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 کردها و نظریه معحار ؛ روی«ال ُتفّضلونی علی موسی»حدیث 

 1دعلی را
 چکحده 

بر پیاوجران پیشرن، جظرحه اجهاعی شرعه و سّذی است، لکن  افضلرت رسول خدا
ال ُتفّضدددلوجی علدددی »، چدددون بدددر اسدددا  برخدددی از رواحدددات جقدددل شدددده از رسدددول خددددا

جهددی شددده اسددت. رواحدداتد اسددالوی در ایددن  ، از تفضددرل احشددان بددر ووسددی«ووسددی
، رواحداتد وذدع تفضدرل بدا اجهداع دسدت جرسدخذد. حدال ووضوع دچار تعارض بدوده و ح 

پژوهان وسدلهان در  کردهدای راحدم وردان حددحث فرحقرن چگوجه قابدل جهدع اسدتو روی
از ایدن رواحدت چرسدتو  تحلرل ایدن رواحدات چرسدتو وقصدود اصدلی رسدول خددا

گوجه جهددایی  شذاسددی رواحددات تفاضددل پیدداوجران، تعارض پژوهدده حاضددر در چهددار بخددش: 
حابی رویدروجی و بیروجی رواحات وذ ز پژوهدان  کردهای حدحث ع تفضرل، بازشذاسی و ار

ای جدحد در این باب، رواحاتد وذع تفضرل را به بوته  در تحلرل این رواحات و اراخه جظرحه
 بحث جشاجده است.

، تعاول «ال تفّضلوجی علی ووسی»تفاضل اججرا، تعارض در رواحات، حدحث  ها: کلحدواژه
 .با یهودحان، سرره رسول خدا

 درآمد 
کددده  جگری اثجدددات وی اصدددل تدددارحخی حکدددی از ووضدددوعات جددددی در « تفاضدددل اججردددا»کذدددد 

گاه، رجگ و بوی جدلی به خدود  گو از آن اداوه دارد و  گفت و  وطالعات ادحاجی بوده، هذوز هن 
گاه چذان با افدراط و تفدرح   گو از آن، وران پیروان ادحان الهی  گفت و  ، تعصدج و  گرفخه است. 

که هر ح  چذرن ویهایی آ غفلت که تذها دین شاحسدخه پیدروی، آیدین  ورخخه بوده  پذداشخذد 
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های اعخقادی دحگدر ادحدان، چذددان شاحسدخه  گزاری و داوری در باره آووزه و در ارج 2آجها است
پژوهدی تطجرقدی  حکدی از ووضدوعات دین« تفاضدل اججردا»کردجد. از ایدن رو،  و باحسخه عهل جهی

حددده کددده بددده وقاحسددده جظر کدددرد  چذدددرن، بدددا روی پدددردازد. هن هدددای ادحدددان در ایدددن وسددد له وی اسدددت 
حده توان آن را بررسدرد و دحددگاه دحذی جرز وی درون های عالهدان دحذدی  های راحدم در وخدون و جظر

کرد. این پژوهده روی حابی  ز پژوهدان  کدرد اخردر را در وردان حددحث چون اسالم را در این وس له ار
له اصدلی ایدن پژوهده ضدروری اسدت ابخددا توجده داشدخه فرحقرن بررسدرده اسدت. در تقریدر وسد 

که در روی بدر دحگدر  کرد عالهان وسلهان شرعه و سّذی، اصل تفصدرل رسدول خددا باشرن 
ای قطعددی و از شددهار اعخقددادات اصددرل اسددالوی اسددت. اتفددام جظددر در ایددن اوددر تددا  اججرددا، آوددوزه

کده در اثجدات تفضدرل رسدول خددا گسخرده و عهر  است  گدر اججردا بده اجهداع بدر دح حدی 
و در آثددار وسددخقلی بددا ادلدده قرآجددی و روایددی ابعدداد تفضددرل وی بدده  3اوددت اسددالوی اسددخذاد شددده

بدر دحگدر اججردا  کرد عارفان وسلهان جردز تفضدرل رسدول خددا در روی 4اثجات رسرده است.
وفسددراجی رسددول خدددا را بددا اسددخذاد بدده  5پیوجدددی بددا خاتهرددت و جاوعرددت خصددال احشددان دارد.

ل لهددا خلقخدد »قدسددی  حدددحث پژوهدداجی حخددی در  سددرره 6، افضددل خلدد  داجسددخه اسددت.«لددوال
ل لهددا خلقخدد »فددرض جداشددخن سددذد حددا عدددم رواحددت بددودن  ، احهددان بدده وضددهون آن را «لددوال

از وجهددوع آرای وحدددثان، وخکلهددان،  7اجددد. درسددت و وفدداد آن را وطدداب  بددا واقعرددت داجسددخه
کهددن و وعا وفسددران، عارفددان و سددرره کدده  صددر وسددلهان شددرعه و سددّذی چذددرن بددر ویجگاران  آحددد 

افضلرت رسول خدا بر پیاوجران پیشرن، از ضرروحات اعخقادات اسالوی در وذاهج اسدت و 

                                                      
   .43ص ،6 ج  ،قرآنال وحی ون تفسرر  .2
 األججرددا  بعدد  أن علددی األودد  أجهعددت» (؛446ص ،3ج ،االواودد  فددی الشددافی ) «األججرددا  أفضددل أجدده علددی األودد  ؤجهدداع و»  .3

 تقدرر» (؛634ص ،5ج ،الغردج وفداتر ) «لکدال ودن أفضدل_  سّلن و علره _ صلی اهلل وحهدا   أن علی و  بع ، ون أفضل
 ،الهصدطفی الحقدوم بخعرحدف الشدفا ) «األججردا  أفضدل و الجشدر رمکأ وجهک األو  ؤجهاع و األثر صحر  و القرآن دلرل ون
 ،المکدال علن فی الهقاصد شرح) «األون خرر أوخه ألن وحهد األججرا  أفضل أن علی الهسلهون أجهع و» (؛336ص ،4ج
   (.493ص ،3ج

   .331 ص – 305ص ،4ج ،الهصطفی الحقوم بخعرحف الشفا  ؛10 -45ص ،9الرسول تفضرل فی السول وذر    .4
   .346 -302ص ،الفصوص نکح وسخذدات اسرار فیل وکالف  .5
   .463ص ،40 ج ،الهرزان  .6
 برابددر و جشدده گدزارش شدرعه روایدی کهدن وذدابع در چذدد هدر ودخن ایدن اسدت ذکدر شداحان  .30 -34ص ،3ج ،وفردد وخخصدر  .7

 بکددری الحسددن ابددو االجددوار (،425ص ،4)ج آشددوب شددهر ابددن جطالدد أبددی آل وذاقددج چددون هددایی تابک در  ووجددود وذددابع
 حافخده راه روایدی وذدابع دحگدر در بعددها و شدده گدزارش (13)ص برسی رجج الرقرن أجوار وشارم (،63ص ،4ج ،الوافی)

  (.105ص ،45ج ،االجوار بحار) است
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اخددخالف جظددری در ایددن وسدد له وجددود جدددارد. در ایددن ورددان، بددر پاحدده داللددت شددهاری از رواحدداتد 
جهددی شددده اسددت.  ججددوی، از تفضددرل احشددان بددر پیدداوجران دحگددر، از جهلدده حضددرت ووسددی

گوحای این جهی است:   رواحت ذیل از ابو هریره 
ررهیه، الیال: ا ذی ی ی  عن أبی هریرة، قال: بیجما یهودی هعرض سلعته أعطی بها شیحخا  
یصطفی موسی علی ی بشر، اسمعه رجل من یألنصار، الیا  الطیو ذج،یه، ذ قیال:  لی ل ذ 

ذ سیلو بیین أر،رنیاذ ای ه  ی  ی یصطفی موسیی علیی ی بشیر ذ ی جبیی صیلی یه علحیه 
إ حه، الال: أبا ی لاسو! ین  ی ذمی  ذ ع،یًی  امیا بیال ایمن  طیو ذج،ییذ الیال:  یو  طمی  

حتی رؤی ای ذج،یه، میو قیال: ا  _صلی یه علحه ذ سلو  _ذج،هذ ا رره، اغض  ی جبی 
 8 فضلوی بین أنبحاء یه؛

کداالیی را بدرای  کده ودرد یهدودی  کدرد و از ابو هریره جقدل شدده اسدت  فدروش عرضده 
گفددددت: جدددده، سددددوگذد بدددده  کدددده او جاخوشدددداحذدش آوددددد و  چرددددزی بدددده وی داده شددددد 

که ووسی را بر تهاوی اجسان ها برگزحد. سخن وی را وسلهاجی از اجصار  خداوجدی 
گفدت: تدو چذدرن  شذرد، بلذد شدد و سدرلی بده صدورت یهدودی زد و خطداب بده او 

کدده ووسددی را بددر تهدد»گددویی:  وی حددد اوی اجسددانسددوگذد بدده خداوجدددی  ، در «ها برگز
که حضرت وحهد در وران وا هستو یهودی جزد رسول خددا رفدت و  حالی 

که ون ذوده و پیهداجی دارم، چدرا فالجدی  گفت: ابا القاسن، با این  خطاب به احشان 
وددرا سددرلی زدو رسدددول خدددا از ودددرد اجصدداری پرسددرد: چدددرا او را سددرلی زدیو ودددرد 

گفت. رسول  گوجهاجصاری داسخان را باز  که آثدار آن در  خدا غضجذال شد؛ به  ای 
 چهره وی جهاحان شد و سحس فروود: وران پیاوجران الهی برتری جدهرد. 

حدده اجهدداعی شددرعه و سددّذی در افضددلرت  کدده ایددن رواحددات بددا جظر حددال، پرسددش ایددن اسددت 
پژوهددان  کردهددای راحددم ورددان حدددحث رسددول خدددا بددر پیدداوجران چگوجدده قابددل جهددع اسددتو روی

حددابی ایددن روی ر تحلرددل ایددن رواحددات چرسددتو وسددلهان د ز کردهددا و اراخدده  پژوهدده حاضددر بدده ار
 ای جدحد در تحلرل این رواحات پرداخخه است.  جظرحه

پیشدرذه ایددن پدژوهش در ورددراث اسدالوی در دو بخددش: تفضدرل رسددول خددا بدده طدور عددام و 
. در بخدش به طور خاص قابل ردحدابی اسدت بررسی رواحت جهی از تفضرل احشان بر ووسی

گدداه در آثددار وسددخقلی بددا ادلدده قرآجددی و  جخسددت، تالش هددای درخددور تددوجهی اججددام شددده اسددت؛ 

                                                      
 ،1ج ،الجخدداری صددحر  ؛14ص ،3ج ،احهددد وسددذد ؛434ص ،2ج )صددذعاجی(، الهصددّذف ؛343ص ،الطرالسددی وسددذد  .8

   .404ص ،7ج ،وسلن صحر  ؛433ص
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کتاب  ابعاد تفضرل وی به اثجات رسرده است. از آن جهله وی روایی  وذر  السول فدی توان به 
کددرد. قاضددی عردداض در جلددد جخسددت  تفضددرل الرسددول یددز عددز الدددین اشدداره  از عجددد العز

، ابعاد تفضرل رسول خددا را در دجردا و آخدرت، بدا اخخصداص م الهصطفیالشفا  بخعرحف حقو
کددرده اسددت. در  گددزارش  کددرده و رواحددات وخعددددی را در هددر بدداب  هددر بددابی بدده هددر حدد ، بررسددی 

کالودددی جردددز وسددد له افضدددلرت رسدددول خددددا کتاب حدددده و اثجدددات شدددده اسدددت. هدددای   9کاو
لددی _ اسددخداللی اسددت. روایددی و دسددخه دوم، تحلر _هددای دسددخه جخسددت، توصددرفی پددژوهش

بخش دوم پیشرذه این پژوهش به وطالعات اججام شده در باره رواحات جفدی از تفضدرل وردان 
 شود.  اججرا وربوط وی

کتج حدحدی، شرح ردپای این بحث پیش الحدحدی و تفسدرری قابدل ردحدابی اسدت.  تر در 
گوجه هدل سدّذت فقد  هدای وخخلدف آن در وذدابع وعخجدر حددحدی ا اصل رواحات جفی تفضرل با 

کتداب  10گزارش شده است. برخی از صاحجان جواوع حدحدی، چدون ابدو داود سجسدخاجی، در 
گشدوده « باب فی الخخریر بدین األججردا  علدرهن الصدالا و السدالم»خود، بخشی با عذوان  السذن

کددرده اسددت. گددزارش  برخددی از شددارحان جرددز، ضددهن  11و رواحددات وددرتج  بددا ایددن ووضددوع را ل آن 
جهددایی رواحددات ایددن بدداب را حددل  اجد تعارض ی بدده ههددرن عذددوان، تددالش داشددخهاخخصدداص بدداب

االحادحث الهشدکل  الدواردا فدی تفسدرر القدرآن احهد بن عجدالعزیز بن وقرم قصرر، در  12جهاحذد.
کوتاه در شش صفحه )الکرحن کدرد وجاحدث اصدول فقهدی اهدل  ( با روی55 - 50، ضهن بحدی 

  سّذت این رواحات را بررسرده است.
بدی بدود. جگارجدده بدا وجدود  آجچه آود، پیشدرذه ودرتج  بده ووضدوع وقالده در جگاشدخه هدای عر

حداد، بده پدژوهش وسدخقل جشدر حافخده ای بده فارسدی در ایدن بداره دسدت جرافدت.  جست و جدوی ز
ای جدحد در تحلردل رواحدات جفدی  های پیشرن، سعی دارد جظرحه این وقاله در اوخداد پژوهش

گوجهتفضددرل اراخددده جهاحدددد. و شذاسدددی تفضدددرل پیددداوجران در رواحدددات اسدددالوی و  قالددده، ابخددددا بددده 
کردهددددای راحددددم ورددددان  جهددددایی دروجددددی و بیروجددددی آجهددددا پرداخخدددده اسددددت. سددددحس روی تعارض

                                                      
   .493ص ،3ج ،المکال علن فی الهقاصد شرح ؛634ص ،5ج ،الغرج وفاتر  ؛446ص ،3ج ،االواو  فی الشافی ر.ل:  .9

 ،1ج ،الجخداری صدحر  ؛14ص ،3ج ،احهدد وسدذد ؛434ص ،2ج ،صدذعاجی()الهصدّذف ؛343ص ،الطرالسدی وسذد  .10
 ؛14ص ،3ج ،حذجددل ابددن وسددذد ؛113ص ،7ج شددرج (، أبددی )ابددن الهصددّذف ؛404ص ،7ج ،وسددلن صددحر  ؛433ص

   .403ص ،7ج ،الهسخدرل ؛17ص ، 2ج و 29ص ،3ج ،الجخاری صحر 
    .107ص ،3ج ،داود ابی سذن  .11
ثار وعاجی شرح  .12 خل ؛345 – 346ص ،1ج ،اآل    .433ص ،43ج ،الهعجود عون ؛160 -112ص ،6ج ،الذجوا دال
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کدرده و در پاحدان، جظرحده وعردار جوحسدذده  حدحث پژوهان فدرحقرن را در رفدع ایدن تعدارض بررسدی 
 اراخه شده است.

گوجه3  امجرانشناسی رواحات تفضیل پی . 
رواحات ججوی در وس له تفضرل پیاوجران به دو دسدخ  جدواز تفضدرل و وذدع تفضدرل تقسدرن 

گوجده تفضدرل پیداوجران، از احشدان  وی شوجد. در این وران، چذد رواحت، بدا وحخدوای جهدی از هدر 
که با ظاهر آحات قرآجی در این وس له تعارض  جهایی دارجد. گزارش شده است 

 . جواز تفضحل1-1
گروه تقسرن ودیاین دس کده و لفدان  خه از احادحث به دو  گدروه اول، رواحداتی هسدخذد  شدوجد: 

 34های  آحده 13سدوره بقدره و 363جواوع احادحث تفسرری، ذیل آحات تفضرل اججرا، بده وید ه آحده 
کرده 14سوره اسرا  66و  اجد؛ وحخوای این رواحات، پذیرش تفضرل وران اججرا و تجرین  گزارش 

گسددخره ججددوت، علددن و عهددل  وحهدددتجرددین ابعدداد برتددری حضددرت  بددر اججرددای پیشددرن در 
از ایدددن رو، تعارضدددی بدددا ظددداهر آحدددات جدارجدددد. از ایدددن رواحدددات، جدددواز تفضدددرل رسدددول  15اسدددت.
شدود. صداحجان برخدی از جواودع احادحدث تفسدرری در  بر دحگر پیاوجران اسخظهار وی خدا
 اجد: بذدی این قسن از رواحات چذرن جگاشخه جهع

عوة ی عاّمی  ذ  _ محمً _ ... بأن اّضله ًّ ّّ با ی دة: اخّنیه لی ًّ علیی یحیره مین ذجیوه متعی
  16یلحجج یلمتكامرة ذ یلمعجزیت یلمستمّرة ذ ی فضاول ی عملح  ذ ی عملح  ی فاوت   لحصر.

بدر پیداوجران پیشدرن صدراحت دارد. برخدی جردز بدا  این وطلج، در تفضدرل رسدول خددا
وطجوعد  علدی أوصداف »...  وحهدد در توصدرف حضدرت اسخذاد به سدخن اودام علدی

 اجد: گفخه« الرسال  وأحالوها....

                                                      
ُسُل     تدل  »  .13 ذا الّرُ ل  ّض  ُهن   ف  ض  ع  لی ب  ع      ع  ُهن   ب  دذ  دن   ود دن  ک   و  دع   و   اهلُل  ّل  ف  دُهن   ر  ض  ع  جدات   ب  ر  ذدا و   د  ر  دی آت  دن   عرس  ن   اب  ح  در  ذداتد  و  ّرد ج 

 و   ال 
جاُه  د  ّح 

 
ُروحد  أ ُقُد د  بد و   و   ال  ا اهلُل  شا    ل  ل   و  ت  خ  ذین   اق  ن   اّل  ن   ود هد دد ع  ن   ب  دد  ود ع  ُهُن  وا ب  ت  ذاُت  جا   ّرد ج 

ُفوا ند کد ل و   ال  ل  خ  ُهن   اخ  ذ  هد دن   ف  دن   و   آو 
ُهن   و   ذ  ن   ود ر  ک   و  و   و   ف  ا اهلُل  شا    ل  ُلوا و  ت  خ  ُل  اهلل   ّن  کد ل و   اق  ع  ف  حُد  وا ح     .«ُیر

ُظدر  »  .14 دف  ک   اج  ذا ر  دل  ّض  دُهن   ف  ض  ع  لدی ب  دد     ع  ع  ُا  و   ب  در  خد ْل    ل 
 
دُر ک  أ جدات   ج  ر    و   د 

 
دُر ک  أ ضددرال   ج  ف  د و  » و «ت  ّبُ دُن     ر  ل  ع 

 
دن   أ دی بده  ددهاواتد  فد  و   الّس 

ضد  ر 
د   و   األ   ق  ذا ل  ل  ّض  ع     ف  ین   ب  ّرد جد لی الّذ  ع      ع  ذا و   ب  ر  ُبورا   داُود   آت     «.ز 

 . (614ص ،3 ج  ،القرآن تفسرر فی الجرهان) « . ..الرسل جهرع علی العقل و بالعلن وحهدا   اهلل فضل  . »..  .15
    .394ص ،3 ج ،الدقاخ  کذز  .16
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  17... ذ ای جمحع یألحم  إشعار بأن علله ا ق عل ل جمحع ی رسل بل هو علل ی كل.
بده فضدرلت عقالجردت وید ه و وقدام  این عجدارت، صدرح  در تفضدرل حضدرت وحهدد

کل بر پیاوجران پیشرن است.   عقل 
که داللت بر افضلرت رسول خدا بر تهاوی افراد اجسداجی و ههده گروه دوم، رواحاتی هسخذد 

جقدل شدده  پیاوجران دارجد. شدهاری از ایدن رواحدات، بده طدور وسدخقرن از لسدان رسدول خددا
که فرووده  اجد: است 

رر  علحه مّجی. یه: ما للق یهقال رس ل   18لللا أاضل مّجی ذ ا أ
 19سلحن.... ذ اّضلجی علی جمحع ی ّجبحین ذ یلمر

 20إن یه اضلجی علی یألنبحاء.

و دحگددران در افضددرلت احشددان بددر سددایر  شددهاری از ایددن رواحددات جرددز از زبددان اهددل بیددت
گزارش شده است. پژوهان شرعی ادعای تواتر رواحات در این ووضدوع  برخی از حدحث 21اججرا 

 جوحسد: را دارجد. وجلسی اول در این باره وی
علییی جمحییع  یأللبییار یلمتییوی رة ی ًی یی  علییی أاضییلحته ... ذ یحییر ذ یی  میین ی هییات ذ 

  22.یألنبحاء

خه  االثذدی عشدر»حر عاولی جرز ذیل  أفضدل ودن سداخر الهخلوقدات  باب ؤن الذجی و األ
کثدرت ایدن «ون األججرا  و األوصرا  کدرده و در آخدر بداب در بیدان  گدزارش  ، رواحات وخعدددی را 

 اخجار چذرن جوشخه است: 
رثر من أن تحصی. أق ل: ذ ی هات   23ذ ی رذیهات ای ذ   أ

                                                      
   .451ص ،7ج ،افیکال أصول شرح  .17
   .301ص ،4ج ،الرضا أخجار عرون  .18
   .476ص ،3ج ،الدقلرن جور  .19
    .66ص ،3ج ،الخروذی سذن  .20
 ودن سدرد اهلل و انکد فقدال: آدمو ولدد سدرد اهلل رسدول انکد :اهلل عجد ألبی قلت قال: اهلل، عجد بن الحسرن عن»  .21

 :أوررالهد وذرن قدال فقال: ،اهلل رسول رکذ و اهلل عجد أبی عن» ،«وحهد ون خررا   برح  اهلل برأ وا و اهلل خل 
 الرسددل أفضددل ؤن و الرسدل اهلل حجهعهددن یددوم الخلد  خرددر ؤن فقددال: ...علدی» ،«وحهددد وددن خردرا   جسدده  اهلل بددرأ ودا

 علدی أفضدل ال  . . ».  (؛743ص ،3ج ،الدوافی  ) «ججدی هکدحدر حخدی ججرهدا وصدی ججرهدا بعدد أود  لک أفضل ؤن و وحهد
  (.333ص ،4 ج  ،اله ثور تفسرر فی الهذدور الدر ) «أحدا   ججرذا

   .345ص ، 5ج ،الفقره ححضره ال ون کتاب شرح فی الهخقرن روض   .22
خه  أصول فی الههه  الفصول  .23    .140 -103ص ،4ج ،األ
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کرده است. وجلسی گزارش    24جرز رواحات وخعددی در این ووضوع 
 . مجع تفضحل2-1
گونه1-1-1  ها . 

گسخره وذع به دو جوع قابل تقسرن است؛  رواحات وذع تفضرل وران اججرا با توجه به 
گوجدده تفضددرل ورددان برابددر رواحددات جددوع اول، رسددول خدددا، وسددلهاجان را  حککک( منککم عککام: از هددر 

کددرده اسددت؛ رواحددت  ال تخّرددروا بددین »و وشددابه آن،  25«ال تفّضددلوا بددین اججرددا  اهلل»پیدداوجران جهددی 
گزارش شده اسدت.  26،«اججرا  اهلل که در وذابع وعخجر حدحدی اهل سّذت  از این جهله هسخذد 

کتدداب  السددذن برخددی از صدداحجان جواوددع حدددحدی اهددل سددّذت، چددون ابددو داود سجسددخاجی، در 
گشددوده و « بدداب فددی الخخریددر بددین األججرددا  علددرهن الصددالا و السددالم»خددود، بخشددی بددا عذددوان 

کددرده اسددت. گددزارش  برخددی از شددارحان جرددز ضددهن  27رواحددات وددرتج  بددا ایددن ووضددوع را ذیددل آن 
جهددایی رواحددات ایددن بدداب را حددل  اجد تعارض اخخصدداص بددابی بدده ههددرن عذددوان، تددالش داشددخه

ایدن دو ودخن، در  29رسد، به دلرل حکی بودن سجج صدور هدر دو رواحدت، به جظر وی 28جهاحذد.
اصددل حددد  حددددحث بیشدددخر ججددوده و دوودددی جقدددل بددده وعذدددای رواحددت اول باشدددد؛ هدددر چذدددد جظدددر 

در وقاحسه بدا تفضدرل اسدت « تخریر»سجسخاجی عکس آن است. دلرل وا عدم اشخهار عذوان 
کثرت جقل  برد قرآجی برخوردار بوده،  کار های عالهدان وسدلهان  داشخه و در جگاشخهکه از زورذه 

کدار رفخده اسدت. هدر چذدد وفهدوم ایدن رواحدت وطلد   تفضرل بیش از تخریر شذاخخه شده و بده 
آحدد وقصدود رسدول  کذدد، لکدن بده جظدر وی بوده و از هر تفضدرلی وردان دو پیداوجر الهدی جهدی وی

 خدا، جهی از تفضرل وران احشان و دحگر اججرای الهی است. 
کدده وفدداد رواحددات جددوع اول، در وذددابع روایددی شددرعی جرددز اجعکددا  حافخدده شدداحان ذکدد ر اسددت 
حقددول: ال تفّضددلوا علددی  عددن فضددرل بددن عدهددان، قددال: سددهعت أبددا عجددد اهلل»اسددت. رواحددت 

                                                      
    .336ص ،35ج ،راالجوا بحار  .24
 ،1ج ،الجخداری صدحر  ؛14ص ،3ج ،احهد وسذد ؛434ص ،2ج (،صذعاجی) الهصّذف ، ؛343ص ،الطرالسی وسذد  .25

   .404ص ،7ج ،وسلن صحر  ؛433ص
 ، 2ج و 29ص ،3ج ،الجخددداری صدددحر  ؛14ص ،3ج ،احهدددد وسدددذد ؛113ص ،7ج شدددرج (، أبدددی )ابدددن الهصدددّذف  .26

   .403ص ،7ج ،الصحرحرن علی الهسخدرل ؛17ص
    .107ص ،3ج ،داود ابی سذن  .27
ثار وعاجی شرح  .28 خل ؛345 - 346ص ،1ج ،اآل    .433ص ،43ج ،الهعجود عون ؛160 -112ص ،6ج ،الذجوا دال
 ، 2ج و 29ص ،3ج ،الجخددداری صدددحر  ؛14ص ،3ج ،احهدددد وسدددذد ؛113ص ،7ج شدددرج (، أبدددی )ابدددن الهصدددّذف  .29

   .403ص ،7ج ،الصحرحرن علی الهسخدرل ؛17ص
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کهن«أحدا  فإن اهلل قد فّضله رسول اهلل ترین جسخه این جقل در وذابع شرعی بده شدهار  ، از 
که در اصل  وی گدزارش و بعددها در وذدابع روایدی دحگدر شدرعه چدون:  أسدجاط علدی بدن جدوادرد آحد 

 30حهرری بازتاب حافخه است. قرب األسذادصدوم و  الخوحرد
از تفضدرل احشدان بدر فدرد  در جوع دوم رواحات وذع تفضدرل، رسدول خددا دو( منم خاص:

کرده است:  خاصی از پیاوجران جهی 
 31ا هلو ّن یحًرو یّنی لحر من یونس بن متی.

ر ب.... ذ   32من قال إّنی لحر من یونس بن متی الً 
  33ا تخّحرذنی علی موسی.
 34ا  فّضلونی علی موسی.

گوجدده هسددخذد. در ایددن ورددان، بیشددخرین توجدده و  رواحددات حدداد شددده، از جهلدده رواحددات ایددن 
هددای حدددحدی و تفسددرری شددکل  در پددژوهش بحددث در بدداره رواحددت وذددع تفضددرل بددر ووسددی

جرز پرداخخده  ای دحگر، به بررسی رواحت وذع تفضرل یوجس ژوههگرفخه است. جگارجده، در پ
صددرح  در جهددی از تفضددرل و حکددی از وجددوه « ال تفّضددلوجی علددی ووسددی»اسددت. داللددت ظدداهری 

اسددت. هددر چذددد ایددن رواحددت وجددوه  بددر رسددول خدددا وعذددایی آن افضددل بددودن ووسددی
تحدت تد ثرر ایدن رواحدات و تواجدد داشدخه باشدد، لکدن برخدی از عالهدان،  وعذایی دحگری جرز وی
اجدد. شدارحان ایدن  ، تفضرل احشان بدر شدهاری از پیداوجران را پذیرفخدهوعجزات قرآجی ووسی

را در وورد صددور رواحدت اجهداال   بر رسول خدا حدحث، داللت آن بر افضرلت ووسی
وص در در آثار غرر روایی جرز این جگره بازتاب حافخه است. حکی از شارحان فصد 35اجد. پذیرفخه

 جوحسد: این باره وی
رثحیری یك ینبحیا _علیی نبحجیا ذ ه یه ذ علحیه ی سیم   _موسی بن عمیرین   بیه یمی ری، یك 

                                                      
   .331ص ،عشر السخ  األصول  .30
 وددخن اول رواحددت الجخدده  .105ص ،3ج ،داود ابددی سددذن ؛433ص ،1ج ،الجخدداری صددحر  ؛164ص ،3ج ،احهددد وسددذد  .31

   .306ص ،4ج ،احهد وسذد  «.وخی ابن یوجس ون خرر اجی حقول ان لذجی حذجغی وا :9اهلل رسول قال» دارد: جرز دحگری
کن  .133ص ،4ج ،احهد وسذد  .32 حابی صحر  حدحث بخاری، و وسلن شراح  بر بذا رواحت این حا ز  )ر.ل: است کرده ار

   .(632ص ،3ج ،الصحرحرن علی الهسخدرل
   .107ص ،3ج ،داود ابی سذن ؛404ص ،7ج ،الصحرحرن علی الهسخدرل ؛22ص ،3ج الجخاری، صحر   .33
ثار وعاجی شرح  .34    .360ص ،43ج ،القاری عهدا   ؛345ص ،1ج ،اآل
   .1ص ،45ج ،القاری عهدا ؛330ص ،5ج ،الجاری فخ   .35
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  36متمایز بود ذ به مجاسب  دیری بودن یین اضاهل بر هنها رجحان دیش .
که رواحت به جظر وی التفّضدلوا بدین »جقدل بده وعذدای رواحدت  « ال تفّضلوجی عدل ووسدی»رسد 

ججوده است. حادکرد  در سخن رسول خدا باشد، و تصرححی به اسن ووسی« اججرا  اهلل
که با توجه به سدرام داسدخان حداد شدده در سدجج صددور  اسن، برداشت صحابی حا راوی بوده 

و حضدددرت  ، حضدددرت وحهدددد«اججردددا  اهلل» آن، از ججدددی حددداد شدددده در سدددخن رسدددول خددددا 
کدرده اسدت. هدر چذدد بده قرحذده سد ووسی جج صددور ایدن وعذدا درسدت بده جظدر را اسخذجاط 
گفت جهی رسدول خددا آحد، لکن وی وی در وذدع تفضدرل اطدالم داشدخه و شداول غردر  توان 

ای در ایدن وسد له دارد. از ایدن  شدود و در حقرقدت، اشداره بده قاعدده  وورد سجج صدور هن وی
اججردای هدای تفضدرل وردان  رو، اطالم افدرادی، ازوداجی و احدوالی داشدخه و شداول تهداوی فدرض

 شود. الهی وی
 . سبب صدور 2-1-1

گدزارش  گزارش شده بدرای ایدن رواحدت، در وذدابع حددحدی، بدا اجددکی تفداوت  سجج صدور 
کداالیی ر   شده است. بر پاحه حد  جقدل از ابدو هریدره، بده دججدال سدوگذد یهدودی هذگدام فدروش 

 ول خدداداد، و وردی از اجصار بر صورت ورد یهودی سرلی زد و یهودی شدکاحت جدزد رسد
که رسول خدا این رواحت را فروودجد. در جقدل دوم، ابدوهریره، داسدخان،  37برد و به دججال آن بود 
گویی بین وسلهان و یهودی بدوده اسدت. در جقدل ابدو سدعرد خددری، اشدارتی  38فحش و جاسزا

گویی وی سوگذد به برگزحدگی ووسی بر بشدر را شدذرده  به اخخالف یهودی با وسلهان جشده و 
در جقلدی  39ججال آن غضجذال شده و در پی آن، سرلی بر صورت یهودی جشاجده است.و به د

کدرده و بده ر  داد حادثده در بدازاری، بده احخهدالی  دحگر، یهودی به ذوه و عهدد خدود اسدخدالل 
                                                      

   .499ص ،فارض ابن تاخر  شرح الدراری: وشارم  .36
 الجشدر علدی ووسدی اصدطفی والدذی ال قدال رهه،ک شرزا بها أعطی له سلع  حعرض یهودی بیذها قال هریرا أبی عن»  .37

 تفضدلوا ال قدال: ثدن وجهده فدی الغضدج عدرف حخدی اهلل رسدول .فغضدج. وجهده. فلطدن األجصار ون رجل فسهعه قال
   (.495ص ،6ج ،الجخاری صحر ) «اهلل أججرا  بین

یدرا أبدی عن»  .38  عدن تخرروجدی ال :اهلل رسدول ...فقدال.الرهدود. ودن ورجدل الهسدلهرن ودن رجدل رجدالن: اسدخج قدال هر
   (.22ص ،3ج ،الجخاری صحر  ؛351ص ،3ج ،احهد وسذد) «ووسی

 رجدال ان وحهدد حا وقال وجهه لطن قد الذجی ؤلی الرهود ون رجل جا  قال عذه اهلل رضی الخدری دسعر أبی عن»  .39
 بدالرهود ودررت اجدی اهلل رسدول حدا قدال وجهده لطهدت لدن قال فدعوه ادعوه قال وجهی فی لطن األجصار ون  أصحاب ون

 بین ون تخرروجی ال قال: لطهخهف غضج  وأخذتذی وحهد وعلی فقلت الجشر علی ووسی اصطفی والذی حقول فسهعخه
    (.495ص ،6ج ،الجخاری صحر ) «األججرا 
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بیشدخر اخدخالف در ایدن سدجج صددورها، شدخص سدرلی  40قوی در ودحذه، اشاره شده است.
کده تفداوت وداهوی  زن، اسن یهودی، وفهوم اجصار و علت اخخالف وسلهان بدا یهدودی اسدت 

کدده ضددارب را ابددو بکددر  در داسددخان احجدداد جهی کذددد. برخددی از شددارحان اهددل سددّذت، بدده قددولی 
کرده اجد، ولی قصده وشداجره وی بدا  پذداشخه است، تهایل جشان داده و فضرلخی را دست و پا 

ذحاصیهودی به جام  هودی در وعاوله از فراواجدی رواحات سوگذد ی 41چرز دحگری بوده است. ف 
که ادعا شدود  فراواجی و تعدد جقل برخوردار است. از این رو، قوی تر از جقل دوم است؛ وگر این 

 دو داسخان وخفاوت بوده است. 
 . مصادر 3-1-1

گدددزارش رواحدددات وذدددع تفضدددرل در  ، وحددددثاجی چدددون طرالسدددی صدددحر  الجخددداریپدددیش از 
م( ایددن 314م(، احهددد بددن حذجددل )م336م(، ابددن ابددی شددرجه )م344م(، صددذعاجی )م301)م

گوجدده کتدداب رواحددت و  کددرده های وشددابه آن را در  گددزارش  اجددد. تحلرددل سددرر  هددای حدددحدی خددود 
گفخهدان حددحدی اهدل سدّذت در دوره تددوین  تارحخی جقل این رواحت، جشان گر پذیرش آن در 

کثددر وحدددثان وشددهور و صدداحج اثددر ایددن وددذهج، حدددحث بددودن آن را تلقددی بدده قجدد ول بددوده و ا
 اجد.  کرده

کتدداب  کدده بدده لحددا  تددارحخی،  ، جقددش صددحر  الجخدداریتوجدده بدده ایددن جکتدده، وهددن اسددت 
داشدخه اسدت. ایدن رواحدت  بدر ووسدی جدی در تروحم رواحات وذع تفضرل رسول خددا

که خود وی گزارش شده است  کتاب  تواجد دلرلی بر اعخهداد بخداری  در ابواب وخذوعی از این 
کتداب »در « ال تخّرروجدی علدی ووسدی»ین رواحدت تلقدی شدود. رواحدت جگاران آن بر ا حا وسخدرل

رهددا  » ، «الخفسدرر: سددورا الصدافات لد ک  دی ت  ددن اهلُل ُووس  ّل  ک  ججردا ، بدداب قدول اهلل: و 
 
کتدداب »، «کتدداب األ

ججرددا 
 
کتدداب الخصددووات، » ، «کتدداب الرقددام، بدداب: جفددخ الصددور»، «کتدداب الخصددووات»، «األ

شددخاص  از « بدداب: وفدداا ووسددی»و « و الخصددوو  بددین الهسددلن و الرهددودبدداب: وددا حددذکر فددی اؤلد
کتاب صددحر  الجخدداری کدده در  گددزارش شددده اسددت. بددا درجددگ در تذددوع  صددحر  هددا و ابددوابی 

گفددت از جگدداه بخدداری ایددن رواحددت  بدده ایددن رواحددات اسخشددهاد شددده اسددت، وی الجخدداری تددوان 
 .کارکردهای وخذوع تفسرری، تارحخی، اعخقادی و فقهی داشخه است

بعد از وی جرز دحگر وحدثان وشهور اهل سّذت، به دججاله روی از او، ایدن رواحدت را در آثدار 
                                                      

    .342ص ،5ج ،الجاری فخ   .40
 .347ص ههان،  .41
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کرده گزارش  کتاب حدحدی خود  گداه بدابی اخخصاصدی بده ایدن رواحدات  اجد. در  هدای سدذن جردز 
کتددداب  وشددداهده وی بددداب فدددی »خدددود، در  السدددذنشدددود؛ بدددرای جهوجددده، ابدددو داود سجسدددخاجی در 

کدرده اسدت.«   علرهن الصالا و السالمالخخریر بین األججرا گدزارش  کده   آن را  شداحان ذکدر اسدت 
گزارشدی از آن  کهدن و وعخجدر شدرعی  این رواحت، وصدر و طری  سّذی داشخه و در وذابع روایی 

 حافت جشد.

 . تعارض در رواحاِت تفاضل پیامجران2
گزاره گر  ، رابطده تعدارض های اسالوی، دو حکن وخذاق  در باره ح  ووضوع اراخه جهاحذدد ا

گدزاره گدر ایدن تعدارض قابدل رفدع و عدالج ججاشدد، اعخجدار اسدخذاد و  هدا پدحدد وی وردان ایدن  آحدد و ا
گزاره کدرد دیدن بده  ها با چالش وواجه خواهد شد و اشدکاالتی را در اصدل روی اسخذجاط به این 

ووضددددوع وددددورد بحددددث بددددر خواهددددد تابیددددد. بحددددث تعددددارض از وجاحددددث جدددددی اصددددول فقدددده و 
هددای جدددی در ضددواب  و قواعددد حددل تعددارض اججددام  آحددد و پددژوهش بدده شددهار وی جقدالحدددحث

کالودی، فدرض تعدارض سدّذت بدا  که در وس له تعارض، بذدا بدر وجداجی  شده است. روشن است 
یرا سّذت از خاسخگاه و اعخجار وحراجی برخدوردار بدوده  قرآن حا عکس آن وحال و باطل است؛ ز

گدزارهو تذافی آن با قرآن وهخذع است. از ا هدایی روایدی بدا  یدن رو، فدرض بحدث تذهدا در تعدارض 
کده ر  داد آن جظدر، بده شدراح  تدارحخی جقدل حددحث و  قرآن حا رواحات با حکدحگر وحخهل است 

رسدد. در ووضدوع ودورد بحدث  هدای ر  داده در بسدخر جقدل و ثجدت آن وهکدن بده جظدر وی چالش
کده قدرآن این پژوهه جرز وصداقی از جوع فرض دوم تعارض است. تصوی ر تعارض چذدرن اسدت 

گزاره کددرده اسددت؛ اوددا شددهاری از  هددای روایددی از اظهددار ایددن  تفاضددل اججرددا را پذیرفخدده و اعددالم 
کددرده اسددت. افددزون بددر ایددن، رواحددات تفاضددل پیدداوجران دچددار جددوعی تعددارض  تفاضددل اججرددا جهددی 

یدددر هدددر حددد  از فرض دروجدددی بدددا حددد  عدددارض هدددای ت دحگر جردددز هسدددخذد. در اداوددده پژوهددده بددده تقر
حن. وی  پرداز
وجی1-2  . تعارض در

رسدول خددا  _که در بخش اول پژوهه بیان شدد  _بر اسا  داللت ظاهر رواحات دسخه اول 
و دحگدران از صددحابه و تابعدان، تفضدرل وی بددر  افضدل اججردا بددوده و خدود احشدان، اهددل بیدت

پدذیرش، اظهدار اجدد. سدرره وحددثان، عالهدان وسدلهان و اودت اسدالوی جردز  غرر را اظهار جهدوده
این تفاضل بوده و هست. اوا رواحات دسدخه دوم بدر عددم جدواز اظهدار فضدرلت رسدول خددا بدر 
گر تفضرل رسول خددا جدایز ججدوده اسدت، چدرا خدود  دحگر پیاوجران الهی تصرح  دارجد. حال، ا
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اجددو جدواز و وذدع تفضدرل رسدول  این عهدل را اججدام داده وی و دحگران از جهله اهل بیت
وجه قابل جهع است؛ در حدالی وجدود حکدی تذدافی بدا دحگدری دارد. بدا ایدن تقریدر، چگ خدا

کده رواحدات حدداد شدده دچدار جدوعی تعددارض دروجدی بدوده و وحددت رأی در ایددن  روشدن وی شدود 
 وس له در رواحات وجود جدارد. 

وجی2-2  . تعارض بحر
در تعدددارض  گر تفاضدددل اججردددا رواحدددات وذدددع از تفضدددرل، بدددا اجهددداع وسدددلهرن و آحددداتد بیدددان

لدی»... هسخذد؛ حداقل آحاتی چون  ردین  ع  جد ع    الّذ  ذا ب  ل  ّض  د  ف  ق  د     و  ل  ع  ُسدُل » 42،...«ب  َ  الّرُ د تدل 
لدددی دددُهن  ع  ض  ع  ا ب  ذ  دددل  ّض  ُهن...  ف  دددذ  ددد   ّود ع  و اجهددداع وسدددلهرن، بدددر جدددواز اظهدددار تفضدددرل وردددان  43«ب 

ک ه رواحات حاد شدده، از اظهدار ایدن پیاوجران و افضلرت رسول خدا بر دحگران است؛ در حالی 
کذذددد. برخددی فددرض تعددارض را وعکددو  داجسددخه و قددرآن را بددا احادحددثد وذددع  تفضددرل جهددی وی

سدوره بقدره را بده دلردل  363اجدد و آحدات تفضدرل اججردا، از جهلده آحده  تفضرل وخعدارض پذداشدخه
 اجد: تعارض با احادحث وذع تفضرل، از شهار آحات وشکل خواجده

ا »ذ « ا تخحیرذی بیین یألنبحیاء»قیال:  شكل  ذ یألحادهث مابت  بأن ی جبیذ ه ه هه  م
، رذیها یألئم  ی ثلات، أی ا  لو وی: امن لحیر مین ایمن، ذ ا ایمن « فّضلوی بین أنبحاء یه

  44 أاضل من امن...

کدده درسددخی چذددرن تصددوری از تعددارض آحدده بددا ایددن رواحددات، وسددخلزم پددذیرش  روشددن اسددت 
ایی چددون اوکددان و جددواز تعددارض قددرآن بددا سددّذت ججددوی، تقدددم صدددوری رواحددات هدد پدیش فددرض

اسخذادی بر جزول آحه حاد شده و قطعرت صدور رواحات اسدخذادی و ایدن ههداجی آجهدا بدا سدّذت 
کالوددی خدداص  ججدوی اسددت. باوروذددی بدده ایدن پددیش فرض هدا، ادلدده علهدی، وجدداجی تدارحخی و 

که در ادعای قرطجی به آ خود را وی  جها اشاره هن جشده است.طلجد 

 کردها . رواحات منم تفضیل و روی4
کالوی، تدارحخی، قرآجدی و حددحدی حد  وحقد  وسدلهان، جدوع تحلردل  با توجه به جوع وجاجی 

گدر پدیش  بدر ووسدی وحخوایی رواحات وذدع تفضدرل رسدول خددا وخفداوت خواهدد بدود. ا

                                                      
 .66 آحه ؤسرا ، سوره .42
 .363 آحه بقره، سوره .43
   .353ص  ،3 ج  ،القرآن امکألح الجاوع  .44
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گزیر  به توجره و جهع داللدی حدا فرض وحققی اعخجار رواحات صحر  وسلن و بخاری باشد، جا
گدر وحققدی چذدرن باوروذدد  عرفی این رواحات با قرآن و دحگر احادحث خواهد پرداخت؛ لکدن ا
ججدوده و اعخجدار هدر رواحخدی را وشددروط بده ووافقدت بدا قدرآن و عدددم تعدارض آن بدا اجهداع و وجدداجی 

ان در پدحددداری جگر بدوده و بدده جقدش فددرم و ادحد کالودی بداجددد، و در تفسدرر ایددن رواحدات تددارحخی
آجها توجه داشخه باشد، رواحات وذع تفضدرل اعخجدار اسدخذادی خدود را در ایدن وسد له از دسدت 

گوجه گزیر به  که در تعارض با وجاجی و ادله قرآجی ججاشدد.  خواهد داد حا جا ای ت ویل خواهد شد 
کددرد  کددرد در تحلرددل وحخددوایی ایددن رواحددات وجددود دارد: روی از ایددن رو، در وجهددوع، سدده روی

  بذددی . در ایدن بخدش از پژوهده بده تقریدر و طجقهتفصرلکرد  و رویتضعرف کرد  ، رویتصحر 
حابی آجها وی آرای عالهان ذیل هر ح  از این دو روی ز حن.  کرد و ار  پرداز

وی1-3  کرد تصححح . ر

کده بدا اراخده توجرهداتی، رواحدات وذدع تفصدرل بده  در روی کرد تصحر ، تدالش بدر ایدن اسدت 
که قابل جهع داللی با ظاهر آحات اسدخذادی بدوده و بده ورحلده تعدارض بدا  تجرین ای  گوجه شوجد 

بددوده و  کدرد، پددذیرش صددور ایددن رواحدات از رسددول خددا آجهدا جرسدد. پددیش فدرض ایددن روی
اشکال سذدی و تردحد در عددم صددور آجهدا ودورد وذاقشده ججدوده اسدت. تقریرهدای وخذدوعی از 

 شود.  ترین آجها اشاره وی به وهن که در اداوه این جهع داللی اراخه شده است 
 . تنقیِص مفضول1-1-3

کده تفضدرل پیداوجران، بده تدوهن جقدص  جهی در رواحات وذع تفضرل، حهل بر ووردی اسدت 
و چدون ایدن اقددام بدا وجدوب تکدرحن  45در وفضول وذجر حا به قصد تذقرص وی صدورت پدذیرد

کفدر اسدت، از آن جهدی شدده اسدت.پیاوجران در تعارض بدوده و بذدا بدر قدولی حخدی وسد از  46خلزم 
یدرا  این رو، وقصود از این رواحات، جفی حا عدم صحت تفاضل پیاوجران در درجدات جرسدت؛ ز
کدده خددودش بددین آجهددا تفضددرل داده اسددت. برابددر ایددن تحلرددل،  خداوجددد در قددرآن از آن خجددر داده 

گدداهی بددرای تذقددرص صددورت وی گدداهی بددرای تکددرحن و  رواحددات وذددع  پددذیرد. گددویی تفضددرل، 
تفضرل به جوع دوم اشاره دارجد و آحات قرآن به جدوع جخسدت. از ایدن رو، تعارضدی وردان ایدن دو 

یرا در ووضوع و جوع با ح   دحگر اخخالف دارجد.  وجود جدارد؛ ز

                                                      
    .1ص ،45ج ،القاری عهدا  .45
   .44ص ،7ج ،السذ  شرح  .46
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ای بدر درسدخی ایدن  جردز قرحذده 47«ال تفّضدلوجی علدی ووسدی»درجگ در سدجج صددور رواحدت 
یددرا ایددن رواحددت، بعدد کدده حدد  صددحابی بددر صددورت وددرد  د از حادثددهتحلرددل اسددت؛ ز ای ر  داد 

کدده رسددول  یهددودی سددرلی زد و یهددودی شددکاحت جددزد رسددول خدددا بددرد و بدده دججددال آن بددود 
که از این عهل اجخقاص ش ن ووسی خدا فههرده شدود، لدذا ایدن رواحدت  به این دلرل 

گزارش 48را فروودجدددد. دی در هدددای تدددارحخی دلردددل ایدددن عهدددل وشددداجره صدددحابی بدددا یهدددو در 
 49افضلرت رسول خدا بیان شده است.

 . تفضیِل نزاع افکن2-1-3
کدده تفضددرل وذجددر بدده وجادلدده و  جهددی در رواحددات وذددع تفضددرل، حهددل بددر وددوردی اسددت 

گددردد. کدده احخهددال بددرود  50وخاصددهه ورددان پیددروان ادحددان  از ایددن رو، تفضددرلی جددایز جرسددت 
دحدان از جهلده یهودحدان باشدد. لدذا افکذی وران وسلهاجان و پیدروان سدایر ا جخرجه آن، اخخالف

افکذدی روا جرسدت. سدجج ورود احادحدث ایدن بداب جردز  از باب وقدوه حرودت وخاصدهه و جزاع
 وؤحد این تحلرل است.

 . تفضیل به رای3-1-3
که تفضدرل از روی هدوای جفدس و رأی  جهی در رواحات وذع تفضرل، حهل بر ووردی است 

که وسخذد به جصوص دحذی ججوده، و وجخذدی بدر  شخصی باشد، جه به اقخضای دلرل؛ تفضرلی
 جوحسد: در این باره این جذرن وی طحاوی 51رای شخصی باشد، روا جرست.

وراد، تفضرل و تخریر با آرای خودوان است و بده آجچده خدواجدد ودا را بدر آن واقدف 
گداهی  جکرده و برای وا بیان جذهوده است. اوا جسجت به آجچه بر ودا بیدان جهدوده، آ

کدده بیددان جکددرده و سددخن داده  و جدایز داجسددخه اسددت، وذعددی جرسددت و در وددواردی 
  52گفخن در آن را روا جداجسخه است، چذرن تفضرلی جایز جرست.

کثرر جرز تعارض این رواحات با قرآن را به صراحت جفی وی  کذد: ابن 

                                                      
ثار وعاجی شرح  .47    .360ص ،43ج ،القاری عهدا   ؛345ص ،اآل
    .431ص ،3ج ،الهسلن بفواخد الهعلن  .48
   .342ص ،5ج ،الجاری فخ   .49
    .1ص ،45ج ،القاری عهدا  .50
   ههان.  .51
ثار وشکل  .52    .67ص ،4ج ،اآل
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یدرا ودراد از ت 363ودلول آحه  فضدرل سوره بقره وذافاتی با رواحات حاد شده جددارد؛ ز
تفضرل به صرف هدوای جفدس و عصدجرت اسدت، جده بده وقخضدی  در رواحات وذع، 

کذد، عهل بدان واجج  گر دلرل بر چرزی داللت   53است. دلرل. ا
 . اسلوِب تواضع 4-1-3

کده جهدی رسدول خددا گوجه ت ویل وی برخی رواحات وذع تفضرل را این از تفضدرل  کذذد 
یدرا وی خدود وی 54ان بدوده اسدت؛از روی تواضع احشد خود بر دحگر پیاوجران کده  ز داجسدخذد 

، «أجدا سدرد ولدد آدم و ال فخدر»افضل اججرا هسخذد و در دحگر رواحات جقدل شدده از احشدان، چدون 
گزارش شده است. کده فدرد دارجدده وددارج  وداری اقخضدا وی اخالم فضرلت 55این وعذا  کذدد 

کهدداالت خددود تظدداهر جذهاحددد، در برابددر فرودسددخان تواضدد ع جهاحددد و از آن بددرای فخددر وعذددوی بدده 
فروشی و وجاهات بر دحگران اسخفاده ابزاری جذهاحد. برابر ایدن توجرده، تفضدرل از روی تفداخر و 

برخدی از وحققدان شدرعی، ادعدای  56وجاهات جایز ججوده و قران بر وهذوعرت آن داللدت دارد.
گفخار احشان، ثجوت اور قجر   در شد ن وی و اغدرای تواضع ججوی را به دلرل اسخلزام تذاق  در 

گوجه رواحدات بدر تواضدع  57اجد. یهودی به جهل وردود داجسخه ججدوی  برخی جرز اصل داللت این 
 58اجد. را وردود و وفهوم آجها را جوعی عرج تراشی بر پیاوجران داجسخه

 . تفضیل غیر خدا5-1-3
کده تفضدرل وجدد دهذده، شدخص خدا آحات تفضرل و ترفرع پیاوجران داللدت بدر ایدن دارجدد 

کدده غرددر خدددا جددایز جرسددت ایددن عهددل را  اسددت و در رواحددات وذددع تفضددرل، وقصددود ایددن اسددت 
تواجد بین خل  خودش هدر  ها اخخصاص دارد، اوا خداوجد وی اججام دهذد. لذا جهی به اجسان

که بخواهد، تفضرل قایل شود. به بیان دحگر، داللت قرآجی بر تفضرل الهدی وردان اججردا  59گوجه 
ل تفضددرل  وددا اجسددان ن عهددل بددرای وسددخلزم جددواز ایدد کدده وددال یددرا وزاحددا و اوخرددازاتی  ها جرسددت؛ ز

                                                      
    .60ص ،3ج ،العظرن القرآن تفسرر  .53
   .399ص ،الطرج الکلن حقاخ  فی هکذونال ؛1ص ،45ج ،القاری عهدا  .54
 445ص ،4ج ،الحدحث وخخلف تاویل  .55
ر   ال و  » ؛42 سوره لقهان، سوره  .56 ّعد دّد   ُتص  دا د  ل  خ  لّذ  دشد  ال و   لد ه  دی ت  ضد  فد ر 

حدا   األ   ر  ّن   و  دّجُ  ال اهلل   ؤد خدال   ّل  ُکد ُححد ُخدور   ُوخ   )سدوره «ف 
الک  لد » (؛33 آحه حدحد، ا ر  و  س 

 
لی ت   ُحوا ال و   ن  ُک فات   وا  ع  ر  ف  ّجُ  ال اهلُل  و   ن  ُک آتا بدها ت  خال   ّل  ُک  ُححد ُخور   ُوخ   (.35 آحه جسا ، )سوره «ف 

  
خل  .57    .405 -401ص ،1ج ،الح  لذهم الصدم دال
   .367 -366ص ،3ج ،الح  ؤحقام شرح  .58
   .107ص ،4ج ،القدیر فخ  ؛344ص ،4ج ،العظرن القرآن تفسرر  .59
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کده پیدروان پیداوجری از  است، جزد خداوجد وعلوم است، ولی جدزد بشدر روشدن جرسدت و چده بسدا 
 برخی اوخرازات و خصوصرات وی جاهل باشذد، چه رسد به دحگران. 

گدداهی بدده جهرددع اسدجاب الزم  بددرای تددرجر  بددین فاضددل و بده هددر روی، تفضددرل جددز بعدد از آ
کثدر و اقدل آن وجددوز جرسدت. صدورت اخرددر،  وفضدول جدایز جرسدت و علددن بده بعد  اسددجاب حدا ا
کده فداعلش بددان علدن جددارد و ایدن وهذدوع  تفضرل از روی جهل است و اقدام به اودری اسدت 

کده آحده اقددام  ای هدن در ایدن بداب وارد جشدده بدود، بداز دلرلدی بدر جدواز ایدن  است. بر فدرض هدن 
که سّذت صحر  جرز در این ووضدوع  برای بشر در تفضرل وران اججرا وجود جداشت؛ حال، آن 

کرده است.  60وارده شده و از این عهل جهی 
یدرا  در جقد این توجره وی کدرد؛ ز توان به اصل اباحه برای جواز اصدل بیدان تفضدرل تهسد  

که قطع به حروت حا عدم حلرت چرزی جداشخه باشدرن و جصدی ا ز طدرف شدارع جردز بده تا زواجی 
کرد. واجگهی، اخجدار تفضدرل در قدرآن،  دست وا جرسرده باشد، وی توان به اصل اباحه تهس  

کدرده خود قرحذه اجدد. از ایدن رو، بدا  ای برای جواز آن است و خود آحات جرز علت تفضرل را بیان 
 تواجذد اقدام به بیان تفضرل پیاوجران جهاحذد. لحا  این علت، دحگران جرز وی

 . تعیین مفضول6-1-3
آجچدده در رواحددات وذددع تفضددرل وقصددود اسددت، تعرددین شددخص وفضددول اسددت، جدده اصددل 

ذ  جدادی»این توجره با ظاهر آحه  61تفضرل. ُحدوتد ؤد جد ال  صداحد ک  ُکدن   َ  و  ال ت  د ّبد دند ر 
ُحک  ر  لد جد اص  و    ف 

ُظوم   ک  یرا در ح  تحلرل، ظاهر آحه داللت دارد ب 62«ُهو  و  کده صدجر وخالفت دارد؛ ز ر ایدن جکتده 
کده رسدول خددا به سان دحگر اججرا ججوده اسدت و هن یوجس از وی  چذدرن، داللدت دارد 

یرا خدوجد وی را از ههاجذدی با یوجس  63بر حذر داشخه است. افضل بوده است؛ ز
وی2-3  کرد تضعحف . ر

کده رواحدات وذدع تفضدرل  کرد تضعرف با اراخه ادلده روی کردد دارد  دارای ای بدر ایدن وهدن ت 
اعخجار علهی الزم برای تعارض با قرآن و دحگر رواحات وعخجدر جرسدت. از ایدن رو، اصدل تعدارض 

گوجده  سازی آجها با ادله قرآجدی و روایدی جادرسدت اسدت. ایدن روی تعدارض بدا و  جعدلکدرد بده دو 
                                                      

   .107ص ،4ج ،القدیر خ ف  .60
   .634ص ،5ج ،الجاری فخ  ؛445ص ،4ج ،الحدحث وخخلف تاویل  .61
    .12 آحه قلن، سوره  .62
   .445ص ،4ج ،الحدحث وخخلف ت ویل  .63
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 پژوهان شرعه و سّذی بازتاب حافخه است.  در آرای حدحثاجهاع و جسخ 
 فضیل. جعلی بودن منع ت1-2-3

وقصود از جعل، باوروذددی بده سداخخگی بدودن رواحدات وذدع تفضدرل رسدول خددا بدر دحگدر 
گر حدحدی ساخخگی حا از اسدراخرلرات باشدد، بده حدد تعدارض  اججرا از جهله ووسی است. ا

کدده در اعخجددار  بددا قددرآن حددا دحگددر رواحددات وعخجددر جهی یددرا تعددارض ورددان دو دلرلددی اسددت  رسددد؛ ز
کدده رواحخددی وجعددول اسددت، سددذدی حددا صدددوری آجهددا ججا گددر از ابخدددا وشددخص شددود  شددد؛ اوددا ا

تعارض اجگاری آن با دحگر ادله وعخجر دحذی تصدوری باطدل اسدت. برخدی از وحققدان، رواحدات 
و  بدر رسدول خددا وذع تفضرل را به دلرل ت یید اجدحشه یهودحان در افضل بودن ووسدی

که تذقرص ش ن احشان، از شهار اسراخرلراتی داجسخه صدحر  در رواحات وسلهرن، به وی ه  اجد 
کعددج  64اجددد. جفددوذ حافخدده الجخدداری یددره چذددرن اسددراخرلراتی را از  کدده ابددو هر برخددی تصددرح  دارجددد 

گرفخه و به رسول خدا  65جسجت داده است. األحجار یهودی فرا 
گروحدددگان بدده وکتددج اهددل بیددت م(، حکددی از 3001در دهدده اخرددر ) سددلرهان دججلددی از 

گراحش به وذهج شرعه را وجدود اسدراخرلرات در ترین دالیل خو وهن بدا  صدحر  الجخدارید در 
و ههاجذدد آن « ال تفّضدلوجی علدی ووسدی»، از جهلده رواحدت وحخوایی تذقدرص رسدول خددا

کددرد. کدده زورذدده تردحددد و تحقردد  را در احشددان فددراهن  کددرده اسددت  ترجدداجی جرددز در جقددد  66بیددان 
و جعددل جگرحسددخه و رواحددات آن را در تفاضددل بدده ایددن رواحددات بدده دحددده تردحددد  صددحر  الجخدداری

   67اججرا وخذاق  داجسخه است.
کتاب  صحر  الجخاریدر باره این ووضوع، برخی از وحققان، تذاق   حخ الکجردررا با   الخار

کرده است  _وی  حخ اجدد. وی در  ودورد توجده قدرار داده _که آن را پیش از الصحر  تدوین  الخدار
کدددرده رسدددول خددددا رواحدددات شدددافع اول بدددودنالکجردددر  گدددزارش  و جسدددجت بددده  68در قراودددت را 

که وی را شافع چهارم وعرفی وی کدرده اسدت؛ رواحاتی   69کذدد، بده دلردل وجدود وعدارض توقدف 

                                                      
 .10 - 32 و44ص ،صحرحه و الجخاری ؛172ص ،5ج ،الجاوع الهسذد  .64
   .446ص م،اؤلسال بدوب یهود ؛21ص ،السخ  الصحاح ؤلی عابرا جظرا  .65
    .396 -391ص الهسخجصرین، حراا ون ووسوع   .66
    .393 -322ص ،رکالذ أهل فاس لوا  .67
حخ) «فخر ال و وشفع و شافع أول أجا و  »...  .68    (.325ص ،1ج ،الکجرر تار
 فی حخابع وال  .شافع أول أجا :الذجی عن الهعروف و رابعهن نکججر حقوم ثن الشفاع : فی )رض( وسعود ابن عن روی»  .69

   (.334ص ،6ج )ههان، «حدحده
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گددزارش جکددرده اسددت. خددود، رواحددات اول شددافع رسددول خدددا الصددحر ولددی در  شدداحان  70را 
کهخددر از وجعددول بددودن رواحددات وذددع تفضددر کدده وحققددان اهددل سددّذت،  کددرد  ل بددا رویذکددر اسددت 

کدرده گدزارش آن در  اسدراخرلرات بحدث   صدحر  الجخداریو  صدحر  وسدلناجدد، بلکده بده دلردل 
گسخرده اجدد. جعلدی بدودن  ای برای توجره و جهع داللی آن با قرآن و دحگر رواحات جهدوده تالش 

 این رواحات در دوره وعاصر با جقد صحاح شروع شد و جرحان وسخجصران آن را تشدحد جهود.
 . تعارض با اجماع2-2-3

بدر پیداوجران اسدت و در صدورت تعدارض  اجهاع وسدلهرن بدر افضدل بدودن رسدول خددا
ایددن رو، رواحددات وذددع تفضددرل بددا توجدده بدده  خجددر بددا اجهدداع، تددرجر  بددا وفدداد اجهدداع اسددت. از 

هددای وخذددی، داللددی، صدددوری و... در تددراز رواحددات جددواز تفضددرل و آحددات قرآجددی ججددوده و  وی گددی
بددر آجهددا هسددخذد. از ایددن رو، شاحسددخگی اسددخذاد در ایددن وسدد له را جدارجددد. بدده بیددان  فاقددد وزحخددی

گر وفهوم رواحات وذع تفضرل، به وعذای اثجات فضلرخی خاص بدرای غردر رسدول خددا  دحگر، ا
باشددد، وسددخلزم تفضددرل غرددر بددر احشددان خواهددد بددود و ایددن پذددداره بدده دلرددل تعددارض بددا اجهدداع 

بذدددی وجددوه ت ویددل  د بددود. برخددی چددون ابددن حجددر، در جهعوسددلهرن از اعخجددار سدداق  خواهدد
کدل تقددیر ففرده فضدرل  »... کذدد:  چذرن تصدرح  وی« ال تفّضلوجی علی ووسی»رواحت  و علدی 

کها تقدم   پذیرد: جرز ههرن برداشت از ظاهر این رواحت وی عرذی 71«.لهوسی 
ن سلمجا ا قل :  خ اخن قل : ی سحاق هلتضی  فضحل موسی علی سحًنا رس ل یه

 72هلتضی إّاَّ  فضحله به ی ی وجه...

کددرد جهددع داللددی  هددای اراخدده شددده در روی از ایددن رو، برخددی ضددهن عدددم پددذیرش ت ویددل
رواحات، اصل صدور این را با اعخقادات ضدروری وسدلهرن در تعدارض دحدده و در جخرجده، بده 

کدده تذهددا جددزد  وی ای داجذددد و آن را پذددداره دلرددل وخالفددت بددا اجهدداع از اعخجددار سدداق  وی داجذددد 
گدددزارش رواحدددات وذدددع تفضدددرل رسدددول  73تدددوان حافدددت، جددده دحگدددران. بخددداری وی سدددحس بعدددد از 

، تددالش بددر توجردده و دفدداع از ایددن صددحر  الجخدداری، از بددر پیدداوجراجی چددون ووسددی خدددا
در  رواحدات را بدده دلرددل تعددارض آن بددا اعخقدداد قاطجده وسددلهان در افضددل بددودن رسددول خدددا

                                                      
    .392ص ،3ج ،اؤلسالور  العقاخد  .70
   .330ص ،5ج ،الجاری فخ  .71
   .1ص ،45ج ،القاری عهدا  .72
   .444ص ،العرام أهل فقه و الجخاری اؤلوام  .73
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 74داجد. ر دحگر اججرا، غرر ووجه ویدجرا و آخرت ب
 . نسخ با قرآن و سّنت3-2-3

جهددی در احادحددث وذددع تفضددرل، پددیش از جددزول آحددات تفضددرل پیدداوجران، و صدددور رواحددت 
 75بوده است. سحس با جدزول آحدات، وذدع روایدی از تفضدرل جسدخ شدد.« اجا سرد ولد آدم»ججوی 

را جاسددخ رواحددت وذددع « آدمبددر ههدده فرزجدددان  سددرادت رسددول خدددا»برخددی جرددز رواحددت 
کرده کده افضدل  تفضرل داجسخه و چذرن توجره  کذدد  که رسول خدا علن پیدا  اجدکه قجل از این 

کردجدد، فروودجدد:  کده علدن بده پیددا  اجدا سدرد »اججرا شده است، چذدرن رواحخدی را فروودجدد وقخدی 
  76«.ولد آدم

حخ صدددور رواحددات وذسددو  و جدد زول آحددات تفضددرل پددذیرش ایددن قددول جرازوذددد داجسددخن تددار
که آحدات  یرا حکی از شراح  جسخ، ت خر زواجی صدور جاسخ بر وذسو  است؛ در حالی  است؛ ز

هسدخذد و  وکدی سدوره قلدن 16سدوره اسدرا  و آحده  66اصلی تفضدرل و ترفردع پیداوجران چدون آحده 
یددرا برابددر سددجج صدددور ایددن رواحددات، وددرد یهددودی در  احادحددث وذددعد تفضددرل، ودددجی هسددخذد؛ ز

کده شکاحت  کدرد. روشدن اسدت  اهدل ذوده شددن یهدود در  خود، بده پیهدان اهدل ذوده اسخشدهاد 
بدر  چذرن، ادعدای عددم اطدالع ابدو هریدره از افضدل بدودن رسدول خددا وکه ججوده است. هن

 77جهاحد. اججرا در این وس له با توجه به زوان وهاجرت احشان بعرد وی
وی3-3  کرد تفصحل . ر

هدای وعذاشددذاخخی بده تحلرددل  دور، بدا اراخده فرضددرهکدرد، بذددا بدر فددرض صدحت صدد ایدن روی
و وقصود احخهدالی وی از  وحخوایی این رواحات و اوکان سذجی صدور آن از رسول خدا

کددرد بددا تصددحر  در ایددن  پددردازد. تفدداوت ایددن روی وی« ال تفّضددلوجی علددی ووسددی»بیددان رواحددت 
کدده پددیش فددرض آن، قجددول صدددور ایددن رواحددات بدده دلرددل جقددل آن در  حددا  صددحر  وسددلناسددت 

بخددداری و در جخرجددده پدددذیرش وحخدددوای آن جرسدددت بلکددده صدددحت صددددور آن فرضدددی اسدددت و 
ها اسدت، وحخدوای رواحدت جردز باحدد از اعخجدار الزم برخدوردار باشدد. تفداوت  صدور حکی از قرحذه

حخ آن با روی که صرف ادعای اجهاع بر تار کدافی  کرد تضعرف جرز در این است  گذاری دلرل 
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کده قابدل جهدع بدا آن بر ابطال صدور  کدرد  گر بخوان ت وحلی از رواحت اراخده  رواحت جرست، بلکه ا
تددوان اوکددان صدددور آن را پددذیرفت؛ هددر چذددد بددر وقددوع آن جرازوذددد ادلدده دحگددری  دو باشددد، وی

برخی از عالهان وران این رواحات و آحات قایل بده تفصدرل شددجد. وقصدود  هسخرن. از این رو، 
که وو ضدوع رواحدات بدا آحدات دو ووضدوع وخفداوت اسدت حدا وقدام بیدان آن از تفصرل، این است 

آحدد. تفداوت تفصدرل  دو با حکدحگر وخفاوت است و اساسا  فرض تعارض وردان آجهدا پدحدد جهی
کده در جهدع داللدی، وحددت ووضدوعی و غدایی آحدات و رواحدات  با جهدع داللدی در ایدن اسدت 

گدزارهوفروض است، ولی در تفصرل جظر به تغایر ووضوع، حکن  دحگر،  هدا بدا حد  و غاحدت ایدن 
کدام در جای خود وعذایی خاص دارد. هن چذرن، در ایدن  جرازی به جهع داللی جرست و هر 

تقریر اصل صدور رواحات وذع تفضرل، بذا بر وجاجی حدحدی و تارحخی پذیرفخه شده و تذهدا بده 
اجدد. از  قایدل شدده بدر سدایر پیداوجران تفصرل وران آجها با دحگر رواحات تفضرل رسول خدا

جهاحدد. تقریرهدای وخذدوعی از ایدن تفصدرل  کار دوم در بخش تعارض وخفاوت وی این رو، با راه
که در اداوه به وهن  شود. ترین آن اشاره وی اراخه شده است 

 . تفصیل فضیلت عام و خاص1-3-3
یددر، تفضددرل وددوردی ووسددی برابددر رواحددات وذددع تفضددرل  بددر رسددول خدددا در ایددن تقر

گوجده فضدایل ججدوده  فخه شده است، و وقصود رسول خدداپذیر در ایدن رواحدات، جفدی ایدن 
کده تفضدرل ودوردی وسداوی بدا تفضدرل وطلد  جرسدت؛ وددال آن، تفضدرل  است. روشن اسدت 

کده فضدرلت اذان گدویی در اودام جرسدت. در وقاحسده و  اوام جهاعت بر ووذن است؛ هدر چذدد 
کده در ایدن داوری باحد جگاه وجهوعی و براحذدی به تها کهاالت افدراد داشدت  وی خصاحص و 

برتددری دارد. حکددی از شددارحان در  بددر دحگددر اججرددا و حخددی ووسددی صددورت، رسددول خدددا
 جوحسد: چذرن وی« ال تفّضلوجی علی ووسی»تجرین وجوه وعذایی رواحت 

رییان رسیی ل یه ، إذ  ... ا  فضییلوی میمحییع أنییویا ی فضییاول، ذ إن  أاضییل مییمطو مطللییا 
ران اضحل  ی تأذین یحر موجًة احه.یإلما  أ إن  ، ذ   78اضل من یلمؤذن مطللا 

که ووضوع رواحات وذدع تفضدرل خداص و رواحدات دحگدر عدام  با این تحلرل، وی گفت  توان 
 فضایل است. از این رو، باحد در وران آجها تفصرل قایل شد.

                                                      
   .1ص ،45ج ،القاری عهدا  .78
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 . تفصیل در عمل و ابتال با فضایل دیگر2-3-3
که  ، عددم تفضدرل در وراد از رواحت جفدی تفضدرل بدر ووسدیولهج احخهال داده است 

خددات بددا سددایر فضددایل اسددت، وی بددا جددایز خواجدددن چذددرن وجدده وعذددایی از ایددن  عهددل و ابخال
 جوحسد: رواحت، چذرن وی

ذ یی ك أن یرهً ا  فضلونی علحه ای ی عمل، العله أاضل عمم  مجی، ذ ا ایی ی بلی ی ذ 
میین ی سییودد ذ حس مییا أعطییاه یه  جبحجییا محمییًیامتحییان، اخنییه أعحییو محجیی  مجییی ذ  یی

ی فضل یو  ی لحام  علی جمحع یألنبحاء ذ ی رسل بعملیه بیل بتفضیحل یه إهیاه ذ یلتصاصیه 
 79 ه.

خددات ووسددی اراخدده جکددرده اسددت؛ در  وی دلرلددی بددر افضددرلت عهددل و اعظددن بددودن ابخال
که رسول خدا وخحهل که بر اسا  رواحات و آحات وشقت و آزاری  کهخدر از دحگدر  حالی  شدد، 

 پیاوجران ججوده است.
 . تفضیل تفصیلی و اجمالی3-3-3

گذاشخه و ودراد از رواحدت  اجهالیو  تفصرلیبرخی از شارحان وران دو جوع تفضرل  تفاوت 
، تفضرل از جوع تفصرلی بوده، تفضرل اجهالی را روا و از شدهول ایدن وذع تفضرل بر ووسی

گفخدده شدود:رواحدت خددارج اسدت. ودددال تفضدرل اجهددا کده  الرسددل أفضدل وددن » لی چذدرن اسددت 
کدرده80«األججرا  الذین لرسوا رسال اجدد  . برخی از ایدن تفصدرل بده تفضدرل عدام و خداص جردز حداد 

. هر چذد ایدن تفصدرل وذطقدی و وعقدول 81که تفاوت وحخوایی چذداجی با این این تقریر جدارد
لی صدورت جگرفخده اسدت وگدر رسد اوا برابر سجج صدور رواحت وورد بحث، تفصدر به جظر وی

گفخدده شددود حددادکرد اسددن دو پیدداوجر جرددز جددوعی از تفصددرل اسددت. ههچذددرن از تفصددرل  کدده  ایددن 
کدار صدوری بدوده و  آحدد ایدن راه آحدد، بده جظدر وی اجهالی جرز جخرجده ههدان تفصدرلی بدسدت وی

 جاظر به ادبیات وواجهه با اججرا و از باب آداب اخالقی باشد.
 ت و معجزات. تفصیل در نبو4-3-3

دحگر اسدت؛ جده  وراد از جهی در این رواحات، وذع از تفضرل در رتجده ججدوت پیداوجران بدر حد 
کراوددات و وعجددزات وخفدداوت آجهددا بددا حکدددحگر. ججددوت  تفضددرل در فزوجددی وی گددی هددای خدداص، 

                                                      
   .353ص ،3ج ،القرآن امکألح الجاوع  .79
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دحگر برتری جدارجدد؛ ولدی ججدوت بده  خصلخی وشخرل وران پیاوجران بوده و از این حرث، بر ح 
کده سدجج شدده برخدی تذهایی و وجج تفاضل جرست و تفضرل به سجج اوور زاحد بر آن است 

اجدد و خداوجدد  از آجان به رتجه اولو العزم جایل شوجد؛ برخی به وقام خلرل خداوجد برگزحدده شدده
گفخدده اسددت و درجددات برخددی را بددر دحگددری ترفرددع داده اسددت.  82بددا برخددی دحگددر آجددان سددخن 

 ن تصرح  دارد: وجارکفوری جرز بر این وعذا چذر
رل،و متساوون ای مر ب  ی جبوة، ذ إنما ی تفاضل باعتبار ی ًرجات.   83... ألن یألنبحاء 

کدده در درجددات  یددر، چذددرن اسددت   _کدده ههددان وعجددزات پیدداوجران باشدددد  _ظدداهر ایددن تقر
کرد و داوری جهود.  وی  توان قایل به تفضرل شد و حکی را بر دحگر برتری داد حا وقاحسه 

از عالهان، تقریری وخفداوت از ایدن وسد له دارجدد. در ایدن دحددگاه، تفاضدل ذاتدی اوا برخی 
یدرا اعطدایی بدوده و وقاحسده وجخذدی بدر  پیاوجران، هر چذد جایز است، اوا قابدل تفداخر جرسدت؛ ز
عطاحددا چذدددان اخالقددی و وعقددول جرسددت. تفضددرل عرضددی جرددز چددون اقخضددایی ججددوت آجددان و 

یدرا وخذاسج با شراح  فرهذگی، اعخقاد ی روزگار هر ح  از آجان بوده است، صحر  جرسدت؛ ز
کدده در شددراحطی ح  دحگر وقاحسدده شددوجد. از ایددن رو،  سددان بددا حدد  تفضددرل، زودداجی جددایز اسددت 

وقصددود از  دحگر باطددل اسددت. بددر اسددا  ایددن دحدددگاه،  قرددا  وعجددزات پیدداوجران جرددز بددا حدد 
ذاتددی. تفضددرل حدداد  رواحددات وذددع تفضددرل، تفضددرل عرضددی در اوصدداف و وعجددزات اسددت، جدده

سددوره بقددره جرددز اقخضددایی و  363شددده در آحددات قرآجددی تجرددین شددده و تفاضددل پیدداوجران در آحدده 
 عرضی است. 

آحددد،  سددوره بقددره بدده ذهددن وی 363در ایددن دحدددگاه، آجچدده در ابخدددای اوددر، از تفضددرل در آحدده 
کلهه فّضلذا، وعذای افضلرت را  برد  کار یرا  رساجد؛ ولدی  ویتفضرل در ارزش و قرهت باشد؛ ز

کده خداوجدد وطداب   بعد از تددبر در آحده روشدن وی کده ودراد، خصوصدرت و تهدایزی اسدت  شدود 
که به وعذای اوخراز ذاتی افراد بدر  حکهت خوحش به برخی از وردم آن را وی بخشد؛ بدون این 

که وراد از آجهدا تفضدرل بده جعهدت  گوجه است  حکدحگر باشد. آحات تفضرل بذی اسراخرل از این 
که قرآن وذعدی بدرای خدود در ذم و لعدن آجهدا ا ست، جه تفضرل به قرهت. به ههرن دلرل است 

حاد است.   جدحده است و آحات در این ووضوع ز
گوج  تکلرن و ترفرع در آحده  سدوره بقدره بدرای ایدن هددف  363تفصرل دوگاجه، تفضرل به دو 
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کار وی گاهی به وعذایی به  که تفضرل،  که وسخلزم  بوده است  ارتفاع وذزلت جرست، ولدی رود 
گوجه جرست. با ایدن اسدخدالل، شدجهه تکدرار بدودن ترفردع بده جدای تفضدرل وذخفدی  در ترفرع این 

دحگددر جرسددت.  پیدداوجران جسددجت بدده هن تفضددرل ذاتددیاسددت. الجخدده ایددن سددخن بدده وعذددای جفددی 
کده خدواجدد  از تفاضل اوصاف ذاتی در هر حَ از اججرا وجود دارد و آن ورهون ایدن وهدن اسدت 

لطف خوحش اوخرازات و وههاتی را به برخدی از پیداوجران اخخصداص داده اسدت. ایدن جددای 
کدده هددر پیدداوجری بدده اقخضددای شددراح  وحرطددی ججددوت و رسددالت خددوحش  از وی گی هددایی اسددت 

ای وعرن داشخه باشد و در وواجهه با شراح  جدحد جدوع وعجدزه تغریدر  ضرورت داشت وعجزه
کدده هددا کددرد. جددوع دوم از وی گی وی ی اججرددا در وعجددزات و اوصدداف عرضددی، تددابع جقشددی اسددت 

کددده در جاوعددده خودشدددان بدددا آجدددان رو بددده رو  شدددراح  زوددداجی آجهدددا اقخضدددا وی کدددرد و وطالجددداتی 
کدرده 84شدجد. وی کده ایدن دحددگاه بده وعذدای جفدی تفاضدل ذاتدی پیداوجران بدر  برخدی تصدور  اجدد 
و، بده جقدد تقریدر اخردر از تفصدرل بر دحگران است. از ایدن ر دحگر و از جهله رسول خدا ح 

 85اجد. تفاضل ذاتی و عرضی پرداخخه

 . جظرحه معیار3
حده تفصدرل،  ، بده جظدر ویبر فرض صحت صدور این رواحت از رسدول خددا کده جظر آحدد 

کراودات( اجطجدام بیشدخری بدا  در شکل تفصرل ذاتی )ججوت و رسالت( و عرضدی )وعجدزات و 
حدده قرآجددی در ایددن وسدد له داشددخه و بدد ا دحگددر رواحددات بدداب تفاضددل اججرددا هددن سددازواری الزم را جظر

حدده، تفضددرل غرددر از ترفرددع بددوده و هددر تفضددرلی وسددخلزم رفعددت وقددام  دارد. بددر اسددا  ایددن جظر
کدده  کهدداالت ذاتددی و عرضددی اسددت  صدداحج فضددل بددر دحگددری جرسددت. ترفرددع، برآحذددد وجهددوع 

گر تفضرل فردی را در وقاحسه با دحگران وخهایز وی وقدام، وعلدول عهلکدرد خدود  جهاحد. حال، ا
ساجان خود از برتری بدر خدوردار باشدد، اعدالم آن هدرچ  فرد باشد و عهلکرد وی در وقاحسه با هن

یرا وسخذد به دلردل بدوده و هدر عقدل سدلرهی آن را وی پدذیرد، و  وحذور عقلی و شرعی جدارد؛ ز
برد چذدرن جظام جزا و عقاب عقلی و شدرعی وجخذدی بدر ههدرن قاعدده اسدت. الجخده اعدالم  کدار و 

کدده شددرع و عقددل آن را بیددان وی کذددد. جفددی  تفضددرلی از سددوی غرددر، وابسددخه بدده شددراحطی اسددت 
تواجدد بده  تفضرل از سوی فرد، الزاوا  به وعذای جفدی اصدل تفاضدل وی بدر غردر جرسدت، بلکده وی

 وعذای عدم رعاحت شراح  و قواعد عقالیی و شرعی تفاضل باشد. 
                                                      

   .2ص ،6 ج  ،القرآن وحی ون تفسرر  .84
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کده اسددخفاده از تفاضدل اججرددا بده عذددوان دلردل در تجلردد   از جهلده ایدن شددراح ، چذدرن اسددت
کدده وخاطددج، پیش فرضددی عکددس آن، حددا  دحذددی و وذاسددجات بددین ادحدداجی زودداجی جددایز اسددت 

هددن « ال تفّضددلوجی علددی ووسددی»ودداجعی در پددذیرش آن جداشددخه باشددد. از سددجج صدددور رواحددت 
گاهی و حا اعخقادی را جداشخه است؛ وعلوم وی که یهودی چذرن آ حعذی حا جاهل بوده حدا  شود 

حددده اسددت. در ایددن دو فددرض، اظهددار تفضددرل رسددول خدددا ز ، جدددال بددر ووسددی عذدداد ور
یرا در طرف وقابل، وواجع شذاخخی و اعخقادی در احهان به وحخوای آن وجدود  احسن جرست؛ ز

که از دحد شارحان این حدحث وغفول واجده اسدت، عددم  دارد. هن چذرن، جکته بسرار وههی 
یهددودی اسددت. در جگدداه وی ذودده و عهددد جددوعی اوذرددت « ؤّن لددی ذودد  و عهدددا  »دلرددل  درجددگ در 

سار آن بخواجد بر اسا  باورهدای  اعخقادی و اجخهاعی را برای وی باحد احجاد جهاحد تا در ساحه
 اعخقادی خود در جاوعه اسالوی زجدگی جهاحد. 

عی و سراسددی بدده کددرد اجخهددا در ایددن رواحددت را بددا روی شدداحد بخددوان جهددی رسددول خدددا
کتداب بده عقاحدد اسدالوی تدا حصدول رشدد  اعخجار حقوقی و اخالقی این ذوده و عددم الدزام اهدل 
کددرد. تدددیجر و تجلردد  حکرهاجدده رسددول  وعرفخددی و بلددوم احهدداجی در یهودحددان آن روزگددار تحلرددل 

که تا زورذه خدا هدای اسدالوی  های رشد و جذب در افراد غرروسلهان به آووزه چذرن بود 
کددرد. الجخدده ایددن غرددر از تددروحم اجدحشددهفددراه هددای  ن ججاشددد، ججاحددد آجهددا را وججددور بدده پددذیرش آن 

کدده وذطدد  وواجهدده و جددوع احکددام آن بددا  اجحرافددی پیددروان ادحددان دحگددر در جاوعدده اسددالوی اسددت 
وسددد له ودددورد بحدددث تفددداوت دارد و ظددداهرا  چذدددرن قصددددی در یهدددودی ججدددوده و وی بدددر اسدددا  

کی رسدول خدداباورهای اعخقدادی خدود در سد کدرده اسدت. غضدجذا بدر ودرد  وگذدش عهدل 
کده رفخدار وی ودورد ت ییدد احشدان  وسلهان به دلرل سرلی زدن بر یهودی، خود جشداجه ای اسدت 

جرز باحد اخجاری وح  ججاشد و توجه به حادثده  ججوده و در این شراح ، لحن رسول خدا
این رواحدت دارد.  در صدور  حاد شده جقش جدی در تشخرص قصد و آهذگ رسول خدا

کدده در آن دوره بددر  تددوان از دلرددل یهددودی عدددم جرم حخددی وددی اجگدداری سددوگذد وی را حددد  زد 
چذرن سوگذدی حد حا تعزیری وضع جشده بود و وسلهان ضارب وی بدر اسدا  اجخهداد خدود 

کرده است.   و غررت دحذی چذرن برخوردی 
گفت در صدورت صدحت داللدت رواحدت بدر افضدل چذرن، وی هن بدر  بدودن ووسدی توان 

کدده هذددوز یهودحددان بددا شخصددرت احشددان  ، اعخجددار آن جدداظر بدده دورهرسددول خدددا ای اسددت 
شذاخت الزم را پیدا جکرده بودجد. شداحد ودراد حضدرت، عددم اظهدار تفضدرل وی جدزد یهودحدان 
که با ججوت احشان عذاد داشخذد و اسخشدهاد یهدودی بده اهدل ذوده بدودن وی  ودحذه بوده است 
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که اثجدات شدود رسدول خود، دلرلی  بر ههرن ودعا است. الجخه این ادعا زواجی صحر  است 
 کرده باشذد، و حادکرد اسن برداشت راوی ججوده باشد. تصرح  به اسن ووسی خدا

هددر چذددد جعلددی بددودن ایددن رواحددت بدده دلرددل جقددش یهددود در تددروحم وحخددوای آن وحخهددل 
کدده روا حددت قابددل توجردده ججددوده و در اسددت، اوددا ادعددای جعددل قطعددی آن زودداجی صددحر  اسددت 

کده جعلدی داجسدخن ایدن رواحدت  حخ و عقدل باشدد. شداحان ذکدر اسدت  تعارض با وجاجی دین، تار
کهن چذرن روی کردی بده ایدن رواحدت جاشدذاخخه اسدت. صدرف  جظرحه وخ خری است و در آثار 

کعدج األحجد ار و اسخذاد به جقل ایدن رواحدت از سدوی ابدو هریدره بده دلردل احخهدال ارتجداط وی بدا 
یدرا اوال  ایدن رواحدت از غردر ابدو  کدافی جرسدت؛ ز اخذ این رواحت از وی برای وجعول خواجددن آن 
کعدج األحجدار بدرای وجعدول اجگداری رواحدات  ، صرف ارتجاط با  هریره جرز جقل شده است؛ ثاجرا 
کرده باشدد؛ کعج األخجار اخذ  که وی واقعا  آن را از  یرا وعلوم جرست  کافی جرست، ز  ابو هریره 

، جظر به شراح  فرهذگی و ادحاجی روزگار رسول خدا داد چذدرن  در ودحذه، احخهال ر  ثالدا 
،  ای در ودحذدده طجرعددی وی حادثدده یددره و دحگددر صددحابه آن را دحددده باشددذد؛ رابعددا  جهاحددد و ابددو هر

گوجده توان بدون پیش رواحت حاد شده را وی کده بدا  فرض جقل آن از ابدو هریدره بده  کدرد  ای تحلردل 
کده  جهایی جداشخه باشد و وسخلزم تذقرص رسول خدا ر ادله تعارضسای ججاشد؛ هر چذد 

  86بپذیرحن عهده رواحات تذقرص شخصرت ججوی از ابو هریره صادر شده است.
کده در تعدارض  با این حال، تصرح  وی گدزاره دحذدی  که هر رواحت حا هر تجرذی از حد   کذرن 

گدزارهبا وجداجی اعخقدادی و اجهداع وسدلهرن باشدد،  ای  از اعخجدار سداق  بدوده و در اصدل چذدرن 
دحذدی ججددوده و اوخذداع صدددور از سدوی شددارع دارد و صدرف وجددود آن در جواودع روایددی دلردل بددر 

 اعخجار آن جرست.

 جتیجه
گفخهدان ادحداجی دوره بعددت  جظدر بده زورذده« ال تفّضلوجی علدی ووسدی»رواحت  های قرآجدی و 
ایددن رواحددت طریدد  سددّذی داشددخه و بیشددخرین اوکددان صدددور دارد. هددر چذددد  رسددول خدددا

گدو را در آثدار حددحدی اهدل سدّذت بده خدود اخخصداص داده اسدت،  گفدت و  اجعکا ، بررسی و 
در احادحددث شددرعی جرددز « وذددع تفضددرل غرددر بددر رسددول خدددا»لکددن وحخددوای آن بدده شددکل قاعددده 

 87اجدد. گزارش شده است و برخی از عالهان شرعه جرز اوکدان صدحت صددور آن را جفدی جکدرده
                                                      

   .334ص ،4ج ،الذجی وضو   .86
 صدح  تقددیر علدی الهعذی لعل : بیان» است: هپرداخخ رواحات این تاویل به صدور احخهال صحت بر بذا جرز وجلسی  .87
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کردهدای سده  دچدار تعدارض دورجدی و بیروجدی بدوده و روی رواحات وذع تفضرل رسول خددا
گراحاجه و تفصرل در رفع این تعدارض جهدایی از  گاجه تضعرف )جعل پذداری(، تصحر  توجره

گفخهدان  سوی عالهدان شدرعه و سدّذی اراخده شدده اسدت. فقددان تدارحخی جگری، عددم توجده بده 
کردهدای  از عهده اشدکاالت روی ز اصول سرره تجلرغی رسول خداوری ا قرآجی، عدم بهره

کدده بددا روش سددّذخی راحددم در وجاحددث اصددول فقدده بدده تحلرددل و توجردده رواحددات  اول و دوم اسددت 
حدده وعرددار بددا جقددد روی وددورد جظددر پرداخخدده کددرد جعلددی پذددداری، فرضددره تفصددرل ذاتددی  اجددد. جظر

کراوددات( را د کارآودددتر از دحگددر تحلرددل )ججددوت و رسددالت( و عرضددی )وعجددزات و  ر ایددن ورددان 
گفخهددان قرآجددی و سددرره ججددوی و شددراح  تددارحخی یهودحددان ودحذدده،  داجسددخه اسددت و بددا توجدده بدده 

اراخدده « ال تفّضددلوجی علددی ووسددی»کردهددای پیشددرن در تحلرددل رواحددت  وفهددووی وخفدداوت از روی
 داده است.

 کتابنامه
ح _ ، احهددد بددن عجدددالعزیز بددن وقددرم قصددرر، ناالحادحددث الهشددکله الددوارده فددی تفسددرر القددرآن الکددر

 م.4130عربسخان: دار ابن جوزی، 
 ، عده وحدثرن، تحقر : ضرا  الدین وحهودی، قن: دار الحدحث،.األصول السخ  عشر _
دار االعخصددام،  روت:، حسددرن غرددج غالوددی هرسدداوی، بیدداؤلوددام الجخدداری و فقدده أهددل العددرام _
 م.4130 
 م.4929دار ؤحرا  الخراث العربی،  روت:، وحهد باقر وجلسی، بیبحار االجوار _
 م.4130 ، حسرن غرج غالوی هرساوی، قن: ورکز األبحاث العقاخدح ، الجخاری و صحرحه _
 م.4145، سرد هاشن بحراجی، تهران: بذراد بعدت، الجرهان فی تفسرر القرآن _
 دار الکتج العلهر ، بی تا.  روت:، ابن قخرجه، بیت ویل وخخلف الحدحث _
 ، وحهد بن طاهر بن عاشور، بی جا، بی تا.الخذویرالخحریر و  _
دار الکتدج  روت:، وحهدد عجدد الدرحهن وجدارکفوری، بیدتحف  األحوذی بشرح جاوع الخروذی _

 م.4990العلهر ، 
، ، علدی جدحددد بذداب، قددن: ووسسده اوددام خهرذددیتحلرلدی بددر عهلکدرد یهددود در عصدر ججددوی _

 ش.4326

                                                                                                                             
    (.393ص ،41ج ،االجوار بحار ل: ر. ) «أن الخجر
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کثرر، بی، اسهاعرل بن عهرو بتفسرر القرآن العظرن _  م.4149دار الکتج العلهر ،  روت:ن 
کذز الدقاخ  و بحر الغراخج _ ، وحهد بن وحهد رضا وشهدی، تهران: اجخشارات وزارت تفسرر 

 ش.4352ارشاد اسالوی، 
 م.4133دار ؤحرا  الخراث،  روت:تفسرر وقاتل بن سلرهان، وقاتل بن سلرهان بلخی، بی _
دار الهددالل للطجاعدد  و الذشددر،  روت:، بیدد، وحهددد حسددرن فضددل اهللتفسددرر وددن وحددی القددرآن _

 م.4149
 ش.4351، قرطجی، تهران: اجخشارات جاصر خسرو، الجاوع ألحکام القرآن _
کتابخاجده آحد  اهلل ورعشدی ججفدی، الدر الهذدور فی تفسرر اله ثور _ ، جالل الددین سدروطی، قدن: 

 م.4101
خددل الصدددم لددذهم الحدد  _ ؤلحرددا   ، وحهددد حسددن وظفددر، دوشدد : و سسدد  آل الجرددتدال

 الخراث، بی تا.
خددل الذجدددوا و وعرفددد  أحدددوال صدداحج الشدددرحعه،  _ أحهدددد بدددن حسددرن بیهقدددی، تحقرددد : عجدددد دال

 م.4926دار الکتج العلهر ، اول،  روت:الهعطی قلعجی، بی
کتدداب وددن ال ححضددره الفقردده _ ، وحهددد تقددی وجلسددی، تهددران: بذردداد روضدد  الهخقددرن فددی شددرح 

کوشاجحور.  فرهذگ اسالوی 
 م.4990دار الفکر،  روت:، سلرهان بن األشعث سجسخاجی، بیدسذن ابی داو _
 م.4923دار الفکر،  روت:، وحهد بن عرسی تروذی، بیالسذن _
 م.4140، شرحف ورتضی، قن: و سس  ؤسهاعرلران، الشافی فی االواو  _
 م.3000دار ؤحرا  الخراث العربی،  روت:، وحهد صال  وازجدراجی، بیشرح أصول الکافی _
 م.4924، تفخازاجی، پاکسخان: دار الهعارف الذعهاجر ، ی علن الکالمشرح الهقاصد ف _
قرصددری رووددی، تهددران: اجخشددارات علهددی و فرهذگددی،  ، وحهددد داوودشددرح فصددوص الحکددن _

 ش.4376
ثار _  م. 4995، أحهد بن وحهد بن سله  أزدی، بی جا: دار الکتج العلهره، شرح وعاجی اآل
 م.4924دار الفکر،  روت:بی، وحهد بن ؤسهاعرل بخاری، صحر  الجخاری _
 دار الفکر، بی تا. روت:، وسلن جرسابوری، بیصحر  وسلن _
گددوی اسددالم و وسددرحرت _ گفددت و  ، حردددر عروضددی، قددن: جشددر ادحددان، صددفاخاجه اصددفهان در 

 ش.4393
 ، عرذی، بیروت، دار ؤحرا  الخراث العربی، بی تا.عهدا القاری _
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 م.4146علهر ، دار الکتج ال روت:، عظرن آبادی، بیعون الهعجود _
 م.4929و سس  األعلهی للهطجوعات،  روت:، صدوم، بیعرون أخجار الرضا _
 ، وحهد ترجاجی، لذدن: و سس  الفجر، بی تا.فاس لوا أهل الذکر _
 دار الهعرف  للطجاع  و الذشر، بی تا. روت:، ابن حجر، بیفخ  الجاری _
 ، شوکاجی، عالن الکتج، بی تا.ررالجاوع بین فذی الرواح  و الدراح  ون علن الخفس فخ  القدیر _
خهد  _ ، ، حدر عداولی، قدن: و سسد  وعدارف ؤسدالوی ؤودام رضداالفصول الهههد  فدی أصدول األ

 ش.4375
، أبدی الهعدالی قوجدوی، تهدران: اجخشدارات ودولی، الفکول فی اسرار وسخذدات حکدن الفصدوص _
 ش.4374 
حاض: دار الوطن للذشکشف الهشکل ون حدحث الصحرحرن _  م.4997 ر، ، ابن جوزی، ر
 م.  3003الهرکز اؤلسالوی للدراسات،  روت:، جعفر ورتضی عاولی، بیوخخصر وفرد _
کن جرشابوری، بیالهسخدرل علی الصحرحرن _  دار الهعرف ، بی تا. روت:، حا
 ، احهد بن حذجل، بیرون: دار صادر، بی تا. وسذد احهد _
 بی تا.دار الهعرف ،  روت:، سلرهان بن داود طرالسی، بیوسذد الطرالسی _
، سعرد فرغاجی، تحقر : سرد جالل الّدین آشدخراجی، وشارم الدراری: شرح تاخر  ابن فارض _

 ش.4379قن: دفخر تجلرغات اسالوی، 
 م.4999و سس  األعلهی للهطجوعات،  روت:بی رجج برسی،وشارم أجوار الرقرن،  _
کوفی، بیالهصّذف _  م.4929دار الفکر،  روت:، ابن أبی شرج  
 زام صذعاجی، وذشورات الهجلس العلهی، بی تا.، عجدالرالهصّذف _
دار احرددا  الخددراث  روت:، فخرالدددین ابددو عجددداهلل وحهددد بددن عهددر رازی، بیددوفدداتر  الغرددج _

 م.4130العربی، 
، وحهددد تقددی جقددوی قدداحذی خراسدداجی، تهددران: وکتجدد  وفخدداح السددعادا فددی شددرح جهددم الجالغدد  _

 الهصطفوی، بی تا.
بهان بقلی شررازی، وصح : علی صدرایی خدویی،  ،الهکذون فی حقاخ  الکلن الطرج _ روز

 ورراث حدحث شرعه، دفخر دوم، قن: دار الحدحث،.
ح ،  ابن شهر آشوب، ججف اشرف: وکتج  وذاقج آل أبی طالج، _  م.4956الحردر
یددز بددن عجددد السددالم عددز الدددین، بیدد ،وذردد  السددول فددی تفضددرل الرسددول _ دار  روت:عجددد العز

 م.4924الکتاب الجدحد، 
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 ، اعظن پوحا، تهران: جشر هسخی جها،.هه قرآن با فرهذگ وسرحرتوواج _
قددن: ورکددز األبحدداث العقاخدحدد ،  ورکددز األبحدداث العقاخدددی، ووسددوع  وددن حردداا الهسخجصددرین، _
 م.4130 
ودرسرن   : اجخشارات اسالوی جاوعه ، وحهد حسرن طجاطجایی، قنالهرزان فی تفسرر القرآن _

 م.4147حوزه علهره، 
ححددداوی الجدددی، ؤسدددخاججول: وکتجددد  رح بددددأ األودددالیجخجددد  الْللدددی شددد _ ، وحهدددد بدددن سدددلرهان ر

 م.4925الحقرق ، 
، عجد الرحهن بن احهد جاوی، با وقدوه و تصدحر  جقد الذصوص فی شرح جقش الفصوص _

گفخددار : سددرد جددالل الدددین آشددخراجی، تهددران: و سسدده  و تعلرقددات: وحلرددام چرخرددَ، پیش
 ش.4324پژوهشی حکهت و فلسفه ایران، 

 ش.4370 ، عجد علی بن جهعه حویزی، قن: و سس  ؤسهاعرلران، جور الدقلرن _
کاشاجی، أصفهان: وکتج  االوام أورر اله وذرن علیالوافی _  العاو ، بی تا. ، فر  
، وحهدد جددواد بالغدی، بیددروت، و سسد  األعلهددی للهطجوعددات، الهددی ؤلددی دیدن الهصددطفی _

 م.4926
 م.4133دار الهدی ؤلحرا  الخراث،  روت:، ججاح طاخی، بییهود بدوب اؤلسالم _




