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سیق نب  میلس  تیاور  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تداهش 

باتک تاصخشم 

رقاب دمحم  ییاسوپ ، هسانشرس : 

.ییاسوپ رقاب  دمحم  سیق / نب  میلس  تیاور  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تداهش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1393 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

.هنومن روصم ، .ص :  30 يرهاظ :  تاصخشم 

.تنس لها  بتک  هاگدید  زا  سیق  نب  میلس  تیاور  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تداهش  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

.سیق نب  میلس  تیاور  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تداهش  دلج :  يور  ناونع 

تداهش .ق --  11 ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 

اه هیدر  اه و  هیعافد  تداهش --  .ق --  11 ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 

ذخام تداهش --  .ق --  11 ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 

1385 5 فلا BP27/2/م45 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/973 ییوید :  يدنب  هدر 

راتفگشیپ

میحرلا نامحرلا  هللا  مسب 

.دوب باتک  نیا  زا  ما  یلصا  هزیگنا  هک  متسود  نیرتهب.ناج  يدهم  هب  میدقت 

تسه ارجام  نا  نایوار  زا  هک  یلاله  سیق  نب  میلس  باتک  زا  هدافتسا  اب  ار  ارهز  همطاف  ترضح  تداهش  میهاوخیم  باتک  نیا  رد  ام 
.میا هدرک  دانتسا  تنس  لها  بتک  هب  مه  طقف  مینک و  تابثا  ار 

رارق اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  مردام  مالسلا و  هالصلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  انالوم  ترضح  تیاضر  دروم  تسا  دیما 
.دوش مک  تیرشب  ملاع  یجنم  روهظ  زا  يا  هظحل  دریگب و 

بتک زا  شباتک  سیق و  نب  میلس  هنیمز  رد  یبلطم  هنوگره  تسا  دنمشهاوخ  رگید  نیققحم  نایوجشناد و  ، بالط ، نویناحور مامت  زا 
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یبدا یملع و  تالکشم  تاداقتنا و  تاداهنشیپ و  نینچمه  دنراد و  تنس  لها 
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.دننک لاسرا  هدنب  يارب  ار  باتک  نیا 

ییاسوپ رقاب  دمحم  دیس 

Mposaiy76@yahoo.com

رکشت اب 

ددم یلع  ای 

لوا يوار  سیق  نب  میلس  تیصخش 

.تسا سیق  نب  میلس  باتک  هدنسیون  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  کیدزن  نارای  نایعیش و  زا  یلاله  يرماع  سیق  نب  میلس 

ماما مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  رـضحم  ، ناشیا هک  تسا  لوبق  دروم  رظن  نیا  اما.تسا  رظن  فالتخا  مرکا  یبن  اـب  ناـشیا  رادـید  هراـبرد 
همئا و.هدرک  كرد  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح 

.دنا هتفگ  يوار  نیا  دیئات  رد  یبیجع  تاملک  راوگرزب 

دـهدیم و شایع  یبا  نب  نابا  هب  ار  شباتک  دـنکیم و  رارف  ناریا  هب  جاجح  اب  یتالکـشم  تلع  هب  ، فسوی نب  جاجح  ناـمز  رد  ناـشیا 
.دنکیم توف  یتدم  زا  دعب 

شا هراـبرد  مه  یحرج  هاگدـید  چـیه  و.تسه  رگید  ياـه  ماـن  اـب  صخـشمان و  روط  هب  تنـس  لـها  یلاـجر  بتک  رد  صخـش  نیا 
ناشیا قیثوت  لیلد  هک  تنـس  لها  ياـملع  زا  رگید  یخرب  روطنیمه.دـنادیم  یلع  ترـضح  نایعیـش  زا  ار  ناـشیا  یلکرز  طـقف.تسین 

.تسا

مود يوار  شایع  یبا  نابا  تیصخش 

نابا همان  یگدنز 

هدرک ثیدح  لقن  وا  زا  هدید و  ار  کلام  نب  سنا  هک  تسا  نیعبات  زا  هعیش و  تنس و  لها  نایوار  نادهاز و و  زا  ، شایع یبا  نب  نابا 
.تسا

هدزاود هعیش  ناشیا  هک  دنراد  لوبق  همه  اما.دنا  هتفرگ  ههبج  ناشیا  هب  تبسن  تنـس  لها  هعیـش و  ياملع  زا  یخرب  ، يددعتم لئالد  هب 
.دنریگیم داریا  ناشیا  هب  یمک  ثیدح  رد  طقف.هدوب  نادباع  نادهاز و  زا  هدوب و  یماما 

یثیدـح شدوخ  زا.هدرک  يرادـهگن  یتدـم  هتفرگ و  ار  باتک  طقف  ناشیا  ، سیق نب  میلـس  باتک  هنیمز  رد  اریز.تسین  مهم  نیا  یلو 
دشاب هدرک  مه  رگا.هدرکن  لقن 
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.دنرادن هنیمز  نیا  رد  یلکشم  سپ.تشونیم  ار  ثیدح  مه  تسا و  قثوم  مه 

بتک رد.هدش  لقن  ناشیا  زا  ثیدح  دودـح 500  ( ملکلا عماوج  رازفا  مرن  قبط  ) تنـس لها  رد  هک  سب  نیمه  ناشیا  تقاثو  تابثا  رد 
.تسا يوار  نیا  تقاثو  رب  لیلد  ، نیمه هک  هدش  لقن  ثیدح   62( رونلا هیارد  رازفا  مرن  قبط  ) هعیشلا لئاسو  هعبرا و 

يوار نیا  تابثا  رد  ار  تنس  لها  یلاجر  ملاع  رظن 26  همادا  رد.دنتشاد  ثیدح  لقن  ناشیا  زا  تنس  لها  یثیدح  ناگرزب  زا  يرایسب 
.میسیونیم ار  يوار  نیا  حرج  رظن  در 26  و 

لها ياملع  نیب  یتضهن.تسا  تنـس  لها  نایوار  زا  شایع  یبا  نب  نابا  .دـنکیم  توف  يرمق  يرجه  لاس 138  بجر  لوا  رد  ناـشیا 
یخرب رد  هک  ییاج  ات  تسا  فیعض  ناشیا  دننک  تابثا  نکمم  لکش  ره  هب  هک  هداتفا  نارگید  جاجح و  نب  هبعـش  صوصخ  هب  تنس 

.تسا قثوم  ناشیا  هک  مینک  تابثا  میهاوخیم  بلطم  نیا  رد  ام.دنا  هتشون  مه  غورد  دراوم 

شایع یبا  نب  نابا  ماع  قیثوت  لئالد 

تایاور ددعت  - 1

هک ( دسریم ثیدـح  هب 500  تارارکم  ندرک  هفاـضا  اـب  هک  ) تسا هدـش  لـقن  ثیدـح   260 ملکلا ) عـماوج  رازفا  مرن  قـبط  ) ناـشیا زا 
.تسا ناشیا  تابثا  رب  لیلد  ، دوخ

هباحص قثوم و  نایوار  زا  لقن  - 2

: مسیونیم اج  نیا  رد  ار  يدادعت  هکدنکیم  لقن  ثیدح  یقثوم  دارفا  هباحص و  زا  ناشیا 

حلاص وبا  ، یبعشلا رماع  ، ربج نب  دهاجم  ، بیسم نب  دیعـس  ، سابع نبا  مالغ  همرکع  ، رمع نبا  مالغ  عفان  ، يرـصب نسح  ، کلام نب  سنا 
میهاربا ، هیوریت نب  دیمح  ، رمع نب  هللادیبع  ، نیریس نب  دمحم  ، ریبج نب  دیعس  ، مالـسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ، ریثک یبا  نب  ییحی  ، نامـسلا

نب هملـس  ، دـیز نب  هللادـبع  ، بعک نب  یبا  ، دـمحم نب  نامحرلادـبع  ، هدـیرب نب  هللادـبع  ، کـلام نب  رمیوـع  ، ردـکنم نـب  دـمحم  ، یعخن
نب سوا  ، نارمع نب  ملـسم  ، یفوا نب  هرارز  ، هیفنح نب  دمحم  ، هرق نب  هیواعم  ، يدهن نامثع  وبا  ، کلام نب  رذنم  ، بشوح نب  رمـش  ، رانید

فیرط ، دایز نب  الع  ، بیلک نب  دایز  ، ورمع نب  رکب  ، هویح نب  اجر  ، هللادبع
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.رگید نایوار  زا  يرایسب  یلعالادبع و  نب  میهاربا  ، جرمشم نب  قروم  ، راسی نب  دیعس  ، دلاجم نب 

زا هک  یصخش.دنتسه  ملسم  يراخب و  نایوار  زا  اهنا  رثکا  دنتسه و  قثوم  نایوار  نیا  دنادیم  دشاب  طلسم  لاجر  ملع  هب  هک  یـصخش 
.دوشیم شتقاثو  لئالد  زا  نیا  دوخ  دنک  ثیدح  لقن  نایوار  نیا 

ناشیا زا  ناگرزب  لقن  - 3

اجنیا رد  ار  يدادـعت  هک  دـنراد  ثیدـح  لقن  يوار  نیا  زا  میقتـسم  روط  هب  تنـس  لها  قثوم  ناـیوار  یثیدـح و  ياـملع  زا  يرایـسب 
: میسیونیم

نب هداتق  ، حـیرج نبا  ، نوراه نب  دـیزی  ، هملـس نب  دامح  ، هینیع نب  نایفـس  ، دـشار نب  رمعم  ، يرهز دـمحم  ، يروث نایفـس  ، هبیـش یبا  نبا 
نب دـلاخ  ، دیعـس نب  ییحی  ، لیـضف نب  دـمحم  ، هللادـبع نب  کیرـش  ، میهاربا نب  لیعامـسا  ، دـیز نب  دامح  ، لیعامـسا نب  یـسوم  ، هماعد
نب ناورم  ، هفینح وبا  ، همادـق نب  هدـئاز  ، ییحی نب  مامه  ، دـیبع نب  سنوی  ، ناسح نب  ماشه  ، ناـمهط نب  میهاربا  ، مزاـح نب  ریرج  ، هللادـبع

دیعس ، دمحم نب  نامحرلادبع  ، دنه یبا  نب  دواد  ، نامیلس نب  نامحرلادبع  ، يرازفلا میهاربا  ، ناخرط نب  نامیلس  ، رهـسم نب  یلع  ، هیواعم
.رگید يوار  اههد  و.ضایع  نب  لیضف  ، رماع نب 

ناشیا زا  تنس  لها  ملاع  اضعب  قثوم و  يوار  همهنیا  هک  یـصخش.دنتسه  ملـسم  يراخب و  نایوار  زا  اهنا  رثکا  قثوم و  مه  تاور  نیا 
.تسین فیعض  دنکیم  ثیدح  لقن 

تنس لها  ربتعم  بتک  رد  لقن  - 4

نانا زا  يدادعت  هب  اجنیا  هک  دنراد  ثیدح  لقن  يوار  نیا  زا  ( هطـساو اب  ) میقتـسم ریغ  روط  هب  تنـس  لها  ربتعم  بتک  زا  يدایز  دادعت 
: مینکیم هراشا 

بیذـهت ، هباغلا دـسا  ، ایلوالا هیلح  ، نارـشب نبا  یلاما  ، هبیـش یبا  نبا  فنـصم  دنـسم و  ، یقهیب ننـس  ، قازرلادـبع فنـصم  ، دواد یبا  ننس 
نب دمحا  ماما  دنسم  ، دادغب خیرات  ، یلعی یبا  دنسم  ، نایبلا عماج  ، مالس نب  ییحی  ریسفت  ، یشاش دنسم  ، دیهمتلا ، هفینح وبا  دنـسم  ، لامکلا

.تنس لها  ربتعم  بتک  رگید  يربکلا و  تاقبط  ، ریبکلا مجعملا  ، باهش دنسم  ، لبنح

يوار نادناخ  - 5

نآ رد  دنکیم و  ترجاهم  نیرحب  هب  اهدـعب  هک  دوب  تیلهاج  نامز  دارفا  زا  یـصفا  نب  سیقلادـبع  ) دـندوب سیقلا  دـبع  هلیبق  زا  ناشیا 
لقن هب.دننکیم  دشر  یگرزب  دارفا  هلیبق 
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.دندوب قثوم  هلیبق  نیا  دارفا  یمامت  هک  دینیبیم  دینک  هعجارم  یلاجر  بتک  هب  رگا  و  (. یلکرز مالعالا  زا 

یلع نـب  دـمحم  ، یکم هـعزق  ، يدـبعلا نـسح  نـب  یلع  ، نامیلـس نـب  قاحــسا  ، رهزـالا نـب  دـمحا  ، یقرودـلا مـیهاربا  نـب  دـمحا  : ریظن
( تسا هباحص  زا  هک  ) ینادمه هریس  نب  هللادبع  ، يدبعلا دیبع  نب  سنوی  ، يدبعلا میهاربا  نب  بوقعی  ، يزورملا

هقث ، طباضلا دهازلا  نِا  هدعاق  - 6

.تسا ربتعم  شثیدح  دشاب  هتشاد  ثیدح  رد  طبض  ، دهاز دباع و  کی  رگا  دیوگیم  هک  تسا  تنس  لها  رد  یلاجر  هدعاق  کی 

هدرک يرادـهگن  ار  باتک  هدوب و  بوتکم  مه  سیق  نب  میلـس  باـتک  رد  و.هدوب  دـهاز  تنـس  لـها  ياـملع  همه  رظن  قبط  يوار  نیا 
.تسا ربتعم  شثیدح  هتشاد و  طبض  باتک  نیا  هنیمز  رد  سپ.تسا 

شایع یبا  نب  نابا  صاخ  قیثوت  لئالد 

.تسا نایراق  سوواط  شایع  یبا  نب  نابا  دیوگیم  هنس 123 ) یفوتم  ) رانید نب  کلام   - 1

بیذهت ص 91/ بیذهتلا ج 3  بیرقت  ص 383/ افعـضلا ج 1  یف  لماکلا  ) ءارقلا سواط  شایع  یبأ  نب  نابأ  راـنید : نب  کـلام  لاـق 
لامکلا ج 2 ص 23)

.منادیم ار  وا  ریخ  طقف  نم  دیوگیم  هنس 131 ) یفوتم  ) ینایتخس بویا  -2

افعـض ج 1 ص یف  لماکلا  ) ناک ذنم  ریخلاب  فرعی  لاز  ام  لاقف  بویأل  کلذ  ترکذـف  دازو  هوحنو  هدانـسإب  دـیز  نب  دامح  انثدـح 
(382

.تشونیم ثیدح  ( هباحص ناگرزب  زا  ) کلام نب  سنا  دزن  نابا  : دیوگیم سیق  نب  ملس  -3

نع ینثدـح  هنإف  تلق  هقث  لاق  نومیم  نب  يدـهم  یف  کلوق  ام  هبعـشل  تلق  سیردإ  نب  هللا  دـبع  نع  هریغو  هبیـش  یبأ  نب  نامثع  لاق 
بیذـهت ) نیتلیلب سانلا  لبق  لـالهلا  يری  ناـک  يذـلا  يولعلا  ملـس  لاـق  سنأ  دـنع  بتکی  شاـیع  یبأ  نب  ناـبأ  يأر  هنأ  يولعلا  ملس 

هدرک در  مه  صخـش  نیا  هک  دوـب  رفنتم  ناـبا  زا  ردـقنا  هبعـش  هک  تسا  نیا  رت  بلاـج  رگید ) باـتک  اـههد  ص 20 و  ج 2  لامکلا 
.مسانشیمن وا  زا  يزیچ  ، ریخ زج  هب  دیوگیم  لبنح  نب  دمحا  ماما  اما.تسا 

! تسا ( جاجح نب  ) هبعش زا  رتهب  نابا  دیوگیم  هنس 167) یفوتم  ) هملس نب  دامح  -4

نإ لاق  هنأش  امو  لاق  شایع  یبأ  نب  نابأ  نع  يورت  هملس  ابأ  ای  هملس  نب  دامحل  لجر  لاق  لاق  هشئاع  نبا  نع 
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ناجرج ج 1 ص 158) خیرات  نیهاش ج 1 ص 40/ نبا  مهیف  فلتخم  ) هبعش نم  ریخ  نابأف  لاق  هاضری  هبعش ال 

تفگ دامح  ؟ ینکیم لقن  ثیدح  شایع  یبا  نب  نابا  زا  هملس  ابا  يا  تفگ  هملس  نب  دامح  هب  يدرم  هک  تسا  هدش  لقن  هشیاع  نبا  زا 
! تسا هبعش  زا  رتهب  نابا  سپ  تفگ  دامح  سپ.تسین  یضار  وا  زا  هبعش  انامه  تفگ  درم  ؟ تسیچ وا  ناش  و 

: تسا رتالاب  ناشیا  زا  نابا  دینادب  دعب  هک  میهدیم  حیضوت  هبعش  هرابرد  رصتخم  الماک  تروص  هب  لاح 

یلاجر رظن  زا 160  شیب.دندرک  ثیدح  لقن  ناشیا  زا  هتـس  حاحـص  بتک  مامت  هک  يرمق  يرجه  هنـس 160  یفوتم  جاجح  نب  هبعش 
ناشیا هب  تنـس  لها  ملاعاههد  و.تسا  هدـش  لقن  ناـشیا  زا  رارکت  نودـب  ثیدـح  ملکلا 2132  عـماوج  رازفا  مرن  قـبط  تـسا و  هداد 

.دنا هتفگ  ثیدح  رد  نینموملا  ریما  یتح  تجح و  ، ظفاح ، ماما ، هقث

.دوب رتهب  مه  هبعش  زا  یتح  نابا  دیوگیم  دامح.هدرک  در  ار  نابا  ، هبعش دنیوگیم  هملس  نب  دامح  هب  یتقو 

هداد شایع  یبا  نب  نابا  هب  ار  نا  هکنیا  زج  هب  منکیمن  غالبا  ( يرـصب ) نسح زا  یثیدـح  : دـیوگیم هنس 176) یفوتم  ) هناوع ابا  -5
.مدناوخیم وا  رب  سپ.مشاب 

ٍشاَّیَع ِیبَأ  َْنب  َنَابَأ  ِِهب  ُْتیَتَأ  َّالِإ  ٌثیِدَح  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِینَغََلب  اَم  َلاَق  َهَناَوَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  َناَّفَع  ُْتعِمَـس  َلاَق  ُِّیناَْولُْحلا  ُنَسَْحلا  اَنَثَّدَـحَو 
( رگید دنس  نیدنچ  ملسم ج 1 ص 12 و  حیحص  ) .َّیَلَع ُهَأَرَقَف 

نایوار رصتخم  یسررب 

.تسا قثوم  تنس  لها  عامجا  هب  ملسم و  يراخب و  نایوار  زا  : یناولح یلع  نب  نسح 

.تسا قثوم  تنس  لها  عامجا  هب  ملسم و  يراخب و  نایوار  زا  : ملسم نب  نافع 

.درادن ثحب  هب  يزاین  تسا و  تنس  لها  ياملع  زا  هک  هناوع  وبا 

لاس نابا.بخ 38  ! درادن ثیدح  لقن  نابا  زا  هناوعوبا  هک  دنا  هتفگ  عوضوم  نیا  ندناشوپ  يارب  تنس  لها  هک  تسا  نیا  بلاج  لاح 
ینعی.هدرک توف  هناوعوبا  زا  لبق 
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؟ دشاب ثیدح  لقان  روطچ.هدوب  ناوجون  هناوعوبا  ، نابا توف  نامز 

کی نیمه  طقف  تسا و  قثوم  شثیداحا  هیقب  ینعی  ) مدرک كرت  ار  وا  ثیدح  کی  يارب  دیوگیم : هنس 182) یفوتم  ) عیرز نب  دیزی   - 6
( تسا فیعض  ثیدح 

لامکلا ج 1 ص 168) بیذهت  لامکا  ) ادحاو اثیدح  سنأ  نع  يور  هنأل  هتکرت  : عیرز نب  دیزی  لاق 

.دوب یحلاص  درم  وا  دیوگیم  هنس 249 ) یفوتم  ) سالفلا یلع  نب  ورمع  -7

بیذهتلا ج 1 ص بیذهت  لامکلا ج 2 ص 20/ بیذهت  ص 381/ افعـضلا ج 1  یف  لماکلا  ) لیعامـسإ ابأ  ینکی  حلاص  لجر  وهو 
(85

.تسین وگغورد  نابا  اما.منکیم  كرت  ار  نابا  ثیدح  دیوگیم  هنس 264 ) یفوتم  ) هعرز وبا  -8

لاق ال، بذـکلا ؟  دـمعتی  ناک  هل  لیقف  هثیدـح ، انیلع  أرقی  ملوهثیدـح  كورتم  يرـصب  لاقف : شایع  یبا  نب  نابا  نع  هعرز  وبأ  لـئس 
متاح ج 2 ص 296) یبا  نبا  لیدعت  حرجلا و  ) زیمی الف  نسحلا  نمو  بشوح  نب  رهشو  سنا  نم  ثیدحلا  عمسی  ناک 

فراعم یف  رداون  شخب  رد  مه  بلطم  نیا  و.تسا  هیقف  ، شاـیع یبا  نب  ناـبا  دـیوگیم  هنـس 276 ) یفوتم  ) يرونید هبیتق  نبا  -9
.دسیونیم

نم ءیـش  یلإ  بهذـیو  ریخلا ، لهأ  نم  ناکو  سیقلا ، دـبع  نم  هرم  ینب  یلوم  وهو  يرملا  ًاحلاص  اهیلاوم  نم  نأب  سیقلا  دـبع  رخفت 
فراعملا ج 1 ص 97) ) لیعامسإ ابأ  ینکیو  هیقفلا  شایع  یبأ  نب  نابأ  اهیلاوم : نم  نأبو...اهب  هبقعو  هرصبلاب  تامو  ردقلا ،

وـس ، شندوب ثیدحلا  كورتم  لیلد  دوب و  یحلاص  درم  شایع  یبا  نب  نابا  : دیوگیم ای 277) هنس 275  یفوتم  ) يزار متاح  وبا  -10
.تسا شظفح 

راب متاح ج 2 ص 296 ) یبا  نبا  لیدعتلا  حرجلا و  ) ظفحلا ءوسب  یلب  نکل  احلاص  الجر  ناکو  ثیدـحلا  كورتم  شایع  یبا  نب  نابا 
نیهجولا یلع  متاح  وبأ  رـصتقا  دقو  .دنکیم  فارتعا  نابا  ثیدح  تحـص  هب  دروایم و  فلتخم  دنـس  نیدنچ  اب  ار  ثیدح  کی  رگید 
متاح ج 1 ص 3) یبا  للع  نم  زج  قیقحت  () شایع یبا  نبا  ) نابأ ثیدح  وهو  حیحصلا ،  وه  لوألا  هجولا  نأ  رکذو  نیلوألا ، 

.دنادیم نسح  ار  نابا  ثیداحا  زا  یکی  ، يذمرت هک  دنکیم  لقن  هنس 279) یفوتم  ) يذمرت زا  هنس 606 ) یفوتم  ) ریثا نبا  -11

 ، قیدصلا یبأ  نع  نابأو -  رماع ،  امعهالک.شایع -  یبأ  نب  نابأ  نع   ، نایفس اثدح   : لاق  ، هصیبق انثدح   : لاق دیمح  نب  دبع  هجرخأو 
دراد و لوبق  دباع  ار  نابا  رگید  ياج  رد  يذمرت  لوصالا ج 10 ص 529 ) عماج  ) .بیرغ نسح  ثیدح  اذه  يذمرتلا :  لاقو.هرکذف 

میداد خساپ  هک  دهدیم  ریگ  یمک  شثیدح  هب  طقف 
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ِهَداَبِْعلِاب َفِصُو  ْدَق  َناَک  ْنِإَو  ٍشاَّیَع  ِیبَأ  ُْنب  ُنَابَأَو  یَـسیِع  ُوبَأ  َلاَق  تسا : هدوب  میلـس  باتک  يرادهگن  طقف  تسین و  ثیدح  اجنیا  رد 
يذمرت ج 12 ص 496) ننس  ) ِثیِدَْحلا ِیف  ُُهلاَح  ِهِذَهَف  ِداَِهتْجِالاَو 

دیوگیم غورد  شایع  یبا  نب  نابا  میوگب  هک  منکیم  مرش  دنوادخ  زا  نم  : دیوگیم هنس 292) یفوتم  ) رازبلا ورمع  نب  دمح  -12

لامکلا ج 1 ص بیذهت  لامکا  ) ناباذک يرملا  احلاصو  شایع  یبأ  نب  نابأ  نإ  لوقأ  نأ  لجو  زع  هللا  نم  یحتـسأل  ینإ  رازبلا :  لاق 
( تسا هدرک  لقن  هابتشالا  حاضیا  زا   168

.دوب هدنشخب  رایسب  حلاص و  يدرم  وا  : دیوگیم هنس 307) یفوتم  ) یجاس هب  فورعم  دمحا  نب  نمتوملا  -13

لامکلا ج 1 ص 168) بیذهت  لامکا  رجح ج 1 ص 86/ نبا  بیذهتلا  بیذهت  ) ایخس احلاص  الجر  ناک 

.دنادیم نسح  ار  نابا  ثیداحا  زا  یکی  هنس 308 ) یفوتم  ) یسوط یناسارخ  یلع  نب  نیسح  -14

يرعـشألا نعیمیجهلا  همیمت  یبأ  نع  شایع  یبأ  نب  نابأ  نع  يرازفلا  هیواعم  نبا  ناورم  ان  ءيرقملا  دـیزی  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  اـن 
ثیدح اذه.نیعست  دقعو  اذکه  هدیب  لاقو  هکرتت  یتح  منهج  هیلع  هللا  قیض  رهدلا  ماص  نم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق 

یسوط ج 3 ص 428) جرختسم  ) بیرغ نسح 

.دوب يا  هدنشخب  حلاص و  درم  وا  : دیوگیم هنس 310) یفوتم  ) يربط رفعج  وبا  -15

يربط ج 15 ص 65) ریسفت  ) ایخس اًحلاص  الجر  ناک  سیقلا ،  دبع  یلوم  زوریف ، "  شایع  یبأ  نب  نابأ  وه " 

.دوب هدنشخب  حلاص و  يدرم  وا.سیقلادبع  یلوم.تسا  زوریف  شایع  یبا  نب  نابا  وا 

.دینشیم ثیدح  ، کلام نب  سنا  زا  هک  دوب  نادباع  زا  وا  دیوگیم  هنس 354 ) یفوتم  ) نابح نبا  -16

سنأ نع  نسحلا  مالک  لـعج  هب  ثدـح  اذإـف  همـالک , نم  عمـسی  ناـکف  نسحلا  سلاـجو  ثیداـحأ  سنأ  نم  عمـس  داـبعلا  نم  ناـک 
بیذـهتلا ج 3 بیرقت  ) لصأ اهنم  ءیـش  ریثکل  ام  ثیدـح , هئامـسمخو  فلأ  نم  رثکأب  سنأ  نع  ثدـح  هلعلو  ملعی , وهو ال  اعوفرم ,

ناک نابح : نبا  لاق  .تفرگیم  هزور  ار  زور  مایق و  ار  بش  هک  تسا  ینادباع  زا  وا  دـنکیم  لقن  نابح  نبا  زا  یبهذ  رگید  راب  ص 91 )
لادتعالا ج 1 ص 12) نازیم  ) مایصلاب راهنلا  يوطیو  مایقلاب ، لیللا  رهسی  يذلا  دابعلا  نم  نابأ 

.تسا ثیدح  کی  تحص  هجرد  نیرتالاب  هک  دنادیم  حیحص  ار  نابا  ثیداحا  زا  یکی  هنس 360) یفوتم  ) یناربط -17

ام حیحصلاو 
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اعدلا ج 2 ص 145) ) ...نابأ نع  مامه  نع  لاهنملا  نب  جاجحلا  هاور 

.درکیمن دامتعا  بذک  هب  وا  هک  مراو  دیما  دیوگیم  هنس 365) یفوتم  ) يدع نبا  -18

لادتعالا ج 1 ص 14) نازیم  ) هنع هاورلا  ههج  نم  هب  یتأ  ام  هماعو  بذکلا ، دمعتی  هنأ ال  وجرا 

.دنادیم طبض  ياراد  ار  نابا  هنس 385 ) یفوتم  ) نیهاش نبا  -19

مهنم اهب  رمأو  نیعباتلاو  هباحـصلا  نم  هعامج  باتکلا  ذـختا  دـقو  نوبتکی  هنیدـملا ال  لهأو  نوبتکی ،  هکم  لهأ  ناک  لاق  رباج ،  نع 
هخوسنم ج 2 ص 319) ثیدـحلا و  خـسان  ) هعامجو شایع ،  یبأ  نب  نابأو  ....بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلاو  بلاط ،  یبأ  نب  یلع 
رد هک  هدرک  حرج  رگید  ياـج  رد  ار  يوار  نیا  ، تسا طبـض  ياراد  يوار  نیا  هتفگ  اـجنیا  رد  هک  ملاـع  نیمه  هک  تسا  نیا  بلاـج 

.میهدیم خساپ  نا  هب  نابا  تایحرج  در  شخب 

.تسا هدرک  دیئات  هفینحوبا  مظعا  ماما  هلمج  نم  اه  یفنح  ، ار نابا  ثیداحا  زا  یکی  دیوگیم  هنس 456) یفوتم  ) مزح نبا  -20

، ٍسوُرُـش ِْنب  ِمیِحَّرلا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَرَبْـخَأ  َلاَـق : َفُسُوی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِِّیفاَذُْـحلا  ِقـیِرَط  ْنِم  ُهاَـنیِّوُر  اَِـمب  َکـِلَذ  ِیف  َنوُّیِفَنَْحلا  َّجَـتْحاَو 
یلـص ُِّیبَّنلا  َلَْطبَأَف  ٍماَّیَأ ، َهََعبْرَأ  َراَیِْخلا  َطَرَتْشاَو  اًریَِعب  يَرَتْشا  ًـالُجَر  َّنَأ  ٍسَنَأ : ْنَع  ُناـَبَأ ، ِینَرَبْخَأ  ُِّیفوُْکلا ، َناَْمیَلُـس  ُْنب  ُصْفَح  ِینَرَبْخَأ 

يَرَتْشا ِنَسَْحلا  ِنَع  ُلوُقَی : اًنَابَأ  َعِمَس  ٌلُجَر  اَنَثَّدَح  ِقاَّزَّرلا ، ُْدبَع  اَنَثَّدَحَو  ُِّیفاَذُْحلا : َلاَق  ٍماَّیَأ  ُهَثَالَث  ُراَیِْخلا  اَمَّنإ  َلاَقَو : َْعیَْبلا  ملسو  هیلع  هللا 
یلحملا ج 8 ص 372)  .) ٍماَّیَأ ُهَثَالَث  ُراَیِْخلا  اَمَّنِإَو  ٌدوُدْرَم  ُْعیَْبلا  ملـسو :  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ٍماَّیَأ  َهََعبْرَأ  َراَیِْخلا  َلَعَجَو  ٌلُجَر 

نب نابا  هلمج  نم  نا  نایوار  هکنیا  ینعی  يریگ  تخـس  همهنا  اب  هفینحوبا  ماما  لثم  یگرزب  ملاع  طسوت  ثیدـح  کی  تحـص  تاـبثا 
.تسا قثوم  نابا  سپ.دوب  ریگ  تخس  ثیدح  يور  رایسب  هفینحوبا  ماما  اریز.دنتسه  تقاثو  زا  ییالاب  هجرد  رد  ، شایع یبا 

.دنادیم تنس  لها  ثیدح  ناگرزب  فیدر  مه  ار  نابا  مان  هنس 463 ) یفوتم  ) يدادغب بیطخ  -21

یلوم عفانو  يرصبلا ،  نسحلا  نیمدقتملا  نم  اهلوبق  يریو  هزاجإلا  ثیداحأب  لمعلا  ححصی  ناک  هنأ  انل  یمس  نممو 
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لوحکمو هماعد ،  نب  هداتقو  يراصنألا ،  دیعـس  نب  ییحیو  نمحرلا ،  دبع  یبأ  نب  هعیبرو  يرهزلا ،  باهـش  نباو  رمع ،  نب  هللا  دـبع 
هیاورلا ج 3 ص 134) ملع  یف  هیافکلا   ...) شایع و یبأ  نب  نابأو  یماشلا ، 

.تسین وگغورد  شایع  یبا  نب  نابا  : دیوگیم هنس 544) یفوتم  ) ضایع یضاق  -22

زا ناشیا  ردقنا  و  ملسم ج 1 ص 177 ) حیحص  حرش  ملعملا  لامکا  ) بذکلا همهتب  مری  ملف  فعـض  نإی  شایع  یئا  نبا  وهو  نائا  نإف 
! دنک در  ار  ضایع  یضاق  هدش  روبجم  (ج 1 ص 115) ملسم حیحص  حرش  رد  يوون  هک  هدرک  عافد  نابا 

.دوب دهاز  وا  دیوگیم  هنس 748 ) یفوتم  ) یبهذ -23

لادتعالا ج 1 ص 10) نازیم  ) .يرصبلا لیعامسإ  وبأ  دهازلا  رانید  لیقو.زوریف  د ]  شایع [  یبأ  نب  نابأ 

.داب وا  رب  دنوادخ  تمحر  هک  نابا  دیوگیم  هنس 756 ) یفوتم   ) ینرق قلاخلادبع  نب  یلع  خیش  -24

( هلماشلا هبتکم  رازفا  مرن  قبط  تارضاحم ج 12 ص 9  بطخ و  :.....) لوقی هللا  همحر  هیلع  شایع  نب  نابإ  وهاه 

.دنتسه هزور  ار  زور  مامت  دننکیم و  مایق  ار  بش  مامت  هک  ینادباع  زا  هیقف و  دیوگیم  نابا  هرابرد  هنس 972 ) یفوتم  ) راجن نبا  -25

.يروثلا هنع  يورو  نسحلاو ، سنأ  نع  ثدحی  .هرـصبلا  لهأ  نم  سیقلا ، دـبع  ینب  یلوم  لیعامـسإ ، وبأ  هیقفلا  شایع ، یبأ  نب  نابأ 
رینملا ج 2 ص 460) بکوکلا  حرش  ) مایصلاب راهنلا  يوطیو  مایقلاب ، لیللا  نورهسی  نیذلا  دابعلا  نم  ناکو 

.تسا هدوب  هرصب  رهش  لها  دهاز و  هک  تسا  شایع  وبا  رسپ  وا  نابا  : دیوگیم هنس 1420 ) یفوتم  ) ینابلا -26

یثیدح نسح  ثیدح  ) .دـنادیم نسح  ثیدـح  ، ار نابا  ثیداحا  زا  یکی  رگید  ياج  رد  يرـصبلا  دـهازلا  شایع  یبأ  نبا  وهف  نابأ  امأ 
یبأ نع  ءادردلا  مأ  َنَع  يِرَـصَعلا  ْدیَلخ  نع  امهالک  نابأو  هداتق  ان  ناطقلا : نارمع  انأ  دـشاب .) رتمک  حیحـص  زا  هجرد  کی  هک  تسا 

.ءادردلا

ثیداحا زا  یکی  ، بیغرتلا حیحـص  باتک  رد  رگید  راب  دواد ج 2 ص 314 ) وبا  حیحـص  ) یلاعت هللا  ءاش  نإ  نسح  دانـسإ  اذهو  تلق :
 ( هریغل حیحص  .تسا (  ثیدح  رابتعا  هجرد  نیمود  هک  تسا  هدرک  یفرعم  هریغل  حیحص  ار  نابا 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هللا  یضر  يردخلا  دیعس  یبأ  نع  يورو 
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 : ملسو

حیحـص ) هباجتـسم هوعد  هلیلو  موی  لک  یف  ملـسم  لکل  نإو  ناـضمر -  یف  ینعی  هلیلو -  موی  لـک  یف  ءاـقتع  یلاـعتو  كراـبت  نإ هللا 
نودب یتح.دنراد  يوار  نیا  در  رب  ینبم  يدـیدش  رارـصا  ، تنـس لها  ياملع  زا  یخرب  میتفگ  هک  روطنامه  ج 1 ص 242 ) بیغرتلا 

ار ناشیا  ، چوپ لئالد  اب  هدـشن و  حورجم  يوار  نیا  دـینادب  ات  میهدـیم  خـساپ  هدرک و  حرطم  ار  اه  نا  زا  یخرب  اجنیا  رد.یلیلد  چـیه 
.دننک در  دنهاوخیم 

! درادن لوبق  ار  نابا  ثیداحا  ، ربمایپ هک  دید  باوخ  رد  هنس 156) یفوتم  ) هزمح دیوگیم  هنس 189) یفوتم  ) رهسم نب  یلع  -1

يَأَر ُهَّنَأ  ِینَرَبْخَأَف  َهَزْمَح  ُتیِقَلَف  ٌِّیلَع  َلاَق  ٍثیِدَح  ِْفلَأ  ْنِم  اًوَْحن  ٍشاَّیَع  ِیبَأ  ِْنب  َنَابَأ  ْنِم  ُتاَّیَّزلا  ُهَزْمَحَو  اَنَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍرِهْسُم  ُْنب  ُِّیلَع 
ملسم ج 1 حیحص  ) ًهَّتِس ْوَأ  ًهَسْمَخ  اًریِسَی  اًْئیَش  اَّلِإ  اَْهنِم  َفَرَع  اَمَف  َنَابَأ  ْنِم  َعِمَـس  اَم  ِْهیَلَع  َضَرَعَف  ِماَنَْملا  ِیف  َمَّلَـسَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا 

ص 65)

: رظن نیا  هب  خساپ 

رگا.تسا وا  يور  رظن  فالتخا  هک  يوار  مهنا.دنک  در  ار  يوار  دناوتب  نآ  اب  دـنیبب و  باوخ  یـسکره  هک  تسین  تجح  باوخ  الوا 
؟ دننکیم لوبق  تنس  لها  ناردارب  ایا  ! تسوگغورد يراخب  دومرف  ربمایپ  هک  مدید  باوخ  مه  نم  تسا  لوبقم 

رجح و نبا  هیلاعلا  بلاـطم  بتک  رد  هک  ثیدـح  ود  رد  ! دـنکیم ثیدـح  لـقن  ناـبا  زا  شدوخ  هتفگ  ار  نیا  هک  رهـسم  نب  یلع  اـمود 
ای ؟ دراد ثیدح  لقن  يوار  زا  هدرک  لقن  ار  ارجام  نیا  شدوخ  هک  يوار  نیا  ارچ.دنکیم  ثیدح  لقن  نابا  زا  يریصوب  هریخلا  فاحتا 
هب مهنا  يوار  در  مدع  دوجو  اب  هک  هدوب  لقع  مک  ای  دنا  هداد  تبـسن  ناشیا  هب  هدزن و  ار  فرح  نیا  ای  هتـشادن  لوبق  ار  هزمح  باوخ 

؟ مادک.دنکیم ثیدح  لقن  يوار  زا  مه  زاب  ؛ لکش نیا 

یفوتم 160) ) جاجح نب  هبعش  -2

هدوب ییاملع  زا  یکی  هبعش 
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.هدوب هبعش  رظن  ، نابا ثیدح  كرت  لیلد  دیوگیم  ینیوح  هک  يدح  رد.هدرک  فیعضت  تدش  هب  ار  يوار  نیا  هک  تسا 

يراخب ج 1 ص 14) حیحص  حرش  ) هثیدح سانلا  كرت  هبعش  هیف  ملکت  امل  شایع  یبأ  نب  نابأ 

: اریز.هدوبن لاجر  ملع  رد  اما.هدوب  هربخ  ثیدح  ملع  رد  هبعش  مییوگیم  ام.بخ 

.هیشحو یبا  نب  رفعج  يرصب و  تیرخ  نب  ریبز  یعخن و  جعمض  نب  سوا  لثم.هدرک  در  ار  قثوم  دارفا  زا  يرایسب 

.يدزا نامیلس  نب  لتاقم  هاطرا و  نب  جاجح  لثم  هدرک  قیثوت  ار  فیعض  دارفا  زا  يرایسب 

.یمرضح ورمع  نب  هحلط  لثم.دنکیم  لقن  ثیدح  فیعض  نایوار  زا  اما.دیسیونن  ثیدح  نابا  زا  هتفگ 

.تسا دودرم  ناشیا  یلاجر  تارظن  سپ 

هنس 161) یفوتم  ) يروث نایفس  -3

.تسا اهنا  لثم  سپ.هدرک  در  ار  هفینحوبا  ، نارگید یئاسن و  ینطقراد و  لثم  مه  ناشیا 

هنس 196) یفوتم  ) حارج نب  عیکو  -4

نب یلع  روطنیمه.هدرک  قیثوت  ار  تسا  فیعض  هک  یفعجلا  دیزی  نب  رباج  لاثم  روط  هب.تسین  هربخ  لاجر  هنیمز  رد  مه  صخـش  نیا 
.ار مصاع 

هنس 198) یفوتم  ) يدهم نب  نامحرلادبع  - 5

هکنیا اب  دنکیم  در  ندوب  هعیش  تلع  هب  ار  يرماع  کیرـش  نب  هللادبع.هدوب  بهذم  هنیمز  رد  اصوصخم  ریگ  تخـس  رایـسب  مه  ناشیا 
.هدرک در  روطنیمه  مه  نابا.تسا  قثوم 

هنس 198) یفوتم  ) ناطقلا دیعس  نب  ییحی  -6

هدرک در  ار  يراصنا  رفعج  نب  دیمحلادبع  لثم  یقثوم  دارفا.هدوب  ریگ  تخس  رایسب  مه  ناشیا 

هنس 230) یفوتم  ) دعس نب  دمحم  - 7

نامحرلادبع نب  دیمحلادبع  لثم  يدارفا  هدوب و  ریگ  تخـس  هیقب  لثم  مه  ناشیا  نمـض  رد.هدرک  فیعـضت  ار  ناشیا  نیعم  نب  ییحی 
ینامحلا

هنس 233) یفوتم  ) نیعم نب  ییحی  - 8
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.یناه نب  بویا  لثم  هدرک  فیعضت  ار  قثوم  دارفا  اهاج  یخرب  هدوب و  ریگ  تخس  مه  ناشیا 

ار ناشیا  ، لیلد نودب  تسین و  ربتعم  مادکچیه  رظن  هک  دیدید.میدرک  یـسررب  دـنا  هدرک  فیعـضت  ار  نابا  هک  ییاملع  اجنیا  رد.بخ 
.دنا هدرک  قیثوت 

لوبق مه  ار  نیا  رگا  یتح 

12 ص :
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.تسا ربتعم  مه  نسح  ثیدح  ، یخیرات لئاسم  رد  هک  دوشیم  يوار  ندش  ثیدحلا  نسح  ثعاب  يوار  يور  فالتخا  مه  زاب  مینکن 

هنس 234) یفوتم  ) ینیدم نب  یلع  - 9

مادقم نب  بعصم  لثم.هدرک  فیعضت  ار  قثوم  دارفا  زا  يرایسب  دوبن و  هربخ  لاجر  هنیمز  رد  مه  ناشیا 

هنس 241) یفوتم  ) لبنح نب  دمحا  - 10

.ار روصنم  نب  یلعم  و.تسا  هدرک  در  مه  هفینحوبا  هک  يدح  ات.دنا  هدرک  يریگ  تخس  اهاج  یضعب  مه  ناشیا 

هنس 249) یفوتم  ) سالفلا یلع  نب  ورمع  - 11

زا یبأنبحابر.منزیم  لاثم.تسین  يوار  در  لیلد  مه  نیا.بخ.دننکیمن  لقن  ثیدـح  نابا  زا  نامحرلادـبع  ییحی و  هک  دـیوگیم  ناشیا 
.دننکیمن لقن  ثیدح  وا  زا  صخش  ود  نیا  لاح  نیا  اب  اما.تسا  قثوم  ملسم و  حیحص  نایوار 

هنس 259) یفوتم  ) یناجزوج میهاربا  -12

نب میهاربا.هدرک  فیعـضت  مه  ار  تسا  هیفنح  بتکم  سیئر  مظعا و  ماـما  هک  هفینحوـبا  لاـثم  روـط  هب.تسین  هربـخ  مه  صخـش  نیا 
.تسا قثوم  هکنیا  اب  هدرک  در  مه  ار  فسوی 

هنس 275) یفوتم  ) يزار متاحوبا  - 13

قازرلادـبع لاثم  روط  هب.هدوب  لاعف  يوار  فیعـضت  هنیمز  رد  ناشیا.هدرک  حرج  دـعب.هدرک  قیثوت  ار  نابا  هک  تسه  يدارفا  زا  ناشیا 
.هب ججتحی  هتشون ال  ار  تسه  تنس  لها  نایوار  نیرتگرزب  زا  هک  مامه  نب 

هنس 303) یفوتم  ) یئاسن - 14

هفینحوبا لثم.دنا  هدرک  فیعضت  ار  نایوار  زا  يرایسب.دنروهشم  رایسب  يریگ  تخس  رد  هک  ناشیا 

هنس 316) یفوتم  ) هناوع وبا  - 15

ملکلا عماوج  رازفا  مرن  قبط  ) تسا مک  رایـسب  مه  ناشیا  یلاجر  تارظن  دادعت.تسین  هربخ  لاجر  هنیمز  رد.تسا  ثیدـح  ملاع  ناشیا 
يدزا هداحج  نب  دمحم  لثم.هدرک  فیعضت  ار  قثوم  دارفا  زا  يرایسب  هتشاد و  یتاهابتشا  مه  لاجر  هنیمز  رد  ات ) طقف 30 

هنس 322) یفوتم  ) یلیقع رفعج  وبا  - 16

لثم.هتشون اجنا  مه  ار  املع  یتح  قثوم و  نایوار  زا  يرایسب  اریز.تسین  فیعـضت  لیلد  اما.هتـشون  ار  نابا  مان  ریبکلا  افعـض  رد  ناشیا 
.هتشون مه  ار  هفینحوبا  یتح.تسین  ماما  فیعضت  لیلد  اما.هتشون  مه  ار  مظاک  یسوم  ماما 
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.دیسیونن ثیدح  نابا  زا  هتفگ  دوادوبا  هک  هدرک  لقن  دواد  وبا  زا  هنس 360 ) یفوتم  ) يرجا دیبع  وبا  - 17

هثیدح بتکی  شایع  یبأ  نب  نابأ  دواد  یبأل  تلق 

13 ص :
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دواد ج 1 ص 319) وبا  زا  يرجا  دیبع  وبا  تالاوس  ) نابأ ثیدح  بتکی  لاق ال 

.میراد لاوس  کی  اجنیا  رد  ام 

ج 1 ص باـب 9  هالـصلا  باـتک  دواد  وبا  ننـس  (؟ هدرک ثیدـح  لـقن  ناـبا  زا  دوادوبا  دوخ  ارچ  سپ  هدز  ار  فرح  نیا  دوادوبا  رگا 
(170

هنس 365) یفوتم  ) یناجرج - 18

.رگید نایوار  هب  دسرب  هچ.تسا  تنس  لها  مظعا  ماما  هک  هدرک  در  مه  هفینحوبا  اریز.هدوب  ریگ  تخس  رایسب  مه  ناشیا 

هنس 375) یفوتم  ) هعرز وبا  - 19

يرصب نسح  بشوح و  نب  رهش  نیب  زییمت  مدع  ار  شفعض  لیلد  و.تسین  وگغورد  نابا  هک  هتشون  اما  هدرک  فیعـضت  ار  نابا  ناشیا 
لثم.هدرک فیعـضت  مه  قـثوم  دارفا  زا  یلیخ.درادـن  دوـجو  لکـشم  نـیا  سیق  نـب  میلـس  باـتک  رد  هک.دـنادیم  کـلام  نـب  سنا  و 

يدهم نب  نامحرلادبع 

هنس 378) یفوتم  ) يروباشین مکاح  دمحا  وبا  -20

ای يراخب  طرـش  رب  حیحـص  هتـشون  اـما  تسه  فیعـض  تیاور  نارازه  شکردتـسم  باـتک  رد.تسین  ربتعم  لاـجر  هنیمز  رد  مکاـح 
.تسا قثوم  هک  یلاحرد  هدرک  در  ار  زیزع  نب  دمحم  ریظن  قثوم  دارفا  زا  يرایسب  هدرک  فیعضت  ار  نابا  هک  روطنامه.ملسم 

هنس 385) یفوتم  ) ینطق راد  - 21

.تسا هدوب  ریگ  تخس  رایسب  لاجر  رد  ینعی.هدرک  فیعضت  ار  هفینحوبا  هک  تسا  ییاملع  هلمج  زا  مه  ناشیا 

هنس 430) یفوتم  ) یناهفصا میعن  وبا  - 22

هتـشون ناشیا  اـما  دـنا  هدرک  قیثوت  همه  مه  یمرـضح  هللادـبع  نب  دـمحم  لاـثم  روط  هب.هدرک  فیعـضت  یکلا  ار  يرایـسب  مه  ناـشیا 
! همه رظن  قبط  ثیدحلا  كورتم 

هنس 458) یفوتم  ) یقهیب -23

.تسین ربتعم  مه  ناشیا  سپ.یلولسلا  هرمض  نب  مصاع  لثم.هدرک  فیعضت  ار  قثوم  دارفا  زا  يرایسب  مه  ناشیا 

هنس 507) یفوتم  ) رهاط نبا  - 24

.تسین ربتعم  ناشیا  رظن  سپ.دنا  هدرک  در  ار  ناشیا  املع  زا  يرایسب  امود.هدوب  جراوخ  زا  الوا  ناشیا 
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هنس 748) یفوتم  ) یبهذ -25

هک دنتسه  باتک  نیا  رد  يدایز  قثوم  دارفا  نوچ.تسین  فعض  لیلد  نیا  اما.هتشون  ار  ناشیا  مان  افعضلا  یف  ینغملا  باتک  رد  یبهذ 
لثم.دنا هدش  فیعضت 

14 ص :
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.دنکیم قیثوت  ار  نابا  همادا  رد  یبهذ  دوخ  هک  بلغت  نب  نابا 

هنس 852) یفوتم  ) ینالقسع رجح  نبا  -26

هراشا

.تسا قثوم  هکنیا  اب.هدرک  در  یسیلایط  دواد  وبا  هلمج  نم  ار  يرایسب  ناشیا 

سیق نب  میلس  باتک 

هنس 438) یفوتم  ) میدن نبا   - 1

.دنکیم یفرعم  دربیم و  مان  شباتک  زا  رد ج 1 ص 307  ار  میلس  باتک  ناشیا 

هنس 1396) یفوتم  ) یلکرز -2

.دهدیم حیضوت  دربیم و  مان  ار  میلس  باتک  مالعالا ج 3 ص 119  رد  ناشیا 

مان شایع " یبا  نب  رکبوبا  باتک  " مانب باتک  نیا  زا  یـسولا  الثم.دـنربیم  مسا  باتک  نیا  زا  رگید  ياه  مان  اب  تنـس  لها  ياملع  هیقب 
دربیم

هنس 432) یفوتم  ) یفسن دمحم  نب  رفعج  -3

یثدحم دنع  اهیلع  دمتعملا  همیدقلا  روصعلا  یف  هلوادتملا  هروهـشملا  لوصألا  نم  میلـس  باتک  : دـسیونیم میلـس  باتک  هرابرد  ناشیا 
خیراتلا هلمحو  نیقیرفلا 

دنتشاد دامتعا  نآ  هب  ینس  هعیش و  هقرف  ود  ره  نایوار  هدوب و  هتشذگ  ياه  رصع  رد  لوادتم  روهشم و  لوصا  زا  میلـس  باتک  : همجرت
(. تسا هتفرن  نیب  زا  تسا و  هدنام  باتک  نیا  خیرات  لوط  رد  ) تسا هدش  لمح  خیرات  رد  و 

: یفسن دمحم  نب  رفعج  هرابرد  لاح 

البنلا ج 34 ص 69) مالعا  ریس  ) ُفِّنَصملا ُدِّوَجُملا ، ُِظفاَحلا ، ُماَمِإلا ، : دیوگیم یبهذ 

مالعالا ج 2 ص 128) ) ثیدحلا لاجر  نم.خیراتلاب  لاغتشا  هل  هیقف ، دیوگیم : یلکرز 

لصا تابثا  يارب  نقتم  لئالد  زا  دیوگب  روطنیا  میلس  باتک  هرابرد  لاس 432  رد  مهنا  تنس  لها  گرزب  هدنسیون  ملاع و  کی  هکنیا 
.تسا باتک 
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سیق نب  میلس  تیاور  هب  ارهز  ترضح  تداهش 

ارهز ترضح  نتخاس  بورضم  هناخ و  برد  ندز  شتآ  - 1

فیسلا رمع  عفرف  هللا ) لوسر  ای  هاتبأ  ای  :) تحاصو مالسلا  اهیلع  همطاف  هتلبقتساف  لخدف  هعفد  مث  بابلا  یف  اهمرـضأف  رانلاب  رمع  اعدو 
رکب وبأ  کفلخ  ام  سئبل  هللا ، لوسر  ای  : ) تدانف اهعارذ  هب  برـضف  طوسلا  عفرف  هاتبأ ) ای  :) تخرـصف اـهبنج  هب  أـجوف  هدـمغ  یف  وهو 

( مراهچ ثیدح  () رمعو

سپس تخاس و  رو  هلعش  هناخ  رد  رب  ار  نآ  دیبلط و  شتا  مود  هفیلخ  : همجرت

15 ص :
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ار ریشمش  مود  هفیلخ.ادخ  هداتسرف  يا  مردپ  يا  دز  دایرف  دما و  وا  لباقم  رد  همطاف  ترضح.دش  لخاد  درک و  زاب  داد و  راشف  ار  رد 
درک دنلب  ار  هنایزات  مود  هفیلخ.مردپ  يا  دز  هلان  همطاف  ترضح.دز  همطاف  ترضح  يولهپ  هب  درک و  دنلب  دوب  شفالغ  رد  هکیلاحرد 

.دنا هدرک  يراتفر  دب  هچ  تناگدنامزاب  اب  رمع  رکبوبا.ادخ و  هداتسرف  يا  دز  ادص  ددجم  ترضح  نآ.دز  همطاف  ترضح  يوزاب  و 

.دنکیم لقن  نابا  باتک  زا  ار  نیا  شریسفت ج 2 ص 483  رد  یسولا  ، تنس لها  زا 

نسحم ترضح  ارهز و  ترضح  تداهش  - 2

هنیبو کنیب  تلاح  نإ  : ) رمع هیلإ  لسرأو  اهجوز  نیبو  هنیب  تلاح  نیح  طوسلاب -  مالسلا  اهیلع  همطاف  برض  هللا  هنعل  ذفنق  ناک  دقو 
لزت ملف  .اهنطب  نم  انینج  تقلأف  ( 1  ) اهبنج نم  اهعلض  رـسکف  اهعفدو  اهتیب  باب  هداضع  یلإ  هللا  هنعل  ذفنق  اهأجلأف  اهبرـضاف - ) همطاف 

( مراهچ ثیدح  ) هدیهش کلذ  نم  اهیلع  هللا  یلص  تتام  یتح  شارف  هبحاص 

وا و نیب  ار  دوخ  هک  ماگنه  نآ  دز  هنایزات  اب  ار  همطاف  ترـضح  داب  شنارکف  مه  ناراـی و  ماـمت  وا و  رب  ادـخ  تنعل  هک  ذـفنق  : همجرت
وا و رب  ادـخ  تنعل  هک  ذـفنق.نزب  ار  وا  دـش  عنام  وا  وت و  نیب  همطاف  ترـضح  رگا  هک  داتـسرف  ماـغیپ  مود  هفیلخ  و.داد  رارق  شرهوش 
زا یناوختـسا  هک  يروط  هب  داد  راشف  ار  رد  دـناشک و  شا  هناخ  رد  بوچراهچ  نمـس  هب  از  ترـضح  داب  شنارکف  مه  نارای و  ماـمت 
رثا رد  ات  دوب  رتسب  رد  نانچمه  )و  دشابیم نسحم  ترـضح  هک  همطاف  ترـضح  دنزرف  ) دش طقـس  ینینج  تسکـش و  ترـضح  يولهپ 

.دش دیهش  نامه 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  انالوم  ترضح  لتق  هب  دیدهت  - 3

کسلجی ام  ربنملا :-  قوف  سلاج  وهو  رکب -  یبأل  رمع  لاقف 

16 ص :
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( مراهچ ثیدح  (؟ هقنع برضیف  هب  رمأت  وأ  کعیابیف ؟ انیف  موقی  براحم ال  سلاج  اذهو  ربنملا  قوف 

نیا يا و  هتـسشن  ربـنم  يـالاب  روـطچ  تفگ  دوـب  هتـسشن  ربـنم  يور  لوا  هفیلخ  هک  یلاـح  رد  لوا  هفیلخ  هب  مود  هفیلخ  سپ  : هـمجرت
.مینزب ار  شندرگ  هدب  روتسد.دنک  تعیب  وت  اب  هک  دوشیمن  دنلب  دراد و  گنج  دصق  هتسشن و  ( مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ) درم

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تعیب  زرط  - 4

( مراهچ ثیدح  ) کقنع برضن  هللاو  اذإ  لاق : لعفأ ؟ مل  نإف  لاقف : .عیابف  بلاط  یبأ  نب  ای  مق  لاق : مث 

ار تندرگ  مسق  ادخ  هب  تفگ  ؟ دوشیم هچ  منکن  تعیب  رگا  تفگ  ترضح  سپ.نک  تعیب  وش و  دنلب  بلاط  وا  رسپ  یبا  تفگ  سپس 
.مینزیم

نآ میهاوخیم  ناگدـنناوخ  مامت  زا  هک  دوشیم  رارکت  باتک  نیا  متـشه  لهچ و  ثیدـح  رد  رگید  بلطم  دـنچ  اـب  بلاـطم  نیا  ماـمت 
.دنناوخب امتح  ار  تسا  رت  لصفم  رت و  لماک  هک  ار  ثیدح 

مراهچ ثیدح  نایوار  یسررب 

.میا هدرک  قیثوت  ار  ناشیا  ، لبق رد  : شایع یبا  نب  نابا  -1

.میا هدرک  قیثوت  ار  ناشیا  لبق  رد  : یلاله سیق  نب  میلس  -2

تسه و مه  ملسم  يراخب و  حیحص  نایوار  زا  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  کیدزن  نارای  هباحص و  ناگرزب  زا  : یـسراف ناملـس  -3
.دنا هدرک  دیئات  ار  ناشیا  ندوب  یباحص  ، يراخب دمحم  یسلدنا و  ربلادبع  نبا  رجح و  نبا  نابح و  نبا  متاح و  وبا 

.درادن یسررب  هب  يزاین  : مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  -4

متشه لهچ و  ثیدح  نایوار  یسررب 

.تسا هدش  رکذ  لبق  رد  : شایع یبا  نب  نابا  - 1

.میا هدرک  قیثوت  ار  ناشیا  لبق  رد  : یلاله سیق  نب  میلس  - 2

نبا.ملـسم يراخب و  حیحـص  نایوار  زا.دراد  ار  ثیدـح  لقن  نیرتشیب  هباحـص  نایم  رد  هباحـص و  ناگرزب  زا  : ساـبع نب  هللا  دـبع  - 3
رجح نبا  یبهذ و  متاح و  وبا  نابح و 
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.دنا هتشون  ناشبتک  رد  ار  ناشیا  ندوب  یباحص  مه 

نیا هک  میراذگیم  مرتحم  هدنناوخ  هدهع  هب  ار  هیقب  مینکیم و  افتکا  بلاطم  نیا  هب  طقف  ام.تسا  دایز  رایسب  باتک  نیا  رد  هدما  عیاقو 
.دنیامرف هعلاطم  یسراف  نابز  هب  دمحم  لا  رارسا  باتک  ای  یبرع  نابز  هب  یلاله  سیق  نب  میلس  باتک  مانب  ار  باتک 

.دشاب مالسلا  هالصلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  نینموملا  ریما  انالوم  ترضح  یمشچ  هشوگ  بجوم  باتک  نیا  تسا  دیما 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مالغ  هک  مالسلا  هیلع  ربنق  نامالغ  مالغ  ياپ  فک  كاخ 

ییاسوپ رقاب  دمحم  دیس 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 36زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به روایت سلیم بن قیس
	مشخصات کتاب
	پیشگفتار
	شخصیت سلیم بن قیس راوی اول
	شخصیت ابان ابی عیاش راوی دوم
	زندگی نامه ابان

	دلائل توثیق عام ابان بن ابی عیاش
	1- تعدد روایات
	2- نقل از راویان موثق و صحابه
	3- نقل بزرگان از ایشان
	4- نقل در کتب معتبر اهل سنت
	5- خاندان راوی
	6- قاعده اِن الزاهد الضابط،ثقه

	دلائل توثیق خاص ابان بن ابی عیاش
	1 -مالک بن دینار(متوفی سنه 123) میگوید ابان بن ابی عیاش طاووس قاریان است.
	2-ایوب سختیانی(متوفی سنه 131) میگوید من فقط خیر او را میدانم.
	3-سلم بن قیس میگوید:ابان نزد انس بن مالک(از بزرگان صحابه)حدیث مینوشت.
	4-حماد بن سلمه(متوفی سنه 167)میگوید ابان بهتر از شعبه(بن حجاج)است!
	5-ابا عوانه(متوفی سنه 176)میگوید:حدیثی از حسن(بصری)ابلاغ نمیکنم به جز اینکه ان را به ابان بن ابی عیاش داده باشم.پس بر او میخواندم.
	بررسی مختصر راویان
	6 -یزید بن زریع(متوفی سنه 182)میگوید: برای یک حدیث او را ترک کردم(یعنی بقیه احادیثش موثق است و فقط همین یک حدیث ضعیف است)
	7-عمرو بن علی الفلاس(متوفی سنه 249) میگوید او مرد صالحی بود.
	8-ابو زرعه(متوفی سنه 264) میگوید حدیث ابان را ترک میکنم.اما ابان دروغگو نیست.
	9-ابن قتیبه دینوری(متوفی سنه 276) میگوید ابان بن ابی عیاش،فقیه است.و این مطلب هم در بخش نوادر فی معارف مینویسد.
	10-ابو حاتم رازی(متوفی سنه 275 یا 277)میگوید:ابان بن ابی عیاش مرد صالحی بود و دلیل متروک الحدیث بودنش،سو حفظش است.
	11-ابن اثیر(متوفی سنه 606) از ترمذی(متوفی سنه 279)نقل میکند که ترمذی،یکی از احادیث ابان را حسن میداند.
	12-حمد بن عمرو البزار(متوفی سنه 292)میگوید:من از خداوند شرم میکنم که بگویم ابان بن ابی عیاش دروغ میگوید
	13-الموتمن بن احمد معروف به ساجی(متوفی سنه 307)میگوید:او مردی صالح و بسیار بخشنده بود.
	14-حسین بن علی خراسانی طوسی(متوفی سنه 308) یکی از احادیث ابان را حسن میداند.
	15-ابو جعفر طبری(متوفی سنه 310)میگوید:او مرد صالح و بخشنده ای بود.
	16-ابن حبان(متوفی سنه 354) میگوید او از عابدان بود که از انس بن مالک،حدیث میشنید.
	17-طبرانی(متوفی سنه 360)یکی از احادیث ابان را صحیح میداند که بالاترین درجه صحت یک حدیث است.
	18-ابن عدی(متوفی سنه 365)میگوید امید وارم که او به کذب اعتماد نمیکرد.
	19-ابن شاهین(متوفی سنه 385) ابان را دارای ضبط میداند.
	20-ابن حزم(متوفی سنه 456)میگوید یکی از احادیث ابان را،حنفی ها من جمله امام اعظم ابوحنیفه تائید کرده است.
	21-خطیب بغدادی(متوفی سنه 463) نام ابان را هم ردیف بزرگان حدیث اهل سنت میداند.
	22-قاضی عیاض(متوفی سنه 544)میگوید:ابان بن ابی عیاش دروغگو نیست.
	23-ذهبی(متوفی سنه 748) میگوید او زاهد بود.
	24-شیخ علی بن عبدالخالق قرنی (متوفی سنه 756) میگوید ابان که رحمت خداوند بر او باد.
	25-ابن نجار(متوفی سنه 972) درباره ابان میگوید فقیه و از عابدانی که تمام شب را قیام میکنند و تمام روز را روزه هستند.
	26-البانی(متوفی سنه 1420) میگوید:ابان او پسر ابو عیاش است که زاهد و اهل شهر بصره بوده است.
	1-علی بن مسهر(متوفی سنه 189)میگوید حمزه(متوفی سنه 156)در خواب دید که پیامبر،احادیث ابان را قبول ندارد!
	2-شعبه بن حجاج(متوفی 160)
	3-سفیان ثوری(متوفی سنه 161)
	4-وکیع بن جراح(متوفی سنه 196)
	5- عبدالرحمان بن مهدی(متوفی سنه 198)
	6-یحیی بن سعید القطان(متوفی سنه 198)
	7- محمد بن سعد(متوفی سنه 230)
	8- یحیی بن معین(متوفی سنه 233)
	9- علی بن مدینی(متوفی سنه 234)
	10- احمد بن حنبل(متوفی سنه 241)
	11- عمرو بن علی الفلاس(متوفی سنه 249)
	12-ابراهیم جوزجانی(متوفی سنه 259)
	13- ابوحاتم رازی(متوفی سنه 275)
	14- نسائی(متوفی سنه 303)
	15- ابو عوانه(متوفی سنه 316)
	16- ابو جعفر عقیلی(متوفی سنه 322)
	17- ابو عبید اجری(متوفی سنه 360) از ابو داود نقل کرده که ابوداود گفته از ابان حدیث ننویسید.
	18- جرجانی(متوفی سنه 365)
	19- ابو زرعه(متوفی سنه 375)
	20-ابو احمد حاکم نیشابوری(متوفی سنه 378)
	21- دار قطنی(متوفی سنه 385)
	22- ابو نعیم اصفهانی(متوفی سنه 430)
	23-بیهقی(متوفی سنه 458)
	24- ابن طاهر(متوفی سنه 507)
	25-ذهبی(متوفی سنه 748)
	26-ابن حجر عسقلانی(متوفی سنه 852)
	اشاره
	کتاب سلیم بن قیس
	1 -ابن ندیم(متوفی سنه 438)
	2-زرکلی(متوفی سنه 1396)
	3-جعفر بن محمد نسفی(متوفی سنه 432)



	شهادت حضرت زهرا به روایت سلیم بن قیس
	1- آتش زدن درب خانه و مضروب ساختن حضرت زهرا
	2- شهادت حضرت زهرا و حضرت محسن
	3- تهدید به قتل حضرت مولانا علی بن ابی طالب علیه السلام
	4- طرز بیعت حضرت علی علیه السلام

	بررسی راویان حدیث چهارم
	بررسی راویان حدیث چهل و هشتم

	درباره مركز

