
انتظار موعودیپژوهش- فصلنامه علمی
1395بهار ،52شماره،انزدهمشل سا

ENTIZAR-E-MOUD QUARTERLY
Vol. 16, No.52, spring 2016

در روایات اهل سنتامام مهديشناسیبررسی و نقد تبار
︀︍﹚﹎﹩1﹍︀﹡﹩ر︋︀﹡﹩︻﹙

چکیده
﹛ ﹡︤د ︻﹞﹢م ﹝︧﹙ّی﹋﹥ از ︋︀ور﹨︀﹝﹢︻﹢دی️ ﹝︡﹫️ و ︭︫﹨﹢،﹩︀ت ا︨﹑﹝در روا

از ︻︐︣ت و ا﹨ـ﹏  ا︨️ یاو ﹝︣د. ︀ن ︫︡ه ا︨️﹫﹅ و رو︫﹟ ︋﹫د﹇؛ ا︨️﹩﹝︢ا﹨︉ ا︨﹑﹝
و ﹡ـ︀م ︎ـ︡ر   ﹩﹠﹫و ︧ـ ﹩، ﹁ـ︀︵﹞ ی﹨﹞﹠ـ︀م ︋ـ︀ آن ︱ـ︣ت، ︻﹙ـ﹢    ،︀﹝︊︣ ا﹋︣م﹫️ ︎﹫︋

. ا︨️»︧﹟«اش،﹩﹎︣ا﹝
︀﹝︊︣ ﹫ـ ︎ی︻﹞ـ﹢ ،، از ︠︀﹡︡ان ︻︊︀س﹝﹢︻﹢دی︀ت، ﹝︡از روا﹩﹟ ︀ل، در ︠︣︋︋︀ ا

️ ︻﹠﹢ان»︻︊︡ اً«،و ﹡︀م ︎︡رش﹩و از ﹡︧﹏ ا﹝︀م ︊︐︖﹞ ﹟︧ا﹋︣م . ︫︡ه ا︨ـ
﹟ ﹡﹊︐﹥ راه ︀ت ︋︀ روش ︑﹢︮﹫﹀﹩ ـ ︑﹙﹫﹙﹩؛ ︋﹥ ا﹟ د︨︐﹥ رواا﹩ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر، ︲﹞﹟ ︋︣ر︨

ا ﹤﹋ ﹤︐﹁︀روا ﹟ روای︨︀ز﹎︀ر﹏ ﹡︀﹫︋﹥ د﹜︀ت ︀︋﹡ ︀ت ﹝︺︐︊︣ و ﹝︐﹢ا︑︣ و﹫ ،︡﹠︨ ︿︺︲ ︤ ﹏︋︀﹇
︀ن ︫ـ︡ه ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︋ـ︀     ﹫﹨︀ ︋آنی︋︣ا﹩︀︑﹫﹑ت و ︑﹢︗︑︃و،﹟ ︀ل﹫در ︻. ︧︐﹠︡﹫ا︨︐﹠︀د ﹡

️︮ ا﹁︣ض︗﹢︑ ﹟﹫︀ت ،اد︨︐﹥ از روا ﹟ روا︀ت ︀︋︀ت دا﹨︡ ︋﹢د﹢﹡ ︀︨︀ز﹎︀ر﹡ ︣﹍ .
.︻﹙﹢ی، ︑︊︀ر ︻︊︀︨﹩، ا︨﹞﹥ ا︨﹞﹩، ا︨﹛ ا︋﹫﹥ ا︨﹛ ا︋﹩︑︊︀ر︫﹠︀︨﹩، ︑︊︀ر : يواژگان کلید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ا︨︐︀د ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ﹇﹛. 1
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مقدمه
︡﹞ ﹤︋ دیا︻︐﹆︀د﹢︻﹢﹞، ︀﹝︧ـ﹙﹛ ﹡ـ︤د ︻﹞ـ﹢م ﹝ـ︢ا﹨︉ ا︨ـ﹑﹝     یاز ︋︀ور﹨ـ﹩ ️ . ا︨ـ

︀﹝︊︣ ﹫ـ ︩ از ـ﹏ ﹡﹀ـ︣ از ︮ـ︀︋﹥ ︎   ﹫ا︨️ ﹋﹥ ︋ـ ی︀ر﹫︋︧ی︒ ﹡︊﹢﹟ ا︻︐﹆︀د، ا︀د︎︪︐﹢ا﹡﹥ ا
).56-53ص: 1420﹁﹆﹫﹥ ا﹞︀﹡﹩، (ا﹡︡﹡﹆﹏ ﹋︣دهاز آن ︱︣ت ︀ت را ﹟ رواا،ا﹋︣م

﹋ـ﹥  یا︎﹠︕ ﹡﹀ـ︣ از ︮ـ︀︋﹥  ︧️ و﹫﹝︺︀︮︣، ︋﹩ ︻︊︡ا﹜﹞︧﹟ ا﹜︺︊َـ︀د، از ︻︀﹜﹞︀ن و﹨︀︋﹫︫
﹎ـ︤ارش  ؛︀﹁︐ـ﹥ ﹨︀ د︨ـ️  و او ︋﹥ آنا﹡︡️ ﹋︣دهرا روا﹝﹢︻﹢دی︒ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︡ا︀د

︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹟ ا︨︀س، در ︑﹢ا︑︣ روا︋︣ ا). 96-95ص: 1386︧︠︣و︫︀﹨﹩، (﹋︣ده ا︨️ 
︡﹞دی﹢︻﹢﹞︣د︑︡︀ن ﹋﹥ ︑︺︡اد ز؛و︗﹢د ﹡︡اردی﹠از ︻︀﹜﹞︀ن ا﹨﹏ ︨﹠️ ︋﹥ ای︀د ﹟

︺﹥ ﹫ا︻﹛ از ︫،ی︀ر﹫︋︧یا︨️ ﹋﹥ ︻﹙﹞︀ی﹟ ﹝︡ ︀︑ ﹤﹚︧️ ا﹫ا﹨﹞1.ا﹡︡اذ︻︀ن ﹋︣ده﹝︴﹙︉ 
2.ا﹡︡﹝︊︀درت ﹋︣ده︿ ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ﹫︑︀﹜︋﹥﹟ ︋︀ره در ا،﹩و ︨﹠

︀﹝︊︣ ﹫ـ ️ ︎﹫ـ و از ︻︐︣ت و ا﹨﹏ ︋﹩از ا﹝️ ا︨﹑﹝ی﹝︣د﹝﹢︻﹢دی﹟ ︋︀ره ﹋﹥ ﹝︡در ا
﹟ ـ ︎︥و﹨ـ︀ن، ا ی︡﹝ـ ﹩︋︣︠ـ اذ︻ـ︀ن ︋ـ﹥  . و︗﹢د ﹡ـ︡ارد ﹩︡ و ا︠︐﹑﹁︑︣د؛ا️︨ا﹋︣م

︀ن ︫ـ︡ه  ﹫ـ ︋؛︺﹥ و  ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹆ـ﹏ ︫ـ︡ه  ﹫﹅ ︫️ ﹋﹥ از ︵︩︣ از ︀ر︮︡ روا﹫در ︋﹩︥﹎و
ــ️  ــ︀﹡﹩،  (ا︨ ﹍︀︍﹚﹎ ﹩﹁︀ــ ــ﹥،  و130-125، ص2ج:1419︮ ــ︃ت ا﹜︺﹙﹞﹫ ، 1ج:1428﹨﹫

).178-81ص
️  ﹫﹅ ︫︤ ﹋﹥ از ︵︣﹫﹡ی︀ر﹫︀ت ︧︋در روا ـ ؛ ︋ـ﹥ ا ︺﹥ و ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹆﹏ ︫ـ︡ه ا︨ـ  ﹤ـ︐﹊﹡ ﹟

︭︣︑︡﹞ ﹤﹋ ︫︡ه ـ﹢د ی︻﹢﹞ـ از ذر   ـ﹥ ز﹨ـ︣ا﹝︵︀﹁ ﹤3   ︧ـ ـ︀م﹞و از ﹡︧ـ﹏ ا﹫﹟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ﹟ ر︗﹢ع ︫﹢د﹫︪﹫︋﹥ دو ﹝﹠︊︹ ︎.١
︡  ﹩︻﹙ـ (ا﹡︡ ﹟ ︋︀ره ﹡︀م ︋︣ده﹋︐︀ب را در ا2066︧﹠︡﹎︀ن، از ﹡﹢﹩︋︣︠.٢ ︀﹝ـ﹥ ︱ـ︣ت   ︎ـ﹢ر، ﹋︐︀︋﹠ یا﹋︊ـ︣ ﹝ـ

︡﹞ی︡﹚︗ در دو .(
3.﹟ـ  : ︗︀ ︋﹥ ︑︺︡ادی از ﹝﹠︀︋︹ ا﹨﹏ ︨﹠️ ا︫︀ره ﹝ـ﹩ ﹎ـ︣دد  در ا ؛ 4284، ح672ص: 1422داود، ﹩︨ـ﹠﹟ ا︋

؛ ا﹜﹞︺︖﹛ 120، ح179ص: ︑︀، ︋﹩ی؛ ﹝﹑﹛ ا︋﹟ ا﹜﹞﹠︀د4086، ح1368ص،2ج:︑︀︨﹠﹟ ا︋﹟ ﹝︀︗﹥، ︋﹩
ا﹜︖ـ︀﹝︹  و577، ص4ج:﹫ ،﹟1422﹫ا﹜︭ـ ﹩؛ ا﹜﹞︧︐︡رك ︻﹙ـ 566، ح267، ص23ج:︑︀︣، ︋﹩﹫ا﹜﹊︊

︀ن ﹫ـ ️ ︋ـ روا427﹝︤︋ـ﹢ر در  ﹩︥﹎؛ ︋︀ ا︨︐﹆︣ا در ﹝﹠︀︋︹ روا﹩  و9341، ح672ص،2ج:1416︣، ﹫ا﹜︭︽
︡  ـ و ﹝︺︖ـ﹛ ا︀د 153ــ 142، ص2ج:︐﹠﹞1419ـ︉ ا﹐︔ـ︣،   : ك.ر(︫︡ه ا︨️؛  ، ی︒ ا﹝ـ︀م ا﹜﹞ـ

).178ـ81ص،1ج:1428
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ـ از روایا﹜︊︐ـ﹥ در ︫ـ﹞︀ر  1.︋︀︫︡﹩﹝ ︀ت، ︡ از ﹡︧ـ﹏ ا﹝ـ︀م ︧ـ﹟ و ا﹝ـ︀م     ﹝﹢︻ـ﹢د ی﹝ـ
︧﹫﹟﹁︣︺﹞﹩ ️︨︠︣ا︨ـ︀﹡﹩،  105، ص2ج:1428︵︊︣ی، (︫︡ه ا ﹩﹠﹢︗ 1428؛:

ـ ا،﹏ آن﹫ـ د﹜). 157ــ 153ص،2ج:︀︍﹚﹎ ﹩﹁︀︮1419﹍︀﹡﹩، و92، ص1ج    ﹤ا︨ـ️ ﹋ـ ﹟
︣   ا︨ـ️ و ︋ـ﹢ده  ﹩د︠︐︣ ا﹝︀م ،﹤﹝︵︀﹁،︊︐︖﹞ ﹟︧ا﹝︀م ︋︀﹇︣﹝︀در و ﹜ـ︢ا ا﹝ـ︀م ︋ـ︀﹇

. ︋︀︫﹠︡﹩︤ ﹝﹠︐︧︉ ﹝﹫﹡︗ ﹟﹩️ ︋﹥ ا﹝︀م ﹝︖︐︊ا﹝︀﹝︀ن ︎︦ از او ︑︀ ا﹝︀م دوازد﹨﹛ از ا
︣    ﹝﹢︻﹢دی︺﹥، ﹝︡﹫︀ت ︫︋︣ ا︨︀س روا ی﹁︣ز﹡︡ ︋﹑ ﹁︭ـ﹏ ا﹝ـ︀م ︧ـ﹟ ︻︧ـ﹊

و ︎︦ از ︫ـ︀دت ︎ـ︡ر   ︀﹁️دت و﹐ی﹇﹞︣ی﹨︖255︣﹞﹥ ﹝︀ه ︫︺︊︀ن ︨︀ل ﹫ا︨️ ﹋﹥ در ﹡
﹍︣ د︫﹞﹠︀ن آن ︱ـ︣ت،  ︀ن و د﹫از آن ︗︀ ﹋﹥ ︻︊︀︨. ︡ش ︻︡ه دار ا﹝︣ ا﹝︀﹝️ ﹎︣دا﹩﹎︣ا﹝

ـ ︋﹥ اذن ︠︡او﹡︡ دا﹡ـ︀، ︑﹢ا﹡ـ︀ و ﹊ـ﹫﹛ از د   ، آن ︱︣ت︪︀ن را دا︫︐﹠︡﹇︭︡ ﹋︪︐﹟ ا ︀ن﹎︡،
︀م ﹫ـ و ﹇﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ︋﹥ او اذن ︸ـ﹢ر ﹩︊️ او ︑︀ ز﹝︀﹡﹫و ︾︡2︉ ﹎︣د︾︀،︺﹥﹫︣ از ︠﹢اص ︫﹫︾

ـ ︋﹠︀︋︣ ا. ︀﹁️ادا﹝﹥ ︠﹢ا﹨︡ ،﹡︡﹨︡ ﹢﹨ ،﹟ ـ ︡ ﹩︀ت ︋ـ﹥ رو︫ـ﹠  ـ در روا﹝﹢︻ـ﹢د ی️ ﹝ـ
︣ . ﹟ ︫︡ه ا︨️﹫﹫﹛ و ︑︊﹫︑︨︣ ﹥ ﹫ـ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ از ﹡  ︀یاو ﹁︣ز﹡︡ ︋﹑﹁︭﹏ ا﹝︀م ︧﹟ ︻︧ـ﹊

︋ـ﹥ ا﹝ـ︀م ︧ـ﹟    ،﹁︀︵﹞ـ﹥ ︋﹠ـ️ ا﹜︧ـ﹟   ،﹥ ︗︡ه اش﹫و از ﹡︀﹟﹫︋﹥ ا﹝︀م ︧،ا︗︡اد ︎︡ر
︊︐︖﹞﹩ ـ﹞ ︉︧︐﹠﹞﹩ ︡ ـ ︋ـ︣ ا . ︋︀︫ـ  ـ ️ ︠ـ︀ص ︎ ﹫ـ ، او از ︻︐ـ︣ت و ا﹨ـ﹏ ︋  ﹟ ا︨ـ︀س﹫ ︣︊﹞︀
یا﹟ ︀ل، در ︎︀ره︋︀ ا. ︋︀︫︡﹩﹝﹟﹫︣ا﹜﹞﹢﹝﹠﹫﹥ ﹁︀︵﹞﹥ ز﹨︣ا و ا﹝ا︨️ و از ذرا﹋︣م

︀﹝︊︣ ﹫ـ ︎ی︻﹞﹢،از ﹡︧﹏ ︻︊︀س،﹝﹢︻﹢دی﹅ ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹆﹏ ︫︡ه، ﹝︡︀ت ﹋﹥ از ︵︣از روا
︣ د︀ت روایاو در ︎︀ره︡ه﹎︣د﹩﹝︺︣﹁ا﹋︣م ـ    ،﹍ـ ︋ـ﹥  ﹩از ﹡︧ـ﹏ ا﹝ـ︀م ︧ـ﹟ ﹝︖︐︊

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١٠٧، ص٢ج:١٤٢٨، ﹩؛ ذ︀︠︣ا﹜︺﹆١٢٠︊ـ ١١٩، ص︋︀ب ﹡﹛:١٣٣٩ا︠︊︀ر ︀︮︉ ا﹜︤﹝︀ن، ﹩︀ن ﹁﹫ا﹜︊.١
︀ن ︫ـ︡ه  ﹫️، ︋روا٢٠٠︩ از ﹫﹝︤︋﹢ر در ︋﹩︥﹎و. ٥٧٥، ح٣٢٦ـ ٣٢٥ص،٢ح:١٤٢٨﹟، ﹫﹁︣ا︡ا﹜︧﹞︴

).١٦١ـ١٥٨، ص٢ج:١٤١٩﹝﹠︐︉ ا﹐︔︣، (ا︨️، 
٢.︾﹫︡﹞ ️︊دی﹢︻﹢﹞دارد ﹤﹚︣﹞ 329︀︎︊️ ︮︽︣ا ﹋﹥ در ︨︀ل ﹫︾. 1: ، دو ︀ن  ️ ﹩︥﹎ـ و. ︀﹁︐ـ﹥ ا︨ـ

﹏ ﹅ آ﹡ـ︀ن ︋ـ﹥ ﹝︧ـ︀   دا︫︐﹥ ا︨️ و آن ︱︣ت، از ︵︣﹩︊︀ن ︀﹡︮︀︠دوره آن ا︨️ ﹋﹥ ا﹝︀م﹟ ︋︀رز  ا
️ ︀ن ︎︀ر︨︀ و ︋︀ ﹋﹀︀﹫︊️ ﹋︊︣ا ا︨️ ﹋﹥ ﹁﹆﹫﹋︣ده ا︨️ و ︎︦ از آن، در دوره ︾﹩﹝﹩︡﹎﹫︀ن ر︨﹫︺﹫︫﹩﹠د

︀ ﹟ ﹝︺﹠ـ ـ ︊️ ا﹝ـ︀م ︋ـ﹥ ا  ﹫ا﹜︊︐﹥، ︾. ﹋﹠﹠︡﹩﹝﹩︡﹎﹫︀ن ر︨﹫︺﹫︫﹩﹠﹏ د︀︧﹞ ﹤︋︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹢اب ︻︀م ا﹝︀م
﹡ـ︡ارد، ︋﹙﹊ـ﹥ آن   ︋ـ︀ آ﹡ـ︀ن   ﹩︘ ﹎﹢﹡﹥ ار︑︊ـ︀︵ ﹫﹋﹠︡ و ﹨﹩﹝﹩︗︡ا از ﹝︣دم ز﹡︡﹎﹩در ﹝﹊︀﹡︧️ ﹋﹥ ا﹝︀م﹫﹡

دا﹡ـ︡ و از  ﹩﹋ـ﹥ ︠ـ﹢د ﹝﹠︀︨ـ︉ و ﹐زم ﹝ـ    یا︀ن ﹝︣دم ︱﹢ر دارد و در ﹝﹢ا﹇︹ ︠︀ص ︋﹥ ﹎﹢﹡ـ﹥ ﹫︱︣ت در ﹝
: ك.ر(﹟ ︋︀ره در ا︑︣ ︩﹫︋﹩︗️ آ﹎︀﹨. ﹋﹠﹠︡﹩از ا﹝﹢ر د︠︀﹜️ ﹝یا︗︀﹡︉ ︠︡او﹡︡ ﹝︃ذون ﹨︧︐﹠︡، در ︎︀ره

). ︑︀ ا︔︊︀ت﹩︊️ از ﹡﹀﹫︡ار در ︻︭︣ ︾، دی︗﹢اد ︗︺﹀︣
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︀ن ﹫از ﹝. ︀ن ︫︡ه ا︨️﹫ـ ︋︀﹝︊︣ ا﹋︣م﹫︻︊︡اً ـ ﹨﹞﹠︀م ︎︡ر ︎ ︤ ﹫﹡︫﹞︀ر آ﹝︡ه و ﹡︀م ︎︡رش
یاز ﹡︧﹏ ︻︊︀س ︋﹢دن ﹝︡(︀ت روا﹟ د︨︐﹥ از ا︋﹥ ﹝﹀︀د﹩﹋︧،︻︀﹜﹞︀ن ﹝︴︣ح ا﹨﹏ ︨﹠️

ـ ؛﹇︀﹏ ﹡︪︡ه ا︨️)﹝﹢︻﹢د ︎ـ︥و﹨︩  . دارد﹩﹍ـ︣ ﹇ـ︀﹑ن و ︵︣﹁ـ︡ارا﹡   دو د︨ـ︐﹥ د ﹩و﹜
.﹋︣ده ا︨️را ︋︣ر︨﹩ و ارز ﹩︋︀﹩روای﹨︀﹟ ﹎﹢﹡﹥︀︲︣ ا

نه عباسی،مهدي موعود علوي و فاطمی است
ـ ﹡﹞︀﹩﹁︣ا︑︣ ﹝︡ ︑﹢ا︑︣ ازدر ا︀د︒ ︋︧﹫︀ری ﹋﹥ ﹛،︀ن ﹋︣د﹫︋﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ﹨﹞︀ن ︡  ـ︡ی﹞ ،

و و از ﹡︧﹏ ا﹝﹫︣ا﹜﹞ـ﹣﹝﹠﹫﹟ ﹝﹢︻﹢د ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹁︣دی از ︻︐︣ت و ا﹨﹏ ︋﹫️ ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م
️   و﹜﹩ در ︋؛﹝︺︣﹁﹩ ︫︡ه ا️︨﹁︀︵﹞﹥ ز﹨︣ا از او ︋ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان   ،︣︠﹩ از رواـ︀ت ا﹨ـ﹏ ︨ـ﹠

.﹝︣دی از ﹡︧﹏ ︻︊︀س ︋﹟ ︻︊︡ا﹜﹞︴﹙︉ ︀د ︫︡ه ا︨️
: ︠︴︀ب ︋﹥ ︻︊︀س،روا︐﹩ از ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م︋︣ ا︨︀س. 1

انَـ اً ا︋︐︡أ ︋﹩ ا﹖︨﹑م و ︨﹫︐﹞﹥ ︋︽﹑م ﹝﹟ و﹜︡ک و ﹨ـ﹢ ا﹜ـ︢ی ︐﹆ـ︡م ﹜︺﹫︧ـ﹩ ︋ـ﹟      
﹜︣﹞︀ن ︠﹢ا﹨ـ︡ داد ︠︡او﹡︡ ا︨﹑م را ︋︀ ﹝﹟ آ︾︀ز ﹋︣د و ︋﹥ ︗﹢ا﹡﹩ از ؛︀︎ ﹢︑ او .﹁︣ز﹡︡ان

در ﹡﹞ـ︀ز ︋ـ﹥ او ا﹇︐ـ︡ا    ︻﹫︧ـ﹩ (︋︀︫ـ︡  ﹋︧﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹆َ︡ـم ︋︣ ︻﹫︧﹩ ︋ـ﹟ ﹝ـ︣﹛ ﹝ـ﹩   
:︑ـ︀ ؛ ذ﹨︊﹩، ︋﹩117ص،4و ج324ـ 323، ص3ج:︑︀︠︴﹫︉ ︋︽︡ادی، ︋﹩) (﹋﹠︡﹝﹩

). 408ص،2ج:1428︵︊︣ی، و89ص،1ج

: ︋﹥ ︻︊︀س︠︴︀ب ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣مازروا️ د﹍︣ی . 2
﹝﹛ا ﹉﹠﹞    ً︡ی و ︋﹥ ︑︴﹀ـ︃ ﹡﹫ـ︣ان ا﹜︱ـ﹑﹐ت، إنَـ ا﹛ا ︪︣﹠ ﹤︋ ،︡یَـ ﹁﹩ آ︠︣ ا﹜︤﹝︀ن

﹜︐ ﹉︐َـا﹔﹝︣ و ︋︢ر ︀﹠︋ ︐﹁︡ی؛﹞︣︠︋ـ﹥ و︨ـ﹫﹙﹥   .ا﹜︤﹝︀ن از ﹡︧﹏ ︑﹢ ا︨️در آ
︠︡او﹡︡ ا︨﹑م را ︋︀ ﹝︀ آ︾︀ز ﹋︣د و ︫﹢د ﹩﹨︀ ︠︀﹝﹢ش ﹝﹩او ﹨︡ا️ ﹝﹠︐︪︣ و آ︑︩ ﹎﹞︣ا﹨

، 3ج:︑ـ︀ ︨ـ﹫﹢︵﹩، ︋ـ﹩  و406ص،2ج:1428︵︊ـ︣ی،  (د﹨ـ︡  ︋﹥ ذر︀︎ ﹢︑ ﹤ـ︀ن ﹝ـ﹩  
).9047، ح322ص

: از ︎﹫︀﹝︊︣︋﹥ ﹡﹆﹏،از ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ︻﹀︀ن️ روا. 3
︵︊ـ︣ی،  (︻︊ـ︀س ا︨ـ️   ،﹝︡ی از ﹁︣ز﹡ـ︡ان ︻﹞ـ﹢﹛  : ا﹜﹞︡ی ﹝﹟ و﹜︡ ا﹜︺︊︀س ︻﹞َـ﹩

.)342ص،6ج:1416﹝﹠︀وی، و406ص،2ج:1428

︣﹍د ️روا ︡﹠، ـ﹩ ﹝︐ـ﹢ن روا ﹩در ︋︣︠︋︀ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︱﹞﹢ن   ـ︃ت  (️ ﹡﹆ـ﹏ ︫ـ︡ه ا︨ـ﹫﹨
).214-199، ص1ج:1428ا﹜︺﹙﹞﹫﹥، 
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:﹠︡ ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️در︋︀ره ا﹟ روا︀ت ﹡﹊︀︑﹩ 
ا︋﹢ ︻︊︡اً ذ﹨︊﹩ در︋︀ره روا️ اول . ا﹟ روا︀ت از ﹡︷︣ ︨﹠︡ ﹇︀︋﹏ ا︐︖︀ج ﹡﹫︧︐﹠︡)ا﹜︿

آ﹁️ ا﹟ روا﹞ ﹟︋ ︡﹝﹞ ️﹙ّـ︡ ︻︴ـ︀ر ا︨ـ️، و ︫ـ﹍﹀️ از ︠︴﹫ـ︉ ︋︽ـ︡ادی       : ﹎﹀︐﹥ ا︨️
︀︫︡ ︋ـ︡ان ︗ـ️ ﹋ـ﹥    ﹎﹀︐﹥ ︋︀︫︡؛از ︲︺﹀︩ ︨﹟ ︡ون آن ﹋﹥، ︋ا︨️ ﹋﹥ آن را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده

ا︀دـ︒  (»﹝﹢︲ـ﹢︻︀ت «آن را از ︤ ﹫ـ ﹡︗ـ﹑ل ا﹜ـ︡﹟ ︨ـ﹫﹢︵﹩    .1﹢ن ︲︺﹀︩ آ︫﹊︀ر  ا︨️
︋︣︠﹩ د﹍︣ آن را ︾︣︉ و ﹝﹠﹊ـ︣  ). 435ص،1ج:︑︀︨﹫﹢︵﹩، ︋﹩(دا﹡︧︐﹥ ا︨️ ) ︨︀︠︐﹍﹩

).206ص،1ج: 1428﹨﹫︃ت ا﹜︺﹙﹞﹫﹥، و566ص:1380︾﹞︀ری ا﹜﹞︽︣︋﹩، (ا﹡︡ ︫﹞︣ده
، 2ج:1428︵︊ـ︣ی،  (︮﹢رت ﹝︨︣﹏ ﹡﹆﹏ ︫ـ︡ه ا︨ـ️   ︋﹥ذ︀︠︣ ا﹜︺﹆︊﹩روا️ دوم در

).406ص
️  در ︨﹠︡ روا️ ︨﹢م ﹋ـ﹥ ﹝︪ـ﹢ر︑︣﹟ رواـ︀ت دراـ﹟     ﹝﹞ـ︡ ︋ـ﹟ ا﹜﹢﹜﹫ـ︡    «؛︋ـ︀ره ا︨ـ

: 1425﹨﹫︐﹞ـ﹩ ا﹜﹞﹊ـ﹩،   (و او ︑﹠︀ ﹁︣دی ا︨️ ﹋﹥ آن را رواـ️ ﹋ـ︣ده   و︗﹢د دارد» ﹇︫︣﹩
. ه ا︨️﹋︣دا︨️ او ︗︺﹏ ︡︒ ﹝﹩﹝︺︐﹆︡اش ︋︀رها︋﹟ ︻︡ی درا︨️ ﹋﹥ ﹩﹋︧و ) 206ص

: ا︋﹟ ا﹜︖﹢زی ﹎﹀︐﹥ ا︨️
️ ا︋﹟ ︻︡ی در︋︀ره. در ر︗︀ل ا﹟ روا️ ﹝﹞︡ ︋﹟ و﹜﹫︡ ﹝ﹳ﹆︣ی ا︨️ او : اش ﹎﹀︐﹥ ا︨ـ

﹩﹞ ︒︡ ﹏︺︗﹩﹞ ︣﹫﹫︽︑ 59، ص4ج:︑︀ذ﹨︊﹩، ︋﹩(داد ﹋︣د و ا︨︀﹡﹫︡ و ﹝︐﹢ن را.(

︫ـ﹞︣ده  ) ︨︀ز︒︡(»و︲َـ︀ع«﹫︤ او را ︨﹞﹢دی ﹡و﹡︀﹝﹫︡ه »﹋ّ︢اب«ا︋﹟ ا︋﹩ ﹝︺︪︣ او را 
را دار﹡ـ︡  ﹩﹝︪ـ﹊﹙ ﹟﹫﹠ـ ا︨﹠︀د رواـ︀ت د﹍ـ︣ ﹡﹫ـ︤    ). 342ص،6ج:1416﹝﹠︀وی، (ا︨️ 

).212ص،1ج: 1428﹨﹫︃ت ا﹜︺﹙﹞﹫﹥، (
﹨ـ︀ ︑︭ـ︣   ︋︀︫ـ﹠︡ و در آن ﹝﹩﹁︣ا︑︣ ︡ ︑﹢ا︑︣ از︋︀ روا︀ت ﹁︣اوا﹡﹩ ﹋﹥ ︀ت، ﹟ رواا)ب

﹁︀︵﹞﹥ و از ﹡︧﹏ ا﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ وا﹋︣ماز ذرَـ﹥ ︎﹫︀﹝︣︊︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹝︡ی ﹝﹢︻﹢د
﹨ـ︀﹩ ﹋ـ﹥   ︋﹥ و︥ه ︋︀ ﹡︀ر︀︨﹩؛﹡︀︨︀ز﹎︀ر﹡︡ و رو︫﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ روا︀ت؛︋︀︫︡﹝﹩ز﹨︣ا

️  ︣ا﹜︢﹋︣ ﹫︀ت  ا︠︋︀ روا،از ﹫︒ ︨﹠︡ دار﹡︡ و ا﹎ـ︣ ﹇︀︋ـ﹏ ︑︃وـ﹏    . ︑︀ب ﹝﹆︀︋﹙﹥ ﹡﹢ا﹨﹠ـ︡ دا︫ـ
﹋ـ﹥  » ﹜︡ ا﹜︺︊︀س ︻﹞َــ﹩ ا﹜﹞︡ی ﹝﹟ و«︨﹞﹢دی در︋︀ره ︡︒ . ﹡︊︀︫﹠︡، ﹝︣دود ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د

️  ﹟ ﹫﹠؛︨﹫﹢︵﹩ ﹡﹆﹏ ︫︡ه»ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜︭︽﹫︣«در  ﹋ـ﹥  ؛رواـ︀ت ﹇︊ـ﹏ و ︋︺ـ︡ آن   «: ﹎﹀︐ـ﹥ ا︨ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

️      . ٣٢٨، ︫﹞︀ره ٨٩ص،١ج:︑︀﹝﹫︤ان ا﹖︻︐︡ال، ︋﹩. ١ : ︻︊ـ︀رت ـ︡︒ در ﹝﹫ـ︤ان ا﹖︻︐ـ︡ال ﹠ـ﹫﹟ ا︨ـ
»﹜︣﹞ ﹟︋ ﹩︧﹫︺︋ ﹩ّ﹚︭ َـ﹜︻ ︀ ﹛ ﹨︢ا ا﹔﹝︣ ︋︽﹑م ﹝﹟ و﹜︡ک︐﹠︨« .
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﹢﹎︀︉ی﹚︴﹞ ﹟︡یا﹞ ﹤﹋ ︡﹡او ︻︐︣ت ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م ﹤از ذر️︨؛ا﹩﹞ ︮ا ︡﹠︫︀︋
ا︀دــ︒ دال ︋ــ︣ اــ﹟ ﹋ــ﹥ «:︫ــ﹢﹋︀﹡﹩ ﹡﹫ــ︤ ﹎﹀︐ــ﹥ ا︨ــ️). 342ص،6ج:1416﹝﹠ــ︀وی، (

︡ ا︨ـ️، ار︗ـ ﹝ـ﹩   ﹝︊︣از ﹁︣ز﹡︡ان ︎﹫﹞︀︡ی :1307﹇﹠ـ﹢︗﹩ ا﹜︊ـ︀ری،   (» ︋︀︫ـ﹠
) ﹨ـ1188/م(︤ ﹫﹡︫﹞︦ ا﹜︡﹟ ︨﹀︀ر﹠﹩ ). 212ص،1ج:1428﹨﹫︃ت ا﹜︺﹙﹞﹫﹥، و135ص

: ﹎﹀︐﹥ ا︨️
﹩﹝﹡ ﹟ا︠︊︀ر ﹡︀﹁﹩ ا ﹟ر︨﹢ل ︠︡اا ﹤︡ی از ذر﹞ ﹤﹋ ︡﹠︫︀︋  ﹤و از ﹁︣ز﹡︡ان ﹁︀︵﹞ـ

︋﹙﹊﹥ ︋︣︠ـ﹩  ؛︋︀︫﹠︡﹝﹩ا﹋︓︣ و اَ︮ـ ،ا﹟ ﹝︴﹙︉︋︣﹩﹝︊︐﹠ز︣ا ا︀د︒ ؛ا️︨ز﹨︣ا
ا﹡ـ︡ اـ﹟ ﹝︴﹙ـ︉ ﹋ـ﹥ ﹝ـ︡ی از ذرـ﹥       از ﹀︀ظ ا﹝️ و ︋︣︗︧︐﹍︀ن از ا﹞﹥ ـ︡︒ ﹎﹀︐ـ﹥  

︣︊﹞︀﹫︎️︨︫︡ه ا︨️،ا ️︣ت روا︱ ︢ا ︋︣ای ︻ـ︡ول  .︋﹥ ︮﹢رت ﹝︐﹢ا︑︣ از آن﹛
﹨﹫ـ︃ت  و3ص،2ج:︑ـ︀ ︨﹀︀ر﹠﹩، ︋ـ﹩ (﹝︖﹢زی و︗﹢د ﹡︡ارد ،از آن و ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︾﹫︣ آن

).205ص،1ج: 1428ا﹜︺﹙﹞﹫﹥، 

:ا﹡︡︋︣︠﹩ از ︻﹙﹞︀ ︋︣ای ا﹟ روا︀ت ︑﹢︗﹫︀︑﹩ را ذ﹋︣ ﹋︣ده)ج
️   ﹝﹆︭﹢د از ا﹡︐︧︀ب ﹝︡ی ﹝﹢︻﹢د.اول ؛︋﹥ ︻︊︀س، ا﹡︐︧︀ب از ︗ـ️ ﹝ـ︀دری ا︨ـ

؛ ︺﹠ـ﹩ ـ﹢ن ام   ) 212و 206، 205ص،1ج:1428﹨﹫ـ︃ت ا﹜︺﹙﹞﹫ـ﹥،   (﹡﹥ از ︗️ ︎︡ری 
﹋ـ﹥ ﹝ـ︡ی  ﹟ ﹡﹊︐﹥ ای︋﹢ده ا︨️؛ اد︻︀ی︗َ︡ـ ﹝︡﹥، ﹝︣︲︺زو︗﹥ ︻︊︀س،ا﹜﹀︱﹏

).197ص: 1377︵︊︨︣﹩ ﹡﹢ری، (︋︀︫︡ ﹩از ﹁︣ز﹡︡ان او ا︨️، ﹡︀روا ﹡﹞
ا︨ـ️  ) ︨﹢﹝﹫﹟ ︠﹙﹫﹀ـ﹥ ︻︊︀︨ـ﹩  (﹝﹆︭﹢د از ﹝︡ی در ا﹟ روا︀ت، ﹝︡ی ︻︊︀︨﹩ .دوم

︡ ). 206ص: 1425ا﹜﹞﹊﹩، ﹩﹨﹫︐﹞( اـ﹟  ︋ـ︀ و︮ـ︿ ﹝ـ︡ی در    ،اـ﹟ و︗ـ﹥  ا︨ـ️  ﹩︋ـ
﹋ـ﹥ ︻﹫︧ـ﹩ ︋ـ﹟    ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د و اـ﹟ ز﹝﹫﹟ را آ﹋﹠︡ه از ︻︡ل و داد یو﹋﹥ ا﹟︋︣ ﹩روا︀ت، ﹝︊﹠

﹜︣﹞︨︀ز﹎︀ری ﹡︡ارد؛در ﹡﹞︀ز ︋﹥ او ا﹇︐︡ا ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د.
️     ،در︋︀ره ︋︣︠﹩ از اـ﹟ رواـ︀ت  .︨﹢م ؛»﹝﹠ّـ︀ ا﹜﹞ـ︡ی  «:از ا︋ـ﹟ ︻︊ـ︀س ﹋ـ﹥ ﹎﹀︐ـ﹥ ا︨ـ

️  آن﹝﹆︭﹢د وی : ︑﹢ان ﹎﹀️﹝﹩ ﹡ـ﹥ ︭︠ـ﹢ص   ،ا︨️ ﹋﹥ ﹝︡ی ﹝﹢︻﹢د از ︋﹠﹩ ﹨︀︫ـ﹛ ا︨ـ
﹡﹆﹏ ︫ـ︡ه ﹋ـ﹥ در ︋︣ا︋ـ︣ ︋﹠ـ﹩ ا﹝﹫ـ﹥ و د﹍ـ︣ان ︋ـ﹥        ز︣ا در روا︀ت ︋︧﹫︀ری از او؛︋﹠﹩ ︻︊︀س

).216ص،1ج:1428﹨﹫︃ت ا﹜︺﹙﹞﹫﹥، (﹨︀︫﹞﹩ ︋﹢دن ︠﹢د ا﹁︐︀ر ﹋︣ده ا︨️ 
از ︠︀﹡ـ︡ان  در ︫﹞︀ری از رواـ︀ت ︑︭ـ︣ ︫ـ︡ه ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ﹝ـ︡ی ﹝﹢︻ـ﹢د       . ︀رم

ا︨️ و ︎︦ از زوال ﹁︣﹝︀﹡︣وا﹩ ︻︊︀︨﹫︀ن، ﹇﹫ـ︀م  ︋﹙﹊﹥ او از ︠︀﹡︡ان ︻﹙﹩؛︻︊︀︨﹩ ﹡﹫︧️
).223-219ص:﹨﹞︀ن(︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د
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یا امام حسین،از نسل امام حسنمهدي
︺﹥ و در روا︀ت ︋︧ـ﹫︀ری ﹋ـ﹥ از ︵︣ـ﹅ ︫ـ﹫    ،﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ در آ︾︀ز ا﹟ ﹎﹀︐︀ر ︋﹫︀ن ﹎︣د︡﹨﹞︀ن

از ﹡︧ـ﹏ ا﹝ـ︀م ︧ـ﹫﹟   ﹞ ﹤﹋︡ی ﹝﹢︻﹢د︡ها﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️، ︑︭︣ ﹎︣د
︤ ﹝﹠︧﹢ب ﹎︣د︡ه ا︨ـ️  ﹡﹫︋﹥ ا﹝︀م ︧﹟،در ︫﹞︀ری از روا︀تآن ︱︣ت ا﹜︊︐﹥ . ا︨️

️ ﹟ ﹡﹊︐﹥ ︋︣ ا﹋﹥  ︣  ا﹡︐︧︀ب ا﹝︀﹝︀ن ا﹨﹏ ︋﹫ـ ︑ـ︀ ا﹝ـ︀م دوازد﹨ـ﹛ ︋ـ﹥ ا﹝ـ︀م      از ا﹝ـ︀م ︋ـ︀﹇
﹟︧ ︀در﹞ ﹤﹫︀﹡ ؛︋︀︫︡﹝﹩﹩﹝︊︐﹠از ︣ د︠︐ـ︣ ا﹝ـ︀م ︧ـ﹟   ،︣ا ﹋﹥ ﹝︀در ا﹝︀م ︋ـ︀﹇

︻﹞﹢م ︫﹫︺﹥ و ︋︧ـ﹫︀ری از ︻︀﹜﹞ـ︀ن ا﹨ـ﹏ ︨ـ﹠️ ︋ـ︣ اـ﹟       ،︋︣ ا︨︀س ا﹟ روا︀ت. ︋﹢ده ا︨️
︡ ﹝﹠︧﹢ب ﹝ـ﹩ از ︗﹠︊﹥ ︎︡ری ︋﹥ ا﹝︀م ﹟﹫︧︡ی ﹝﹢︻﹢دا﹡︡ ﹋﹥ ﹝︻﹆﹫︡ه ︡ ︋︀︫ـ ﹟ ؛ ︋ـ

︪︀ن ﹁︣ز﹡︡ ا﹝ـ︀م  ا،︪︀ن ﹁︣ز﹡︡ ا﹝︀م ︻﹙﹩ ﹡﹆﹩︪︀ن ﹁︣ز﹡︡ ا﹝︀م ︧﹟ ︻︧﹊︣ی، اا:︉﹫︑︣︑
،︪︀ن ﹁︣ز﹡ـ︡ ا﹝ـ︀م ﹝﹢︨ـ﹩ ﹋ـ︀︸﹛    ا،︪︀ن ﹁︣ز﹡︡ ا﹝︀م ︻﹙﹩ ︋﹟ ﹝﹢︨﹩ ا﹜︣︲︀﹝﹞︡ ︑﹆﹩ و ا

︪︀ن ﹁︣ز﹡︡ ا﹝︀م ︻﹙﹩ ︋ـ﹟  ﹝﹞︡ ︋︀﹇︣ و ا﹁︣ز﹡︡ ا﹝︀م ︪︀ن ، ا︪︀ن ﹁︣ز﹡︡ ا﹝︀م ︗︺﹀︣ ︮︀دقا
﹟﹫︧﹛ا﹩﹞︫︡︀︋ .   ا﹨﹏ ︨ـ﹠️ ﹡﹆ـ﹏ ︫ـ︡ه ﹅︣︵ ︀ت ﹋﹥ ازا︨ـ️؛ و﹜﹩ در ︋︣︠﹩ از روا

ای از ︻︀﹜﹞︀ن ا﹨ـ﹏  و ︻︡ه︡ه ︻﹠﹢ان ﹎︣داز ︮﹙︉ ا﹝︀م ﹞﹩︊︐︖﹞ ﹟︧︡ی ﹝﹢︻﹢د
از ﹡︧﹏ ا﹝ـ︀م ︧ـ﹟  ا﹡︡ ﹋﹥ ﹝︡ی ﹝﹢︻﹢د︋︣ ا﹟ ︻﹆﹫︡ه) و ︀︫︡ ﹇﹢ل ﹝︪﹢ر(︨﹠️ 
.ا︨️
ا︫ـ︀ره  در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ︋ـ﹥ ا﹝ـ︀م ︧ـ﹟   ،﹋﹥ ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ا︨️ ︋﹢ داود روا️ ﹋︣ده ا

: ﹁︣﹝﹢د،دا︫️
    ﹤︊︪ـ ﹜﹊َـ﹩ ︋︀︨ـ﹛ ﹡︊ـ﹫َـ﹝︧ ﹏︗ر ﹤︊﹚︮ ﹟﹞ ︣ج﹫︨ ا︋﹠﹩ ﹨︢ا ︨﹫َ︡ـ ﹋﹞︀ ︨﹞َـ︀ه ا﹜﹠︊﹩َـ و

︡ ]︧ـ﹟ =[ا﹟ ﹁︣ز﹡ـ︡م  ؛﹁﹩ ا﹜ُ﹙﹅ و ﹐︊︪﹥ ﹁﹩ ا﹜ ﹅﹚َ﹞﹕ ا﹐رض ︻︡﹐ ︨ـ﹫
﹎﹢﹡ـ﹥ و︮ـ︿ ﹋ـ︣ده ا︨ـ️ و از     او را ا﹟﹡﹥ ﹋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣﹎﹢﹨﹞︀ن؛ا︨️]آ﹇︀ و ︋︤رگ=[

   ️ در ا︠ـ﹑ق ﹨﹞︀﹡﹠ـ︡ او   .︮﹙︉ او ﹝︣دی ︋﹥ د﹡﹫︀ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹠ـ︀م ︎﹫︀﹝︊︣︑ـ︀ن ا︨ـ
: 1418ا︋ـ﹩ داود،  (﹋﹠︡ ز﹝﹫﹟ را ︎︣ از ︻︡ل ﹝﹩؛و﹜﹩ در ︠﹙﹆️ ﹨﹞︀﹡﹠︡ او ﹡﹫︧️؛ا︨️

).4290ح،306ص،8ج

ـ      ـ️ ا︨ـ︐﹠︀د ﹋ـ︣ده و رواـ﹟ رواا ﹤︋ ﹩﹊﹞ ︣︖ ﹟︋ـ﹟  اـ︡ی  ﹋ـ﹥ ﹡﹊︐ـ﹥  ️ دال ︋ـ︣ ا﹞
﹟ اد︻ـ︀ را ﹋ـ﹥  ای﹝︊﹠︀︋﹩ ا︨︀س ︫﹞︣ده و ،راا️︨از ﹁︣ز﹡︡ان ا﹝︀م ﹟﹫︧﹝﹢︻﹢د

﹟︧ ︡ی ﹝﹢︻﹢د از ﹡︧﹏ ا﹝︀م﹞️︨ا، ﹟︣ت از روی ﹝﹆﹢﹜﹥ ا︱ دا﹡︧︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ آن
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️  و︫﹀﹆️ ︋︣ ا﹝️ ا︨﹑﹝﹩ و ︋︣ای ر︲︀ی ︠︡او﹡︡ ︠﹑﹁️ را ر﹨︀ ﹋︣د ︠︡او﹡ـ︡  ،︋ـ︗ ﹟︡ـ
از ﹁︣ز﹡ـ︡ان او ﹇ـ︣ار داد   ؛︋︀︫︡ه ︋﹥ ︠﹑﹁️ ﹆﹥ را در ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋︡ان ﹡﹫︀ز ︫︡︡ ﹝﹩﹇﹫︀م ﹋﹠﹠︡

️  . ︑︀ ز﹝﹫﹟ را ︎︣ از ︻︡ل ︨︀زد ︻﹆﹫ـ︡ه ︫ـ﹫︺﹥ ا﹝︀﹝﹫ـ﹥ ﹋ـ﹥ ﹝ـ︡ی      ،وی ︋︀ ︑﹊﹫﹥ ︋︣ اـ﹟ رواـ
﹡︀در︨️ ︫﹞︣ده ،ا﹡︡دا﹡︧︐﹥را دوازد﹨﹞﹫﹟ ا﹝︀م و ﹁︣ز﹡︡ ا﹝︀م ︧﹟ ︻︧﹊︣ی﹝﹢︻﹢د

﹤﹋ ﹩﹫︮ ️و ا﹁︤وده ا︨️ روا﹢﹎︀ی ﹟︡ی﹡﹊︐﹥ ︋︀︫︡ا﹞ ا﹁﹅ ﹡︀م ︎︡ر ،﹋﹥ ﹡︀م ︎︡ر﹢﹞
︣︊﹞︀﹫︎︤﹫﹡ ️︨︀ه ︫﹫︺﹥ ﹡︀︨︀ز﹎︀ر ا︨️،ا﹎︡︣ا ﹡ـ︀م ︎ـ︡ر   ؛︋︀ دز ︡ ︱ـ︣ت و﹜ـ﹩   (ی﹝ـ
︭︣︻ ( ︀︋︎ ︀م ︎︡ر﹡﹫︣︊﹞︀ ️︧﹫﹡ ﹌﹠﹨︀﹝﹨) ،﹩﹊﹝﹛208ص: 1425﹨﹫︐﹞﹩ ا.(

 ﹩︑︀﹊﹡ ﹩﹊﹞ ︣︖ ﹟︋ا ﹟︨ ︡﹆﹡ ا︨️ذکر﹇︀︋﹏ در:
ﹳَ︡ـ︔️ ︻﹟ ﹨︀رون ︋ـ﹟  «: ز︣ا وی ﹎﹀︐﹥ ا︨️؛ارای ا︫﹊︀ل ا︨️︨﹠︡ روا️ ا︋﹩ داود د. 1

﹝︺﹙ـ﹢م ﹡﹫︧ـ️ ﹋ـ﹥    و در وا﹇ـ︹ 1»از ﹨︀رون ︋﹟ ﹝︽﹫︣ه ︋﹥ ﹝﹟ ﹎︤ارش ︫︡ه ا︨️؛»ةا﹜﹞︽﹫︣
.﹎︤ارش ﹋﹠﹠︡ه ﹥ ﹋︧﹩ ا︨️

︋ـ﹥  ،ا︡ ﹟︒ را از ا︋﹢ داود ﹡﹆﹏ ﹋ـ︣ده و در آن أ︨﹞﹩ ا﹜﹞﹠︀﹇︉︗︤ری ︫︀﹁︺﹩ در ﹋︐︀ب . 2
در ﹡﹆﹏ روا️ ا︋ـ﹢  » ︑︭﹫︿«︋﹠︀︋︣ا﹟، ا︐﹞︀ل 2.︨️آ﹝︡ه ا» « ،»﹟﹫︧︧﹟«︗︀ی 

.︋︺﹫︡ ﹡﹫︧️،داود
3 .﹟︣ض ا﹁ ︣︋﹟دال ︋︣ ا ️︡ی ﹝﹢︻﹢د﹋﹥ ︨﹠︡ روا﹞ ﹤﹋﹟﹫︧ از ﹁︣ز﹡︡ان ا﹝︀م

ـ ؛ ﹡︀︑﹞︀م ︋︀︫︡؛ ا)ا︨️﹋﹥ در ﹝﹠︀︋︹ ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹆﹏ ︫︡ه (ا︨️  ،﹟    ﹩︐د﹜﹫ـ﹏ ︋ـ︣ ﹡︀در︨ـ
.﹟ ︭︠﹢ص ﹫︮ و ﹝︐﹢ا︑︣ ا︨️ز︣ا روا︀ت ︫﹫︺﹥ در ا؛︻﹆﹫︡ه ︫﹫︺﹥ ﹡﹢ا﹨︡ ︋﹢د

4 .﹟︀ن؛︋︀︫﹠︡︋︀ره ︋︀ ︫﹫︺﹥ ﹨﹛ رأی ﹝﹩︋︧﹫︀ری از ︻︀﹜﹞︀ن ا﹨﹏ ︨﹠ّ️ در ا﹠   ﹜﹫ا︋ـ﹢ ﹡︺ـ ﹤﹋
 ﹩﹡︀﹀︮︡ی«در ﹋︐︀ب ) ﹨ـ430/م(ا﹞ در︋︀ره ︒︡ ﹏«️︨ا ﹤︐﹀﹎ :

﹩﹠﹫︧﹛︡ی ﹨﹢ ا﹝﹛ا﹜︧︀دس ﹁﹩ أنَـ ا ︒︡﹛ـ﹟ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥    ؛»ادر︋︀ره ا ﹜︪︫ ︒︡
️   یو. ﹝︡ی ︧﹫﹠﹩ ا︨️ ︎﹫ـ︀﹝︊︣  : ︨︍︦ ︢ ︒︡﹀﹥ را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ﹋ـ﹥ ﹎﹀︐ـ﹥ ا︨ـ

ا﹎ـ︣ از ︻﹞ـ︣ د﹡﹫ـ︀ ︗ـ︤ ـ﹉ روز      : ︨︍︦ ﹁︣﹝﹢دو ا︣اد ﹋︣د یا︋︣ای ﹝︀ ︠︴︊﹥ا﹋︣م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

︡︔﹠︀ ︻﹞︣و ︋﹟ أ︋﹩ ﹇﹫︦، ︻ـ﹟  : ﹨︀رون ︋﹟ ا﹜﹞︽﹫︣ة ﹇︀لﹳ︡︔️ ︻﹟ : ﹇︀ل ا︋﹢ داود«: روا ️﹠﹫﹟ ا︨️. ١
.»...و ﹡︷︣ ا﹜﹩ ا︋﹠﹥ ا﹜-﹟︧﹇︀ل ︻﹙﹩: ︫︺﹫︉ ︋﹟ ︠︀﹜︡، ︻﹟ أ︋﹩ ا︨︀ق، ﹇︀ل

از﹝﹢︻﹢دی﹝︡و﹩︗︀﹡و ﹝︭﹙١٦٨-١٦٥ص: ︑︀أ︨﹞﹩ ا﹜﹞﹠︀﹇︉ ﹁﹩ ︑︢︉ أ︨﹠﹩ ا﹜﹞︴︀﹜︉، ︋﹩. ٢
.ا﹜﹀﹊︣ ا﹖︨﹑﹝﹩، ︋﹥ ﹡﹆﹏ از ا﹜﹞︡ی ا﹜﹞﹠︐︷︣ ﹁﹩ ٦٢ص:١٣٨٦︨﹠️، ا﹨﹏︡﹎︀هد
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︠︡او﹡︡ آن روز را ︵﹢﹐﹡﹩ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د ︑︀ ﹝︣دی از ﹁︣ز﹡︡ان ﹝︣ا ﹋ـ﹥ ﹨﹞﹠ـ︀م   ؛︋︀﹇﹩ ﹡﹞︀﹡︡
︋︀︫︡؟ ︡ان ︑﹢ ﹝﹩از ﹋︡ا﹝﹫﹉ از ﹁︣ز﹡!ای ر︨﹢ل ︠︡ا: ︨﹙﹞︀ن ﹎﹀️.︋︣﹎︤﹠︡،﹝﹟ ا︨️

︣︊﹞︀﹫︎﹟﹫︧ ️︨د︣ز﹡ـ︡م ﹝ـ﹩  :را ﹎︣﹁️ و ﹁︣﹝﹢د﹁ ﹟ـ︀﹁︶ ا︋ـ﹢   (︋︀︫ـ︡  از ا
 ،﹩﹡︀﹀︮﹐48ص: 1432﹡︺﹫﹛ ا.(

ا﹜︊﹫ـ︀ن ﹁ـ﹩ ا︠︊ـ︀ر    ﹡﹫︤ ︋︀ب ﹡﹛ ﹋︐︀ب ︠ـ﹢د ) ﹨ـ658/م(︀﹁︶ ا︋﹢ ︻︊︡اً ﹋﹠︖﹩ ︫︀﹁︺﹩ 
: را ︋﹥ ا﹟ ﹝︴﹙︉ ا︠︐︭︀ص داده و ﹎﹀︐﹥ ا︀︮️︨︉ ا﹜︤﹝︀ن

︋ـ︀ب ﹡ـ﹛   ؛﹝﹟ و﹜︡ ا﹜﹟﹫︧︋︃ن ا﹜﹞︡ی︭︣ ا﹜﹠︊﹩ا﹜︊︀ب ا﹜︐︀︨︹ ﹁﹩ ︑
︣︊﹞︀﹫︎ ︭︣︑ در︋︀ره ـ︡ی﹞ ﹤﹋ ﹟ا︨️ ︋﹥ ا  ﹟﹫︧ـ از ﹁︣ز﹡ـ︡ان ️ . ا︨ـ

︋﹫﹞︀ر ︫︡ه ︋ـ﹢د،  ︨︍︦ ︋︀ ︨﹠︡ از ا︋﹢ ︨︺﹫︡ ︠︡ری روا️ ﹋︣ده ﹋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣میو
﹝ـ﹟ در ︗︀﹡ـ︉ را︨ـ️ ︎﹫ـ︀﹝︊︣ ﹡︪︧ـ︐﹥      ﹋ـ﹥  ﹩در ︀﹜،︋﹥ ︻﹫︀دت او آ﹝︡﹁︀︵﹞﹥ ز﹨︣ا

︡   ︎﹫︀﹝︣︊﹁︀︵﹞﹥و﹇︐﹩ .م︋﹢د ︡  ،را در ـ︀ل ︲ـ︺︿ دـ ︣ . ﹎︣ـ︀ن ︫ـ ︎﹫ـ︀﹝︊
دا﹡ـ﹩ ﹋ـ﹥ ︠ـ︡ا ︋ـ﹥ ز﹝ـ﹫﹟ ﹡︷ـ︣ ﹋ـ︣د و ︎ـ︡رت را ︋ـ﹥          ﹋﹠﹩؟ آ︀ ﹡﹞﹩︣ا ﹎︣﹥ ﹝﹩:﹁︣﹝﹢د

︡︤﹎︣︋ ـ﹩     ؛︎﹫︀﹝︊︣ی︀ب ﹋ـ︣د و ︋ـ﹥ ﹝ـ﹟ و︐﹡ز﹝﹫﹟ ﹡︷︣ ﹋︣د و ﹨﹞︧︣ت را ا ﹤︋ ︦︍︨
دا﹡﹩ آ︀ ﹡﹞﹩!؟﹇︣ار دادم︎︦ ﹝﹟ ︑﹢ را ︋﹥ ﹨﹞︧︣ی او درآوردم و او را و︮﹩ ︠﹢د ؛﹋︣د

︑︣﹟ و ︎﹫︪︐︀ز︑︣﹟ آ﹡︀ن در ا︨ـ﹑م را  ﹨﹩ دا﹡︀︑︣﹟ و ﹙﹫﹛﹋﹥ ︎︡رت در ︎︣︑﹢ ﹋︣ا﹝️ ا﹐
︠﹠︡ان و ︫︀د﹝︀ن ︫︡ ا︋﹢ ︨︺﹫︡ ︨︍︦ ﹝︴︀﹜︉ د﹍ـ︣ی  ﹁︀︵﹞﹥!﹨﹞︧︣ ︑﹢ ﹇︣ار داد؟

️ را ﹋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م ︋﹫ـ︀ن ﹋ـ︣ده، ﹡﹆ـ﹏    در︋︀ره ﹁︱︀﹏ ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ و ا﹨﹏ ︋﹫ـ
ا﹜ـ︢ی ︭ـ﹙﹩   ا﹔﹝ـ﹤ و ﹝﹠ـ︀ ﹝ـ︡ی   : آ﹝︡ه ا︨️﹟ ﹫︡﹠︒ آن ︀︎︀ن در؛﹋︣ده ا︨️

﹟﹫︧﹛︣ب ︻﹙﹩ ﹝﹠﹊︉ ا︲ ﹜︔ ﹤﹀﹚︠ ﹩︧﹫︻︡ی ا﹔﹝ـ﹤ : ﹁﹆︀ل﹞ ـ︀﹁︶  .﹝﹟ ﹨︢ا
﹎﹢﹡ـ﹥ رواـ️ ﹋ـ︣ده    دار﹇ُـ︴﹠﹩ ︀︮︉ ︗︣ح و ︑︺︡ ﹏︡︒ را اـ﹟ : ﹠︖﹩ ﹎﹀︐﹥ ا︨️﹋

).120-119ص: 1339﹋﹠︖﹩ ا﹜︪︀﹁︺﹩، (ا︨️ 

︤ رواـ️ ︢﹀ـ﹤ ︋ـ﹟ ﹞ـ︀ن را ﹋ـ﹥ ︎ـ﹫︩ از اـ﹟ از        ﹡﹫) ﹨ـ694/م(﹝︉ ا﹜︡﹟ ︵︊︣ی 
: ا︋﹢﹡︺﹫﹛ ﹡﹆﹏ ﹋︣د﹛، ︋︀ز﹎﹀︐﹥ و ا﹁︤وده ا︨️

در︋ـ︀ره  [آ﹡︙﹥ ﹇︊﹑ً ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︴﹙﹅ ؛فیحمل ما ورد مطلقاً فیما تقدم علی هذا المقید
﹟︡یا﹞ ﹤﹋﹤﹝︵︀﹁ از ﹁︣ز﹡︡ان️︨ا [﹜؛﹡﹆﹏ ﹋︣د﹩﹞ ﹏﹝ َ︡ـ﹫﹆﹞ ﹟د ︋︣ ا﹢︫

؛)107ص،2ج: 1428︵︊︣ی، (

﹟﹫︧ ︡ی از ﹁︣ز﹡︡ان﹞ ﹩﹠︺️︨ا.
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 ﹟︀ن ا﹨﹏ ︨﹠ّ️ درا﹝﹛︀︻ ـ︡ی    ︋︧﹫︀ری از﹞ ـ︣ت︱ ﹤︋ـ︀ره ﹋ـ    ﹟︧ـ ︣ز﹡ـ︡ ا﹝ـ︀م﹁
ا︨ـ️  ︋︣د و او ﹨﹞︀ن ﹝︡ی ﹝﹢︻ـ﹢د ︨︣ ﹝﹩﹥ا︨️ و در ︎︦ ︎︣ده ︾﹫︊️ ︋︻︧﹊︣ی

︡ ﹩﹝ـ ﹋﹥ در آ﹠︡ه ︋﹥ اذن ︠︡او﹡︡ ﹝︐︺︀ل ︸ـ﹢ر و ﹇﹫ـ︀م   و ︗ـ︀ن را آ﹋﹠ـ︡ه از ︻ـ︡ل و داد    ﹋﹠ـ
را از ﹁︣ز﹡ـ︡ان ا﹝ـ︀م   آ﹡ـ︀ن ﹝ـ︡ی ﹝﹢︻ـ﹢د   ،︋﹠︀︋︣ا﹟1.︋︀︫﹠︡﹨﹞︀﹨﹠﹌ ﹝﹩﹋︣د؛︠﹢ا﹨︡
﹟﹫︧﹩﹞︡﹠﹡دا.

نام پدر
︡︡ی ﹝﹢︻﹢د،︋︣ ا︨︀س آ﹡︙﹥ ︋﹫︀ن ﹎︣د﹞ ︀م ︎︡ر﹡،»﹟︧«️︨ا﹝︀ در ︫ـ﹞︀ری  . ا

در ﹝︺︣﹁ـ﹩ ﹝ـ︡ی   آ﹝︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋ـ︣م 2؛از ︵︣﹅ ا﹨﹏ ︨﹠ّ️﹝﹠﹆﹢لاز روا︀ت
:﹁︣﹝﹢ده ا️︨﹝﹢︻﹢د

﹡︀م او ﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹡︀م ﹝﹟ و ﹡︀م ︎︡ر او ﹨﹞︀﹡﹠ـ︡ ﹡ـ︀م ︎ـ︡ر    ؛»ا︨﹞﹥ ا︨﹞﹩ و ا︨﹛ أ︋﹫﹥ ا︨﹛ أ︋﹩
﹩﹞ ﹟﹞︫︡︀︋.

:﹠︡ ﹇︀︋﹏ ︵︣ح ا︨️در ارز︀︋﹩ ا﹟ روا︀ت ﹡﹊︀︑﹩ 
️ » و ا︨﹛ ا︋﹫﹥ ا︨﹛ أ︋﹩«در ا﹋︓︣ روا︀ت، ︻︊︀رت . 1 ا︋ـ﹢ داود اـ﹟ ـ︡︒ را از    . ﹡﹫︀﹝︡ه ا︨ـ

︻︊︀رت ﹝︤︋﹢ر و︗ـ﹢د ﹡ـ︡ارد و ﹁﹆ـ︳ ︻︊ـ︀رت     ،ن︎﹠︕ ︵︣﹅ روا️ ﹋︣ده و در ︨﹥ ︵︣﹅ آ
️ )4282ح،306ص،4ج: 1418ا︋﹩ داود،(» ا︨﹞﹥ إ︨﹞﹩« ︑︣﹝ـ︢ی ﹡﹫ـ︤   . ، آ﹝︡ه ا︨ـ

ا︋﹩ ︨︺﹫︡ ︠︡ری، ام ︨﹙﹞﹥ ،︵︀﹜︉ا︡ ﹟︒ را از ︻︊︡اً ︋﹟ ﹝︧︺﹢د، ︻﹙﹩ ︋﹟ ا︋﹩
ا﹜︐︣﹝ـ︢ی،  (﹡﹫︀﹝︡ه ا︨ـ️  » ا︨﹛ أ︋﹫﹥ ا︨﹛ أ︋﹩«و ا︋﹩ ﹨︣︣ه روا️ ﹋︣ده و در آن ︻︊︀رت 

ا ﹟︋ ︡﹝﹠︊﹏ ﹡﹫ـ︤  ﹝︧﹠︡در.)231و 230ص:︑︀﹩، ︋یا︋﹟ ا﹜﹞﹠︀دو611ص: 1421
ا︨ـ﹛ أ︋﹫ـ﹥ ا︨ـ﹛    «﹨ـ︀ ︗﹞﹙ـ﹥   ا︡ ﹟︒ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹊︣ر ﹡﹆﹏ ︫︡ه و در ﹨﹫︘ ـ﹉ از آن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از ﹇︣ن (﹡﹀︣ از ︻︀﹜﹞︀ن ا﹨﹏ ︨﹠️ ١١٢، ﹡︀م ١٠١-٨١ص: ١٤٢٠﹁﹩ ا﹐︨﹑م، أ︮︀﹜﹤ ا﹜﹞︡و﹤در ﹋︐︀ب. ١
︋︀ره ﹡﹆﹏ ︫︡ه؛ ︨ـ︍︦ ا﹁ـ︤وده ︫ـ︡ه ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︔ـ︀﹝︣ ︻﹞﹫ـ︡ی در ﹋︐ـ︀ب         درا ( ﹟︀رم ︑︀ ﹇︣ن ︀رد﹨﹛

﹡﹆﹏ ﹋︣ده، در ﹡︐﹫︖ـ﹥ ︫ـ﹞︀ر آ﹡ـ︀ن    ︋︀ره︀رده ︻︀﹜﹛ د﹍︣ از ا﹨﹏ ︨﹠️ را ﹡﹫︤ درا﹟ » ا﹜︡﹁︀ع ︻﹟ ا﹜﹊︀﹁﹩«
١٢٦﹩﹞ ﹜﹛︀︻︫︡︀︋.

در ا﹟ ︋︀ره ︎﹠︕ روا️ ﹡﹆ـ﹏  . ١٩٣-١٧٩ص،١ج:١٤٢٨، ︒ ا﹐﹝︀م ا﹜﹞︡یدر ﹋︐︀ب، ﹝︺︖﹛ ا︀د. ٢
.︫︡ه ا︨️
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1.﹡︪︡ه ا︨️ذکر» أ︋﹩

: ︋︀ره ﹎﹀︐﹥ ا︨️﹠︖﹩ ︫︀﹁︺﹩ درا﹋ ﹟︀﹁︶ ا︋﹢ ︻︊︡ اً 
را ﹡﹫ـ︀ورده، و ا︋ـ﹢ داود آن را   » ︨﹛ أ︋﹩ا︨﹛ ا︋﹫﹥ ا«︑︣﹝︢ی ︡︒ را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده و ︻︊︀رت 

إ︨ـ﹞﹥  «﹁﹆ـ︳ ︻︊ـ︀رت   ،ا︨️ و در ﹝︺︷﹛ روا︀ت ﹀︀ظ و ︔﹆︀ت از ﹡︀﹇﹑ن ا︠︊︀ر﹡﹫︀ورده 
. آ﹝︡ه ا︨️» ا︨﹞﹩

︡﹝︀م ا﹞︀ت دا︫︐﹥،ارا  ؛︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︲︊︳ و ا︑﹆︀﹡﹩ ﹋﹥ در ﹡﹆﹏ روا ︒︡ـ ﹟ـ︡د  ا︺︐﹞
️  » ﹥ إ︨ـ﹞﹩ ا︨ـ﹞ «﹨︀ ﹁﹆ـ︳ ︻︊ـ︀رت   و در ﹨﹞﹥ آن﹋︣ده،﹝︧﹠︡ ︠﹢د ﹡﹆﹏در . آ﹝ـ︡ه ا︨ـ

ا︡ ﹟︒ را از ︑︺︡اد ︋︧﹫︀ری ﹋ـ﹥ ﹨﹞﹍ـ﹩ آن را از ︻︀︮ـ﹛    ﹝﹠︀﹇︉ ا﹜﹞︡یا︋﹢﹡︺﹫﹛ در 
︡ روا️ ﹋︣دهاز ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م،از ︻︊︡اً ︋﹟ ﹝︧︺﹢د،از زرَـ،︋﹟ ا︋﹩ ا﹜﹠︖﹢د ﹡﹆ـ﹏  ؛ا﹡ـ

️ » ا︨﹛ أ︋﹫﹥ ا︨﹛ أ︋﹩«﹨︀ ︻︊︀رت ﹋︣ده و در ﹨﹫︘ ﹉ از آن آ﹡ـ︀ن ︻︊︀ر︑﹠ـ︡   .﹡﹫︀﹝︡ه ا︨ـ
ا︋﹢ ا︨ـ︀ق ︨ـ﹙﹫﹞︀ن ︋ـ﹟    . 4أ︻﹞︩، . 3︋﹟ ︠﹙﹫﹀﹥، ﹇︴︣. 2﹀﹫︀ن ︋﹟ ︻﹫﹫﹠﹥، ︨. 1: از

وا︨︳ ︋﹟ ︀رث، . 8︫︺︊﹥، . 7︨﹀﹫︀ن ︔﹢ری، . 6﹀︬ ︋﹟ ︻﹞︣، . 5﹁﹫︣وز ︫﹫︊︀﹡﹩، 
ا︋ـ﹢  . 13︨﹑م ا︋ـ﹢ ﹝﹠ـ︢ر،   . 12︗︺﹀︣ أ﹞︣، . 11︨﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ ﹇︣م، . 10ا︋﹢ ︫﹫︊﹥، . 9

. 16﹢︋﹊︣ ︋ـ﹟ ︻﹫ـ︀ش،   ا︋ـ . 15︻﹞︣ ︋﹟ ︻︊﹫ـ︡ ︵﹠︀﹁︧ـ﹩،   . ︫14︀ب ﹝﹞︡ ︋﹟ ﹇︣م، 
︻︊ـ︡ ا﹜﹞︴﹙ـ︉ ︋ـ﹟    . 18︻︓﹞ـ︀ن ︋ـ﹟ ︫ـ︊︣﹝﹥،    . 17ا︋﹢ا﹜﹞︖︿ داود ︋﹟ ا︋ـ﹩ ا﹜︺ـ﹢ف،   

︋﹟ زرـ﹅،  ︻﹞︀ر. ﹟︋21 ﹇﹫︦ ﹝﹑﹩، ︻﹞︣و. 20﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹫︀ش، . 19︻﹫﹫﹠﹥، أ︋﹩
. 24︋ــ﹟ ︻︊ــ︡اً ︋ــ﹟ ︋︪ــ︣، ︻﹞ــ︣. 23︻︊ــ︡اً ︋ــ﹟ ﹊ــ﹫﹛ ︋ــ﹟ ︗︊﹫ــ︣ ا︨ــ︡ی، . 22

﹢︨ـ︿  . 27﹝︺︀ذ ︋﹟ ﹨︀︫﹛، . 26︺﹙︊﹥، ︋﹟ ا﹜︧﹟ ︋﹟ ا︠️ ︔︨︺︡. 25ا︋﹢ا﹐﹢ص، 
 ،︦﹡﹢ ﹟︋28 . ،29︾︀﹜︉ ︋﹟ ︻︓﹞︀ن .︤﹝ـ︀ت،  ة︤﹛︋ـ﹟   . 31︫ـ﹫︊︀ن،  . 30ا ﹜ـ﹊

﹜︫︀﹨.
ا︨﹛ أ︋﹫﹥ «﹡﹫︤ ا︡ ﹟︒ را از زرَـ روا️ ﹋︣ده و ﹨﹫︘ ﹉ از آ﹡︀ن ︻︊︀رت ه︻﹞︣و ︋﹟ ﹝َ︣ـ

از ︻︀︮ـ﹛  ﹝﹍︣ ︻︊﹫︡اً ︋ـ﹟ ﹝﹢︨ـ﹩ ﹋ـ﹥ آن را از زاـ︡ه و او     ا︨️؛﹡﹫︀وردهرا » ا︨﹛ ا︋﹩
،آ﹝︡ه ا︨️ و ︀﹁︶ ا︋﹢ ا﹜︧ـ﹟ » ا︨﹛ ا︋﹫﹥ ا︨﹛ ا︋﹩«روا️ ﹋︣ده ﹋﹥ در ﹡﹆﹏ او ︻︊︀رت 

 ︡﹝﹞︧﹫﹟ ︋﹟ ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︋﹟ ︻︀︮﹛ آ︋︣ی در ﹋︐︀ب ﹝﹠︀﹇︉ ا﹜︪︀﹁︺﹩ ︡︒ ﹝︣︋﹢ط ︋ـ﹥  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٤٩٣ص؛ ٣٥٧١، ـ︡︒  ٤٩١ص،٣ج:١٤١٦ا﹜﹞︧﹠︡، ا ﹟︋︡﹝﹠︊﹏، ︫ـ︣ح ا﹞ـ︡ ﹝﹞ـ︡ ︫ـ︀﹋︣،     . ١
٤٩٤ ︒︡ ،١٤٢ص،٤؛ ج٣٥٧٣و ٣٥٧٢︒︡ ،٢٠٢و ٤٠٩٨ ︒︡ ،٤٢٧٩.
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﹁︣د ︠︣د﹝﹠︡ 1.﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️» ا︨﹛ ا︋﹫﹥ ا︨﹛ ا︋﹩«را ︋︀ ا﹁︤وده ﹇﹫︀م ﹝︡ی ﹝﹢︻﹢د
︋ـ︣︠﹑ف آن، ا︻︐︊ـ︀ری   ] ـ︡︒ [︋﹏ ا︗︐﹞︀ع ا﹟ ا﹝︀﹝ـ︀ن  در ا﹟ ﹋﹥ ا﹟ ا﹁︤وده در ﹝﹆︀

).96-93ص:1339﹋﹠︖﹩ ︫︀﹁︺﹩، (﹋﹠︡ ︑︣د︡ ﹡﹞﹩؛﹡︡ارد

﹟︀ل ا﹝︐ـ︡︔︀ن  ا﹞ ـ︣وه از﹎ ﹟از ﹡﹆ـ﹏ ︗﹞﹙ـ﹥ ﹝︤︋ـ﹢ر ︾﹀﹙ـ️ ﹋ـ︣ده     ،﹋﹥ ا ︡ ﹝︺﹆ـ﹢ل  ،ا﹡ـ
﹡︷ـ︣  آ﹎︀﹨︀﹡ـ﹥ از ﹡﹆ـ﹏ آن ︮ـ︣ف   ،﹋﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹝ـ﹛ ﹡︊ـ﹢دن آن  ا︐﹞︀ل ﹟ ا﹋﹥ ﹠︀ن؛﹡﹫︧️

ای دا︫ـ︐﹥  ︣ا ﹋﹥ ︋︡ون ︫﹉، ︗﹞﹙﹥ ﹝︤︋﹢ر ︋︀ر ﹝︺﹠︀﹩ وـ︥ه ؛﹝︣دود ا︨️،﹡﹫︤︡،︋︀︫﹠﹋︣ده
.﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ داردو در ﹡︧︉ ︫﹠︀︨﹩ ﹝︡ی ﹝﹢︻﹢د

︋︣ای ﹝︪︣وع ︗﹙﹢ه دادن ﹇﹫︀م » و ا︨﹛ أ︋﹫﹥ ا︨﹛ أ︋﹩«﹋﹥ ︻︊︀رت ︧️ ﹫︡ ﹡﹫﹟ ا︐﹞︀ل ︋︺ا. 2
﹟︧ ﹟︋ ً︊︡ا︻ ﹟︋ ︡﹝﹞، ﹤︋ ︉﹆﹚﹞»﹤ـ︡ ︋ـ﹟ ︻    »﹡﹀︦ ز﹋﹫َـ﹝﹞ ️ـ﹞﹢﹊ ︀ـ ً︊ـ︡ا،

︡ ،︋﹢د»﹝︡ی«﹁︣ز﹡︡ ﹝﹠︭﹢ر ︻︊︀︨﹩ ﹋﹥ ﹝﹙﹆︉ ︋﹥  ،︋︣︠ـ﹩ از ﹝﹢ر︠ـ︀ن  . ︗︺﹏ ︫︡ه ︋︀︫ـ
: ﹎﹀︐﹥ ا︨️» ا﹖︨﹑﹝﹫﹤ا﹜﹀︣ی ﹁﹩ ا﹒داب ا﹜︧﹙︴︀﹡﹫﹤ و ا﹜︡ول « ﹝︀﹡﹠︡ ﹝﹣﹜︿ 

﹝﹞ـ︡  ،﹋︣د ﹋﹥ ﹁︣ز﹡ـ︡ش ︻︊︡اً  ﹝︰ ا﹟ ︻﹆﹫︡ه را ︋︣ای ︵﹢ا﹀﹩ از ﹝︣دم ا﹜﹆︀ ﹝﹩
﹋ـ︣د  اـ️ ﹝ـ﹩  ورا ر»و ا︨﹛ أ︋﹫﹥ ا︨﹛ أ︋ـ﹩ «ت ﹨﹞︀ن ﹝︡ی ﹝﹢︻﹢د ا︨️ و او ا﹟ ︻︊︀ر

) ،﹩﹡︀﹍︀︍﹚﹎ ﹩﹁︀︮1428:166-165ص: ︑︀﹝︣وزی ا﹜︺﹙﹢ی، ︋﹩و204ص،2ج.(

﹋ـ﹥ ﹡ـ︀م ︎ـ︡ر    روا️ ﹝︤︋﹢ر ︋︀ روا︀ت ︋︧﹫︀ری از ︵︣﹅ ︫ـ﹫︺﹥ و ا﹨ـ﹏ ︨ـ﹠ّ️ در︋ـ︀ره اـ﹟     . 3
.﹝﹠︀﹁︀ت دارد؛ا︨️»﹞»﹟︧︡ی ﹝﹢︻﹢د

توجیهات و تأویالت 
︑﹢︗﹫ـ︀ت و  » و ا︨ـ﹛ أ︋﹫ـ﹥ ا︨ـ﹛ أ︋ـ﹩    «︋ـ︣ای ︗﹞﹙ـ﹥   ،︀︉ ﹡︷ـ︣ان از ︨﹢ی ︋︣︠﹩ از ︮

 ﹩︑﹑︫︣ح ذ︑︃و ﹤︋ ﹏د﹢︫ ﹤︐﹁︣︢︎ ︣﹎️؛︋﹫︀ن ︫︡ه ﹋﹥ ا︮ ـ︣    ،︋︣ ﹁︣ض﹍ـ︀ت د︋ـ︀ روا
:︨︀ز﹎︀ر ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د

︋ـ︣ ︗ـَ︡ـ در ز︋ـ︀ن ︻ـ︣ب ︫ـ︀︹      » أب«ز︣ا ا︵﹑ق ﹜﹀︶ ؛︗َ︡ـ ا︨️، »أب«﹝﹆︭﹢د از ﹋﹙﹞﹥ . 1
م یإِبـرَاه یواتَّبعـت ملَّـۀَ آبـائ   ا︨ـ️ ﹝︀﹡﹠ـ︡ آـ﹥   ا︨️ و در ﹇︣آن ﹋︣﹛ ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹋︀ر ر﹁︐ـ﹥ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﹜﹢﹜﹛ ︊﹅ ﹝﹟ ا﹜︡﹡﹫︀ ا﹐ ﹢م ﹜︴﹢َـل اً ذ﹜﹉ ا﹜﹫﹢م  ﹩ّ︐︊︺ـ︒ اً ر︗ـ﹑ ﹝﹠ّـ﹩ او    «: ﹁﹩ روا︐﹥زا︡ةو زاد . ١
﹝﹟ ا﹨﹏ ︋﹫︐﹩ ﹢ا︵ ا︨﹞﹥ ا︨﹞﹩ و ا︨﹛ ا︋﹫﹥ ا︨﹛ أّ︋ـ﹩ ﹞ـ﹕ ا﹐رض ﹇︧ـ︴︀ و︻ـ︡﹐ ﹋﹞ـ︀ ﹝﹙ـ️ ︗ـ﹢راً و        

ً︀﹝﹚︸«.
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اقَ وحإِسقُوبیوع)︿︨﹢ :38 .( ︣︋ ﹟﹫﹠︙﹝﹨»﹤﹫﹠﹋«، ـ﹩ » ا︨﹛«واژه﹞ ؛︫ـ﹢د ا︵﹑ق
ـ «او را روا️ ︫︡ه ﹋﹥ ︎﹫︀﹝﹩﹚︻︣︊︱︣ت ﹋﹥ از ﹠︀ن ﹡︀﹝﹫ـ︡ه و ﹨ـ﹫︘   » ﹢︑︣ابا︋

ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ » ا︨﹛ أ︋﹫﹥«﹝﹆︭﹢د از ︋﹠︀︋︣ا﹟،. ︑︣ ﹡︊﹢د﹝︊﹢ب﹟ واژهااز ا︨﹞﹩ ﹡︤د او، 
﹇︫︣ـ﹩  (﹨﹞︀﹡﹠ـ︡ ا︨ـ️   ︋︀ ﹡︀م ︎︡ر ︎﹫︀﹝︊︣) ا︋﹢ ︻︊︡اً(ا﹝︀م ︧﹫﹟،﹋﹠﹫﹥ ︗︡ش
️ ﹫﹟ و︗﹥، را﹁︹ ا︫ـ﹊︀ل ﹡ ا). 319-318ص:1412ا﹜︪︀﹁︺﹩،  ︣ا ا︋ـ﹢ ︻︊ـ︡ اً   ـ ز؛︧ـ

)﹠﹋﹫︧ ا﹝︀م ﹤﹫﹟ (︾﹫ ا︨️»︻︊︡اً«︣ از .
︣   ا︨ـ️ و  »ا︋﹢ »︡﹝﹞﹋﹠﹫﹥ ا﹝︀م ︧﹟ ︻︧﹊︣ی. 2 ا︋ـ﹢  «﹡﹫ـ︤  از ︵︣﹁ـ﹩ ︎ـ︡ر ︎﹫ـ︀﹝︊

︡﹝﹞«️︨ده ا﹢︋.﹟︣ت ﹋﹠﹫﹥ ︎︡ر ،︋﹠︀︋︣ا︱︭︣︻ ﹩﹛و   ︣ ︋︀ ﹋﹠﹫ـ﹥ ︎ـ︡ر ︎﹫ـ︀﹝︊
️  ،︋︀︫︡، و ﹝﹆︭﹢د از ا︨﹛﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹝﹩ زـ︣ا ﹋﹠﹫ـ﹥ ﹡﹫ـ︤ دا︠ـ﹏ در ا︨ـ﹛      ؛﹨﹞︀ن ﹋﹠﹫ـ﹥ ا︨ـ

﹩﹞︫︡︀︋.1

﹡﹆ـ﹏ ﹡︪ـ︡ه   ︀﹝︊︣ ا﹋ـ︣م ﹫︎︡ر ︎ی﹨︀﹥﹫از ﹋﹠»ا︋﹢ ﹝﹞︡«﹟ و︗﹥ آن ا︨️ ﹋﹥ ا︫﹊︀ل ا
. ︨️ا

رواـ︀ت آ﹝ـ︡ه   از ز︣ا در ︋︣︠ـ﹩  ؛︋﹢ده ا︨️» ا︨﹞﹥ ا︨﹞﹩ و ا︨﹛ أ︋﹩«︻︊︀رت، در ا︮﹏ . 3
، 2ج:1419︮ـ︀﹁﹩ ﹎﹙︀︍﹍ـ︀﹡﹩،   (ا︨ـ️  »︻︊︡اً«﹨︀ی ﹝︡یا︨️ ﹋﹥ ﹊﹩ از ﹡︀م

︣ ︋﹠︀︋︣ا﹟، ﹝﹀︀د ︡︒ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︡ی ﹝﹢︻﹢د). 205ص و ﹨﹞﹠︀م ︎﹫ـ︀﹝︊
︡︒ ︋ـ︣ا︩  ا︨️؛﹝︴﹙︉ ︑﹢︗﹥ ﹡︡ا︫︐﹥و﹜﹩ ﹢ن راوی ︋﹥ ا﹟؛︋︀︫︡﹝﹩ا︪︀ن︎︡ر 

را ︋ـ﹥ آن ا﹁ـ︤وده ا︨ـ️    » و ا︨﹛ ا︋﹫ـ﹥ «﹋﹥ ﹇︀︋﹏ ﹁﹀﹞︀﹡ ︶﹀﹛ ،︫︡︀︋ ﹜﹢م ︋﹢ده و ︋︣ای آن
).﹨﹞︀ن(
ا︫ـ﹊︀ل  ﹩و﹜؛﹡︡اردی︡︘ ︫︀﹨︡ و﹝﹣﹫︮︣ف ا︐﹞︀ل ا︨️ و ﹨،ی﹟ و︗﹥ ︋︀ و︗﹥ ︋︺︡ا

﹞ ﹏ ︀رض را︺︑﹩︡﹠﹋ .
︡ ︋ـ﹢ده  » ︋﹩و ا︨﹛ ا︋﹠﹥ ا︨﹛ أ«در ا︮﹏ ،﹝︐﹞﹏ ا︨️ ︻︊︀رت. 4 زـ︣ا از رواـ︀ت ︋ـ﹥    ؛︋︀︫ـ

﹡ـ︀م دارد و از ︗﹞﹙ـ﹥   »︻︊ـ︡اً «، آ ﹤﹋ ︡﹊﹩ از ﹁︣ز﹡ـ︡ان ﹝ـ︡ی ﹝﹢︻ـ﹢د   د︨️ ﹝﹩
).﹨﹞︀ن(︑︽﹫﹫︣ ︀﹁︐﹥ ا︨️» أ︋﹫﹥«︋﹥ » إ︋﹠﹥«و﹜﹩ ﹜﹀︶ ؛ا︨️» ا︋﹢︻︊︡اً«﹨︀ی او ﹋﹠﹫﹥

️   ︣ی﹊ا﹝︀م ︻︧. 5 ی﹡ـ﹢ر اـ﹟ ﹝︴﹙ـ︉ را  . »︻︊ـ︡اً «و »︧ـ﹟ «: دو ﹡ـ︀م دا︫ـ︐﹥ ا︨ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا﹟ و︗﹥ را ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹩ از ︋︺︱﹩ از ﹝︺︀︮︣ان ︠﹢د ﹡﹆﹏ ﹋ـ︣ده  .١٠١ص،٥١ج :︋١٤٠٣︀ر ا﹔﹡﹢ار، . ١
.︋︣﹎︤︡ه ا٢١٣️︨ص: ١٣٧٧﹠︖﹛ ا﹜︓︀﹇︉، ا﹜ا︨️ و ﹝﹫︣زا ︧﹫﹟ ︵︊︨︣﹩ ﹡﹢ری ﹡﹫︤ آن را در 
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︨︣︊︵﹩ ︿﹛﹣﹞ ﹟︡﹢﹝﹛ا ﹥︀﹀﹋ دو﹜️ آ︋︀دی ﹟︡﹛︀ب ا︫ ︡ادر ﹋︐︀ب و﹨ ﹥﹛از ︡اء︺︧ـ ا
︋ـ︀ ﹨ـ﹫︘   » و إ︨﹛ أ︋﹫﹥ إ︨﹛ أ︋﹩«︋︣ ا﹟ ا︨︀س، ︻︊︀رت . ا﹡︡︻﹙﹞︀ی ا﹨﹏ ︨﹠ّ️ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده
1.﹝︪﹊﹙﹩ ﹝﹢ا︗﹥ ﹡﹢ا﹨︡ ︋﹢د

.داردی︀د ︫︡ه ︋︣︑︣﹢ه،﹟ و︗﹥ ︋︣ ﹨﹞﹥ و︗ا،︣﹁︐﹥ ︫﹢دا﹎︣ ﹡﹆﹏ ﹝︤︋﹢ر، ︎︢

نتیجه گیري
ــ. 1 ــ︀س رو︋ ــا︣ ا︨ ــ ــ﹢لی︀ر﹫︀ت ︋︧ ــاز ︎﹝﹠﹆ ــ︣م﹫ ــ﹏ ︋︀﹝︊︣ ا﹋ ــو ا﹨ ــ﹞️ و ﹫ ︭︻ ️

︣     ﹝﹢︻ـ﹢د ی﹝︡؛ ︵︀رت و ﹨﹞﹠ـ︀م  ی﹁︣ز﹡ـ︡ ︋﹑﹁︭ـ﹏ ا﹝ـ︀م ︧ـ﹟ ︻︧ـ﹊
اش ﹁︀︵﹞ـ﹥ ︋﹠ـ️   ﹥ ︗︡ه﹫و از ﹡︀﹟﹫﹥ ︎︡ر ︋﹥ ا﹝︀م ︧﹫از ﹡︀. ا️︨︀﹝︊︣ ا﹋︣م﹫︎

﹟︧﹛ا،︊︐︖﹞ ﹟︧ ا﹝︀م ﹤︋﹩﹞ ︉︧︐﹠﹞﹩︫︡︀︋ .﹝︵︀﹁ ـ︣ت  و از یو ︻﹙﹢﹩﹜︢ا او︐︻
.ا️︨️ ︠︀ص ر︨﹢ل ︠︡ا﹫و ا﹨﹏ ︋

ای از روا︀ت ا﹨﹏ ︨﹠️ ا﹝︀م ︋︺﹠﹢ان ﹝︣دی از ﹡︧﹏ ︻︊︀س ︋ـ﹟ ︻︊ـ︡ا﹜﹞︴﹙︉ ـ︀د    در ︎︀ره. 2
ا﹟ روا︀ت از ﹡︷︣ ︨﹠︡ دارای ︲︺︿ و ︋︀ روا︀ت د﹍︣ ﹋ـ﹥ ا﹝ـ︀م را از ﹡︧ـ﹏    . ︫︡ه ا︨️

︣︊﹞︀﹫︎﹩﹞️︨ـ︀ت  . دا﹡﹠︡ در ︑︺︀رض ااز ︻﹑وه ︋︣ آن ︋︣︠﹩ ︻﹙﹞︀ی ا﹨﹏ ︨ـ﹠️ روا
︣︊﹞︀﹫︎ ﹏︧﹡﹩﹞ ︣︑ ﹫︮ را ︡ ︑ـ﹢ان  ︋ـ︀ ︪ـ﹛ ︎﹢︫ـ﹩ از ︲ـ︺︿ ︨ـ﹠︡ی ﹝ـ﹩      . دا﹡﹠ـ

﹝︀﹡﹠︡ ا﹟ ﹋﹥ ﹝︣اد از ﹝︡ی در ا﹟ روا︀ت ﹝︡ی ︻︊︀︨﹩ ︵︣ح ﹋︣د؛ ︑﹢︗﹫︀ت د﹍︣ی 
.ا﹟ ︠﹙﹫﹀﹥ ︗︺﹏ ︫︡ه ︋︀︫︡روا︀ت در را︋︴﹥ ︋︀︋︀︫︡ ﹋﹥

﹋ـ﹥ اـ﹟   ا﹡︡︐﹥دا﹡︧را از ︮﹙︉ ا﹝︀م ﹩︊︐︖﹞ ﹟︧در ︋︣︠﹩ از روا︀ت ا﹝︀م ز﹝︀ن. 3
︋︀︫︡ و در ﹝﹫︀ن ﹝﹠︀︋︹ آ﹡ـ︀ن  روا︀ت ︻﹑وه ︋︣ ︲︺︿ ︨﹠︡ ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹫︤ ﹡﹞﹩

.ا︫︀ره ︫︡ه ا️︨از ﹡︧﹏ ا﹝︀م ﹟﹫︧︋﹥ ﹁︣ز﹡︡ی ا﹝︀م ﹝︡ی
روا︀ت ا︨﹛ ا︋﹫﹥ ا︨﹛ ا︋﹩ در ا﹋︓︣ ﹝﹠︀︋︹ ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹫︀﹝︡ه و ︑﹠︀ ︋﹥ ︻︊︀رت ا︨﹞﹥ ا︨ـ﹞﹩  . 4

.  ︫︡ه ا︨️﹝﹆︀﹜﹥ در ︋︀ره ا︋ ﹟︒ آورده︑﹩ در ﹝︐﹟︑﹢︗﹫︀. ︋︧﹠︡ه ︫︡ه ا︨️

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.»︗﹠ّ︀ت ا﹜﹙﹢د«﹝﹑ ﹝﹞︡ ر︲︀ ا﹝︀﹝﹩ در ،︋﹥ ﹡﹆﹏ از ﹁︀︲﹏ ﹝︐︐︊︹. ١
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