


 

 آيا جزوه را از سايت ما دانلود كرده ايد؟

 PNUEB كتابخانه الكترونيكي

 پيام نوري ها بشتابيد

:  PNUEB مزاياي عضويت در كتابخانه

 خالصه درس و جزوه رايگان و نامحدوددانلود 

 حل المسائل و راهنما رايگان و نامحدوددانلود 

 جواب با  دروس مختلف پيام نوركتابچه نمونه سواالتدانلود 

www.PNUEB.com



 

 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور افتخارسايت ما 

حتي االمكان با  كه هر يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور (تمامي نيمسالهاي موجود

 ) را در يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن را آپديت نمايد.جواب

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 چسباندن نيمسالهاي – پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 

  وارد كردن اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..–مختلف يك درس به يكديگر 

   با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .همچنين

www.PNUEB.com 



ح ال حمن اهللال بسم اهللا الرحمن الرحيمب



حديث تاريخ حديثدرس تاريخ درس تاريخ حديثدرس تاريخ حديثدرس
دوره كارشناسي الهيات و معارف اسالميدوره كارشناسي الهيات و معارف اسالمي

ا ق ل ا اگ ق ل ا   گر ا يش علوم قران و حديثگر ا يش علوم قران و حديثگ

www*p
nu

eb
*co

m



مشخصاتمشخصاتمشخصاتمشخصات

ییواحدواحد22درس تخصصیدرس تخصصی                                            
کتاب تاريخ حديث، مدير شانه چیکتاب تاريخ حديث، مدير شانه چی::منبعمنبع                               چیبعبع ير ي ريخ چیب ير ي ريخ ب

انتشارات سمتانتشارات سمت                                                            
ها اليد ا يه هات اليد ا يه نا::ت ين ا هادی نادمحم ين ا هادی دمحم دمحم هادی امين ناجیدمحم هادی امين ناجی::تهيه اساليد هاتهيه اساليد ها                                

عضو هيات علمی دانشگاه پيام نور مرکز قمعضو هيات علمی دانشگاه پيام نور مرکز قم                          
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هدفهدفهدفهدف

آشنايي  با سرگذشت دانش حديث در بين مسلمانانآشنايي  با سرگذشت دانش حديث در بين مسلمانان
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حديث تاريخ حديثتعريف تاريخ تعريف تاريخ حديثتعريف تاريخ حديثتعريف

ث ثا ا معنای حد يثمعنای حد يث••
سنت يکی از منابع ا حکا مسنت يکی از منابع ا حکا م••
اکر•• رسول عهد در حديث اکرانتشار رسول عهد در حديث ))صص((انتشار ))صص((انتشار حديث در عهد رسول اکرمانتشار حديث در عهد رسول اکرم••
مکثر ين  اصحا بمکثر ين  اصحا ب••
به•• صحا برخی حديث کثرت بهموجبات صحا برخی حديث کثرت ی   بموجبات ي بر ر  ی   بوجب  ي بر ر  وجب 
صحابه و تعداد آ نا نصحابه و تعداد آ نا ن••
آ خرين صحابه در هر منطقهآ خرين صحابه در هر منطقه••
سماع و جمع حد يثسماع و جمع حد يث••
))صص((نسبت منع از کتابت به پيامبرنسبت منع از کتابت به پيامبر••
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::تعريف تاريخ حديث تعريف تاريخ حديث   

  آ گاهی از سرگذشت اين علم از آغاز تا کنون و تحوالت آن در ادوار قبل
ث ثا ا ::معنای حديثمعنای حديث••
کالم ، خبر و جد يدکالم ، خبر و جد يد  - -                                         
))صحاح اللغه، لسان العرب،نهايةصحاح اللغه، لسان العرب،نهاية((. . ضد قديمضد قديم--                                       ))حح((مم

    )  )  مصباح المنيرمصباح المنير((..هر آنچه نقل کنندهر آنچه نقل کنند  - -                                         

سنت•• سنتمعنای ::معنای ::معنای سنتمعنای سنت••
طريقه ، سيره، جديد، صورتطريقه ، سيره، جديد، صورت: : در لغت  در لغت                            
..هر آنچه درشرع ؛امر،نهی يا مستحب استهر آنچه درشرع ؛امر،نهی يا مستحب است: : در شرع در شرع                           

شثث ذک ا ال اف ال اق آ ک ث شا ذک ا ال اف ال اق آ ک ث ا مجموعه های حديثی که درآن اقوال و افعال پيامبر ذکر شده  مجموعه های حديثی که درآن اقوال و افعال پيامبر ذکر شده  ::در حديثدر حديث                        
..مانند سنن ترمذی مانند سنن ترمذی ..استاست                                                  

..مستحب در مقابل واجب و گاهی بدعتمستحب در مقابل واجب و گاهی بدعت::در  فقهدر  فقه                        
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::حديث در اصطالح علم حديثحديث در اصطالح علم حديث

    ..کالمی که حاکی از قول يا فعل يا تقرير پيامبرص باشدکالمی که حاکی از قول يا فعل يا تقرير پيامبرص باشد                                        
عالوه بر پيامبر ، قول و عمل صحابه را در احکام به عالوه بر پيامبر ، قول و عمل صحابه را در احکام به ::اهل سنتاهل سنت))الفالف••

..عنوان بخشی از حديث قلمداد کردندعنوان بخشی از حديث قلمداد کردند
ايشان ايشاندالئل ن::دالئل ي نل  ي ::ل 

معاشرت صحابه با پيامبر و روح تعاليم ویمعاشرت صحابه با پيامبر و روح تعاليم وی1.1.

عدالت صحابه و اعتقاد به اجتهاد برخی از ايشان عدالت صحابه و اعتقاد به اجتهاد برخی از ايشان 2.2.
: : نظر شيعهنظر شيعهظظ
..صحابه با همه مراتب مصون از خطا نيستند صحابه با همه مراتب مصون از خطا نيستند   1.1.
آنها22 مقلدان و خود برای ايشان ی فتوا ، آنان اجتهاد صحت صورت آنهادر مقلدان و خود برای ايشان ی فتوا ، آنان اجتهاد صحت صورت در در صورت صحت اجتهاد آنان ، فتوا ی ايشان برای خود و مقلدان آنها در صورت صحت اجتهاد آنان ، فتوا ی ايشان برای خود و مقلدان آنها 2.2.
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)  )  صص((را نيز در شمار حديث پيامبررا نيز در شمار حديث پيامبر) ) عع((قول و فعل ائمه اهل بيت قول و فعل ائمه اهل بيت :  :  اما ميه اما ميه ))بب  ••
..دانندداننداننانن

::ادله شيعهادله شيعه يي

پيامبر11 ، ثقلين پيامبرحديث ، ثقلين داده))صص((حديث قرار مردم مرجع آنانرا حديث اين اساس دادهبر قرار مردم مرجع آنانرا حديث اين اساس بر بر اساس اين حديث آنانرا مرجع مردم قرار داده بر اساس اين حديث آنانرا مرجع مردم قرار داده ) ) صص((حديث ثقلين ، پيامبرحديث ثقلين ، پيامبر1.1.
..استاست

..را مصون از خطا می داندرا مصون از خطا می داند) ) عع((مفاد آيه تطهير اهل بيت مفاد آيه تطهير اهل بيت 2.2.

www*p..ائمه کرا را ً حديث خود را حديث جدّ خويش دانسته اندائمه کرا را ً حديث خود را حديث جدّ خويش دانسته اند3.3.
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احکا منابع از يک احکاسنت منابع از يک سنت يکی از منابع احکامسنت يکی از منابع احکامسنت

»»5959انعام انعام « « . . ال رطب ٍ و ال يا بس ٍ اال فی کتاب ٍ مبين ٍال رطب ٍ و ال يا بس ٍ اال فی کتاب ٍ مبين ٍ::جايگاه قرانجايگاه قرانگگ

مبين کل شی به طور ا جما لمبين کل شی به طور ا جما ل                                        
پيامبر پيامبرجايگاه تفصيل::جايگاه به قران آيات تفصيلمبين به قران آيات مبين مبين آيات قران به تفصيلمبين آيات قران به تفصيل::جايگاه پيامبرجايگاه پيامبر
::دليل قرانی دليل قرانی 

»»4444نحل نحل ««                    ..»»و انزلنا اليک الذکر لتبين للناس مانزل اليهمو انزلنا اليک الذکر لتبين للناس مانزل اليهم«  «  - - 

::شاهد از سيره رسول خداشاهد از سيره رسول خدا
تبيين ارث جد و جدّهتبيين ارث جد و جدّه--

نگال ای دا ندگان پ شت گ دن خ از نگالن ای دا ندگان پ شت گ دن خ از نهی از خوردن گوشت پرندگان دارای چنگالنهی از خوردن گوشت پرندگان دارای چنگال--ن
د رحاليکه برای د رحاليکه برای . . آيه مربوط به احکام وجود داردآيه مربوط به احکام وجود دارد  500500تا تا   350350در قران بين در قران بين : : نکتهنکته

. . حکم مطرح استحکم مطرح است10001000نمونه فقط درواجبات نمازنمونه فقط درواجبات نماز
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يا سنت چيست؟يا سنت چيست؟) ) صص((منشاء احکام رسول اکرممنشاء احکام رسول اکرم
د جتها دا جتها ا ا جتها دا جتها د- -                                                                             

ا لقاء وحی غير قرانیا لقاء وحی غير قرانی  - -                                                                             

..اين نظر به ادله زير مردود استاين نظر به ادله زير مردود استاجتهاد ؛ اجتهاد ؛ ••

..منبع اجتهاد سنت و قران است پيامبر نمی تواند خود مرجع خويش باشدمنبع اجتهاد سنت و قران است پيامبر نمی تواند خود مرجع خويش باشد1.1.

خدا2.2. رسول حکم در وليکن است موجود خطا امکان اجتهاد خدادر رسول حکم در وليکن است موجود خطا امکان اجتهاد وجود))صص((در امکانی وجودچنين امکانی چنين ول 2.2. م ر ر  ن  ي وجو  و ن   ه  ج ول ر  م ر ر  ن  ي وجو  و ن   ه  ج ی وجو ) ) صص((ر  ين  ی وجو چ ين  چ
::ندارد به دليل آيه زيرندارد به دليل آيه زير

77حشر حشر .             .             » » ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهواما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا««--            

ترحمون««-- لعلکم لرسول ا و هللا طيعوا ا ترحمونو لعلکم لرسول ا و هللا طيعوا ا ان»»و ع ل انآ ع ل 132132آ 132132آ ل عمرانآ ل عمران.               .               »»و ا طيعوا هللا و ا لرسول لعلکم  ترحمونو ا طيعوا هللا و ا لرسول لعلکم  ترحمون««--          

..منبع اوامر و نواهی آن حضرت القاء اين امور از سوی حق تعالی در قلب ايشان استمنبع اوامر و نواهی آن حضرت القاء اين امور از سوی حق تعالی در قلب ايشان است: : نتيجهنتيجه

105105نسا ء نسا ء . . »»انا انزلنا اليک الکتاب لتحکم بين الناس بما اراک هللانا انزلنا اليک الکتاب لتحکم بين الناس بما اراک هللا« « - -         
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اکر ل رس عهد در حديث اکرانتشار ل رس عهد در حديث ))صص((انتشار ))صص((انتشار حديث در عهد رسول اکرمانتشار حديث در عهد رسول اکرم

عالقه مسلمانان به فهم حقايق قران و اسالم موجب تالش آنان برای کسب حقيقت عالقه مسلمانان به فهم حقايق قران و اسالم موجب تالش آنان برای کسب حقيقت 

ا خ ل اکال خ ل ث))((کال نش ا ز ا ثش نش ا ز ا ش ::به روش های زير، برای نشر حديث بودبه روش های زير، برای نشر حديث بود))صص((کالم رسول خداکالم رسول خدا

پيامبر11 نزديک پيامبرصحابه نزديک صفه))صص((صحابه اصحاب صفهمانند اصحاب مانند ..مانند اصحاب صفهمانند اصحاب صفه))صص((صحابه نزديک پيامبرصحابه نزديک پيامبر1.1.
..مانند معا ذ بن جبلمانند معا ذ بن جبل......اعزام عالمان صحابه به عنوان قضاوت و اعزام عالمان صحابه به عنوان قضاوت و 2.2.
..مراجعه وفود  قبايل تازه مسلمان به مد ينه در سالهای پس از فتح مکهمراجعه وفود  قبايل تازه مسلمان به مد ينه در سالهای پس از فتح مکه3.3. ح ز پس ه ر ي ن ز ي و و حر ز پس ه ر ي ن ز ي و و www*pر
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::مکثرين صحابهمکثرين صحابه
..در ميان صحابه شش نفر به کثرت نقل حديث مشهورانددر ميان صحابه شش نفر به کثرت نقل حديث مشهوراند  

ل ا ا ا ظ لا ا ا ا ظ ::بنا به نظر  امام احمد بن حنبلبنا به نظر  امام احمد بن حنبلا
حديثحديث22862286:           :           انس بن مالک انس بن مالک 1.1.
حديثحديث15401540:         :         جابر بن عبدهللا جابر بن عبدهللا 2.2.
عباس3.3. بن عباسعبداله بن حديثحديث16601660::عبداله س3.3. ب سب بن  ب يي16601660:       :       ب بن 
حديثحديث26302630:         :         عندهللا بن عمر عندهللا بن عمر 4.4.
حديثحديث53745374:                :                ابو هريرهابو هريره5.5.
حديثحديث22082208:                    :                    عايشهعايشه6.6.

گگفف22 ::ديگر را افزوده استديگر را افزوده است  نفرنفر22حافظ بن کثيرعالوه بر افراد باالحافظ بن کثيرعالوه بر افراد باال

حديثحديث11701170:         :         ابوسعيد خدری ابوسعيد خدری 1.1.
مسعود22 بن مسعودعبدهللا بن عبدهللا عبدهللا بن مسعودعبدهللا بن مسعود2.2.

دارای احاديث زيادی بوده اند و ليکن احاديث ايشان به ما نرسيده دارای احاديث زيادی بوده اند و ليکن احاديث ايشان به ما نرسيده ) ) عع((درميان صحابه افرادی چون علی درميان صحابه افرادی چون علی : : نکته نکته 
..استاست

www*p
nu

eb
*co

m



صحابه برخ حديث کثرت صحابهعلل برخ حديث کثرت علل کثرت حديث برخی صحابهعلل کثرت حديث برخی صحابهعلل

))صص((طول مصاحبت با پيامبرطول مصاحبت با پيامبر••
))صص((کثرت ارتباط و معاشرت با پيامبرکثرت ارتباط و معاشرت با پيامبر•• بر پي ب ر و ب ر برر پي ب ر و ب ر ))صص((ر
))صص((طول عمر صحابی پس از رسول خدا طول عمر صحابی پس از رسول خدا ••
اب•• اع ت ا يت ابق اع ت ا يت ق موقعيت اجتماعی صحابیموقعيت اجتماعی صحابی••
حضور در مدينهحضور در مدينه••
فراغت و وقت کافی در اخذ حديثفراغت و وقت کافی در اخذ حديث••
راهتمام شخصی و قدرت حافظهاهتمام شخصی و قدرت حافظه•• و ی رم و ی م
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::صحابهصحابه ::صحابهصحابه

::صحابه در لغتصحابه در لغت••
مالزم، معاشرمالزم، معاشر: : صاحبصاحب                                   ربب رزم زم
..صحابه، اصحاب و َصحب جمع کلمه صاحب صحابه، اصحاب و َصحب جمع کلمه صاحب                                               

در•• درصحابه پيامبر::اصطالحاصطالحصحابه پيامبرکسيکه باشد))صص((کسيکه ديده اسالم حال در باشدرا ديده اسالم حال در را ر رب  بر: : الحالحب  بري پي ي ب))صص((ي پي الم  ل  ر  ي بر  الم  ل  ر  ..ر 
اصوليان اصوليان .(.(را مطرح کرده اندرا مطرح کرده اند) ) صص((برخی شرط زيادی دوره مجالست با پيامبر برخی شرط زيادی دوره مجالست با پيامبر --

))و جا حظ و جا حظ 
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صحابه صحابهتعداد تعداد صحابهتعداد صحابهتعداد

هزارهزار100100هزار؛ راویهزار؛ راوی114114ابن حجر ،صحابهابن حجر ،صحابه••
..هزار نفر ميداندهزار نفر ميداند  6060ذهبی از شافعی ، تعداد مسلمانان راذهبی از شافعی ، تعداد مسلمانان را•• ر ن ی ز ربی ن ی ز يبی ر ر يز ر ر ز
..هزار نفر نام می بردهزار نفر نام می برد  88کتاب تجريد اسماء الصحابه، حدود کتاب تجريد اسماء الصحابه، حدود ••
اثي•• اثيابن د75547554ابن ب نا ا دنف ب نا ا نف ..نفر را نام می بردنفر را نام می برد  75547554ابن اثير،ابن اثير،••
..صحابی را نام می بردصحابی را نام می برد35003500ابن عبد البر ،ابن عبد البر ،••
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::آخرين صحابه پيامبر در مناطق مختلفآخرين صحابه پيامبر در مناطق مختلف
ه قه ق  100100تا تا 9090پايان عصر صحابه بين سالهای پايان عصر صحابه بين سالهای 

است شده بندی دسته زير گروه دو به استصحابه شده بندی دسته زير گروه دو به ::صحابه ی   رو زير  ب و  ی  ب ب  رو زير  ب و  ::ب ب 

يا يا   5757اکابر از رحلت رسول خدا تا سالاکابر از رحلت رسول خدا تا سال1.1. و ر ر ز ور ر ر ز يير
5858

سال22 تا خدا رسول رحلت از صاغر سالا تا خدا رسول رحلت از صاغر 110110ا 110110ا صاغر از رحلت رسول خدا  تا سال ا صاغر از رحلت رسول خدا  تا سال 2.2.
::بزرگترين  صحابه از نظر طول عمربزرگترين  صحابه از نظر طول عمر

ث ل ثل ل ثط ل ثل ل للط   110110تاتا100100بين سالهای بين سالهای ::ابو طفيل عامر بن واثله ليثیابو طفيل عامر بن واثله ليثی
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نام آخرين صحابه پيامبر در هر منطقه بر اساس نام آخرين صحابه پيامبر در هر منطقه بر اساس 
::جدول زيرجدول زير

33صحابیصحابی 22صحابیصحابی 11صحابیصحابی منطقهمنطقه رديفرديف

حابر بن عبدهللاحابر بن عبدهللا سهل بن سعدسهل بن سعد مدينهمدينه 11
عبد هللا بن حارث زبيریعبد هللا بن حارث زبيری عمرو بن حريثعمرو بن حريث انس بن مالکانس بن مالک بصرهبصره 22

عبدهللا ابی اوفی اسلمیعبدهللا ابی اوفی اسلمی کوفهکوفه 33
عبدهللا بن حرث زبيدیعبدهللا بن حرث زبيدی مصرمصر 44

باهلی امامه باهلیابو امامه ابو مازنی بن مازنیعبدهللا بن عبدهللا شامشام ابو امامه باهلیابو امامه باهلی55 عبدهللا بن مازنیعبدهللا بن مازنی مم
هرماس بن زياد باهلی بصریهرماس بن زياد باهلی بصری يمامهيمامه 66

ن ندهللا دهللا ا اا ا فلسطينفلسطين عبدهللا بن عمروعبدهللا بن عمرو77 ابو ابیابو ابی ينين 77
بريده بن الخصيببريده بن الخصيب خراسانخراسان 88

سيستانسيستان 99
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سماع و جمع حديث سماع و جمع حديث 
))صص((در عهد رسول خدا در عهد رسول خدا                                           

حديث در زمان حديث در زمان   ننوشتنننوشتن••
امری عادی بود؛ امری عادی بود؛ ) ) صص((پيامبرپيامبر
::زيرازيرا

جريان غالب برای نقل حديث در جريان غالب برای نقل حديث در ••
، نقل شفاهی و ، نقل شفاهی و ))صص((زمان پيامبرزمان پيامبر

بود راويان سينه به بودسينه راويان سينه به ::زيرازيراسينه
حضور و اشراف پيامبر صحضور و اشراف پيامبر ص1.1.
ناآشنايی اصحاب با نگارش و ناآشنايی اصحاب با نگارش و 2.2.

ن بو ي راوي ن بوي ب  ي راوي ..ي ب 
::اشکاالت روش نقل شفاهیاشکاالت روش نقل شفاهی••

نقل به معنانقل به معنا1.1.
..عنايت به حفظعنايت به حفظ

..کمبود نوشت افزارکمبود نوشت افزار3.3.
ث44 ل ا ا ا ثقلّ ل ا ا ا قلّ

پيدايش زمينه های جعل  و وضع در پيدايش زمينه های جعل  و وضع در 2.2.
حد يثحد يث

ث33 ا ا ا ش ف ثا ا ا ا ش ف ..قلت صحابه مانع از جعل حديثقلت صحابه مانع از جعل حديث4.4.ا
..وجود داشتوجود داشت

www*pاز بين رفتن بخشی از احاديثاز بين رفتن بخشی از احاديث3.3.
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خلفا عهد در حديث خلفاجمع عهد در حديث جمع حديث در عهد خلفاجمع حديث در عهد خلفاجمع

..نگرش حديث در دوران خلفا موضوعی سياسی و اختالفینگرش حديث در دوران خلفا موضوعی سياسی و اختالفی••
..نوشتن حديث به نظر سيوطی در نزد صحابه اختالفی بود نوشتن حديث به نظر سيوطی در نزد صحابه اختالفی بود •• بو ی ب ز ر ی يو ر ب ي ن بوو ی ب ز ر ی يو ر ب ي ن و
..را ازموافقان داندرا ازموافقان داند... ... ،عمر، ابن عباس و،عمر، ابن عباس و) ) عع((سيوطی علی سيوطی علی ••
اب•• ع ابن ي ه اب ط ابي ع ابن ي ه اب ط ازي ازا ا را از را از ... ... سيوطی ابو هريره ، ابن عمر ، ابو موسی و سيوطی ابو هريره ، ابن عمر ، ابو موسی و ••

..مخالفان داندمخالفان داند
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نسبت منع ا زکتابت به پيامبرنسبت منع ا زکتابت به پيامبر
در نزد اهل سنتدر نزد اهل سنت

به علت خوف از اشتباه قران با به علت خوف از اشتباه قران با ) ) صص((پيامبرپيامبر: : عده ای گفته اندعده ای گفته اند••
..حديث از نگارش حديث منع کرده اندحديث از نگارش حديث منع کرده اند

ال تکتبوا عنی و من کتب عنی غير القران فليمحه و ال تکتبوا عنی و من کتب عنی غير القران فليمحه و ««به حديثبه حديث••
..استناد شده استاستناد شده است» » حدثوا عنی  و ال حرجحدثوا عنی  و ال حرج

ا ق ل ا ا ط ف ا اگ ق ل ا ا ط ف ا گ برخی گفته اند نهی فوق مربوط به ابتدای نزول قران بود و در برخی گفته اند نهی فوق مربوط به ابتدای نزول قران بود و در ••
..سالهای بعد به علت کثرتحافظان قران آن احتمال از بين رفتسالهای بعد به علت کثرتحافظان قران آن احتمال از بين رفت

ف ش فث ش الکتاث ل اال الکتاق ل اال شاق اال شااکت اال تنااکت تناا ا استناد استناد » » اکتبواالبی شاهاکتبواالبی شاه««وو»»قيدواالعلم بالکتابقيدواالعلم بالکتاب««به حديث شريفبه حديث شريف••
..شده استشده است
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نسبت منع ا زکتابت به پيامبرنسبت منع ا زکتابت به پيامبر
در نزد اماميهدر نزد اماميه

:  :  شيعه به منع از نگارش حديث در زمان پيامبر قائل نيست زيراشيعه به منع از نگارش حديث در زمان پيامبر قائل نيست زيرا
..در منابع شيعی به وجود صحائف حديثی تصريح شده استدر منابع شيعی به وجود صحائف حديثی تصريح شده است••
).).عع((به علیبه علی) ) صص((امالی حديث از پيامبرامالی حديث از پيامبر••
..صحيفه صادقه، عبدهللا بن عمروبن عاصصحيفه صادقه، عبدهللا بن عمروبن عاص••
..صحيفه جابر بن عبدهللا و سمرة بن جندبصحيفه جابر بن عبدهللا و سمرة بن جندب••
..نوشته های ابوهريره و ابن عباسنوشته های ابوهريره و ابن عباس••
..صحيفه همام بن منبه صنعانی موجود در دمشق و برلنصحيفه همام بن منبه صنعانی موجود در دمشق و برلن•• www*p
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سير تدوين حديث نزد اهل سنت

شد ع ش د ن ق از ً ا ديث جمع حديث رسما  از قرن دوم شروع شد.
 و به دستور ايشان در  )ع(ابتدا توسط مکتب امام باقرموضوع جمع حديث

.ميان شاگردانش متداول شد
 دستور نگارش حديث را داد عمر بن عبدالعزيزخليفه اموی.
 عمربن عبدالعزيز نوشتن و حفظ حديث تعميم يافت بخش نامهبا تالش مکتب امام باقر و.

ا نظروا  حديث رسول هللا فَا جَمعوه:الی االفاق  عمر بن عبدالعزيزکتَب : ا بو نعيم.
 ، ابوبکر بن دمحم بن عمرو بن حزم انصاری، قاضی مدينه در حکومت عمر بن عبدالعزيز

.  اما از اثر او چيزی در دست نداريم.دستور او را اجابت کرد و شروع به تدوين حديث کرد مع چ
 برخی نوشته اند ، اولين کسی که به دستور او عمل کرد ، ابن شهاب  زهری عالم حجاز

.  و شام است
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نخستين مولفان حديث
شدند حديث تدوين کار به دست ها شهر پيشوايان عبدالعزيز، بن عمر دستور از .پس از دستور عمر بن عبدالعزيز، پيشوايان شهر ها دست به کار تدوين حديث شدندپس

:نام برخی از ايشان به تفکيک شهرها به شرح زير است
198سفيان بن عيينه م  -150ابن جريج عبدالملک بن عبدالعزيز م: مکه    1.
م:مدينه2 اسحاق بن م–151دمحم انس بن م169مالک اسحاق بن 179مالک 179مالک بن اسحاق م -169مالک بن انس م–151دمحم بن اسحاق م:مدينه  2.

...و176حماد بن سلمه م -156حافظ سعيد بن ابی عروبه م : بصره  3.

...و161سفيان ثوری م : کوفه    4.
زاع:شا5 156ا 156ا وزاعی م:شام    5.

175يا  154معمر بن راشد م : يمن     6.

181عبدهللا بن مبا رک م : خراسان7.
د8 ن ث 175ل 175ليث بن سعد م:مصر  8.

183هشيم بن بشير واسطی م : واسط   9.
جرير بن عبدالحميد ضبّی کوفی نزيل و قاضی ری:  ری     10.
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:قديمی ترين مولفان حديثی
ّن نظ زاز ز ال ن لک ال ن 151ا 151ابن جريج عبدالملک بن عبدالعزيزم :از نظر ِسنی
160ربيع بن صبيح م : به نظر ابن حجر

گ برخی گفته اند ؛ اقدم کتب:
.کتاب ابن جريج در آثار و تفاسير 1.
کتاب معمر بن راشد صنعانی حاوی سنن به صورت مبوب2.
مالک3. موطا www*pو 3.
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مکثرين حديث از تابعين
فقهاء سبعه

مسيب1 بن سعيد سعيد بن مسيب1.
قاسم بن دمحم بن ابی بکر2.
عروة بن زبير3.
خارجة بن زيدبن ثابت4.
ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف5.
مسعود6 بن عتبة بن هللا عبيد عبيد هللا بن عتبة بن مسعود6.

سليمان بن يسار هاللی7.
عالوه بر ايشان، افراد ديگری نيز هستند که در حديث دارای مرجعيت 

افراد زيادی نيز از اصحاب . هستند 200ومتوفای بعد از سال . می باشند
.   صادقين در بين آنان اند
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مراکز مهم حديث
حديث نقل نظر از ها شهر ترين :معتمد ترين شهر ها از نظر نقل حديث:معتمد

شام-بصره - مدينه:عالمه قاسمی
بصريان در کثرت  -اهل يمن -احاديث اهل حرمين:خطيب بغدادی ؛صحيح ترين طريق سنن

صحيح-نقل غير منقوالت نيزبا مقطوع-کوفيان و مرسل شاميان حديث .حديث شاميان مرسل و مقطوع -کوفيان نيزبا منقوالتی غير صحيح-نقل
.رها شود و يک حديث قابل ترديد 999حديث عراقی 1000از : هشام بن عروة 

در ميان سه قول مذکور هيچ جايگاهی برای عراقيان يا کوفه قائل نشده اند؛ آيا به داليل :نکته
ت؟ ن سياسی نيست؟ا

آيا ممکن است با وجود علی ،عبدهللا بن مسعود و سفيان ثوری در کوفه هيچ سخن صحيحی 
نباشد؟
www*p. شايد اين سخنان با انگيزه های سياسی باشد       
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علل گرايش به نشر حد يث
هم زما ن با انقراض ا مو يا ن

ذه غ ل ت ه ا خالفت تگا از ن نياز دستگاه خالفت عباسی يه تبليغ مذهبی
ع(معارضه با مکتب صادقين(
 ترويج بيانی و عملی ائمه شيعه برای مقابله با قياس و...
مالک به دنبال کسب فيض از ائمه به فکر جمع حديث افتاد (    

)   و ثمره آن کتابی چون موطا است
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موطا 
مالک بن انس

انس بن :مالک ممّهد:موطا و منقّح سکتاب : بن 
مالک بن انس حميری1.
ه) 95- 93(90:تولد2.
ه179:مرگ3.

ه:و ح و  .ب 
مجموعه ای که برای جمع آثار نبوی  1.

.آماده شده است
اولين بار مالک بن : سابقه کاربرد2.

)ع(امام باقر -:اخذ حديث با واسطه از4.
عبدهللا بن عمر -                            

)ع(امام صادق - : بی واسطه از               
گ

قبل از او به کتابهايی حديثی(انس3.
جامع؛ 

.)مصنف يا مولّف گفته می شد4.
حديث5 امام شا فعی، دمحم بن :شاگردان مالک.  40005حدود:تعداد

حسن شيبانی
مخالف قياس و مکتب :مالک و قياس.   6

عراق .فقهی

4000حدود:تعداد حديث5.

:راويان حديث6.
.)زن 23- مرد85(نفر؛ 108:صحابه -      

مدنی48:تابعين- قنفر ر .هی 
واژه صحيح نزد مالک : مالک و صحيح.   7

.با  معنای اصطالحی آن تفاوت دارد
.  مالک به بالغات و مراسيل اعتماد دارد.   8

ين      ی48:ب ر 
حک و اصالح موطا موجب اختالف در .    7

.  نسخ
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شروح موطا
البر1 عبد ابن انيد؛ اال عان ال ن طا ال ف ا ل هيد الت التمهيد لما فی الموطامن المعانی واالسانيد؛ ابن عبد البر  1.

.  مالکی، حافظ ابو عمرو يوسف بن عبدهللا
الک2 اق دال ن دمحم ؛ قان ز ش شرح زرقانی؛ دمحم بن عبدالباقی مالکی مصری2.

شرح ابو الوليد باجی ؛ سليمان بن خلف3.

)تنوير الحالک(شرح سيوطی4.
 به روايت يحيی ليثی مغربی : اصح روايات موطا

www*p
nu

eb
*co

m



ترجمه:   موطا رو
چاپ                         

 توسط مطرحی: انگليسی    ترجمه

  توسط لوزی شعبان:فرانسه                             
                
     به روايت يحيی ليثی. 1چاپ

به روايت شيبانی با بيان نظر مالکيه و حنفيه . 2               
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کتابهای پيش از موطا
صحيفه همام -1

هللا کت ط ت ه ن ن ا ه فه خ ن ا شنا شناسايی نسخ صحيفه همام بن منبه توسط دکترحميدهللا
ه 132: وفات همام بن منبه

گ کتابت آن توسط ديگران، ناشناس :اشکال  صحيفه همام
بودن راويان و ناقالن

معلق بودن کتاب صحيفه از لحاظ  راوی: نتيحه  .
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کتابهای پيش از موطا
کتاب سليم بن قيس -2
کوفی عامری هاللی قيس بن سليم اصل يا کتاب کتاب  يا اصل سليم بن قيس هاللی عامری کوفی
 سليم کيست؟ از تابعين، امير المومنين و زمان امامت حسنين و امام

وی در حاليکه پنهان از ديد ماموران . سجاد  را درک کرده است
چهار اما ران د در ، کرد م زندگ الهای)ع(حجاج 73دربين  73دربين سالهای )ع(حجاج زندگی می کرد ، در دوران امام چهارم

.وفات کرد 93تا 
سليم در ديدگاه عالمان:
امام سجاد احاديث کتاب او را تثبيت کرد:عالمه تهرانی.
به نظر ايشان کتاب . صدق سليم:وی به نقل از کشی، امام باقرفرمودند

زموجود سليم که توسط شخصی به نام عبدالحميد نشر يافته تقطيعی از  ی ي ي ر ي ب م ب ی و يم وجو
.کتاب مزبور است

مجلسی وشيخ حر عاملی نسخه ای از اين کتاب را داشته اند.
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کتابهای پيش از موطا
عهد نامه مالک اشتر -3

ه نخ اشت الک ا انت هنگا ل ا ا که ا ه نا  عهدنامه ای که امام علی هنگام انتساب مالک اشتر نخعی به
.امارت مصر برای او نوشت

ا ش نا ا نا خش الغ ال ن نا ا  اين عهد نامه در نهج البالغه در بخش نامه ها، نامه شماره
.ذکر شده است 53
ا ل ا ا ل ا ا اين نامه بلند ترين و زيباترين نامه حضرت علی است.
آغاز آن چنين است:

هذا ما امره به عبدهللا علی امير المومنين مالک بن الحارث  
...جبايةخراجها، و : االشتر فی عهده اليه حين واله مصر
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کتابهای پيش از موطا
مسند زيد -4
شهيد زيد مسند مسند زيد شهيد
ع(زيد بن علی بن الحسين بن علی بن ابی طالب: نام(
ه120سال : شهادت
ش ا گ ز ان د ات ا از ا ه ل شت ند مسند مشتمل برمجموعه ای ازروايات پدران بزرگوارش
عبدالعزيز بن اسحق از ابوخالدعمر بن خالد واسطی: راويان
 مالزم زيد در مدينه و عراق؛ راوی مجموعه فقهی و تفسيری زيد؛ در نزد : ابو خالد

ز لت ش نز ؛ ثق .زيديه ثقه ؛ در نزد شيعه مجروح به علت زيدی بودنز
 مطبعه المعارف االسالميه مصربا مقدمه شيخ عبدالواسع واسعی :مسند چاپ شده زيد

در سه بخش ترجمه زيد، خصوصيات مسند، ذکر بعض کتب اهل بيت
کل از ال ا فق کتا ل ا اش ز ا ت ا اگ اگر انتساب مسند به زيد درست باشد اولين کتاب فقه اسالمی موجود است:زرکلی   . www*p

nu
eb

*co
m



کتابهای پيش از موطا
)ع(رساله حقوق زين العابدين -5

ت ا ث ائل اق از ا ا ا ق ق اله رساله حقوق امام چهارم از اقدم رسائل حديثی است.
رساله مزبور را شيخ صدوق در خصال و من ال : مصادر

آ ل ق ال ف ت ان ش ا يحضره الفقيه  و ابن شعبه بحرانی در تحف العقول آورده الفق
.  اند
ش ا ا ل ا ا برای اولين بار در نجف چاپ شد.
 جلد شرح شده است 2اين رساله توسط مرحوم قبانچی در.
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کتابهای پيش از موطا
رسائل امام صادق - 6صحيفه سجاديه              -5

صادق امام رسائل سجاديه رسائل امام صادقصحيفه
 رساله ای که برای اصحاب خود

.مرقوم نموده اند
کاف ضه د ا اله ن ا ن کل

صحيفه سجاديه
امالی امام سجاد ، روايت امام باقر
 صحيفه سجاديه دارای اسناد متعدد

ت کلينی اين رساله را در روضه کافی ا
.ذکر کرده است

 عن :رساله مذکور چنين آغاز شده
ال اله ال ذ کت انه دهللا ع ا

.است

ابی عبدهللا انه کتب بهذه الرساله الی 
...اصحابه و امرهم بمدارستها

 در ميان اصحاب صادقين کسانی
داخته پ ديث کتابت به که تند هستند که به کتابت حديث پرداخته و ه

سال قبل از مالک بن انس  21
.درگذشته اند
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روش های مختلف در تدوين حديث
انواع مجموعه های حديثی

ل:نّف شا د د گ ت فق کت ت ت ه که ث د کتا کتابی حديثی که به ترتيب کتب فقهی مرتب گرديده و شامل :مصنف
.مثل مصنّف عبدالرزاق صنعانی . احاديث واقوال صحابه است

مجموعه:مسند صحابه از يک هر نام ذيل مولّف که حديثی کتاب کتاب حديثی که مولف ذيل نام هر يک از صحابه مجموعه :مسند
مثل مسند .احاديث وارده از او اعم از صحيح و ضعيف را نقل می کند

.احمد بن حنبل 
  کتاب حديثی که بر حسب صحابه يا شيوخ مولف و گاهی : معجم

.مثل معجم کبيرطبرانی .ترتيب بالد مرتب شده باشد
فق ا ا ا کا ا ث ا ا ک ث ا ک کتاب حديثی که احاديث احکام را به ترتيب ابواب فقهی مرتب :سنن

.مثل صحاح ستّه . کرده باشند
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چند نمونه از کتب حديثی 
تا پايان قرن سّوم

ه ن هللا ا   جامع عبدهللا بن وهب
مسند ابن عامر
مصنف صنعانی
سنن سعيد بن منصور
صحيح ابن حبّان
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4نمودار تدوين مجموعه های حديثی تا اول قرن 

25

15

20

مسند

10

15
مصنّف
سنن
جامع
صجيج

0

5

0
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مجموعه های حديثی
بعد از صحاح ستة

دان1 ه 347نن ه  347م.   سنن همدانی  1.
ه    353م.   سنن ابن سکن 2.
قطن3 دا 385نن ه  385م .   سنن دار قطنی3.

ه    392م.     سنن ابن الل 4.
ا5 418ن ه  418م .  مسند ابن جميع5.

ه    425م . مسند خوارزمی 6.
458ق7 ه   458م . سنن بيهقی    7.

ه    360م.   معحم طبرانی 8.
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صحاح سته 
.)کتابهای زير با موطا مالک جوامع اوليه حديث اهل سنت را تشکيل می دهد (:مولفان آن 

مرگ تولد نام مولف   نام کتاب ورديف و م م
25

6
194
بخارا

ابو عبدهللا دمحم بن 
اسماعيل بخاری

صحيح بخاری 
)الجامع لصحيح(

1.

26
نيشا1

204 ابوالحسن مسلم بن 
حجاج قشيری

صحيح مسلم      2.

بور

27
3

207 دمحم بن يزيد بن ماجه 
قزوينی

سنن ابن ماجه 3.
3

27
بصر5

202 سليمان بن اشعث بن 
اسحق سجستانی

سنن ابی داوود 4.

ه

27
9

200
بوغ

ابو عيسی دمحم بن 
عيسی بن َسوره

  جامع ترمذی
ترمذی( )سنن

5.
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نکاتی پيرامون صاحبان صحاح ستة
مسلم بخاری:مسلم
حجاز ،عراق ، شام و : سفرهای حديثی1.

. مصر
.ابن حنبل: شيخ حديث2.

بخاری:
اجداد وی رزتشتی ، و جد سوم او به نام 1.

.مغيره اولين مسلمان خانواده او است
بخاری در کودکی پدر را از دست داد و با 2.

ل ا ا شا ث ا فا همراهی با بخاری در نيشابور در : ويژگی3.ا
.عين ترک همگا ن

  ابن ماجه قزوينی
حديث1 حديث:سفرهای شهر ،:هفت بصره

استفاده از ثروت سرشار بجا مانده ، رحله
.های حديثی را آغاز کرد

.ابن حنبل: شيخ حديثی3.

رتضاع4. ا از نشرحرمت او عجيب فتاوای بصره ، :هفت شهر حديثی :سفرهای حديثی1.از
.کوفه، بغداد ، مکه ، شام ،مصر، ری 

.تفسير قران و تاريخ قزوين: تاليفات2.

ع4. ز  ر ر  ر و  جيب  ی  و ز 
.به شير حيوان است

گويند برای نوشتن هر يک از احاديث کتاب 5.
خود غسل می کرد و دو رکعت نماز می 

.خواندخواند
بخاری برای تکميل دانش حديثی خود به 6.

.بيشتر بالد مشهور سفر کرد
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نکاتی پيرامون صاحبان صحاح ستة
ترمذی: داوود :ترمذی:ابو
.بوغ شش فرسنگی  ترمذ : تولد1.
...بخاری و : مشايخ حديثی2.
حجاز:سفرها3 و عراق ، خراسان

ابو داوود:
چهارمنطقه خراسان : سفرهای حديثی 1.

.،شام ، مصر و حجاز 
يخ:مشايخ2. مشا برخی و حنبل .خراسان ، عراق و حجاز:سفرها3.ابن

.نابينا ولی از مشاهير حفاظ: ويژگی4.
نسائی:
کتاب:يژگ1 ای دا تشي به ب نت

ی  يخ:يخ2. بل و بر بن 
.بخاری و مسلم

.ترمذی و نسائی و ابو عوانه : شاگردان3.

منتسب به تشيع و دارای کتاب :ويژگی1.ااو کتاب سنن را از مسموعاتش:ويژگی4.
).ع(در فضائل علی »خصائص

خراسان ، حجاز ، عراق ، - 6:سفرها2.
جزيره ، شام .مصر،

ی شويژ و ز ر ن و
از ثقات جمع کرده و به نظر احمد بن 
حنبل رسانيد و وی از ان به شايستگی 

.ياد کرد
م  جزير .ر 

.فردی متعبد و يک روز در ميان روزه3.

.ال اشبع هللا بطنه: فضل معاويه4.
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نکاتی پيرامون
:صحاح ستة  

مسل بخاری مشترک :شرايط بخاری :شرايط مشترک بخاری و مسلم:صحيح
.سلسله سند پيوسته به معصوم باشد1.
تمام روات عالوه بر اسالم معتمد و 2.

صحيح بخاری:
سال 16: مدت تاليف 1.
9082: تعداد احاديث2.

.ثقه باشند
آخرين راوی حديث، 3.

غيرمشهورنباشد

متواتر يا مستفيض:وضعيت احاديث3.

شرح 72: تعداد شروح4.
ا5 فقزا نظ ک ن نا ب ذک هور .ير

راوی متهم و فراموش کار ودارای 4.
.عقايد باطل نباشد

ا آ ل ط ا ش

ذکر عناوينی که نظريه فقهی:مزايا5.
.او را نيز قابل استنباط است

توصيه اسحق بن :انگيزه تاليف6.
شرايط مختلف آنها:
مسلم ديدارراوی با ناقل حديث را شرط  - 

.  بخاری شرط می داند.نمی داند

راهويه بر جمع احاديث صحيح 
پيامبر

ديگر7. رجال:تاليفات رجال-تميز ر7. ي ل:ي  ل   يز رج رج
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:نکاتی درباره صحيح بخاری
خا ات ا اخت :خ خا1 ا ن :برخی اختصارات بخاری:ت
التجريد الصريح من الجامع 1.

الصحيح

:بهترين چاپ بخاری1.
دار الطباعه العامره اسالمبول      

قسطالنی، شرح حاشيه الصحيحبا
االلف المختاره من صحيح 2.

البخاری

با حاشيه شرح قسطالنی،
.  افست در دارالفکر بيروت    

بخاری شروح :برخی
ترجمه بخاری:

 9به انگليسی توسط مطرجی در  

ری روح ب ی  :بر
شرح (الکوکب الدراری1.

)کرمانی
.جلد )شرح عسقالنی( فتح الباری2.

)    شرح قسطالنی(ارشاد الساری3.
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:صحيح مسلم
صحيحين :جامع احاديث1 :جامع صحيحين7275:تعداد

جمع بين دو کتاب صحيح مسلم و بخاری مانند
516جمع بين الصحيحين ازفراء بغوی م1.
م2 نيشابوری 388جوزق

7275:تعداد احاديث1.

جای دادن حديث در فصل : ويژگی 2.
.تکرار کم  احاديث. خود

بخاری:جايگاه3. از پس کتاب ترين   388جوزقی نيشابوری م2.مهم
 582ابی دمحم اشبيلی م3.
414ابن فرات سرخسی م 4.
طب5 ق 642ابن

ي3. ری: ج ز ب ب پس  رين  هم 

تبويب مناسب نسبت به : ترجيح مغاربه4.
بخاری

642ابن حجر قرطبی م 5.ابواب بی عنوان:نقص کتاب مسلم5.
388ابی نصر حميری م 6.

م نص و ی و
شرح نَووی: شرح معروف6.
دار الطباعه العامره : بهترين چاپ7.

اسالمبول
:ترجمه مسلم8.

.جلد 8به انگليسی توسط مطرجی در        
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:سنن ابی داوود
ث ا ا ا 4800ت 4800:تعداد احاديث
روايت ابو علی لولوی منتشر شده : سن به روايات مختلف.
معالم السنن شرح ابو سليمان خطابی:شروح و اختصارات

...مرقاه الصعود الی سن ابی داوود و     
جلدی دار الفکر 4با تحقيق صدقی عطار، :بهترين چاپ
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:   سنن نسائی:            سنن ابن ماجه
اصل منتخب(المجتب:نا خاص ترتيب:ويژگ منتخبی (المجتبی :نام اصلیحسن

)از سنن
 سنن جامع مزايای کتب

حسن ترتيب:ويژگی خاص
مصباح ( سيوطی : شارح

ع) الزجاجة علی سنن ابن ماجه
.ششگانه

 معروف به کثرت تکراردر
احاديث

(
...و
دار الفکر بيروت، مکتبة : چاپ

با قاهره الحلب الباب .احاديثعيس
زهر الربی از سيوطی: شرح.
شيخ حسن دمحم مسعودی تصحيحسندی با:حاشيه

عيسی البابی الحلبی قاهره با
.حواشی فواد عبدالباقی 

بي یيحی و دمحم ن يخ

 شرح بر احاديث سنن که در صحيحين و سنن
سراج الدين :داوود و ترمذی وجود ندارد توسط

عمر بن ملقن شافعی
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:ترمذی)جامع(سنن
ناطق ا ل کتا انضه ا خ اق از حجاز،عراق،خراسان:عرضه کتاب بر علماء مناطق.
قلت تکرار احاديث: ويژگی.
حدود پنج هزار:تعداد احاديث.
قوت المغتذی علی جامع الترمذی ازسيوطی:شرح  .
احاديث زايد بر صحيحين و سنن ابی داود از سراج :شرح
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جامع االصول الحاديث الرسول. 1جوامع صحاح ستة 
است کرده جمع کتاب يک در را صحاح کتب از برخی که :مانندکتابهای مانند .کتابهای که برخی از کتب صحاح را در يک کتاب جمع کرده است:
 ابن اثير جزری:  معروف به ابی السعادات مبارک بن دمحم؛

.ابتنا بر کتاب رزين.1:ويژگی ها
ات2 ا ناد ا ذف .حذف اسناد روايات.2           
.ذکر کليه روات در اخر کتاب به ترتيب حروف.3            
.ذکر نام مرجع حديث.4            
.تبويب احاديث به ترتيب حروف.5           

.شرح و توضيح الفاظ مشکل ذيل هر حديث.6            
جمعی به اختصار جامع االصول پرداخته اند. ع
با نام تيسير الوصول.به گفته چلپی بهترين اختصار از ابن ديبع استwww*p
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تيسير الوصول ، اختصار جامع االصول
نلف ا ابن ديبع:مولف
بر مبنای تجريد االصول شرف الدين ابن بارزی
به ترتيب حروف معجم.
 ذکر نام اصول به اختصار درآخر هر حديث.
توضيح مشکالت کتاب.
پيشينيان و مولفان اشتباهات .بيان ن ي ي ن و پي و ب  ن  .بي
افست در تهران.مصر به حروف معرب و بيروت: چاپwww*p
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مصابيح السنة.2جوامع صحاح ستة 
شافلف ن ن غ ا 516ف 516فراء بغوی، حسين بن مسعود شافعی م :مولف
 حذف اسناد: ويژگی

.توجه علما و اعتنای به آن              
.نگارش شروح و حواشی بر آن               
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مجمع الزوائد.3:جوامع صحاح ستة
کتا ائنا الز مجمع الزوائد:نام کتاب.
807نور الدين علی هيثمی م : مولف
جامع روايات مصنفات غير مشهور.
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جمع الجوامع.4:جوامع صحاح ستة
کتا انا ال جمع الجوامع:نام کتاب
سيوطی: مولف
، جلد21چاپ دار الفکر بيروت
مختصر اين کتاب توسط مولف با نام جامع صغير تهيه شد.
عدد 1934: احاديث جامع صغير.
شروح و القدير:مورد4:حواشی المنير-فيض السراج روح ی و  ير:ور 4: و يريض  ج  ر
-منهج العمال فی سنن االقوال-کنز العمالwww*p
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ساير جوامع حديث اهل سنت
لف1 ، انيد ال شق:ا د کثي ا694ابن جامع 694ابن کثير دمشقی م:جامع المسانيد ، مولف1.

 38صحاح ستة و مسانيد اربعه،چاپ دار الفکر بيروت در 
.جلد .ج

شيخ منصور علی ناصف، معاصر، جامع : التاج ، مولف2.
عکتب ستة غير از ابن ماجة، جمع به روش کتب فقهی،حذف 

سلسله سندو احاديث مکرر، ذکر اخرين راوی در ابتدای 
جلد با  5حديث، ذکر نام مخّرج در آخر حديث، چاپ در

ط ض کتا آخ د ات ض ت ف لف ت نظارت مولف، فهرست موضوعات در آخر کتاب، ضبط نظا
.الفاظ حديث با حروف معرب
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ساير جوامع حديث اهل سنت
3ل ن ن د ا ند 3.مسند احمد بن حنبل  .
تاليف پيش از صحاح ستة.
حنبليان مذهب رهبر لف هزارحديث،م از بيش بيش از سی هزارحديث،مولف رهبر مذهب حنبليان.
  قائل به قدم قران 241وفات164تولد بصره سال،.
حجاز،يمن،شام:اساتيد حديث شيوخ و شافع شافعی و شيوخ حديثی حجاز،يمن،شام:اساتيد
مسلم ، بخاری: شاگردان.
حنبل ابن مسند از:ويژگی مانده جای به پيامبر حديث بزرگ گنجينه گنجينه بزرگ حديث پيامبر به جای مانده از :ويژگی مسند ابن حنبل

متقدمان، حاوی فضائل اهل بيت،ذکر احاديث صادقين بدون تعصب، 
.ترتيب احاديث با نام صحابه 
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ساير جوامع حديث اهل سنت
4ق نن 4.سنن بيهقی
458ابوبکر احمد بن حسين بن علی خسروجردی م: مولف.
جلد2کتاب طی 74جمع احاديث از.
خراسان، بغداد، کوفه، مکه:مسافرت های حديثی
سنن صغری، االسماء و الصفات، الترغيب و : ساير تاليفات

.الترهيب
عبدالحق دمشقی ، شمس :برخی اختصارگران سنن بيهقی

.الدين ذهبی، عبدالوهاب شعرانی
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ساير جوامع حديث اهل سنت
5انيد ال ا 5.جامع المسانيد

597ابن جوزی م : مولف
کنند الط:ت ن الد ا ال 694ا 694ابو العباس محب الدين الطبری م:مرتب کننده

6 .المنتقی
انلف ّ هللا ال ال ال ه ت 652ا 652ابن تيميه، مجد الدين عبدالسالم بن عبدهللا  حّرانی م :مولف

احاديث احکام: محتوی 
کاشا طا1250ش اال ل ا ا با نام نيل االوطار 1250شوکانی م:شارح

جلدی  قاهره 8: چاپ 
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مستدرکات
ت ا ن از ت تفا ط ا ش ا ث ا ا ا که کت کتبی که جامع احاديث با شرايطی متفاوت ازصحيحين است.
مستدرک حاکم نيشابوری:
حافظ ابوعبدهللا:نام مولف
 مستدرک صحيحين: کتاب
 مستدرک ابن حسبان:
مسانيد و ابواب ترتيب از غير ترتيبی .دارای ي ب و  بو يب  ر ز  ير  يبی  ر ی  www*p.ر
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ترتيب کتب حديث
ه کل لکه ن خا ت ا ا ث ا ا تق کت  در کتب متقدم ، احاديث دارای تبويب خاصی نبود،بلکه کليه

.اهبار منقول از رسول خدا ثبت شده است
ل ن ا ن ت ات ا ت ت به ترتيب صحابه پيامبر ص:ترتيب مسند ابن حنبل.
 ترتيبی ابتدائی و به مناسبت مرتب شده : ترتيب صحيحن
.استا
 جدا سازی احاديث تفسير از ساير احاديث: اولين تفکيک.
اسحاق بن راهويه به ترتيب قران: اولين فرد.
ابن جرير طبری ، تفکيک تاريخ و تفسير:نفر بعدی. خ
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جرح و تعديل و رجال الحديث
له ل ذک به نياز ت نخ د د اديث ا شفاه نقل  نقل شفاهی احاديث در سده نخست ونياز به ذکر سلسله

.راويان برای حفظ سالمت سخنان پيامبرص 
حديث سند بيان به ع عل امام بحديث:توصيه حدّثتم اذا اذا حدثتم بحديث :توصيه امام علی ع به بيان سند حديث

.فاسندوه الی الذی حدّثکم
حديث سند ع:سلسله معصوم از حديث نقل های .واسطه ي وم ع:    ز  ي  ل  ی  .و 
 بيان وضعيت راويان احاديث از سوی : مزيت مسلمانان

.عالمان جرح و تعديل رح
معرفت روات احاديث و جرح وتعديل : محتوی علم رجال

.آنان
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دانشمندان جرح و تعديل در اهل سنت
م1 الواسطی الحجاج بن شعبة 160حافظ 160حافظ شعبة بن الحجاج الواسطی م1.

کوفه 130فضل بن دکين تولد 2.

ابو سعيد قّطان، يحيی بن سعيد بن فروخ بصری3.

علی بن عبداله  -ابو الحسن مدينی-احمد بن حنبل–يحيی بن معين4.
بن جعفر بصری

الرجال معرفة با تعديل و جرح علم ادغام ل رج ر  يل ب  م جرح و  م 
کتاب تاريخ کبير ، وسيط و صغير 3بخاری تاليف 1.
...و 264ابو زرعه رازی م 2.
قال3 ا ا ال ا ل لسان الميزان ابن حجر عسقالنی3.

موسوعة رجال الکتب الستة از عبدالغفار سليمان بغدادی و سيد 4.
رکسروی حسن ، معاصر ر

www*p
nu

eb
*co

m



ت غ از ش ه ش د ل د ت ندان تدانش غ از ش ه ش د ل د ت ندان دانشمندان جرح و تعديل درشيعه پيش از غيبتدانشمندان جرح و تعديل درشيعه پيش از غيبتدانش

من شهد مع امير المومنين            من شهد مع امير المومنين            --: : کتابهای عبدهللا بن ابی رافعکتابهای عبدهللا بن ابی رافع1.1.
الَجَمل، الصفين، النهروانالَجَمل، الصفين، النهروان––

کنان22 لة کنانهللا لة ال219219هللا الکتا کتا ..کتاب رجالکتاب رجال219219عبدهللا بن جبلة کنانی معبدهللا بن جبلة کنانی م..22
..دمحم بن عيسی يقطينی کتاب رجالدمحم بن عيسی يقطينی کتاب رجال. . 33
التراجم44 کتاب شاذانی التراجمابوعبدهللا کتاب شاذانی ابوعبدهللا ..ابوعبدهللا شاذانی کتاب التراجمابوعبدهللا شاذانی کتاب التراجم..44
کتابی در مشيخه و کتابی در معرفة رواة کتابی در مشيخه و کتابی در معرفة رواة   224224حسن بن محبوب محسن بن محبوب م. . 55

..االخباراالخبار
و فرزندش علیو فرزندش علی224224حسن بن علی بن فّضال محسن بن علی بن فّضال م..66
......وو..کتاب طبقات الرجالکتاب طبقات الرجال  274274احمد بن دمحم بن خالد برقی ماحمد بن دمحم بن خالد برقی م. . 77
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ت غ از ه ش د ل د ت ندان تدانش غ از ه ش د ل د ت ندان دانشمندان جرح و تعديل درشيعه پس از غيبتدانشمندان جرح و تعديل درشيعه پس از غيبتدانش

دمحم بن مسعودعياشی سمرقندی، استاد کّشیدمحم بن مسعودعياشی سمرقندی، استاد کّشی1.1.

دمحم بن عمر بن عبدالعزيز کّشی، کتاب معرفة الرجال عن االئمة دمحم بن عمر بن عبدالعزيز کّشی، کتاب معرفة الرجال عن االئمة 2.2.
کشّ رجال به معروف کّشالصادقين رجال به معروف ..الصادقين معروف به رجال کشیالصادقين معروف به رجال کشیالصادقين

معروف به ابن عقده، معروف به ابن عقده،   333333احمد بن دمحم بن سعيد همدانی کوفی م احمد بن دمحم بن سعيد همدانی کوفی م 3.3.
..کتاب اسماء الرجال الذين رووا عن الصادق عکتاب اسماء الرجال الذين رووا عن الصادق ع

..استاد شيخ صدوق استاد شيخ صدوق   343343حسن بن  وليدم حسن بن  وليدم 4.4.

..381381شيخ صدوق م شيخ صدوق م 5.5.
ل ز ز لال ز ز ث329329ال ال ا اخ ثکتا ال ا اخ کتا ،کتاب اخبار المحدثين،کتاب اخبار المحدثين329329عبدالعزيز بن يحيی  جلودی معبدالعزيز بن يحيی  جلودی م6.6.

، کتاب االشتمال ، کتاب االشتمال 401401احمد بن دمحم بن عبدهللا ابن عياش جوهری م احمد بن دمحم بن عبدهللا ابن عياش جوهری م 7.7.
..فی معرفة الرجال، جوهری از مشايخ نجاشی استفی معرفة الرجال، جوهری از مشايخ نجاشی است ی ج يخ ز ری جو رج ر یی ج يخ ز ری جو رج ر ی
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شيعه رجال اربعه :کتب ي ل  رب رج :ب 
اختيار کّشی، رجال و فهرست شيخ، رجال نجاشی

تعيين وضعيت رجال کتب اربعه حديثی و ساير کتاب تعيين وضعيت رجال کتب اربعه حديثی و ساير کتاب ::ضرورتضرورت
..های مورد اعتمادهای مورد اعتماد

ق ا ا ط ش ا ا قاق ا ا ط ش ا ا اق اقدامات شيخ طوسی برای جبران نقيصهاقدامات شيخ طوسی برای جبران نقيصه::
))نفرنفر  900900حدود حدود ((..تاليف کتاب فهرست مولفين شيعهتاليف کتاب فهرست مولفين شيعه1.1.

ه ائ ا ا ا ا ا ل شت ال کتا ف هتال ائ ا ا ا ا ا ل شت ال کتا ف تال حدود حدود ((..تاليف کتاب رجال مشتمل بر اصحاب پيامبرو ياران ائمهتاليف کتاب رجال مشتمل بر اصحاب پيامبرو ياران ائمه2.2.
))راویراوی  89008900

..اختصار کتاب رجال کّشی با نام اختيار معرفة الرجال اختصار کتاب رجال کّشی با نام اختيار معرفة الرجال 3.3. مم
 برای حدود برای حدود   450450م م همزمان با شيخ ، تاليف کتاب رجال نجاشی همزمان با شيخ ، تاليف کتاب رجال نجاشی

..نفر از رجال ومولفان ومصنفان شيعهنفر از رجال ومولفان ومصنفان شيعه  12971297
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ی::علت شهرت و مرجعيت کتب اربعه رجالیعلت شهرت و مرجعيت کتب اربعه رجالی ر ر ي ر و یهر ر ر ي ر و هر
اختيار کّشی، رجال و فهرست شيخ، رجال نجاشی  

شهرت مولفان کتب رجال شيعه.
 شرح حال اغلب راويان شيعه در اين کتاب ها. ين ر ي ن وي ر رح
  آتش سوزی دو کتابخانه بزرگ شيعه در بغداد در قرن

ه5
 رکود در علم فقه و حديث پس از شيخ طوسی به دو

:علت
.از بين رفتن حکومت های شيعی آل بويه و آل مزيد1.
سلجوقيان2 متعصب حکومت آمدن کار روی .روی کار آمدن حکومت متعصب سلجوقيان2.
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ن ق د ال ان نال ق د ال ان 7788ال 88--77عالمان رجالی در قرنعالمان رجالی در قرن

کتب اربعه رجال و کتب اربعه رجال و ((، کتاب حل االشکال، کتاب حل االشکال673673ابن طاووس مابن طاووس م
))بخش ضعفاء ابن غضائریبخش ضعفاء ابن غضائری ر ن رش ن ))ش

تلخيص کتب اربعه  رجال ، ، تلخيص کتب اربعه  رجال ، 726726عالمه حلی معالمه حلی م ،
عالمه عالمهرجال الفبا((رجال ترتيب الفبابه ترتيب ضعفابه ثقات بخش ضعفاد ثقات بخش ))د ))دو بخش ثقات و ضعفاءدو بخش ثقات و ضعفاء--به ترتيب الفبابه ترتيب الفبا((رجال عالمهرجال عالمه

 تلخيص کتب اربعه  رجال ، ، تلخيص کتب اربعه  رجال ، 707707ابن داوود حلی م ابن داوود حلی م ،
))دو بخش ثقات و ضعفاءدو بخش ثقات و ضعفاء--به ترتيب الفبابه ترتيب الفبا((رجال عالمهرجال عالمه www*p

nu
eb

*co
m



حلی داوود ابن رجال حلیمشخصات داوود ابن رجال 707707مشخصات 707707م م مشخصات رجال ابن داوود حلیمشخصات رجال ابن داوود حلی
حسن بن علی بن داوودحسن بن علی بن داوود

بهره مندی از غالب کتب رجالی شيعهبهره مندی از غالب کتب رجالی شيعه
ابداع رمز ها و نشانه  های برای اصول اربعه رجالیابداع رمز ها و نشانه  های برای اصول اربعه رجالی

ع ه ائ ان ا خدا ل ا ا ا ا اخت الئ عض ه ائ ان ا خدا ل ا ا ا ا اخت الئ ض وضع عالئم اختصاری برای اصحاب رسول خدا ص و ياران ائمه عوضع عالئم اختصاری برای اصحاب رسول خدا ص و ياران ائمه ع
پذيرش روش ابن داوود برای رجاليان پس از او مانندپذيرش روش ابن داوود برای رجاليان پس از او مانند::
..مجمع الرجال قهپائیمجمع الرجال قهپائی1.1. ی پ ر یع پ ر ع
..منهج المقال ،استرآبادی و تلخيص المقال اومنهج المقال ،استرآبادی و تلخيص المقال او2.2.
..نقد الرجال ، تفريشی نقد الرجال ، تفريشی 3.3.

ل ا ا ال لا ا ا ال ا ..جامع الرواة ،اردبيلیجامع الرواة ،اردبيلی4.4.
..خاتمه وسائل الشيعه ، شيخ حر عاملی خاتمه وسائل الشيعه ، شيخ حر عاملی 5.5.
مجلسی66 مجلسیوجيزه، وجيزه، ی6.6. ج یوجيز  ج وجيز 
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ال از النکات از النکات ق ا الة ق ا لة ه لال ه ال عالمه حلیعالمه حلی))خالصة االقوالخالصة االقوال((نکاتی از رجال نکاتی از رجال 

 استناد فقهاء و محدثان به رجال عالمه به علت اختصار و استناد فقهاء و محدثان به رجال عالمه به علت اختصار و
ی..اشتمال نظرات خبرگان رجالیاشتمال نظرات خبرگان رجالی ر ن ر یر ر ن ر ر

 سال قبل از مرگ مولفسال قبل از مرگ مولف  3232نگارش کتاب در نگارش کتاب در..
عالمه رجال از ان فرا خط خ ن د عالمهج رجال از ان فرا خط خ ن د ج  وجود نسخ خطی فراوان از رجال عالمه وجود نسخ خطی فراوان از رجال عالمه..
 ه ق در تهران با تعليقه بحر ه ق در تهران با تعليقه بحر   13101310چاپ سنگی در سال چاپ سنگی در سال

ل لال ..العلومالعلومال
تجديد چاپ در نجف و افست در قم منشورات رضیتجديد چاپ در نجف و افست در قم منشورات رضی . .

www*p
nu

eb
*co

m



ل ه ال ال ائ لخ ه ال ال ائ خصائص رجال عالمه حلیخصائص رجال عالمه حلیخ
عدم ذکر مصنفات راويانعدم ذکر مصنفات راويان1.1.
..خودداری از شرح طوالنی رواتخودداری از شرح طوالنی روات2.2.
..ذکر نام راويان ثقه و غير معتمدذکر نام راويان ثقه و غير معتمد3.3.

گ طل گذ طل ذ ).).بر خالف متقدمانبر خالف متقدمان((..پيروان مذاهب باطل جزء گروه غير معتمدپيروان مذاهب باطل جزء گروه غير معتمد4.4.

::بخشهای کتاببخشهای کتاب5.5.
..الذين اعتمدوا علی روايتهمالذين اعتمدوا علی روايتهم))الف الف                                                   

نقل)) ل ال ل قف ات ن نقلالذ ل ال ل قف ات ن ا((الذ اق ا انن ا ا غ ثقات افا اق ا انن ا ا غ ثقات فا ضعفا ء و ثقات غير امامی مانند اسحاق بن عمار ضعفا ء و ثقات غير امامی مانند اسحاق بن عمار ((الذين اتوقف علی العمل بنقلهمالذين اتوقف علی العمل بنقلهم))بب                                                      
))  ..فصل برابر و زير بخش های ديگرفصل برابر و زير بخش های ديگر  2727تقسيم هر دو بخش به تقسيم هر دو بخش به . . که شيخ ايشان را توثيق کرده استکه شيخ ايشان را توثيق کرده است

بررسی صحت وضعف بررسی صحت وضعف ::خاتمه مشتمل بر فوائد مهمی درعلم رجال مانندخاتمه مشتمل بر فوائد مهمی درعلم رجال مانند) ) جج                                                        
......روايات، بررسی طرق شيخ و صدوق در کتابهای مهم ايشان و روايات، بررسی طرق شيخ و صدوق در کتابهای مهم ايشان و 

ط ط آ طل ط آ ل ..بر خورداری ازکتب و منابع رحاليان متقد م بدون ذکر نام آنها به طور قطعی بر خورداری ازکتب و منابع رحاليان متقد م بدون ذکر نام آنها به طور قطعی .    .    66 www*p
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ا ل ال اال ل ال معالم العلماءمعالم العلماءال

ساروی مازندرانیساروی مازندرانی  بن شهر آشوببن شهر آشوبرشيد الدين ابو جعفر دمحم بن علی رشيد الدين ابو جعفر دمحم بن علی : : مولفمولف

588588- - 489489::دوران حضوردوران حضور
مناقب ابن شهر آشوبمناقب ابن شهر آشوب  معروف بهمعروف به  مناقب آل ابی طالبمناقب آل ابی طالب: : تاليفی ديگرتاليفی ديگر..
اساتيداساتيد  :  :
احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی صاحب احتجاج احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی صاحب احتجاج 1.1.
قطب الدين راوندیقطب الدين راوندی2.2.

ا ال ا ط ل اا ال ا ط ل ا ..ابو علی طبرسی صاحب مجمع البيانابو علی طبرسی صاحب مجمع البيان3.3.
شيخ ابوالفتوح رازی صاحب روض الجنانشيخ ابوالفتوح رازی صاحب روض الجنان4.4.
 مولفمولف  10001000ذيلی برکتاب فهرست شيخ طوسی با ذکر نام بيش از ذيلی برکتاب فهرست شيخ طوسی با ذکر نام بيش از

ازه ا ا آن طه ا به شيخ که يان را ذف شيخ طالب نقل در ار اخت ، شيخ با ت ازهتفا ا ا آن طه ا به شيخ که يان را ذف شيخ طالب نقل در ار اخت ، شيخ با ت تفا  تفاوت با شيخ ، اختصار در نقل مطالب شيخ و حذف راويانی  که شيخ به واسطه آنها اجازه تفاوت با شيخ ، اختصار در نقل مطالب شيخ و حذف راويانی  که شيخ به واسطه آنها اجازه
..روايت يافته استروايت يافته است

ش تهرانش تهران  13531353مقدمه عباس اقبال آشتيانی در مقدمه عباس اقبال آشتيانی در : : نشرنشر..
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ن الد نت ت نف الد نت ت فهرست منتجب الدينفهرست منتجب الدينف

منتجب الدين علی بن عبيدهللا بن بابويه قمی رازیمنتجب الدين علی بن عبيدهللا بن بابويه قمی رازی: : مولفمولف
حضور حضوردوران 600600حح--504504::دوران 600600حح504504::دوران حضوردوران حضور
نفر از نفر از   66کثرت مشايخ از شيعه و سنی،نقل از کثرت مشايخ از شيعه و سنی،نقل از : : امتيازامتياز

قمپدرانشپدرانش يه باب ف معر اده خان قماز يه باب ف معر اده خان از ..از خانواده معروف بابويه قمیاز خانواده معروف بابويه قمی..پدرانشپدرانش
 تن ازعالمان پس از شيختن ازعالمان پس از شيخ  552552ذکرنام ذکرنام..

گگ چاپی، بحار االنوارمجلسی، چاپی، بحار االنوارمجلسی، 105105سنگی ياسنگی يا2525در جدر ج::نشرنشر
.  .  با مقدمه و تصحيح عبدالعزيز طباطبائی در قمبا مقدمه و تصحيح عبدالعزيز طباطبائی در قم  14041404سالسال
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ال ال النقد ال نقد الرجالنقد الرجالنقد

ه ق، ساکن ا صفها نه ق، ساکن ا صفها ن10211021تفر يشی ، م تفر يشی ، م     مير مصطفی بن حسينمير مصطفی بن حسين: : مولفمولف
مال عبدهللا  شوشتریمال عبدهللا  شوشتری::استاداستاد
کتب اصول اربعه رجالی،رجال غضائری،عالمه و ابن کتب اصول اربعه رجالی،رجال غضائری،عالمه و ابن : : محتویمحتوی

.  .  داوودداوود
 کتاب خوب و مرتب ولی پر غلط کتاب خوب و مرتب ولی پر غلط ::نگاه تفريشی به رجال ابن داوود نگاه تفريشی به رجال ابن داوود

..
نقد الرجال نامی با مسّمی نقد الرجال نامی با مسّمی : : اهل تحقيقاهل تحقيق..
ق چاپ سنگی، اخيرا ً تجديد چاپ در قمق چاپ سنگی، اخيرا ً تجديد چاپ در قم  13181318سال سال : : نشرنشر..

www*p
nu

eb
*co

m



منهج المقالمنهج المقال
يايااا

»»رجال کبيررجال کبير««
مکهمکه  ساکنساکن، ، 10281028م م استرآبادی ، استرآبادی ، دمحم بن علی بن ابراهيم دمحم بن علی بن ابراهيم ميرزا ميرزا ::مولفمولف  .  .
 مال دمحم امين استر آبادی، شيخ دمحم فرزند صاحب معالممال دمحم امين استر آبادی، شيخ دمحم فرزند صاحب معالم: : شاگردان شاگردان..
رجال کبير ، وسيط ، صغير رجال کبير ، وسيط ، صغير : : تاليفاتتاليفات..

گگ ويژگی هاويژگی ها::
بهره مندی از کتب اربعه رجالی،رجال عالمه، برقی،فهرست ابن شهر آشوب و منتجب بهره مندی از کتب اربعه رجالی،رجال عالمه، برقی،فهرست ابن شهر آشوب و منتجب 1.1.

..الدينالدين
رجالی22 نظرهای رجالیاظهار نظرهای اظهار ..اظهار نظرهای رجالیاظهار نظرهای رجالی2.2.
..مختصر ذهبی برای ترجمه ياران سنی ائمه عمختصر ذهبی برای ترجمه ياران سنی ائمه ع. . بهره گيری از تقريب ابن حجر بهره گيری از تقريب ابن حجر 3.3.
..بکار گيری رموز ابن داوودبکار گيری رموز ابن داوود4.4.
..فايده در خاتمه کتابفايده در خاتمه کتاب99بيانبيان5.5. ن55 نبي ب99بي ر بي ر ي
..نفر نفر 66656665ترجمه ترجمه 6.6.
..تعليقات بسيار ارزنده استاد اکبر وحيد بهبهانی بر منهج المقالتعليقات بسيار ارزنده استاد اکبر وحيد بهبهانی بر منهج المقال7.7.
با تعليقه بهبهانی با تعليقه بهبهانی   13061306چاپ سنگی در سالچاپ سنگی در سال: : نشر نشر 8.8.
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ائ ق ال ائال ق ال مجمع الرجال قهپائیمجمع الرجال قهپائیال

ابن شرف الدين علی بن محمودابن شرف الدين علی بن محمودمال عنايت هللا قهپائی مال عنايت هللا قهپائی : : مولفمولف
غضائری::محتویمحتوی ابن ضعفاء بخش رجال، اربعه کتب مطالب غضائریجامع ابن ضعفاء بخش رجال، اربعه کتب مطالب جامع ری::ویوی بن  ش   ل ب رب رج ب  ب  ع  ریج بن  ش   ل ب رب رج ب  ب  ع  ج
 ذکر عين عبارت کتاب ها ،بهره ذکر عين عبارت کتاب ها ،بهره   --ترتيب حروف تهجیترتيب حروف تهجی: : ويژگی ويژگی

..گيری از عالئم اختصاری ابن داوودگيری از عالئم اختصاری ابن داوود ر م ز رر م ز ر
مقدّس اردبيلی،مال عبدهللا شوشتری، شيخ بهائی مقدّس اردبيلی،مال عبدهللا شوشتری، شيخ بهائی : : اساتيداساتيد..
اسماعيليان33::نشرنشر اسماعيليانجلدی،قم، جلدی،قم، ن33::رر ي ي م  ی نج ي ي م  ی www*pج
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اة ال اةا ال جامع الرواةجامع الرواةا

11001100مولی دمحم بن علی اردبيلی در سال مولی دمحم بن علی اردبيلی در سال ::مولفمولف
مجلسیمجلسی::استاداستاد
رجال وسيط ميرزا ی استرآبادی متن اصلیرجال وسيط ميرزا ی استرآبادی متن اصلی..11: : محتویمحتوی
22..، زوفوائد نقد الرجال تفريشی به آن افزوده شده ،فوائد نقد الرجال تفريشی به آن افزوده شده ن ب ی ري رج زوو ن ب ی ري رج و
33 . . روايات کتب اربعه حديث اماميه، از هر راوی را شمرده و محل روايات کتب اربعه حديث اماميه، از هر راوی را شمرده و محل

هريک را معين کرده هريک را معين کرده 
44.. ترجمه راويانی که دارای حديث در کتب اربعه حديثی بوده ولی ترجمه راويانی که دارای حديث در کتب اربعه حديثی بوده ولی

.    .    شمرده استشمرده است......ذکری از آنها در تلخيص المقال نيامده،بيان کرده و ذکری از آنها در تلخيص المقال نيامده،بيان کرده و 
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قال ال قالنت ال منتهی المقالمنتهی المقالنت

ابو علی کربالئی،دمحم بن اسماعيلابو علی کربالئی،دمحم بن اسماعيل: : مولفمولف
حضوردد حضورران ق12151215--11591159::ران قه ه ه قه ق1159115912151215::ران حضورران حضور..دد
محقق بهبهانی، سيد علی صاحب رياض المسائلمحقق بهبهانی، سيد علی صاحب رياض المسائل: : اساتيداساتيد..

تت حائز تعليقات بهبهانی و مشترکات مالدمحم امين کاظمی و تحقيقات سايرينحائز تعليقات بهبهانی و مشترکات مالدمحم امين کاظمی و تحقيقات سايرين::برتریبرتری..

مولف کتاب، مجاهيل را نياورد ، ناشر اضافه کردمولف کتاب، مجاهيل را نياورد ، ناشر اضافه کرد: : نکتهنکته..
با ضميمه امل با ضميمه امل ..سنگی و اخيرا ً افستسنگی و اخيرا ً افست– – رحلی رحلی : : نشرنشر

یاالمل،شيخ حّر و توضيح المقال ،کنیاالمل،شيخ حّر و توضيح المقال ،کنی ح یخ ح خ
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یرجال ممقانیرجال ممقانی یر ر
»»تنقيح المقالتنقيح المقال««

شيخ عبدهللا ممقانیشيخ عبدهللا ممقانی: : مولفمولف
داراست را سنت اهل داراسترجال را سنت اهل رجال رجال اهل سنت را داراسترجال اهل سنت را داراست..
بدون ذکر عالمانی که در بدون ذکر عالمانی که در ((نفر،نفر،  1630716307ترجمه ترجمه : : محتویمحتوی

اند ده نب ات ر له اندل ده نب ات ر له ايد))ل ف نگارش ايد، ف نگارش دمند3030، دمندمقام مقام ..مقامی سودمندمقامی سودمند3030، نگارش فوايد، نگارش فوايد))سلسله روات نبوده اندسلسله روات نبوده اند
 در مقدمه کتاب بخشی با عنوان تنائج التنقيح در مقدمه کتاب بخشی با عنوان تنائج التنقيح : : خالصه تنقيح خالصه تنقيح

ا آ ا ال ف ت ا اا آ ا ال ف ت ا www*pبه صورت نام راوی و توصيف رجالی او آمده است به صورت نام راوی و توصيف رجالی او آمده است ا
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ال ال القا ال قاموس الرجالقاموس الرجالقا

شيخ دمحم شوشتری متوطن و متوفای شوشترشيخ دمحم شوشتری متوطن و متوفای شوشتر: : مولفمولف
ويژگیويژگی::
متن تنقيح المقال اصلمتن تنقيح المقال اصل1.1.
ربرخی مطالب آنرا مختصر و رجال اهل سنت را حذف برخی مطالب آنرا مختصر و رجال اهل سنت را حذف 2.2. رج و ر ر ب ی ربر رج و ر ر ب ی بر
..بر اصل کتاب ايراد وارد کرده بر اصل کتاب ايراد وارد کرده   3.3.
داوود44 ابن اختصاری عالئم گيری داوودبکار ابن اختصاری عالئم گيری بکار وو4.4. بن  ری  م  يری  ر  ووب بن  ری  م  يری  ر  ..ب
..فصلی مفيد در علم رجالفصلی مفيد در علم رجال  2828مقدمه مقدمه 5.5.
کتاب1313::نشرنشر نشر مرکز تهران، ، کتابجلدی نشر مرکز تهران، ، جلدی جلدی ، تهران، مرکز نشر کتابجلدی ، تهران، مرکز نشر کتاب1313::نشرنشر..
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د ان اال ت دت ان اال ت ترتيب االسانيدترتيب االسانيدت

آية هللا بروجردیآية هللا بروجردی: : مولفمولف
ويژگی هاويژگی ها  :  :

ه ش ث ه ا کت نا ا ه هکل ش ث ه ا کت نا ا ه کل بررسی کليه اسناد کتب اربعه حديث شيعهبررسی کليه اسناد کتب اربعه حديث شيعه1.1.
..تبيين مقام ومنزلت راويان و کثرت وقلت روايات ايشانتبيين مقام ومنزلت راويان و کثرت وقلت روايات ايشان2.2.
طريق دو به باال ويژگی دو طريقتحقق دو به باال ويژگی دو ::تحقق تحقق دو ويژگی باال به دو طريقتحقق دو ويژگی باال به دو طريق::
تنظيم رجال و اسانيد کافی ، من ال يحضر و تهذيب به ترتيب تنظيم رجال و اسانيد کافی ، من ال يحضر و تهذيب به ترتيب 1.1.

..حروف تهجی وذکر راوی و مروی عنهحروف تهجی وذکر راوی و مروی عنه
..بيان ترتيب اسانيد جوامع ثالثه با تبيين مشترکات و تصحيفاتبيان ترتيب اسانيد جوامع ثالثه با تبيين مشترکات و تصحيفات2.2.
جلدجلد  77بنياد پژوهش های اسالمی در بنياد پژوهش های اسالمی در ::نشرنشر
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ث د ال ثال د ال معجم رجال الحديثمعجم رجال الحديثال

 آية هللا خويیآية هللا خويی: : مولف مولف
کتب اربعه رجال،برقی،غضائری،خالصه عالمه وکتب اربعه رجال،برقی،غضائری،خالصه عالمه و::محتویمحتوی......
ها هاويژگی ::ويژگی ی  ی ويژ ::ويژ
..نقل از منابع اصلی غير از منابع غير قابل دسترسنقل از منابع اصلی غير از منابع غير قابل دسترس1.1.
..ذکر تمام راويان و مروی عنه ايشان ذکر تمام راويان و مروی عنه ايشان 2.2.
اربعه33 کتب در راويان از يک هر روايت محل اربعهتعيين کتب در راويان از يک هر روايت محل تعيين ..تعيين محل روايت هر يک از راويان در کتب اربعهتعيين محل روايت هر يک از راويان در کتب اربعه3.3.
..ذکر نام تمام راويان کتب اربعه  ذکر نام تمام راويان کتب اربعه  4.4.
ذکر نام تمام راويان با تفاوت های موجود  و شرح حال او در يک مورد  و ذکر نام تمام راويان با تفاوت های موجود  و شرح حال او در يک مورد  و 5.5.

آن به آنارجاع به ..ارجاع  به آنارجاع  به آنارجاع
..ذکر توثيق متقدمان و پرهيز از تکرار توثيق متاخران ذکر توثيق متقدمان و پرهيز از تکرار توثيق متاخران 6.6.
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يمعجم رجال الحديثمعجم رجال الحديث ر يم ر م
نشرنشر- - مقدمهمقدمه

 بخشیبخشی  55::مقدمه مقدمه
کتب11 روايات صدور قطعيت عدم و رجال علم به کتبنياز روايات صدور قطعيت عدم و رجال علم به نياز نياز به علم رجال و عدم قطعيت صدور روايات کتب نياز به علم رجال و عدم قطعيت صدور روايات کتب 1.1.

اربعهاربعه
ی22 را ثيقات ت جبات یم را ثيقات ت جبات م موجبات توثيقات راویموجبات توثيقات راوی2.2.
توثيقات راوی و عدم حجيت آنهاتوثيقات راوی و عدم حجيت آنها3.3.
مناقشه در نظر قائالن به حجيت تمام روايات کتب اربعهمناقشه در نظر قائالن به حجيت تمام روايات کتب اربعه4.4.
بيروتبيروت14031403--،نجف،نجف13981398جلد،سالجلد،سال2323::نشرنشر
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ال ال کات التد ال کات مستدر کات الرجالمستدر کات الرجالتد

 شيخ علی نمازی شاهرودیشيخ علی نمازی شاهرودی: : مولف مولف
مشهد::استاداستاد ساکن اصفهانی مهدی مشهدمسرزا ساکن اصفهانی مهدی مسرزا مسرزا مهدی اصفهانی ساکن مشهدمسرزا مهدی اصفهانی ساکن مشهد::استاداستاد
ذکر نام راويانی که دراسناد کتب حديث  شيعه آمده  ذکر نام راويانی که دراسناد کتب حديث  شيعه آمده  : : ويژگیويژگی

ت ا نشده بردار نا رجال کتب در تل ا نشده بردار نا رجال کتب در ..ولی در کتب رجال نام بردار نشده استولی در کتب رجال نام بردار نشده استل
جلد جلد   88: : نشرنشر
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والمعجم الموحد العالم االصول الرجاليه و المعجم الموحد العالم االصول الرجاليه و  ي ر و م و وم ي ر و م و م
الخالصهالخالصه

شيخ محمود درياب نجفیشيخ محمود درياب نجفی: : مولفمولف
حذف::محتویمحتوی با عالمه خالصه و رجالی اربعه حذفکتب با عالمه خالصه و رجالی اربعه ::کتب کتب اربعه رجالی و خالصه عالمه با حذف کتب اربعه رجالی و خالصه عالمه با حذف ::محتویمحتوی   :   :
..تاليفات رواة تاليفات رواة 1.1.

ل ا کت ا ا ش اش ا لا ا کت ا ا ش اش ا ا ..اسناد نجاشی و شيخ به صاحبان  کتب و اصول اسناد نجاشی و شيخ به صاحبان  کتب و اصول 2.2.
..اسناد  منقوالت کشیاسناد  منقوالت کشی3.3.
  جلدی، مجمع الفکر االسالمی ، قمجلدی، مجمع الفکر االسالمی ، قم  22: : نشرنشرwww*p
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ه ش ال خت هکت ش ال خت کتب مختصر رجال شيعهکتب مختصر رجال شيعهکت
مالحظهمالحظه ويژگیويژگی مولف مولفنام نام کتاب کتابنام نام مالحظهمالحظهرديفرديف ويژگیويژگی نام مولفنام مولف نام کتابنام کتاب رديفرديف

چاپ سنگیچاپ سنگی ضميمه رجال ضميمه رجال 
عالمهعالمه

مجلسیمجلسی وجيزه رجاليهوجيزه رجاليه 11

نشر توسط نشر توسط 
محدث ارمویمحدث ارموی

آخر وسائل آخر وسائل 
الشيعه الشيعه 

شيخ حر شيخ حر 
عاملیعاملی

وجيزهوجيزه 22

اا ال الة چاپ نجف چاپ نجف ة
قطع کوچکقطع کوچک

-------- سيد هبة الدينسيد هبة الدين
شهرستانیشهرستانی

وجيزهوجيزه 33

تعيين11 تعيينجلدی جلدی هللا هللاشاگردآية شاگردآية تجليل تجليلابوطالب ابوطالب الثقات الثقاتمعجم معجم جلدی تعيين جلدی تعيين   4411
طبقه راويانطبقه راويان

شاگردآية هللا شاگردآية هللا 
بروجردیبروجردی

ابوطالب تجليلابوطالب تجليل
تبريزیتبريزی

معجم الثقاتمعجم الثقات 44www*p
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ال کت خ النا کت خ 11نام برخی کتب رجالینام برخی کتب رجالی11نا
مالحظهمالحظه ويژگیويژگی نام مولفنام مولف نام کتابنام کتاب رديفرديف

نگارش کتاب نگارش کتاب 
توسط محقق توسط محقق 

کاظکاظ

ذکر نام راويان ذکر نام راويان 
مشترک االسممشترک االسم

فخر الدين بن دمحم فخر الدين بن دمحم 
طريحیطريحی

مشترکات طريحیمشترکات طريحی 11
کاظمیکاظمی

جلدیجلدی  44 معرفی خاندان معرفی خاندان 
های  مشهور های  مشهور 
ث د ان ثا د ان ا

سيد مهدی سيد مهدی 
طباطبائیطباطبائی

رجال بحر العلومرجال بحر العلوم 22
راويان حديث راويان حديث 

شيعهشيعه
جلدیجلدی  22 شاگرد صاحب شاگرد صاحب 

ة ةکفا کفا
ميرزا ابو الهدی ميرزا ابو الهدی 
ان ف ا ا انک ف ا ا ک

سماء المقال فی تحقيق علم سماء المقال فی تحقيق علم 
ال الال ال

33
کفايةکفاية کرباسی اصفهانیکرباسی اصفهانی الرجالالرجال

کلبهار يزدکلبهار يزد ---- ميرزا ابو القاسم ميرزا ابو القاسم 
بن دمحم  بن احمد بن دمحم  بن احمد 

اقاق

شعب المقال نراقیشعب المقال نراقی 44
نراقینراقی

------ فوايدی در علم فوايدی در علم 
رجال رجال 

ابراهيم دنبلی ابراهيم دنبلی 
خويیخويی

تلخيص المقالتلخيص المقال 55
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ال کت خ النا کت خ 22نام برخی کتب رجالینام برخی کتب رجالی22نا
مالحظهمالحظه ويژگیويژگی مولف مولفنام نام کتاب کتابنام نام مالحظهمالحظهرديفرديف ويژگیويژگی نام مولفنام مولف نام کتابنام کتاب رديفرديف

-------- فوايد رجالی، فوايد رجالی، 
اصطالحاتاصطالحات

دمحم حسن کبيردمحم حسن کبير نتيجة المقالنتيجة المقال 11
اصطالحات اصطالحات 

،اصحاب اجماع،اصحاب اجماع
------ 13151315م م  ابو المعالی ابو المعالی 

کرباسکرباس
رجالرجال 22

کرباسیکرباسی

بخش و بخش و   88حداقل حداقل 
بيشتربيشتر

بررسی داليل بررسی داليل 
....وثاقت راوی ووثاقت راوی و

دمحم آصف محسنی دمحم آصف محسنی 
قندهاریقندهاری

فوايد رجاليهفوايد رجاليه 33

موجود در مقدمه موجود در مقدمه 
رجال ميرزارجال ميرزا

شرح فوايد آقا شرح فوايد آقا 
باقر بهبهانیباقر بهبهانی

خاقانیخاقانی رجال خاقانیرجال خاقانی 44

چاپ در خاتمه چاپ در خاتمه 
رجال ابو علی رجال ابو علی 

سنگیسنگی--  13021302

.  .  ابوابابواب..مقدمه مقدمه 
فصول و عده فصول و عده 

کلينیکلينی

کنیکنی ””توضيح المقالتوضيح المقال” ” رجالرجال 55
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اجازه و انحاء آناجازه و انحاء آن
لغ لغث بحث لغویبحث لغویث

از• جلوگيری حديث، ناقالن صالحيت بررسی مقدمه؛برای بررسی صالحيت ناقالن حديث، جلوگيری از مقدمه؛برای
ورود نا اهالن به دايره نقل حديث ، موضوع کسب اجازه 
پيش آن برای مختلفی های شيوه و مطرح حديث در نامه در حديث مطرح  و  شيوه های مختلفی برای آن پيش نامه

.بينی شده است
ز:ريشه• جاز=ج ی لغ نای ؛:جاز رفتن رفتن ؛ :جاز      معنای لغوی جاز=ج و ز:ريشه•
رخصت دادن–دستور دادن –انفاذ –گذرانيدن : اجاز•

در مفاد همه معانی گذرايی و اذن و امضاء و انفاذ عمل :نتيجه
.به ديگری نهفته است
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آن اصطالح و آناجازه اصطالح و ناجازه ح  ز و  نج ح  ز و  ج
:اجازه در اصطالح محدثان• ح

.اذن شفاهی يا کتبی به کسی در نقل روايت و حديث           
.در اجازه  قبول شخص مجاز شرط نيست•

ط ش ا ا ث قل ا ا آ .در آغاز برای نقل حديث ، اجازه شرط نبود•
.در مناوله اجازه شرط نيست: سيد مرتضی •
ثان• شهيد از نوری تيمن:محدث و تبرک برای فقط اجازه .اجازه فقط برای تبرک و تيمن:محدث نوری از شهيد ثانی•
.متداول بود 4و  3و  2اجازه در نيمه دوم قرن•
.برخی داشتن اجازه را واجب دانند:مجلسی اول• و ی جبج و ر ز ج ن ی بر
.اجازه جنبه احتياطی و تشريفاتی دارد•
.صنعت چاپ نياز به اجازه را کم رنگ کرد•
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است؟ شرط اجازه است؟آيا شرط اجازه ر آيا ز  ج ر ي  ز  ج ي 

روايات• از :شواهدی از روايات:شواهدی
نّضر هللا امرا ً سمع مقالتی فوعاها حتی : پيامبر ص 1.

ا الي ن ال ا دي .يوديها الی من اليسمعهاي
الّذين « سوال ابو بصير از امام صادق ع در باره تفسير2.

ا ت ف ل الق فت ا ا هو : ، امام فرمودند»يستمعون القول فيتبعون احسنه
الرجل يسمع الحديث فيحدّث به کما سمعه ، ال يزيد فيه 
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تحمل––اجازهاجازه تحملطرق طرق ز زج لج لرق  رق 
.اجازه روايت=مجموع طرق تحمل حديث • ع
:اجازه استاد حديث به شخص يا اشخاص ديگر با روش های مختلف است •

.شنيدن از شيخ 1.
خ2 ش نز ائت )ض(ق )عرض.(قرائت نزد شيخ2.
).دادن کتاب استاد به شاگرد(مناوله  3.
افراد4. ساير برای حديث نگارش ، .کتابت ر4. ير  ی  ي بر رش  .ب  
.اعالم ،شيخ به شخص اعالم ميکند که فالن حديث از من است5.
.وصيت،وصيت شيخ به روايت فالن کتاب توسط فالن شخص6.

ط ث ل ط وجاده ، طالب حديث مجموعه ای حديثی را به خط يا تصحيح استاد بيابد و 7.
.يقين کند از اوست 
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اجازه های کتاب ترين اجازهمهم های کتاب ترين زمهم ج ی  ب  رين  زهم  ج ی  ب  رين  هم 
.بخش مصطلح الحديث فهرست مخطوطات  دار الکتب المصريه1. ح
ه 350االجازات شيخ احمد بن دمحم قمی م 2.
االجازات صابونی3.
قن4 اش ازات ا(اال ا 2ش 3 ت4 ا ن ا ت )ه .)به دست ما نرسيده است.2.3.4شماره های(االجازات عياشی سمرقندی4.
.االجازات لکشف طرق المفازات، رضی الدين سيد بن طاووس حسنی 5.
حلبی6. زهره ابن به حلی عالمه اجازه بی6. ر  بن ز ی ب  ز   ج
اجازه شهيداول به دو فرزندش و ابن نجده7.
.اجازه محقق کرکی به دو فرزندش 8.

آ آ ل لذل الذريعه  1مجلسی در جلد های آخر بحار االنوار  و آقا بزرک تهرانی در ج9.
.اجازات را نام برده است
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مصطلح الحديثمصطلح الحديث
ة ةا ا »»درايةدراية««

::ضرورت، تعريفضرورت، تعريف►►
..ائمه حديث ،معموال ًاحاديث را با واسطه نقل می کردندائمه حديث ،معموال ًاحاديث را با واسطه نقل می کردند1.1.
..در بين راويان حديث ، افرادی بودند که به حديث ايشان اعتمادی نبوددر بين راويان حديث ، افرادی بودند که به حديث ايشان اعتمادی نبود2.2.
ن33 ن ش شناخته گا ا ث ا نا ن ش شناخته گا ا ث ا ا ..راويان حديث برای همگان شناخته شده نبودندراويان حديث برای همگان شناخته شده نبودند3.3.
علمای رجال، تحقيقات خود در باره زنجيره سند را به اختصار ضمن اصطالح علمای رجال، تحقيقات خود در باره زنجيره سند را به اختصار ضمن اصطالح 4.4.

......مثل متصل، ناسخ  و مثل متصل، ناسخ  و ..بيان داشتندبيان داشتند
گروهی ،اصطالحات حديثی را به انضمام مطالبی که اطالع از آن برای محدّ ث گروهی ،اصطالحات حديثی را به انضمام مطالبی که اطالع از آن برای محدّ ث ►►

از علم از علم   مصطلح  الحديثمصطلح  الحديثناقل ، منقول و آداب نقل حديث، با نام  ناقل ، منقول و آداب نقل حديث، با نام  ::شايسته بود مانندشايسته بود مانند
کردند جمع کردندالحديث جمع ..الحديث ر ع  ري ج ع  ..ي ج

دانش مصطلح الحديث و معرفة الرجال که هر دو مربوط به دانش مصطلح الحديث و معرفة الرجال که هر دو مربوط به : :   اصول الحديثاصول الحديث►►
..استاست  کيفيت سندکيفيت سند
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الحديث مصطلح علم در مکتوب الحديثآثار مصطلح علم در مکتوب 11آثار ي ح  م  ر  وب  ير  ح  م  ر  وب  11ر 

مالحظاتمالحظات کتابشناسیکتابشناسی دوراندوران مولف مولفنام نام کتاب کتابنام نام یرديفرديف یب ب
حضورحضور

و وم  م  ب بم  م  ي ير ر

اولين کتاب اولين کتاب  فاقد همه فاقد همه 
فّن فّنمطالب مطالب

360360مم قاضی ابودمحم قاضی ابودمحم 
رامهرمزیرامهرمزی

المحدث الفاصل بين المحدث الفاصل بين 
الواعی و الواعیالراوی و الراوی

11..
ن  ن ب  ب  زی هر زیر هر ر ی و وی و  یر و وی و  ر

کتاب جامع در کتاب جامع در 
اين فنّ اين فنّ 

يا يا   403403م م 
405405

دمحمبن عبدهللا حاکم دمحمبن عبدهللا حاکم 
نيشابورینيشابوری

معرفة علوم الحديث معرفة علوم الحديث 
يا اصول علم الحديثيا اصول علم الحديث

22..

همان کتاب همان کتاب 
حاکم نيشابوریحاکم نيشابوری

افزودن افاداتی افزودن افاداتی 
چند به کتاب قبلچند به کتاب قبل

م نيمه اولم نيمه اول
55قرنقرن

ابو نعيم اصفهانیابو نعيم اصفهانی معرفة علوم الحديثمعرفة علوم الحديث
يا اصول علم الحديثيا اصول علم الحديث

33..

------ قوانين روايات قوانين روايات  463463مم خطيب بغدادیخطيب بغدادی الکفاية فی علمالکفاية فی علم ي44 رو ين يو رو ين و
و مصطلح الحدو مصطلح الحد

6363مم ی ب یيب ب يب م ی مي ی ي
الروايةالرواية

44..

آداب شيخ آداب شيخ 
وسامعوسامع

463463م م  خطيب بغدادیخطيب بغدادی الجامعالجامع 55..
وسامعوسامع
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الحديث مصطلح علم در مکتوب الحديثآثار مصطلح علم در مکتوب 22آثار ي ح  م  ر  وب  ير  ح  م  ر  وب  22ر 

مالحظاتمالحظات کتابشناسیکتابشناسی دوران حضوردوران حضور مولف مولفنام نام کتاب کتابنام نام یرديفرديف یب ب و وم  م  ب بم  م 

------ ------ 544544مم قاضی عياض قاضی عياض 
اندلسی اندلسیمالکی مالکی

االلماع الی معرفة االلماع الی معرفة 
تقييد و الرواية تقييداصول و الرواية اصول

11..
ی یی  ی  يي ي و  رو ييول  ي و  رو ول 

السماعالسماع
------ -------- 580580م م  ابو حفص ميانجیابو حفص ميانجی ما ال يسمع المحدث ما ال يسمع المحدث 

جهلهجهله
22..

جهلهجهله

تقرير مباحث تقرير مباحث 
ابن صالحابن صالح

اصل بحث از اصل بحث از 
کتاب حاکمکتاب حاکم

---- عثمان بن صالح عثمان بن صالح 
شهرزوریشهرزوری

مقدمه ابن صالحمقدمه ابن صالح 33..

توجه علما به توجه علما به 
ابن صالحابن صالح

مختصر کتاب مختصر کتاب 
ابن صالحابن صالح

743743مم حسن بن دمحم شرف حسن بن دمحم شرف 
الدين طيّبیالدين طيّبی

خالصهخالصه 44..

------ ابن بر ابنافاداتی بر افاداتی 806806مم عراقی الدين عراقیزين الدين زين لما االيضاح و لماالتقييد االيضاح و التقييد بن 55 بن ی بر  ی بر 
صالحصالح

806806مم ی ر ين  یزين  ر ين  زين  ح  الي ح يي و  الي يي و 
اطلق و اغلق من اطلق و اغلق من 
کتاب ابن صالحکتاب ابن صالح

55..
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33آثار مکتوب در علم مصطلح الحديثآثار مکتوب در علم مصطلح الحديث
ال ا نظ خال الش ا نظ خال شرح ، خالصه ونظم ابن صالحشرح ، خالصه ونظم ابن صالحش

مالحظاتمالحظات کتابشناسیکتابشناسی دوران حضوردوران حضور   نام مولفنام مولف نام کتابنام کتاب رديفرديف

------ اختصاراختصار 733733م م  قاضی بدرالدين قاضی بدرالدين 
بن جماعةبن جماعة

المنهل الروی فی المنهل الروی فی 
الحديث النبویالحديث النبوی

11..

نوه مولف اصل نوه مولف اصل 
کتابکتاب

شرح المنهل شرح المنهل 
الرویالروی

عز الدين دمحمعز الدين دمحم  819819مم
بن جماعةبن جماعة

المنهل السوی فی المنهل السوی فی 
شرح المنهل الرویشرح المنهل الروی

22..

------ مختصر ابن مختصر ابن  976976مم محيی الدينمحيی الدين تقريب االرشاد الی علمتقريب االرشاد الی علم 33..
صالحصالح

مم یی
نووینووی

م می ی
االستاداالستاد

تلخيص ابن تلخيص ابن 
و وصالح صالح

---- زين الدين زين الدين 
بن بنعبدالرحيم عبدالرحيم

الفيه، نظم الدرر فی الفيه، نظم الدرر فی 
االثر االثرعلم علم

44..
صالح و صالح و 
منظوممنظوم

عبدالرحيم بنعبدالرحيم بن
حسين عراقیحسين عراقی

علم االثرعلم االثر

---- شرح منظومه شرح منظومه 
عراقعراق

---- سخاویسخاوی فتح المغيثفتح المغيث 55..
عراقیعراقی

---- شرح منظومه شرح منظومه 
عراقیعراقی

99قرن قرن  سيوطیسيوطی قطر الدررقطر الدرر 66..
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الحديث مصطلح علم در مکتوب الحديثآثار مصطلح علم در مکتوب 44آثار ي ح  م  ر  وب  ير  ح  م  ر  وب  44ر 
مال حظا تمال حظا ت کتاب شناسیکتاب شناسی دوران حضوردوران حضور     نام مولفنام مولف نام کتابنام کتاب رديفرديف

-------- ------ قطب الدين قطب الدين 
خيضریخيضری

صعود المراقیصعود المراقی 11..

دمشقیدمشقی
---- ---- 928928م م  ابو يحيی ابو يحيی 

زکريامصریزکريامصری
فتح الباقیفتح الباقی 22..

ری ري ریز ري ز

---- حاشيه حاشيه  11891189م م  علی بن احمد علی بن احمد 
صعيديعدویصعيديعدوی

حاشيه بر فتح الباقیحاشيه بر فتح الباقی 33..

احمد بن حجراحمد بن حجر
عسقالنیعسقالنی

نخبة الفکر فینخبة الفکر فی
مصطلح اهل االثرمصطلح اهل االثر

44..

شرح نخبة شرح نخبة  احمد بن حجراحمد بن حجر نزهة النظرنزهة النظر رحرح..55
الفکرالفکر

رر
عسقالنیعسقالنی

ر رز ز
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الحديث مصطلح علم در مکتوب الحديثآثار مصطلح علم در مکتوب 55آثار ي ح  م  ر  وب  ير  ح  م  ر  وب  55ر 
مال حظا تمال حظا ت کتاب شناسیکتاب شناسی دوران حضوردوران حضور نام مولفنام مولف نام کتابنام کتاب رديفرديف

---- حاشيه بر نخبةحاشيه بر نخبة 10411041م م  ابو االمداد قانیابو االمداد قانی قضاء  الوتر من نزهة قضاء  الوتر من نزهة 
النظرالنظر

11..
رر

پسر مولف پسر مولف 
اصل کتاباصل کتاب

......شرح نخبةشرح نخبة 821821م م  کمال الدين دمحم کمال الدين دمحم 
بن خلف تميمی بن خلف تميمی 

داریداری

نتيجة النظرنتيجة النظر 22..

داریداری
---- ......شرح نخبةشرح نخبة 10121012م م  - - دمحم اکرم مکیدمحم اکرم مکی

عبد الرووف عبد الرووف 
ی ینا نا

اليواقيت والدرراليواقيت والدرر 33..

مناویمناوی
---- ......شرح نخبةشرح نخبة 11381138م م  ابوالحسن مدنیابوالحسن مدنی ......شرح نخبةشرح نخبة 44..

---- شرحی برشرح شرحی برشرح 
مولفمولف

10141014م م  علی بن سلطان علی بن سلطان 
هروی قاریهروی قاری

مصطلحات اهل االثرمصطلحات اهل االثر 55..
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66آثار مکتوب در علم مصطلح الحديثآثار مکتوب در علم مصطلح الحديث
ة نخ ش ةنظ نخ ش ......نظم و شرح نخبةنظم و شرح نخبةنظ

مالحظاتمالحظات کتاب شناسیکتاب شناسی دوران حضوردوران حضور نام مولفنام مولف نام کتاب نام کتاب  رديفرديف

---- ---- ---- کمال الدين کمال الدين 
شمنیشمنی

......نظم نخبةالفکرنظم نخبةالفکر 11..
یی

---- ---- شيخ ابو شيخ ابو     935935مم
البرکات غزیالبرکات غزی

......نظم نخبةالفکرنظم نخبةالفکر 22..

---- ------ 10251025م م  ابو حامد سيدی ابو حامد سيدی 
عربیعربی

......نظم نخبةالفکرنظم نخبةالفکر 33..

غرامی غرامیبا با نخبةالفکر نخبةالفکرنظم نظم 699699مم ابو الدين ابوشهاب الدين شهاب غراميه غراميهقصيده قصيده ی ..44 ر ی ب  ر ب 
صحيح شروع صحيح شروع 

..می شودمی شود

ر ب رم  ب م  699699مم بو ين  ب  بوه ين  ب  ه
العباس احمد العباس احمد 
بن فرج اشبيلیبن فرج اشبيلی

ي ر يي  ر ي  44..

---- قصيده قصيدهشرح شرح ---- قلطوبغایقلطوبغای قلطوبغای قلطوبغایشرح شرح شرح قصيده شرح قصيده 55
غراميهغراميه

قلطوبغایقلطوبغای
حنفیحنفی

شرح قلطوبغایشرح قلطوبغای 55..

------ شرح قصيده شرح قصيده 
ه ا هغ ا غ

---- شيخ بدر الدين شيخ بدر الدين 
ه ا هن ا ن

زوال الترح بشرح زوال الترح بشرح 
ف ن ا ه فنظ ن ا ه نظ

66  .  .
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الحديث مصطلح علم در مکتوب الحديثآثار مصطلح علم در مکتوب 77آثار ي ح  م  ر  وب  ير  ح  م  ر  وب  77ر 
مالحظاتمالحظات کتاب شناسیکتاب شناسی دوران حضوردوران حضور نام مولفنام مولف نام کتابنام کتاب رديفرديف

دارای شروحدارای شروح منظومه منظومه 
الح الحدرمصطلح درمصطلح

10801080م م  بيقونی دمشقیبيقونی دمشقی منظومه بيقونيهمنظومه بيقونيه 11..
ح ح  حر ح  ر

هه13801380چاپ چاپ  با تعليقات استاد با تعليقات استاد 
البيطارالبيطار.. .. دمحمدمحم

13321332م م  عالمه قاسمیعالمه قاسمی قواعد التحديثقواعد التحديث 22..

استاد دانشگاه استاد دانشگاه 
دمشقدمشق

چاپ چاپ 
هه13791379دمشقدمشق

معاصرمعاصر صبحی صالحصبحی صالح علوم الحديث وعلوم الحديث و
مصطلحهمصطلحه

33..

---- نشر مصطلح نشر مصطلح  726726مم سيدبن طاووسسيدبن طاووس ------ ح..44 حر ر
الحديثالحديث

66مم ووس بن ووسي بن ي

---- سليس وروانسليس وروان -- شهيد ثانیشهيد ثانی البداية البداية  55..
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الحديث مصطلح علم در مکتوب الحديثآثار مصطلح علم در مکتوب 88آثار ي ح  م  ر  وب  ير  ح  م  ر  وب  88ر 
مالحظاتمالحظات کتابشناسیکتابشناسی دوران حضوردوران حضور نام مولفنام مولف نام کتابنام کتاب رديفرديف

جمع احاديث جمع احاديث 
صحيح و حسنصحيح و حسن

88قرنقرن صاحب معالمصاحب معالم منتقی الجمانمنتقی الجمان 11..

---- ---- ---- عزالدين حسين عزالدين حسين 
بن عبدالصمدبن عبدالصمد

وصول االخيار الی وصول االخيار الی 
اصول االخباراصول االخبار

22..

-- اصطالحات اصطالحات 
مهم اين علممهم اين علم

10311031م م  شيخ بهائیشيخ بهائی وجيزهوجيزه 33..

چاپ در سال چاپ در سال 
ه ه   13201320
تهرانتهران

شرح بر کتاب شرح بر کتاب 
شيخ بهايیشيخ بهايی

12801280 - -
هه13441344

مرعشی مرعشی 
اصفهانیاصفهانی

شرح وجيزهشرح وجيزه 44..

چاپ در لکنهوچاپ در لکنهو شرح مفصل شرح مفصل 
وجيزهوجيزه

12721272 - -13541354  
هه

سيد حسن سيد حسن 
صدر اصفهانیصدر اصفهانی

نهاية الدرايهنهاية الدرايه 55..
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الحديث مصطلح علم در مکتوب الحديثآثار مصطلح علم در مکتوب 99آثار ي ح  م  ر  وب  ير  ح  م  ر  وب  99ر 

مالحظاتمالحظات کتاب شناسیکتاب شناسی دوران حضوردوران حضور مولف مولفنام نام کتاب کتابنام نام الالرديفرديف و وم  م  ب بم  م  ي ير ر

اصطالحات اصطالحات 
حديثیحديثی

-- مير دامادمير داماد الرواشح السماويةالرواشح السماوية حديثیحديثی..11

فرزند فيض فرزند فيض 
کاشانیکاشانی

نسخ خطی کتاب نسخ خطی کتاب 
خانه گوهر شادخانه گوهر شاد

-- علم الهدیعلم الهدی وجيزهوجيزه 22..

نسخه خطی نسخه خطی 
کتاب خانه استان کتاب خانه استان 

قدسقدس

مقدمه رجالمقدمه رجال -- دمحم اخباریدمحم اخباری صحيفة اهل الصفاصحيفة اهل الصفا 33..

صاحب لب صاحب لب 
اللباباللباب

-- -- شريعتمدارشريعتمدار شرح وجيزهشرح وجيزه 44..

ت تا ا اا ک کال صاحب توضيح صاحب توضيح ال
المقالالمقال

-- دوره ناصریدوره ناصری عالمه کنیعالمه کنی شرح وجيزهشرح وجيزه 55..
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الحديث مصطلح علم در مکتوب الحديثآثار مصطلح علم در مکتوب 1010آثار ي ح  م  ر  وب  ير  ح  م  ر  وب  1010ر 

مالحظاتمالحظات کتاب شناسیکتاب شناسی دوران حضوردوران حضور مولف مولفنام نام کتاب کتابنام نام الالرديفرديف و وم  م  ب بم  م  ي ير ر

-- -- معاصرمعاصر شيخ عباس شيخ عباس 
قق

شرح وجيزهشرح وجيزه 11..
قمیقمی

حح

-- -- -- سيد دمحم عصارسيد دمحم عصار تلخيص المقالتلخيص المقال 22..

-- -- معاصرمعاصر عماد تهرانیعماد تهرانی فهرست نسخ خطی فهرست نسخ خطی 
حديثیحديثی

33..

نشرتهراننشرتهران فارسیفارسی معاصرمعاصر مروج االسالم مروج االسالم 
کرمانیکرمانی

هداية المحدثينهداية المحدثين 44..

نشرتهراننشرتهران فارسیفارسی معاصرمعاصر مروج االسالم مروج االسالم 
کرمانیکرمانی

هداية المحصلينهداية المحصلين 55..
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شيعه حديث تدوين شيعهسير حديث تدوين سير تدوين حديث شيعهسير تدوين حديث شيعهسير

  تفاوت تدوين حديث در اماميه با اهل سنتتفاوت تدوين حديث در اماميه با اهل سنت..
 حديث اهل سنت تا نيمه قرن دوم بر مدار حافظه روات حديث اهل سنت تا نيمه قرن دوم بر مدار حافظه روات.. رو ر بر وم رن ي روي ر بر وم رن ي ي
اصطالح شيعه در حيات پيامبر به سلمان مقداد ابوذرعماراصطالح شيعه در حيات پيامبر به سلمان مقداد ابوذرعمار
ت ا شد شته ن يشه ه ه شي تديث ا شد شته ن يشه ه ه شي ديث حديث شيعه هميشه نوشته شده استحديث شيعه هميشه نوشته شده است..
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شواهد نگارش حديث شيعهشواهد نگارش حديث شيعه
ص هللا رسول حيات صدر هللا رسول حيات در حيات رسول هللا صدر حيات رسول هللا صدر

و پس از ايشانو پس از ايشان
ک کآثا ::آثار مکتوبآثار مکتوبآثا
نگارش حديث جاثليق توسط سلماننگارش حديث جاثليق توسط سلمان..
ابوذر توسط ص پيامبر از پس حوادث ابوذرنگارش توسط ص پيامبر از پس حوادث نگارش نگارش حوادث پس از پيامبر ص توسط ابوذرنگارش حوادث پس از پيامبر ص توسط ابوذر..
 در فنون فقهدر فنون فقه  کاتب علی بن ابی طالب عکاتب علی بن ابی طالب عکتاب علی بن ابی رافع کتاب علی بن ابی رافع..
شيعه مرجع کتب جمله از قيس بن سليم شيعهکتاب مرجع کتب جمله از قيس بن سليم ..کتاب ي رجع  ب  ز ج  يس  يم بن  يب  رجع  ب  ز ج  يس  يم بن  .  .  ب 
سيره اهل بيتسيره اهل بيت::
 بيان احاديث به نقل از پيامبر ص جد مطّهر خويش باسند معنعن بيان احاديث به نقل از پيامبر ص جد مطّهر خويش باسند معنعن..

گگ  نگارش نامه های مفصل مانند رساله حقوق امام سجاد ع يا رساله نگارش نامه های مفصل مانند رساله حقوق امام سجاد ع يا رساله
..توحيد ايشان ع توحيد ايشان ع 

نيشابورینظرنظر نيشابوریحاکم اجدادش::حاکم از صادق امام بيت اهل اسانيد اجدادشاصح از صادق امام بيت اهل اسانيد اصح اصح اسانيد اهل بيت امام صادق از اجدادشاصح اسانيد اهل بيت امام صادق از اجدادش::حاکم نيشابوریحاکم نيشابورینظرنظر..
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داليل داليل 
تقدّم شيعه در تدوين حديثتقدّم شيعه در تدوين حديث

مقايسه سال وفات صادقين ع با مالک بن انسمقايسه سال وفات صادقين ع با مالک بن انس::
هه148148امام صادق ع امام صادق ع ..هه117117يا يا 114114امام باقر ع سالامام باقر ع سال..
 اولين مجموعه حديث اهل سنتاولين مجموعه حديث اهل سنته صاحب موطّا،ه صاحب موطّا،  179179مالک سال مالک سال..

 وجود سواالت متعدد ثبت شده در مجامع حديثی شيعه ازائمه ع وجود سواالت متعدد ثبت شده در مجامع حديثی شيعه ازائمه ع..
سواالت متعدد از ياران ائمه عسواالت متعدد از ياران ائمه ع..
  مياران صاحب اصل يا اصول سه امام همام باقر، صادق و کاظم  ياران صاحب اصل يا اصول سه امام همام باقر، صادق و کاظم م مم م م

..نفر نفر   39213921ع به تعداد ع به تعداد 
 اثبات تقدّ م نگارش حديث توسط شيعه اثبات تقدّ م نگارش حديث توسط شيعه..
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کثرت راويان ائمهکثرت راويان ائمه
و مصنّفات حديثی آنانو مصنّفات حديثی آنانّّ

 روايت کننده مختلف المذهبروايت کننده مختلف المذهب40004000امام صادق ع  و امام صادق ع  و
در مسجد کوفهدر مسجد کوفه» » حدّثنا جعفر بن دمحمحدّثنا جعفر بن دمحم««نفر گويندهنفر گوينده900900با با   ععامام رضاامام رضامالقات يارمالقات يار.. ر ري ري رم ويببععم وير دمحمر بن ر دمحمج بن ر وج ج ور ج ر

اصل يا کتاب در دوران ائمه ع اصل يا کتاب در دوران ائمه ع   400400تدوين تدوين : : شيخ مفيدشيخ مفيد..
ت ا د ک ين تد ا ديث ق ف اي ب قد ه تشي ا د ک ين تد ا ديث ق ف اي ب قد ه ..شيعه مقدم بر ساير فرق حديث را تدوين کرده استشيعه مقدم بر ساير فرق حديث را تدوين کرده استشي
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اصول اربع مائهاصول اربع مائه
وووو

مصنفانمصنفان
اصل چيست؟اصل چيست؟
کتاب مورد اعتمادی که از کتاب ديگری اخذ نشده باشدکتاب مورد اعتمادی که از کتاب ديگری اخذ نشده باشد::بحر العلومبحر العلوم.. وم ر ومب ر بب ری ي ب ز ی ور بب ری ي ب ز ی ور ب

 اصل مجموعه ای از عبارات امام است و اگر کتابی شامل کالم اصل مجموعه ای از عبارات امام است و اگر کتابی شامل کالم ::قهپائی قهپائی
..امام و استنباطات شرعی و عقلی باشد کتاب نامندامام و استنباطات شرعی و عقلی باشد کتاب نامند ب ب ی و ی ر ب و بم ب ی و ی ر ب و م

اصل بخش خاص از کتب حديثی ولی کتاب اصل بخش خاص از کتب حديثی ولی کتاب ::شيخ آقا بزرگ تهرانیشيخ آقا بزرگ تهرانی
اصل مسموعات مولف از امام است نه از اصل مسموعات مولف از امام است نه از . . همه نوع کتب حديثی استهمه نوع کتب حديثی است ممعع
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ياران امام صادق عياران امام صادق ع
يايايايا

صاحبان اصولصاحبان اصول
 بيشتر مولفان اصول مذکور از اصحاب امام صادق ع هستند بيشتر مولفان اصول مذکور از اصحاب امام صادق ع هستند  .  .

چرا؟چرا؟
طط ..سالسال3434طول مدت امامت امام صادق عطول مدت امامت امام صادق ع1.1.

..ساله امام صادق ع در کوفه به عنوان مرکز شيعهساله امام صادق ع در کوفه به عنوان مرکز شيعه  22حضورحضور2.2.
ع33 ايشان ت ا ا ان ز د ديث ي تد ين تد عيت ايشان ت ا ا ان ز د ديث ي تد ين تد يت ..رسميت تدوين و تدريس حديث در زمان امامت ايشان عرسميت تدوين و تدريس حديث در زمان امامت ايشان ع3.3.
..بسط يد امام ع در گسترش و آموزش حديث بسط يد امام ع در گسترش و آموزش حديث 4.4.
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نکاتی نکاتی 
11در باره اصول اربع مائه در باره اصول اربع مائه 

. . گانه را نوشته اندگانه را نوشته اند400400ياران امام ششم ع بيشتر اصول ياران امام ششم ع بيشتر اصول 1)1)
اين اصول غير از کتابهای است که شيعه در دوران اين اصول غير از کتابهای است که شيعه در دوران 2)2) ن)) ور ر ي ی به ز ير و نين ور ر ي ی به ز ير و ين

..مانند مقنع صدوق مانند مقنع صدوق ..ائمه ع تاليف کرده است ائمه ع تاليف کرده است 
قرن3)3) نيمه قرنتا نيمه طوسی،55تا شيخ و نجاشی طوسی،،عصر شيخ و نجاشی موجودموجود7878،عصر موجود موجود 7878،عصر نجاشی و شيخ طوسی،،عصر نجاشی و شيخ طوسی،55تا نيمه قرنتا نيمه قرن3)3)

..بوده استبوده است
د4)4) دا ت تفا کتاب با ل ا ه شي ای عل بيشت نظ دطابق دا ت تفا کتاب با ل ا ه شي ای عل بيشت نظ طابق ..مطابق نظربيشترعلمای شيعه اصل با کتاب تفاوت داردمطابق نظربيشترعلمای شيعه اصل با کتاب تفاوت دارد4)4) www*p
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نکاتی نکاتی 
22در باره اصول اربع مائهدر باره اصول اربع مائه

..هر اصل مرويات يک امام يا چند امام مانند اصل زيد نرسیهر اصل مرويات يک امام يا چند امام مانند اصل زيد نرسی1.1.
..يکی ازعلل اعتبار کتب و اصول ، وثاقت مولفان يکی ازعلل اعتبار کتب و اصول ، وثاقت مولفان 2.2. ن و و و و ب ر ب ز ی ني و و و و ب ر ب ز ی ي
..علت ديگر اعتبار کتب و اصول ،ثبت فوری احاديث علت ديگر اعتبار کتب و اصول ،ثبت فوری احاديث 3.3.
فته44 بين از ه ب ا کتب ين تد از پ ل ا فتهاکث بين از ه ب ا کتب ين تد از پ ل ا اکث ..اکثر اصول پس از تدوين کتب اربعه از بين رفته اکثر اصول پس از تدوين کتب اربعه از بين رفته 4.4.
پس از تدوين کتب جوامع اوليه نيازی به حراست از پس از تدوين کتب جوامع اوليه نيازی به حراست از 5.5.

ل لا www*p..اصول نبوداصول نبودا
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اصول در دسترساصول در دسترس
وووو

موجودموجود
 اصل در مستطرفات کتاب سرائر اصل در مستطرفات کتاب سرائر   1313گانه گانه 400400از اصول از اصول

..به دست ما رسيده است به دست ما رسيده است 
اصل مذکور را در آخر سرائر به اختصار اصل مذکور را در آخر سرائر به اختصار 1313ابن ادريسابن ادريس

..آورده استآورده است
طط  اختصار ابن ادريس معروف به مستطرفات سرائر اختصار ابن ادريس معروف به مستطرفات سرائر..

بغدادبغداد– – واسط واسط ((اکثر مولفان اصول به جای مانده،کوفی يا عراقیاکثر مولفان اصول به جای مانده،کوفی يا عراقی((

برخی از صاحبان اصول ،ازاصحاب اجماعبرخی از صاحبان اصول ،ازاصحاب اجماع..
 اصل در خاتمه مستدرک با شرح حال مولفاناصل در خاتمه مستدرک با شرح حال مولفان  1616وجود وجود..
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اسامی صاحبان اسامی صاحبان 
اصل ناقل از چند اماماصل ناقل از چند امام

راوی امامراوی امام راوی امامراوی امام راوی امامراوی امام نام کتابنام کتاب رديفرديف

---- کاظم عکاظم ع صادق عصادق ع زيد نرسیزيد نرسی   11..

کاظم عکاظم ع صادق عصادق ع عبدهللا بن يحيی الکاهلیعبدهللا بن يحيی الکاهلی 22..

ع عصادق صادق ع عباقر باقر خراسان عمره اب بن خراسانسالم عمره اب بن سالم صادق عصادق ع33 باقر   عباقر   ع سالم بن ابی عمره خراسانیسالم بن ابی عمره خراسانی 33..

کاظم عکاظم ع صادق ع صادق ع  حسين بن عثمان بن شريک عامری حسين بن عثمان بن شريک عامری 
کوقیکوقی

44..
ی یو و

رضا عرضا ع کاظم ع کاظم ع  صادق ع  صادق ع   ظريف بن ناصحظريف بن ناصح 55..

ع عکاظم کاظم ع عصادق صادق واسطی منصور ابن بن واسطیدرست منصور ابن بن درست م عم ع..66 ق عق ع ی ور و بن  یر بن  ور و بن  ر بن  66..
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آن سابقه و آناجماع سابقه و اجماع و سابقه آناجماع و سابقه آناجماع

ا ا ا اا ا ا اا ا ک ا ا ا ا اگ ا ک ا ا ا ا گ گروهی از اصحاب ائمه ع که بر صحت روايات گروهی از اصحاب ائمه ع که بر صحت روايات ::اصحاب اجماعاصحاب اجماع
..ايشان هرچند مرسل يا مرفوع ، ادعای اجماع شده استايشان هرچند مرسل يا مرفوع ، ادعای اجماع شده است

عبارت بار اولين عبارتکّشی بار اولين تصديق««کّشی علی االصابة تصديقاجمعت علی االصابة يايا»»اجمعت ر  ب ر  ين ب و ر ی  ب ر  ين ب و يق « « ی  ی  ب  ال يق ج  ی  ب  ال ي ي » » ....ج 
..همانند آنرا در سه جای کتاب رجال بکار بردهمانند آنرا در سه جای کتاب رجال بکار برد

 مير داماد راشحه سوم کتاب رواشح السماويه را به اصحاب اجماع مير داماد راشحه سوم کتاب رواشح السماويه را به اصحاب اجماع
داد ا داداخت ا ..اختصاص داداختصاص داداخت

نفر اصحاب اجماع غالبا ً قبل از دوره تدوين رسمی نفر اصحاب اجماع غالبا ً قبل از دوره تدوين رسمی 2121يا يا 1818تعدادتعداد
.  .  حديث به نگارش اصل يا کتاب حديث پرداخته اندحديث به نگارش اصل يا کتاب حديث پرداخته اند پپ

 ،برخی ديگر از اصحاب ائمه در حوزه های ديگرمتخصص بودند، برخی ديگر از اصحاب ائمه در حوزه های ديگرمتخصص بودند
مانند مومن طاق در کالممانند مومن طاق در کالم
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اسامی اصحاب اجماعاسامی اصحاب اجماع
اّول اّولطبقه طبقه اولطبقه اولطبقه

ياران صادقين عياران صادقين ع
مالحظاتمالحظات وبژگیوبژگی منطقهمنطقه امامامام امامامام نامنام رديفرديف

-- ---- ععصادقين صادقين  زرارة بن اعينزرارة بن اعين 11..
افقه طبقه اولافقه طبقه اول

ين بن ر ينزر بن ر زر

طول سجودطول سجود دانای به شعر دانای به شعر 
عربعرب

کوفهکوفه صادقين عصادقين ع سجاد عسجاد ع معروف بن خّربوذ معروف بن خّربوذ 
قريش قريشمک مک

11..
عربعرب مکی قريشیمکی قريشی

از اوتاد از اوتاد 
واعالم دينواعالم دين

خاصخاصفقيه وياران فقيه وياران  -- ---- ععصادقين صادقين  بريد بن معاويه عجلی بريد بن معاويه عجلی  22..

ق قا دارای کتاب دارای کتاب   ا
مناسک حجمناسک حج

ثقه و از موالیثقه و از موالی کوفهکوفه -- صادقين عصادقين ع يحيی بن يحيی بن ابوبصير اسدیابوبصير اسدی

ابو بصير مرادیابو بصير مرادیقاسم يا قاسم يا 
33..

عربی صميمعربی صميم از مخبتين و ثقهاز مخبتين و ثقه -- -- ععصادقين صادقين  فضيل بن يسار نهدیفضيل بن يسار نهدی 44..

اخذ اخذ 
4600046000

از بزرگان شيعهاز بزرگان شيعه کوفهکوفه -- ععصادقين صادقين  دمحم بن مسلم ثقفی دمحم بن مسلم ثقفی 
کوفیکوفی

55..
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اسامی اصحاب اجماع اسامی اصحاب اجماع   
طبقه دّومطبقه دّوم

ع کاظم و صادق امام عياران کاظم و صادق امام ياران امام صادق و کاظم ع ياران امام صادق و کاظم ع ياران
مالحظاتمالحظات وبژگیوبژگی منطقهمنطقه امامامام امامامام نامنام رديفرديف

ان ا ناد اننا ا ناد نا ثقه ه خ ثقهش ه خ ش کاظکاظ ع عادق ادق ا د ن ال د ن ل نابينادرپايان نابينادرپايان 11
عمرعمر

شيخ وجه ثقه شيخ وجه ثقه 
صاحب اصلصاحب اصل

---- کاظم عکاظم ع صادق عصادق ع جميل بن دراججميل بن دراج 11..

ثقه عينثقه عين ---- کاظم عکاظم ع ---- عبدهللا بن مسکانعبدهللا بن مسکان 22..

موالیموالی واقفی فقيه ثقهواقفی فقيه ثقه ---- ---- صادق عصادق ع عبدهللا بن بکيربن عبدهللا بن بکيربن 
اعين شيبانیاعين شيبانی

33..

مم190190موالیموالی ثقهثقه کوفهکوفه رضا عرضا ع صادق عصادق ع حمادبن عثمان فزاریحمادبن عثمان فزاری 44..

کتابکتاب ثقه فاضل جليلثقه فاضل جليل ---- رضا ع رضا ع  صادق عصادق ع حماد بن عثمان حماد بن عثمان  55..
کاظم عکاظم ع ))نابناب((رواسی رواسی 

موالی بجيلهموالی بجيله ناووسی ، کتابناووسی ، کتاب کوفهکوفه کاظم عکاظم ع صادق عصادق ع ابان عثمانابان عثمان 66..
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اسامی اصحاب اجماع اسامی اصحاب اجماع 
سّوم سّومطبقه طبقه سومطبقه سومطبقه

ياران امام کاظم و رضا عياران امام کاظم و رضا ع
مالحظاتمالحظات وبژگیوبژگی منطقهمنطقه امامامام امامامام نامنام رديفرديف

اتهام واقفیاتهام واقفی وجه ثقه وجه ثقه  ---- رضا عرضا ع کاظم عکاظم ع يونس بن عبد الرحمنيونس بن عبد الرحمن 11..

ضرب حبس ضرب حبس  کتابکتاب1919--ارسالارسال ---- رضا عرضا ع کاظم عکاظم ع دمحم بن ابی عميردمحم بن ابی عمير 22..

اصيل اصيلعرب عرب **کتابکتاب––ثقهثقه اهوازاهواز ع عرضا رضا ع عکاظم کاظم ازدی ايوب بن ازدیفضالة ايوب بن فضالة عرب اصيلعرب اصيل33 کتابکتاب––ثقهثقه اهوازاهواز رضا عرضا ع کاظم عکاظم ع فضالة بن ايوب ازدیفضالة بن ايوب ازدی 33..

جوادجواد  ديداربا امامديداربا امام يار خاص کتابيار خاص کتاب کوفهکوفه رضا عرضا ع کاظم عکاظم ع بزنطیبزنطی  ابی نصرابی نصر  ....احمد بن احمد بن  44..

يار يار 6060زز11روايتروايت
صادق عصادق ع

**ثقه صدق کتابثقه صدق کتاب کوفهکوفه رضا عرضا ع کاظم عکاظم ع سّرادسّراد  حسن بن محبوبحسن بن محبوب 55..

موالموال ---- کوفهکوفه ع عرضا رضا ع عکاظم کاظم مغيره بن مغيرهعبدهللا بن عبدهللا موالیموالی66 ---- کوفهکوفه رضا عرضا ع کاظم عکاظم ع عبدهللا بن مغيرهعبدهللا بن مغيره 66..

ارسال کفنارسال کفن کتابکتاب1212ثقه ثقه  مدينهمدينه عع  رضارضا کاظم عکاظم ع بجلّیبجلّی  بن يحيیبن يحيیصفوان صفوان  77..
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مولفين غير امامی مولفين غير امامی 
دردردردر

بين اصحاب ائمهبين اصحاب ائمه
در بين ياران ائمه ، برخی افراد غير شيعه نيز بوده انددر بين ياران ائمه ، برخی افراد غير شيعه نيز بوده اند..
 ائمه از بذل علم و حديث برای تمام ياران خود دريغ ائمه از بذل علم و حديث برای تمام ياران خود دريغ

..نکردندنکردند
برخی اصحاب اجماع از افراد غير شيعی هستندبرخی اصحاب اجماع از افراد غير شيعی هستند..
 بعضی سنيان مشايخ حديث شيعه بعضی سنيان مشايخ حديث شيعه::

ویحفص بن غياث،قاضی بخش شرقی بغداد از سوی حفص بن غياث،قاضی بخش شرقی بغداد از سوی 1.1. ز ب ی ر ش ب ی ي بن ویص ز ب ی ر ش ب ی ي بن ص
..هارون الرشيد  هارون الرشيد  

وغياث بن کلوب، قاضی بنی عباس در کوفه غياث بن کلوب، قاضی بنی عباس در کوفه 2.2. ر س ب ی ب ی وب بن وي ر س ب ی ب ی وب بن ي
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مولفين غير امامی مولفين غير امامی 
دردردردر

بين اصحاب ائمهبين اصحاب ائمه
برخی مشايخ غير امامی حديث شيعهبرخی مشايخ غير امامی حديث شيعه : :

..علی بن ابی حمزه بطائنی، پس از امام کاظم واقفی شدعلی بن ابی حمزه بطائنی، پس از امام کاظم واقفی شد1.1. ی و م م ز پس ی ب ز بی بن یی و م م ز پس ی ب ز بی بن ی

..بنو فّضّ◌ال،فطحی مذهببنو فّضّ◌ال،فطحی مذهب2.2.
ذهب33 اقف ن ي ذهبطاط اقف ن ي طاط ..طاطريون، واقفی مذهبطاطريون، واقفی مذهب3.3.
..عبدهللا بن بکير، اصحاب اجماع و ثقه و واقفیعبدهللا بن بکير، اصحاب اجماع و ثقه و واقفی4.4.
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شيعه حديث نشر مهم شيعهمراکز حديث نشر مهم 11مراکز مهم نشر حديث شيعهمراکز مهم نشر حديث شيعه11مراکز

 ريشه اصلی شيعه به عهد پيامبر باز می گردد، و ليکن تا ريشه اصلی شيعه به عهد پيامبر باز می گردد، و ليکن تا
..پايان عصر تابعان دسته بندی مذهبی وجود نداردپايان عصر تابعان دسته بندی مذهبی وجود ندارد

هفت فقيه تابعی در مدينه،بر اساس منقوالت روائیهفت فقيه تابعی در مدينه،بر اساس منقوالت روائی..
رای و حديث گرايش دو تحت مذاهب رایتمامی و حديث گرايش دو تحت مذاهب ..تمامی مذاهب تحت دو گرايش حديث و رای تمامی مذاهب تحت دو گرايش حديث و رای تمامی
  گرايش حديثی گرايش حديثی ....مالک، ثوری ومالک، ثوری و..

ف ا ا ال فة ا ا ال اة ا ش ا اگ ا ش ا گ گرايش اجتهادیگرايش اجتهادی....ربيعة الرای،ابوحنيفه وربيعة الرای،ابوحنيفه و..www*p
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شيعه حديث نشر مهم شيعهمراکز حديث نشر مهم 22مراکز مهم نشر حديث شيعهمراکز مهم نشر حديث شيعه22مراکز

همزمان با ساير مذاهب مراجعه شيعيان نيز به ائمه خودهمزمان با ساير مذاهب مراجعه شيعيان نيز به ائمه خود..
صادقين ملجاء شيعه و ائمه برخی مذاهب ديگردر مدينهصادقين ملجاء شيعه و ائمه برخی مذاهب ديگردر مدينه.. ي ر ر ي ب ی بر و ي ج يين ر ر ي ب ی بر و ي ج ين
قمقم––حله حله --بغدادبغداد--کوفهکوفه: : مراکز شيعهمراکز شيعه--
ق قکزيت قيان::کزيت ل لط ت علت به ن ي اش ت قيانا ل لط ت علت به ن ي اش ت ا مهاجرت اشعريون به علت تسلط سلجوقيان مهاجرت اشعريون به علت تسلط سلجوقيان ::مرکزيت قممرکزيت قم

..بر بغداد و سختگيری آنان بر شيعهبر بغداد و سختگيری آنان بر شيعه
لّ لّک آلک ش آلک ش ک حکومت شيعی آل مزيدحکومت شيعی آل مزيد::مرکزيت حلهمرکزيت حله..www*p
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شيعه حديث نشر مهم شيعهمراکز حديث نشر مهم 33مراکز مهم نشر حديث شيعهمراکز مهم نشر حديث شيعه33مراکز

داليل مرکزيت کوفهداليل مرکزيت کوفه::
عمهاجرت و حکومت علی عمهاجرت و حکومت علی ع1.1. ی و و جر عه ی و و جر ه
..مظالم بنی اميه بر شيعيان مظالم بنی اميه بر شيعيان 2.2.
عالقه33 نشان ين ا ا از ت عالقهدع نشان ين ا ا از ت دع ..دعوت از امام حسين نشان عالقهدعوت از امام حسين نشان عالقه3.3.
..قيام توابين، کشتار شيعه قيام توابين، کشتار شيعه 4.4.
www*p..ساله امام صادق ع ساله امام صادق ع   22اقامت اقامت 5.5.
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شيعه حديث نشر مهم شيعهمراکز حديث نشر مهم 44مراکز مهم نشر حديث شيعهمراکز مهم نشر حديث شيعه44مراکز

مالحظاتمالحظات ويژکیويژکی نام برخی اصحاب صادقين  دارای اصل نام برخی اصحاب صادقين  دارای اصل  رديفرديف

شيعه در دو دنياشيعه در دو دنيا تابعیتابعی حمران بن اعينحمران بن اعين 11..

کتا کتاثق ثق ا ث اا ث ا ثقه کتابثقه کتاب22 حمادبن عثمانحمادبن عثمان 22..

مرگ در زمان صادقمرگ در زمان صادق نبی ووصینبی ووصی  حضور نزدحضور نزد بکير بن اعين بکير بن اعين  33..

فقيه فقيهوجه وجه اچماع اچماعاصحاب اصحاب عجل معاويه بن عجلبريد معاويه بن بريد وجه فقيهوجه فقيه44 اصحاب اچماعاصحاب اچماع بريد بن معاويه عجلیبريد بن معاويه عجلی 44..

دارای اصلدارای اصل ميزانميزان: : صادقصادق ابراهيم بن نعيم کنانیابراهيم بن نعيم کنانی 55..

صادق زمان در صادقمرگ زمان در مرگ اباطفيل از اباطفيلنقل از نقل جعفی عبدالرحمن بن جعفیاسماعيل عبدالرحمن بن اسماعيل ق..66 ن  ر ز قر  ن  ر ز ر  يل ب ز  يلل  ب ز  ل  ی ن ج ر ب یيل بن  ن ج ر ب يل بن  66..

يار امام صادق عيار امام صادق ع مفّسر، شيعهمفّسر، شيعه اسماعيل بن عبدالرحمن سدّیاسماعيل بن عبدالرحمن سدّی 77..

فقيهفقيه اصحاب اجماعاصحاب اجماع ابان بن عثمان احمر بجلیابان بن عثمان احمر بجلی 88..
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جوامع حديث قبل ازجوامع حديث قبل از
کتب اربعهکتب اربعه

 تالش برای جمع و انضمام اصول ،کتب و نقل شفاهی تالش برای جمع و انضمام اصول ،کتب و نقل شفاهی
..تدوين مجامع موضوعیتدوين مجامع موضوعی= = محدّ ثا ن شيعه محدّ ثا ن شيعه 
گگ  اين مجامع گاهی با نام موضوع يا نام مولف شناخته شد اين مجامع گاهی با نام موضوع يا نام مولف شناخته شد..

تک موضوعیتک موضوعی... ... کتاب الصالة  و کتاب الصالة  و   --کتاب الزکاةکتاب الزکاة
دارای کتب عديده دارای کتب عديده : : محاسن برقیمحاسن برقی..
 ًکتب بزنطی ،صفوان، حسين بن سعيدکتب بزنطی ،صفوان، حسين بن سعيد::ثالثين کتاباً ثالثين کتابا.. ب بين يين بن ين ن و ی بز يب بن ين ن و ی بز ب
 کتاب  کتاب    3030حدودحدود==ابواب فقه ابواب فقه ––تعداد کتب کافی تعداد کتب کافی..w
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اسامی برخی اسامی برخی 
جوامع حديثی قبل از جوامع حديثی قبل از 

اربعه اربعهکتب کتب اربعهکتب اربعهکتب
..محاسن برقیمحاسن برقی: : احمد بن دمحم برقی احمد بن دمحم برقی 1.1.
..کتب بزنطی ،صفوان، حسين بن سعيدکتب بزنطی ،صفوان، حسين بن سعيد::ثالثين کتاباً  ثالثين کتاباً  2.2.
نيشابوری33 شاذان بن نيشابوریفضل شاذان بن کتابکتاب180180::فضل ..کتابکتاب180180::فضل بن شاذان نيشابوریفضل بن شاذان نيشابوری3.3.

..کتاب کتاب   5050: : ابراهيم بن دمحم ثقفیابراهيم بن دمحم ثقفی4.4.
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کتب اربعه حديث شيعهکتب اربعه حديث شيعه
11الکافیالکافی

هه  329329دمحم بن يعقوب کلينی م دمحم بن يعقوب کلينی م ::تاليفتاليف
اوثق الناس فی الحديثاوثق الناس فی الحديث::نجاشینجاشی((ثقة االسالم،ثقة االسالم،::لقب کلينیلقب کلينی  .  . ی ي یب ي ی((ممب یج يج ی س ق يو ی س ق و

.).)عالمه حلّی و ابن داوود نيز می پذيرندعالمه حلّی و ابن داوود نيز می پذيرند
عباسی مقتدر دوران در اماميه فقهای رئيس عباسیکلينی، مقتدر دوران در اماميه فقهای رئيس ..کلينی، رئيس فقهای اماميه در دوران مقتدر عباسی کلينی، رئيس فقهای اماميه در دوران مقتدر عباسی کلينی،
 ،329329تا تا 260260--سالسال  2020مدت تاليف کتاب، مدت تاليف کتاب..

کل کلا شاا ثقا ل شاا ثقا ل ا اصول معتمده وثقات مشايخاصول معتمده وثقات مشايخ::منابع کلينیمنابع کلينیwww*p
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کتب اربعه حديث شيعهکتب اربعه حديث شيعه
22الکافیالکافی  

و قلُت انّک تحبُّ ان يکون عندک و قلُت انّک تحبُّ ان يکون عندک : : عبارت مولف در ديباچه کتابعبارت مولف در ديباچه کتاب
وجه تسميه کتاب وجه تسميه کتاب ؛ ؛ يجمع فيه من جميع فنون علم الدينيجمع فيه من جميع فنون علم الدين  کافٍ کافٍ کتاب کتاب 

..الکافی الکافی به به 
و قد يسر هللا و له و قد يسر هللا و له ؛؛درخواست يکی از شيعياندرخواست يکی از شيعيان::علت تاليف کتابعلت تاليف کتاب

..  و ارجو ان يکون بحيث توّخيتو ارجو ان يکون بحيث توّخيت  تاليف ما سئلتتاليف ما سئلتالحمد الحمد 
ذکر روايت صحيح تر در مرتبه نخست ذکر روايت صحيح تر در مرتبه نخست ::روش کلينی در الکافیروش کلينی در الکافی.. ی یی www*pححی
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کتب اربعه حديث شيعهکتب اربعه حديث شيعه
33الکافیالکافی  

روضة روضة ––فروع فروع ––اصول اصول : : اجزاء کتاب کافیاجزاء کتاب کافی..
ی::ويژگی های روضه کافیويژگی های روضه کافی رو ی ی یويژ رو ی ی ويژ

..تواريختواريخ..قصصقصص..رسائل ائمهرسائل ائمه..خطب خطب ::محتویمحتوی1.1.
فق22 کا ا داد ت فقک کا ا داد ت ک ..کمی تعداد احکام فقهیکمی تعداد احکام فقهی2.2.
..دقت در اسناد در مقايسه با ساير اجزا کتاب، اندکدقت در اسناد در مقايسه با ساير اجزا کتاب، اندک3.3.
. . کم توجهی به سند به علت تسامح در ادله سنن کم توجهی به سند به علت تسامح در ادله سنن 4.4. www*p
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جدول تعداد احاديث کتاب شريف جدول تعداد احاديث کتاب شريف 
44الکافیالکافی

جمع احاديثجمع احاديث   تعداد حديثتعداد حديث تعداد کتابتعداد کتاب محتوامحتوا نام جزءنام جزء

::حاجی نوری حاجی نوری 
1619916199  

          37853785      3535--              
5050--

اختالفیاختالفی

3131--              
3232--              
3434

علمعلم- - اعتقادیاعتقادی
دعادعا- - قرانقران اصولاصول

اختالفیاختالفی 3434--            
:                    :                    متاخرين  متاخرين  
1612116121        10791079                    2626 فروع فقهیفروع فقهی فروعفروع

:   :   مرحوم غفاری مرحوم غفاری 
1517615176 597597 11

رسائل رسائل --خطبخطب
......مواعظ ومواعظ و--ائمهائمه 597597    روضهروضه                 11
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کتب اربعه شيعهکتب اربعه شيعه
احاديث توزيع احاديثنمودار توزيع نمودار توزيع احاديثنمودار توزيع احاديثنمودار
55در کتاب الکافیدر کتاب الکافی

تعداد احاديث کتاب الکافی ،مورد اختالف استتعداد احاديث کتاب الکافی ،مورد اختالف است..
نمودار زير بر اساس شمارش متاخران استنمودار زير بر اساس شمارش متاخران است..
 حديث از شمارش حديث از شمارش   7878است کهاست که  1612116121جمع احاديث نمودار جمع احاديث نمودار

.  .  حاجی نوری کمتر استحاجی نوری کمتر است

6000
7000
8000
9000

10000

صحيح5072
ف9485 ض

0
1000
2000
3000
4000
5000

حديث حديث
ف

حديث قوی حديث حسن حديث موثق

ضعيف9485
قوی302
حسن144
موثق118

صحيح ضعيف
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کتب اربعه شيعه کتب اربعه شيعه   
علت تشکيک درعلت تشکيک در

الکافی روضة الکافیانتساب روضة 66انتساب روضة الکافیانتساب روضة الکافی66انتساب
 علما درانتساب اين کتاب به کلينی به موافق و مخالف علما درانتساب اين کتاب به کلينی به موافق و مخالف

..تقسيم شده اندتقسيم شده اند
ادله مخالفانادله مخالفان::

افندی در کتاب افندی در کتاب .(.(انتساب روضه به ابن ادريس حلی انتساب روضه به ابن ادريس حلی 1.1.
کافی شارح خليل مال از نقل به العلما کافیرياض شارح خليل مال از نقل به العلما ی))رياض رح  يل  ز   ل  ض  ب  یري رح  يل  ز   ل  ض  ب  ))ري

..غير قابل اثبات غير قابل اثبات . . انتساب نظر به شهيد ثانیانتساب نظر به شهيد ثانی2.2.
ت ا نش ائه ا ل ل قت تق ا نش ائه ا ل ل قت ق در حقيقت دليلی ارائه نشده استدر حقيقت دليلی ارائه نشده است..
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کتب اربعه شيعه کتب اربعه شيعه 
الکاف روضة الکافانتساب روضة انتساب روضة الکافیانتساب روضة الکافیانتساب

77به کلينیبه کلينی
ّّ ادلّه موافقانادلّه موافقان::

یتصريح نجاشی به وجود روضه در تاليفات کلينیتصريح نجاشی به وجود روضه در تاليفات کلينی1.1. ي ي ر رو وجو ب ی ج یريح ي ي ر رو وجو ب ی ج ريح

..تصريح شيخ طوسی به وجود روضه در تاليفات کلينیتصريح شيخ طوسی به وجود روضه در تاليفات کلينی2.2.
کلين33 تاليفات د ضه د به ب آش ش ي کلينت تاليفات د ضه د به ب آش ش ي ..تصريح شهر آشوب به وجود روضه در تاليفات کلينیتصريح شهر آشوب به وجود روضه در تاليفات کلينی3.3.ت
..هماهنگی سياق احاديث روضه با ساير کتب کافی هماهنگی سياق احاديث روضه با ساير کتب کافی 4.4.
 تقدم زمانی نجاشی و طوسی بر مخالفان و وحدت سياق تقدم زمانی نجاشی و طوسی بر مخالفان و وحدت سياق

..مبين انتساب روضه به کلينی استمبين انتساب روضه به کلينی است
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کتب اربعه شيعهکتب اربعه شيعه
الکاف الکافکتاب 88کتاب الکافیکتاب الکافی88کتاب
عده کلينیعده کلينی

 عده ، جماعتی از مشايخ حديث مولف که توسط آنان عده ، جماعتی از مشايخ حديث مولف که توسط آنان
..روايت را نقل ميکند روايت را نقل ميکند 

آآ  در آغاز برخی از اسناد احاديث کافی عبارت عدّة من در آغاز برخی از اسناد احاديث کافی عبارت عدّة من
..وجود دارد وجود دارد ... ... اصحابنا عن اصحابنا عن 

کلينی با عبارت مذکور ، از سه نفر نقل می کندکلينی با عبارت مذکور ، از سه نفر نقل می کند::
..احمد بن دمحم بن عيسی احمد بن دمحم بن عيسی 1.1.
..احمد بن دمحم بن خالد برقی احمد بن دمحم بن خالد برقی 2.2.
..سهل بن زيادسهل بن زياد3.3. زي بن زيه بن ه
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کتب اربعه شيعهکتب اربعه شيعه
الکاف الکافکتاب 99کتاب 99کتاب الکافیکتاب الکافی  
عده کلينیعده کلينی

افراد هر يک از سه عده متفاوتندافراد هر يک از سه عده متفاوتند..
 بلکه بلکه ..شيخ عده کلينی منحصر به سه نفر ، نامبرده نيست شيخ عده کلينی منحصر به سه نفر ، نامبرده نيست

..دارای مشايخ متعددی استدارای مشايخ متعددی است
 نسبت به بعضی افراد عده در کتب رجال مدح و قدحی نسبت به بعضی افراد عده در کتب رجال مدح و قدحی

نرسيده ولی چون بعضی از افراد ديگر در هر سه عده نرسيده ولی چون بعضی از افراد ديگر در هر سه عده گگ
توثيق شده اند ، قهراً سند کلينی به وسيله آنان تا شخص توثيق شده اند ، قهراً سند کلينی به وسيله آنان تا شخص 

ا خ تاخ طال ا ه نه ل انق خ تاخ طال ا ه نه ل . . منقول عنه ،به اصطالح متاخرين صحيح خواهد بودمنقول عنه ،به اصطالح متاخرين صحيح خواهد بودنق
                                                                                

»        »        ..به نقل از توضيح المقال به نقل از توضيح المقال 218218علم الحديث صعلم الحديث ص««                                                                                             ححمم
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کتب اربعه شيعهکتب اربعه شيعه
1010شروح کافی شروح کافی 

 حاشيه نگاشته شده استحاشيه نگاشته شده است  2323شرح و شرح و   1212برای کافی برای کافی..
 اسامی  برخی موارد مهم به شرح زير است اسامی  برخی موارد مهم به شرح زير است::

مالحظاتمالحظات حاشيهحاشيه شرحشرح مولفمولف نام کتابنام کتاب رديفرديف

فروع و اصول فروعشرح و اصول جلدجلد2626شرح ** مجلسی مجلسیعالمه عالمه العقول العقولمراة مراة جلد جلد   2626شرح اصول و فروع شرح اصول و فروع 11 عالمه مجلسیعالمه مجلسی مراة العقولمراة العقول 11..

شرح خطبه کافی ومصطلحاتشرح خطبه کافی ومصطلحات ** مير دامادمير داماد الرواشج السماويهالرواشج السماويه 22..

شرح اصول و عبادات فروعشرح اصول و عبادات فروع ** مالخليل قزوينیمالخليل قزوينی الصافیالصافی 33..

جلد با تعليقات شعرانیجلد با تعليقات شعرانی  1212 ** مال صالح م مال صالح م 
10861086

مال صالح مازندرانیمال صالح مازندرانی 44..

ايران در مکرر ايرانچاپ در مکرر چاپ ** شيرازی ی شيرازیصدرا ی صدرا مالصدرا مالصدراشرح شرح ن..55 ير ر  رر  پ  نچ ير ر  رر  پ  چ زی ير زیر ی  ير ر ی  ر ررح  رح  55..
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کتب اربعه شيعهکتب اربعه شيعه
1111برخی چاپ هابرخی چاپ ها

 شيعيان با پيدايش صنعت چاپ به نشر کتب حديثی خود اهتمام شيعيان با پيدايش صنعت چاپ به نشر کتب حديثی خود اهتمام
::کردند،لذا برخی طبع های کتاب اصول کافی عبارتند کردند،لذا برخی طبع های کتاب اصول کافی عبارتند 

ويژگیويژگی تصحيحتصحيح حاشيهحاشيه مقدمهمقدمه تاريختاريخ نام چاپنام چاپ رديفرديف
مشارمشار فهرستفهرست ---- ------ ق12781278 قه ه سنگی سنگیجاپ جاپ رر..11 هرهر ی ق ق12781278 پ  یج پ  ج 11..

دار الکتب  االسالميهدار الکتب  االسالميه ---- غفاریغفاری  ::مقابلهمقابله محفوظمحفوظ  ح عح ع ه قه ق13751375 چاپ حروفیچاپ حروفی 22..
رساله رجالرساله رجال حسن زادهحسن زاده   غفاریغفاری غفاریغفاری ---- چاپ حروفیچاپ حروفی 33..

جلدیجلدی صالح در صالح در     1212- - ذيلذيل با شرح مالبا شرح مال چاپ حروفیچاپ حروفی 44..
جلد مقدمهجلد مقدمه 1212العقول العقول     22جلدی با جلدی با  مرآةمرآة   با شرحبا شرح چاپ حروفیچاپ حروفی 55..

66..
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کتب اربعه شيعهکتب اربعه شيعه
1212برخی ترجمه هابرخی ترجمه ها

 ، از جمله راه های فهم متون دينی ترجمه به زبان هر قوم است ، از جمله راه های فهم متون دينی ترجمه به زبان هر قوم است
گ ل گآ ل شيعيان نيز در دوره صفوی ترجمه را آغاز کرده و اولين گام ها شيعيان نيز در دوره صفوی ترجمه را آغاز کرده و اولين گام ها آ

ترجمه وشرح مال خليل قروينی بر کافی و شرح من ال ترجمه وشرح مال خليل قروينی بر کافی و شرح من ال : : عبارت ازعبارت از
کاف کتاب های ه ترج برخ حال ، ل ا جل ط ت کافيحضر کتاب های ه ترج برخ حال ، ل ا جل ط ت ::يحضر توسط مجلسی اول ، حال برخی ترجمه های کتاب کافی يحضر توسط مجلسی اول ، حال برخی ترجمه های کتاب کافی ::يحضر

ويژگويژگ ترجمهترجمه شرحشرح ناشرناشر تاريختاريخ شرح شرحنا نا ويژگیويژگیرديفرديف ترجمهترجمه شرحشرح ناشرناشر تاريختاريخ نام شرحنام شرح رديفرديف
گام اولگام اول           ** .  .  شرح شرح  ---- عهد صفویعهد صفوی مال خليل قزوينیمال خليل قزوينی 11..

جلدیجلدی55           ** ---- اسالميهاسالميه معاصرمعاصر باقرکمره ایباقرکمره ایميرزاميرزا 22..
متنمتن. . ترجمهترجمه           ** ---- ا سالميها سالميه معاصرمعاصر رسولیرسولی..مصطفویمصطفوی 33..
بهبودیبهبودی           ** ---- ---- معاصرمعاصر منتخب کافیمنتخب کافی 44..
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منمنكتاب كتاب منمنكتابكتاب
ض ضال ال يحضرهال يحضرهال
الفقيهالفقيهالفقالفق
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کتب اربعه شيعهکتب اربعه شيعه
11من ال يحضره الفقيهمن ال يحضره الفقيه

ششلل شيخ صدوقشيخ صدوق::مولفمولف
..ابو جعفر دمحم بن علی بن حسين بن موسی بن بابويه قمیابو جعفر دمحم بن علی بن حسين بن موسی بن بابويه قمی

صدوق های صدوقويژگ های ::ويژگ ويژگی های صدوقويژگی های صدوق::
صدوق صدوق ..شيخ طوسی در الغيبة شيخ طوسی در الغيبة ..نجاشی در رجال نجاشی در رجال ((..والدت با دعای امام زمان عج والدت با دعای امام زمان عج 1.1.

))درکمال الديندرکمال الدين

القا22 القالق ثقلق ث ا ا افظ طائف فق خ ثقش ث ا ا افظ طائف فق خ ش شيخ ،فقيه،وجه طائفه،حافظ احاديث،  ثقه، بصير شيخ ،فقيه،وجه طائفه،حافظ احاديث،  ثقه، بصير ::ملقب به القابملقب به القاب2.2.
..به اخبار و رجالبه اخبار و رجال

ری3.3. ریساکن ..ساکن ..ن  رین  ری3.3.

صدوق مرد رحله های حديثی به مناطق خراسان، نيشابور، صدوق مرد رحله های حديثی به مناطق خراسان، نيشابور، 4.4.
.  .  سمرقند، مرو رود ، تاشکند ،ايالق سمرقند، مرو رود ، تاشکند ،ايالق 
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کتب اربعه شيعهکتب اربعه شيعه
22من ال يحضره الفقيهمن ال يحضره الفقيه

نعمةنعمة««درخواست شريف ابو عبدهللادرخواست شريف ابو عبدهللا::  تاليف من ال يحضره الفقيهتاليف من ال يحضره الفقيه««..
 نعمة کيست ؟ نعمة کيست ؟

ةة مقتول و مدفون شيراز بدون شرح حال رجالی مقتول و مدفون شيراز بدون شرح حال رجالی ””ابن سبةابن سبة““دمحم الصورانیدمحم الصورانی..
پيشنهاد نعمة پيشنهاد نعمة :  :  نام گذاری کتابنام گذاری کتاب  .  .

لط لطلگ لگ ..الگو برداری از من ال يحضره الطبيب ،رازی الگو برداری از من ال يحضره الطبيب ،رازی                                             
منطقه ايالق در بالد تاشکند منطقه ايالق در بالد تاشکند : : محل تاليفمحل تاليف..
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کتب اربعه شيعهکتب اربعه شيعه
33من ال يحضره الفقيهمن ال يحضره الفقيه

ايالق کجاست ؟ايالق کجاست ؟
ياقوت حمویياقوت حموی::

نواحی نيشابورنواحی نيشابور1.1.

رنواحی بخارانواحی بخارا2.2. ب ی رو ب ی و

))تاشکندتاشکند((بالد شاش بالد شاش 3.3.
است صدوق عبارت در که ايالقی ً استمسلما صدوق عبارت در که ايالقی ً ذلک((مسلما ذلکو و و ذلک و ذلک ((مسلما ايالقی که در عبارت صدوق استمسلما ايالقی که در عبارت صدوق است

همين ايالق نزديک تاشکند همين ايالق نزديک تاشکند ) ) بارض بلخ من ناحية ايالقبارض بلخ من ناحية ايالق
..است نه ايالق نيشابور و يا نزديکی بخارااست نه ايالق نيشابور و يا نزديکی بخارا ر ب ی ي ز ي و بور ي ق ري ب ی ي ز ي و بور ي ق ي
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کتب اربعه شيعهکتب اربعه شيعه
44من ال يحضره الفقيهمن ال يحضره الفقيه

 ويژگی های من ال يحضره الفقيه ويژگی های من ال يحضره الفقيه::
..هدف بيان فتاوای شرعی نه جمع احاديثهدف بيان فتاوای شرعی نه جمع احاديث1.1. ي ع ج ی ر ی و ن يبي ع ج ی ر ی و ن بي
. . حذف اسانيد در کتاب فتوا حذف اسانيد در کتاب فتوا 2.2.
شيخه33 د ايات ي زن شيخهذک د ايات ي زن ذک ..ذکر زنجيره روايات در مشيخهذکر زنجيره روايات در مشيخه3.3.
..استفاده از روايات معتبر و صحيح استفاده از روايات معتبر و صحيح 4.4.
..استخراج احاديث از منابع و کتب مورد اعتماد استخراج احاديث از منابع و کتب مورد اعتماد 5.5. www*p
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کتب حديث شيعهکتب حديث شيعه  
55من ال يحضره الفقيه من ال يحضره الفقيه   

 اسانيد احاديث اسانيد احاديث::
 غالب احاديث من ال يحضر دارای سند در مشيخه است غالب احاديث من ال يحضر دارای سند در مشيخه است.. ي ر ی ر ر ي ن ي يب ر ی ر ر ي ن ي ب
 برخی از اسانيد را در مشيخه تا مشايخی که از آنان نقل برخی از اسانيد را در مشيخه تا مشايخی که از آنان نقل

است نکرده ،ذکر کرده استحديث نکرده ،ذکر کرده ..حديث کرده ،ذکر نکرده استحديث کرده ،ذکر نکرده استحديث
بعضی احاديث بدون سند با لفظ روی يا قال ع آمده استبعضی احاديث بدون سند با لفظ روی يا قال ع آمده است..
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کتب حديث شيعهکتب حديث شيعه
66من ال يحضره الفقيه من ال يحضره الفقيه   

 ميرزای نوری، مرسالت صدوق ميرزای نوری، مرسالت صدوق : :
ویسند حديث بدون اسم راویسند حديث بدون اسم راوی1.1. ر م ون ب ویي ر م ون ب ي
..راوی و صاحب کتاب مذکور بدون طريق در مشيخه راوی و صاحب کتاب مذکور بدون طريق در مشيخه   2.2.
اد33 اف اداين اف از120120اين بيش با ازنف بيش با ديثديث300300نف ..حديثحديث300300نفربا بيش ازنفربا بيش از120120اين افراداين افراد3.3.
..حديث حديث 500500اکثر مراسيل صدوق حدوداکثر مراسيل صدوق حدود4.4.
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کتب حديث شيعهکتب حديث شيعه
77من ال يحضره الفقيه من ال يحضره الفقيه   

حاجی نوری و اثبات مراسيل صدوقحاجی نوری و اثبات مراسيل صدوق::
اسناد مراسيل در کتاب الکافی و بقيه کتب صدوق يا کتب حسين اسناد مراسيل در کتاب الکافی و بقيه کتب صدوق يا کتب حسين 1.1.

ت ا شد افته د تن ا شد افته د ..بن سعيد يافته شده است بن سعيد يافته شده است ن
..صدوق در معرفت حديث و نقد آن تخصص دارد صدوق در معرفت حديث و نقد آن تخصص دارد 2.2.
داند33 وخدا خود بين حجت را يحضر ال من احاديث داندوی وخدا خود بين حجت را يحضر ال من احاديث وی ..وی احاديث من ال يحضر را حجت بين خود وخدا داند وی احاديث من ال يحضر را حجت بين خود وخدا داند 3.3.

..او احاديث اين کتاب را  صحيح می داند او احاديث اين کتاب را  صحيح می داند 4.4.
صدر حسن صدرسيد حسن و::سيد صحيح مسنداتش همانند صدوق ومرسالت صحيح مسنداتش همانند صدوق مرسالت مرسالت صدوق همانند مسنداتش صحيح و مرسالت صدوق همانند مسنداتش صحيح و ::سيد حسن صدرسيد حسن صدر

..معتبر استمعتبر است
 مرسالت صدوق مانند  احاديث مسند آن صحيح است مرسالت صدوق مانند  احاديث مسند آن صحيح است  .  . حح
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کتب حديث شيعهکتب حديث شيعه
88من ال يحضره الفقيه من ال يحضره الفقيه   

59205920::مرحوم غفاریمرحوم غفاری  59635963::  محدث بحرانیمحدث بحرانی: : تعداد احاديثتعداد احاديث
566566::تعداد ابوابتعداد ابواب ب ببو بو
 جلدجلد  44: : مجلّدات مجلّدات
اديث ا داد ت از ناش اديث ا داد ت د د ش اديثاختالف ا داد ت از ناش اديث ا داد ت د د ش اختالف  اختالف مشهود در تعداد احاديث ناشی از تعداد احاديث اختالف مشهود در تعداد احاديث ناشی از تعداد احاديث

.  .  تکراری و به نوع شمارش کردن آنهاست تکراری و به نوع شمارش کردن آنهاست 
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کتب حديث شيعه کتب حديث شيعه 
99شروح و مشيخه من ال يحضرشروح و مشيخه من ال يحضر
ويژگیويژگی تاريختاريخ مولفمولف نام کتابنام کتاب رديفرديف

جلد شرح تمام کتاب جلد شرح تمام کتاب   1414 مم10701070 مجلسی اولمجلسی اول روضة المتقين شرح عربیروضة المتقين شرح عربی 11..

ل لل ل ل ة ل للل ة ل مباحث عبادات مزار و مباحث عبادات مزار و لل
حقوقحقوق

مم10701070 مجلسی اولمجلسی اول اللوامع القدسية  يا لوامعاللوامع القدسية  يا لوامع
صاحبقرانی شرح فارسیصاحبقرانی شرح فارسی

22..

داماد مجلسی اولداماد مجلسی اول مم11161116 امير دمحم صالحامير دمحم صالح شرحشرح یی..33 مم حح
خاتون آبادیخاتون آبادی

حح

نسخه خطینسخه خطی مم10301030 شيخ بهائیشيخ بهائی ))تعليقه و حاشيهتعليقه و حاشيه((شرحشرح 44..

ثان ش گا ا ن ثاناز ش گا ا ن از 10301030 ز زدمحم دمحم التن ا التنش ا ش از نوادگان شهيد ثانیاز نوادگان شهيد ثانی55 مم10301030 دمحم بن حسن زيندمحم بن حسن زين
الدينالدين

شرح معاهد التنبيهشرح معاهد التنبيه 55..

---------- مم10811081 صالح بن احمد صالح بن احمد 
ا اا ا

شرح مولی حسام الدينشرح مولی حسام الدين 66..
مازندرانیمازندرانی

صاحب حدائقصاحب حدائق ---- يوسف بحرانیيوسف بحرانی شرح معراج النبيهشرح معراج النبيه 77..

مشهد نواب مشهدمدرسه نواب مدرسه مم10111011 معالم معالمصاحب صاحب مشيخه مشيخهترتيب خط((ترتيب خطنسخه نسخه 88
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کتب حديث شيعهکتب حديث شيعه
چاپ و خط ،نسخ چاپحواش و خط ،نسخ حواشی،نسخ خطی و چاپیحواشی،نسخ خطی و چاپیحواش

1010من اليحضرمن اليحضر
 حاشيه نوشته شده حاشيه نوشته شده   1313برکتاب من ال يحضر برکتاب من ال يحضر..
55از قرناز قرن235235سه نسخه کهن و قديمی به شماره هایسه نسخه کهن و قديمی به شماره های ، ، ی ر ب ی ي و یهن ر ب ی ي و رنهن رنز ز

..در کتابخانه مرعشی قم در کتابخانه مرعشی قم 12511251وو803803
سال از متعدد های سالچاپ از متعدد های کنون13061306چاپ تا لکنهو در کنونه تا لکنهو در ه ..ه در لکنهو تا کنونه در لکنهو تا کنون13061306چاپ های متعدد از سالچاپ های متعدد از سال
 1414جديد ترين چاپ از مرحوم استاد علی اکبر غفاری با جديد ترين چاپ از مرحوم استاد علی اکبر غفاری با  

ت ا شد ي ت قابله خه تن ا شد ي ت قابله خه www*p..نسخه مقابله و تصحيح شده استنسخه مقابله و تصحيح شده استن
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کتب اربعه حديث شيعهکتب اربعه حديث شيعه
مولفمولفمولّفمولّف

11تهذيب واستبصارتهذيب واستبصار  
الطالل الطاش ش 460460--385385..ابوجعفر دمحم بن حسن طوسی ابوجعفر دمحم بن حسن طوسی شيخ الطائفه،شيخ الطائفه،::مولفمولف..
 جليل من اصحابنا ثقة، عين،جليل من اصحابنا ثقة، عين،: :   رجالی مقدم بر شيخرجالی مقدم بر شيخنجاشی نجاشی. .... ...
شيخ پايه گذارعلوم اسالمی در مذهب شيعهشيخ پايه گذارعلوم اسالمی در مذهب شيعه.. ی م پ یخ م پ خ
رجالرجال. . حديثحديث. . اصولاصول. . فقهفقه. . کالمکالم. . صاحب اثر در حوزه های تفسيرصاحب اثر در حوزه های تفسير..
 نمودار فعاليت شيخ طوسی در دوران حيات علمی نمودار فعاليت شيخ طوسی در دوران حيات علمی::

وفاتوفات هجرت به هجرت به  تاليفتاليف مرجعيتمرجعيت سيدسيدمحضرمحضر مجضرمجضر ورودورود ررتولدتولد
نجفنجف تهذيبتهذيب

رر رر
مرتضیمرتضی

رر
مفيدمفيد

رر
بغدادبغداد

ه قه ق460460 ه قه ق448448 ه قه ق410410 ه قه ق436436 ه قه ق413413 ه قه ق  408408 ه قه ق  408408 ه قه ق  385385
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کتب اربعه حديث شيعهکتب اربعه حديث شيعه
22تهذيب تهذيب   

ال اال ذ ف کا اال الذ اال ذ ف کا اال ذ تهذيب اال حکام فی تهذيب اال سالمتهذيب اال حکام فی تهذيب اال سالم..
 درخواست تدوين کتابی حاوی جمع و تاويل اخباردرخواست تدوين کتابی حاوی جمع و تاويل اخبار: : علت تاليف علت تاليف  .  .
تهذيب های تهذيبويژگ های ::ويژگ ويژگی های تهذيبويژگی های تهذيب::

..کتابی ويژه احکا م فقهی کتابی ويژه احکا م فقهی 1.1.

..سال سال   3030تاليف در مدت تاليف در مدت 2.2.
ا33 تا ا ط ا ا ا اش تا ا ط ا ا ا ش ..شروع ابواب از طهارت تا دياتشروع ابواب از طهارت تا ديات3.3.

..بخش پايانی، اسانيد بخش پايانی، اسانيد 4.4.

..شرح کتاب مقنعه مفيدشرح کتاب مقنعه مفيد5.5. حح

..فزونی روايات تهذيب بر استبصار فزونی روايات تهذيب بر استبصار 6.6.

1359013590: : تعداد احاديث تعداد احاديث 7.7.
مقنعه88 اساس بر تهذيب مقنعهتبويب اساس بر تهذيب تبويب ..تبويب تهذيب بر اساس مقنعهتبويب تهذيب بر اساس مقنعه8.8.
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کتب اربعه حديث شيعهکتب اربعه حديث شيعه
روش شيخ در تهذيبروش شيخ در تهذيب

..شروع از طهارت تا ديات  شروع از طهارت تا ديات  1.1.

..اسانيد اسانيد ::فصل پايانیفصل پايانی2.2. ی ي یپ ي ييپ

..نقل عبارت مقنعه نقل عبارت مقنعه 3.3.
فقه44 ين عنا ذيل د يه ا ا فقهايات ين عنا ذيل د يه ا ا ايات ..روايات اماميه در ذيل عناوين فقهروايات اماميه در ذيل عناوين فقه4.4.
..شرح و توضيح روايات متنافی شرح و توضيح روايات متنافی 5.5.
www*p..ذکر اسناد در مشيخه ذکر اسناد در مشيخه 6.6.
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کتب اربعه حديث شيعهکتب اربعه حديث شيعه
اجزاء ونسخ تهذيباجزاء ونسخ تهذيب

 2323--2121: : تعداد کتاب تعداد کتاب
جزءجزء77هر عنوانهر عنوان--2626::تعداد عنوانتعداد عنوان ن نو نو و نر و جزجزر
 بابباب  312312::مجموع ابواب مجموع ابواب
اديث ا داد اديثت ا داد 1359013590::ت 1359013590::تعداد احاديثتعداد احاديث
 فراوانفراوان::نسخ تهذيب نسخ تهذيب--  
نسخه پدر شيخ بهائی مقابله با نسخه مولفنسخه پدر شيخ بهائی مقابله با نسخه مولف
 نسخه ای به خط شيخ در اختيار عالمه طباطبائی نسخه ای به خط شيخ در اختيار عالمه طباطبائی.. ی ب ب ر ي ر يخ ب یی ب ب ر ي ر يخ ب ی
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کتب اربعه حديث شيعهکتب اربعه حديث شيعه
شروح تهذيبشروح تهذيب

1616  شرح بر تهذيب مانندشرح بر تهذيب مانند::
شرح مجلسی اول ، احياء االحاديثشرح مجلسی اول ، احياء االحاديث.. ي ي و ی ج يرح ي و ی ج رح
 شرح مال امين استر آبادی شرح مال امين استر آبادی..
شيخ شيخش التنبيهالالش اهد ثان يد التنبيهش اهد ثان يد ش شهيد ثانی، معاهد التنبيهشهيد ثانی، معاهد التنبيهدمحم بن حسن بن زين الديندمحم بن حسن بن زين الدينشرح شيخشرح شيخ..
 جج1212شرح محدث جزائری، مقصود االنام شرح محدث جزائری، مقصود االنام..
ج ج   88شرح محدث جزائری،غاية المرامشرح محدث جزائری،غاية المرام..
شرح مرعشی، تذهيب االکمامشرح مرعشی، تذهيب االکمام.. م يب ی ر مرح يب ی ر رح
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کتب اربعه حديث شيعهکتب اربعه حديث شيعه
رجال تهذيبرجال تهذيب

،  عالمه ،  عالمه تنبيه االريب و تذکرة اللبيب فی ايضاح رجال التهذيبتنبيه االريب و تذکرة اللبيب فی ايضاح رجال التهذيب1.1.
بحرانیبحرانی

..انتخاب الجيد من تنبيهات السيد، شيخ حسن دمستانی انتخاب الجيد من تنبيهات السيد، شيخ حسن دمستانی 2.2.
اردبيلی33 عالمه االسانيد، اردبيلیتصحيح عالمه االسانيد، تصحيح ..تصحيح االسانيد، عالمه اردبيلیتصحيح االسانيد، عالمه اردبيلی3.3.
شرح مشيخه تهذيب، سيد حسن موسویشرح مشيخه تهذيب، سيد حسن موسوی4.4.
ط55 ذ ا ا ا طال ذ ا ا ا ال ..رساله ای در اسانيد تهذيب، طريحیرساله ای در اسانيد تهذيب، طريحی5.5.
 حاشيه بر تهذيب نوشته شده است حاشيه بر تهذيب نوشته شده است   2020تعداد تعداد..
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کتب اربعه حديث شيعهکتب اربعه حديث شيعه
11استبصاراستبصار

االستبصار فی ما اختلف من االخباراالستبصار فی ما اختلف من االخبار..
 جمع اخبار متعارضجمع اخبار متعارض::هدف هدف..
 انواع اخبار از ديدگاه شيخ انواع اخبار از ديدگاه شيخ : :

..متواتر ، قهرا موجب علم استمتواتر ، قهرا موجب علم است1.1. م وجب هر ر مو وجب هر ر و

.  .  غير متواتر، گاهی با قرينه، الزم العملغير متواتر، گاهی با قرينه، الزم العمل2.2.
در33 مخالف بدون و معارض بدون ولی قرينه بدون درگاهی مخالف بدون و معارض بدون ولی قرينه بدون گاهی گاهی بدون قرينه ولی بدون معارض و بدون مخالف در گاهی بدون قرينه ولی بدون معارض و بدون مخالف در 3.3.

..فتوای علما ،الزم العمل فتوای علما ،الزم العمل 
تخيير44 به قائل مرجح، بدون متعارض تخييرخبر به قائل مرجح، بدون متعارض خبر ..خبر متعارض بدون مرجح، قائل به تخيير خبر متعارض بدون مرجح، قائل به تخيير 4.4.
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کتب اربعه حديث شيعهکتب اربعه حديث شيعه
22اجزاء استبصاراجزاء استبصار

 عباداتعبادات: :   22--11بخش بخش
ديگر ابواب فقه از معامالت تا دياتديگر ابواب فقه از معامالت تا ديات:  :  33بخشبخش.. ش شب يب ز ب بو ر يي ز ب بو ر ي
 اسناد احاديث ابواب اسناد احاديث ابواب :     :     خاتمه خاتمه..
اديث ا داد اديثت ا داد ::ت تعداد احاديثتعداد احاديث::
55585558::شمارش شانه چی شمارش شانه چی   55315531شمارش مولف؛شمارش مولف؛  
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کتب اربعه حديث شيعهکتب اربعه حديث شيعه
33ويژگی های استبصارويژگی های استبصار

..جمع احاديث اختالفی جمع احاديث اختالفی 1.1.

..ترتيب فقهی از طهارت تا دياتترتيب فقهی از طهارت تا ديات2.2. ي ر ه ز هی يب ير ر ه ز هی يب ر

..به اختصاربه اختصار  33ذکر سند در دو بخش اول، در بخش ذکر سند در دو بخش اول، در بخش 3.3.
ه44 خات د اديث ا ند هذک خات د اديث ا ند ذک ..ذکر سند احاديث در خاتمهذکر سند احاديث در خاتمه4.4.
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کتب اربعه حديث شيعه کتب اربعه حديث شيعه 
44شروح حواشی نسخ استبصارشروح حواشی نسخ استبصار

1313 حاشيه مانند حاشيه مانند::
..بحرانی بحرانی 1.1.
اا22

1212شرح مانندشرح مانند::
..مال امين اشتر آبادی مال امين اشتر آبادی 1.1.
ط22 ا طا ا جزائریجزائری2.2.ا

مالعبدهللا شوشتری شاگرد مالعبدهللا شوشتری شاگرد 3.3.
مقدس و اول مقدسمجلس و اول لمجلس لا ا

..مير داماد نسخه خطیمير داماد نسخه خطی2.2.

داماد مجلسیداماد مجلسی. . خاتون آبادیخاتون آبادی3.3.

ث44 ا اال ثا ا اال اردبيلیاردبيلیمجلسی اول و مقدس مجلسی اول و مقدس ا

 نسخ فراوان نسخ فراوان..
چاپچاپ::

ابن الوندی ابن الوندی ..جامع االحاديثجامع االحاديث4.4.

فخر الدين دمحمفخر الدين دمحم. . استقصاء االعتباراستقصاء االعتبار5.5.

ا66 اال ش ف ا اال اکش اال ش ف ا اال ::چاپچاپکش
با شرح حال با شرح حال حروفی حروفی ..22سنگی سنگی . . 11

شيخشيخ

جزائریجزائریکشف االسرار فی شرح االستبصارکشف االسرار فی شرح االستبصار6.6.
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وسائط صاحبان کتب اربعه وسائط صاحبان کتب اربعه 
ائمه ائمهتا 11تا ائمهتا ائمه11تا

وسائط کلينیوسائط کلينی
 چون اکثر احاديث فقهی از صادقين و امام کاظم و رضا ع است چون اکثر احاديث فقهی از صادقين و امام کاظم و رضا ع است

..وسائط کلينی تا ايشان را ذکر می کنيموسائط کلينی تا ايشان را ذکر می کنيم

احاديث ائمه پيشين به وسيله ايشان مرسال يا مسندا نقل شده استاحاديث ائمه پيشين به وسيله ايشان مرسال يا مسندا نقل شده است..

 نفرمثالنفرمثال  33وسائط کلينی تا امام حسن عسگری وسائط کلينی تا امام حسن عسگری::
دمحم بن ابی عبدهللا،دمحم بن ابی عبدهللا،

عن علی بن ابی القاسم، عن علی بن ابی القاسم،                           
اسحاق بن يعقوب اسحاقعن بن يعقوب دمحمعن ابی الی کتبت دمحمقال ابی الی کتبت قال ..قال کتبت الی ابی دمحمقال کتبت الی ابی دمحمعن يعقوب بن  اسحاقعن يعقوب بن  اسحاق                                                  
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احاديث تعداد احاديثمقايسه تعداد مقايسه تعداد احاديثمقايسه تعداد احاديثمقايسه
کتب اربعه            با            صحاح ستة کتب اربعه            با            صحاح ستة   

90829082 بخاریبخاری

72757275 مسلممسلم

1619916199 کافیکافی

50445044 من ال يحضر ه الفقيهمن ال يحضر ه الفقيه

48004800 ابو داوود سجستانیابو داوود سجستانی

50005000 ترمذیترمذی

1359013590 تهذيب االحکامتهذيب االحکام

55115511 فيما فيمااالستبصار 50005000االستبصار ترمذیترمذی

45004500 نسائینسائی

55115511 االستبصار فيمااالستبصار فيما
اختلف  من  االخبار اختلف  من  االخبار 

4034440344 جمع احاديثجمع احاديث

43414341 ابن ماجهابن ماجه

3500035000 جمع احاديثجمع احاديث
3483334833 جمع بدون استبصارجمع بدون استبصار
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وسائط صاحبان کتب اربعه وسائط صاحبان کتب اربعه 
ائمه ائمهتا 22تا ائمهتا ائمه22تا

وسائط کلينیوسائط کلينی
 نفر مثالنفر مثال  44وسائط کلينی تا امام رضا وسائط کلينی تا امام رضا::

....سمعت الرضاسمعت الرضادمحم بن يحيی ،عن احمد بن دمحم بن عيسی، عن ابن فضال عن الحسن بن جهم قال دمحم بن يحيی ،عن احمد بن دمحم بن عيسی، عن ابن فضال عن الحسن بن جهم قال 

کاظ ا ا تا کل کاظائط ا ا تا کل ثال55اا44ائط ثالف ف  نفر مثالنفر مثال55يايا44وسائط کلينی تا امام کاظم وسائط کلينی تا امام کاظم::
دمحم بن يحيی ،عن احمد بن دمحم بن عيسی، عن ابن فضال عن الحسن بن جهم قلت البی الحسندمحم بن يحيی ،عن احمد بن دمحم بن عيسی، عن ابن فضال عن الحسن بن جهم قلت البی الحسن

صادق اما تا کلين صادقوسائط اما تا کلين مثال66يايا55وسائط مثالنفر ::نفر نفر مثالنفر مثال66يايا55وسائط کلينی تا امام صادقوسائط کلينی تا امام صادق::
احمدبن ادريس،عن دمحم بن حسان عن ابی دمحم ا لرازی ؛عن سيف بن عميره عن اسحاق بن احمدبن ادريس،عن دمحم بن حسان عن ابی دمحم ا لرازی ؛عن سيف بن عميره عن اسحاق بن 

.  .  ابوعبداللله ابوعبداللله ::عمارقال، قال عمارقال، قال 

نفر مثال نفر مثال   66يايا55وسائط کلينی تا امام باقروسائط کلينی تا امام باقر::
..عدة من اصحابنا عن  احمد بن دمحم عن دمحم بن علی عمن ذکره عن جابر عن ابی جعفر عدة من اصحابنا عن  احمد بن دمحم عن دمحم بن علی عمن ذکره عن جابر عن ابی جعفر 
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وسائط صاحبان کتب اربعه وسائط صاحبان کتب اربعه 
ائمه ائمهتا 33تا ائمهتا ائمه33تا

وسائط صدوقوسائط صدوق
کلينی و صدوق قريب  العصر بوده اندکلينی و صدوق قريب  العصر بوده اند..
کند می نقل کلينی از واسطه يک با کندصدوق می نقل کلينی از واسطه يک با ..صدوق ی  ل  ی  ي ز  ی وق ب ي و  ل  ی  ي ز  ..وق ب ي و 
 صدوق در طبقه بعد از کلينی قرار دارد صدوق در طبقه بعد از کلينی قرار دارد..
کند ات اث ا اال طل ق د خ شا د کنددقت ات اث ا اال طل ق د خ شا د ::دقت  دقت درمشايخ صدوق مطلب باال را اثبات می کند دقت درمشايخ صدوق مطلب باال را اثبات می کند::

.  .  مثال کلينی از علی بن ابراهيم ولی صدوق از احمد بن علی بن ابراهيم مثال کلينی از علی بن ابراهيم ولی صدوق از احمد بن علی بن ابراهيم                 

، دارند قرار نفر د هر يان را ار ش در اشخاص ،برخ دارند قرار نفر د هر يان را ار ش در اشخاص برخ  ، برخی اشخاص در شمار راويان هر دو نفر قرار دارند ، برخی اشخاص در شمار راويان هر دو نفر قرار دارند
.  .  مثل تلعکبری مثل تلعکبری 
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وسائط صاحبان کتب اربعه وسائط صاحبان کتب اربعه 
44تا ائمهتا ائمه

طوسی تا کلينیطوسی تا کلينی
قل ط ط ا ا کل ا ا قلش ط ط ا ا کل ا ا ش  شيخ سند خود را تا کلينی با دو واسطه توسط سه نفر زير نقل شيخ سند خود را تا کلينی با دو واسطه توسط سه نفر زير نقل

::می کندمی کند
قمی11 قولويه جعفربن از مفيد قمیشيخ قولويه جعفربن از مفيد شيخ ی1.1. وي  و ربن  ز ج ي  یيخ  وي  و ربن  ز ج ي  يخ 

حسين بن عبيدهللا غضائری از احمد بن دمحم زراریحسين بن عبيدهللا غضائری از احمد بن دمحم زراری2.2.
ابو دمحم هارون بن موسی تلعکبری ازکلينیابو دمحم هارون بن موسی تلعکبری ازکلينی--                                            
ابن قولويه از کلينیابن قولويه از کلينی--                                            
احمد بن ابی رافع صيمریاحمد بن ابی رافع صيمری--                                            

ن کل از ان ش ل الف نا کل از ان ش ل الف ا ابوالفضل شيبانی از کلينیابوالفضل شيبانی از کلينی--                                          
احمد بن عبدون ار احمد بن ابی رافع  و ابی الحسين عبدالکريم احمد بن عبدون ار احمد بن ابی رافع  و ابی الحسين عبدالکريم .   .   33

کلينی از بزاز عبدهللا کلينیبن از بزاز عبدهللا یبن ي ز  ز  ب بز یبن  ي ز  ز  ب بز بن 
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وسائط صاحبان کتب اربعهوسائط صاحبان کتب اربعه
ائمه ائمهتا 55تا ائمهتا ائمه55تا

شيخ تا صدوقشيخ تا صدوق
 شيخ طوسی به واسطه چند نفراز صدوق نقل می کند شيخ طوسی به واسطه چند نفراز صدوق نقل می کند . .
مانندمانند::

استادش شيخ مفيد با نقل شفاهی از صدوقاستادش شيخ مفيد با نقل شفاهی از صدوق1.1.
غضائری22 غضائریابن ابن ری2.2. ریابن  ..ابن 
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اربعه کتب تدوين اربعهعصر کتب تدوين عصر تدوين کتب اربعهعصر تدوين کتب اربعهعصر

عصر تدوين کافی قبل از پايان قرن سومعصر تدوين کافی قبل از پايان قرن سوم1.1.

..آغاز تدوين کتب اربعه ، پايان عصرمولفان صحاح آغاز تدوين کتب اربعه ، پايان عصرمولفان صحاح 2.2. ح ن و ر ن ي پ رب ب وين حز ن و ر ن ي پ رب ب وين ز

..کلينی درعصرغيبت صغری هم زمان نواب اربعه کلينی درعصرغيبت صغری هم زمان نواب اربعه 3.3.
ع44 ا ا اخي خا نائب ه د ع د کاف عتاليف ا ا اخي خا نائب ه د ع د کاف تاليف ..تاليف کافی در عهد سه نائب خاص اخير امام عصرتاليف کافی در عهد سه نائب خاص اخير امام عصر4.4.
ه ق ه ق 260260تاريخ تولد کلينی به طور تقريبی؛سالتاريخ تولد کلينی به طور تقريبی؛سال5.5.

www*p
nu

eb
*co

m



صحت حديث صحت حديث 
قدماقدما

شش ل لا ::شيعهشيعه))خاخا((ا
 خبری که افراد مورد وثوق نقل کننديا خبری که افراد مورد وثوق نقل کننديا

مقارن ومعتضد به جهاتی باشد، به نقل مقارن ومعتضد به جهاتی باشد، به نقل 
::به شرح زير استبه شرح زير استفيض کاشانیفيض کاشانیازاز

بخاریبخاری((اهل سنتاهل سنت: (: (
اتصال سند تا پيامبراتصال سند تا پيامبر1.1.
مالقات راويان متاخر با ناقل حديثمالقات راويان متاخر با ناقل حديث2.2.
ند33 له ل ات از يک ه ندثاقت له ل ات از يک ه یززثاقت یيض زيريض رح زيرب رح ب

وجود حديث در چند اصل از اصول وجود حديث در چند اصل از اصول 1.1.
اربعمائةاربعمائة

تکرار حديث به طرق معتبرتکرار حديث به طرق معتبر2.2.
ا33 ا ل ا ا ک اث ا ل ا ا ک ث

وثاقت هريک از روات سلسله سندوثاقت هريک از روات سلسله سند3.3.

عدم شذوذ حديثعدم شذوذ حديث4.4.

عدم علت حديثعدم علت حديث5.5.
داند33وو11شرطشرط::مسلممسلم کافی داندرا کافی وجود حديث در يکی از اصول دارای وجود حديث در يکی از اصول دارای 3.3.را

راوی اجماع الوثاقةراوی اجماع الوثاقة
وجود حديث در يکی از اصول اصحاب وجود حديث در يکی از اصول اصحاب 4.4.

اجماعاجماع

..را کافی داندرا کافی داند33وو11شرطشرط::مسلممسلم
را کافی دانندرا کافی دانند  33شرط شرط : : سخاوی سخاوی   - - شافعیشافعی

عع
وجود حديث در يکی از کتب مورد وجود حديث در يکی از کتب مورد 5.5.

تائيد ائمهتائيد ائمه
اخذ حديث از کسی که نزد متقدمان اخذ حديث از کسی که نزد متقدمان 6.6.

ت ا ده ب اعتماد رد م تاماميه ا ده ب اعتماد رد م اماميه مورد اعتماد بوده استاماميه مورد اعتماد بوده استاماميه
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صحت حديث صحت حديث 
11متاخرينمتاخرين

اهل سنتاهل سنت::
حاکم نيشابوری ، اصطالحات قدما رابه انضمام نکات حاکم نيشابوری ، اصطالحات قدما رابه انضمام نکات --رامهرمزیرامهرمزی  

افزوده خويش در کتب خود جمع کرده، سپس اين اصطالحات در افزوده خويش در کتب خود جمع کرده، سپس اين اصطالحات در 
..ميان محدّثان متداول شد ميان محدّثان متداول شد 

شيعهشيعه::
از زمان سيد بن طاووس عالمه حلی اين اصطالحات در بين شيعه از زمان سيد بن طاووس عالمه حلی اين اصطالحات در بين شيعه   

نت ل ا ق طا ثان ش از کتا ت از افت نتا ل ا ق طا ثان ش از کتا ت از افت راه يافته و پس از تدوين کتابی از سوی ش ثانی مطابق اهل سنت راه يافته و پس از تدوين کتابی از سوی ش ثانی مطابق اهل سنت ا
.  .  ، اصطالحات مزبور در بين اماميه رايج شد، اصطالحات مزبور در بين اماميه رايج شد
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صحت حديثصحت حديث
22متاخرينمتاخرين

 افزايش انواع حديث از دو نوع افزايش انواع حديث از دو نوع::
يصحيح و ضعيف صحيح و ضعيف                                                                          و ييح و يح

::به چهار نوع به چهار نوع         
يف ض ثّق ن يفي ض ثّق ن ي ..صحيح ،حسن ، موثق و ضعيف صحيح ،حسن ، موثق و ضعيف                                       

 عالمه مجلسی اصطالحات مزبور را در شرح خود بر عالمه مجلسی اصطالحات مزبور را در شرح خود بر
ل((کافکاف ق ال لا ق ال ا))ا اکا کا ..به کار برده استبه کار برده است))مراة العقولمراة العقول((کافیکافی
اصطالح صحيح متقدمان و متاخران تفاوت دارداصطالح صحيح متقدمان و متاخران تفاوت دارد..

www*p
nu

eb
*co

m



صحت احاديث کتب اربعهصحت احاديث کتب اربعه
الکافیالکافی  

..کلينی از اجالی فقيهان و محدثان اماميه کلينی از اجالی فقيهان و محدثان اماميه .  .  44
..قاعده لطف وتاليف کافیقاعده لطف وتاليف کافی.   .   55
انتساب کافی به تائيد امام عصر عجانتساب کافی به تائيد امام عصر عج.   .   66

کلينی احاديث کتاب خود را صحيح دانستکلينی احاديث کتاب خود را صحيح دانست
..و حجت بين خود وخدا اعالم کردو حجت بين خود وخدا اعالم کرد

 اما جاللت شان او وصاحبان صحاح نافی اما جاللت شان او وصاحبان صحاح نافی
باشد ن يف ض اديث ا باشدد ن يف ض اديث ا تجليل شيخ مفيد از کافیتجليل شيخ مفيد از کافی.   .   77د

..شهادت کلينی به صحت روايات کافی شهادت کلينی به صحت روايات کافی .   .   88
شهادت نجاشی به وثاقت  و اثبت بودن شهادت نجاشی به وثاقت  و اثبت بودن .   .   99

..وجود احاديث ضعيف نمی باشدوجود احاديث ضعيف نمی باشد
   ادله زيرخالصه استدالالت محدث نوری ادله زيرخالصه استدالالت محدث نوری

در خاتمه مستدرک است که مويد نظر در خاتمه مستدرک است که مويد نظر 
است استکلينی ::کلينی

..کلينی کلينی               
شهادت وحيد بهبهانی به مورد اعتماد شهادت وحيد بهبهانی به مورد اعتماد . . 1010

..بودن کافی وکلينی بودن کافی وکلينی 

ی  ی ي ::ي
..ساله دال بر دقتساله دال بر دقت  2020تاليف تاليف 1.1.
رقابت کافی با صحاح در دقت احاديثرقابت کافی با صحاح در دقت احاديث2.2.
امام33 خاص نواب مقر ، بغداد مقيم امامکلينی خاص نواب مقر ، بغداد مقيم کلينی

  
کلينی مقيم بغداد ، مقر نواب خاص امامکلينی مقيم بغداد ، مقر نواب خاص امام3.3.
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شيعه حديث طالئ شيعهعصر حديث طالئ عصر طالئی حديث شيعهعصر طالئی حديث شيعهعصر

روی کار آمدن دولت صفوی به عنوان دولت شيعیروی کار آمدن دولت صفوی به عنوان دولت شيعی..
تشويق و ترغيب عالمان شيعی برای هجرت به ايرانتشويق و ترغيب عالمان شيعی برای هجرت به ايران..
چون دانشمندان چونحضور دانشمندان ::حضور حضور دانشمندانی چونحضور دانشمندانی چون::

..عز الدين حسين از شاگردان شهيد ثانی پدر شيخ بهائی از لبنان عز الدين حسين از شاگردان شهيد ثانی پدر شيخ بهائی از لبنان 1.1.

..بهاءالدين دمحم شيخ بهائی از لبنان بهاءالدين دمحم شيخ بهائی از لبنان   2.2.

..محقق کرکی از شاممحقق کرکی از شام3.3.

..محقق ميسی از عراقمحقق ميسی از عراق4.4.
ين55 ب از ان ب د ا ينيد ب از ان ب د ا يد ..سيد ماجد بحرانی از بحرين سيد ماجد بحرانی از بحرين 5.5.
 موجب رونق دانش های حديثی  وتصحيح  و مقابله نسخ خطی شيعه و موجب رونق دانش های حديثی  وتصحيح  و مقابله نسخ خطی شيعه و

.  .  شرح نويسی بر آنها و در نتيجه تدوين مجامع حديثی ثانويه شيعه شدشرح نويسی بر آنها و در نتيجه تدوين مجامع حديثی ثانويه شيعه شد
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جوامع کتب اربعهجوامع کتب اربعه
وافیوافیوافواف

مولفمولف  
 جامع کتب اربعه جامع کتب اربعه   وافیوافیکتاب کتاب..
مال محسن فيض کاشانیمال محسن فيض کاشانی””دمحم بن مرتضیدمحم بن مرتضی::مولفمولف”” یوو ر بن یدمحم ر بن یدمحم يض ین يض ن
سالسال    8484سن سن     --ه ق ه ق   10911091--10071007: : مدت زندگیمدت زندگی
اتيد اتيدا ائ11::ا ب ائشيخ ب ين22شيخ قز خليل ينال قز خليل کاال کاا ا شارح  کا فیشارح  کا فیمال خليل قزوينی مال خليل قزوينی ..22شيخ بهائیشيخ بهائی..11:   :   اساتيداساتيد

..  نواده شهيد ثانینواده شهيد ثانیشيخ دمحم شيخ دمحم ..44سيد ماجد بحرانیسيد ماجد بحرانی..33                              
حديثحديث--اخالقاخالق  --فقهفقه  --کالمکالم  --تفسيرتفسير: : حوزه های فعاليت علمیحوزه های فعاليت علمی
خالصه وافی خالصه وافی شافی شافی ..22وافیوافی..11::آثار علمی در بخش حديثآثار علمی در بخش حديث.. ي ش ب ر ی ير ش ب ر ی یر یو یییو یو و
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اساتيد فيض کاشانی اساتيد فيض کاشانی 
شيخ بهائیشيخ بهائی..11

 بن حسين بن عبد الصمد عاملی َهمدانی بن حسين بن عبد الصمد عاملی َهمدانی بهاءالدين دمحم بهاءالدين دمحم ::نام نام..

مشهد مشهد : : اصفهان مدفناصفهان مدفن10301030::وفاتوفات..ه ق بعلبک ه ق بعلبک 953953::تولدتولد بوو ب بق ب نووق ن نه ن ههه
..در دوران کودکی با پدر در دوران کودکی با پدر : : هجرت به ايران هجرت به ايران 

مکتوب آثار مکتوببرخی آثار الشمسين––اربعيناربعين::برخی الشمسينمشرق پايانمشرق در پايانچاپ در چاپ چاپ در پايان چاپ در پايان مشرق الشمسين مشرق الشمسين اربعيناربعين::برخی آثار مکتوببرخی آثار مکتوب

. . کتاب حبل المتين شيخ طوسیکتاب حبل المتين شيخ طوسی
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اساتيد فيض کاشانیاساتيد فيض کاشانی
مال خليلمال خليل. . 22

 مال خليل بن نمازی قزوينی مال خليل بن نمازی قزوينی : : نام نام..
 فاضل عالم حکيم متکلّم محقّق مدقّق فقيه محدّث ثقة ثقة فاضل عالم حکيم متکلّم محقّق مدقّق فقيه محدّث ثقة ثقة ::نظر شيخ  حر عاملی نظر شيخ  حر عاملی ی ر يخ یر ر يخ ير ق ق م يم يم ق ق م يم م

منها شرح الکافی فارسی و شرح عربی منها شرح الکافی فارسی و شرح عربی : : معاصر له مولفاتمعاصر له مولفات  جامع الفضائل ماهرجامع الفضائل ماهر
..10891089توفی سنةتوفی سنة...... ی یو و
صافی صافی : : نام شرح فارسینام شرح فارسی
ب ع ش بنا ع ش شافشاف::نا شافیشافی::نام شرح عربینام شرح عربیwww*p
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اساتيد فيض کاشانیاساتيد فيض کاشانی
بحرانیبحرانی..33

 سيد ماجد بن هاشم بن علی صادقی بحرانی جد حفصیسيد ماجد بن هاشم بن علی صادقی بحرانی جد حفصی: : نام نام..
غغجوار شاه چراغ شيرازجوار شاه چراغ شيراز::شيراز مدفنشيراز مدفن--10281028::وفاتوفات
فانشاء بالبحرين فکان لهما ثالثا ً فانشاء بالبحرين فکان لهما ثالثا ً : : اوصاف ش در سالفة العصراوصاف ش در سالفة العصر......
زاولين ناشر حديث در شيرازاولين ناشر حديث در شيراز ير ر ي ر ين زو ير ر ي ر ين و
خطيب برجسته و تاثير گذارخطيب برجسته و تاثير گذار..
شيخ اعجاب و بهائی شيخ با قات شيخمال اعجاب و بهائی شيخ با قات ..مال يخ ب  ج ی و  يخ به يخ  ب  ب  ج ی و  يخ به www*p..  ب 
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اساتيد فيض کاشانیاساتيد فيض کاشانی
نواده شهيد ثانینواده شهيد ثانی. . 44

فخر الدين دمحم بن حسن بن شهيد ثانیفخر الدين دمحم بن حسن بن شهيد ثانی: : نامنام
در جوار بيت هللا الحرام در جوار بيت هللا الحرام صاحب رجال کبيرصاحب رجال کبيرميرزا دمحم استرآبادیميرزا دمحم استرآبادی::استاداستاد  .  . ی ب ر دمحم یيرز ب ر دمحم بيريرز رج بيرب رج مب ر بي ر جو مر ر بي ر جو ر

 رجال رجال ––علوم حديث علوم حديث : : تخصص تخصص..
ب کت بآثا کت اشش::آثا ت ا ذ ات ت ا ذ الت کاف ل ا الاش کاف ل ا اش حاشيه اصول کافی ومن ال يحضرحاشيه اصول کافی ومن ال يحضر--تهذيب و استبصارتهذيب و استبصارشرحشرح::آثار مکتوبآثار مکتوب..

مدفن نزديک قبر حضرت خديجه س مدفن نزديک قبر حضرت خديجه س – – مکه مکه ––ه ق ه ق   10301030: : مرگمرگ..

 وی از اساتيد اوليه فيض بوده است وی از اساتيد اوليه فيض بوده است..www*p
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جوامع کتب اربعهجوامع کتب اربعه
الوافیالوافی

 مهمترين اثر حديثی فيض مهمترين اثر حديثی فيض..
اقدم کتب اربعه حديث شيعهاقدم کتب اربعه حديث شيعه.. ي ي رب ب يم ي رب ب م
 جبران عدم کفايت تک تک کتب اربعه در مسائل جبران عدم کفايت تک تک کتب اربعه در مسائل ::هدف هدف

وقت در جويی ،صرفه وقتمهم در جويی ،صرفه ..مهم ،صرفه جويی در وقتمهم ،صرفه جويی در وقتمهم
 فقدان نظام تام و تمام و عدم فقدان نظام تام و تمام و عدم ::اشکال عمده کتب اربعه اشکال عمده کتب اربعه

اديث ا ضالت اديثش ا ضالت www*p..شرح معضالت احاديثشرح معضالت احاديثش
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جوامع کتب اربعهجوامع کتب اربعه
الوافیالوافی

ويژگی های الوافیويژگی های الوافی::
..گردآوری احاديث کتب اربعه گردآوری احاديث کتب اربعه 1.1.
..حذف اسناد مکرر يک حديث حذف اسناد مکرر يک حديث 2.2.
..حذف مکررات احاديث با چند سند حذف مکررات احاديث با چند سند 3.3.
..شرح لغات و مشکالت احاديث شرح لغات و مشکالت احاديث 4.4.
..جمع داللی بين احاديث مختلفجمع داللی بين احاديث مختلف5.5. ی یع ع
..نقل و تفسير آيات وارده در آغاز هر باب نقل و تفسير آيات وارده در آغاز هر باب 6.6.
شاهد7.7. عنوان به حديث کتب ساير از روايات شاهدذکر عنوان به حديث کتب ساير از روايات ..ذکر ن 7.7. و ي ب  ب  ير  ز  ي  ن ر رو و ي ب  ب  ير  ز  ي  ..ر رو
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جوامع کتب اربعهجوامع کتب اربعه
الوافیالوافیالوافالواف
محتوامحتوا

  مقدمات سه گانهمقدمات سه گانه
جزجزاجزاءاجزاء
خاتمهخاتمه
ه11 هقد دين11قد عل فت ق ط دينذک عل فت ق ط ذک ..ذکر طرق معرفت علوم دينیذکر طرق معرفت علوم دينی..11مقدمهمقدمه1.1.

تميز مشترکات رجالی ،شرح اصطالحات تميز مشترکات رجالی ،شرح اصطالحات ..22مقدمه مقدمه             
ا ا ا ا ا ا ق ا ا اث ا ا ا ا ا ق ا ا حديثی متاخران و متقدمان، اصحاب اجماع، ضمار حديثی متاخران و متقدمان، اصحاب اجماع، ضمار ث

..حديث،کنيه والقابحديث،کنيه والقاب
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جوامع کتب اربعهجوامع کتب اربعه
الوافیالوافیالوافالواف
22محتوامحتوا

،طرق مشايخ ثالثه در روايات کتب اربعه،عده ،طرق مشايخ ثالثه در روايات کتب اربعه،عده 33مقدمه مقدمه     
..کلينی ، بيان برخی احاديث متعدد الحکم کلينی ، بيان برخی احاديث متعدد الحکم 

چهارده بخش و جزءچهارده بخش و جزء::اجزاء اجزاء 
اليحضر::خاتمهخاتمه من آغازروايات در که اسناد از قسمتی اليحضرذکر من آغازروايات در که اسناد از قسمتی ذکر ذکر قسمتی از اسناد که در آغازروايات من اليحضر ذکر قسمتی از اسناد که در آغازروايات من اليحضر ::خاتمهخاتمه

..و تهذيبين نيامده است و تهذيبين نيامده است 
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  ::نام كتابنام كتاب
تفصيل وسائل تفصيل وسائل 
الشيعه الي الشيعه الي الشيعه الي الشيعه الي 
تحصيل مسائل تحصيل مسائل 
الشريعهالشريعه

::موضوعموضوع     ::موضوعموضوع  
ييروايات فقهي شيعهروايات فقهي شيعه
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جوامع کتب اربعهجوامع کتب اربعه
الشيعه الشيعهوسائل وسائل الشيعهوسائل الشيعهوسائل

11مولفمولف
وسائل الشيعه الی تحصيل مسائل الشريعهوسائل الشيعه الی تحصيل مسائل الشريعه: : نام کتابنام کتاب
دمحم بن حسن شيخ حر عاملیدمحم بن حسن شيخ حر عاملی::مولفمولف.. یوو ر يخ ن بن یدمحم ر يخ ن بن دمحم
قريه مشغری جبل عامل لبنانقريه مشغری جبل عامل لبنان  10331033:  :  تولدتولد..
ع11041104::گگ ضا ال د ش عق ضا ال د ش ق ه ق مشهد الرضا عه ق مشهد الرضا ع11041104::مرگمرگ..
شيخ حسن ظهيری شيخ حسن ظهيری ..22شيخ حسين حر عموی اوشيخ حسين حر عموی او..11::اساتيداساتيد

ثا33 ش ا ال ثاش ش ا ال ش www*p..شيخ زين الدين نواده شهيد ثانیشيخ زين الدين نواده شهيد ثانی..33
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جوامع کتب اربعهجوامع کتب اربعه  
الشيعه الشيعهوسائل وسائل الشيعهوسائل الشيعهوسائل

22مولفمولف
اختناق حاکم در لبنان بر عليه شيعه اختناق حاکم در لبنان بر عليه شيعه ::علت مهاجرت به ايرانعلت مهاجرت به ايران..

وب::آثار مکتوبآثار مکتوب وبر ر
))کتابکتاب  180180دارای احاديث بيش از دارای احاديث بيش از ((وسايل الشيعه   وسايل الشيعه   1.1.
ايل22 ت ايلف ت ل((ف ا ا ات از ش لنگا ا ا ات از ش ))نگا ))نگارش پس از اتمام وسايلنگارش پس از اتمام وسايل((فهرست وسايلفهرست وسايل2.2.
))خالصه وسايلخالصه وسايل((هدايه االمة     هدايه االمة     3.3.

www*p
nu

eb
*co

m



جوامع کتب اربعهجوامع کتب اربعه
الشيعه الشيعهوسايل وسايل الشيعهوسايل الشيعهوسايل
ويژگی هاويژگی ها

سالسال  2020::مدت تاليفمدت تاليف
کتاب با واسطه کتب ديگرکتاب با واسطه کتب ديگر9494کتاب بدون واسطه وکتاب بدون واسطه و8989((کتابکتاب  183183بهره گيری ازبهره گيری از(.(. ز يری زبهر يری و((بببهر و ون ب وب و ون ب رب ي ب و ب رب ي ب و ب ))ب

 تقسيم بندی کتاب به سه بخش تقسيم بندی کتاب به سه بخش::
بادات ال ة باداتقد ال ة ))بابباب3131((قد ))بابباب3131((مقدمة العباداتمقدمة العبادات                                                      

))کتابکتاب  5151((بخش اصلی کتاب بخش اصلی کتاب                                                       
www*p))فائدهفائده  1212  ((خاتمه کتاب خاتمه کتاب                                                       
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جوامع کتب اربعهجوامع کتب اربعه
الشيعه الشيعهوسايل وسايل الشيعهوسايل الشيعهوسايل
22ويژگی هاويژگی ها

3585035850::تعداد احاديثتعداد احاديث
چاپ هاچاپ ها:: پ پچ چ

جلد رحلیجلد رحلی33مرتبه، مرتبه،   44چاپ سنگی چاپ سنگی                     
ف فاپ ازی2020اپ شي بان ازیلدی شي بان ازیازیلدی رازیرازی--جلدی ،ربانی شيرازیجلدی ،ربانی شيرازی2020چاپ حروفیچاپ حروفی                  

قمقم--جلدی ، موسسه آل البيتجلدی ، موسسه آل البيت  3030چاپ حروفیچاپ حروفی                    
www*p
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شيخ حر عاملیشيخ حر عاملی
فهرست وسايلفهرست وسايل

 فهرستی شامل عناوين و احکام احاديث وسائل الشيعه فهرستی شامل عناوين و احکام احاديث وسائل الشيعه..
فهرستی جامع که به درخواست جمعی ،نوشته شدفهرستی جامع که به درخواست جمعی ،نوشته شد.. و ی ج و ر ب ع ج ی وهر ی ج و ر ب ع ج ی هر
 اين کتاب نزد اخباريان حکم رساله عمليه شيخ را دارد اين کتاب نزد اخباريان حکم رساله عمليه شيخ را دارد..
د دا ان ا ف خ ن ت ف داين دا ان ا ف خ ن ت ف اين اين فهرست نسخ فراوانی دارداين فهرست نسخ فراوانی دارد..
 اين کتاب توسط يکی از شاگردان شيخ ترجمه شد اين کتاب توسط يکی از شاگردان شيخ ترجمه شد..
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وسايل وسايلمعجم معجم وسايلمعجم وسايلمعجم
شيخ حر عاملیشيخ حر عاملی

 صرفه جويی در وقت پژوهش گران علت تدوين کتاب صرفه جويی در وقت پژوهش گران علت تدوين کتاب..
  معجم وسيله ای برای يافتن احاديث در وسايل الشيعه  معجم وسيله ای برای يافتن احاديث در وسايل الشيعه.. ي ي و ر ي ن ي ی بر ی ي و يجم ي و ر ي ن ي ی بر ی ي و جم
 طبيبیطبيبی““دکتر سيد جواد مصطفوی و همکاران دکتر سيد جواد مصطفوی و همکاران ::مولف مولف””..
ان1010::اپاپ ت انلد ت لد جلد تهرانجلد تهران1010::چاپچاپ..
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شيخ حر عاملیشيخ حر عاملی
هداية االمههداية االمه

پيرو درخواست گروهی پس از فراغت از تدوين وسايل  تاليف شدپيرو درخواست گروهی پس از فراغت از تدوين وسايل  تاليف شد..
 خالصه ای از وسايل با نام هداية االمه توسط شيخ حر تاليف شد خالصه ای از وسايل با نام هداية االمه توسط شيخ حر تاليف شد..

فقفافا کا ا ک ا ا ال ا فقآشنا کا ا ک ا ا ال ا آشنا آشنايی اجمالی با مدارک احکام فقهیآشنايی اجمالی با مدارک احکام فقهی::فايدهفايده..
فائدهفائده  1212خاتمه خاتمه ––بخش اصلی بخش اصلی --مقدمهمقدمه: : اجزاء کتاباجزاء کتاب
فائده حذف با الشيعه وسايل همانند پايان فائدهفوائد حذف با الشيعه وسايل همانند پايان فائده22--11فوائد تفاوت و فائدهوسايل تفاوت و 44وسايل 44وسايل و تفاوت فائدهوسايل و تفاوت فائده22--11فوائد پايانی همانند وسايل الشيعه با حذف فائدهفوائد پايانی همانند وسايل الشيعه با حذف فائده
2013720137: : تعداد احاديثتعداد احاديث
با بيان غريب با بيان غريب ..مشهدمشهد..جلدی توسط بنياد پژوهش های اسالمیجلدی توسط بنياد پژوهش های اسالمی88::چاپچاپ پ پچ یچ ی ش پژو ي ب و ی یج ی ش پژو ي ب و ی ريبههج ن بي ريبب ن بي ب

www*p..الحديثالحديث
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مستدرک الوسايلمستدرک الوسايل
حاجی نوریحاجی نوری

ا ا ا ا آ ل ا ا ک ک ث ا ا اا ا ا ا آ ل ا ا ک ک ث ا ا ا  جامع احاديث کتبی که صاحب وسايل آنها را صحيح نميدانسته يا جامع احاديث کتبی که صاحب وسايل آنها را صحيح نميدانسته يا
..در دسترس نداشته است در دسترس نداشته است 

م::مولفمولف طبرسی نوری حسين ميرزا محاج طبرسی نوری حسين ميرزا ق13201320حاج قه ه ی م::وو بر وری  ين  يرز  ی مج  بر وری  ين  يرز   ق ق13201320ج 
 به ترتيب ابواب فقهیبه ترتيب ابواب فقهی: : تبويب تبويب
 کتاب با واسطه بحار کتاب با واسطه بحار   77کتاب بی واسطه کتاب بی واسطه   6464– – کتاب کتاب   7171: : منابع منابع

ا ااال ..االنواراالنواراال
 تحقيقات عميق راجع به کتب حديث اماميه، مولفين تحقيقات عميق راجع به کتب حديث اماميه، مولفين : : خاتمه کتاب خاتمه کتاب

در حديث علم آوران نام درو حديث علم آوران نام عنوانعنوان1212و ر  ي  م  م آوران  ر و  ي  م  م آوران  ..وانوان1212و 
 تهرانتهران  13211321جلدی رحلی جلدی رحلی   33سنگی سنگی : : چاپ چاپ

..جلدی موسسه آل البيت قم جلدی موسسه آل البيت قم   2121حروفی حروفی                       
www*p
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االنواراالنواربحاربحار   االنواراالنواربحاربحار  
عليهم عليهم ((الجامعه لدرر أخبار األئمه االطهارالجامعه لدرر أخبار األئمه االطهار

))السالمالسالم

  ::موضوع كتابموضوع كتاب
دائرة المعارف بزرگ حديث شيعهدائرة المعارف بزرگ حديث شيعه
قرآن تفسير از اسالمي مختلف مباحث قرآنشامل تفسير از اسالمي مختلف مباحث شامل مباحث مختلف اسالمي از تفسير قرآن  شامل مباحث مختلف اسالمي از تفسير قرآن  شامل

است و به حق آن  است و به حق آن  ... ... و تاريخ تا فقه و كالم وو تاريخ تا فقه و كالم و
..انداند  را دايرة المعارف تشيع ناميدهرا دايرة المعارف تشيع ناميده
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بحار االنوار بحار االنوار 
عالمه مجلسیعالمه مجلسی

مولف عالمه دمحم باقربن دمحم تقی مجلسی اصفهانیمولف عالمه دمحم باقربن دمحم تقی مجلسی اصفهانی
ه ق ه ق   11101110::مرگمرگ  10371037: : تولدتولد
جامع عتيق اصفهان بقعه والد ماجدجامع عتيق اصفهان بقعه والد ماجد: : مدفنمدفن..
 ويژگی ها ويژگی ها::

تالشی گروهی تالشی گروهی .   .   11          
اربعه..22 کتب فقهی احاديث به توجه به نياز اربعهعدم کتب فقهی احاديث به توجه به نياز ..عدم رب . . 22       ب  هی  ي  وج ب  ز ب  ي رب م  ب  هی  ي  وج ب  ز ب  ي ..م 
..اشتمال بر يک دوره تفسير آيات االحکام و تفسيرموضوعیاشتمال بر يک دوره تفسير آيات االحکام و تفسيرموضوعی.  .  33 www*p
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بحار االنواربحار االنوار
فهرست ، محتویفهرست ، محتوی

جلدی بيروت توسط جلدی بيروت توسط 110110فهرست تفصيلی عناوين بحار به ترتيبفهرست تفصيلی عناوين بحار به ترتيب
.  .  جلد جلد   33در در . . سيد هدايت هللا مسترحمیسيد هدايت هللا مسترحمی

اقل::تت د د ن نا ند اقلتق د د ن نا ند ؛1212تق ؛گ گ گروه ؛گروه ؛1212تقسيم بندی عناوين در حد اقلتقسيم بندی عناوين در حد اقل::محتویمحتوی
 احاديث اعتقادی،تواريخ، خلقت عالم وارض واحاديث اعتقادی،تواريخ، خلقت عالم وارض و: : مانند مانند......
آن رد و متکلمان و فالسفه نظريات ؛ کالم مباحث آندر رد و متکلمان و فالسفه نظريات ؛ کالم مباحث در  در مباحث کالمی ؛ نظريات فالسفه و متکلمان و رد آن در مباحث کالمی ؛ نظريات فالسفه و متکلمان و رد آن..
 در مباحث تاريخی؛ اخذ فراوان از مصادر اهل سنت در مباحث تاريخی؛ اخذ فراوان از مصادر اهل سنت..
تدوين و جمع هدف به دستيابی برای که حديث بزرگ تدوينگنجينه و جمع هدف به دستيابی برای که حديث بزرگ گنجينه  گنجينه بزرگ حديث که برای دستيابی به هدف جمع و تدوين گنجينه بزرگ حديث که برای دستيابی به هدف جمع و تدوين

حديث و صيانت از آن رنج زيادی ديده شده و البته اخبار ضعيف حديث و صيانت از آن رنج زيادی ديده شده و البته اخبار ضعيف 
..نيز در آن وجود دارد نيز در آن وجود دارد 
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بحار االنواربحار االنوار
تقسيم بندی تالش گروهی تقسيم بندی تالش گروهی   

.I.Iخريد و جمع آوری منابع روايی کار دستيارانخريد و جمع آوری منابع روايی کار دستياران..
.II.IIتعيين عناوين هر بخش ، مجلسیتعيين عناوين هر بخش ، مجلسی..
.III.IIIقرار دادن روايات در هر بخش، زير نظر مجلسیقرار دادن روايات در هر بخش، زير نظر مجلسی..
.IV.IV بررسی و شرح مشکالت حديث ، مجلسی بررسی و شرح مشکالت حديث ، مجلسی..
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بحار االنواربحار االنوار
نسخ خطینسخ خطی  

 نسخه در آستان قدس رضوینسخه در آستان قدس رضوی  3232نسخ فراوان؛ نسخ فراوان؛
تبريزتبريز––تهرانتهران. . سنگی مکرر سنگی مکرر ::چاپچاپ پ پچ ررچ رری نی نهر بريزبريزهر

/ / تهران تهران //کتابفروشی اسالميه کتابفروشی اسالميه   --جلدیجلدی  110110حروفی حروفی                       
..بيروتبيروتبيروتبيروت

جلدی حاج دمحم حسين امين جلدی حاج دمحم حسين امين   2525چاپ چاپ : : بهترين چاپبهترين چاپ
پان ک به ف ب پانالض ک به ف ب الضرب معروف به کمپانیالضرب معروف به کمپانیالض

بابباب  24892489::باب های بحارباب های بحار
www*p

nu
eb

*co
m



بحار االنواربحار االنوار
فهارسفهارس

جستجوی آسان در کتاب بحارجستجوی آسان در کتاب بحار::نياز مخاطبيننياز مخاطبين..
مفتاح االبوابمفتاح االبواب::نامنام بمم بو بح بو ح
شيخ دمحم جواد اصفهانیشيخ دمحم جواد اصفهانی: : مولفمولف
ا ش ه د پايان ت ف اد ش ه د پايان ت ف د وجود فهرست پايانی در هر شمارهوجود فهرست پايانی در هر شماره
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بحار االنواربحار االنوار
سفينة البحارسفينة البحار

 محدث قمی محدث قمی : : مولف مولف..
فهرست جامعی از ابواب و احاديث هر باب و فهرست جامعی از ابواب و احاديث هر باب و ::توصيفتوصيف ي يو وو ب ب ر ي و ب بو ز ی ج وهر ب ب ر ي و ب بو ز ی ج هر

اعالم به گونه الفبايی،اجمال احاديث عر عنوان و شرح اعالم به گونه الفبايی،اجمال احاديث عر عنوان و شرح 
..حال روات و اعالم آن حال روات و اعالم آن  ن م و نرو م و رو

 دو جلدی چاپ سنگیدو جلدی چاپ سنگی::چاپ چاپ
ن کن تا قد تان آ های هش پژ بنياد نف کن تا قد تان آ های هش پژ بنياد 33ف   33حروفی، بنياد پژوهش های آستان قدس تا کنون حروفی، بنياد پژوهش های آستان قدس تا کنون                     

.  .  جلد چاپ شده است جلد چاپ شده است 
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بحار االنواربحار االنوار
......التطبيق التطبيق 

 التطبيق بين السفينة و البحار بالطبعة الجديده التطبيق بين السفينة و البحار بالطبعة الجديده ::نام نام..
دکتر سيد جواد مصطفویدکتر سيد جواد مصطفوی::مولفمولف ویوو جو ي ویر جو ي ر
تدوين فهرستی از بحار و تطبيق آن با سفينة برای تدوين فهرستی از بحار و تطبيق آن با سفينة برای : : هدفهدف

مجلدات در عناوين مجلداتارائه در عناوين بيروت110110ارائه چاپ بحار بيروتگانه چاپ بحار گانه ..گانه بحار چاپ بيروت گانه بحار چاپ بيروت 110110ارائه عناوين در مجلداتارائه عناوين در مجلدات
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جامع احاديث الشيعهجامع احاديث الشيعه

جامع احاديث وسائل و مستدرکجامع احاديث وسائل و مستدرک
آية هللا خويی آية هللا خويی ::آية هللا بروجردی ادامه دهنده راهآية هللا بروجردی ادامه دهنده راه::طراحطراح.. ح حر رر ی بروجر ري ی بروجر ويیي ويیي ي
 مانندمانند. . عامل رعايت شده است عامل رعايت شده است   2222در اين مجموعه در اين مجموعه::
طه ب باب با تبط ان ق آيات طهذک ب باب با تبط ان ق آيات ذک ذکر آيات قران مرتبط با باب مربوطهذکر آيات قران مرتبط با باب مربوطه
 ذکر کليه احاديث مستدرک  و وسايل الشيعه ذکر کليه احاديث مستدرک  و وسايل الشيعه..
تقدم مرتبتی وتقدم مرتبتی و......
جلد جلد   2222تاکنونتاکنون::سنگی دو جلدی   حر وفیسنگی دو جلدی   حر وفی::چاپچاپ.. پ پچ یچ و ر ی و یی و ر ی و ونونی
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حديث جوامع حديثساير جوامع ساير جوامع حديثیساير جوامع حديثیساير

جوامع الکلم از سيد دمحم بن سيد شرف الدين جوامع الکلم از سيد دمحم بن سيد شرف الدين : : غير چاپی مانندغير چاپی مانند
معوالم العلوم، عبد هللا بحرانی وددئددعوالم العلوم، عبد هللا بحرانی وددئدد مم م
 الحباة ؛دمحم رضا حکيمی و برادران الحباة ؛دمحم رضا حکيمی و برادران......
حجت االسالم ری شهریحجت االسالم ری شهری::ميزان الحکمةميزان الحکمة ن نيز ريز ر رم ر م
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خاتمهخاتمه
غريب الحديثغريب الحديث

يافتن لغات و الفاظ مشکل و دور يافتن لغات و الفاظ مشکل و دور ::غريب االلفاظغريب االلفاظياياغريب الحديثغريب الحديث
..از استعمال در متن حديث از استعمال در متن حديث 

قيل لکل متباعد غريب و لکل شی فی ما بين جنسه قيل لکل متباعد غريب و لکل شی فی ما بين جنسه ::راغبراغب
..  عديم النظر غريبعديم النظر غريب

به مناسبت الفاظ دور از استعمال متداول زمانبه مناسبت الفاظ دور از استعمال متداول زمان::وجه تسميهوجه تسميه
210210ابو عبيده َمعَمر بن مثنّی م ابو عبيده َمعَمر بن مثنّی م : : اولين غريب الحديثاولين غريب الحديث
النهاية فی غريب الحديث، ابن اثيرالنهاية فی غريب الحديث، ابن اثير: : بهترين غريب الحديثبهترين غريب الحديث
هه538538الفائق ،زمخشری مالفائق ،زمخشری م::غريب القران و غريب الحديثغريب القران و غريب الحديث ي ريب و ن ر يريب ريب و ن ر مريب ری ز مق ری ز ق
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خاتمهخاتمه
اربعين حديثاربعين حديث

 چهل دختر،چهل ولیچهل دختر،چهل ولی؛ ؛ نوعا نشان دهنده کثرتنوعا نشان دهنده کثرتعدد اربعين عدد اربعين

به نويسی حديث بهچهل نويسی حديث حديثچهل حديثاستناد الطريقاستناد کثير الطريقنبوی کثير ::نبوی ::نبوی کثير الطريقنبوی کثير الطريقاستناد حديثاستناد حديثچهل حديث نويسی بهچهل حديث نويسی به
   من حفظ علی امتی اربعين حديثا فی امر دينها  بعثه هللا يوم من حفظ علی امتی اربعين حديثا فی امر دينها  بعثه هللا يوم

الفقهاء زمرة ف الفقهاءالقيامة زمرة ف ..القيامة فی زمرة الفقهاء القيامة فی زمرة الفقهاء القيامة
 اعتقادی، عبادیاعتقادی، عبادی::در موضوعات مختلفدر موضوعات مختلفاربعين نويسی اربعين نويسی

شاشا هه234234م م   احمد بن حرب نيشابوریاحمد بن حرب نيشابوریاربعيناربعيننيشابورنيشابوردردر::اولين اربعين حديثاولين اربعين حديث

االربعون حديثا من االربعين عن االربعين فی فضائل االربعون حديثا من االربعين عن االربعين فی فضائل ::  اربعين نويسی فنیاربعين نويسی فنی
ع نين ال ي عا نين ال ي قا يه باب بن الدين ب نت قاز يه باب بن الدين ب نت از از منتجب الدين بن بابويه قمیاز منتجب الدين بن بابويه قمی..امير المومنين عامير المومنين ع
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خاتمهخاتمه
امالیامالی

آن را امالء کرده آن را امالء کرده مجالس متعددمجالس متعددکه شيخ حديث درکه شيخ حديث درمجموعه حديثیمجموعه حديثی

 امالی يا مجالس را تعليقه نامندامالی يا مجالس را تعليقه نامند: : شافعی شافعی    .  .
گ گآقا قآقا ا ل ق ک ال ا قاطال ا ل ق ک ال ا 33اطال معهود معهود   33اطالق امالی بر کتب حديث قبل از قرن اطالق امالی بر کتب حديث قبل از قرن ::شيخ آقا بزرگشيخ آقا بزرگ

..نبودنبود
المجالس نا با اقدمين از المجالسکتب نا با اقدمين از اصحاب::کتب از حک بن هشا اصحابمجالس از حک بن هشا مجالس مجالس هشام بن حکم  از اصحاب مجالس هشام بن حکم  از اصحاب ::کتبی از اقدمين با نام المجالسکتبی از اقدمين با نام المجالس

..امام صادق عامام صادق ع
م فقه در يوسف ابو قاضی مامالی فقه در يوسف ابو قاضی سنت183183امالی اهل سنتاز اهل از ر   م بو يو   ی  ر   می  بو يو   ی  ل 183183ی  ل ز  ز 
از شيعيان طبرستاناز شيعيان طبرستان» » اطروشاطروش« « امالی ناصر کبيرامالی ناصر کبير
امالی شيخ صدوق   و امالی شيخ مفيد و امالی شيخ طوسی امالی شيخ صدوق   و امالی شيخ مفيد و امالی شيخ طوسی ::چاپ مکررچاپ مکرر پ پچ یچ خ ی خ ی ق خ یی خ ی خ ی ق خ ی
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خاتمهخاتمه
موضوعاتموضوعات

 حديثی که ناقل از خود ساخته است حديثی که ناقل از خود ساخته است : : موضوع موضوع..
دوران پيامبر اکرم ص به دليل حديث نبوی دوران پيامبر اکرم ص به دليل حديث نبوی ::سابقهسابقه:: بویبب ي ي ب ص رم بر پي ن بویور ي ي ب ص رم بر پي ن ور
»»قد کثر علی الکذابة فمن کذب علّی متعمدا ً فليتبّوا مقعده من النارقد کثر علی الکذابة فمن کذب علّی متعمدا ً فليتبّوا مقعده من النار««    

ه ائ ث اد ا د ان هّضا ائ ث اد ا د ان ةّضا ةغ الخّطاغ الخّطاا ا ابی الخطاب ابی الخطاب --مغيرة بن سعيدمغيرة بن سعيد::عع  وضاعان در احاديث ائمهوضاعان در احاديث ائمه..

برخی کتاب ها در بحث موضوعاتبرخی کتاب ها در بحث موضوعات::
ال الف ا ا الال الف ا ا 597597ال 597597مم..الموضوعات ابو الفرج بن الجوزیالموضوعات ابو الفرج بن الجوزی

411411م م . . بخش ضعفا و مجروحين از کتاب رجال ابن غضائریبخش ضعفا و مجروحين از کتاب رجال ابن غضائری  
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خاتمهخاتمه
اجزاءاجزاء

 مجموعه حديثی که فقط از يک شيخ نقل شود يا در مجموعه حديثی که فقط از يک شيخ نقل شود يا در
پيرامون يک مطلب وخاص يک موضوع جمع آوری شودپيرامون يک مطلب وخاص يک موضوع جمع آوری شود

معموال اماميه از اجزا به کتاب يا کتاب نوادر معموال اماميه از اجزا به کتاب يا کتاب نوادر : : شيخ آقا بزرگشيخ آقا بزرگ
..نام می برندنام می برند مم

 ه و جز ه و جز   237237جزء ابن راهويه استاد بخاری ومسلم مجزء ابن راهويه استاد بخاری ومسلم م: : اقدم اجزا اقدم اجزا
هه  183183ابی عبد الرحمن سلمی مابی عبد الرحمن سلمی م

 يا اصول اربعمائةيا اصول اربعمائة..خصال صدوق خصال صدوق : : در شيعه کتاب در شيعه کتابwww*p
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خاتمهخاتمه
کتب قرب االسنادکتب قرب االسناد

حديث متصل السندی که نسبت به ساير احاديث حديث متصل السندی که نسبت به ساير احاديث ::حديث عالی السندحديث عالی السند
.  .  همين راوی يا معاصر او واسطه کمتری داردهمين راوی يا معاصر او واسطه کمتری دارد

ناد اال نادق اال ند::ق ال ال ث اد ا ل شت ا نده ال ال ث اد ا ل شت ا ه مجموعه ای مشتمل بر احاديث عالی السند مجموعه ای مشتمل بر احاديث عالی السند ::قرب االسنادقرب االسناد..
اشتباه کمتراشتباه کمتر==قلت واسطه نقل حديثقلت واسطه نقل حديث: : اعتقاد برخی علمااعتقاد برخی علما
واسطه کم و سند علو واسطهالزمه کم و سند علو ناقلين::الزمه شيخوخت و سّن ناقلينکبر شيخوخت و سّن کبر کبر سن و شيخوخت ناقلينکبر سن و شيخوخت ناقلين::الزمه علو سند و کمی واسطهالزمه علو سند و کمی واسطه
   باباقرب االسناد حميری قرب االسناد حميری::

السندحديثحديث13871387 السندعالی عالی عالی السندعالی السندحديثحديث13871387                    
.  .  از امام صادق ع تا امام جواد عاز امام صادق ع تا امام جواد ع                                                                      

سنت اهل سنتدر اهل ذهبی::در الدين شمس حافظ الملتقاة، لی ذهبیالعوا الدين شمس حافظ الملتقاة، لی العوا هبی ::ر اهل ر اهل  ين  س ا ة،   ی ا وا  هبی ا ين  س ا ة،   ی ا وا  ..ا
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پايانپايانپايانپايان

ين ال ال ّب هلل د ال ان ينا دع يناخ ال ال ّب هلل د ال ان ينا دع اخ اخر دعوينا ان الحمد هلل رب العالميناخر دعوينا ان الحمد هلل رب العالمين                      
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ملحقاتملحقات ملحقات               ملحقات                                             

                          

شنا شناکتاب کتاب شناسیکتاب شناسی                                                        کتاب
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    كتابشناسيكتابشناسي
      الحديثالحديث    مصطلحمصطلح

  در شيعهدر شيعه  
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))33 ( (
علم  الحديث  علم  الحديث  
در درپژوهشي پژوهشي  درپژوهشي  درپژوهشي

مصطلح  الحديث مصطلح  الحديث   
ة ا ال ل ةا ا ال ل ا   يا علم  الدراية يا علم  الدراية   

  ))44(( ))((
  علم الدراية تطبيقيعلم الدراية تطبيقي  

دو دوهر ازازهر دو هر دو ازازهر
دکترسيد رضا مؤدب دکترسيد رضا مؤدب   
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))22(( ))((
دانش دراية احلديثدانش دراية احلديث

ا     ا   ا    ا  ا   همراه با نمونه هاي حديثي و  همراه با نمونه هاي حديثي و  ا 

فقهيفقهي

ربّاني حسن ربّانيدمحم حسن www*pدمحم حسن ربانيدمحم حسن ربانيدمحم
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آثار از آثاربرخ از فارسیفارسیبرخي از آثار برخي از آثار فارسفارسبرخ
در اين علمدر اين علم

))11(( ))11((

دراية  الحديث دراية  الحديث 

مرحوممرحوم
  چيچي  مديرشانهمديرشانه    كاظمكاظم  
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جمجممعجم مصطلحات معجم مصطلحات 

الرجال و الدرايةالرجال و الدراية

محمد رضا جديدي نژادمحمد رضا جديدي نژاد

زير نظرزير نظر
ا  كاظكاظ   اا  ا  رحمان ستايشرحمان ستايش  كاظمكاظممحمد محمد 

  چاپ موسسه دار الحديثچاپ موسسه دار الحديث
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اصول  الحديث  واصول  الحديث  و
الدراية علم في الدرايةاحكامه علم في راي احكامه م  ا ي   راي ا   م  ا ي   ا  

هللا ة هللاآ ة آية هللاآية هللاآ
www*pييجعفر سبحانيجعفر سبحاني
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::جامعترين کتاب درايه در شيعهجامعترين کتاب درايه در شيعه

مقباس  الهداية  في  علم  مقباس  الهداية  في  علم  
الدراية الدراية 
مامقاني مامقانيعبدهللا عبدهللا مامقانيعبدهللا مامقانيعبدهللا

))قق13511351ـ ـ   12901290((

        
صتلخيص

 مقباس  اهلداية   

علي  اكرب غفاري 
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در شيعی مستقل تأليف دراولين شيعی مستقل تأليف اولين تأليف مستقل شيعی دراولين تأليف مستقل شيعی دراولين
  اين علماين علم
الدراية علم في الدرايةالبداية علم في البداية البداية  في  علم  الدرايةالبداية  في  علم  الدراية،، ،،
شهيد ثاني  شهيد ثاني    ،،  زين الدين  عاِمليزين الدين  عاِملي

).).قق  965965ــ911911((
   البداية

))قق((
      گرديدهگرديده    شرحشرح    خود مؤلفخود مؤلف    توسطتوسطکه که   

با  با      آنآن    و شرحو شرح    متنمتن    مجموعمجموع    و امروزهو امروزه
لف  اانانا لفخ ا ش ا  ا ش ا    خ

 الدراية  علم  يف
چاپ شده است  چاپ شده است    مختلفيمختلفي  هايهاينامنام

  ::مانندمانند
ل ف ة دا ال ال ل ة ا لال ف ة دا ال ال ل ة ا ال

م

شهيد ثاني الرعاية لحال البداية في علمالرعاية لحال البداية في علم
وو  الدرايةالدراية
ة ا الد ل ف ة ا ةال ا الد ل ف ة ا ال

ي هي

الرعاية في علم الدرايةالرعاية في علم الدراية
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  ::نام كتابنام كتاب
تفصيل وسائل تفصيل وسائل 
الشيعه الي الشيعه الي الشيعه الي الشيعه الي 
تحصيل مسائل تحصيل مسائل 
الشريعهالشريعه

::موضوعموضوع     ::موضوعموضوع  
ييروايات فقهي شيعهروايات فقهي شيعه
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خدا حافظخدا حافظ
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