
 

 مصادر کتاب قرب االسنادبعض 

 (روایة 1387ىً ىجيّع ) عرد انروایات کحاةا ىصرراانشاُر عهی کٌَّ  طریق انحيیري انی انيصرر اشو انيؤنف اشو انيصرر 

کحاب فی انحالل و  1

 انحرام ىتّب

ىصعرة ةً زیاد 

 انرةعی

 ىَصْعَرَةَ عًَْ ىُصْهِوٍ، ةًُْ َُارُونُ

 زِیَادٍ ةًِْ

 ىحير ةً أحير حردٍا: كال ىحير ةً ىحير أدترٌا: انٍجاشی

 ُارون حردٍا: كال انحيیري جعفر ةً اهلل عتر حردٍا: كال انزراري

. ةكحاةَ زیاد ةً ىصعرة عً ىصهو، ةً
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ةكر ةً ىحير کحاب  2

 االزدي

 ىُحَيَّرٍ ةًُْ ةَكْرُ

 انْأَزْدِيُّ

 ةًِْ إِشْحَاقَ ةًُْ أَحْيَرُ حَرَّدٍََا

 ىُحَيَّرٍ ةًُْ ةَكْرُ حَرَّدٍََا: كَالَ شَعْرٍ

 انْأَزْدِيُّ

 عهی ةً ىحير أدترٌاه. أصحاةٍا ىً عرة یرویَ کحاب نَ: انٍجاشی

 ةً اهلل عتر حردٍا: كال یحیْ، ةً ىحير ةً أحير حردٍا: كال

 ىحير ةً ةكر عً إشحاق ةً أحير حردٍا: كال انحيیري جعفر

. ةكحاةَ

 (1219ـ  144انی  104)روایة  42

اةّ انتذحري وُب  کحاب اةی انتذحري 3

 ةً وُب انلرشی

 أَةِی عًَْ ىُحَيَّرٍ، ةًُْ انصٍِّْرِيُّ

 انْتَذْحَرِيِّ

 انكهّذاٌی عير ةً انعتاس أدترٌا. جياعة یرویَ کحاب نَ: انٍجاشی

 ةً اهلل عتر حردٍا: كال ةاةّیَ ةً انحصیً ةً عهی حردٍا: كال

 انتذحري أةی عً ىحير ةً انصٍري حردٍا: كال انحيیري جعفر

 454ـ  177انی  170ـ 166ـ 165)روایة  139

 (645ـ  584ـ  583ـ  579انی

ىصائم عهی ةً جعفر  4

غیر ) عهیَ انصالم

 (انيتّب

 جعفر ةً عهی

 انصالم عهیَ

 انْحَصًَِ ةًُْ انهََِّ عَتْرُ حَرَّدٍََا

 جَعْفَر ةًِْ عَهِیِّ جَرِّهِ عًَْ انْعَهَِّيُّ،

 جارة و ىتّب غیر جارة یروي انحرام و انحالل فی کحاب نَ: انٍجاشی

 ةً أحير حردٍا: كال شاذان ةً اهلل عتر أةّ أدترٌا و. .... ىتّةا

 اهلل عتر حردٍا: كال جعفر ةً اهلل عتر حردٍا: كال یحیْ ةً ىحير

 جعفر، ةً عهی حردٍا: كال ىحير ةً جعفر ةً عهی ةً انحصً ةً

. انيتّب غیر ذکر و

 (1180انی  646)روایة  535

کحاب  شعران ةً  5

 ىصهو

 وَ عُتَیْرٍ ةًِْ عِیصَْ ةًُْ ىُحَيَّرُ شعران ةً ىصهو

 عًَْ جَيِیعاً، إِشْحَاقَ ةًُْ أَحْيَرُ

 ىُصْهِوٍ ةًِْ شَعْرَانَ

 عهی حردٍا: كال شاذان اةً أدترٌا جياعة یرویَ کحاب نَ: انٍجاشی

 ةً عهی دانی حردٍا: كال جعفر ةً ىحير حردٍا: كال حاجو ةً

 شعران عً عتیر ةً عیصْ ةً ىحير حردٍا: كال ىحير

 

انریان ةً  کحاب  6

جيع فیَ کالم  انصهث

 انرضا عهیَ انصالم

انریان ةً انصهث 

 االشعري

: كَالَ انصَّهْثِ ةًُْ انرَّیَّانُ حَرَّدٍَِی

 یَلُّلُ انصَّهَامُ عَهَیَِْ انرِّضَا شَيِعْثُ

 فی انصالم عهیَ انرضا کالم فیَ جيع کحاةا نَ أن ذکر: انٍجاشی

 رحيَ اهلل عتیر ةً انحصیً اهلل عتر أةّ كال. األىة و آل ةیً انفرق

 جعفر ةً اهلل عتر حردٍا: كال یحیْ ةً ىحير ةً أحير أدترٌا: اهلل

 ةَ انصهث ةً انریان عً

 

 انْحَيِیرِ، عَتْرِ ةًُْ ىُحَيَّرُ حَرَّدٍَِی حٍان ةً شریر حٍان ةً شریرکحاب  7

 جَيِیعاً ىُحَيَّرٍ، ةًُْ انصَّيَرِ عَتْرُ وَ

 شَرِیرٍ ةًِْ حٍََانِ عًَْ

 أةّ ةَ حردٍی أدرى ٌصذة شریر ةً حٍان کحاب :انزراري غانب اةّ

 ةً انصير عتر و انحيیر عتر ةً ىحير عً انحيیري انعتاس

 ةذطی ُّ و حٍان عً انليییً ىحير

 

کحاب اشياعیم ةً  8

 عتر انذانق

اشياعیم ةً عتر 

 انذانق

: كَالَ انطَّیَانِصِیُّ دَانِرٍ ةًُْ ىُحَيَّرُ

 عَتْرِ ةًِْ إِشْيَاعِیمُ حَرَّدٍَِی

 انْذَانِقِ

 و کان جري أةّ طاُر أحر رواة انحریخ كر نلی :اةّ غانب انزراري

کحاب عاصو ةً حيیر و کحاب  ىحير ةً دانر انطیانصی فروى عٍَ

شیف ةً عيیرة و کحاب انعالء اةً رزیً و کحاب إشياعیم ةً عتر 

 .انذانق و أشیاء غیر ذنك

 

 ةًِْ ىُحَيَّرِ اةٍَْا انهََِّ عَتْرُ وَ أَحْيَرُ عهی ةً رئاب اصم عهی ةً رئاب 9

 ةًِْ انْحَصًَِ عًَِ عِیصَْ،

 رِئَابٍ ةًِْ عَهِیِّ عًَْ ىَحْتُّبٍ،

 ةَ أدترٌا انلرر جهیم دلة ُّ و کتیر، أصم نَ :انفِرس فی انشیخ

 عً أةیَ عً انّنیر ةً انحصً ةً ىحير ةً أحير عً جياعة

 ةً ىحير اةٍی اهلل عتر و أحير عً انصفار انحصً ةً ىحير

. عٍَ ىحتّب ةً انحصً عً عیصْ

 

کحاب عتر اهلل ةً  10

 ةكیر

    عتر اهلل ةً ةكیر

کحاب انحصیً ةً  11

 عهّان

 انحصیً ةً عهّان

 انكهتی

 انْحُصَیًِْ عًَِ ظَرِیفٍ، ةًُْ انْحَصًَُ

 عُهَّْانَ ةًِْ

 إجازة أدترٌا روایاجَ (یذحهف) جذحهف کحاب نهحصیً: انٍجاشی

 أحير أدترٌا: كال أرةعيائة شٍة عهیٍا كرم انلزویٍی عهی ةً ىحير

 عً انحيیري جعفر ةً اهلل عتر حردٍا: كال یحیْ ةً ىحير ةً

. ةَ عٍَ ىصهو ةً ُارون

 

کحاب دطب اىیر  12

کحاب : انيؤىٍیً ـ او 

 انرعاء

ىصعرة ةً صركة 

 ـ ُارون ةً ىصهو

   

ىحير ةً عتر  ٌّادر ال 13

انحيیر ةً شانو 

 انعطار

 حردٍا: كال شاذان ةً اهلل عتر أةّ أدترٌا. انٍّادر کحاب نَ: انٍجاشی 

. ةانكحاب عٍَ جعفر ةً اهلل عتر عً یحیْ ةً ىحير ةً أحير

 

 ةًُْ حَيَّاد کحاب  14

 عُذْيَان

 حَرَّدٍَِی: كَالَ انَّْنِیرِ ةًُْ ىُحَيَّرُ عُذْيَان ةًُْ حَيَّادُ

  عُذْيَان ةًُْ حَيَّادُ

 عهی أةّ حردٍا: كال انجٍري ةً أحير انحصً أةّ أدترٌا: انٍجاشی

 ةً ىحير حردٍا: كال جعفر ةً اهلل عتر حردٍا: كال ُيام ةً ىحير

. عذيان ةً حياد ةكحاب انّنیر

 

 عَتْرِ ةًِْ کحب  یٌُُّس 15

  انرَّحْيًَ

 عَتْرِ ةًِْ یٌُُّس

  انرَّحْيًَ

 یٌُُّسَ عًَْ عِیصَْ، ةًُْ ىُحَيَّرُ

  انرَّحْيًَ عَتْرِ ةًِْ

 انلزویٍی شاذان ةً اهلل عتر أةّ عهی ةً ىحير أدترٌا: انٍجاشی

 ةً اهلل عتر حردٍا: كال یحیْ ةً ىحير ةً أحير أدترٌا: كال

. کحتَ ةجيیع یٌّس حردٍا: كال عیصْ ةً ىحير حردٍا: كال جعفر

 


