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 «عتهرحنشبنم»بازشناسیشخصیترجالی

 1سید مهدی لطفی
2زهرا محققیان

 

 چکحده
که :رو=ح<ت:شرعه:حض;ور:د=رد،::ب<:=ین: حذش:بن:وعخهر:در:سلسله:سذد:ضذدین:رو=حت:=غ

ب;;<رۀ:=ی;;ن:ر=وی:در:وذ;;<بع:رص;;<لی:ش;;رعه:وص;;ود:ج;;د=رد.:در:وذ;;<بع::=و;;<:=طالع;;<ت:ضذ;;د=جی:در
ر=وی:ب;;<رۀ:وث<ق;;ت:ح;;<:ض;;عف:=ی;;ن::رص;;<لی:=ه;;ل:س;;ذت:جر;;ز:=ظه;;<ر:جظره;;<ی:وخذ<قض;;ی:در

:وذ;<بع:ش;رعه:و:=ه;ل:س;ذت،:ضه;<رده:رو=ح;ت:=غ:طری; :ح;ذش:ب;ن: گرفخه:=س;ت.:در صورت:
:آجه;<،:=ثج;<ت: ک;ه:وض;هون:بیش;خر وعخهر:در:وس<خل:=عخق<دی،:=طالقی:و:فقه;ی:و=رده:ش;ده:

جس;;;جت:ب;;;ه:س;;;<یر:ص;;;ح<به:و:بی;;;<ن:ص<حگ;;;<ه:و=الی:آن::برت;;;ری:و:تفض;;;رل:حض;;;رت:عل;;;ی
ک;ه:دل:=ست.:به:جظر:و;ی:حضرت:جزد:پی<وجر ر;ل:تض;عرف:وی:=غ:س;وی:برط;ی:=غ:رس;د:

:ب;<رۀ:حض;رت:عل;ی =س;ت.:=ف;زون:ب;ر:=ی;ن،:ج;<م::رص<لر<ن:=هل:س;ذت:جر;ز:رو=ح;<ت:وی:در
بیع;;ه»ه;;<ی:وشخل;;ف::وی:در:وذ;;<بع:رو=ی;;ی:ش;;رعه:و:=ه;;ل:س;;ذت:ب;;ه:ش;;کل ،:«ح;;ذش:ب;;ن:ر

کذ<جی» :پ;<ره«:حذش:بن:و ر;ره»و:«:حذش: ک;ه:در =ی:=غ:وذ;<بع:=ه;ل:س;ذت،:=ی;ن::ثج;ت:ش;ده:
گرفخه:شدهه<:بر=ی:=فر=د:و:ج<م :=جد.::شخلفی:در:جظر:

:بررسی:هوحت:ر=وی:و:ب<غشذ<س;ی:=س;<وی:وشخل;ف:ر=وی:در:رو=ح;<ت،: وق<له:ح<ضر،:پس:=غ
کرد.: :وث<قت:و:ضعف:بررسی:طو=هد: :=غ:جظر :وضعرت:رص<لی:وی:ر=:جرز

ح;;;ذش،:ح;;;ذش:ب;;;ن:وعخه;;;ر،:رص;;;<ل،:ح;;;ذش:ب;;;ن:عل;;;ی،:ح;;;ذش:ب;;;ن:عج;;;د:=ه::هدددا: کلیددددواژه
: صذع<جی.

 مقدمه

کتب:رص که:به:ش;رح::<لی،:به:ر=وح<ن:وشخرکی:بین:شرعه:و:=هل:سذت:برویگ<هی:در: حن: طور

                                                     :
گروه:علوم:قرآن:و:حدحث:د=جشگ<ه:=صفه<ن1 :  . (m.lotfi@ltr.ui.ac.ir).:=سخ<دح<ر
:(z.mohaghegh89@yahoo.com)حدحث:د=جشگ<ه:=صفه<ن:.:د=جشزوی:دکتری:علوم:قرآن:و:2

mailto:z.mohaghegh89@yahoo.com
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:=ی;ن:ر=وح;<ن،: ک;ه:«:ح;ذش:ب;ن:وعخه;ر»ح<ل:آجه<:در:هر:دو:فرقه:توص;ه:ش;ده:=س;ت.:حک;ی:=غ =س;ت:
کت;;ب:رو=ی;;ی:ش;;رعه:و:=ه;;ل:س;;ذت:و=رد:ش;;ده:=س;;ت.:در:در:وذ;;<بع:رو=ی;;ی: =ح;;<دحدی:=غ:وی:در:

: شذ<طخه:شده:جرس;ت،:=و;<:وذ;<بع:«:حذش»<م:،:فرد:دحگری:ب<:ج«حذش:بن:وعخهر»شرعی،:به:صز
گوجه کرده:رص<لی:شرعه:به: :=ین:فرد:ح<د: که:=ف;ر=د:وشخلف;ی:ب;ه:جظ;ر:و;ی:=ی:=غ رس;ذد.:در:وذ;<بع::=جد:

که:وذ<بع:رص<لی:=ه;ل: :=غ:شش:ر=وی:ب<:ج<م:حذش،:رو=حت:جقل:شده:=ست: رو=یی:=هل:سذت:جرز
: :=ی;ن،:در :آجه;<:هس;خذد.:=ف;زون:ب;ر :ج;<م:ح;ذش:ب;ه:ط;ور:سذت:ق<ی;ل:ب;ه:=تح;<د:برط;ی:=غ و;و=ردی:جر;ز

که:وشخرک:بین:ر=وح<ن:وشخلف:طو=هد:ب;ود:و:جر<غوذ;د:ب<غشذ<س;ی:ج;<م: :رفخه:=ست: ک<ر وطل :به:
:ر=وی:=ست.:

:وذ;<بع:رص;<لی:=تف;<ق:جظ;ری: :ب;<ره:ب;وم:و:وث<ق;ت:ح;<:ض;عف:وی:جر;ز:در :ج<م:ر=وی،:در صد=ی:=غ
:وذ<بع:رص<لی:شرعه،:به:صز:شرر:طوس;ی :غو;ره::ب;ن:وعخه;ر:ح;ذش:ک;ه:ج;<م:_::وصود:جد=رد.:در ر=:در

ح;;<ن:حض;;رت:عل;;ی ک;;رده:=س;;ت:ر=و :ب;;<ره:وی:وص;;ود:ج;;د=رد،:=و;;<:_::3ظک;;ر: =طالع;;<ت:دحگ;;ری:در
ک;رده :ب<ره:بوم:وی:و:وث<قت:و:ضعفش:=ر=خه: =ج;د.:برط;ی::وذ<بع:=هل:سذت:=طالع<ت:وشخلفی:در

:وذ<بع:=ه;ل:س;ذت:وی:ر=:ف;ردی:ثق;ه، =ج;د.:برط;ی:=غ:رص<لر;<ن::د=جس;خه:5=ی:جر;ز:ض;عرف:دس;خه:4=غ
ب;;;ه:ط;;ور:ض;;;هذی،:دلر;;;ل:تض;;;عرف:ح;;;ذش:ر=:رو=ح;;;<ت:وی::6ل:س;;;ذت،:=غ:صهل;;;ه:=ب;;;ن:حج;;;<ن،=ه;;
:ب;;<ره:حض;;رت::و;;ی کی:=غ:وض;;هون:ط;;<ص:رو=ح;;<ت:وی:در د=جذ;;د.:بررس;;ی:رو=ح;;<ت:ح;;ذش:جر;;ز:ح;;<
جس;جت:ب;ه:دحگ;ر::=ست.:بیشخر:رو=ح<ت:وی:در:ووضوع:=ثج<ت:برتری:حض;رت:عل;ی:علی

ترین:رو=ح;ت:وی،::=ست.:ش<طص:جزد:پی<وجر:طلف<:و:ترسرن:ص<حگ<ه:رفرع:حضرت:علی
گ;;رفخن: :جظ;;ر: ک;;ه:ب;;<:ط;;رق:وشخلف;;ی:=غ:وی:جق;;ل:ش;;ده:=س;;ت.:ب;;<:در ح;;دحث:س;;فرذه:ج;;وح:=س;;ت:
وضهون:رو=ح<ت:وی،:=حخه<ل:تضعرف:وی:در:دحگر:وذ<بع:=هل:سذت:به:دلرل:ضذرن:رو=ح;<تی:

:=ی;;ن:رو،:بررس;;ی:وث<ق;;ت:و:ض;;عف:ح;;ذش:ب;;ن:وعخه;;ر:جر<غوذ;;د:بررس;;ی:وذ;;<بع::=ف;;ز=حش:و;;ی ح<ب;;د.:=غ
و:تحلر;;ل:رو=ح;;<ت:ح;;ذش:ب;;ن:وعخه;;ر:=س;;ت.:ض;;رورت:بررس;;ی:ششص;;رت:وی:جر;;ز:در:رص;;<لی:

:ب<ره:تک:تک:ر=وح<ن:جهفخه:=ست.::ضرورت:بررسی :ه<ی:رص<لی:در
:تعد=د:رو=ح<ت:حذش،:به:دلر;ل:وحخ;و=ی:رو=ح;<ت:وی :=ثج;<ت:وق;<م:والح;ت:و:_::ف<رغ:=غ ک;ه:در

::ح<ب;د.:وزه;ول:ب;ودن:ف;ردی:بررس;ی:ششص;رت:=ی;ن:ف;رد:=ههر;ت:و;ی_::=و<وت:=ست ک;ه:بیش;خر
                                                     :

:.68،:صرص<ل:=لطوسی:3.
حر:=لدق<ت.:4 حر:ودحذة:دوش ؛:387:-:386،:ص1،:جت<ر :.318،:ص15،:جت<ر
:.871،:ص=لضعف<>:و:=لهخروکرن؛:888،:ص1،:جضعف<>:=لعقرلی؛:869،:ص1،:ج=لهزروحرن.:5
:.869،:ص1،:ج=لهزروحرن.:6
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:=ثج<ت:برتری:حضرت:علی ک;ه:و;ی:رو=ح<ت:وی:در ت;و=ن:ب;ه::ب;ر:دحگ;ر:طلف;<:=س;ت،:در:ص;<یی:
:ب;;<ره:وی:دس;;ت:ح<ف;;ت،:=و;;ری:ش<حس;;خه:جرس;;ت.:ص;;د=ی:=غ:روش;;ن:جج;;ودن: =طالع;;<تی:درط;;ور:در
:برطی:=غ:وذ<بع:=صلی:رص<ل:شرعه:ظکر:جش;ده:و:ح;<: وضعرت:رص<لی:حذش،:حخی:ج<م:وی:جرز:در

گر:ظکر:شده،:ثجت:دقر گوج;ه= :آن:صورت:جگرفخ;ه:و:ب;ه: ه;<ی:وشخلف;ی:ض;جط:ش;ده:=س;ت.::قی:=غ
:تهر;ز:عذ;و=ن:وش;خرک: بررسی:=تح<د:ح<:عدم:=تح<د:عذ<وین:وشخلف:و:=تش<ظ:روشی:وذ<س;ب:در

:=ی;ن:رو،:ب<غشذ<س;ی:هوح;ت:ر=وی:ر=:جر;ز:و;ی ت;و=ن:=غ::حذش:=غ:دحگ;ر:وس;<خل:و;ورد:توص;ه:=س;ت.:=غ
کرد.: :دحگر:وحوره<ی:=صلی:=ین:وق<له:ظکر:

 رسی وضعیت راوی در منابع رجالی . بر1
: :وذ<بع:شرعه:و:هن:وذ<بع:=هل:سذت:آو;ده:و:رو=ح;<ت:وی:جر;ز:در ج<م:حذش:بن:وعخهر:هن:در
که:وورد:توص;ه:ش;رعه: :=ین:رو،:وی:ر=وی:وشخرکی:=ست: وذ<بع:رو=یی:فرحقرن:ظکر:شده:=ست.:=غ

گرفخه:=ست.: :و:=هل:سذت:قر=ر:
 . مجابع رجالی شحعه 1 - 1

:ب;;ین:وذ;;<بع:رص;;< ح;;<ن:رص;;<ل:=لطوس;;یلی:وخق;;دم:ش;;رعه،:ج;;<م:ح;;ذش:فق;;ط:در:در :ر=و ،:در:ش;;ه<ر
:=ین:ر=وی:در:دس;ت:جرس;ت.::7ظکر:شده:=ست:رو=ح<ت:حضرت:علی و:=طالع<ت:دحگری:=غ

:ب<:=سخذ<د:به:جقل:شرر،:فقط:به:ظکر:ج<م:وی:پرد=طخ;ه :جرز ::رص<لر<ن:وخأطر =ج;د.:تفرش;ی:ب;ه:جق;ل:=غ
ک;;رده::و:=غ:=ص;ح<ب:حض;;رت:عل;ی:«ح;;ذش:ب;ن:=لهعج;;ره»،:ج;;<م:ح;ذش:ر=:رص;<ل:=لطوس;ی ظک;;ر:

:غو;ره::8=ست. :وذ;<بع:رو=ی;ی:ش;رعه:و:رص;<ل:ش;رر:در که:ر=وی:دحگری:ب;ه:ج;<م:ح;ذش:در :آن:ص<: =غ
:=ی;ن:ف;رد،:هه;<ن:وعخه;ر:=س;ت.::=صح<ب:حضرت:علی ش;ذ<طخه:ش;ده:جرس;ت،:و;ر=د:وی:=غ

:ج;;<م:ح;;ذش:ر=:ب;;ه:=ش;;ک<ل:وشخل;;ف:ح;;جش، ش:ب;;ن:رح;;ذش،:ح;;ش:و:حج;;:جه;;<زی:ش;;<هرودی:جر;;ز
:آطر،:=ین:فرد:ر=::9لهعخهر(:آوردهرک:)=ر=له  ط;ویی::10ه<ن:حذش:بن:وعخهر:د=جسخه:=س;ت.هو:در

:ج<م:وی:ر=:ب<:عذ<وین:حجش:)حج ک;ردهر;ش(،:)حذش(:ب;ن:=له رجرز و:بی;<ن::11رک:)=لهعخه;ر(:جق;ل:

                                                     :
:.:68،:صرص<ل:=لطوسی.:7
:.175،:ص8،:ججقد:=لرص<ل.:8
:.898،:ص8،:جوسخدرک<ت:علن:رص<ل:=لحدحث.:9

:.893،:ص3<ن،:ج.:هه10
:.193،:ص5،:جوعزن:رص<ل:=لحدحث.:11
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کرده:=ست. که:وررغ=ی:=سخرآب<دی،:ج<م:وی:ر=:حذش:بن:وعخهر:ثجت: :::12وی:د=رد:
 . مجابع رجالی اهل سجت 1 - 2

:وذ<بع:رص<لی:=هل:سذت:ب<:=فر=د:دحگریششصرت:حذ که:ب<:ج;<م:ح;ذش:_::ش:بن:وعخهر،:در
:و;;و=ردی:=ش;<ره:ب;;ه:=تح;;<د:ج;;<م:وی:ب;;<:دحگ;ر:ح;;ذش_::=ج;;د:ب;وده ه;;<:ش;;ده:=س;;ت.::پیوج;;د:ط;;ورده:و:در

ه;<،:جر<غوذ;د:تفکر;ک:=طالع;<ت::بررسی:صحت:=ین:=تح;<د:و:تهری;ز:وش;خرک<ت:ووص;ود:در:س;ذد
:=ین:حذش ک;ه::د:ج<مه<:و:شذ<س<یی:=تح<:هر:حک:=غ ه<:و:تهریز:وشخرک<ت:ووص;ود:در:ط;رق:=س;ت:

:=د=وه:به:بررسی:آن:وی حن.::در :پرد=ز
ک;ه«:حذش»در:ور<ن:وذ<بع:=هل:سذت،:ر=وح<ن:وخعددی:ب<:ج<م: =ج;د:=غ:::عج;<رت وصود:د=رج;د:

بیعه،:حذش:بن:علی،:حذش:بن:ح<رو:و:حذش:،:حذش:بن:عجد:=ه کذ<جی،:حذش:بن:ر حذش:
:بن:وعخهر.:

  ن عبد اهلل صنعانی. حنش ب1 - 2 - 1
ک<ول:وی:حذش:بن:عجد:=ه:بن:عهرو:بن:حذظل;ة:ب;ن:جه;د:ب;ن:قذ;<ن:ب;ن:ثعلج;ة:ب;ن:عج;د: ج<م:

: بو:رش;د :ب;<ره:ط<س;خگ<ه:وی:دح;دگ<ه:یص;ذع<ج:ین:س;ج<یی=ه:بن:ث<ور ه;<ی:وشخلف;ی::=س;ت.:در
::13د=ج;;د.:بی;;<ن:ش;;ده:=س;;ت.:عزل;;ی،:غ=دگ;;<ه:وی:ر=:وذطق;;ه:وص;;ر:و;;ی کر :=ب;;ن:عس;;< وی:ر=:ف;;ردی:=غ

ب;وط:ب;ه:=ج;دلس،:وی:ف;ردی::هن:14کذد.:صذع<ی:دوش :وعرفی:وی:روسخ<ی :وذ<بع:ور ضذرن،:در
که:و=رد:وصر:شده:=ست. =بن:فرضی،:ب;ر:=س;<س:جق;ل:ق<س;ن:ب;ن::15=غ:صذع<ی:ش<م:وعرفی:شده:

که:به:ههر=ه:عل;ی:  صجغ،:حذش:بن:عجد:=ه:صذع<جی:ر=:فردی:=غ:وذطقه:صذع<ی:ش<م:وی:د=جد:
ک;;ه:و=رد:=ج;;دلس:ب;;ن:رب;;<ح،:=ب;;و:عج;;د:=ل;;رحهن:حجل;;ی:و:و وس;;ی:ب;;ن:جص;;رر:ص;;ز>:ت<بع;;<جی:بودج;;د:

::16=ج;;د.:ش;;ده :ب;;ین:وع<ص;;رین:ش;;رعه:جر;;ز :ت;;<بعرن:حهذ;;ی:و;;یدر :17د=ج;;د.:صعف;;ر:س;;جح<جی،:=و:ر=:=غ
حشی:و:ح;دحدی:=ه;ل:س;ذت،:ب;ه:ص;ز:عزل;;ی،:ب;ر:ش;هر:ص;ذع<ی:ش;<م:وخف;  =ج;د:و:فق;;ط::وذ;<بع:ت;<ر

:=ی:عزلی:وی:ر=:فردی:وصری:وی ک;ه:وی:در:د=جد.:دلرل:وصری:د=جسخن:وی:ش<حد:در ن:ب<ش;د:
:ف;خا:=ج;دلس:ش;رکت: :ت<بع;<ن:در گروه;ی:=غ دهه:پ<ح<جی:قرن:=ول:در:وذطقه:وصر:بوده:و:به:هه;ر=ه:

                                                     :
:.381،:ص7.:هه<ن،:ج12
حر:=لدق<ت.:13 :.386،:ص1،:جت<ر
حر:ودحذة:دوش .:14 :.337،:ص15،:جت<ر

:.863،:ص1،:ججفا:=لطرب:فی:غصن:=الجدلس:=لرطرب:15 .
حر:عله<>:=الجدلس.:16 :.148،:ص1،:جت<ر
:.44،:ص8،:جووسوعة:طجق<ت:=لفقه<>.:17
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:=ین:رو،:وی :پ<حه:وذ<بع:ووصود:غ=دگ<ه:وی:ر=:صذع<ی:ش<م:د=جست.::کرده:=ست.:=غ :تو=ن:بر
کوفه،:وص<حب:حضرت:علی : :=ب;ن:عج;<س:و:فض;<لة:ب;ن::حذش:بن:عجد:=ه:در بوده:و:=غ

ک;رده:=س;ت.:=غ:ح;ذش:ب;ن:عج;د:=ه،:رس;ع:یرک:و: ب;ی;هر:یفع:بن:ث<ب;ت:و: ب;حرود:و:رعج د:رو=ح;ت:
ب،:عج;د:رد:وولی:تزرب:بن:شهرس:بن:حز<ج،: بو:ورزوق:حجرح<رو:بن:حذش:فرزجد:وی،:ق

کث:ی،:ط<لد:بن: بیی:وع<فررحح،:ع<ور:بن:یرک:سج<یر=ه:بن:هج ر،:ح<رو:بن:رعهر=ن،:صالح: بو:
برد:بن:سالو<ن:بن:ع<ور،:سحزی =لص;عجه::یز:بن: بین،:عجد:=لعزرعه:بن:سلی<ر:بن:عجد:=لرحهن،:ر
کردهر و:یز:بن:ص<لا:وولی:بذیو:عجد:=لعز:یهرت کر،::18=جد.:ة:رو=حت: ظهج;ی،:ب;رطالف:=ب;ن:عس;<

ک;ه:ح;ذش::ر=:رد:وی:وص<حجت:حذش:بن:عجد:=ه:ب<:حضرت:علی :=ی;ن:جظ;ر:=س;ت: کذد:و:ب;ر
ک;وفی:ب;<:حض;رت: کذ;<جی: بیع;ه:ح;<:ح;ذش:ب;ن:وعخه;ر: :19وص;<حجت:د=ش;خه:=س;ت.:عل;یبن:ر

:ر=:تأیی;د:و;ی کر :=ب;ن:عس;< حشی:جظر گ;ز=رش:وذ<بع:ت<ر حشی،:ح;ذش:ب;ن::کذذ;د.:ب;ر:=س;<س: ه;<ی:ت;<ر
کوف;ه:ب;<:حض;رت:عل;یعجد:=ه:صذع<جی: که:در: ب;وده:=س;ت:و:پ;س:=غ:ش;ه<دت::ت<بعی:=ست:

گرفخ;;ه:=س;;ت. :غو;;ره:وص;;رح<ن:ق;;ر=ر: :غو;;ره::20حض;;رت،:ب;;ه:وص;;ر:و=رد:ش;;ده:و:در :=ی;;ن:رو،:وی:در =غ
گ بوده:و:به:دلرل:حضور:در:وذطقه:=جدلس:وورد:توصه:وذ<بع:=جدلسی::رد=ن:حضرت:علیش<

:ف;;خا: :ف;;خا:و ;;رب،:هه;;ر=ه:روحف;;ع:و:در گرفخ;;ه:=س;;ت.:ح;;ذش:ب;;ن:عج;;د:=ه:ص;;ذع<جی:در :ق;;ر=ر: جر;;ز
:بر=ب;;ر:عج;;د=لهلک:ب;;ن: بی;;ر،:در :=ب;;ن:ز کذ;;<ر : :ب;;وده:=س;;ت.:وی:در =ج;;دلس،:هه;;ر=ه:ووس;;ی:ب;;ن:جص;;رر

کرد.:=لجخه:بعده<: بی;ر:در:ورو=ن:قر<م: عج;د:=لهل;ک:ب;ن:و;رو=ن:=غ:طط;<ی:وی:در:ههر=ه;ی:ب;<:=ب;ن:ز
گ;;ز=رش:21گعش;;ت. :ب;;وده:و:بذ;;<ی:ص;;<وع::بذ;;<:ب;;ر: حشی،:وی:در:وذطق;;ه:=ج;;دلس:وذش;;أ:=ث;;ر ه;;<ی:ت;;<ر

ک;;ه:عش;;ور: سرقس;;طه:و:=لجر;;ره:وذس;;وب:ب;;ه:وی:=س;;ت.:ح;;ذش:ب;;ن:عج;;د:=ه:=ول;;رن:ف;;ردی:=س;;ت:
::22=فرحقره:ر=:به:=سالم:فر=طو=جد.
کث;;ر:رص<لر;;<ن:=ه;;ل:س;;ذت،:ف;;ردی:ثق;;ه:=س;;تح;;ذش:ب;;ن:عج;;د:=ه،:ب;;ه:ت و:عالو;;ه::23ص;;رحا:=

ک;;رده:=س;;ت. :ق;;ول:=ب;;;ن:حز;;ر،:=و:ر=:ف;;ردی:ثق;;ه:وعرف;;;ی: :=غ رو=ح;;;ت:در::85=غ:وی::24عس;;کری:جر;;ز
بیخی:برص<ی:و<جده:=ست.: :ووضوع<ت:وشخلف،:هه<جذد::فقه،:تفسرر،:=طالق،:وس<خل:تر

                                                     :
حر:ودحذة:دوش.:18 :.337،:ص15،:ج ت<ر
:.493،:ص4،:جسرر: عالم:=لذجال>.:19
:.863،:ص1،:ججفا:=لطرب:فی:غصن:=الجدلس:=لرطرب.:20
:.863،:ص1.:هه<ن،:ج21
حر:عله<>:=الجدلس.:22 :.187،:ص1،:جت<ر
حر:=لدق<ت.:23 :.386،:ص1،:جت<ر
:.863،:ص8،:جوع<لن:=لهدرسخرن.:24
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 ی. حنش بن عل1 - 2 - 2
ح;<:ح;ذش::25سرک;ه:ب;ه:=و:ح;ذش:ب;ن:ق;_::ذش،:ولقب:ب;ه:ح;یرحج:یس،: بو:علرن:بن:قرحس
:جزدحک;;ی:ش;;<م:=س;;ت._::گوحذ;;د:جر;;ز:و;;ی:26یص;;ذع<ج:یب;;ن:عل;; :=ه;;<لی:رحج;;ه،:ش;;هری:در =ب;;ن::27=غ

:=و:ر=:=بو:عل کر :=ه<لی:صذع<ی:دوش; :و;ی:یههد=ج:یصذع<ج:یرحج:یعس< ک;ه:در:و=س;ط::=غ د=ج;د:
گزحده:=ست. :::28سکوجت:

::29د=جذ;د؛:صذع<جی:و;ی:=بن:وض<ح:و:بش<ری،:حذش:بن:علی:ر=:هه<ن:حذش:بن:عجد:=ه در
ک;;ه: ب;;و:عج;;د:=ه:حه کی:ر=:رد:و;;ییذحب;;ن:و;;د:یو:عل;;:یدر;;ح;;<لی: کذذ;;د:و:ب;;ر:=ی;;ن::،:ضذ;;رن:=ش;;خر=

که:ر=وی:فض<لة:بن:عج د،:ح;ذش:ب;ن:عج;د:=ه:ص;ذع<جی:=س;ت،:ج;ه:ح;ذش:ب;ن:عل;ی،:در:ر=س<س:
که:هرذ:دلرلی::30کذذد.:=طالعی:وی:ب<ره:حذش:بن:علی:ح<:حسرن:بن:قرس،:=ظه<ر:بی :آن:ص<: =غ

:تو=ن:پعیرفت.::ر:=شخر=ک:=ین:دو:فرد:وصود:جد=رد،:سشن:=بن:وض<ح:و:بش<ری:ر=:جهیب
:جظر:عله<ی:حدحدی،:ف;ردی:ض;عرف ک;ه:جه;ی:32و:وذک;ر:31حذش:بن:علی:=غ ش;ود:ب;ه::=س;ت:

:غو;;ره::33س;;شذ<ن:و:=ح<دح;;ث:=و:=حخز;;<ج:و:=س;;خدالل:جه;;ود. ب;;ه:هه;;رن:دلر;;ل:رص;;<لرون،:وی:ر=:در
کرده:35و:ضعف<:34وزروحرن ک;ه:ق<ی;ل:ب;ه:وث<ق;ت:حس;رن:ب;ن:ق;رس:=س;ت،:=جد.:تذه<::ظکر: ف;ردی:

ح;;<ن:رو=ح;;<ت:=و:=س;;ت.یر:هه;;د=جر;;ن:ب;;ن:جهرحص;; :ر=و =حه;;د:ب;;ن:حذج;;ل:جر;;ز،:ض;;هن::36،:حک;;ی:=غ
:=ح<دحث:=و:ر=:حسن:د=جسخه:=ست.حوخروك:=لحد =غ:جظر:عله<ی::37ث:شهردن:وی،:تذه<:حکی:=غ

گ;;ر:ض;;ه:=ح<دح;;ث:بس;;ر<ری:د=رد،:=و;;<:ههگ;;ی:ض;;عرف:ب;;ود ه:و:ش;;رعی:جر;;ز،:حس;;رن:ب;;ن:ق;;رس،:

                                                     :
:.334،:ص18،:جتهعحب:=لخهعحب:؛:393،:ص8،:ج=لضعف<>:=لص رر.:25
:.433،:ص3،:جوعزن:=لجلد=ن.:26
:.48،:ص3،:ج=ألجس<ب.:27
حر:ودحذة:دوش .:28 :.:315:-:339،:ص15،:جت<ر
حر:ودحذة:دوش ؛:11،:ص8،:ج=لهدوجة:=لکجری.:29 :.314،:ص15،:جت<ر

:=لسررک:=لذجوحة:؛433،:ص3،:جوعزن:=لجلد=ن30 .  :.61،:ص4،:ج=لروض:=ألجف:فی:تفسرر
:.35،:ص4،:جیسذن:=لخروع؛:73،:ص5،:جوزهع:=لزو=خد.:31
:.165،:ص8،:ج=لدر=حة:فی:تشرحد: ح<دحث:=لهد=حة.:32
:.77،:ص5،:ج=لخههرد؛:64،:ص3،:ج=لزرح:و:=لخعدیل.:33
:.848،:ص1،:ج=لهزروحرن.:34
:.169،:ص=لضعف<>:و:=لهخروکرن؛:37،:ص=لضعف<>:=لص رر.:35
:=لدع;;<لجی.:36 :=لق;;رآن:)تفس;;رر ح;;ه:=لش;;رحعة:=ل:؛353،:ص1،:ج(ص;;و=هر:=لحس;;<ن:ف;;ی:تفس;;رر :=لش;;;ذرعة:تذز هرفوع;;ة:ع;;ن:=ألطج;;<ر

:.134،:ص8،:ج=لهوضوعة
حر:ودحذة:دوش :؛486،:ص8،:ج)=بن:حذجل(:=لعلل.:37 :.468،:ص6،:جتهعحب:=لکه<ل؛:314،:ص15،:جت<ر
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 38ه<:=عخه<د:جهود.:تو=ن:بد=ن:جهی

ک;رده::یحذش:=غ:عط<>:بن: ب رب<ح:و:عکروة:وولی:=بن:عج<س:و:علج<>:بن: حهر:جقل:حدحث:
،:یو:ط<ل;د:ب;ن:عج;د:=ه:و=س;ط:یر:هه;د=جر;ن:ب;ن:جهر<ش:و: ب;و:وحص;ن:حص;رل:بن:عرو:=سه<ع

:=و:ح;دحربن:ع<صن:و:وسلن:ب;ن:س;ع:ین:بن:وذصور،:علر،:عجد:=لحکیهره<ن:ترسل ث:جق;ل:د:=غ
کت<ب::یحسن:بن:عل:39=جد.:کرده ک;ه::ب:=لکه;<لحته;عسق<ف،:ب<:=سخذ<د:به: و;زی:وعخق;د:=س;ت:
:=بن:عج<س:جقل:حدحث:جکرده،:بلکه:حذش:وعکور:در:رو=ح<ترن:بن:قرحس :=غ ک;ه:=غ:_::س،:هرگز

ک;ه:=غ:رص;<ل:وس;لن::یح;ذش:ب;ن:عج;د:=ه:ص;ذع<ج_::=بن:عج;<س:ب;ه:جق;ل:ح;دحث:پرد=طخ;ه =س;ت:
 40شده:=ست.:بوده:و:فردی:ثقه:وعرفی

  یكوف یط نخعی. حنش بن حارث بن لق1 - 2 - 3
:ب<ره:وی:وصود:جد=رد.:پدر:وی،:حعذی:ح<رو:بن:لق ح<دی:در ،:=غ:یکوف:یط:جشعر=طالع<ت:ز

:یضذرن،:پدر:حذش:=غ:عل:رود.:هن:و:=غ:ش<هد=ن:ح<دثه:ق<دسره:به:شه<ر:وی:41وشضرورن:بوده
ک;رده:=:یبن: ب ::42س;ت.ط<لب:و:عهر:بن:طط<ب:رو=ح<تی:ر=:جقل: ب;ه:هه;رن:دلر;ل،:وس;لن:=و:ر=:در

کوفی:آورده:و:=بن:حج<ن،:=و:ر=:=غ:ووثق<ن:د=جسخه:=ست. :43طجقه:=ول:ر=وح<ن:
کت;ب:ح;دحدی:ظک;ر:ش;ده،:برط;ی:عله;<:هه<جذ;د:=ب;ن: :ب<ره:طود:حذش:جر;ز،:طج; :آجس;ه:در: در

ل:ر;قل»=ب;ن:س;عد:جر;ز،:ض;هن:توثر; :وی،:=و:ر=::44=ج;د.:حج<ن،:=بو:جع;رن:و:عزل;ی:=و:ر=:ثق;ه:د=جس;خه
کرده:=ست.«:ثح=لحد :و:=بو:ح<تن:هن:وی:ر=:ب<:عج;<ر=ت::45وعرفی: :حص;<لا:=لح;د»=بن:بز=غ ث،:ال
کرده«:به:بأس : کی:=غ:ورتج;ه:46=جد:توصرف:قر=ر =ی::که:ضذرن:تع<بیری:=غ:سوی:=بن:=بی:ح<تن،:ح;<

ک;;ه:در:آن،:ح;دحث:وی:جوش;;خه:و;;ی :و;;ی:=غ:تع;دیل:=س;;ت: :ب;;ین::47گر;;رد.:ش;ود:و:و;;ورد:توص;;ه:ق;ر=ر در

                                                     :
خ;ل:=لص;دق:ل;ذهد:=لح; ؛:317،:ص1،:ج=إلجص<ف:ف;ی:وس;<خل:د=م:فره;<:=لش;الف؛:81،:ص6،:ج عر<ن:=لشرعة.:38 ،:1،:جدال

:.31ص
حر:ودحذة:دوش ؛:546،:ص1،:جورز=ن:=العخد=ل.:39 :.339،:ص15،:جت<ر
:.175،:ص3،:جتذ<قض<ت:=أللج<جی:=لو=ضح<ت.:40
:877،:ص1،:جتهعحب:=لخهعحب.:41
:.875،:ص5،:جتهعحب:=لکه<ل.:42
:.135،:ص8،:جتهعحب:=لخهعحب.:43
حر:=لدق<ت.:44 :.438،:ص8،:ج=لهس<جرد؛:386،:ص1،:جت<ر
:.354،:ص6،:ج=لطجق<ت:=لکجری.:45
:.488:-:433،:ص7،:جتهعحب:=لکه<ل؛:441ص،:4،:ج=لزرح:و:=لخعدیل.:46
:.188،:ص=لهدطل:=لی:در=سه:علن:=لزرح:و:=لخعدیل.:47
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ک;ه:ق<ی;ل:ب;ه:ض;عف:=و:=س;ت:و:=و:ر=:ف;ردی:وخ;وهن:در:رص<لر<ن:=هل: سذت:تذه;<:و;<ردحذی:=س;ت:
 ::48د=جد.:جقل:حدحث:وی

:پ;درش:ح;<رو:ب;ن:لق;; :ب;;ن:ح;زی،: س;ود:ب;;ن:ی<ح:ب;;ن:ح;<رو:جشع;ح;ط،:ب;ر=درش:رروی:=غ د،:ح;ر
کهرن:بن:صجر،حکی<ح،:حسن:بن:حکن:جشعرص د:ب;ن:غفل;ة،:ص;ج<ح:ب;ن:حل،:س;ور;ر،:سلهة:بن:
:یه;ون،:ق;<بوس:ب;ن: ب;ربن:و;درك،:عه;رو:ب;ن:و:ید،:علحزیود:بن:د:=ه،:عجد:=لرحه<ن:بن: سرعج
ب;ه:جق;ل:ح;دحث:پرد=طخ;ه:=س;ت:و:=ف;ر=دی:هه<جذ;د::یی:بن:عج<د:=جص;<ررححرک:رهج:ی<ن،: برظج

ك:ب;ن:عج;د:=ه،:حی،:ش;رر;حح،: بو: س<وة:حه<د:بن: س<وة،:طالد:ب;ن:یصر شعث:بن:شعجة:وص
،:یس;ی:و=س;طرن،:قرک:بن:عرفضل:بن:دکن:رز:بن: ب<ن،: بو:جعیعجد:=لصهد:بن:جعه<ن،:عجد:=لعز
د:بن:غ=خدک،:=بو:=حهد:وحه;د:ب;ن:ر،:وحهد:بن:سعید:=صج<غر بو:عجد:=لرحه<ن:وحهد:بن:حه

ب بی;;;عج;;;د:=ه:ب;;;ن:ز :=و:ر;;;،:وکید:حر=ج;;;ح;;;زی،:وشل;;;د:ب;;;ن:یری;;;ر:ز ع:ب;;;ن:ص;;;ر=ح:ب;;;ه:جق;;;ل:ح;;;دحث:=غ
:49=جد.:پرد=طخه

كنانی 1 - 2 - 4  . حنش بن معتهر، حنش بن ربیعه و حنش 
:ب<ره :وذ;<بع:=ه;ل:س;ذت:وص;ود:ج;د=رد.:ب;ر::در ح;<دی:در زجدگ<جی:حذش:ب;ن:وعخه;ر:=طالع;<ت:ز

ک;;;ه:در:طجق;;;ه:ت<بع;;;<ن:ق;;;ر=ر: ک;;;وفی:=س;;;ت: =س;;;<س:=طالع;;;<ت:=ج;;;دک:در:دس;;;خرس،:وی:ف;;;ردی:
کذ;<جی:=س;ت:و:=ی;ن:دو:ر=:ح;ک::50گررد.:وی =بن:وعرن:ق<یل:به:=تح;<د:ح;ذش:ب;ن:وعخه;ر:و:ح;ذش:

ک:51ر=وی:وی:د=جد. :=س<س:جقل:بش<ری:و:=ب;ن:عس;< :جر;ز،:ح;ذش:ب;ن:وعخه;ر:هه;<ن:ح;ذش:ب;ن:بر ر
بیعه:=ست. د=جد،:=و<::=ی:وی:هر:ضذد:بش<ری:آن:ر=:به:عذو=ن:جظری:وطرح:شده:=غ:سوی:عده:52ر

کر گرفخ;ه:=س;ت:و:وی::54و:عزلی:53=ین:جظر:توسط:=فر=دی:ههسون:=بن:عس< جرز:وورد:تأیید:قر=ر:
بیعه:د=جسخه :ر=:پدر:حذش:وی:ر=:فرزجد:ر =و;<:ب;ر:=س;<س:وذ;<بع::55=جد،د:=جد.:=لجخه:=بن:حزر،:وعخهر
:=بن:حزر،:وی بیع;ه:پ;در:وی:و:وعخه;ر:ص;د:ح;ذش:=س;ت.::پیش:=غ که:ر تو=ن:به:=ین:جخرزه:رسرد:

                                                     :
:=لذقی.:48 :.886:-:888،:ص9،:ج=لزوهر
:.488:-:433،:ص7،:جتهعحب:=لکه<ل.:49
حر:=لدق<ت.:50 :.387:-:386،:ص1،:جت<ر
حر:=بن:وعرن.:51 :.831،:ص1،:جت<ر
حر:=لکجرر.:52 حر:ودحذة:دوش ؛:99،:ص3،:ج=لخ<ر :.185،:ص44ج:،ت<ر
حر:ودحذة:دوش .:53 :.185،:ص44،:جت<ر
حر:=لدق<ت.:54 :.386،:ص1،:جت<ر
:.138:-:139،:ص6،:ج=الص<بة:فی:تهریز:=إلص<بة.:55
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کذ;<جی:=س;ت بیع;ه:ب;ن:وعخه;ر: :=ین:رو،:وی:حذش:ب;ن:ر کذر;ه:=ب;و:=لهعخه;ر:56=غ گ;<ه:ب;<: و:=ب;و::57ک;ه:
کوفی :=ی;ن،:بش;<ری:58=لهعخهر: :پ<ح;:59ح<د:شده:=ست.:=فزون:ب;ر <ن:ج;<م:جس;جت:ص;ذع<جی:ر=:جر;ز:در

کتب:رص<لی:=هل:سذت:ظکر:جشده:=س;ت.:ب;<:توص;ه: که:ضذرن:جسجخی:در:دحگر: وی:آورده:=ست:
کذ<جی:=ست،:دلرلی:بر:صذع<جی:بودن:وی:وص;ود:ج;د=رد:و: کوفی:و:=غ:قجرله: که:وی:فردی: به:=ین:

:رسد:بش<ری:ضذرن:جسجخی:ر=:به:ج<م:وی:=فزوده:ب<شد.::به:جظر:وی
:=غ:صهله:ر=وح<ن:رو=ح<ت ن:رضذ;رن،:=غ:عل;:=س;ت.:وی:هن:حضرت:عل;ی:حذش:بن:وعخهر

:غف;<ر:ی،:و=بصة:بن:وعج;د:و: ب;یکذد :ب;ه:جق;ل:ح;دحث:پرد=طخ;ه:=س;ت.:یظر =غ:ح;ذش:ب;ن::60جر;ز
:ب;;;ن: ط;;;ذس:و:حک;;;ن:ب;;;ن:عخر;;;ط<ل;;;د،:بک:یل:ب;;;ن: ب;;;رس;;;ه<ك،:إس;;;ه<عوعخه;;;ر:جر;;;ز: ج;;;ة:رو=ح;;;ت:رر

ک;;وف_::ر=:یر=زی،:س;;عد=ن:)س;;عرد(:ب;;ن: ش;;وع:هه;;د=ج:61=ج;;د.:ک;;رده ل;;ه:=غ:صه_::=س;;ت:یک;;ه:ف;;ردی:
کذ<ج که:=غ:حذش: کذد: کرده:=ست.:یکس<جی:وعرفی:وی: :62رو=حت:

رسی وثاقت حا ضعف حجش بن 1 - 3  معتهر . بر
=ی:ب;;ه:وث<ق;;ت:ح;;<:ض;;عف:ح;;ذش:ب;;ن:وعخه;;ر:جش;;ده:و::در:وذ;;<بع:رص;;<لی:ش;;رعه:=ش;;<ره

:=ط;خالف:ش;ده =ج;د.:برط;ی:وی:ر=::وذ<بع:=هل:سذت:جر;ز:جس;جت:ب;ه:توثر; :وی:دض;<ر
کوفر;<ن:جس;جت:ب;ه:ح;دحث:وی::ق;ل:و;یبش;<ری:ج:63=ج;د.:فردی:ثقه:د=جسخه ک;ه: کذ;د:
::65د=ج;د.:جس;<یی:وی:ر=:ق;وی:جه;ی:64=جخق<د=تی:د=رج;د. کثر;ر =ب;ن:حج;<ن:وی:ر=:ف;ردی:

ک;ه:=غ:حض;رت:عل;ی:=ل;وهن:در:رو=ح;<ت:و;ی ک;;رده::د=ج;;د: رو=ح;;<ت:وخف;ردی:ر=:جق;ل:
: ک;;ه:ش;;جره:=ح<دح;;ث:=ف;;ر=د:ثق;;ه:جرس;;ت:و:ب;;ر:هه;;رن:=س;;<س،:ص;;ز>:=ف;;ر=دی:ق;;ر=ر =س;;ت:

که:به:حد :جر;ز:ض;هن::هن:66شود.:حدش:=حخز<ج:جهیگرفخه:=ست: ضذرن،:=ب;ن:حز;ر
ک;رده::صدوق:د=جسخن:وی،:حذش:بن:وعخهر:ر=:فردی:و;ی ک;ه:=وه;<وی:ر=:جق;ل: د=ج;د:

                                                     :
:.358،:ص1،:جورز=ن:=العخد=ل؛:433،:ص7،:جتهعحب:=لکه<ل.:56
حر:=لکجرر.:57 حر:ودحذة:دوش ؛:99،:ص3،:ج=لخ<ر حر:=لدق<ت؛:185،:ص44،:جت<ر :.386،:ص1،:جت<ر
:.858،:ص6،:ج عر<ن:=لشرعة؛:438،:ص7،:جحب:=لکه<لتهع.:58
حر:=لکجرر.:59 :.99،:ص3،:ج=لخ<ر
:.358،:ص1،:جسرر: عالم:=لذجال>؛::433،:ص7،:جتهعحب:=لکه<ل.:60
حر:=لکجرر.:61 :.433،:ص7،:جتهعحب:=لکه<ل؛:99،:ص3،:ج=لخ<ر
:.889،:ص4،:ج=لزرح:و:=لخعدیل.:62
حر:=لدق<ت.:63 حر:ودحذ؛::387:-:386،:ص1،:جت<ر :.318،:ص15،:جة:دوش ت<ر
حر:=لکجرر.:64 :.99،:ص3،:ج=لخ<ر
:.871،:ص=لضعف<>:و:=لهخروکرن.:65
:.869،:ص1،:ج=لهزروحرن.:66
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::67=ست. که:ود:جظر:=بن:حج<ن:جرز:بوده:=س;ت.:ب;ر :=وه<م،:رو=ح<تی:=ست: :=و:=غ وذظور
:آجه;;;<: =س;;;<س:=ق;;;و=ل:=ب;;;ن:حج;;;<ن:و:=ب;;;ن:حز;;;ر:رو=ح;;;<ت:وی:و:وض;;;<ورن:ووص;;;ود:در

:=ین:رو،:بررسی:و:تحلرل:رو=ح<ت:وی:صه;ت:تو=ج:وی د:دلرل:تضعرف:وی:ب<شد.:=غ
:رسد.::روشن:شدن:وضعرت:وی:ضروری:به:جظر:وی

 . تحلیل رواحات حنش بن معتهر 2
که:در:سلس;له:س;ذد:آجه;<،:ج;<م: وص;ود:د=رد،:ح;دود:هفخ;<د:رو=ح;ت:ب;<:«:ح;ذش»تعد=د:رو=ح<تی:

که:=غ:طری :حذش:بن وعخهر،:ح;ذش:ب;ن:عل;ی،:ح;ذش::=لف<ظ:وشخلف:و:وف<هرن:وخعدد:=ست:
:برط;ی:وس;<جرد،:هه<جذ;د:بن:عجد:=ه:ح;<:ح;ذش:ب;ن:ح;<رو:رو=ح;ت:ش;ده:=س;ت.:=ی;ن:رو=ح;<ت: در

عج;;د:=ل;;رغ=ق::=لهص;;ذف،:ی<لس;;روس;;ذد: ب;;ی:د=ود:ط،:عل;;یح:یوس;;ذد: ب;;،:وس;;ذد:=حه;;د:ب;;ن:حذج;;ل
ک;;وفی:و:س;;<یر:وس;;<جرد:ح<ف;;ت:و;;ی:=لهص;;ذفص;;ذع<جی،: کت;;ب::=ب;;ن:=ب;;ی:ش;;رجه: ش;;وجد.:ص;;<حج<ن:
::تفسرری:جرز: :رو=ح;<ت:وذق;ول:=غ :=ی;ن:ور;<ن::به;ره:ب;رده«:ح;ذش»در:ظیل:برطی:آح<ت،:=غ ک;ه:در =ج;د:

:=لقرآن:=لعظرنتو=ن:به::وی کثر;ر،::تفسرر حس;ک<جی،::لی;ش;و=هد:=لخذزثع;<لجی،::ص;و=هر:=الحس;<ن=ب;ن:
:ف;ر=ت:=لک;وفیو::تفسرر:=بی:حهزه:ثه<لی :رو=ح;<ت:ح;ذش:11=ش;<ره:جه;ود.:=لجخ;ه::تفسرر _::رو=ح;ت:=غ

:برویکه:حزن:ق<بل:تو :رو=ح<ت:وی:ر=:در :_::گررد:صهی:=غ ظکر:شده::وسذد:=حهد:بن:حذجلفقط:در
:=غ:س<یر:پیشو=ح<ن:حدحدی:=هل:سذت،:به:طرق:وخعدد،:ب;ه:جق;ل:ح;دحث:=غ:ه;ر:ح;ک: و:وی:بیشخر

: :ح;<:در:دحگ;ر:وذ;<بع:ح;دحدی:وص;ود:ج;د=رد:ح;<:=:ه<:پرد=طخ;ه:=س;ت.«حذش»=غ :=ی;ن:رو=ح;<ت:جر;ز کث;ر
:س<یر:وذ<بع:=هل:سذت:وش<هده:جهود.:تو=ن:وش<به:آجه<:ر=:در::کهخر:وی
::تقریج<ً: :و<جده:=غ:هر:حک:=غ کتب:حدحدی،:در:غورذه:وس<خل:«حذش»ته<وی:رو=ح<ت:ب<غ ه<:در:

که:ب<:جگ;<ه:=صه;<لی:ب;ه:=ی;ن:رو=ح;<ت،:و;ی کث;رت:جق;ل::فقهی،:=طالقی:و:=عخق<دی:=ست: ت;و=ن:ب;ه:
:پی;<وجر«:حذش:بن:وعخهر»و:«:حذش:بن:عجد:=ه» :پ;ی:ب;ر:و:حض;رت:عل;ی:=غ د:و:تذه;<:در

:ب;ن:طط;<ب،برطی:وو=رد:=غ:س<یر:صح<به،:هه<جذد:: :71 س;ود،:70=ب;ن:عج;<س،:69=ب;ن:عه;ر،:68عهر
کذدرعل جر;ز:=غ:طری; :«:ح;ذش:ب;ن:ح;<رو»=ج;د.::به:جقل:حدحث:پرد=طخ;ه:73و:=بن:وسعود:72،ین:

                                                     :
:.334،:ص18،:جتهعحب:=لخهعحب.:67
:.76:–:77،:ص8،:ج)صذع<جی(:=لهصذف.:68
:.457،:ص1،:ج.:هه<ن69
:.63،:ص6،:ج.:هه<ن70
کوفی(،:ج:=لهصذف.:71 :.814،:ص8)=بن: بی:شرجة:
:.613،:ص8.:هه<ن،:ج72
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کرده:=ست.:=فر=د:وشخلف،:=غ:حضرت:علی :حدحث:جقل:
که:ج<م: :ور<ن:رو=ح<تی: ت:حذش:بن:وعخهر:ح<:حذش:بن:عل;ی:در:سذد:آجه<:به:صور«:حذش»=غ

ک;ه:در:آن،::ح<:حذش:بن:عجد:=ه:و:حذش:بن:ح<رو:دح;ده:و;ی ش;ود،:تذه;<:دو:رو=ح;ت:وص;ود:د=رد:
:=ی;ن:دو:ح;دحث،: :حک;ی:=غ ع;دم:ص;و=غ:صه;ع:وط<ب :وعهب:=ه;ل:س;ذت،:س;شن:رفخ;ه:=س;ت.:در

گردحده:=ست:ور<ن:دو:جه<غ: :=غ:قول:پی<وجر:بی<ن:
  74د أتی بابا طن أبواب الكباخَ.َ عذر فقحن طن  حن الصَلتیطن جمِ ب

:ق;;ول:=و;;<م:عل;;ی ک;;ردن:قج;;ور:و:طج;; :س;;ف<رش:پی;;<وجر:و:در:دحگ;;ری،:=غ : ،:دس;;خور:هه;;و=ر
:75ص<در:شده:=ست.

که:به:طرق:وشخل;ف،:در:ضه;<رده:وذج;ع:_::سذد:رو=حت:=ول:)عدم:صو=غ:صهع:ور<ن:دو:جه<غ(
:به:_::وخعدد:جرز:جقل:شده :آطر حذش،:عن:عکرو;ة،:ع;ن:ه،:عن:یه<ن،:عن: بر=لهعخهر:بن:سل»در
:جظر:ته<وی:رص<لر<ن،::وی«:ی=بن:عج<س،:عن:=لذج که:=غ وعکور:در:=ین:س;ذد،:«:حذش»رسد:

حج ::ی=بو:عل که:فردی:ضعرف:شهرده:شده:=ست.ر،:حعذی:هه<ن:حذش:بن:قیر  به::76س:=ست:
:تو=ن:به:حدحث:فوق:=عخه<د:جهود.::ههرن:دلرل،:جهی

«:ح;;ذش»ج;;<ری:ج;;د=رد.:صعف;;ر:س;;جح<جی:در:ور;;<ن:ش;;رعر<ن:جر;;ز،:=ی;;ن:ف;;رد:و:رو=ح;;ت:وی:=عخ
:رو=ح;;ت:ف;;وق:ر=،:ض;;عرف:د=جس;;خه:و:ب;;ر=ی:ص;;و=غ:صه;;ع:ور;;<ن:دو:جه;;<غ،:ب;;ه:رو=ح;;ت:=ب;;ن: و;;عکور:در

:پی<وجر کرده:=س;ت.:عج<س:=غ تذه;<:فرق;ه:حذفر;ه،:ب;<:=س;خذ<د:ب;ه:رو=ح;ت:ف;وق،:وذ;ع::77=سخذ<د:
کرده : :78=جد.:صهع:ور<ن:دو:جه<غ،:در:هر:ح<لت:و:شر=حطی:ر=:ص<در

ی;; :در:ح;;دحث:دوم: :ق;;ول:=و;;<م:عل;;ی«ح;;ذش»جر;;ز،:=غ:طر :،:=غ ک;;ردن:قج;;ور : ،:دس;;خور:هه;;و=ر
کت;ب:ش;رعه:و:=ه;ل:س;ذت:ب;ه:ش;ه<ر:و;ی :=ح<دحث:وخ;و=تر:وعذ;وی:در: که:=غ آح;د:و:در::ص<در:شده:

ک;;ردن:و:تس;;وحه:جه;;ودن::آن،:=و;;<م:عل;;ی : ب;;ه:جق;;ل:=غ:پی;;<وجر،:حک;;ی:=غ:وظ;;<حف:ط;;وحش:ر=،:هه;;و=ر

                                                                                                                            :
:.7،:ص13،:ج=لهعزن:=لکجرر.:73
=إلجص;;;<ف:ف;;;ی:وس;;;<خل:د=م:فره;;;<:؛:843،:صدر=س;;;<ت:فقهر;;;ة:ف;;;ی:وس;;;<خل:طالفر;;;ة؛:181:-:188،:ص1،:جس;;;ذن:=لخرو;;;عی.:74

:.317،:ص1،:ج=لشالف
:.187،:ص31،:جشرح:إحق<ق:=لح ؛:145،:ص1،:ج=لعلل.:75
:ت؛:874،:ص1،:جتذق;;را:=لخحقر;; :ف;;ی: ح<دح;;ث:=لخعلر;; ؛:77،:ص5،:ج=لخههر;;د.:76 ح;;ه:=لش;;رحعة:=لهرفوع;;ة:ع;;ن:=ألطج;;<ر ذز

:.855،:ص1،:جورز=ن:=العخد=ل؛:134،:ص8،:ج=لشذرعة:=لهوضوعة
:.317:-:318،:ص1،:ج=إلجص<ف:فی:وس<خل:د=م:فره<:=لشالف.:77
:.477،:ص1،:جتحفة:=ألحوظی:بشرح:ص<وع:=لخروعی.:78
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کرده :وردگ<ن:ظکر: :آجه;<:ظک;ر:«:ح;ذش»ک;ه:ج;<م:_::ود:=غ:رو=ح;ت:ف;وقتعد=د:ط;رق:ووص;:79=جد.:قجور در
که:ج<م:_::شده یر:=ست::«:حذش»ده:طری :بوده: :در:ور<ن:=فر=د:سلسله:سذد:آجه<،:به:ترترب:ز

 تعداد جام
 9 حذش:بن:=لهعخهر
 7 حذش:=لکذ<جی

 7 حذش:بن:=لهعخهر:=لکذ<جی

:بر ک;ه:در کذ<جی:بوده: :آجسه:ظکر:شد،:حذش:بن:وعخهر،:هه<ن:حذش: ط;ی:وذ;<بع:جر;ز،:ب;<:بذ<:بر
:=ی;;ن:رو،:ب<غگش;;ت:ته;;<وی: :=و:ح;;<د:ش;;ده:=س;;ت.:=غ کذ;;<جی:=غ ه;;<ی::«ح;;ذش»ج;;<م:ح;;ذش:ب;;ن:وعخه;;ر:

:=ین:رو=ح<ت،:به: =ست.:=غ:دحگر:س;و،:ته;<وی:ط;رق:ف;وق،:ب;ه:س;عرد:«:حذش:بن:وعخهر»وعکور:در
د:ب;ن:عه;رو:ب;ن:رس;ع»ب;<:ج;<م:«:سعرد:بن:=ش;وع»:80گردجد.:بن:=شوع:و:=شعث:بن:سو=ر:وذخهی:وی

کت;;ب:رص;;<لی:=ه;;ل:س;;ذت:آو;;ده:و:ب;;ه:عذ;;و=ن:ف;;ردی:183)م«:یک;;وف:یهه;;د=ج:: ش;;وع ق(:تذه;;<:در:
: ص;ح<ب:=و;<م:حس;ن«:=شعث:ب;ن:س;و=ر»:81وعخهد:و:ثقه:وعرفی:شده:=ست. ب;وده::82جر;ز،:=غ

کثر:قرحب:به:=تف<ق:رص<لر<ن،:فردی:ض;عرف:و:وزه;ول:وعرف;ی:ش;ده:=س;ت. :ور<ن:= بذ;<::83که:در
:=ین،:حدحث:فوق:ر=،:ب<:وصود:=طخالف:ج :ب<ره:بر ت;و=ن::جه;ی«:ح;ذش:ب;ن:وعخه;ر»ظره<ی:ووصود:در

:صحرا:د=جست.
:ج;;<م: جر;;ز،:ووص;;ود:«:ح;;ذش»=لجخ;;ه:وض;;هون:ح;;دحث:ف;;وق:ب;;<:ط;;رق:وخع;;دد:دحگ;;ری:ب;;دون:ظک;;ر

:=ین:ور<ن،:تذه<:طری; : که:=غ :یو=خ;ل:ع;ن: ب;:یث<ب;ت:ع;ن: ب;:یب:ب;ن: ب;ر;<ن:ع;ن:حجرس;ف»=ست:
گردحدهضعرف:وع:86شهرده:شده:و:س<یر:طرق،:85«حسن»:84،«ی<ج:=ألسدر=له :87=جد.:رفی:

                                                     :
،:؟:علی:و<:بعدذی:علر;ه:رس;ول:=ه:عن:علی:رضی:=ه:عذه،: جه:بعث:ع<ول:شرطخه:فق<ل:له:: تدری:علی:و<: بعدك.:»79

کل:قجر کل،:حعذی:صورک:و: ن: سوی: ع;ن:عل;ی:»(:؛:187،:ص31،:جشرح:إحق<ق:=لح; ؛:149،:ص1،:ج=لعلل«) ن: جحت:
:غطرف;ً<:إال:وض;عخه،:ث;ن:ق;<ل::ه;ل:ت;دری: بن: بی:ط<لب،: جه:دع<:ص<حب:شرطخه،:فق<ل::=جطل :فال:تدع:قجرً=:إال:س;وحخه:و:ال

ع;ن:»(؛:583،:صعن:طرق: هل:=لس;ذة: ح<دحث: هل:=لجرت«:)<:بعدذی:فره:رسول:=هفره<:بعدتك؟:بعدتك:فره
:=لش<طص;ة،:ف;ال:ت;دع:قج;رً=:إال:س;وحخه،:و:=دط;ل:بی;وت:=لهدحذ;ة::،:ق<ل:رسول:=هعلی :=لقجور لرصل:ون:=ألجص<ر::=جظر

:جزعخه،:فک<ن:=ألجص<ری:ه;<ب،:فق;<ل:ل;ی::ح;<:عل;یا:و:=بع;ث:وع;ی:ج<س;ً<: :=لقض;<ه«:)ففعل;ت:ظلفال:تدعن:غطرفً<:إال ،: طج;<ر
:(.11،:ص3ج
:.:حدثذ<:عجد:=ه:حدثذی: بی،:ثذ<:یزحد،: ججأج<: شعث:بن:سو=ر،:عن:=بن:=شوع،:عن:حذش:بن:=لهعخهر:...80
:.188،:ص=لهر=صع<ت؛:188،:ص8،:جورز=ن:=العخد=ل.:81
:.816،:ص3،:جوعزن:رص<ل:=لحدحث.:82
،:=لعل;ل:؛578،:ص3،:جة:=ألحوظی:بشرح:ص<وع:=لخرو;عیتحف؛:834،:ص1،:جوزهع:=لزو=خد؛::336،:ص9،:ج=لهحلی.:83

حر:=بن:وعرن؛:84،:ص3ج :.63،:ص8،:جت<ر
،:1،:جس;;ذن:=لخرو;;عی؛:885،:ص1،:ج=لض;;عف<>:و:=لهخ;;روکرن؛:3818،:صس;;ذن: ب;;ی:د=ود؛:61،:ص3،:جص;;حرا:وس;;لن84. 
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کلی:رو=ح<ت:وذقول:=غ:طری : : :غورذ;ه:وس;<خل:«حذش:بن:وعخه;ر»به:طور ،:ضه;<رده:رو=ح;ت:در
که:تقریج<:ته<وی:آجه<:در:صه;ت:=ثج;<ت:وث<ق;ت:و:ص<جش;رذی:=و;<م: بیخی،:فقهی:و:=حک<م:=ست: تر

:جزد:پی<وجر:علی که:=ین:جرز:ویو:ص<حگ<ه:و=الی:=و:در تو=ج;د::،:جسجت:به:س<یر:طلف<:=ست:
:آحد؛:به:وییه:=و<م:علی:رلی:بر:عالقه:فر=و=ن:وی:به:=هل:بیتدل به:عذو=ن:جهوج;ه::به:شه<ر
که:عالوه:بر:وسذد:=حهد:بن:حذجل،:تذه;<:در::وی :ج<م:برد: یر :رو=حت:ز ون:ص;ح<ح:ر;عه;دک:عتو=ن:=غ

:ف  ،:آن:ه;ن:ب;ه:جق;ل:=غ:وس;ذد:=حه;د:ب;ن:حذج;ل،:جق;ل:ش;ده:ی=بن:بطر:وذ<قب:إو<م:=ألبر=ر:ی=الطج<ر
گسحر=:به:وذظور:تالوت:آ«:=بوبکر»=بخد=::،:پی<وجرکه:در:آن ل:جهود،:=و;<:ب;<:ر<ت:بر=خت:به:وکه:

ک<ری:فقط:توسط:طود:پی<وجر که:ضذرن: ح;<:ف;ردی:=غ:ط<ج;د=ن:وی::جزول:صجرخرل:و:بی<ن:=ین:
حت:به:=و<م:علی  88وحول:شد.:ق<بل:=جز<م:=ست،:=ین:وأوور

ن،:ق<ل::حدثذ<:وحه;د:یه<ن:لورحدثذ<:وحهد:بن:سل»که:به:صورت:_::در:سذد:رو=حت:فوق
ب;ه:ط;ور:وطل; :«:ح;ذش»گ;ر:ض;ه:ج;<م:_::ظکر:ش;ده«:بن:ص<بر:عن:سه<ك،:عن:حذش،:عن:علی

کذر;;ه:وی:وش;;شص:جرس;;ت،:=و;;<:ب;;<:توص;;ه:ب;;ه:ر=وی:وی،:حعذ;;ی: «:س;;ه<ک»آو;;ده:=س;;ت:و:لق;;ب:ح;;<:
ک;ه:=غ:صهل;ه:ر=وح;<ن:رو=ح;<ت:حض;رت:عل;ی«:حذش:بن:وعخهر»تو=ن:=و:ر=:هه<ن::وی :د=جس;ت:

 89=ست.

:رو=ح;;<ت:وذس;;وب:ب;;ه:حک;;ی: :=غ گوج;;ه_::«ح;;ذش:ب;;ن:وعخه;;ر»دحگ;;ر :آجه;;<،:ج;;<م:وی:ب;;ه: ه;;<ی::ک;;ه:در
ک;ه:ب;<:=لف;<ظ:و:و=ػگ;<ن:وشخلف;ی:در:وذ;<بع::=ست:90حدحث:سفرذه:جوح_::وشخلف:ظکر:شده

                                                                                                                            :
:.96،:ص1،:ج=لعلل؛::3،:ص4،ج=لسذن:=لکجری؛:195ص

ک<ن:حد«حجرب:بن: بی:ث<بت».:بدلرل:85 :(.368:-:373،:ص5،:جإرو=>:=ل لرل«)لس،:فؤجه:
 ش;;عث:ب;;ن:س;;و=ر،عن:=ب;;ن:»(؛:89،:ص=لهعز;;ن:=لص;; رر«)=لهفض;;ل:ب;;ن:ص;;دقة: ب;;ی:حه;;<د:=لحذف;;ی،:ع;;ن: ب;;ی:إس;;ح<ق.:»86

ی;;وجس:ب;;ن:»(؛:153:-:145،:ص1،:ج=لعل;;ل؛:139،:ص4)=ب;;ن: ب;;ی:ش;;رجة(،:ج:=لهص;;ذف«) ش;;وع،:ع;;ن:ح;;ذش:ب;;ن:=لهعخه;;ر
:بن:حج<ن،:عن: بیه،:عن:=و< یر وس;ذد:=ب;ی:«) بی:=لهورع،:ع;ن:عل;ی»(؛:111،:ص1،:ج=لعلل«)م:علیطج<ب،:عن:صر

:(.96،:صد=ود:=لطر<لسی
:.368:-:373،:ص5،:جإرو=>:=ل لرل.:87
:آح<ت:ون:بر=>ک:علی:=لذجی.:»88  ب<:بک;ر،:فجعد;ه:به;<،:لرقر ه;<:عل;ی: ه;ل:وک;ة،:ث;ن:دع;<جی::،:دع<:=لذجیله<:جزلت:عشر

قخ;;ه:فش;;ع:=لکت;;<ب:وذ;;ه،:ف<ظه;;ب:ب;;ه:إل;;ی: ه;;ل:وک;;ة:و: قر ه;;<:عل;;رهن،:،:فق;;<ل:ل;;ی:: درك: ب;;<:بک;;ر،:فحر;;ث:و;;<:لح=لذج;;ی
:إل;ی:=لذج;ی ،:فق;<ل::ح;<:رس;ول:=ها:ج;زل:ف;ّی:ش;ً؟:ق;<ل::ال،:و:فلحقخه:ب<لزحفة:فأط;عت:=لکت;<ب:وذ;ه،:و:رص;ع: ب;و:بک;ر
: جت: و:رصل:وذك :؛:151،:ص1،:ج=لعل;ل):«لکن:صجرخرل:ص<خذی،:فق<ل::لن:یؤدی:عذك:=ال عه;دک:عر;ون:ص;ح<ح:=الطج;<ر

:(.163،:صفی:وذ<قب:إو<م:=ألبر=ر
حر:=لکجرر.:89 :.99،:ص3،:ج=لخ<ر
:عذه;;<:غ;;رق::».:ق;;<ل:رس;;ول:=ه90 ّل;;ف  ز;;<:و:و;;ن:تش  ;;ن:رکجه;;<:ج  =لهس;;خدرك:عل;;ی:«)ود;;ل: ه;;ل:بیخ;;ی:ود;;ل:س;;فرذة:ج;;وح:و 

کت;<ب:»(:ح;<:858،:ص1،:جوع<لن:=لهدرس;خرن؛:153:-:151،:ص3،:ج=لصحرحرن  یه;<:=لذ;<س: ج;ی:ترک;ت:ف;رکن:=لدقل;رن:
 



 

 

اره 
شه

ن، 
زده

ل نو
 سا

ث،
حدی

لوم 
ع

 ومس

031 031 

:91وخعدد،:ظکر:شده:=ست.
:: :آجه;<:ظک;ر:ش;ده:=س;ت،:ج;<م:ح;ذش،:ب;ه:ترتر;ب::79در که:حدحث:س;فرذه:در :وذ<بعی: وذجع:=غ

یر:به:ضشن:وی :طورد:::ز
 تجع تابعان تابعی صحابی تعداد
 =بی:=سح<ق حذش =بوظر 1
 - حذش =بوظر 5
 =بی:=سح<ق حذش:بن:=لهعخهر =بوظر 9
 رصل حذش:بن:=لهعخهر =بوظر 1
 - حذش:بن:=لهعخهر =بوظر 8
 =بی:=سح<ق حذش:=لکذ<جی =بوظر 4
 - حذش:=لکذ<جی =بوظر 1
 ق=بی:=سح< حذش:بن:=لهعخهر:=لکذ<جی =بوظر 4
: =بوظر 1 حذش:بن:=لهعخهر

 =لصذع<جی
 =بی:=سح<ق

 - حذش:بن:=له رره =بوظر 8

:
:ب;;<غگو:ش;;د،: :قج;;ل:جر;;ز ک;;ه:در گوج;;ه: ح;;<:«:ح;;ذش:=لکذ;;<جی»،هه;;<ن:«:ح;;ذش:ب;;ن:=لهعخه;;ر»هه;;<ن:

:=لکذ<جی» یر:طالصه:وی:شود:«:حذش:بن:=لهعخهر :=ست.:بذ<:بر:=ین،:صدول:فوق:به:صورت:ز

                                                                                                                            :
،:6،:ج=لعل;ل«)و:عخرتی: هل:بیخی:و:لن:حخفرق<:حخی:یرد=:عل;ی:=لح;وض:و:ودله;<:ود;ل:س;فرذة:ج;وح:و;ن:رک;ب:فره;<:جز;<=ه:
کسفرذة:جوح»(:ح<:38،:ص1،:جص<وع: ح<دحث:=لشرعة؛836:-:837ص فی:قووه،:و;ن:دطله;<:جز;<:و:: هل:بیخی:فرکن:

:(.336،:ص5،:ج=لهعزن:=ألوسط«)ون:تشلف:عذه<:هلك
ب;ی؛:4783و:163،:ص3،:جرحرن=لهسخدرك:علی:=لصح.:91 :ف;ی:؛:5و::94،:ص1،:جحذ;<بیع:=له;ودک:ل;عوی:=لقر ش;رح:=ألطج;<ر

خه;;;ة:=ألطه;;;<ر که;;;<ل:=ل;;;دین:و:ته;;;<م:؛:1386و::88،459،:ص63،:ج و;;;<لی:=لطوس;;;ی؛:887و::531،:ص8،:جفض;;;<خل:=أل
؛:88،:صبش;;;<رک:=لهص;;;طفی؛:937،:ص8،:جکت;;;<ب:س;;;لرن؛:58و::361،:ص1،:ج=الحخز;;;<ج؛:59،:ص839،:ج=لذعه;;;ة

خه;ة:=ألطه;<ر؛:895،:ص1،:جوذ<ق;ب:آل: ب;ی:ط<ل;ب؛:58و::115،:ص1،:ج=لکش;ی <لرص :ف;ی:فض;<خل:=أل ،:ش;رح:=ألطج;<ر
:.:88،:ص1ج
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وعرف;;ی:ش;;ده:«:ح;;ذش:ب;;ن:وعخه;;ر»ه;;<ن:ه،:ب;;ه:دلر;;ل:طط;;<ی:جس;;ر،:«ش:ب;;ن:=له ر;;رهح;;ذ»
که:تذه<::هن:92=ست. :ب;ه:جق;ل:ح;دحث:و;ی«:حذش:بن:=لهعخه;ر»ضذرن،:=غ:آن:ص<: :=ب;وظر پ;رد=غد،::=غ

: :=غ :=ین،:وذظور ح;ذش:ب;ن:»هه;<ن:_::که:به:طور:وطل :در:صدول:فوق،:ظکر:ش;ده_::«حذش»بذ<:بر
کذ<جی:=ست.=ست.:بذ<:بر:=ین،:ر=وی:ح«:=لهعخهر :=بوظر،:حذش:بن:وعخهر: :دحث:فوق:=غ

:بیش;;خر:ط;;رق:رو=ح;;ت:فوق)بیس;;ت:و;;ورد(،:ر=وی:=غ:ح;;ذش،:=ب;;ی:=س;;ح<ق:ح;;<:=ب;;و:=س;;ح<ق: در
ک;;ه:=غ:=ص;;ح<ب:=و;;<م:عل;;ی ::93ب;;وده:هه;;د=جی:=س;;ت: ح;;<ن::رص;;<ل:=لطوس;;یو:در :غو;;ره:ر=و جر;;ز،:در

ذ;د:عج;د:=لجخ;ه:رو=ح;ت:ف;وق،:=غ:طری; :س;<یر:ص;ح<به،:هه<ج:94شهرده:شده:=س;ت.:=و<م:علی
:بن:و<لك:و: ب جس  :و:=  کوع  هة:بن:= ل  ب:ید:ط;دررسع:ی=ه:بن:عّج<س:و:س  :یر:و: ب;ی;و:عج;د:=ه:ب;ن:ز

:شود.::که:سجب:تقوحت:طرق:حدحث:وی:95ل:ع<ور:بن:و=خلة:جرز:جقل:شدهر=لطف
ک;ه:وی::بر:=س<س:تحلرل:سذدی:و:وخذی:رو=ح<ت:حذش:بن:وعخهر:به:=ین:جخرز;ه:و;ی رس;رن:

:پی<وجر در:ووضوع<ت:وشخلف:=عخق<دی،:=طالقی:و::و:حضرت:علی:ضه<رده:رو=حت:=غ
:=ی;ن:رو=ح;<ت:ب;ه:=ثج;<ت:ص<حگ;<ه:و=الی:حض;رت:عل;ی کثر که:= کرده:=ست: :ج;زد::فقهی:جقل: در

ت;رین:=ی;ن:رو=ح;<ت،:ح;دحث:س;فرذه::ش;<طص:96=ج;د.:،:جسجت:به:س<یر:طلف<:پرد=طخ;هپی<وجر
: که:به:طرق:وشخلفی:=غ:حذش:بن:وعخهر:جقل:شده:=ست.:بر =ی;ن:=س;<س،:ضر=ی;ی:رد:جوح:=ست:

ش;;ود.:=ش;;<ره:=ب;;ن:حج;;<ن:ب;;ه:رو=ح;;<ت::وض;;هون:=ح<دح;;ث:وی:=غ:س;;وی:=ه;;ل:س;;ذت:وش;;شص:و;;ی
                                                     :

:.893،:ص3،:جوسخدرک<ت:علن:رص<ل:=لحدحث.:92
:.118،:ص13،:جوعزن:رص<ل:=لحدحث.:93
:.87،:ص1،:جرص<ل:=لطوسی.:94
:.896،:ص8،:ج=لشرعة:=لفرقة:=لذ<صرة.:95
:.887،:ص5،:جکذز:=لعه<ل؛:335:-:336،:ص8،:ج=لخههرد؛:836:-:837،:ص6،:ج=لعلل::.:به:عذو=ن:جهوجه،:ر.ک96
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و:ع;;دم:ش;;ج<هت:=ی;;ن:رو=ح;;<ت:ب;;<:رو=ح;;<ت:ثق;;ه:و:=جخس;;<ب:جق;;ل::ف;;رد:وی:=غ:حض;;رت:عل;;یخو
:=غ:سوی:=بن:حزر:ورتجط:ب;<:وض;<ورن:رو=ح;<ت:وی:=س;ت.:ح;ذش:ب;ن: =وه<م:به:حذش:بن:وعخهر

:ب;;ه:دلر;;ل:جق;;ل:رو= و:برت;;ری::ج;;زد:پی;;<وجر:ح;;<تی:در:ص<حگ;;<ه:و:وذزل;;ت:حض;;رت:عل;;یوعخه;;ر
گرفخه:=ست.: :حضرت:بر:دحگر:طلف<،:وورد:جقد:=هل:سذت:قر=ر:

دلرل:تضعرف:وی:جرز،:وط<ب :تصرحا:=بن:حج<ن:و:=بن:حزر:جقل:رو=ح<ت:و;عکور:=س;ت.:=غ:
:وذ<بع:برطورد:وی :بررسی:وث<قت:وی:ب<:دو:دسخه:=غ ک;ه:وی:کذ;رن.:دس;خه:=ین:رو،:در ر=:ف;ردی::=ی:

کرده ک;ه:ب;ر:وجذ;<ی:رو=ح;<ت:وی،:ح;ذش:ب;ن:وعخه;ر:ر=:تض;عرف::=جد:و:دسخه:ثقه:وعرفی: : =ی:دحگر
:=ر=دت:ط;;;<ص:وی:ب;;;ه:=ه;;;ل:بی;;;ت:ک;;;رده کی:=غ و:حض;;;رت::=ج;;;د.:وض;;;هون:رو=ح;;;<ت:وی:ح;;;<
:=ین:رو،:ر=وی،:فردی:عالقه:علی =س;ت::و:حض;رت:عل;ی:وذد:به:=هل:بی;ت:=ست.:=غ

:=ین:وطل;ب:=س;ت.:هه;ه:و;و=رد:ف;وق،:که:ترسرن:ششصرت:وی:بر:=س<س:رو=ح<ت کی:=غ ش:جرز:ح<
:جزد:حضرت:علی::قرحذه :=ست.::=ی:بر:وث<قت:ر=وی:و:ص<حگ<ه:وی:در

    جتیجه
ک;ه:5 :ب<:ج<م:حذش:در:طجقه:ت<بع<ن:وصود:د=رج;د: :جفر :بین:وذ<بع:رص<لی:=هل:سذت،:ضه<ر .:در

:و::عج<رت ح;ذش:ب;ن::=جد:=غ::حذش:بن:عجد:=ه:صذع<جی:و:ح;ذش:ب;ن:ح;<رو،:ح;ذش:ب;ن:وعخه;ر
:علی.:
ه;<ی:وشخل;ف::ح;ذش:ب;ن:وعج;ره،::.:ج<م:حذش:بن:وعخهر:در:وذ<بع:رص<لی:شرعه:ب;ه:ش;کل1
:آجه<،:ر=وی:و=حدی:=س;ت:رش:بن:و رحج_::حش_::حذش_::حجش که:ور=د:=غ ره:ظکر:شده:=ست:

:که:هه<ن:حذش:بن:وعخهر:=ست.:
کذ;7  بیع;ه:و:ح;ذش:ب;ن: :وذ<بع:=هل:سذت،:حذش:ب;ن:وعخه;ر،:ح;ذش:ب;ن:ر :برطی:=غ <جی:.:در

ک;ه:ب;ر:=س;<س:تص;رحا:برط;ی:=غ:رص<لر;<ن:=ه;ل:س;ذت:و:تحلر;ل::سه:ف;رد:وشخل;ف:ظک;ر:ش;ده =ج;د:
:تو=ن:ق<یل:به:=تح<د:آجه<:و:وصود:ر=وی:و=حدی:به:ج<م:حذش:بن:وعخهر:شد.:::رو=ح<ت:آجه<،:وی

.:در:وذ;;<بع:رص;;<لی:=ه;;ل:س;;ذت،:ح;;ذش:ب;;ن:عج;;د:=ه:ص;;ذع<جی:و:ح;;ذش:ب;;ن:وعخه;;ر:ص;;ز>:9
ک;;;ه:=غ:حض;;;رت:عل;;; :=ص;;;ح<ب:حض;;;رت::یکس;;;<جی:هس;;;خذد: ک;;;رده:و:در:ش;;;ه<ر رو=ح;;;ت:جق;;;ل:

:به:و=سطه:پدرش:=غ:حضرت:علی:وحسوب:شده:علی رو=حت::=جد.:حذش:بن:ح<رو:جرز
:کذد.::جقل:وی
.:حذش:بن:عج;د:=ه:ص;ذع<جی:و:ح;ذش:ب;ن:ح;<رو:و;ورد:توثر; :وذ;<بع:رص;<لی:=ه;ل:س;ذت:1

گرفخه : :ب<ره:حذش:بن:وعخهر:=ظه<ر:جظر:قر=ر ده:=س;ت.:برط;ی:وی:ر=:ه<ی:وخذ<قض;ی:ش;:=جد،:=و<:در
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کث;;رت:جق;;ل:وخفرد=ت;;ی:=غ:حض;;رت:عل;;ی گروه;;ی،:ب;;ه:دلر;;ل: ،:وی:ر=:تض;;عرف:ف;;ردی:ثق;;ه:و:
ک;ه:در:ح;وغه:فض;<یل:و:ص<حگ;<ه:_::=جد.:ب<:توصه:به:وضهون:بیش;خر:رو=ح;<ت:ح;ذش:ب;ن:وعخه;ر:کرده

:_::و:برت;;;ری:حض;;;رت:ب;;;ر:طلف;;;<:=س;;;ت:و=الی:حض;;;رت:عل;;;ی تض;;;عرف:وی:=غ:س;;;وی:برط;;;ی:=غ
:ب;<ره:وذزل;ت:رص<لر<ن:=هل:سذت:=ور :رو=ح;<ت:وی:در که:بیش;خر ی:طجرعی:=ست.:ب<:توصه:به:=ین:
گ;;ر=حش:=س;;ت:و:ج;;وع:رو=ح;;<ْت::و:ص<حگ;;<ه:حض;;رت:عل;;ی : کی:=غ ه;;<ی:=و;;<وی:ر=وی:=س;;ت،::ح;;<

ح<فت:و:آن:ر=:قرحذه:وی :=ی:بر:وث<قت:ر=وی:د=جست.:تو=ن:ص<حگ<ه:ر=وی:ر=:=غ:طالل:رو=ح<ت:وی:در

 کتابنامه

::::دفخ;ر:=جخش;<ر=تقنحسرذی:روح<جی،::یوهد،:=لسذةعن:طرق: هل::ترث: هل:=لجح ح<د _
:ش.1379،::قن::هرعله::حوغه::نرودرس::و=بسخه:به:ص<وعه::ی=سالو

گوهر:=جدی،:ترصهه::بهر=د:صعفری،:=حهد:بن:علی:طجرس=الحخز<ج _  ش.5765شه،:ح،:تهر=ن::

:=لقض<ک _  ع<لن:=لکت<ب،:بی:ت<.::،:وحهد:بن:طلف:وکرع،:بیروت طج<ر

: لج<ج:،:وحهدلرإرو=>:=ل ل _  ق.1435.:یروت::=لهکتب:=إلسالوی،:بیج<صر

ر:ع;<دل:=حه;د:رتحقر; ::ش;،:=حهد:بن:علی:=بن:حز;ر:عس;قالجی،:=الص<بة:فی:تهریز:=إلص<بة _
:=لکتب:=لعله  ق.1415:ة،رعجد:=لهوصود،:بیروت::د=ر

:=لفکر،:::،:بیروتیطرن:بن:وحهد:وشخ<ر:شذقر،:وحهد:=و<نر ضو=>:=لج _  ق.1415د=ر

:=لخع<رف،:روحسن: ود:ر،:سعةر<ن:=لشر ع _ :ق.5927ن،:بیروت::د=ر
:=لدق<فة،:ی،:وحهد:بن:حسن:طوسی الو<ل _  ق.5959،:قن::د=ر

:ب;;<رود:،ین:ب;;ن:وحه;;د:س;;هع<جح،:عج;;د:=لک;;ر=ألجس;;<ب _ :ی;;،:بیتعلر;; ::عج;;د:=ه:عه;;ر روت::د=ر
 ق.1438=لزذ<ن،:

:،::وؤسس;;ة:=إلو;;<م:=لص;;<دقق;;ن،:ی،:صعف;;ر:س;;جح<جه;;<:=لش;;الفروس;;<خل:د=م:ف:ی=إلجص;;<ف:ف;; _
:ق.5917

،:ق;ن::جش;ر:ی=ص;فه<ج:یوور;،:تحقر; ::ص;و=د:قی=لق<س;ن:طج;ر:ی،:وحهد:بن:=ببش<رک:=لهصطفی _
 ق.5912=سالوی،:

حر:عله<>:=الجدلس _ :=لهصرحه،::ص<:،:عجد:=ه:=بن:فرضی،:بیت<ر  م.1966د=ر

:و:=لخوز::،:بیروتین:دورری:بن:وعرحح،:نرر:=بن:وعحت<ر _ :=لقل;ن:للطج<ع;ة:و:=لذش;ر ع،:ب;ی:ح;د=ر
 ت<.

:ق.1435ودحذه::وکتجة:=لد=ر،::،: حهد:بن:عجد:=ه:بن:ص<لا:عزلی،تر:=لدق<حت<ر _
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:بکر،:بی:ت<.ح،:ترکره::دیل:بش<رر،: بو:عجد:=ه:وحهد:بن:إسه<عررر:=لکجح=لخ<ر _ :<ر
کر،:تحقر; ::عل;:ی،:علذة:دوش حر:ودحت<ر _ ،:بی;روت::یررش;:یبن:حس;ن:ب;ن:هج;ة:=ه:ب;ن:عس;<

:=لفکر، :ق.1415د=ر
،:ی،:وحه;;د:عج;;د=لرحه<ن:ب;;ن:عج;;د=لرحرن:وج;;<رکفورو;;عیبش;;رح:ص;;<وع:=لخر:یتحف;;ة:=ألح;;وظ _

:=لکتب:=لعله::بیروت  ق.1413ة،:رد=ر

:ف;ی:تش;رحد:=ألح<دح;ث:=لر=فع;ی:=لکجر;ررص:=لحجرتلش _ ،:=حه;د:ب;ن:عل;ی:ب;ن:حز;ر:عس;قالجی،:ر
:=لکتب:=لعلهره.:::بیروت :ق.1487د=ر

ب;ن::ب;ن:عج;د:=لج;ر،:تحقر; ::وص;طفی:یقرطج;:یوس;ف:ب;ن:عج;د:=لج;ر:جه;ریعه;ر::ی،:=ب;در=لخهه _
،:و ;;;;رب::وغ=رک:عه;;;;وم:=ألوق;;;;<ف:و:=لش;;;;ؤون:یر:بک;;;;رر;;;;و:وحه;;;;د:عج;;;;د:=لکج:ی حه;;;;د:عل;;;;و

 ق.5761ة،ر=إلسالو

:=إلو<م:=لذوو:ی،:حسن:بن:عل=لو=ضح<ت:یتذ<قض<ت:=أللج<ج _ :ق.5957،:یسق<ف،:عه<ن::د=ر
کذ;;<ج:ی،:عل;;عة:=لهوض;;وعةرعة:=لهرفوع;;ة:ع;;ن:=ألطج;;<ر:=لش;;ذحه:=لش;;رح;;تذز _ ،:تحقر;; ::یب;;ن:وحه;;د:

ب;ی:ف،:وص;ر::وطجع;ة:ع;<طف،:ر;و:عجد:=لوه<ب:عج;د:=للط:ی :غه<ریبن:صدد:عجد:=ه:رس
 ت<.

،:تحقر; ::وص;طفی:ین:=ب;و:عج;د:=ه:ظهج;ی،:ش;هس:=ل;د رث:=لخعلح ح<د:ی :فرا:=لخحقرتذق _
:=لوطن،:حب،:ررعز:یط:عجد:=لحر بو:=ل   ق.5915<ض::د=ر

:=لفکر،:::،:=حهد:بن:علی:بن:حزر:عسقالجی،:بیروتبحب:=لخهعحتهع _  ق.1434د=ر

:ق.1413وؤسسة:=لرس<لة،:::روتیب:،یوسف:بن:عجد:=لرحهن:وزی،:ب:=لکه<لحهعت _
=جخش;;<ر=ت:فرهذ;; :س;;جز،:::،:حس;;رن:طج<طج;;<یی:بروص;;ردی،:ته;;ر=نعةرث:=لش;;ح;;ص;;<وع: الح<د _

  ق.1396

،:بی;روت::یش<بوررج:یرر،: بو:=لحسن:وسلن:بن:حز<ج:قشا:وسلن(را:)صحر=لز<وع:=لصح _
:=لزرل،:بی:ت<.  د=ر

ة،:ر;وطجع;ة:وزل;س:د=خ;رک:=لهع;<رف:=لعده<ج::،:بی;روتیح;<تن:ر=ز:ین: ب;،:=بلی=لزرح:و:=لخعد _
 ق.1371

:=لقرآن:)تفسرتفس:یصو=هر:=لحس<ن:ف _ :=لدع<لجرر ،:تحقر; ::ثع;<لجی:،:عج;د=لهلک:ب;ن:وحه;د(یر
 ق.1418،:بی:ص<،:یر:علرعجد:=لفخ<ح: بو:سذة:و:ش

:=لذق _ :=لفک;ر،:بن:عده<ن،:بیرو:ین:بن:علیعال>:=لد:یذحو<رد:ی،:=بن:ترکه<جی=لزوهر ب;ی:ت::د=ر
:ت<.
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کت;<ب،:ین:طجس;یر:جز;ن:=ل;در،:ش;ةروس<خل:طالف:یة:فردر=س<ت:فقه _ ،:ق;ن::وؤسس;ة:بوس;خ<ن:
 ق.5914

د:عجد:ر،:=حهد:بن:علی:بن:حزر:عسقالجی،:تصحرا::سةحث:=لهد=حد: ح<دحتشر:یة:فح=لدر= _
:=لهعرفة،:بی:ت<.::روتی،:بیودج:یه<جح=ه:ه<شن: :د=ر

 ق.1385:،:تروؤسسة:آل:=لج:::،:قنونر ربی:بن:حجعه<ن:بن:وحهد:و،:دع<خن:=إلسالم _

خ;;ل:=لص;;;دق:ل;;ذهد:=لح;;;  _ ،:تر;;;ووسس;;;ة:آل:=لج:::،:وحه;;;د:حس;;ن:وظف;;;ر:جزف;;;ی،:ق;;ن:دال
 ق.1488

کش;ی،:تلش;رص::وحه;د ب;ن ،:وحه;د=لرص<ل( وعرفة <رر)إطخ:ی=لکش رص<ل _ حس;ن: ب;ن عه;ر:
:ق.5924وشهد،: د=جشگ<ه جشر وصطفوی،:وشهد::وؤسسه::طوسی:تصحرا::حسن

جز;;;ف::=جخش;;;<ر=ت::ی=ص;;;فه<ج:یوور;;;،:تحقر;;; ::ص;;;و=د:قیوحه;;;د:ب;;;ن:حس;;;ن:طوس;;;:،=لرص;;;<ل _
 ق.5765ه،:=ول،:حدررح

،:عجد=لهلک:=بن:هش;<م،:ش;رح::عج;د=لرحهن:ب;ن:عج;د:=لروض:=ألجف:فی:تفسرر:=لسررک:=لذجوح;ة _
:=لفکر،:::=ه:سهرلی،:بیروت :ق.1439د=ر

،:ق;ن::یجز;<جز:یس:هالل;ی،:تحقر; ::وحه;د:ب;<قر:=جص;<ررن:ب;ن:ق;ر،:س;لسرن:ب;ن:ق;رکت<ب:سل _
 ق.5911=له<دی،:

ب;::روتی;،:بیه<ن:ب;ن:=ش;عث:سزس;خ<جر،: بو:د=ود:س;لد=ود:یسذن: ب _ :=لکت;<ب:=لعر ،:ب;ی:ید=ر
 ت<.

ا::عج;;د:=ل;;رحهن:ر :و:تص;;حر;;،:تحقیس;;ی:ترو;;عرس;;ی:وحه;;د:ب;;ن:عر،: ب;;و:عیس;;ذن:=لخرو;;ع _
:=لفکر،:::وحهد:عده<ن،:بیروت :ق.1433د=ر

 =لفکر،:بی:ت<.،:بیروت::د=ر:یهقین:بر،: حهد:بن:حس=لسذن:=لکجری _

ب:ر ::ش;;عر;;د:وتعلح :و:تش;;رر;;،:تحقین:ظهج;;ی،:=ب;;و:عج;;د:=ه:ش;;هس:=ل;;دس;;رر: ع;;الم:=لذ;;جال> _
:ق.5957روت::وؤسسة:=لرس<لة،:ی=رجؤوط،:ب

،:ق;ن::یجزف:ین:ورعشید:شه<ب:=لدر ::سر،:تعلی،:شه<ب:=لدین:ورعششرح:إحق<ق:=لح;  _
 ق.5955،:ی=لذزف:یة:=ه:=لعظهی:=لهرعشحوذشور=ت:وکتجة:آ

:ف;شرح:= _ خه;ة:=ألطه;<ر:یألطج<ر ب;ی،:تحقر; :::ونر;،:=ب;ن:حفض;<خل:=أل جعه;<ن:ب;ن:وحه;د:و ر
:ق.:5924،::نرقن::ص<وعه:ودرس:ذی:صاللی،:رن:حسروحهد:حس

:یوجرد:ب;;ن:بس;;ره;;<صر:وحه;;د:س;;ع:ی،:تحقر;; :: ب;;یهق;;ین:بر،: حه;;د:ب;;ن:حس;;ه;;<نحش;;عب:=إل _
:=لکتب:=لعله::غغلول،:بیروت :ق.1413ة،رد=ر



 

 

اره 
شه

ن، 
زده

ل نو
 سا

ث،
حدی

لوم 
ع

 ومس

035 035 

 ق.5916،:دک:=لهعصووةر بو:وع<ش،:قن::وؤسسة:=لس:،:سعردةرعة:=لفرقة:=لذ<صر=لش _

د،:ح;ن:غ=ر،:تحقر; ::وحه;ود:إب;ر=هیل:بش;<رر،: بو:عجد:=ه:وحه;د:ب;ن:إس;ه<عرر=لضعف<>:=لص  _
:=لهعرفة،:::بیروت  ق.:1436د=ر

:::بی;روت:ین:قلعز;ر و;:ی،:تحقر; :عج;د:=لهعط;یلر،:وحهد:بن:عهرو:عقیلرضعف<>:=لعق _ د=ر
 ق.1418ة،:ر=لکتب:=لعله

:=لهعرف;;;ة:للطج<ع;;;ة:و:=لذش;;;ر:و:ی;;;ب،:ی=حه;;;د:ب;;;ن:عل;;;ی:جس;;;<ی،:نرو:=لهخ;;;روک:=لض;;;عف<> _ روت::د=ر
 ق.1436ع،:ح=لخوز

 روت::د=ر:ص<در،:بی:ت<.:یع،:بر،:=بن:سعد:وحهد:بن:سعد:بن:وذ=لطجق<ت:=لکجری _

 ق.5957د،:ششن،:ر،:بی:ص<::جشر:توحیعسکر:یورتض:درس:،عجد:=ه:بن:سج< _

 ق.5921جة،:ر<ض::د=ر:طحر:،یبن:عهر:د=رقطذ:ی،: بو:=لحسن:عل=لعلل _

:ق.1438،:ی=لهکتب:=إلسالو::روتی،:=حهد:بن:وحهد:=بن:حذجل،:ب=لعلل _
:فرعهدک:ع _  :ححری:بن:حس;ن،:ق;ن::وؤسس;ة:ی،:=بن:بطروذ<قب:إو<م:=ألبر=ر:یون:صح<ح:=الطج<ر

 ق.5921ن،:ر=لخ<بعة:لزه<عة:=لهدرس:ی=لذشر:=إلسالو

::د=ر:ص;ده:،ین:=بو:عجد:=ه:ظهج;ی=لد:شهس:،کتب:=لسخة:یة:فحوعرفة:ون:له:رو=:ی=لک<شف:ف _
 ق.1413ة،:ر=لقجلة:للدق<فة:=السالو

کج;ر::ی ::عل;را:و:تعلر،:وحهد:بن:علی:بن:ب<بوحه:صدوق،:تصحن:و:ته<م:=لذعهةیکه<ل:=لد _ =
:ق.5921ن،:ر=لخ<بعة:لزه<عة:=لهدرس:ی،:قن::وؤسسة:=لذشر:=إلسالویغف<ر

:=لعه<ل _ ر:ص;فوک:=لس;ق<،:رو:فهرس;ت::ش;ا:ر،:تص;حیهذ;د:یوخق;ب;ن:عج;د:=لهل;ك::یعل،:کذز
:ق.1439بیروت::وؤسسة:=لرس<لة،:

ن:ر،:تحقر; ::وحه;ود:إب;ر=هیبس;خ:یه;ر،: بو:ح<تن:وحهد:بن:حج;<ن:ب;ن: حه;د:تهنر=لهزروح _
:=لج<غ،:بی::د،:وکهحغ=  ت<.:د=ر

:=لکتب:=لعله::،:بیروتیدهر،:علی:بن:=بی:بکر:هوزهع:=لزو=خد _  ق،1438ة،:رد=ر

:=لفکر،:بی::یروتب:بن: حهد،:ی،:=بن:حزم:عل=لهحلی _ :ت<.:د=ر
کثر;;ر،:::،:عج;;د:=له<ص;;د:غ;;وری،:بی;;روت=له;;دطل:=ل;;ی:در=س;;ة:عل;;ن:=لز;;رح:و:=لخع;;دیل _ :=ب;;ن: د=ر

 ق.:1488

ب;;ر;;و<ل;;ك:ب;;ن: ج;;س،:وص;;ر::د=ر:إح:ی،: ب;;و:عج;;د:=ه:=ص;;جح=لهدوج;;ة:=لکج;;ری _ ،:ی<>:=لخ;;ر=و:=لعر
 ق.5717

:ق.5921،:بی:ص<،:بی:ج<،:دوم،:ین:ر=ضر ::حسرن،:تحقید:شرف:=لدر،:س=لهر=صع<ت _
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 ،:بی:ص<،:بی:ت<.ی<ک: جص<رر،:وحهد:حدر=لهس<ج _

کن:جرش<بوری،:تحقر ::وصطفی:عجد=لق<در:عط;<،:بی;روت::نرحر=لهسخدرك:علی:=لصح _ ،:ح<
:=لکتب:=لعلهره،:  ق.5955د=ر

:ق.5921،:یدرر،:تهر=ن::حیش<هرود:یجه<ز:ی،:علثحوسخدرک<ت:علن:رص<ل:=لحد _
 بی:ت<.لسی،:بیروت::د=ر=لهعرفه،:،:سلره<ن:بن:د=ود:طر<وسذد:=بی:د=ود:=لطر<لسی _

،:یب:=ل;;;رحهن:=عظه;;;ر;;; ::حجر;;;د:وتعلح :وتش;;;رر;;;،:تحقی،:عج;;;د:=ل;;;رغ=ق:ص;;;ذع<ج=لهص;;;ذف _
 بی:ت<.،:یوذشور=ت:=لهزلس:=لعله

کوفرش:ی،:عجد:=ه:بن:وحهد،:=بن: ب=لهصذف _ د:لح<م،:بی;روت::ر ::سعر :و:تعلر،:تحقیجة:
:=لفکر:للطج<عة:و:=لذشر:و:=لخوز  ق.5924ع،:حد=ر

:ق.5918،:ترالهل:=لج:ی،:وزهع:=لع<لهیعسکر:یورتض:درس،:نر=لهدرسخوع<لن: _
کوش;ش::ط;<رق:ب;ن:ع;وض:=ه:ب;ن:وحه;د:و::،یه<ن:بن: حهد:طجر=جرسل،:=لهعزن:=ألوسط _ ب;ه:

:=لحرورن،: :ق.5951عجد=لحسن:بن:=بر=هرن:حسرذی،:وکه::د=ر
بر،:بیروت::د=ر:إحی،:ح<قوت:بن:عجد:=ه:حهووعزن:=لجلد=ن _ :ق.:5744:،ی<>:=لخر=و:=لعر
:=لکتب:=لعله::بیروت:،یه<ن:بن: حهد:طجر=جر،:سلرر=لهعزن:=لص  _  ة،:بی:ت<.رد=ر

د:ر;;;عج;;;د:=لهز:ید::حه;;;دح :و:تش;;;رر;;;تحق:،یه<ن:ب;;;ن: حه;;;د:طجر=ج;;;ر،:س;;;لرر;;;=لهعز;;;ن:=لکج _
برد=ر:إح::،:بیروتی=لسلف  ق.1436،:دوم،:ی<>:=لخر=و:=لعر

:آث<ر:ش:ی،:قنی،:=بو=لق<سن:طو:ثحوعزن:رص<ل:=لحد _  ش.5784عه،:ر::ورکز:جشر

ا::لزذة:ون: س<تعک:=لذزف:ر،:علی:=بن:شهر:آشوب:و<زجدر=جی،:تصحط<لب:یوذ<قب:آل: ب _
 ق.5718ة،:حدرر=ألشرف،:جزف:=شرف::=لهکتجة:=لح

:ق.5956،:::وؤسسة:=إلو<م:=لص<دققن،:یصعفر:سجح<ج:،ووسوعة:طجق<ت:=لفقه<> _
:=ل::روتی;;ب:،ین:=ب;;و:عج;;د:=ه:ظهج;;یش;;هس:=ل;;د،:ز=ن:=العخ;;د=لر;;و _ هعرف;;ة:للطج<ع;;ة:و:=لذش;;ر،:د=ر

 ق.5761

ن: حه;د:ب;ن:وحه;د:وق;ری:تلهس;<جی،:ی،:ش;ه<ب:=ل;دبرغصن:=الجدلس:=لرط:یب:فرجفا:=لط _
:روت::د=ر:ص<در،:بی:ت<.:یتحقر ::إحس<ن:عج<س،:ب

<>:=لخ;;;ر=و،:ر;;;إلح:تر;;;،:ق;;;ن::وؤسس;;;ة:آل:=لجین:تفرش;;;رب;;;ن:حس;;;:یوص;;;طف:،جق;;;د:=لرص;;;<ل _
 ق.5956

صه<ل: ش;رف::ید:علر،:تحقر ::سیقذدوز:=بر=هرن:،:سلره<ن:بن=لقربی:یع:=لهودک:لعویذ<بح _
 ق.5958ذی،:قن:: سوه،:رحس




