
دحة
سجا

فة ال
صحح

ی ال
سجج

عتجار
ا

 

 

 

20 

:
:
:
:

 اعتجارسججی الصححفة السجادحة

 1احهد غالمعلی
:چکیده

ک;;ه::_:=لس;;الم:علصهن:_بی;;خ::ص;;حصفه:س;;ج<دحه،:وش;;هورترین:وص;;ر=ث:ح;;دحسی:=ه;;ل =س;;خ:
::برخ;ی:س;شد:آن:ر=:وز;و=تر:خو=ج;;ده =ج;د.:ب;<:وج;ود:=ی;;ن:=دع;<،:در:ووض;وع<ت:ههس;و:ب;;<:آن،:در

کهز;;ر:ب;;ه:ص;;حصفه:س;;ج<دحه:=س;;زش<د:ش;;ده:=س;;خ:کت<ب .:وس;; له:=ص;;لی:در:ه;;<ی:فقه;;ی:
ک;;ه: چگ;;وجگی:پدح;;د:آو;;دن:=دع;;<ی:ت;;و=تر:ص;;حصفه:س;;ج<دحه:=س;;خ.:حقصق;;خ،:آن:=س;;خ:
گ;;ردآوری:ق;;ر=ین: =دع;;<ی:ت;;و=تر:ص;;حصفه:ب;;<:وعص<ره;;<ی:د=ج;;ش:رج;;<ل:س;;<زگ<ر:جصس;;خ،:ول;;ی:

کت<ب،:بی<ن :جگ<ه:فهرسزی:و:طریق:به: گون،:به:ویژه:در گر:=عزه<د:ب;ه:ص;دور:ص;حصفه::گوج<
که:به:عشو=ن:صح:سج<دحه ک<ول;ه:س;ج<دحه:ج;<وذرد=ر:=س;خ.:جوش;ز<ر:ح<ض;ر،:=ی:=سخ: صفه:

ک<رآو;;د:و;;ی ح;;<بی:رج;;<لی:ب;;ر=ی:=عزه;;<د:ب;;ه:وص;;ر=ث:وکت;;وب:ر=:ج< ز د=ج;;د:و:ب;;<:ف;;ر=هن:آوردن::=ر
کت;;<ب:ر=:ث<ب;خ:و;;ی:قرحش;ه کش;د.:دس;;ز<ورد:=ی;ن:پ;;ژوهش:آن::ه;<یی،:=طهصش;;<ن:عرف;ی:ب;;ه:=ی;ن:

کت<ب که:ج<م:بردن:ر=وح<ن:و:ذکر:طریق:در:وصر=ث: :=ز::=سخ: ب<ب:تصهن:و:تذر ::ه<ی:وشهور
کت<ب:ر=:جش<ن:وی دهد:و:ج<شش<خزه:بودن:برخی:ر=وح;<ن::=سخ:و:وسشد:بودن:دسزرسی:به:

ه<یی:و<جشد:وجود:سشده<ی:وزف<وت::کشد.:=لذزه:قرحشه:خللی:بر:وصر=ث:وکتوب:و=رد:جهی
:دع<ه<،:وجود:رو=حخ حدح;ه:ت;<:=ج;د=زه:ه<ی:پشج:بر=ی:برخی:=ز =ی::گ<جه:صحصفه:و:جصز:طری;ق:ز

:جه<حد.:صحصفه:سج<دحه:ر=:جذر=ن:ویضعف:سشدی:
ح;;;;;<بی:فهرس;;;;;زی،::هدددددا  کلحدددددد وا ه ز :=عزذ;;;;;<ر:ص;;;;;حصفه:س;;;;;ج<دحه،:رو=ح;;;;;<ت:ص;;;;;حصفه،:=ر

ح<بی:رج<لی. ز :=ر

 درآمد 
کت<ب :وص;;ر=ث::ص;;حصفه:س;;ج<دحه:حک;;ی:=ز:وش;;هورترین: ک;;ه:=ز:دیرب;;<ز:در ه;;<ی:ش;;صعی:=س;;خ:

:=ی;;;ن:ب;;;<:ج<م کت;;;<ب:پ;;;یش:=ز :2،«ص;;;حصفن:عزصق;;;ة»ه;;;<ی::ح;;;دحسی:ش;;;ش<خزه:ش;;;ده:=س;;;خ.:=ی;;;ن:
                                                          :

گر=حش:.:1  د=جشگ<ه:قرآن:و:حدحد.وزون،:قرآن:و:د=جشجوی:دکتری:ودرسی:وع<رف،:

 .3،:ر139،:وفصد،:ص=الو<لی.:2
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ش;ده::جگ;<ر=ن:ش;ش<خزه:و;ی:در:وص;<ن:فهرس;خ:5«دع<>:=لصحصفة»و::4«دع<>:=لک<ول»:3،«=لک<ول»
:=ب;ن:=عل;ن:آو;ده:=س;خ.«:=لص;حصفة:=لک<ول;ة»و:عشو=ن: :رو=ح;ِخ:بلخ;ی:=ز ::6در =ب;ن:ش;هر:آش;وب:در

ک;رده:=س;خ. :زو;<ن:ب;ه::7قرن:ششن:جصز:=ز:ههصن:تعذصر:=س;زف<ده: گ; ر : ب;ور:»ص;حصفن:س;ّج<دحه:در ز
ب;ور:حض;رت:د=وود:ب;ه:س;ذک:دع;<:و::9«=ججصل:=ه;ل:بی;خ»و::8«آل:وحّهد :ش;ده:=س;خ.:ز وش;هور

کله<ت:آهشگصن:بوده:=سخ.:شذ<هخ:صحصفه:به:=ججصل:ه;ن:در:وحز;و=ی:حکه;خ ::د=ر=ی: آو;وز
ک;;ه:برخ;;ی:ع<له;;<ن،:ب;;<: کت;;<ب:و:وحز;;و=ی: رف:آن:س;;ذج:ش;;ده:=س;;خ: آن:=س;;خ.:ش;;هرت:=ی;;ن:

:ب;<ره:آن:ر=:وس;کوت:=دع<ی:تو=تر:صحصفه،:بررس;ی =و;<:حقصق;خ،:آن::10بگ =رج;د؛:ه<ی:رج;<لی:در
که:ب<:وجود:شه<ر :=سش<د:ف;ر=و=ن:ب;ر=ی:ص;حصفه:س;ج<دحه، =ز:جظرگ;<ه:د=ج;ش:وص;طلح::11=سخ:

ح;;;<ن:در:هه;;;ه:طذق;;;<ت::=لح;;;دحد،:س;;;شد:ص;;;حصفه:ر=:جه;;;ی ی;;;ر=:فر=و=ج;;;ی:ر=و ت;;;و=ن:وز;;;و=تر:خو=ج;;;د؛:ز
:ب;;ه:ج<م:وش;<هده:جه;ی و:ه;<ی::وزوک;;ل:ب;ن:ه;;<رون::ش;;ود:و:ر=وح;<ن:دو:طذق;;ه:=ول:ب;ه:ح;;ک:پ;در:و:پس;ر

:زو;ره:خذ;ر:و=ح;د:ق;ر=ر:و;ی کت;<ب:در :=ین،:س;شد:=ی;ن: :بن:وزوکل:وشحصر:=سخ.:بش<:بر گص;رد.::عهصر
:جگ;;<ه:پژوهش;;گر=ن:پوش;;صده::در:س;;<ل ه;;<ی:=خص;;ر،:وط<لع;;ه:و:بررس;;ی:س;;شد:ص;;حصفه:س;;ّج<دحه:=ز

گ;ر=ن : :=ی;ن:زوصش;ه:وشزش;ر:ش;ده:=س;خ.:جه<جده:و:خوشذخز<جه،:آث;<ر ::12به;<یی:در :=ی;ن:آث;<ر =لذز;ه:در
:به:توضصح: ک;ردن:برخ;ی:بیشزر ک<وله:و:وعرفی:=فر=د:و=ق;ع:در:س;شد:و:جص;ز:برط;رف: طریق:صحصفه:

:=بز;;د=ی:س;;شد:پرد=خز;;ه:ش;;ده:=س;;خ:و:س;;رس:دح;;دگ<ه«:ح;;دثش<»=به<و;;<ت:در:خص;;وص: ه;;<ی::در
تردح;;د،::و;;شعکس:ش;;ده:=س;;خ.:ب;;ی:_=ج;;د::ک;;ه:س;;شد:ص;;حصفه:ر=:وز;;و=تر:خو=جده:_برخ;;ی:ع<له;;<ن:

:=ی;;ن:ه<ی:ش;;ش<خزه:ش;;:=دع;;<ی:ت;;و=تر:ع<له;;<ن:ب<ح;;د:ب;;<:ش<خص;;ه :ب<ش;;د؛:در:غص;;ر ده:ت;;و=تر:س;;<زگ<ر
                                                          :

3: :30،:صصفةدر=س;ة:ح;ول:=لص;ح.:=ین:عشو=ن:ر=:آق<ی:حسصشی:جاللی:در ک;ه:1)ص:رج;<ل:=لطوس;ی،:ب;ه:جق;ل:=ز (:آورده:=س;خ:
:=بز;;د=ی:جس;خه:ق;دحهی:ص;;حصفه :آس;ز<ن:ق;;دب:ح<ف;خ:ش;ده:=س;;خ،:چش;صن:آو;ده:=س;;خ:::ح<ف;خ:جش;د.:=لذز;ه:در ک;ه:در =ی:

ّهٍد:=لّص<ِدِ :» حَّ ِن:وَّ :ب  ِر فَّ ع  ّد:جَّ صِن،:جَّ ُحسَّ ِن:=ل  ِلی:ب  :ِقصِل:عَّ =ِت:ِون  وَّ <ُب:=لّدعَّ صِه::-ِکتَّ لَّ <ِو;ِل::-رحهة:=هلل:عَّ کَّ :=ل  ;<بَّ ِکتَّ ّهی: :حسَّ وَّ
ُل:ألِبی :=ألص  =ِت.:وَّ وَّ :=لّدعَّ <:ِفصِه:ِونَّ ِن:وَّ ُه:=هلُل:::ِلُحس  دَّ عَّ ِهی:أس  صصَّ هَّ ّهٍد:=لّز=ِوی:=ل  ِن:ُوحَّ :ب  =ِهصنَّ رَّ ِن:ؤب  ِن:ب  سَّ حَّ ِلی:=ل   «.عَّ

 .5964،: 431،:صرج<ل:=لطوسی.:4

 .434،:ص3،:ج=لطوسی:رج<ل؛:477،:ص3)طوسی(،:ج:=لفهرسخ؛:416،:ص3،:جرج<ل:=لشج<شی.:5

 .7،:ص=لصحصفة:=لسّج<دحة.:6

 .38،:صوع<لن:=لعله<>؛:179،:ص3،:جوش<قج:آل:=بی:ط<لج.:7

 .847،: 360،:صوع<لن:=لعله<>.:8

 .886،: 366.:هه<ن،:ص9

:=الجو=ر:10 .  .45،:صشرر:=لصحصفه؛:95و:ص:63،:ص330،:جبح<ر

:=الجو=ر.:11  .63،:ص330،:جبح<ر

ة:=.:ر. ::12 ح;;<ن:»؛::615:-:559،:ص=لرس;;<خل:=لرج<لص;;ة؛::716:-:617،:صلج<وع;;ة=لص;;حصفة:=لس;;ج<دحّ =س;;ش<د:و:وش;;<حخ:ر=و
ک<وله  .16،:ص«صحصفه:
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کت<ب:=سخ:و:بس. :ت یید: گفز<ری:=ز:سوی:ع<له<ن:در :صورت،:تشه<:
::وس;; له :پ;;ی:ح;;ل:آن:هس;;زصن،:=عزذ<رس;;شجی:ص;;حصفه:س;;ج<دحه:=ز :=ی;;ن:جوش;;ز<ر:در ک;;ه:در =ی:

:قرحش;ه:طریق:فر=هن:آوردن:قرحشه گ;ر:چ;ه::ه;<ی:رج;<لی:و:فهرس;زی:=س;خ.:=س;زف<ده:ص;حصح:=ز ه;<:=
کت;;;<ب:ص;;;حصفه::صفهتو=ج;;;د:س;;;شد:ص;;;ح:جه;;;ی س;;;ج<دحه:ر=:::ر=:وز;;;و=تر:جش;;;<ن:ده;;;د،:ول;;;ی:ش;;;هرت:
:=و;;<م:س;;ج<د::و;;ی کت;;<ب:ر=:=ز :=ی;;ن: جش;;<ن::_علص;;ه:=لس;;الم::_جه<ح<ج;;د:و:=طهصش;;<ن:عرف;;ی:ب;;ه:ص;;دور
ح;<بی:رج;<لی،:وج;ود:برخ;ی:=ف;ر=د:جظص;ر::وی ز :وشظر:د=جش:وص;طلح:=لح;دحد:و:=ر که:=ز دهد؛:چر=:

فه،:س;ذج:ض;عصف:ش;هردن:س;شد:خو=ه;د:=بو:=لهفضل:ش;صذ<جی:در:سلس;له:س;شد:=جزق;<ل:ص;حص
:=وج::ش;;د،:ول;;ی:چش;;<ن حن،:ر=وی:در چ;;ه:ب;;<:جگ;;;<ه:فهرس;;زی:ب;;ه:=جزق;;<ل:ص;;حصفه:س;;ج<دحه:بپ;;;رد=ز

:=جزق;;<ل:وص;;ر=ث:ح;;دحسی:=و<ج;;خ:ض;;عف:و;;ی :ب<ش;;د.:=ی;;ن:وق<ل;;ه:جهوج;;ه:تو=ج;;د:در ح;;<بی::د=ر ز :=ر =ی:=ز
ک;;ه :آجج;;<: که;;ن:=س;;خ.:=ز :ب;;<ره:وث;;و :ب;;ه:وز;;ون: ::فهرس;;زی:و:رج;;<لی:و:تحلص;;ل:روش;;هشد:در و;;زن:در

ک<ول;;ه::_علص;;ه:=لس;;الم::_وش;;د=ن:ب;;ه:=دعص;;ه:=و;;<م:س;;ج<د::دس;;زرب:عه;;وم:عالق;;ه و;;زن:ص;;حصفه:
ک<ول;;ه:س;;ج<دحه: :=بز;;د=:ب;;ه:وعرف;;ی:ص;;حصفه: :=ی;;ن:جوش;;ز<ر س;;ج<دحه:)ص;;حصفه:وش;;هور(:=س;;خ،:در

:دو:دحدگ<ه:رج<لی:و:فهرسزی:بر:وی:وی :آن:ر=:=ز حن:و:سرس:=عزذ<ر :جه<یین.::پرد=ز

 صحیفۀ مشهور
ک< که:=بن:سکون:و:ح<:عهص;د:=لرسس;<>،:=ز::54وله،:وجهوعه:صحصفه:سج<دحه: دع<یی:=سخ:

:=بو:=لهفضل:ش;صذ<جی،:رو=ی:سرش;ش<ب:ق;رن:س;وم،: ع<له<ن:قرن:ششن،:ب<:سلسله:سشد:وزصل:=ز
ک;;رده:=س;;خ.:ص;;حصفه ک;;ه:=و;;<م:س;;ج<د::گ;;ز=ر : :ب;;ر=ی:دو:فرزج;;د :=و;;<م:ب;;<قر::_علص;;ه:=لس;;الم::_=ی:

:ج:_علص;;ه:=لس;;الم::_ ح;;د:ب;;ن:عل;;ی:ب;;ه:ح<دگ;;<ر ک;;ه:جخس;;زصن:ر=وی::75ه<دج;;د،:و:ز دع;;<:د=ش;;زه:=س;;خ:
کرده:=سخ.:64صحصفه:جش<ب:وزوکل:بن:ه<رون: :دع<ی:آن:ر=:روجوحسی:

گرفز;ه:و:=و::64صحصفه: :ب;ن:وزوک;ل:ق;ر=ر: :فرزج;د :عهص;ر دع<یی:وزوکل:بن:ه<رون:در:=خزص<ر
ک;رده:=س;خ.:وه;ن :ر=وح<ن:حدحد:بی<ن: ک;ه:ج<وش;<ن:ب;ه::صحصفه:ر=:بر=ی:شه<ری:=ز کس;<جی: ت;رین:

:بن:وزوکل:آوده:=سخ،:عذ<رتعشو=  =جد:=ز::ن:ر=وی:عهصر

که:بر=ی:فرزجد :3 : کرد:و:رو=حخ:=و،:«:وحّهد:بن:=حهد».:=حهد:=لهطهر «:=ب;ن:وطه;ر»رو=حخ:
:ج<م:د=رد.«:وطهری»ح<:

:=سخ.«:=علهی»و:ح<:رو=حخ:«:=بن:=علن».:علی:بن:=لشعه<ن:=العلن؛:رو=حخ:1 :وشهور
ک;;ه:ب;;ر=ی:=حه;;د:ب;;ن:عذ;;د=هلل3 ک;;رد.:.:وحّه;;د:ب;;ن:ص;;<لح: :و:=و:ب;;ر=ی:عل;;ی:ب;;ن:و<ل;;ک:رو=ح;;خ:

:شود.:ج<وصده:وی«:=بن:و<لک»رو=حخ:
:«.=بن:فضل»؛:رو=حخ:«عذصد:=هلل:بن:فضل.:»4
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:«.=بن:=شکصج».:حسصن:بن:=شکصج؛:رو=حخ:5
:.:علی:بن:حه<د:بن:=لعال>؛:رو=حخ:=بن:حه<د.6

=هن:آوردن:ب<:ف;ر:13(،197أبو:=لهفضل:وحّهد:بن:عذد:=هلل:بن:عذد:=لهطلج:شصذ<جی:)وزولد:
ک;ه:ب;<:=س;زقذ<ل:ع<له;<ن:رو::رو=حخ:=علهی:و:رو=حخ:وطهری،:صحصفن:س;ّج<دحه =ی:ر=:پدح;د:آورد:

کشون:شرر::به :=ی;ن::ه<:و:ترجهه:رو:شد:و:ت<: گوجی:بر=ی:آن:جوشزه:شده:=سخ.:ور=د:و;<:در گوج< ه<ی:
ک<ول;ه:س;ج<دحه،:ص;حصفه :=ز:صحصفه:وش;هوره:ح;<:ص;حصفه: ک;ه:ش;صذ<جی:ف;ر=هن::جوشز<ر =ی:=س;خ:

کردج;د،::ه:=سخ.آورد :=بو:=لفضل:وحّه;د:ب;ن:عذ;د:=هلل:ش;صذ<جی،:ص;حصفه:ر=:رو=ح;خ: که:=ز ر=وح<جی:
:و::عذ;;<رت =ج;;د:=ز::ش;;صخ:وفص;;د،:وحّه;;د:ب;;ن:ه;;<رون:تلعکذ;;ری،:وحّه;;د:عکذ;;ری،:=ب;;ن:=ش;;ش<ب:ب;;ز=ز

:حسصن:بن:عذصد:=له:غض<یری.
:ر=:=ر=خ;;ه:و;;ی :ر=وح;;<ن:ص;;حصفه:وش;;هور :=حشج;;<:جه;;ود=ری:=ز ز:ده;;صن:و:س;;رس:وث<ق;;خ:برخ;;ی:=:در

:جه<یین.:وی:ر=وح<ن:ر=:بررسی:

:
                                                          :

 .448،: 506،:ص=بن:د=ود:رج<ل؛:99:_:98،:صرج<ل:=بن:=لغض<خری؛:633،: :403)طوسی(،:ص=لفهرسخ.:13
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 بررسی رجالی صحیفۀ مشهور
:و:و=حد:تقسصن:وی شود.:ر=ه:=رزشص<بی:خذر:و=حد،:بررسی:ت;ک:ت;ک::خذر،:به:دو:دسزه:وزو=تر

گر:ههه:ر=وح<ن:شر=حط:صحخ:ر=:د=شزه:ب<ششد،:خذر:صحصح ش;ود::ج<وصده:و;ی:14ر=وح<ن:=سخ.:=
:ر=وح<ن:شر=حط:صّحخ:حدحد: ت;و=ن::ر=:به:دسخ:جص<ورد،:حدحد:ر=:جه;یو:چش<جچه:حّزی:حکی:=ز

:=ین:صورت،:بش<:ب;ر:ش;ر=حط:جدح;د،:ح;دحد:ب;ه:حک;ی:=ز:س;ه:دس;زن:حس;ن، :15صحصح:خو=جد.:در
:تذدیل:خو=هد:شد.:17و:ح<:ضعصف:16ووثق

:و=حد. :و:خذر :ب<ر :سشد:صحصفن:سّج<دحه:دو:جظرحه:وجود:د=رد::وزو=تر :در
:بررسی:تواتر:سند:صحیفه:سّجادحة

گص;ری:ص;حصفه:س;ذج:ش;د:ت;<:برخ;;ی:=هزه;<م:ع<له;<ن:دحش;ی:ب; ه:جق;ل:ص;حصفن:س;;ّج<دحة:و:فر=
د=جشهشد=ن:=سش<د:صحصفه:ر=:وز;و=تر:بد=جش;د.:عاّلو;ه:وحّه;د:تق;ی:وجلس;ی،:=س;<جصد:ص;حصفه:ر=:

که:ور=د:=حش<ن:=ز:=سش<د،:وجهوعه:=ج<ز=تی:=س;خ::19شهرده:=سخ.:18سشد:56300 بدیهی:=سخ:
گرد=ن ک;;ردن:ص;;حصفه:س;;ج<دحه:ب;;ه:ش;;< خ;;ود:در:ط;;ول:ق;;رون:وزه;;<دی::ک;;ه:ع<له;;<ن:ب;;ر=ی:رو=ح;;خ:

ح;;;<ن::د=ده :برخ;;;ی:طذق;;;<ت،:ر=و :ته;;;<م:طذق;;;<ت:حکس;;;<ن:جصس;;;زشد.:در گوج;;;ه:س;;;شده<:در =ج;;;د.:=ی;;;ن:
که:در:برخی:طذق<ت:دحگ;ر:تشه;<:ح;ک:ر=وی:آن:ر=:جق;ل::بسص<ری:حدحد:ر=:جقل:وی کششد؛:ح<ل:آن:

ک;;رده:=س;;خ.:وص;;ر:د=و;;<د،:دحگ;;ر:ع;;<لن:ج<و;;د=ر:دور=ن:ص;;فوی،:س;;شد:ص;;حصفه:ر=:وز;;و=تر:خو=ج;;ده:
:20=سخ.
 جقد

:ه;;ر:طذق;;ه:ب;;ه:=ج;;د=زه ح;;<ن:آن:در ک;;ه:تع;;د=د:ر=و گوحش;;د: :ب;;ه:خذ;;ری: ک;;ه:=حزه;;<ل::وز;;و=تر =ی:برس;;د:
:ب;<ر :س;شد:ص;حصفن:س;ّج<دحه:دس;خ:هن ک;ن:در:دو::د=سز<جی:آج<ن:برک ب:ع<دتً<:وح<ل:ب<شد.:در

                                                          :
ف;;ی:عل;;ن::=لرع<ح;;ة<ت:).:ص;حصح::ح;;دحد:=تص;;ل:س;شده:=ل;;ی:=لهعص;;وم:بشق;ل:=لع;;دل:=الو;;<وی:ع;;ن:وسل;ه:ف;;ی:جهص;;ع:=لطذق;14

 (.66،:ص=لدر=حة

::.:حسن::حدحد:و<:=تصل:سشده:ؤلی:=لهعصوم15 :وع;<ره:ب; م:و;ن:غص;ر :وعزه;دً=:ب;ه،:غص;ر بنو<وی:وهدور،:ودحً<:وقذواًل
 (.18،:صدر=س<ت:فی:علن:=لدر=حة:تلخصص:وقذ<ب:=لهد=حةجص:علی:عد=لزه:)

:(.30ه:وع:فس<د:عقصدته:)هه<ن،:ص.:ووثق::و<:=تصل:سشده:ؤلی:=لهعصوم:بهن:جص:=ألصح<ب:علی:توثصق16
 (.31.:ضعصف::و:هو:و<:لن:حجزهع:فصه:شروط:أحد:=ألقس<م:=لس<بقة:)هه<ن،:ص17

:=سش<د:دحگر:وی18 :=ج<ز=ت:=سخ.:وقزی:فردی:در:سلسله:=سش<د:وزف<وت:=ز شود،:آن::.:وشظور،:=شخ<ص:وزعدد:ذکر:شده:در
 آورجد.:ر=:حک:سشد:جدحد:به:شه<ر:وی

:=الجو=ر.:19 :.63ص،:330،:جبح<ر
:.45،:صشرر:=لصحصفه.:20
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:ته;<وی:رو=ح;<ت:پ;شج :ب;ن:وزوک;ل:در گ<ج;ه:پیش;صن:چش;صن:=تف;<قی::طذقن:وزوکل:ب;ن:ه;<رون:و:عهص;ر
گ;;ر:س;;شد:جصفز;;<ده:= :=ی;;ن،:س;;شد:ص;;حصفه:ر=:ب<ح;;د:وف;;رد:ج<وص;;د.:ح;;<ل:= بی;;دی»س;;خ.:بش;;<:ب;;ر :«:ز در

حدحه:ر=::=تح<ف:=لس<دة:=لهزقصن :=وصر:و<جد:حسصشی:دشزکی:جقل:شده:=سخ::_و:طریق:ز :_که:=ز
ک;ه: هن:بپ یرحن،:سشد:صحصفه،:ب<:=جدکی:تس<وح،:وس;زفصض:خو=ه;د:ب;ود.:حقصق;خ،:آن:=س;خ:

کشون:جس;;خه :=وص;;ر:و<ج;;د:دش;;زک:ت;;< :=ی;;ن،:=دع;;<ی:=ی:=ز بی;;دی:ح<ف;;خ:جش;;ده:=س;;خ.:بش;;<:ب;;ر ی:و:ز
:کن:بر=ی:ههه:=دعصه:صحصفه،:دشو=ر:خو=هد:بود.:=سزف<ضه،:دسخ:

:بررسی:صحت:سند:صحیفۀ:سّجادحه
:وقز;;;ی:=دع;;;<ی:ت;;;و=تر:در:س;;;شد:ص;;;حصفن:س;;;ّج<دحه:پ یرفز;;;ه:جش;;;ود،:ب<ح;;;د:خذ;;;ر:و=ح;;;د:ب;;;ودن:

ح;;;<ن:تحقص;;;ق:ش;;;ود.:س;;;شد:=بز;;;د=:آن:بررس;;;ی: :ب;;;<ر :ت;;;ک:ت;;;ک:ر=و :ی:ص;;;حصفن:وش;;;هوره:ش;;;ود:و:در
:چشصن:=سخ::

(:> جَّ ثَّ ّدَّ :1كَّ ;دَّ مَّ َْ
َّ
;ِن:ْب;ِن:أ سَّ ;ُد:ْب;ُن:=ْلحَّ ّمَّ ;ِن:ُمحَّ سَّ ُبو:=ْلحَّ

َّ
،:أ ًِ رَّ <ُ>:=هّشَّ یَّ يِن،: َّ ُم:=هّدِ جْ ،:نَّ

ُ
ّل جَّ

َّ
حُد:=ْب (:=هّسَّ

;ُ :=هّلُل:) مَّ َِ ;حِجی:رَّ سَّ ;ِوی:=ْلحُ لَّ ح; :=ْهعَّ :ْب;ِن:يحْ رَّ ِد:ْبِن:ُعمَّ ّمَّ ِلی:ْبِن:ُمحَّ :2ْبِن:عَّ
َّ
::أ ;<لَّ ;حُ :(،:قَّ ;<:=هّشَّ جَّ رَّ ْخجَّ

(: ح<رَّ ;ْ رَّ :ْب;ِن:شَّ ;دَّ مَّ َْ
َّ
ُد:ْبُن:أ ّمَّ ْجِد:=هّلِل:ُمحَّ ُبو:عَّ

َّ
ِعحُد،:أ :3=هّسَّ :=لُْم;ْ ِمِجحنَّ ِمح;ِر

َّ
;<:أ جَّ ْواَّ ;ِة:مَّ =جَّ زَّ ;<ِزُن:ِلاِ (،:=ْلاَّ

<ِهٍب: ِب : َّ
َّ
ِلی:ْبِن:أ ُم::_عَّ الَّ حِ :=هّسَّ لَّ ْشرَّ::_عَّ :عَّ ِة:ِسّتَّ جَّ ِل:ِمْن:سَّ َّ ّ

َّ
ِباٍع:=ْب :اَّ ْ ِر ٍة:ِفی:شَّ ْمِسِم<خَّ :خَّ َّ : هَّ

;ِد:ْب; ّمَّ ;ِد:ْب;ِن:ُمحَّ ّمَّ :ُمحَّ ْجُبوٍر ِب :مَّ
َّ
ُد ِق،:أ حِ :=هّبَّ ِن:=هّشَّ <:عَّ ْعُتهَّ مِ ::سَّ <لَّ ُع.:قَّ ْسمَّ

َّ
<:أ جَّ

َّ
:أ حِ : َّ لَّ ًه:عَّ َّ<= ِن:ِقرَّ

ِل) ّدِ ِری:=لُْمعَّ :=ْهُعْكجَّ يِز ِو ْجِد:=ْهعَّ :ْبِن:عَّ دَّ مَّ َْ
َّ
ُ :=هّلُل::_(4أ مَّ َِ ِل::_رَّ ّضَّ ِب :=لُْمفَّ

َّ
ْن:أ ْجِد:=هّلِل:،:عَّ ِد:ْبِن:عَّ ّمَّ ُمحَّ

<ِجی:) حجَّ ِلِب:=هّشَّ :ْب;ِن:5ْبِن:=لُْمّطَّ ;ِر ْعفَّ ِد:ْب;ِن:جَّ ّمَّ :ْبُن:ُمحَّ ُر ْعفَّ ْجِد:=هّلِل:جَّ ُبو:عَّ
َّ
حُف،:أ ِر <:=هّشَّ جَّ ثَّ ّدَّ ::كَّ <لَّ (،:قَّ

ِب;
َّ
ِل;ی:ْب;ِن:أ :عَّ :=لُْم;ْ ِمِجحنَّ ِمح;ِر

َّ
;ِن:ْب;ِن:أ سَّ ِن:ْب;ِن:=ْلحَّ سَّ :ْبِن:=ْلحَّ ِر ْعفَّ ِن:ْبِن:جَّ سَّ <ِه;ٍب:=ْلحَّ ;يِهُم::_ : َّ لَّ عَّ

ُم: الَّ ح;<ُت:)6):_=هّسَّ ;<ٍس:=هّوَّ ّطَّ :ْبِن:خَّ رَّ ْجُد:=هّلِل:ْبُن:ُعمَّ <:عَّ جَّ ثَّ ّدَّ ::كَّ <لَّ :7(،:قَّ َّ : حنَّ :ِس;ّتِ ْم;ٍس: َّ :خَّ ةَّ ;جَّ (:سَّ
ُم:) ْعلَّ

َّ
<ِن:=ْب ْعمَّ ِلی:ْبُن:=هّجُ <ِهی:عَّ ِجی:خَّ ثَّ ّدَّ ::كَّ <لَّ حِن،:قَّ تَّ :ْب;ُن:ُمتَّ:8ِم<خَّ ح;ُر ِجی:ُعمَّ ثَّ ;ّدَّ ::كَّ ;<لَّ ;ٍل:(،:قَّ ّكِ وَّ

ْلِمی:) ِفی:=ْهجَّ قَّ :)9=هّثَّ <ُا نَّ ِل:ْبِن:هَّ ّكِ وَّ ِباِ :ُمتَّ
َّ
ْن:أ :(.:11(،:عَّ

:=ین:سلسله:سشد،: ح;د:و::30در :آخ;ر:ه;ن:وزوک;ل:=ز:ححص;ی:ب;ن:ز ر=وی:ج<م:برده:شده:=سخ:و:در
:=ی;;ن،:ب;;ه:بررس;;ی::_علص;;ه:=لس;;الم::_=و;;<م:ص;;<د : ک;;رده:=س;;خ.:بش;;<:ب;;ر ص;;حصفه:س;;ج<دحه:ر=:رو=ح;;خ:

حن::وجود:در:سشد:ویرج<لی:ح<زده:ر=وی:و :پرد=ز
گوحش;;د :ح;;ّدثش<،:ج;<م:ب;;رده3) :ر=:ب;;ه:عش;;و=ن: ش;;<عر:و::21=ج;;د::=ب;;ن:س;;کون:حل;;ی،:(:ح;دثش<::دو:جف;;ر

:ع;;<ولی:=و:ر=:ف<ض;;ل،:ص;;<لح،:ش;;<عر:و:=دح;;ج:وعّرف;;ی::606)م:22=دح;;ج:ق;;رن:شش;;ن  (.:ش;;صخ:ح;;ّر
                                                          :

ح<ه:=لعله<>.:21 حعه؛:309،:ص5،:جر  .8،:ص35،:ج=ل ر

ک;;رده:=س;;خ:)ر. ::22 :و;;در: خ<ته;;ة:؛:3784،: 399،:ص1::جبغص;;ة:=لوع;;<ة.:س;;صوطی:ج;;<م:=ب;;ن:س;;کون:ر=:آورده:و:=و:ر=:بس;;ص<ر
 (.51،:ص3،:ج=لهسزدر 
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:23کرده:=سخ.
گوحش;;د :ح;;ّدثش<:=ب;;ن:س;;کون:=س;;خ. ک;;ه: :ب;;ود: :=ی;;ن:ب;;<ور ،:عهص;;د:و:دحگ;;ری:24ش;;صخ:به;;<یی:ب;;ر

:=س;;;خ.:=و:ر=:ف<ض;;;ل،:جلص;;;ل،:د=ر=ی::26هذ;;;ة:=هلل:ب;;;ن:ح<و;;;د،:لغ;;;وی:25 (630=لرسس;;<>:)م وش;;;هور
:بزرگ;;<ن:=ص;;ح<ب:د=جس;;زه:28وحق;;ق،:ب;;<رع،:ض;;<بط،:27کت;;<ب، و::30وص;;ر:د=و;;<د:29=ج;;د.:=دح;;ج:و:=ز

=ج;د.:ب;<:توّج;ه:ب;ه:ه;ن:طذق;ه::گوحشد :حّدثش<:ر=:عهصد:=لرسس<>:د=جس;زه:31خ<ن:ودجی:شصر=زی،:علی
::و:عهص;;د:=لرسس;;<>،:ه;;ر:دو:جف;;ر:ر=:و;;ی:س;;کون:ب;;ودن:=ب;;ن: گوحش;;د :ح;;ّدثش<،:ب;;ه:ش;;ه<ر ت;;و=ن:ب;;ه:عش;;و=ن:

:برخی:=ج<زه:آورد؛: که:=ز :=حش;<ن::32آحد.:ه<:بروی:ج<وه:چش<ن: گوحشد :ح;ّدثش<،:ه;ر:ح;ک:=ز به:هر:ح<ل،:
ح<ن:جهی :سشد:ز یر=:هر:دو:بزرگو=ر:ودر:شده:ب<شد،:به:=عزذ<ِر :=جد.:رس<جد؛:ز

ن:=لدین:أبو:=لحسن:وحّهد:بن:=لحسن:بن:أحه;د:ب;ن:عل;ی:(:به<>:=لشرف::سّصد:أجّل:جج1)
:بن:وحّهد:بن:عهر:بن:ححصی:=لعلوی:=لحسصشی.

ک;;;;;ه:در:س;;;;;شد:ص;;;;;حصفه:بررس;;;;;ی:و;;;;;ی ::جخس;;;;;زصن:=س;;;;;ن:ظ;;;;;<هری: ش;;;;;ود،:به;;;;;<>:=لش;;;;;رف:=ز
:جو=دگ<ن:=و<م:سّج<د::شخصّصخ ب;ود.:ج;ّد:=ع;الی::_علص;ه:=لس;الم::_ه<ی:قرن:ششن:=سخ.:وی:=ز

و:جزد:=حش<ن:ج<حگ;<ه::33بود:_علصه:=لسالم::_شد :=و<م:ص<د ::،:تربیخ«حسصن،:ذو:=لدوعة»وی:
:به;<>: :=ب;ن:س;کون:و:عهص;د:=لرسس;<>،:ح;<زده:ت;ن:=ز:ع<له;<ن:ص;حصفه:ر=:=ز خ<صی:د=شخ.:=فزون:بر

کرده :ب<شد.:=لشرف:جقل: که:ش<حد:در:=عزه<د:=فز=یی:به:به<>=لشرف:وؤثر :34=جد:
                                                          :

:.635،: 103،:ص1،:جأول:=زول.:23
ح<ه:=لس<لکصن:فی:شرر:صحصفة:سّصد:.:24 :.53،:ص3،:ج=لّس<جدینر
حعه.:25  .161،:ص3،:ج=ل ر

فصن؛:85،:ص38.:هه<ن،:ج:26  .336،:ص33،:جوعجن:=لهؤلّ

 .3053،: 341،:صأول:=زول.:27

:شصخ:به<یی::=لشصخ:=إلو<م:=لهحقق:=لض<بط:=لذ<رع:)28 :=ج<زه:شهصد:ث<جی:به:پدِر :=الجو=ر.:در  (.358،:ص308،:جبح<ر

 .3053،: 341،:صأول:=زول.:29

 .45،:صحصفهشرر:=لص.:30

ح<ه:=لس<لکصن:فی:شرر:صحصفة:سّصد:=لّس<جدین.:31  .53،:ص3،:جر

:=الجو=ر.:32 :ر.: ::131و:ص:361،:ص330،:جبح<ر کذصرة؛:جصز ح<ه:=لعله<>،:صورة:=ج<زة:  .309،:ص5،:جر

 .163،:صعهدة:=لط<لج.:33

ح;;<ن:چش;;صن:=س;;خ:::ک<و;;ل.:34 :=لکذص;;ر.:وحّه;;د:ب;;ن:جعف;;ر:وش;;هدی،:وؤل;;ف:3ترین:فهرس;;خ:ر=و :(،:530تول;;د::ح;;دود:):=له;;ز=ر
:ب;;ن:عل;;ی:ب;;ن:جعف;;ر:وش;;هدی،:1 :ب;;ن:=ب;;ی:4.:هذ;;ة:=هلل:ب;;ن:جه;;<،:3.:جعف;;ر :=لفض;;ل:وحّه;;د:ب;;ن:وحّه;;د:ب;;ن:ش;;عرة،::.:جعف;;ر
ّح;ة(،:6.:=بو:=لق<سن:بن:=لزکی:=لعلوی،:5 .:س;<لن:ب;ن:7.:ض;ص<>:=ل;دین:=ب;و:=لف;زح:وحّه;د:ب;ن:وحّه;د:=لح;<خری:)=ب;ن:=لجعفر

:=لخ;<زن،:9=لعذ<دی:=لحّلی،::.:عربی:بن:وس<فر:8قذ<دوحه:)قذ<روحه(،: ح<ر .:=بو:ط<لج،:حهزة:بن:وحّه;د:ب;ن:=حه;د:ب;ن:ش;هر
حس:=لحّلی،:30 ؛:635:_:633،:ص=لصحصفه:=لسج<دحة:=لج<وع;ة.:جظ<م:=لشرف:=بو:=لحسن:بن:=لعرحض:)33.:وحّهد:بن:=در

ه:=حش<ن:هن:ک:(.:وحدث:جوری:ج<م:وحّهد:بن:جعفر:وشهدی:ر=:جص<ورده:=سخ؛:در:ح<لی53،:ص3،:جخ<تهة:=لهسزدر 
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:)زج;;ده:در:3) =هلل:وحّه;;د:ب;;ن:=حه;;د:ب;;ن:: (؛:=ب;;و:عذ;;د536(:وحّه;;د:ب;;ن:=حه;;د:ب;;ن:ش;;هرح<ر
کت;<ب گرد=ن:ش;صخ:طوس;ی:و:د=و;<د:وی:ب;ود.::شهرح<ر،:فقص;ه:و: ش;ش<ب:ق;رن:شش;ن:هج;ری،:=ز:ش;<

کت<بخ<ج;;ه:ر=:ب;;ه:خ<ج;;د=ن:عله;;ی:آل:ش;;هرح<ر:س;;ررد:و:ت;;<: :زو;;<ن:خ;;ود،:وس;;ؤولصخ: ش;;صخ:طوس;;ی:در
کت<بخ<ج;;ه:بودج;;د.  ،:536به;;<>:=ش;;رف:در:س;;<ل::35پ<ح;;<ن:ق;;رن:شش;;ن،:آل:ش;;هرح<ر،:وزص;;ّدی:=و;;ور:

:=و:ب;;<:عش;;و=ن:=و;;صن:و:خ;;<زنص;;حص :=و:ش;;شصده:=س;;خ.:در:سلس;;لن:=ح<دح;;د،:=ز ح;;<د:ش;;ده::36فه:ر=:=ز
ک;;ه:بی;;<ن کت;;<ب:گ;;ر:=و<ج;;خ:=س;;خ: :خذص;;ر،:وشزج;;ج::شش<س;;ی:وی:=س;;خ.:فهرس;;خ:د=ری:و: جگ;;<ِر

کرده:=سخ. :=و:ب<:عشو=ن:فقصه:ص<لح:ح<د: :37=لدین،:=ز
;;ری:وع;;ّدل:)م:4) (؛:=ب;;و:وشص;;ور: 471(:=ب;;و:وشص;;ور:وحّه;;د:ب;;ن:=حه;;د:ب;;ن:عذ;;د=لعزیز:ُعکذَّ

گرد=ن:سّصد:ورتض;ی :ش< :وش;<حخ:خطص;ج:بغ;د=دی:ب;ود.:38وعّدل،:=ز و:خطص;ج::40=ب;ن:=ثص;ر:39و:=ز
کرده :=جد.:بغد=دی:=و:ر=:صدو :وعرفی:

کس;ی::لقج:وعّدل:بی<ن ی;ر=:وع;ّدل:ب;ه: گ;ر:ج<حگ;<ه:=جزه;<عی:و:ویژگ;ی:شخص;ّصزی:=وس;خ؛:ز
ک;;;ه:ج;;زد:ههگ;;;<ن:ب;;;ه:ع;;;د=لخ:وص;;ف:و;;;ی:و;;ی :<:خلصف;;;ه:ش;;;ده:=س;;;خ:و:ق<ض;;ی:ش;;;هر:و:ح;;;:گفزش;;;د:

:جه;;;ی گفز;;;ه:وع;;;ّدل:وذش;;;ی:ب;;;ر:ع;;;د=لخ:ش;;;هود،::هرگ;;;<ه:ع;;;د=لخ:ش;;;هود:بر=حش;;;<ن:وح;;;رز :ش;;;د،:ب;;;ه:
:41کردجد.:=عزه<د:وی

ک;;;وفی:387:_:197(:=ب;;;و:=لهفض;;;ل:وحّه;;;د:ب;;;ن:عذ;;;د:=هلل:ب;;;ن:=لهطل;;;ج:=لش;;;صذ<جی:)5)  (؛:
گ ر=ج;;;د ح;;;<دی:ح;;;دحد::42=الص;;ل:ب;;;ود:و:سر=س;;;ر:عه;;;ر :ر=:در:س;;;فره<ی:ح;;دحسی: و:=ز:وش;;;<حخ:ز

کت;;<ب:ش;;شصد.:=س;;<تصد: :=س;;ز<د=ن:جج<ش;;ی،: ح;;<د:وی:س;;ذج:ش;;د:ت;;<:=ب;;و:=لف;;رج:قش;;<جی،:=ز وعج;;ن:ز
:ب<ر :=سز<د=ن:=و:جگ<شخ.:=لرج<ل:أبی:=لهفضل :ر=:در

کت;;<ب:ه;;<ی:فر=و=ج;;ی:ر=:ب;;ر=ی:ش;;صذ<جی:ج;;<م:ب;;رده:کت;<ب ،:ف;;ر=خض،:=له;;ز=ره;;<ی::=ج;;د؛:=ز:آن:جهل;;ه:
:=وص;ر:=له;ؤوشصن:43،=لوالد=ت:=لطّصذ;ة کت;<بو;ز=ر:=لحس;صن،:و;ز=ر و;ن:روی:ح;دحد::کت;<ب،:=ل;دع<>:،:

                                                                                                                                       :
:به<>:=لشرف:رو=حخ:ششصده:=سخ:)ر. :: :=الجو=روسزقصهً<:=ز  (.47،:ص309،:جبح<ر

ح<ه:=لعله<>.:35  .11،:ص6،:جر

 .595،:ص=لزحصصن؛:336،:ص=لهز=ر.:36

 .:410،: 331،:وشزجج:=لدین،:ص=لفهرسخ.:37

 .490،:ص3،:جخ<تهة:=لهسزدر .:38

حخ:بغ;د=د:=و:ودحش;ة:=لس;الم.:39 حخ:تول;د:=و:ر=:.:خطص;;ج،:ت;139،:ص3،:جت;<ر ک;ه:ب;ه:جظ;ر:وی481<ر ک;رده:=س;;خ: : رس;;د:: ،:ذک;ر
حخ:تولد:وی: حخ:وف<ت:384تصحصف:ب<شد:و:ت<ر   .471 ،:=سخ:و:ت<ر

حخ.:40  .337،:ص30،:ج=لک<ول:فی:=لز<ر

 .365،:صوعجن:وصطلح<ت:=لرج<ل:و:=لدر=حة؛:138،:ص3،:جتشقصح:=لهق<ل.:41

 .3059،: :396،:صرج<ل:=لشج<شی.:42

 .::633،: 403،:صفهرسخ:=لطوسی.:43
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کت<ب:غدیر:خن حد:بن:علی:بن:=لحسصن،: کت<ب:ون:روی:عن:ز حد،: کت<ب:فض<خل:ز =لش;<فی:ف;ی:،:
کت<ب:علوم:=لزحدحة :أبی:حشصفة،: کت<ب::=خذ<ر :44.=لقلنو:

: :=لرو=ح;;ة»:45،«حس;;ن:=لحف;;ب»=و:ر=:ب;;<:عذ;;<ر=تی:جظص;;ر :ف;;ی:طل;;ج:=لح;;دحد:»و::46«کثص;;ر س;;<فر
::سزوده:47«عهره که:به::ت<:آن:48کن:جصسخ=جد.:عذ<ر=ت:تضعصف:وی:جصز ه;ن:«:وض;ع:ح;دحد»ج<:

ک;رد.:=ب;ی:=لهفض;ل::ت;و=ن:جه;ع:=لذزه:عذ<ر=ت:ظ;<هرً=:وزض;<د:رج<لص;<ن:ر=:و;ی:49وزهن:شد. بش;دی:
:=بزد=::هن که:جج<شی:جوشزه:=سخ،:در :«:ث<بخ»چش<ن: گرفز<ر :شد:«:خلط»بود:و:سرس:

:50ك<ن:فی:أ ل:أمره:ثجتً<:ثم:خلط.

حخزگی»به:وعش<ی:«:خلط» که:ب;ر:=سخ:و:«:در:هن:ر گصری:=سخ: در:ه;ن:آوصخ;زن:»عشو=ن:فر=
حخ;;زن:رو=ح;;<ت:وشک;;ر:و:وع;;روف»،:«=عزق;;<د:ص;;حصح:و:ف<س;;د :دره;;ن:آوصخ;;زن:=س;;ش<د:»،:«دره;;ن:ر

::51کش;;د.:دالل;;خ:و;;ی«:دره;;ن:ب;;ودن:وط<ل;;ج:ص;;حصح:ب;;<:غص;;ر:ص;;حصح»و:«:ب;;<:حک;;دحگر ظ;;<هرً=:در
ی;ر=:آث;<ری:و<جش;د:::=ین ،:=لزحدح;ه:=لش;<فی:ف;ی:عل;ومج;<:و;ر=د:خل;ط:و; هذی:=ب;ی:=لهفض;ل:=س;خ؛:ز

حدکت<ب: کت<ب:فض<خل:ز ح;د:ب;ن:عل;ی:ب;ن:=لحس;صن،: کت;<ب::ون:روی:عن:ز :أب;ی:حشصف;هو: ر=::أخذ;<ر
:جگ<شزه:=سخ.

:ب<ره:وی:جوشزه:=سخ: که:جج<شی:در :ب<ره:=بو:=لهفضل،:عذ<رتی:=سخ: :جکته:دحگر:در
:بو=س;;طة:باج;;ی: :;رأح;;ت:ه;;ب=:=هش;;ح : :سم;; كرح;;رً=،:ث;;م:توقف;;ت:ع;;ن:=هر =ح;;ة:عج;; :نّا عت:مج;; :

:52باج .
:=ب;;;ی:=لهفض;;;ل:ش;;;شصده:=س;;;خ،::=ز:عذ;;;<رت:جج<ش;;;ی:برو;;;ی ح;;;<دی:=ز ک;;;ه:=و:=ح<دح;;;د:ز :آح;;;د:

:=و:ح;دحد:جق;ل:جه;;ی :کش;د.:ش;<حد:دلص;;ل:=ی;ن:=و;ر،:=حزص;;<ط:ش;دحد:جج<ش;;ی::ول;ی:ب;دون:و=س;;طه:=ز
ی;ر=:وی:در:چه;<رده:ح;<:پ;<جزده:س;<لگی: :رع<حخ:فر=حشد:تحدحد:و:=صول:طذق;<ت:ب;وده:ب<ش;د؛:ز :در

ک;;;;رده:=س;;;; :=ی;;;;ن:س;;;;شصن:ب;;;;ر=ی:ب;;;;<:=ب;;;;ی:=لهفض;;;;ل:والق;;;;<ت: :وفص;;;;د:«:س;;;;ه<ع»خ:و:والق;;;;<ت:در
                                                          :

 .3059،: 396،:صرج<ل:=لشج<شی:44

 .633،: 403،:صفهرسخ:=لطوسی.:45

 ج<.:.:هه<ن46

 .3059،: 396،:صرج<ل:=لشج<شی.:47

 .6360،: :447،:صرج<ل:=لطوسیج<؛::.:هه<ن48

 .98،:صرج<ل:=بن:=لغض<خری.:49

 .3059،: 396،:صرج<ل:=لشج<شی.:50

 .353،:ص:وعجن:وصطلح<ت:=لرج<ل:و:=لدر=حة.:51

 .3059،: :396،:صلشج<شیرج<ل:=.:52
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:=ب;;ی:=لهفض;;ل:رو=ح;;خ:جق;;ل:جک;;رده:=س;;خ:ت;;<:ب;;ه:ت;;دلصس::53جصس;خ. :=ی;;ن:روی،:ب;;دون:و=س;;طه:=ز =ز
:وزهن:جشود.

حن،:ول;ی:جه;ی کت;<ب:به:هر:ح<ل،:بر=ی:=بو:=لهفضل:توثصق:صرححی:جد=ر ه;<ی:=و:ه;ن::ت;و=ن:ب;ه:
کت;;<ب:ب;;ی دهش;;د :تفکص;;ک:وص;;<ن::ل:جش;;<نه;;<ی:=ب;;ی:=لهفض;;:=عزه;;<د:ب;;ود.:=عزه;;<د:بزرگ;;<ن:ب;;ه:

:شخصّصخ:رج<لی:و:شخصصخ:فهرسزی:=وسخ.
: :بیش;زر:«:به; =:=الس;ش<د»ح;<:«:ب<الس;ش<د:=الول»جوحس;د:::ب<ره;<:و;ی:=لفهرس;خشصخ:طوس;ی:در در

:وش<حخ:ب<و=سطه:شصخ:طوسی:ق;ر=ر:د=رد. طری;ق:ش;صخ:ر=:ب;ه:=و::54=ین:وو=رد،:ج<ِم:=بی:=لهفضل:در
:55=جد.:صحصح:د=جسزه

:=عز =ی::ه;;<د:بزرگ;;<ن:ب;;ه:أب;;ی:=لهفض;;ل:ش;;صذ<جی،:=عزه;;<د:ب;;ه:ص;;حصفن:س;;ّج<دحهجهوج;;ن:دحگ;;ر:=ز
کرده:=سخ.:شصخ:وفص;د،:وحّه;د:ب;ن:ه;<رون:تلعکذ;ری،:أب;و:وشص;ور:وع;ّدل،: که:=و:رو=حخ: =سخ:

ک;;ه::=ب;;ن:=ش;;ش<ب:ب;;ز=ز:و:حس;;صن:ب;;ن:عذص;;د:=هلل:غض;;<یری:=ز:ع<له;;<ن:ش;;ش<خزه:ش;;ده =ی:هس;;زشد:
کرده :=بی:=لهفضل:رو=حخ: ک;ردن:رو=ح;خ::تردحد،:=جد.:بی:ههگی:=ز :جق;ل: ههن:ع<له;<ن:ج;<م:ب;رده:=ز

:=ّح<م: :=جد.:کرده:ر=وی:پرهصز:وی«:خلط»در
:جق;;;;ل:=دعص;;;;;ه:و: :قرحش;;;;ن:دحگ;;;;ری:ب;;;;ر=ی:پ;;;;; یر :رو=ح;;;;خ:=ب;;;;ی:=لهفض;;;;;ل،:تخص;;;;ص:=و:در

ح<ر=ت:=سخ؛: :=و:برو;ی:ز :آث;<ر که:=ز ب;ر=ی:جهوج;ه،:دع;<ی:روز:وذ<هل;ه:ر=:تشه;<:س;ّصد:ب;ن::56آح;د.:چش<ن:
ک;ه:ب;;<:= ک;;رده:=س;;خ: کت;;<ب:=لهذ<هل;;ة:ش;;صذ<جی:ط;<ووب:جق;;ل: : س;;ش<د:ص;;حصح:و:رو=ح;<ت:ص;;رحح:=ز

:57آورده:=سخ.
:بن:وحّهد:=لحسشی:)م6) :ب;ن:وحّه;د:308(:=بو:عذد=هلل:جعفر  (؛:شرحف:=بو:عذد=هلل:جعفر

:ب;ن:=لحس;ن:ب;ن:=لحس;ن:ب;ن:=وص;ر:=له;ؤوشصن:علص;ه:=لس;الم.:=و:=ز: :ب;ن:=لحس;ن:ب;ن:جعف;ر بن:جعفر
:زو;<ن:خ;ود:ب;ود.:=و:ر=:ثق;ه:د=جس;زهبزرگ<ن:=صح<ب:=و<وصه:و:چهر :سرشش<ب:آل:=بو =ج;د::ط<لج:در

::58که:عهری:طوالجی:د=شخ:و:=ح<دحد:بسص<ری:ششصد:و:ع<لی:=لسشد:=سخ.
:وص;;;;<ن:س;;;;شص<ن:جص;;;;ز:س;;;;زوده:ش;;;;ده:=س;;;;خ:و:=و:ر=: :ب;;;;ن:وحّه;;;;د:در :«:ورع»،:«ف<ض;;;;ل»جعف;;;;ر

ک;;;;رده«:ع<ق;;;;ل»و: ک;;;;ه:=ح<دح;;;;د:بس;;;;ص<ری:ش;;;;شصد:و:ههشش;;;;صن:د=خه;;;;ی:وس;;;;جد:و::وعرف;;;;ی: :=ج;;;;د:
                                                          :

حعه.:ر. ::53  .335،:ص3،:ج=ل ر

 .:ر. ::هه<ن.54

 .146،:ص36جوعجن:رج<ل:=لحدحد،:.:55

:=لهؤوشصن.:56 :أوصر :=لحسصن،:وز=ر کت<ب::وز=ر  .=لدع<>و:

 .330،:ص1،:ج=القذ<ل:ب<العه<ل:=لحسشة:فصه<:حعهل:ورة:فی:=لسشة.:57

:و:عال:=سش<د58 :و:عهر کثر ک<ن:ثقة:فی:=صح<بش<:سهع:و:=  (.334،: 311،:ص3،:جرج<ل:=لشج<شیه:).:
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:59قرآن:بود.
ح;;<ت،::(7) :ب;;ن:خط;;<ب:ز :ب;;<ر :عذ;;د:=هلل:ب;;ن:عه;;ر ح;;<ت؛:در :ب;;ن:خط;;<ب:=لز عذ;;د:=هلل:ب;;ن:عه;;ر

ک;;ه:وی:در:س;;<ل::=ّطالع;;<ت:رج;;<لی:در:دس;;خ:جصس;;خ.:تشه;;<:=ز:س;;شد:ص;;حصفه:برو;;ی  ،:165آح;;د:
کرده:=سخ:و:خود:صحصفه:س;ّج<دحه: صحصفه:سّج<دحه:ر=:بر=ی:جعفر:بن:وحّهد:حسشی:رو=حخ:

:60خ.= :علی:بن:جعه<ن:ششصده:=س:ر=:=ز:د=یی
 ،:ح;;;دحد:وفص;;;ّلی:ر=:=ز:ح;;<رث:ب;;;ن:وحّه;;;د:تهصه;;ی:ب;;;<:س;;;شد:وزص;;;ل:=ز:155=و:در:س;;<ل:

ک;;ه:جذریی;;ل،:خذ;;ر:ش;;ه<دت:=و;;<م:حس;;صن::ع<حش;;ه:جق;;ل:و;;ی ::ر=:ب;;ه:پی;;<وذر:_علص;;ه:=لس;;الم::_کش;;د:
::61د=ده:=س;خ.:_صلی:=هلل:علصه:و:آل;ه::_ س;ّصد:ب;ن:ط;<ووب:ه;ن:ب;ه:هشگ;<م:جق;ل:دع;<ی:عص;ر:روز

ک;ه::رو=حز;ی:ر=:و;ی:62جهعه = ::در:سلس;لن:س;شد:آن:عذ;د:=هلل:ب;ن:عه;ر:ب;ن:خط;<ب،:=ز:د=ی;یآورد:
کرده:=سخ. :علی:بن:جعه<ن:رو=حخ:

:ر=وح;<ن:=و;<م:رض;<:8) کوفی:و:=ز (:علی:بن:جعه<ن:=العلن؛:=بو:=لحسن:علی:بن:جعه<ن:=علهی:
کت;;<ب:=س;;خ.:_علص;;ه:=لس;;الم::_ =و:ر=:ب;;<:=لف;;<ظ:ثق;;ة،:وج;;ه،:ثذ;;خ:و:ص;;حصح:و:و=ض;;ح::63و:د=ر=ی:

:64.=جد:=لطرحقه:سزوده
:بن:وزوّک;ل:و:پ;در :وزوک;ل:ب;ن:ه;<رون،:توثص;ق:ص;رححی:9) :ب<ر :عهصر :بن:وزوّکل؛:در (:عهصر

:=و:ب<ع;;;د:پدح;;;د:آو;;;دن: گ;;;ز=ر :ش;;;صخ:جج<ش;;;ی:و:ش;;;صخ:طوس;;;ی:=ز جرس;;;صده:=س;;;خ.:چگ;;;وجگی:
ح;;ه :=ی;;ن:جظر ح;;ن:و:س;;رس::ج;;<:عذ;;<رت:جج<ش;;ی:و:ش;;صخ:طوس;;ی:ر=:و;;ی:ه;;<یی:ش;;ده:=س;;خ.:و;;<:در آور

:دهصن.:تحلصل:برگزحده:ر=:=ر=خه:وی
:جوحسد::وی:رج<ل:=لشج<شی<شی:در:جج

:بن:=لمتوكل:ا ی:عن:يحح :ب;ن:زح;د:دع;<>:=هب;ححفة.:أخجرج;<:=لحس;حن:ب;ن: متوكل:بن:عمحر
:ب;ن:=لمتوك;ل،:ع;ن: عجحد:=هّلل:عن:=بن:أخی: <هر،:عن:محّمد:بن:مط ;ر،:ع;ن:أبا; ،:ع;ن:عمح;ر

:65أبا :=لمتوكل،:عن:يحح :بن:زحد:ب<هدع<>.

: :جوحسد::وی:=لفهرسخشصخ:طوسی:در
                                                          :

 سذط:=بن:جوزی.:ورآة:=لزو<ن،:به:جقل:=ز::637،:ص=لصحصفة:=لسج<دحة:=لج<وعه.:59

 .::3،:ص=لصحصفة:=لسّج<دحة.:60

خهة:=الثشی:عشر.:61 ثر:فی:=لشص:علی:=ال  .387،:صکف<حة:=ال

 .161،:صجه<ل:=السذوع:بکه<ل:=لعهل:=لهشروع.:62

 .436،: 181)طوسی(،:ص=لفهرسخ::،739،: 174،:صرج<ل:=لشج<شی.:63

 .739،: 174،:صرج<ل:=لشج<شی.:64

 .3344،: 416،:ص3.:هه<ن،:ج65
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:ب;;ن:=لمتوك;;ل:ا ی:ع;;ن:يحح;; :ب;;ن:زح;;د:ب;;ن:عل;;ی=لمتو دع;;<>::_علح;; :=هس;;الم::_:ك;;ل:ب;;ن:عمح;;ر
=هبححفة.:أخجرج<:جم<عة:عن:=هتلعكجری،:عن:أب :محّمد:)=لحسن:حعرً:ب;:(:=بن:أخی: <هر،:
:بن:=لمتوكل،:عن:أبا ،:عن:يحح :بن:زحد.: :أخجرج<: عن:محّمد:بن:مط ر،:عن:أبا ،:عن:عمحر

:=هد  :أب :محّمد،:عن:محّمد:بن:مط ر.=بن:عجد ن،:عن:أب :بكر :66ای،:عن:=بن:أخی: <هر

:پ;;در :وزوک;;ل:ب;;ن: :ب;;ن:وزوک;;ل،:=ز :=س;;ش<د:ص;;حصفن:س;;ّج<دحه:آو;;ده:=س;;خ،:عهص;;ر آجچ;;ه:در
ح;;د،:ص;;حصفه:ر=:رو=ح;;خ:و;;ی گ;;ز=ر :جج<ش;;ی:و:طوس;;ی،::ه;;<رون،:=ز:ححص;;ی:ب;;ن:ز کش;;د؛:ول;;ی:بش;;<:ب;;ر:

حد،:وزوکل:بن:عهصر:بن:وزوکل:=سخ. :ر=وی:صحصفه:=ز:ححصی:بن:ز
ت:=بز;د=یی:و:ظ;<هری:وص;<ن:آغ;<ز:عذ;<ر=ت:جج<ش;ی:و:ش;صخ:طوس;ی:ب;<:=جزه;<ی:عذ;<ر=ت:تف<و

:=ین:روی،:چشدین:ر=ه کرده:آج<ن:=ز:دحد:پژوهشگر=ن:پشه<ن:جه<جده:=سخ.:=ز :::67=جد.:حل:=ر=خه:
:وص<ن:ر=ه :=س;خ،:ج;<ی:ه<ی:=ر=خه:شده:پس;شدحده:حل:آجچه:=ز گزحش;ی:ج;<م:ج;ّد:ب;ه:ج;<ی:ج;<م::ت;ر

گ ش;;زه:ورس;;وم ک;;ه:در: :ب;;ن::پ;;در:=س;;خ: ک<و;;ِل:وزوک;;ل:ب;;ن:عهص;;ر :جزصج;;ه،:س;;شِد: ب;;وده:=س;;خ.:در
ک;رد:: حد:ر=:ب<حد:چشصن:ب<زس<زی: :ب;ن:وزوک;ل:ب;ن:عهص;ر:»وزوکل،:عن:ححصی:بن:ز وزوک;ل:ب;ن:عهص;ر

ح; ف:ش;ده::_ک;ه:پ;در:وزوک;ل:ب;وده:=س;خ::_در:حقصقخ:ج<ِم:پدر:ه;<رون:«.:بن:وزوکل:بن:ه<رون
:ب;ن:=لهزوک;ل،:=سخ:و:وزوکل:به:=س;ن:ج;ّد:آو;ده:=س;خ:و:=ز:س;ویی،:وزوک;ل: ب;ن:ه;<رون:ب;ن:عهص;ر

کشون:وی ک;رد:::فرزجدی:به:ج<م:عهصر:د=رد.:= :ب;ن:وزوک;ل،:ع;ن:»تو=ن:سشد:ر=:چشصن:ب<زس;<زی: عهص;ر
:بن:وزوکل:بن:ه<رون :«.وزوکل:بن:عهصر

:ب<ر :وزوکل:بن:ه<رون،:تشه<:وی30) ک;ه:=و:ص;حصفن:س;ّج<دحه:ر=::(:وزوکل:بن:ه<رون؛:در د=ج;صن:
ک;;رده:=س;;خ: ح;;د:جق;;ل: :=و:ب;;<:=و;;<م:ص;;<د :=ز:ححص;;ی:ب;;ن:ز در:هه;;صن:س;;شد::_علص;;ه:=لس;;الم::_و:دح;;د=ر

کت;;<ب : گرد=ن:=و;;<م:ص;;<د ::آو;;ده:=س;;خ،:=ّو;;<:در :زو;;ر :ش;;< علص;;ه::_ه;;<ی:رج;;<لی:ج;;<وی:=ز:وی:در
:جص<وده:=سخ.:_=لسالم:

:ب;ن:ه;<رون: که:وزوّکل:لقج:عهر:بن:ه<رون:=سخ:و:عهر :=ین:ب<ورجد: :پژوهشگر=ن،:بر برخی:=ز
گرد=ن:=و<م:ص<د : ::69و::68=سخ.:_=لسالم::علصه:_=ز:ش<
:ب;ن:ه;<رون:رو=ح;خ:و;ی:=ین:تصحصف:ر=:جهی یر=:عون:ب;ن:جری;ر:=ز:عه;ر کش;د،::تو=ن:پ یرفخ؛:ز

                                                          :
 .769،: 477)طوسی(،:ص:=لفهرسخ.:66

،:163،:ص8،:جق;<ووب:=لرج;<ل؛:9846،: 377،:ص34،:جوعجن:=لرج;<ل:=لح;دحد؛:438،:ص34،:جروضة:=لهزقصن.:67
 .377،:صدر=سة:حول:=لصحصفة؛:5736 

:بن:وزوکل»ی:جج<شی:ه<ی:قدحه::.:در:چ<،68 :بن:وزوکل»،:به:ج<ی:«وزوکل:بن:عهر آوده:بود.:ش;<حد:وشش; :«:وزوکل:بن:عهصر
 =ین:جظرحه:=عزه<د:به:هه<ن:چ<،:غصر:وصّحح:ب<شد.

 .338،:صدر=سة:حول:=لصحصفة.:69
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و:=ز:س;;وی:دحگ;;ر،::70کش;;د.:ک;;ه:در:س;;شد:ص;;حصفه:=ز:وزوک;;ل،:فرزج;;د :عهص;;ر:رو=ح;;خ:و;;ی:در:ح;;<لی
:لق;;ج:وزوک;;ل:و:ح;;<::تص;;حصف:ب;;ه:=ع;;رف:و:=ش;;هر:=وک;;<ن:د=رد:و:ج;;<م:عه;;ر:وش;;هورتر:و:وع;;روف ت;;ر:=ز

:تذ;;دیل:ش;;ود،:ول;;ی:=ثذ;;<ت:عهص;; :ب;;ه:عه;;ر ک;;ه:وزوک;;ل:و:ح;;<:عهص;;ر :=ی;;ن،:=وک;;<ن:د=رد: ر:=س;;خ.:بش;;<:ب;;ر
:عکس:آن:جص<زوشد:دالیل:فر=و=جی:=سخ.

ح;د:ب;ن:عل;ی:33) ح;د،:فرزج;د:ز ح;د؛:ححص;ی:ب;ن:ز پ;س:=ز:ش;ه<دت::_علص;ه:=لس;الم::_(:ححصی:بن:ز
کرد:و:در:س<ل: :قص<م: :72به:شه<دت:رسصد.:71س<لگی: ،:در:سّن:هصجده315پدر

:ر=وح<ن:=و<م:ص<د ححصی: ک<ظن:73ر=:=ز =ج;د.:رج<لص;<ن:=و::برشهرده:_علصهه<:=لسالم::_74و:=و<م:
:=ی;ن::75=جد،:=ّو<:در:بخش:=ّول:رج<ل:=ب;ن:د=ود:ج;<م:وی:آو;ده:=س;خ.:ر=:به:صر=حخ:توثصق:جکرده =ز

:=و;<م::روی،:ودر:=جه<لی:وی:فههصده:وی ک;ه:وی:=ز شود؛:هر:چشد:برخی:بزرگ;<ن:وعزق;د:بودج;د:
:76تذعصخ:جکرد.:_سالم:علصه:=ل:_ص<د :

یر:خالصه ک<ول;ه:س;ج<دحه::در:جدول:ز :=وص<ف:=شخ<ص:ذکر:شده:در:سشد:صحصفه: =ی:=ز
:کشصد::ر=:والحظه:وی

 وصف:کننده وصف راوی 

 شصخ:حر:ع<ولی ف<ضل،:ص<لح =بن:سکون:حلی 3
 شهصد:ث<جی ف<ضل،:جلصل،:وحقق،:ب<رع،:ض<بط عهصد:=لرسس<> 1
کت<ب به<>:=لشرف 3  ------- رج<لی:جصسخ:ه<ی:ج<م:وی:در:

ح<ر 4  وحهد:بن:=حهد:بن:شهر
 وشهدی:=لهز=ر =وصن،:خ<زن
 وشزجج:=لدین فقصه:ص<لح

 =بن:=ثصر،:خطصج:بغد=دی صدو  وحهد:بن:=حهد:عکذری:وعدل 5

 =بو:=لهفضل:شصذ<جی 6

کثصر:=لرو=حة  شصخ:طوسی حسن:=لحفب،:
 شصخ:جج<شی س<فر:فی:طلج:=لحدحد:عهره

 شصخ:جج<شی ره:ثذز<:ثن:خلطک<ن:فی:=ول:=و
 =بن:غض<خری وضع:حدحد

                                                          :
کششد،:ولی:بر=ی:=ر=خن:جظرحه:جدحد:ب<حد:ق;ر=ین:وخ70 که:ر=وح<ن:وزعددی:=ز:حک:شخص:رو=حخ: زل;ف،:.:=لذزه:و<جعی:جصسخ:

گرفزه:شود. : :جظر  =ز:جهله:=شزر= :ر=وی:و:وش<حخ:در

رکلی،:تولد:=و:ر=:در:س;<ل:71 :هشگ;<م:ش;ه<دت،::98.:ز :آن:ص;ورت،:س;ّن:ححص;ی:در ک;ه:در س;<ل:ب;وده:=س;خ::17د=جس;زه:=س;خ:
 (.346،:ص8،:ج=العالم)

:ر. ::160،:صعهدة:=لط<لج.:72 گ<هی:بیشزر حد؛:بر=ی:آ  .ححصی:بن:ز

 .5369،: 346،:صرج<ل:=لطوسی.:73

 .4784،: 310.:هه<ن،:ص74

 .3673،: 374ص:رج<ل:=بن:د=ود،.:75

 .33503،: 50،:ص10،:جوعجن:=لرج<ل:=لحدحد.:76
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 وصف:کننده وصف راوی 

کثصر:=لرو=حة،:ع<لی:=لسشد جعفر:بن:وحهد:=لحسشی 7  شصخ:جج<شی ثقة،:

8 
بن:عهر:بن:خط<ب::عذد=هلل

 =لزح<ت
کت<ب  ................ ه<ی:رج<لی:جصسخ:ج<م:وی:در:

 علی:بن:جعه<ن:=العلن 9
ثقة،:وجه،:ثذخ،:صحصح،:و=ضح:

حقه  =لطر
 یشصخ:جج<ش

 آودن:ج<م:بدون:وصف عهصر:بن:وزوّکل 30
شصخ:طوسی:و:شصخ:

 جج<شی
کت<ب وزوکل:بن:ه<رون 33  ..................... ه<ی:رج<لی:جصسخ:ج<م:وی:در:

حد 31  ححصی:بن:ز
ک<ظن:بدون: ر=وی:=و<م:ص<د :و:=و<م:

 وصف
 شصخ:طوسی

:بندی:بررسی:رجالی:صحیفه:سّجادحة:جهع
ح;;<بی:رج;;<لی،:ته;;<م:ش;;ر=حط ز :=ر :توثص;;ق:و:ح;;<:ع;;دم:توثص;;ق:ر=وی:جق;;ش:د=رد،:بررس;;ی:در ک;;ه:در ی:

ک;;ه::و;;ی :آجج;;<: :ر=وی:=جزق;;<ل:دهش;;ده:وص;;ر=ث:ش;;ف<هی:=س;;خ:و:=ز ح;;<بی:رج;;<لی:وعه;;واًل ز :=ر ش;;ود.:در
ح;;<ن:هس;;زصن:و:بش;;<:ب;;ر: س;;شد:ص;;حصفن:س;;ّج<دحه،:خذ;;ر:و=ح;;د:=س;;خ،:جص<زوش;;د:بررس;;ی:ت;;ک:ت;;ک:ر=و

ح<بی:رج<لی: ز گ شخ::_=ر که:در:جدول:فو : گوجه: :به:دسخ:آود:جز<:_هه<ن: یر :حج:ز
:بن:وزوکل:وی3 :77رسد.:.:سشِد:ته<وی:رو=ح<ت:صحصفه:به:عهصر
.:=ب;;ن:س;;کون:حل;;ی،:عهص;;د:=لرسس;;<>،:وحه;;د:ب;;ن:=حه;;د:ب;;ن:ش;;هرح<ر،:وحه;;د:ب;;ن:=حه;;د:1

:بن:وحهد:=لحسشی:و:علی:بن:جعه<ن:=العلن:توثصق:شده :=جد.:عکذری:وعدل،:جعفر
:ب;;ن:خط;;<ب:3 کت;;ج:رج;;<لی:جص<و;;ده:.:ج;;<م:وزوک;;ل:ب;;ن:ه;;<رون:و:عذ;;د=هلل:ب;;ن:عه;;ر ح;;<ت:در: ز

:=سخ.:78«وههل»=سخ:و:در:=صطالر::
کت;<ب4 :ب;ن:وزوک;ل:در: حد:و:عهص;ر ه;<ی:رج;<لی:و:فهرس;خ:ب;دون:توص;صف::.:ج<م:ححصی:بن:ز

:=سخ.:79«وجهول»آوده:=سخ:و:در:=صطالر:
.:=بو=لهفض;;ل:ش;;صذ<جی:د=ر=ی:چش;;دین:و;;در:و:جص;;ز:برخ;;ی:وی:ر=:تض;;عصف:و:=و:ر=:و;;زهن:ب;;ه:5

:=جد.:کرده«:وضع»
: گ شخ،:سشِد:صحصفن:سّج<دحه:=ز:دحدگ<ه:رج<لی:ضعصف:=سخ.=ز :وجهوعن:آجچه:

                                                          :
حد:و:=وصر:و<جد:دشزکی:ح<فخ:شود.:که:جسخه:.:وگر:آن77 :رو=حخ:وحّهد:بن:ز  =ی:=ز

 .397،:ص3،:جتشقصح:=لهق<ل.:78

 .:هه<ن.79
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 ارزحابی فهرستی
آجچ;;ه:در:ص;;حصفه:س;;ج<دحه:وه;;ن:=س;;خ،:بررس;;ی:ص;;حخ:=جزق;;<ل:وص;;ر=ث:وکت;;وب:=س;;خ.:

کت;;;<ب:دسزرس;;;ی:د=ش;;;زه ح;;;<ن:ب;;;ه: ک;;;ه:ر=و ح;;;<بی:فهرس;;;زی:حعش;;;ی:بررس;;;ی:طرحق;;;ی: ز :=ج;;;د:و:جق;;;ِل::=ر
کت;;;<ب:ر=:ب;;;ه:ر=وی:پ;;;س:=ز:خ;;;ود:=ج;;;<زه:د= ک;;;ه:فهرس;;;خ،::دههه;;;<ن: :=ج;;;د.الزم:ب;;;ه:ح;;;<دآوری:=س;;;خ:

کت<ب گ;;ز=ر ::ه;;<ی:رج;;<لی:ب;;وده:=س;;خ.:فهرس;;خ:ج;;زد:وح;;دث<ن:ش;;صعی:وکه;;ل: :تشه;;<:ب;;ه: جگ;;<ر
کت;;<ب:و:جس;;خه:ه;;<:بس;;شده:جه;;ی:کت<ب :80ک;;رد.:ه;;<ی:آن:ر=:ه;;ن:بی;;<ن:و;;ی:ک;;رد:بلک;;ه:بی;;<ن:حجص;;خ:

ک;;;رده:=س;;;خ. : ک;;;ه:ر=وی:ج;;;<م:آن:ر=:ذک;;;ر کت;;;<بی:=س;;;خ: ::=رز :بررس;;;ی:فهرس;;;زی،:=طهصش;;;<ن:ب;;;ه: :در
کت;;<ب:ب;;ه:ر=وی:پ;;س:=ز:خ;;ود:بررس;;ی:و;;ی :=ی;;ن::طری;;ق:فهرس;;زی:چگ;;وجگی:=جزق;;<ل: :ش;;ود.:=وزص;;<ز

:ج;زد:وکت;ج کت<ب:در گون::ه;<:و:و; هج:شصوه،:آشک<ر:شدن:وقذولصخ:و:ح<:وطرودحخ: گوج;< ه;<ی:
کت;;<ب:جص;;ز:آش;;ک<ر:و;;ی گرد:و: ::=س;;خ.:=ز:س;;وی:دحگ;;ر:ج<حگ;;<ه:عله;;ی:ش;;< ی;;ر=:=س;;ز<د:پ;;س:=ز ش;;ود،:ز

:د=جش:و:=و<جخ گرد :=ج;<زه:و;ی:=طهصش<ن:=ز کش;د.::د=رِی:ش;< کت;<بش:ر=:جق;ل: د=د:ت;<:وی:وط<ل;ج:
کت<ب:جصز:در:طریق:فهرسزی:به:دس;خ:و;ی که;ن:و::=رز : کت;<ب:در:فهرس;زگ<ن: آح;د.:وج;ود:ج;<م:

کت;<ب:=س;خ.=ز:س;وی:دحگ;ر:وذش;<ی:رج;<لی: :آن:در:سلسله:=ج<ز=ت:رو=یی:بی<جگر:=ههص;خ: تکر=ر
:به:بررسی کتج،:جص<ز که:در:طر :به: ح;<بی::بش<:بر:=ین:دس;خ:81سشدی:جصسخ.:وههی:وجود:د=رد:

کت<ب:ر=:فر=هن:وی ک;<فی::به:طریق:فهرسزی:=وک<ن:=عزه<د:به:وحزو=ی: کت;<ب: آورد.:بر=ی:جهوج;ه:
:ودرسن:ح;دحسی:ق;ن:و:ودرس;ن:ح;دحسی:بغ;د=د:پ یرفز;ه:و:در:سلس;له:=ج;<ز=ت:رو=ی;ی:فر=و=ج;ی: در

کت;ج:ح;دحسی ک<فی:ب;<:دحگ;ر: کت<ب: ق<ب;ل:وق<حس;ه::ج<م:برده:شده:=سخ.:=ز:ههصن:روی:=ههصخ:
کت;;<ب ه;;<ی:=حه;;د:ب;;ن:وحّه;;د:ب;;ن:خ<ل;;د:برق;;ی،:در:ودرس;;ن:ح;;دحسی:ق;;ن:ط;;رد:ش;;ده::جصس;;خ.:=ّو;;<:

:جصس;;;;;خ:و:=ز:هه;;;;;صن:روی:ج<حگ;;;;;<هی:فروت;;;;;ر:د=رد.: :پ;;;;;ر:تک;;;;;ر=ر :=س;;;;;خ:و:در:ط;;;;;ر :رو=ی;;;;;ی:جص;;;;;ز
:ب;<:جگ;<ه:فهرس;زی:و;ی :ب<ر :صحصفن:س;ّج<دحه:جص;ز گون:=ز:ص;حصفه::ت;و=ن:س;صر:رو=ح;خ:در گوج;< :ه;<ی:

گ;;;ر:چ;;;ه:جه;;;یر=:ب;;;ه:دس;;;خ:آورد.: :رو=ح;;;خ:= گون:ص;;;حصفه:س;;;ج<دحه،:ت;;;و=تر:آن::ت;;;و=ن:=ز گوج;;;< :ه;;;<ی:
ک<ول;ه:س;ج<دحه::ر=:به:دسخ:آورد:ولی:فر=هن:آوردن:قرحشه ه<:در:=عزه<د:=فز=ی;ی:ب;ه:و;زن:ص;حصفه:

:رس<جد.:ودد:وی

کامله در پرتو قرحنه  ها اعتهاد افزایی به متن صحیفه سجادحه 
=حش:طری;;ق:ب;;ه:ته;;<م:دع<ه;;<ی:ص;;حصفه:=ف;;ز=حش:=عزه;;<د:ب;;ه:ص;;حصفه:س;;ج<دحه:=ز:طری;;ق:=ف;;ز

                                                          :
:فهرسخ:جگره.:»80 کت<بشش<خزی:در  .380،:ص«ه<ی:جج<شی:و:طوسی:ه<ی:

 .381،:ص«وش<بع:جعه<جی:در:غصذخ»:81
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:=ی;ن:قس;هخ: کن:به:بخش;ی:=ز:دع<ه;<ی:آن،:=وک;<ن:پ; یر:=س;خ.:در :و:ح<:دسخ: سج<دحه:وشهور
:ر=هگش<:خو=هشد:بود::قرحشه یر :ه<ی:ز
ک<ول;;ه:.:س;;شده<ی:وزف;;<وت:ب;;ر=ی:برخ;;ی:دع<ه;;<3 :=عزذ;;<ر=فز=یی:ص;;حصفه: ::جخس;;زصن:قرحش;;ه:در

کت<بسج<دحه،:وجود:برخ;ی:دع<ه;<ی:ص;حصفه:ب;<:س;شدی:وزف;< گ;ر::وت:در: که;ن:=س;خ.:= ه;<ی:
گز=ر :حک:دع<:=ز:صحصفه:به:وعش<ی:در:=خزص<ر:د=شزن:ته<وی:صحصفه:س;ج<دحه:جصس;خ،: چه:

گوج;;;ه:تحوی;;;ل::ول;;;ی:دس;;;خ :آو;;;ده:=س;;;خ،:ب;;;ه: :وش;;;<بع:دحگ;;;ر ک;;;ه:در :ک;;;ن:در:خص;;;وص:دع<ه;;;<یی:
:ب<ش;;د؛:ب;;ر=ی:جهوج;;ه،:دع;;<ی::س;;شد:و;;ی گ;; =ر ::49تو=ج;;د:=ث;;ر: ص;;حصفن:س;;ّج<دحه:ر=:ش;;صخ:وفص;;د:در

کت;<ب::82و<لی،=الکت<ب: : کت;<ب::83=الو;<لیطوسی:در : ب;<::84وه;ج:=ل;دعو=تو:س;ّصد:ب;ن:ط;<وب:در
ک;;ه:در:ه;;صچ:س;;شدی:آورده :=س;;ش<د:ش;;ش<خزه:ش;;د :ص;;حصفه:وج;;ود:ج;;د=رد.:س;;شد:وفص;;د::=ج;;د: ح;;ک:=ز
:چشصن:=سخ::

:=َم;د:ب;ن: :محّمد:بن:=لحسن:=هبف<ر،:=ز :پدرش: := :=ز =َمد:بن:محّمد:بن:=لحسن:بن:=هوهحد،:=ز
:=م;;<م:ص;;<دق:علح;; ::محّم;;د:ب;;ن:عحس;;ی،:=ز: ه;;<ا ن:ب;;ن:مس;;لم،:=ز:مس;;عده:ب;;ن:ص;;دق ،:=ز

:85=هسالم.

:=و;;;;<م:ص;;;;<د : :=ی;;;;ن:س;;;;شد،:وس;;;;عدة:ب;;;;ن:ص;;;;دقه:=ز دع;;;;<یی:ب;;;;ر=ی::_علص;;;;ه:=لس;;;;الم::_در
کرد.:=و<م:ص;<د ::پیش که;ن:):جگ<ش;زه:_علص;ه:=لس;الم::_آوده<ی:وهن،:درخو=سخ: ص;حصفن:=ی:

ک;;ه:=ی;;ن:ر=:=سزشعزصق;;ه :=و:جه;;<د:و:ب;;ه:=و:فرو;;ود: :آن:ج;;ّد:و;;ن:عل;;ی:ب;;ن:(:در:=خزص;;<ر ک;;ه:=ز ک;;ن: س;;<خ:
:=سخ.:_علصهه<:=لسالم::_=لحسصن

:بررسی:=ین:سشد:ب;ه:دس;خ:و;ی ک;ه:دع;<ی::=ز ص;حصفه:=ز:طری;ق:وس;عدة:ب;ن:ص;دقة::49آح;د:
گز=ر :شده:=سخ.:آح<:وی که:ش;صخ:وفص;د:و:ح;<:=ب;ن:ولص;د:ب;ه:ص;حصفن::هن: تو=ن:=طهصش<ن:د=شخ:

که:=ز:طریق:وسعدة:بن:صد:=ی:دسزرسی:د=شزه:سج<دحه :=حش;<ن:ب;وده:=س;خ :=جد: قة:در:=خزص<ر
:ب;ر:وج;ود:ص;حصفه:و:دع;<ی::خصر،:چشصن:جصسخ:و:=ین:جقل:تشه<:به:عشو=ن:قرحشه آن::49=ی:=س;زو=ر

:وی :آحد.:به:شه<ر
کت;<ب بیدی:د=جش;هشد:ق;رن:ح;<زدهن:و:جوحس;شد : ت;<ج:ه;<ی::جهوجن:دحگر،:سشد:سّصد:ورتضی:ز

ص;حصفه:ر=:در:دع<ه;<ی:روز:=س;خ.:=و:دع;<ی:چه;ل:و:هف;زن::=تح;<ف:=لس;<دة:=لهزق;صنو::=لعروب
                                                          :

 .19،:وجلس3،:ر139،:ص=لهفصد:=الو<لی.:82

 .3،:وجلس35،:ص=الو<لی:=لطوسی.:83

 .358،:صوهج:=لدعو=ت.:84

 .19،:وجلس3،:ر139،:ص=لهفصد:=الو<لی.:85
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:=و;<م:س;ّج<د: گ;ر:چ;ه:برخ;ی:=ز:عذ;<ر=ت:=و::جق;ل:و;ی:_علص;ه:=لس;الم::_عرفه:ب<:سشد:وزصل:=ز کش;د.:=
کرده که:ته<م:صحصفه:ر=:در:=خزص<ر:د=شزه:=سخ،:برد=شخ: که:طری;ق::ولی:به:جظر:وی:86=جد: رسد:

ذ;<ر:دع;<ی:=و:رج<لی:=س;خ.:=لذز;ه:جق;ل:هه;صن:س;شد،:ت یی;دی:ب;ر:وج;ود:ص;حصفن:س;ّج<دحه:و:=عز
بیدی:به:فرزجد=ن:=و<م:ه;<دی:47 علص;ه::_رس;د:و:=و;<م:ه;<دی::و;ی:_علص;ه:=لس;الم::_=سخ.:سشد:ز

:پدر=ن:بزرگو=ر ::_=لسالم: :=و<م:سّج<د::_:=لسالم:علصهن:_=ز ک;رده:=س;خ.::_علصه:=لسالم::_،:=ز جق;ل:
ک;ه:ص;حصفه:س;ج<دحه:ب;;ه:عش;و=ن:وصر=ث;ی:=رزش;هشد:در:خ<ج;;د=ن:ش;<حد:=ی;ن:جکت;ه:قرحش;ه :=ی:ب<ش;;د:

:دسخ:به:دسخ:شده:=سخ.:_:=لسالم:علصهن:_بیخ::=هل
حدح;;ه1 ی;;ق:ز ::::دوو;;صن:قرحش;;ه.:طر کت;;<ب:ص;;حصفه:س;;ج<دحه:وش;;هور ک;;ه:=عزه;;<د:و;;<:ر=:ب;;ه: =ی:

::=فز=حش:وی :=ین:طریق،:ص;حصفه:س;ج<دحه:=ز حدحه:به:صحصفه:سج<دحه:=سخ.:در دهد،:طریق:ز
کش;ون:جس;خه گز=ر :شده:=سخ.:وز سف<جه:ت;<: حد: :=:طریق:وحهد:بن:ز ی;ن:ص;حصفه:وشزش;ر:=ی:=ز

:=ج;<ز=ت: ک<وله:سج<دحه:تطذصق:د=ده:شود،:ول;ی:در جشده:=سخ:ت<:دع<ه<ی:آن:ب<:وزن:صحصفه:
=وصر:و<ج;د:حس;صشی:دش;زکی،:=ز:وش;<حخ::رو=یی:سشدی:وزف<وت:=ز:سشد:صحصفه:وشهور:د=رد.

: :و;;اّل :وحّه;;د:ش;;فصع:رش;;زی:)ب;;ر=در ق;;رن:ح;;<زدهن،:ب;;<:س;;شد:وّزص;;ل:خ;;ود،:=ی;;ن:ص;;حصفه:ر=:ب;;ر=ی:و;;اّل
:شفصع:ویرفصع<(: :و<جد:در:=ج<ز :جقل:صحصفه:به:واّل کرده:=سخ.:=وصر :جوحسد::جقل:

ک<وله: ب;ور:آل: ه<ی:=سالوی:به:=ججصل:که:در:وص<ن:جگ<شزه:_صحصفه: =ه;ل:بی;خ:و:ز
:آورج;د :وع;<لن:حک;ن::_وحّهد:شش<خزه:شده:=سخ: به:=و<م:وؤّحد:به:عصهخ،:برفر=ز

ی;;ن:=ل :بش;;دگ<ن...:عل;;ی:ب;;ن:=لحس;;صن:ز علص;;ه::_ع<ب;;دین:و:حکه;;خ،:حّج;;خ:خ;;د=:ب;;ر
ک;;ه:پدحدآورج;;د ::_= ::وشس;;وب:=س;;خ...:=تص;;<ل:س;;شد:آن:ب;;ه:پدحدآورج;;ده:_=لس;;الم:

:آوردن:سلس;;لن::_فص;;<حخ:و:وظه;;ر:آن:=س;;خ: ک;;ه:و;;<:ر=:=ز ...:چش;;<ن:وش;;هور:=س;;خ:
:حّد:تو=تر:=فزون:=سخ.:جص<ز:وی:سشد:و:=سش<د:بی :87کشد:و:=ز

:تذر :و:شصو :ر=حج:وحّدث<ن:سشد:خوحش:ر=:چ:و:آن :کشد::شصن:ذکر:ویگ<ه:به:خ<طر
نجی:أا هی<:عن: =هدی:=هسحد:=هسجد:=هعالمة:=هثقة:=لح ;ة:=هف <م;ة:=لب;<مع:ب;ان:=لحكمت;حن:
:=ه;دين: جم;<ل:=ه;دين:محم;د:ب;ن:عج;د:=لحس;حن:=لحس;حجی:=هدش;تكی،:ع;ن:عم; :=هس;حد:مع;ز
محمد:بن:=هسحد:=هف< ل:=لمحق;ر:=لم;دقر:جظ;<م:=ه;دين:أَم;د:ص;<كب:=هتب;جحف<ت:=هف<خق;ة: :

:=ه;دين:نب;ر=هحم،:=هتعلحق<ت:=هر= خقة،:عن:أبا :=هسحد:جظ<م:=هدين:أَمد:=لمبكور:عن:أبا; :مع;ز
:=ه;دين:محم;د،:ع;ن:أبا; : عن:أبا :سالم:=هّلل،:عن:أبا :عم<د:=هدين:مسعود،:عن:أبا; :ص;در

                                                          :
 .15به:رو=حخ:حسصن:بن:=شکصج،:صصحصفن:سّج<دحه،:.:ر. ::86

:=الجو=ر.:87  .95،:ص330،:جبح<ر
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:=ه;دين:محم;د،:ع;ن:أبا;; :نب;ر=هحم،:ع;ن:أبا; :محم;;د،: :غح;< :=ه;دين:مجب;ور،:ع;ن:أبا;; :ص;در
:أجج; ،:ع;ن:أبا; :أمح;ری،::عن:أبا :نسح<ق،:عن:أبا :علی،:عن:أبا  عربش;<ه،:ع;ن:أبا; :أمح;ر

:عن:أبا :=لحس;ن،:ع;ن:أبا; :=لحس;حن،:ع;ن:أبا; :عل;ی،:ع;ن:أبا; :زح;د،:ع;ن:أبا; :عل;ی،:ع;ن:
:أبا;; :محم;;د،:ع;;ن:أبا;; :عل;;ی،:ع;;ن:أبا;; :جعف;;ر،:ع;;ن:أبا;; :أَم;;د،:ع;;ن:أبا;; :جعف;;ر،:ع;;ن:أبا;; :

 : :عل;ی:لب<خ; :محمد،:عن:أبا :زحد،:عن:أبا :=إلم<م:علی:ب;ن:=لحس;حن:زي;ن:=هع<ب;دين:علح;
:88.:=هتححة: :=هسالم

گ<ج;;;ه:.:رو=حخ3 :ر=:تقوح;;;خ:و;;;یه;;;<ی:ش;;;ش: ک;;;ه:و;;;زن:ص;;;حصفه:وش;;;هور کش;;;د،::::قرحش;;;ه:س;;;ووی:
گ<ج;;ه:رو=ح;;خ :ب;;ن::ه;;<ی:ش;;ش: گ;;ر:چ;;ه:عهص;;ر :ب;;ن:وزوک;;ل:جق;;ل:ش;;ده:=س;;خ.:= ک;;ه:=ز:عهص;;ر =ی:=س;;خ:

:رج<لی:ب;ه:خ;<طر:ع;دم:وص;ف:رج<لص;<ن،:وجه;ول:ش;ش<خزه:و;ی :وشظر ش;ود،:ول;ی:ش;ش::وزوکل:=ز
::ج;;<مر=وی:ب;;ه: ،:وحّه;;د:ب;;ن:«=عله;;ی»،:عل;;ی:ب;;ن:=لشعه;;<ن:=العل;;ن:«وطه;;ری»ه;;<ی::=حه;;د:=لهطه;;ر

=ب;ن:»،:حسصن:ب;ن:=ش;کصج،:رو=ح;خ:«=بن:فضل»،:عذصد:=هلل:بن:فضل«=بن:و<لک»ص<لح:رو=حخ:
کرده«=شکصج گ;ز=ر : =ج;د::،:علی:بن:حه;<د:ب;ن:=لع;ال>،:رو=ح;خ:=ب;ن:حه;<د:ص;حصفه:س;ج<دحه:ر=:

صسخ:و:ب<:وق<حسه:تطذصق;ی:دع<ه;<ی:ص;حصفه:س;ج<دحه:که:تشه<:رو=حخ:=بن:حه<د:در:دسزرب:ج
کش;;دگی:جغر=فص;;<یی:ه;;ر: ک<ول;;ه:ب;;<:س;;<یر:رو=ح;;<ت،:ههگ;;وجی:دع<ه;;<ی:وش;;زر :جه<ح;;<ن:=س;;خ.:پر=

ح;;<ن:بی;;<ن :=ی;;ن:ر=و :گ;;;ر:=جزش;;<ر:ص;;حصفه:س;;ج<دحه:در:سر=س;;;ر:جه;;<ن:=س;;الم:ب;;وده:=س;;;خ؛::ح;;ک:=ز
گوج;;;ه :=ج;;;<ز=ت:رو=ی;;;ی:ع<له;;;<ن:جذ;;;ل:ع<و;;;ل:ب;;;ه: ک;;;ه:رو=ح;;;خ:=ب;;;ن:حه;;;<د:در :آو;;;ده:=س;;;خ.::89=ی:

::90رو=ح;;;خ:عذص;;;د:=هلل:ب;;;ن:=لفض;;;ل:در:س;;;رزوصن:وص;;;ر:بیش;;;زر:طرف;;;د=ر:د=ش;;;زه:=س;;;خ؛ :=ف;;;زون:ب;;;ر
که:عذصد:=هلل:در:طذقه:وش<حخ:بدون:و=سطه:جعفر:بن:وحهد:قولوحه:ص;<حج: ح;<ر=تآن: :ک<و;ل:=لز

:=و:رو=ح;;;;خ:ش;;;;شصد.343تلعکذ;;;;ری:ه;;;;ن:در:س;;;;<ل::91ه;;;;ن:ق;;;;ر=ر:د=رد. :حس;;;;صن::92 ،:در:وص;;;;ر:=ز
ح;;;<ن: :ر=و گرد=ن:=و;;;<م:ه;;;<دیب;;;ن:=ش;;;کصج:=ز :و:=و;;;<م:حس;;;ن:عس;;;کری:93قه;;;ی:=الص;;;ل:و:=ز:ش;;;<

:رو=ح;;;خ:94_علصهه;;;<:=لس;;;الم::_ ک;;;;ه::حک;;;;ی:دحگ;;;ر:=ز :ب;;;;ن:وزوک;;;ل:=س;;;خ: :گ;;;;ر=ن:ص;;;حصفه:=ز:عهص;;;ر
که;ن:جج<ش;ی:آو;ده::95=ج;د.:سزوده«:ثقة:ثقة:ثذخ»رج<لص<ن:وی:ر=:ب<:وصف: ج;<م:وی:در:فهرس;خ:

                                                          :
 .96.:هه<ن،:ص88

 .305،:ص309.:هه<ن،:ج:89

 .44،:وقدوه:سصد:=حهد:سج<دی،:صصحصفه:سج<دحه:رو=حخ:حسصن:بن:=شکصج.:90

 .30،:ر333صک<ول:=لزح<ر=ت،:.:91

 .6385،: :433،:صرج<ل:=لطوسی.:92

 .5683،: 386،:صرج<ل:=لطوسی؛:88،: 44،:ص3،:جرج<ل:=لشج<شی.:93

 .:5838،: 398،:صرج<ل:=لطوسی.:94

 .88،: 44،:ص3،:جرج<ل:=لشج<شی.:95
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کش;ی:ه;ن:در:رج;;<ل:خ;ود،:=ح;<دحسی:ر=:=ز:حس;صن:ب;;ن:=ش;کصج:96=س;خ ::97آورده:=س;خ؛:و: =و;;<:در
کهن:به:رو=حخ:ص;حصفه:س;ج<دحه:=ب;ن:=ش;کصج:=ش;<ره:جش;ده:=س;خ:و:::هصچ :فهرسزگ<ن: کد=م:=ز

:رو=ح;;;خ:=ب;;;ن:=ش;;;کصج:خذ;;;ر:د=ده:=س;;;خ.:وص;;;رز=:عذ;;;د:=هلل:=فش;;;دی: ک;;;ه:=ز کس;;;ی: گوح;;;<:جخس;;;زصن:
که:جسخه:کت<ب کهن:=ز:صحصفه،:به:رو=حخ:وحّه;د:ب;ن:و=رث:=ز::شش<ب:قرن:دو=زدهن:=سخ: =ی:

کرده:=سخ.حسصن:بن:=شک :99و:98صج:و:به:خط:=بن:وقله:ر=:وش<هده:
:توّج;ه:آج;<ن:ب;ه:=ی;ن: گر:چه:رو=حخ:=بن:=شکصج:در:وص<ن:وحدث<ن:و:فقه;<:ج<ش;ش<خزه:ب;ود:و:=ز =

که:بی<ن کالم:ع<له<ن:وجود:د=رد: : ::رو=حخ:ووردی:والحظه:جشد،:ولی:=رج<ع<تی:در گر:=س;زف<ده:=ز
:رو=ح;خ:=ب;ن:=ش;کصج،:دع;<ی::صحصفه:سج<دحه:ب;ه:رو=ح;خ:=ب;ن:=ش;کصج:=س;خ؛:ب;ر=ی:جهوج;ه در

که:در:رو=حخ:وشهور:جصسخ.:ورحوم:وجلس;ی::100«فی:=لصلوة:علی:آدم»ب<:عشو=ن::44 =سخ:
:=ب;;و=ب: ح;;<رة:=وص;;ر:=له;;ؤوشصن:عل;;ی:ب;;ن:أب;;ی:ط<ل;;ج»در :برخ;;ی:«:ز ک;;ه:در ب;;ه:خو=ج;;دن:دع;;<یی:

:=و;;<م:س;;ّج<د::جس;;خه رو=ح;;خ:ش;;ده:=س;;خ،:س;;ف<ر ::_علص;;ه:=لس;;الم::_ه;;<ی:ص;;حصفن:س;;ّج<دحه:=ز
::101=و:ههصن:دع<:ر=:آورده:=سخ.:کشد.:وی

گزح;ده :د=جش;ور=ن:س;ّشی:ق;رن:س;صزدهن،: ::جهوجه:دحگر،:شصخ:سلصه<ن:قشدوزی:حشفی،:=ز =ی:=ز
کت;;<ب:وع;;روفش،: : ب;;یدع<ه;;<ی:ص;;حصفن:س;;ّج<دحه:ر=:در ک;;رده::حش;;<بیع:=له;;وّدة:ل;; وی:=لقر گ;;ز=ر :

:102=سخ.:وی:جصز:ههصن:دع<:ر=:ب<:عشو=ن:دع<ی:صحصفن:سّج<دحه:آورده:=سخ.
:=تق;<ن::_که:هه<ن:جقل:وحهد:بن:ص<لح:=ز:عهصر:بن:وزوکل:=سخ::_ن:و<لک:رو=حخ:=ب هن:بر

که:صحصفه:سج<دحه:=بن:و<لک:ر=،:=بو:علی:وحّهد:بن:هّه;<م: =سش<د:صحصفه:=فزوده:=سخ؛:چر=:
ک;رده:=س;خ.:_که:=ز:وش<حخ:جلصل:=لقدر:و:ثقة:و:ص<حج:وشزل;خ:ب;وده::_ (:331)م :103رو=ح;خ:

:آن ک;ه:=ب;ن:هه;<م:شخص;صخ:سرش;ش:=ز ش;ش<ب:بزرگ;ی:ب;وده:=س;خ،:رو=ح;ِخ:=ب;ن::<ب:و:ح;دحدج<:
                                                          :

 .:هه<ن.96

:وعرف;;;;;ة:=لرج;;;;;<ل.:97 و::370و:ص:306و:ص:390،:و:ص373و:ص:310و:ص:40و:ص:13،:ص3(،:جرج;;;;;<ل:=لکش;;;;;ی):=خزص;;;;;<ر
 .376ص

:50،:صصحصفه:سج<دحه:رو=حخ:حسصن:بن:=شکصج.:98  .33،:ص=لصحصفة:=لس<لسة،:به:جقل:=ز

:ر. :::99 . ک;ه:ب;ه:هه;خ:ص;حصفهص;حصفه:س;ج<دحه:رو=ح;خ:=ب;ن:=ش;کصجب;ر=ی:=ط;الع:بیش;زر پژوه:وع<ص;ر:حّج;ة:=الس;الم:و::،:
:تحقصق;<ت:ر=ح<ج;ه :ورک;ز  ،:ب;ه:چ;<،:3383=ی:ح;وزه:علهص;ه:=ص;فه<ن:در:س;<ل::=لهسلهصن:سّصد:=حه;د:س;ّج<دی،:و;دیر

:پ<ح<ن:آوده:=سخ.: :ته<وی:صفح<ت:جسخن:خطی:در :و:تصویر :آغ<ز :رسصد.:وقدون:وفصل:و:تحقصقی:در
 .44،:دع<ی:385،:صصحصفه:سج<دحه:رو=حخ:حسصن:بن:=شکصج.:100

:=الجو=ر.:101  .191،:ص300،:جبح<ر

 .417،:ص3،:جحش<بیع:=لهوّدة:ل وی:=لقربی.:102

 .6130،: :434،:صرج<ل:=لطوسی:103 .
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ک;ه::کشد.:=ههص;خ:دحگ;ر:رو=ح;خ:=ب;ن:و<ل;ک،:جس;خه:و<لک:ر=:هن:=رزشهشد:وی =ی:ق;دحهی:=س;خ:
:جوس;<زی436در:س<ل: ه;<ی:آس;ز<ن:ق;دب:در:س;<ل:: ،:تحریر:شده:=سخ:و:ب;ه:طری;ق:وج;<ده:در

:رو=ح;;خ:=ب;;:104 ،:ح<ف;;خ:و:ب;;<:تص;;حصح:ورح;;وم:ش;;<جه:چ;;ی:وشزش;;ر:ش;;د.3348 ن:و<ل;;ک،:=لذز;;ه:=ز
حخ::105تص;;حصح:دحگ;;ری:ه;;ن:ب;;ه:وس;;صله:آق;;<ی:س;;ّصد:ج;;و=د:حس;;صشی:جالل;;ی:وشزش;;ر:ش;;د ک;;ه:ت;;<ر

:زو;;;<ن:ش;;;هصد:ث;;;<جی: حخ:جگ;;<ر :ر=:در کت;;;<ب:ت;;;<ر جگ;;<ر :آن:ج;;;<وعلوم:=س;;;خ؛:ه;;;ر:چش;;د:وحق;;;ق:
:106=حزه<ل:د=ده:=سخ.

گفز;;;صن.:شخص;;;صخ:دحگ;;;ری: :=ی;;;ن:س;;;خن: :ب;;;<ره:رو=ح;;;خ:عل;;;ی:ب;;;ن:جعه;;;<ن:=عل;;;ن:پ;;;یش:=ز :در
:رو=ح;;;خ:وی :=و:جق;;;ل:و;;;ی:ج;;;<م:و;;;ی:ک;;;ه:ش;;;صذ<جی:=ز :کش;;;د،:=حه;;;د:ب;;;ن::ب;;;رد:و:عش;;;<وین:دع<ه;;;<:ر=:=ز

:ب;;ن:وزوک;;ل:ص;;حصفه:ر=:جق;;ل:و;;ی:107وس;;لن:وطّه;;ری ک;;ه:=ز:عهص;;ر کش;;د.:ویژگ;;ی:رو=ح;;خ:=ب;;ن::=س;;خ:
: ح;;;<د:«:دع;;;<>:=لص;;حصفة»وطّه;;ر،:طری;;ق:جج<ش;;;ی:و:ش;;صخ:طوس;;;ی:ب;;ه:=وس;;خ.:جج<ش;;;ی:وقز;;ی:=ز

:جوحسد::کشد،:وی:وی
:=بن:=خی:ط<هر،:= :پ;در ،:=ز:عهص;ر:ب;ن:حسصن:بن:عذصد:=هلل:=ز ز:وحّهد:ب;ن:وطّه;ر،:=ز

حد:به:=ین:دع<:و<:ر=:خذر:د=د. :ححصی:بن:ز :108وزوکل،:=ز:پدر :وزوکل،:=ز
:شصخ:طوسی:هن:طریق:خود:به:صحصفه:ر=:چشصن:جوشخ:

:=بی:وحّهد:وعروف:به:=ب;ن:=خ;ی:ط;<هر،:=ز:وحّه;د:ب;ن:وطّه;ر،: :تلعکذری:=ز گروهی:=ز
:پ;در ،:=ز: :ب;ن:وزوک;ل،:=ز :عهصر :پدر ،:=ز گ;<ه::=ز ح;د:و;<:ر=:ب;ه:=ی;ن:دع;<:آ ححص;ی:ب;ن:ز

:=ب;;ن:=خ;;ی:ط;;<هر: :=ب;;ی:بک;;ر:دوری،:=ز :=ب;;ن:عذ;;دون:=ز ::_أب;;ی:وحّه;;د::_کردج;;د:و:جص;;ز =ز
:109وحّهد:بن:وطّهر:به:و<:خذر:د=د.

:ب;;ر=ی:و;;<: گ;;ر:چ;;ه:شخص;;صخ:وحّه;;د:ب;;ن:=حه;;د:ب;;ن:وس;;لن:وطّه;;ر:و:پ;;در :=حه;;د:ب;;ن:وطه;;ر =
: دو:طری;ق:ب;ه:ص;حصفن:س;ّج<دحن:ج<شش<خزه:=سخ،:ولی:جج<شی:=ز:حک:طری;ق:و:ش;صخ:طوس;ی:=ز

گفزن:خز=ز:قهی،:د=جشهشد:قرن:چه;<رم،:برو;ی:=و:دسزرسی:د=شزه ک;ه::=جد.:=فزون:بر:=حش<ن،:=ز: آح;د:
                                                          :

ک<ظن:ودیر:ش<جه=لصحصفة:=لسّج<دحة.:104  .75،:ص«صحصفه:سج<دحه:به:رو=حخ:=بن:و<لک»؛::38چی،:ص:،:تحقصق::

کت<ب::105 ،:ع;ن:ب;ن:س;هصل:=الس;ک<فی:ع;ن:عل;ی:ب;ن:و<ل;ک=لصحصفة:=لسّج<دحة:رو=ح;ة:أب;ی:عل;ی:وحّه;د:ب;ن:هّه;<م:.:عشو=ن:
ین:=لع<بدین،:تقدحن:=لسّصد:وحّهد:حسصن:حسصشی:جاللی،:تحقصق::وحّهد:جو=د:حسصشی:جاللی.  =الو<م:ز

حخ.:»106 :ت<ر گ ر : :آل:وحّهد:در بور  .66،:ص«ز

:=سخ.107 :و:ح<:رو=حخ:وطهری:وشهور  .:=ین:رو=حخ:به:رو=حخ:=بن:وطّهر

 .3344،: :416،:ص3،:جرج<ل:=لشج<شی.:108

:.:769،: 477)طوسی(،:ص:=لفهرسخ.:109



دحة
سجا

فة ال
صحح

ی ال
سجج

عتجار
ا

 

 

 

40 

گرد:ش;صخ:ص;دو ::111=ب;ن:ش;<ذ=ن:قه;ی،:110به:صحصفن:=بن:وطه;ر:دسزرس;ی:د=ش;زه:=س;خ. ش;<
ک;رده:=س;خ.:112جصز:دع;<ی:س;وم:ص;حصفه :طری;ق:=ب;ن:وطّه;ر:جق;ل: بش;<:ب;ر:=ی;ن،:طری;ق:=ب;ن::113ر=:=ز

:ر=ه:=ی:=طهصش<ن:وطّهر،:ت<:=جد=زه :س<یر :=ز :ه<سخ:آورتر
کت;<ب:.:تصهن:و:تذر :بودن:طری;ق4 ::چه;<روصن:قرحش;ه:ب;ر:=عزذ;<ر:ص;حصفه:س;ج<دحه،:ش;هرت:

کت;<ب،:تشه;<:بی;<ن :=ین:صورت،:=س<وی:ووجود:در:طریق: گ;ر:وس;شد::صحصفه:سج<دحه:=سخ.:در
.:=ی;ن:جظرح;ه:ر=:جخس;زصن:بودن:طریق:=سخ:و:جص<زی:ب;ه:بررس;ی:ر=وح;<ن:ووج;ود:در:طری;ق:جصس;خ

ک;;ه:ط;;ر :تحّه;;ل: :ب;;ود: :=ی;;ن:ب;;<ور ک;;رده:=س;;خ.:وی:ب;;ر ب;;<ر:ورح;;وم:و;;ال:وحه;;د:تق;;ی:وجلس;;ی:بی;;<ن:
کتج:غصر:وزو=تر:و:غصر:وشهور:=خزص<ص:د=شزه:=سخ.:بش<:بر:=ین،:جق;ل: :به: :جقل:خذر حدحد:در
ث;;ه:)کلصش;;ی،: :ج;;زد:=خه;;ه:ثال کت;;ج:وش;;هور:در کت;;ج:=ربع;;ه:ح;;دحسی:و: کت;;ج:وز;;و=تر:جظص;;ر: ط;;ر :در:

:ب<زس;;;<زی:وش;;;صخه:تشه;;;;<:ص;;; :دو :و:طوس;;;ی(:ووض;;;وعصزی:ج;;;د=رد:و:=ب;;;;د=ع:ش;;;صخ:ص;;;دو :در
ح;;ه:ت;;صهن:و:تذ;;ر :ر=:پ یرفزه:114ب;;ر=ی:ت;;صهن:و:تذ;;ر :ب;;وده:=س;;خ. :=ج;;د::آح;;ة:=هلل:بروج;;ردی:جص;;ز:جظر

ک;;;ه:دلص;;;ل:آوردن: :ب;;;ه:وس;;;صله:ش;;;صخ:ص;;;دو :و:ش;;;صخ:«:وش;;;صخه»و:=ف;;;زون:ب;;;ر:آن،:وعزق;;;د:بودج;;;د:
که:به:خو=جشده:=ع :آن:روسخ: گوجه:ورسل:جق;ل:طوسی:=ز که:=ح<دحد:وسشد:=سخ:و:به: کششد: الم:

کت;<ب ی;ر=:=جزس;<ب: :ب;ه:بی;<ن:=س;ش<د::جش;ده:=س;خ؛:ز ه;<:ب;ه:جوحس;شدگ<جش:ث<ب;خ:ش;ده:ب;وده:و:جص;<ز
:115جذوده:=سخ.

:ب;<ب: :=بز;د=ی:ص;حصفه:س;ج<دحه:ه;ن:=ز ک;ه:ذک;ر:س;شد:در ب<:توجه:به:=ین:جظرحه:بعصد:جصس;خ:
:ق کت;<بی:رو:ب;ه:رو:=س;خ:تصهن:و:تذر :بوده:ب<شد:ت<:خو=جشده:صحصفه:در ک;ه:ب;<: ح<بد: رن:ششن:در

گ;;ر:چ;;ه:ش;;هرت: :زو;;<ن:ص;;دور ،:=هزه;;<م:ب;;ه:=جزق;;<ل:دس;;خ:ب;;ه:دس;;خ:آن:ب;;وده:=س;;خ.:= ک;;ه:=ز
کت<ب : :آن:در کتج:=ربعه:جصسخ؛:ولی:ذکر ه<ی:فهرسزی:و:جص;ز:تعذص;ر:و;ن:=دعص;ة::صحصفه:و<جشد:

کت<ب: : ع<له;<ن:ر=:=ی:شهرت:صحصفه:جزد::شصخ:طوسی:ت<:=جد=زه:وصذ<ر:=لهزهجد=لصحصفه:در
:دهد.:جش<ن:وی

ک<ول;;ه5 ک;;ه:=عزه;;<د:ب;;ه:ص;;حصفه::::پشجه;;صن:قرحش;;ه.:فر=و=ج;;ی:=عزه;;<د:ع<له;;<ن:ب;;ه:ص;;حصفه: =ی:
ک<ول;;ه:ر=:=ف;;ز=حش:و;;ی ک;;ه:ب;;ه:رو=ح;;خ:=ب;;و:=لهفض;;ل::س;;ج<دحه: ده;;د،:فر=و=ج;;ی:ع<له;;<ن:بزرگ;;ی:=س;;خ:

                                                          :
ثر.:110  .306،:صکف<حة:=ال

 .:=بو:=لحسن:وحّهد:بن:=حهد:بن:علی:بن:=لحسن:بن:ش<ذ=ن:قهی.111

کل:ولک:وقّرب.112  .:فی:=لصلوة:علی:حهلة:=لعر :و:

:=الجو=ر.:113  .85،:ر137،:ص59،:جبح<ر

 .19،:ص3،:جروضة:=لهزقصن:114 .

 .393،:صکلص<ت:فی:علن:=لرج<ل.:115
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کرده :=ج;;د،:بزرگ;<جی:و<جش;;د:ش;صخ:وفص;;د،:تلعکذ;;ری،:ش;صذ<جی،:وجه;;ع:=الس;<جصد:ص;;حصفه،:=عزه;<د:
کرده =ج;د.:=ی;ن:جکت;ه:وه;ن:ه;ن::حسصن:بن:عذصد:=هلل:غض<یری،:وعدل:و...:صحصفه:ر=:=ز:وی:جق;ل:

گ;ز=ر :ص;حصفه:س;ج<دحه:ب;ه:وس;صله:ش;صخ: ک;ه:جگ;<ه:فهرس;زی:و: :=تق<ن:صحصفه:خو=هد:=ف;زود: بر
کوت;<ه::جج<شی:و:شصخ:طوسی:قرحشه =ی:بر:پ یر :رو=حخ:=بو:=لهفضل:شصذ<جی:=سخ.:=ز:وقدو;ه:

کت;<بی:ر=:ب;ر=ی:و;ؤلفی::کت;<بش:و;یجج<شی:و:ش;صوه:وی:در: ک;ه:چش<جچ;ه:وی: ک;رد: ت;و=ن:برد=ش;خ:
:=جزس;;<ب:آن:خدش;;ه کت;;<ب:ر=:وعل;;وم:=الجزس;;<ب:د=جس;;زه:=س;;خ:و::ج;;<م:بذ;;رد:و:در =ی:و=رد:جکش;;د،:

ک;ه::طریق:آن:ر=:هن:درسخ:و;ی ک;رده:=س;خ: کت;<بش:تص;رحح: :وقدو;ه: ک;ه:جج<ش;ی:در د=ج;د؛:چ;ر=:
کت<ب:و:رو :وی:116درص;;;دد:جش;;;<ن:د=دن:وص;;;ر=ث:وکت;;;وب:س;;;لف:=س;;;خ گ;;;ز=ر : ه;;;<::تشه;;;<:

ح<بی:آجه<:پرد=خزه:=سخ. ز کت<ب:117جصسخ،:بلکه:به:=ر ه;<ی:رج;<لی::=ز:سوی:دحگ;ر،:عذ;<ر=تی:در:
ک;;ه:بی;;<ن ::گ;;ر:تفکص;;ک:وص;;<ن:ش;; ن:وص;;ر=ث:وج;;ود:د=رد: کش;;ی:ب;;ه:جق;;ل:=ز ب;;<جی:و:ش;; ن:ر=وی:=س;;خ.:

که:=بو:حعقوب:=سح< :بن:وحه;د:=لذص;ری:ر=: که:عص<شی،:ب<:=ین: عص<شی:وطلذی:ر=:آورده:=سخ:
:و:ج<عل:حدحد:وی کذوترب<ز کت<ب:غ<لی،: ک;رده:ت;<:=ز:روی: : ه;<ی:وی::د=جسزه،:=و<:به:بغد=د:س;فر

کت<بی:ر=:=ز:=ح<دحد:وفض;ل:ب;ن:عه;ر:در:ووض;وع:تف;وحض: کشد.:=بو:حعقوب:=بزد=: جسخه:برد=ری:
:عص<شی:قر=ر:وی :=خزص<ر که:وی:آن:ر=:جهی:در =ی:دحگر:=ز:=ح<دح;د::پ یرد:و:پس:=ز:آن:جسخه:دهد:

:جوش;;;زه:و;;;ی:ر=:ب;;;ه:عص<ش;;;ی ک;;;ه:برگرفز;;;ه:=ز جهوج;;;ه:دحگ;;;ر،:=ب;;;ن::118ه;;;<ی:ثق;;;<ت:ب;;;وده:=س;;;خ.:ده;;;د:
:=و:و;ی کرده:=س;خ،:ول;ی:رو=ح;<تی:ر=:=ز ک;ه::غض<یری،:=حهد:بن:هالل:عذرت<یی:ر=:تضعصف: پ; یرد:

ک;;ه: ی;;ر=: :جق;;ل:ش;;ده:ب<ش;;د؛:ز :=ب;;ن:=ب;;ی:عهص;;ر کت;;<ب:وش;;صخه:حس;;ن:ب;;ن:وحذ;;وب:و:ج;;و=در در:دو:
کت<ب:=عزه<د :ع<له<ن:به:=ین:دو: :=جد.::کرده:بسص<ری:=ز

:جق;;ل:ع<له;;<ن:ح;;دحد :=ی;;ن،:ض;;عف:=ب;;و:=لهفض;;ل:ش;;صذ<جی:ب;;ه:خ;;<طر ش;;ش<ب:=ز:وی:و::بش;;<:ب;;ر
ک;رده:=س;خ،:ت;<:=ج;د=زه:طریق:شصخ:طوسی:و:جج<شی:به:صحصفه:س;ج<دحه گ;ز=ر : ک;ه:=و: =ی::=ی:

:شود.::جذر=ن:وی
:=ب;;;;;;و:=لهفض;;;;;;ل:ش;;;;;;صذ<جی:رس;;;;;;صده:=س;;;;;;خ::_رو=ح;;;;;;خ:وش;;;;;;هور: :وص;;;;;;<ن:فقه;;;;;;<:و::_ک;;;;;;ه:=ز :در
ک;;ه:ص;;حصفه:=و:ر=::_=ی:د=رد.:=ف;;زون:ب;;ر:ع<له;;<جی:و<جش;;د:وفص;;د::ش<خزه:ش;;دهوح;;دث<ن،:ج<حگ;;<ه:ش;;

کرده ،:ع<له;;<ن:بزرگ;;ی:و<جش;;د:ش;;هصد:=ّول،:ش;;هصد:ث;;<جی،:وصرد=و;;<د،:ش;;صخ:به;;<یی،::_=ج;;د::رو=ح;;خ:
وحّه;;;;د:تق;;;;ی:وجلس;;;;ی،:وحّه;;;;د:ب;;;;<قر:وجلس;;;;ی:و...:ب;;;;ر:پ<سد=ش;;;;خ:جس;;;;خه:وش;;;;هور:هه;;;;خ:

                                                          :
 .3،:ص=لشج<شیرج<ل::116 .

:فهرسخ:جگره»ر. :::117 . کت<بشش<سی:در  .383،:ص«ه<ی:طوسی:و:جج<شی:ه<ی:

 .533،:صرج<ل:=لکشی:118 .
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گف;خ:ج<حگ;<ه:ص;حصفن:بش<:بر:=ین،:وی:119گه<ردجد. :ب;<:جس;خه:ت;و=ن: ه;<ی:دحگ;ر:ص;حصفه::وش;هور
:وزه<یز:=سخ. :بسص<ر
ک;;;;<فی:=س;;;;خ:و::وجهوع;;;;ه:رو=حخ :ه;;;;<ی:ص;;;;حصفه،:ب;;;;ر=ی:جذ;;;;ر=ن:ض;;;;عف:س;;;;شد:ص;;;;حصفه:

کش;;دگی:جغر=فص;;<یی:وز;;ون:ح<ف;;خ:ش;;ده:=ز:وص;;ر،:جذ;;ل:ع<و;;ل،::تف;;<وت:جس;;خه ه;;<:ب;;<:وج;;ود:پر=
:جظ;;ر:وزش;;ی:تف;;<وت:وعش;;<د=ری:جد=رج;;د؛:ه;;ر:چش;;د:تع;;د=د:=دعص;;ه:د :آجه;;<:=س;;ز<جذول:و:خر=س;;<ن،:=ز ر

:حکس<ن:جصسخ.:

 جتیجه
:دحدگ<ه:رج<لی:در:زوره:خذر:آح;<د:ق;ر=ر:د=رد:و:ب;ه:دلص;ل:وج;ود:وزوک;ل:.:3 صحصفه:سج<دحه:=ز

:بن:وزوکل:و:=بی:=لهفضل:شصذ<جی،:سشد:آن:ضعصف:=سخ :بن:ه<رون،:عهصر
:جگ;;;<ه:فهرس;;;زی:در:=عزه;;;;<د:ب;;;ه:وص;;;ر=ث:وکت;;;;وب:ب<ح;;;د:ج;;;<حگزین:جگ;;;;<ه:رج;;;<لی:ش;;;;ود.:.:1

:=ین:صورت،:وجود:ر :گ;ر:وس;شد:ب;ودن:وص;ر=ث:وکت;وب:=س;خ::=وی:در:سلس;له:س;شد:تشه;<:بی;<ندر
کت<ب ح;;;<ن: :ر=و :ب;;;ر=ی:ت;;;صهن:و:تذ;;;ر :و:جص;;;ز:=رج:جه;;;<دن:ب;;;ه:ت;;;ال ::و:ج;;;<م:ب;;;ردن:=ز :ه;;;<ی:وش;;;هور

کردج;;د.: ک;;رده:و:ب;;ه:جس;;ل:پ;;س:=ز:خ;;ود:وشزق;;ل: ک;;ه:وص;;ر=ث:وکت;;وب:ر=:پ<س;;د=ری: :کس;;<جی:=س;;خ:
ک<ول;ه:س;;ج<دحه:ه;;<ی:وزع;دد،:س;ذج:=ف;ز=:چش;صن:جگ;<هی:ب;<:توج;;ه:ب;ه:قرحش;ه حش:=عزذ;;<ر:ص;حصفه:

 خو=هد:شد.

::_ه;;<ی:آجه;;<::گ<ج;;ه:ووج;;ود:=ز:ص;;حصفه:س;;ج<دحه:و:تطذص;;ق:دع;;<:ه;;<ی:پ;;شج:رو=حخ.:3 :جظ;;ر ک;;ه:=ز
ک<وله:سج<دحه:=س;خ؛:ب;ه:وی;ژه::_وزن:هه<جشد:حکدحگرجد: قرحشه:وههی:بر=ی:=عزه<د:به:صحصفه:

کش;;دگی:رو=ح;;;<ت:ص;;حصفه:س;;;ج<دحه:در:پهش;;;ه:جغر=فص;;<یی:و:وص;;;ر=ث:ح;;دحسی لذش;;;<ن،:وص;;;ر،::پر=
 =سز<جذول:و:خر=س<ن:بر:درسزی:رو=ح<ت:صحصفه:سج<دحه:حک<حخ:د=رد.

:=ج;;دحش:ب;;ر:رو=ح;;خ:=ب;;و:=لهفض;;ل:ش;;صذ<جی:بیش;;زر:=عزه;;<د:.:4 فقصه;;<ن:ب;;زرگ:و:ع<له;;<ن:=س;;زو=ر
:رو=حخ:کرده :س<یر  ه<ی:ووجود،:برتر:=سخ:=جد.:بش<:بر:=ین،:رو=حخ:وی:=ز

:ب;;;<:قرحش;;;ه:رو=حخ.:5 :وص;;;ر=ث:ه;;;<یی::ه;;;<ی:دحگ;;;ر:ص;;;حصفه:جص;;;ز گ;;;ز=ر :دع<ه<حش;;;<ن:در : جظص;;;ر
:ته;<وی:رو=حخ:حدحسی:شصعه:و:سشی:هه;ر=ه :=ی;ن:رو،:دع<ه;<ی:وش;زر :در ه;<ی:ص;حصفه::=ج;د.:=ز

 سج<دحه:=ز:=ههصخ:بیشزری:برخورد=رجد.

کت<ب.:6 گ;;ز=ر : : ه;;<،:ص;;حصفه:س;;ج<دحه:وعل;;وم:=الجزس;;<ب::ب;;<:توج;;ه:ب;;ه:ش;;صوه:جج<ش;;ی:در
 =سخ:و:طریق:آن:هن:صحصح:=سخ.

                                                          :
 .7،:سفصشه:«ع<له<ن:صحصفه:جگ<ر»:.119



 

 

سوم
اره 

شه
ن، 

ده
هج

ال 
، س

ث
حدح

لوم 
ع

 

یوم
اره 

شه
ن، 

ده
هج

ال 
ث، س

حدح
وم 

 

43 

 کتابنامه
_ : (،:وحه;;د:ب;;ن:حس;;ن:طوس;;ی،:تحقص;;ق::س;;ّصد:وه;;دی:رج;;<ل:=لکش;;ی):وعرف;;ة:=لرج;;<ل=خزص;;<ر

: .3404رج<خی،:قن::وؤسسة:آل:=لذصخ،:
:=لهالیین.=العالم _ رکلی،:بیروت::د=ر  ،:خصر=لدین:ز

:=القذ<ل:ب<العه<ل:=لحسشة:فصه<:حعه;ل:و;رة:ف;ی:=لس;شة _ ،:رض;ی:=ل;دین:عل;ی:ب;ن:ووس;ی:ب;ن:جعف;ر
: .3435،:=بن:ط<ووب،:قن::وکتج:=العالم:=السالوی

: .3434،:وحهد:بن:حسن:طوسی،:قن::د=ر=لسق<فه،:=الو<لی _
،:وحه;;د:ب;;ن:وحه;;د:ب;;ن:جعه;;<ن:)ش;;صخ:وفص;;د(،:تحقص;;ق::حس;;صن:=س;;ز<د:ول;;ی،:عل;;ی:=الو;;<لی _

حع،: :و:=لزوز کذرغف<ری،:بیروت::د=ر:=لهفصد:للطذ<عة:و:=لششر =3434. :
تذه:=الج;دلس،:ک،:وحّهد:بن:حسن:حر:ع<ولی،:تحقصق::=حهد:=لحسصشی،:بغد=د::وأول:=زول _

3385. :
:=الجو=ر _ :بن:وحهد:تقی:وجلسی،:تهر=ن::=لهبح<ر : .3388تذه:=السالوصه،:ک،:وحهد:ب<قر
:،:سصوطی.:بغصة:=لوع<ة _
حخ:بغد=د:=و:ودحشة:=لسالم _ :،:=حهد:بن:علی:خطصج:بغد=دی،:ودحشه::=لهکتذة:=لسلفصة.ت<ر
:=لزحصصن _ :=لکت<ب.،:سّصد:علی:بن:ووسی:بن:ط<ووب،:تحقصق::=الجص<ری،:قن::د=ر
:،:عذد=هلل:و<وق<جی،:ججف:=شرف::=لهطذعة:=لهرتضوحة.:تشقصح:=لهق<ل _
،:علی:بن:ووسی:بن:جعفر:س;ّصد:ب;ن:ط;<ووب،:تحقص;ق::جه<ل:=السذوع:بکه<ل:=لعهل:=لهشروع _

: .3373جو=د:قصووی،:قن::وؤسسة:=زف< :
: .3408::وؤسسه:آل:=لذصخ،::،:حسصن:بن:وحهد:تقی:جوری،:قنخ<تهة:=لهسزدر  _
کذ;;ر:غف;;<ری،:ته;;ر=ن::ج<وع;;ة::ی:عل;;ن:=لدر=ح;;ةدر=س;;<ت:ف;; _ )تلخ;;صص:وقذ;;<ب:=لهد=ح;;ة(،:عل;;ی:=

: .3369=الو<م:=لص<د ،:
: .3413،:وحّهد:حسصن:حسصشی:جاللی،:بیروت::=العلهی،:در=سة:حول:=لصحصفة _
حعة:=لی:تص<جصف:=لشصعه _ : .3403،:آق<:بزرگ:تهر=جی،:بیروت::د=ر:=الضو=>،:=ل ر
::ج;;و=د:قص;;ووی:=ص;;فه<جی،:ق;;ن::وؤسس;;ة:=لشش;;ر:،:وحه;;د:ب;;ن:حس;;ن:طوس;;ی،:تحقص;;ق=لرج;;<ل _

: .3435=السالوی،:
،:=حهدبن:=لحسصن:=بن:=لغض<خری،:تحقصق::حسصشی:جاللی،:قن::د=ر=لح;دحد،:=ول،:=لرج<ل _

3411. :
:بن:علی،:=بن:د=ود:قن::وششور=ت:=لرضی.:،:حسصن=لرج<ل _
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:،:=حه;;د:ب;;ن:عل;;ی:جج<ش;;ی،:تحقص;;ق::وحه;;د:ج;;و=د:=لش;;<خصشی،:بی;;روت::د=رج;;<ل:=لشج<ش;;ی _ ر
:=الضو=>.

کلذ<س;ی،:تحقص;ق::وحه;د:حس;صن:در=حز;ی،:ق;ن::=لرس<خل:=لرج<لصة _ ،:وحهد:بن:وحهد:=ب;ر=هصن:
: .3411د=ر=لحدحد،:

ی;;;ن:=ل;;;دین:ب;;;ن:عل;;;ی:ش;;;هصد:ث;;;<جی،:تحقص;;;ق::ورک;;;ز:=البح;;;<ث:و:=لرع<ح;;;ة:ف;;;ی:عل;;;ن:=لدر=ح;;;ة _ ،:ز
کت<ب،:=ول، : .3413=لدر=س<ت:=السالوصة،:قن::بوسز<ن:

:،:تهر=ن::بشص<د:فرهشگ:=سالوی.،:وحّهد:تقی:وجلسیروضة:=لهزقصن _
ح;;<ه:=لس;;<لکصن:ف;;ی:ش;;رر:ص;;حصفة:س;;ّصد:=لّس;;<جدین،:س;;ّصد:علصخ;;<ن:و;;دجی:ش;;صر=زی،:ق;;ن:: _ ر

:=إلسالوی،: : .3435وؤسسة:=لششر
ح<ه:=لعله<> _ تذ;ة:ک،:عذد=هلل:بن:عصسی:بیگ:=فشدی،:تحقص;ق::س;صد:=حه;د:حس;صشی،:ق;ن::ور

:آحة:=هلل:=لهرعشی.
:وصرد=و<د،:تشرر:=لصحصفه _ :حقصق::وهدی:رج<یی،:=صفه<ن::وهدحه:=لهصرد=و<د.،:وحهد:ب<قر
:=السالوی،:=لصحصفة:=لسّج<دحة _ : .3363،:علی:بن:=لحسصن،:قن::وؤسسة:=لششر
ة:=لج<وعة _ ح<ن،:=لصحصفة:=لسج<دحّ ،:سّصد:وحّهد:ب<قر:أبطحی:=ص;فه<جی،:ق;ن::وؤسس;ة:=الجص;<ر

3433. :
،:سک<فی:ع;ن:عل;ی:ب;ن:و<ل;ک=لصحصفة:=لسّج<دحة:رو=حة:أبی:علی:وحّهد:بن:هّه<م:بن:سهصل:=ال _

ین:=لع<ب;دین،:تق;دحن::=لس;ّصد:وحّه;د:حس;صن:حس;صشی:جالل;ی،:تحقص;ق::وحّه;د: عن:=الو<م:ز
:جو=د:حسصشی:جاللی.

ک;;<ظن:و;;دیر:ش;;<جه=لص;;حصفة:=لس;;ّج<دحة _ چ;;ی،:وش;;هد::وجه;;ع:=لذح;;وث:=الس;;الوصة،::،:تحقص;;ق::
3433. :

:،:ب;;ه:رو=ح;;خ:حس;;صن:ب;;ن:=ش;;کصج،:س;;ّصد:=حه;;د:س;;ج<دی،:تحقص;;ص;;حصفن:س;;ّج<دحه _ ق::ورک;;ز
=ی:ح;;وزه:علهص;;ه:=ص;;فه<ن،:ق;;ن::وؤسس;;ة:فرهشگ;;ی:وط<لع;;<تی:=لزه;;ر=:)ب(،::تحقصق;;<ت:ر=ح<ج;;ه

: .3383=ول،:
،:=حه;;د:ب;;ن:عل;;ی:=ب;;ن:عشذ;;ة،:تص;;حصح::وحّه;;د:حس;;ن:آل:ط<لق;;<جی،:جج;;ف::عه;;دة:=لط<ل;;ج _

حة،: : .3380=لهطذعة:=لحصدر
: .3437،:وحهد:بن:حسن:طوسی،:تحقصق::سصد:جو=د:قصووی،:قن::=لفق<هة،:=لفهرسخ _
،:وشزج;;ج:=ل;;دین:=ب;;ن:ب<بوح;;ه:تحقص;;ق::س;;ّصد:ج;;الل:=ل;;دین:وح;;ّدث:=رو;;وی،:ق;;ن::=لفهرس;;خ _

: .:3366وکتذة:آحخ:=هلل:ورعشی،:
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: .3437،:وحّهد:تقی:تسزری،:قن::وؤسسة:=لششر:=السالوی،:ق<ووب:=لرج<ل _
ح;;<ر=ت _ :ک<و;;ل:=لز :ب;;ن:وحّه;;د:=ب;;ن:قولوح;;ه،:تص;;حصح::ج;;و=د:قّص;;ووی،:ق;;ن::وؤسس;;ة:جش;;ر ،:جعف;;ر

: .3437=لفق<هة،:
،:وحه;;;د:ب;;;ن:وحه;;;د:ب;;;ن:عذ;;;د=لکرحن:)=ب;;;ن:=ثص;;;ر(،:بی;;;روت::د=ر:ص;;;<در،:=لک<و;;;ل:ف;;;ی:=لز;;;<رحخ _

3385. :
خهة:=الثشی:عش;ر _ :فی:=لشص:علی:=ال ثر ،:عل;ی:ب;ن:وحّه;د:ب;ن:عل;ی:خ;ز=ز:قه;ی،:تحقص;ق::کف<حة:=ال

کوه : .3403=ی،:قن::بید=ر،::کهره:عذد:=للطصف:حسصشی:
:=السالوی،::،:جعفر:سذح<جی،:قن::وؤسسةکلص<ت:فی:علن:=لرج<ل _ : .3434=لششر
:=لقصوم،:=لهز=ر _ : .3439،:وحّهد:بن:جعفر:وشهدی،:تحقصق::جو=د:قصووی:=صفه<جی،:قن::جشر
:=لعل;وم،:ق;ن::ب;یوع<لن:=لعله<> _ :آش;وب،:تحقص;ق::س;ّصد:وحّه;د:ص;<د :آل:بح;ر ج;<،::،:=بن:ش;هر

:ت<.:بی
فصن _ کح<لة،:بیروت::د=ر=حص<>:=لزر=ث:=لعربی،:وعجن:=لهؤلّ : .3376،:عهر:رض<:
: .3403،:=بو:=لق<سن:خوخی،:قن::ودحشه:=لعلن،:وعجن:رج<ل:=لحدحد _
: .3411،:وحّهد:رض<:جدحدی:جژ=د،:قن::د=ر=لحدحد،:وعجن:وصطلح<ت:=لرج<ل:و:=لدر=حة _
،:عل;;ی:ب;;ن:ووس;;ی:=ب;;ن:ط;;<ووب،:تحقص;;ق::حس;;صن:=العله;;ی،:بی;;روت::ووسس;;ه:وه;;ج:=ل;;دعو=ت _

: .3434=العلهی،:
: .3408،:=بن:شهر:آشوب،:وش<قج:آل:=بی:ط<لج _
حد _ : .3385،:وحهد:قشذری،:قن::د=ر=لحدحد،:ححصی:بن:ز
،:سلصه<ن:بن:=بر=هصن:قشدوزی:حشفی،:تحقصق::سّصد:عل;ی:جه;<ل:حش<بیع:=لهوّدة:ل وی:=لقربی _

: .3436=شرف:=لحسصشی،:تهر=ن::د=ر:=السوة:للطذ<عة:و:=لششر،:
ک<وله» _ ،:31پی;<پی::،فصلش<وه:علوم:حدحد،:وشصور:پهلو=ن،:«=سش<د:و:وش<حخ:ر=وح<ن:صحصفه:

3378. :
،:عل;ی:ص;در=یی:خ;ویی،:فص;لش<وه:عل;وم:ح;دحد،:«خ:=ب;ن:و<ل;کح;ه:ب;ه:رو=حفه:س;ج<دصصح» _

: .3381،:19پی<پی:
که;;ن:ش;;صعه،:س;;صد:وحه;;د:ج;;و=د:ش;;ذصری،:«وش;;<بع:جعه;;<جی:در:غصذ;;خ» _ ،:ق;;ن::ب<زس;;<زی:وز;;ون:

: .3388د=ر=لحدحد،:
ک:جگره» _ :فهرسخته<ی: دی:ح;<خری،:،:سصد:وحهد:عه;<«ه<ی:جج<شی:و:طوسی:<بشش<خزی:در

: .3381،:ت<بسز<ن:36:-:35،:پی<پی:فصلش<وه:علوم:حدحد




