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-;99ابراهین بن عبدالحهید صنعانی 515.......
-;9:ابوخداش عبداهلل بن خداش 515..........
; -;9عبداهلل بن یحیی کاهلی514 ..............
<-;9وحهد بن حکین 514 .......................
=;-9وصادف نالم اوام صادق(عا 513 ..........
>-;9حسین بن بشار 513 ........................
?-;9نضر بن قابوس 514 .........................
@-;9ابوحف عهر بن عبدالعزیز بن ابو بشار
وعروف به ُز َحل 515 ..............................
 -;:8-;9Aعلععی بععن حسععان واسععطی و علععی
بن حسان هاشهی 515 ..........................
َ
-;:9ن ّجیه بن حارث 515 .......................
-;::قاسن بن وحهد الجوهری 515 ............
< ;:=-;:نشیط بن صالح و خالد جواز 515 ..
>-;:اساوه بن حف 516 .....................
?ُ -;:رهن انصاری 516 .........................
@ -;:علی بن ُس َو ید سائی 516 .................
دربار) واقفیها 517 ................................
-;;9-;;8-;:Aابععن سععراج ابععن الهکععاری-
علی بن ابو حهز) 554 .............................
-;;:زیاد بن قندی 554 ........................
;;;-بکر بن وحهد بن جناح 555 .............

;> -:الحسن بن جبیش 175 ....................
<>-:علی بن ابو حهز) بطائنی 175 ..............
=> :>@-:>?-:>>-:عل ععی ب ععن اب ععو حه ععز)
ثهالی و برادرانش و حسعین و وحهعد و پعدرش
ابوعهرو 173 .......................................
-:>Aعبدالخالق بن عبدربه173 .................
ّ -:?8
عهار ساباطی 174 ..........................
-:?:-:?9عاور بن جذاعه و حجر بن زائد) 174
ّ
;?-:داود بن کثیر رقی 174 ......................
<? :?=-:اسحاق و اسهاعیل پسران ّ
عهار 175
>?-:??-:سنان و عبداهلل پسرش 176 .........
@?-:عجالن ابوصالح 177 ......................
-:?Aبشار بن یسار 177 ...........................
-:@8ابوخالد قهاط 177 ..........................
-:@9ثعلبه بن ویهون 555 .........................
-:@=-:@<-:@;-:@:شهاب بن عبد ربه
و عبدالخالق و برادرانش 555 ......................
>@ :@@-:@?-:وهع ع ععب بع ع ععن عبع ع ععد ر بع ع ععه و
عبعع ع ععدالرحهن بعع ع ععرادرش و اسعع ع ععهاعیل بعع ع ععن
عبدالخالق 557 ....................................
-:A8-:@Aابوبکر حضروی و علقهه 551 .........
ُ -:A9ح ّبی اخت ویسر 555 .......................
 -:A:عهرو بن حریث 554 ........................
;-:Aزکریا فرزند سابق 553 .......................
<-:Aابراهین خارقی 553 .........................
=-:Aونصور بن حازم 553 ........................
> -:Aخالد بجلی555 ............................
?-:Aیوسف 556 .................................
@-:Aحسن بن زیاد ّ
عطار 556 ....................
-:AAابوالیسع عیسی بن َس ّری556 ...............
-;88الهغیر) بن توبه وخزووی 557 ................
-;89حسین بن عهر557 ..........................
-;8:سعید اعرج 575 .............................
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@>; -عبدالعزیز بن وهتدی ّقهی 545 ..........
 -;>Aوحهد بن سنان544 .......................
ّ
عبدربه544............
 -;?8علی بن حسین بن
ّ
 -;?9ابعععوعلی وحه ععد ب ععن احه ععد ب ععن حه ععاد
وروزی وحهودی 544.............................
 -;?;-;?:احهععد بععن وحهععد بععن عیسععی و
برادرش بنان 545 .................................
<?; -حسین بن عبداهلل ّ
وحرر 545 .............
=?; – >?; – ابعععو علعععی بعععن بعععالل و اب ععوعلی
راشد 546 .........................................
ّ
??; -الحسن بن علی بن فضال کوفی 547 .....
فععی الغععالة نلوکننععدگان در زوععان اوععام هععادی
علیهالسالم 555 ......................................
َ
@?; -;?A-از آن جهل ععه عل ععی ب ععن َح َس ععکه
قهی و قاسن بن یقطین قهی 555 .................
 -;@8حسین بن علی خواتیهی 551 ............
 -;@; -;@: -;@9حس ع ععععن ب ع ععععن وحه ع ع ععد
وعروف به ابن بابا و وحهد بعن نصعیر نهیعری و
فارس بن حاتن قزوینی555 .......................
<@; -;@> -;@= -ووسی السواق و وحهد
َ
بن ووسی الشریقی و علی بن َح َسکه 554 ........
?@; -;@A -;@@ -عبععععاس بععععن صع ععدقه و
ابوالعبعععاس طرنعععانی و ابوعبععدالرحهان کن ععدی
وعروف به شا) رئیس 554 .........................
 -;A8فارس بن حاتن قزوینی 554 .................
 -;A= -;A< -;A; -;A: -;A9هاشععن ابععن
ابعععو هاشععععن -ابوالسعععههری -ابعععن ابعععو ّ
الزرقعععاء و
جعفر بن واقد و ابوالغهر 556 .....................
>-<8: -<89 -<88 -;AA -;A@ -;A?-;A
; -<8< -<8علععی و احهععد پسععران حسععن بععن
علعععی بعععن فضعععال کعععوفی و عب ععداهلل ب ععن خال ععد
طیالسعععی کعععوفی و قاسعععن ابعععن هشعععام اللؤل ععؤی
کععوفی و وحهععد بععن احهععد و حهععدان النهععدی

<;;-احهد بن الحسن الهیثهی 555 ..........
=;;-علی بن وهبان 556 .......................
>;;-احهد بن حارث انهاطی 556 .............
?;; -ونصور بن یونس ُب ُزرج 556 ...............
@;;-;;A-حسععن بععن وحهععد بععن سععهاعه و
حسن بن سهاعه بن وهران 556 ..................
 – ;<9 – ;<8علععی بععن خطععاب و ابععراهین بععن
شعیب 556 ......................................
 – ;<; – ;<:ابراهین و اسعهاعیل پسعران ابعو
سهال 545 ..........................................
<<;-سلیهان بن جعفر جعفری 541 ............
=<; – ><; – یحیی بن ابو القاسن ابوبصیر و
یحیی بن قائن 541 ................................
?<; – زرعه بن وحهد حضروی 545 ............
@<; – جعفر بن خلف 544 ......................
 – ;<Aوحهد بن بشیر 544 .......................
 -;=8یع ع ععونس بع ع ععن عبع ع ععدالرحهن ابووحهع ع ععد
صاحب ال یقطین 546 ...........................
 -;=<-;=;-;=:-;=9هشععام ابععن ابععراهین
وشرقی و جعفر بن عیسی بن یقطعین و ووسعی
بن صالح و ابواالسد داواد علی بن یقطین 535 ..
==; -هشام بن ابراهین عباسی 537 .............
>=; -;=?-صععفوان بععن یحیععی و اسععهاعیل
بن خطاب 545 ....................................
@=; -;>9-;>8-;=A-صععفوان بععن یحیععی
ّبیاع سابری و وحهد بن سعنان و ّ
زکریعا بعن آدم
و سعد بن سعد قهی 547 .........................
ّ -;>:
عهار ساباطی 541 .........................
;>; -ابراهین ابن ابو بالد 541 ....................
ُ
عبل بن علی خزاعی شاعر 541 ..........
<>;ِ -د ِ
=>; -ورزبان بن عهران بن قهی اشعری 545 ...
>>; -وسافر وولی (نالما اوام رضا (عا 545 .....
?>;ّ -
جوانی 545 ...............................
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;;<-<;<-احهعععد ب عععن اس عععحاق قهعععی کعععه
صالح بود و ایوب بن نوح 575 ...................
=;<-وحهد بن حسن واسطی 575 .............
>;<-ابوجعفر بصری 576 .......................
?;<-نوح بن صالح بغدادی 576 ...............
@;< -احهد بن ّ
حهاد وروزی 576 ..............
-<;Aعلی بن اسباط کوفی 455...................
-<<;-<<:-<<9-<<8وحهد بن ولید خعزار
و وعاویعععه بعععن حکعععین و وص ععدق بعععن ص ععدقه و
وحهد بن سالن بن عبدالحهید 455...............
<<<-وروک بن عبید 457...........................
=<<-وحهد بن ابراهین حضینی اهوازی 457.....
><<-<<?-وحهععد بععن اسععهاعیل بععن بز یععع و
احهد بن حهز) بن بزیع 457........................
@<<-<=8-<<A-وحه عععد ب عععن عب عععدالجبار و
ّ
وحهد بن ابو جیش و ابن فضال 451 ..............
ّ
-<=9حسن بن علی بن فضال کوفی 451 .........
-<=:ابوالخیر صالح بن ابو ّ
حهاد رازی451 .......
;=<-سهل بن زیاد آدوی ابوسعید 451 ...........
<=<-ونذر بن قابوس 451 .........................
==<-احهد بن عبداهلل کرخی 455 ................
>=<-ابراهین بن ابو وحهود 455 ...................
?=<-ابوطالععب قهععی کععه اسععهش عبععداهلل بععن
صلت بود455 ......................................
@=<-عبدالجبار بن وبارک نهاوندی454 .........
-<=Aاحکن بن ّبشار وروزی کلثووی 454 .........
-<>8علی بن حدید بن حکین453 ................
-<>9علی بن حکن انباری453 ....................
-<>:ابوهاشن داود بن قاسن جعفری 454 .........
;><-وحهد بن عبداهلل وهران 454 ...............
<>< -حسن بن علی بن ابو عثهان سجاد) 454 ..
=><-ایوب بن نوح بن دراج 454 ..................
>><-ابوعون ابرش 455 ............................

کععوفی و علععی بععن عبععداهلل بععن وععروان بغععدادی و
ابععراهین بععن وحهععد فععارس و وحهععد بععن یععزداد
رازی و اسحاق بن وحهد البصری 557 ..........
= -<8? -<8> -<8حف بن عهرو وعرف بعه
عهری و ابراهین بن وهریار و پسرش وحهد 565 ..
@ -<8ابویحیی جرجانی 565 .....................
 -<8Aابوعبععداهلل وحهععد بععن احهععد بععن نعععین
شاذانی 567 .......................................
 -<98ابوالحسن وحهد بن الحسن بن ّ
شهون 567
 -<99احهد بن ابراهین ابوحاود ورانی 561 ......
 -<9;-<9:احهد بن هالل عبرتائی و دهقعان
عروة بن یحیی 565 ...............................
<-<9ابوجعفر وحهد بن عیسعی بعن عبیعد بعن
یقطین 564 ........................................
= -<9ابووحهد فضل بن شاذان 564 .............
>-<9وحهد بن سعید بن کلثوم وروزی 566 ....
? -<9جعفر بن وحهد بن حکین 567 ...........
@-<9ابوسهینه وحهد بن علی صیرفی 567 ....
-<9Aابوعبداهلل وحهد بن خالد برقی 567 .......
-<:8ریان صلت خراسانی567 ..................
-<:9علی بن وهزیار 577 ..........................
-<:;-<::حسن و حسین اهوازیها 575 .....
<-<:حسن بن علی بن ابو حهز) بطائنی 575 ...
=-<:احهد بن سابق 574 ........................
>-<:حسین بن قیاوا 574 ........................
?-<:وحهد بن فرات 573 .......................
وا روی فی اصعحاب ووسعی بعن جعفعر و علعی
علیهن السالم
574 ..........................
بن ووسی
@-<:حنان بن سدیر 574 ........................
ّ -<:Aکرام بن عهرو بن عبدالکرین 574 ...........
-<;8درست بن ابو ونصور 574 ...................
-<;9احهد بن فضل خزاعی 574 ................
-<;:عبداهلل بن عثهان ّ
حناط 574 ..............
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@-<AA-<Aیز یعععد و ّ
وحهعععد پسعععران اسعععحاق
شغر 414 ...........................................
 -=88ابویحیی ووصلی ولقب به کوکعب العدم
(ستار) خونینا 414 ...............................
 -=89ابوعبعداهلل احهعد بععن وحهعد بعن سععیاری
اصفهانی و گفته ویشود بصری 415 .............
 -=8:علی بن جعفر 415 ..........................
;-=8وحهد بعن جعفعر بعن ابعراهین بعن وحهعد
ههدانی416 .......................................
< -=8خیران خادم قراطیسی (کانذ فروشا 416 .
= -=8ابراهین بن ّ
وحهد ههدانی 455 .............
>-=8عهروبن سعید ودائنی 457..................
?-=8یعقعوب بععن یزیعد کاتععب انبعاری وعععروف
به قهی 457.........................................
@-=8ابوخالد سجستانی 457.....................
-=8Aابووحهد انصاری از اصحاب اوعام رضعا
(عا 457.............................................
-=98داود بن نعهان 457...........................
-=99حسین بن ابو ّ
خطاب 451 ...................
-=9:حسن بن قاسن از اصحاب اوام رضا (عا451
;-=9<-=9واصل و ابوالفضل خراسانی 451 .....
=-=9وقاتل بن وقاتل 451 ........................
>-=9حهز) بن بزیع455 ...........................
?ّ -=9
ّ
عبدالسع ع ععالم بع ع ععن صع ع ععالح
ابوالصع ع ععلت
الهروی 455 ........................................
@ -=9ابوجریر قهی 454 ...........................
-=9Aعلی بن جعفر بن عباس خزاعی وروزی 454
فهرست ونابع 453 ................................

?><-عروة بن یحیی دهقان 455 ..................
@><-فضل بن حارث 456 ........................
-<?<-<?;-<?:-<?9-<?8-<>A
اس ععحاق ب ععن اس ععهاعیل نیش ععابوری و اب ععراهین
عبد) و وحهودی و عهری و باللی و رازی 456 ....
=?<-<?>-عب ععداهلل ب ععن حهدو ی ععه بیهق ععی و
ابراهین بن عبد) نیشابوری 471 ....................
??<ّ -
وحهد بن سنان 475.......................
@?< -حسن بن وحبوب 473 .....................
 -<?Aعبداهلل بن جندب 473 .....................
 -<@8احهد بن وحهد بن ابو نصر ِب َزنطی 474 .....
 -<@9اسهاعیل بن وهران475.....................
َ
 -<@:وحهد بن ابو عهیر ازدی 476...............
َ
;@< -بکر بن وحهد ازدی 477 ...................
<@< -علی بن عبیعداهلل بعن حسعین بعن علعی
علیهالسالم
بن حسین بن علی بن ابو طالب
415 .....
َ
=@<-عبداهلل بن ُوغیر) 415 .......................
>@<ّ -
زکریا بن آدم قهی 417 .......................
?@< -احهد بن عهر حلبی 411..................
@@<-عثهان بن عیسی ُرواسی کوفی 415 .......
-<@Aعلی بن اسهاعیل 414 ......................
 -<A8عثهان بن عیسی 414 .......................
-<A9حسین بن وهران 414 ........................
-<A<-<A;-<A:عیسی بن جعفر بن عاص
و ابوعلی بن راشد و ابن بند 413...................
=-<Aعبداهلل بن طاووس 413.....................
>-<Aابوالعباس ِح َ
هیری 413......................
?-<Aجعفر بن بشیر بجلی 414 ..................
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علن رجال ،دانشی است دربار) اشخاص و افعرادی کعه راوی حعدیث و واقععهای بود)انعد آنعان هعه

خصوصع ععیاتی داشع ععتندال آیع ععا اصع ععال هنع ععین کسع ععانی وجع ععود داشع ععتند و آیع ععا اشع ععخاص جعلععععی و

ساختگیاندال از زوانی که با اصل واقعه و حدیث  ،فاصله بیشتری گرفتین ،ضرورت این کار خود
را بیشتر به وا نشان داد به ههین روی هه در جهان شیعه و هعه در ویعان اهعل سعنت ،علعن رجعال
ضرورت خود را نهایاند در طول شناخت احکام اسالم و واقعیات تاریخی ،وا با اشخاص جعلی

و ساختگی زیادی روبرو ویشوین و هعن بعا حعدیثهای جعلعی و درونعین بعه راسعتی اگعر کسعی بعه

وجهوعه احادیث و کتابهای تاریخی سعر بزنعد و آشعنایی خعوبی یعدا کنعد گعا) بعه تحیعر کشعید)

وی شود که این ههه ضعد و نقعیض گعویی و ایعن ههعه احادیعث عجیعب و نر یعب هگونعه بعه وجعود
آود)اندال به خاطر این وسائل ،عالهان بزرگ دست به کار رجال شناسی شدند

در ویان شیعیان کسی که اولین بار دست به هنین کار بزرگی زد ،ابو عهرو وحهد بعن عهعر بعن

عبد العزیز کشی اسعت گفتهانعد ِکعش در سعه فرسعنگی گرگعان فعلعی در بخعش کوهسعتانی گرگعان

واقع بود هرهند اطالعات وا از زندگی این ورد بزرگ اندک است ولی وسلها از علهای قعرن سعوم و

ههارم هجری است ،یعنی در زوان نیبت اوام زوان(عجا ویزیست و وقدم بعر سعایر نویسعندگان

بزرگ رجالی است

وا ههار کتاب اصلی در علن رجال دارین:

 7رجال کشی اثر ابوعهرو وحهد بن عهر بن عبدالعزیز کشی

 1رجععال نجاشععی اثععر ابوالعبععاس احهععد بععن علععی بععن احهععد بععن عبععاس نجاشععی وتععوفی 453
هجری قهری

 5رجال طوسی اثر شیخ الطایفه ابو جعفر وحهد بن حسن بن علی بن حسن طوسی وتوفی
 445هجری قهری

 4فهرست طوسی اثر شیخ طوسی

شععیخ وحهععد کشععی وعاصععر ابوالقاسععن جعفععر بععن وحهععد بععن قولو یععه ،7وتععوفی در  ;>Aهجععری

قهری ،بود) است این دو از یکدیگر روایت و نقل حعدیث و خبعر کرد)انعد از یعک طعرف ،هعر دو از
 9او استاد شیخ وفید بود و وقبر)اش در کاظهین کنار بارگا) اوام کاظن(عا و اوام جواد(عا است

رجال کشی

پدر شیخ جعفر قولویه (وحهد بن قولویها و از طرفی دیگر ،ابعو وحهعد هعارون بعن ووسعی تلعکبعری،

وتوفی سال =@; هجری قهعری ،نیعز از ایعن هعر دو بزرگعوار نقعل روایعت کعرد) اسعت بنعابراین بعا ایعن

قرائن ویتوان گفعت کعه شعیخ کشعی در قعرن ههعارم وعیزیسعت و از ایعن جهعت جلعوتر از نجاشعی و

طوسعی بععود) اسععت در وعورد کشععی گفتهانععد کععه وعردی دانشععهند و عععالن بعه اخبععار و احادیععث بععود و

خانهاش ورتع شیعه و وحل رفت و آود علها بود) است

کتاب کشی نام اصلیاش وعرفت الناقلین عن االئهه الصادقین بود) است ،به طعوری کعه در

آن هن از راویان شیعه و هن از راویان اهل سنت خبر آورد) است و گاهی اضافاتی دیگر هعن داشعته
است اوا شیخ طوسی آن را تلخی

و ونقح کرد) است و تحعت عنعوان رجعال کشعی بعاقی وانعد

لذا اکنون اصل کتاب کشی در دسترس نیست و آنچه که باقی است وتن ونقح و تهذیب شعد) و

تلخی

شد) شیخ طوسی از کتاب کشی است

ترتیب کار او بر اساس زندگی ائهه(عا بود) است یعنی اصحاب ائهه(عا از اویرالهوونین(عا

تعا آخعر را بعه ترتیعب وعصعووین آورد) اسعت لعذا گعاهی راوی در دو جعا یعا بیشعتر تکعرار وعیشعود زیعرا

زندگی هند اوام را درک کرد) است

نسخهای که وا بر اساس آن ترجهه را آناز کردین ،نسخه تصحیح شد) توسط وحقعق ارجهنعد

سید احهد حسعینی اسعت کعه هعال اول ووسسعه علهعی از بیعروت بعه سعال  9<;8هجعری قهعری و

 :88Aویالدی بود) است وصحح وحترم در آناز کتاب دشواری کار تصحیح را به خوبی توضیح
داد) است که نیازی به ذکر آن نیست

در پایععان الزم بععه ذکععر اسععت کععه ،حجععت االسععالم والهسععلهین عباسعععلی ناو عدار جویبععاری از

دوستانی بود که در ترجهه این اثر وا را یاری رساند که خداوند بعه فضعل و کعرماش بعه ایشعان جعزای
خیععر دهععد از فرزنععدم دکتععر وحهععد وبینععی بععرای ههراهععیاش و ههچنععین از شخصععیت فرهیختععه
جناب آقای فرهاد نوع رست ودیر وحترم نشر آوار) برای هال این اثر سپاسگزاری ویکنن

آخر دعوانا ان الحهد هلل رب العالهین
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وقدوه
کتاب رجال کشی در علن رجال شیعه از وعتبعر تعرین کتابهعای ههعار گانعه رجعال اسعت وولعف

ایععن کتععاب ابععو عهععرو وحهععد بععن عهععر بععن عبععدالعزیز کشععی از علهععاء برجسععته شععیعه در قععرن سععوم و

ههارم هجری قهری است هدف اصلی این کتاب جرح و تععدیل راو یعان اسعت بعا توجعه بعه ایعن

که کشی در اوایل دوران نیبت ویزیسته است تنقیح روایات را در آن عصر ضروری ویدانست

تدوین کتاب در نزدیک عصر ائهه علهین السالم بر اههیت و جایگا) این کتاب افعزود) اسعت

علیالخصعوص کعه شعناخت راو یعان از ونظعر و نگعا) وعصعووین علعیهن السعالم بعود) و کهتعر اظهعار
نظری از نظر شیخ وحهد کشی یا نقل نظر از ناحیه دیگران در آن دید) ویشود

این کتاب به شناسعاندن راو یعان حعدیث اکتفعا نکعرد) بلکعه بعه شناسعاندن فرقعه هعا ،دسعتهها و

گرو)های شیعی وانند زیدیه ،فطحیه ،بتر یعه ،واقفیعه ،اشععثیه ،کیسعانیه و

رداختعه اسعت کعه از

این نظر کتاب رجال کشی سند واندگاری است از تاریخ تشیع در عصعر اول دوران حیعات اواوعان

وعصععوم علععیهن السععالم ایععن کتععاب بععر اسععاس شععیو)های وتععداول در ترتیععب وباحععث کتابهععای

رجالی تالیف نشد) است ،بلکه نام راویان بر اساس تاریخ زندگی هر یک از آنها به ترتیب ههراهی
با وعصووین علیهن السالم از دوران یاوبر اکرم صلی اهلل علیه و آله تا عصر نیبت است

الحهدهلل رب العالهین
دکتر حسن وبینی

فضل اهلل عبداللهی

بهار 0411

سن ِ ّ
حهن ّالرحین
ِب ِ
اهلل الر ِ
در فضیلت روایت و حدیث

ابو عبداهلل )علیهالسالم( 7فروود :ونزلت وردان وا را از ویزان روایاتی که از وعا نقعل وی کننعد ،بشناسعید

اوام صادق (علیهالسالما 1فروود :ونزلت شیعیان وا را به ویزانی که روایات وا را بعه نیکعویی از وعا نقعل

وی کنند ،بشناسید هعرا کعه وعا فقیعه را فقیعه نهعیدانین وگعر اینکعه وحعدث باشعد پعس گفتعه شعد
به ایشان که وؤون وحدث باشد ،فروود :بلکه با فهن و درک باشد و فهین وحدث باشد

ابو عبداهلل (علیهالسالما 5فروود :ونزلت وعردم را بعه ویعزان نقعل و آ گعاهی از احادیعث وعا بشناسعید

ابوالحسن اول ووسی بعن جعفعر(علیهالسعالما 4در حعالی کعه در زنعدان بعود ،طعی ناوعهای وفصعل بعه وعن

نوشععت :ای علععی اینکععه ذکععر کععردی تعععالین دینععت را از هععه کسععی وی گیععریال بععدان کععه دسععتورات

وعارف دین را از نیرشیعه وعا وگیعر ،بعه راسعتی کعه ا گعر از شعیعیان وعا بگعذری ،دینعت را از خعائنین
گرفتی ،ههانها که به خدا و یاوبر و اوانعات خعود خیانعت کرد)انعد آنهعا بعر کتعاب خداونعد ّ
ععز و
ّ
جععل اوععین شععدند اوععا آن را تحر یععف و تبععدیل نهونععد پععس لعنععت خععدا بععر آنععان بععاد و لعنععت یععاوبر و
لعنت والئکه و لعنت پدران بزرگوار و نیکوکارم ،لعنت ون و لعنت شیعیان ون ،تعا روز قیاوعت بعر

آنان باد

ابععو عبععداهلل اوععام صععادق

(علیهالسععالما3

گفععت :رسععول خععدا (صا فروععود ایععن دیععن ،در هععر قععرن و

برهععهای ،دانشععهندان عععدالت یشععهای دارد کععه تععاویالت و تحریفععات و انحرافععات باطععل گرایععان و
 7وحهد بن سعد الکشی بن وزید و أبو جعفر وحهد بن أبی عوف البخاری ،قاال حعدثنا أبعو علعی وحهعد بعن أحهعد
بن حهاد الهروزی الهحهودی ،رفعه ،قال :قال الصادق(عا

 1ابععراهین بععن وحهععد بععن العبععاس الختلععی ،قععال حععدثنا أحهععد بععن ؤدریععس القهععی الهعلععن ،قععال حععدثنی أحهععد بععن
وحهد بن یحیی بن عهران ،قال حدثنی سلیهان الخطابی ،قال حدثنی وحهد بن وحهد ،عن بعض رجالعه ،ععن

وحهد بن حهران العجلی ،عن علی بن حنظلة ،عن أبی عبد اهلل(عا

 5ابعراهین بععن وحهععد بعن العبععاس الختلععی ،قعال حععدثنا أحهععد بععن ؤدریعس القهععی الهعلععن ،قعال حععدثنی أحهععد بععن
وحهد بن یحیی بن عهران ،قال حدثنی سلیهان الخطابی ،قال حدثنی وحهد بن وحهد ،عن بعض رجالعه ،ععن

وحهد بن حهران العجلی ،عن علی بن حنظلة ،عن أبی عبد اهلل(عا

 4ودویه و ابراهین ابنا نصیر،قاال حدثنا وحهد بن ؤسهاعیل الرازی ،قال حدثنی علی حبیب الهداینی ،ععن علعی

بن سوید السائی

 3وحهد بن وسعود بن وحهد ،قال حدثنی علی بعن وحهعد بعن فیعروزان القهعی ،قعال حعدثنا أحهعد بعن وحهعد بعن

خالد البرقی ،قال حدثنا أحهد بن وحهد بن أبی نصر ،عن ؤسهاعیل بن جابر ،عن أبی عبد اهلل(عا

