﹚︻ ﹅﹀︐﹞ ﹥﹆︔ ...︦اً ︋﹟ إدر ︡︊︻ ﹪﹠︡﹝﹛︀ل ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹇ ﹜︑︀ ﹢︋ا﹜︓﹆︀ت  و﹇︀ل أ ﹟﹞.  
  ١٢٦، ص٥︑︢︉ ا﹜︐︢︉ ج

  : ﹈ ا﹐︫︖︺﹪ا︋﹪ ﹝︀﹜

  :دا﹡︡ ا︨﹛ ا︫ ﹟︬، ︨︺︡ ︋﹟ ︵︀رق ︋﹟ أ︫﹫﹛ ا︨️، ︻︖﹙﹪ ﹋﹢﹁﹪ ا︪︀ن را ︎︦ از ﹝︺︣﹁﹪ ﹝﹢︔﹅ ﹝﹪
  ... ︑︀︋︺﹪ ︔﹆﹤ ︨︺︡ ︋﹟ ︵︀رق أ︋﹢ ﹝︀﹜﹈ ا﹔︫︖︺﹪ ﹋﹢﹁﹩ 565

  ٣٩١، ص ١﹝︺︣﹁﹤ ا﹜︓﹆︀ت، ج 
  :﹎﹢︡ ذ﹨︊﹪ ﹡﹫︤ ا︪︀ن را ︮︡وق ﹝﹪ دا﹡︡ و ﹝﹪

  ︮︡وق أ︋﹢ ﹝︀﹜﹈ ا﹔︫︖︺﹪ ︨︺︡ ︋﹟ ︵︀رق ︋﹟ أ︫﹫﹛ ﹋﹢﹁﹪
  ١٨٤، ص ٦︨﹫︣ أ︻﹑م ا﹜﹠︊﹑ء، ج 

  :و در ﹋︐︀ب د﹍︣ش، ︑﹢︔﹫﹅ ا ﹟︋ ︡﹝﹠︊﹏، ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️
  .﹛︀︮  ︒︡ ︉︐﹊ ا﹜︡︒ و﹇︀ل أ︋﹢ ︀︑﹛  و︔﹆﹥ أ﹞︡ وا︋﹟ ﹝︺﹫﹟  أ︋﹢ ﹝︀﹜﹈ ا﹔︫︖︺﹪) م ︻﹢ ( ︨︺︡ ︋﹟ ︵︀رق 

  .︫﹢د  ا︡︒ ا︨️ و روا︀︑︩ ﹡﹢︫︐﹥ ﹝﹪ا﹞︡ ︋﹟ ﹠︊﹏ و ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ وي را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده و ا︋﹢ ︀︑﹛ ﹎﹀︐﹥ وي ︮︀﹜
  ١٨١، ص ٣﹝﹫︤ان ا﹐︻︐︡ال ﹁﹪ ﹡﹆︡ ا﹜︣︗︀ل، ج 



  :ا︋﹟ ︖︣ ︻︧﹆﹑﹡﹪ ﹡﹫︤ ا︪︀ن را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا︨️
  ...  ︔﹆﹤  ︨︺︡ ︋﹟ ︵︀رق أ︋﹢ ﹝︀﹜﹈ ا﹔︫︖︺﹪ ا﹜﹊﹢﹁﹪ 2240

  ٢٣١، ص ١︑﹆︣︉ ا﹜︐︢︉، ج 

  : ︨︀﹜﹛ ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜︖︺︡

  .﹝﹢︔﹅ ﹨︧︐﹠︡ا﹟ راوي ﹡﹫︤ از ﹡︷︣ ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل ا﹨﹏ ︨﹠️ 
  :﹡﹢︧︡ ذ﹨︊﹪ در ︋︀ره وي ﹝﹪

  ع ︔﹆﹤ ...︨︀﹜﹛ ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜︖︺︡ ا﹔︫︖︺﹪ ﹝﹢﹐﹨﹛ ا﹜﹊﹢﹁﹪ 
  ٤٢٢، ص١ا﹜﹊︀︫︿ ج

﹪﹞ ﹪﹁﹢﹋ ﹪﹚︖︻ ︧︡﹢﹡:  
  ︔﹆﹤ ︨︀﹜﹛ ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜︖︺︡ ا﹜︽︴﹀︀﹡﹪ ﹋﹢﹁﹩ ︑︀︋︺﹪

  ٣٨٢، ص١﹝︺︣﹁﹤ ا﹜︓﹆︀ت ج
  :﹡﹢︧︡ ذ﹨︊﹪ ﹝﹪

  ﹫﹥ أ︡ ا﹜︓﹆︀ت︨︀﹜﹛ ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜︖︺︡ ا﹔︫︖︺﹪ ا﹜︽︴﹀︀﹡﹪ ﹝﹢﹐﹨﹛ ا﹜﹊﹢﹁﹪ ا﹜﹀﹆
  ١٠٨، ص٥︨﹫︣ أ︻﹑م ا﹜﹠︊﹑ء ج

  :ا︋﹟ ︨︺︡ ﹡﹫︤ در ︵︊﹆︀ت ا︪︀ن را ︑﹢︔﹫﹅ ﹡﹞﹢ده ا︨️
 ﹜﹛ ﹩﹛﹢﹞ ﹪﹡︀﹀︴︽﹛و﹋︀ن ︔﹆﹤ ...︨︀﹜﹛ ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜︖︺︡ ا  ︒︡﹛ا ︣﹫︓﹋  

  ٢٩١، ص٦︵︊﹆︀ت ا︋﹟ ︨︺︡ ج
  ︨﹠︡ ا﹟ روا﹫︮ ️ ا︨️ و ︵︊﹅ ا﹟ روا️ ا︋﹢ ︋﹊︣ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹡﹫︧️: ﹡︐﹫︖﹥

  ) وأ︋﹪ را︋︹ أر︋︺﹤ ﹝﹟ ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ( نظر عائشه. 3

از ︻︀︪﹥ ﹡﹫︤ روا︐﹪ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ﹋﹥ ︋︧﹫︀ري از ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️، آن را ﹝︧﹙﹛ ﹎︣﹁︐﹥ و ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻﹆﹫︡ه ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹝︴︣ح ﹋︣ده و ︋︣ ﹜︽︀ت آن 
  :ا﹟ روا︣︵ ︡﹠ ︀︋ ️﹅ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️. ﹎﹢︡ ︎︡ر ﹝﹟ ︀ر﹝﹫﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢د ﹝﹪   ︻︀︪﹥. ا﹡︡ زده  ︫︣ح

  ابو عبد الرحمن ازدي:  لطریق او

2473  ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝︀ن ا﹜︴﹢︨﹪ ﹇︀ل ﹡︀ ا﹜︤︋﹫︣ ︋﹟ ︋﹊︀ر ﹇︀ل ﹡︀ أ﹝﹫﹚︨ ﹟︋ ︡﹝︀ل ﹡︀ أ﹇ ﹟﹝︣﹛ا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹡أ
︀لًـ  ﹤ُ رًـ︲ٌ﹪ًـ : ا﹔︨︡ي ︻﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹜︀︫﹞﹪ ︻﹟ أ︋﹪ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ا﹔زدي ﹇َ َ ٌ︪︀ ؤ ︻ًـ ︀﹝️ًـ ︱﹩ ا﹜ْ︖ًـ﹞ًـ﹏ﹳ، ﹇َ َ﹆ ︀ ا﹡ْ ﹜َ﹞ُـ

َْ﹠ ﹥ٌ ︻ًـ ︀﹜َ️ؤ ا﹜﹙ُ َ﹆ ︐َ﹊َ﹙ُ﹞ًـ️ؤ ﹁َ ﹥ﹳ، ﹇ُ: ︀ ﹁َ ︋ُـ ﹟ؤ ︻︭﹩ رًـ ﹪ إ﹐ُ ﹝ًـ ٌ﹠ ︐ُِ﹞ﹳ ﹤ٌ، ﹐َ ًـ َ︷ٌ︻ ﹢ؤ ًـ﹅ُـ ا﹜ْ﹞ًـ ﹤ٌ، وًـ ﹢﹝ًـ ﹤َ ا﹔ُ﹝ﹳ ؤ﹝ًـ ﹫ؤ﹊ُ﹛ؤ ︣ﹳ ﹪ ︻ًـ﹙َ ︀سﹳ إنُـ ﹜ٌ ︀ ا﹜﹠ُ َّـ ︰ًـ أَ ِ︊
︋ِـ ﹪ رًـ ٌ﹡ ًَ︠︣ـ ﹤ٌ، ادُـ ُ﹠ ﹪ ا﹜ْ︖ًـ ٌ﹁ ٌ﹤ ٌ︀ ًـ ︡ى ﹡ٌ︧ ︀ إؤ َ﹡ ِي، وًـأَ ﹡َ︣ؤ ِي وًـ ﹟ًـ ︨︣ؤ ﹫ؤ ﹥ٌ ︋ًـ ﹢لﹳ ا﹜﹙ُ ﹳ ﹠َ﹊ُ﹛ؤ رً︨ـ ٌ﹞﹣ َ ﹝ﹳ ﹫ُ︤ـ ﹪ ﹝ًـ ِ︋ ﹤، وًـ ︀︻ًـ ︱ًـ ﹟ؤ ﹋ُ﹏ِـ ︋ِ ٌ﹞ ﹪ ٌ﹠ ُ︭ـ َ ﹪ وً︠ـ

اءٌ ︺﹫ٌ︡ ا﹔َ﹇ًْ︣ـ ﹪ ً︮ـ ًـ ﹜َ﹊ُ﹛ؤ ﹁ٌ ُ︬︠ ﹪ رًـ ﹆ٌ﹊ُ﹛ؤ، و︋ِ ٌ﹁︀ َ﹠ ﹟ؤ ﹝ﹳ ﹫﹟ًـ ﹝ٌ ﹟ًـ ا﹜ْ﹞︧ؤ﹙ٌ﹞ٌ ﹤ ﹝ٌ ︺ًـ ︋ًـ رؤ ︹ﹳ أَ ا︋ِ ﹪ رًـ ِ︋   ،وًـأَ
﹋﹥  ﹅ ﹝︀دري و ﹝﹢︻︷﹥ دارم، ﹝︣ا ︗︤ ﹋︧︀﹡﹪اي ﹝︣دم ﹝﹟ ︋︣ ︫﹞︀   :︋︺︡ از ︗﹠﹌ ︗﹞﹏ ︻︀︪﹥ ا︧︐︀د و ﹎﹀️: ﹎﹢︡ ا︋﹢ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ازدي ﹝﹪
و ﹝﹟ ﹊﹪ از ز﹡︀ن ا︪︀ن در ︋︪︐﹛، . ر︨﹢ل ︠︡ا در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ︨︣ش روي دا﹝﹠﹛ ︋﹢د از د﹡﹫︀ ر﹁️. ﹋﹠︡ ﹋﹠︡ ﹝︐﹛ ﹡﹞﹪ ︎︣ورد﹎︀رش را ︻︭﹫︀ن ﹝﹪

  .ز ︀ر ﹝︧﹙﹞︀ن ︎﹫︪﹍︀م ︋﹢دو ︎︡رم ﹊﹪ ا... ︨︀زد  ︠︡ا ﹝︣ا ︋︣اي ا︪︀ن ذ︠﹫︣ه ﹋︣ده، و ︋﹥ وا︨︴﹥ ﹝﹟ ﹝﹣﹝﹟ را از ﹝﹠︀﹁﹅ ︫﹞︀ ︗︡ا ﹝﹪
، ︫︣ح أ︮﹢ل ا︻︐﹆︀د أ﹨﹏ ا﹜︧﹠﹤ وا﹜︖﹞︀︻﹤ ﹝﹟ ا﹜﹊︐︀ب وا﹜︧﹠﹤ وإ︗﹞︀ع ا﹜︭︀︋﹤، ج ) ﹨ـ٤١٨﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜﹙︀﹜﹊︀﹪، أ︋﹢ ا﹜﹆︀︨﹛ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ا﹜︧﹟ ︋﹟ ﹝﹠︭﹢ر 

  ﹨ـ١٤٠٢  – ا﹜︣︀ض -دار ︵﹫︊﹤ : أ ︡︺︨ ︡﹝﹞︡ان ، ﹡︀︫︣ . د: ، ︑﹆﹫﹅ ١٣٠٤ص  ،٧



  بررسی سند روایت

︋ ︡﹝﹞ ﹟﹝︣﹛ا ︡︊︻ ﹟:  
  :ذ﹨︊﹪ ︋︣ ︮︡وق ︋﹢دن ا﹟ رواي ︑︭︣ ﹋︣ده و ︑﹢︔﹫﹅ ︠︴﹫︉ ︋︽︡ادي را ﹡﹫︤ در ﹋︐︀︋︩ آورده ا︨️

أ︋﹢ ︵︀﹨︣ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ا︋﹟ ا﹜︺︊︀س ︋﹟ ︻︊︡ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ز﹋︣︀ ا﹜︊︽︡ادي   ﹜︭︡وقا﹜︪﹫ ا﹜﹞︡ث ا﹜﹞︺﹞︣ ا
  ﹋︀ن ︔﹆﹤ ﹇︀ل ا﹜︴﹫︉.. ا﹜︢﹨︊﹪

  478، ص 16︨﹫︣ أ︻﹑م ا﹜﹠︊﹑ء ج 
  :در ﹋︐︀ب د﹍︣ش ﹡﹫︤ وي را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا︨️ و

وا﹜﹞﹙︬ أ︋﹢ ︵︀﹨︣ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ا﹜︺︊︀س ا﹜︊︽︡ادي ا﹜︢﹨︊﹪ ﹝︧﹠︡ و﹇︐﹥ ︨﹞︹ أ︋︀ ا﹜﹆︀︨﹛ ا﹜︊︽﹢ي 
  و﹋︀ن ︔﹆﹤ و︵︊﹆︐﹥

  58، ص 3ج   ا﹜︺︊︣ ﹁﹪ ︠︊︣ ﹝﹟ ︾︊︣
  :ا﹟ راوي از ﹡︷︣ ا︋﹟ وردي ﹡﹫︤ ﹝﹢︔﹅ ا︨️

﹟﹝︣﹛ا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︣﹨︀︵ ﹢︋أ ︬﹚﹝﹛ا﹜︺︊︀س ا﹜︊︽︡ادي ا﹜︢﹨︊﹪ ﹝︧﹠︡ و﹇︐﹥ ︨﹞︹ أ︋︀ ا﹜﹆︀︨﹛ ا﹜︊︽﹢ي  وا ﹟︋
  .و﹋︀ن ︔﹆﹤ و︵︊﹆︐﹥

  58، ص 1ج   ︑︀ر ا︋﹟ ا﹜﹢ردي
﹪﹞ ︭︣︑ ︀ن ︋﹢ده ا︨️ ا︋﹟ ︗﹢زي﹛︀︮ ﹤﹚﹝︗ و از ﹅︔﹢﹞ او ﹤﹋ ︡﹠﹋:  

 ︬﹚﹝﹛أ︋﹢ ︵︀﹨︣ ا ︀︣﹋ز ﹟︋ ﹟﹝︣﹛ا﹜︺︊︀س ︋﹟ ︻︊︡ ا ﹟︋ ﹟﹝︣﹛ا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝﹞...  ﹟﹫﹛︀︭﹛ا ﹟﹞ ﹥﹆︔ و﹋︀ن  
  41، ص15ا﹜﹞﹠︐︷﹛ ج 

  :ا﹞︡ ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن 
  :دا﹡︡ ︠︴﹫︉ ︋︽︡ادي ا︪︀ن را ︮︡وق ﹝﹪

  و﹋︀ن ︮︡و﹇︀ ..أ﹞︡ ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ داود ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜︺︊︀س ا﹜︴﹢︨﹪ 
  177ص    4ج   ︑︀ر ︋︽︡اد

  :︀﹇﹢ت ﹞﹢ي ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹁︀︲﹏ ︋﹢دن و ︮︡وق ︋﹢دن ا︪︀ن ︑︭︣ ﹋︣ده ا︨️
ً ﹨﹢ أ︋﹢ ︻︊︡ اً أ﹞︡ ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ داود ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜︺︊︀س أ﹞︡ ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ا﹜︴﹢︨﹪ أ︋﹢ ︻︊︡ ا 

  و﹋︀ن ︮︡و﹇︀ :﹡﹢︧︡ و در ︀︎︀ن ﹝﹪...  و﹋︀ن ﹁︀︲﹑  ...ا﹜︴﹢︨﹪ 
  367، ص 1ج   ﹝︺︖﹛ ا﹔د︋︀ء

  :ا﹟ رواي از ﹡︷︣ ذ﹨︊﹪ ﹡﹫︤ ︮︡وق ا︨️
ا﹜︤︋﹫︣ ︋﹟ : ︋︊︽︡اد ︋︀﹜﹠︧︉ ︻﹟ ︡ث . أ﹞︡ ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ داود، أ︋﹢ ︻︊︡ اً ا﹜︴﹢︨﹪ . ︑﹢﹁﹪ ﹁﹪ ︗﹞︀دى ا﹒︠︣ة 

   .  و﹋︀ن ︮︡و﹇︀ً وروى ︻﹟ ا︋﹟ ︫︀ذان ، وا︋﹟ ︫︀﹨﹫﹟ ، وا﹜﹞﹙︬ ،. ︋﹊︀ر 
  98، ص 24︑︀ر ا﹖︨﹑م ج 

  : ز︋﹫︣ ︋﹟ ︋﹊︀ر
  :︑﹢︔﹫﹅ دار﹇︴﹠﹪، ︠︴﹫︉ ︋︽︡ادي و ا︋﹢ ا﹜﹆︀︨﹛ ︋︽﹢ي را در ︋︀ره او آورده ا︨️  ا︋﹟ ︖︣ ︻︧﹆﹑﹡﹪ ︋︺︡ از ﹝︺︣﹁﹪ وي،

و﹇︀ل .. وأ﹞︡ ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ا﹜︴﹢︨﹪ .. و︻﹠﹥ ︋﹟ ﹝︀︗﹤ ... ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝︭︺︉ ︋﹟ ︔︀︋️ ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹜︤︋﹫︣ ︋﹟ ︋﹊︀ر ︋﹟ 
و﹇︀ل أ︋﹢ .. ︻︀﹜﹞︀ ︋︀﹜﹠︧︉ ︻︀ر﹁︀ ︋︃︠︊︀ر ا﹜﹞︐﹆︡﹝﹫﹟ و﹝︁︔︣ ا﹜﹞︀︲﹫﹟  ︔﹆﹤ ︔︊︐︀ و﹇︀ل ا﹜︴﹫︉ ﹋︀ن  ︔﹆﹤  ا﹜︡ار﹇︴﹠﹪



  ︔︊︐︀ ︻︀﹜﹞︀ ︔﹆﹤  ا﹜﹆︀︨﹛ ا﹜︊︽﹢ي ﹋︀ن
  269، ص︢︑3︉ ا﹜︐︢︉ ج

  :دا﹡︡ ﹡﹫︤ وي را ﹝﹢︔﹅ و از ︸︣وف ︻﹙﹛ ﹝﹪︀﹇﹢ت ﹞﹢ي 
  و﹋︀ن ︔﹆﹤ ﹝﹟ أو︻﹫﹤ ا﹜︺﹙﹛... ﹋︀ن ︻﹑﹝﹤ ﹡︧︀︋﹤ أ︠︊︀ر︀ ... ز︋﹫︣ ︋﹟ ︋﹊︀ر ︋﹟ ︻︊︡ اً ا︋﹟ ﹝︭︺︉ ︋﹟ 

  348ص 3﹝︺︖﹛ ا﹔د︋︀ء ج

  :ا﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ا︨︡ي 
  :﹆﹥ ا️︨﹞︤ه ︋﹟ ﹢︨︿ از دار ﹇︴﹠﹪ در ︋︀ره ا﹟ راوي ︨﹣ال ﹋︣د، دار﹇︴﹠﹪ در ︗﹢اب ﹎﹀︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ او ︔

  ا﹔︨︡ي ﹁﹆︀ل ︔﹆﹤ و︨︃﹜︐﹥ ︻﹟ أ︋﹪ ا﹜︧﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︮︀﹜﹫︫ ﹟︋  ︋﹟ ︻﹞﹫︣ة
  140، ص 1ج   ︨﹣ا﹐ت ﹞︤ة

  :ذ﹨︊﹪ ﹡﹫︤ ︑﹢︔﹫﹅ دار﹇︴﹠﹪ را در︋︀ره او آورده ا︨️
  . و︔﹆﹥ ا﹜︡ار﹇︴﹠﹪ ...أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︮︀﹜﹫︫ ﹟︋  ︋﹟ ︻﹞﹫︣ة ا﹔︨︡ي 

  202، ص  23ج ︑︀ر ا﹖︨﹑م، 

﹪﹝︫︀﹛اً ا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ :   
  :︠﹢د آورده و ﹡︪︀﹡﹥ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ از ﹡︷︣ وي او ﹝﹢︔﹅ ا︨️»  ا﹜︓﹆︀ت «ا︋﹟ ︊︀ن ا︨﹛ وي را در ﹋︐︀ب 

﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ا﹜︧﹟ ︋﹟ ا﹜︧﹟ ︋﹟ ︻﹙﹩ ︋﹟ أ︋﹩ ︵︀﹜︉ ا﹜︀︫﹞﹪ ﹋﹠﹫︐﹥ أ︋﹢ ︻︊︡ اً ︣وى ︻﹟  10454
  ...︗﹞︀︻﹤ ﹝﹟ ا﹜︐︀︋︺﹫﹟ 

  363، ص7ا﹜︓﹆︀ت ج 
  :و در ﹋︐︀ب ﹫︮ ︠﹢د ﹡﹫︤ از وي ︡﹠﹟ روا️ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️

  471، ص 1ج   ﹫︮ ا︋﹟ ︊︀ن
  280، ص 4ج   ﹫︮ ا︋﹟ ︊︀ن

  : ، ا︋﹢ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ا﹐زدي ︻︊︡ ا﹐︻﹙﹪
  :آورده ا︨️»  ا﹜︓﹆︀ت «ا﹟ راوي را ﹡﹫︤ ا︋﹟ ︊︀ن در 

  ...︐﹥ أ︋﹢ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︻︊︡ ا﹔︻﹙﹩ ︋﹟ ﹝﹫﹞﹢ن ︋﹟ ﹝︣ان ا﹜︖︤ري ﹝﹢﹜﹩ ا﹔زد ﹋﹠﹫ 9313
  129، ص 7ا﹜︓﹆︀ت ج

  .﹋﹠︡ ﹋﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹡︊﹢ده ا︨️ ﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ روا️ از ﹡︷︣ ︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣ ا︨️ و ︔︀︋️ ﹝﹪

  : حمید بن منهب:  طریق دوم

  :روا︀︻ ️︪﹥ از ︵︣﹅ د﹍︣ در ︋﹑︾︀ت ا﹜﹠︧︀ء ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹀︭﹏ ︑︣ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️
︀ر︔﹤ ) ﹝﹠ ﹟︋ ︀︣)﹟︋ ︉﹫﹩ ﹇︀ل ︡︔﹠﹪ ︻﹛ أ︋﹪ ز︣ ا︋﹟ ︭﹟ ︻﹟ ︗︡ه ﹞﹫︡ ︋﹟ ﹇︀ل و︡︔﹠﹪ أ︋﹢ ا﹜︧﹊﹫﹟ ز﹋

 ﹥﹊﹝︋ ﹥︪︀︻وا﹜︤︋﹫︣ و ﹥﹚︵ ️﹁︀ن ﹁︭︀د﹝︓︻ ︀﹫﹁ ﹏︐﹇ ﹪︐﹛ا﹜︧﹠﹤ ا ﹪﹁ ️︖︖ ︊︣ي ︋﹟ ︗︡︻︀ن ﹇︀ل﹫︠ ﹟︋ ︉﹠﹞ ﹟︋
﹅ ا﹜﹞﹢︻︷﹤ ﹐ أن ﹜﹪ ︻﹙﹫﹊﹛ ︣﹝﹤ ا﹔﹝﹢﹝﹤ و: ﹁﹙﹞︀ ︨︀روا إ﹜﹩ ا﹜︊︭︣ة ︨︣ت ﹝︺﹛ ﹁﹙﹞︀ و﹇﹀️ ︻︀︪﹤ ︋︀﹜︊︭︣ة ﹇︀﹜️

﹇︊︰ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥    ﹇︀ل أ︋﹢ ا﹜︧﹊﹫﹟ أرادت ︺︷﹊﹛ اً أن ︑︺﹢دوا ﹜﹞︓﹙﹥ أ︋︡اً  ︐﹞﹠﹪ إ﹐ ﹝﹟ ︻︭﹩ ر︋﹥
و︨﹙﹛ ︋﹫﹟ ︨︣ي و﹡︣ي وأ﹡︀ إ︡ى ﹡︀︧﹥ ﹁﹪ ا﹜︖﹠﹤ ﹜﹥ اد︠︣﹡﹪ ر︋﹪ و︭﹠﹠﹪ ﹝﹟ ﹋﹏ ︋︱︹ و︋﹪ ﹝﹫︤ ﹝﹣﹝﹠﹊﹛ ﹝﹟ 

وأ︋﹪ را︋︹ أر︋︺﹤ ﹝﹟  ︔﹛ أ︋﹪ ︔︀﹡﹪ ا︔﹠﹫﹟ اً ︔︀﹜︓﹞︀ و﹁﹪ ﹡︧﹤ ﹝﹠︀﹁﹆﹊﹛ و︋﹪ أر︬︠ اً ﹜﹊﹛ ﹁﹪ ︮︺﹫︡ ا﹔︋﹢اء



  وأول ﹝﹟ ︨﹞﹪ ︡︮﹆︀ً ﹇︊︰ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹨﹢ ︻﹠﹥ راض و﹇︡ ︵﹢﹇﹥ و﹨︿ ا﹖﹝︀﹝﹤ ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟
  .︐︊﹤ ︋︭﹫︣︑﹪ ـ ﹇﹛﹝﹠︪﹢رات ﹝﹊: ﹡︀︫︣ ،3، ص1ج ︋﹑︾︀ت ا﹜﹠︧︀ء،) ﹨ـ  ٢٨٠﹝︐﹢﹁︀ى(︵︀﹨︣ ا﹜﹞︺︣وف ︋︀︋﹟ ︵﹫﹀﹢ر  أ︋﹪ ا﹜﹀︱﹏ ا﹞︡ ︋﹟ أ︋﹪

  نکات مهم در مورد تاریخ اسالم ابوبکر

  :︫﹢﹛ ﹋﹥ د﹜﹫﹏ ︋︣ ︋︴﹑ن ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ا︋﹢︋﹊︣ ا︨️ در ︀︎︀ن ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ روا︀ت ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹊︀︑﹪ را ﹝︐︢﹋︣ ﹝﹪

  ؟ ابو بکر چه زمانی مسلمان شد   .1

ا︋﹢ ︋﹊︣ ︋︀  ﹟︋ ﹜﹫﹊︤ام   ︀ت ︀﹋﹪ از ا﹟ ﹋﹥ ﹇︊﹏ از ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡،︋︣︠﹪ روا. در ز﹝︀ن ا︨﹑م آوردن ا︋﹢ ︋﹊︣ روا︀ت ﹝︐﹙﹀﹪ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️
آ﹡︀، ︋﹥ او ︠︊︣ داد، ﹡︤د ︎﹫︀﹝︊︣  ا﹝︀ و﹇︐﹪ ︀رث ا︋﹢ ︠︀﹜︡ از ︗︣︀ن ︋︺︓️ ر︨﹢ل ︠︡ا و د︫﹠︀م ︡︠︖﹥ ︋﹥ ︋️ ﹨︀ي   ︻︀زم ﹝︧︀﹁︣ت ︋﹥ ︵︀︿ ︋﹢د؛

  .آ﹝︡ و ا︨﹑م آورد
  :ا﹟ روا️ را ︋﹑ذري ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️

﹇︀ل أ︋﹢ ︋﹊︣ ︋﹫﹠︀ أ﹡︀ ﹁﹪ ﹝﹠︤﹜﹪ : ﹜︧﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹝﹞︡ ا﹜﹞︡ا︫︣ ﹟︻ ︡︤ ﹟︋ ﹩︧﹫︻ ﹟︻ ﹪﹠︊﹫﹏ ︋﹟ ︨︺︡ ﹇︀لأ︋﹢ ا
︋﹞﹊﹤ وأ﹡︀ أر︡ ا﹜︴︀︿، و﹊﹫﹛ ︋﹟ ︤ام إذ د︠﹏ ︻﹙﹪ ا﹜︀رث ︋﹟ ︐﹁ ︣︮︡ث ود︠﹏ ﹊﹫﹛ ︋﹟ ︤ام ﹁﹆︀ل ﹜﹥ 

، ﹁︃﹡﹊︣ ذ﹜﹈ ﹊﹫﹛، ود︻﹢ت ﹜﹞︀ ︋︴︺︀م ︀ أ︋︀ ︠︀﹜︡ ز︻﹛ ﹡︧︀ؤ﹡︀ أن ︻﹞︐﹈ ︡︠︖﹤ ︑︤︻﹛ أن زو︗︀ ر︨﹢ل اً: ا﹜︀رث
﹜﹫﹊﹛ ️﹚﹆﹁ ︀رث﹛︀ذ﹨︀ ﹜︧﹀︣﹡︀، ﹁︃﹋﹑ وا﹡︭︣ف ا︑︀︋ إ﹡﹊︀ر ﹝︀ ﹇︀ل ﹜﹈ ﹁﹪ : ﹝﹟ ︨﹀︣ة أ﹝︣ت ﹈︗و ﹪﹁ ️واً ﹝︀ رأ

﹜﹫﹊ ︀ل﹆﹁ ،﹈︐﹝︻ :،︀︗︀ل زوو ︀﹛︀ ︀﹡︣﹊﹡واً ﹜﹆︡ أ  ︀︗︣ى زو︑ ︀﹞ا﹔و︔︀ن، و ︉︧︑ ︀﹡أ ﹪︐︊︀︮ ﹪﹠︑︣︊︠و﹜﹆︡ أ
أر︡ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛، ﹁︀︋︐︡أت ﹁︢﹋︣ت ﹝﹢︲︺﹥ ﹝﹟  ﹁﹙﹞︀ أ︋︣دت ︠︣︗️  :﹇︀ل أ︋﹢ ︋﹊︣، ﹆︣ب ا﹔و︔︀ن

︀ أ︋︀ ︋﹊︣ أ﹐ أذ﹋︣ ︫﹫︀ً إن ر︲﹫︐﹥ ﹇﹙︐﹥ وإن : ﹨︢ا أ﹝︣ ︻︷﹫﹛ ﹐ ﹆︀رك ﹇﹢﹝﹈ ︻﹙﹫﹥، ﹇︀ل: ﹇﹢﹝﹥ و﹝︀ ﹡︪︃ ︻﹙﹫﹥، و﹇﹙️
أ︫︡ أ﹡﹈ ︮︀دق، وأن ﹝︀ : ء أ﹝︣ه، ﹁﹆﹙️﹨︢ا أد﹡﹩ ﹝︀﹜﹈ ︻﹠︡ي، ﹁﹆︣أ ︻﹙﹪ ﹇︣آ﹡︀ً، و︡︔﹠﹪ ︋︊︡ا: ﹋︣﹨︐﹥ ﹋︐﹞︐﹥؟ ﹇﹙️

ا﹜﹞︡ ً ا﹜︢ي ﹨︡اك ︀ : و︨﹞︺︐﹠﹪ ﹁ ﹥︖︡︠︣︗️ و︻﹙﹫︀ ︠﹞︀ر أ﹞︣ ﹁﹆︀﹜️. د︻﹢ت إ﹜﹫﹥ ﹅، وأن ﹨︢ا ﹋﹑م اً
﹥﹁︀﹇ ﹪︋أ ﹟︋.  
﹠﹍︀م ︀رث ︋﹟ در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ﹝﹟ در ﹝﹠︤﹜﹛ ︋﹢دم و ﹝﹟ ﹨﹞︣اه  ﹟︋ ﹜﹫﹊︤ام ﹇︭︡ ﹝︧︀﹁︣ت ︋﹥ ︵︀︿ را دا︫︐﹛، در ا﹟ ﹨: ا︋﹢︋﹊︣ ﹎﹀︐﹥ ا︨️

﹪﹞ ﹟︨ ﹟﹞ ︀︋ وارد ︫︡ و ︣︮ ،︡﹞آ ﹜﹫﹊ ︀ل ﹟﹫﹝﹨ ︀رث ︋﹥ او ﹎﹀️  ﹎﹀️، در :﹪﹞ اي ا︋﹢ ︠︀﹜︡ ز﹡︀ن ﹝︀ ﹎﹞︀ن  ﹤︖︡︠ ﹢︑ ﹤﹝︻ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋
  .﹎﹞︀ن دارد ﹋﹥ ︫﹢﹨︣ش ر︨﹢ل ︠︡ا ا︨️

  .︻﹢ت ﹋︣دم و آ﹡︀ ︠﹢رد﹡︡ و ︀رث ر﹁️از ︾︢ا﹪ ﹋﹥ ︋︣اي ︨﹀︣ آ﹝︀ده ﹋︣ده ︋﹢دم آ﹡︀ را د: ﹎﹢︡ ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹝﹪. ﹊﹫﹛ ا﹟ ︠︊︣ را ا﹡﹊︀ر ﹋︣د
﹜︐﹀﹎ ﹜﹫﹊ ﹤︋ ﹟﹞ :﹪﹝﹡ را ︣︊︠ ﹟︠︡ا ︨﹢﹎﹠︡ در ︮﹢رت ︑﹢ ا﹡﹊︀ر ا ﹤︋ ﹜﹠﹫︋ .️﹀﹎ ﹜﹫﹊ : را ﹡﹍︣ان ︀﹞ و ︫﹢﹨︣ش ﹤︖︡︠ ال﹢︠︡ا ا ﹤︋

   .رود د﹨︡ و ︫﹢﹨︣ش ﹡︤د ︋️ ﹨︀ ﹡﹞﹪ ر﹁﹫﹆﹛ ︠︊︣ داد ﹋﹥ ﹁ ︀﹨ ️︋ ﹤︋ ﹤︖︩︡︠ ﹝﹪  ︨︀زد، ﹝﹪
ا﹟ ا﹝﹫︣ ︋︤ر﹎﹪ ا︨️ ﹇﹢م ︑﹢ را ︫﹞︀ را : آوردم و ﹎﹀︐﹛ ﹨﹢ا ︠﹠﹈ ︫︡ ﹡︤د ︎﹫︀﹝︊︣ آ﹝︡م و از ﹝﹢︲︹ ا︪︀ن ︨﹟ ︋﹥ ﹝﹫︀ن و﹇︐﹪   :﹎﹢︡ ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹝﹪
  .﹋﹠︡ ر﹨︀ ﹡﹞﹪

ا︀﹡ ﹟️ ﹋︀ري   :︠﹢ا﹨﹪ ﹫︤ي را ︋︣اي ︑﹢ ︋﹍﹢﹛ ︠﹢ا︨︐﹪ ﹇︊﹢ل ﹋﹟ و ︠﹢ا︨︐﹪ ﹝﹀﹪ ﹡﹍﹥ دار؟ ﹎﹀︐﹛ آ︀ ﹡﹞﹪! اي ا︋﹢ ︋﹊︣ : ر︨﹢ل ︠︡ا ﹁︣﹝﹢د
و ︋﹥ . ﹎﹢﹫︡ د﹨﹛ ﹋﹥ ︫﹞︀ را︨️ ﹝﹪ ︫︀دت ﹝﹪: ﹝﹟ ﹎﹀︐﹛. ر︨﹢ل ︠︡ا ﹇︣آن ︋︣ا﹛ ︑﹑وت ﹋︣د از ︫︣وع ﹡︊﹢︑︩ ︋﹥ ﹝﹟ ﹎﹀️. ا﹡﹛︑﹢ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹪

: ا︨ ﹟﹟ ﹝︣ا ︡︠︖﹥ ︫﹠﹫︡ در ︀﹜﹪ ﹋﹥ رو︨︣ي و  ︀︀در ︋︣ ︨︣ دا︫️ ﹎﹀️. ﹋﹠﹫︡ ﹅ ا︨️ و ا﹟ ﹋﹑م ︠︡او﹡︡ ا︨️ ︨﹢ي آ﹡︙﹥ د︻﹢ت ﹝﹪
  .︫﹊︣ ︠︡ا را ﹋﹥ ︑﹢ را ﹨︡ا️ ﹋︣د

 ︣︋︀︗ ﹟︋ ﹪﹫ ﹟︋ ︡﹝︀ى(ا﹜︊﹑ذري، أ﹁﹢︐﹞ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣ ،308، ص3ج  ، أ﹡︧︀ب ا﹔︫︣اف،)﹨ـ٢٧٩ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹅︊︵.  
︊︣ي ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در روا️ د﹍︣ آ﹝︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹇︊﹏ از ︋︺︓️ ر︨﹢ل ︠︡ا در ﹞﹟ ر﹁︐﹥ ︋﹢د و در آ﹡︖︀ ︻︀﹜﹛ ازدي را د︡ه ︋﹢د ﹋﹥ از ︋︺︓️ ︎﹫︀﹝

ا﹝︀ ﹡﹊︐﹥ ا﹠︖︀ . دا︨︐︀ن ﹝﹑﹇︀ت ا︋﹢ ︋﹊︣ ︋︀ ا﹟ ︻︀﹜﹛ ﹝﹀︭﹏ ا︨️. ﹢ ︋﹊︣ ﹎﹀︐﹥ ︋﹢د ﹋﹥ ︑﹢ ︋﹥ او ﹋﹞﹈ ︠﹢ا﹨﹪ ﹋︣ددر ﹝﹫︀ن ﹝︣دم ︠︊︣ داد و ︋﹥ ا︋



﹝︡﹡︡ ﹝︀ ﹝﹠︐︷︣ ︑﹢ ︋﹢د﹛ ﹋﹥ در ﹝﹆︀︋﹏  و﹇︐﹪ ︋﹥ ﹝﹊﹥ ︋︣﹎︪︐﹛، ر︨﹢ل ︠︡ا ﹝︊︺﹢ث ︫︡ه ︋﹢د و ﹝︪︣﹋︀ن ﹝﹊﹥ ﹡︤د ﹝﹟ آ: ﹎﹢︡ ا︨️ ﹋﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹝﹪
  :ا﹟ ر︠︡اد ﹥ ︠﹢ا﹨﹪ ﹋︣د

︺ٌ︒ ا﹜﹠︊﹪ :︋﹊︣  ﹇︀ل أ︋﹢ ︋﹫︺﹤ ، وأ︋﹢ ︗ًـْ﹏ ، وأ︋﹢  ﹁﹆︡﹝️ ﹝﹊﹤ ، و﹇︡ ︋ﹳ ﹤ ، ورًـ ︊ًـ ﹫ؤ ﹫ؤ︳ ، وَ︫ ︺ًـ ﹡﹪ ︻﹆︊﹤ ︋﹟ أ︋﹪ ﹝ﹳ ، ﹁︖︀ءًـ
 ﹜﹛ ️﹚﹆﹁ ، ︩︣﹇ ︡︣يَـ ، و︮﹠︀د︐︊﹛﹛ أ﹝َ︣ ؟ ﹇︀﹜﹢ا : ا﹊﹫﹁ ︣︸ أو ، ﹥︊︀﹡ ﹜﹊︐︋︀﹡ ﹏﹨ : ︉ْ︴َ﹛ا ﹜︷︻أ︋︀ ︋﹊︣ ، أ ︀ : ﹜﹫︐

  .︀ ا﹡︐︷︣﹡︀ ︋﹥ ، ﹁︅ذ ﹇︡ ︗️ ﹁︃﹡️ ا﹜︽︀﹤ وا﹜﹊﹀︀﹤ ، و﹜﹢﹐ أ﹡️ ﹝ ︤︻﹛ أ﹡﹥ ﹡︊﹪ أ︋﹪ ︵︀﹜︉
﹥ : ﹡︤د ﹝﹟ آ﹝︡﹡︡ ︋﹥ آ﹡︀ ﹎﹀︐﹛..︫﹫︊﹥، ر︋﹫︺﹥، ا︋﹢ ︗﹏ و   ︻﹆︊﹥ ︋﹟ ا︋﹪ ﹝︺︳،. و﹇︐﹪ وارد ﹝﹊﹥ ︫︡م ︎﹫︀﹝︊︣ ﹝︊︺﹢ث ︫︡ه ︋﹢د: ﹎﹢︡ ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹝﹪ 

︋﹢ ︵︀﹜︉ ﹎﹞︀ن ﹋︣ده ﹋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ ︫︡ه، ا﹝︀ ︫﹞︀ ﹡︊﹢د ﹤﹋ ︡︐﹫﹛ ا  اي ا︋﹢ ︋﹊︣ ︨﹟ ︋︤رگ ا︨️،: آ﹝︡ه، ﹥ ا﹝︣ي ︸﹢ر ﹋︣ده؟ ﹎﹀︐﹠︡ ر︠︡ادي ︎﹫︩ 
  .﹝﹠︐︷︣ ﹡﹞﹪ ﹡︪︧︐﹫﹛ و ﹋︀رش ︑﹞︀م ﹝﹪ ﹋︣د﹛ ا﹝︀ ا﹐ن ︫﹞︀ ︋︣اي ﹝︀ ﹋︀﹁﹪ ﹨︧︐﹫︡

  :ردا﹞︀ن آو در ︀︎︀ن روا️ آ﹝︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹡︤د ︎﹫︀﹝︊︣ آ﹝︡ و ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀﹪ را ﹋﹥ آن ︻︀﹜﹛ در ﹞﹟ ︋﹥ او ﹎﹀︐﹥ ︋﹢د از ︎﹫︀﹝︊︣ د︡ و ︫﹠﹫︡ ︋﹥ او
ً︡ـك ، ﹁︃﹡︀ أ︫︡ أن ﹐ إ﹜﹥ إ﹐ اً ، وأ﹡﹈ ر︨﹢ل اً : ﹇﹙️ ..  ُ︡ـ ًـ   .﹝ﹳ

  319، ص  3ج    ا︨︡ ا﹜︽︀︋﹤
﹡︤د ﹝﹟ از ا︋﹢ ︵︀﹜︉ ︫﹊︀️ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ از ر︨﹢ل ︠︡ا ﹞︀️   آ﹝︡ه ﹋﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹎﹀︐﹤ و﹇︐﹪ ﹝﹟ از ︨﹀︣ ︋︣﹎︪︐﹛ ︋﹥ ﹝﹊﹥، در ﹋︐︀ب ا︋﹢ ﹨﹙︀ل ︻︧﹊︣ي 

  :﹋︣ده ا︨️
: ︡﹝️ ﹝﹊﹤ ا︨︐︊︪︣وا ﹁︷﹠﹢ا أ﹡﹛ ﹁︐﹫﹚︻ ﹛ ︋﹆︡و﹝﹪ ﹁︐، وا︗︐﹞︺﹢ا إ﹜﹪ و︫﹊﹢ا أ︋︀ ︵︀﹜︉ و﹇︀﹜﹢ا﹁﹙﹞︀ ﹇: ﹇︀ل أ︋﹢ ︋﹊︣

و﹨︢ا ︡ل ︻﹙﹩ أن ︻﹙﹫︀ً  ︋﹠﹢ أ︋﹪ ︵︀﹜︉،  :و﹝﹟ ︑︊︺﹥ ︻﹙﹩ ﹝︀﹜﹀﹤ د﹠﹛؟ ﹇︀﹜﹢ا: ﹇﹙️. ﹜﹢﹐ ︑︺︣︲﹥ دو﹡﹥ ﹜﹞︀ ا﹡︐︷︣﹡︀ ︋﹥
  ...︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م إذ ذاك ︋︀﹜︼ و﹜﹢ ﹋︀ن ︮︊﹫︀ً ︮︽﹫︣اً ﹜﹞︀ ا︻︐︡ ︋﹥ ︑︀︋︺︀ً

﹡︤د ﹝﹟ ︗﹞︹ ︫︡﹡︡ و از ا︋﹢ . آ﹡︀ ﹎﹞︀ن ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ︋︀ آ﹝︡ن ﹝﹟ ﹈ ︎﹫︣وزي ﹡︭﹫︉ ا︪︀ن ︫︡ه ا︨️  و﹇︐﹪ وارد ﹝﹊﹥ ︫︡م ﹝︣دم ︋︪︀رت داد﹡︡،
﹥ ﹋︧︀﹡﹪ در ﹝︀﹜﹀️ د﹟ ﹝︀ از ︎﹫︀﹝︊︣ ︎﹫︣وي : ﹎﹀︐﹛. ﹋﹥ ا﹎︣ ︀﹝️ ا︋﹢ ︵︀﹜︉ از ︎﹫︀﹝︊︣ ﹡︊﹢د ﹝︀ ﹝﹠︐︷︣ ﹡﹞﹪ ﹝︀﹡︀﹊︫ ︉﹛︀︵  ﹜︡️ ﹋︣د﹡︡،

  . ...﹁︣ز﹡︡ان ا︋﹢ ︵︀﹜︉: ﹠︡؟ ﹎﹀︐﹠︡﹋﹠ ﹝﹪
︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹  ،51، ص1ج ، ا﹔وا﹏ ﹜﹙︺︧﹊︣ي،)﹨ـ٣٩٥﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︺︧﹊︣ي، أ︋﹢ ﹨﹙︀ل ا﹜︧﹟ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹞ ﹟︋ ﹩﹫ ﹟︋ ︡﹫︺︨ ﹟︋ ﹏︨︣ان 

  .ا﹜﹊︊﹫︣
︀ر ︎︧︣ ︋﹢د و ︱︣ت ︡︠︖﹥ و ز︡ را ﹋︣د﹡︡ و ا︋﹢ ︵︀﹜︉ ﹋﹥ داري  ا︋﹢ ︵︀﹜︉ و ﹁︣ز﹡︡ا﹡︩ از ر︨﹢ل ︠︡ا ︀﹝️ ﹝﹪  و﹇︐﹪ ︵︊﹅ ا﹟ روا︀ت

  .آ︡ ﹡﹀︣ ︑︀زه ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︋﹥ د︨️ ﹝﹪ ٦ا︲︀﹁﹥ ﹋﹠﹫﹛ ︡ ا﹇﹏ ا︨︀﹝﹪ 
  .در ﹡︐﹫︖﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن از ﹝﹫︀ن ﹝︣دان ︋︀﹜︼ ﹨﹛ ﹡﹫︧️

ورد، د︻﹢ت ︎﹫︀﹝︊︣ ︻﹙﹠﹪  آا﹜︊︐﹥ ︵︊﹅ ا﹟ روا︀ت، ا︋﹢ ︋﹊︣ در ﹨﹞︀ن اوا﹏ ︋︺︓️ ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡ه ا︨️؛ ا﹝︀ ︨﹣ال ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ و﹇︐﹪ ا︋﹢ ︋﹊︣ ا﹞︀ن 
﹪﹞ ︩﹁ ︀﹨ ️︋ ﹤︋ ﹪﹠﹚︻ ﹤︖︡︠ ﹪︐ ﹤﹋ د، داد و ﹝﹪ ︫︡ه ︋﹢د﹢︋ ﹤﹡︀﹫﹀﹞ ︩︑﹢︻از ︨﹥ ︨︀ل ︻﹙﹠﹪ ︫︡  دا﹡﹫﹛ ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︑︀ ︨﹥ ︨︀ل د ︡︺︋ .

  .ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹡︪︀ن ﹝﹪ د﹨︡ ﹋﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣ ︋︺︡ از د︻﹢ت ︻﹙﹠﹪ ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡ه ا︨️ ﹡﹥ در ا︋︐︡اي ︋︺︓️

  لمان بودن ابو بکر از نظر علماي اهل سنتشاذ بودن روایات اولین مس. 2

︋﹠︀ ︋﹥ ︑︭︣ . ︵︀﹜︉ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ا︨️ ︫﹢د ﹋﹥ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن از ﹝﹫︀ن ﹝︣دان ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ رو︫﹟ ﹝﹪  ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ آن ﹥ ︑︀ ﹋﹠﹢ن ︋﹫︀ن ︫︡، 
  .و ﹇﹢ل ︫︀ذ ﹝﹢رد ا︻︐︊︀ر و ا︻︐﹠︀ ﹡﹫︧️دا﹡︡ ﹇﹢ل ︫︀ن ︫︀ذ ا︨️  ﹡︀﹪ ﹋﹥ ا︋﹢︋﹊︣ را ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝﹪ ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ د﹝︪﹆﹪ و ا︋﹟ ا︋﹪ ا﹜︡︡، آ

  :﹡﹢︧︡  ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹪
أول ﹝﹟ ︑︤وج ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹢︠ ️﹠︋ ﹥︖︡︠﹙︡ ر︲﹪ اً ︻﹠︀ ﹁﹊︀﹡️ وز︣ ︮︡ق ﹜﹥ ﹜﹞︀ ︋︺︒ و﹨﹪ أول ﹝﹟ 

﹫︭﹛و﹇﹫﹏ أ︋﹢ ︋﹊︣ و﹨﹢ ︫︀ذ  آ﹝﹟ ︋﹥ ︻﹙﹩ ا.  
او ︀وري ︋﹢د ﹋﹥ ﹨﹠﹍︀م ︋︺︓️ ا︪︀ن را ︑︭︡﹅ ﹋︣د . واج ﹋︣د، ︡︠︖﹥ د︠︐︣ ︠﹢﹙︡ ︋﹢دهاو﹜﹫﹟ ︠︀﹡﹞﹪ ﹋﹥ ︋︀ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ازد

  .﹎﹀︐﹥ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا︋﹢︋﹊︣ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢د ا﹝︀ ا﹟ ﹇﹢ل ︫︀ذ ا︨️. و ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣دي ︋﹢د ﹋﹥ ︋﹠︀ ︋︣ ﹇﹢ل ﹫︮ ︋﹥ ا︪︀ن ا﹞︀ن آورد
  .︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣: ، دار ا﹜﹠217︪︣، ص١، ﹁︭﹢ل ﹝﹟ ا﹜︧﹫︣ة، ج)﹨ـ٧٧٤﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪، ا︋﹢ا﹜﹀︡اء إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ︻﹞︣ ا﹜﹆︫︣﹪ 



﹪﹞ ︡︡﹛ا︋﹟ ا︋﹪ ا ︧︡﹢﹡:  
 ﹤︋ ︡︐︺ ﹐ ︫︀ذ، وا﹜︪︀ذ ﹈﹛︢﹛ ︿﹛︀﹝﹛وأن ا ،ً︀﹞﹑︨︡ل ﹝︖﹞﹢ع ﹝︀ ذ﹋︣﹡︀ه أن ︻﹙﹫︀ً ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م أول ا﹜﹠︀س إ﹁.  

،﹜︫︀ذ ا︨️ و ︫︀ذ ﹝﹢رد ا︻︐︊︀ر ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑ د﹐﹜️ ﹝﹪  ﹝︖﹞﹢ع آ﹡︙﹥ را ﹝︀ ذ﹋︣ ﹋︣د ﹟ا ︿﹛︀﹞ ︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️ و﹇﹢ل﹁ ﹟﹫︐︧﹡ م
  .و ا︻︐﹠︀ء ﹡﹫︧️
  76، ص  4ج   ︫︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹤

  : نتیجه

رو︫﹟ ︫︡ ﹋﹥ روا︀︑﹪ ﹋﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣ را ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده، از ﹡︷︣ ︮︀︋﹥ ﹡﹫︤ ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ﹡﹫︧️ و ︋﹥ ︑︭︣ ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ و ا︋﹟ ا︋﹪ 
  .﹋﹠︡ ا︨️ و روا︀ت ﹝︺︐︊︣ او را ︎﹠︖﹞﹫﹟ ︀ ︎﹠︖︀﹨﹞﹫﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝︺︣﹁﹪ ﹝﹪ا﹜︡︡ ا﹟ ﹇﹢ل ︫︀ذ 

  

  نقد و بررسی اسناد اولین مسلمان بودن ابوبکر : فصل هفتم

  
︫﹢د ﹋﹥ ︻﹞﹢م ا﹟ روا︀ت ︀ از ︗️ ︨﹠︡ي  ﹎︣دد، ﹝﹑︷﹥ ﹝﹪ ︋︀ ︋︣ر︨﹪ روا︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ا︋﹢︋﹊︣، ﹋﹥ در ادا﹝﹥ ︋﹫︀ن ﹝﹪

ا﹡︡، ︑︀︋︺﹪  ︧︐﹠︡، و ︀ از ︗️ د﹐﹜﹪ و ︀ از ﹨︣ دو ﹜︀ظ د︀ر ﹝︪﹊﹏ ﹨︧︐﹠︡ و ︻﹞﹢م ﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ ︎﹫︪﹍︀م ︋﹢دن ا︋﹢︋﹊︣ را ﹝︴︣ح ﹋︣ده︲︺﹫︿ ﹨
  !ا﹡︡  ا﹡︡ و ︮︡ر ا︨﹑م و ﹫︀ت ︎﹫︀﹝︊︣ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ را ا︮﹑ درك ﹡﹊︣ده ︋﹢ده

  روایات پیامبر صحابه و برخی تابعین: الف

  :﹋﹠﹫﹛ ﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و ︮︀︋﹥ را در ا﹟ ︋︀ره ﹡﹆︡ و ︋︣ر︨﹪ ﹝﹪ا︋︐︡ا روا︀ت ︎﹫︀﹝︊︣ ︮

  ) با سند جعلی و اشکال داللی ) (ص(روایت رسول خدا . 1

  :﹁︣دا﹪ ﹋﹥ روز ﹝︧︀︋﹆﹥ ا︨️ ﹝﹟ اول و ا︋﹢︋﹊︣ ︑︀︋︹ و دوم ا︨️: ︵︊︣ا﹡﹪ در روا︐﹪ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ﹁︣﹝﹢د
4010 ︣ ﹟︋ ︀ل ﹡︀ ﹡︭︀ر﹇ ︡﹫︺︨ ﹟︋ ﹪﹚︻ ︀﹠︔︡︀﹡ ب ﹇︀ل ︉︫﹢ ﹟︋ ︀ك ︻﹟ ︋﹟  أ︮︣م︱﹛︀ل ﹡︀ ﹇︣ة ︋﹟ ︠︀﹜︡ ︻﹟ ا﹇

رﹳ وِ ا﹜﹠︀ُ ﹤ُ أَ ُ﹠ ﹤ُ ا﹜ْ︖ًـ ︀ًـ ︀قﹳ وًـا﹜ْ︽َ ︊ًـ ا ا﹜ِ︧ـ ٍ︡ ︀نﹳ وًـ︾َ مًـ ا﹜ِ︣ـ﹨َ ﹫ًـ﹢ؤ وُـلﹳ وأ︋﹢ ︋ًـ﹊ٍْ︣   ︻︊︀س ﹇︀ل ﹇︀ل ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ا﹜ْ أ﹡︀ ا﹔َ
ً︭ـ﹙ِ﹪ ︡ﹳ ︻﹙﹩ ا﹜ْ﹞ﹳ ︺ؤ سﹳ ︋ًـ ا﹜﹠︀ُ ︀﹜ٌ︒ﹳ وًـ ﹳ ا﹜︓ُ ︻ﹳ﹞ً︣ـ وُـلًـ ﹜﹛ ︣و ﹨︢ا ا﹜︡︒ ︻﹟ ﹇︣ة إ﹐ أ︮︣م وًـ َ﹔︀ وُـلًـ ﹁َ ︊ؤ﹅ِ ا﹔َ   .ا﹜ُ︧ـ

﹝﹟ او﹜﹛ و ا︋﹢︋﹊︣ . ﹨﹙︀ك ︫﹢﹡︡ه ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ وارد آ︑︩ ︫﹢د. ا﹝︣وز روز ﹎︣وه ﹎︢ا︫︐﹟ ︻﹞﹏ و ﹁︣دا روز ﹝︧︀︋﹆﹥ و ﹨︡ف ︗ ︀ ️︪︋﹠﹛ ا︨️
  ....و ︻﹞︣ ︨﹢م و ﹝︣دم ︋︺︡ از ﹝︀ ) دوم(︑︀︋︹ 

︻︊︡  ︵︀رق ︋﹟ ︻﹢ض اً ︋﹟ ︑ :،︡﹝﹞﹆﹫﹅ ،214، ص4ج  ، ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹔و︨︳،)﹨ـ٣٦٠﹝︐﹢﹁︀ى(︀ن ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ أ﹢ب ا﹜︴︊︣ا﹡﹪، ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ︨﹙﹫﹞
︫︣︀﹡ ،﹪﹠﹫︧﹛ا ﹜﹫﹨إ︋︣ا ﹟︋ ﹟︧﹝﹛ا : ﹟﹫﹞︣﹛ـ١٤١٥ –ا﹜﹆︀﹨︣ة  - دار ا﹨.  

  :﹨﹞﹫﹟ روا️ ︋︀ ا﹡︡ك ︑︽﹫﹫︣ ︨﹠︡ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ آ﹝︡ه ا︨️
7887 ︺︗ ﹟︋ ︡﹝ا﹜﹞︣وزي ﹡︀ أ ︡﹝﹞ ﹟︋ د﹢﹝﹞ ︀﹠︔︡︀﹡ ﹪﹚︊﹛ا﹔﹡︭︀ري ا ﹜﹫﹨إ︋︣ا ﹟︋ ︣﹀ ︉︫﹢ ﹟︋ ا︮︣م  ﹟︻

﹇︣ة ︋﹟ ︠︀﹜︡ ︻﹟ ا﹜︱︀ك ︋﹟ ﹝︤ا﹛ ︻﹟ ︋﹟ ︻︊︀س ﹇︀ل ﹇︀ل ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ا﹜﹫﹢م ا﹜︣﹨︀ن و︾︡ا 
و︻﹞︣ ا﹜︓︀﹜︒ وا﹜﹠︀س ︋︺︡ ︻﹙﹩ ا﹜︧︊﹅ ا﹔ول ﹁︀﹔ول ﹜﹛ ︣و  أ﹡︀ ا﹔ول وأ︋﹢ ︋﹊︣ ا﹜﹞︭﹙﹪ ا﹜︧︊︀ق وا﹜︽︀﹤ ا﹜︖﹠﹤ أو ا﹜﹠︀ر

﹨ ︉︫﹢ ﹟︋ ︣ة إ﹐ أ︮︣م﹇ ﹟︻ ︒︡﹛︢ا ا.  
  37، ص 8ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹔و︨︳ ج 



  اعتراف علماي اهل سنت به ساختگی بودن روایت:  نقد سند روایت

  :﹡﹢︧︡ ا︋﹟ ︗﹢زي ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا️ ﹝﹪. ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡ ﹋﹥ ا﹟ روا️ ︗︺﹙﹪ ا︨️ و ا︮︣م ︋﹟ ﹢︫︉ آن را ︨︀︠︐﹥ ا︨️
. ﹝︐︣وك : و﹇︀ل ا﹜︊︀ري و﹝︧﹙﹛ وا﹜﹠︀︧﹪ . أ︮︣م ﹋︢اب ︠︊﹫︒ : ﹇︀ل ﹫﹩ . ً ︻﹙﹩ ر︨﹢ل ا  ﹨︢ا ︡︒ ﹝﹢︲﹢ع

  .و﹇︀ل ا︋﹟ ︊︀ن ﹋︀ن ︱︹ ا﹜︡︒ ︻﹙﹩ ا﹜︓﹆︀ة 
. وي ﹝︐︣وك ا︨️: ︋︀ري و ﹝︧﹙﹛ و ﹡︀︧﹪ ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡. ا︮︣م درو︾﹍﹢﹪ ︠︊﹫︒ ا︨️: ﹫﹪ ﹎﹀︐﹥. ا﹟ روا️ ︋︣ ︻﹙﹫﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︗︺﹏ ︫︡ه

︊︀ن او روا ﹟︋︣ده ا︨️ ️ را از ا﹁︣اد ︨︀︠︐﹍﹪ ﹡﹆﹏ ﹝﹪︋﹠︀ ︋︣﹇﹢ل ا﹋.  
 ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ﹟﹝︣﹛︀ي(ا﹜﹆︫︣﹪، أ︋﹢ ا﹜﹀︣ج ︻︊︡ ا﹁﹢︐﹞245، ص 1ج  ، ا﹜﹞﹢︲﹢︻︀ت،)﹨ـ ٥٩٧، ﹅﹫﹆︑ :︪︣﹠﹛︡ان، دار ا﹝ ﹅﹫﹁﹢︑ : ﹥﹫﹝﹚︺﹛دار ا﹜﹊︐︉ ا

  م١٩٩٥-﹨ـ  ١٤١٥ا﹔و﹜﹩ : ا﹜︴︊︺﹤  ︋﹫︣وت، –
،️ذ﹨︊﹪ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا  ﹢ ﹟︋ دا﹡︡ و ﹝﹪ ︫︉ ﹝﹪آن را ︨︀︠︐﹥ ا︮︣م ︧︡﹢﹡:  

  .  ﹋︀ن أ︮︣م ︱︹ ︻﹙﹩ ا﹜︓﹆︀ت  :﹇︀ل ا︋﹟ ︊︀ن 
  104، ص1ج   ︑﹙﹫︬ ﹋︐︀ب ا﹜﹞﹢︲﹢︻︀ت

﹨﹫︓﹞﹪ ﹡﹫︤ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا️، ا︮︣م را ﹝︐︣وك دا﹡︧︐﹥ و و﹜﹫︡ ︋﹟ ﹁︱﹏ ︻﹠︤ي را ﹋﹥ در ︨﹠︡ د﹍︣ روا️ ﹇︣ار دارد، ﹡﹫︤ ︋﹥ ︫︡ت ︑︱︺﹫︿ ﹋︣ده 
  :ا︨️

ا﹜﹢﹜﹫︡ ︋﹟ ا﹜﹀︱﹏  و﹁﹪ إ︨﹠︀د ا﹔و︨︳ و﹁﹫﹥ أ︮︣م ︋﹟ ﹢︫︉ و﹨﹢ ﹝︐︣وك ︣ ︋﹠﹢هرواه ا﹜︴︊︣ا﹡﹪ ﹁﹪ ا﹔و︨︳ وا﹜﹊︊﹫
  .ا﹜︺﹠︤ي و﹨﹢ ︲︺﹫︿ ︗︡ا

︡٢٢٨، ص ١٠ج   ﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا  
﹪﹞ ︣﹍د ﹤﹀︮ و در ︡﹢﹎ :️︨ا︮︣م ︲︺﹫︿ ا:  

  .و﹁﹫﹥ أ︮︣م ︋﹟ ﹢︫︉ و﹨﹢ ︲︺﹫︿ رواه ا﹜︴︊︣ا﹡﹪
  ٢٣٤، ص ١٠﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡ ج 

  :﹡﹢︧︡ ا️ ﹝﹪︗﹑ل ا﹜︡﹟ ︨﹫﹢︵﹪ ﹡﹫︤ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ رو
  .آ﹁︐﹥ أ︮︣م .   ﹝﹢︲﹢ع ...

  ٢٨٥، ص ١ا﹜﹙︁﹜﹩ء ا﹜﹞︭﹠﹢︻﹤ ج 
﹪﹞ ︉︫﹢ ﹟︋ را از ︗︺﹏ ا︮︣م ️روا ﹟دا﹡︡ ︫﹢﹋︀﹡﹪ ﹡﹫︤ ا:  
  و︲︺﹥ أ︮︣م ا︋﹟ ﹢︫︉ و﹨﹢ ﹝﹢︲﹢ع رواه ا︋﹟ ︻︡ي ا︋﹟ ︻﹟ ا︋﹟ ︻︊︀س ﹝︣﹁﹢︻︀

 ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ،﹪﹡︀﹋﹢︪﹛ـ ١٢٥٠﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹨(،  ﹔ا﹜﹞︖﹞﹢︻﹤ ﹁﹪ ا ︡ا﹜﹞﹢︲﹢︻﹤، ج ا﹜﹀﹢ا ︒٣٤٠، ص١︀د ﹅﹫﹆︑ ، : ﹩﹫ ﹟﹝︣﹛ا ︡︊︻
  ﹨ـ١٤٠٧ا﹜︓︀﹜︓﹤ : ا﹜︴︊︺﹤  ︋﹫︣وت، -ا﹜﹞﹊︐︉ ا﹖︨﹑﹝﹪: ا﹜﹞︺﹙﹞﹪، دار ا﹜﹠︪︣

  است ) ظاهري (مقصود اولین خلیفه :  نقد داللی روایت

﹆ ا︋﹢ ︋﹊︣ دو﹝﹫﹟ ﹁︣د ﹡﹞︀ز ﹎︤ار ︋︀ ︎﹫︀﹝︊︣ ︋﹢ده ︑︀ در ﹤﹋ ﹟د﹐﹜️ ﹡︡ارد ︋︣ ا ︤﹎︣﹨ ️روا ﹟︡؛ ︋﹙﹊﹥ ا︧︀ب آ ﹤︋ ︀ن﹝﹚︧﹞ ﹟﹫︐︧﹡ او ️﹆﹫
  :﹝﹠︷﹢ر ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ وي او﹜﹫﹟ ︀﹋﹛ ︎︦ از ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ا︨️؛ ز︣ا 

  .در روا︀ت ﹫︮ آ﹝︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ ︋︀ ر︨﹢ل ︠︡ا ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡﹡︡، ︱︣ت ︡︠︖﹥ و ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋﹢ده ا﹡︡: او﹐
  .﹝︺﹠︀ ︫︡ه ا︨️  و ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹁︣د اول ﹝﹫︀︡،»  ︑︀︋︹ «از ﹡︷︣ ﹜︽️ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ي »  ﹝︭﹙﹪ «﹋﹙﹞﹥ : ︔︀﹡﹫︀

  :﹡﹢︧︡ ︠﹙﹫﹏ ︋﹟ ا﹞︡ ﹁︣ا﹨﹫︡ي ﹝﹪
﹔﹡﹥ ︐﹙﹢ أ︮﹑ ا﹜︢ي ﹇︊﹙﹥ ︔﹛ ﹆︀ل ︋︺︡ ذ﹜﹈ ︔﹙︒ ور︋︹  وا﹜︓︀﹡﹪ ا﹜﹞︭﹙﹪ وإذا أر︨﹙️ ا﹜﹫﹏ ﹁﹪ ا﹜︣﹨︀ن ﹁︀﹔ول ا﹜︧︀︋﹅

  و︠﹞︦
. ؛ ز︣ا او ︋︺︡ از ا︨︉ ﹇︊﹙﹪ ا︨️»﹝︭﹙﹪«و دو﹝﹪ » ︨︀︋﹅»  آن ا︨︊﹪ ﹋﹥ ︎﹫︪﹆︡م از ﹨﹞﹥ ا︨️،  ﹋﹥ ا︊︨︀ را ﹁︨︣︐︀دي در ︫︣ط ︋﹠︡ي، ﹨﹠﹍︀﹝﹪



...  
 ︡﹝أ ﹟︋ ﹏﹫﹚﹛︀ي(ا﹜﹀︣ا﹨﹫︡ي، ا﹁﹢︐﹞٢١٥، ص ٨، ﹋︐︀ب ا﹜︺﹫﹟، ج )﹨ـ١٧٥ ﹅﹫﹆︑ ، : ﹪﹞︤و﹝﹛︡ي ا﹞ دار ا﹜﹠︪︣ / د ،﹪دار و﹝﹊︐︊﹤ : د إ︋︣ا﹨﹫﹛ ا﹜︧︀﹝︣ا

  .ا﹜﹙︀ل، ︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣
  :﹡﹢︧︡ ﹝﹪»  و︮﹙﹪ «ز﹨︣ي در ﹝﹢رد ا﹟ ﹜︽️ ا

﹙️ ا﹜﹫﹏ ﹁﹪ ا﹜ِ︣ـ﹨︀ن ﹁︀﹔ول ا﹜︧︀︋﹅، ر︨ؤ ﹪  وإذا أَ ً︭ـ﹙ّ ︹ وَ︠﹞َ︦ـ : ، ︔﹛ ﹆︀ل ︋︺︡ ذ﹜﹈ وا﹜︓︀﹡﹪ ا﹜﹞ﹳ ︋َـ   .︔َ﹙ّ︒ًـ ورًـ
 ︡﹝أ ﹟︋ ︡﹝﹞ ر﹢︭﹠﹞﹢︋ا﹜﹙︽﹤،)﹨ـ٣٧٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹔ز﹨︣ي، ا ︉︢︑ ، 47، ص15ج، ﹅﹫﹆︑ :︫︣︀﹡ ،︉︻︣﹞ ض﹢︻ ︡﹝﹞ :︀ء ا﹜︐︣ا﹫ث ا﹜︺︣︋﹪ دار إ - 

  .م٢٠٠١ا﹔و﹜﹩: ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤
  .و رو︫﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︋︺︡ از ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥، ﹡ ﹤﹋ ﹪︧﹋ ﹟﹫︐︧﹊﹢﹝️ را ︋﹥ د︨️ ﹎︣﹁️، ا︋﹢ ︋﹊︣ ︋﹢د

  :﹋﹠︡ ا︑ ﹟﹙﹫﹏ را ︑︃﹫︡ ﹝﹪  در روا️ د﹍︣ي ﹋﹥ ︀﹋﹛ ︋︀ ︻︊︀رت د﹫︮ ︡﹠︨ ︀︋ ︣﹍ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده،
﹞︡ ︋﹟ ا﹜︧﹞︀ك ︋︊︽︡اد ︔﹠︀ ﹫﹩ ︋﹟ ︗︺﹀︣ ︋﹟ ا﹜︤︋︣﹇︀ن ︔﹠︀ أ︋﹢ أ﹞︡ ا﹜︤︋﹫︣ي ︔﹠︀ أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ︻﹞︣و ︻︓﹞︀ن ︋﹟ أ 4426

︨﹀﹫︀ن وأ︠︊︣﹡︀ أ﹞︡ ︋﹟ ︗︺﹀︣ ا﹜﹆︴﹫︺﹪ ︔﹠︀ ︻︊︡ اً ︋﹟  ﹏︊﹠︡︔﹠﹪ أ︋﹪ ︔﹠︀ ﹫﹩ ︻﹟ ︨﹀﹫︀ن ︻﹟ ا﹜﹆︀︨﹛ ︋﹟ ﹋︓﹫︣ 
و︔﹠﹩ أ︋﹢ ︋﹊︣ و︔﹙︒   ︻﹟ ﹇﹫︦ ا﹜︀ر︔﹪ ﹇︀ل ︨﹞︺️ ︻﹙﹫︀ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ ﹆﹢ل ︨︊﹅ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛

  و︺﹀﹢ اً ︻﹞﹟ ︪︀ء ︻﹞︣ ︔﹛ ︠︴︊︐﹠︀ ﹁︐﹠﹤
  .﹨︢ا ﹫︮ ︒︡ ا﹖︨﹠︀د و﹜﹛ ︣︗︀ه

  71، ص3ا﹜﹞︧︐︡رك ︻﹙﹩ ا﹜﹫︭﹫﹟، ج 

  ) با سند ضعیف و اشکال داللی (امیر مومنان علی بن ابی طالب . 2

  .ا︋﹢︋﹊︣ ا︨︐︡ل ﹋︣ده ا﹡︡ از ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م دو ﹝︱﹞﹢ن ﹡﹆﹏ ︫︡ه ﹋﹥ ︋︣ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن

  ) سند ضعیف است (سبق رسول اهللا وصلی ابو بکر : مضمون اول 

  .︎﹫︪﹍︀م ︫︡ ر︨﹢ل ︠︡ا و ︋︺︡ از ا︪︀ن ا︋﹢ ︋﹊︣ روي ﹋︀ر آ﹝︡: ﹝︱﹞﹢ن اول ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹁︣﹝﹢د
︀ق ︻﹟ ︻︊︡ ︠﹫︣، ︻﹟ ︻﹙﹪، ﹡︀ ︠﹙︿ ا︋﹟ ﹢︫︉، ︻﹟ أ︋﹪ إ :︨︡︔﹠﹪ أ︋﹪، ﹇︀ل : ︡︔﹠︀ ا﹜﹢﹜﹫︡ ︋﹟ ︫︖︀ع، ﹇︀ل  - 74

  . و︮﹙﹩ أ︋﹢ ︋﹊︣ ︨︊﹅ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛: ﹇︀ل 
: ا﹜︣︀ض، ا﹜︴︊︺﹤  –دار ا﹜﹢︵﹟ : إ︨﹞︀︻﹫﹏  ﹟︧︧﹫﹟، دار ا﹜﹠︪︣ : ︑﹆﹫﹅  ،169، ص1ج ، أ︠︊︀ر ا﹜﹞﹊﹫﹫﹟،)﹨ـ٢٧٩﹝︐﹢﹁︀ي(أ﹞︡ ︋﹟ ز﹨﹫︣ ︋﹟ ︣ب 

  ١٩٩٧ا﹔و﹜﹩ 

   :بررسی سند روایت 
  :︫︖︀ع ا︨️ ﹋﹥ ︣︮︀ در﹋︐︉ ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹝﹢رد ︑︱︺﹫︿ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️ در ︨﹠︡ روا️ و﹜﹫︡ ︋﹟ 

  ﹐ ︐︕ ︋﹥ ا﹜﹢﹜﹫︡ ︋﹟ ︫︖︀ع ا﹜︧﹊﹢﹡﹪ أ︋﹢ ﹨﹞︀م ﹇︀ل ا﹜︣ازي
، دار ا﹜﹠︪︣  579: ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜︖﹢زي أ︋﹢ ا﹜﹀︣ج ا﹜﹢﹁︀ة  :ا︨﹛ ا﹜﹞﹣﹜︿ 3652ش  184ص     3ج   ا﹜︱︺﹀︀ء وا﹜﹞︐︣و﹋﹫﹟ ﹐︋﹟ ا﹜︖﹢زي

  ︻︊︡ اً ا﹜﹆︀︲﹪: ا﹔و﹜﹩ ، ︑﹆﹫﹅ : ، ا﹜︴︊︺﹤  1406 -︋﹫︣وت  -﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ دار ا﹜: 
  :﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︎︡ر وي ︫︖︀ع ﹡﹫︤ ﹝﹢رد ︑︱︺﹫︿ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️ 

﹇︀ل ︨︃﹜️ أ︋﹩ ︻﹟ أ︋﹩ ︋︡ر ︫︖︀ع ︋﹟ ا﹜﹢﹜﹫︡ أ︉ إ﹜﹫﹈ أو ︻︊︡ اً ︋﹟ ︋﹊︣ ... ︫︖︀ع ︋﹟ ا﹜﹢﹜﹫︡ ︋﹟ ﹇﹫︦ ا﹜︧﹊﹢﹡﹪ 
﹇﹫﹏ ﹔︋﹩ ﹁﹞︀ ﹇﹢﹜﹈   ... ﹨﹢ ︡︒ ﹝﹠﹊︣ أ︋︀ ︋︡ر روى ︡︒ ﹇︀︋﹢س ﹁﹪ ا﹜︺︣با﹜︧﹞﹪ ﹁﹆︀ل ︻︊︡ اً أ︉ إ﹜﹩ ﹔ن 

  ا﹐ ان ︻﹠︡ه ︻﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣و ︋﹟ ︻﹙﹆﹞﹤ أ︀د︮ ︒︀ح ﹜﹫﹟ ا﹜ ﹐ ﹟﹫︐﹝﹛︀︋ ︦﹫﹛ ﹫︫ ︒︡︐︕ ︋﹥ ﹁﹫﹥ ﹁﹆︀ل ﹨﹢
﹏︡︺︐﹛١٦٥٤ش    ٣٧٨ص    ٤ج   ا﹜︖︣ح وا︿﹛﹣﹝﹛ا ﹜︨أ︋   :، ا ︦إدر ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹜︑︀ ﹪︋أ ﹟︋ ﹟﹝︣﹛ا﹜︣ازي ا﹜︐﹞﹫﹞﹪ ا﹜﹢﹁︀ة︻︊︡ ا ︡﹝﹞ ﹢ :دار  ٣٢٧ ،

  ا﹔و﹜﹩: ، ا﹜︴︊︺﹤  ١٩٥٢ - ١٢٧١ -︋﹫︣وت  -دار إ﹫︀ء ا﹜︐︣اث ا﹜︺︣︋﹪ : ا﹜﹠︪︣ 



️د ︠﹑﹁️ ا︨️ ﹡﹥ ︨︊﹆️ در ا︨﹑م:  ﹡﹆︡ د﹐﹜️ روا﹢︭﹆﹞  
و ︋﹫︀ن ︫︡ ﹋﹥ . آورد﹛  ا﹟ ︋﹫︀ن ︫︡، ا﹟ روا﹡ ︣︋ ️︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ا︋﹢ ︋﹊︣ د﹐﹜️ ﹡︡ارد و د﹜﹫﹏ آن را ذ﹏ روا️ ر︨﹢ل ︠︡ا ﹋﹥ ﹇︊﹏ از

  .در ا﹟ روا︀ت ︋﹥ ﹝︺﹠︀ي ︑︀︋︹ ا︨️؛ ︺﹠﹪ ا︋﹢ ︋﹊︣ ︋︺︡ از ر︨﹢ل ︠︡ا ز﹝︀م ﹊﹢﹝️ را ︋﹥ د︨️ ﹎︣﹁️»  و︮﹙﹪ «و »  ﹝︭﹙﹪ «
  :ا﹟ ﹝︱﹞﹢ن در وا﹇︹ ︗︤﹪ از ﹈ روا️ ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ︨﹠︡ د﹍︣ ﹡﹆﹏ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️

﹟︋ ﹩﹚︺ ﹢︋ا﹜﹞﹆︣ئ وأ ︡﹝﹞ ﹢︋أ﹡︀ ︻︊︡  أ︠︊︣﹡︀ أ ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹪﹚︻ ︀﹡ا أ﹢﹛︀﹇ ﹏﹫﹚︠ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︣︀︪︺﹛أ︋﹪ ︠﹫︩ وأ︋﹢ ا
ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن أ﹡︀ ︠﹫︓﹞﹤ ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ﹡︀ أ︋﹢ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜﹠︀︗︣ ﹡︀ ﹝﹣﹝﹏ ︋﹟ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ﹡︀ ︨﹀﹫︀ن ا﹜︓﹢ري ﹡︀ أ︋﹢ 

﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ ﹨︀︫﹛ ا﹜﹆︀︨﹛ ︋﹟ ﹋︓﹫︣ ︡︔﹠﹪ ﹇﹫︦ ا﹜︀ر﹁﹪ ﹇︀ل ︨﹞︺️ ︻﹙﹫︀ و﹨﹢ ︻﹙﹩ ا﹜﹞﹠︊︣ ﹆﹢ل ︨︊﹅ ر︨﹢ل اً ︮
  ﹁﹢ ﹝︀ ︫︀ء اً و︮﹙﹩ أ︋﹢ ︋﹊︣ و︔﹙︒ ︻﹞︣ ︔﹛ ︠︊︴︐﹠︀ ﹁︐﹠﹤  و︨﹙﹛

ر︨﹢ل ︠︡ا ︎﹫︪﹍︀م ︋﹢د، و ︋︺︡ از ا︪︀ن ا︋﹢ ︋﹊︣ و ︎︦ از او ︻﹞︣ و ︎︦ از او ︋﹥ ﹝︀ : ﹁︣﹝﹢د ︫﹠﹫︡م ﹋﹥ ︻﹙﹪ ︋︣ ﹝﹠︊︣ ﹝﹪: ﹎﹢︡ ﹇﹫︦ ︠︀ر﹁﹪ ﹝﹪
  .﹁︐﹠﹥ ر︨﹫︡

  :﹥ ر︋︴﹪ ︋﹥ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ا︋﹢︋﹊︣ ﹡︡ارد در ذ﹏ ﹨﹞﹫﹟ روا️ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ︀ر روا️ د﹍︣ را ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︱﹞﹢ن ﹋
  378، ص 30ج   ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅

﹟ا ︣﹍ري ︋︀ ︑︺︊﹫︣ د﹢︋︀︪﹫﹡ ﹜﹋︀ ا﹝︀م ︻﹙﹪ را ️︣ده ا︨️ و ﹨﹞﹫﹟ روا﹋ ﹏﹆﹡ ﹤﹡﹢﹎:  
﹇︀ن ︔﹠︀ أ︋﹢ أ﹞︡ ا﹜︤︋﹫︣ي ︔﹠︀ أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ︻﹞︣و ︻︓﹞︀ن ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ا﹜︧﹞︀ك ︋︊︽︡اد ︔﹠︀ ﹫﹩ ︋﹟ ︗︺﹀︣ ︋﹟ ا﹜︤︋︣ 4426

︨﹀﹫︀ن وأ︠︊︣﹡︀ أ﹞︡ ︋﹟ ︗︺﹀︣ ا﹜﹆︴﹫︺﹪ ︔﹠︀ ︻︊︡ اً ︋﹟  ﹏︊﹠︡︔﹠﹪ أ︋﹪ ︔﹠︀ ﹫﹩ ︻﹟ ︨﹀﹫︀ن ︻﹟ ا﹜﹆︀︨﹛ ︋﹟ ﹋︓﹫︣ 
و︔﹠﹩ أ︋﹢ ︋﹊︣ و︔﹙︒   ︻﹟ ﹇﹫︦ ا﹜︀ر︔﹪ ﹇︀ل ︨﹞︺️ ︻﹙﹫︀ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ ﹆﹢ل ︨︊﹅ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛

   ︻﹞﹟ ︪︀ءو︺﹀﹢ اً ︻﹞︣ ︔﹛ ︠︴︊︐﹠︀ ﹁︐﹠﹤
 ﹫︮ ︒︡ ︀ه  ﹨︢ا︗︣ ﹜﹛ا﹖︨﹠︀د و  

  71، ص3ا﹜﹞︧︐︡رك ︻﹙﹩ ا﹜﹫︭﹫﹟، ج 

  ) سند ضعیف است (اول من اسلم من الرجال ابو بکر :  مضمون دوم

︻︧︀﹋︣ ا︋﹟ . روا️ د﹍︣ي را ﹡﹫︤ از ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ ا︋﹢︋﹊︣ را ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن از ﹝﹫︀ن ﹝︣دان ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده ا︨️
﹟را ا ️آورده ا︨️ ﹝︐﹟ روا ﹤﹡﹢﹎:  

أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ﹡︭︣ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹜︧﹙﹞﹪ ︔﹠︀ أ︋﹢ ﹝﹞︡ ا﹜︧﹟ ︋﹟ ︻﹙﹪ ﹡︀ أ︋﹢ ا﹜︧﹟ ︋﹟ ﹜﹣﹜﹣ ﹡︀ إ︨︀ق ︋﹟ ︻︊︡ اً 
︋﹟ ︨﹙﹞﹤ ا﹜﹊﹢﹁﹪ ﹡︀ ا﹜︧﹫﹟ ︋﹟ ﹝﹠︭﹢ر ا﹜︡︋︀غ ﹡︀ ︋﹙﹢ل ︋﹟ ︻︊﹫︡ ﹡︀ أ︋﹢ إ︨︀ق ︻﹟ ا﹜︀رث ﹇︀ل ︨﹞︺️ ︻﹙﹫︀ 

وأول ﹝﹟ ︮﹙﹩ ﹝︹ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل ︻﹙﹪ ︋﹟  ﹛ ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل أ︋﹢ ︋﹊︣ ا﹜︭︡﹅أول ﹝﹟ أ︨﹙ ﹆﹢ل
  .أ︋﹪ ︵︀﹜︉
﹋﹥ ︋︀ ر︨﹢ل ︠︡ا ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ از  و او﹜﹫﹟ ﹋︧﹪. ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ﹋﹥ از ﹝︣دان ا︨﹑م آورد، ا︋﹢ ︋﹊︣ ا︨️: ﹎﹀️ از ︻﹙﹪ ︫﹠﹫︡م ﹋﹥ ﹝﹪: ﹎﹢ ︡︀رث ﹝﹪

  .﹝﹫︀ن ﹝︣دان، ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ا︨️
  38، ص 30ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ ج ︑︀

  : بررسی سند روایت

  .در ︨﹠︡ ا﹟ روا︋ ،️﹙﹢ل ︋﹟ ︻︊︡ اً از ︨﹢ي ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل ا﹨﹏ ︨﹠️ ︑︱︺﹫︿ ︫︡ه ا︨️
﹪﹞ ﹪﹡︀﹀︮ا︋﹢ ﹡︺﹫﹛ ا ︡﹢﹎:   ︀ت ︲︺﹫︿ را ازروا ︬︫ ﹟︀ق ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️... ا︨ا︋﹢ ا:  
﹏ ︋﹟ أ︋﹪ ︠︀﹜︡ وأ︋﹪ إ︨︀ق ا﹜︧︊﹫︺﹪ و︾﹫︣﹨﹛ ︻﹟ ︨﹙﹞﹤ ︋﹟ ﹋﹫﹏ وإ︨﹞︀︻﹫ روى أ︀د︋ ﹥﹀﹫︺︲ ︒﹙﹢ل ︋﹟ ︻︊﹫︡



  ﹝﹟ ا﹜︓﹆︀ت ﹐ ︫﹪ء
  .︋﹙﹢ل ︋﹟ ︻︊﹫︡ روا︀ت ︲︺﹫︿ را از ︨﹙﹞﹤ ︋﹟ ﹋﹫﹏ روا️ ﹋︣ده ا︨️

ا﹜︡ار  -دار ا﹜︓﹆︀﹁﹤ : ﹁︀روق ﹞︀دة، دار ا﹜﹠︪︣: ︑﹆﹫﹅ ،67، ص1ج ، ا﹜︱︺﹀︀ء،)﹨ـ٤٣٠﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹔︊︮︀﹡﹪ ا﹜︭﹢﹁﹪، أ﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ أ﹞︡ أ︋﹢ ﹡︺﹫﹛ 
   ١٩٨٤ - ١٤٠٥ا﹔و﹜﹩ : ︊﹫︱︀ء، ا﹜︴︊︺﹤ا﹜

  :﹋︣د از ا︗ ﹟️ ا︐︖︀ج ︋﹥ روا︐︩ در ﹨﹫︘ ︀︗ ﹪﹛︀︤ ﹡﹫︧️ او روا️ را دزدي ﹝﹪: ﹎﹢︡ ا︋﹟ ﹫︀ن ﹝﹪
 ﹫︫ ︡﹫︊︻ ﹟︋ ل﹢﹚︋ ︀ل︋ ﹤︋ ︀ج︖︐﹐ز ا﹢︖ ﹐ ︒︡﹛︧︣ق ا.  

﹪﹛︀ ︘﹫﹨ در ︩︑︀︀ج ︋﹥ روا︖︐دزدد و ا ﹪﹞ ️ا︨️ ﹋﹥ روا ﹪﹫︫ ︡﹫︊︻ ﹟︋ ل﹢﹚︋ ️︧﹫﹡ ︤︀︗.  
 ﹜︑︀ ﹪︋أ ﹟︋ ︡﹝︀ن ︋﹟ أ﹫ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀م﹞﹖وا﹜︱︺﹀︀ء وا﹜﹞︐︣و﹋﹫﹟،)﹨ـ٣٥٤﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜︐﹞﹫﹞﹪ ا﹜︊︧︐﹪، ا ﹟﹫︔︡﹝﹛ا ﹟﹞ ﹟﹫1ج ، ا﹜﹞︖︣و 

   ﹨ـ١٣٩٦ا﹔و﹜﹩ : ﹙︉، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹜﹢︻﹪: ﹝﹞﹢د إ︋︣ا﹨﹫﹛ زا︡، دار ا﹜﹠︪︣: ︑﹆﹫﹅ ،202ص
  :﹏ ﹋︣ده ا︨️ا︋﹟ ︖︣ ︑︱︺﹫﹀︀ت ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل را در ︋︀ره او ﹡﹆ 

255  ﹏﹫﹋ ﹟︋ ﹥﹝﹚︨ ﹟︻ ︡﹫︊︻ ﹢︋ل ︋﹟ ︻︊﹫︡ ا﹜﹊﹠︡ي ا﹜﹊﹢﹁﹪ أ﹢﹚︋...  
 ﹜︑︀ ﹢︋ذا﹨︉ ﹇︀ل أ ︒︡﹛و﹇︀ل ︋﹟ ︻︡ي  ﹜﹫︦ ︋︪﹪ء و﹇︀ل أ︋﹢ زر︻﹤ ︲︺﹫︿ ا ︒︡﹛︧︣ق ا ︊︀ن ﹟︋ و﹇︀ل

︒ روى أ︀د  و﹇︀ل ا﹜︀﹋﹛ ﹝﹠﹊︣ ا﹜︡︒ و﹇︀ل ︋﹟ ﹢﹡︦ ﹁﹪ ︑︀ر ا﹜︽︣︋︀ء ﹝﹟ أ﹨﹏ ﹁︀رس... ︋︭︣ي ﹜﹫︦ ︋︢اك 
ا︨﹆︴﹥ أ﹞︡ وا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ وأ︋﹢   و﹇︀ل ﹝﹞﹢د ︋﹟ ︾﹫﹑ن  روى ﹝﹢︲﹢︻︀ت و﹇︀ل أ︋﹢ ︨︺﹫︡ ا﹜︊﹆︀ل ﹝﹢︲﹢︻﹤

  ...و﹇︀ل ا﹜︊︤ار ︋﹙﹢ل ﹜﹫︦ ︋︀﹜﹆﹢ي   ︠﹫︓﹞﹤
 ...﹤︐﹀﹎ ﹜︑︀ ﹢︋ل ︲︺﹫︿ و ︋﹪ ارزش ا︨️: ا﹢﹚︋ ️︤ي ﹡﹫︧️: ا︋﹢ زر︻﹥ ﹎﹀︐﹥. روا﹫ ︩︐︊︀ن ﹎﹀︐﹥. روا ﹟︋ا :﹪﹞ ️او روا ︡ا︋﹟ . دزد

ا﹞︡، ا︋﹟  ︋﹥ ﹡﹆﹏ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︾﹫﹑ن،. روا︀ت ︨︀︠︐﹍﹪ را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️: دا﹡︡ و ︀﹋﹛ و ا︋﹢ ︨﹫︺︡ ︋﹆︀ل ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡ و را ﹝﹠﹊︣ ا﹜﹪﹞ ︒︡﹢﹡︦ ا
  .دا﹡︡ ﹝︺﹫﹟، ا︋﹟ ︠︓﹫﹞﹥ وي را از ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹪

  67، ص2﹜︧︀ن ا﹜﹞﹫︤ان ج
﹪﹞ ️روا ﹟ا︋﹟ ︵︀﹨︣ ﹝﹆︨︡﹪ در ︭︠﹢ص ا ︧︡﹢﹡:  

2163  -  ︒︡ :﹜﹚︨ل ︋﹟ ︻︊﹫︡ . ︻﹙﹪ : أ︋﹢︋﹊︣، وأول ﹝﹟ ︮﹙﹩ إ﹜﹩ ا﹜﹆︊﹙﹤ ﹝︹ ا﹜﹠︊﹪ : ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل  أول ﹝﹟ أ﹢﹚︋ رواه
  .و︋﹙﹢ل ﹨︢ا ﹜﹛ ︐﹊﹙﹛ ﹁﹫﹥ ا﹜﹞︐﹆︡﹝﹢ن، وأ︀د﹫﹚︻ ︹︋︀︐﹐ ﹤︓︀ . . .اً ا﹜﹊﹢﹁﹪

   .︫﹢د ﹝﹆︐︡﹝﹫﹟ ︨﹟ ﹡﹍﹀︐﹥ ا﹡︡ و روا︀︑︩ ︎﹫︣وي ﹡﹞﹪  ︋﹙﹢ل در ا﹟ روا️،)  ︑﹢︔﹫﹅ (در ︋︀ره 
︋ ︣︴﹞ ،﹪︨︡﹆﹝﹛︀ى(﹟ ︵︀﹨︣ ا﹁﹢︐﹞︀ظ،)﹨ـ ٥٠٧﹀﹛1027، ص2ج  ، ذ︠﹫︣ة ا، ﹅﹫﹆︑ :د.︫︣︀﹡ ،﹪ا﹢︣﹀﹛ا ﹟﹝︣﹛︀ض، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹜︧﹙︿ : ︻︊︡ ا︣﹛ا :

  .م١٩٩٦-﹨ـ  ١٤١٦ا﹔و﹜﹩، 

  ) سند ضعیف ( با دو مضمون:  روایت ابوبکر. 3

  ﹋﹠️ اول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋﹥: ﹝︱﹞﹢ن اول 

  :﹟ ︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده ا︨️از ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹡﹫︤ روا️ ︫︡ه ﹋﹥ وي ︠﹢دش را اول ﹝﹣﹝
 ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︧﹛أ︋﹢ ا ︀﹠︔ ﹪﹠إ︋︣ا﹨﹫﹛ أ﹡︊︃ أ︋﹢ ا﹜﹀︣ج ا﹖︨﹀︣ا ﹟︋ ﹟︧﹛أ︋﹪ ا ﹟︋ ﹟﹝︣﹛ا ︡︊︻ ︡﹝﹞ ﹢︋أ︠︊︣﹡︀ أ
ا﹜︧﹫﹟ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︔﹠︀ أ︋﹢ ا﹜︴︀﹨︣ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹜︢﹨﹙﹪ ﹡︀ ا﹜︧﹟ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜﹢﹜﹫︡ ا﹜﹀︧﹢ي ﹡︀ ︨︺﹫︡ 

 ﹟︋ ︀ق︨︀ن ︻﹟ إ﹝﹫﹚︨ ﹟︋︣﹊︋ ﹢︋︀ل أ﹇ ️﹛︀﹇ ﹥︪︀︻ ﹟︻ ﹥﹚︵ ﹟︋ ﹩︧﹫︻ ︀﹡ ﹥﹚︵ ﹟︋ ﹩﹫  ﹟﹞أول ﹝﹟ آ ️﹠﹋.  
﹪﹞ ﹤︪︀︻ ︡﹢﹎ :️﹀﹎ ︣﹊︋﹢︋ا :﹪︧﹋ ﹟﹫︐︧﹡ ﹟﹞ ︀ن آوردم﹝دم ﹋﹥ ا﹢︋.  

﹝﹟ ﹚︀  ، ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ وذ﹋︣ ﹁︱﹙︀ و︑︧﹞﹫﹤)﹨ـ٥٧١﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ︋﹪ ا﹜﹆︀︨﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹟ إ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً،
  .١٩٩٥ - ︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹀﹊︣ : ﹝︉ ا﹜︡﹟ أ︋﹪ ︨︺﹫︡ ︻﹞︣ ︋﹟ ︾︣ا﹝﹤ ا﹜︺﹞︣ي، ﹡︀︫︣: ︑﹆﹫﹅ ،36، ص30ج ﹝﹟ ا﹔﹝︀︔﹏،



   : بررسی سند روایت

  :در ︨﹠︡ ا﹟ روا️ ا﹁︣اد ذ︖﹞ ﹏﹢ل و ︲︺﹫︿ ﹨︧︐﹠︡

﹪﹠﹫ا︋﹢ ا﹜﹀︣ج ا︨﹀︣ا :  
 ︩ل ا︨️ و ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ︑﹢︔﹫﹅ ︋︣ا﹢︖﹞ از ﹡︷︣ ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل ︬︫ ﹟ا﹜﹫︐﹁︀﹫﹡.  

﹪﹫ ﹟︋ ︀ق︨ا :  
︻﹆﹫﹙﹪ ︑︱︺﹫﹀︀ت ا ﹟︋ ︡﹝﹠︊﹏ و ﹫﹪ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ را در ︋︀ره . ا︫ ﹟︬ ﹡﹫︤ ﹝︐︣وك ا﹜︡︒ و از ﹡︷︣ ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل ا﹨﹏ ︨﹠️ ︲︺﹫︿ ا︨️

  :وي آورده ا︨️
︡︔﹠︀ ︻︊︡ اً ﹇︀ل ︨﹞︺️ أ︋﹪ ﹆﹢ل إ︨︀ق ︋﹟ ... إ︨︀ق ︋﹟ ﹚︵ ﹟︋ ﹩﹫﹤ ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً ا﹜︐﹫﹞﹩ ا﹜﹆︫︣﹪ 

﹩﹫ ︫︒︡﹛︣وك ا︐﹞ ﹫  ل﹢﹆ ﹟﹫︺﹞ ﹟︋ ﹩﹫ ️︺﹝︨ ︀ل﹇ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︊︀س︻ ︀﹠︔︡ ︀ل﹇ ﹩︧﹫︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹠︔︡
﹥﹚︵ ﹟︋ ﹩﹫ ﹟︋ ︀ق︨و﹁﹪ ﹝﹢︲︹ آ︠︣ ︲︺﹫︿ إ  ﹤︓︡ ︉︐﹊ ﹐ ء﹪︪︋ ︦﹫﹛.  

 ...﹪﹞ ︡﹝اً ︋﹟ ا ︡︊︻ ︡﹢﹎ :﹪﹞ ﹤﹋ ا︨️: ﹎﹀️ از ︎︡رم ︫﹠﹫︡م ︒︡﹛︣وك ا︐﹞ ﹪﹫ ﹟︋ ︀ق︨ا .﹎ ︤﹫﹡ ﹟﹫︺﹞ ﹟︋ ﹪﹫ ︀ق : ﹀︐﹥ ا︨️و︨ا
  .︫﹢د روا ︩︐﹫︤ي ﹡﹫︧️ و ﹡﹢︫︐﹥ ﹡﹞﹪: و در ︗︀ي د ﹟︋ .﹤︐﹀﹎ ︣﹍﹫﹪ ︲︺﹫︿ ا︨️

  103، ص 1ج   ︲︺﹀︀ء ا﹜︺﹆﹫﹙﹪
  :﹡︀︧﹪ ﹡﹫︤ او را ﹝︐︣وك ا﹜︡︒ ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده ا︨️

  .﹝︐︣وك ا﹜︡︒ إ︨︀ق ︋﹟ ﹚︵ ﹟︋ ﹩﹫﹤ ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً ﹝︡﹡﹪
  18، ص 1ا﹜︱︺﹀︀ء وا﹜﹞︐︣و﹋﹫﹟ ﹜﹙﹠︀︧﹪ ج 

  :︨ ︤﹫﹡ ﹜︑︀﹠︀ن د﹍︣ي در ︑︱︺﹫︿ وي آورده ا︨️ ا︋﹟ ا︋﹪
رديء ا﹜﹀︶ ︨﹪ء ا﹜﹀ ﹜︴﹩ء و﹐ ︺﹙﹛ و︣وى  ﹋﹠﹫︐﹥ أ︋﹢ ﹝﹞︡ ﹋︀ن... إ︨︀ق ︋﹟ ﹚︵ ﹟︋ ﹩﹫﹤ ︻﹟ ︻︊﹫︡ اً 

﹜﹀ ﹐و.  
 ﹪﹫ ﹟︋ ︀ق︨د و ا︫︐︊︀ه ﹝﹪... ا﹢︋ ،﹜﹁ ︡︋ ،﹤︷﹁︀ ﹜﹋ ﹪﹞ ️︣د و ﹡﹞﹪ دا﹡︧️ و روا﹋ ︡﹫﹝﹁ ﹪﹝﹡ ︀﹞︣د ا﹋.  

  133، ص 1ج   ︖︣و﹫﹟ا﹜﹞
  .︋﹠︀︋︣ا﹟، ا︋﹢ ︋﹊︣ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹡﹫︧️. در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ روا️ ﹡﹫︤ ︲︺﹫︿ ا︨️

  ) ︨﹠︡ ︲︺﹫︿ ! (﹝﹟ ﹇︊﹏ از ︑﹢ ا︨﹑م آوردم : ا︋﹢︋﹊︣ ︠︴︀ب ︋﹥ ︱︣ت ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م   :مضمون دوم 

﹝﹟ ﹇︊﹏ از : ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹎﹀️. ﹡﹥: آ︡؟ ︱︣ت ﹁︣﹝﹢د ﹡﹞﹪ آ︀ از ا﹝︀رت ﹝﹟ ︠﹢︫️: ا︋﹢︋﹊︣ ︋﹥ ︻﹙﹪ ﹎﹀️: ﹝︖︀﹜︡ از ︻︀﹝︣ ︋﹟ ︫︣ا﹫﹏ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋﹥
  :︫﹞︀ ︀︫︧︐﹥ ا﹟ ﹝﹆︀م ︋﹢دم

︡︔﹠︀ ︗︊﹫︣ ︋﹟ ﹝﹞︡ ا﹜︐﹞﹫﹞﹪  ﹟︋ ︣︣︗ ︀﹠︔︡︀زم ︻﹟ ﹝︖︀﹜︡ ︻﹟ ︻︀﹝︣ ﹇︀ل ﹇︀ل أ︋﹢ ︋﹊︣ ﹜︺﹙﹪ أ﹋︣﹨️  33878
  .أ︋﹢ ︋﹊︣ إ﹡﹪ ﹋﹠️ ﹁﹪ ﹨︢ا ا﹔﹝︣ ﹇︊﹙﹈ إ﹝︀ر︑﹪ ﹇︀ل ﹐ ﹇︀ل

  ،١٣، ص ٧﹝︭﹠︿ ا︋﹟ أ︋﹪ ︫﹫︊﹤، ج 

  : رسی سند روایتبر
  .︗︊﹫︣ ︋﹟ ﹝﹞︡ ا﹜︐﹞﹫﹞﹪ ︋︀ ا︪﹞ ﹟︭︀ت ﹝︖﹢ل ا︨️ و در ﹋︐︋︀︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ︑︣︗﹞﹥ اي ﹡︡ارد : او﹐
︀︑﹛ وي را ا︋︐︡ا ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده و آ﹡﹍︀ه ︑︱︺﹀︀︑︩  ا︋﹟ ا︋﹪. ﹝︖︀﹜︡ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ︋﹥ ︫︡ت از ︨﹢ي ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل ا﹨﹏ ︨﹠️ ︑︱︺﹫︿ ︫︡ه ا︨️: ︔︀﹡﹫︀

  :﹋﹠︡ را ذ﹋︣ ﹝﹪



  ... و︗ ﹟︋ ︣︣︀زم ا﹜︓﹢ري و︫︺︊﹤ و﹞︀د ︋﹟ ز︡ روى ︻﹠﹥  ...ا﹜﹞︡ا﹡﹪ ا﹜﹊﹢﹁﹩ ﹝︖︀﹜︡ ︋﹟ ︨︺﹫︡  
  ︡﹛︀︖﹞ ﹟︻ ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝︀ل ︨﹞︺️ أ︋︀ ︵︀﹜︉ ﹇︀ل ︨︃﹜️ أ﹇ ﹟︧﹛ا ﹟︋ ﹤﹢﹝ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹡ ﹟﹝︣﹛ا ︡︊︻ ︀﹡

﹩ ︠﹫︓﹞﹤ ﹡︀ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ا﹡︀ أ︋﹢ ︋﹊︣ ︋﹟ أ︋ ﹐  ﹟︻ ﹤︓︡︋ ︕︐﹫﹩ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ا﹡﹥ ﹇︀ل ﹝︖︀﹜︡...   ﹜﹫︦ ︋︪﹪ء ﹁﹆︀ل
﹛﹢﹆ ﹟﹫︺﹞ ﹟︋ ﹩﹫ ️︺﹝︨ إ﹜﹩ ﹇︀ل ︉︐﹋ ︀﹝﹫﹁︿﹫︺︲ ︡﹛︀︖﹝ ︒︡﹛وا﹨﹪ ا ...  

︋﹥ ﹡﹆﹏ ا︋﹟ ا︋﹪ ︠︓﹫﹞﹥ ﹫﹪ ︋﹟ . ︫﹢د ︋﹥ روا︀︑︩ ا︨︐︡﹐ل ﹡﹞﹪: ﹫﹪ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹎﹀︐﹥  روا︐︩ ارزش ﹡︡ارد،  :ا﹞︡ ︋﹟ ﹠︊﹏ ﹎﹀︐﹥ ا︨️
  . ..﹝︖︀﹜︡ ︠﹢دش ︲︺﹫︿ و روا︀︑︩ وا﹨﹪ ا︨️  :﹝︺﹫﹟ ﹎﹀︐﹥ ا︨️

  ٣٦١، ص٨ا﹜︐︺︡﹏ جا﹜︖︣ح و
  :﹡﹢︧︡ ا︋﹟ ︗﹢زي ﹡﹫︤ ︑︱︺﹫﹀︀︑︩ را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده و ﹝﹪

 ︦﹫﹛ ︡﹝︀زم ﹇︀ل أ ﹪︋︣وي ︻﹟ ا﹜︪︺︊﹪ و﹇﹫︦ ︋﹟ أ ﹪﹁﹢﹊﹛︢ا﹡﹪ ا﹝﹛︣ان ا﹞ ذي ﹟︋ ︣﹫﹝︻ ﹟︋ ︡﹫︺︨ ﹟︋ ︡﹛︀︖﹞
و﹇︀ل ﹝︣ة ︮︀﹜ و﹇︀ل ا︋﹟ ︊︀ن  ﹐ ︡︋ ︕︐︓﹥ و﹇︀ل ﹫﹩ ﹝︣ة ︲︺﹫︿ ︋︪﹪ء و﹇︀ل ﹫﹪ وا﹜﹠︀︧﹪ وا﹜︡ار﹇︴﹠﹪

﹆﹏﹫︨ا﹜﹞︣ا ︹﹁︣︀ج ︋﹥  ﹙︉ ا﹔︨︀﹡﹫︡ و︖︐﹐ز ا﹢︖ ﹐.  
﹤︐﹀﹎ ︡﹝︤ي ﹡﹫︧️: ا﹫ ︩︐دار ﹇︴﹠﹪ ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡. روا ،﹪︀︧﹡ ،﹟﹫︺﹞ ﹟︋ ﹪﹫ :️︨ا ︿﹫︺︲ .﹤︐﹀﹎ ﹟﹫︺﹞ ﹟︋ ﹪﹫ ︣﹍د﹁︺﹥ د : ︩︑︀روا ﹤︋

داد و ا︨︐︡﹐ل ︋﹥ روا︀︗ ︩︑︀︤  ﹡︧︊️ ﹝﹪ ﹋︣د و روا️ ﹝︨︣﹏ را ︋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ ﹝︖︀﹜︡ ︨﹠︡ را وارو﹡﹥ ﹝﹪  :ا︋﹟ ︊︀ن ﹎﹀︐﹥ ا︨️. ︫﹢د ا︨︐︡﹐ل ﹡﹞﹪
️︧﹫﹡.  

  ٣٥ص ٣ا﹜︱︺﹀︀ء وا﹜﹞︐︣و﹋﹫﹟ ﹐︋﹟ ا﹜︖﹢زي ج

  ) سند ضعیف ( أ︨﹙﹛ ا︋﹪ اول ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟  :اسماء بنت ابی بکر . 4

  :ا﹟ روا️ ︋︀ ︨﹠︡ ذ﹏ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️. ︎︡ر ﹝﹟ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢ده ا︨️: ا︨﹞︀ء د︠︐︣ ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹡﹫︤ ﹎﹀︐﹥ 
 ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹡︣︊︠︀ل أ﹇ ︣﹝︻) ا﹇︡ي﹢﹛ا  ( ︡︊︻ ﹟︋ ﹟﹝︣﹛ا ︡︊︻ ﹟︋ ﹜﹫﹨إ︋︣ا ﹟︻ ﹜﹫﹨إ︋︣ا ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹩︨﹢﹞ ﹪﹠︔︡

و﹐ واً ﹝︀ ︻﹆﹙️ أ︋﹪ إ﹐ و﹨﹢  أ︨﹙﹛ أ︋﹪ أول ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ اً ︋﹟ أ︋﹪ ر︋﹫︺﹤ ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻﹟ أ︨﹞︀ء ︋﹠️ أ︋﹪ ︋﹊︣ ﹇︀﹜️
﹟︡﹛ا ﹟︡.  
  .. ..︎︡رم ا︨﹑م آورد در ﹡ ﹤﹋ ﹪﹛︀︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢د: ا︨﹞︀ء ﹎﹀︐﹥ ا︨️

  .︋﹫︣وت - دار ︮︀در : ﹡︀︫︣ ،172، ص3ج ، ا﹜︴︊﹆︀ت ا﹜﹊︊︣ى،)﹨ـ٢٣٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︤﹨︣ي، ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨︺︡ ︋﹟ ﹝﹠﹫︹ ا︋﹢︻︊︡اً ا﹜︊︭︣ي 

  بررسی سند روایت 

 ︣﹝︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹜﹨︋︀ز ️روا ﹟وا﹇︡ي «در ︨﹠︡ ا  «﹜︣ار دارد ﹋﹥ ︋︣︠﹪ ︑︱︺﹫﹀︀ت وي را آورد﹇.  
﹝﹢︨﹩ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛  «ا﹎︣ ﹝﹆︭﹢د از وي . ﹢ل و ﹝︐︣وك ا﹜︡︒ ﹝︪︐︣ك ا︨️﹡﹫︤ ︋﹫﹟ دو ﹡﹀︣ ﹝︖»  ﹝﹢︨﹩ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛ «

﹪﹛︢﹛ل ا︨️»  ا﹢︖﹞ او ︫︡︀︋ :  
﹪﹛︢﹛ا ﹜﹫﹨إ︋︣ا ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹩︨﹢﹞  ل﹢︖﹞  ﹥︨ا﹜︧︀د ﹟﹞...  

  ٥٥٣ص ١︑﹆︣︉ ا﹜︐︢︉ ج
 ︣﹊﹠﹞ ︤﹫﹡ ︬︫ ﹟ا ،︫︡︀︋ ،﹪﹝﹫︐﹛︀رث ا﹛ا ﹟︋ ﹜﹫﹨إ︋︣ا ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹩︨﹢﹞ ،ا︨️و ا﹎︣ ﹝﹆︭﹢د از وي ︒︡﹛ا.  

﹤︐﹀﹎ ︣︖ ﹟︋ا︨️: ا ︒︡﹛وي ﹝﹠﹊︣ ا.  
  .﹝﹠﹊︣ ا﹜︡︒ ﹝﹢︨﹩ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ا﹜︀رث ا﹜︐﹫﹞﹪ أ︋﹢ ﹝﹞︡ ا﹜﹞︡﹡﹪

  ٥٥٣، ص١︑﹆︣︉ ا﹜︐︢︉ ج
  :︻︖﹙﹪ ︨﹠︀ن ا﹡︦ و ﹫﹪ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ را در ︑︱︺﹫︿ وي آورده ا︨️

﹩﹠︡﹞ ︦﹡أ︋﹫﹥ ︻﹟ أ ﹟︻ ﹪﹝﹫︐﹛ا ﹜﹫﹨إ︋︣ا ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹩︨﹢﹞   ︹︋︀︐ ﹐﹤︓︡ ﹩﹚︻   آدم ﹇︀ل ﹪﹠︔︡ ﹤︋ ﹐︣ف إ︺ ﹐و



︡︔﹠︀ ﹝﹞︡ ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ...  ﹝﹠﹊︣ ا﹜︡︒ ︨﹞︺️ ا﹜︊︀ري ﹇︀ل ﹝﹢︨﹩ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻﹟ أ﹡︦
︡︔﹠︀ ﹝﹞︡ ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ﹝︺︀و﹤ ﹇︀ل ︨﹞︺️  ︲︺﹫︿ ا﹜︺︊︀س ﹇︀ل ︨﹞︺️  ﹩﹫﹆﹢ل ﹝﹢︨﹩ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛

﹛ا ﹟︋ ﹜﹫﹨︀ل ﹝﹢︨﹩ ︋﹟ إ︋︣ا﹇ ﹩﹫﹪﹝﹫︐﹛ء ︀رث ا﹪︪︋ ︦﹫﹛ ﹤︓︡.  
 ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹪︨﹢﹞ ...﹪﹝﹡ ︣وي﹫︎ ︩︐ا︨️: ا﹡︦ ﹎﹀︐﹥. ︫﹢د از روا ︒︡﹛ا ︣﹊﹠﹞ ︫︡ه ﹋﹥ وي را ︲︺﹫︿ دا﹡︧︐﹥ . وي ﹏﹆﹡ ﹟﹫︺﹞ ﹟︋ ﹪﹫ از

﹤︐﹀﹎ ﹟﹫︺﹞ ﹟︋ ﹪﹫ ﹤︤ي ﹡﹫︧️: و ︋﹥ ﹡﹆﹏ ﹝︺︀و﹫ ﹜﹫﹨ا︋︣ا ﹟︋ ﹪︨﹢﹞ ️ارز︫﹪ ﹡︡ارد . (روا (  
  169، ص4ا﹜︱︺﹀︀ء ا﹜﹊︊﹫︣ ج

  )با سند ضعیف(اول ﹝﹟ ا︨﹙﹛ ا︋﹢ ︋﹊︣ :  ا︋﹪ ارواء ا﹜︡و︨﹪ ︮︀︋﹪ ︋﹥ ﹡﹆﹏ وا﹇︡ي یتروا. 5

ا﹜︴︊﹆︀ت  «﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣ وا﹇︡ي ا﹟ روا️ را از ︀ر ︵︣﹅ از ︗﹞﹙﹥ از ︵︣﹅ ا︋﹪ ارواء ا﹜︡و︨﹪ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده و روا️ وي را ا︋﹟ ︨︺︡ در ﹋︐︀ب 
  :﹎︤ارش ﹋︣ده ا︨️ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ » ذ﹋︣ إ︨﹑م أ︋﹪ ︋﹊︣ ر﹞﹥ اً « ︑️ ︻﹠﹢ان»  ا﹜﹊︊︣ي

﹟︻ ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹩︨﹢﹞ ﹪﹠︔︡ ︀ل﹇ ︣﹝︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹡︣︊︠︀ل أ﹇ ﹥﹚︵ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹜﹫﹨إ︋︣ا  
﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︻ ︀ر﹠﹝﹠︭﹢ر ︋﹟ ︨﹙﹞﹤ ︋﹟ د ﹪﹠︔︡أ︋﹪ ︋﹊︣ ﹇︀ل و ﹟︋ ﹟﹝︣﹛اً ︋﹟ ︻︊︡ ا ︡︊︻ ﹟︋ ﹥﹚︵ ﹤﹫︋أ ﹟︻  

  ﹙﹞﹤ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟أ︋﹪ ︨ ︻﹟) ︨︀﹜﹛ ︋﹟ ا︋﹪ ا﹝﹫﹥(﹇︀ل و︡︔﹠﹪ ︻︊︡ ا﹜﹞﹙﹈ ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ︻﹟ أ︋﹪ ا﹜﹠︱︣ 
︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ أ︋﹪ ︨︊︣ة ︻﹟ ︮︀﹜ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︻﹟ زا︡ة ︻﹟ أ︋﹪ ︻︊︡ اً ا﹜︡و︨﹪ ) ﹝﹞︡(﹇︀ل و︡︔﹠﹪ أ︋﹢ ︋﹊︣ 

  أ︋﹪ أروى ا﹜︡و︨﹪ ︻﹟
  .أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ أ︋﹢ ︋﹊︣ ا﹜︭︡﹅ ﹇︀﹜﹢ا

  .︋﹫︣وت - دار ︮︀در : ﹡︀︫︣ ،171، ص3ج ، ا﹜︴︊﹆︀ت ا﹜﹊︊︣ى،)﹨ـ٢٣٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︤﹨︣ي، ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨︺︡ ︋﹟ ﹝﹠﹫︹ ا︋﹢︻︊︡اً ا﹜︊︭︣ي 

  : بررسی و جدا سازي سند روایت

﹪﹞ ️روا ﹟︀ر ︑︀ ﹋﹙﹞﹥  ﹨﹞︀﹡﹍﹢﹡﹥ ﹋﹥ در ︨﹠︡ ا ،︡﹫﹠﹫︋» از ︻︊︀رت »  ﹇︀ل ︡︺︋»︣﹝︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ «️︨وا﹇︡ي ا ،︣﹝︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︡ه، و﹞د﹜﹫﹏ . آ
 ﹤﹝﹚﹋ ﹟ا ﹤﹋ ﹟اش ︋﹥ »  ﹇︀ل «ا ﹤﹝﹨» ︣﹝︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹪﹞ ︣︋ ،ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ در ﹋︐︀︋  ﹎︣دد ﹟راوي ︋︺︡ از ا ﹪﹛︀︗︀ي ر» ︀ل﹇   ،﹜﹫﹠﹋ ﹪︨︋︣ر

︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل ا︋﹟ ︊︀ن در ︑︣︗﹞﹥ ︻︊︡ ا﹜﹞﹙﹈ ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن، ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣ وا﹇︡ي را از . ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣ وا﹇︡ي از ︫︀﹎︣دان آ﹡︀ ا︨️
  :︫︀﹎︣دا﹡︩ آورده ا︨️

  .︨﹙﹫﹛ روى ︻﹠﹥ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣ ا﹜﹢ا﹇︡ي ︻︊︡ ا﹜﹞﹙﹈ ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ا﹔︨﹙﹞﹩ ︣وى ︻﹟ ︮﹀﹢ان ︋﹟
  385، ص 8ج   ﹜︓﹆︀تا

  :﹡﹢︫︐﹥ ا﹡︡ ﹋﹥ وي ︫﹫ وا﹇︡ي ︋﹢ده و ︻﹑وه ︋︣ آن، ا︫ ﹟︬ ︗︀︻﹏ روا️ ﹨﹛ ︋﹢ده ا︨️»  ا︋﹢ ︋﹊︣ ︋﹟ ︻︊︡ اً «و ︀ ︵︣ا︋﹙︧﹪ در ︋︀ره 
﹪﹠︡﹝﹛اً ق ︋﹟ أ︋﹪ ︨︊︣ة أ︋﹢ ︋﹊︣ ا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ا﹇︡ي﹢﹚﹛ ﹫︫   ﹤﹫﹛︣ا إ﹫︪﹞ ﹩﹠﹊﹛︣وف ︋﹊﹠﹫︐﹥ و︨︃ذ﹋︣ه ﹁﹪ ا︺﹞

﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝︀ل أ﹇ ︒︡﹛ا ︹︱ ﹟﹝﹞ ︀ن﹋.  
﹪﹞ ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝ا ︡﹢﹎:  ﹪﹞ ️ا︨️ او از ﹋︧︀﹡﹪ ا︨️ ﹋﹥ روا ﹤︐︠︀︨.  

، 1ج  ، ا﹜﹊︪︿ ا﹜︓﹫︒ ︻﹞﹟ ر﹝﹪ ︋﹢︲︹ ا﹜︡︒،)﹨ـ ٨٤١﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜﹙︊﹪ ا﹜︴︣ا︋﹙︧﹪، إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨︊︳ ا︋﹟ ا﹜︺︖﹞﹪ أ︋﹢ ا﹜﹢﹁︀ 
     ١٩٨٧ - ١٤٠٧ا﹔و﹜﹩: ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ –ا﹜﹠︱﹤ ا﹜︺︣︋﹫﹤ ﹝﹊︐︊﹤  ,︻︀﹜﹛ ا﹜﹊︐︉: ︊︮﹪ ا﹜︧︀﹝︣ا﹪، دار ا﹜﹠︪︣: ︑﹆﹫﹅ ،235ص

از ا︗ ﹟️ ︋︣اي ︫﹀︀ف ︨︀زي، ا︨﹠︀د روا️ را ︗︡ا ︨︀زي . ﹋﹠︡ روا️ را از ︀ر ︵︣﹅ ﹡﹆﹏ ﹝﹪» ﹇︀ل«︋﹠︀︋︣ا﹟ وا﹇︡ي ︋︀ آوردن ︀ر 
﹪﹞ ﹜﹫﹠﹋:  

﹥﹚︵ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹜﹫﹨إ︋︣ا ﹟︻ ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹩︨﹢﹞ ﹪﹠︔︡ ︀ل﹇  
  ﹤ ︋﹟ د﹠︀ر ︻﹟ ﹚︵ ﹟︋ ︡﹝﹞﹤ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ ︻﹟ أ︋﹫﹥﹇︀ل و︡︔﹠﹪ ﹝﹠︭﹢ر ︋﹟ ︨﹙﹞ 



﹜︣﹛ا﹜﹞﹙﹈ ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ︻﹟ أ︋﹪ ا﹜﹠︱︣ ︻﹟ أ︋﹪ ︨﹙﹞﹤ ︋﹟ ︻︊︡ ا ︡︊︻ ﹪﹠︔︡︀ل و﹇  
﹇︀ل و︡︔﹠﹪ أ︋﹢ ︋﹊︣ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ أ︋﹪ ︨︊︣ة ︻﹟ ︮︀﹜ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︻﹟ زا︡ة ︻﹟ أ︋﹪ ︻︊︡ اً ا﹜︡و︨﹪ ︻﹟ أ︋﹪  

  .أروى ا﹜︡و︨﹪
  :﹎﹢︡ از ﹡﹆﹏ ا ﹟︀ر ︨﹠︡، وا﹇︡ي ﹝﹪ ︋︺︡

  .أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ أ︋﹢ ︋﹊︣ ا﹜︭︡﹅  ﹇︀﹜﹢ا 

  : سخنان علماي اهل سنت در تضعیف واقدي

︋﹠︀ ︋﹥ ﹎︤ارش ا︋﹟ ︗﹢زي، وي را ا﹞︡ ︋﹟ . از ﹡︷︣ ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل ا﹨﹏ ︨﹠️ ︋﹥ ︫︡ت ︑︱︺﹫︿ ︫︡ه ا︨️» ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣ «در ︨﹠︡ روا️ ︠﹢د 
 ﹏︊﹠» ︀ري،»  ﹋︢اب︋ و  ︐﹞ ،﹪︀︧﹡﹪﹞ ️و وا︲︹ روا ︒︡﹛او را ︑︱︺﹫︿ ﹋︣ده ا﹡︡ ︣وك ا ︤﹫﹡ ︣﹍ا︋﹟ ︗﹢زي ﹝﹪. دا﹡﹠︡ و ︋︣︠﹪ د ︧︡﹢﹡:  

﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝وا﹇︡ أ︋﹢ ︻︊︡ اً ا﹔︨﹙﹞﹪ ا﹜﹢ا﹇︡ي ﹇︀︲﹪ ︋︽︡اد ﹇︀ل أ ﹟︋ ︣﹝︻ ﹟︋ ︡﹝﹞  ︢اب﹋ ﹢﹨  ︉﹚﹆ ︀ن﹋
﹩﹫ ذا و﹇︀ل ﹢﹡ا︋﹟ أ︠﹪ ا﹜︤﹨︣ي ︻﹙﹩ ﹝︺﹞︣ و ︒︡ ﹪﹆﹚ ︒︀د﹔︀ل ﹝︣ةو﹇ ﹜﹫︦ ︋︓﹆﹤ ا  ︉︐﹊ ﹐ ء﹪︪︋ ︦﹫﹛

﹤︓︡ ﹪︀︧﹠﹛︀ري وا﹜︣ازي وا︊﹛و﹇︀ل ا ︒︡﹛أ﹡﹥ ﹋︀ن ﹝︐︣وك ا ﹪︀︧﹠﹛وذ﹋︣ ا﹜︣ازي وا ︒︡﹛ا ︹︱  و﹇︀ل
  .و﹇︀ل ا︋﹟ ︻︡ي أ︀د﹞ ︣﹫︾ ﹤︓﹀﹢︸﹤ وا﹜︊﹑ء ﹝﹠﹥ ﹁﹫﹥ ︲︺︿  ا﹜︡را﹇︴﹠﹪

 ...﹤︐﹀﹎ ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝ا :﹪﹞ ﹤﹡︀ت را وارووي درو︾﹍﹢ ا︨️ و روا ︡﹠﹋ ... .﹟︋ ﹪﹫ ﹤︐﹀﹎ ﹟﹫︺﹞ :️︧﹫﹡ ﹤﹆︔ .﹤︐﹀﹎ ︣﹍و د﹁︺﹥ د : ︩︐روا
رازي و ﹡︀︧﹪ آورده ا﹡︡ ﹋﹥ وي روا️ را ︗︺﹏ . ︋︀ري ورازي و ﹡︀︧﹪ و︣ را ﹝︐︣وك ا﹜︡︒ دا﹡︧︐﹥ ا﹡︡. ︫﹢د ﹫︤ي ﹡﹫︧️ و ﹡﹢︫︐﹥ ﹡﹞﹪

  . ...در او ︲︺︿ ا︨️: دار ﹇︴﹠﹪ ﹎﹀︐﹥. ﹋︣ده ا︨️ ﹝﹪
  ٨٧، ص٣ا﹜︱︺﹀︀ء وا﹜﹞︐︣و﹋﹫﹟ ﹐︋﹟ ا﹜︖﹢زي ج

  :﹋﹠﹛ ﹝﹟ آوردن ︑︣︗﹞﹥ او ︮︣ف ﹡︷︣ ﹝﹪  از آ﹡︖︀﹪ ﹋﹥ ︻﹙﹞︀ء ︋︣ ︑︣ك روا️ او ا︑﹀︀ق دار﹡︡،: ﹎﹢︡ ا﹜﹀︀ظ ﹝﹪  ︊﹪ در ︑︢﹋︣ةذ﹨
  .﹐︑﹀︀﹇﹛ ︻﹙﹩ ︑︣ك ︡︓﹥ ﹜﹛ ا︨﹅ ︑︣︗﹞︐﹥ ﹨﹠︀... ا﹜﹢ا﹇︡ي ﹨﹢ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣ ︋﹟ وا﹇︡ ا﹜﹢ا︨︴﹪  

  ٣٤٨، ص١︑︢﹋︣ة ا﹜﹀︀ظ ج
﹪﹞ ︒︡﹛وي را ﹝︐︣وك ا ︤﹫﹡ ︣︖ ﹟︋︡دا ا﹡:  

  .﹝︐︣وك ﹡︤﹏ ︋︽︡اد... ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣ ︋﹟ وا﹇︡ 
  ٤٩٨، ص١︑﹆︣︉ ا﹜︐︢︉ ج

  :، ︨﹠︀ن ا︋﹟ ﹝︡﹠﹪ و ︋︣︠﹪ د﹍︣ را در ︑︱︺﹫︿ وي آورده ا︨️» ا﹜﹊︪︿ ا﹜︓﹫︒ «︵︣ا︋﹙︧﹪ در ﹋︐︀ب 
﹪﹠︡﹝﹛و﹇︀ل ︋﹟ ا ︒︡﹛ا ︹︱ ︀ل ا﹜︢﹨︊﹪ ﹁﹪ آ︠︣   ا﹜﹢ا﹇︡ي﹇ ︒︡﹛ا ︹︱ ﹟﹝﹞ ︡ي﹠︻ ﹢﹨ ﹤﹢﹨و﹇︀ل ︋﹟ را

  ا﹡︐﹩ ﹆︣ ا﹖︗﹞︀ع ︻﹙﹩ و﹨﹟ ا﹜﹢ا﹇︡يا︨︐  ︑︣︗﹞︐﹥
﹤︐﹀﹎ ﹪﹠︡﹞ ﹟︋ا :﹪﹞ ﹏︺︗ ️︣ده ا︨️ وا﹇︡ي روا﹋ .﹤︐﹀﹎ ﹤﹢﹨ا︨️: ا︋﹟ را ️︀ن ︑︣︗﹞﹥ وي . وي در ﹡︤د ﹝﹟ از ︗︀︻﹑ن روا︀︎ ذ﹨︊﹪ در

  .آورده ا︨️ ﹋﹥ ا︗﹞︀ع ︋︣ و﹨﹟ وا﹇︡ي ا︨︐﹆︣ار ︀﹁︐﹥ ا︨️
، ٢٤٣، ص١، ا﹜﹊︪︿ ا﹜︓﹫︒ ︻﹞﹟ ر﹝﹪ ︋﹢︲︹ ا﹜︡︒، ج)﹨ـ ٨٤١﹝︐﹢﹁︀ي(︋﹢ ا﹜﹢﹁︀ ا﹜﹙︊﹪ ا﹜︴︣ا︋﹙︧﹪، إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨︊︳ ا︋﹟ ا﹜︺︖﹞﹪ أ

﹅﹫﹆︑ :︪︣﹠﹛دار ا ،﹪ا﹜︧︀﹝︣ا ﹪︊︮ :︉︐﹊﹛ا ﹜﹛︀︻,  ﹥﹫︋︣︺﹛ا ﹥︱﹠﹛١٩٨٧ - ١٤٠٧ا﹔و﹜﹩: ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ –﹝﹊︐︊﹤ ا     
د﹍︣ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︋︣ر︨﹪ ︋﹆﹫﹥ ا﹁︣اد ︨﹠︡ ﹡﹫︧️؛ ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د ا﹟ ا︨﹠︀د ﹋﹥ ︠﹢د ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣ وا﹇︡ي ︋︀︫︡، ︋﹥ ︫︡ت ︑︱︺﹫︿ ︫︡ه ا︨️ و : ﹡︐﹫︖﹥

  .﹨︣﹠︡ ﹋﹥ ︋︣︠﹪ آ﹡︀ ﹡﹫︤ ︑︱︺﹫︿ دار﹡︡ و ︋︣︠﹪ ﹝︖﹢ل ﹨︧︐﹠︡

  ) بدون سند (محمد بن ابی بکر . 6

اي ﹝︣دم ﹨︣﹋﹥ ︨︀︋﹆﹥ : ︋︺︡ از ا﹟ ﹋﹥ ︻﹞︣ ︋﹟ ︠︴︀ب ︾﹠︀﹛ را در ﹝﹫︀ن ﹝︣دم ︑﹆︧﹫﹛ ﹋︣د ﹎﹀️  ﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ﹝︡ا﹢﹡ :،︫︡ ︐﹁ ﹟︧︡ وا﹇︡ي ﹝﹪
  :در ا﹟ ز﹝︀ن ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ا︋﹢ ︋﹊︣ ا︧︐︀د و ︨︀︋﹆﹥ ︎︡رش را در ا︨﹑م آوردن ذ﹋︣ ﹋︣د و ﹎﹀️. م آوردن دارد ا︧︐︀ده ︫﹢ددر ا︨﹑



﹏﹫﹚﹛وا ︉︀︭﹛أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ا︋﹟ ا ︀ ︀﹡وا︋﹟ أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ﹁﹆︀ل أ   ﹜﹚︨ووزر و︮︡ق ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و
  ...︣ و︗︀﹨︡ ︋﹫﹟ ︡﹥ و﹡︭︣ وأ﹡﹀﹅ ﹝︀﹜﹥ و︑︭︡ق ود︠﹏ ﹝︺﹥ ا﹜︽︀ر وا﹡︐︭

 ︉︀︮ ︧︣︎ ﹟﹞ ﹟﹫﹠﹞﹣﹝﹛ا ︣﹫﹞︀ر ︾︀ر(اي ا (︀ن آور﹡︡﹎︀ن ︋﹢د﹝︣د ا﹁ ﹟﹫︐︧﹡ ﹤﹋ ﹜︐︧﹨ ﹪︧﹋ ︧︣︎ و ︣︊﹞︀﹫︎ ️︨و دو... .  
  .︋﹫︣وت، ︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣ –دار ا﹜︖﹫﹏ : دار ا﹜﹠︪︣ ،207، ص 2ج   ، ﹁︐﹢ح ا﹜︪︀م،)﹨ـ٢٠٧﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜﹢ا﹇︡ي، أ︋﹢ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻﹞︣ 

  .و ︻﹑وه ︋︣ آن ︠﹢د وا﹇︡ي ﹡﹫︤ ︲︺﹫︿ ا︨️. وا️ ︨﹠︡ ﹡︡ارد از ا︗ ﹟️ ﹡﹞﹪ ︫﹢د ︋﹥ آن ا︨︐︡﹐ل ﹋︣دا﹟ ر

  ) با سند ضعیف (اول من اسلم ابوبکر :  عبد اهللا بن عمر. 7

، آن را ︲︺﹫︿ ︻︀︮﹛ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ ا﹟ روا️ از ﹁︣ز﹡︡ ︻﹞︣ ︋﹟ ︠︴︀ب ﹡﹫︤ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ﹋﹥ ا︋﹢︋﹊︣ را ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده ا︨️؛ ا︋﹟ ا︋﹪
  :دا﹡︧︐﹥ ا︨️

︡︔﹠︀ ︗︣اح ︋﹟ ﹝﹙︡ ا﹜﹆︤از ︔﹠︀ ا﹜﹠︱︣ ︋﹟ ﹞︀د ︔﹠︀ ︨﹫︿ ︋﹟ ︻﹞︣ ا﹜﹊﹢﹁﹪ ︻﹟ ﹝﹢︨﹩ ︋﹟ ︻﹆︊﹤ و︻︊﹫︡ اً ︻﹟ ﹡︀﹁︹  73
  .أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ أ︋﹢ ︋﹊︣ ︻﹟ ا︋﹟ ︻﹞︣ ﹇︀ل

  .وإ︨﹠︀ده ︲︺﹫︿ ︗︡ا 
: ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹡︀︮︣ ا﹜︺︖﹞﹪، دار ا﹜﹠︪︣: ︑﹆﹫﹅ ،80، ص1ج ︋﹪ ︻︀︮﹛،، ا﹔وا﹏ ﹐︋﹟ أ)﹨ـ٢٨٧﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪، أ﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣و ︋﹟ أ︋﹪ ︻︀︮﹛ أ︋﹢ ︋﹊︣ 

  ا﹜﹊﹢️، ︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣ –دار ا﹜﹙﹀︀ء ﹜﹙﹊︐︀ب ا﹖︨﹑﹝﹪ 

  ) سند ضعیف (حویطب بن عبد العزي . 8

ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ روا️ را ︋︀  دا﹡︧︐﹥، در روا︐﹪ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ﹋﹥ ﹢︴︉ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︺︤ي ﹊﹪ از ︮︀︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ﹡﹫︤ ا︋﹢ ︋﹊︣ را ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝﹪
  :ا﹟ ︨﹠︡ آورده ا︨️

أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ا﹜﹆︀︨﹛ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً أ﹡︀ أ︋﹢ ︋﹊︣ أ﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹪ أ﹡︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜﹆︀︨﹛ ︋﹟ ا﹜︧﹟ ا﹜︊︭︣ي ﹡︀ ︻﹙﹪ ︋﹟ 
إ︨︀ق ا﹜﹞︀درا﹡﹪ أ﹡︀ ا﹜︀رث ︋﹟ أ︋﹪ أ︨︀﹝﹤ أ﹡︀ ا﹜﹞︡ا﹠﹪ ︻﹟ ︻﹫︧﹩ ︋﹟ أ︋﹪ ︻﹫︧﹩ ︻﹟ ﹡︊︀︑﹤ ﹝﹢﹜﹩ ︋﹠﹪ ︻︀﹝︣ ︋﹟ ﹜﹣ي 

︻ ﹟︻﹟︋ ﹟﹝︣﹛أ︋﹫﹥ ︻﹟ ︗︡ه ︊︡ ا ﹟︻ ︉︴﹢ ﹟︋ ︀ل ﹇︡﹝️ ﹝﹟ ︻﹞︣︑﹪ ﹁﹆︀ل ﹜﹪ ا﹨﹙﹪ أ︻﹙﹞️ ان أ︋︀   أ︋﹪ ︨﹀﹫︀ن﹇
﹆ُ﹙ْ️ﹳ ً︡ـ﹇َ️ؤ : ︋﹊︣ ︋︀﹜﹞﹢ت ﹁︃︑﹫︐﹥ ﹁︀ذا ︻﹫﹠︀ه ︑︢ر﹁︀ن ﹁َ ًـ ﹪ ا﹜ْ︽َ︀رِ، وً︮ـ ٌ﹁ ِ﹟ ﹫ؤ َ﹠ ﹪ًـ ا︔ْ ٌ﹡︀ ﹙َ﹛ًـ، وًـ︔َ ﹟ؤ أَ︨ؤ وُـلًـ ﹝ًـ ﹠ْ️ًـ أَ ُ﹋ ٌ﹤ ﹢لِ ا﹜﹙ُ ﹳ ﹤َ رً︨ـ َ﹀﹫ ٌ﹚َ︠ ︀ ًـ

﹈ًـ، وًـ ُ︑ ًـ ︀لًـ ﹨ٌ︖︣ؤ ًـ﹨ُ﹛ؤ، ﹇َ ﹫︣ؤ ︺ؤ﹞ًـ﹙ْ️ًـ َ︠ َ︐ ا︨ؤ ︐َُ﹛ؤ، وًـ ︊ًـ ًـ﹠ْ️ًـ ︮ﹳؤ ︧ؤ َ︃ ﹙ٌ﹞﹫﹟ًـ ﹁َ ﹫️ًـ ا﹜﹞︧ﹳ ٌ﹛ وًـ ﹈ًـ، وًـ ُ︑ ًـ ︭︣ؤ ﹠َ️ؤ ﹡ُ ﹳ ﹙ْ️ﹳ ؟ ﹇ُ﹙ْ️ﹳ : ً︧ـ ︺ًـ َ﹁ ︀ ﹟َ ﹝ًـ ًـ ً︧ـ : وًـ
︀لًـ  ︺ًـ﹛ؤ، ﹇َ ًـ ا﹜: ﹡َ ٌ︣﹀ ْ︽َ︐ نؤ أَ︨ؤ ﹟ؤ أَ ﹈ًـ ﹝ٌ ﹪ ذا﹜ٌ ٌ﹠ ︺ﹳ ︻ؤ﹙َ﹛ﹳ، وًـ﹐َ ًـ﹞﹠َ ﹥ﹳ وًـأَ ﹥ًـ أَْ︫﹊ُ︣ﹳ ﹜َ ا﹜﹙ُ ﹥ٌ وًـ ُ﹚ٌ﹛ ︀ َ﹡ َ︃ ︀تًـ﹁َ ﹩ ﹝ًـ ُ︐ ︗ؤ️ﹳ ًـ ︀ ًَ︠︣ـ ﹥ًـ، ﹁َ﹞ًـ ُ﹚.  

﹝﹟ ︋﹥ . از ︻﹞︣ه ︋︣﹎︪︐﹛ ︋﹥ ﹝﹟ ﹎﹀︐﹠︡ ﹋﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣ در ︫︣ف ﹝︣دن ا︨️: ﹎﹢︡ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ا︋﹢ ︨﹫﹀︀ن از ︗︡ش ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹪
  ... .ي ا﹟ ︠﹙﹫﹀﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︫﹞︀ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن و دو﹝﹫﹟ ﹁︣د در ︾︀ر ︋﹢د: ﹎﹀︐﹛. ︻﹫︀د︑︩ آ﹝︡م د︡م ︪﹞︀﹡︩ ا︫﹈ ر︤ان ا︨️

، ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ وذ﹋︣ ﹁︱﹙︀ و︑︧﹞﹫﹤ ﹝﹟ ﹚︀ )﹨ـ٥٧١﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ︋﹪ ا﹜﹆︀︨﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹟ إ︋﹟ ﹨︊﹤ اً ︋﹟ ︻︊︡ اً،
  .١٩٩٥ -︋﹫︣وت  - دار ا﹜﹀﹊︣ : ﹝︉ ا﹜︡﹟ أ︋﹪ ︨︺﹫︡ ︻﹞︣ ︋﹟ ︾︣ا﹝﹤ ا﹜︺﹞︣ي، ﹡︀︫︣: ︑﹆﹫﹅ ،349، ص15ج ﹝﹟ ا﹔﹝︀︔﹏،

﹪﹞ ︤﹫﹡ ︶︀︗ ︧︡﹢﹡:  
﹝﹟ ︡︒ ا︋﹟ أ︋﹪ ︨﹀﹫︀ن ︋﹟ ﹢︴︉ ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻﹟ ︗︡ه ﹇︀ل ﹇︡﹝️ ﹝﹟ ︻﹞︣︑﹪ ﹁﹆︀ل ﹜﹪ ا﹨﹙﹪ أ︻﹙﹞️ ان أ︋︀ ︋﹊︣ 

  ..︋︀﹜﹞﹢ت ﹁︃︑﹫︐﹥ ﹁︀ذا ︻﹫﹠︀ه ︑︢ر﹁︀ن ﹁﹆﹙️ ︀ ︠﹙﹫﹀﹤ ر︨﹢ل اً أ﹝︀ ﹋﹠️ اول ﹝﹟ ا︨﹙﹛
  بیروت - دار صعب : دار النشر  فوزي عطوي،: تحقیق ،٥٢٨، ص١ج ، البیان والتبیین،)ھـ٢٥٥متوفاي(الجاحظ 

  : نقد روایت

 » ︉︴﹢ ﹟︋ ل ا︨️»  ا︋﹪ ︨﹀﹫︀ن﹢︖﹞ از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️. در ر︗︀ل ا﹨﹏ ︨﹠️ ︑︣︗﹞﹥ ﹡︡ارد و ️در ﹡︐﹫︖﹥ روا.  



  ) سند ضعیف ( هعمرو بن عبس. 9

  .︋﹊︣ و ︋﹑ل ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡ه ا︨️︋﹢ده و ﹇︊﹏ از او ا︋﹢ ) ︋﹥ ︻﹑وه ر︨﹢ل ︠︡ا(︻﹞︣و ︋﹟ ︻︊︧﹥ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ وي ︀ر﹝﹫﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن 
︨﹙﹫﹛ ︋﹟ ︻︀﹝︣ (﹡︀ ︻﹫︧﹩ ︋﹟ ︤ ﹟︻ ،︦﹡﹢︡ ا︋﹟ ︨﹠︀ن، ︻﹟ أ︋﹪ ﹫﹩ ا﹜﹊﹑︻﹪ : ︡︔﹠︀ أ﹞︡ ︋﹟ ︗﹠︀ب ﹇︀ل  - 68

أ︑﹫️ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︋﹞︀ : ، ︻﹟ ︻﹞︣و ا︋﹟ ︻︊︧﹤ ﹇︀ل )︮︡ى ︋﹟ ︻︖﹑ن(︻﹟ أ︋﹪ أ﹝︀﹝﹤ ا﹜︊︀﹨﹙﹪ ) ا﹜﹊﹑︻﹪
﹁︭﹀﹀﹠︀ ︠﹙﹀﹥ أ﹡︀  ﹝﹟ ︋﹫﹟ ︣ و︻︊︡ ﹁︃﹇﹫﹞️ ا﹜︭﹑ة: ﹝﹟ ︀︋︺﹈ ︻﹙﹩ ﹨︢ا ا﹔﹝︣؟ ﹇︀ل :  ﹆︀ل ﹜﹥ ︻﹊︀ظ، ﹁﹆﹙️ ﹜︨︣﹢ل اً

  .، وأ﹡︀ ﹞﹢︢ را︋︹ ا﹖︨﹑موأ︋﹢ ︋﹊︣ و︋﹑ل
از ﹝﹫︀ن آزاده : ﹥ ﹋︧﹪ ︋︀ ︫﹞︀ ︋﹫︺️ ﹋︣ده ا︨️؟ ﹁︣﹝﹢د: ﹝﹟ در ︫︣ ︻﹊︀ظ ﹡︤د ر︨﹢ل ︠︡ا آ﹝︡م ︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ﹎﹀︐﹛: ﹎﹢︡ ︻﹞︣و ︋﹟ ︻︊︧﹥ ﹝﹪

  .ا︋﹢ ︋﹊︣ و ︋﹑ل ︎︪️ ︨︣ آن ︱︣ت ︮︿ ﹋︪﹫︡﹛ و ﹝﹟ ︀ر﹝﹫﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دم  ﹝﹟،  ن ﹨﹠﹍︀م ︋︣︎︀ ︫︡،در آ. و ︋︣ده
: ا﹜︣︀ض، ا﹜︴︊︺﹤  –دار ا﹜﹢︵﹟ : إ︨﹞︀︻﹫﹏  ﹟︧︧﹫﹟، دار ا﹜﹠︪︣ : ︑﹆﹫﹅  ،164، ص1ج ، أ︠︊︀ر ا﹜﹞﹊﹫﹫﹟،)﹨ـ٢٧٩﹝︐﹢﹁︀ي(أ﹞︡ ︋﹟ ز﹨﹫︣ ︋﹟ ︣ب 

  ١٩٩٧ا﹔و﹜﹩ 

︡︤ ﹟︋ ︀ن﹠︨ ﹟︋ ︡︤ :  

﹝︤ي ︎︦ از ا﹟ ﹋﹥ وي را ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده، ا﹇﹢ال ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل ا﹨﹏ ︨﹠️ را در . ر ︨﹠︡ ا﹟ روا︤ ،️︡ ︋﹟ ︨﹠︀ن ︋﹟ ︤︡، ︲︺﹫︿ ا︨️د
  :︑︱︺﹫﹀︩ آورده ا︨️

 ﹤﹠ وًـى ︻ًـ ﹇︀ل أ﹞︡ ︋﹟ أَ︋﹪ ... و︻﹫︧﹩ ︋﹟ ︤ .. :︦﹡﹢︡ ︋﹟ ︨﹠︀ن ︋﹟ ︤︡ ا﹜︐﹞﹫﹞﹪ ا﹜︖︤ري، أ︋﹢ ﹁︣وة ا﹜︣﹨︀وي، رًـ
 ﹟︋ ︡﹝أ ﹟︻ ،﹩﹫ ﹏︊﹠: ︿﹫︺︲.  

 ﹟﹫ ٌ︺ ︋﹪ ︠﹫︓﹞﹤، ︻﹟ ﹫﹩ ︋﹟ ﹝ًـ ︀ل أ︋﹢ ︋﹊︣ ︋﹟ أَ   .﹜﹫︦ ︡︓﹥ ︋︪﹪ء  :وًـ﹇َ
﹪﹠︡﹝﹛︀ل ︻﹙﹪ ا︋﹟ ا ﹟ أ︋﹪ داود . ... ︲︺﹫︿ ا﹜︡︒ :وًـ﹇َ ︀ل . ، وا︋﹠﹥ ﹜﹫︦ ︋︪﹪ء﹜﹫︦ ︋︪﹪ء أ︋﹢ ﹁︣وة ا﹜︖︤ري: ︻ًـ وًـ﹇َ

 ﹪︀ ًـ   .، ﹝︐︣وك ا﹜︡︒︲︺﹫︿  :ا﹜﹠ُ︧
روا︐︩ : ا︋﹢ ﹁︣وه ﹎﹀︐﹥. ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹝︡﹠﹪ روا︐︩ ︲︺﹫︿ ا︨️. روا ︩︐﹫︤ي ﹡﹫︧️: ﹫︤ ﹎﹀︐﹥﹫﹪ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹡. ا﹞︡ ︋﹟ ﹠︊﹏ ︲︺﹫︿ ا︨️

  .﹡︀︧﹪ ﹡﹫︤ وي را ︲︺﹫︿ و ﹝︐︣وك ا﹜︡︒ دا﹡︧︐﹥ ا︨️. ﹫︤ي ﹡﹫︧️
  ١٥٥، ص٣٢︑︢︉ ا﹜﹊﹞︀ل ج

﹪﹞ ︤﹫﹡ ﹪﹡﹑﹆︧︻ ︣︖ ﹟︋ا ︡﹢﹎:  
  .︲︺﹫︿ ︤︡ ︋﹟ ︨﹠︀ن ︋﹟ ︤︡ ا﹜︐﹞﹫﹞﹪ أ︋﹢ ﹁︣وة ا﹜︣﹨︀وي 

︉︢︐﹛ا ︉︣﹆︑ ٦٠٢، ص١ج  

  : نتیجه

 ﹪﹞ ️︋︀︔ ﹤︋︀︮ ﹪︠︣︋ ︀ه﹎︡︀ن ︋﹢دن ا︋﹢ ︋﹊︣ را از د﹝﹚︧﹞ ﹟﹫︐︧﹡ ﹤﹋ ﹪︑︀روا ﹤﹋ ︫︡ ️︋︀︔ ︀︖﹠ا︨️  ﹋﹠︡  ︑︀ ا ︿﹫︺︲.  

  اولین مسلمان بودن ابوبکر در کالم تابعین به صورت مرسل: ب

︑﹢ا﹡︡ در ﹝﹆︀︋﹏  ﹝︀ ا︨ ﹟﹠︀ن ﹢ن ﹝︨︣﹏ ا︨️، ﹡﹞﹪در ﹋﹑م ︡﹠﹟ ﹡﹀︣ از ︑︀︋︺﹫﹟ ا﹟ ﹝︴﹙︉ آ﹝︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا︋﹢︋﹊︣ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢د، ا
روا︀ت ︣︮ و ﹫︮﹪ ﹋﹥ از ا﹨﹏ ︨﹠️ از ︠﹢د ︎﹫︀﹝︊︣ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و ︮︀︋﹥ ﹡﹆﹏ ︫︡ه و ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ 

  .﹋﹠︡، ﹝﹆︀و﹝️ ﹋﹠︡ ا﹜︧﹑م را ︔︀︋️ ﹝﹪

  ) عدم داللت+ ضعیف  (جبیر بن نفیر . 1



︋︺︀ن ا︨️ و از ا︋﹢ ذر و ا︋﹟ ︻︊︧﹥ روا︐﹪ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ا﹨﹏ ︨﹠️ ︋︣اي ا︔︊︀ت ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ا︋﹢︋﹊︣ ا︨︐︡﹐ل ︗︊﹫︣ ︋﹟ ﹡﹀﹫︣ از ︑︀
  .﹋︣ده ا﹡︡

  :﹝︐﹟ روا﹟ ا﹟ ا︨️
︻﹟ ﹡︭︣ ︋﹟ ︻﹙﹆﹞﹤ ︻﹟ أ︠﹫﹥ ︻﹟   ﹥﹇︡︮ ︀﹠︔︡︡︔﹠﹪ ا︋﹟ ︻︊︡ا﹜︣﹫﹛ ا﹜︊︣﹇﹪ ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ︻﹞︣و ︋﹟ أ︋﹪ ︨﹙﹞﹤ ﹇︀ل

﹫﹀﹡ ﹟︋ ︣﹫︊︗ ﹟︻ ︢︀︻ ﹟︋ر︋︹ ا﹖︨﹑ما ﹪﹠︐رأ ︡﹆﹛ ل﹢﹆ ︀﹝﹨﹑﹋ ﹥︧︊︻ ﹟︋﹛ ﹇︊﹙﹪ إ﹐ ا﹜﹠︊﹪   ︣ ﹇︀ل ﹋︀ن أ︋﹢ ذر وا﹚︧ ﹜﹛و
  و︋﹑ل ﹋﹑﹨﹞︀ ﹐ ︡ري ﹝︐﹩ أ︨﹙﹛ ا﹒︠︣ وأ︋﹢ ︋﹊︣

و ا︋﹢︋﹊︣ و ︋﹑ل ) ص(﹝︀ ︀ر﹝﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢د﹛ ، و ﹇︊﹏ از ﹝︀ ︗︤ ︎﹫︀﹝︊︣ : ﹎﹀︐﹠︡ ا︋﹢ ذر و ا︋﹟ ︻﹠︊︧﹥ ﹨︣دو ﹝﹪: ︗︊﹫︣ ︋﹟ ﹡﹀﹫︣ ﹎﹀︐﹥ ا︨️
  ا︨﹑م ﹡﹫︀ورده ︋﹢د

  و ﹨︣ ﹈ از آن دو ︠︊︣ ﹡︡ا︫︐﹠︡ ﹋﹥ د﹍︣ي ﹥ ز﹝︀﹡﹪ ا︨﹑م آورده ا︨️
 ︉﹛︀︾ ﹟︋ ︣﹫︓﹋ ﹟︋ ︡︤ ﹟︋ ︣︣︗ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︣﹀︺︗ ﹢︋ا﹜︴︊︣ي،)٣١٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︴︊︣ي، أ ︣وت -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ﹡︀︫︣ ،540، ص1ج ، ︑︀ر﹫︋.  
  :︵︊︣ا﹡﹪ ﹡﹫︤ روا️ ︋︀ ﹨﹞﹫﹟ ︨﹠︡ و ﹝︐﹟ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️

︡︔﹠︀ أ﹞︡ ︋﹟ ﹝︧︺﹢د ا﹜﹞﹆︨︡﹪ ︔﹠︀ ︻﹞︣و ︋﹟ أ︋﹪ ︨﹙﹞﹤ ︔﹠︀ ︮︡﹇﹤ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︻﹟ ﹡︭︣ ︋﹟ ︻﹙﹆﹞﹤ ︻﹟ أ︠﹫﹥  2528
﹝﹀﹢ظ ︻﹟ ا︋﹟ ︻︀︢ ︻﹟ ︗︊﹫︣ ︋﹟ ﹡﹀﹫︣ ﹇︀ل ﹋︀ن أ︋﹢ ذر و︻﹞︣و ︋﹟ ︻︊︧﹤ ﹋﹑﹨﹞︀ ﹆﹢ل ﹜﹆︡ رأ︐﹠﹪ ر︋︹ ا﹖︨﹑م ﹜﹛ 

  .﹞︀ ﹐ ︡ري ﹝︐﹩ أ︨﹙﹛ ا﹒︧︣︠﹙﹛ ﹇︊﹙﹪ إ﹐ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ وأ︋﹢ ︋﹊︣ و︋﹑ل ﹋﹑﹨
  .و︮︡﹇﹤ ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹜︧﹞﹫﹟ ︲︺﹫︿ أ﹞︡ ︋﹟ ﹝︧︺﹢د ﹝︖﹢ل 

: ﹞︡ي ︋﹟ ︻︊︡ا﹜﹞︖﹫︡ ا﹜︧﹙﹀﹪، ﹡︀︫︣: ︑﹆﹫﹅ ،390، ص3ج  ، ﹝︧﹠︡ ا﹜︪︀﹝﹫﹫﹟،)﹨ـ٣٦٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︴︊︣ا﹡﹪، ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ أ﹢ب 
  م١٩٨٤ –﹨ـ ١٤٠٥ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -﹝﹣︨︧﹤ ا﹜︨︣︀﹜﹤ 

  :ا﹟ روا️ از دو ︗️ ︲︺﹫︿ و ︋︣ ا︔︊︀ت ﹝︴﹙︉ د﹐﹜️ ﹡︡ارد

  : ضعف سند روایت: الف

︋﹫﹠﹫﹛ در ذ﹏ روا️، ︵︊︣ا﹡﹪ ﹊﹪ از ر︗︀ل ︨﹠︡ روا️ را ﹝︖﹢ل و ︮︡﹇﹥ ︋﹟ ︻︊︡ اً را ︲︺﹫︿ دا﹡︧︐﹥ ا︨️، ︲︺︿  ﹨﹞︀﹡﹍﹢﹡﹥ ﹋﹥ ﹝﹪  :او﹐
  :﹋﹠﹫﹛ ﹨﹛ ا︫︀ره ﹝﹪ا﹝︀ ︗️ ا︵﹑ع ︋﹥ ︨﹠︀ن ذ﹨︊﹪ و ا︋﹟ ︖︣ . ا﹟ روا️ رو︫﹟ ا︨️

  :﹡﹢︧︡ ذ﹨︊﹪ در ︋︀ره ︮︡﹇﹤ ︋﹟ ︻︊︡ اً ﹝﹪
  .︲︺﹫︿ ...︮︡﹇﹤ ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹜︧﹞﹫﹟ ﹝﹟ ︻﹙﹞︀ء د﹝︪﹅ 

  502، ص1ا﹜﹊︀︫︿ ج
﹪﹞ ︤﹫﹡ ﹪﹡﹑﹆︧︻ ︣︖ ﹟︋ا ︧︡﹢﹡:  

  .︲︺﹫︿ ︮︡﹇﹤ ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹜︧﹞﹫﹟ أ︋﹢ ﹝︺︀و﹤ أو أ︋﹢ ﹝﹞︡ ا﹜︡﹝︪﹆﹪ 
  275، ص︣﹆︑1︉ ا﹜︐︢︉ ج

  :︣ده ا︋️︨︀ري او را ︑︱︺﹫︿ ﹋
︣﹊﹠﹞ ﹢﹁ ︀︻﹢﹁︣﹞ ﹤︓︡ ﹟﹞ روى ︻﹠﹥ و﹋﹫︹ ﹝︀ ﹋︀ن ﹟﹫﹝︧﹛ا ﹥︀و︺﹞ ﹢︋و﹨﹢ ︲︺﹫︿ ︗︡ا ︮︡﹇﹤ ︋﹟ ︻︊︡ اً أ.  

 - دار ا﹜﹢︻﹪ : ﹝﹞﹢د إ︋︣ا﹨﹫﹛ زا︡، دار ا﹜﹠︪︣: ︑﹆﹫﹅ ،61ص 1ج ، ا﹜︱︺﹀︀ء ا﹜︭︽﹫︣،)﹨ـ٢٥٦﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜︊︀ري ا﹜︖︺﹀﹪، ﹝﹞︡ ︋﹟ إ︨﹞︀︻﹫﹏ أ︋﹢ ︻︊︡اً 
  ،- ١٣٩٦ ا﹔و﹜﹩،: ﹙︉، ا﹜︴︊︺﹤

  عدم داللت این روایت بر نخستین مسلمان ابو بکر: ب

﹋﹠︡ ﹋﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣ و ︋﹑ل  ز︣ا روا️ ︋﹫︀ن ﹝﹪  ا﹟ روا️ ︻﹑وه ︋︣ ا﹟ ﹋﹥ ︲︺︿ ︨﹠︡ي دارد، ︋﹥ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ا︋﹢︋﹊︣ ﹨﹛ د﹐﹜️ ﹡︡ارد؛
﹡︡ا︫︐﹠︡ و ︠﹢د آ﹡ ︣︊︠ ︀﹡︣ان از ا︨﹑م آ﹍ا︨﹑م آورده و د ﹪﹡︀﹠︎ اول ا︨﹑م آورده ا﹡︡ ︀ ﹨﹛ ﹡﹞﹪︋﹥ ︮﹢رت ﹪﹊ دا﹡︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹋︡ام.  



ا︋﹢︋﹊︣ او﹜﹫﹟ ﹝︣د : ، ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹝﹠﹊︡ر و ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ﹝﹞︡ ا︠﹠︧﹪  ر︋﹫︺﹥ ︋﹟ ا︋﹪ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟. 4و  3،  2
  )︻︡م د﹐﹜️(︋︤ر﹎︧︀ل ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢د 

﹠﹊︡ر، از ︑︀︋︺︀ن و ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ﹝﹞︡ ا︠﹠︧﹪، ر︋﹫︺﹤ ︋﹟ ا︋﹪ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟، ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹝ »  در روا️ ﹝︨︣﹙﹪ ﹋﹥ آن را ا﹞︡ ︋﹟ ﹠︊﹏ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده،
  :ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️: ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡» ا︑︊︀ع ︑︀︋︺﹫﹟

أ︋﹢ ︨﹙﹞﹤ ﹇︀ل أدر﹋️   ﹟︋ ︿︨﹢︺﹆﹢ب ا﹜﹞︀︗︪﹢ن ﹇︀ل ﹡︀ أ︋﹪ ﹇︀ل ︡︔﹠﹪) ︋﹟ ا)﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝︡︔﹠︀ ︻︊︡ اً  261
 ﹟﹝︣﹛ر︋﹫︺﹤ ︋﹟ أ︋﹪ ︻︊︡ ا ﹜﹠﹞ ﹤﹠︻ ︢︠︃﹡ ﹟﹞و ︀﹠︐﹫︪﹞)︣وخ﹁ ( ﹟︋ ︡﹝﹞و ︡﹝﹞ ﹟︋ ا﹜﹞﹠﹊︡ر و︻︓﹞︀ن

  .﹆﹢﹜﹢ن أ︋﹢ ︋﹊︣ أول ا﹜︣︗︀ل أ︨﹙﹛  ا﹔︠﹠︧﹪
 ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝︀ى(ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪، ا︋﹢︻︊︡ اً أ﹁﹢︐﹞ـ٢٤١﹨(،﹥︋︀︭﹛ا ﹏︀︱﹁ ، د ،223، ص1ج ﹅﹫﹆︑ .︫︣︀﹡ ،︊︀س︻ ︡﹝﹞ ًا﹜︨︣︀﹜﹤ : و︮﹪ ا ﹥︧︨﹣﹞- 

  .م١٩٨٣ –﹨ـ ١٤٠٣ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤

  )︻︡م د﹐﹜️(ا︋﹢︋﹊︣ او﹜﹫﹟ ﹝︣د ︋︤ر﹎︧︀ل از ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︋﹢د : ︋﹟ ﹋﹫︧︀ن ︨︺︡ ︋﹟ ا︋︣ا﹨﹫﹛ و ︮︀﹜ . 6و 5

ر︋﹫︺﹤ ︋﹟ ا︋﹪ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟،  «︋﹥ ﹨﹞︣اه »  ︨︺︡ ︋﹟ ا︋︣ا﹨﹫﹛، ︮︀﹜ ︋﹟ ﹋﹫︧︀ن «در روا️ د﹍︣ ﹡﹫︤ ا ﹟︋ ︡﹝﹠︊﹏ ﹡︀م دو ︑﹟ د﹍︣ از ︑︀︋︺︀ن 
  :﹞︀ن ︋﹢ده ا︨️ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙  ورده ا︨️ ﹋﹥ ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡، را آ»  ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ﹝﹞︡ ا﹐︠﹠︧﹪

﹇︓﹠︀  ﹟︋ ︿︨﹢︺﹆﹢ب ︺﹠﹪  ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹝︧﹙﹛ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ﹇︀ل ︡︔﹠﹪) ︋﹟ ا﹞︡ ︋﹟ )﹏︊﹠︡︔﹠︀ ︻︊︡ اً  264
و︮︀﹜ ︋﹟ ﹋﹫︧︀ن ) ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ا﹜﹆︫︣﹪(ا﹜﹞︀︗︪﹢ن ﹇︀ل ︨﹞︺️ ﹝︪﹫︐﹠︀ أ﹨﹏ ا﹜﹀﹆﹥ ﹝﹠﹛ ︨︺︡ ︋﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛ 

 ﹟﹝︣﹛ا﹔︠﹠︧﹪ و︾)  ﹁︣وخ (ور︋﹫︺﹤ ︋﹟ أ︋﹪ ︻︊︡ ا ︡﹝﹞ ﹟︋ ︀ن﹝︓︻︡ووا ︣﹫  ﹟﹞ ﹜﹚︨أ ﹟﹞ ︣ون ان أ︋︀ ︋﹊︣ أول﹋︢
  .ا﹜︣︗︀ل

  224، ص︀︱﹁1﹏ ا﹜ ﹟︋﹐ ﹥︋︀︭﹠︊﹏، ج

  ) سند ضعیف (ابراهیم نخعی  .7

  :از ا︋︣ا﹨﹫﹛ ﹡︺﹪ ︑︀︋︺﹪ ﹡﹫︤ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ﹋﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣ را ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده ا︨️
36583 ︣﹝︻ ﹟︻ ﹥︊︺︫ ︀﹠︔︡ و﹋﹫︹ ︋﹟ ا﹜︖︣اح ﹇︀ل ︀﹠︔︡ أ︋﹢ ︋﹊︣ ﹇︀ل ︀﹠︔︡ ﹤︐﹛︃︧﹁ ﹜﹫﹨︣ة ﹇︀ل أ︑﹫️ إ︋︣ا﹞ ﹟︋ و

  .أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ أ︋﹢ ︋﹊︣ ﹁﹆︀ل
 ︡﹝﹞ ﹟︋ ًوا﹒︔︀ر، ج)﹨ـ ٢٣٥﹝︐﹢﹁︀ى(إ︋﹟ أ︋﹪ ︫﹫︊﹤ ا﹜﹊﹢﹁﹪، ا︋﹢︋﹊︣ ︻︊︡ ا ︒︀د﹔٣٣٦، ص٧، ا﹜﹊︐︀ب ا﹜﹞︭﹠︿ ﹁﹪ ا﹅﹫﹆︑ ، : ،ت﹢﹛ا ︿︨﹢ ︀ل﹝﹋

  .﹨ـ١٤٠٩ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︣︀ض، ا﹜︴︊︺﹤ -﹝﹊︐︊﹤ ا﹜︫︣︡ : ﹡︀︫︣
  :︺︡ ︋︀ ﹝︐﹟ د﹍︣ ﹡﹫︤ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ا﹟ روا️ ا︋﹟ ︨

  .أول ﹝﹟ ︮﹙﹩ أ︋﹢ ︋﹊︣ ا﹜︭︡﹅ ﹇︀ل أ︠︊︣﹡︀ ︻﹀︀ن ︋﹟ ﹝︧﹙﹛ ﹇︀ل أ︠︊︣﹡︀ ︫︺︊﹤ ︻﹟ ︻﹞︣و ︋﹟ ﹝︣ة ︻﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ﹇︀ل
  171، ص3ا﹜︴︊﹆︀ت ا﹜﹊︊︣ى ج

﹪﹞ ︭︣︑ ︀ن︀︎ ︣ده و در﹋ ﹏﹆﹡ ︣﹍د ﹅︣︵ ︀︋ را ️روا ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝از »  ﹨︪﹫﹛ «﹋﹠︡ ﹋﹥  ا ﹪︐︣ة «روا﹫︽﹞  «﹡ ️︡ه ا︨️روا﹫﹠︪:  
﹜﹛   ﹤︺﹝︧︡︔﹠﹪ أ︋﹪ ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ﹨︪﹫﹛ ︻﹟ ﹝︽﹫︣ة ︻﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ﹇︀ل أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ أ︋﹢ ︋﹊︣ ︨﹞︺️ أ︋﹪ ﹆﹢ل 2162

  .﹨︪﹫﹛ ﹝﹟ ﹝︽﹫︣ة
  ٢٥٣، ص٢ا﹜︺﹙﹏ و﹝︺︣﹁﹤ ا﹜︣︗︀ل ج

  :ا︋﹢ ︋﹊︣ ︠﹑ل ﹡﹫︤ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا️، ︋﹥ ︲︺﹫︿ ︋﹢دن ︨﹠︡ آن ︑︭︣ ﹋︣ده ا︨️
522 ︡︤ ﹟︋ ﹥﹁︣︻ ﹟︋ ﹟﹫︧﹛أ︋﹢ ︋﹊︣  أ︠︊︣﹡︀ ا ﹜﹚︨︣ة ︻﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ﹇︀ل أول ﹝﹟ أ﹫︽﹞ ﹟︻ ︣︣︗ ︀﹠︔ ا﹜︺︊︡ي ﹇︀ل



﹅︭︡﹛إ︨﹠︀ده ︲︺﹫︿ ا.  
 ︡︤ ﹟︋ ︀رون﹨ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝ل، أ︋﹢ ︋﹊︣ أ﹑﹛︀ي(ا﹁﹢︐﹞٣٨، ص٢، ا﹜︧﹠﹤، ج)﹨ـ  ٣١١﹅﹫﹆︑ ، :ا﹜︤﹨︣ا﹡﹪، دار ا﹜﹠︪︣.د ﹥﹫︴︻ : ﹥︀ض، -دار ا﹜︣ا︣﹛ا  

  م،١٩٨٩ -﹨ـ ١٤١٠ا﹔و﹜﹩،: ا﹜︴︊︺﹤

  ) سند ضعیف و اشکال داللی (طاء بن عبد اهللا ابی مسلم الخراسانی ع. 8

  :︨﹠︡ روا️ ︲︺﹫︿ ا︨️: ﹎﹢︡ ا︋﹢ ︋﹊︣ ︠﹑ل از ︻︴︀ء ︋﹟ ︻︊︡ اً ︑︀︋︺﹪ ﹡﹫︤ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ا︋﹢︋﹊︣ را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده و در ︀︎︀ن ﹝﹪
أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛   ﹟ ︻︴︀ء ︻﹟ أ︋﹫﹥ ﹇︀لا︋) ︻︓﹞︀ن(وأ︠︊︣﹡︀ أ﹞︡ ︋﹟ ا﹜﹀︣ج أ︋﹢ ︻︐︊﹤ ا﹜﹞︭﹪ ﹇︀ل ︔﹠︀ ︲﹞︣ة ﹇︀ل ︔﹠︀  523

  .إ︨﹠︀ده ︲︺﹫︿ ا﹜︭︡﹅ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل أ︋﹢ ︋﹊︣
  38، ص2ا﹜︧﹠﹤ ﹜﹙﹑ل ج

   ) عدم داللت (محمد بن کعب القرظی . 9

 ︤﹫﹡ ﹪︺︋︀︑ ﹪︸︣﹇ ︉︺﹋ ︡﹝﹞ ﹪﹞ ︡﹢﹎:  
︻﹟ ﹝﹞︡   ﹝﹢﹜﹩ ︾﹀︣ة︻﹟ ︻﹞︣ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︡︔﹠︀ ︻︊︡ اً ﹇︓﹠︀ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︮﹠︡ل ﹇︓﹠︀ ︻︊︡ ا﹜︺︤︤ ا﹜︡راوردي 268

﹥︖︡︠ ًو︻﹙﹪ ︋﹟ ﹋︺︉ ان أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝﹟ ﹨︢ه ا﹔﹝﹤ ︋︨︣﹢ل ا ﹅︭︡﹛وان أ︋︀ ︋﹊︣  وأول ر︗﹙﹫﹟ ا︨﹙﹞︀ أ︋﹢ ︋﹊︣ ا
  .أول ﹝﹟ أ︸︣ إ︨﹑﹝﹥

﹪︧﹋ ﹟﹫︐︧﹡ ﹢︋ ﹪︧﹋ ﹟﹫﹛ا︨️ و او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ا︋﹢ ︋﹊︣ و ︻﹙﹪ ا︨️ و ا︋﹢ ︋﹊︣ او ﹤︖︡︠ ،︀ن آورد﹝ر︨﹢ل ︠︡ا ا ﹤︋ ️﹞ا ﹟د ﹋﹥ ﹋﹥ از ا
  .ا︨﹑﹝︩ را ︸︀﹨︣ ﹋︣د

  226، ص︀︱﹁1﹏ ا﹜ ﹟︋﹐ ﹥︋︀︭﹠︊﹏ ج 
 ا﹟ روا️ ︋﹥ ﹨﹫︘ و︗﹥ د﹐﹜️ ﹡︡ارد ﹋﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢ده ا︨️؛ ز︣ا در ︀︎︀ن روا️ آ﹝︡ه ﹋﹥ ا︋﹢︋﹊︣ ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ︋﹢ده ا︨️ ﹋﹥

  .وي ا﹞︀ن آورده و﹜﹪ ا︸︀ر ﹡﹊︣ده ا︨️﹝︺﹠︀︩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹁︣ادي د﹍︣ي ︋﹢ده ا﹡︡ ﹋﹥ ﹇︊﹏ از . ا︨﹑﹝︩ را ا︸︀ر ﹋︣د

  ) ضعیف (ا︋﹢ ︨﹙﹞﹤ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ︻﹢ف ︑︀︋︺﹪ . 10

︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ︻﹢ف ﹊﹪ از ︑︀︋︺︀ن ﹡﹫︤ ا︋﹢ ︋﹊︣ را ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده و روا️ ا︫ ﹟︬ ︋︀ ︨﹠︡ ︲︺﹫︿ ﹡﹆﹏ ︫︡ه   ا︋﹢ ︨﹙﹞﹤
  :ا︨️

، ︻﹟ ا﹜﹀︱﹏ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︺︤︤، ︻﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛ )﹫︡ ︋﹟ ﹝︤ ﹟︋ ︡︤︡︋﹟ ا﹜﹢﹜(︡︔﹠︀ أ︋﹢ أ﹞︡ ︻﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ا﹜︺︊︀س 
︋﹟ ︻︊︡ ] ا︋﹢ ︨﹙﹞﹤[︡︔﹠﹪ ︻︊︡ ا﹜﹞﹙﹈ ︋﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ا﹔︨﹙﹞﹪، ︻﹟ ا﹜﹠︱︣ ︻﹟ ︨﹙﹞﹤ : ا﹜︖﹢﹨︣ي، ︻﹟ ا﹜﹢ا﹇︡ي ﹇︀ل

  .أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ أ︋﹢ ︋﹊︣ :ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ︻﹢ف ﹇︀ل
︣﹞ ﹟︋ ﹩﹫ ﹟︋ ︡﹫︺︨ ﹟︋ ﹏︨ ﹟︋ ًا ︡︊︻ ﹟︋ ﹟︧﹛︣ي،)﹨ـ٣٩٥﹝︐﹢﹁︀ى(ان ا﹜︺︧﹊︣ي، أ︋﹢ ﹨﹙︀ل ا﹊︧︺﹚﹛ ﹏ا﹜︖︀﹝︹  ،36، ص1ج ، ا﹔وا ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹅︊︵

  .ا﹜﹊︊﹫︣

  : بررسی سند روایت

  .︑︱︺﹫︿ وا﹇︡ي را در روا︀ت ﹇︊﹏ ︋﹫︀ن ﹋︣د﹛  :او﹐
﹤ ︨﹙﹞ «ا︨️ ﹋﹥ از ا︋﹢ ︨﹙﹞﹤ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ︻﹢ف، روا️ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده و در ا﹟ روا️ »  ﹡︱︣ ︋﹟ ︫﹫︊︀ن «﹡︱︣، در ا﹟ روا️ ﹨﹞︀ن : ︔︀﹡﹫︀

﹟﹝︣﹛︡ه ا︨️»  ︋﹟ ︻︊︡ ا﹞آ.  
  :ا︋﹟ ︖︣ ا︪︀ن را ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده و ︑︱︺﹫﹀︀ت ︻﹙﹞︀ء را در︋︀ره اش آورده ا︨️

﹇︀ل ︋﹟ أ︋﹪ ︠﹫︓﹞﹤ ︻﹟ ︋﹟ ... ا﹜﹠︱︣ ︋﹟ ︫﹫︊︀ن ا﹜︡ا﹡﹪ ا﹜︊︭︣ي روى ︻﹟ ︻﹟ أ︋﹪ ︨﹙﹞﹤ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ︻﹢ف 



  ... ﹜﹫︦ ︡︓﹥ ︋︪﹪ء  ﹝︺﹫﹟
  .︫﹪ ﹡︡اردا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹎﹀︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ روا︐︩ ارز

  391ص ︢︑10︉ ا﹜︐︢︉ ج
 ︣﹍او را در ︗︀ي د ︣︖ ﹟︋ا» ︒︡﹛دا﹡︡ ﹝﹪»  ﹜﹫﹟ ا:  

  ..﹜﹫﹟ ا﹜︡︒ ال ﹡︱︣ ︋﹟ ︫﹫︊︀ن ا﹜︡ا﹡﹪ ︋︱﹛ ا﹜﹞﹞﹙﹤ و︑︪︡︡ ا﹜︡ال 
  562ص ︣﹆︑1︉ ا﹜︐︢︉ ج

  :﹡﹆﹏ ﹋︣ده و ︑︱︺﹫︿ ﹫﹪ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ را آورده ا︨️»  ا﹜︱︺﹀︀ء «ا︋﹟ ︗﹢زي ﹡﹫︤ ا︨﹛ او را در ﹋︐︀ب 
  .﹜﹫︦ ︡︓﹥ ︋︪﹪ء ︋﹟ ︫﹫︊︀ن ا﹜︡ا﹡﹪ ﹇︀ل ﹫﹩ ا﹜﹠︱︣

  161ص 3ا﹜︱︺﹀︀ء وا﹜﹞︐︣و﹋﹫﹟ ﹐︋﹟ ا﹜︖﹢زي ج

  ) سند ضعیف و عدم داللت+ مرسل  (ابن سیرین . 11

  :︣﹫︨ ﹟︋ ︡﹝﹞﹟ ا︋﹢︋﹊︣ را او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن از ﹝﹫︀ن ﹝︣دان ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده ا︨️
︋﹟ ا﹜﹢﹜﹫︡ أ︋﹢ ﹢﹡︦ ا﹜︣ا︨︊﹪ ︻﹟ ﹨︪︀م ︻﹟  ︡︔﹠︀ ︻︊︡ اً ﹇︀ل ︡︔﹠﹪ أ︋﹢ ︨︺﹫︡ ا﹔︫︕ ﹇︀ل ︡︔﹠﹪ إ︨﹞︀︻﹫﹏ 272

  .وأول ﹝﹟ ا︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜﹠︧︀ء ︡︠︖﹤ أول ﹝﹟ ا︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل أ︋﹢ ︋﹊︣ ︋﹟ ︨﹫︣﹟ ﹇︀ل
  227، ص︀︱﹁1﹏ ا﹜ ﹟︋﹐ ﹥︋︀︭﹠︊﹏ ج

،️روا ﹟ا︨️  در ا ﹪﹁︀﹋ ﹟﹫﹝﹨ ️ل ا︨️ و ︋︣اي ︑︱︺﹫︿ روا﹢︖﹞ ︡﹫﹛﹢﹛ا︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ا.  

  ) عدم داللت+ ن مجاهد مرسل به خاطر تابعی بود (مجاهد . 12

  . ︀︋ ︡﹨︀︖﹞ ﹟︨﹠︡ ﹝︱﹞﹢ن ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️. ا︋﹢ ︋﹊︣ او﹜﹫﹟ ﹋︧﹪ ︋﹢ده ﹋﹥ ا︨﹑﹝︩ را ︸︀﹨︣ ﹋︣د: ﹝︖︀﹨︡ ﹎﹀︐﹥ ا︨️

  : مضمون اول

أول ﹝﹟ أ︸︣ إ︨﹑﹝﹥ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛  :﹡︀ ︗︣︣ ︻﹟ ﹝﹠︭﹢ر ︻﹟ ﹝︖︀﹨︡ ﹇︀ل: ︡︔﹠︀ أ︋﹪ ﹇︀ل  - 66
  .﹁﹞﹠︺﹥ أ︋﹢ ︵︀﹜︉، وأ﹝︀ أ︋﹢ ︋﹊︣ ﹁﹞﹠︺﹥ ﹇﹢﹝﹥  ، ﹁︃﹝︀ ر︨﹢ل اًوأ︋﹢ ︋﹊︣
  .ا﹝︀ ︎︪︐﹫︊︀ن ر︨﹢ل ︠︡ا را ا︋﹢ ︵︀﹜︉ و ︎︪︐﹫︊︀ن ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹇﹢﹝︩ ︋﹢د. ر︨﹢ل ︠︡ و ا︋﹢︋﹊︣ ︋﹢د  ﹋﹥ ا︨﹑﹝︩ را ا︸︀ر ﹋︣د، او﹜﹫﹟ ﹋︧﹪

: ا﹜︣︀ض، ا﹜︴︊︺﹤  –دار ا﹜﹢︵﹟ :  إ︨﹞︀︻﹫﹏  ﹟︧︧﹫﹟، دار ا﹜﹠︪︣: ︑﹆﹫﹅  ،162، ص1ج ، أ︠︊︀ر ا﹜﹞﹊﹫﹫﹟،)﹨ـ٢٧٩﹝︐﹢﹁︀ي(أ﹞︡ ︋﹟ ز﹨﹫︣ ︋﹟ ︣ب 
  ١٩٩٧ا﹔و﹜﹩ 

  : مضمون دوم

، و︠︊︀ب، ر︨﹢ل اً، وأ︋﹢ ︋﹊︣: أول ﹝﹟ أ︸︣ إ︨﹑﹝﹥ ︨︊︺﹤ :﹡︀ ︗︣︣، ︻﹟ ﹝﹠︭﹢ر، ︻﹟ ﹝︖︀﹨︡: ︡︔﹠︀ أ︋﹪ ﹇︀ل -  96
﹤، أم ︻﹞︀ر   .و︋﹑ل، و︮﹫︉، و︻﹞︀ر، و︨﹞﹫ُـ

  ...︠︊︀ب،   ا︋﹢︋﹊︣،  ︠︡ا، ر︨﹢ل: ﹋﹥ ا︨﹑﹝︪︀ن را ا︸︀ر ﹋︣د﹡︡، ﹨﹀️ ﹡﹀︣ ︋﹢د﹡︡ او﹜﹫﹟ ﹋︧︀﹡﹪
  186، ص 1أ︠︊︀ر ا﹜﹞﹊﹫﹫﹟ ج 

  :﹝︱﹞﹢ن ﹁﹢ق در ﹈ روا️ ﹋﹥ آن را ا︋﹢ ﹡︺﹫﹛ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده، ﹠﹫﹟ آ﹝︡ه ا︨️
أول ﹝﹟   ︡︔﹠︀ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ︻︊︡اً ︔﹠︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ا︨︀ق ︔﹠︀ ﹇︐﹫︊﹤ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ︔﹠︀ ︗︣︣ ︻﹟ ﹝﹠︭﹢ر ︻﹟ ﹝︖︀﹨︡ ﹇︀ل

و︨﹙﹛ وأ︋﹢ ︋﹊︣ و︠︊︀ب و︮﹫︉ و︋﹑ل و︻﹞︀ر و︨﹞﹫﹤ أم ︻﹞︀ر ﹁︃﹝︀  ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥  أ︸︣ ا﹖︨﹑م ︨︊︺﹤
  ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹁﹞﹠︺﹥ أ︋﹢ ︵︀﹜︉ وأ﹝︀ أ︋﹢ ︋﹊︣ ﹁﹞﹠︺﹥ ﹇﹢﹝﹥



: ﹤︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺ -دار ا﹜﹊︐︀ب ا﹜︺︣︋﹪ : ﹡︀︫︣ ،140، ص1ج ، ﹙﹫﹤ ا﹔و﹜﹫︀ء و︵︊﹆︀ت ا﹔︮﹀﹫︀ء،)﹨ـ٤٣٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹔︊︮︀﹡﹪، ا︋﹢﹡︺﹫﹛ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ اً 
  .﹨ـ١٤٠٥ا﹜︣ا︋︺﹤، 

  : نقد روایت

و ︑﹠︀ ا﹟ ﹝︱﹞﹢ن از ﹝︖︀﹨︡ ﹡﹆﹏ ︫︡ه و ﹡︷︣ . آ︡  روا️ ﹝︨︣﹏ ا︨️؛ ز︣ا ﹝︖︀﹨︡ ︑︀︋︺﹪ ا︨️ و روا ﹤︋ ﹏︨︣﹞ ︩︐︧︀ب ﹝﹪: او﹐
  .︫︭﹪ او ا︨️

︊︡ اً ︋﹟ ﹝︧︺﹢د را ︣︮︀ ا﹜︊︐﹥ ﹨﹞﹫﹟ روا️ ︋﹥ ﹡﹆﹏ از ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝︧︺﹢د ﹡﹫︤ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ و﹜﹪ ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️، ︨﹠︡ ﹝︴︣ح ︫︡ه ︑︀ ︻
﹪﹞ ︡﹨︀︖﹞ ﹪︭︫ ︣︷﹡ ︀﹠︑ و ︀﹠︑ ︀ن را﹠︨ ﹟دا﹡﹠︡ ︋︀︵﹏ و و﹨﹛ ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده و ا.  

 ﹟ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹪ دار﹇︴﹠﹪ در ا ︧︡﹢﹡:  
و︡ ﹟︻ ﹏︨︒ زر ︻﹟ ︻︊︡ اً ﹇︀ل ﹋︀ن أول ﹝﹟ أ︸︣ إ︨﹑﹝﹥ ︨︊︺﹤ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ وأ︋﹢  708

و︮﹫︉ وا﹜﹞﹆︡اد ا﹜︡︒ ﹁﹆︀ل ︣و ﹤﹫﹩ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊﹫︣ ︻﹟ زا︡ة ︻﹟ ︻︀︮﹛ ︻﹟ ︋﹊︣ و︻﹞︀ر وأ﹝﹥ ︨﹞﹫﹤ و︋﹑ل 
  .و﹇︀ل إ﹡﹥ و﹨﹛ وإ﹡﹞︀ رواه زا︡ة ︻﹟ ﹝﹠︭﹢ر ︻﹟ ﹝︖︀﹨︡زر ︻﹟ ︻︊︡ اً ︑﹀︣د ︋﹥ ﹫﹩ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊﹫︣

دار ... ﹨﹀️ ﹡﹀︣ ︋﹢د﹡︡   ،او﹜﹫﹟ ﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ ا︨﹑﹝︪︀ن را آ︫﹊︀ر ﹋︣د﹡︡: از دار ﹇︴﹠﹪ در ︋︀ره روا️ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝︧︺﹢د ︨﹣ال ︫︡ وي ﹎﹀️
﹪﹞ ﹪﹠︴﹇ ︡﹢﹎ :️︨ا︋﹪ ︋﹊﹫︣ ﹡﹅ ︫︡ه ا ﹟︋ ﹪﹫ ﹅︣︵ از ︀﹠︑ ️روا ﹟︡ه از : دار ﹇︴﹠﹪ ﹎﹀︐﹥ ا︨️. ارا زا ️رو ﹟ا︨️ ︋﹙﹊﹥ ا ﹜﹨﹢︑ ﹟ا

  .﹝﹠︭﹢ر از ﹝︖︀﹨︡ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️
 ︣﹝︻ ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︧﹛︀ى (ا﹜︡ار﹇︴﹠﹪ ا﹜︊︽︡ادي، ا︋﹢ا﹁﹢︐﹞ـ٣٨٥﹨(︀﹔ا﹜︺﹙﹏ ا﹜﹢اردة ﹁﹪ ا ،،﹥﹢︊﹠﹛ا ︒63، ص5ج د، ﹅﹫﹆︑ :اً . د ﹟ز ﹟﹝︣﹛ظ ا﹢﹀﹞

  م١٩٨٥ – ١٤٠٥ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︣︀ض، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ︵﹫︊﹤ : ا﹜︧﹙﹀﹪، ﹡︀︫︣
﹪﹞ ︤﹫﹡ ﹟﹫︺﹞ ﹟︋ ﹪﹫ ︡﹢﹎ :️︨از ﹝︖︀﹨︡ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا ︀﹠︑ ️روا ﹟ا:  

︻︊︡ اً ﹁﹪ ﹇︭﹤ ︨﹞︺️  ﹩﹫﹆﹢ل ا﹜︡︒ ا﹜︢ي ︣و﹥ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊﹫︣ ︻﹟ زا︡ة ︻﹟ ︻︀︮﹛ ︻﹟ زر ︻﹟  2393
  .﹇︀ل أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ﹇︭﹤ ︻﹞︀ر أول ﹝﹟ أ︸︣ إ︨﹑﹝﹥ ︨︊︺﹤ ︻﹟ ﹝︖︀﹨︡ ﹁﹆︳  ︻﹞︀ر إ﹡﹞︀ ︣و﹥ ︨﹀﹫︀ن ︻﹟ ﹝﹠︭﹢ر

  .﹇︀ل أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ﹨︢ا ︋︀︵﹏ إ﹡﹞︀ ﹨﹢ ﹝﹟ رأى ﹝︖︀﹨︡ 
 ︀︣﹋أ︋﹢ ز ﹟﹫︺﹞ ﹟︋ ﹩﹫ )ـ٢٣٣﹝︐﹢﹁︀ي﹨( ﹟﹫︺﹞ ﹟︋ا ︀ر︑ ،)﹪﹞︀ن ا﹜︡ار﹝︓︻ ﹥490، ص3ج ،)روا، ﹅﹫﹆︑ :د . ︡﹝ر ︨﹫︿، دار ا﹜﹠︪︣أ﹢﹡ ︡﹝﹞ : دار

  ١٤٠٠ –د﹝︪﹅  -ا﹜﹞︃﹝﹢ن ﹜﹙︐︣اث 
  :و در ︗︀ي د﹍︣ ﹡﹫︤ ﹎﹀︐﹥ ا︨️

1529  ︣︸︡ة ︻﹟ ︻︀︮﹛ ︻﹟ زر ︻﹟ ︻︊︡ اً ﹇︀ل أول ﹝﹟ أأ︋﹩ ︋﹊﹫︣ ︻﹟ زا ﹟︋ ﹩﹫ ︡ث ل﹢﹆ ﹩﹫ ️︺﹝︨
  .﹨﹊︢ا ︡ث ︋﹥ ا﹜﹠︀س إ︨﹑﹝﹥ ︨︊︺﹤ ﹇︀ل ﹫﹩ ﹨︢ا ︻﹟ ﹝﹠︭﹢ر ︻﹟ ﹝︖︀﹨︡

  320، ص3، ج ) روا﹤ ا﹜︡وري (︑︀ر ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ 
ا﹝︀ ا﹟   در ﹡︐﹫︖﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ︋﹢ده ا︨️ ﹋﹥ ا︨﹑﹝︩ را ا︸︀ر ﹋︣ده ا︨️؛. روا️ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا︸︀ر ا︨﹑م ا︨️ ﹡﹥ ا︮﹏ ا︨﹑م: ︔︀﹡﹫︀

  .﹝︴﹙︉ ﹨︣﹎︤ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ي ا﹟ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹇︊﹏ از ا︋﹢︋﹊︣ ﹋︧﹪ د﹍︣ ا﹞︀ن ﹡﹫︀ورده ا︨️
  :﹡﹢ ︧︡️ از ︵︣﹅ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝︧︺﹢د ﹝﹪ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ ا﹟ روا

 ﹟︋ ︡﹝﹞︀ن ︋﹟ أ︋﹪ ︫﹫︊﹤ و﹝︓︻ ︀﹠︔︡ أ︋﹢ داود ﹇︀ل ︀﹠︔︡ ︀ل﹇ ︣﹊︋ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹠︔︡ ︀ل﹇ ︡﹝﹞ ﹟︋ ًأ︠︊︣﹡︀ ︻︊︡ا
﹇︀ل ﹋︀ن أول ﹝﹟  ︻︊︡اً ا﹜﹞︓﹠﹩ ﹇︀﹐  ︀﹠︔︡﹫﹩ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊﹫︣ ﹇︀ل ︡︔﹠︀ زا︡ة ︋﹟ ﹇︡ا﹝﹤ ︻﹟ ︻︀︮﹛ ︻﹟ زر ︻﹟

ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ وأ︋﹢ ︋﹊︣ و︻﹞︀ر وأ﹝﹥ ︨﹞﹫﹤ و︮﹫︉ و︋﹑ل وا﹜﹞﹆︡اد ﹁︃﹝︀ ر︨﹢ل  أ︸︣ إ︨﹑﹝﹥ ︨︊︺﹤
  ...اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹁﹞﹠︺﹥ اً ︋︺﹞﹥ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ وأ﹝︀ أ︋﹢ ︋﹊︣ ﹁﹞﹠︺﹥ اً 

﹥︋︀︭﹛و﹇︡ ذ﹋︣﹡︀ ︠︊︣ه ︋︃﹋︓︣ ﹝﹟ ﹨︢ا ﹁﹪ ︋︀︋﹥ ﹝﹟ ﹋︐︀ب ا ︣︊﹛ا︋﹟ ﹝︧︺﹢د و﹐ ﹝︖ ﹇︀ل ا︋﹟ ︻︊︡ا ︣﹋︢ ﹜﹛و ﹪﹁ ︡﹨︀
﹔﹡﹞︀ ﹋︀﹡︀ ﹁﹪ ︋﹫️ ر︨﹢ل اً و﹝﹟ ﹋︀ن ﹁﹪ ︋﹫︐﹥   ﹨︢ا ا﹜︡︠ ︣︊︖﹤ و﹐ ︻﹙﹫︀ و﹨﹞︀ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ︻﹠︡ أ﹋︓︣ أ﹨﹏ ا﹜︺﹙﹛



︀ذ﹣ ﹜﹚﹁ ﹈﹛ذ ︀﹝﹠﹞ ︩︣﹇ ﹩﹛إ ︣︷ ﹜﹛ ﹤﹡︅﹁ ﹈﹛︀ن ﹁﹪ ︗﹢ار ︻﹞﹥ و﹝︹ ذ﹋.  
﹢د و ﹝︖︀﹨︡ در ا﹟ روا︡︠ ️︖﹥ و ︻﹙﹪ را ﹋﹥ در ﹡︤د ﹝︀ روا︀ت ا︋﹟ ﹝︧︺﹢د را ﹁︣اوان در ا﹟ ︋︀ب از ﹋︐︀ب ︮︀︋﹥ ﹡﹆﹏ ﹋︣د﹛ و﹜﹪ ا︋﹟ ﹝︧︺

در ︗﹢ار   ذ﹋︣ ﹡﹊︣ده ا﹡︡؛ ز︣ا آ﹡︀ در ︠︀﹡﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︋﹢د﹡︡ و ﹋︧﹪ ﹋﹥ در ︠︀﹡﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︋︀︫︡،  ا﹋︓︣ ا﹨﹏ ︻﹙﹛ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ا︨️،
 ︀﹡آ ﹪﹛ ︣د و﹊﹡ ﹪﹡︀︊︐︪︎ ︀﹡از آ ︩︣﹇ ﹏︋︀﹆﹞ ︣ت در︱ ي آن﹢﹝︻ ﹜﹨ ﹟﹛ وا﹇︹ ﹡︪︡﹡︡︻﹞﹢ي ︋﹢د﹡︡ و﹜﹪ ︋︀ ا﹨ ️رد اذ﹢﹞.  

  .︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣: دار ا﹜﹠︪︣ ،42، ص1ج ، ا﹜︡رر،)﹨ـ٤٦٣﹝︐﹢﹁︀ي (ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ 

﹝︨︣﹏ ︋﹥ ︠︀︵︣ ︑︀︋︺﹪ ︋﹢دن ︺﹆﹢ب ﹝︀︗︪﹢ن و ر︋﹫︺﹤ ︋﹟  (︺﹆﹢ب ا﹜﹞︀︗︪﹢ن و ر︋﹫︺﹤ ︋﹟ ﹁︣وخ   .14و  13
  ) ﹁︣وخ و ︻︡م د﹐﹜️

  :﹡︧︐﹫﹟ ﹝︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ا︋﹢ ︋﹊︣ ا︨️  : ︑︀︋︺︀ن ﹨︧︐﹠︡ ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡ ︋﹟ ﹁︣وخ ﹡﹫︤ ﹋﹥ از  ︺﹆﹢ب ﹝︀︗︪﹢ن و ر︋﹫︺﹤
أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝﹟  ا﹔︨﹢د ︋﹟ ︨︀﹜﹛ ︣وى ︻﹟  ﹟︋ ︿︨﹢︺﹆﹢ب ا﹜﹞︀︗︪﹢ن ﹇︀ل ︨﹞︺️ أ︋﹩ ور︋﹫︺﹤ ﹆﹢﹐ن 12577

  روى ︻﹠﹥ ︀︑﹛ ︋﹟ ا﹜﹙﹫︒ ا﹜︖﹢﹨︣ي ا﹜︣︗︀ل أ︋﹢ ︋﹊︣
 ﹜︑︀﹢︋ا ︡﹝︊︀ن ︋﹟ أ ﹟︋ ︡﹝﹞ ،﹪︐︧︊﹛130، ص8ج  ا﹜︓﹆︀ت، ،)﹨ـ ٣٥٤﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︐﹞﹫﹞﹪ ا، ﹅﹫﹆︑ :︫︣︀﹡ ،︡﹝أ ﹟︡﹛دار ا﹜﹀﹊︣، : ا﹜︧﹫︡ ︫︣ف ا

  .م١٩٧٥ –﹨ـ ١٣٩٥ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︴︊︺﹤
ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹡︧︐﹟ ﹝︣دان : ﹎﹢︡ ز︣ا ا﹟ روا︀ت ﹝﹪  ا﹟ روا️ و روا︀︑﹪ ﹋﹥ ا﹟ ︑︺︊﹫︣ را دار﹡︡، ︋︣ اول ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ا︋﹢ ︋﹊︣ د﹐﹜️ ﹡︡ارد؛

︧﹞ ﹟﹫︐︧﹡ ︀﹞︀ن ︋﹢دن ﹋﹢دك و ︾﹑م و زن را ﹡﹀﹪ ﹡﹞﹪﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢ده ا︨️ ا﹝﹚  ︣ت︱ ︀ن ز﹡︀ن﹫﹞ از ﹤﹋ ︫︡ ️︋︀︔ ﹫︮ ︀ت︡؛ در روا﹠﹋
  .︡︠︖﹥ و ︋︺︡ از او ︱︣ت ︻﹙﹪ و ز︡ ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡ه ا﹡︡

  ) ارسال یا اضطراب+ ضعیف  (عامر شعبی . 15

﹪﹞ ﹪︊︺︫ ︣﹞︀︻ ︡﹛︀︖﹞ ﹏﹆﹡ ﹤︋ ︡﹢﹎ :او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ا ﹪︭︫ ﹤ ﹤﹋ ︧︀ن ︋﹟ ︔︀︋️ را ﹡︪﹠﹫︡ي ﹋﹥ : ︨️، ﹎﹀️از ا︋﹟ ︻︊︀س ︨﹣ال ﹋︣دم ︣︺︫
  :ا︋﹢ ︋﹊︣ را او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده ا︨️؟ ﹝︐﹟ روا️ و ︫︺︣ ︧︀ن ا﹟ ا︨️

33885 ︀﹠︔︡ ﹫︫ ︀﹠︔︡ ︊︀س أي ا﹜﹠︀س ﹋︀ن أول   ﹝︖︀﹜︡ ﹜﹠︀ ﹇︀ل︻ ﹟︋ ﹏︨ ︀ل ︨︃﹜️ ︋﹟ ︻︊︀س أو﹇ ︣﹞︀︻ ﹟︻
  إ︨﹑﹝︀ ﹁﹆︀ل أ﹝︀ ︨﹞︺️ ﹇﹢ل ︧︀ن ︋﹟ ︔︀︋️

تًـ  ؤ ُ︣﹋َ︢ ﹤إذا ︑َ َ﹆ ٌ︔ ﹪ ٌ︠ ا ﹝﹟ أَ ٍ﹢ ︺ًـ﹑             َ︫︖ؤ َ﹁ ︀ ︀ ︋ًـ﹊ٍْ︣ ︋ِ﹞ًـ ︋ًـ ︀كًـ أَ َ︠   ﹁︃ذ﹋︣ أَ
︀َُ﹛ ًـ ︻︡ؤ ︀ وًـأَ َ﹨︀ َ﹆ ْ︑ ﹤ٌ أَ ُـ ِ ︊ً︣ـ ﹳ ا﹜ْ ﹫︣ؤ ︀ ًـ﹞ًـ﹑                                َ︠   إِ﹐ ا﹜﹠︊﹪ وأو﹁︀﹨︀ ﹜ٌ﹞ًـ

︡ﹳهﹳ  َْ ﹢دﹳ ﹝ً︪ـ ﹪ ا﹜ْ﹞ًـؤ﹞ﹳ ٌ﹛︀ ﹪ ا﹜︐ُ ٌ﹡︀ ا﹜︓ُ وُـلﹳ ا﹜﹠︀س ﹝﹠﹛           وًـ ﹳ﹑وًـأَ ُ︡ـقًـ ا﹜ّ︨︣ـ   ً︮ـ
﹪﹞ ︣﹞︀︻ ︡﹢﹎:  ️﹀﹎ ︀ن ا︨️؟﹝﹚︧﹞ ﹟﹫︐︧﹡ از ﹝︣د﹝︀ن ﹪﹊ از وي ︨﹣ال ︫︡ ﹋﹥ ﹋︡ام ︀ ︧︀ن ︋﹟ ︔︀︋️ : از ا︋﹟ ︻︊︀س ︨﹣ال ﹋︣دم ﹟︨ ︀آ

  :را ﹡︪﹠﹫︡ي ﹋﹥ ﹎﹀︐﹥ ا︨️
  .ز﹝︀﹡﹪ ﹋﹥ ا﹡︡و﹨﹪ از ︋︣ادرت را ︋﹥ ︀د آوردي، ︋︣ادرت ا︋﹢ ︋﹊︣ را ︋﹥ ︀د آورد ﹋﹥ ﹥ ا﹡︖︀م داد

︣︐︋،︀ن﹎︡﹠︋ ﹟  آ﹡︙﹥ ︋﹥ وي ر︨︀﹜️ داده ︫︡ه ︋﹢د ﹤︋ ︀﹡آ ﹟︣︑︀﹁از ︎﹫︀﹝︊︣ و ︋︀ و ︡︺︋ ︀﹡آ ﹟︣︑ و ︻︀دل ﹟︣︑ ا﹢﹆︑ ︀︋.  
  .﹋﹥ ︋︺︡ از ر︨﹢ل ︠︡ا ︋﹢د و ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︣دم ﹋﹥ ر︨︀﹜️ ︎﹫︀﹝︊︣ را ︑︭︡﹅ ﹋︣د  دوم ︎︧﹠︡︡ه اي

  14، ص7﹝︭﹠︿ ا︋﹟ أ︋﹪ ︫﹫︊﹤، ج 
 ﹏﹆﹡ ︡﹠︨ ﹟را ︋︀ ا ️روا ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝︣ده ا︨️ا﹋:  

︡︔﹠︀ ︻︊︡ اً ﹇︓﹠︀  ﹟︋ ︡﹝﹞﹞﹫︡ ا﹜︣ازي ﹇︀ل ﹡︀ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ﹝︽︣اء ︻﹟ ﹝︖︀﹜︡ ︻﹟ ا﹜︪︺︊﹪ ﹇︀ل ︨︃﹜️ ︋﹟  103
  ︻︊︀س ﹝﹟ أول ﹝﹟ ا︨﹙﹛ ﹁﹆︀ل أ︋﹢ ︋﹊︣ ا﹜︭︡﹅ ︔﹛ ﹇︀ل ا﹝︀ ︨﹞︺️ ﹇﹢ل ︧︀ن ︋﹟ ︔︀︋️

   ﹁︺﹑﹁︀ذ﹋︣ أ︠︀ك أ︋︀ ︋﹊︣ ︋﹞︀                         إذا ︑︢﹋︣ت ︫︖﹢ا ﹝﹟ أ︠﹪ ︔﹆﹤ 
︀﹛ ︡︻ا︑﹆︀﹨︀ وا ﹥︣︊﹛ا ︣﹫︠                               ﹑﹝ ︀﹝︋ ︀﹨︀﹁ا﹜﹠︊﹪ واو ︡︺︋   



   وأول ا﹜﹠︀س ﹝﹠﹛ ︮︡ق ا﹜︨︣﹑                         ا﹜︓︀﹡﹪ ا﹜︐︀﹜﹪ ا﹜﹞﹞﹢د ﹝︪︡ه
  133، ص︀︱﹁1﹏ ا﹜ ﹟︋﹐ ﹥︋︀︭﹠︊﹏ ج

  :︵︊︣ا﹡﹪ روا️ را ︋︀ ا﹟ ︨﹠︡ آورده ا︨️
 ﹫︧﹞ ︀﹠︔︡)︧﹞ (ّـ﹪ ︺ﹳ﹊ْ﹙ٌ ︀︑ٌ﹛ٍ ا﹜ْ ﹜ْ️ﹳ ︋﹟  ︋﹟ ًـ َ︃ ﹪ِـ ﹇︀ل ً︨ـ ِ︊ ︺ؤ ﹟ِ ا﹜ُ︪ ︡ ︻ًـ ٌ﹛︀ ٌ︡يآ ︻﹟ ﹝ﹳ︖ًـ ︓َ﹛ﹳ ︋﹟ ︻ًـ ﹫ؤ َْ﹛ّـ ︔﹠︀ ا﹪ ا﹡ٌ ﹫︹ِ ا﹜ُ︤﹨ًْ︣ـ ِ︋ ︔﹠︀ أ︋﹢ ا﹜ُ︣ـ

︀︋ِ️  ︀نًـ ︋﹟ ︔َ ُـ لًـ ً︧ـ ﹢ؤ ︺ؤ️ًـ ﹇َ ︀ ً︨ـ﹞ٌ وُـلﹳ ﹝﹟ أَ︨ؤ﹙َ﹛ًـ ﹇︀ل أ︋﹢ ︋ًـ﹊ٍْ︣ أَ﹝ًـ ︀سٍ ﹝﹟ أَ ︊ُـ   ...︻ًـ
  89، ص12ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹜﹊︊﹫︣ ج

ا﹟ ︨﹣ال از : ﹎﹢︡ ﹋﹥ ا︋﹟ ︻︊︀س ︋﹥ ︻︀﹝︣ ︫︺︊﹪ ︋﹥ ︫︺︣ ︧︀ن ا︨︐︡﹐ل ﹋︣ده ا︨️؛ ا﹝︀ ز﹟ ا﹜︡﹟ ︻︣ا﹇﹪ ﹝﹪ ﹋︣د ︑︀ ﹨﹠﹢ز روا︀ت ﹇︊﹏ ︋﹫︀ن ﹝﹪
  :︠﹢د ︻︀﹝︣ ︫︺︊﹪ ︎︨︣﹫︡ه ︫︡ و ︠﹢د او ︋﹥ ︫︺︣ ︧︀ن ︋﹟ ︔︀︋️ ا︨︐﹠︀د ﹋︣ده ا︨️

﹝﹟ أول  وا︨︐︡ل ︻﹙﹩ ذ﹜﹈ ︋︪︺︣ ︧︀ن ﹋﹞︀ رواه ا﹜︀﹋﹛ ﹁﹩ ا﹜﹞︧︐︡رك ﹝﹟ روا﹤ ︠︀﹜︡ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ﹇︀ل ︨﹏ ا﹜︪︺︊﹩
  ﹁﹆︀ل أ﹝︀ ︨﹞︺️ ﹇﹢ل ︧︀ن ﹝﹟ أ︨﹙﹛

   ﹁︀ذ﹋︣ أ︠︀ك أ︋︀ ︋﹊︣ ︋﹞︀ ﹁︺﹑            إذا ︑︢﹋︣ت ︫︖﹢ا ﹝﹟ أ︠﹩ ︔﹆﹤
︀﹛︡︻أ︑﹆︀﹨︀ وأ ﹥︣︊﹛ا ︣﹫︠                    ﹑﹝ ︀﹝︋ ︀﹨︀﹁ا﹜﹠︊﹩ وأو ︡︺︋   

   وأول ا﹜﹠︀س ﹝﹠﹛ ︮︡ق ا﹜︨︣﹑            وا﹜︓︀﹡﹩ ا﹜︐︀﹜﹩ ا﹜﹞﹞﹢د ﹝︪︡ه
﹛ل ︻﹟ ذ﹜﹈ ︀﹋﹛ ﹁﹩ ا﹜﹞︧︐︡رك﹨﹊︢ا رواه ا﹢︧﹝﹛︢ا ا﹜﹢︗﹥   أن ا﹜︪︺︊﹩ ﹨﹢ ا﹨ ﹟﹞ ︣﹫︊﹊﹛ا ﹜︖︺﹝﹛وراه ا﹜︴︊︣ا﹡﹩ ﹁﹩ ا

  ﹁︖︺﹏ ا︋﹟ ︻︊︀س ﹨﹢ ا﹜﹞︧﹢ل
 ﹟﹫︧﹛ا ﹟︋ ﹜﹫︣﹛ا ︡︊︻ ﹟︡﹛ا ﹟︀ح ︫︣ح ﹝﹆︡﹝﹤ ا︋﹟ ا﹜︭﹑ح،)﹨ـ٨٠٦﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︺︣ا﹇﹪، أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ز︱﹖310، ص1ج ، ا﹜︐﹆﹫﹫︡ وا،  ﹅﹫﹆︑ : ︡︊︻

  .م ١٩٧٠ - ﹨ـ ١٣٨٩ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  - دار ا﹜﹀﹊︣ ﹜﹙﹠︪︣ وا﹜︐﹢ز︹ : ، ﹡︀︫︣ ا﹜︣﹞﹟ ﹝﹞︡ ︻︓﹞︀ن

  : تضعیف روایت

  :﹝︐﹟ روا️ ﹝﹠﹊︣ ا︨️: او﹐
  :، ︋︀ ا﹟ ︨﹠︡ » ︻﹙﹏ ا﹜︡︒ «︻︊︡ ا﹜︣﹞︀ن رازي ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ ا﹟ روا️ و ︫︺︣ ︧︀ن در ﹋︐︀ب 

﹜︡ ا﹜︪︺︊﹪ ﹇︀ل ︨︃﹜️ ا︋﹟ ︻︊︀س أو ︨﹏ ا︋﹟ ︨︃﹜️ أ︋﹪ ︻﹟ ︡︒ رواه أ︋﹢ ز﹨﹫︣ ︻︊︡ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ﹝︽︣اء ︻﹟ ﹝︖︀
  ...︻︊︀س ﹝﹟ اول ا﹜﹠︀س ﹋︀ن إ︨﹑﹝︀ ﹇︀ل أ︋﹢ ︋﹊︣

﹪﹞ ︧︡﹢﹡:  
  ... ﹨︢ا ︡︒ ﹝﹠﹊︣ ﹇︀ل أ︋﹪
  . ...ا﹟ روا️ ﹝﹠﹊︣ ا︨️: ︎︡رم ﹎﹀️

 ︡﹝﹞ ﹢︋︣ان أ﹞ ﹟︋ ︦إدر ﹟︋ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹟﹝︣﹛︀ي(ا﹜︣ازي، ︻︊︡ ا﹁﹢︐﹞ج)﹨ـ327 ،︒︡﹛382ص    2، ︻﹙﹏ ا ﹅﹫﹆︑ ،:  دار ،︉﹫︴﹛ا ﹟︡﹛ا ︉﹞
  .، ︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫1405︣ –︋﹫︣وت  - دار ا﹜﹞︺︣﹁﹤ : ا﹜﹠︪︣
  :﹨﹫︓﹛ ︋﹟ ︻︡ي ︑︱︺﹫︿ ︫︡ه ا︨️: ︔︀﹡﹫︀

︡﹠︨ ﹟ا ︀︋ ️از ﹡﹆﹏ روا ︡︺︋ ﹪﹝︓﹫﹨:  
︻﹟ ا﹜︪︺︊﹪ ﹇︀ل ︨︃﹜️ ا︋﹟ ︻︊︀س ﹝﹟ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹇︀ل ا︋﹟ ︻︊︀س أ﹝︀ ︨﹞︺️ ﹇﹢ل ︧︀ن ︋﹟ ︔︀︋️ إذا ︑︢﹋︣ت 

  ...︔﹆﹤ ︫︖﹢ا ﹝﹟ أخ 
﹪﹞ ︧︡﹢﹡:  

  .﹝︐︣وك ︋﹟ ︻︡ي و﹨﹢ و﹁﹫﹥ ا﹜﹫︓﹛ رواه ا﹜︴︊︣ا﹡﹪
  .ا﹟ روا️ را ︵︊︣ا﹡﹪ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋﹥ در ︨﹠︡ آن ﹨﹫︓﹛ ︋﹟ ︻︡ي ﹝︐︣وك ا︨️

  43، ص9﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡ ج 



 
 

︀︓﹛︀︔ :،﹏︊﹇ ️در روا ︣︐﹝﹞ ﹤﹝﹨ ا︔︊︀ت ︫︡  از ︤﹫﹡ ︡﹛︀︖﹞ ︿﹫︺︱︑.  
  .ان ︋﹥ آن ا︨︐︡﹐ل ﹋︣د︑﹢ در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ روا️ ﹡﹫︤ از ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ و ﹡﹞﹪

  ) ضعف سند+ مرسل  (ایمان ابو بکر به رسول خدا قبل از تولد علی : میمون بن مهران . 16

﹋﹠︡ ﹋﹥ ا︋﹢︋﹊︣ ﹇︊﹏ از ︑﹢﹜︡ ︱︣ت ︻﹙﹪، ︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا در  ﹝﹫﹞﹢ن ︋﹟ ﹝︣ان ﹊﹪ د﹍︣ از ︑︀︋︺︀ن در ︨︀︎ ︨﹣ال ﹁︣ات ︨﹢﹎﹠︡ ︗﹑﹜﹥ ︀د ﹝﹪
  :﹢دز﹝︀ن ︋﹫︣اي را﹨︉ ا﹞︀ن آورده ︋

أ︠︊︣﹡﹪ ︻︊︡ ا﹜﹞﹙﹈ ﹇︀ل ︔﹠︀ ︫︊︀︋﹤ ﹇︀ل ︔﹠︀ ا﹜﹀︣ات ﹇︀ل ﹇﹙️ ﹜﹞﹫﹞﹢ن ︋﹟ ﹝︣ان أ︋﹢ ︋﹊︣ ﹋︀ن أول إ︨﹑﹝︀ أو ︻﹙﹪  383
﹇︊﹏  وا︠︐﹙︿ ﹁﹫﹞︀ ︋﹫﹠﹥ و︋﹫﹟  ﹥︖︡︠︐﹩ أ﹡﹊︀ إ︀ه وذ﹜﹈ واً ﹜﹆︡ آ﹝﹟ أ︋﹢ ︋﹊︣ ︋︀﹜﹠︊﹪ ز﹝﹟ ︋﹫︣ا ا﹜︣ا﹨︉ ﹁﹆︀ل

﹪﹚︻ ︡﹛﹢ اً أن ︀﹝﹝ر.  
︋﹥ ︠︡ا ︨﹢﹎﹠︡، ا︋﹢ ︋﹊︣ ز﹝︀ن ︋﹫︣اي را﹨︉ ︋﹥ ر︨﹢ل : ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢د ︀ ︻﹙﹪؟ ﹎﹀️: ﹫﹞﹢ن ︋﹟ ﹝︣ان ﹎﹀︐﹛︋﹥ ﹝  :﹎﹢︡ ﹁︣ات ﹝﹪

  .و ا﹟ ﹇︊﹏ از ︑﹢﹜︡ ︻﹙﹪ ︋﹢ده ا︨️. .... ︠︡ا ا﹞︀ن آورد
 ︡︤ ﹟︋ ︀رون﹨ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝ل، أ︋﹢ ︋﹊︣ أ﹑﹛︀ي(ا﹁﹢︐﹞309، ص 2ج  ، ا﹜︧﹠﹤،)﹨ـ  ٣١١، ﹅﹫﹆︑ :︣ا﹡﹪، دار ا﹜﹠︪︣︻︴﹫﹤ ا.د﹨︤﹛ : ﹥دار ا﹜︣ا - 

  م١٩٨٩ -﹨ـ ١٤١٠ا﹔و﹜﹩،: ا﹜︴︊︺﹤  ا﹜︣︀ض،
  :ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ روا️ را ︋︀ ︨﹥ ︨﹠︡ از ﹁︣ات ︋﹟ ︀︨︉ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️

  43، ص30ج  ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅

  : ضعف سند روایت

ا︋﹢ ︋﹊︣ ︠﹑ل، ︑﹫︪﹥ ﹝﹊﹛ ︋﹥ ر︪﹥ ︨﹠︡ روا️  ا﹝︀ ︀︋ ﹤︡ ﹋︣د ﹋﹥  ا﹎︣ ا﹟ روا︣︐︋ ︫︡︀︋ ﹫︮ ️﹟ ﹁︱﹫﹙️ ︋︣اي ا︋﹢ ︋﹊︣ ︔︀︋️ ﹝﹪ ︫﹢د؛
  :﹎﹢︡ او ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا️ ﹝﹪. زده و از ︋﹫ و ︋﹟ آن را ︋︣﹋﹠︡ه ا︨️

︭ ﹐ إ︨﹠︀ده ︉︀︧﹛ن ﹁﹫﹥ ا﹜﹀︣ات ︋﹟ ا﹔ ︒︡﹛ا ︣﹊﹠﹞.  
  .ز︣ا ﹁︣ات ︋﹟ ︀︨︉ ﹝﹠﹊︣ ا﹜︡︒ ا︨️  ︨﹠︡ ا﹟ روا﹫︮ ️ ﹡﹫︧️؛

 - دار ا﹜︣ا﹤ : ︻︴﹫﹤ ا﹜︤﹨︣ا﹡﹪، دار ا﹜﹠︪︣.د: ︑﹆﹫﹅ ،309، ص 2ج  ، ا﹜︧﹠﹤،)﹨ـ  ٣١١﹝︐﹢﹁︀ي(ون ︋﹟ ︤︡ ا﹜﹑ل، أ︋﹢ ︋﹊︣ أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹨︀ر
  م١٩٨٩ -﹨ـ ١٤١٠ا﹔و﹜﹩،: ا﹜︴︊︺﹤  ا﹜︣︀ض،

  :﹎﹢﹡﹥ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ او را ︋﹥ ︫︡ت ︑︱︺﹫︿ ﹋︣ده و ﹇﹢ل ︋︣︠﹪ از ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ را در ︑︱︺﹫﹀︩ ا﹟  ا︋﹟ ︊︀ن ︋︺︡ از ﹝︺︣﹁﹪ ﹁︣ات،
و︃︑﹪  ﹋︀ن ﹝﹞﹟ ︣وي ا﹜﹞﹢︲﹢︻︀ت ︻﹟ ا﹔︔︊︀ت ..︣وي ︻﹟ ﹝﹫﹞﹢ن ︋﹟ ﹝︣ان ... ت ︋﹟ ا﹜︀︧︉ ا﹜︖︤ري ا﹜﹀︣ا

و﹐ ا﹜︣وا﹤ ︻﹠﹥ و﹐ ﹋︐︀︋﹤ ︡︓﹥ إ﹐ ︻﹙﹩ ︨︊﹫﹏ ا﹐︠︐︊︀ر أ︠︊︣﹡︀ ا﹜﹠︊﹙﹪ ﹇︀ل   ﹐ ︖﹢ز ا﹐︐︖︀ج ︋﹥ ︋︀﹜﹞︺︱﹑ت ︻﹟ ا﹜︓﹆︀ت
︉︀︧﹛︀ل ﹁︣ات ︋﹟ ا﹇ ﹟﹫︺﹞ ﹟︋ ﹩﹫ ﹟︻ ︣﹫﹨ز ﹟︋ ︡﹝أ ︀﹠︔︡ ء﹪︪︋ ﹤︓︡ ︦﹫﹛.  

 ︉︀︨ ﹟︋ ︀ن ﹝﹢︔﹅ ﹡﹆﹏ ﹝﹪... ﹁︣ات︀ت ﹝︪﹊﹏ دار را از راوا︀ن ﹝﹢رد ا︻︐﹞︀د و روا︀ت ︨︀︠︐﹍﹪ را از راواز ︗﹞﹙﹥ ﹋︧︀﹡﹪ ا︨️ ﹋﹥ روا ︡﹠﹋ .
﹡﹆﹏ ︫︡ه از ﹫﹪ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹡﹫︤ . ︋﹠︀︋︣ ا﹟ ا︨︐︡﹐ل ︋﹥ روا︀ت ا︫ ﹟︬، ﹡﹆﹏ روا️ او و ﹡﹢︫︐﹟ روا︀︗ ︩︑︀︤ ﹡﹫︧️، ﹝﹍︣ ︋︣اي ا﹝︐︀ن

  .ا︨️ ﹋﹥ ﹁︣ات ︋﹟ ︀︨︉ روا︐︩ ارزش ﹡︡ارد
  207ص 2ا﹜﹞︖︣و﹫﹟ ج

 ،︒︡﹛ء، ︲︺﹫︿ ا﹪︪︋ ︦﹫﹛ ،︒︡﹛ا ︣﹊﹠﹞ ،︒︡﹛او را ﹝︐︣وك ا ︀﹡در ﹜︧︀ن ا﹜﹞﹫︤ان ︑﹞︀م ا﹇﹢ال ︻﹙﹞︀ء را در ︋︀ره وي آورده ﹋﹥ آ ︣︖ ﹟︋ا
  :ذا﹨︉ ا﹜︡︒، ︑﹢︮﹫︿ ﹋︣ده ا﹡︡

و﹇︀ل  ﹝﹠﹊︣ ا﹜︡︒ ﹇︀ل ا﹜︊︀ري.. ﹞︺﹙﹩ ا﹜︖︤ري ︻﹟ ﹝﹫﹞﹢ن ︋﹟ ﹝︣ان ﹁︣ات ︋﹟ ا﹜︀︧︉ أ︋﹢ ︨﹙﹫﹞︀ن و﹇﹫﹏ أ︋﹢ ا﹜
﹟﹫︺﹞ ﹟︋ ﹩﹫ ︀د  ﹝︐︣وك و﹇︀ل ا﹜︡ار﹇︴﹠﹪ و︾﹫︣ه ﹜﹫︦ ︋︪﹪ءز ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟﹞ ︉︣﹇ ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝و﹇︀ل أ  

 



  ..ا﹜︴︀ن ﹁﹪ ﹝﹫﹞﹢ن ︐ ︀﹝︋ ﹜︐﹛ ︋﹥ ذاك ا﹜﹊﹛ ︋﹟ ﹝︣وان 
و﹇︀ل  ﹝︐︣وك ا﹜︡︒ و﹇︀ل ا﹜﹠︀︧﹪ ︑︣﹋﹢ه و﹇︀ل ا﹜︧︀︗﹪ ︲︺﹫︿ ا﹜︡︒ ﹝﹠﹊︣ ا﹜︡︒  و﹇︀ل أ︋﹢ ︀︑﹛ ا﹜︣ازي 

﹟﹫︺﹞ ﹟︋ ﹩﹫ ﹟︻ ︊︀س︻ ︒︡﹛ا ︣﹊﹠﹞ ﹜﹋︀﹛ا ︡﹝و﹇︀ل أ︋﹢ أ ︒︡﹛ذا﹨︉ ا  ︣﹫︾ ︒︀دو﹇︀ل ︋﹟ ︻︡ى ﹜﹥ أ
  ﹢ن ﹝﹠︀﹋﹫︣﹝﹀﹢︸﹤ و︻﹟ ﹝﹫﹞

او ﹝︐︣وك : دار﹇︴﹠﹪ و ︾﹫︣ه ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡. روا ︩︐﹫︤ي ﹡﹫︧️: ﹫﹪ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹎﹀︐﹥. ﹁︣ات ︋﹟ ︀︨︉ ﹝﹠﹊︣ ا﹜︡︒ ا︨️: ︋︀ري ﹎﹀︐﹥... 
﹫﹪ ︋﹟ . ﹝︐︣وك ا﹜︡︒ ا︨️: ﹡︀︧﹪ ﹎﹀︐﹥. ︨︀︗﹪ ︑︣ك ﹋︣ده ا︨️. وي ︲︺﹫︿ و ﹝﹠﹊︣ ا﹜︡︒ ا︨️: ︀︑﹛ رازي ﹎﹀︐﹥ ا︨️. ... ا︨️

  .ا﹜︡︒ ︠﹢ا﹡︡ه و ︀﹋﹛ او را ذا﹨︉ ا﹜︡︒ ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده ا︨️﹝︺﹫﹟ وي را ﹝﹠﹊︣ 
  430، ص4﹜︧︀ن ا﹜﹞﹫︤ان ج

  : نتیجه

و ︋︺︱﹪ از  ﹤︋︀︮︐﹪ از ︗️ د﹐﹜﹪ ﹡﹫︤ د︀ر ) ص(و ︮︀︋﹥ ︋︀ ︨﹠︡ ︲︺﹫︿ آ﹝︡ه ︋﹢د ﹋﹥ روا️ ر︨﹢ل ︠︡ا ) ص(روا️ از ر︨﹢ل ︠︡ا  9
︋️ ︫︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ آ﹡︀ از ﹡︷︣ ︨﹠︡ ︲︺﹫︿ و ﹝︨︣﹏ ﹨︧︐﹠︡ و ︋︧﹫︀ري از آ﹡︀ د﹐﹜️ ︋︣ روا️ د﹍︣ از ز︋︀ن ︑︀︋︺﹫﹟ ︋﹫︀ن ︫︡ و ︔︀ 16﹝︪﹊﹏ ︋﹢د ؛ و 
و ︮︀︋﹥ و ︑︀︋︺﹫﹟ و ) ص(و در ﹡︐﹫︖﹥ ﹇︀︋﹏ ا︐︖︀ج ﹡﹫︧️ و ︻﹑وه ︋︣ ا﹟ در ﹝﹆︀︋﹏ روا︀ت ﹫︮﹥ و ﹝︐﹢ا︑︣ از ر︨﹢ل ︠︡ا . ﹝﹢︲﹢ع ﹡︡ار﹡︡

  .︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ︀راي ﹝﹆︀و﹝️ ﹡︡ارد
  

  

 دادي از صحابه قبل از ابو بکرمسلمان شدن تع : فصل هشتم

  
︋︀ ︨﹠︡ ﹫︮ و ﹝︐﹢ا︑︣ از ﹋﹑م ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥، ︮︀︋﹥، ︑︀︋︺﹫﹟ و ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ︔︀︋️ ︫︡ ﹋﹥ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ا﹝﹫︣﹝﹢﹝﹠︀ن 

︣﹍︡ار﹡︡، ا﹁︣اد د﹡ ︉﹚︴﹞ ﹟︣ش و ﹇︊﹢ل ا︢︎ ︣︋ ي ﹡﹫︤ ︋︀ ا︨﹠︀دي ︫︊﹫﹥ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋﹢ده ا︨️؛ ا﹝︀ ا﹎︣ ا﹨﹏ ︨﹠️ ا︮︣ار
ا﹜︊︐﹥ ﹨﹫︘ ﹈ از ا﹟ روا︀ت ﹝﹢رد ︢︎︣ش  . (︨﹠︡﹨︀ي او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ا︋﹢︋﹊︣ و ︋ ﹪︐ ︀︐︣ از آن ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝︺︣﹁﹪ ︫︡ه ا﹡︡

  )︫﹫︺﹥ و ︨﹠﹪ ﹡﹫︧️
︋︣ ︀︨︣ ﹡︷︣ات و روا︀ت ﹝﹆︡م  دا﹡﹠︡؛ ا﹝︀ روا︀ت ︲︺﹫︿ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا︋﹢︋﹊︣ را ︀ل ︨﹣ال ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︣ا ا﹨﹏ ︨﹠️ آ﹡︀ را او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹡﹞﹪

  !﹋﹠﹠︡؟ ﹝﹪
  :﹋﹠﹫﹛ در ا﹟ ﹇︧﹞️ روا︀ت را ذ﹑ ︋﹫︀ن ﹝﹪

  ) با اسناد مرسل (زید بن حارثه . 1

﹪﹞ ﹟﹫︺︋︀︑ ﹤︋ ︀﹠︑ ،︣﹊︋ ﹢︋︡ارك او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ا﹞ ﹤﹫︊︫ ،︡︡ارك او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ز﹞ ﹪﹝﹡ ️︗ ﹟﹫﹝﹨ ﹤︋ ر︨︡ و  ﹏︋︀﹆﹞ ا﹡︡ در﹢︑
  .︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ︠﹢︋﹪ اد﹜﹥ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن او را ﹝﹢رد ︫︠︡﹥ ﹇︣ار د﹨︡ ︀ن ﹝﹆︀و﹝️ ﹋﹠︡؛ ا﹝︀ در ﹝﹆︀︋﹏ ا︋﹢︋﹊︣ ﹝﹪︎﹫︪﹍︀م ︋﹢دن ا﹝﹫︣﹝﹢﹝﹠

ا﹜︊︐﹥ ︋﹥ ︠︀︵︣ ︵﹢﹐﹡﹪ ﹡︪︡ن ︋︒ ، روا︀ت را ︋﹥ (︫﹢﹛  ﹋﹠︡، در ادا﹝﹥ ﹝︐︢﹋︣ ﹝﹪ روا﹡ ﹤﹋ ﹪︑︀︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹥ را ︋﹫︀ن ﹝﹪
  )﹇︣ار ﹡﹞﹪ د﹨﹫﹛ ︮﹢رت ︑﹀︭﹫﹙﹪ ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹪ ︨﹠︡ي

  روایت اول با پنج طریق

﹡︀﹁︹ ︋﹟ ︗︊﹫︣، ﹝﹞︡ ︋﹟ ا︨︀﹝﹤ ︋﹟ ز︡، ︻﹞︣ان ︋﹟ أ︋﹪ أ﹡︦، ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ ︧︀ر،  (︋︀ ︎﹠︕ ︵︣﹅ از »  ا﹜︴︊﹆︀ت «ا﹟ روا️ را ا︋﹟ ︨︺︡ در ﹋︐︀ب 
  :، ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️) ز﹨︣ي



﹪﹠︔︡ ︣﹝︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹡︣︊︠اً( ﹇︀ل أ ︡︊︻ (﹟︻ ︉﹨﹢﹞ ﹟︋  ︣﹫︊︗ ﹟︋ ︹﹁︀﹡  
︻﹟ ا﹜︧﹟ ا﹜﹞︀ز﹡﹪ ︻﹟ ︤︡ ︻﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹇︧﹫︳   ﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜︧﹟ ︋﹟ أ︨︀﹝﹤ و︡︔﹠﹪) ︡ ︋﹟ ︻﹞︣﹝﹞(﹇︀ل 

︡أ︨︀﹝﹤ ︋﹟ ز ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︻    
  ︻﹞︣ان ︋﹟ أ︋﹪ أ﹡︦ و︡︔﹠﹪ ر︋﹫︺﹤ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن ︻﹟) ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣(﹇︀ل 
  ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ ︧︀ر و︡︔﹠︀ ﹝︭︺︉ ︋﹟ ︔︀︋️ ︻﹟ أ︋﹪ ا﹔︨﹢د ︻﹟) ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣(﹇︀ل 

 ︀﹠︔︡︀ل و﹇)﹝﹞︡ ( ︉أ︋﹪ ذ ﹟︋)﹟﹝︣﹛ا﹜︤﹨︣ي )︻︊︡ ا ﹟︻.  
  .أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹤ ﹇︀﹜﹢ا

  .ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹥ ا︨️  ﹋﹥ ا︨﹑م آورد، ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪: آ﹡︀ ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡
  .︋﹫︣وت -دار ︮︀در : ﹡︀︫︣ ،44، ص3ج ، ا﹜︴︊﹆︀ت ا﹜﹊︊︣ى،)﹨ـ٢٣٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︤﹨︣ي، ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨︺︡ ︋﹟ ﹝﹠﹫︹ ا︋﹢︻︊︡اً ا﹜︊︭︣ي 

ه ︋︣ ا﹟ ﹋﹥ ︋︣︠﹪ از ا﹁︣اد ا﹟ ︵︣ق، ︲︺﹫︿ و ﹝︖﹢ل ﹨︧︐﹠︡، ︠﹢د ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣ وا﹇︡ي ﹡﹫︤ از ﹡︷︣ ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل ا﹨﹏ در ︨﹠︡ ﹁﹢ق، ︻﹑و
  .︨﹠️ ︑︱︺﹫︿ دارد

  ) با سند معتبر (روایت دوم ابن شهاب زهري 

﹟ا ︣︊︐︺﹞ ︡﹠︨ ︀︋ ️روا ﹟︫︡ه ا︨️ ا ﹏﹆﹡ ﹤﹡﹢﹎:  
︋﹟ ︀ر︔﹤ ﹇︀ل ︻︊︡  ﹝︀ ︻﹙﹞﹠︀ أ︡ا أ︨﹙﹛ ﹇︊﹏ ز︡ ﹇︀ل ︻﹟ ا﹜︤﹨︣ي] ︋﹟ را︫︡[أ︠︊︣﹡︀ ︻︊︡ ا﹜︣زاق ︻﹟ ﹝︺﹞︣  20393

  .ا﹜︣زاق و﹐ أ︻﹙﹛ أ︡ا ذ﹋︣ه
  .﹝︀ ︨︣اغ ﹡︡ار﹛ ﹋︧﹪ را ﹋﹥ ﹇︊﹏ از ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹥ ا︨﹑م آورده ︋︀︫︡: ز﹨︣ي ﹎﹀︐﹥ ا︨️

 –ا﹜﹞﹊︐︉ ا﹖︨﹑﹝﹪ : ا﹜﹠︪︣ ︊﹫︉ ا﹜︣﹞﹟ ا﹔︻︷﹞﹪، دار: ︑﹆﹫﹅ ،227، ص11ج ، ا﹜﹞︭﹠︿،)﹨ـ٢١١﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜︭﹠︺︀﹡﹪، أ︋﹢ ︋﹊︣ ︻︊︡ ا﹜︣زاق ︋﹟ ﹨﹞︀م 
  ١٤٠٣ا﹜︓︀﹡﹫﹤ : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ 

  .ا﹁︣ادي ﹋﹥ در ا﹟ ︨﹠︡ ﹇︣ار دارد، از ﹡︷︣ ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹝﹢︔﹅ و ﹝﹢رد ︑︃﹫︡ آ﹡︀ ا︨️، و در ﹡︐﹫︖﹥ روا️ ﹝︺︐︊︣ ا︨️
  :︋﹑ذري ا﹟ روا️ را از ︵︣ق د﹍︣ از ز﹨︣ي ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️

ر︋﹫︺﹤ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن، ︻﹟ ︻﹞︣ان ︋﹟ أ︋﹪ أ﹡︦، و︻﹟ ا﹜﹢ا﹇︡ي، ︻﹟ ا︋ـ﹟ أ︋ـ﹪    و︡︔﹠﹪ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨︺︡، ︻﹟ ا﹜﹢ا﹇︡ي ︻﹟
︔ـ﹛ أ︨ـ﹙﹛   . ﹝﹢﹜﹩ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫ـ﹥ و︨ـ﹙﹛   أن أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹤ :ذ︉، ︻﹟ ا﹜︤﹨︣ي

  .ا﹜﹠︀س ︋︺︡ه
 ︣︋︀︗ ﹟︋ ﹪﹫ ﹟︋ ︡﹝︀ى(ا﹜︊﹑ذري، أ﹁﹢︐﹞ا﹜﹊︊﹫︣︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀ ،51، ص1ج  ، أ﹡︧︀ب ا﹔︫︣اف،)﹨ـ٢٧٩ ︹﹞.  

  سلیمان بن یسار:  روایت سوم

  :در روا️ د﹍︣ از ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ ︧︀ر ﹡﹫︤ ا﹟ ﹝︴﹙︉ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️
و︡︔﹠﹪ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︔︀︋️، ︻﹟ ا﹜﹢ا﹇︡ي ︻﹟ ﹝︭︺︉ ︋﹟ ︔︀︋️ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ا﹜︤︋﹫︣، ︻﹟ أ︋﹪ ا﹔︨﹢د، ︻﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ 

  .أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹤  :︧︀ر، ﹇︀ل
  51، ص1أ﹡︧︀ب ا﹔︫︣اف ج 

  ) سند معتبر (سعید بن المسیب :  وایت چهارمر

  :از ︨︺﹫︡ ︋﹟ ﹝︧﹫︉ ﹡﹫︤ ︋︀ ︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️
 -ا︋ــ﹟  -︻ـ﹟   وـ︡︔﹠﹪ ﹨︪ـ︀م ︋ـ﹟ ︻﹞ـ︀ر، ︔﹠ـ︀ ﹝﹞ــ︡ ︋ـ﹟ ︻﹫︧ـ﹩ ︋ـ﹟ ︨ـ﹞﹫︹، ︻ـ﹟ ا︋ــ﹟ أ︋ـ﹪ ذـ︉، ︻ـ﹟ ا﹜︤﹨ـ︣ي،              



  .و﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹤ ،أول ا﹜﹠︧︀ء إ︨﹑﹝︀ً ︡︠︖﹤ :﹇︀ل ا﹜﹞︧﹫︉
  .ز﹡︀ن ︱︣ت ︡︠︖﹥ و از ﹝﹫︀ن ﹝︣دان ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹥ ا︨️ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن از ﹝﹫︀ن

  51، ص1أ﹡︧︀ب ا﹔︫︣اف ج

   همحمد بن اسام:  روایت پنجم

  :روا️ د﹍︣ از ﹝﹞︡ ︋﹟ ا︨︀﹝﹥ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️
 ﹟︋ ︡︤ ﹟︻ ،﹪﹡︀ز﹝﹛ا ﹟﹫︧ ﹟︻ ،︡ز ﹟︋ ﹥﹞︀︨أ ﹟︋ ﹟︧﹛ا ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︻ ،ا﹜﹢ا﹇︡ي ﹟︻ ،︡︺︨ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹪﹠︔︡و

  .أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹤ :﹇︧﹫︳، ︻﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ︨︀﹝﹤ ﹇︀ل ︻︊︡ اً ︋﹟
    207، ص1أ﹡︧︀ب ا﹔︫︣اف ج

  .در ︨﹠︡ روا️ وا﹇︡ي ا︨️

  عمران بن ابی انس:  روایت ششم

  :دا﹡︡ ︻﹞︣ان ︋﹟ ا﹡︦ ﹡﹫︤ ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹥ را او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝﹪
 ︀﹠︔︡ ︀ل﹇ ︣﹝︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹡︣︊︠︀ل أ﹇ ︡︺︨ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹠︔︡ ︀رث ﹇︀ل﹛ا ﹪﹠︔︡ أ︋﹪ ا﹔︨﹢د ﹟︻ ️︋︀︔ ﹟︋ ︉︺︭﹞

︡︔﹠﹪ ا﹜︀رث ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︨︺︡ ﹇︀ل أ︠︊︣﹡︀  أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹤ ︻﹟ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ ︧︀ر ﹇︀ل
  .﹝︓﹙﹥ ︻﹟ ︻﹞︣ان ︋﹟ أ︋﹪ أ﹡︦   ︡﹝﹞︺﹠﹪ ا︋﹟ ︻﹞︣ ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ر︋﹫︺﹤ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن

 ︉﹛︀︾ ﹟︋ ︣﹫︓﹋ ﹟︋ ︡︤ ﹟︋ ︣︣︗ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︣﹀︺︗ ﹢︋ا﹜︴︊︣ي،، )٣١٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︴︊︣ي، أ ︣وت -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ﹡︀︫︣ ،540، ص1ج ︑︀ر﹫︋.  
  .در ︨﹠︡ ا﹟ روا️ ﹡﹫︤ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣ وا﹇︡ي ﹇︣ار دارد

  ︻︣وة ︋﹟ ز︋﹫︣:  روایت هفتم

  :︋﹟ ز︋﹫︣ ﹡﹫︤ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ﹋﹥ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹥ ︋﹢ده ا︨️  از ︻︣وة
﹜﹞﹙﹈ ︋﹟ ﹝︧﹙﹞﹤ ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ا︋﹟ ﹜﹫︺﹤ ︻﹟ أ︋﹪ ا﹔︨﹢د و︡︔﹠﹪ ︻︊︡ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ︻︊︡اً ︋﹟ ︻︊︡ا﹜﹊﹛ ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ︻︊︡ا

  .أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹤  ﹇︀ل ︻︣وة ︻﹟
  540، ص1︑︀ر ا﹜︴︊︣ي ج
 ️روا ﹟در ا»﹤﹝﹚︧﹞ ﹟︋ ﹈﹚﹝﹛در ︋︀ره وي ﹡﹆﹏ ﹡︪︡ه و » ︻︊︡ ا ﹪︡﹞ ︫︡ه و ﹨﹫︘ ︑﹢︔﹫﹅ و ︿﹫︺︱︑»﹥︺﹫﹛ ﹟︋ ً︫︡ه » ︻︊︡ ا ︿﹫︺︱︑ ︤﹫﹡

  .ا︨️
 ️روا ﹟ري ا﹢︋︀︪﹫﹡ ﹜﹋︀️︨را ︋︀ ︨﹠︡ ﹝︐﹀︀وت ﹎︤ارش ﹋︣ده ا:  

︡︔﹠︀ أ︋﹢ ︗︺﹀︣ ا﹜︣ازي ا﹜︊︽︡ادي ︔﹠︀ أ︋﹢ ︻﹑︔﹤ ︔﹠︀ أ︋﹪ ︔﹠︀ ︋﹟ ﹜﹫︺﹤ ︻﹟ أ︋﹪ ا﹔︨﹢د ︻﹟ ︻︣وة أن أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛  4950
  .ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹤

  237، ص3ا﹜﹞︧︐︡رك ︻﹙﹩ ا﹜﹫︭﹫﹟ ج 
  .︋︀︫︡، ﹡﹫︤ ﹝︖﹢ل ا﹜︀ل ا︨️ ﹝﹪» ﹞︣و ︋﹟ ︠︀﹜︡﹝﹞︡ ︋﹟ ︻«در ا﹟ روا️ ︻﹑وه ︋︣ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹜﹫︺﹥، ا︋﹢ ︻﹑︔﹥ ﹋﹥ ا︨﹞︩ 

  .︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ روا︀ت ا︨️ ﹋﹥ ︋︣︠﹪ ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️، ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ز︡ را در ﹋︐︀︋︀︪︀ن ︋﹥ ︮﹢رت ﹈ ﹇﹢ل ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡︡
  :﹡﹢︧︡ ︨︡و︨﹪ در ﹋︐︀︋︩ ﹝﹪

رِ︔﹤َ ︋: ﹝﹞﹟ ًَِ︫︡ـ ︋ًـ︡ؤراً ﹝ٌ﹟ؤ ︾َ﹫ؤِ︣ ︋ًـ﹠ٌ﹪ ︻︊︡ ﹝ًـ﹠َ︀ف ِ︡ ︋﹟ ا﹝︣ئ زَؤ︡ﹳ ︋﹟ ︀ًـ ُى ا︋﹟ ً︤ـ ﹟ ًَ︫︣ـاٌ﹫﹏ ︋﹟ ﹋َ︺ؤ︉ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︺︤ﹳ
ُ︣ـة، ︋﹟ ﹇ُ︱ًـ︀︻﹤َ   .و﹋︀ن ﹝﹟ أوُـل ﹝﹟ أ︨﹙﹛ .︫︡ ︋︡راً. ا﹜َ﹆﹫ؤ︦ و﹨﹢ ﹝﹟ ﹋﹙︉ ︋﹟ و︋ًـ

  .ا︨️ ﹋﹥ ا︨﹑م آورده ا︨️ او از ︗﹞﹙﹥ ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧︀﹡﹪. ا︨️... ﹋﹥ در ︋︡ر از ︾﹫︣ ︋﹠﹪ ︻︊︡ ﹝﹠︀ف ︫︣﹋️ ﹋︣ده، ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹥  از ﹋︧︀﹡﹪



  ، ︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫6︣، ص1︢ف ﹝﹟ ﹡︧︉ ﹇︩︣، ج) ﹨ـ195﹝︐﹢﹁︀ي(︧︡و︨﹪، أ︋﹢ ﹁﹫︡ ﹝﹣رج ︋﹟ ︻﹞︣و ا﹜

  : نتیجه

 ️ا﹇﹏ دو روا ︡ ﹤﹋ ،︀ت ﹁﹢ق︀ر︔﹥ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️ ) ﹝︨︣﹏ ︑︀︋︺﹪(آن ﹝︺︐︊︣  ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ روا ﹟︋ ︡ا﹨﹏ ︨﹠️ ! ا︨️ ، ز ﹤﹡﹢﹍ ︀ل
  !دا﹡︡ ؟ ︋︣ ا﹟ روا️ ﹝﹆︡م ﹝﹪ ﹡﹫︡ آن ︲︺﹫︿ ا︨️ ،روا︀ت ا︋﹢︋﹊︣ را ︋︀ ا﹠﹊﹥ ︑﹞︀﹝﹪ ا︨︀

  عدم تعارض روایات اسالم زید ، با اسالم حضرت علی علیه السالم

د﹨︡ ︱︣ت ︻﹙﹪  دو د︨︐﹥ روا︀ت د﹍︣ دار﹛ ﹋﹥ ﹡︪︀ن ﹝﹪  در ﹝﹆︀︋﹏ روا︀ت ﹁﹢ق، ﹋﹥ ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹥ را ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝︣دان ذ﹋︣ ﹋︣ده،
  .﹝﹫︀ن ﹝︣دان ا︨️ ﹡﹥ ز︡ و ا︋﹢ ︋﹊︣︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن از 

  .﹇︊﹑ ︋︀ ا︨﹠︀د ﹫︮ ︋﹫︀ن ︫︡  د︨︐﹥ اول ﹋﹥ ︱︣ت ︻﹙﹪ را ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده،
  .دا﹡﹠︡ روا︀︑﹪ ا︨️ ﹋﹥ ز︡ را دو﹝﹫﹟ ﹝︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده و ا︨﹑م او را ﹝﹆︡م ︋︣ ا︨﹑م ا︋﹢︋﹊︣ ﹝﹪  د︨︐﹥ دوم،

و ﹜︢ا ︑︺︀ر︲﹪ ︋﹫﹟ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ز︡ ، و او﹜﹫﹟ . وا︀ت او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ز︡ ﹨︧︐﹠︡﹋﹥ در وا﹇︹ ا﹟ د︨︐﹥ از روا︀ت ، ﹝﹀︧︣ ر
  .﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ︱︣ت ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡﹫︧️ ؛ ز︣ا ﹝﹆︭﹢د از او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ز︡، او﹜﹫﹟ ︋︺︡ از ︱︣ت ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ا︨️

  ) سند معتبر (از محمد بن اسحاق :  روایت اول

﹡︧︐﹫﹟ ﹝︣دي ﹋﹥ ︋︺︡ از ا﹝︀م ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ا︨﹑م آورد و ﹨﹞︣اه ر︨﹢ل ︠︡ا   از ︗﹞﹙﹥ ا﹁︣ادي ا︨️ ﹋﹥ ︻﹆﹫︡ه دا︫︐﹥، ﹝﹞︡ ︋﹟ ا︨︀ق
  .︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡، ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹥ ︋﹢ده ا︨️
  .روا️ او را ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ از ︣︵ ︡﹠﹅ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡︡

  ) ﹝︺︐︊︣ (︋﹟ ﹁︱﹏   ︨﹙﹞﹤:  ︵︣﹅ اول

  :ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ آورده ا︨️ ️ ﹝﹞︡ ︋﹟ ا︨︀ق را از ︵︣﹅ ︨﹙﹞﹥ ︋﹟ ﹁︱﹏ ︵︊︣ي روا
︀﹠︔︡ ︀ل﹇ ︡﹫﹝ ﹟︋ا ︀﹠︔︡ ︀﹞ ﹈﹛︀ق ﹁︅﹡﹥ ﹇︀ل ﹁﹪ ذ︨︀ر︔﹤ ﹝﹢﹜﹩ ر︨﹢ل اً   ︨﹙﹞﹤ وأ﹝︀ ا︋﹟ إ ﹟︋ ︡ز ﹜﹚︨أ ﹜︔ ﹤﹠︻

  ...︔﹛ أ︨﹙﹛ أ︋﹢ ︋﹊︣ ︋﹟ أ︋﹪ ﹇︀﹁﹤  ذ﹋︣ أ︨﹙﹛ و︮﹙﹩ ︋︺︡ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ﹁﹊︀ن أول
︎︦ از آن ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹥ ا︨﹑م آورد؛ ︎︦ او او﹜﹫﹟ ﹝︣دي ︋﹢د ﹋﹥ ا︨﹑م آورد و ︋︺︡ از ︻﹙﹪ : ﹎﹢︡ ا︨︀ق ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋﹥ وي ﹝﹪ ︨﹙﹞﹥ از ا︋﹟... 

  ...︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ و ︎︦ از آن ا︋﹢ ︋﹊︣ ︋﹟ ا︋﹢ ﹇︀﹁﹥ ا︨﹑م آورد 
  540، ص1︑︀ر ا﹜︴︊︣ي ج

  : بررسی سند

  : ﹝﹞︡ ︋﹟ إ︨︀ق ︋﹟ ︧︀ر ︋﹟ ︠﹫︀ر
  :﹡﹢︧︡ ذ﹨︊﹪ در ︋︀ره وي ﹝﹪. ﹞︀ن ︀︮︉ ︨﹫︣ه ا︨️ و از ﹡︷︣ ︻﹙﹞︀ي ر︗︀ل ا﹨﹏ ︨﹠️ ︑﹢︔﹫﹆︀ت ﹁︣اوان داردا︪︀ن ﹨

︀   ...﹝﹞︡ ︋﹟ إ︨︀ق ︋﹟ ︧︀ر أ︋﹢ ︋﹊︣ و﹆︀ل أ︋﹢ ︻︊︡ اً ا﹜﹞︴﹙︊﹪ ﹝﹢﹐﹨﹛ ا﹜﹞︡﹡﹪ ا﹖﹝ـ︀م    ﹝ـ﹟ ︋ـ﹢ر    ﹋ـ︀ن ︮ـ︡و﹇
  .و﹇︡ ︮﹥ ︗﹞︀︻﹤ و ﹤︓︧︡﹟ ...ا﹜︺﹙﹛ 

  .و روا︀ت او ︧﹟ ا︨️ و ﹎︣و﹨﹪ وي را ︑﹫︭ ﹋︣ده ا︨️. ︮︡وق و از در︀﹨︀ي ︻﹙﹛ ︋﹢د... ا﹝︀م .. ﹝﹞︡ ︋﹟ ا︨︀ق ︋﹟ ︧︀ر 
  156، ص2ا﹜﹊︀︫︿ ج

  :︠﹢د آورده ا︨️»  ا﹜︓﹆︀ت «ا︋﹟ ︊︀ن ﹡﹫︤ وي را در ﹋︐︀ب 
  ﹝﹞︡ ︋﹟ إ︨︀ق ︋﹟ ︧︀ر ﹝﹢﹜﹩ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹇﹫︦ ︋﹟ ﹝︣﹝﹤ ا﹜﹆︫︣﹪ ﹝﹟ أ﹨﹏ ا﹜﹞︡﹠﹤ ﹋﹠﹫︐﹥ أ︋﹢ ︋﹊︣

  380، ص7ا﹜︓﹆︀ت ج 



﹪﹞ ﹪︵﹢﹫︨ ︧︡﹢﹡:  
  ﹝﹞︡ ︋﹟ إ︨︀ق ︋﹟ ︧︀ر ︀︮︉ ا﹜﹞︽︀زي ا﹜﹆︫︣﹪ ا﹜﹞︴﹙︊﹪ ﹝﹢﹐﹨﹛

﹥﹝﹔ا ︡أ ...  ﹟﹫︺﹞ ﹟︋و︔﹆﹥ ا ︡﹝و︨︳ و﹇︀ل أ ﹛︀︮ ﹪﹠︡﹝﹛︣ة و︲︺﹀﹥ أ︠︣ى و﹇︀ل ا︋﹟ ا﹞ ︒︡﹛ا ﹟︧.  
ا﹞︡ . وي ︮︀﹜ و﹝︐﹢︨︳ ا︨️: ﹀︐﹥ا︋﹟ ﹝︡﹠﹪ ﹎. ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹈ د﹁︺﹥ او را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا︨️. .. ﹊﹪ از ︎﹫︪﹢ا︀ن... ﹝﹞︡ ︋﹟ ا︨︀ق، 

  .روا ︩︐︧﹟ ا︨️: ﹎﹀︐﹥
  82، ص1︵︊﹆︀ت ا﹜﹀︀ظ ج 

﹪﹞ ﹪﹞︀︫ ﹪﹛︀︮ ︧︡﹢﹡:  
  . وإذا ︮︣ح ︋︀﹜︐ ﹢﹁ ︒︧︡﹟ ا﹜  ︒︡︡﹜︦، ︮︡وق  وا﹜﹞︺︐﹞︡ أ﹡﹥ 

  . ︩︐︧﹟ ا︨️﹋﹠︡ روا و ز﹝︀﹡﹪ ﹋﹥ روا️ ﹝﹪. ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ وي ︮︡وق ا︨️ ا﹝︀ ﹝︡﹜︦ ︋﹢ده ا︨️ آ﹡︙﹥ در ﹡︤د ﹝﹟ ﹝﹢رد ا︻︐﹞︀د ا︨️،
  11، ص 4ج   ︨︊﹏ ا﹜︡ى وا﹜︫︣︀د

  :﹡﹢︧︡ ︻﹊︣ي ﹠︊﹙﹪ ﹡﹫︤ در ︋︀ره وي ﹝﹪
و﹁﹫︀ ﹝﹞︡ ︋﹟ إ︨︀ق ︋﹟ ︧︀ر ا﹜﹞︴﹙︊﹪ ﹝﹢﹐﹨﹛ ا﹜﹞︡﹡﹪ ︀︮︉ ا﹜︧﹫︣ة رأى أ﹡︧︀ و︨﹞︹ ا﹜﹊︓﹫︣ ﹝﹟ ا ﹜﹞﹆︊︣ي 

﹑︻ ﹥︋︀︧﹡ ︀أ︠︊︀ر ﹜﹚︺﹚﹛ ﹤︋﹑︵ ︀︷﹁︀ ︀﹫﹋ذ ﹜﹚︺﹛ر ا﹢︋ ﹟﹞ ︣ا︋ أ﹝﹫︣  ﹝﹤ ﹇︀ل ︫︺︊﹤وا﹔︻︣ج و﹨︢ه ا﹜︴︊﹆﹤ و﹋︀ن ﹢﹨
︒︡﹛︀ل ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹨﹢ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ﹁﹪ ا﹇ ﹥﹆︔﹢﹨ ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝و﹇︀ل أ ﹥︖︋ ︦﹫﹛و ︒︡﹛ا ﹟︧  ︣︊︺﹛ا ﹪﹁ ﹤﹛︀﹇

  .وو︔﹆﹥ ا﹔﹋︓︣ون ﹁﹪ ا﹜︡︒  و﹇︀ل ا︋﹟ ا﹔﹨︡ل ﹐ ︑︖﹏ أ﹝︀﹡︐﹥
 ️﹁︀ ︀ق و﹁︀ت︨ا ﹟︋ ︡﹝﹞ ︨︀ل ﹟در ا ...،﹜﹚︻ ︉﹛︀︵ ،︶﹁︀ ،︎︀ك ،﹜﹚︻ ︀ي﹨︀︀ي از در︀س و ︻﹑﹝﹥ ︋﹢د او در﹠︫ ︉︧﹡ .﹤︐﹀﹎ ﹤︊︺︫ :

ا﹝︀﹡️ داري او را : ا︋﹟ ا﹨︡ل ﹎﹀︐﹥. ا﹞︡ ︋﹟ ﹠︊﹏ او را ︧﹟ ا﹜︡︒ دا﹡︧︐﹥. وي ︔﹆﹥ ا︨️: ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹎﹀︐﹥. وي ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن در روا️ ︋﹢د
   .﹁︣ا﹝﹢ش ﹡﹊﹠﹫︡، و ︋︧﹫︀ري وي را در روا️ ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا﹡︡

  230، ص1︫︢رات ا﹜︢﹨︉ ج

︡﹫﹝ ﹟︋ ︡﹝﹞  
  .ا︫ ﹟︬ از ﹡︷︣ ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ︑﹢︔﹫﹅ ︫︡ه ا︨️. ا︋﹟  ﹟︋ ︡﹫﹝ ﹟︋ ︡﹝﹞ ،︡﹫﹝﹫︀ن ا︨️ ﹝︣اد از

  :ا︋﹟ ︖︣ ︋︺︡ از ﹝︺︣﹁﹪ ︑﹢︔﹆︀︑︩ را آورده ا︨️
روى   د ت ق أ︋﹪ داود وا﹜︐︣﹝︢ي وا︋﹟  ﹟︋ ︡﹫﹝ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹥︗︀﹞﹫︀ن ا﹜︐﹞﹫﹞﹪ ا﹜︀﹁︶ أ︋﹢ ︻︊︡ اً ا﹜︣ازي 181

﹛ ︋﹟ ا﹜﹞︐︀ر و︗︣︣ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹞﹫︡ وا︋﹟ ا﹜﹞︊︀رك و﹝︣ان ︋﹟ أ︋﹪ ︻﹞︣ ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹜﹆﹞﹪ وإ︋︣ا﹨﹫ ︻﹟ ︺﹆﹢ب
︲وا ﹟︋ ﹩﹫ ﹥﹚﹫﹝︑ ﹪︋ا﹜﹀︱﹏و﹨︀رون ︋﹟ ا﹜﹞︽﹫︣ة وأ ﹟︋ ﹥﹝﹚︨﹢  

رازي ﹋﹫︦ و﹇︀ل ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹫﹟ ︋﹟ ا﹜︖﹠﹫︡ ︻﹟ ︋﹟   ︔﹆﹤ ﹐ ︋︃س ︋﹥ و﹇︀ل ︋﹟ أ︋﹪ ︠﹫︓﹞﹤ ︨﹏ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹁﹆︀ل
︔﹆﹤ ﹋︐︉ ︻﹠﹥   ︺﹀︣ ︋﹟ أ︋﹪ ︻︓﹞︀ن ا﹜︴﹫︀﹜︧﹪ ﹆﹢ل ︋﹟ ﹞﹫︡و﹇︀ل أ︋﹢ ا﹜︺︊︀س ︋﹟ ︨︺﹫︡ ︨﹞︺️ ︗...   ︔﹆﹤  ﹝︺﹫﹟
﹩﹫ ...  

︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜ ﹟︋ ︡﹝﹞ . ︤﹫﹡ ︡﹫﹠︗ ﹟︋ ﹟﹫︧﹞﹫︡ ﹝﹢︔﹅ ا︨️ و ا︫﹊︀﹜﹪ در روا︀︑︩ ﹡﹫︧️: ا︋﹟ ا︋﹪ ︠︓﹫﹞﹥ از ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋﹥ ﹎﹀︐﹥
  .ا︨️ و ﹫﹪ از وي روا️ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ا︋﹟ ﹢﹎ :﹤﹆︔ ︡﹫﹝︡ ︻︓﹞︀ن ︵﹫︀﹜︧﹪ ﹝﹪ ︗︺﹀︣ ︋﹟ ا︋﹪. ︑﹢︔﹫﹅ ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️

  111، ص︢︑9︉ ا﹜︐︢︉ ج
  :﹡﹢︧︡ ︨﹫﹢︵﹪ در ︋︀ره وي ﹝﹪

  .و︔﹆﹥ أ﹞︡ و﹫﹩ و︾﹫︣ وا ﹟︋ ︡﹫﹝ ﹟︋ ︡﹝﹞... ︡﹫︀ن ا﹜︣ازي أ︋﹢ ︻︊︡ اً ا﹜︐﹞﹫﹞﹪ 
 ︡﹫﹝ ﹟︋ ︡﹝﹞ ....︡﹡︣ده ا﹋ ﹅﹫︔﹢︑ ︣﹍و ︋︧﹫︀ر د ﹪﹫ و ︡﹝را ا.  
  216، ص 1︵︊﹆︀ت ا﹜﹀︀ظ ج 



  :ي ︻﹆﹫︡ه ا ﹟︋ ︡﹝﹠︊﹏ را در ︋︀ره وي ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️﹝︤
 ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝ل : وًـ﹇َ︀ل ︻ًـ︊︡ اً ︋﹟ أ﹢﹆ ﹪︋أ ️︺﹝︨ :︀﹫ ︡﹫﹝ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀دام﹞ ﹜﹚︻ ︤ال ︋︀﹜︣ي ﹐.  

  .﹥  ﹟︋ ︡﹝﹞﹞﹫︡ ز﹡︡ه ︋﹢د، ︻﹙﹛ در ري ︋﹢د﹊︑︀ز﹝︀﹡﹫: ﹎﹀️ از ︎︡رم ︫﹠﹫︡م ﹋﹥ ﹝﹪: ﹎﹢︡ ︻︊︡ اً ﹝﹪
  100، ص︢︑25︉ ا﹜﹊﹞︀ل ج
﹪﹞ ︣︖ ﹟︋ا ︧︡﹢﹡:  

  .ر︲﹫﹥ أ﹞︡ و︋ ︀﹝﹛︀︻ ︀︷﹁︀  ﹩﹫︢ا ا﹜︪︃ن و﹇︀ل ا﹜﹙﹫﹙﹪ ﹋︀ن
  .و دا﹡︀ي ︋﹥ ︻﹙﹛ روا️ ︋﹢د و ا﹞︡ و ﹫﹪ از وي را︲﹪ ︋﹢د) ﹋﹥ ︮︡﹨︤ار روا ️﹀︶ ا︨️ ﹋︧﹪( ︡﹫﹝ ﹟︋ ︡﹝﹞︀﹁︶ : ︠﹙﹫﹙﹪ ﹎﹀︐﹥ ا︨️

  114، ص ︢︑9︉ ا﹜︐︢︉ ج 

﹏︱﹁ ﹟︋ ﹥﹝﹚︨ :  
  :︠﹢د آورده ا︨️ ا﹜︓﹆︀تا︋﹟ ︊︀ن وي را در ﹋︐︀ب . ا از ا︋﹟ ا︨︀ق ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹡﹫︤ ︑﹢︔﹫﹅ دارد︨﹙﹞﹤ ︋﹟ ﹁︱﹏ ﹋﹥ روا️ ر

︨﹙﹞﹤ ︋﹟ ا﹜﹀︱﹏ ا﹔︋︣ش أ︋﹢ ︻︊︡ اً ا﹜﹊﹠︡ي ︣وى ︻﹟ ︋﹟ إ︨︀ق روى ︻﹠﹥ ︻﹞︀ر ︋﹟ ا﹜︧﹟ وا﹜﹠︀س ﹝︀ت  13480
  ︋︺︡ ا﹜︐︧︺﹫﹟ و﹝ ﹥︀︀﹜︿ و︴﹩ء

  287ص 8ا﹜︓﹆︀ت ج
  :﹢︡﹎ ︋﹥ ﹡﹆﹏ ذ﹨︊﹪، ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹝﹪

  .و﹇︀ل ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹋︐︊﹠︀ ︻﹠﹥ و﹜﹫︦ ﹁﹪ ا﹜﹞︽︀زي أ︑﹛ ﹝﹟ ﹋︐︀︋﹥
  .﹝︀ از وي روا️ ﹡﹢︫︐﹫﹛ و در ︑︀ر ︗﹠﹌ ﹋︀﹝﹏ ︑︣ از ﹋︐︀ب وي و︗﹢د ﹡︡ارد: ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹎﹀︐﹥

  273، ص3﹝﹫︤ان ا﹐︻︐︡ال ﹁﹪ ﹡﹆︡ ا﹜︣︗︀ل ج
﹪﹞ ︣﹍ذ﹨︊﹪ در ﹋︐︀ب د ︧︡﹢﹡ :︡﹡وي را ا︋﹢ داود و ︾﹫︣ او ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا:  

  و︔﹆﹥ أ︋﹢ داود و︾﹫︣ه ا﹜﹀︱﹏ ا﹔︋︣ش ﹇︀︲﹪ ا﹜︣ي ︻﹟ ا︋﹟ ا︨︀ق︨﹙﹞﹤ ︋﹟ 
  275ص 1ا﹜﹞︽﹠﹪ ﹁﹪ ا﹜︱︺﹀︀ء ج

  :و در ﹋︐︀ب د﹍︣ش، ︑﹢︔﹫﹆︀ت ا︋﹢ ︀︑﹛ و ا︋﹟ ︨︺︡ را در ︋︀ره وي آورده ا︨️
 ً︀︱أ ﹜︑︀ ﹢︋ا﹜︭︡ق :و﹇︀ل أ ﹤﹚﹞   ... . ︡︺︨ ﹟︋ ︡﹝﹞ و﹇︀ل: ﹥﹆︔.  

﹤︐﹀﹎ ︤﹫﹡ ﹜︑︀ ﹢︋ا :︀︗ ﹟﹞ ︀ه او در ﹡︤د﹍︀︗️︨︮︀دق ا ︬︫ وي را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا︨️. ﹍︀ه ︤﹫﹡ ︡︺︨ ﹟︋ ︡﹝﹞.  
  206ص 13︑︀ر ا﹖︨﹑م ج

  .︨﹠︡ روا️ ﹝︺︐︊︣ ا︨️: ﹡︐﹫︖﹥

  : ز︀د ︋﹟ ︻︊︡ اً:  ︵︣﹅ دوم

  :︵︣﹅ دوم روا️ ﹝﹞︡ ︋﹟ ا︨︀ق را ︵︊︣ا﹡﹪ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️
︊ًـ︣ؤ﹇ٌ﹪ّـ  4652 ٌ﹫﹛ِ ا﹜ْ ﹥ٌ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜ُ︣ـ ﹳ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹙ُ ﹥ٌ ︻﹟︡︔﹠︀ أَؤ﹞ً︡ـ ٌ︡ ︋﹟   ︔﹠︀ ︻︊︡ ا﹜ْ﹞ًـ﹙ٌ﹈ٌ ︋﹟ ﹨ٌَ︪︀مٍ ︔﹠︀ زًِـ︀دﹳ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹙ُ ﹝ﹳًـ﹞ُـ
﹥ﹳ ︻﹠﹥ ﹁َ﹊َ︀نًـ أَوُـلًـ ﹝﹟ أَ︨ؤ﹙َ﹛ًـ ︋ًـ︺ؤً︡ـهﹳ  إِ︨ؤًـ︀قًـ   .﹇︀ل أَ︨ؤ﹙َ﹛ًـ زَؤ︡ﹳ ︋﹟ ًـ︀رِ︔َ﹤َ ︋ًـ︺ؤً︡ـ ︻ًـ﹙ٌ﹪آ ر︲﹪ ا﹜﹙ُ

  84، ص 5ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹜﹊︊﹫︣ ج 

  ︣︵  :︣﹫﹊︋ ﹟︋ ︦﹡﹢﹅ ︨﹢م

  :﹎﹢﹡﹥ آورده ا︨️ ز ﹢﹡︦ ︋﹟ ︋﹊﹫︣ ا﹟ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ︵︣﹅ ︨﹢م را ا
 ﹟︋ ︡﹝أ﹡︀ أ ︡﹝أ﹡︀ ر︲﹢ان ︋﹟ أ ︬﹚﹝﹛ا﹜﹠﹆﹢ر أ﹡︀ أ︋﹢ ︵︀﹨︣ ا ﹟︋ ﹟﹫︧﹛أ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ا﹜﹆︀︨﹛ ︋﹟ ا﹜︧﹞︣﹇﹠︡ي أ﹡︀ أ︋﹢ ا

﹟︻ ︣﹫﹊︋ ﹟︋ ︦﹡﹢ ︀﹡ ︀ق  ︻︊︡ ا﹜︖︊︀ر︨إ ﹟︋ ︡﹝﹞  و﹋︀ن أول ︩︣﹇ ﹩﹚︻ ﹈﹛ذ ︣︊﹊﹁ ︀﹝﹞﹑︨إ ︡وز ﹪﹚︻ ︣︸︀ل وأ﹇



و﹨﹢ ﹞﹢︢ ا︋﹟  ︔﹛ ﹋︀ن أول ذ﹋︣ آ﹝﹟ ︋﹥ ︻﹙﹪  ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹢︠ ️﹠︋ ﹥︖︡︠﹙︡ زو︗︐﹥﹝﹟ أ︑︊︹ ر︨﹢ل اً
  .︻︪︣ ︨﹠﹫﹟ ︔﹛ ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹤ ︔﹛ أ︋﹢ ︋﹊︣ ا﹜﹫﹚︻ ﹅︭︡﹛ ا﹜︧﹑م 

﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ﹋﹥ از ر︨﹢ل ︠︡ا ︎﹫︣وي . و﹇︐﹪ ︻﹙﹪ و ز︡ ا︨﹑﹝︪︀ن را ا︸︀ر ﹋︣د﹡︡، ︋︣ ﹇︩︣ ︠﹫﹙﹪ ﹎︣ان آ﹝︡: ﹝﹞︡ ︋﹟ ا︨︀ق ﹎﹀︐﹥
﹋﹥ ده ︨︀ل ︨﹟ دا︫️، ︨︍︦ ز︡  ︻﹙﹪ ︋﹢د در ﹢︠ ️﹠︋ ﹤︖︡︠  ﹪﹛︀﹙︡ ︠︀﹡﹛ آن ︱︣ت ︋﹢د، ︎︦ از آن ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︣دي ﹋﹥ ا﹞︀ن آورد، ﹋︣د،

  .︋﹟ ︀ر︔﹥ و ︎︦ از آن ا︋﹢ ︋﹊︣ ا︨﹑م آورد
  354، ص 19︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ ج 

  .از ا︋﹟ ا︨︀ق ا﹟ ﹝︴﹙︉ را آورده ا﹡︡  ︋﹆﹫﹥ ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ︋︡ون ذ﹋︣ ︨﹠︡،

  )ع(از حبه از علی :  روایت دوم

﹥︊  ️︨︣ت ︋﹢ده ا︱ او﹜﹫﹟ ﹝︣دي ﹝︧﹙﹞︀ن ︋︺︡ از آن ︡از ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋﹥ ز ﹪﹡︣︺﹛ا . ︡﹠︨ ﹟را ︋︀ ا ️روا ﹜﹫︺﹡ ﹢︋ا
  :و﹝︐﹟ آورده ا︨️

2847 - ︻ ︀﹠︔︡ ︀ن ︋﹟ أ︋﹪ ︫﹫︊﹤ ︔﹠︀ ﹝﹠︖︀ب﹝︓︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹠︔ ﹟︧﹛ا ﹟︋ ︡﹝أ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹠︔︡ ﹟︋ ﹜︫︀﹨ ﹟︋ ﹪﹚
 ﹩﹫و ︡﹝﹞ ﹟︻ ︡︣︊﹛؛ ﹇︀ل : ا ﹪﹚︻ ﹟︻ ﹥︊ ﹟︻ ︀﹝﹫︋أ ﹟︻ ﹏﹫﹋ ﹟︋ ﹥﹝﹚︨ ﹪﹠︋ر︨﹢ل : ا ﹩﹛﹢﹞ ﹥︔︀ر ﹟︋ ︡ز ﹜﹚︨أ

  . ﹁﹊︀ن أول ذ﹋︣ أ︨﹙﹛ و︮﹙﹩ ︋︺︡ ︻﹙﹪:اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹇︀ل 
ز︡ او﹜﹫﹟ ﹝︣دي ︋﹢د ﹋﹥ ︋︺︡ : ︊﹥ ﹎﹀︐﹥ ا︨️. آورد ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹥ ︾﹑م ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ا︨﹑م: ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹁︣﹝﹢ده ا︨️
  .از ︻﹙﹪ ا︨﹑م آورد و ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡

﹥︋︀︭﹛1137، ص 3ج   ﹝︺︣﹁﹤ ا  

   از حسن بن زید:  روایت سوم

  :﹝︤ي روا️ د﹍︣ را از ︧﹟ ︋﹟ ز︡ ﹨︀︫﹞﹪ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️
أن ︻﹙﹫︀ أول ذ﹋︣ أ︨﹙﹛ ︔﹛   : ﹟ ز︡︻﹟ ا﹜︧﹟ ︋ ذ﹋︣ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ أَ︋﹪ أو︦، ︻ًـ﹟ أ︋﹫﹥،: وًـ﹇َ︀ل ︺﹆﹢ب ︋﹟ ︨﹀﹫︀ن 

︉ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︔﹛ ︗︺﹀︣ ︋﹟ أَ︋﹪ ︵︀﹜︉، و﹋︀ن أ︋﹢ ︋﹊︣ ا﹜︣ا︋︹ ﹁﹪ ا﹜︡︠﹢ل ﹁﹪  أ︨﹙﹛ ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹤
︦﹞︀﹛ا﹐︨﹑م أو ا.  
︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ و  ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹥ ا︨﹑م آورد، ︨︍︦ ︗︺﹀︣  ︎︦ از ا︪︀ن،  ︻﹙﹪ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︣دي ا︨️ ﹋﹥ ا︨﹑م آورد،: ︧﹟ ︋﹟ ز︡ ﹎﹀︐﹥ ا︨️

  .ا︋﹢ ︋﹊︣ ︀ر﹝﹫﹟ ︀ ︎﹠︖﹞﹫﹟ ﹁︣د ︋﹢د ﹋﹥ در ا︨﹑م وارد ︫︡
  52، ص︢︑5︉ ا﹜﹊﹞︀ل، ج 

  : نتیجه

در︋︀ره ا︨﹑م آوردن ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹥ ︨﹥ ︑︀ روا️ از ︵︣ق ﹝︐﹙︿ ﹡﹆﹏ ︫︡ و ︑﹠︀ روا︣︵ ﹤︨ ️︧﹡ ️﹅ دا︫️ و ا︻︐︊︀ر ︵︣﹅ اول آن از  
︫︡ ️︋︀︔ ︡﹠︨ ︣︷﹡.  

  :︫﹢د دو ﹝︴﹙︉ ︔︀︋️ ﹝﹪︀ل از ا﹟ روا︀ت 
  ﹇︊﹏ از ز ︡︱︣ت ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡ه و ︋︀ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ه ا︨️؛: ﹝︴﹙︉ اول
  .وي ︀ر﹝﹫﹟ و ︀ ︎﹠︖﹞﹫﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢ده ا︨️  ﹇︊﹏ از ا︋﹢ ︋﹊︣، ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹥ ا︨﹑م آورده و ︵︊﹅ ︑︺︊﹫︣ روا️ ︨﹢م،: ﹝︴﹙︉ دوم

  ن األرت یا باللخباب ب. 3و  2

﹪︭︫ ﹟﹫﹞ب ︫︡ه،  دو﹢︧﹞ تِـ«﹋﹥ اول ﹝︧﹙﹞︀ن   :ا﹟ ﹇﹢ل را ﹝︧︺﹢دي در ﹋︐︀︋︩ آورده ا︨️. و︀ ︋﹑ل ا︨️» َ︠︊ُـ︀بٌ ︋ؤ﹟ِ ا﹜ْ︃َرًـ



  .︋﹑ل ︋﹟ ﹞︀﹝﹤ ︋﹟ ا﹔رت ﹝﹟ ︋﹠﹪ ︨︺︡ ︋﹟ ز︡ ﹝﹠︀ة ︋﹟ ︑﹞﹫﹛ و﹇︀ل آ︠︣ون أو﹜﹛ إ︨﹑﹝︀ً ︠︊︀ب :و﹇︀ل آ︠︣ون
  .︋﹑ل ︋﹟ ﹞︀﹝﹥ ا︨️: ︋︣︠﹪ ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡. ︀ن ︠︊︀ب ︋﹟ ارت از ﹇︊﹫﹙﹥ ︋﹠﹪ ︨︺︡ ︋﹟ ز︡ ا︨️﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞: د﹍︣ان ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡

 ﹩﹚︻ ﹟︋ ﹟﹫︧﹛ا ﹟︋ ﹩﹚︻ ﹟︧﹛ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣: ، دار ا﹜﹠︪︣ ٨٦، ص١، ا﹜︐﹠︊﹫﹥ وا﹖︫︣اف، ج)﹨ـ٣٤٦﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜﹞︧︺﹢دي، أ︋﹢ ا ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹅︊︵.  
  :ا﹡︭︀ري ا﹟ ﹇﹢ل را از ﹋︐︀ب ﹝︧︺﹢دي ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️

﹜﹛ إ︨﹑﹝︀ ︠︊︀ب ︋﹟ ا﹔رت و﹇﹫﹏ ︋﹑ل ︋﹟ ﹞︀﹝﹤ ﹊︀﹨﹞︀ أ︋﹢ ا﹜︧﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹫﹟ ا﹜﹞︧︺﹢دي ﹁﹪ ﹋︐︀︋﹥ و﹇﹫﹏ إن أو
  ا﹜︐﹠︊﹫﹥ وا﹖︫︣اف

 ︡﹝أ ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ︣﹝︻ ﹟︡﹛︀ي(ا﹔﹡︭︀ري، ︨︣اج ا﹁﹢︐﹞ج)﹨ـ٨٠٤ ،︒︡﹛٥٠١، ص٢، ا﹜﹞﹆﹠︹ ﹁﹪ ︻﹙﹢م ا﹅﹫﹆︑ ، : دار ،︹︡︖﹛ا ︿︨﹢ ﹟︋ ًا ︡︊︻
   ﹨ـ١٤١٣ا﹔و﹜﹩: ا﹜︧︺﹢د﹤، ا﹜︴︊︺﹤ –دار ﹁﹢از ﹜﹙﹠︪︣ : ا﹜﹠︪︣
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  :دا﹡︡ ﹝﹆︨︡﹪ ﹇﹢ل د﹍︣ي را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋﹥ ا︋﹢ ا﹜﹫︑ ﹟︋ ﹜︓﹫︀ن را ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝﹪
  .︋﹟ ا﹜︐﹫︀ن و﹋︀ن ﹐ ﹆︣ب ﹁﹪ ا﹜︖︀﹨﹙﹫﹤ ا﹔و︔︀ن  ︋﹏ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ أ︋﹢ ا﹜﹫︓﹛  و﹆︀ل

. او ︫︭﹪ ︋﹢د ﹋﹥ در ︗︀﹨﹙﹫️ ﹡︤د﹈ ︋️ ﹨︀ ﹡︪︡ه ︋﹢د. ، ا︋﹢ ا﹜﹫︑ ﹟︋ ﹜︓﹫︀ن ا︨️﹋﹥ ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡ ︋﹙﹊﹥ ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪: ︫﹢د و ﹎﹀︐﹥ ﹝﹪
  )﹋︣د ﹋﹠︀﹥ از ا﹟ ﹋﹥ در ︗︀﹨﹙﹫️ ︋️ ﹨︀ را ︻︊︀دت ﹡﹞﹪(

 ︣﹨︀︵ ﹟︋ ︣︴﹝﹛ج)﹨ـ٥٠٧﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜﹞﹆︨︡﹪، و﹨﹢ ا ،دار ا﹜﹠١٦٥︪︣، ص٤، ا﹜︊︡ء وا﹜︐︀ر ، :﹥﹫﹠︡﹛ا﹜︓﹆︀﹁﹤ ا ﹥︊︐﹊﹞ –  ︹﹞︀︖﹛ا﹜﹊︊﹫︣︋﹢ر︨︺﹫︡، ︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا.  

  بن نوفل ور﹇﹤. ٥

  :︋︺︡ از ﹝︺︣﹁﹪ ور﹇﹥ ︋﹟ ﹡﹢﹁﹏ ︑︭︣ ﹡﹞﹢ده ﹋﹥ وي ﹇︊﹏ از ︋︺︓️ ︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ا﹞︀ن آورده ا︨️»  ا﹜︣وض ا﹐﹡︿ «︨﹫﹙﹪ در ﹋︐︀ب 
  ...وذ﹋︣ ور﹇﹤ ︋﹟ ﹡﹢﹁﹏ ︋﹟ أ︨︡ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︺︤ى 

︀م و︻﹙﹫﹥ ︔﹫︀ب ︋﹫︰ و﹜﹢ ﹋︀ن رأ︐﹥ ﹁﹪ ا﹜﹞﹠(وروى ا﹜︐︣﹝︢ي أن ر︨﹢ل اً ﹇︀ل  و﹨﹢ أ︡ ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋︀﹜﹠︊﹪ ﹇︊﹏ ا﹜︊︺︒ 
﹔﹡﹥ ︡ور ︻﹙﹩ ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ و﹜﹊﹟ ﹢﹆﹥ ﹝︀ . و﹨﹢ ﹁﹪ إ︨﹠︀ده ︲︺︿  )﹝﹟ أ﹨﹏ ا﹜﹠︀ر ﹜﹛ ︑﹊﹟ ︻﹙﹫﹥ ︔﹫︀ب ︋﹫︰

  .︺﹠﹪ ور﹇﹤ و︻﹙﹫﹥ ︔﹫︀ب ︣︣ ﹔﹡﹥ أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ︋﹪ و︮︡﹇﹠﹪ » رأ️ ا﹜﹆︦«︃︑﹪ ︋︺︡ ﹨︢ا ﹝﹟ ﹇﹢﹜﹥ ︻﹙﹫﹥ 
﹝﹟ او را در ︠﹢اب : و ︑︣﹝︢ي روا️ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ﹁︣﹝﹢د. ️ ︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ا﹞︀ن آوردها︨️ ﹋﹥ ﹇︊﹏ از ︋︺︓  ور﹇﹥ ﹊﹪ از ﹋︧︀﹡﹪

﹪﹛︀ ︡م در︣ا ﹋﹥ ﹝︡ارش . ﹋﹥ ︗︀﹝﹥ ︨﹀﹫︡ ︋︣ ︑﹟ ﹋︣ده ︋﹢د و ا﹎︣ از ا﹨﹏ آ︑︩ ︋﹢د، ︗︀﹝﹥ ︨﹀﹫︡ ︋︣ ︑﹟ ﹡︡ا︫️ د ا︨️؛ ︿︺︲ ️روا ﹟در ︨﹠︡ ا
رأ️ : ﹇﹢ل ر︨﹢ل ︠︡ا ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢د. آ︡ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋︺︡ا ﹝﹪ روا️ د﹍︣ ر︨﹢ل ︠︡ا ︑﹆﹢️ ﹝﹪ و﹜﹪ ا﹟ روا️ را. ︋︣ ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︣﹞︀ن ا︨️

  .ا﹜﹆︦؛ ︺﹠﹪ ور﹇﹥ ﹋﹥ ︗︀﹝﹥ ︣︣ ︋︣ ︑﹠︩ ︋﹢د؛ ز︣ا او ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹟ ا﹞︀ن آورد
﹪﹚﹫︧﹛ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣: ، دار ا﹜﹠٣٢٩︪︣، ص١، ج)م(، ا﹜︣وض ا﹐﹡︿)﹨ـ ٥٨١﹝︐﹢﹁︀ي) (م(ا ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹅︊︵.  

  :﹡﹢︧︡ ا︋︣ا﹨﹫﹛ ا︋﹠︀︨﹪ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن وي را از زاو﹥ د︪︣︑ ︣﹍ ﹋︣ده و ﹝﹪
﹜﹞︀ ﹁﹪ ا﹜︀︻ ︒︡ ﹟﹞ ﹟﹫﹫︭︪﹤ ﹁﹪ ︋︡ء ا﹜﹢﹪   و﹠︊︽﹪ أن ﹆︀ل أول ﹝﹟ آ﹝﹟ ﹝﹟ ا﹜︣︗︀ل ور﹇﹤ ︋﹟ ﹡﹢﹁﹏

﹢﹁﹪ و﹁︐︣ وأن ور﹇﹤ ﹇︀ل إن ︡ر﹋﹠﹪ ﹢﹝﹈ أ﹡︭︣ك ﹡︭︣ا ﹝﹣زرا ︔﹛ ﹜﹛ ﹠︪︉ ور﹇﹤ أن ︑) ا﹇︣أ ︋︀︨﹛ ر︋﹈(و﹡︤ول 
  .و﹇︡ ︻︡ه ا︋﹟ ﹝﹠︡ة ﹁﹪ ا﹜︭︀︋﹤  وأ﹡﹥ آ﹝﹟ ︋﹥ و︮︡﹇﹤ ا﹜﹢﹪ ﹁﹀﹪ ﹨︢ا أن ا﹜﹢ ﹪﹁ ︹︋︀︐︑ ﹪﹫︀ة ور﹇﹤

︣ا ﹋﹥ در ﹫︮﹫﹟ در روا︀︻ ️︪﹥ آ﹝︡ه ﹋﹥ در . ﹋﹥ از ﹝︣دان ا﹞︀ن آورد، ور﹇﹥ ︋﹟ ﹡﹢﹁﹏ ا︨️ ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪: ︨︤اوار ا︨️ ﹋﹥ ﹎﹀︐﹥ ︫﹢د
 ﹤و ︋︺︡ از ﹡︤ول آ ﹪︀ري ﹝﹪  ا﹎︣ روز ︑﹢ را درك ﹋﹠﹫﹛،: ور﹇﹥ ︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ﹎﹀️.. ا﹇︣ء: ا︋︐︡اي و ︀﹢﹇ را ﹢︑  ﹜﹠﹋...  

 ،️روا ﹟︀ت ور﹇﹥ ︎︪️ ︨︣ ﹨﹛ ﹡︀زل ﹝﹪  ︵︊﹅ ا﹫ در ز﹝︀ن ﹪︣د و﹋ ﹅︭︡︑ ︪︀ن را︀ن آورد و ا﹝︡ه ور﹇﹥ . ︫︡ و او ︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ا﹠﹞ ﹟︋ا
  .را از ︗﹞﹙﹥ ︮︀︋﹥ دا﹡︧︐﹥ ا︨️
، ٥١١، ص٢، ا﹜︪︢ا ا﹜﹀﹫︀ح ﹝﹟ ︻﹙﹢م ا︋﹟ ا﹜︭﹑ح، ج)﹨ـ٨٠٢﹝︐﹢﹁︀ى(إ︨︀ق ︋︣﹨︀ن ا﹜︡﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ﹝﹢︨﹩ ︋﹟ أ﹢ب ا﹔︋﹠︀︨﹪ ا﹜﹞︭︣ي ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ︋﹢ 



﹅﹫﹆︑ :︫︣︀﹡ ،﹏﹚﹨ ﹪︐﹁ ︀ض، ا﹜︴︊︺﹤ -﹝﹊︐︊﹤ ا﹜︫︣︡ : ︮﹑ح︣﹛م١٩٩٨﹨ـ ـ ١٤١٨ا﹔و﹜﹩: ا.  

  ) بدون سند (مقداد . 6

  :﹥ ﹝﹆︡اد از ︗﹞﹙﹥ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢ده ا︨️﹡﹢وي از ︫︀ر︀ن ﹫︮ ﹝︧﹙﹛ ︋︡ون ا︨︐﹠︀د ︋﹥ روا︐﹪ آورده ﹋
  .و﹋︀ن ا﹜﹞﹆︡اد ر︲﹩ اً ︻﹠﹥ ﹝﹟ اول ﹝﹟ ا︨﹙﹛

، ١٠٢، ص٢، ︫︣ح ا﹜﹠﹢وي ︻﹙﹪ ﹫︮ ﹝︧﹙﹛، ج)﹨ـ ٦٧٦﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜﹠﹢وي ا﹜︪︀﹁︺﹪، ﹝﹫﹪ ا﹜︡﹟ أ︋﹢ ز﹋ ︀︣﹫﹩ ︋﹟ ︫︣ف ︋﹟ ﹝︣ ︋﹟ ︗﹞︺﹤ ︋﹟ ︤ام 
  .﹨ـ ١٣٩٢﹫﹤، ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ ا﹜︓︀﹡ -دار إ﹫︀ء ا﹜︐︣اث ا﹜︺︣︋﹪ : ﹡︀︫︣

  ) با اسناد ضعیف (خالد بن سعید بن العاص . 7

و ا﹟ ﹇﹢ل از   ا﹝︀ در ︋︣︠﹪ از ﹡﹆﹏ ﹨︀ آ﹝︡ه ﹋﹥ وي ﹇︊﹏ از ︱︣ت ︻﹙﹪ ا︨﹑م آورده،. ︠︀﹜︡ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ﹡﹫︤ ﹡︧︐﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝︺︣﹁﹪ ︫︡ه ا︨️
  :﹡﹢︧︡ ا︋﹠︀︨﹪ در ﹋︐︀︋︩ ﹝﹪. ︻﹞︣ ︋﹟ ︫︊﹥ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️

  .أ︨﹙﹛ ﹇︊﹏ ︻﹙﹪  ﹫︡ ︋﹟ ا﹜︺︀صوذ﹋︣ ︻﹞︣ ︋﹟ ︫︊﹥ أن ︠︀﹜︡ ︋﹟ ︨︺
  .ورده ا︨️ ︋﹟ ︫︊﹥ آورده ا︨️ ﹋﹥ ︠︀﹜︡ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ︋﹟ ︻︀ص ﹇︊﹏ از ︻﹙﹪ ا︨﹑م آ ︣︻﹞

، ٥١٠، ص٢، ا﹜︪︢ا ا﹜﹀﹫︀ح ﹝﹟ ︻﹙﹢م ا︋﹟ ا﹜︭﹑ح، ج)﹨ـ٨٠٢﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹔︋﹠︀︨﹪ ا﹜﹞︭︣ي ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ︋﹢ إ︨︀ق ︋︣﹨︀ن ا﹜︡﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ﹝﹢︨﹩ ︋﹟ أ﹢ب 
﹅﹫﹆︑ :︫︣︀﹡ ،﹏﹚﹨ ﹪︐﹁ ︀ض، ا﹜︴︊︺﹤ -﹝﹊︐︊﹤ ا﹜︫︣︡ : ︮﹑ح︣﹛م١٩٩٨﹨ـ ـ ١٤١٨ا﹔و﹜﹩: ا.  

آوردن ︠︀﹜︡ ﹇︊﹏ از ︻﹙﹪، ︋﹥ ا︗ ﹟️ ﹝︴︣ح ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︀﹋﹛ در  ا﹜︊︐﹥ ا︋﹠︀︨﹪ ﹝︭︣ي و ا︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ︻︣ا﹇﹪ ︑︭︣ ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ ﹇﹢ل ا︨﹑م 
  :︋︀ره ︎﹫︪﹍︀﹝﹪ ︱︣ت ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م اد︻︀ي ا︗﹞︀ع و ﹡﹀﹪ ︠﹑ف ﹋︣ده ︋﹢د

﹜︡ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ︋﹟ ا﹜︺︀ص أ︨﹙﹛ ﹇︊﹏ ︻﹙﹩ ︋﹟ أ︋﹩ ︵︀﹜︉ و﹨︢ا وإن ﹋︀ن ا﹜﹫︭ ︠﹑﹁﹥ ﹁︅﹡﹞︀ ذ﹋︣︑﹥ و﹇︡ اد︻﹩ أن ︠︀
  .﹜︡︻﹢ى ا﹜︀﹋﹛ ﹡﹀﹩ ا﹜﹑ف ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹣ر︠﹫﹟ و﹨﹢ إ﹡﹞︀ اد︻﹩ ﹡﹀﹩ ︻﹙﹞﹥ ︋︀﹜﹑ف

﹢ل را ذ﹋︣ ﹋︣دم ︋﹥ ﹎﹫︮ ﹤︣ ︠﹑ف ا﹟ ﹇﹢ل ا︨️، ا﹝︀ ا﹟ ﹇. ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︠︀﹜︡ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ︋﹟ ا﹜︺︀ص ﹇︊﹏ از ︻﹙﹪ ا︨﹑م آورده ا︨️  اد︻︀
    .دا﹡﹛ ﹋﹥ ﹝﹫︀ن ﹝﹢ر︠︀ن در او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ︻﹙﹪ ا︠︐﹑﹁﹪ ﹡﹫︧️ ﹝﹟ ﹝﹪: ︠︀︵︣ اد︻︀ي ︀﹋﹛ ا︨️ ﹋﹥ وي ﹎﹀︐﹥ ا︨️

 ﹟﹫︧﹛ا ﹟︋ ﹜﹫︣﹛ا ︡︊︻ ﹟︡﹛ا ﹟︀ح ︫︣ح ﹝﹆︡﹝﹤ ا︋﹟ ا﹜︭﹑ح، ج )﹨ـ٨٠٦﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︺︣ا﹇﹪، أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ز︱﹖٣٠٨، ص ١، ا﹜︐﹆﹫﹫︡ وا ﹅﹫﹆︑ ، : ︡︊︻
 ﹟﹝︣﹛︀ن، ﹡︀︫︣ ا﹝︓︻ ︡﹝﹞ : ︹م ١٩٧٠ - ﹨ـ ١٣٨٩ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  - دار ا﹜﹀﹊︣ ﹜﹙﹠︪︣ وا﹜︐﹢ز.  

︑﹢ا﹡︡ ﹝︺︀ر︲﹥ ﹋﹠︡؛ ز︣ا ﹡︧︐﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن  ﹋﹠︡، ﹡﹞﹪ ︋﹠︀︋︣ا﹟، ا﹟ ﹇﹢ل در ﹝﹆︀︋﹏ ﹇﹢﹜﹪ ﹋﹥ ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م را ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹝︺︣﹁﹪ ﹝﹪
  .︋﹢دن ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ﹝︧︐﹠︡ ︋﹥ روا︀ت ﹫︮ ا︨️

  :﹡﹢︧︡ ﹡︷︣ ︋︣︠﹪ د﹍︣، ︠︀﹜︡ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ﹇︊﹏ از ا︋﹢ ︋﹊︣ ا︨﹑م آورده و ا︋﹟ ︊︀ن در ا﹟ ︋︀ره ﹝﹪︵︊﹅ 
﹅︭︡﹛أ︋﹩ ︋﹊︣ ا ﹏︊﹇ ﹜﹚︨رآ﹨︀ ﹁﹪ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ و﹇︡ ﹇﹫﹏ إ﹡﹥ أ ︀︣ؤ﹛.  

    .د︡ه ا︨️﹎﹀︐﹥ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︠︀﹜︡ ﹇︊﹏ از ا︋﹢︋﹊︣ ا︨﹑م آورده، ︋﹥ ︠︀︵︣ رؤ︀ي ﹋﹥ آن را در ︋︀ره ر︨﹢ل ︠︡ا 
  ١٠٣، ص٣ا﹜︓﹆︀ت ج

﹨﹛ ︀﹋﹛ در ﹝︧︐︡رك ︻﹙﹪ ا﹜﹫︭﹫﹟ از ا︋﹢ ا﹜﹫﹆︷︀ن و ︾﹫︣ او ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋﹥ ︠︀﹜︡ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ﹇︊﹏ از ا︋﹢ ︋﹊︣ ا︨﹑م آورده و﹜﹪ ︀﹋﹛ ا︨ ﹟﹟ را و
  :دا﹡︡ ﹝﹪

5086  ️︺﹝︨ ︶﹁︀﹛ا ﹩︧﹫︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ا﹜︽﹀︀ري ︋﹞︣و ︔﹠︀ ︻︊︡ان ﹟﹝︣﹛ا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹜﹫︺﹡ ﹢︋أ︠︊︣﹡﹪ أ ︡︊︻
ا﹜︭︡﹅ ر︲﹪ اً  ︠︀﹜︡ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ︋﹟ ا﹜︺︀ص أ︨﹙﹛ ﹇︊﹏ أ︋﹪ ︋﹊︣ اً ︋﹟ ﹝︧﹙﹛ ︢﹋︣ ︻﹟ أ︋﹪ ا﹜﹫﹆︷︀ن و︾﹫︣ه أن

︀﹝﹠︻ ﹤﹚︀﹇ ﹟﹞ ﹜﹨أ︨﹙﹛ ﹨︢ا و ﹩︐ أن أ︋︀ ︋﹊︣ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ ﹨﹢ ا﹜︢ي د︻︀ه إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م ﹥ا﹜︣وا ️﹞︡﹇ ︡﹆﹁.  
ا﹟ ﹇﹢ل و﹨﹛ ا︨️؛ ز︣ا . ﹜︡ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ︋﹟ ︻︀ص ﹇︊﹏ از ا︋﹢︋﹊︣ ا︨﹑م آورده ا︨️︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝︧﹙﹛ از ا︋﹢ ا﹜﹫﹆︷︀ن و ︾﹫︣ او آورده ا︨️ ﹋﹥ ︠︀

  .﹇︊﹑ روا️ آورد﹛ ﹋﹥ ا︋﹢ ︋﹊︣ او را ︋﹥ ا︨﹑م د︻﹢ت ﹋︣د ︑︀ ا﹟ ﹋﹥ ا︨﹑م آورد
  ٢٧٨، ص ٣ا﹜﹞︧︐︡رك ︻﹙﹩ ا﹜﹫︭﹫﹟ ج 



  .ا︋﹟ ︵︀﹨︣ ﹝﹆︨︡﹪ و ا︋﹟ ﹇︐﹫︊﹥ ا﹟ ﹇﹢ل را از ا︋﹢ ا﹜﹫﹆︷︀ن ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡︡
  .︋﹢ر︨︺﹫︡، ︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣ – ﹝﹊︐︊﹤ ا﹜︓﹆︀﹁﹤ ا﹜︡﹠﹫﹤: ، دار ا﹜﹠٩٦︪︣، ص٥، ا﹜︊︡ء وا﹜︐︀ر، ج)﹨ـ٥٠٧﹝︐﹢﹁︀ي(﹨﹢ ا﹜﹞︴︣ ︋﹟ ︵︀﹨︣ ا﹜﹞﹆︨︡﹪، و

  .﹨︣ة ا﹜﹆︀ -دار ا﹜﹞︺︀رف : د﹋︐﹢ر ︔︣وت ︻﹊︀︫﹤، ﹡︀︫︣: ، ︑﹆﹫﹅٢٩٦، ص١، ا﹜﹞︺︀رف، ج)﹨ـ٢٧٦﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︡﹠﹢ري، ا︋﹢﹝﹞︡ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝︧﹙﹛ ا︋﹟ ﹇︐﹫︊﹤ 
  .︎︡رم ﹡︧︐﹫﹟ ﹁︣د ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢ده ا︨️: د︠︐︣ ︠︀﹜︡ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ﹎﹀︐﹥»  ام ︠︀﹜︡ «روا️ د﹍︣ي را ا︋﹟ ︖︣ ︻︧﹆﹑﹡﹪ از دار﹇︴﹠﹪ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋﹥ 

وروى ا﹜︡ار﹇︴﹠﹪ ﹁﹪ ا﹔﹁︣اد ﹝﹟ ︵︣﹅ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ︻﹆︊﹤ ︻﹟ ︻﹞﹥ ﹝﹢︨﹩ ︋﹟ ︻﹆︊﹤ ︨﹞︺️ أم ︠︀﹜︡ 
  .وذ﹜﹈ ﹜︣ؤ︀ رآ﹨︀ ا﹜︡︒ ﹙﹛︑﹆﹢ل أ︋﹪ أول ﹝﹟ أ︨ ︋﹠️ ︠︀﹜︡ ︋﹟ ︨︺﹫︡

﹪﹞ ﹤︊﹆︻ ﹟︋ ﹪︨﹢﹞ ︡﹢﹎ :﹪﹞ ﹤﹋ ︎︡رم او﹜﹫﹟ ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ا︨﹑م آورده ا︨️: ﹎﹀️ از ام ︠︀﹜︡ د︠︐︣ ︠︀﹜︡ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ︫﹠﹫︡م... .  
  ﹇︀ل ︑﹀︣د ︋﹥ إ︨﹞︀︻﹫﹏ و﹜﹛ ︣وه ︻﹠﹥ ︾﹫︣ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ︋﹪ ︫﹞﹙﹤ و﹨﹢ ا﹜﹢ا﹇︡ي 

  ٢٣٧، ص٢ا﹖︮︀︋﹤ ﹁﹪ ︑﹞﹫﹫︤ ا﹜︭︀︋﹤ ج 

  عد الحمیريابو بکر بن اس. 8

  :﹋﹥ ا﹞︀ن آورد، ا︋﹢︋﹊︣ ︋﹟ ا︨︺︡ ﹞﹫︣ي ︋﹢ده ا︨️ او﹜﹫﹟ ﹋︧﹪: ︨︣اج ا﹜︡﹟ ا﹡︭︀ري و ︨﹫﹢︵﹪ ︋﹥ ﹡﹆﹏ از ﹝︀وردي آورده ا﹡︡ ﹋﹥ ا︋﹟ ﹇︐﹫︊﹥ ﹎﹀︐﹥
  .أول ﹝﹟ آ﹝﹟ أ︋﹢ ︋﹊︣ ︋﹟ أ︨︺︡ ا﹜﹞﹫︣ي و﹡﹆﹏ ا﹜﹞︀وردي ﹁﹪ ﹋︐︀ب أ︻﹑م ا﹜﹠︊﹢ة ︻﹟ ا︋﹟ ﹇︐﹫︊﹤ أن

﹚︻ ﹟︋ ︣﹝︻ ﹟︡﹛ا﹔﹡︭︀ري، ︨︣اج ا ︡﹝︀ي(﹪ ︋﹟ أ﹁﹢︐﹞ج)﹨ـ٨٠٤ ،︒︡﹛٥٠١، ص٢، ا﹜﹞﹆﹠︹ ﹁﹪ ︻﹙﹢م ا﹅﹫﹆︑ ، : دار ،︹︡︖﹛ا ︿︨﹢ ﹟︋ ًا ︡︊︻
   ﹨ـ١٤١٣ا﹔و﹜﹩: ا﹜︧︺﹢د﹤، ا﹜︴︊︺﹤ –دار ﹁﹢از ﹜﹙﹠︪︣ : ا﹜﹠︪︣

︻︊︡ : ، ︑﹆﹫﹅٢٢٨ص، ٢، ︑︡ر︉ ا﹜︣اوي ﹁﹪ ︫︣ح ︑﹆︣︉ ا﹜﹠﹢اوي، ج)﹨ـ٩١١﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︧﹫﹢︵﹪، ︗﹑ل ا﹜︡﹟ أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ 
  .ا﹜︣︀ض -﹝﹊︐︊﹤ ا﹜︣︀ض ا﹜︡︓﹤ : ا﹜﹢﹨︀ب ︻︊︡ ا﹜﹙︴﹫︿، ﹡︀︫︣
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  :ا﹡︭︀ري و︨﹫﹢︵﹪ اد︻︀ي ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ︻﹢ف را ﹝︊﹠﹪ ︋︣ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢د﹡︩ را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡︡
  .أ﹡︀ ﹋﹠️ أو﹜﹛ إ︨﹑﹝︀  و﹡﹆﹏ ا︋﹟ ︨︊︹ ﹁﹪ ا﹜︀︭︬ ︻﹟ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ︻﹢ف أ﹡﹥ ﹇︀ل

  .﹝﹟ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن از ﹝﹫︀ن ︮︀︋﹥ ﹨︧︐﹛: از ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ︻﹢ف ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ وي ﹎﹀︐﹥ ا︨️» ︀︭︬︠«︋﹟ ︨︊︹ در ﹋︐︀ب ا
 ︡﹝أ ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ︣﹝︻ ﹟︡﹛︀ي(ا﹔﹡︭︀ري، ︨︣اج ا﹁﹢︐﹞ج)﹨ـ٨٠٤ ،︒︡﹛٥٠١، ص٢، ا﹜﹞﹆﹠︹ ﹁﹪ ︻﹙﹢م ا﹅﹫﹆︑ ، : دار ،︹︡︖﹛ا ︿︨﹢ ﹟︋ ًا ︡︊︻

   ﹨ـ١٤١٣ا﹔و﹜﹩: ا﹜︧︺﹢د﹤، ا﹜︴︊︺﹤ –دار ﹁﹢از ﹜﹙﹠︪︣ : ا﹜﹠︪︣
︻︊︡ : ، ︑﹆﹫﹅٢٢٨، ص٢، ︑︡ر︉ ا﹜︣اوي ﹁﹪ ︫︣ح ︑﹆︣︉ ا﹜﹠﹢اوي، ج)﹨ـ٩١١﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︧﹫﹢︵﹪، ︗﹑ل ا﹜︡﹟ أ︋﹢ ا﹜﹀︱﹏ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ 

  .ا﹜︣︀ض -﹝﹊︐︊﹤ ا﹜︣︀ض ا﹜︡︓﹤ : ا﹜﹢﹨︀ب ︻︊︡ ا﹜﹙︴﹫︿، ﹡︀︫︣

  : نتیجه 

و ︋︣︠﹪ از روا︀ت ︨﹠︡ش ﹨﹛   ﹡︀م ︋︣د﹛ ﹋﹥ در ﹝﹢رد آ﹡︀ ﹎﹀︐﹥ ︫︡ه ﹋﹥ ﹇︊﹏ از ا︋﹢ ︋﹊︣ ا︨﹑م آورده ا﹡︡،︑﹟ را  ٩︑︀ ا﹠︖︀ ︵︊﹅ ﹝︡ارك ا﹨﹏ ︨﹠️ 
  .﹝︺︐︊︣ ا︨️

  ورز﹡︡ ؟ ︀ل ︣ا ا﹨﹏ ︨﹠️ ، ︋︀ و︗﹢د ﹡︊﹢دن ﹫︮ ︡﹠︨ ﹈ ﹝︊﹠﹪ ︋︣ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ا︋﹢︋﹊︣ ، ︋︣ ا﹟ ﹇︱﹫﹥ ا︮︣ار ﹝﹪
  

  )ع(مان بودن علی پاسخ به چند شبهه از نخستین مسل : فصل نهم

  



   فضیلت نیست) ع(نخستین مسلمان بودن حضرت علی :  شبهه اول

،﹜︀ر آورد︐︫﹢﹡ ﹟در ا︋︐︡اي ا ﹤﹋ ﹤﹡﹢﹍﹡︀﹝﹨   ﹥از ا︨︐︡﹐ل ︋﹥ آ ︡︺︋ ﹪﹚ ﹤﹞﹑︻»نًـ﹢ُ﹆ ِ︋ ﹆ُ﹢نًـ ا﹜︧︀ُـ   :﹎﹢﹡﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ي ﹋︣ده ا︨️ ا﹟» وا﹜ُ︧ـ︀︋ِ
  ﹖﹝︀مو﹨︢ه ا﹜﹀︱﹫﹙﹤ ﹜﹛ ︑︓︊️ ﹜︽﹫︣ه ﹝﹟ ا﹜︭︀︋﹤ ﹁﹫﹊﹢ن ﹨﹢ ا

  .ا﹟ ﹁︱﹫﹙️ ︋︣اي ︾﹫︣ ︻﹙﹪ از ︋﹆﹫﹥ ︮︀︋﹥ ︔︀︋️ ﹡︪︡ه ا︨️، ︎︦ او ا﹝︀م ا︨️
  129ا﹜︺﹑﹝﹤ ا﹜﹙﹪، ص  -﹝﹠︀ج ا﹜﹊︣ا﹝﹤ 

﹪﹞ ﹪﹚ ﹤﹞﹑︻ ﹟︨ ﹟ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥ در ﹝﹆︀م ︗﹢اب از ا ︡﹢﹎:  
﹁﹆﹫﹏ أ︋﹢   ﹁︀ن ا﹜﹠︀س ﹝︐﹠︀ز︻﹢ن ﹁﹪ أول ﹝﹟ ا︨﹙﹛ ﹝﹞﹠﹢ع،» و﹨︢ه ا﹜﹀︱﹫﹙﹤ ﹜﹛ ︑︓︊️ ﹜︽﹫︣ه ﹝﹟ ا﹜︭︀︋﹤« ا﹜︣ا︋︹ ﹇﹢﹜﹥

  .︋﹊︣ أول ﹝﹟ ا︨﹙﹛ ﹁﹢ ا︨︊﹅ إ︨﹑﹝︀ ﹝﹟ ︻﹙﹩
﹪﹞ ﹤﹋ ﹪﹚ ﹤﹞﹑︻ ﹟︨ ﹟ا ︡﹢﹎ :︪︡ه، ﹝﹞﹠﹢ع ا︨️؛﹡ ️︋︀︔ ﹤︋︀︮ ︣﹍︋︣اي د ️﹫﹚︱﹁ ﹟ـ﹥    ا او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹤﹋ ︉﹚︴﹞ ﹟︣ا ﹝︣دم در از

  .︣ ا﹟ او ︎﹫︪﹍︀م ︑︣﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن از ︻﹙﹪ ا︨️︋﹊︣ او﹜﹫﹟ ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ا︨﹑م آورد ؛ ︋﹠︀ ︋﹎﹀︐﹥ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا︋﹢. ﹡︷︣ دار﹡︡ ﹋︧﹪ ا︨️، ا︠︐﹑ف
 ﹜﹫﹚﹛ا ︡︊︻ ︡﹝ا︋﹢ا﹜︺︊︀س أ ،﹪﹚︊﹠﹛︣ا﹡﹪ ا﹛ـ ٧٢٨﹝︐﹢﹁︀ى (ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥ ا﹨(،﹥﹢︊﹠﹛︀ج ا﹜︧﹠﹤ ا﹠﹞ ،  155ص    7ج، ﹅﹫﹆︑ :د .︫︣︀﹡ ،﹜﹛︀︨ ر︫︀د ︡﹝﹞ :

  .﹨ـ١٤٠٦ا﹔و﹜﹩، : ﹝﹣︨︧﹤ ﹇︣︵︊﹤، ا﹜︴︊︺﹤
  .︑﹢ا﹡︡ ﹁︱﹫﹙︐﹪ را ︋︣اي ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ا︔︊︀ت ﹡﹞︀︡ داده ا︨️ ﹋﹥ آ﹥ ﹡﹞﹪ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥ ا︠︐﹑ف ﹡︷︣ را د﹜﹫﹏ ا﹟ ﹝︴﹙︉ ﹇︣ار 

  .شود  ، فضیلت ثابت می )ع(با نبودن اختالف در نخستین مسلمان بودن علی : پاسخ اول 

﹊﹟ ا︨️ ا﹟ ﹁︱﹫﹙️ ا︫﹊︀ل ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥، در ا︮﹏ ﹁︱﹫﹙️ دا︫︐﹟ ︨︊﹆️ ﹡︊﹢د؛ ︋﹙﹊﹥ ﹎﹀︐﹥ ︋﹢د او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ا︠︐﹑﹁﹪ آن ︱︣ت ا︨️ ؛ و ﹝﹞
   :︗﹞﹙﹥ ذ﹏ از ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥ ︋﹥ ︠﹢︋﹪ ︋﹫︀﹡﹍︣ ا﹟ ﹝︡︻﹪ ا︨️ . ︋︀︫︡»  ︾﹫︣ ︱︣ت ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م «︋︣اي 

﹁﹆﹫﹏ أ︋﹢   ﹁︀ن ا﹜﹠︀س ﹝︐﹠︀ز︻﹢ن ﹁﹪ أول ﹝﹟ ا︨﹙﹛ ﹝﹞﹠﹢ع،» و﹨︢ه ا﹜﹀︱﹫﹙﹤ ﹜﹛ ︑︓︊️ ﹜︽﹫︣ه ﹝﹟ ا﹜︭︀︋﹤« ا﹜︣ا︋︹ ﹇﹢﹜﹥
  .︋﹊︣ أول ﹝﹟ ا︨﹙﹛ ﹁﹢ ا︨︊﹅ إ︨﹑﹝︀ ﹝﹟ ︻﹙﹩

︨ ﹟ا﹪﹞ ﹤﹋ ﹪﹚ ﹤﹞﹑︻ ﹟ ︡﹢﹎ :︪︡ه، ﹝﹞﹠﹢ع ا︨️؛﹡ ️︋︀︔ ﹤︋︀︮ ︣﹍︋︣اي د ️﹫﹚︱﹁ ﹟ا   ﹤ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹤﹋ ︉﹚︴﹞ ﹟︣ا ﹝︣دم در از
  .︋﹊︣ او﹜﹫﹟ ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ا︨﹑م آورد ؛ ︋﹠︀ ︋︣ ا﹟ او ︎﹫︪﹍︀م ︑︣﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن از ︻﹙﹪ ا︨️﹎﹀︐﹥ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا︋﹢. ﹡︷︣ دار﹡︡ ﹋︧﹪ ا︨️، ا︠︐﹑ف

: ﹝﹞︡ ر︫︀د ︨︀﹜﹛، ﹡︀︫︣. د: ︑﹆﹫﹅ ،155ص    7ج  ، ﹝﹠︀ج ا﹜︧﹠﹤ ا﹜﹠︊﹢﹤،)﹨ـ ٧٢٨﹝︐﹢﹁︀ى (﹪ ا﹜﹠︊﹙﹪، ا︋﹢ا﹜︺︊︀س أ﹞︡ ︻︊︡ ا﹜﹙﹫﹛ ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥ ا﹜︣ا﹡
  .﹨ـ١٤٠٦ا﹔و﹜﹩، : ﹝﹣︨︧﹤ ﹇︣︵︊﹤، ا﹜︴︊︺﹤

،﹤︋︀︮ و ا﹇﹢ال ﹫︮ ︀ت︣ت ︻﹙﹪  ︑︀︋︺﹫﹟ و ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹋﹥ ﹎︫︢️، رو︫﹟ ︫︡ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹁︣دي در او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن  ︵︊﹅ روا︱ دن﹢︋
ا﹠﹞ ️﹫﹚︱﹁ ﹟︭︣ ︋﹥ ﹁︣د ︋︣اي آن ︱︣ت ︔︀︋️   و﹇︐﹪ در او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ︱︣ت ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ا︠︐﹑﹁﹪ ﹡︊﹢د،. ا︠︐﹑ف ﹡︡ار﹡︡

  .︫﹢د ︫﹢د و ا﹎︣ ا︠︐﹑﹁﹪ ﹨﹛ ︋︀︫︡، ﹝︀﹜﹀️ ︋︀ روا︀ت ﹝︐﹢ا︑︣ و ﹫︮﹥ ﹋︣ده ا︨️ و ارز︫﹪ ﹡︡ارد در ﹡︐﹫︖﹥ ا︫﹊︀ل ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥ ﹝︣︑﹀︹ ﹝﹪ ﹝﹪

  علماي اهل سنت و استدالل بر فضیلت و خالفت ابوبکر توسط این آیه

 ﹤ا﹡︡  ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹁︱﹫﹙️ وي و د﹜﹫﹙﹪ ︋︣اي ︠﹑﹁️ او ﹝︴︣ح ﹋︣ده» وا﹜︧︀︋﹆﹢ن«︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️، او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ا︋﹢︋﹊︣ را ︋︀ ا︨︐﹠︀د ︋﹥ آ!  
﹪﹞ ﹤از آ ︡︺︋ ﹪︊﹚︺︔ ︡﹢﹎:  

﹥︲د﹐﹜﹤ وا ﹥﹒و﹁﹪ ﹨︢ه ا ﹥﹠   .︋︐﹆︡﹞﹥ ﹔﹡﹥ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ﹁︱﹏ أ︋﹪ ︋﹊︣ ︻﹙﹩ و︖﹤ ︋﹫َـ
  .ز︣ا وي ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ︋﹢د ﹋﹥ ا︨﹑م آورد  ا﹟ آ﹥ د﹐﹜️ وا︲ و ︖️ رو︫﹟ ︋︣ ﹁︱﹏ و ︋︣︑︣ي ا︋﹢ ︋﹊︣ و ﹝﹆︡م دا︫︐﹟ او︨️؛

أ︋﹪ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︀︫﹢ر،  ا﹖﹝︀م: ، ︑﹆﹫﹅٢٣٢، ص٩، ا﹜﹊︪︿ وا﹜︊﹫︀ن، ج)﹨ـ٤٢٧﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︓︺﹙︊﹪ ا﹜﹠﹫︧︀︋﹢ري، ا︋﹢إ︨︀ق أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛ 
  .م٢٠٠٢-﹨ـ١٤٢٢ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -دار إ﹫︀ء ا﹜︐︣اث ا﹜︺︣︋﹪ : ﹝︣ا︗︺﹤ و︑︡﹇﹫﹅ ا﹔︨︐︀ذ ﹡︷﹫︣ ا﹜︧︀︻︡ي، ﹡︀︫︣

﹪﹞ ︤﹫﹡ ﹪﹝﹚︨ ︤︤︺﹛ا ︡︊︻ ︧︡﹢﹡:  
  .︋︀﹖﹞︀ن ﹨﹛ ا﹜︧︀︋﹆﹢ن إ﹜﹩ ا﹜︖﹠︀ن ) ا﹜︧︀︋﹆﹢ن(︨︀︋﹆︀ ﹨︢ه ا﹔﹝﹤  -ر︲﹪ اً ︑︺︀﹜﹩ ︻﹠﹞︀  -وأ︋﹢ ︋﹊︣ و︻﹞︣ 



  .︋﹢︋﹊︣ و ︻﹞︣ ︨︀︋﹆︀ن ا﹟ ا﹝️ ا﹡︡ و ︨︀︋﹆﹢ن ︋﹥ ا﹞︀ن ︨︀︋﹆﹢ن ︋﹥ ︨﹢ي ︋︪️ ﹨︧︐﹠︡ا
، ٢٧٣، ص٣ا︠︐︭︀ر ا﹜﹠﹊️ ﹜﹙﹞︀وردي، ج/ ، ︑﹀︧﹫︣ ا﹜﹆︣آن )﹨ـ٦٦٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︡﹝︪﹆﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، ا﹐﹝︀م ︻︤ ا﹜︡﹟ ︻︊︡ ا﹜︺︤︤ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︧﹑م ا﹜︧﹙﹞﹪ 

﹅﹫﹆︑ :︫︣︀﹡ ،﹪︊﹨﹢﹛ا ﹜﹫﹨︤م دار : ا﹜︡﹋︐﹢ر ︻︊︡ اً ︋﹟ إ︋︣ا ﹟︋م ١٩٩٦/ ﹨ـ١٤١٦ا﹔و﹜﹩ : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -ا.  
 ﹤دار﹝﹪ ﹡﹫︤ ︋﹥ آ ﹟︡﹛ا﹁︱﹙﹫️ ا︋﹢ ︋﹊︣ ︋︺︡ از ر︨﹢ل ︠︡ا ا︨︐︡﹐ل ﹋︣ده ا︨️»  وا﹜︧︀︋﹆﹢ن «︑﹆﹪ ا ︣︋:  

،﹥︧﹞︀﹛م ﹡﹆︣ ︋︀ن أ﹁︱﹏ ﹨︢ه ا﹔﹝﹤ ︋︺︡ ﹡︊﹫﹠︀  وا﹑︧﹛ة وا﹑︭﹛ا ﹤﹫﹚︻ ︡﹝﹞ ︣﹊︋ ﹢︋أ  ﹜︔ ،︀ن﹝︓︻ ﹜︔ ،︣﹝︻ ﹜︔ ،﹅︭︡﹛ا
︺ٌ﹫﹛ِ: (ً ︻﹙﹫﹛ أ︗﹞︺﹫﹟؛ ﹜﹆﹢﹜﹥ ︑︺︀﹜﹩︻﹙﹪، ر︲﹢ان ا ︀تٌ ا﹜﹠ُ ﹢ن ﹁﹪ ︗ًـ﹠ُ َ﹆︣︋ُـ ﹢نًـ أو﹜ٌ﹈ًـ ا﹜﹞ﹳ ُ﹆ِ︋︀ ﹢نﹳ ا﹜ُ︧ـ ُ﹆ِ︋︀   ).وًـا﹜ُ︧ـ

﹪﹆︫ ﹅﹁︀﹠﹞ ﹏﹋ ﹜︱︽︊و ،﹪﹆︑ ﹟﹞﹣﹞ ﹏﹋ ﹜︊أ﹁︱﹏ ︻﹠︡ اً ︑︺︀﹜﹩، و ﹢﹁ ︣﹫﹛و﹋﹏ ﹝﹟ ﹋︀ن أ︨︊﹅ إ﹜﹩ ا.  
د﹜﹫﹏ آن . ︋︺︡ از وي ︻︓﹞︀ن و ︎︦ از آن ︻﹙﹪ ﹨︧︐﹠︡  ا︋﹢ ︋﹊︣، ︋︺︡ از وي ︻﹞︣،﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ا﹁︱﹏ ا﹟ ا﹝️ ︋︺︡ از ر︨﹢ل ︠︡ا  ﹝︀ ا﹇︣ار ﹝﹪: ︎﹠︖﹛

  .ا︨️... آ﹥ وا﹜︧︀︋﹆﹢ن 
﹋﹥ ︋﹥ ︨﹢ي ︠﹫︣ ︨︊﹆️ ︋﹍﹫︣د، در ﹡︤د ︠︡او﹡︡ ا﹁︱﹏ ا︨️ و آ﹡︀ را ﹨︣ ﹝﹣﹝﹟ ︎︣﹨﹫︤﹎︀ر دو︨️ دار﹡︡ و ﹨︣ ﹝﹠︀﹁﹅ ︋︡ ︋️ آن ﹨︀ را  و ﹨︣ ﹋︧﹪

  .﹝﹠︀﹁﹅ ﹝﹪ دا﹡︡
  .، ︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫٥٠︣، ص١ا﹜︴︊﹆︀ت ا﹜︧﹠﹫﹤ ﹁﹪ ︑︣ا︗﹛ ا﹜﹠﹀﹫﹤، ج) ﹨ـ١٠١٠:﹝︐﹢﹁︀ى(﹪ ا﹜︡﹟ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹆︀در ا﹜︐﹞﹫﹞﹪ ا﹜︡اري ا﹜︽︤ي، ︑﹆

ا﹜︊︐﹥ . دا﹡︡ ﹡﹊︐﹥ ﹝﹛ ︑︣ ا﹟ ﹋﹥ ︵︊﹅ آ﹡︙﹥ از ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹆﹏ ︫︡، ︠﹢د ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹡﹫︤ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢د﹡︩ را د﹜﹫﹏ ︋︣ ا︨︐﹆︀ق ︠﹑﹁︐︩ ﹝﹪
  :﹎﹢﹡﹥ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ︋﹟ ﹇︐﹫︊﹥ ا﹟ا﹟ روا️ را ︋︀ ︨﹠︡ ︲︺﹫︿ ا

و︡︔﹠﹩ أ︋﹢ ا﹜︴︀ب ﹇︀ل ︡︔﹠︀ أ︋﹢ داود ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ︫︺︊﹤ ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ا﹜︖︣︣ي ﹇︀ل ︨﹞︺️ أ︋︀ ﹡︱︣ة ﹆﹢ل ﹇︀ل أ︋﹢ 
  .︋﹊︣ ﹁﹪ ا﹜﹑﹁﹤ و﹝﹟ أ︋ ﹅︀ ﹝﹠﹪ أو ﹜︧️ أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛

﹥ ﹋︧﹪ ︨︤اوار ︑︣ و ﹝︧︐﹅ ︑︣ از ﹝﹟ ︋﹥ ︠﹑﹁️ ا︨️؟ آ︀ : ا︋﹢ ︋﹊︣ در ︋︀ره ︠﹑﹁︐︩ ﹎﹀️: ﹎﹀️ از ا︋﹢ ﹡︱︣ه ︫﹠﹫︡م ﹋﹥ ﹝﹪: ﹎﹢︣︗ ︡︣ي ﹝﹪
  ﹝﹟ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹡﹫︧︐﹛؟

  .ا﹜﹆︀﹨︣ة  -دار ا﹜﹞︺︀رف : د﹋︐﹢ر ︔︣وت ︻﹊︀︫﹤، ﹡︀︫︣: ، ︑﹆﹫﹅١٦٩، ص١، ا﹜﹞︺︀رف، ج)﹨ـ٢٧٦﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︡﹠﹢ري، ا︋﹢﹝﹞︡ ︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝︧﹙﹛ ا︋﹟ ﹇︐﹫︊﹤ 
︣︋ ﹜﹞ ﹏﹫﹛د ﹈ رد، ﹁︱﹫﹙️ ︋︣اي  و﹇︐﹪ ︨︀︋﹅ ︋﹢دن در ا︨﹑م ︋﹥ ︻﹠﹢ان﹢﹞ ﹟︣ا ا ،ا︋﹢︋﹊︣ از ︨﹢ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹝︴︣ح ﹝﹪ ︫﹢د ️﹁﹑︠

﹪﹞ ﹪︲︀﹇ ﹤︋ ﹤﹁︣︵ ﹈ ﹤︪﹫﹝﹨ ︀﹝︫ ︣ا ︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡︊︀︫︡؟ و﹠﹞﹣﹞︣﹫﹞︡؟ ارو  

  داند را فضیلت می) ع(اسالم حضرت علی ) ص(رسول خدا  : پاسخ دوم

وم ︋﹫︀ن ︫︡، آن ︱︣ت، ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن را ﹡︧︐﹫﹟ ︎﹫︪﹍︀م در ا︨﹑م ︵︊﹅ روا︀ت ﹫︮ از ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ﹋﹥ در ﹁︭﹏ د
  .﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده و آن را ﹁︱﹫﹙️ ︋﹪ ﹡︷﹫︣ ︋︣اي آن ︱︣ت دا﹡︧︐﹥ ا︨️

﹋﹠︡ و ﹝﹑ك ا﹡︐︀ب ا︪︀ن را ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ︵︊﹅ ﹨﹞﹫﹟ روا︀ت ر︨﹢ل ︠︡ا در ازدواج ﹁︀︵﹞﹥ ز﹨︣ا ︋︀ ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋︣اي ﹁︀︵﹞﹥ ا︨︐︡﹐ل ﹝﹪
  :︨ ︣︮﹟ ر︨﹢ل ︠︡ا ا﹟ ا︨️. دا﹡︡ ︨︊﹆️ او در ا︨﹑م ﹝﹪  ﹨﹞︧︣ ﹁︀︵﹞﹥ ز﹨︣ا،

︀﹝﹚ ﹜﹚︱﹁أ﹋︓︣﹨﹛ ︻﹙﹞︀ وأ ﹈︐﹊﹡أ ︡﹆﹛ ًا﹢﹁ ﹥﹝︵︀﹁ ︀ ︀﹝﹚︨ ﹜﹛وأو.  
  .رو︫﹟ ا︨️ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︨﹟ ر︨﹢ل ︠︡ا و ﹝﹑ك و ﹝︺﹫︀ر آن ︱︣ت را ﹇︊﹢ل ﹡︡ارد، ز︣ ︨﹣ال ︋︣دن ا﹟ ﹁︱﹫﹙️ از وي ︋﹥ دور از ا﹡︐︷︀ر ﹡﹫︧️

  : نتیجه

دا﹡﹠︡، ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥ ﹨﹫︘  ︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹋﹥ ︋︀ ا︨︐﹠︀د ︋﹥ آ﹥ وا﹜︧︀︋﹆﹢ن، ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن را د﹜﹫﹏ ︋︣ ا﹁︱﹙﹫️ و ︋︣︑︣ي ﹝﹪︻﹙﹞: او﹐
  .از د︡﹎︀ه وي ﹫︮ ﹡﹫︧️. دا﹡︡ ا︻︐︣ا︲﹪ ﹡﹊︣ده ا︨️، ا﹝︀ و﹇︐﹪ ︫﹫︺﹥ آن را د﹜﹫﹏ ︋︣ ا﹁︱﹫﹙️ ﹝﹪

  ︋︣︑︣ي ﹡﹫︧️، ︣ا اد︻︀ي ا︋﹢ ︋﹊︣ را در ا﹟ روا️ رد ﹡﹊︣ده ا︨️؟ا﹎︣ از ﹡︷︣ ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥ اول ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن د﹜﹫﹏ ︋︣ ﹁︱﹏ و : ︔︀﹡﹫︀
  .﹋﹠︡ د︀︗ ︣﹍﹪ ︋︣اي ا︫﹊︀ل ︑︣ا︫﹪ ﹡﹫︧️  ︋︀ ﹫︮ ︡﹠︨ ﹟︡﹠ ا﹟ ﹝︴﹙︉ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹁︱﹫﹙️ ﹝︴︣ح ﹝﹪)ص(و﹇︐﹪ ر︨﹢ل ︠︡ا : ︔︀﹜︓︀ 

  اسالم یک کودك پذیرفته نیست:  شبهه دوم



﹠﹍︀م ︋︺︓️ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ︋﹥ ︨﹟ ︑﹊﹙﹫︿ ﹡︨︣﹫︡ه ︋﹢د، و ︠︡او﹡︡ ﹝︐︺︀ل ︊︫﹥ دوم ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︱︣ت ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹨
ا﹁︣ادي را ﹋﹥ ︋﹥ ا﹟ ︨﹟ ﹡︨︣﹫︡ه ︑﹊﹙﹫︿ ﹡﹊︣ده ا︨️، ︎︦ ا︨﹑م آوردن او در ︀ل ︠︣د︨︀﹜﹪ و ﹋﹢د﹋﹪ ارز︫﹪ ﹡︡ارد و︋︣ا︩ ﹨﹫︘ ﹡﹢ع ﹁︱﹫﹙️ 

  .﹋﹠︡ و ︋︣︑︣ي را ︔︀︋️ ﹡﹞﹪
  :﹝︐﹟ ︨﹟ ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥ ا﹟ ا︨️

و﹐ ﹡︤اع ﹁﹪ أن إ︨﹑م أ︋﹪ ︋﹊︣  ﹜﹊﹟ ︻﹙﹪ ﹋︀ن ︮︽﹫︣ا وإ︨﹑م ا﹜︭︊﹪ ﹁﹫﹥ ﹡︤اع ︋﹫﹟ ا﹜︺﹙﹞︀ء ن ︻﹙﹫︀ أ︨﹙﹛ ﹇︊﹙﹥و﹇﹫﹏ أ
 ﹥︖ ﹑︋ ﹤﹠﹞ ﹅︊︨︀ل ︻﹙﹩ ا﹆ ︿﹫﹊﹁ ︣︠﹒أ﹋﹞﹏ وا﹡﹀︹ ﹁﹫﹊﹢ن ﹨﹢ أ﹋﹞﹏ ︨︊﹆︀ ︋︀﹐︑﹀︀ق وا︨︊﹅ ︻﹙﹩ ا﹖︵﹑ق ︻﹙﹩ ا﹜﹆﹢ل ا

  .︑︡ل ︻﹙﹩ ذ﹜﹈
و﹜﹪ ︋﹫﹟ ︻﹙﹞︀ء . ورد؛ ا﹝︀ ︻﹙﹪ ﹋﹢﹈ ︋﹢د و در ︋︀ره ا︨﹑م ﹈ ﹋﹢دك در ﹝﹫︀ن ︻﹙﹞︀ ا︠︐﹑ف ا︨️﹎﹀︐﹥ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︻﹙﹪ ﹇︊﹏ از ا︋﹢︋﹊︣ ا︨﹑م آ

︫﹢د ﹋﹥  ︎︦ ﹍﹢﹡﹥ ﹎﹀︐﹥ ﹝﹪... ا︠︐﹑﹁﹪ در ا﹟ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ا︨﹑م ا︋﹢ ︋﹊︣ ا﹋﹞﹏ و ا﹡﹀︹ ︋﹢ده ا︨️؛ ︎︦ ︋﹥ ا︑﹀︀ق ا︨﹑م ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹋︀﹝﹏ ︑︣ ا︨️
  .﹟ ﹝︴﹙︉ د﹐﹜️ ﹋﹠︡︻﹙﹪ ︨︀︋﹅ ︑︣ از ا︋﹢︋﹊︣ ا︨️ ︋︡ون ا﹟ ﹋﹥ د﹜﹫﹏ ︋︣ ا

  ١٥٥، ص٧﹝﹠︀ج ا﹜︧﹠﹤ ا﹜﹠︊﹢﹤ ج 

  ستوبه معنی مکلف بودن ا )ع(از علی  )ص(دعوت پیامبر :  پاسخ اول

آن ︱︣ت ︎︦ از ︨﹥ ︨︀ل . ︋︡ون ︑︣د︡ و︋﹥ ا︑﹀︀ق ﹨﹞﹥، ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م در آ︾︀ز ︋︺︓️ ︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ا﹞︀ن آورد
ا︋︐︡ا ﹝︃﹝﹢ر ️︀﹁️ ﹋﹥ ا﹇︣︋︀﹡︩ را د︻﹢ت ﹡﹞︀︡ از ا︗ ﹟️ ﹁︣ز﹡︡ان ︻︊︡ ا﹜﹞︴﹙︉ را . ︡ ︑︀ د︻﹢︑︩ را ︻﹙﹠﹪ ﹋﹠︡د︻﹢ت ﹝﹀﹫︀﹡﹥ ﹝︃﹝﹢ر ︫

  .د︻﹢ت ﹋︣د
︵︊﹅ روا︀︑﹪ ﹋﹥ در ﹝﹠︀︋︹ ︫﹫︺﹥ وا﹨﹏ ︨﹠️ آ﹝︡ه، ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م در ا﹟ ﹝︖﹙︦ د︻﹢ت ︫︡ و ر︨﹢ل ︠︡ا ﹨﹞﹥ آ﹡︀ را ︋﹥ ا︨﹑م و 

  :﹢د︀ري ︠﹢د ﹁︣ا ︠﹢ا﹡︡ و ﹁︣﹝
  .﹁ ﹜﹊︃﹢ازر﹡﹪ ︻﹙﹩ ﹨︢ا ا﹔﹝︣ ︻﹙﹩ أن ﹊﹢ن أ︠﹪ وو︮﹫﹪ و︠﹙﹫﹀︐﹪ ﹁﹫﹊﹛

  .﹋﹠︡ ︋︣ ا﹟ ﹋﹥ ︋︣ادر، و︮﹪ و ︗︀﹡︪﹫﹟ ﹝﹟ در ﹝﹫︀ن ︫﹞︀ ︋︀︫︡ ﹋︡ام ﹊﹪ از ︫﹞︀ ﹝︣ا در ا﹟ ا﹝︣ ر︨︀﹜️ ︀ري ﹝﹪
  :در ﹝︣︑︊﹥ ︨﹢م ر︨﹢ل ︠︡ا ﹁︣﹝﹢د و. در ﹨︣ ︨﹥ ﹝︣︑︊﹥ اي ﹋﹥ ︱︣ت ا︨ ﹟﹟ را ﹁︣﹝﹢د، ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹪ ﹋︣د 
  إن ﹨︢ا أ︠﹪ وو︮﹫︐﹪ و︠﹙﹫﹀︐﹪ ﹁﹫﹊﹛ ﹁︀︨﹞︺﹢ا ﹜﹥ وأ︵﹫︺﹢ا 

  586، ص 1ا﹜﹊︀﹝﹏ ﹁﹪ ا﹜︐︀ر ج 
را ︀ل ︨﹣ال ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹝﹢رد ︠︴︀ب ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و ﹇︀︋﹏ ︑﹊﹙﹫︿ ﹡︊﹢د، ︣ا ا﹟ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹪ 

  د و ︣︮︀ ا︪︀ن را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︗︀﹡︪﹫﹟ ︠﹢دش ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣د؟از آن ︱︣ت ﹇︊﹢ل ﹋︣
﹪﹝﹡ ﹟︨ ︦﹀﹡ م ا︨️ و از روي ﹨﹢اي﹢︭︺﹞ ر︨﹢ل ︠︡ا ﹜︣﹋ ︀ت ﹇︣آنو از ︵︣﹁﹪ ︵︊﹅ آ ︡﹢﹎:  

  )4-3/﹡︖﹛(  إِنؤ ﹨ُ﹢ًـ إِ﹐ُ وًـؤ﹪َ ﹳ﹢﹩  وًـ ﹝︀ ًـ﹠ْ︴ٌ﹅ﹳ ︻ًـ﹟ِ ا﹜َْ﹢ى

م را ︀﹠︺﹞ ﹤︐﹁︣︢︎︩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︨﹑م آورد﹡︩ ﹫︮ و ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل و ﹈ در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹎︣ ر︨﹢ل ︠︡ا ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹪ ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑
  .︫﹢د و ︋︣ ا︨︀س آن ﹝﹆︀م ︗︀﹡︪﹫﹠﹪ را ﹋︧︉ ﹋︣د ﹁︱﹫﹙️ ︋︣ا﹞ ︩︧﹢ب ﹝﹪

  )ص(از سوي رسول خدا ) ع(استدالل مأمون و کالم مسعودي بر الهی بودن دعوت حضرت علی 

ه اي را ︋︣﹎︤ار ﹋︣د ﹋﹥ در ﹝﹫︀ن آ﹡︀ ﹇︀︲﹪ ا﹜﹆︱︀ت وي ﹫﹪ ︋﹟ ا﹋︓﹛ و ﹡﹫︤ ا︨︀ق ﹝︃﹝﹢ن ︻︊︀︨﹪ ︋︀ ︱﹢ر ﹏ ︑﹟ از ﹁﹆︀ي ز﹝︀﹡︩ ﹝﹠︀︸︣
  .︋﹟ ا︋︣ا﹨﹫﹛ ﹊﹪ از ﹁﹆︀ي د﹍︣ و︗﹢د دا︫️

  .﹝︃﹝﹢ن ا︋︐︡ا ︨﹣ا﹜﹪ را ﹝︴︣ح ﹋︣د و ﹏ ︑﹟ از ﹁﹆︀ء در ︋︀ره آن ﹡︷︣ داد﹡︡ و ﹝︃﹝﹢ن در ︀︎︀ن ا﹟ ﹡︷︣﹨︀ ﹇︊﹢ل و ︀ ﹡﹆︡ ﹋︣د
﹝﹢ن در ︋︀ره ا﹁︱﹙﹫️ ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋︺︡ از ر︨﹢ل ︠︡ا و ︀︫︧︐﹍﹪ او ︋︣اي ︠﹑﹁️ ︨﹣ال ﹋︣د ﹋﹥ در ا﹝︀ ا︨︀ق ︋﹟ ا︋︣ا﹨﹫﹛ از ﹝︃

،﹢﹍︐﹀﹎ ﹟دا﹡︧️  ﹡︐﹫︖﹥ ا ︣﹫︷﹡ ﹪︋ ️﹚﹫︱﹁ ﹈ ︣ت را در ا︨﹑م آوردن ︔︀︋️ ﹋︣د و آن را︱ ن ︨︊﹆️ آن﹢﹞︃﹞.  
  :﹝︐﹟ ﹇︧﹞︐﹪ از ﹎﹀︐﹍﹢ي ﹝︃﹝﹢ن ︋︀ ا︨︀ق ︋﹟ ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹥ ا﹟ ︫︣ح ا︨️



أ﹜﹫︦ ا﹜︧︊﹅ إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م؟ : ﹇︀ل. ا﹖︠﹑ص ︋︀﹜︪︀دة: ︀ إ︨︀ق أي ا﹔︻﹞︀ل ﹋︀﹡️ أ﹁︱﹏ ﹢م ︋︺︒ اً ر︨﹢﹜﹥؟ ﹇﹙️: ︀ل﹇
  ﹡︺﹛: ﹇︀ل
إ﹡﹞︀ ︻﹠﹩ ﹝﹟ ︨︊﹅ إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م   ا﹜﹢ا﹇︺﹤) وا﹜︧︀︋﹆﹢ن ا﹜︧︀︋﹆﹢ن أو﹜﹈ ا﹜﹞﹆︣︋﹢ن(ا﹇︣أ ذ﹜﹈ ﹁﹪ ﹋︐︀ب اً ︑︺︀﹜﹩ ﹆﹢ل : ﹇︀ل

︀ أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ إن ︻﹙﹫︀ أ︨﹙﹛ و﹨﹢ ︡︒ ا﹜︧﹟ ﹐ ︖﹢ز ︻﹙﹫﹥ ا﹜﹊﹛ : ؟ ﹇﹙️﹑م﹁﹏ ︻﹙﹞️ أ︡ا ︨︊﹅ ︻﹙﹫︀ إ﹜﹩ ا﹖︨
﹜﹊﹛ز ︻﹙﹫﹥ ا﹢︖ ﹏﹝﹊︐︧﹞ ﹢﹨و ﹜﹚︨وأ︋﹢ ︋﹊︣ أ  

  أ﹞︀ أ︨﹙﹛ ﹇︊﹏ ︔﹛ أ﹡︀︸︣ك ﹝﹟ ︋︺︡ه ﹁﹪ ا﹜︡ا︔﹤ وا﹜﹊﹞︀ل ﹇︀ل أ︠︊︣﹡﹪
﹥︴︪︣﹛أ︋﹪ ︋﹊︣ ︻﹙﹩ ﹨︢ه ا ﹏︊﹇ ﹜﹚︨أ ﹪﹚︻ ️﹚﹇  

ا︠﹑ص : ﹝﹟ ﹎﹀︐﹛! ︫﹢د؟  ﹋﹠︡، ﹥ ا︻﹞︀﹜﹩ ا﹁︱﹏ ا︻﹞︀ل ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︎﹫︽﹞︊︣ش را ﹝︊︺﹢ث ﹝﹩اى ا︨﹅، در روز﹊﹥ ︠︡او﹡︡ : ﹝︀﹝﹢ن ﹎﹀️ 
  !در ︫︀دت

  !آرى: ﹎﹀︐﹛! آ︀ ︨︊﹆️ در ا︨﹑م ا﹁︱﹏ ا︻﹞︀ل ﹡﹫︧️؟ : ﹝︀﹝﹢ن ﹎﹀️ 
  :﹎﹢︋ ︡﹢ان ا﹟ ﹝︴﹙︉ را در ﹋︐︀ب ︠︡اى ︑︺︀﹜﹩ ﹋﹥ ﹝﹩: ﹝︀﹝﹢ن ﹎﹀️

  و ا﹜︧︀︋﹆﹢ن ا﹜︧︀︋﹆﹢ن او﹜﹈ ا﹜﹞﹆︣︋﹢ن
  .ا﹡︡ ︡ا از ︨︊﹆️ ﹎﹫︣﹡︡﹎︀ن در ا﹟ آ﹥، ﹋︧︀﹡﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ در ا︨﹑م آوردن ︨︊﹆️ ﹎︣﹁︐﹥﹝﹠︷﹢ر و ﹝︣اد ︠

  !آ︀ ︑﹢ ︨︣اغ دارى ﹋﹥ ﹈ ﹡﹀︣ در آوردن ا︨﹑م، از ︻﹙﹩ ︋﹟ ا︋﹫︴︀﹜︉ ︨︊﹆️ ﹎︣﹁︐﹥ ︋︀︫︡؟
﹩﹞ ﹅︨ا ︡﹢﹎ :﹜︐﹀﹎ ﹟﹞ :و ︑﹊﹙﹫︿ ︋︣ ا! اى ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ﹜﹊ ﹜﹚﹇ ︀ن آورد ︨﹠︩ ﹋﹛ ︋﹢د، و﹝و ︗︀رى ﹡︪︡ه ︋﹢د، و ا︋﹢ ︋﹊︣ ︻﹙﹩ در و﹇︐﹩ ﹋﹥ ا

  !﹋﹥ ا︨﹑م آورد، ﹝︣د ︋︀﹜︼ و ﹋︀﹝﹙﹩ ︋﹢د، و ﹊﹛ و ︑﹊﹙﹫︿ ︋︣ او ︗︀︤ ︋﹢د
: ﹝﹟ ﹎﹀︐﹛! ︨﹟ و ﹋﹞︀ل ︨﹟ ﹝﹠︀︸︣ه و ︋︒ ﹋﹠﹛  ا﹡︡، و ︎︦ از آن ﹝﹟ ︋︀ ︑﹢ در ︡ا︔️ ︑﹢ ︋﹥ ﹝﹟ ︋﹍﹢ ﹋︡ا﹝﹫﹈ اول ا︨﹑م آورده: ﹝︀﹝﹢ن ﹎﹀️

  .رد︻﹙﹩ ︋︣ ا﹟ ﹋﹫﹀﹫️ ﹇︊﹏ از ا︋﹢ ︋﹊︣ ا﹞︀ن آو
﹁﹆︀ل ﹡︺﹛ ﹁︃︋︣﹡﹪ ︻﹟ إ︨﹑م ︻﹙﹪ ﹫﹟ أ︨﹙﹛ ﹐ ﹙﹢ ﹝﹟ أن ﹊﹢ن ر︨﹢ل اً د︻︀ه إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م أو ﹊﹢ن إ﹜︀﹝︀ ﹝﹟ اً 
﹇︀ل ﹁︃︵︣﹇️ ﹁﹆︀ل ﹜﹪  ︀︀ إ︨︀ق ﹐ ︑﹆﹏ إ﹜︀﹝︀ ﹁︐﹆︡﹝﹤ ︻﹙﹩ ر︨﹢ل اً ﹔ن ر︨﹢ل اً ﹜﹛ ︺︣ف ا﹖︨﹑م ︐﹩ أ︑︀ه 

  ︗︣︊﹏ ︻﹟ اً ︑︺︀﹜﹩
  ل اً إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م︋﹏ د︻︀ه ر︨﹢ أ︗﹏: ﹇﹙️

ا﹠﹈ ︋﹍﹢ ﹋﹥ ا︨﹑م ︻﹙﹩ در ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ا︨﹑م آورد، ︋﹥ د︻﹢ت ر︨﹢ل ︠︡ا ︋﹢د ﹋﹥ او را ︋﹥ ا︨﹑م ﹁︣ا︠﹢ا﹡︡، و ︀ آ﹡﹊﹥ ︋﹥ ! آرى: ﹝︀﹝﹢ن ﹎﹀️
  ا﹜︀م ︠︡او﹡︡ ︋︡ون د︻﹢ت ر︨﹢ل ︠︡ا ︋﹢ده ا︨️؟

  ﹩﹞ ﹅︨ا ︡﹢﹎ :️﹀﹎ ﹟﹞ ﹤︋ ︡رى ︑︀﹝﹏ ﹋︣دم ﹋﹥ ﹝︀﹝﹢ن﹇ ﹟﹞ :﹅︨︣ض او را ︋︣ ﹡﹍﹢ ︋﹥ : اى ا﹁ ﹟︀م از ︗︀﹡︉ ︠︡ا ︋﹢ده ا︨️، ﹋﹥ در ا﹛ا
  !اى ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ ﹝﹆︡م دا︫︐﹥

  .︫﹠︀︠️ ︑︀ ا﹠﹊﹥ ︗︊︣ا﹫﹏ از ︠︡او﹡︡ ︑︺︀﹜﹩ ︋︣اى او آورد ز︣ا ر︨﹢ل ︠︡ا ا︨﹑م را ﹡﹞﹩
  !ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ او را ︋﹥ ا︨﹑م ﹁︣ا ︠﹢ا﹡︡! ︋﹙﹩: ﹎﹀︐﹛

﹁ ︀ق︨إ ︀ ن د︻︀ه ︋︃﹝︣ اً أو ︑﹊﹙︿ ذ﹜﹈ ﹝﹟ ﹡﹀︧﹥ ﹇︀ل ﹇︀ل﹢﹊ د︻︀ه إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م ﹝﹟ أن ﹟﹫ ًر︨﹢ل ا ﹢﹚ ﹏
  )و﹝︀ أ﹡︀ ﹝﹟ ا﹜﹞︐﹊﹙﹀﹫﹟(﹁︃︵︣﹇️ ﹁﹆︀ل ︀ إ︨︀ق ﹐ ︑﹠︧︉ ر︨﹢ل اً إ﹜﹩ ا﹜︐﹊﹙︿ ﹁︅ن اً ﹆﹢ل 

  ﹇﹙️ أ︗﹏ ︀ أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︋﹏ د︻︀ه ︋︃﹝︣ اً
  ️﹀﹎ :﹅︨ن ر︨﹢ل ︠︡ا او را ︋﹥ ! اى ا﹢️︧﹫﹡ ︀ل ︠︀رج از دو ﹩﹊ ا﹡︡ن ︋﹥ ا﹝︣ ︠︡او﹡︡ ︋﹢ده ا︨️، و : ا︨﹑م ﹁︣ا ︠﹢ا﹡︡، ا﹝︣ از﹢︠ ﹟ا ︀

  .︀ ︎﹫︽﹞︊︣ از ﹡︤د ︠﹢د ︑﹊﹙︿ ﹡﹞﹢ده ا︨️
﹩﹞ ﹅︨ا ︡﹢﹎ :ر︨﹢ل ︠︡ا ﹡︧︊️ ︑﹊﹙︿ ﹝︡ه: ﹝︀﹝﹢ن ﹎﹀️! ︋︀ز ﹝﹟ ︑︀﹝﹏ ﹋︣دم ﹤︋ !️︖ ︤ى ﹡﹞﹩ او ︋︡ون﹫ از ︠﹢د ﹩آورد، و ︠︡او﹡︡  ︠︡ا

﹩﹞ ︡︀﹞︣﹁ :﹟﹫﹀﹚﹊︐﹝﹛ا ﹟﹞ ︀﹡و ﹝︀ ا.  



  » ︋﹠︡م آورم، و ︋︣ ︠﹢د ︋︴﹢ر ︨︀︠︐﹍﹩ ﹡﹞﹩ و ﹝﹟ ︋︡ون ︋︣﹨︀ن و ︖️ از ︗︀﹡︉ ︠︡ا ﹫︤ى را از ﹡︤د ︠﹢د ﹡﹞﹩ «
  !اى ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن، ︋﹙﹊﹥ ︋﹥ ا﹝︣ ︠︡او﹡︡، ︻﹙﹩ را د︻﹢ت ﹋︣ده ا︨️! ︋﹙﹩: ﹝﹟ ﹎﹀︐﹛
أ﹁︐︣اه ﹁﹪ : أ︻﹢ذ ︋︀ً ﹁﹆︀ل: ؟ ﹇﹙️﹊﹛ ﹁﹏ ﹝﹟ ︮﹀﹤ ا﹜︖︊︀ر ︗﹏ ︔﹠︀ؤه أن ﹊﹙︿ ر︨﹙﹥ د︻︀ء ﹝﹟ ﹐ ︖﹢ز ︻﹙﹫﹥  :﹇︀ل

 ﹢﹁ ن﹢﹆﹫︴ ﹐ ︀﹞ ﹛ ﹇︡ ﹋﹙︿ ر︨﹢ل اً ﹝﹟ د︻︀ء ا﹜︭︊﹫︀ن﹊﹛ز ︻﹙﹫﹥ ا﹢︖ ﹐ ︀﹫︊︮ ﹜﹚︨︀ق إن ︻﹙﹫︀ أ︨︀س ﹇﹢﹜﹈ إ﹫﹇
︡︻﹢﹨﹛ ا﹜︧︀︻﹤ و︣︑︡ون ︋︺︡ ︨︀︻﹤ ﹁﹑ ﹫﹚︻ ︉︖﹛ ﹁﹪ ار︑︡اد﹨﹛ ︫﹪ء و﹐ ︖﹢ز ︻﹙﹫﹛ ﹊﹛ ا﹜︨︣﹢ل ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م 

  أ︻﹢ذ ︋︀ً: ﹠︡ك أن ︑﹠︧︊﹥ إ﹜﹩ اً ︻︤ و︗﹏ ﹇﹙️أ︑︣ى ﹨︢ا ︗︀︤ا ︻
آ︀ ︠︡او﹡︡ ︗︊︀ر ︗﹏ ذ﹋︣ه، ا﹠︴﹢ر ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ا﹡︩ ︑﹊﹙﹫︿ ﹋﹠︡ ︑︀ د︻﹢ت ﹋﹠﹠︡، ﹋︧﹩ را ﹋﹥ ﹊﹛ در ︋︀ره او ︗︀︤ ﹡﹫︧️، و : ﹝︀﹝﹢ن ﹎﹀️  

  !︋﹥ او ﹝﹞﹠﹢ع و ︾﹫︣ ﹝﹞﹊﹟ ︋︀︫︡؟  ︑﹊﹙﹫︿ ﹡︧︊️
  !︐﹩ ︋﹥ او ︋︡﹨﹛︋︣م ︋﹥ ︠︡او﹡︡ ﹋﹥ ﹠﹫﹟ ﹡︧︊ ﹝﹟ ︎﹠︀ه ﹝﹩: ﹎﹀︐﹛

︋﹫﹠﹩ ﹋﹥ ︻﹙﹩ در ︀ل ︵﹀﹢﹜﹫️ ا︨﹑م آورد، و ︑﹊﹙﹫︿ و ﹊﹛ ︋︣ او ︗︀︤ ﹡︊﹢د، و  ︑﹢ در ا﹟ ﹇﹫︀س ﹎﹀︐︀رت ﹠﹫﹟ ﹝﹩! اى ا︨﹅: ﹝︀﹝﹢ن ﹎﹀️
︨﹢ل ︠︡ا و ر! آ﹡﹍︀ه ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ از ︗︀﹡︉ ︠︡او﹡︡ ︑﹊﹙﹫︿ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا︵﹀︀ل را د︻﹢ت ﹋﹠︡ ︋﹥ ا﹝︣ى ﹋﹥ ︵︀﹇️ آن را ﹡︡ار﹡︡؟ 

︫﹢د، و  ﹎︣د﹡︡، و در ︋︣﹎︪️ و ار︑︡اد︫︀ن از ا︨﹑م، ﹊﹞﹩ ︋︣ آ﹡︀ن ︗︀رى ﹡﹞﹩ ︠﹢ا﹡︡، و در ︨︀︻️ د﹍︣ آ﹡︀ ︋︣﹝﹩ در ا﹟ ︨︀︻️ آ﹡︀ را ﹝﹩
  !︀︫︡؟ در︋︀ره ار︑︡اد آ﹡︀ ︋﹑ ا︔︣ ︋︀︫︡، و  ﹟﹫﹠﹊﹞﹩ از ︗︀﹡︉ ر︨﹢ل ︠︡ا ︗︀︤ ﹡︊︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ ﹎︣دد، و ﹊﹛ ر︨﹢ل ︠︡ا  ﹫︤ى ﹐زم ﹡﹞﹩

  !︗﹏ ﹡︧︊️ د﹨﹩؟ وآ ︀﹠﹫﹟ ﹝︴﹙︊﹩ در ﹡︤د ︑﹢ ︗︀︤ ا︨️ ﹋﹥ آن را ︋﹥ ︠︡او﹡︡ ︻︤
  .︋︣م ︋﹥ ︠︡او﹡︡ ﹋﹥ ﹠﹫﹟ ﹡︧︊︐﹩ را ︋﹥ او ︋︡﹨﹛ ﹝﹟ ︎﹠︀ه ﹝﹩: ﹝﹟ ﹎﹀︐﹛

إ﹡﹞︀ ﹇︭︡ت ﹜﹀︱﹫﹙﹤ ﹁︱﹏ ︋︀ ر︨﹢ل اً ︻﹙﹫︀ ︻﹙﹩ ﹨︢ا ا﹜﹙﹅ أ︋︀﹡﹥ ﹠﹞ ︀︋﹛ ﹜﹫︺︣ف ﹝﹊︀﹡﹥  ︀ إ︨︀ق ﹁︃راك: ﹇︀ل 
﹁﹏ ︋﹙︽﹈ أن ا﹜︨︣﹢ل : ﹇︀ل. ︋﹙﹩: ︀ن اً ︑︊︀رك و︑︺︀﹜﹩ أ﹝︣ه ︋︡︻︀ء ا﹜︭︊﹫︀ن ﹜︡︻︀﹨﹛ ﹋﹞︀ د︻︀ ︻﹙﹫︀؟ ﹇﹙️و﹜﹢ ﹋  و﹁︱﹙﹥

  .﹐ أ︻﹙﹛ و﹐ أدري ﹁︺﹏ أو ﹜﹛ ﹀︺﹏: د︻︀ أ︡ا ﹝﹟ ا﹜︭︊﹫︀ن ﹝﹟ أ﹨﹙﹥ و﹇︣ا︋︐﹥ ﹜﹑ ︑﹆﹢ل أن ︻﹙﹫﹠︀ ا︋﹟ ︻﹞﹥؟ ﹇﹙️
  ...﹇︀ل ﹁︡ع ﹝︀ ﹇︡ و︲︺﹥ اً ︻﹠︀ و︻﹠﹈ ﹐ : ﹇︀ل إ︨︀ق أرأ️ ﹝︀ ﹜﹛ ︑︡ره و﹜﹛ ︑︺﹙﹞﹥ ﹨﹏ ︑︧︃ل ︻﹠﹥؟ ﹇﹙️

︋﹫﹠﹛ ﹋﹥ ︑﹢ ﹢﹍︋ ︡︀︋﹩ ﹋﹥ ا﹟ ﹁︱﹫﹙︐﹩ ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︻﹙﹩ را ︋︡ان ︋︣︑︣ى ︋︪﹫︡ه ا︨️، ﹁︱﹫﹙︐﹩  ︎︦ ︋﹠︀︋︣ا ﹟﹞ ﹟﹠﹫﹟ ﹝﹩: ﹝︀﹝﹢ن ﹎﹀️
و ا﹎︣ ︠︡او﹡︡ ︑︊︀رك و ︑︺︀﹜﹩ . ا︨️ ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︻﹙﹩ را ︋︡ان ﹁︱﹫﹙️ از ︀︨︣ ﹝︣دم ﹝﹞︐︀ز و ︸︀﹨︣ ︨︀︠️ ︑︀ ﹝︣دم ﹇﹫﹞️ و ﹁︱﹏ او را ︋︡ا﹡﹠︡

  !آرى: ﹋︣د، ︀︋︡ ︎﹫︀﹝︊︣ ﹨﹞﹥ ا︵﹀︀ل را ︋﹥ ا︨﹑م ︋﹢ا﹡︡، ﹨﹞︙﹠︀﹡﹊﹥ ︻﹙﹩ را ︠﹢ا﹡︡؟ ﹎﹀︐﹛ ︎﹫︀﹝︊︣ش را ا﹝︣ ︋﹥ د︻﹢ت ا︵﹀︀ل ︋﹥ ا︨﹑م ﹝﹩
آ ︀﹠﹫﹟ ﹝︴﹙︊﹩ ︋︐﹢  :︎︨︣﹛ ︻﹙﹩ ﹢ن ︎︧︣ ︻﹞﹢ى ︎﹫︽﹞︊︣ ︋﹢د، ﹁﹙︢ا او را ︋﹥ ا︨﹑م ﹁︣ا ︠﹢ا﹡︡، از ︑﹢ ﹝﹩: ︋︣اى ا﹢﹍﹡ ﹢︑ ﹤﹊﹠﹩: ﹝︀﹝﹢ن ﹎﹀️

  !ر︨﹫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︎﹫︽﹞︊︣ ﹊﹠﹀︣ از ا︵﹀︀ل از ا﹨﹏ ︠﹢د و از ا﹇︣︋︀ى ︠﹢د را ︋﹥ ا︨﹑م ﹁︣ا ︠﹢ا﹡︡ه ︋︀︫︡؟ 
︋﹥ ﹝﹟ ︋﹍﹢ آ ︀﹫︤ى را ! اى ا︨﹅: ﹝︀﹝﹢ن ﹎﹀️! دا﹡﹛، و ﹠﹫﹟ ﹝︴﹙︊﹩ ︋﹥ ﹝﹟ ﹡︨︣﹫︡ه ا︨️ ﹋﹥ آ︀ ︠﹢ا﹡︡ه و ﹡ ︀﹢ا﹡︡ه ا︨️ ﹡﹞﹩: ﹝﹟ ﹎﹀︐﹛
  ﹡﹥: ﹎﹀︐﹛! ︻﹙﹛ و ا︵﹑︻﹩ ﹡︡ارى، آ︀ ﹝﹢رد ︨﹣ال و ︋︀ز︎︨︣﹩ و ﹝﹣ا︠︢ه ﹇︣ار ︠﹢ا﹨﹩ ﹎︣﹁️؟ دا﹡﹩ و از او  ﹋﹥ ﹡﹞﹩

  !︋︣دار و ر﹨︀ ﹋﹟ ︋﹠︀︋︣ا﹟ از آ﹡︙﹥ ︠︡او﹡︡ از ﹝︀ و از ︑﹢ ﹡﹢ا︨︐﹥ ا︨️ د︨️: ﹝︀﹝﹢ن ﹎﹀️
اً ︋﹥  ﹁﹆︀ل ﹫﹩ ︋﹟ أ﹋︓﹛ ا﹜﹆︀︲﹪ ︀ أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ﹇︡ أو︲️ ا﹜﹅ ﹜﹞﹟ أراد ﹇︀ل ﹁︴︀ل ا﹜﹞︖﹙︦ وار︑﹀︹ ا﹜﹠︀ر

︣﹫﹛︀ق ﹁︃﹇︊﹏ ︻﹙﹫﹠︀ و﹇︀ل ﹝︀ ︑﹆﹢﹜﹢ن ﹁﹆﹙﹠︀ ﹋﹠︀ ﹡﹆﹢ل ︋﹆﹢ل أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟   ا︨︀ل إ﹇ ﹤︺﹁︡ ︡ا أن︡ر أ﹆ ︀﹞ ️︊︔وأ
ل اً ﹇︀ل ا﹇︊﹙﹢ا ا﹜﹆﹢ل ﹝﹟ ا﹜﹠︀س ﹝︀ ﹋﹠️ ﹔﹇︊﹏ ﹝﹠﹊﹛ ا﹜﹆﹢ل ا﹜﹙﹛ ️︭﹡ ︡﹇ ﹜﹛ أ︻︤ه اً ﹁﹆︀ل واً ﹜﹢﹐ أن ر︨﹢

﹤︐﹐وو ﹪﹚︻ ︉︋ ﹈﹫﹛︣ب إ﹆︐﹛︀︋ ﹈﹠إ﹡﹪ أد ﹜﹚﹛إ﹡﹪ ﹇︡ أ︠︣︗️ ا﹔﹝︣ ﹝﹟ ︻﹠﹆﹪ ا ﹜﹚﹛ا﹜﹆﹢ل ا.  
﹩﹞ ﹅︨ا ︡﹢﹎ :️﹀﹎ ﹜︓﹋ا ﹟︋ ﹩﹫ را آ︫: اى ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن: ﹝︖﹙︦ ︋﹥ ︵﹢ل ا﹡︖︀﹝﹫︡، و روز ︋︀﹐ آ﹝︡ و ﹅ ﹩︧﹋ دى ︋︣اى﹢﹝﹡ ︲︀ر و وا﹊

  .﹋﹥ ︠︡او﹡︡ در︋︀ره او اراده ︠﹫︣ ﹋︣ده ا︨️، و ︔︀︋️ و ا︨︐﹢ار ︨︀︠︐﹩ ﹫︤ى را ﹋﹥ ا︡ى ﹇︀در ︋︣ د﹁︹ آن ﹡﹫︧️
﹩﹞ ﹅︨ا ︡﹢﹎ :️﹀﹎ ︀ل رو ﹋︣د ︋﹥ ﹝︀ و ﹟︧️؟ : ﹝︀﹝﹢ن در ا﹫ ︀﹝︫ ﹤︣︷﹡!  

﹜﹫︐﹀﹎ ️︻︀﹝︗ ︀﹞ ﹩﹍﹝﹨ :﹤︣︷﹡ ︀ن ﹎﹀︐︀ر و﹝﹨ ︀﹞ ﹤︣︷﹡ ︀ن ا︻︤ه اً ا︠︐﹫︀ر ﹋︣ده ا︨️اى ا︨ ﹎﹀︐︀ر و﹠﹞﹣﹞ ︣﹫﹞ا ﹤﹋ ️!  
. ﹋︣د﹛ ﹎﹀︐︀ر را از ﹝︣دم ﹇︊﹢ل ﹋﹠﹫︡، ﹝︀ ﹎﹀︐︀ر را از ︫﹞︀ ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹩: ﹎﹀️ ﹡﹞﹩︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ ︨﹢﹎﹠︡ ︋﹥ ︠︡او﹡︡ ﹋﹥ ا﹎︣ ر︨﹢ل ︠︡ا : ﹝︀﹝﹢ن ﹎﹀️



﹐️ را از ︻︡ه ︠﹢د ︠︀رج ﹋︣دم، و از ﹎︣دن ︠﹢د ︨︀﹇︳ ︋︀ر ︎︣ورد﹎︀را ﹝﹟ ا﹝︣ و. ﹝﹟ در ﹎﹀︐︀رم راه ﹡︭﹫️ ا︪︀ن را ︎﹫﹞﹢دم!  ︋︀ر ︎︣ورد﹎︀را
  .﹡﹞︀﹛ ﹋﹠﹛ و ا︣︵ ﹟﹆﹥ را د﹟ ︠﹢د ا︑︀ذ ﹝﹩ ﹝﹟ ︋︀ ︉ ︻﹙﹩ و و﹐️ ︻﹙﹩ ︋︣اى ︑﹆︣ب ︋﹥ ︨﹢ى ︑﹢ ﹇︊﹢ل ︑︺︡ ﹝﹩!  ︋︀ر ︎︣ورد﹎︀را!  ﹡﹞﹢دم

ا﹜︓︀﹜︓﹤، : ﹜︊﹠︀ن، ا﹜︴︊︺﹤/ ︋﹫︣وت  -إ﹫︀ء ا﹜︐︣اث ا﹜︺︣︋﹪ دار : ، ﹡٢٩٦︫︣︀، ص٥، ا﹜︺﹆︡ ا﹜﹀︣︡، ج)﹨ـ٣٢٨﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹔﹡︡﹜︧﹪، ا﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ ر︋﹥ 
  .م١٩٩٩ -﹨ـ ١٤٢٠

  .﹋︣د ﹝︃﹝﹢ن در ا﹟ ﹎﹀︐﹍﹢ ︔︀︋️ ﹋︣د ﹋﹥ ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ﹇︀︋﹏ ︑﹊﹙﹫︿ ︋﹢ده ا︨️ و ﹎︣﹡﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ا︪︀ن را د︻﹢ت ﹡﹞﹪
︫﹢د ﹋﹥  در ﹢م ا﹐﹡︢ار د︻﹢ت ﹋︣ده، رو︫﹟ ﹝﹪ ﹝︧︺﹢دي ﹡﹫︤ ︻﹆﹫︡ه اش ︋︣ ا﹟ ا︨️ از آ﹡︖︀ي ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن را

  :ا︪︀ن در ︡ ︑﹊﹙﹫︿ ︋﹢ده ا︨️
وأ﹡︢ر ︻︪﹫︣︑﹈    :وأن ا﹜︨︣﹢ل د︻︀ه و﹨﹢ ﹝﹢︲︹ ا﹜︐﹊﹙﹫︿ ︋︷︀﹨︣ ﹇﹢﹜﹥ ︻︤ و︗﹏  و﹝﹠﹛ ﹝﹟ رأى أ﹡﹥ أول ﹝﹟ آ﹝﹟،

بًـ ا﹜﹠︀س إ﹜﹫﹥ وأ︑︊︺﹛ ﹜﹥ ا﹔﹇︣︋﹫﹟   .، و﹋︀ن ︋︡أ ︋︺﹙﹪ إذ ﹋︀ن أ﹇ًْ︣ـ
در  وا﹡︢ر ︻︪﹫︣︑﹈ ا﹐﹇︣︋﹫﹟«﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ا﹞︀ن آورد، و ر︨﹢ل ︠︡ا او را د︻﹢ت ﹋︣د در ︀﹜﹪ ﹋﹥ او ︵︊﹅ آ﹥  ︋︣︠﹪ ︻﹆﹫︡ه دارد ﹋﹥ ︻﹙﹪ اول

﹈︣ا وي ﹡︤د︣ت ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︫︣وع ﹋︣د ؛ ز︱ ︀ه ︑﹊﹙﹫︿ ︋﹢د و از﹍︀︗ ︹︋︀︑ ︣د﹝︀ن ︋﹥ وي و﹞ ﹟︣︑  ︣دم ︋︣اي وي ︋﹢د﹞ ﹟︣︑.  
 ﹪﹚︻ ﹟︋ ﹟﹫︧﹛ا ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︧﹛ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫٢٨٠︣، ص١﹝︣وج ا﹜︢﹨︉، ج) ﹨ـ٣٤٦﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜﹞︧︺﹢دي، ا︋﹢ا ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹅︊︵ ،.  

︨﹠﹪   ︋﹠︀ ︋︣ ا﹟ ا︨ ﹟﹟ ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥ ﹋﹥ ﹢ن ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹋﹢دك ︋﹢ده و ﹇︀︋﹏ ︑﹊﹙﹫︿ ﹡︊﹢ده از ا︗ ﹟️ ا︨﹑م آورد﹡︩ ارز︫﹪ ﹡︡ارد،
  .ا︨️ ﹋﹥ از روي ﹨﹢اي ﹡﹀︦ ︋﹥ ز︋︀ن او را﹡︡ه ︫︡ه و ﹨﹫︘ ︀︎﹥ ︻﹙﹞﹪ ﹡︡ارد

  سال و باالتر بوده است 13در سن ) ع(امیر مؤمنان :  خ دومپاس

  .﹨﹠﹍︀م ا︨﹑م آوردن ﹠︡ ﹇﹢ل ︋﹫︀ن ︫︡ه ا︨️؛ ﹨︪️ ︨︀ل، ﹡﹥ ︨︀ل، ده ︨︀ل، ︀زده ︨︀ل، و ︨﹫︤ده ︨︀ل︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م در ︨﹟ ﹝︊︀رك ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن 
﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹇﹢ل از ا︋﹟ ︻﹞︣ از دو ︵  ﹏﹆﹡ ︡﹫︗ ﹅︣ ﹝﹪دا﹡︡ و ︑︭︣ ﹇﹢ل ا︠﹫︣ را ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ روا️ ا︋﹟ ︻﹞︣ ︣︑ ﹫︮﹟ ﹇﹢ل ﹝﹪

  :︫︡ه ا︨️
وذ﹋︣ أ︋﹢ ز︡ ︻﹞︣ ︋﹟ ︫︊﹤ ﹇︀ل ︨︣ ︀﹠︔︡︕ ︋﹟ ا﹜﹠︺﹞︀ن ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ا﹜﹀︣ات ︋﹟ ا﹜︀︧︉ ︻﹟ ﹝﹫﹞﹢ن ︋﹟ ﹝︣ان ︻﹟ 

 ︨﹠﹤ و︑﹢﹁﹩ و﹨﹢ ا︋﹟ ︔﹑ث و︨︐﹫﹟ ︨﹠﹤ و﹨﹢ ا︋﹟ ︔﹑ث ︻︪︣ة ا︋﹟ ︻﹞︣ ر︲﹩ اً ︻﹠﹞︀ ﹇︀ل أ︨﹙﹛ ︻﹙﹩ ︋﹟ أ︋﹩ ︵︀﹜︉
  .و︗︡﹫︗ ﹟﹫﹟ و﹇︡ روي ︻﹟ ا︋﹟ ︻﹞︣ ﹝﹟ ﹨︢ا أ︮ ﹝︀ ﹇﹫﹏ ﹁﹩ ذ﹜﹈  ﹇︀ل أ︋﹢ ︻﹞︣ ر﹞﹥ اً

ا︣︑ ﹫︮ ﹟﹟ ﹇﹢ل ا︨️ ﹋﹥ در : ا︋﹢ ︻﹞︣و ﹎﹀︐﹥ ا︨️.. ︵︀﹜︉ ا︨﹑م آورد در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ︎︧︣ ︨﹫︤ده ︨︀﹜﹥ ︋﹢د  ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ :ا︋﹟ ︻﹞︣ ﹎﹀︐﹥ ا︨️
  .روا️ ︫︡ه ا︨️ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹎﹀︐﹥ ︫︡ه ا︨️ و از ا︋﹟ ︻﹞︣ از دو ︵︣﹅ ︠﹢ب 

، ١٠٩٤، ص٣، ا﹐︨︐﹫︺︀ب ﹁﹪ ﹝︺︣﹁﹤ ا﹔︮︀ب، ج )﹨ـ٤٦٣﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ ا﹜﹠﹞︣ي ا﹜﹆︣︵︊﹪ ا﹜﹞︀﹜﹊﹪، ا︋﹢︻﹞︣ ﹢︨︿ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ 
﹅﹫﹆︑ :︫︣︀﹡ ،ا﹜︊︖︀وي ︡﹝﹞ ﹪﹚︻ : ﹏﹫︖﹛ـ١٤١٢ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹨.  

  :﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ا︋﹟ ︖︣ ﹡﹫︤ ︋︺︡ از روا️ ا︋﹟ ︻﹞︣ ︨﹟ ا︋
︋﹟ ︔﹑ث  و︻﹟ ︨︣︕ ︋﹟ ا﹜﹠︺﹞︀ن ︻﹟ ﹁︣ات ︋﹟ ا﹜︀︧︉ ︻﹟ ﹝﹫﹞﹢ن ︋﹟ ﹝︣ان ︻﹟ ︋﹟ ︻﹞︣ أ︨﹙﹛ ︻﹙﹪ و﹨﹢

  .﹨︢ا أ︮ ﹝︀ ﹇﹫﹏ ﹁﹪ ذ﹜﹈  ﹇︀ل ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ ︻︪︣ة
︉︢︐﹛ا ︉︢︑   ٢٩٦، ص ٧ج  

  :ا﹡︡د ﹇﹢ل د﹍︣ از ︧﹟ ︋︭︣ي ﹡﹆﹏ ︫︡ه ﹋﹥ وي ︨﹟ ︱︣ت را ︎︀﹡︤ده ︀ ︫︀﹡︤ده ︨︀ل ﹝﹪
وأ︠︊︣﹡︀ أ︋﹢ ا﹜︧﹫﹟ ︋﹟ ︋︪︣ان ﹁﹪ ︗︀﹝︹ ︻︊︡ ا﹜︣زاق، أ﹡︀ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ﹝﹞︡ ا﹜︭﹀︀ر، ︔﹠︀ أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹠︭﹢ر، ︔﹠︀ ︻︊︡ 

ا︋﹟ ︠﹞︦  أول ﹝﹟ أ︨﹙﹛ ︻﹙﹪ ︋︺︡ ︡︠︖﹤ و﹨﹢: ا﹜︣زاق، أ﹡︀ ﹝︺﹞︣، ︻﹟ ﹇︐︀دة، ︻﹟ ا﹜︧﹟ و︾﹫︣ وا︡ ﹇︀ل 
  .︨️ ︻︪︣ة ︨﹠﹤ أو ︻︪︣ة

﹫︐︧﹡ ﹤﹋ ️︨و ︾﹫︣ او ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا ﹟︧ از ﹤﹋ ﹪﹛︀ ا︨️ در ﹪﹚︻ ﹤︖︡︠ 15﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋︺︡ از  ︀ ︨︀ل دا︫︐﹠︡ 16︨︀ل و.  
 ﹟﹝︣﹛︀ء ا﹫︲ ︡﹝﹞ ،﹪﹝︷︻﹔︀ى (ا﹁﹢︐﹞ا﹜︧﹠﹟ ا﹜︭︽︣ى، ج)﹨ـ٤٥٨ ︕︣︑﹝﹊︐︊﹤ ا﹜︫︣︡ : ، ﹡٥٢١︫︣︀، ص٥، ا﹜﹞﹠﹤ ا﹜﹊︊︣ي ︫︣ح و- ﹥︀ض، / ا﹜︧︺﹢د︣﹛ا

  م٢٠٠١ -﹨ـ ١٤٢٢ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︴︊︺﹤



﹝﹢رد و ︱︣ت ︻﹙﹪ در ︨﹟ ︑﹊﹙﹫︿ ︋﹢ده ا︨️ و  ︀﹡︤ده ︀ ︫︀﹡︤ده ︨︀ل ︋︀︫︡، د﹍︣ ا︻︐︣اض ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥ ︋﹪︋﹠︀︋︣ا ﹟︨ ﹤﹋ ﹟︱︣ت ︨﹫︤ده ، ︎
﹝︀﹡︡ و ا︮︣ار ︋︣ ا︫﹊︀ل ︗︤ ︻﹠︀د و د︫﹞﹠﹪ وي را ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹫︤ي د﹍︣ي را  ︗︀﹪ ︋︣اي ا︫﹊︀﹐ت وا﹨﹪ او ︋︀﹇﹪ ﹡﹞﹪

﹪﹝﹡ ️︋︀︔ ︡﹠﹋.  
﹋︣دم ﹋﹥ ︋︀ آ﹝︡ن ﹝﹟  و﹇︐﹪ وارد ﹝﹊﹥ ︫︡م ﹝︣دم ︠﹢︫︀ل ︫︡﹡︡ و ﹎﹞︀ن ﹝﹪  :﹎﹢︡ ﹇﹢ل ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋﹥ ﹝﹪ا︋﹢ ﹨﹙︀ل ︻︧﹊︣ي روا︐﹪ را از 

︋﹥ ︨﹢ي ﹝﹟ ︗﹞︹ ︫︡﹡︡ و از ا︋﹢ ︵︀﹜︉ ︫﹊︀️ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ا﹎︣ از ر︨﹢ل ︠︡ا ︀﹝️ ﹡﹞﹪ ﹋︣د﹡︡ ﹝︀ او را . ، ︎﹫︣وزي ︋︤ر﹎﹪ ﹡︭﹫︊︪︀ن ︫︡ه ا︨️
﹜د﹢︋ ﹤︐︪﹋.  

️ ﹝﹊﹤ ا︨︐︊︪︣وا ﹁︷﹠﹢ا أ﹡﹛ ﹁︐﹫﹚︻ ﹛ ︋﹆︡و﹝﹪ ﹁︐، وا︗︐﹞︺﹢ا إ﹜﹪ و︫﹊﹢ا أ︋︀ ︵︀﹜︉ ﹁﹙﹞︀ ﹇︡﹝: ﹇︀ل أ︋﹢ ︋﹊︣... 
  ︋﹠﹢ أ︋﹪ ︵︀﹜︉،: و﹝﹟ ︑︊︺﹥ ︻﹙﹩ ﹝︀﹜﹀﹤ د﹠﹛؟ ﹇︀﹜﹢ا: ﹇﹙️. ﹜﹢﹐ ︑︺︣︲﹥ دو﹡﹥ ﹜﹞︀ ا﹡︐︷︣﹡︀ ︋﹥: و﹇︀﹜﹢ا
﹜︐﹀﹎ :﹪﹞ ️︺︋︀︐﹞ ︀﹝︫ ﹟د ️﹀﹛︀﹞ ︣︋ او را ﹪︧﹋ ﹤ ︡﹠︐﹀﹎ ا︋﹢ ︵︀﹜︉  ﹁︣ز﹡︡ان: ﹋︣د؟.  

  :﹎﹢︡ ﹝﹪ا︋﹢ ﹨﹙︀ل 
  .و﹨︢ا ︡ل ︻﹙﹩ أن ︻﹙﹫︀ً ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م إذ ذاك ︋︀﹜︼ و﹜﹢ ﹋︀ن ︮︊﹫︀ً ︮︽﹫︣اً ﹜﹞︀ ا︻︐︡ ︋﹥ ︑︀︋︺︀ً
  .﹎﹀︐﹠︡ ا﹟ رو ا️ د﹐﹜️ دارد ﹋﹥ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م در آن ز﹝︀ن ︋︀﹜︼ ︋﹢ده و ا﹎︣ ﹋﹢دك ﹋﹢﹊﹪ ︋﹢د، ︋﹥ او︑︀︋︹ ﹡﹞﹪

 ﹩﹫ ﹟︋ ︡﹫︺︨ ﹟︋ ﹏︨ ﹟︋ ًا ︡︊︻ ﹟︋ ﹟︧﹛︣ان ا﹜︺︧﹊︣ي، أ︋﹢ ﹨﹙︀ل ا﹞ ﹟︋)︣ي، ج)﹨ـ٣٩٥﹝︐﹢﹁︀ى﹊︧︺﹚﹛ ﹏ا﹜︖︀﹝︹ ٤٩، ص١، ا﹔وا ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹅︊︵ ،
  .ا﹜﹊︊﹫︣

  طبق نظر علماي اهل سنت اسالم کودك نیز صحیح و پذیرفته است:  پاسخ سوم

﹨﹛ ﹝﹢رد ا﹝︀ ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡ ا︨﹑م ﹋﹢دك   ︋︣﹁︣ض ﹋﹥ ︨﹟ ︱︣ت ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹨﹠﹍︀م ا︨﹑م آوردن ︀︎﹫﹟ ︑︣ از ︋﹙﹢غ ︋﹢ده،
﹇︊﹢ل و ﹫︮ ا︨️؛ ︣ا ﹋﹥ در ︑︺﹙﹅ ا﹊︀م در آن ز﹝︀ن، ︑﹞﹫﹫︤ ︫︣ط ︋﹢ده، ﹡﹥ ︋﹙﹢غ و ︱︣ت ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م در ︨﹟ ︑﹞﹫﹫︤ ︋﹢ده ﹋﹥ ا︨﹑م 

در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ روا︀ت ﹁︣اوا﹡﹪ در . ︫﹢د را ا﹡︐︀ب ﹋︣ده ا︨️ و ﹎︣﹡﹥ ﹋﹢د﹋﹪ ﹋﹥ از ﹇﹢ه ︑﹞﹫﹫︤ و ︻﹆﹏ ︋︣︠﹢ردار ﹡︊︀︫︡، د﹟ و ﹝︢﹨︉ ︨︣ش ﹡﹞﹪
  :﹋﹠︡  ﹋︐︉ ا﹨﹏ ︨﹠️ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹝︡︻︀ي ﹝︀ را ︔︀︋️ ﹝﹪

  : اسالم را به ابن صیاد در حال کودکی عرضه کرد) ص(رسول خدا : روایت اول 

︀مﹳ« ٧٨﹝﹞︡ ︋﹟ ا︨﹞︀︻﹫﹏ ︋︀ري در ︋︀ب  َ﹚ ︨ؤ ِ﹪ِـ ا﹜ْ︅ِ ًـضﹳ ︻﹙﹩ ا﹜︭︊ُـ ﹙ُ﹩ ︻﹙﹫﹥ وًـ﹨َ﹏ؤ ﹳ︺︣ؤ ًـ ِ﹪ّـ ﹁َ﹞ًـ︀تًـ ﹨﹏ ︭ﹳ ﹛ًـ ا﹜︭︊ُـ َ﹚ ︨ؤ از ︋ ﹫︮︀ري،  »︋︀ب ︋ًـ︀ب إذا أَ
  ︫﹢د؟ دو ﹝︧︃﹜﹥ را ﹝︴︣ح ﹋︣ده و ﹊﹪ از ︨﹣ا﹜︩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ آ︀ ︋︣ ﹋﹢دك ا︨﹑م ︻︣︲﹥ ﹝﹪

  :در ا﹟ ︋︀ب را ا︋﹟ ︻﹞︣ روا︐﹪ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︋︣ ا︋﹟ ︮﹫︀د ﹋﹥ ﹋﹢دك ︋﹢د ا︨﹑م را ︻︣︲﹥ ﹋︣د و او ︫︀دت ︋﹥ ر︨︀﹜︐︩ داد
1289  ﹟︻ ٌ﹤ ًـانﹳ أ︠︊︣﹡︀ ︻︊︡ ا﹜﹙ُ ﹥ٌ أَنُـ ︋﹟ ︻ﹳ﹞ًـً︣ـ ر︲﹪ اً ︡︔﹠︀ ︻ًـ︊︡ؤ ﹳ﹢﹡ًُ︦ـ ︻﹟ ا﹜ّ︤﹨ِْ︣يِـ ﹇︀ل أ︠︊︣﹡﹪ ً︨ـ︀﹜ٌ﹛ﹳ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜﹙ُ

ؤ ︺ًـ︉ﹳ ﹝︹ ا﹜︭︊ِـ ︀د ︐﹩ وًـ︗ًـ︡ﹳوهﹳ ًـ﹙ْ ﹫ًـ︀نِ ︻﹠﹞︀ أ︠︊︣ه أَنُـ ︻ﹳ﹞ًـً︣ـ ا﹡ْ︴َ﹙َ﹅ًـ ﹝︹ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹁﹪ رًـ﹨ْ︳ ﹇ٌ︊ًـ﹏ًـ ︋﹟ ً︮ـ﹫ُـ
بًـ  ً︡ـ أُ︵ُ﹛ِ ︋ًـ﹠ٌ﹪ ﹝ًـ︽َ︀﹜َ﹤َ و﹇︡ ﹇َ︀رًـ بًـ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︋﹫︡ه ︔ُ﹛ُـ ﹇︀ل ﹐︋﹟ ︻ٌ﹠ْ ︺ﹳ︣ؤ ︐﹩ ︲ًـً︣ـ ︀د ا﹜ْﹳ﹙ُ﹛ًـ ﹁﹙﹛ ًـْ︪ ︋﹟ ً︮ـ﹫ُـ

︀د ﹫﹟ًـ ً︮ـ﹫ُـ ﹫ِـ ﹈ًـ ر︨﹢ل ا﹜ْ︃ُ﹝ِـ َ︡ﹳ أَ﹡ُ ︀د ﹁﹆︀ل أَْ︫ ﹪ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ﹥ٌ ﹁َ﹠ََ︷ً︣ـ إ﹜﹫﹥ ︋﹟ ً︮ـ﹫ُـ   ... ︑ََْ︪︡ﹳ أَ﹡ِ
ا︋﹟ ︮﹫︀د ر﹁︐﹠︡ د︡﹡︡ او ﹨﹞︣اه ﹋﹢د﹋︀ن در ﹡︤د ︠︀﹡﹥ ﹨︀ي ︋﹙﹠︡ ︋﹠﹪ ﹝︽︀﹜﹥ ︋︀زي  ︋﹥ ﹡﹆﹏ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻﹞︣، ︻﹞︣ ︋︀ ر︨﹢ل ︠︡ا ︋︀ ﹎︣و﹨﹪ ︋﹥ ︨﹢ي

︫︀دت ︋︡ه ﹋﹥ ﹝﹟ ر︨﹢ل : ر︨﹢ل ︠︡ا ︋︀ د︨︐︩ ︋﹥ او زد و ﹁︣﹝﹢د. و ا︋﹟ ︮﹫︀د ︨﹠︩ ﹡︤د﹞ ﹤︋ ﹈︡وده ﹝︐﹙﹛ ︫︡ن ر︨﹫︡ه ︋﹢د. ﹝﹪ ﹋﹠︡
 ﹜︣ت ﹡﹍︀ه ﹋︣د و ﹎﹀️. ︠︡ا︱ ﹤︋ ︀دت ﹝﹪ د﹨﹛ ﹋﹥ ︫﹞︀ ر︨﹢ل : ا︋﹟ ︮﹫︀د︫︡﹫︐︧﹨ ا﹝﹫﹫﹢ن... .  

  :در ︀︎︀ن روا️ آ﹝︡ه ﹋﹥ ا︨﹛ ا︋﹟ ︮﹫︀د ︮︀ف ︋﹢ده و ﹝︀درش او را ︋﹥ ا﹟ ا︨﹛ ︮︡ا ﹋︣د
︀د ...  ︀د ︀ ً︮ـ︀فٌ و﹨﹢ ا︨ؤ﹛ﹳ ︋﹟ ً︮ـ﹫ُـ   ...﹁﹆︀﹜️ ﹐︋﹟ ً︮ـ﹫ُـ

  ٤٥٤، ص﹫︮١ ا﹜︊︀ري ج
﹪﹞ ️ان ︋︀ب و روا﹢﹠︻ ﹟ا ﹏︀ري در ذ︋ ︀ناز ︫︀ر ﹪﹊ ﹪﹠﹫︻ ︧︡﹢﹡:  

  .﹑م ︻﹙﹩ ا﹜︭︽﹫︣و﹁﹫﹥ ︻︣ض ا﹖︨ 



  ﹤﹛﹢﹆︋ ﹤︊﹢︊︑ ﹟﹞ ︀ري︊﹛م، و﹨﹢ ﹝﹆︭﹢د ا﹑︐﹐إ︨﹑م ا﹜︭︊﹪ إن ﹇︀رب ا ﹥︮ ﹩﹚︻ م﹢﹇ ﹤︋ ︕︐︣ض ︻﹙﹩ : وا︺ ﹏﹨و
  .︺︣ض، و︋﹥ ﹇︀ل أ︋﹢ ﹠﹫﹀﹤ و﹝︀﹜﹈: ا﹜︭︊﹪ ا﹖︨﹑م ؟ و︗﹢ا︋﹥ 

م ﹋﹢دك ا﹎︣ ﹡︤د﹈ ︋﹥ ︨﹟ ا︐﹑ل ︋︀︫︡، ﹎︣و﹨﹪ ︋﹥ ا﹟ روا︮ ︣︋ ️️ ا︨﹑. در ا﹟ روا️ آ﹝︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا︨﹑م ︋︣ ﹋﹢دك ︻︣︲﹥ ︫︡ه ا︨️ 
    . ....ا︨︐︡﹐ل ﹋︣ده ا﹡︡ و ﹝﹆︭﹢د ︋︀ري ﹡﹫︤ از ︋︀ب ﹎︢اري اش ﹨﹞﹫﹟ ا︨️

  ١٦٨، ص ٨ج   ︻﹞︡ة ا﹜﹆︀ري

  : اسالم را بر کودك یهودي در مرض وفات عرضه کرد) ص(رسول خدا :  روایت دوم

︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ا︨﹑م را ︋︣ ﹋﹢دك ﹢دي ﹋﹥ در ︫︣ف ﹝︣دن ︋﹢د ︋︀ري و د﹍︣ ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ از ا﹡︦ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠
  :︻︣︲﹥ ﹋︣د و او ا︨﹑م آورد و ︋︺︡ از آن ر︨﹢ل ︠︡ا ︋﹥ ︠︀︵︣ ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡﹡︩، ﹞︡ ︠︡او﹡︡ را ︋﹥ ︗︀ي آورد

﹢ًـ ︋﹟ زَؤ︡ ︻﹟ ︔َ︀︋ِ️ ︻﹟ أَ﹡ٍَ︦ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ 1290 ︀دَ وًـ﹨ْ ب  ︀﹠︔ً︡ـ﹞ُـ ﹢دٌيأ  ︡︔﹠︀ ︨ﹳ﹙َ﹫ؤ﹞ًـ︀نﹳ ︋﹟ ًـ︣ؤ ًُـ َ︀ل ﹋︀ن ︾ُ﹙َ︀م﹇
ً︡ـ رًـأٌْ︨﹥ٌ َ﹆︺ًـً︡ـ ︻ٌ﹠ْ ︃َ︑َ︀هﹳ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ًـ︺ﹳ﹢دﹳهﹳ ﹁َ ضًـ ﹁َ ︡ﹳمﹳ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹁َ﹞ًـِ︣ ًْـ  ﹤﹛ ︀ل﹆﹁

︵ٌ︹ؤ أَ︋ًـ︀ ا﹜ْ﹆َ︀ٌ︨﹛ِ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ أَ︨ؤ﹙ٌ﹛ؤ ً︡ـهﹳ ﹁﹆︀ل ﹜﹥ أَ ︃َ︨ؤ﹙َ﹛ًـ ﹁َ﹠ََ︷ً︣ـ إ﹜﹩ أ︋﹫﹥ و﹨﹢ ︻ٌ﹠ْ جًـ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ ﹁ًََ︣ـ  ﹁َ
︀رِ َ︢هﹳ ﹝﹟ ا﹜﹠ُ   .و︨﹙﹛ و﹨﹢ ﹆﹢ل ا﹜ًْـ﹞ؤ︡ﹳ ﹜ٌ﹙ُ﹥ٌ ا﹜︢ي أَ﹡ْ﹆َ

ر︨﹢ل ︠︡ا ︋﹥ او . ر︨﹢ل ︠︡ا ︋﹥ ︻﹫︀د︑︩ آ﹝︡ و ︋︀﹐ ︨︣ش ﹡︪︧️. ︾﹑م ﹢دي ︠︡﹝️ ﹋︀ر ︎﹫︀﹝︊︣ ︋﹢د روزي ﹝﹢﹎ :︫︡ ︰︣︡ ا﹡︦ ﹝﹪
. از ا︋﹢ ا﹜﹆︀︨﹛ ا︵︀︻️ ﹋﹟، ︎︦ ︠﹢دش ا︨﹑م آورد: ︀ه ﹋︣د ︋﹥ او ﹎﹀️ا︨﹑م ︋﹫︀ور، ا﹟ ﹋﹢دك ︋﹥ ︨﹢ي ︎︡رش ﹋﹥ در ﹡︤دش ︋﹢د ﹡﹍: ﹁︣﹝﹢د

  .︨︍︀س ︠︡او﹡︡ي را ﹋﹥ او را از آ︑︩ ﹡︖︀ت داد: ﹎﹀️ ر︨﹢ل ︠︡ا از ﹡︤د وي ︋﹫︣ون آ﹝︡ و ﹝﹪
  ٤٥٥ص   ،١ج   ﹫︮ ا﹜︊︀ري

  :﹡﹢ ﹪﹠﹫︻ ︧︡﹊﹪ از ︫︀ر︀ن ︋︀ري ﹝﹪
︻︣ض ا﹖︨﹑م ︻﹙﹩ ا﹜︭︊﹪، و﹜﹢﹐ ︮︐﹥   :و﹁﹫﹥... ﹟ ا﹜﹠︀ر ا﹜﹞︡ ً ا﹜︢ي أ﹡﹆︢ه ﹝... ︻︊︡ ا﹜﹆︡وس : ﹋︀ن ا︨﹞﹥: ﹇﹫﹏

﹤﹫﹚︻ ﹤︲︣︻ ︀﹞ ﹤﹠﹞ .  
ر︨﹢ل ︠︡ا ا︨﹑م را ︋︣ » ا﹜﹞︡ ً ا﹜︢ي ا﹡﹆︢ه ﹝﹟ ا﹜﹠︀ر: و ︵︊﹅ ︗﹞﹙﹥ ... ﹎﹀︐﹥ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا︨﹛ ا﹟ ︾﹑م ﹢دي ︻︊︡ ا﹜﹆︡وس ︋﹢ده ا︨️ 

﹪﹝﹡ ﹫︮ ︀ر را ا﹡︖︀م ﹡﹞﹪ دادر︨﹢ل ︠︡ا   ︋﹢د، ﹋﹢دك ︻︣︲﹥ ﹋︣د و ا﹎︣ ا︨﹑م آوردن ﹋﹢دك﹋ ﹟ا.  
  ١٧٦، ص ٨︻﹞︡ة ا﹜﹆︀ري ج 

  :﹡﹢︧︡ ا︋﹟  ﹤﹋ ︣︖﹊﹪ از ︫︀ر︀ن ︋︀ري ا︨️ ﹡﹫︤ ﹝﹪
  » ︋︀ب ﹋﹫︿ ︺︣ض ا﹖︨﹑م ︻﹙﹩ ا﹜︭︊﹪ «﹇﹢﹜﹥ 

و︡ل ︻﹙﹩ ︮﹤ إ︨﹑م  و﹋︀ن إذ ذاك ﹜﹛ ︐﹙﹛ ﹁︅﹡﹥ ︡ل ︻﹙﹩ ا﹜﹞︡︻﹩... ذ﹋︣ ﹁﹫﹥ ︡︒ ︋﹟ ︻﹞︣ ﹁﹪ ﹇︭﹤ ︋﹟ ︮﹫︀د 
  .﹔﹡﹥ ﹁︀︡ة ا﹜︺︣ض  ﹆︊﹏﹜﹢ أ﹇︣ ﹜ وأ﹡﹥  ا﹜︭︊﹪

ا﹟ روا️ .. ︫︡  در ا﹟ ︋︀ب روا️ ا︋﹟ ︻﹞︣ را در ﹇︭﹥ ا︋﹟ ︮﹫︀د ذ﹋︣ ﹋︣ده و او در ︨﹠﹪ ︋﹢د ﹋﹥ ﹝︐﹙﹛ ﹡﹞﹪»  ...︋︀ب ﹋﹫︿  «﹇﹢ل ︋︀ري 
  .﹨﹞﹫﹟ ا︨️ز︣ا ﹁︀︡ه ︻︣︲﹥ ا︨﹑م   آوردن ﹋﹢دك ﹫︮ ا︨️ و ا﹎︣ ﹋﹢دك ا﹇︣ار ︋﹥ ا︨﹑م ︋﹊﹠︡ ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ا︨️؛ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا︨﹑م  د﹐﹜️ ﹝﹪

  ١٧٢، ص٦﹁︐ ا﹜︊︀ري ج 
﹪﹞ ︣﹍و در ︗︀ي د ︧︡﹢﹡:  

 ﹟︋ ﹥︭﹇ ﹪﹁ ︣﹝︻ ﹟︋ ︒︡ ︀﹛إ︨﹑م ا﹜︭︊﹪ أو ﹥︮ ﹟﹞ ﹤﹫﹛ذ﹨︉ إ ︀﹞ ︗︣︑ ︒︀د﹛ أورد ا﹜﹞︭﹠︿ ﹁﹪ ا﹜︊︀ب أ︔
  .و﹋︀ن إذ ذاك دون ا﹜︊﹙﹢غ .. ︮﹫︀د 

﹡︧︐﹫﹟ روا︐︩ از ا︋﹟ ︻﹞︣ در ︋︀ره ا︋﹟ ︮﹫︀د . د﹨︡ ﹪﹝︭﹠︿ در ا﹟ ︋︀ب روا︀︑﹪ را آورده ﹋﹥ ︻﹆﹫︡ه وي را در ︮️ ا︨﹑م ﹋﹢دك ر︗︀ن ﹝
  .وي در آن ز﹝︀ن در ︨﹟ ﹋﹞︐︣ از ︋﹙﹢غ ︋﹢د. ... ا︨️ 

  ٢٢٠، ص٣﹁︐ ا﹜︊︀ري ج 



  :دا﹡︡ ، ا﹟ دو روا︋ ️︀ري را د﹜﹫﹏ ︋︣ ︮️ ا︨﹑م ﹋﹢دك ﹝﹪» ︑﹠﹆﹫︑ ﹆﹫﹅ أ︀د︒ ا﹜︐︺﹙﹫﹅ «︫﹞︦ ا﹜ ﹟︡﹠︊﹙﹪ در ﹋︐︀ب 
﹋︀ن ︾﹑م ﹢دي ︡م ا﹜﹠︊﹪ ﹁﹞︣ض ﹁︃︑︀ه ا﹜﹠︊﹪ : رواه ا﹜︊︀ري ﹁﹪ ﹫︮﹥ ﹇︀ل ﹝︀ وا﹜︡﹜﹫﹏ ︻﹙﹩ ︮﹤ إ︨﹑م ا﹜︭︊﹪
﹐ : ﹝﹟ ﹇︀ل : و﹋︢ا ا﹜﹠︊﹪ ︻︣ض ︻﹙﹩ ︮﹫︀د ا﹖︨﹑م و﹨﹢ ︾﹑م ﹜﹛ ︊﹙︼، و﹇︀ل ... أ︨﹙﹛ ،    :︺﹢ده ﹁﹆︺︡ ︻﹠︡ رأ︨﹥ ﹁﹆︀ل ﹜﹥

  ...إ﹜﹥ إ﹐ اً د︠﹏ ا﹜︖﹠﹤
أ﹛︀︮ ﹟﹝ ︫︺︊︀ن، : ، ︑﹆﹫﹅١١١، ص٣، ︑﹠﹆﹫︑ ﹆﹫﹅ أ︀د︒ ا﹜︐︺﹙﹫﹅، ج )﹨ـ٧٤٤﹢﹁︀ى﹝︐(ا﹜﹠︊﹙﹪، ︫﹞︦ ا﹜︡﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︀دي 

  .م١٩٩٨ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ﹡︀︫︣

  : اسالم آوردن گروهی از کودکان در صدر اسالم: روایت سوم 

ر﹁︐﹫﹛ و ︑︺︡ادي از ﹋﹢د﹋︀ن ︋﹥ ) در آن ︱﹢ر ﹡︡ا︫️ ︗﹠﹍﹪ ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا(︵︊︣ا﹡﹪ روا︐﹪ را از ﹝︧﹙﹛ ︑﹞﹫﹞﹪ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋﹥ در ︨︣﹥ ي 
، را ︋︣ ︫﹞︣د  ، ر︨﹢ل ︠︡ا ︎︀داش و ︔﹢اب ا﹟ ﹋﹥ ﹝︀ آ﹡︀ را ︋﹥ ا︨﹑م د︻﹢ت ﹋︣د﹛ و ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡﹡︡ ︎﹫︪﹠︀د ﹝﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡﹡︡ و ︋︺︡ از ︋︣﹎︪️

  :﹝︐﹟ روا️ ا﹟ ا︨️. 
ْ︪﹆ٌ﹪ّـ ︔﹠︀ أ︋  و ا﹜ِ︡ـ﹝ًـ ٍ ︔َ﹠َ︀ ﹝ﹳ﹢ً︨ـ﹩ ︋﹟ ﹨َ︀رﹳونًـ ︔﹠︀ ا﹜ًْـ﹊َ﹛ﹳ ︋﹟ ﹝ﹳ﹢ً︨ـ﹩ ︡︔﹠︀ أ︋﹢ زُرؤ︻ًـ﹤َ ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ︻ًـ﹞︣ؤ ﹢ ﹝ﹳ︧ؤٍِ︣ ح وًـًـُ︡ـ

︀نٍ ︔﹠︀ ا﹜ًْـ︀رِثﹳ ︋﹟ ﹝ﹳ︧ؤ﹙ٌ﹛ٍ ا﹜︐ُ﹞ٌ﹫﹞ٌ﹪ّـ ︻﹟ أ︋﹫﹥ ﹇︀ل ︋ًـ︺ًـ︓َ﹠َ︀ ر︨﹢ل ا ُـ ﹥ٌ ︮﹙﹩ ﹇َ︀﹐ ︔﹠︀ ً︮ـً︡ـ﹇َ﹤ُ ︋﹟ َ︠︀﹜ٌ︡ ︻﹟ ︻︊︡ ا﹜ ﹟︋ ﹟﹝ً︧︣ـ ُ﹚﹛
﹤ ﹁﹙﹞︀ ﹨َ︖ًـ﹞ؤ﹠َ︀ ︻﹙﹩ ا ﹥ﹳ ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹁﹪ ً︨ـُِ︣ـ ﹢نًـ ا﹜﹙ُ ︱ٌ︖ّـ ؤ﹫ًـ︀نﹳ ًـ ًـ︀ءﹳ وًـا﹜︭︊ِـ ︊ًـ﹙َ﹠َ︀ ا﹜﹠ِ︧ ْ﹆ ٌ﹪ ﹁َ︀︨ؤ︐َ ﹆َُ︡ـ﹝ؤ️ﹳ أَ︮ؤًـ︀︋ِ﹪ ︻﹙﹩ ﹁ًَ︨︣ـ ﹜ْ﹆َ﹢ؤمِ ︑َ

﹀ًُ︧ـ﹊ُ﹛ؤ ﹇︀﹜﹢ا ﹡︺﹛ وا أَ﹡ْ زُ ِ︣︡ﹳونًـ أَنؤ ︑ًُـِ︣ـ ُ︑ ﹜﹛ ️﹚﹆﹁  ﹳهﹳ ٍ︡ا ︻ًـ︊︡ؤ ﹥ﹳ وًـأَنُـ ﹝ﹳًـ﹞ُـ ﹢ا أََْ︫︡ﹳ أَنؤ ﹐ إِ﹜َ﹥ًـ إِ﹐ ا﹜﹙ُ ُ﹛﹢ ُ﹇ ️﹚﹇
ﹳ﹢﹜ُ﹥ﹳ ﹢﹨َ وًـرً︨ـ ُ﹛︀َ﹆ ﹥ٌ ︮﹙﹩ ا﹜  ︀﹁َ ﹠َ︀ إ﹜﹩ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ ً︭ـً︣ـ﹁ْ ︽َ﹠ٌ﹫﹞ًـ﹤ٌ ﹁َ﹞ًـ﹠َ︺ؤ︐َ﹠َ︀ ︔ُ﹛ُـ ا﹡ْ ﹠َ︀ ︻﹙﹩ ا﹜ْ ﹢ا أًَْ︫︣ـ﹁ْ ُ﹛︀َ﹆ ﹙ُ﹥ﹳ ﹁َ︖ًـ︀ءًـ أَ︮ؤًـ︀︋ِ﹪ ﹁َ﹑﹝ﹳ﹢﹡ٌ﹪ ﹁َ

َ︢ا ﹝ٌ﹟ًـ ا﹔َ︗ؤِ︣ َ︢ا وًـ﹋َ ً︧ـ︀نٍ ﹋َ ﹥ﹳ ﹜﹥ ﹝﹟ ﹋﹏ إِ﹡ْ   ...︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹁﹆︀ل ﹝︀ ︑َ︡ؤرﹳونًـ ﹝︀ ً︮ـ﹠َ︹ًـ ﹜﹆︡ ﹋َ︐َ︉ًـ ا﹜﹙ُ
﹞ ﹪﹝﹫﹝︑ ﹟︋ ﹜﹚︧﹞﹪ ︡﹢﹎ :﹤︨︣ را در ︀﹞ ﹤﹛︀ران ︎﹫︩ د︨︐﹪  ﹨﹠﹍︀﹝﹪. اي ﹁︨︣︐︀د ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ از ﹟﹞ ﹜︣د﹋ ﹤﹚﹝ ︀﹡آ ︣︋ ﹤﹋
َْ︫︡ﹳ  :︋﹍﹢﹫︡: ﹎﹀︐﹛. ︋﹙﹪: ︠﹢ا﹨﹫︡ ︗︀ن ︑︀ن را ﹡﹍﹥ دار︡؟ ﹎﹀︐﹠︡ ﹝﹪: ﹝﹟ ︋﹥ آ﹡︀ ﹎﹀︐﹛. ﹋﹠﹠︡ د︡﹛ ز﹡︀ن و ﹋﹢د﹋︀ن ﹎︣﹥ ﹝﹪. ﹋︣دم و ︗﹙﹢ ر﹁︐﹛ أَ

﹥ﹳأَنؤ ﹐ إِ ُ﹛﹢ ︨ﹳ هﹳ وًـرًـ ؤ︡ﹳ ًـ﹞ُـٍ︡ا ︻︊ًـ أَنُـ ﹝ﹳ ﹥ﹳ وًـ ﹐ ا﹜﹙ُ ﹥ًـ إِ ﹝︀ ︋﹥ ︾﹠﹫﹞️ د︨️ ﹝﹪ : ︀ران ﹝﹟ آ﹝︡﹡︡ ﹝︣ا ﹝﹑﹝️ ﹋︣د﹡︡ و ﹎﹀︐﹠︡. آ﹡︀ ا︫ ﹟︀د︑﹫﹟ را ﹎﹀︐﹠︡. ﹜َ
︫︡︡ ︹﹡︀﹞ ﹪﹛و ﹜︐﹁︀ .︡؟ ︠︡او﹡︡ ︋︣اي ﹨︣ : ﹜﹥ ︋︣﹎︪︐﹫﹛ ﹁︣﹝﹢د و﹇︐﹪ ﹡︤د ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ︀ر ﹋︣د﹋ ﹤ ︡﹫﹡و ﹝﹫︡ا ﹟﹫﹠ ︀﹝︫ ︣دي از﹁

  . ...﹠︀ن ︎︀دا︫﹪ را ﹡﹢︫︐﹥ ا︨️
  ٤٣٣، ص١٩ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹜﹊︊﹫︣ ج 

  :﹡﹢︧︡ ︗﹑ل ا﹜︡﹟ ︨﹫﹢︵﹪ ا﹟ روا️ را د﹜﹫﹏ ︋︣ ︮️ ا︨﹑م ﹋﹢دك ذ﹋︣ ﹋︣ده و ﹝﹪
  ...ا﹜︓︀﹡﹪ ︻︪︣ ﹁﹪ ︮﹤ إ︨﹑م ا﹜︭︊﹪ ا﹜﹞﹞﹫︤ ا︨︐﹆﹑﹐ و︗︀ن 

 ️﹚﹇ ﹤︐︭﹛ ︡ل ︀﹝﹞رواه أ︋﹢ داود ﹁﹪ ︨﹠ و ︀﹞ ︒︡﹛﹝︧﹙﹛ ا﹜︐﹞﹫﹞﹪ ﹇︀ل ︋︺︓﹠︀ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ﹝﹟ ا ﹟︻ ﹤﹠
︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹁﹪ ︨︣﹤ ﹁﹙﹞︀ ﹨︖﹞﹠︀ ︻﹙﹩ ا﹜﹆﹢م ︑﹆︡﹝️ أ︮︀︋﹪ ︻﹙﹩ ﹁︣س ﹁︀︨︐﹆︊﹙﹠︀ ا﹜﹠︧︀ء وا﹜︭︊﹫︀ن ︱︖﹢ن ﹁﹆﹙️ 

  ..﹜︣︑ ﹜︡ون أن ︑︣زوا أ﹡﹀︧﹊﹛ ﹇︀﹜﹢ا ﹡︺﹛ 
  . ...ا︋️︨︒ دوازد﹨﹛ در ︮️ ا︨﹑م ︮︊﹪ ﹝﹞﹫︤ ︋﹥ ︮﹢رت ا︨︐﹆﹑﹜﹪ ا︨️ و در آن دو ﹡︷︣ 

﹪﹞ ﹟﹞ ﹜﹢﹎ :️︨ا︨️ ﹋﹥ ا︋﹢ داود آن را درس ︨﹠﹟ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا ﹪﹝﹫﹝︑ ﹜﹚︧﹞ ️آن د﹐﹜️ دارد روا ️︮ ︣︋ ﹤﹋ ﹪︑︀از روا... .  
  ١٤٠٣ا﹔و﹜﹩ : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  –دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ، دار ا﹜﹠٢٢١︪︣، ص١، ا﹔︫︊︀ه وا﹜﹠︷︀︣، ج)﹨ـ٩١١﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜︧﹫﹢︵﹪، ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ 

  م علماي اهل سنت در قبول اسالم صبیکال

  :﹋﹠﹫﹛ در ا︨ ️﹝︧﹇ ﹟﹠︀ن ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ را در ︮️ ا︨﹑م ︮︊﹪ ︋﹫︀ن ﹝﹪

1 . ﹤﹀﹫﹠ ﹢︋ـ 150 ﹝︐﹢﹁︀ي (ا﹨ (  



﹪﹞ ﹫︮ ︀ف، ا︨﹑م آوردن ﹋﹢دك را﹠ا ︉﹨︢﹞ ︦﹫ر ﹤﹀﹫﹠ ﹢︋دا﹡︡ ا .﹟رازي ︫︀﹁︺﹪ ا ︣﹁ ︣ده ا︨️ ﹇﹢ل وي و ا︨︐︡﹐﹜︩ را﹋ ﹏﹆﹡ ﹤﹡﹢﹎:  
︀﹛ا ﹥︧﹞: ﹥﹀﹫﹠ ﹪︋أ ︡﹠︻ ﹫︮ ﹪︊︭﹛إ︨﹑م ا﹜︭︊﹪ ﹔ن ﹇﹢﹜﹥ ... ، إ︨﹑م ا ﹥︮ ﹩﹚︻ ﹥﹒د﹜ّ️ ﹨︢ه ا ﹥﹀﹫﹠ ﹢︋︀ل أ﹇

:   )ً︀﹠ٌ﹞ْ﹣ ﹢اْ ﹜ٌ﹞ًـ﹟ؤ أَْ﹜﹆َ﹩ إِ﹜َ﹫ؤ﹊ُ﹛ﹳ ا﹜ُ︧ـ﹙َ︀مًـ ﹜َ︧ؤ️ًـ ﹝ﹳ ُ﹛﹢ ُ﹆   .︻︀م ﹁﹪ ﹅ ا﹜︭︊﹪، و﹁﹪ ﹅ ا﹜︊︀﹜︼ ) وًـ﹐َ ︑َ
و﹐ ︑﹆﹢﹜﹢ا : ز︣ا ﹇﹢ل ︠︡اي ﹝︐︺︀ل . ا﹟ آ﹥ د﹐﹜️ ︋︣ ︮️ ا︨﹑م ﹋﹢دك دارد  :︨️وي ﹎﹀︐﹥ ا. ا︨﹑م ﹋﹢دك در ﹡︤د ا︋﹢ ﹫︮ ﹤﹀﹫﹠ ا︨️

  .︫﹢د ︻︀م ا︨️ و ︫︀﹝﹏ ︮︊﹪ و ︋︀﹜︼ ﹝﹪.. ﹜﹞﹟ ا﹜﹆﹪ 
 -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ، ﹡٢٠٣︫︣︀ص    ١١، ا﹜︐﹀︧﹫︣ ا﹜﹊︊﹫︣ أو ﹝﹀︀︑﹫ ا﹜︽﹫︉، ج )﹨ـ٦٠٤﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︣ازي ا﹜︪︀﹁︺﹪، ﹁︣ ا﹜︡﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹞︣ ا﹜︐﹞﹫﹞﹪ 

  .م٢٠٠٠ - ﹨ـ ١٤٢١ا﹔و﹜﹩، : ﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤︋
  :﹝︀وردي ︫︀﹁︺﹪ ﹡﹫︤ ︋︺︡ از ﹇﹢ل ا︋﹢ ﹠﹫﹀﹥ ا︨︐︡﹐ل د﹍︣ ا︪︀ن را ﹝︐︢﹋︣ ︫︡ه ا︨️

 ﹥﹀﹫﹠ ﹢︋إ︨﹑م ا﹜︭︊﹪ ورد︑﹥ :و﹇︀ل أ ︭ ︀︋ ﹏︐﹆ ﹐و.  
︀︗︀︖︐روي ︻﹟ ا﹜﹠︊﹪ : ا ︀﹝︋]︭︣ا﹡﹥ : أ﹡﹥ ﹇︀ل] ص﹠ دا﹡﹥ أن﹢ ا﹜﹀︴︣ة ﹁︃︋﹢اه ﹩﹚︻ ︡﹛﹢ د﹢﹛﹢﹞ ﹏﹋ ﹩︐ ﹤﹡︀︧︖﹝ أو

﹁︀﹇︐︱﹩ أن ﹊﹢ن ﹝︀ أ︻︣ب ﹜︧︀﹡﹥ ︻﹠﹥ ﹝﹟ ا﹖︨﹑م أو ا﹜︣دة ﹫︮︀ً، و﹔﹡﹥ ). ︺︣ب ︻﹟ ﹜︧︀﹡﹥، ﹁︅﹝︀ ︫︀﹋︣اً وإ﹝︀ ﹋﹀﹢راً
  .﹝﹞﹟ ︭ ﹝﹠﹥ ﹁︺﹏ ا﹜︺︊︀دة، ﹁︭ ﹝﹠﹥ ا﹖︨﹑م وا﹜︣دة ﹋︀﹜︊︀﹜︼

د﹜﹫﹏ ا︋﹢ ﹠﹫﹀﹥ روا️ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً . ︫﹢د ﹥ ﹡﹞﹪ا︨﹑م ﹋﹢دك و ﹝︣︑︡ ︫︡ن او ﹫︮ ا︨️ ا﹝︀ ا﹎︣ ﹝︣︑︡ ︫﹢د، ﹋︪︐  :ا︋﹢ ﹠﹫﹀﹥ ﹎﹀︐﹥ ا︨️
﹎︣دا﹡︡ ︑︀ ا﹟ ﹋﹥  ︫﹢د ا﹝︀ ︎︡ر و ﹝︀درش او را ﹢دي و ︀ ﹡︭︣ا﹡﹪ ︀ ﹝︖﹢︨﹪ ﹝﹪ ﹨︣ ﹡﹢زادي ︋︣ ﹁︴︣ت ا﹜﹪ زاده ﹝﹪: ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ا︨️ ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢د

را﹡︡ از ا︨﹑م و ︀  ︨️ ﹋﹥ آ﹡︙﹥ را ﹋﹢دك ︋﹥ ز︋︀﹡︩ ﹝﹪﹝﹆︐︱︀ي روا️ ا﹟ ا. ︠﹢د ﹋﹢دك ز︋︀﹡︩ ︋︀ز ︫﹢د؛ ︎︦ او ︀ ︫︀﹋︣ ا︨️ و ︀ ﹋﹀︣ان ﹋﹠﹠︡ه
  .و ا﹎︣ از ﹋︧﹪ ﹋﹥ ا﹡︖︀م ︻︊︀د︑︩ را ﹫︮ ︋︀︫︡، ا︨﹑م و رده اش ﹡﹫︤ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹁︣د ︋︀﹜︼ ﹫︮ ︋︀︫︡. ار︑︡اد، ﹫︮ ا︨️

 ︉﹫︊ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹪﹚︻ ،﹪︺﹁︀︪﹛︀وي ا﹜﹊︊﹫︣ ﹁﹪ ﹁﹆﹥ ﹝︢﹨︉ ا﹖﹝︀م ا﹜︪︀﹁︺)﹨ـ٤٥٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜﹞︀وردي ا﹜︊︭︣ي ا﹛ج، ا ،﹪﹡︤﹝﹛ا ︭︣︐﹞ ١٣﹪ و﹨﹢ ︫︣ح ،
-﹨ـ  ١٤١٩ا﹔و﹜﹩، : ﹜︊﹠︀ن، ا﹜︴︊︺﹤ -︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ا﹜︪﹫ ︻︀دل أ﹞︡ ︻︊︡ ا﹜﹞﹢︗﹢د، ﹡︀︫︣ -ا﹜︪﹫ ︻﹙﹪ ﹝﹞︡ ﹝︺﹢ض : ، ︑﹆﹫﹅١٧١ص

  .م١٩٩٩

2 . ﹪﹡︀︊﹫︫ ﹟︧ ﹟︋ ︡﹝﹞)  ـ 187﹝︐﹢﹁︀ي﹨ (  
︑︭︣ح دارد ﹋﹥ ا︮︀ب ﹝︀ ا︨﹑م ﹋﹢دك را ﹫︮ » ا﹜︧﹫︣ ا﹜﹊︊﹫︣ «وي در ﹋︐︀ب . ︫﹫︊︀﹡﹪ از دو︨︐︀ن و ﹨﹞﹀﹊︣ان و ﹝︀︭︉ ا︋﹢ ﹠﹫﹀﹥ ا︨️

  :﹎﹢︡ دا﹡﹠︡ و در ا﹟ ︋︀ره ﹝﹪ ﹝﹪
  :و﹐ ︠﹑ف أ﹡﹥ ﹜ ً︀︽﹛︀︋ ﹟﹊ ﹜﹫﹟ أ︨﹙﹛ و︻﹙﹫﹥ دل ﹇﹢﹜﹥ 

  ︾﹑﹝︀ً ﹝︀ ︋﹙︽️ أوان ﹙﹛. . . ︨︊﹆︐﹊﹛ إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م ︵︣اً 
  .﹤ إ︨﹑م ا﹜︭︊﹪﹐︻︐﹞︀د أ︮︀︋﹠︀ ︻﹙﹩ ﹨︢ا ا﹜︡︒ ﹁﹪ ︮ وإ﹡﹞︀ ﹆﹆﹠︀ ﹨︢ا

از ﹨﹞﹥ ︋﹥ ا︨﹑م : ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢د ا︠︐﹑﹁﹪ ﹡﹫︧️ در ا﹟ ﹋﹥ ︻﹙﹪ و﹇︐﹪ ا︨﹑م آورد، ︋︀﹜︼ ﹡︊﹢ده ا︨️ و ︋︣ ا﹟ ﹝︴﹙︉ ﹇﹢ل ︠﹢دش د﹐﹜️ ﹝﹪
  .آوردن ︎﹫︪﹍︀م ︫︡م در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ︎︧︣ي ︋﹢دم ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز ︋﹥ ︡ ا︐﹑م ﹡︨︣﹫︡ه ︋﹢دم

 ﹟︧﹛ا ﹟︋ ︡﹝﹞ ،﹪﹡︀︊﹫︪﹛٢٠٣، ص١﹊︊﹫︣، ج ، ا﹜︧﹫︣ ا﹜)﹨ـ١٩٨﹝︐﹢﹁︀ي(ا ﹅﹫﹆︑ ، :ا﹜﹞﹠︖︡ دار ا﹜﹠︪︣ . د ﹟︡﹛︀ت : ︮﹑ح ا︵﹢︴﹝﹛ا ︡︺﹞-  ،ا﹜﹆︀﹨︣ة
  ︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣: ا﹜︴︊︺﹤ 

3 . ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝︀ى (ا﹁﹢︐﹞ ـ 241﹨ (  
﹀︀ق، ده ︨︀ل ذ﹋︣ ا ﹟︋ ︡﹝﹠︊﹏ ︎﹫︪﹢اي ﹠︀︋﹙﹥ ا︨﹑م ﹋﹢دك ﹨﹀️ ︨︀﹜﹥ را ﹇︊﹢ل دارد در  ﹤﹋ ﹪﹛︀︡ ا﹇﹏ ︨﹟ ︱︣ت را ︵︊﹅ ﹇﹢ل ﹝﹢رد ا︑

  :﹡﹢︧︡ ︫﹞︦ ا﹜ ﹟︡﹠︊﹙﹪ ﹝﹪. ︨﹟ وي را ︑︺︡ادي از ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡︡. ﹋︣ده ا﹡︡
︡﹝︀م أ﹞﹖إ︨﹑م ا︋﹟ ︨︊︹ ︨﹠﹫﹟ وا﹜﹞﹠︭﹢ص ︻﹟ ا ﹥︮ .  

  .آ﹡︙﹥ از ا﹝︀م ا﹞︡ ︑︭︣ ︫︡ه، ︮️ ا︨﹑م ︎︧︣ ﹨﹀️ ︨︀﹜﹥ ا︨️
أ﹛︀︮ ﹟﹝ ︫︺︊︀ن، : ، ︑﹆﹫﹅١١١ص    ٣، ︑﹠﹆﹫︑ ﹆﹫﹅ أ︀د︒ ا﹜︐︺﹙﹫﹅، ج )﹨ـ٧٤٤﹁︀ى﹝︐﹢(ا﹜﹠︊﹙﹪، ︫﹞︦ ا﹜︡﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︀دي 

  .م١٩٩٨ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ﹡︀︫︣



4 . ﹪﹆﹫︋) ـ 458 ﹝︐﹢﹁︀ى﹨ (  
︵︊﹅ ا﹟ روا︀ت ر︨﹢ل  ︋﹫﹆﹪ ﹡﹫︤ ︻﹆﹫︡ه دارد ﹋﹥ ا︨﹑م آوردن ﹋﹢دك ﹫︮ ا︨️ و ︋︣اي ا︔︊︀ت ﹝︡︻︀︩ ︋﹥ ︨﹥ روا️ ا︨︐︡﹐ل ﹋︣ده ﹋﹥

  .﹜﹥ ا︨﹑م را ︋︣  ︧︣︎ ﹈﹢دي، و ا︋﹟ ︮﹫︀د، ︻︣︲﹥ ﹋︣ده ا︨️ ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ
﹟ا ﹪﹡﹑﹆︧︻ ︣︖ ﹟︋را ا ﹪﹆﹫︋ ﹟︨ ﹟آورده ا︨️ ا ﹤﹡﹢﹎:  

︊ِ﹪ِـ ﹤ٌ إ︨ؤ﹙َ︀مِ ا﹜ُ︭ـ ﹆ٌ﹪ّـ ︻﹙﹩ ٌُ︮ـ َُـ ا﹜ْ︊ًـ﹫ؤ︕ ︡ﹳمﹳ وًـاؤ︐َ ًْـ دٌيأ﹢ ًُـ َأَ﹡ٍَ︦ ﹋︀ن ︾ُ﹙َ︀م ٌ︒ًٌ︡ـِ︋  ︒︡﹛ا ﹜﹚︨ﹳ ︻﹙﹫﹥ و﹤ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ ا﹜﹙ُ
﹥ﹳ ︻ﹳِ︣ضًـ  ًـ أَ﹡ُ ︊ﹳَ︀رِيّـ وًـِ︋ًـٌ︡︒ٌ ︋﹟ ︻ﹳ﹞ً︣ـ ︃َ︨ؤ﹙َ﹛ًـ وًـأًَْ︠︣ـ︗ًـ﹥ﹳ ا﹜ْ ﹥ﹳ ﹝ًـِ︣ضًـ ﹁َ︺ًـً︣ـضًـ ︻﹙﹫﹥ ا﹜ْ︅ِ︨ؤ﹙َ︀مًـ ﹁َ ︀د وًـ﹁ٌ﹫﹥ٌ أَ﹡ُ ا﹜ْ︅ِ︨ؤ﹙َ︀مﹳ ︻﹙﹩ ︋﹟ ً︮ـ﹫ُـ

﹀َ﹅َ ︻﹙﹫﹥ وًـِ︋ًـٌ︡︒ٌ ﹝ﹳ︣ﹳو﹨ُ﹛ؤ ︋ِ   .︀﹜ُ︭ـ﹙َ︀ةٌ ﹜ًٌ︧ـ︊ؤ︹ٍ أًَْ︠︣ـ︗ًـ﹥ﹳ أَ︮ؤًـ︀بﹳ ا﹜ّ︧ـ﹠َ﹟ِو﹨﹢ ﹜﹛ ًـ︊ؤ﹙ُ︼ْ ا﹜ْﹳ﹙ُ﹛ًـ ﹝ﹳ︐ُ
︋﹢د ا︐︖︀ج ﹋︣ده و در ا﹟ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︋﹫︮ ︣︋ ﹪﹆️ ا︨﹑م ﹋﹢دك ︋﹥ روا️ ا﹡︦ در ︋︀ره ﹋﹢دك ﹢دي ﹋﹥ ︠︡﹝️ ﹎︢ار ر︨﹢ل ︠︡ا 

و ﹡﹫︤ ︋﹥ روا️ ا︋﹟ . ️ را ︋︀ري آورده ا︨️ا﹟ روا. روا️ آ﹝︡ه ا︨️ ﹋﹥ وي ﹝︣︰ ︫︡ ر︨﹢ل ︠︡ا ا︨﹑م را ︋﹥ او ︻︣ض ﹋︣د و ا︨﹑م آورد
  .ا﹟ روا️ ﹝﹢رد ا︑﹀︀ق ا︨️. ︻︣︲﹥ ﹋︣د  ﹊﹥ در ︨﹟ ا︐﹑م ﹡︨︣﹫︡ه ︋﹢د،︀﹜﹫︨﹢ل ︠︡ا ا︨﹑م را ︋︣ ا﹟ ︮﹫︀د در︻﹞︣ ا︨︐︡﹐ل ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ر

 ️ا︨︐︡﹐ل ﹋︣ده ا︨️»  ﹁︣ز﹡︡ا﹡︐︀ن را در ︨﹟ ﹡﹥ ︨︀﹜﹍﹪ ︋﹥ ﹡﹞︀ز ا﹝︣ ﹋﹠﹫︡ «و ﹡﹫︤ ︋﹥ روا.  
ا﹜︧﹫︡ ︻︊︡اً : ، ︑﹆﹫﹅٧٨، ص٣، ︑﹙﹫︬ ا﹜︊﹫︣ ﹁﹪ أ︀د︒ ا﹜︣ا﹁︺﹪ ا﹜﹊︊﹫︣، ج)﹨ـ٨٥٢﹝︐﹢﹁︀ى(﹡﹪ ا﹜︪︀﹁︺﹪، أ﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ︖︣ ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ ا﹜︺︧﹆﹑

  .م١٩٦٤ –﹨ـ ١٣٨٤ –ا﹜﹞︡﹠﹤ ا﹜﹞﹠﹢رة  - : ﹨︀︫﹛ ا﹜﹫﹞︀﹡﹪ ا﹜﹞︡﹡﹪، ﹡︀︫︣

5 . ﹪﹚︊﹠ ـ 597 ﹝︐﹢﹁︀ي (ا︋﹟ ︗﹢زي﹨ (  
  :﹡﹢︧︡ ︤ ﹨﹞﹫﹟ ︻﹆﹫︡ه را دارد و ﹝﹪︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ا︋﹢ ا﹜﹀︣ج ا︋﹟ ︗﹢زي ﹡﹫

﹜﹠︀ ﹝︀ روى أ﹞︡ أن ︻﹙﹫︀ أ︨﹙﹛ و﹨﹢ ا︋﹟ ︔﹞︀ن ︨﹠﹫﹟ وروى ا︋﹟ ︫︀﹨﹫﹟ أن ︻﹙﹫︀ ...  ︭ إ︨﹑م ا﹜︭︊﹪ ورد︑﹥ ﹝︧︃﹜﹤
وا﹜︤︋﹫︣ أ︨﹙﹞︀ أ︋﹠︀ء ︔﹞︀ن ︨﹠﹫﹟ و﹁﹪ ﹜﹀︶ رواه أ︋﹢ ﹝﹞︡ ا﹜﹑ل أ﹡﹥ أ︨﹙﹛ ︻﹙﹪ و﹜﹥ ︻︪︣ ︨﹠﹫﹟ و﹇︡ ︑﹞︡ح ︋︢﹜﹈ 

  ...﹁﹆︀ل
  ︮︽﹫︣ا ﹝︀ ︋﹙︽️ أوان ﹙﹞﹪                  ︨﹑م ︵︣ا︨︊﹆︐﹊﹛ إ﹜﹩ ا﹖

. د﹜﹫﹏ ﹝︀ روا️ ا﹛ ا︨️ ﹋﹥ ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ا︨﹑م آورد در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ﹨︪️ ︨︀ل دا︫️. ... ا︨﹑م آوردن ﹋﹢دك و رده آن ﹫︮ ا︨️
︊﹫︣ د﹍︣ ا︋﹢ ﹝﹞︡ ︠﹑ل آورده ا︨️ و در ︑︺. ا︋﹟ ︫︀﹨﹫﹟ روا️ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ︻﹙﹪ و ز︋﹫︣ در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ﹨︪️ ︨︀ل ︨﹟ دا︫︐﹠︡، ا﹞︀ن آورد﹡︡

  ....﹋﹥ ︻﹙﹪ در ︨﹟ ده ︨︀﹜﹍﹪ ا︨﹑م آورد و ︠﹢دش را ا︀︐︨ ﹤﹡﹢﹍﹠︩ ﹋︣د
﹝︧︺︡ ︻︊︡ ا﹜﹞﹫︡ : ، ︑﹆﹫﹅٢٣٤، ص٢ج  ا﹜︐﹆﹫﹅ ﹁﹪ أ︀د︒ ا﹜﹑ف،  ،)﹨ـ٥٩٧﹝︐﹢﹁︀ي(ا︋﹟ ا﹜︖﹢زي، أ︋﹢ ا﹜﹀︣ج ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︖﹢زي 

  ١٤١٥ -ا﹔و﹜﹩: ا﹜︴︊︺﹤  ︋﹫︣وت، –﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ دار ا: دار ا﹜﹠︪︣   ﹝﹞︡ ا﹜︧︺︡﹡﹪،

  ) ﹨ـ 654 ﹝︐﹢﹁︀ى (︨︊︳ ا︋﹟ ︗﹢زي . 6
﹪﹞ ﹫︮ ︣ده و ﹝﹪ ︨︊︳ ا︋﹟ ︗﹢زي ﹡﹫︤ آورده ﹋﹥ ︻﹙﹞︀ي ﹝︀ ا︨﹑م آوردن ﹋﹢دك را﹋ ﹤دو د﹜﹫﹏ ارا ︉﹚︴﹞ ﹟دا﹡︡ و ︋︣ ا︔︊︀ت ا ︡﹢﹎:  
﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝ا︨️ و ﹡︷︣ ا ﹫︮ ︀﹞ ا︨️ ا︨﹑م آوردن ﹋﹢دك در ﹡︤د ︻﹙﹞︀ي ﹟﹫﹝﹨ ︤﹫﹡:  

  ...و﹨﹢ ﹇﹢ل أ︭  ︡﹝ إ︨﹑م ا﹜︭︊﹪ ︻﹠︡ ︻﹙﹞︀﹠︀ ا﹜︓﹑︔﹤ ﹝︧︃﹜﹤
و﹡︺﹠﹪ ︋︀﹜︭﹤ ︑︣︑﹫︉ أ﹊︀م ا﹖︨﹑م ︻﹙﹫﹥ ﹡﹢ ا﹖رث ﹝﹟ أ﹇︀ر︋﹥ ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ و︣﹝︀ن ا﹜﹞﹫︣اث ﹝﹟ أ﹇︀ر︋﹥ ا﹜﹞︪︣﹋﹫﹟ 

︣︤﹠﹛وا ︣﹝﹛و︋︴﹑ن ا ﹤﹛︀﹞﹝﹤ ﹡﹊︀ح ا﹜﹞︪︣﹋﹤ ︻﹙﹫﹥ و︻︭﹞﹤ د﹝﹥ و︣︀ح ا﹜﹞︧﹙﹞﹤ ﹜﹥ و﹊﹡ ﹏و  
﹝︀ روى أن ︻﹙﹫︀ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ أ︨﹙﹛ و﹨﹢ ا︋﹟ ︔﹞︀ن ︨﹠﹫﹟ خ د وروى ا﹜﹑ل أ﹡﹥ أ︨﹙﹛ و﹨﹢ ا︋﹟ ︻︪︣ ︨﹠﹫﹟ و﹇︡  ﹜﹠︀

  :︑﹞︡ح
   ︮︽﹫︣ا ﹝︀ ︋﹙︽️ أوان ﹙﹞﹪           و﹇︀ل ︨︊﹆︐﹊﹛ إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م ︵︣ا

﹤︋ ︣︐﹁ا ︀﹝﹛ ﹫︮ ﹤﹞﹑︨أن إ ﹐﹢﹚﹁.  



︀︱︀ت أ﹞﹢﹝︺﹛ا وا﹢﹛﹢﹆ ﹩︐ ︣ت أن أ﹇︀︑﹏ ا﹜﹠︀س﹞︣م ا﹜︐︺︣ض ﹜︡﹝﹥ و﹇︀ل ﹋﹏  ﹋﹆﹢﹜﹥ أ إ﹜﹥ إ﹐ اً ﹁﹫︖︉ أن ﹐
  .﹝﹢﹜﹢د ﹢﹜︡ ︻﹙﹩ ا﹜﹀︴︣ة

﹙﹫️   ارث ︋︣دن از ﹡︤د﹊︀ن ﹝︧﹙﹞︀ن و ﹝︣وم ︫︡ن از ﹝﹫︣ات ﹡︤د﹊︀ن ﹝︪︣ك،: ﹝﹆︭﹢د ﹝︀ از ︮️، ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹊︀م ا︨﹑م ﹨﹞︀﹡﹠︡
  .︫﹢د ︋︣ا︩ ﹝︐︣︑︉ ﹝﹪. ..﹡﹊︀ح ︋︀ زن ﹝︧﹙﹞︀ن، ︣﹝️ ﹡﹊︀ح ︋︀ زن ﹝︪︣ك، ﹝︐︣م ︋﹢دن ︠﹢ن و ﹝︀ل او 

  ...د﹜﹫﹏ ﹝︀ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ روا️ ︫︡ه ﹋﹥ ︻﹙﹪ در ︨﹟ ﹨︪️ ︨︀ل ا︨﹑م آورد 
﹝﹟ ﹝︃﹝﹢ر ︫︡م ︋︀ ﹝︣دم ︗﹠﹌ ﹋﹠﹛ ︑︀ ا︫ ﹤﹝﹚﹋ ﹤﹋ ﹟︀د︑﹫﹟ ︋﹥ ز︋︀ن ︗︀ري : ود﹜﹫﹏ د﹍︣ ︻﹞﹢﹝︀︑﹪ ا︨️ ﹋﹥ از ر︨﹢ل ︠︡ا ﹡﹆﹏ ︫︡ه ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢د

︡﹠﹠﹋ .را ﹎﹀︐﹠︡، ︗︀﹡︩ در ا﹝︀ن و ر ﹤﹝﹚﹋ ﹟︣ام ا︨️و﹇︐﹪ ا ︩﹡﹢︠ ﹟︐ .️︨ده ا﹢﹞︣﹁ ︤﹫﹡ زادي ︋︣ ﹁︴︣ت ا︨﹑م زاده ﹝﹪ ︫﹢د  :و﹢﹡ ︣﹨.  
، ٢٤٥، ص١، إ︓︀ر ا﹖﹡︭︀ف ﹁﹪ آ︔︀ر ا﹜﹑ف، ج)﹨ـ٦٥٤﹝︐﹢﹁︀ى(︨︊︳ ︋﹟ ا﹜︖﹢زي، ︫﹞︦ ا﹜︡﹟ أ︋﹢ ا﹜﹞︷﹀︣ ﹢︨︿ ︋﹟ ﹁︣︾﹙﹪ ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹜︊︽︡ادي 

﹅﹫﹆︑ :︫︣︀﹡ ،﹪﹀﹫﹚﹛ـ١٤٠٨ا﹔و﹜﹩، : ︀﹨︣ة، ا﹜︴︊︺﹤ا﹜﹆ -دار ا﹜︧﹑م : ﹡︀︮︣ ا﹜︺﹙﹪ ا﹜﹠︀︮︣ ا﹨.  

7 . ﹪﹀﹠ ﹪︺﹚ـ 743﹝︐﹢﹁︀ي  (ز﹨ (  
﹪﹞ ︭︣︑ ،را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ︣︋︀︗ ️روا ﹤﹋ ﹟از ا ︡︺︋ ﹪﹀﹠ ﹪︺﹚ر︨﹢ل ︠︡ا ز ﹤﹋ ︡﹠﹋ ،️روا ﹟ا ﹅︊︵  ﹫︮ ︀ن ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م را﹝ا

  :دا﹡︧︐﹥ ا︨️
﹙َ︀مﹳ ﹇︀ل   ﹥ﹳ ︻﹙﹫﹥ ا﹜ُ︭ـ﹙َ︀ةُ وًـا﹜ُ︧ـ بًـ ︻﹠﹥ ﹋ُ(رﹳوِيًـ ︻﹟ ︗ًـ︀︋ٍِ︣ أَ﹡ُ ًـ ﹥ﹳ ﹁︅ذا أَ︻︣ؤ ُ﹡ بًـ ︻﹠﹥ ﹜ٌ︧︀ًـ ﹀ٌ︴ًْ︣ـةٌ  ﹩︐ﹳ︺ؤِ︣ ﹢د ﹳ﹢﹜َ︡ﹳ ︻﹙﹩ ا﹜ْ ﹏ّـ ﹝ًـ﹢ؤ﹜ُ

ا ﹢رٍ ُ﹀َ﹋ ︀ ا وًـإِ﹝ُـ ٌٍ︣﹋︀َ︫ ︀ ︅ِ﹝ُـ ﹥ﹳ ﹁َ ﹳ) ﹜ًٌ︧ـ︀﹡ُ ﹥ﹳ ︻﹠﹥ و﹇︡ ﹋︀ن آ﹝ًـ﹟ًـ ً︮ـ︊ِ﹫︀ْـ  وًـً︮ـُـًـ ︻﹙﹫﹥ ا﹜ُ︭ـ﹙َ︀ةُ وًـا﹜ُ︧ـ﹙َ︀مﹳ إ﹞ًـ︀نًـ ︻ًـ﹙ٌ﹪آ رًـوًـاهﹳ أَؤ﹞ً︡ـ ر︲﹪ ا﹜﹙ُ
︐ٌَ︀رﹳهﹳ    .︋َِ︢﹜ٌ﹈ًـ ﹝ًـ︺ؤ︣ﹳوفَوًـا﹁ْ

  . ...︫﹢د ﹨︣ ﹝﹢﹜﹢دي ︋︣ ﹁︴︣ت ا︨﹑م ﹝︐﹢﹜︡ ﹝﹪: از ︗︀︋︣ روا️ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ﹁︣﹝﹢د
 ا﹟ روا️ را ا﹞︡ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده و ر︨﹢ل ︠︡ا ا﹞︀ن ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م را ︑﹫︭ ﹋︣ده در ︀﹜﹪ ﹋﹥ او در ﹋﹢د﹋﹪ ا﹞︀ن آورده و ا﹁︐︀ر ︱︣ت ︋﹥

  .ا﹟ ﹝︧︃﹜﹥ ﹝︺︣وف ا︨️
︺﹚︤﹛︀ن ︋﹟ ︻﹙﹪ ا﹝︓︻ ﹟︡﹛ا ︣﹁ ،﹪﹀﹠﹛︀ي (﹪ ا﹁﹢︐﹞ج)﹨ـ٧٤٣ ،﹅︀﹇︡﹛︫︣ح ﹋﹠︤ ا ﹅︀﹆﹛دار ا﹜﹊︐︉ ا﹖︨﹑﹝﹪، ا﹜﹆︀﹨︣ة، : ، دار ا﹜﹠٣٨٧︪︣، ص٣، ︑︊﹫﹟ ا
  .﹨ـ١٣١٣

8 . ﹪﹚︊﹠ ﹟︡﹛ـ 744 ﹝︐﹢﹁︀ى (︫﹞︦ ا﹨ (  
﹪﹞ ︤﹫﹡ ﹪﹚︊﹠ ﹟︡﹛ا ︦﹝︫ ︧︡﹢﹡:  

  .︭ إ︨﹑م ا﹜︭︊﹪، ورد︑﹥ ] :  583[ ﹝︧︃﹜﹤ 
﹝︫ ،﹪﹚︊﹠﹛︀دي ا﹛ا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝أ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︡﹛︀ى(︦ ا﹁﹢︐﹞ا﹜︐︺﹙﹫﹅، ج)﹨ـ٧٤٤ ︒︀دأ ﹅﹫﹆︑ ﹫﹆﹠︑ ،١٠٩، ص ٣﹅﹫﹆︑ ، : ،︊︀ن︺︫ ﹛︀︮ ﹟﹝أ

  .م١٩٩٨ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ﹡︀︫︣

9 . ﹪︑︣︋︀︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝﹞) ـ 786 ﹝︐﹢﹁︀ى﹨ (  
ً︧ـ﹫ؤ﹟ٍ ا﹜ِ︧ـ︽ْ﹠َ︀﹇ٌ﹪ِـ در ﹋ مِ ا﹜ِ︡ـ ِ﹟ﹳ ︧︀ًـ ︀ًَـ﹤ «︐︀ب ﹳ ︋︀ره ﹡﹀﹆﹥ ﹋﹢دك ︋︓﹪ را ﹝︴︣ح ﹋︣ده و ︋︀︋︣︑﹪ ﹋﹥ ︫︣﹪ ︋︣ ا﹟ ﹋︐︀ب ﹡﹢︫︐﹥، ذ﹏ آن ، در» ا﹜﹠ِ

  :︑︭︣ ﹡﹞﹢ده ﹋﹥ ا︨﹑م آوردن ﹋﹢دك ︻︀﹇﹏ ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ا︨️
﹥ﹳ  ︽ٌ﹫ِ︣ وًـا︗ِ︊ًـ﹤ٌ ︻ًـ﹙َ﹩ أَ︋ِ﹫﹥ٌ وًـإِنؤ َ︠︀﹜َ﹀َ﹥ﹳ ﹁ٌ﹪ دٌ﹠ٌ﹥ٌ(وًـ﹇َ﹢ؤ﹜ُ ﹆َ﹤ُ ا﹜ُ︭ـ ︃َنؤ أَ︨ؤ﹙َ﹛ًـ ا﹜ٌ) وًـ﹡َ﹀َ ︺ًـ﹊ِْ︦ ﹜ٌ﹞︀ًـ ︋ِ بﹳ ﹋َ︀﹁ٌَ︣ أَوؤ ︻ًـ﹙َ﹩ ا﹜ْ ︀︋ؤ﹟ﹳ ︋ِ﹠َ﹀ٌْ︧﹥ٌ وًـا﹜ْ︃َ

︺ًـ︀﹇ٌ﹏ِ وًـارؤ︑ًٌ︡ـادًـهﹳ ً︮ـ﹫ٌَ أَنُـ ︊ِ﹪ِـ ا﹜ْ   .إ︨ؤ﹙َ︀مًـ ا﹜ُ︭ـ
﹤︐﹀﹎ ﹤﹋ ﹟︡﹛︧︀م ا او ﹡︊︀︫︡ «: ﹇﹢ل ﹟در د ︡﹠︣﹨ ️︨ا︨️ ﹋﹥ ︎︧︣ ا︨﹑م آورد و »  ﹡﹀﹆﹥ ﹋﹢دك ︋︣ ︎︡رش وا︗︉ ا ﹟رت ﹝︧︃﹜﹥ اش ا﹢︮

  .︀ ︋︣︻﹊︦ ︋︀ز﹨﹛ ﹡﹀﹆﹥ ﹁︣ز﹡︡ ︋︣ ︎︡ر وا︗︉ ا︨️؛ ز︣ا ا︨﹑م آوردن ﹋﹢دك ︻︀﹇﹏ و ار︑︡اد وي ﹫︮ ا︨️ ︎︡ر ﹋︀﹁︣ ︋︀︫︡ و
  .، ︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫٢٤٠︣، ص٦، ا﹜︺﹠︀﹤ ︫︣ح ا﹜︡ا﹤، ج )﹨ـ٧٨٦﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︊︀︋︣︑﹪ ا﹜﹠﹀﹪، ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ﹝﹞﹢د أ﹞︡ ا﹜︣و﹝﹪ 

  ) ﹨ـ 926﹝︐﹢﹁︀ي  (ز﹋︣︀ ا﹡︭︀ري ︫︀﹁︺﹪ . 10



︋﹥ ﹫︋ ﹟︨﹆﹪ ا︨︐︡﹐ل ﹋︣ده و   ﹡︭︀ري ︫︀﹁︺﹪ در ︋︒ ا ﹤﹋ ﹟︣ا ا︨﹑م آوردن ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م در ا﹫︮ ﹟︨ ﹟ و ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ا︨️،ا
آن ا﹟ ﹋﹥ ︑︺﹙﹅ ا﹊︀م ︋︣ ﹝﹊﹙︿ ︋︺︡ از ﹨︖︣ت و در ︨︀﹜﹪ ﹋﹥ ︗﹠﹌ ︠﹠︡ق ︋﹥ و﹇﹢ع ︎﹫﹢︨️ ﹝﹠﹢ط ︋﹥ ︋﹙﹢غ ︋﹢ده ا︨️ ا﹝︀ ﹇︊﹏ از آن ︑︺﹙﹅ ا﹊︀م 

  :︋﹢ده و ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م در ز﹝︀﹡﹪ ﹋﹥ ا︨﹑م آورد ﹝﹞﹫︤ ︋﹢د ﹝﹠﹢ط ︋﹥ ︑﹞﹫﹫︤
﹔ن ا﹔﹊︀م ﹋﹞︀ ﹇︀ل ا﹜︊﹫﹆﹪ إ﹡﹞︀ ︑︺﹙﹆️ ︋︀﹜︊﹙﹢غ ︋︺︡ ا﹜︖︣ة ﹁﹪ ︻︀م   ︮ إ︨﹑م ︻﹙﹪ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ ﹁﹪ ︮︽︣ه وإ﹡﹞︀

  .ا﹜﹠︡ق أ﹝︀ ﹇︊﹙﹁ ︀﹪ ﹝﹠﹢︵﹤ ︋︀﹜︐﹞﹫﹫︤ و﹋︀ن ︻﹙﹩ ﹝﹞﹫︤ا ﹫﹟ أ︨﹙﹛
︋︺︡ از ﹨︖︣ت ﹝﹠﹢ط ︋﹥ ︋﹙﹢غ ︋﹢د ا﹝︀ ﹇︊﹏ از : ز︣ا ︑︺﹙﹅ ا﹊︀م ︋﹥ ﹝﹊﹙︿   ﹤︐﹀﹎ ﹪﹆﹫︋ ﹤︙﹡︀﹠ ا︨️؛آوردن ︻﹙﹪ در ︀ل ﹋﹢د﹋﹪ ︮﹫ ا︨﹑م 

  .آن ﹝﹠﹢ط ︋﹥ ︑﹞﹫﹫︤ ︋﹢ده و ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡﹫︤ در ﹨﹠﹍︀م ا︨﹑م آوردن ﹝﹫﹞﹫︤ ︋﹢ده ا︨️
 ﹩﹫ ﹢︋أ ︀︣﹋ز ﹟︋ ︡﹝أ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︀︣﹋︀ي(ا﹔﹡︭︀ري، ز﹁﹢︐﹞ـ٩٢٦﹨(﹠﹞ ا﹜﹢﹨︀ب ︋︪︣ح ︐﹁ ،دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ، دار ا﹜﹠︪︣ ٤٥٧، ص١︕ ا﹜︴﹑ب، ج

  ١٤١٨ا﹔و﹜﹩ : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤  –

11 . ﹪﹀﹠ ي﹢﹝)  ︀ي﹁﹢︐﹞1098 (  
 ﹪﹀﹠ ي﹢﹝) ︀ي﹁﹢︐﹞ ـ١٠٩٨﹨  ( را ﹪﹀﹠ ︉﹨︢﹞ و﹇︐﹪ ﹇﹢ل)  ︀﹫﹡︡﹛︀م ا﹊أ ﹪﹁ ︀﹠︋︀︮ف ︋﹫﹟ أ﹑︠ ﹑︋ ︀﹡︡﹠︻ ︭ ﹏﹇︀︺﹛إ︨﹑م ا﹜︭︊﹪ ا
آورد ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ︻﹙﹪ را ︋﹥ ا︨﹑م د︻﹢ت ﹋︣د و ا︪︀ن  ﹋﹢دك ﹡﹆﹏ ﹋︣ده، د﹜﹫﹏ ﹝﹪ در ︋︀ره ︮️ ا︨﹑م ) وا﹒︠︣ة ︗﹞﹫︺︀

  :﹨﹛ ا︨﹑م آورد و ر︨﹢ل ︠︡ا ا︨﹑م او را ︑︧﹫﹟ ﹋︣د
و﹋︀ن  د︻︀ ︻﹙﹫︀ إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م و﹨﹢ ا︋﹟ ︨︊︹ ﹁︃︨﹙﹛ و︧﹟ إ︨﹑﹝﹥ و︗﹥ ﹇﹢ل أ︮︀︋﹠︀ أن ر︨﹢ل اً ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛

﹑︨︅︋ ︣︐﹀﹪﹝﹚ أوان ️︽﹚︋ ︀﹞ ︀﹞﹑︾ ل ︨︊﹆︐﹊﹛ إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م ︵︣ا﹢﹆︣ه و︽︮ ﹪﹁ ﹤﹞.  
︎︦ ا︨﹑م   د﹜﹫﹏ ﹇﹢ل ا︮︀ب ﹝︀ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︻﹙﹪ را ︋﹥ ا︨﹑م د︻﹢ت ﹋︣د در ︀﹜﹪ ﹋﹥ او ︎︦ ﹡﹥ ︨︀﹜﹥ ︋﹢د،

  : ...﹎﹀️ ﹋︣د و ﹝﹪ ︀ر ﹝﹪و ︠﹢د او ︋﹥ ا︨﹑م آورد﹡︩ در ︀ل ﹋﹢د﹋﹪ ا﹁︐. آورد و ا︨﹑﹝︩ را ︑︧﹫﹟ ﹋︣د
 ﹪﹠﹫︧﹛ا ﹪﹊﹞ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝أ ﹟︡﹛︀ب ا︫ أ︋﹢ ا﹜︺︊︀س ،﹪﹀﹠﹛ي ا﹢﹝﹛︀ي(ا﹁﹢︐﹞ـ١٠٩٨﹨( ︣︀︷﹠﹛︫︣ح ﹋︐︀ب ا﹔︫︊︀ه وا ︣︀︭︊﹛ن ا﹢﹫︻ ︤﹝︾ ،) ﹟︤﹛

︋﹫︣وت، /﹜︊﹠︀ن -ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤  دار: ︫︣ح ﹝﹢﹐﹡︀ ا﹜︧﹫︡ أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ا﹜﹠﹀﹪ ا﹜﹞﹢ي، دار ا﹜﹠︪︣ : ، ︑﹆﹫﹅٣١٩، ص٣، ج)ا﹜︺︡︋︀﹟ ا︋﹟ ﹡︖﹫﹛ ا﹜﹞︭︣ي
  م١٩٨٥ -﹨ـ ١٤٠٥ا﹔و﹜﹩، : ا﹜︴︊︺﹤ 

  ) 1373 ﹝︐﹢﹁︀ي (︻︊︡ ا﹜﹆︀در ︻﹢دة . 12
﹝︡وده ︨﹟ را در ﹡︷︣ ﹡︡ار﹡︡؛ ︋﹙﹊﹥ ︻﹆﹏ ﹋﹢دك را   دا﹡﹠︡، آوردن ﹋﹢دك را ﹫︮ ﹝﹪ ︋︧﹫︀ري از ﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ ا︨﹑م   :﹡﹢︧︡ ︻︊︡ا﹜﹆︀در ︻﹢ده ﹝﹪
﹪﹞ ️︮ دا﹡﹠︡ ︫︣ط:  
︢﹛︀ء ا﹆﹀﹛نوا﹢︵︣︐︪ ﹏﹆︺ ن إ︨﹑م ا﹜︭︊﹩ ا﹜︢ى﹢︭ ﹟ ﹟﹫︵︫︣ ﹤﹞﹑︨إ ﹥︭﹛:  

︀﹝﹛︀ه: أو﹠︺﹞ا﹖︨﹑م و ﹏﹆︺ ا ︻﹠︡ه ور︨﹢﹜﹥ ,أن ٍ︡﹝﹞ وأن ﹤﹛ ﹈︫︣ ﹐ ﹤︋﹛ أن اً ︑︺︀﹜﹩ ر﹚︺ و﹨︢ا ا﹜︪︣ط ﹐  ,وأن
  .︠﹑ف ︻﹙﹫﹥ ﹔ن ا﹜︴﹀﹏ ا﹜︢ى ﹐ ︐ ﹐ ﹏﹆︺﹆﹅ ︻﹠︡ه ا︻︐﹆︀د ا﹖︨﹑م

︀﹝﹫﹡︀︔ :︨ ︪︣︻ ︣ه﹝︻ ن﹢﹊ اتأن﹢﹠, ﹤﹫﹚︻ ﹅﹀︐﹞ ︣﹫︾ و﹨﹢ ︫︣ط.  
ا ﹝﹟ ا﹜︧﹠﹫﹟ وأ﹋︓︣ ﹝﹟ ︭﹢ن إ︨﹑م ا﹜︭︊﹩ ﹜﹛ ︪︐︣︵﹢ا ذ﹜﹈ ٍ︡ ﹤﹛ ︡دوا ﹜﹛ن ︻︪︣  ,و﹢︵︣︐︪ ﹟﹞ ﹥︖و

︻﹙﹩ أن  ,و﹨︢ا ﹨﹢ ﹝︢﹨︉ ا﹜﹠︀︋﹙﹤ ,أ﹝︣ ︋︱︣ب ا﹜︭︊﹫︀ن ︻﹙﹩ ا﹜︭﹑ة ﹜︺︪︣ -︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛  -︨﹠﹢ات أن ا﹜﹠︊﹩ 
﹝︣و﹨﹛  :﹇︀ل -︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛  -ا﹜︭︊﹩ إذا ︋﹙︼ ︨︊︹ ︨﹠﹢ات ﹔ن ا﹜﹠︊﹩ ﹨﹠︀ك روا﹤ ︻﹟ ا﹞︡ ︋︐﹫︭ إ︨﹑م 

ا ﹜︭﹤ إ︨﹑﹝﹛ ,︋︀﹜︭﹑ة ﹜︧︊︹ ٍ︡ ن﹢﹊﹫﹁ ﹜︑︊︀دا︻ ﹥︮ ﹩﹚︻ ﹈﹛إ︨﹑م ا﹜︭︊﹩  ,﹁︡ل ذ ﹫︭︑ ︣ى ︀ء﹆﹀﹛و︋︺︰ ا
  ,︨﹠﹢ات  إذا ︋﹙︼ ︠﹞︦

  ٣١٩، ص٤ج  ا﹜︐︪︣︹ ا﹜︖﹠︀﹪ ﹁﹪ ا﹖︨﹑م
﹪﹞ ﹫︮ ا︨﹑م ﹋﹢دك را ﹤﹋ ﹪︀﹆﹁ ﹪﹞ را ︫︣ط ︤﹫ دا﹡﹠︡ دا﹡﹠︡، دو:  

در ︑﹆﹅ ا﹟ ︫︣ط ﹋︧﹪ . و ︋︡ا﹡︡ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ︫︣﹊﹪ ﹡︡ارد و ︎﹫︀﹝︊︣ ﹁︨︣︐︀ده از ︗︀﹡︉ ︠︡او﹡︡ ا︨️  ﹝︺﹠︀ي ا︨﹑م را ︋︡ا﹡︡، اول ا﹟ ﹋﹥ ا︨﹑م و



️︧﹫﹡ ﹅﹆﹞ ︣ا ﹋﹢د﹋﹪ ﹋﹥ ︻﹆﹏ ﹡︡ارد و ︻︀﹇﹏ ﹡︊︀︫︡، ا︻︐﹆︀د ︋﹥ ا︨﹑م در ﹡︤د اوا︠︐﹑ف ﹡︷︣ ﹡︡ار﹡︡؛ ز.  
  .︣ط دوم ا﹟ ﹋﹥ ︻﹞︣ش ده ︨︀ل ︋︀︫︡؛ ا﹝︀ ︋︣ و︗﹢د ا﹟ ︫︣ط، ﹨﹞﹥ ا︑﹀︀ق ﹡︷︣ ﹡︡ار﹡︫︡

﹪﹞ ﹫︮ ︪︡ه ا﹡︡ ︋︧﹫︀ري از ﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ ا︨﹑م ﹋﹢دك را﹡ ﹏︀﹇ ︡وده ︨﹠﹪ ︠︀ص را﹞ را ︫︣ط ﹡﹊︣ده ا﹡︡ و ﹟دا﹡﹠︡، ا.  
. ا﹟ ﹝︢﹨︉ ﹠︊﹙﹪ ا︨️. ︀﹜﹥ را ︋﹥ ︠︀︵︣ ﹡﹞︀زش ︋︤﹡﹫︡دا﹡﹠︡ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا د︨︐﹢ر داد ﹋﹢دك ده ︨ ا﹝︀ د﹜﹫﹏ ﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ ا﹟ را ︫︣ط ﹝﹪

ز︣ا ر︨﹢ل ︠︡ا د︨︐﹢ر داد ︋︣ ا﹟ ﹋﹥ ﹋﹢دك را در   ︻﹑وه ︋︣ ا﹟ ﹋﹥ از ا﹞︡ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ وي ا︨﹑م ﹋﹢دك ﹡﹥ ︨︀﹜﹥ را ︑﹫︭ ﹋︣ده ا︨️؛
  .﹝︩ ﹨﹛ ﹫︮ ا︨️ا﹟ روا️ د﹐﹜️ دارد ﹋﹥ ︻︊︀دت آ﹡﹫︮ ︀ ا︨️ ︎︦ ا︨﹑. ا︀︋ ﹟︨ ﹟︡ ︋﹥ ﹡﹞︀ز وادار ﹋︣د

  .︋︣︠﹪ از ﹁﹆︀ء ︻﹆﹫︡ه دار﹡︡ ﹋﹥ ا︨﹑م آوردن ﹋﹢دك ︎﹠︕ ︨︀﹜﹥ ﹨﹛ ﹫︮ ا︨️

  :نتیجه
︫︣ا︴﹪ را ﹋﹥ آ﹡︀ . ︵︊﹅ ﹡︷︣ات ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹋﹥ ︋﹫︀ن ︫︡، ا︨﹑م آوردن ﹋﹢دك ﹫︮ و ︢︎︣﹁︐﹥ ا︨️ و ﹈ ﹡﹢ع ﹁︱﹫﹙️ ︋︣اي او︨️

  ز︣ا  ﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹁︣ا﹨﹛ ︋﹢ده ا︨️؛ ︋︣اي ﹇︊﹢﹜﹪ ا︨﹑م ﹈ ﹋﹢دك در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡ در ا﹝﹫︣
︋﹥ ﹝︰ ︋︺︓️ ︎﹫︀﹝︊︣ ︑︪﹫︬ داد   ︱︣ت ︻﹙﹪ ︻︀﹇﹏ ︋﹢ده ا﹡︡ و د﹜﹫﹏ ︋﹙﹢غ ︻﹆﹙﹪ او ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹇︊﹏ از ︋︤ر﹎︧︀﹐﹡﹪ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ا︋﹢ ︋﹊︣،: او﹐

  .﹋﹥ ا︨﹑م د﹟ و﹫︀﹡﹪ و ﹡︖︀ت ︋︩ ا︨️ و ا﹞︀ن آورد
︀﹫﹡︀︔ :︫ ︀ ︪︀ن ︎︀﹡︤ده ورت ﹋﹢دك ﹡﹫︧️ ︋﹙﹊﹥ ﹡﹢︗﹢ان ا︨️︵︊﹅ ︋︣︠﹪ ا﹇﹢ال ا﹢︮ ﹟ا﹇﹏ ده ︨︀﹜﹥ ︋﹢ده و در ا ︡ ︀ ︣ض . ︀﹡︤ده ︨︀ل و﹁︣︋

﹪﹞ ︬﹫︪︑ ︀ده︺﹛را از ︋︡ي ︋﹥ ︮﹢رت ﹁﹢ق ا ﹪︋﹢︠ ،﹟﹫﹠︨ ﹟دك در ا﹢﹋ ،︡﹠︫︀︋ ﹜﹨ ا﹎︣ ﹋﹢دك ︀﹡د﹨﹠︡ ا︮︣ار آ.  
︻﹆﹙﹪ و ︨﹟ ︑﹞﹫﹫︤ ا︨️ ﹋﹥ ا﹝﹫︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن  ﹨︣﹠︡ ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡ ﹋﹥ ﹝︡وده ︨﹠﹪ ︫︣ط ︲︣وري ︋︣اي ︮️ ا︨﹑م ﹡﹫︧️ ︋﹙﹊﹥ ﹝﹛ ﹨﹞︀ن ︋﹙﹢غ

   .︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م داراي ا﹟ ︫︣ا︳ ︋﹢ده ا︨️

  ) پاسخ نقضی (اسالم بسیاري از صحابه مشهور در زمان کودکی :  پاسخ چهارم

︀︨︣ ﹎﹫︣﹡︡؛ ا﹝︀ در ﹝﹢رد ا︨﹑م  ن ︱︣ت ا︫﹊︀ل ﹝﹪ ︗︀﹜︉ ا︨️ ﹋﹥ و﹨︀︋﹫﹢ن و د︫﹞﹠︀ن ︱︣ت ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︑﹠︀ ︋﹥ ا︨﹑م آودن آ
﹈﹢﹋ ︀ ︣ت ︻﹙﹪ و︱ ﹟︧﹝﹨ ،️﹠︨ ﹏﹨︀ت ادر ا︋︐︡اي ︋︺︓️ ﹋﹥ ︵︊﹅ روا ﹤︋︀︮  ،︡﹡ا︨﹑م آورد ︣﹍︪︀ن ︋﹢د﹡︡ و ︋﹥ د︻﹢ت ا﹁︣اد داز ا ︣︑

  !ا︫﹊︀﹜﹪ وارد ﹡﹊︣ده ا﹡︡ 

  : عبد اهللا بن عمر قبل از پدرش و در کوچکی اسالم آورد. 1

﹪﹞ ﹪﹆﹫︋  ︣﹝︻ ︎︡رش ﹤﹋ ﹟اً ︋﹟ ︻﹞︣ ﹇︊﹏ ا ︡︊︻ ︧︡﹢﹡ ︫︡ ︀ن﹝﹚︧﹞ ﹪﹊﹢﹋ ﹟︨ ︀ب ا︨﹑م ︋﹫︀ورد، در︴︠ ﹟︋:  
︀﹝﹫︋أ ﹏︊﹇ ︀﹝﹚︨و︻︊︡ اً أ ﹥︭﹀ م أ︋﹫﹥ واً أ︻﹙﹛و︻︊︡ اً ﹋︀ن ︮︽﹫︣ و﹇︡ ﹇﹫﹏ أن﹑︨︅︋ ﹤﹞﹑︨إ ﹜︑ ︀﹝﹡︅﹁ ︢﹠﹫ ا.  

  .︀ ا︨﹑م آوردن ︎︡رش ﹋︀﹝﹏ ︫︡اً در آن ز﹝︀ن ﹋﹢﹈ ︋﹢د، ا︨﹑م او ︋اً ﹇︊﹏ از ︎︡ر︫︀ن ا︨﹑م آورد﹡︡ و ︻︊︡﹎﹀︐﹥ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹀︭﹥ و ︻︊︡
﹝﹊﹤ ا﹜﹞﹊︣﹝﹤،  -﹝﹊︐︊﹤ دار ا﹜︊︀ز : ، ﹡٢٠٥︫︣︀، ص٦، ︨﹠﹟ ا﹜︊﹫﹆﹪ ا﹜﹊︊︣ى، ج )﹨ـ٤٥٨﹝︐﹢﹁︀ى (ا﹜︊﹫﹆﹪، أ﹞︡ ︋﹟ ا﹜︧﹫﹟ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹝﹢︨﹪ ا︋﹢︋﹊︣ 

﹅﹫﹆︑ : ،︀︴︻ ا﹜﹆︀در ︡︊︻ ︡﹝﹞١٩٩٤ - ١٤١٤.  
  :﹡﹢︧︡ ، ﹝﹪» ﹊︀م︨︊﹏ ا﹜︧﹑م ︫︣ح ︋﹙﹢غ ا﹜﹞︣ام ﹝﹟ أد﹜﹤ ا﹔ «︮﹠︺︀﹡﹪ ﹡﹫︤ در ﹋︐︀ب 

 )︀﹝﹠︻ ًر︲﹪ ا ︣﹝︻ ﹟︋ ً︀ب) و︻﹟ ︻︊︡ ا︴﹛اً ︮︽﹫︣ا ︋﹞﹊  ﹨﹢ ︋﹟ ︻﹞︣ ︋﹟ ا ︡︊︻ ﹜﹚︨︡ق أ﹠﹛︡ه ا﹨︀︪﹞ وأول ﹥
  ..و︻﹞︣ وروى ︻﹠﹥ ︠﹑﹅ ﹋︀ن ﹝﹟ أو︻﹫﹤ ا﹜︺﹙﹛ 

  . ...︻︊︡ اً ︋﹟ ︻﹞︣ ﹨﹞︀ن ︎︧︣ ︻﹞︣ ︋﹟ ︠︴︀ب ا︨️ ﹋﹥ در ﹝﹊﹥ در ﹢﹋ ﹤﹋ ﹪﹛︀﹈ ︋﹢د ا︨﹑م آورد
﹝﹞︡ ︻︊︡ ا﹜︺︑ ، : ︤︤﹆﹫﹅ ١٩، ص١، ︨︊﹏ ا﹜︧﹑م ︫︣ح ︋﹙﹢غ ا﹜﹞︣ام ﹝﹟ أد﹜﹤ ا﹔﹊︀م، ج)﹨ـ٨٥٢﹝︐﹢﹁︀ي(﹪، ﹝﹞︡ ︋﹟ إ︨﹞︀︻﹫﹏ ا﹔﹝﹫︣ ا﹜︭﹠︺︀﹡

   ١٣٧٩ا﹜︣ا︋︺﹤ : ا﹜︴︊︺﹤   ︋﹫︣وت، –دار إ﹫︀ء ا﹜︐︣اث ا﹜︺︣︋﹪ : ا﹜﹢﹜﹪، دار ا﹜﹠︪︣

  !زبیر هشت ساله به دعوت ابوبکر اسالم آورد . 2

  :﹋﹠︡ ﹋﹥ ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ︻﹀︀ن و ز︋﹫︣ ︋﹟ ︻﹢ام ︋﹥ د︨️ ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡﹡︡ از ﹝︺︣﹁﹪ ا︋﹢ ︋﹊︣، ︑︭︣ ﹝﹪ا﹞︡ ︋﹟ ز﹨﹫︣ ︋︺︡ 



 ً︀﹚︨ ﹤﹞﹢﹆﹛ ً︀﹀﹛︃﹞ ً﹑︗و︫︣،، و﹋︀ن ر ︣﹫︠ ﹟﹞ ︀﹫﹁ و︋﹞︀ ﹋︀ن ︀︋ ︩︣﹇ ﹜﹚︻وأ ،︩︣﹆﹛ ︩︣﹇ ︉︧﹡و﹋︀ن أ︋﹢ ︋﹊︣ أ
  . وا﹜︤︋﹫︣ ︋﹟ ا﹜︺﹢ام  ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ︻﹀︀ن: ﹁﹫﹞︀ ︋﹙︽﹠﹪  ﹁︃︨﹙﹛ ︻﹙﹩ ︡﹥  ؛

: ا﹜︣︀ض، ا﹜︴︊︺﹤  –دار ا﹜﹢︵﹟ : إ︨﹞︀︻﹫﹏  ﹟︧︧﹫﹟ ، دار ا﹜﹠︪︣ : ، ︑﹆﹫﹅ ١٦٩، ص١، أ︠︊︀ر ا﹜﹞﹊﹫﹫﹟ ، ج)﹨ـ٢٧٩﹝︐﹢﹁︀ي(أ﹞︡ ︋﹟ ز﹨﹫︣ ︋﹟ ︣ب 
  ١٩٩٧ا﹔و﹜﹩ 

  :︵︊﹅ روا️ ا ﹟︋ ︡﹝﹠︊﹏، ز︋﹫︣ ︋﹟ ︻﹢ام ﹡﹫︤ در ︨﹟ ﹨︪️ ︨︀﹜﹍﹪ ا﹞︀ن آورده ا︨️
5907 ︊﹫︐﹇ ︀﹠︔︡ ︡ه ︳︋ ﹪︋ا﹜﹙﹫︒ ︋﹟ ︨︺︡ ︻﹟ أ︋﹪ ا﹔︨﹢دو︗︡ت ﹁﹪ ﹋︐︀ب أ ︀﹠︔︡ أن ا﹜︤︋﹫︣ ︋﹟  ﹤ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ﹇︀ل

﹁︖︺﹏ ︻﹞﹥ ︺︢︋﹥ ︋︀﹜︡︠︀ن ﹋﹪ ︐︣ك ا﹖︨﹑م ﹁﹫︃︋﹩ ا﹜︤︋﹫︣ ﹁﹙﹞︀ رأى ︻﹞﹥ أ﹐ ︐︣﹋﹥  ا﹜︺﹢ام أ︨﹙﹛ و﹨﹢ ︋﹟ ︔﹞︀ن ︨﹠﹫﹟
﹤﹋︣︑.  

﹋︣د  رد و ︻﹞﹢︩ او را ︋︀ دود او را اذ️ ﹝﹪در ﹋︐︀ب ︎︡رم ︋︀ ︠︳ ︠﹢دش د︡م ﹋﹥ از ا︋﹢ ا﹐︨﹢د ﹋﹥ ز︋﹫︣ ︋﹟ ︻﹢ام در ︨﹟ ﹨︪️ ︨︀﹜﹍﹪ ا︨﹑م آو
  .و﹇︐﹪ ︻﹞﹢︩ ﹝﹆︀و﹝️ او را د︡ او را ر﹨︀ ﹋︣د. ﹋︣د ︑︀ ا﹟ ﹋﹥ ا︨﹑م را ︑︣ك ﹋﹠︡؛ ا﹝︀ ز︋﹫︣ از ︑︣ك ا︨﹑م ︎︣﹨﹫︤ ﹝﹪

 ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝︀ى(ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪، ا︋﹢︻︊︡ اً أ﹁﹢︐﹞٤٤٨، ص ٣، ا﹜︺﹙﹏ و﹝︺︣﹁﹤ ا﹜︣︗︀ل، ج )﹨ـ٢٤١﹅﹫﹆︑ ، : ︡﹝﹞ ﹟︋ ًا﹜﹞﹊︐︉ : ︻︊︀س، ﹡︀︫︣و︮﹪ ا
 ﹪﹡︀﹛︀ض، ا﹜︴︊︺﹤ - ا﹖︨﹑﹝﹪، دار ا︣﹛١٩٨٨ - ١٤٠٨ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا.  

  :ا﹟ روا️ را ︵︊︣ا﹡﹪ ︋﹥ ︮﹢رت رو︫﹟ ︑︣ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ آورده ا︨️
﹫ؤ︒ﹳ ︋﹟ ً︨ـ︺ؤ︡ ︻﹟ أ︋ 39 ﹥ٌ ︋﹟ وًـ﹨ْ︉ ︔﹠︀ ا﹜﹙ُ ًِ︡ـ ا﹜َْ﹆ً︣ـا︵ٌ﹫ٌ︧﹪ّـ ︔﹠︀ أًَ︨ـ︡ﹳ ︋﹟ ﹝ﹳ﹢ً︨ـ﹩ ︔﹠︀ ︻︊︡ ا﹜﹙ُ أَ︨ؤ﹙َ﹛ًـ  ﹪ ا﹔َ︨ؤ﹢ًـدٌ ﹇︀ل︡︔﹠︀ أ︋﹢ ً︤ـ

امِ و﹨﹢ ︋﹟ ︔َ﹞ًـ︀نِ ٌ︨﹠ٌ﹫﹟ًـ ︺ًـ﹢ُـ ︋ًـ﹫ؤ︣ﹳ ︋﹟ ا﹜ْ وًـ﹨َ︀︗ًـً︣ـ و﹨﹢ ︋﹟ ︔َ﹞ًـ︀نًـ ︻ًـًْ︪︣ـةَ و﹋︀ن ︻ًـ﹛ّـ ا﹜ّ︤︋ًـ﹫ؤِ︣ ﹳ︺ًـ﹙ِ﹅ﹳ ا﹜ّ︤︋ًـ﹫ؤً︣ـ ﹁﹪ ًـٌ︭﹫ٍ︣ وًـﹳً︡ـِ︠﹟ﹳ  ا﹜ّ︤
﹀ُ︣ﹳ أَ ًـ﹫ؤ︣ﹳ ﹐ أَ﹋ْ ﹀ِْ︣ ﹁﹫﹆﹢ل ا﹜︤︋ّ ︀رِ و﹨﹢ ﹆﹢ل ارؤ︗ِ︹ؤ إ﹜﹩ ا﹜ْ﹊ُ ا︻﹙﹫﹥ ︋ِ︀﹜﹠ُ   .︋ًـٍ︡

﹝﹊︐︊﹤ : ﹞︡ي ︋﹟ ︻︊︡ا﹜﹞︖﹫︡ ا﹜︧﹙﹀﹪، ﹡︀︫︣: ، ︑﹆﹫﹅١٢٢، ص١، ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹜﹊︊﹫︣، ج)﹨ـ٣٦٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︴︊︣ا﹡﹪، ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ أ﹢ب 
  .م١٩٨٣ –﹨ـ ١٤٠٤ا﹜︓︀﹡﹫﹤، : ا﹜﹞﹢︮﹏، ا﹜︴︊︺﹤ -ا﹜︤﹨︣اء 

  :ورد﹡︡ا︋﹟ ﹇︡ا﹝﹥ و ︋︣︠﹪ د﹍︣ آورده ا﹡︡ ﹋﹥ ︻﹙﹪ و ز︋﹫︣ در ︨﹟ ﹨︪️ ︨︀﹜﹍﹪ ا︨﹑م آ
و︀︋︹ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ا︋﹟ ا﹜︤︋﹫︣ ﹜︧︊︹ أو ︔﹞︀ن ︨﹠﹫﹟  أ︨﹙﹛ ︻﹙﹪ وا﹜︤︋﹫︣ و﹨﹞︀ ا︋﹠︀ ︔﹞︀ن ︨﹠﹫﹟ و﹇︀ل ︻︣وة

  .و﹜﹛ ︣د ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︻﹙﹩ أ︡ إ︨﹑﹝﹥ ﹝﹟ ︮︽﹫︣ و﹐ ﹋︊﹫︣
﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ در ︨﹟ ﹨﹀️ ︀ ﹨︪️ ︨︀﹜﹍﹪ ︋﹫︺️ ︻﹙﹪ و ز︋﹫︣ در ︨﹟ ﹨︪️ ︨︀﹜﹍﹪ ا︨﹑م آورد﹡︡ و ز︋﹫︣ ︋︀ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙: ︻︣وه ﹎﹀︐﹥ ا︨️

  .رد ﹡﹊︣د)  از ︋︤رگ و ﹋﹢﹈ (﹋︣د و ر︨﹢ل ︠︡ا ا︨﹑م ﹨﹫︘ ﹋︧﹪ را 
 - دار ا﹜﹀﹊︣ : ، ﹡٢٣︫︣︀، ص٩، ا﹜﹞︽﹠﹪ ﹁﹪ ﹁﹆﹥ ا﹖﹝︀م أ﹞︡ ︋﹟ ﹠︊﹏ ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪، ج)﹨ـ٦٢٠﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜﹞﹆︨︡﹪ ا﹜﹠︊﹙﹪، ا︋﹢﹝﹞︡ ︻︊︡ اً ︋﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ﹇︡ا﹝﹤ 

  .﹨ـ١٤٠٥﹔و﹜﹩، ا: ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤
 ﹚﹀﹞ ﹟︋ ًا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹜﹫﹨︀ق، إ︋︣ا︨أ︋﹢ إ ﹪﹚︊﹠﹛ا﹜﹞﹊︐︉ ا﹖︨﹑﹝﹪ : ، دار ا﹜﹠︪︣ ١٧٦، ص٩، ا﹜﹞︊︡ع ﹁﹪ ︫︣ح ا﹜﹞﹆﹠︹، ج)﹨ـ ٨٨٤﹝︐﹢﹁︀ي(ا - 

  ١٤٠٠ -︋﹫︣وت 
 ︡﹝﹞ ﹟︋ ًا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝أ ﹟︡﹛ا ︉﹞ ︣﹀︺︗﹢︋ا﹜︺﹆︊﹩ ﹁﹪ ﹝﹠︀﹇︉ ذوي ا﹜﹆)﹨ـ٦٩٤﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜︴︊︣ي، ا ︣︀︠دار ا﹜﹊︐︉ : ، ﹡︀︫︣ ٥٨، ص ١︣︋﹩، ج، ذ

 ﹥︭︣﹝﹛ا- ︭︣﹞  

  : بن عبید اهللا و سعد بن ابی وقاص در هشت سالگی اسالم آوردند هطلح. 4و  3

ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ دو . ︋︣︠﹪ از روا︀ت در ︋︀ره ︵﹙﹤ ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً و ︨︺︡ ︋﹟ ا︋﹪ و﹇︀ص د﹐﹜️ دارد ﹋﹥ آ﹡ ︀︋ ︀︱︣ت ︻﹙﹪ ﹨﹛ ︨﹟ و︨︀ل ︋﹢ده ا﹡︡
  .ا﹟ ︋︀ره ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️روا️ را در 

  : روایت اول
 ﹤﹝︻ ﹟︻ ﹥﹚︵ ﹟︋ ﹩﹫ ﹟︋ ︀ق︨إ ︀﹠︔︡ ︀ل﹇ ﹥﹚︵ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹠︔︡ ︀ل﹇ ﹩﹞︤ا﹛︀ل وأ︠︊︣﹡︀ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ا﹜﹞﹠︢ر ا﹇

︻﹙﹩ ا︋﹟ أ︋﹩ ︵︀﹜︉ وا﹜︤︋﹫︣ ︋﹟ ا﹜︺﹢ام و︵﹙﹤ ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً و︨︺︡ ︋﹟ أ︋﹩ و﹇︀ص ر︲﹩ اً  ﹝﹢︨﹩ ︋﹟ ︵﹙﹤ ﹇︀ل ﹋︀ن



  .︻﹠﹛ ︻︡ادا وا︡ا
︀ق ︋﹟ ﹫﹪ از ︻﹞﹢﹚︵ ﹟︋ ﹪︨﹢﹞ ︩﹥ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉، ز︋﹫︣ ︋﹟ ︻﹢ام، ︵﹙﹤ ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً و ︨︺︡ ︋﹟ ا︋﹪ و﹇︀ص ا︨

  .در ﹈ ︨﹟ ︋﹢د﹡︡
، ١٠٩٤، ص٣، ا﹐︨︐﹫︺︀ب ﹁﹪ ﹝︺︣﹁﹤ ا﹔︮︀ب، ج)﹨ـ٤٦٣﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ ا﹜﹠﹞︣ي ا﹜﹆︣︵︊﹪ ا﹜﹞︀﹜﹊﹪، ا︋﹢︻﹞︣ ﹢︨︿ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ 

﹅﹫﹆︑ :︫︣︀﹡ ،ا﹜︊︖︀وي ︡﹝﹞ ﹪﹚︻ : ﹏﹫︖﹛ـ١٤١٢ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹜︴︊︺﹤ -دار ا﹨.  

  : روایت دوم
 ﹟︋ ︡﹝اً ︋﹟ أ ︡︊︻ ︀﹠︔︡ ︀ل﹇ ﹩︊︴﹛ا ﹩﹚︻ ﹟︋ ﹏﹫︻︀﹝︨إ ︀﹠︔︡ ︀ل﹇ ﹟﹞﹣﹝﹛ا ︡︊︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ًوأ︠︊︣﹡︀ ︻︊︡ ا

︻﹙﹩ و︵﹙﹤ وا﹜︤︋﹫︣ ﹁﹩ ︨﹟  ︀ل ﹋︀ن﹠︊﹏ ﹇︀ل ︡︔﹠︀ ﹨︖﹫﹟ أ︋﹢ ︻﹞︣ ﹇︀ل  ︀﹠︔︡︊︀ن ︻﹟ ﹝︺︣وف ︻﹟ أ︋﹩ ︗︺﹀︣ ﹇
  .وا︡ة

  .︻﹙﹪ و ︵﹙﹥ و ز︋﹫︣ در ﹈ ︨﹟ ︋﹢د﹡︡: ﹎﹢︡ ا︋﹢ ︗︺﹀︣ ﹝﹪
  ،١٠٩٤، ص  ٣ج   ا﹐︨︐﹫︺︀ب

 ︀﹡ز︋﹫︣ و ︨︺︡ ︋﹟ ا︋﹪ و﹇︀ص را ︋﹥ ا︨﹑م د︻﹢ت ﹋︣د و آ ،﹤﹚︵ ︫︡ ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹤﹋ ﹟︫︡ه ا︨️ ︋︺︡ از ا ﹏﹆﹡ ﹤︪︀︻ از ︣﹍د ️در روا
  .︣ا﹟ آ﹡︀ در ︨﹟ ﹋﹞︐︣ از ︋﹙﹢غ ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡ه ا﹡︡︋﹠︀︋. ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡﹡︡

  :ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹫﹆﹪ روا︀︻ ️︪﹥ را ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ آورده ا︨️ 
 ️﹛︀﹇ ،︀﹠︻ ًر︲﹪ ا ،﹥︪︀︻ ﹟︻ روي : ﹏︊﹇ ،﹜﹚︨ر︨﹢ل اً، ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و ︡︣ ،﹤﹠︻ ً︠︣ج أ︋﹢ ︋﹊︣، ر︲﹪ ا

︣ ︐﹩ أ︑﹩ ︵﹙﹤ ︋﹟ ︻︊﹫︡ اً وا﹜︤︋﹫︣ ︋﹟ ا﹜︺﹢ام و︨︺︡ و﹝︱﹩ أ︋﹢ ︋﹊... . ا﹖︨﹑م و﹋︀ن ﹜﹥ ︡︮﹆︀ً ﹁﹪ ا﹜︖︀﹨﹙﹫﹤ ﹁﹙﹆﹫﹥ 
  .﹁︡︻︀﹨﹛ إ﹜﹩ ا﹖︨﹑م ﹁︃︨﹙﹞﹢ا  ︋﹟ أ︋﹪ و﹇︀ص

 ︡﹝﹞ ﹟︋ ﹜﹫﹨إ︋︣ا ،﹪﹆﹫︊﹛وا﹜﹞︧︀وئ، ج)﹨ـ ٣٢٠︋︺︡ : ا﹜﹢﹁︀ة(ا ﹟︨︀﹝﹛٥٧، ص١، ا﹅﹫﹆︑ ، :︪︣﹠﹛︀ن / ︋﹫︣وت -  دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤: ︻︡﹡︀ن ︻﹙﹪، دار ا﹠︊﹛
    م١٩٩٩ - ﹨ـ ١٤٢٠ا﹔و﹜﹩: ا﹜︴︊︺﹤ -

  : عائشه بنت ابو بکر در کودکی اسالم آورد. ٥

  .آورد ︵︊﹅ ︑︭︣ ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️، ︻︀︪﹥ د︠︐︣ ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹨︖︡﹨﹞﹫﹟ ﹡﹀︣ ﹝︧﹙﹞︀ن ا︨️ ﹋﹥ در ︨﹟ ﹋﹢د﹋﹪ ا︨﹑م 

  ) ﹨ـ 151 ﹝︐﹢﹁︀ى (ا︋﹟ ا︨︀ق 
﹡﹢︧︡  ︣ده و در ︋︀ره ︻︀︪﹥ د︠︐︣ ا︋﹢ ︋﹊︣ ﹝﹪ا︋﹟ ا︨︀ق ﹊﹪ از ︨﹫︣ه ﹡﹢︧︀ن ﹝︺︣وف ا﹨﹏ ︨﹠️، ا︨︀﹝﹪ ﹝︀︗︣ان را ﹋﹥ ا︨﹑م آورده ا﹡︡ ذ﹋︣ ﹋

  :﹋﹥ وي در ﹢﹋ ﹤﹋ ﹪﹛︀﹈ ︋﹢د ا︨﹑م آورد
︔﹛ أ︨﹙﹛ ﹡︀س ﹝﹟ ﹇︀︊﹏ ا﹜︺︣ب ﹝﹠﹛ ︨︺﹫︡ ︋﹟ ز︡ ا︋﹟ ︻﹞︣و ︋﹟ ﹡﹀﹫﹏ أ︠﹢ ︋﹠﹪ ︻︡ي ︋﹟ ﹋︺︉ وا﹝︣أ︑﹥ ﹁︀︵﹞﹤ .. 

أ︋﹪ ︋﹊︣ و﹨﹪  و︻︀︪﹤ ︋﹠️ ︋﹠️ ا﹜︴︀ب ︋﹟ ﹡﹀﹫﹏ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︺︤ى أ︠️ ︻﹞︣ ︋﹟ ا﹜︴︀ب وأ︨﹞︀ء ︋﹠️ أ︋﹪ ︋﹊︣
  .︮︽﹫︣ة

﹝︺ ︡﹝﹞ : ︡﹞﹫︡ اً، ﹡︀︫︣ : ، ︑﹆﹫﹅ ١٢٤، ص٢، ج )ا﹜﹞︊︐︡أ وا﹜﹞︊︺︒ وا﹜﹞︽︀زي(، ︨﹫︣ة ا︋﹟ إ︨︀ق )﹨ـ١٥١﹝︐﹢﹁︀ى(﹝﹞︡ ︋﹟ إ︨︀ق ︋﹟ ︧︀ر 
 ︿︣︺︐﹚﹛ ︀ث︋﹔ا﹜︡را︨︀ت وا.  

  ) ﹨ـ 213 ﹝︐﹢﹁︀ي (ا︋﹟ ﹨︪︀م 
  :اول ︋︺︓️ ا﹞︀ن آورد در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز ﹋﹢دك ︋﹢ده ا︨️آورد ﹋﹥ در ︨︀ل  ا︋﹟ ﹨︪︀م ﹡﹫︤ ﹡︀م ︻︀︪﹥ را ︗︤ء ﹋︧︀﹡﹪ ﹝﹪

و﹨﹪ ﹣﹝︢  و︠︊︀ب ︋﹟ ا﹒رت وأ︨﹞︀ء ︋﹠️ أ︋﹪ ︋﹊︣ و︻︀︪﹤ ︋﹠️ أ︋﹪ ︋﹊︣ إ︨﹑م أ︨﹞︀ء و︻︀︪﹤ ا︋﹠︐﹪ أ︋﹪ ︋﹊︣
  .و︠︊︀ب ︋﹟ ا﹔رت ﹙﹫︿ ︋﹠﹪ ز﹨︣ة ︮︽﹫︣ة



 ︡﹝﹞﹢︋ب ا﹢︣ي ا﹜﹞︺︀﹁︣ي، ︻︊︡ ا﹜﹞﹙﹈ ︋﹟ ﹨︪︀م ︋﹟ أ﹫﹝﹛︀ي(ا﹁﹢︐﹞ج  ، ا﹜︧﹫︣ة)﹨ـ٢١٣ ،﹥﹢︊﹠﹛ا﹜︣ءوف ︨︺︡، ﹡︀︫︣ ٩٢، ص  ٢ا ︡︊︻ ﹤︵ ﹅﹫﹆︑ ، : دار
  ..﹨ـ١٤١١ –ا﹔و﹜﹩، ︋﹫︣وت : ا﹜︖﹫﹏، ا﹜︴︊︺﹤

  ) ﹨ـ 279 ﹝︐﹢﹁︀ي (ا﹞︡ ︋﹟ ز﹨﹫︣ 
  :﹡﹢︧︡ ا︪︀ن ﹡﹫︤ ﹝﹪

و︻︀︪﹤ ︋﹠️ أ︋﹪ ︋﹊︣ و﹨﹪  وأ︨﹞︀ء ︋﹠️ أ︋﹪ ︋﹊︣ ا﹜︭︡﹅،... ︔﹛ أ︨﹙﹛ ︋︺︡ ︵﹙﹤ ︋﹟ ︻︊︡ اً، : ﹇︀ل ا︋﹟ إ︨︀ق  
  ... ،︮︽﹫︣ة

: ا﹜︣︀ض، ا﹜︴︊︺﹤  –دار ا﹜﹢︵﹟ : إ︨﹞︀︻﹫﹏  ﹟︧︧﹫﹟، دار ا﹜﹠︪︣ : ، ︑﹆﹫﹅ ١٨٦، ص١، أ︠︊︀ر ا﹜﹞﹊﹫﹫﹟، ج )﹨ـ٢٧٩﹝︐﹢﹁︀ي(أ﹞︡ ︋﹟ ز﹨﹫︣ ︋﹟ ︣ب 
  ١٩٩٧ا﹔و﹜﹩ 

﹪﹆﹫︋ ︣﹊︋ ﹢︋ـ 458 ﹝︐﹢﹁︀ى ( ا﹨ (  
﹪﹞ ︤﹫﹡ ﹪﹆﹫︋ ︧︡﹢﹡:  

 ﹪﹝︖﹛ن ا﹢︺︷﹞ ﹟︋ ︀ق و︻︓﹞︀ن︨ا︋﹟ إ ﹟︻ ︦﹡﹢ أ︋﹪ ︋﹊︣ و﹨﹪ ︮︽﹫︣ة أ︋﹪ ︋﹊︣وأ︨﹞︀ء ︋﹠️ .. ﹇︀ل ️﹠︋ ﹥︪︀︻و.  
 ﹪﹚︻ ﹟︋ ﹟﹫︧﹛ا ﹟︋ ︡﹝أ︋﹪ ︋﹊︣ أ ،﹪﹆﹫︊﹛︀ى(ا﹁﹢︐﹞ا﹜﹠︊﹢ة، ج)﹨ـ٤٥٨ ﹏﹐ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫١٧٤︣، ص٢، د ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹅︊︵ ،.  

  ) ﹨ـ 463﹝︐﹢﹁︀ي  (ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ 
  :﹡﹢︧︡ ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ ﹝﹪

و︻︀︪﹤ ︋﹠️ أ︋﹪  وأ︨﹞︀ء ︋﹠️ أ︋﹪ ︋﹊︣ ا﹜︭︡﹅... ︔﹛ أ︨﹙﹛ أ︋﹢ ︻︊﹫︡ة ا︋﹟ ا﹜︖︣اح وأ︋﹢ ︨﹙﹞﹤ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹔︨︡ ... 
︣﹊︋ ﹅︭︡﹛و﹨﹪ ︮︽﹫︣ة ا.  

  .︵︊﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣: ، دار ا﹜﹠︪︣ ٣٩، ص١، ا﹜︡رر، ج)﹨ـ٤٦٣﹝︐﹢﹁︀ي (ا︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︊︣ 

  ) ﹨ـ 507 ﹝︐﹢﹁︀ي (﹝﹆︨︡﹪ 
  :﹡﹢︧︡ وي ﹝﹪

و﹝﹟ ا﹜﹠︧︀ء أ︨﹞︀ء ︋﹠️ ︻﹞﹫︦  ...أ︋﹢ ︻︊﹫︡ة ︋﹟ ا﹜︖︣اح وا﹜︤︋﹫︣ ︋﹟ ا﹜︺﹢ام و︻︓﹞︀ن ︋﹟ ﹝︷︺﹢ن  و﹝﹞﹟ ︨︊﹅ إ︨﹑﹝﹥
ا﹜︓︺﹞﹫﹤ ا﹝︣أة ︗︺﹀︣ ا︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ و﹁︀︵﹞﹤ ︋﹟ ا﹜︴︀ب ا﹝︣أة ︨︺﹫︡ ︋﹟ ز︡ ︋﹟ ︻﹞︣و وأ︨﹞︀ ︋﹠️ أ︋﹪ 

﹁﹊︀ن إ︨﹑م ﹨﹣﹐ء ﹁﹪ ︔﹑ث ︨﹠﹫﹟ ور︨﹢ل اً ︡︻﹢ ﹁﹪ ︠﹀﹫﹤ ﹇︊﹏ أن ︡︠﹏ دار أر﹇﹛ ︋﹟  و︻︀︪﹤ و﹨﹪ ︮︽﹫︣ة ︋﹊︣
  .أ︋﹪ ا﹔ر﹇﹛

و ... و از ز﹡︀ن ا︨﹞︀ء د︠︐︣ ︋﹠️ ︻﹞﹫︦ ﹨﹞︧︣ ︗︺﹀︣ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉   ....ا︋﹢︻︊﹫︡ه ︗︣اح : ﹍︣ان ︨︊﹆️ ﹎︣﹁︐﹠︡﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ در ا︨﹑م آوردن ︋︣ د
﹋︣د، ا︨﹑م  ا﹟ ا﹁︣اد در ︨︀ل ︨﹥ ︨︀ل اول ︋︺︓️ ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ﹝﹀﹫︀﹡﹥ ﹝︣دم را ︋﹥ ا﹞︀ن د︻﹢ت ﹝﹪. ︻︀︪﹥ ﹋﹥ در آن ز﹝︀ن ︠︣د︨︀ل ︋﹢د 

  .﹡﹥ أر﹇﹛ ︋﹟ أ︋﹪ ا﹔ر﹇﹛ ︋︪﹢﹡︡آورد﹡︡، ﹇︊﹏ از آن ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا وارد ︠︀
 ︣﹨︀︵ ﹟︋ ︣︴﹞ ،﹪︨︡﹆﹝﹛︀ي(ا﹁﹢︐﹞ج )﹨ـ ٥٠٧ ، ١٤٦، ص  ٤، ا﹜︊︡ء وا﹜︐︀ر  ︫︣︀﹡ ، : ﹥﹫﹠︡﹛ر︨︺﹫︡ –﹝﹊︐︊﹤ ا﹜︓﹆︀﹁﹤ ا﹢︋.  

  ) ﹨ـ 634 ﹝︐﹢﹁︀ى (︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ ﹝﹢︨﹪ ا﹡︡﹜︧﹪ 
  :ا︪︀ن ﹡﹫︤ از ﹇﹢ل ا︋﹟ ا︨︀ق ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️

و︗﹞︀︻﹤ ︨﹢ى ...    و︻︀︪﹤ ︋﹠️ أ︋﹪ ︋﹊︣ ا﹜︭︡﹅ و﹨﹪ ︮︽﹫︣ة ...ا﹜︖︣اح  ︔﹛ أ︨﹙﹛ أ︋﹢ ︻︊﹫︡ة ︻︀﹝︣ ︋﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟
  .﹨﹣﹐ء ︨﹞︀﹨﹛ ا︋﹟ إ︨︀ق

. ، ︑﹆﹫﹅ د٢١٤، ص١، ا﹖﹋︐﹀︀ء ︋﹞︀ ︑︱﹞﹠﹥ ﹝﹟ ﹝︽︀زي ر︨﹢ل اً وا﹜︓﹑︔﹤ ا﹜﹙﹀︀ء، ج)﹨ـ٦٣٤﹝︐﹢﹁︀ى(ا﹜﹊﹑︻﹪ ا﹔﹡︡﹜︧﹪، ا︋﹢ا﹜︣︋﹫︹ ︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ ﹝﹢︨﹪ 
︫︣︀﹡ ،﹪﹚︻ ﹟︡﹛ا ︤︻ ﹟︡﹛︀ل ا﹝﹋ ︡﹝﹞ : ︉︐﹊﹛ا ﹜﹛︀︻- ﹥︺︊︴﹛ـ١٤١٧ا﹔و﹜﹩، : ︋﹫︣وت، ا﹨.  



  ) ﹨ـ 676 ﹝︐﹢﹁︀ي (﹡﹢وي 
  :﹡﹢︧︡ در ︑︢︉ ا﹖︨﹞︀ء ﹝﹪

︋︺︡ ︔﹞︀﹡﹫﹤ ︻︪︣ إ﹡︧︀﹡︀ ﹝﹞﹟  ︻︀︪﹤ أ︨﹙﹞️ ︮︽﹫︣ة وذ﹋︣ أ︋﹢ ︋﹊︣ ︋﹟ أ︋﹪ ︠﹫︓﹞﹤ ﹁﹪ ︑︀ر﹥ ︻﹟ ا︋﹟ إ︨︀ق أن
  .أ︨﹙﹛ 

  .﹢د﹋﹪ و ︋︺︡ از ﹨﹫︖︡ه ﹡﹀︣ ا﹞︀ن آوردا︋﹟ ︠﹫︓﹞﹫﹥ در ︑︀ر︩ از ا︋﹟ ا︨︀ق ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ︻︀︫﹥ در ﹋
: ﹝﹊︐︉ ا﹜︊﹢ث وا﹜︡را︨︀ت ، دار ا﹜﹠︪︣ : ، ︑﹆﹫﹅ ٦١٥، ص٢، ︑︢︉ ا﹔︨﹞︀ء وا﹜﹙︽︀ت، ج ) ﹨ـ ٦٧٦﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜﹠﹢وي، ا︋﹢ز﹋ ︀︣﹫﹪ ︋﹟ ︫︣ف ︋﹟ ﹝︣ي، 

  .م١٩٩٦ا﹔و﹜﹩ ، : ︋﹫︣وت ، ا﹜︴︊︺﹤  -دار ا﹜﹀﹊︣ 

  ) ﹨ـ 774 ﹝︐﹢﹁︀ى (ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ د﹝︪﹆﹪ 
  :﹡﹢︧︡ ز ︻﹙﹞︀ي ︋﹙﹠︡ آوازه ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹝﹪ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ ا

﹜﹠︻ ًر︲﹩ ا ﹥︋︀︭﹛ا ﹟﹞ ︀﹝︡﹇ ﹜﹚︨︀ق أ︨﹞︀ء ﹝﹟ أ︨أ︨﹙﹛ أ︋﹢ ︻︊﹫︡ة، : ﹇︀ل.و﹇︡ ︨︣د ا︋﹟ ا ﹜︔..  ️﹠︋ ﹥︪︀︻و
  .أ︋﹩ ︋﹊︣، و﹨﹩ ︮︽﹫︣ة

  .﹡︀﹝﹥ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫︣، ︵︊﹅ ٢١٤︣︋، ص ١، ا﹜︧﹫︣ة ا﹜﹠︊﹢﹤، ج)﹨ـ٧٧٤﹝︐﹢﹁︀ى(ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ ا﹜︡﹝︪﹆﹪، ا︋﹢ا﹜﹀︡اء إ︨﹞︀︻﹫﹏ ︋﹟ ︻﹞︣ ا﹜﹆︫︣﹪ 

  :نتیجه 

︠﹑︮﹥ ا︋ ﹟︒ آن ︫︡ ﹋﹥ ︴﹢ر ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥ ، ︋﹥ ا︨﹑م ﹨﹫︘ ﹈ از ︵﹙﹥ و ز︋﹫︣ و ︨︺︡ ︋﹟ ا︋﹪ و﹇︀ص و ︻︀︪﹥ و ︻︊︡ اً ︋﹥ ︻﹞︣ ا︫﹊︀ل 
﹪﹝﹡  ﹪﹛︀ ︣د ، در﹫﹎ ﹪﹞ ︀﹡در ︨﹟ ﹨︪️ ︑︀ ده ︨︀﹜﹍﹪ را د﹜﹫﹏ ﹁︱﹫﹙️ آ ︀﹡ا﹝︀ و﹇︐﹪ ﹡﹢︋️ ︋﹥  !دا﹡﹠︡  ﹋﹥ ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ، ا︨﹑م آوردن آ

  !ر︨︡ ، ا ﹟︐﹪ ﹁︱﹫﹙️ ﹨﹛ ﹡﹫︧️  ا︨﹑م ︱︣ت ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹝﹪

  ؟ تا مسلمان شود ؟ کافر بود) علیه السالم(آیا حضرت علی :  شبهه سوم

  ︀ن ،﹝﹆︭﹢د از او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞! ﹇︊﹏ از ﹝︊︺︒ ﹋︀﹁︣ ︋﹢ده و ︨︍︦ ﹝︧﹙﹞︀ن ︫︡ه ا︨️ ) ص(ا︨ ﹟﹟ ، ﹝︀﹡﹠︡ آن ا︨️ ﹋﹥ ﹋︧﹪ ︋﹍﹢︡ ر︨﹢ل ︠︡ا 
  ︋︺︡ از ︋︺︓️ ا︨️) ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥(ا︻︐︣اف ︋﹥ ﹡︊﹢ت ︱︣ت ر︨﹢ل 

  :﹡﹢︧︡ وي ﹝﹪. ︫﹊﹠︡ ﹝︧︺﹢دي در ا﹟ ﹇︧﹞️ ︨﹠︀ن ز︀︊﹪ دارد ﹋﹥ ﹋﹞︣ و﹨︀︋﹫️ را ﹝﹪
﹥ ︫﹫︀ً  و﹇︡ ︑﹠﹢زع ﹁﹪ ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ﹋︣م اًَـ و︗﹥ وأ︨﹑﹝﹥، ﹁︢﹨︉ ﹋︓﹫︣ ﹝﹟ ا﹜﹠︀س إ﹜﹩ أ﹡﹥ ﹜﹛ ︪︣ك ︋︀﹜﹙ّ

، ︋﹏ ﹋︀ن ︑︀︋︺︀ً ﹜﹙﹠︊﹪ ︮﹙﹩ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹁﹪ ︗﹞﹫︹ أ﹁︺︀﹜﹥ ﹝﹆︐︡︀ً ︋﹥، و︋﹙︼ و﹨﹢ ︻﹙﹩ ذ﹜﹈، وأن اً ︨﹑م﹁﹫︧︐︃﹡︿ ا﹖
︻︭﹞﹥ و︨︡ده وو﹁﹆﹥ ﹜︐︊︺﹫︐﹥ ﹜﹠︊﹫﹥ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م؛ ﹔﹡︣︴︱﹞ ︣﹫︾ ︀﹡︀﹋ ︀﹝﹟ و﹐ ﹝︖︊﹢ر﹟ ︻﹙﹩ ﹁︺﹏ ا﹜︴︀︻︀ت، ︋﹏ 

  ﹠﹞،﹤︑︀﹫︐︀ر﹟ ﹇︀در﹟، ﹁︀︠︐︀را ︵︀︻﹤ ا﹜︣ب، و﹝﹢ا﹁﹆﹤ أ﹝︣ه، وا︗︐﹠︀ب ﹝
︋︧﹫︀ري از ﹝︣دم ︻﹆﹫︡ه دار﹡︡ ﹋﹥ ا︪︀ن ﹨︣﹎︤ ︋﹥ ︠︡او﹡︡ ︫︣ك ﹡﹢رز︡ ︑︀ ا﹢﹍︋ ﹤﹋ ﹟﹫﹛ . در ︋︀ره ا︨﹑م آوردن ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ ا︠︐﹑ف ا︨️

ا︪︀ن را و ︠︡او﹡︡ . ︑﹞︀م ا﹁︺︀﹜︩ ︋﹢د و ︋﹥ ا︪︀ن ا﹇︐︡اء ﹝﹪ ﹋︣د و ︋﹥ ا﹟ روش ︋︀﹜︼ ︫︡  ︋﹙﹊﹥ او ︑︀︋︹ ر︨﹢ل ︠︡ا در  ا︨﹑﹝︩ را از ︨︣ ﹎︣﹁️؛
ز︣ا ︎﹫︀﹝︊︣ و ا︪︀ن ﹝︖︊﹢ر و ﹝︱︴︣ ︋﹥ ︻︊︀دت ﹋︣دن ﹡︊﹢د﹡︡ ︋﹙﹊﹥ ︋﹥ ا︠︐﹫︀ر   ﹡﹍﹥ دا︫️ و ︑︃﹫︡ ﹋︣د و ︋︣اي ︎﹫︣وي از ︎﹫︀﹝︊︣ش ﹝﹢﹁﹅ ︨︀︠️؛

  .از ا︗ ﹟️ آ﹡︀ ا︵︀︻️ ︎︣ورد﹎︀ر، ﹝﹢ا﹁﹆️ ا﹝︣ ︠︡ا و دوري از ﹝﹠﹫︀︑︩ را ا︠︐﹫︀ر ﹋︣د﹡︡  ︠﹢د ﹇︀در ︋︣ آن ︋﹢د﹡︡؛
﹛دي، ا︋﹢ا﹢︺︧﹝﹛ا ﹪﹚︻ ﹟︋ ﹟﹫︧﹛︀ى(︧﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹁﹢︐﹞ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜﹊︊﹫٢٨٠︣، ص١﹝︣وج ا﹜︢﹨︉، ج) ﹨ـ٣٤٦ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹅︊︵ ،  

  :در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹊﹪ از ︻﹙﹞︀ي ︫﹫︺﹥ ، ﹋﹑م ︗︀﹜︊﹪ دارد ﹋﹥ ︋﹥ آن ا︫︀ره ﹝﹪ ﹋﹠﹫﹛ 
﹟﹞ ︀﹆︊︨ ﹪︻︡︐︧︑ ﹤︋ ﹥︡︊﹛︀و﹜﹥ ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ و﹇﹢﹝﹥ ﹐ن ا ل إ﹡﹥ أول ﹝﹟ ا︨﹙﹛ ︋︀﹜﹞︺﹠﹩ ا﹜︢ي﹢﹆﹡ ﹑﹁ ﹟﹡ ︀﹞ا﹜﹊﹀︣  وا

و﹝︐﹩ ﹋﹀︣ أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟  ﹩︐︧﹙﹛ و﹝︐﹩ أ︫︣ك ︋︀ً  ﹩︐﹣﹝﹟ و﹇︡ ا﹡︺﹆︡ت ﹡︴﹀︐﹥ ︻﹙﹩ ا﹜﹠﹫﹀﹫﹤ ا﹜︊﹫︱︀ء 
﹇︊﹏ أن ) ص(وا ﹤﹠︱︐︖︣ ا﹜︨︣︀﹜﹤ و︾︢︑﹥ ︡ ا﹜﹠︊﹢ة و﹨︢︋﹥ ا﹜﹙﹅ ا﹜﹠︊﹢ي ا﹜︺︷﹫﹛ ﹁﹙﹛ ︤ل ﹝﹆︐︭︀ ا︔︣ ا﹜︨︣﹢ل 



 
 

  ︭︡ع ︋︀﹜︡﹟ ا﹜﹠﹫︿ و︋︺︡ه
﹝︺﹠﹪ ﹋﹥ ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ و ︵︣﹁︡ارا﹡︩ ︑﹑ش دار﹡︡ آن را ︔︀︋️ ﹋﹠︡ ، ﹇︊﹢ل ﹡︡ار﹛ ؛ ﹋﹥ ﹐ز﹝﹥ ︫︣وع ا︨﹑م ،  ﹝︀ او﹜﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹢دن ︱︣ت را ︋﹥

  !︨︀︋﹆﹥ ﹋﹀︣ ا︨️ 
﹠ ﹟︫رو ﹟وي ︋︣ د ﹤﹀︴﹡ ﹤﹋ ﹪﹛︀ ︀ن آورد ؟ در﹝︪︣ك ︋﹢د ︑︀ ا﹞ ز﹝︀﹡﹪ ︋﹥ ︠︡ا ﹤ ز﹝︀﹡﹪ ﹋︀﹁︣ ︋﹢ده ا︨️ ︑︀ ا︨﹑م آورد؟ و ﹤ ا﹝﹫︣﹝﹢﹝﹠︀ن ︿﹫

︋︧︐﹥ ︫︡ و در دا﹝﹟ ﹡︊﹢ت ر︫︡ ﹇︣ار ﹎︣﹁️ و د︨️ ﹡︊﹢ت ︋﹥ او ︾︢ا داد و ا︠﹑ق ︋︤رگ ﹡︊﹢ي او را ︎︣ورش داد؛ و  )د ﹟︱︣ت ا︋︣ا﹨﹫﹛(
  ︋﹢د ﹇︊﹏ از ا﹠﹊﹥ ︻﹞﹏ ︋﹥ د﹟ ا︨﹑م ﹋﹠︡ و ︋︺︡ آن) ص(﹨﹞﹫︪﹥ ︎﹫︣و ر︨﹢ل ︠︡ا 

  ٥٧ص  -ا﹜︪﹫ ﹋︀︸﹛ آل ﹡﹢ح  -︵︣ق ︡︒ ا﹔﹞﹤ ا﹖︔﹠︀ ︻︪︣ 
  

︡﹫︫︀︋ ﹅﹁﹢﹞  
  

  
 


