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  محمد:  سوال کننده
︠﹢ا︨︐﹛ ﹠︡ روا️  ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ﹝︺︖︤ات ﹁︣اوا﹡﹪ از ︎﹫︀﹝︊︣ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ در ا﹟ ︭︠﹢ص ﹝﹪

  ﹝︺︐︊︣ از ﹝﹠︀︋︹ ︫﹫︺﹥ ︋︣ا﹛ ﹡﹆﹏ ﹋﹠﹫︡؟

︨︀︎ :  
︎﹫︀﹝︊︣ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و ︐﹪ ا﹞﹥ ︻﹙﹫﹛ ا﹜︧﹑م در ﹝﹠︀︋︹ ا﹨﹏ ︨﹠️ و ︫﹫︺﹥، ﹝﹢ارد ﹁︣اوا﹡﹪ ذ﹋︣ در ︭︠﹢ص ﹝︺︖︤ات 

اي ︋﹥ ﹝︺︖︤ات ا﹞﹥ ︻﹙﹫﹛ ا﹜︧﹑م آ﹡﹛ در ﹝﹠︀︋︹ ا﹨﹏ ︨﹠️، ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ زودي در  ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ در ﹝﹆︀﹜﹥ ︗︡ا﹎︀﹡﹥
︋︀︫︡، ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ﹢ص ﹝︺︖︤ات ︎﹫︀﹝︊︣ ︠︀︑﹛ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ ﹝﹪︫﹢د ا﹝︀ از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ︨﹢ال ︫﹞︀ در ︭︠ ︀︨️ ﹇︣ار داده ﹝﹪

  :﹋﹠﹫﹛ ﹡﹞﹢﹡﹥ ︋﹥ ﹠︡ ﹝﹢رد، ︋︀ ︨﹠︡ ﹝︺︐︊︣ ا︫︀ره ﹝﹪

  و ا﹞︀ن آوردن ︫︭﹪) ص(ا︵︀︻️ دو در︠️ از ︎﹫︀﹝︊︣ :  روا️ اول
ً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︫︬ ︾﹫︣ ﹝︧﹙﹞︀﹡﹪ از ︎﹫︀﹝︊︣ ︮﹙﹪ ا  ﹟︋ ︡﹝﹞︧﹟ ︮﹀︀ر روا️ ﹝︺︐︊︣ي را در ا﹟ ︭︠﹢ص ﹡﹆﹏ ﹝﹪

 ︀﹡آ ︡﹠﹠﹋ ️﹋︣ ︣ت ︋﹥ دو در︠️ ﹋﹥ در ﹋﹠︀رش ︋﹢د﹡︡ د︨︐﹢ر داد ︑︀ از ︗︀ي ︠﹢د︱ ﹤﹊﹠︀ن ︋﹫︀ورد ︑︀ ا﹝︤ه ︠﹢ا︨️ ︑︀ ا︖︺﹞
  :﹡﹫︤ ︣﹋️ ﹋︣د﹡︡ آن ︫︬ ︋︀ د︡ن ا﹟ ﹝︺︖︤ه ا﹞︀ن آورد

︻﹟ ﹞︀د ︋﹟ ︻︓﹞︀ن ︻﹟ أ︋﹪ ︻︊︡ ︡︔﹠︀ أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︻﹟ ا﹜︧﹫﹟ ︋﹟ ︨︺﹫︡ و ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜﹊﹛ ︗﹞﹫︺︀ ︻﹟ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ︋﹪ ︻﹞﹫︣ 
آ﹤ ﹁﹆︀ل ر︨﹢ل اً   ﹜﹥ أر﹡﹪  إن ﹝﹟ ا﹜﹠︀س ﹝﹟ ﹣﹝﹟ ︋︀﹜﹊﹑م و ﹝﹠﹛ ﹝﹟ ﹐ ﹣﹝﹟ إ﹐ ︋︀﹜﹠︷︣ إن ر︗﹑ أ︑﹩ ا﹜﹠︊﹪ ص ﹁﹆︀ل: اً ع ﹇︀ل

   و ر︗︹ ﹋﹏ وا︡ة ﹝﹠﹞︀ إ﹜﹩ ﹝﹊︀﹡﹞︀ ﹇︀ل ﹁︁﹝﹟ ا﹜︣︗﹏  ص ﹜︪︖︣︑﹫﹟ ا︗︐﹞︺︀ ﹁︀︗︐﹞︺︐︀ ︔﹛ ﹇︀ل ︑﹀︣﹇︀ ﹁︀﹁︐︣﹇︀
آور﹡︡ و ︋︣︠﹪ د﹍︣ ︗︤ ︋︀ د︡ن ﹝︺︖︤ه  ي ︨﹟، ا﹞︀ن ﹝﹪ ︋︣︠﹩ از ﹝︣دم ︋﹥ و︨﹫﹙﹥: ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹝﹩ ﹁︣﹝︀﹠︡ ا﹝︀م ︮︀دق
ر︨﹢ل ︠︡ا ︋﹥ دو در︠︐﹪ ﹋﹥ . اي ﹡︪︀﹡﹛ ︋︡ه ﹝︺︖︤ه: روزي ﹝︣دي ︋﹥ ﹝︱︣ ر︨﹢ل ︠︡ا ر︨﹫︡ و ︋﹥ ا︪︀ن ﹎﹀️. آور﹡︡ ا﹞︀ن ﹡﹞﹪

︨︍︦ ︋﹥ آن دو در︠️ د︨︐﹢ر داد . در︠️ در ﹋﹠︀ر ︡﹊﹍︣ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹠︡ ﹋﹠︀ر ﹨﹛ ﹇︣ار ︋﹍﹫︣︡ آن دو: در ﹋﹠︀ر وي ︋﹢د﹡︡ ﹎﹀︐﹠︡
  .آ﹡﹍︀ه آن ﹝︣د ا﹞︀ن آورد. ︑︀ از ︡﹊﹍︣ ﹁︀︮﹙﹥ ︋﹍﹫︣﹡︡ و آن دو ﹁︀︮﹙﹥ ﹎︣﹁︐﹠︡ و ﹨︣ ﹋︡ام در ︗︀ي ︨︀︋﹅ ︠﹢د ﹝︧︐﹆︣ ︫︡﹡︡

ا﹜︀ج ﹝﹫︣زا : و︑︺﹙﹫﹅ و︑﹆︡﹛︑︀︭︋ ،273،    ﹅﹫﹆︑ : ﹫︭︣ ا﹜︡ر︗︀ت، ص  290: ا﹜︭﹀︀ر ، ﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜︧﹟ ︋﹟ ﹁︣وخ و﹁︀ت 
  ︵︣ان -﹝︴︊︺﹤ ا﹔﹞︡ي : ︵︣ان ︎︀︀﹡﹥  –﹝﹠︪﹢رات ا﹔︻﹙﹞﹪ : ﹡︀︫︣    ش ﹢﹋ ﹟︧ :1404 - 1362﹥ ︋︀︾﹪ ︨︀ل ︀پ 

  : بررسی سند

︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝ا  
﹩︧﹫︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝︀م وي أ﹡  ﹪﹞ ️︨داراي ︑﹢︔﹫﹆︀ت ﹁︣اوان ا ﹤﹋ ︫︡︀︋  

︡﹢﹎ ﹪︫︀︖﹡:  

 ﹫︫ ًا ﹤﹝︡ا﹁︹أ︋﹢ ︗︺﹀︣ ر﹞ ︣﹫︾ ﹜﹫﹆﹁ و ﹜︗ا﹜﹆﹞﹫﹫﹟ و و  
   )﹊﹥ ︑︀ز ( ا︋﹢︗︺﹀︣ از ︣﹨︀ي ︫﹫ و ︨︫︣﹠︀س و ﹁﹆﹫﹥ ﹇﹛ ︋﹢د ﹋﹥ در ︋︣ا︋︣ش ﹋︧﹪ ﹡︊﹢د



  83 ا﹜﹠︖︀︫﹪، ص ر︗︀ل 
︡﹢﹎ در︋︀ره او ﹪︨﹢︵ ﹫︫:  

  .ا﹔︫︺︣ي ا﹜﹆﹞﹪ ︔﹆﹤ ﹜﹥ ﹋︐︉
  351/ا﹜﹞︤ة ︋︀ب.../ا﹜︧﹟ أ︋﹪ أ︮︀ب/ا﹜︴﹢︨﹪ ر︗︀ل

 ︣﹍︡وي ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ︗︀ي د﹢﹎:  

︡﹢﹎ ︤﹫﹡ ️︨︣﹁ در:  

 ﹩︧﹫︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝︡ا﹁︹... أ﹞ ︣﹫︾ ︀﹫﹆﹁ و ︀︗و و ﹜﹇ ﹫︫ ا﹜︣︲︀ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م....  أ︋﹢ ︗︺﹀︣ ﹨︢ا ﹟︧﹛و . ﹜﹆﹪ أ︋︀ ا
︀︊︐﹋ ︿﹠︮  

وا﹝︀م ر︲︀ ︻﹙﹫﹥    )﹊﹥ ︑︀ز ( ا﹞︡ ︋﹟ ﹫︫ ︡﹝﹞ ﹇﹞﹪ ا︨️ و از ︣﹨︀ي ︨︫︣﹠︀س و ﹁﹆﹫﹪ ︋﹢د ﹋﹥ در ︋︣ا︋︣ش ﹋︧﹪ ﹡︊﹢د
  .را ﹝﹑﹇︀ت ﹋︣ده و ﹋︐︀︋︀﹪ را ︑︭﹠﹫︿ ﹋︣ده ا︨️ ا﹜︧﹑م
️︨︣﹁  ︤ة ا﹜︴﹢︨﹪، اب﹝﹛︋︀ب/ا ︡﹝60/أ  

︡﹢﹎ ا︋﹟ داود در︋︀ره و︔︀﹇️ او:  

 ﹩︧﹫︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝︡ا﹁︹ ﹜﹥ ﹋︐︉  .....أ﹞ ︣﹫︾ ︀﹫﹆﹁ و ︀︗و و ﹜﹇ ﹫︫]︩﹋ [... :  ﹜﹫﹆﹁ و ﹜︧﹫ا﹜﹆﹞﹫﹫﹟ و ر ﹫︫ ︀ن﹋
  .ا﹜︧﹑م و أ︋︀ ا﹜︧﹟ ا﹜︓︀﹜︒ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م﹜﹆﹪ أ︋︀ ︗︺﹀︣ ا﹜︓︀﹡﹪ ︻﹙﹫﹥ 
 ﹪︧﹫︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝د ...ا﹢︋ ﹤﹡︀﹍ ﹤﹫﹆﹁ و ︨︫︣﹠︀س و ﹜﹇ ﹫︫....﹪﹝﹇ ﹤﹫﹆﹁و ︦﹫و ر ﹫︫ د او﹢︋ ︀﹨.  

  43/ا﹜﹞︤ة ︋︀ب.../﹝﹟ ا﹜︖︤ءا﹔ول/داود ا︋﹟ ر︗︀ل 
︡﹢﹎ ︤﹫﹡ ﹪﹚ ﹤﹞﹑︻:  

﹩︧﹫︻ ﹟︋ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝و .... أ ︀︗و و ﹜﹇ ﹫︫ ︣﹀︺︗ ﹢︋︡ا﹁︹و أ﹞ ︣﹫︾ ︀﹫﹆﹁   ︀︋ ا﹜︧﹙︴︀ن ﹪﹆﹚ ا﹜︢ي ︦﹫︣﹛ا ︀︱و ﹋︀ن أ
و ﹜﹥ ﹋︐︉ ذ﹋︣﹡︀﹨︀ ﹁﹪  و ﹋︀ن ︔﹆﹤ ﹜﹆﹪ أ︋︀ ا﹜︧﹟ ا﹜︣︲︀ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م و أ︋︀ ︗︺﹀︣ ا﹜︓︀﹡﹪ و أ︋︀ ا﹜︧﹟ ا﹜︺︧﹊︣ي ︻﹙﹫﹞︀ ا﹜︧﹑م و

  .ا﹜﹊︐︀ب ا﹜﹊︊﹫︣
︻︧﹊︣ي ︻﹙﹫﹛ ا﹜︧﹑م را ﹝﹑﹇︀ت ﹋︣ده و ﹝﹢رد او ﹁﹆﹫﹥ ﹇﹛ و ︔﹆﹥ ︋﹢د ︫︫︣﹠︀س، و ﹁﹆﹫﹥ ︋﹢د ا﹝︀م ر︲︀، ا﹝︀م ︗﹢اد، ا﹝︀م ..

  .ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋﹢د
 ﹪﹚﹚﹛ ﹥︮﹑﹛︤ة ﹁﹪  ا﹔ول ا﹜﹀︭﹏/ا﹝﹛︡ص ا﹜︧︀︋︹ ا﹜︊︀ب/ا﹝13أ  

︡﹫︺︨ ﹟︋ ﹟﹫︧  
  ︋︀︫︡ ﹡︀م وي  ﹟︋ ︡﹫︺︨ ﹟︋ ﹟﹫︧﹞︀د ﹝﹪

︡﹢﹎ در︋︀ره او ﹪︨﹢︵ ﹫︫:  

︀﹝﹫﹚︻ ﹟﹫︧﹛ا﹜﹪ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹢﹞ ﹟﹞ ︣ان﹞ ﹟︋ ︡﹫︺︨ ﹟︋ ︀د﹝ ﹟︋ ︡﹫︺︨ ﹟︋ ﹟﹫︧﹛ا﹔﹨﹢ازي ︔﹆﹤ ا﹜︧﹑م ا  

 ️︨︣﹁  ﹪︨﹢︴﹛150 ص/ا  
︡﹢﹎ ︤﹫﹡ در ر︗︀ل:  

  ︔﹆﹤ ا﹜﹞︭﹠﹀︀ت ا﹔﹨﹢ازي



  355 ص/ا﹜︴﹢︨﹪  ر︗︀ل 
﹪﹞ ︤﹫﹡ ﹪﹚ ﹤﹞﹑︻ ︧︡﹢﹡:  

  ︔﹆﹤ ︻﹫﹟ ︗﹙﹫﹏ ا﹜﹆︡ر
 ﹪﹚﹚﹛ ﹥︮﹑﹛49 ص/ا  

﹜﹊ ﹟︋ ﹪﹚︻  
  ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹊﹛ ا﹡︊︀ري در ر︗︀ل ﹠﹫﹟ ︑﹢︔﹫﹅ ︫︡ه ا︨️

︡﹢﹎ ﹪︨﹢︵ ﹫︫:  

  ︔﹆﹤ ︗﹙﹫﹏ ا﹜﹆︡ر
  ︔﹆﹥ و ︗﹙﹫﹏ ا﹜﹆︡ر ا︨️او 

️︨︣﹁  ﹪︨﹢︴﹛264 ص/ا  
﹪﹞ ︤﹫﹡ ﹪﹚ ﹤﹞﹑︻ ︧︡﹢﹡:  

  ︔﹆﹤ ︗﹙﹫﹏ ا﹜﹆︡ر
 ﹪﹚﹚﹛﹥︮﹑﹛93 ص/ا  

  .ا﹡︡ ه ا﹜︊︐﹥ ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹊﹛ و ︧﹫﹟ ︋﹟ ︨︺﹫︡ روا️ را ﹨︣ دو ︋︀﹨﹛ از ا︋﹟ ا︋﹪ ︻﹞﹫︣ ﹡﹆﹏ ﹋︣د

  ا︋﹟ ا︋﹪ ︻﹞﹫︣
  ︋︀︫︡ وي از ا︮︀ب ا︗﹞︀ع ﹝﹪

  :﹡︖︀︫﹪ در ︋︀ره ا︪︀ن آورده ا︨️

︡﹝﹞  ا﹔زدي ︡﹝︀د ︋﹟ ︻﹫︧﹩ أ︋﹢ أأ︋﹪ ︻﹞﹫︣ ز ﹟︋ ...، ﹟﹫﹀﹛︀﹝﹛ا﹜﹆︡ر ︻︷﹫﹛ ا﹜﹞﹠︤﹜﹤ ﹁﹫﹠︀ و︻﹠︡ ا ﹏﹫﹚︗ .  
  .︫ ﹈︭﹫️ ︗﹙﹫﹏ ا﹜﹆︡ر و ︋︤رگ ﹝﹠︤﹜️ در ﹡︤د ﹝︀ و ا﹨﹏ ︨﹠️ ا︨️... ﹝﹞︡ ︋﹟ ا︋﹪ ︻﹞﹫︣ 

  326ص  -ا﹜﹠︖︀︫﹪  -ر︗︀ل ا﹜﹠︖︀︫﹪ 
  :︫﹫ ︵﹢︨﹪ ﹡﹫︣ در ر︗︀ل او را ︑﹢︔﹫﹅ ﹋︣ده ا︨️

﹥﹆︔  
  365 ا﹜︴﹢︨﹪ ، ص ر︗︀ل

︡﹢﹎ ︀ب ا︗﹞︀ع دا﹡︧︐﹥ و︮او را از ا ﹪︪﹋:  

  أ︗﹞︹ أ︭ ︀﹞ ﹫︭︑ ﹩﹚︻ ︀﹠︋︀︮ ︻﹟ ﹨﹣﹐ء و ︑﹆︭︡﹛ و أ﹇︣وا ﹜﹛ ︋︀﹜﹀﹆﹥ و ا﹜︺﹙﹛ و ﹨﹛ ︨︐﹤ ﹡﹀︣
و آ﹡︀ ︫︩  ا﹡︡ ﹎︣وه ا﹝︀﹝﹫﹥ ا︗﹞︀ع و ا︑﹀︀ق دار﹡︡ ︋︣ ︢︎︣ش و را︨️ ا﹡﹍︀︫︐﹟ ︨﹟ و روا️ آ﹡︀ و ︋︣ ﹁﹆﹥ و ︻﹙﹛ آ﹡︀ ا﹇︣ار ﹋︣ده

︡﹡︣﹀﹡  
  556 ا﹜﹊︪﹪ ، ص ر︗︀ل

  ﹞︀د ︋﹟ ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ︻﹞︣و



رود؛ ︺﹠﹪ از ﹋︧︀﹡﹪ ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ روا﹫︮ ︡﹠︨ ︀︋ ﹪︐ ︋﹥ او ﹝﹠︐﹪ ︫﹢د، ︑﹞︀م ︫﹫︺﹫︀ن ︋︣  او از ا︮︀ب ا︗﹞︀ع ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹪
  :در ر︗︀ل ﹋︪﹪ ﹠﹫﹟ آ﹝︡ه ا︨️. ﹇︊﹢ل و ︑﹫︭ آن ا︑﹀︀ق دار﹡︡

 ︭ ︀﹞ ﹫︭︑ ﹩﹚︻ ﹥︋︀︭︺﹛أ︗﹞︺️ ا﹜﹆︭︡︑ء و﹐﹣﹨ ﹟﹞  ﹟︢﹛ا﹜︧︐﹤ ا ﹈﹛دون أو ﹟﹞ ،﹤﹆﹀﹛︀︋ ﹜﹛ ن وأ﹇︣وا﹢﹛﹢﹆ ︀﹝﹛
︗﹞﹫﹏ ︋﹟ دراج و︻︊︡ اً ︋﹟ ﹝︧﹊︀ن، و︻︊︡ اً ︋﹟ ︋﹊﹫︣، و﹞︀د ︋﹟ ︻﹫︧﹩، و﹞︀د ︋﹟ ︻︓﹞︀ن، : ︻︡د﹡︀﹨﹛ و︨﹞﹫﹠︀﹨﹛، ︨︐﹤ ﹡﹀︣

  .وأ︋︀ن ︋﹟ ︻︓﹞︀ن
  .705: ، ر﹇﹛673، ص2ر︗︀ل ا﹜﹊︪﹪، ج

ن ︑﹢︨︳ ︋︤ر﹎︀ن ︻﹙﹛ ر︗︀ل ︫﹫︺﹥ ﹡﹫︤ ︑﹢︔﹫﹅ ︫︡ه ا︨️؛ از︗﹞﹙﹥ ﹡︖︀︫﹪ او و ︋︣ادرش را ︑﹢︔﹫﹅ ︻﹑وه ︋︣ ا ﹟﹞︀د ︋﹟ ︻︓﹞︀
  :﹋︣ده ا︨️

  .︔﹆︐︀ن ﹋︀ن ︧﹊﹟ ︻︣زم ﹁﹠︧︉ إ﹜﹫︀، و أ︠﹢ه ︻︊︡ اً 
  .143ر︗︀ل ا﹜﹠︖︀︫﹪، ص
﹪﹞ ﹪︨﹢︵ ﹫︫ او ﹝﹢رد ا︻︐﹞︀د و ﹎︣ا﹡﹆︡ر ︋﹢ده ا︨️؛ و ﹤﹋ ︡﹢﹎  

  .︔﹆﹤، ︗﹙﹫﹏ ا﹜﹆︡ر ﹞︀د ︋﹟ ︻︓﹞︀ن ا﹜﹠︀ب،
  .115ا﹜﹀︨︣️، ص
︡﹢﹎ ︤﹫﹡ ﹪﹚:  

  ︔﹆︐︀ن و أ︠﹢ه ︻︊︡ اً
︡﹢﹎ ﹟﹫﹠︙﹝﹨:  

  ︔﹆﹤ ︗﹙﹫﹏ ا﹜﹆︡ر
  ٥٦ ا﹜﹚﹛﹥︮﹑﹙﹪ ، ص

︋﹠︀︋︣ا﹟ روا﹫︮ ️ ا︨️ ا﹜︊︐﹥ روا️ در ︭︠﹢ص ﹝︺︖︤ه ︎﹫︀﹝︊︣ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ در︋︀ره ا︵︀︻️ در︠︐︀ن از ︱︣ت، 
﹪﹊ ﹤﹊﹡︀﹠︙﹝﹨ ﹜رد را ذ﹋︣ ﹋︣د﹢﹞ ﹉ ︳﹆﹁ ﹤﹋ ️︨︣اوان ا﹁ ︡﹢﹎ ﹟﹫﹆﹆﹞ از:  

  وإ︵︀︻﹤ ا﹜︪︖︣ ﹜︨︣﹢ل اً ﹋︓﹫︣ ﹁﹪ ︋︡ا﹤ ا﹜︡︻﹢ة 
  در︠️ از ︎﹫︀﹝︊︣ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ در ا︋︐︡اي د︻﹢ت ﹝︣دم ﹁︣اوان ا︨️) ا﹟ ﹡﹢ع ﹝︺︖︤ه ( ا︵︀︻️ 

  175ص   ،)ع ( ا﹜﹢﹐﹤ ا﹜︐﹊﹢﹠﹫﹤ ﹒ل ﹝﹞︡    ا﹜︧﹫︡ ︻﹙﹪ ︻︀︫﹢ر،

  ︎﹫︣از ︀ل ︫︐︣ ) ص(︠︊︣ دادن ︎﹫︀﹝︊︣ :  روا️ دوم
︠﹢ا︨︐﹠︡ او را ﹡︣ ︋﹊﹠﹠︡ ا﹝︀ او ︋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ ︎﹠︀ه ︋︣د و از  ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹝﹪ روا️ در ︭︠﹢ص ︫︐︣ ︎﹫︣ي ﹝﹪

  ︀︮︉ ︠﹢د ︫﹊︀️ ﹋︣د

  : ﹟︋ ︡﹝﹞︧﹟ ︮﹀︀ر روا️ را ﹠﹫﹟ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️

﹁︱︀ل ︻﹟ ︻︊︡ اً ︋﹟ ︋﹊﹫︣ ︻﹟  و أ﹞︡ ︋﹟ ﹝﹞︡ ︻﹟ ا﹜ ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ﹟︧︡︔﹠︀ أ﹞︡ ︋﹟ ا﹜︧﹟ ︻﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹁︱︀ل ︻﹟ أ︋﹫﹥
  اً  ر︨﹢ل  ﹁︖︀ء ا﹜︊︺﹫︣ إ﹜﹩ إن ﹡︀︲︀ ﹋︀ن ﹜︣︗﹏ ﹝﹟ ا﹜﹠︀س ﹁﹙﹞︀ أ︨﹟ ﹇︀ل ︋︺︰ أ﹡ ﹢﹛ ﹤︋︀︮︣︑﹞﹢ه: ︻﹟ أ︋﹪ ︻︊︡ اً ع ﹇︀ل  زرارة

 ﹩︐ ︀︋︀︫ ﹜﹊﹛ أ﹡﹥ ﹋︀ن ﹜︻︤ ︀ء ﹇︀ل ﹜﹥ ا﹜﹠︊﹪ ص إن ﹨︢ا︗ ︀﹝﹚﹁ ﹤︊︀︮ ﹩﹛إ ﹢︾︣ ﹏︺︖﹁ ︃ر︨﹏ ر︨﹢ل اً ص﹁ ﹢︾︣ ﹏︺︖﹁ ص



  ﹨︣م و أ﹡﹥ ﹇︡ ﹡﹀︺﹊﹛ و أ﹡﹊﹛ أرد︑﹛ ﹡︣ه ﹇︀ل ﹁﹆︀ل ︮︡ق ﹁﹆︀ل ر︨﹢ل اً ص ﹐ ︑﹠︣وه و د︻﹢ه ﹇︀ل ﹁︐︣﹋﹢ه
﹋︀ش آن را ﹡︫ : ︭︣﹪، ︫︐︣ آ︋﹊︪﹩ دا︫️ و ﹢ن ︨︀﹜﹢رده ︫︡ ﹊﹩ از ︠︀﹡︡ا﹡︩ ﹎﹀️: ا﹝︀م ︮︀دق ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹁︣﹝﹢د

ا﹟ : ﹋︪﹫︡ ، ر︨﹢ل ︠︡ا ︀︮︊︩ را ︠﹢ا︨️ و ﹁︣﹝﹢د ﹋︣د︡ آن ︫︐︣ ﹡︤د ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ آ﹝︡ و ﹁︣︀د ﹝﹪ ﹝﹪
︠﹢ا﹨﹫︡ او را  ﹋︣ده و ︋﹥ ︫﹞︀ ﹁︀︡ه ر︨︀﹡﹫︡ه و ا﹋﹠﹢ن ﹋﹥ ︎﹫︣ ︫︡ه ﹝﹪︎﹠︡ارد ﹋﹥ از ︗﹢ا﹡﹩ ︑︀ ﹋﹠﹢ن ︋﹥ ︫﹞︀ ︠︡﹝️  ︫︐︣ ﹝﹪

آن : او را ﹡﹊︪﹫︡ و ر﹨︀︩ ﹋﹠﹫︡ ا﹝︀م ﹁︣﹝﹢د: ︎︦ ︎﹫︀﹝︊︣ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ ﹁︣﹝﹢د  .︋﹊︪﹫︡ آن ︫︬ ﹎﹀️ ︫︐︣ را︨️ ﹎﹀︐﹥
  .را ر﹨︀ ﹋︣د﹡︡

ا﹜︀ج ﹝﹫︣زا : ︑﹫︭ و︑︺﹙﹫﹅ و︑﹆︡﹛: ︑︀︭︋ ،273،   ﹅﹫﹆︣ ا﹜︡ر︗︀ت، ص ) 290﹝︐﹢﹁︀ي (ا﹜︭﹀︀ر ، ﹝﹞︡ ︋﹟ ا﹜︧﹟ ︋﹟ ﹁︣وخ 
  ︵︣ان -﹝︴︊︺﹤ ا﹔﹞︡ي : ︵︣ان ︎︀︀﹡﹥  –﹝﹠︪﹢رات ا﹔︻﹙﹞﹪ : ﹡︀︫︣    ش ﹢﹋ ﹟︧ :1404 - 1362﹥ ︋︀︾﹪ ︨︀ل ︀پ 

  بررسی سند

  ︎︣داز﹛ ا﹟ روا️ ︋︀ دو ︵︣﹅ ذ﹋︣ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︋︣ر︨﹪ ︣︵ ﹉﹅ آن ﹝﹪

︡﹝﹞ ﹟︋ ︡﹝ا  
  ︫︢️︑﹢︔﹫﹅ او در روا️ اول ﹎

  ︧﹟ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹁︱︀ل
  ا﹡︡ وي ﹁︴﹪ ︋﹢د ا﹝︀ در آ︠︣ ︻﹞︣ش ︫﹫︺﹥ ︫︡ه ا︨️ ︋︣︠﹪ ﹎﹀︐﹥

︡﹢﹎ ص﹢︭︠ ﹟ا︋﹟ داود در ا:  

 ︡﹝﹞ ︀︋أ ﹩﹠﹊ ﹪﹁﹢﹋]︩︗ ︩﹋ [ ﹤︑﹢﹞ ︡﹠︻ ︹︗و ر ︀﹫︴﹁ ︀ن﹋.  
  441ا﹜︀ءا﹜﹞﹞﹙﹤ ص ف ︋︀ب...داود، ا﹜︖︤ءا﹜︓︀﹡﹪ ا︋﹟ ر︗︀ل 

﹤︐﹀﹎ ﹪︠︣︋ ︡﹠ ︣﹨  ︀﹞ده ا︨️، ا﹢︋ ﹪︴﹁ ده ا︨️ا﹡︡ او﹢︋ ﹤﹆︔  

︡﹢﹎ در︋︀ره او ﹪︨﹢︵ ﹫︫:  

          ︔﹆﹤ ﹝﹢﹜﹩ ﹜︐﹫﹛ ا﹜︣︋︀ب ﹋﹢﹁﹪   ا﹜︧﹟ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ﹁︱︀ل
  354ا﹜︀ء، ص ︋︀ب   ...ا﹜︧﹟ أ︋﹪ ا﹜︴﹢︨﹪، أ︮︀ب ر︗︀ل 

︡﹢﹎ در ︭︠﹢ص او ︤﹫﹡ ﹪﹚ ﹤﹞﹑︻ ﹤︐︊﹛ا:  

  ور︻︀ ︔﹆﹤ ﹁﹪ روا︀︑﹥﹋︀ن ︭︠﹫︭︀ ︋﹥ و ﹋︀ن ︗﹙﹫﹏ ا﹜﹆︡ر ︻︷﹫﹛ ا﹜﹞﹠︤﹜﹤ زا﹨︡ا  روى ︻﹟ ا﹜︣︲︀ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م و
و او ︗﹙﹫﹏ ا﹜﹆︡ر داراي ﹝﹠︤﹜️   از ا﹝︀م ر︲︀ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡﹆﹏ روا️ ﹋︣ده و از ︫︀﹎︣دان ︭︠﹢︮﹪ ا﹝︀م ر︲︀ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋﹢د

  .و در در ﹡﹆﹏ روا️ ︔﹆﹥ ︋﹢ده ا︨️  ︋﹙﹠︡، زا﹨︡، ︋︀ ورع
  38 ا﹜﹚﹛ ﹥︮﹑﹙﹪، ص

  ︻︊︡ اً ︋﹟ ︋﹊﹫︣
  ︋︀︫︡ از ا︮︀ب ا︗﹞︀ع ﹝﹪   وي

  :︋︀ره ﹎﹢︡ ا﹟﹋︪﹪ در 



﹤﹆﹀﹛︀︋ ﹜﹛ ن و أ﹇︣وا﹢﹛﹢﹆ ︀﹝﹛ ﹜﹆︭︡︑ ء و﹐﹣﹨ ﹟﹞ ︭ ︀﹞ ﹫︭︑ ﹩﹚︻ ﹥︋︀︭︺﹛أ︗﹞︺️ ا  
  375 ا﹜﹊︪﹪، ص ر︗︀ل 

︡﹢﹎ ︤﹫﹡ ﹪︨﹢︵ ﹫︫:  

  ﹁︴﹪ ا﹜﹞︢﹨︉ إ﹐ أ﹡﹥ ︔﹆﹤
 ️︨︣﹁ 304 ا﹜︴﹢︨﹪ ، ص  

  :در ر︗︀ل ا︋﹟ داود ﹡﹫︤ آ﹝︡ه ا︨️

  .أ︋︀ ︻︐︊﹤﹁︴ ﹥﹆︔ ﹪﹊﹠﹩  ] ︨️[   ︻︊︡ اً ︋﹟ ︋﹊︣ ا﹜︪﹫︊︀﹡﹪
  467ا﹜﹞﹞﹙﹤ ص  ا﹜︺﹫﹟  ︋︀ب  ...ا﹜︖︤ءا﹜︓︀﹡﹪[داود  ا︋﹟  ر︗︀ل

  زرارة ︋﹟ ا︻﹫﹟
  ︋︀︫︡ وي از ا︮︀ب ا︗﹞︀ع ﹝﹪

﹋﹠︡ ﹋﹥ او ﹊﹪ از ا﹁︣ادى ا︨️ ﹋﹥ ︑﹞︀م ︫﹫︺﹫︀ن ︋︣  دا﹡︡ و ︑︭︣ ﹝﹪ ﹋︪﹩ در ﹋︐︀ب ر︗︀ل ︠﹢د، ا︪︀ن را از ا︮︀ب ا︗﹞︀ع ﹝﹪
 ﹤︋ ﹫︮ ︡ش ︋﹥ ︮﹢رت﹠︨ ﹤﹋ ﹪︑︀روا ﹅︭︡︑ا︗﹞︀ع دار﹡︡ آن ،︡﹠︨︣︋ ︀﹨:  

ا︗︐﹞︺️ ا﹜︺︭︀︋﹤ ︻﹙﹩ ︑︭︡﹅ ﹨﹣﹐ء ا﹔و﹜﹫﹟ ﹝﹟ أ︮︀ب أ︋﹪ ︗︺﹀︣ ع و أ︋﹪ ︻︊︡ اً ع و ا﹡﹆︀دوا ﹜﹛ ︋︀﹜﹀﹆﹥ ﹁﹆︀﹜﹢ا  ﹇︀ل ا﹜﹊︪﹪
  ...و ﹝︺︣وف ︋﹟ ︠︣︋﹢ذ و ︣︋︡ و أ︋﹢ ︋︭﹫︣ ا﹔︨︡ي و ا﹜﹀︱﹫﹏ ︋﹟ ︧︀ر و  أ﹁﹆﹥ ا﹔و﹜﹫﹟ ︨︐﹤ زرارة

  238 ا﹜﹊︪﹪ ، ص ر︗︀ل 
 ﹪︫︀︖﹡︡﹢﹎:  

︫﹫ أ︮︀︋﹠︀ ﹁﹪ ز﹝︀﹡﹥ و ﹝︐﹆︡﹝﹛ و ﹋︀ن ﹇︀ر﹫﹆﹁ ︀︀ ﹝︐﹊﹙﹞︀ ︫︀︻︣ا أد︊︀ ﹇︡ ا︗︐﹞︺️ ﹁﹫﹥ ︠﹑ل ا﹜﹀︱﹏ و ا﹜︡﹟ ︮︀د﹇︀ ﹁﹫﹞︀ 
﹤︣و  

و ︎﹫︩ ︑︀ز از آ﹡︀ ︋﹢ده و ﹇︀ري، ﹁﹆﹫﹥، ﹝︐﹊﹙﹛، ︫︀︻︣و اد︉ ︋﹢د و ﹨﹞﹥ ︮﹀︀ت ︋︣︑︣ى و   او از ︋︤ر﹎︀ن ا︮︀ب ﹝︀ در ز﹝︀ن ︠﹢د
  .﹋︣د ︮︀دق ︋﹢د ﹎︣د آ﹝︡ه ︋﹢د و در آ﹡︙﹥ ﹡﹆﹏ ﹝﹪﹁︱﹫﹙️ و ﹋﹞︀ل در او 
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  ︻﹑﹝﹥ ﹙﹪ ﹡﹫︤ ا﹟ ﹝︴﹙︉ را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️
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﹥﹆︔  
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  ا﹟ روا️ ﹡﹫︤ ﹨﹞︙﹠︀ن ﹋﹥ ︋︣ر︨﹪ ︫︡، ﹝︺︐︊︣ ا︨️

  ︫︣ ︑︀ ﹝︣دم ︾︣ق ﹡︪﹢﹡︡ از) ص(︋︣﹎︪︐﹟ ︋︀ران ︋︀ ا︫︀ره ︎﹫︀﹝︊︣ :  روا️ ︨﹢م
﹪﹞ ﹏﹆﹡ ﹟﹫﹠ ص﹢︭︠ ﹟︊︣ي را ﹋﹙﹫﹠﹪ در ا︐︺﹞ ﹪︐︋︀ران  روا ﹟︧︀س ﹋︣د﹡︡ ا﹎︣ ا︣دم ا﹞ ﹤﹋ ︡آ﹡︙﹠︀ن ︋︀ران ︋︀ر ﹤﹋ ︡﹠﹋



  .︫﹢﹡︡ ﹜︢ا ︎﹫︀﹝︊︣ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ ︋﹥ ︋︀ران ا︫︀ره ﹋︣د ﹋﹥ درون ︫︣ ﹡︊︀رد ادا﹝﹥ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ﹨﹞﹥ ︾︣ق ﹝﹪

﹜﹞︀ ا︨︐︧﹆﹩ ر︨﹢ل اً ص و ︨﹆﹪ : ︻﹟ أ︋﹪ ︻︊︡ اً ع ﹇︀ل  ︻﹟ ا︋﹟ أ︋﹪ ︻﹞﹫︣ ︻﹟ ﹨︪︀م ︋﹟ ا﹜﹊﹛ ︻﹙﹪ ︋﹟ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ︻﹟ أ︋﹫﹥ 
﹁﹆︀﹜﹢ا ︀ ر︨﹢ل اً   ﹇︀ل ﹁︐﹀︣ق ا﹜︧︀ب و رد﹨︀ ا﹜﹙﹛ ﹢ا﹜﹫﹠︀ و ﹐ ︻﹙﹫﹠︀  ︋﹫︡ه  ﹇︀ل ر︨﹢ل اً ص ا﹜﹠︀س ︐﹩ ﹇︀﹜﹢ا إ﹡﹥ ا﹜︽︣ق و

  ﹡﹫﹤  ﹪ د︻﹢ت و ﹜﹫︦ ﹜﹪ ﹁﹪ ذ﹜﹈ ﹡﹫﹤ ︔﹛ د︻﹢ت و ﹜﹪ ﹁﹪ ذ﹜﹈ا︨︐︧﹆﹫️ ﹜﹠︀ ﹁﹙﹛ ﹡︧﹅ ︔﹛ ا︨︐︧﹆﹫️ ﹜﹠︀ ﹁︧﹆﹫﹠︀ ﹇︀ل إ﹡
︵﹙︉ ︋︀ران ﹋︣د و ︋︣اي ﹝︣دم ︋︀ران آ﹝︡ ︑︀ ︗︀﹩    ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥  ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا: ا﹝︀م ︮︀دق ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹁︣﹝﹢د

︠︡ا︀ ︋﹥ : را ︋︣﹎︣دا﹡︡، و ﹎﹀️) ︋︀ران( ︠﹢د ا︫︀ره ﹋︣د و آ﹡︀  ︋︀ د︨️ ﹝︊︀رك) ص(︫﹢﹛ و ر︨﹢ل ︠︡ا  ︾︣ق ﹝﹪: ﹋﹥ ﹎﹀︐﹠︡
اى ر︨﹢ل ︠︡ا ﹈ ︋︀ر د﹍︣ : ا︵︣اف ﹝︀ ︋︀ران را ︋﹀︨︣️ و ︋︣ ﹝︀ ﹡﹀︨︣️، ︎︦ ا︋︣﹨︀ ︎︣ا﹋﹠︡ه ︫︡﹡︡ ︋﹥ ︱︣ت ︻︣ض ﹋︣د﹡︡

) ا ﹟﹍﹢﹡﹥ ︋﹢د؟( ︋︀ران ﹋︣دى و﹜﹩ ︋︀ران ︋︣ ﹝︀ ﹡︊︀ر︡ و دو﹝﹫﹟ ︋︀ر ﹋﹥ ︵﹙︉ ︋︀ران ﹋︣دى ︋︣ ﹝︀ ︋︀ر︡؟  ﹡﹫︤ ︋︣اى ﹝︀ ︵﹙︉
  .د︻︀ ﹋︣دم ︑︭﹞﹫﹛ ︋︡ان ﹡︡ا︫︐﹛، ︨︍︦ ﹋﹥ د︻︀ ﹋︣دم ︑︭﹞﹫﹛ دا︫︐﹛) در او﹜﹫﹟ ︋︀ر ﹋﹥(﹝﹟ : ﹁︣﹝﹢د

  .ق 1407︀رم، : ︑︣ان، ︀پ -، دار ا﹜﹊︐︉ ا﹖︨﹑﹝﹫﹤  474، ص 2 ج،)ا﹖︨﹑﹝﹫﹤ -ط (﹋﹙﹫﹠﹩،  ﹟︋ ︡﹝﹞︺﹆﹢ب ︋﹟ ا︨︀ق، ا﹜﹊︀﹁﹪ 
  ︐﹥ ا︨️ا﹟ روا️ را ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹪ ﹝︺︐︊︣ دا﹡︧

︦﹞︀﹛ا ︒︡﹛ا : ﹫︭﹛︀﹋ ﹟︧.  
﹩︧﹚︖﹞ ﹩﹆︑ ︡﹝﹞ ﹟︋ ︣﹇︀︋ ︡﹝﹞ ، ︣ان –، دار ا﹜﹊︐︉ ا﹖︨﹑﹝﹫﹤ 26؛ ص 12 ج   ، ، ﹝︣آة ا﹜︺﹆﹢ل ﹁﹪ ︫︣ح أ︠︊︀ر آل ا﹜︨︣﹢ل︑  ،
  . ق 1404،  دوم:  ︀پ

  :︭︠﹢ص ︨﹠︡ روا﹫︫   ︡﹢﹎ ️ ﹨︀دي ﹡︖﹀﹪ ﹡﹫︤ در ﹝﹢︨﹢︻﹤ ا﹐︀د︒ در

  ا﹜︣وا﹫︮ ﹥﹤ ا﹖︨﹠︀د
 -، دار إ﹫︀ء ا﹜︐︣اث ا﹜︺︣︋﹪ ﹜﹙︴︊︀︻﹤ وا﹜﹠︪︣ وا﹜︐﹢ز︹ 429، ص 3  ج) ع( ا﹜﹠︖﹀﹪ ، ﹝﹢︨﹢︻﹤ أ︀د︒ أ﹨﹏ ا﹜︊﹫️  ا﹜︪﹫ ﹨︀دي

  م2002 – 1423: ا﹔و﹜﹩ ︨︀ل ︀پ : دار إ﹫︀ء ا﹜︐︣اث ا﹜︺︣︋﹪ ﹜﹙︴︊︀︻﹤ وا﹜﹠︪︣ ، ︀پ : ﹜︊﹠︀ن ﹡︀︫︣  - ︋﹫︣وت 
   ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ا ﹟﹠︡ ﹝﹢رد ︋︧﹠︡ه ﹋︣د﹛ا﹜︊︐﹥ ﹝︺︖︤ات ﹁︣اوان و ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن د﹍︣ ﹡﹫︤ از ︎﹫︀﹝︊︣ ︮﹙﹪ اً
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