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الفهرست
الصفحة العنوان
٥ الحسن بن أبان
٥ الحسن بن إبراهيم بن عبد الصمد الخزاز
٥ الحسن بن إبراهيم بن عبد الله المدني
٥ الحسن بن إبراهيم الكوفي
٦ الحسن أبو محمد
٦ الحسن بن أبي سارة النيلي
٦ الحسن بن أبي سعيد
٦ الحسن بن أبي العرندس
٦ الحسن بن أبي عبد الله محمد الطيالسي
٧ الحسن بن أبي عثمان
٧ الحسن بن أبي عقيل
٧ الحسن بن أبي قتادة علي األشعري
٨ الحسن بن أحمد بن ريذويه القمي
٨ الحسن بن أحمد بن القاسم الشريف
٨ الحسن بن أحمد المالكي
٩ الحسن بن أحمد بن محمد العجلي
٩ الحسن بن أسباط الكندي
٩ الحسن بن أسد
٩ الحسن بن أيوب
١٠ الحسن بن بحر المدائني
١٠ الحسن بن بشار المدائني
١٠ الحسن بن بشير
١١ الحسن التفليسي
١١ الحسن بن تميم الكوفي
١١ الحسن بن جعفر (أبو طالب الفافاي)
١١ الحسن بن جعفر بن الحسن المديني
١٢ الحسن بن الجهم بن بكير الشيباني
١٢ الحسن بن حبيش
١٢ الحسن بن حذيفة بن منصور الكوفي
١٣ الحسن بن الحر األسدي
١٣ الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السالم
١٣ الحسن بن الحسن العلوي
١٤ الحسن بن الحسين بن الحسن الحجدري
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١٤ الحسن بن الحسين السكوني
١٤ الحسن بن الحسين العرني
١٤ الحسن بن الحسين العلوي
١٤ الحسن بن الحسين اللؤلؤي
١٥ الحسن بن حماد البكري
١٦ الحسن بن حماد الطائي
١٦ الحسن بن حمزة بن علي
١٧ الحسن بن خالد بن محمد بن علي البرقي
١٨ الحسن بن خرزاذ
١٨ الحسن بن خنيس
٢٠ الحسن بن راشد أبو علي
٢٠ الحسن بن راشد الطفاوي
٢١ الحسن بن راشد مولى بني العباس
٢٢ الحسن بن رباط البجلي
٢٢ الحسن بن الرواح البصري
٢٢ الحسن الروندي الدينوري
٢٣ الحسن بن الزبرقان
٢٣ الحسن بن الزبير األسدي
٢٣ الحسن بن زرارة بن أعين الشيباني
٢٤ الحسن بن زياد العطار
٢٤ الحسن بن زياد الصيقل
٢٥ الحسن بن زياد الصيقل
٢٥ الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السالم
٢٥ الحسن بن زيدان
٢٥ الحسن بن زين الدين بن علي العاملي (ابن الشهيد الثاني)
٢٦ الحسن بن السري الكاتب
٢٦ الحسن بن سعيد بن حماد األهوازي
٢٧ الحسن بن سعيد الهمداني
٢٧ الحسن بن سعيد البجلي
٢٨ الحسن بن سفيان الكوفي
٢٨ الحسن بن سماعة
٢٨ الحسن بن سهل
٢٨ الحسن بن سيف بن سليمان التمار
٢٩ الحسن بن شجرة بن ميمون
٢٩ الحسن بن شعيب المدائني
٢٩ الحسن بن شهاب البارقي
٢٩ الحسن بن صالح األحول
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٢٩ الحسن بن صالح بن حي الهمداني
٣٠ الحسن بن الصامت الطائي
٣٠ الحسن بن الصباح
٣٠ الحسن بن صدقة المدائني
٣١ الحسن بن الطيب بن حمزة الشجاعي
٣١ الحسن بن ظريف بن ناصح
٣١ الحسن بن عباد
٣١ الحسن بن العباس بن الحريش الرازي
٣١ الحسن بن عبد ربه
٣٢ الحسن بن عبد الرحمن األنصاري
٣٣ الحسن بن عبد الرحمن الكوفي
٣٣ الحسن بن عبد السالم
٣٣ الحسن بن عبد الصمد بن محمد األشعري
٣٤ الحسن بن عبد الله
٣٤ الحسن بن عديس
٣٤ الحسن بن عطية الحناط
٣٥ الحسن بن علوان الكلبي
٣٥ الحسن بن علوية القماص
٣٦ الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني
٣٧ الحسن بن علي بن أبي رافع
٣٧ الحسن بن علي بن أبي عثمان (سجادة)
٣٩ الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني
٣٩ الحسن بن علي الحجال
٤٠ الحسن بن علي بن أبي المغيرة الزبيدي
٤٠ الحسن بن علي بن أحمد
٤١ الحسن بن علي بن أحمد الصائغ
٤١ الحسن بن علي األحمري
٤١ الحسن بن علي بن بقاح
٤٢ الحسن بن علي بن الحسن األطروش
٤٢ الحسن بن علي الحضرمي
٤٢ الحسن بن علي الخياط
٤٣ الحسن بن علي بن داود (المعروف بابن داود)
٤٣ الحسن بن علي الربعي
٤٣ الحسن بن علي بن زكريا البزوفري
٤٣ الحسن بن علي بن زياد الوشاء
٤٥ الحسن بن علي الزيتوني
٤٥ الحسن بن علي ين سبرة



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

٤٦ الحسن بن علي بن سفيان البزوفري
٤٦ الحسن بن علي بن عبد الله البجلي
٤٦ الحسن بن علي بن عيسى الجالب
٤٧ الحسن بن علي بن فضال
٤٩ الحسن بن علي القائد
٤٩ الحسن بن علي الكلبي
٥٠ الحسن بن علي اللؤلؤي
٥٠ الحسن بن علي بن محمد
٥٠ الحسن بن علي بن مهران
٥٠ الحسن بن علي بن النعمان
٥١ الحسن بن علي الهمداني
٥١ الحسن بن علي بن يقطين
٥١ الحسن بن علي بن يوسف
٥٢ الحسن بن عمار
٥٢ الحسن بن عمارة
٥٢ الحسن بن عمرو بن منهال
٥٢ الحسن بن عمرو بن يزيد
٥٣ الحسن بن عنبسة الصوفي
٥٣ الحسن بن عياش األسدي
٥٣ الحسن بن فضالة
٥٤ الحسن بن القاسم
٥٤ الحسن بن قدامة الكناني
٥٤ الحسن بن كثير الكوفي
٥٥ الحسن الكرماني
٥٥ الحسن بن مالك القمي
٥٥ الحسن بن متيل
٥٦ الحسن بن محبوب السراد
٥٧ الحسن بن محمد القطان
٥٧ الحسن بن محمد بن أحمد بن جعفر
٥٨ الحسن بن محمد بن أحمد الحذاء
٥٨ الحسن بن محمد بن أحمد الصفار
٥٨ الحسن بن محمد بن أخي محمد الخياط
٥٨ الحسن بن محمد األسدي
٥٩ الحسن بن محمد بن بابا القمي
٥٩ الحسن بن محمد بن جمهور العمي
٦٠ الحسن بن محمد بن الحسن السكوني
٦٠ الحسن بن محمد الحضرمي
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٦٠ الحسن بن محمد بن حمزة
٦٠ الحسن بن محمد بن الحنفية
٦٠ الحسن بن محمد بن خالد الطيالسي
٦١ الحسن بن محمد الداعي بالخير
٦١ الحسن بن محمد السراج
٦١ الحسن بن محمد بن سماعة الكندي
٦٢ الحسن بن محمد بن سهل النوفلي
٦٣ الحسن بن محمد بن عمران
٦٣ الحسن بن محمد بن الفضل بن يعقوب
٦٤ الحسن بن محمد المدائني
٦٤ الحسن بن محمد النهاوندي
٦٤ الحسن بن محمد بن هارون
٦٤ الحسن بن محمد بن يحيى (المعروف بابن أخي طاهر)
٦٥ الحسن بن المختار القالنسي
٦٥ الحسن بن مصعب البجلي
٦٥ الحسن بن المغيرة
٦٦ الحسن بن المنذر
٦٦ الحسن بن موسى األزدي
٦٦ الحسن بن موسى الحناط
٦٦ الحسن بن موسى الخشاب
٦٧ الحسن بن موسى النوبختي
٦٧ الحسن بن موفق
٦٨ الحسن بن النظر
٦٨ الحسن بن واقد
٦٨ الحسن بن هارون الكندي
٦٨ الحسن بن هارون بن خارجه
٦٩ الحسن أبو محمد بن هارون الهمذاني
٦٩ الحسن بن هذيل
٦٩ الحسن بن يحيى الطحان
٦٩ الحسن بن يوسف، من أصحاب الباقر عليه السالم
٦٩ الحسن بن يوسف
٦٩ الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر (العالمة الحلي)
٧٠ الحسن بن يونس الحميري
٧٠ الحسين بن أبتر الكوفي
٧١ الحسين بن إبراهيم بن موسى بن أحنف
٧١ الحسن بن إبراهيم بن موسى بن جعفر
٧١ الحسين أبو علي ابن الفرج
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٧١ الحسين بن أبي حمزة الثمالي
٧٢ الحسين بن أبي الخصر الكوفي
٧٣ الحسين بن أبي الخطاب
٧٣ الحسين بن أبي سعيد هاشم المكاري
٧٣ الحسين بن أبي العرندس الكوفي
٧٤ الحسين بن أبي العالء الخفاف
٧٥ الحسين بن أبي غندر
٧٥ الحسين بن أثير الكوفي
٧٥ الحسين بن أحمد بن إدريس القمي
٧٦ الحسين بن أحمد بن شيبان القزويني
٧٦ الحسين بن أحمد بن ضبيان
٧٦ الحسين بن أحمد
٧٦ الحسين بن أحمد بن عامر األشعري
٧٧ الحسين بن أحمد بن المغيرة البوشنجي
٧٧ الحسين بن أحمد المنقري
٧٨ الحسين األحمسي
٧٨ الحسين بن أسد
٧٩ الحسين بن إشكيب
٨٠ الحسين بن أيوب
٨٠ الحسين بن بسطام
٨١ الحسين بن بشار
٨١ الحسين بن بشير
٨٢ الحسين بن ثوير بن أبي فاختة
٨٣ الحسين بن ثوير الخازمي
٨٣ الحسين بن الجهم بن بكير بن أعين
٨٣ الحسين بن الجهم الرازي
٨٤ الحسين بن حبيب
٨٤ الحسين بن الحسن بن أبان
٨٥ الحسين بن الحسن بن بندار
٨٥ الحسين بن الحسين الحسني
٨٥ الحسين بن الحسن الفارسي
٨٥ الحسين بن الحسن بن محمد
٨٦ الحسين بن الحسن بن محمد بن موسى بن بابويه
٨٦ الحسين بن حماد بن ميمون العبدي
٨٧ الحسين بن حمدان الخضيني
٨٧ الحسين بن حمزة الليثي
٨٧ الحسين بن خالد
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٨٨ الحسين بن خالد بن طهمان
٨٨ الحسين بن خالويه النحوي
٨٨ الحسين بن داود اليعقوبي
٨٨ الحسين بن راشد
٨٨ الحسين بن رباط
٨٩ الحسين بن الرماس العبدي
٨٩ الحسين الروندي الدينوري
٨٩ الحسين بن رئاب
٨٩ الحسين بن الزبرقان
٨٩ الحسين بن زرارة
٨٩ الحسين بن زياد
٩٠ الحسين بن زيدان الصرمي
٩٠ الحسين بن زيد بن علي (ذو الدمعة)
٩١ الحسين بن زيد
٩١ الحسين بن سعيد بن حماد األهوازي
٩٣ الحسين بن سلمة الهمداني
٩٣ الحسين بن سليمان الكناني
٩٣ الحسين بن سهل بن نوح
٩٣ الحسين بن سيف بن عميرة النخعي
٩٤ الحسين بن شاذويه الصفار
٩٤ الحسين بن شداد بن رشيد الجعفي
٩٤ الحسين بن شعيب المدائني
٩٤ الحسين بن شهاب بن عبد ربه
٩٥ الحسين بن صالح الخثعمي
٩٥ الحسين بن الصباح
٩٥ الحسين بن صدقة
٩٥ الحسين بن طريف
٩٥ الحسين بن عبد ربه
٩٦ الحسين بن عبد الله األرجاني
٩٦ الحسين بن عبد الله البجلي
٩٦ الحسين بن عبد الله بن جعفر
٩٧ الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس
٩٧ الحسين بن عبد الملك األودي
٩٧ الحسين بن عبد الواحد القصري
٩٧ الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري
٩٨ الحسين بن عبيد الله بن حمران الهمداني
٩٩ الحسين بن عبيد الله السعدي
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٩٩ الحسين بن عبيد الله القمي
١٠١ الحسين بن عثمان األحمسي
١٠١ الحسين بن عثمان بن زياد الرواسي
١٠٢ الحسين بن عثمان بن شريك العامري
١٠٣ الحسين بن عطية الدغشي
١٠٣ الحسين بن عطية الحناط
١٠٣ الحسين بن علوان الكلبي
١٠٤ الحسين بن علي
١٠٥ الحسين بن علي أبو عبد الله المصري
١٠٥ الحسين بن علي بن أحمد
١٠٥ الحسين بن علي بن الحسن (صاحب فخ)
١٠٦ الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم
١٠٦ الحسين بن علي بن الحسين بن محمد المغربي
١٠٧ الحسين بن علي بن الحسين بن موسى (أخو الصدوق)
١٠٧ الحسين بن علي الخزاز
١٠٧ الحسين بن علي الخواتيمي
١٠٧ الحسين بن علي بن زكريا العدوي
١٠٨ الحسين بن علي بن سفيان البزوفري
١٠٨ الحسين بن علي بن محمد الخزاعي
١٠٩ الحسين بن علي بن نجيح الجعفي
١٠٩ الحسين بن علي بن يقطين
١٠٩ الحسين بن عمار الكوفي
١٠٩ الحسين بن عمارة البرجمي
١٠٩ الحسين بن عمرو بن محمد األزدي
١٠٩ الحسين بن عمرو بن يزيد
١١٠ الحسين بن عمر بن سلمان
١١٠ الحسين بن عمر بن يزيد
١١٠ الحسين بن عنبسة الصوفي
١١٠ الحسين الغزال الكنتجي
١١٠ الحسين بن الفرج
١١٠ الحسين بن القاسم العباسي
١١١ الحسين بن القاسم بن محمد الكاتب
١١١ الحسين بن قياما
١١١ الحسين بن كثير القالنسي
١١١ الحسين بن كثير الكالبي
١١٢ الحسين بن كيسان
١١٢ الحسين بن ماذويه الصفار
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١١٢ الحسين بن مالك القمي
١١٢ الحسين بن المبارك
١١٣ الحسين بن محمد بن أبي طلحة
١١٣ الحسين بن محمد األشناني
١١٣ الحسين بن محمد بن جعفر الخالع
١١٣ الحسين بن محمد بن حي
١١٣ الحسين بن محمد بن سليمان
١١٤ الحسين بن محمد بن عامر
١١٤ الحسين بن محمد بن علي األزدي
١١٤ الحسين بن محمد بن عمران األشعري القمي
١١٤ الحسين بن محمد بن عمران الكوفي
١١٥ الحسين بن محمد بن الفرزدق الفزاري
١١٥ الحسين بن محمد بن الفضل
١١٥ الحسين بن محمد المدائني
١١٦ الحسين بن مخارق
١١٦ الحسين بن المختار القالنسي
١١٧ الحسين بن مخلد بن الياس
١١٨ الحسين بن مسكان
١١٨ الحسين بن مسلم
١١٨ الحسين بن مصعب الهمداني
١١٩ الحسين بن معاذ بن مسلم الهراء
١١٩ الحسين بن المعدل
١١٩ الحسين بن المنذر بن أبي ظريفة البجلي
١٢٠ الحسين بن منصور الحالج
١٢٠ الحسين بن موسى بن سالم الحناط
١٢١ الحسين بن موسى الهمداني
١٢١ الحسين بن موفق
١٢١ الحسين بن مهران بن محمد بن أبي نصر السكوني
١٢٢ الحسين بن مهران الكوفي
١٢٢ الحسين بن مياح
١٢٢ الحسين بن ناجية األسدي
١٢٢ الحسين بن نعيم
١٢٢ الحسين بن نعيم الصحاف
١٢٣ الحسين بن نوف الناعظي
١٢٣ الحسين بن هاشم بن حيان
١٢٣ الحسين بن الهذيل
١٢٣ الحسين بن يحيى الكوفي
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١٢٣ الحسين بن يزيد النخعي (النوفلي)
١٢٤ الحصين بن جندب
١٢٤ الحصين بن الحارث بن عبد المطلب
١٢٤ الحصين بن حذيفة العبسي
١٢٥ الحصين بن الزبال الجعفي
١٢٥ الحصين بن زياد الحنفي
١٢٥ الحصين بن عامر الكوفي
١٢٥ الحصين بن عبد الرحمن السلمي
١٢٥ الحصين بن عمرو الهمداني
١٢٥ الحصين بن المنذر الرقاشي (أبو ساسان)
١٢٦ الحضين بن المخارق بن عبد الرحمن السلولي
١٢٧ حطان بن خفاف الجرمي
١٢٧ حفص بن أبي إسحاق المدائني
١٢٧ حفص بن األبيض التمار
١٢٧ حفص بن أبي عائشة المنقري
١٢٧ حفص بن أبي عيسى الكوفي
١٢٨ حفص األعور الكوفي
١٢٨ حفص بن البختري
١٢٨ حفص بن حبيب الكوفي
١٢٩ حفص بن حميد الكوفي
١٢٩ حفص بن خالد بن جابر البصري
١٢٩ حفص بن سابور
١٢٩ حفص بن سالم الحناط
١٣٠ حفص بن سالم الثمالي
١٣٠ حفص بن سالم صاحب السابري
١٣٠ حفص بن سليم العبدي
١٣١ حفص بن سليمان األسدي الغاضري
١٣١ حفص بن سوقة العمري
١٣١ حفص بن عاصم السلمي
١٣٢ حفص بن عبد ربه الكناسي
١٣٢ حفص بن عبد الرحمن الكلبي
١٣٢ حفص بن عبد الرحمن األزدي
١٣٢ حفص بن عبد العزيز الكوفي
١٣٢ حفص بن العالء الكوفي
١٣٢ حفص بن عمرو بن بيان الثعلبي
١٣٣ حفص بن عمرو العمري
١٣٣ حفص بن عمرو بن ميمون األبلي
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١٣٣ حفص بن عمرو النخعي
١٣٣ حفص بن عمر الكوفي
١٣٣ حفص بن عمران الفراري البرجمي
١٣٤ حفص بن عيسى األعور
١٣٤ حفص بن عيسى الحنفي
١٣٤ حفص بن غياث بن طلق
١٣٥ حفص بن القاسم الكوفي
١٣٥ حفص بن قرط األعور
١٣٥ حفص المؤذن
١٣٦ حفص بن مسلم البجلي
١٣٦ حفص بن ميمون
١٣٦ حفص بن نسيب
١٣٦ حفص بن النعمان الكوفي
١٣٧ حفص بن وهب األقرعي
١٣٧ حفص بن هيثم األعور
١٣٧ حفص بن يونس
١٣٧ الحكم بن أبي العاص الثقفي
١٣٧ الحكم األعمى
١٣٨ الحكم بن أيمن
١٣٨ الحكم بن أيوب
١٣٨ الحكم بن بشار
١٣٩ الحكم بن الحارث السلمي
١٣٩ الحكم بن حزام
١٣٩ الحكم بن حزن الكلبي
١٣٩ الحكم بن حكيم
١٤٠ الحكم بن زياد
١٤٠ الحكم بن سعد األسدي الناشري
١٤٠ الحكم بن سعيد األموي
١٤١ الحكم بن سفيان الثقفي
١٤١ الحكم بن شعبة األموي
١٤١ الحكم بن الصلت الثقفي
١٤١ الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعيم
١٤٢ الحكم بن عبد الرحمن األعور
١٤٢ الحكم بن عتيبة الكندي
١٤٣ الحكم بن عمرو الجماني
١٤٣ الحكم بن عمرو الغفاري
١٤٣ الحكم بن عمير
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١٤٣ الحكم بن عمير الهمداني
١٤٣ الحكم بن عيص
١٤٤ الحكم القتات
١٤٤ الحكم بن المختار بن أبي عبيد
١٤٥ الحكم بن مسكين المكفوف
١٤٥ الحكم بن هشام بن الحكم
١٤٥ حكيم بن جبلة
١٤٥ حكيم بن جبير بن مطعم
١٤٥ حكيم بن حكيم بن عباد األنصار
١٤٦ حكيم بن سعد الحنفي
١٤٦ حكيم بن صهيب الصيرفي
١٤٦ حكيم بن معاوية
١٤٦ حالش بن عمرو الهجري
١٤٦ حماد بن أبي حميد الهمداني
١٤٧ حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت
١٤٧ حماد بن أبي زياد الشيباني
١٤٧ حماد بن أبي سليمان األشعري
١٤٧ حماد بن أبي طلحة
١٤٧ حماد بن أبي العطار الطائي
١٤٨ حماد بن أبي المثنى الكوفي
١٤٨ حماد بن أسحم التميمي
١٤٨ حماد بن بشر اللحام
١٤٨ حماد بن بشير الكوفي
١٤٨ حماد بن ثابت الكوفي
١٤٩ حماد بن حبيب الكوفي
١٤٩ حماد بن حكيم
١٤٩ حماد بن خليفة الكوفي
١٤٩ حماد بن راشد األزدي
١٤٩ حماد بن زيد البصري
١٥٠ حماد بن سليمان الكوفي
١٥٠ حماد بن السمندري
١٥٠ حماد بن سويد العامري
١٥٠ حماد بن سيار الجواليقي
١٥١ حماد بن شعيب الحماني
١٥١ حماد بن صالح األزدي
١٥١ حماد بن ضمحة الكوفي
١٥٢ حماد بن عبد الرحمن األنصاري
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١٥٢ حماد بن عبد العزيز السمندي
١٥٢ حماد بن عبد العزيز الهاللي
١٥٢ حماد بن عبد الكريم الجالب
١٥٢ حماد بن عبد الله المصري
١٥٢ حماد بن عتاب البكري
١٥٢ حماد بن عثمان بن عمرو الفزاري
١٥٣ حماد بن عثمان الناب
١٥٤ حماد بن عمرو الصنعاني
١٥٤ حماد بن عيسى الجهني
١٥٧ حماد بن مروان البكري
١٥٧ حماد بن المغيرة
١٥٧ حماد بن ميمون بن السائب
١٥٧ حماد بن النعمان
١٥٧ حماد النوا الكوفي
١٥٧ حماد بن واصل البكري
١٥٧ حماد بن واقد البصري
١٥٨ حماد بن هارون البارقي
١٥٨ حماد بن يحيى الجعفي
١٥٨ حماد بن يزيد
١٥٨ حماد بن اليسع الكوفي
١٥٨ حماد بن يعلى السعدي
١٥٨ حماد بن يونس
١٥٨ حمد بن حمد الكوفي
١٥٩ حمدان بن إبراهيم األهوازي
١٥٩ حمدان بن أحمد بن محمد
١٥٩ حمدان بن إسحاق الخراساني
١٥٩ حمدان بن سليمان النيشابوري
١٦٠ حمدان القالنسي
١٦٠ حمدان بن المعافا الصبيحي
١٦٠ حمدان بن المهلب القمي
١٦٠ حمدويه بن نصير بن شاهي
١٦١ حمران بن أعين
١٦٢ حمزة بن أحمد
١٦٢ حمزة بن بزيع
١٦٣ حمزة بن حبيب التيملي
١٦٣ حمزة بن حمران بن أعين الشيباني
١٦٤ حمزة بن ربعي بن عبد الله الهذلي
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١٦٤ حمزة بن زياد البكائي
١٦٤ حمزة بن الطيار
١٦٥ حمزة بن عبادة الكوفي
١٦٥ حمزة بن عبد الله الغنوي
١٦٦ حمزة بن عبد المطلب بن هاشم
١٦٦ حمزة بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين عليهما السالم
١٦٦ حمزة بن عطاء الكوفي
١٦٦ حمزة بن عمارة البربري
١٦٧ حمزة بن عمارة الجعفي
١٦٧ حمزة بن عمرو األنصاري
١٦٧ حمزة بن عمران بن مسلم الجعفي
١٦٧ حمزة بن القاسم بن علي
١٦٨ حمزة بن محمد
١٦٨ حمزة بن محمد الطيار
١٦٨ حمزة بن محمد القزويني
١٦٩ حمزة بن النضر الكوفي
١٦٩ حمزة بن اليسع القمي
١٦٩ حمزة بن يعلى األشعري
١٧٠ حميد بن األسود البصري
١٧٠ حميد بن حماد بن حوار التميمي
١٧٠ حميد بن راشد الذهلي
١٧٠ حميد بن الربيع
١٧١ حميد بن زياد بن حماد
١٧١ حميد بن السري العبدي
١٧٢ حميد بن سعدة
١٧٢ حميد بن سويد الكلبي
١٧٢ حميد بن سيار الكوفي
١٧٢ حميد بن شعيب السبيعي
١٧٣ حميد بن شيبان
١٧٣ حميد بن المثنى العجلي
١٧٤ حميد بن مسعود
١٧٤ حميد بن يزيد البكري
١٧٤ حنان بن أبي معاوية القبي
١٧٤ حنان بن سدير بن حكيم الصيرفي
١٧٥ حنش بن المعبرة
١٧٥ حنظلة بن األسعد الشامي
١٧٦ حنظلة بن زكريا بن حنظلة التميمي
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١٧٦ حنظلة بن النعمان بن عمرو
١٧٦ حويرث بن زياد الهمداني
١٧٦ حيان السراج
١٧٦ حيان بن عبد الرحمن الكوفي
١٧٧ حيان بن علي العنزي
١٧٧ حيدر بن شعيب بن عيسى الطالقاني
١٧٧ حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي
١٧٩ باب الخاء خارجة بن محمد بن عبد الله الجهني
١٧٩ خارجة بن مصعب
١٧٩ خارجة بن مصعب الخراساني
١٧٩ خازم بن حبيب
١٧٩ خازن بن الحسين الحميسي
١٨٠ خالد بن أبي إسماعيل
١٨٠ خالد بن أبي دجانة
١٨٠ خالد بن أبي عمرو
١٨٠ خالد بن أبي كريمة
١٨١ خالد بن إسماعيل بن أيوب المخزومي
١٨١ خالد بن أوفى العنزي
١٨١ خالد بن بكار الخفاف
١٨١ خالد بن جرير عبد الله البجلي
١٨٢ خالد الجوان
١٨٢ خالد بن الحجاج الكرخي
١٨٢ خالد بن حصين
١٨٢ خالد بن حماد القالنسي
١٨٢ خالد بن حميد الرواسي
١٨٣ خالد الحوار
١٨٣ خالد بن حيان الكلبي
١٨٣ خالد الخواتيمي
١٨٣ خالد بن داود األسدي
١٨٣ خالد بن راشد الزبيدي
١٨٤ خالد بن زياد القالنسي، من أصحاب الصادق عليه السالم
١٨٤ خالد بن زياد القالنسي
١٨٤ خالد بن زيد األنصاري
١٨٤ خالد بن زياد القماط
١٨٥ خالد بن سدير بن حكيم الصيرفي
١٨٥ خالد بن السري العبدي
١٨٥ خالد بن سعيد القماط
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١٨٥ خالد بن سعيد األسدي
١٨٥ خالد بن سعيد األموي
١٨٦ خالد بن سفيان الطحان
١٨٦ خالد بن سفيان الفزاري
١٨٦ خالد بن سلمة الجهني
١٨٦ خالد بن السميدع الكناني
١٨٦ خالد بن صبيح
١٨٧ خالد بن طهمان الخفاف
١٨٧ خالد بن عامر بن عداس األسدي
١٨٧ خالد بن عبد الرحمن العطار
١٨٧ خالد بن عبد الله األرمني
١٨٧ خالد بن عبد الله بن سدير
١٨٨ خالد بن عبد الله السراج
١٨٨ خالد بن ماد القالنسي
١٨٨ خالد بن مازن القالنسي
١٨٩ خالد بن محمد األصم
١٨٩ خالد بن مروان الواسطي
١٨٩ خالد بن معمر الذهلي
١٨٩ خالد بن مهران البجلي
١٨٩ خالد بن نافع األشعري
١٨٩ خالد بن نافع البجلي
١٨٩ خالد بن نجيح الجوان
١٩٠ خالد بن الوليد
١٩١ خالد بن يحيى بن خالد
١٩١ خالد بن يزيد القماط
١٩١ خالد بن يزيد العكلي
١٩١ خالد بن يزيد بن جبل
١٩٢ خالد بن يزيد بن جرير البجلي
١٩٢ خباب بن األرت
١٩٢ خباب المسلي
١٩٢ خباب بن يزيد
١٩٢ خراش بن إبراهيم الكوفي
١٩٣ خرشة بن الحر
١٩٣ خزيمة بن ثابت (ذو الشهادتين)
١٩٣ خزيمة بن حازم
١٩٣ خزيمة بن ربيعة الكوفي
١٩٣ خزيمة بن عمرو الكندي
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١٩٣ خزيمة بن يقطين
١٩٤ خشرم بن الحارث بن المنذر
١٩٤ خشرم بن يسار المدني
١٩٤ خضر بن عمارة
١٩٤ خضر بن عمرو النخعي
١٩٤ خضر بن عيسى
١٩٥ خضر بن مسلم النخعي
١٩٥ خضيب بن عبد الرحمن الوابشي
١٩٥ خطاب بن داود الكوفي
١٩٥ خطاب بن سعيد الحميري
١٩٥ خطاب بن سلمة الجريري
١٩٦ خطاب بن عبد الله الهمداني
١٩٦ خطاب بن مسروق الكرخي
١٩٦ خطاب بن مسلمة
١٩٦ خفاف بن أيما
١٩٦ خالد بن أبي عمرو الوابشي
١٩٦ خالد بن أبي مسلم الصفار
١٩٧ خالد بن أسود بن خالد الكلبي
١٩٧ خالد بن خالد المقري
١٩٧ خالد بن زيد الجعفي
١٩٧ خالد السدي البزاز
١٩٨ خالد بن عامر المسلي
١٩٨ خالد بن عطية الكوفي
١٩٨ خالد بن عمرو بن خالد الكوفي
١٩٨ خالد بن عمرو البكري
١٩٨ خالد بن عمير الكندي
١٩٨ خالد بن واصل بن سليم التميمي
١٩٩ خلف بن حماد بن ناشر بن المسيب
١٩٩ خلف بن حماد، أبو صالح
١٩٩ خلف بن حوشب الكوفي
٢٠٠ خلف بن خلف
٢٠٠ خلف بن سلمة
٢٠٠ خلف بن عيسى
٢٠٠ خلف بن محمد بن أبي الحسن الماوردي
٢٠٠ خلف بن ياسين بن عمرو الكوفي
٢٠١ خليد بن أوفى الشامي
٢٠١ خليفة بن الصباح بن خليفة
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٢٠٢ خليل بن أحمد
٢٠٢ خليل العبدي
٢٠٢ خليل بن هشام الفارسي
٢٠٢ خوات بن جبير
٢٠٣ خويلد بن عمرو الخزاعي
٢٠٣ خيبري بن علي الطحان
٢٠٣ خيثمة
٢٠٣ خيثمة بن خديج بن الرحيل الجعفي
٢٠٤ خيثمة بن الرحيل بن معاوية الجعفي
٢٠٤ خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي
٢٠٤ خيثمة بن عدي الهجري
٢٠٤ خيران بن إسحاق الراكاني
٢٠٤ خيران الخادم
٢٠٤ خيران مولى الرضا عليه السالم
٢٠٥ باب الدال دارم بن قبيصة التميمي
٢٠٦ داود بن أبي داود الدجاجي
٢٠٦ داود بن أبي زيد
٢٠٦ داود بن أبي عبد الله
٢٠٦ داود بن أبي عوف البرجمي
٢٠٧ داود بن أبي هند القشيري
٢٠٧ داود بن أبي يحيى اليشكري
٢٠٧ داود بن أبي يزيد الكوفي
٢٠٨ داود بن أسد بن أعفر البصري
٢٠٩ داود بن بالل األنصاري
٢٠٩ داود بن حبيب الكوفي
٢٠٩ داود بن حرة
٢٠٩ داود بن الحسن بن الحسن عليه السالم
٢١٠ داود بن حصين األسدي
٢١٠ داود بن دينار
٢١١ داود بن راشد الكوفي
٢١١ داود بن زربي الخندقي
٢١٢ داود بن الزبرقان البصري
٢١٢ داود بن زيد الهمداني
٢١٢ داود بن سرحان العطار
٢١٢ داود بن سعيد الكوفي
٢١٣ داود بن سليمان الحمار
٢١٣ داود بن سليمان البكري
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٢١٣ داود بن سليمان بن جعفر القزويني
٢١٤ داود بن سليمان القرشي
٢١٤ داود بن صالح األزدي
٢١٤ داود بن صالح التيمي
٢١٤ داود الصرمي، من أصحاب الهادي عليه السالم
٢١٤ داود الصرمي، من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم
٢١٥ داود بن عامر األشعري
٢١٥ داود بن عبد الجبار الكوفي
٢١٥ داود بن عبد الرحمن المكي
٢١٥ داود بن عطاء المدني
٢١٦ داود بن علي العبدي
٢١٦ داود بن علي اليعقوبي
٢١٦ داود بن عيسى النخعي
٢١٦ داود بن فرقد األسدي
٢١٧ داود بن القاسم بن إسحاق الجعفري
٢١٩ داود بن كثير الرقي
٢٢١ داود بن كورة القمي
٢٢١ داود بن مافنة الصرمي
٢٢١ داود بن محمد الهندي
٢٢٢ داود بن مهزيار
٢٢٢ داود بن نصير الطائي
٢٢٢ داود بن النعمان
٢٢٣ داود بن الوارع الكوفي
٢٢٣ داود بن الهيثم األزدي
٢٢٣ داود بن يحيى بن بشير الدهقان
٢٢٤ دبيس بن حميد الكوفي
٢٢٤ دبيس بن يونس البزاز
٢٢٤ درست بن أبي منصور محمد الواسطي
٢٢٥ دعبل بن علي الخزاعي الشاعر
٢٢٦ دلهم بن صالح الكندي
٢٢٦ ديسم بن أبي داود الكوفي
٢٢٦ دينار أبو حكيم األزدي
٢٢٧ دينار أبو سعيد (عقيصا)
٢٢٧ دينار أبو عمرو األسدي
٢٢٧ دينار الخصي
٢٢٧ دينار بن عمرو
٢٢٨ باب الذال ذبيان بن حكيم
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٢٢٨ ذريح بن محمد بن يزيد المحاربي
٢٢٩ ذويبة أبو قبيصة
٢٣٠ باب الراء راشد أبو الخطاب المنقري
٢٣٠ راشد أبو معاذ األزدي
٢٣٠ راشد بن سعد الفزاري
٢٣٠ رافع أبو سعيد بن المعلى
٢٣٠ رافع بن اسرش الهمداني
٢٣١ رافع بن خديج
٢٣١ رافع بن سلمة بن زياد األشجعي
٢٣١ رافع بن عمرو الغفاري
٢٣١ رباح بن أبي نصر السكوني
٢٣١ رباح بن أسود التميمي
٢٣١ رباح بن عاصم التميمي
٢٣٢ رباح بن عبيدة الهمداني
٢٣٢ ربعي بن أحمر العجلي
٢٣٢ ربعي بن عبد الله بن الجارود الهذلي
٢٣٣ الربيع بن أبي مدرك
٢٣٣ الربيع بن أحمر األموي
٢٣٣ الربيع بن أسحم الشيباني
٢٣٣ الربيع بن األسود الليثي
٢٣٤ الربيع األصم
٢٣٤ الربيع بن بدر البصري
٢٣٤ الربيع بن حبيب العبسي
٢٣٤ الربيع بن خثيم
٢٣٤ الربيع بن الركين بن الربيع الفزاري
٢٣٥ الربيع بن زكريا الوراق
٢٣٥ الربيع بن زياد الضبي
٢٣٥ الربيع بن زيد الكندي
٢٣٥ الربيع بن سعد الجعفي
٢٣٥ الربيع بن سليمان بن عمرو
٢٣٦ الربيع بن سهل بن الربيع الفزاري
٢٣٦ الربيع بن صبيح
٢٣٦ الربيع بن عاصم األزدي
٢٣٦ الربيع بن عبد الرحمن األسدي
٢٣٦ الربيع بن عطية الكالبي
٢٣٦ الربيع بن القاسم البجلي
٢٣٧ الربيع بن محمد بن عمر األصم
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٢٣٧ ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ (ربيعة الرأي)
٢٣٧ ربيعة بن سميع
٢٣٨ ربيعة بن عثمان التيمي
٢٣٨ ربيعة بن علي
٢٣٨ ربيعة بن كعب
٢٣٨ ربيعة بن ناجد األسدي
٢٣٨ ربيعة بن ناجد بن كثير الكوفي
٢٣٩ ربيعة بن يزيد الهمداني
٢٣٩ رجاء بن األسود الطائي
٢٣٩ رجاء بن يحيى بن سامان العبرتائي
٢٤٠ الرحيل بن معاوية بن خديج الجعفي
٢٤٠ رزام بن مسلم
٢٤٠ رزيق بن دينار الكناسي
٢٤٠ رزيق بن الزبير الخلقاني
٢٤١ رزيق بن مرزوق
٢٤١ رزيق األبزاري
٢٤١ رزيق بن أسيد الكوفي
٢٤١ رزين بن أنس الكلبي
٢٤١ رزين األنماطي
٢٤٢ رزين بن عبد ربه الكوفي
٢٤٢ رزين بن عبيد السلولي
٢٤٢ رزين بن عدي األسدي
٢٤٢ رزين بن علي األزدي
٢٤٢ رشد بن زيد
٢٤٢ رشد بن سعد المصري
٢٤٣ رشيد بن زيد الجعفي
٢٤٣ رشيد الهجري
٢٤٥ رفاعة بن أبي رفاعة الهمداني
٢٤٥ رفاعة بن رافع األنصاري
٢٤٥ رفاعة بن شداد
٢٤٥ رفاعة بن عبد المنذر
٢٤٥ رفاعة بن محمد الحضرمي
٢٤٥ رفاعة بن موسى األسدي
٢٤٦ رفيد بن مصقلة العبدي
٢٤٦ رفيد مولى بني هبيرة
٢٤٦ رفيع مولى بني سكون
٢٤٦ رقيقة المحاربي
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٢٤٧ رقيم بن الياس بن عمرو البجلي
٢٤٧ رقيم بن عبد الرحمن األزدي
٢٤٧ رقيم بن عبد الله الكوفي
٢٤٧ ركان اللحام
٢٤٧ ركين بن الربيع
٢٤٧ ركين بن سويد الكالبي
٢٤٨ رميث بن عمرو
٢٤٨ رميلة
٢٤٨ روح بن السائب اليشكري
٢٤٨ روح بن عبد الرحيم
٢٤٨ روح بن القاسم
٢٤٨ رومي بن زرارة بن أعين الشيباني
٢٤٩ رهم األنصاري
٢٤٩ الرياش بن عدي الطائي
٢٤٩ الريان بن شبيب
٢٤٩ الريان بن الصلت األشعري
٢٥١ باب الزاي زاذان أبو عمرة الفارسي
٢٥١ زافر بن سليمان الكوفي
٢٥١ زافر بن عبد الله األيادي
٢٥١ زاهر األسلمي
٢٥١ زاهر بن األسود الطائي
٢٥٢ زاهر (صاحب عمرو بن الحمق)
٢٥٢ زائدة بن عمرو الهمداني
٢٥٢ زائدة بن قدامة
٢٥٢ زائدة بن موسى الكندي
٢٥٢ الزبرقان البصري
٢٥٢ الزبير بن بكار
٢٥٢ الزبير بن العوام
٢٥٢ زحر بن زياد األسدي
٢٥٣ زحر بن عبد الله األسدي
٢٥٣ زحر بن قيس
٢٥٣ زحر بن مالك الغنوي
٢٥٣ زحر بن النعمان األسدي
٢٥٣ زر بن حبيش
٢٥٤ زرارة بن أعين بن سنسن
٢٥٧ زرارة بن لطيفة الحضرمي
٢٥٧ زرعة بن حميد الحارثي
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٢٥٧ زرعة بن محمد الحضرمي
٢٥٩ زريق بن الزبير
٢٥٩ زريق بن مرزوق
٢٥٩ زفر بن سويد الجعفي
٢٥٩ زفر بن النعمان العجلي
٢٥٩ زفر بن الهذيل التميمي
٢٦٠ زكار بن الحسن الدينوري
٢٦٠ زكار بن سلمة الهمداني
٢٦٠ زكار بن مالك الكوفي
٢٦٠ زكار بن يحيى الواسطي
٢٦١ زكريا بن آدم بن عبد الله األشعري
٢٦٢ زكريا بن إبراهيم الكوفي
٢٦٢ زكريا أبو يحيى الموصلي (كوكب الدم)
٢٦٣ زكريا بن أبي طلحة الكوفي
٢٦٣ زكريا بن إدريس بن عبد الله األشعري
٢٦٤ زكريا بن إسحاق المكي
٢٦٤ زكريا بن الحر الجعفي
٢٦٥ زكريا بن الحسن الواسطي
٢٦٥ زكريا بن سابق
٢٦٥ زكريا بن سابور الواسطي
٢٦٥ زكريا بن سوادة البارقي
٢٦٥ زكريا بن شيبان
٢٦٦ زكريا بن عبد الصمد القمي
٢٦٦ زكريا بن عبد الله الفياض
٢٦٧ زكريا بن مالك الجعفي
٢٦٧ زكريا بن محمد المؤمن
٢٦٧ زكريا بن ميسرة الكوفي
٢٦٧ زكريا بن ميمون األزدي
٢٦٧ زكريا بن يحيى التميمي
٢٦٨ زكريا بن يحيى الحضرمي
٢٦٨ زكريا بن يحيى الكالبي
٢٦٨ زكريا بن يحيى النهدي
٢٦٨ زكريا بن يحيى الواسطي
٢٦٨ زميلة
٢٦٩ زواد الكوفي
٢٦٩ زويد الفساطيطي
٢٦٩ زهرة بن حوية التميمي
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٢٦٩ زهير بن عمرو
٢٦٩ زهير بن القين
٢٦٩ زهير بن محمد الخراساني
٢٧٠ زهير المدائني
٢٧٠ زهير بن معاوية الجعفي
٢٧٠ زياد بن أبي إسماعيل الكوفي
٢٧٠ زياد بن أبي الجعد
٢٧٠ زياد بن أبي الحالل
٢٧١ زياد بن أبي رجاء
٢٧١ زياد بن أبي زياد المنقري
٢٧١ زياد بن أبي غياث مسلم
٢٧٢ زياد بن أحمر العجلي
٢٧٢ زياد بن األسود النجار
٢٧٢ زياد بن بياضة األنصاري
٢٧٢ زياد بن الجعد
٢٧٣ زياد بن الحسن بن فرات التميمي
٢٧٣ زياد بن الحسن الوشاء
٢٧٣ زياد بن الحصين التميمي
٢٧٣ زياد بن حفص التميمي
٢٧٣ زياد بن حمير الهمداني
٢٧٣ زياد بن خيثمة الجعفي
٢٧٤ زياد بن رستم
٢٧٤ زياد بن سابور الواسطي
٢٧٤ زياد بن سعد الخراساني
٢٧٤ زياد بن سليمان البلخي
٢٧٤ زياد بن سوقة
٢٧٤ زياد بن سويد الهاللي
٢٧٥ زياد بن صالح الهمداني
٢٧٥ زياد بن صدقة الكوفي
٢٧٥ زياد بن عبد الرحمن العنزي
٢٧٥ زياد بن عبد الرحمن الهاللي
٢٧٥ زياد بن عبيد
٢٧٥ زياد بن عمارة الطائي
٢٧٥ زياد بن عيسى الحذاء (أبو عبيدة)
٢٧٦ زياد بن عيسى الكوفي
٢٧٧ زياد بن كعب بن مرحب
٢٧٧ زياد بن مروان األنباري
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٢٧٨ زياد بن مسلم الكوفي
٢٧٨ زياد بن المنذر
٢٧٨ زياد بن المنذر الهمداني (أبو الجارود)
٢٨٠ زياد بن موسى األسدي
٢٨٠ زياد بن النضر الحارثي
٢٨٠ زياد بن الهيثم الوشاء
٢٨٠ زياد بن يحيى الكوفي
٢٨٠ زياد بن فضالة الكلبي
٢٨٠ زيتون
٢٨١ زيد اآلجري
٢٨١ زيد بن أبي الحالل المزني
٢٨١ زيد بن أحمد الخلفي
٢٨١ زيد بن أرقم األنصاري
٢٨٢ زيد بن أسلم المدني
٢٨٢ زيد بن بكير بن الحسن الكوفي
٢٨٢ زيد بن بيان الثعلبي
٢٨٢ زيد بن تبيع
٢٨٢ زيد بن ثابت
٢٨٣ زيد بن جهيم الهاللي
٢٨٣ زيد بن حارثة
٢٨٣ زيد بن الحسن األنماطي
٢٨٣ زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السالم
٢٨٣ زيد بن الحصين األسلمي
٢٨٣ زيد بن خالد الجهني
٢٨٤ زيد بن ربيعة
٢٨٤ زيد الزراد
٢٨٥ زيد بن سعيد األسدي
٢٨٥ زيد بن سوقة البجلي
٢٨٥ زيد بن سويد األنصاري
٢٨٥ زيد بن سهل
٢٨٥ زيد بن سيف القيسي
٢٨٦ زيد الشحام
٢٨٦ زيد بن صالح األسدي
٢٨٦ زيد بن صوحان
٢٨٦ زيد بن عاصم بن المهاجر الكوفي
٢٨٦ زيد بن عبد الرحمن األسدي
٢٨٧ زيد بن عبد الله الخياط
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٢٨٧ زيد بن عبيد األزدي
٢٨٧ زيد بن عطاء بن السائب الثقفي
٢٨٧ زيد بن عطية السلمي
٢٨٧ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السالم
٢٨٨ زيد بن علي بن الحسين بن زيد
٢٨٩ زيد بن عياض الكناني
٢٨٩ زيد بن محمد بن جعفر (بن أبي إلياس)
٢٨٩ زيد بن محمد بن عطاء الثقفي
٢٩٠ زيد بن محمد بن يونس الشحام
٢٩١ زيد بن المستهل بن الكميت األسدي
٢٩١ زيد بن معقل
٢٩١ زيد بن موسى
٢٩١ زيد النرسي
٢٩١ زيد بن وهب الجهني
٢٩٢ زيد بن هاني السبيعي
٢٩٢ زيد بن يونس
٢٩٢ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي (الشهيد الثاني)
٢٩٣ باب السين سالم
٢٩٣ سالم بن أبي الجعد
٢٩٣ سالم بن أبي حفصة زياد
٢٩٤ سالم بن أبي سلمة الكندي
٢٩٤ سالم التمار
٢٩٤ سالم الحناط
٢٩٥ سالم بن يعيد الكوفي
٢٩٥ سالم بن سلمة الرواجني
٢٩٦ سالم بن عبد الرحمن األشل
٢٩٦ سالم بن عبد الله الحناط
٢٩٦ سالم بن عبد الله األزدي
٢٩٦ سالم بن عطية
٢٩٦ سالم بن عمار الصائدي
٢٩٧ سالم بن مكرم بن عبد الله الكناسي
٢٩٩ السائب بن عمارة الحضرمي
٢٩٩ السائب بن يزيد
٢٩٩ سبرة بن معبد
٢٩٩ سجيم السندي
٢٩٩ سدير بن حكيم الصيرفي
٣٠١ سديف المكي
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٣٠١ السري
٣٠١ السري بن حيان األزدي
٣٠١ السري بن خالد الناجي
٣٠١ السري بن سالمة األصبهاني
٣٠٢ السري بن عاصم
٣٠٢ السري بن عبد الله بن الحارث
٣٠٢ السري بن عبد الله بن يعقوب السلمي
٣٠٢ السري بن عبد الله الهمداني
٣٠٣ سعاد بن سليمان التميمي
٣٠٣ سعاد بن عمران الكلبي
٣٠٣ سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري
٣٠٣ سعد بن أبي خلف (الزام)
٣٠٤ سعد بن أبي سعيد المقبري
٣٠٤ سعد بن أبي عمر الجالب
٣٠٤ سعد بن أبي عمران
٣٠٤ سعد بن أبي وقاص
٣٠٥ سعد اإلسكاف
٣٠٥ سعد الحداد
٣٠٥ سعد بن حذيفة بن اليمان
٣٠٥ سعد بن الحسن الكندي
٣٠٥ سعد بن حميد الهمداني
٣٠٦ سعد بن حميد الباهلي
٣٠٦ سعد خادم أبي دلف العجلي
٣٠٦ سعد بن خلف
٣٠٦ سعد بن خليد العنزي
٣٠٦ سعد بن زياد األسدي
٣٠٧ سعد بن زياد بن وديعة
٣٠٧ سعد بن زيد
٣٠٧ سعد بن سعد بن األحوص األشعري
٣٠٨ سعد بن سعيد البلخي
٣٠٨ سعد بن سيار
٣٠٨ سعد الصفار
٣٠٨ سعد بن الصلت البجلي
٣٠٨ سعد بن طالب الشيباني
٣٠٩ سعد بن طريف الحنظلي
٣١٠ سعد بن ظريف الشاعر
٣١٠ سعد بن عبد الله
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٣١٠ سعد بن عبد الله بن أبي خلف األشعري
٣١٢ سعد بن عمرو
٣١٢ سعد بن عمران
٣١٢ سعد بن عمران القمي
٣١٣ سعد بن عمير الطائي
٣١٣ سعد بن مالك الخزرجي
٣١٤ سعد بن مسلم
٣١٤ سعد بن معاذ
٣١٤ سعد بن وهب الهمداني
٣١٤ سعد بن هاشم األرجني
٣١٤ سعد بن يزيد
٣١٥ سعدان بن عمار الطائي
٣١٥ سعدان بن مسلم العامري
٣١٥ سعدان بن واصل األزدي
٣١٥ سعيد بن أبي األسود الكوفي
٣١٦ سعيد بن أبي األصبغ
٣١٦ سعيد بن أبي الجهم القابوسي
٣١٦ سعيد بن أبي حماد األزدي
٣١٦ سعيد بن أبي حازم األحمسي
٣١٦ سعيد بن أبي الخضيب البجلي
٣١٧ سعيد بن أبي هالل المدني
٣١٧ سعيد بن أحمد بن موسى الغراد
٣١٧ سعيد بن أخت صفوان بن يحيى
٣١٧ سعيد األعرج
٣١٧ سعيد بن بيان الهمداني (سابق الحاج)
٣١٩ سعيد بن جبير
٣٢٠ سعيد بن جناح األزدي
٣٢٠ سعيد الحداد
٣٢٠ سعيد بن حارث المدني
٣٢٠ سعيد بن حسان المكي
٣٢١ سعيد بن الحسن العبسي
٣٢١ سعيد بن حكيم العبسي
٣٢١ سعيد بن حماد
٣٢١ سعيد خادم أبي دلف
٣٢١ سعيد بن خيثم الهاللي
٣٢٢ سعيد الرومي
٣٢٢ سعيد بن زفير البزاز
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٣٢٢ سعيد بن سالم األزدي
٣٢٢ سعيد بن سالم القداح
٣٢٣ سعيد بن سعد بن سليمان
٣٢٣ سعيد بن سعيد الجرجاني
٣٢٣ سعيد بن سفيان األسلمي
٣٢٣ سعيد بن شيبان
٣٢٣ سعيد بن عبد الجبار الزبيدي
٣٢٣ سعيد بن عبد الرحمن األعرج
٣٢٤ سعيد بن عبد الرحمن الجمحي
٣٢٤ سعيد بن عبد الله
٣٢٤ سعيد بن عبد الله األعرج
٣٢٤ سعيد بن عبيد السمان
٣٢٥ سعيد بن عثمان
٣٢٥ سعيد بن عطارد الكوفي
٣٢٥ سعيد بن عفير األزدي
٣٢٥ سعيد بن عمر بن أبي نصر السكوني
٣٢٥ سعيد بن عمرو الجعفي
٣٢٥ سعيد بن غزوان األسدي
٣٢٦ سعيد بن فيروز
٣٢٦ سعيد بن قماذين المكي
٣٢٦ سعيد بن قيس الهمداني
٣٢٦ سعيد بن قيس الهمداني الصائدي
٣٢٦ سعيد بن لقمان الكوفي
٣٢٧ سعيد بن محمد بن عبد الرحمن األنصاري
٣٢٧ سعيد بن المرجانة المدني
٣٢٧ سعيد بن المرزبان الكوفي
٣٢٧ سعيد بن مسعود الثقفي
٣٢٧ سعيد بن مسلمة
٣٢٧ سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي
٣٢٨ سعيد بن معتوق
٣٢٨ سعيد بن منصور
٣٢٩ سعيد بن وهب الجهني
٣٢٩ سعيد بن وهب الهمداني
٣٢٩ سعيد بن هالل الثقفي
٣٣٠ سعيد بن هالل بن جابان
٣٣٠ سعيد بن هالل بن عمرو األزدي
٣٣٠ سعيد بن يحيى البزاز
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٣٣٠ سعيد بن يحيى الهمداني
٣٣٠ سعيد بن يسار الضبيعي
٣٣١ سعير بن حليف المدني
٣٣١ سعير بن الخمس التميمي
٣٣١ سفيان بن إبراهيم بن مزيد األزدي
٣٣١ سفيان بن أبي زهير
٣٣١ سفيان بن أبي عمرو البارقي
٣٣١ سفيان بن أبي ليلى الهمداني
٣٣٢ سفيان بن أكيل
٣٣٣ سفيان الثوري
٣٣٣ سفيان بن حسان الهمداني
٣٣٣ سفيان بن خالد األزدي
٣٣٣ سفيان بن خالد األسدي
٣٣٣ سفيان بن سريع
٣٣٣ سفيان بن سعيد العبدي
٣٣٣ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري
٣٣٤ سفيان بن سمط البجلي
٣٣٤ سفيان بن صالح
٣٣٤ سفيان بن عبد الرحمن الكوفي
٣٣٤ سفيان بن عبد الله الثقفي
٣٣٤ سفيان بن عبد الملك الجعفي
٣٣٥ سفيان بن عتيبة
٣٣٥ سفيان بن عطية الثقفي
٣٣٥ سفيان بن عطية المزني
٣٣٥ سفيان بن عمارة األزدي
٣٣٥ سفيان بن عمارة الطائي
٣٣٥ سفيان بن عيينة الهاللي
٣٣٧ سفيان بن ليلى
٣٣٧ سفيان بن مالك الكوفي
٣٣٧ سفيان بن مصعب العبدي
٣٣٨ سفيان بن وردان األسدي
٣٣٨ سفيان بن يزيد
٣٣٨ سفينة أبو ريحانة
٣٣٨ سكرة الجمال الكوفي
٣٣٩ سكن بن عمارة الجعفي
٣٣٩ سكن بن يحيى األسدي
٣٣٩ سكين بن أبي فاطمة الجعفي
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٣٣٩ سكين بن إسحاق النخعي
٣٤٠ سكين بن عبد ربه المحاربي
٣٤٠ سكين بن عبد العزيز البصري
٣٤٠ سكين بن عمارة الثقفي
٣٤١ سكين بن فضالة األزدي
٣٤١ سالر بن عبد العزيز الديلمي
٣٤١ سالم أبو سلمة األزدي
٣٤١ سالم بن أبي عمرة الخراساني
٣٤٢ سالم الحناط
٣٤٢ سالم بن سعيد األنصاري
٣٤٢ سالم بن سعيد المخزومي
٣٤٣ سالم بن سلمة الخثعمي
٣٤٣ سالم بن سهم
٣٤٣ سالم بن عبد الله الهاشمي
٣٤٣ سالم بن عمرو
٣٤٣ سالم بن غانم الحناط
٣٤٣ سالم بن المستنير الجعفي
٣٤٤ سالم بن الوليد
٣٤٤ سالم بن يسار
٣٤٤ سالمة بن ذكاء الحراني
٣٤٤ سالمة بن محمد بن إسماعيل األرزني
٣٤٥ سلم أبو الفضل الحناط
٣٤٥ سلم بن بشير
٣٤٥ سلم بن سالم البلخي
٣٤٥ سلم بن سليمان
٣٤٥ سلم بن شريح األشجعي
٣٤٦ سلم بن عبد الرحمن العجلي
٣٤٦ سلمان بن أبي مغيرة العبسي
٣٤٦ سلمان بن بالل المدني
٣٤٦ سلمان بن حيوة الكالبي
٣٤٦ سلمان بن خالد
٣٤٦ سلمان بن ربعي بن عبد الله الهمداني
٣٤٦ سلمان بن عامر الضبي
٣٤٧ سلمان بن عبيد الحناط
٣٤٧ سلمان الفارسي
٣٤٨ سلمة أبو المستهل الكوفي
٣٤٨ سلمة بن األكوع
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٣٤٨ سلمة بن األهثم الكوفي
٣٤٨ سلمة بن ثبيط بن شريط األشجعي
٣٤٩ سلمة بن جناح الكوفي
٣٤٩ سلمة بن حيان
٣٤٩ سلمة بن خالد الكوفي
٣٤٩ سلمة بن الخطاب البراوستاني
٣٥٠ سلمة بن دينار األعرج
٣٥٠ سلمة بن زياد
٣٥٠ سلمة بن سليمان الهمداني
٣٥٠ سلمة بن سليمان
٣٥٠ سلمة بن صالح األحمر
٣٥١ سلمة بن صالح بن أرتبيل
٣٥١ سلمة بن العباس البصري
٣٥١ سلمة بن عبد الله بن مراد المرادي
٣٥١ سلمة بن عبيدة التميمي
٣٥١ سلمة بن عطية الغنوي
٣٥١ سلمة بن قيس الهاللي
٣٥١ سلمة بن كلثم الكوفي
٣٥٢ سلمة بن كهيل
٣٥٣ سلمة بن محرز القالنسي
٣٥٣ سلمة بن محمد
٣٥٤ سلمة بن مهران الكوفي
٣٥٤ سليم بن عيسى الحنفي
٣٥٤ سليم الفراء
٣٥٥ سليم بن قيس الهاللي
٣٥٧ سليمان بن أبي زيد
٣٥٧ سليمان بن بالل
٣٥٨ سليمان بن تابع الجملي
٣٥٨ سليمان بن جعفر بن إبراهيم الطالبي
٣٥٩ سليمان بن حفصويه
٣٥٩ سليمان بن خالد بن دهقان األقطع
٣٥٩ سليمان بن خالد الخطاب
٣٦٠ سليمان بن داود بن الحصين
٣٦٠ سليمان بن داود الخفاف
٣٦٠ سليمان بن داود المروزي
٣٦٠ سليمان بن داود المنقري
٣٦١ سليمان الديلمي
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٣٦١ سليمان بن راشد الكوفي
٣٦١ سليمان بن رشيد
٣٦١ سليمان بن زكريا الديلمي
٣٦١ سليمان بن سفيان المسترق
٣٦٣ سليمان بن سلمة الداالني
٣٦٣ سليمان بن سماعة الضبي
٣٦٣ سليمان بن سويد الجعفي
٣٦٣ سليمان بن سويد الكالبي
٣٦٤ سليمان بن صالح األحمري
٣٦٤ سليمان بن صالح الجصاص
٣٦٤ سليمان بن صالح الشيباني
٣٦٥ سليمان بن صالح المرادي
٣٦٥ سليمان بن صرد الخزاعي
٣٦٥ سليمان بن طالب القرشي
٣٦٥ سليمان بن طريف الكوفي
٣٦٥ سليمان بن عبد الرحمن الحمار
٣٦٦ سليمان بن عبد الرحمن األزدي
٣٦٦ سليمان بن عبد الرحمن العنزي
٣٦٦ سليمان بن عبد الرحمن الهمداني
٣٦٦ سليمان بن عبد الله
٣٦٦ سليمان بن عبد الله الغنوي
٣٦٦ سليمان بن عبد الله البكري
٣٦٦ سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن عليه السالم
٣٦٧ سليمان بن عبد الله الديلمي
٣٦٧ سليمان بن عبد الله الطلحي
٣٦٧ سليمان بن عبد الله النخعي
٣٦٨ سليمان بن عبد الله الهذلي
٣٦٨ سليمان بن علي األحمسي
٣٦٨ سليمان بن عمرو بن عبد الله النخعي
٣٦٨ سليمان بن عمرو األزدي
٣٦٩ سليمان بن قرم بن سليمان الضبي
٣٦٩ سليمان المؤمن
٣٦٩ سليمان بن متوكل الغزال
٣٦٩ سليمان بن محرز
٣٦٩ سليمان بن مروان
٣٦٩ سليمان بن مسهر
٣٧٠ سليمان بن معلى بن خنيس
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٣٧٠ سليمان بن موسى بن الذيال الهمداني
٣٧٠ سليمان مولى الحسين عليه السالم
٣٧٠ سليمان مولى طربال
٣٧٠ سليمان بن مهران األعمش
٣٧١ سليمان النخعي
٣٧٢ سليمان بن نصر البكري
٣٧٢ سليمان بن وهب العجلي
٣٧٢ سليمان بن هارون األزدي
٣٧٢ سليمان بن هارون العجلي
٣٧٢ سليمان بن هارون النخعي
٣٧٢ سليمان بن هالل بن جابان الكوفي
٣٧٢ سليمان بن يعقوب النخعي
٣٧٣ سماعة بن عبد الرحمن المزني
٣٧٣ سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي
٣٧٤ سماك بن حرب الدهلي
٣٧٤ سماك بن عبد عوف
٣٧٤ سمرة بن جندب
٣٧٥ سمرة بن ربيعة
٣٧٥ سمرة بن معين
٣٧٥ سميدع الهاللي
٣٧٥ سنان بن جميل األزدي
٣٧٥ سنان بن طريف
٣٧٦ سنان بن عبد الرحمن الكوفي (أخو مقرن)
٣٧٦ سنان بن عبد الرحمن الكوفي (مولى بني هاشم)
٣٧٧ سنان بن عدي الطائي
٣٧٧ سنان بن عطية المرهبي
٣٧٧ سنان بن مالك النخعي
٣٧٧ سنان بن وديع الخثعمي
٣٧٧ سنان بن هارون التميمي
٣٧٧ سندي بن الربيع البغدادي
٣٧٨ سندي بن عيسى الهمداني
٣٧٨ سندي بن محمد
٣٧٨ سوار بن مصعب الهمداني
٣٧٨ سوار بن المنعم بن الحابس
٣٧٨ سورة بن كليب األسدي
٣٧٩ سورة بن كليب النهدي
٣٧٩ سورة بن مجاشع األسدي
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٣٧٩ سويد بن طالب المهري
٣٧٩ سويد بن طلحة األسدي
٣٧٩ سويد بن عطية البارقي
٣٧٩ سويد بن عمرو بن أبي المطاع
٣٨٠ سويد بن عمارة العنزي
٣٨٠ سويد بن غفلة
٣٨٠ سويد بن مسلم القالء
٣٨١ سويد بن مقرن
٣٨١ سويد بن النعمان
٣٨١ سويد بن النعمان الكوفي
٣٨١ سهل بن أبي حثمة
٣٨١ سهل بن أحمد بن عبد الله الديباجي
٣٨٢ سهل بن بحر الفارسي
٣٨٢ سهل بن الحسن الصفار
٣٨٢ سهل بن حنيف
٣٨٣ سهل بن زاذويه القمي
٣٨٣ سهل بن زياد اآلدمي
٣٨٥ سهل بن سعد الساعدي
٣٨٥ سهل بن شعيب الكوفي
٣٨٥ سهل بن الهرمزدان
٣٨٥ سهل بن اليسع بن عبد الله األشعري
٣٨٦ سهيل بن زياد الواسطي
٣٨٦ سيابة بن ناجية المدني
٣٨٧ سيحان بن صوحان العبدي
٣٨٧ سيد بن عبيد
٣٨٧ السيد بن محمد الحميري
٣٨٧ سير أبو جميلة
٣٨٧ سيف التمار
٣٨٧ سيف بن الحارث الكوفي
٣٨٨ سيف بن سليمان التمار
٣٨٨ سيف بن عبد الرحمن التميمي
٣٨٨ سيف بن عمارة الجعفي
٣٨٨ سيف بن عميرة النخعي
٣٨٩ سيف بن مالك
٣٨٩ سيف بن مصعب العبدي
٣٨٩ سيف بن المغيرة التمار
٣٩٠ باب الشين شاذان بن الخليل النيشابوري
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٣٩٠ شاه رئيس الكندي
٣٩٠ شاهويه بن عبد الله الجالب
٣٩٠ شبابة بن المعتمر العجلي
٣٩٠ شبث بن ربعي
٣٩١ شبيب بن عبد الله النهشلي
٣٩١ شتير بن شكل العبسي
٣٩١ شتير
٣٩١ شتيرة
٣٩٢ شجرة بن ميمون النبال الوابشي
٣٩٢ شداد بن األزمع الهمداني
٣٩٢ شداد بن أوس
٣٩٢ شديد بن عبد الرحمن األزدي
٣٩٣ شرحبيل بن سعد
٣٩٣ شرحبيل
٣٩٣ شرحبيل بن العالء الكوفي
٣٩٣ شرحبيل بن مدرك الجعفي
٣٩٣ شريح بن سعد بن حارثة
٣٩٤ شريح بن قدامة السلمي
٣٩٤ شريح بن النعمان الهمداني
٣٩٤ شريد بن سويد
٣٩٤ شريس العبدي
٣٩٤ شريف بن سابق التفليسي
٣٩٥ شريك األعور السلمي
٣٩٥ شريك بن سويد
٣٩٥ شعبة بن الحجاج
٣٩٥ شعبة بن أعين الحداد
٣٩٦ شعيب بن بكر بن عبد الله األشعري
٣٩٦ شعيب بن حماد
٣٩٦ شعيب بن خالد البجلي
٣٩٧ شعيب بن راشد التميمي
٣٩٧ شعيب بن رجاء األزدي
٣٩٧ شعيب بن عبد ربه
٣٩٧ شعيب بن عبيد الهمداني
٣٩٧ شعيب العقرقوفي
٣٩٧ شعيب بن عمارة المرهبي
٣٩٧ شعيب بن فضالة الجعفي
٣٩٨ شعيب المحاملي
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٣٩٨ شعيب بن مزيد
٣٩٨ شعيب بن مقالص اليربوعي
٣٩٨ شعيب مولى علي أبن الحسين عليهما السالم
٣٩٨ شعيب بن ميثم التمار
٣٩٨ شعيب بن نافع األموي
٣٩٩ شعيب بن يعقوب العقرقوفي
٣٩٩ شقيق بن ثور
٣٩٩ شقيق بن سلمة
٣٩٩ شوذب مولى شاكر
٤٠٠ شهاب بن عبد ربه بن أبي ميمونة
٤٠٠ شهاب بن محمد الزبيدي
٤٠١ شهر بن عبد الله بن حوشب
٤٠١ شيبة بن عبد الرحمن
٤٠١ شيبة بن نعامة الضبي
٤٠١ شيث بن ربعي
٤٠٢ باب الصاد صابر بن عبد الله الهاشمي
٤٠٢ صابر مولى بسام بن عبد الله
٤٠٢ صادق بن األشعث
٤٠٢ صارم بن علوان الجوخي
٤٠٣ صالح أبو خالد القماط
٤٠٣ صالح أبو محمد
٤٠٣ صالح أبو مقاتل الديلمي
٤٠٣ صالح بن أبي األسود الحناط
٤٠٣ صالح بن أبي حسان المدني
٤٠٣ صالح بن أبي حماد الرازي
٤٠٥ صالح الحذاء
٤٠٥ صالح بن الحكم النيلي
٤٠٥ صالح بن خالد المحاملي
٤٠٦ صالح بن خالد القماط
٤٠٦ صالح الخباز
٤٠٧ صالح بن خوات بن جبير األنصاري
٤٠٧ صالح بن رزين
٤٠٧ صالح بن سعد الجعفي
٤٠٧ صالح بن سعيد القماط
٤٠٨ صالح بن سعيد األحول
٤٠٨ صالح بن سلمة
٤٠٨ صالح بن السندي
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٤٠٩ صالح بن سهل
٤١٠ صالح بن صالح الهمداني
٤١٠ صالح بن عبد الله األحول
٤١٠ صالح بن عبد الله الجالب
٤١٠ صالح بن عبيد
٤١٠ صالح بن عقبة بن خالد األسدي
٤١١ صالح بن عقبة بن قيس
٤١١ صالح بن علي بن عطية البغدادي
٤١٢ صالح بن علي بن عطية األصحم
٤١٢ صالح بن عمار الجهني
٤١٢ صالح بن عيسى بن عمر
٤١٢ صالح القماط
٤١٢ صالح بن كيسان
٤١٢ صالح بن محمد الصراي
٤١٣ صالح بن محمد الهمداني
٤١٣ صالح بن مسلم الجعفي
٤١٣ صالح بن موسى الجوارني
٤١٣ صالح بن موسى الطلحي
٤١٣ صالح بن موسى بن عمر
٤١٤ صالح بن ميثم األسدي
٤١٤ صالح بن يزيد العتكي
٤١٤ صامت بن محمد الجعفي
٤١٤ صائد النهدي
٤١٥ صباح بن بشير
٤١٥ صباح بن سيابة الكوفي
٤١٥ صباح بن صبيح الحذاء
٤١٥ صباح بن عبد الحميد األزرق
٤١٥ صباح بن عمارة الصيدي
٤١٦ صباح بن قيس
٤١٦ صباح بن محمد الزعفراني
٤١٦ صباح بن موسى الساباطي
٤١٦ صباح بن نصر الهندي
٤١٦ صباح بن يحيى المزني
٤١٧ صبيح أبو الصباح
٤١٨ صبيح الصائغ
٤١٨ صبيح بن عمرو البذي
٤١٨ صبيرة بن سفيان
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٤١٨ صخر بن حرب
٤١٨ صدقة بن بندار القمي
٤١٩ صدقة الخراساني
٤١٩ صدقة بن عمير القماط
٤١٩ صدقة بن مسلم الفزاري
٤١٩ صدقة بن يزيد الكوفي
٤١٩ صدي
٤١٩ صديق بن عبد الله الكوفي
٤١٩ الصعب بن جثامة
٤٢٠ صعصعة بن صوحان
٤٢٠ صفوان بن أمية
٤٢٠ صفوان بن حذيفة بن اليمان
٤٢٠ صفوان بن سليم الزهري
٤٢٠ صفوان بن مهران بن المغيرة األسدي
٤٢٢ صفوان بن يحيى البجلي
٤٢٤ الصلت بن الحجاج الكوفي
٤٢٤ الصلت بن الحر
٤٢٤ صلد بن زفر
٤٢٤ صمد
٤٢٤ صندل
٤٢٤ صهيب أبو حكيم الصيرفي
٤٢٥ صهيب بن سنان
٤٢٥ صهيب مولى رسول الله صلى الله عليه وآله
٤٢٥ صيفي بن ربعي
٤٢٥ صيفي بن فسيل
٤٢٦ باب الضاد ضابي بن عمر السعدي
٤٢٦ الضحاك أبو بحر
٤٢٦ الضحاك أبو مالك الحضرمي
٤٢٦ الضحاك بن األشعث
٤٢٧ الضحاك بن سعد الواسطي
٤٢٧ الضحاك بن عبد الله المشرقي
٤٢٧ الضحاك بن عمارة الكوفي
٤٢٨ الضحاك بن محمد بن شيبان
٤٢٨ الضحاك بن مخلد الشيباني
٤٢٨ الضحاك بن مزاحم الخراساني
٤٢٨ الضحاك بن النعمان الجابري
٤٢٨ ضرار بن الصامت



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

٤٢٨ ضرغامة بن مالك
٤٢٩ ضريس بن عبد الملك بن أعين الشيباني
٤٢٩ ضريس بن عبد الواحد بن المختار الكناسي
٤٢٩ ضريس الوابشي
٤٣٠ باب الطاء طارق بن أشيم األشجعي
٤٣٠ طارق بن شهاب األحمسي
٤٣٠ طارق بن عبد الرحمن األحمسي
٤٣٠ طالب بن عمير الكوفي
٤٣٠ طالب بن هارون بن عمير النخعي
٤٣٠ طاووس بن كيسان اليماني
٤٣١ طاهر بن حاتم بن ماهويه القزويني
٤٣١ طاهر بن عيسى الوراق
٤٣٢ طاهر غالم أبي الحبيش
٤٣٢ طاهر مولى أبي عبد الله عليه السالم
٤٣٢ طربال بن جميل الكوفي
٤٣٢ طربال بن رجاء الكوفي
٤٣٢ طرماح بن عدي
٤٣٢ طريف بن سنان الثوري
٤٣٣ طعمة بن غيالن الجعفي
٤٣٣ طفيل بن الحارث بن عبد المطلب
٤٣٣ طفيل بن مالك بن المقداد النخعي
٤٣٣ طالب بن حوشب بن يزيد
٤٣٣ طلحة بن زيد النهدي
٤٣٤ طلحة بن عبد الله
٤٣٤ طلحة بن عمرو المدني
٤٣٤ طلحة بن النضر المدني
٤٣٥ باب الظاء ظالم بن سراء
٤٣٥ ظالم بن ظالم (أبو األسود الدؤلي)
٤٣٥ ظبيان بن عمارة التميمي
٤٣٥ ظريف بن ناصح
٤٣٦ ظفر بن حمدون البادرائي
٤٣٧ ظهير بن رافع
٤٣٧ ظهير بن عمارة البارقي
٤٣٧ ظهير والد الحكم بن ظهير الفراري
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نقد الرجال
تأليف

الرجالي المحقق
السيد مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشي

من أعالم القرن الحادي عشر
الجزء الثاني

تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السالم ألحياء التراث

(١)
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الكتاب: نقد الرجال / ج ٢
المؤلف السيد مصطفى التفريشي

تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث
الطبعة: األولى - شوال ١٤١٨ ه

الفلم واأللواح الحساسة (الزنگ): تيز هوش - قم
المطبعة ستارة - قم

(٢)
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بسم الله الرحمن الرحيم
(٣)
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١٢٢٠ / ١ - الحسن بن أبان:
غير مذكور في كتب الرجال، إال أن الشيخ في الفهرست ذكر في

ترجمة الحسين بن سعيد: أنه نزل على الحسن بن أبان (١)، وربما يدل هذا
على عظم شأنه (٢).

١٢٢١ / ٢ - الحسن بن إبراهيم بن عبد الصمد:
الخزاز، الكوفي، روى عنه: التلعكبري (٣)، في من لم يرو عن

األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٤).
١٢٢٢ / ٣ - الحسن بن إبراهيم بن عبد الله:

ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السالم، المدني، من
أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

١٢٢٣ / ٤ - الحسن بن إبراهيم الكوفي:
من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

.
____________________

(١) الفهرست: ٥٨ / ٢٣١.
(٢) الحسن بن أبجر: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٦ / ٣١٩.

الحسن بن إبراهيم بن باتانة عليها السالم: من مشايخ الصدوق، (م ت). راجع مشيخة الفقيه ٤:
٥١ في الطريق إلى العباس بن هالل. و ٤: ٧٥ في الطريق إلى مبارك العقرقوفي، وعيون

أخبار الرضا عليه السالم ٢: ١٣٩ / ٣، ٢٦٢ / ٣٢، وفي الجميع: الحسين بن إبراهيم بن تاتانة.
الشيخ صفي الدين أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن بندار الجيروي: فقيه،

صالح، ب، (م ت) فهرست منتجب الدين: ٥٢ / ٩٧.
(٣) سمع منه، وليس له منه إجازة، (م ت).

(٤) رجال الشيخ: ٤٢٣ / ٣٥.
(٥) رجال الشيخ: ١٧٩ / ٢.
(٦) رجال الشيخ: ٣٥٤ / ١١

(٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

١٢٢٤ / ٥ - الحسن أبو محمد:
سيجئ بعنوان: الحسن بن هارون (١) (٢).

١٢٢٥ / ٦ - الحسن بن أبي سارة النيلي (٣):
وثقه النجاشي عند ترجمة ابنه محمد (٤)، فالحظها.

١٢٢٤ / ٧ - الحسن بن أبي سعيد:
سيجئ بعنوان: الحسين بن أبي سعيد (٥) (٦).

١٢٢٧ / ٨ - الحسن بن أبي العرندس (٧):
الكندي، الكوفي، من أصحاب الصادق (٨) والكاظم (٩) عليهما السالم، رجال

الشيخ.
١٢٢٨ / ٩ - الحسن بن أبي عبد الله:

محمد بن خالد بن عمر الطيالسي، سيجئ بعنوان: الحسن بن
____________________

(١) سيأتي برقم: ١٣٩٠ / ١٧١.
(٢) الشيخ أسد الدين الحسن بن أبي الحسن بن محمد الوراميني: المعروف بقهرمان،

عالم، واعظ، صالح، مناظر، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٥٩ / ١٢٣،
ولم يرد فيه: واعظ، صالح.

(٣) أبو علي، قر جخ، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٠ / ٢ و ١٨١ / ٣٦.
ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، صه، (م ت). الخالصة: ٤٤ / ٤٨.

(٤) رجال النجاشي: ٣٢٤ / ٨٨٣.
(٥) سيأتي برقم: ١٤٠٤ / ٨.

(٦) الحسن بن أبي شروان القوسيني: صالح، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين:
٥٥ / ١٠٦، وفيه: ابن أنوشروان (ابن أبي شروان خ ل).

(٧) خبط في الترتيب، (م ت).
(٨) رجال الشيخ: ١٨٠ / ١٩.
(٩) رجال الشيخ: ٣٣٥ / ٢٣.

(٦)
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محمد بن خالد (١) (٢).
١٢٢٩ / ١٠ - الحسن بن أبي عثمان:

سيجئ بعنوان: الحسن بن علي بن أبي عثمان (٣).
١٢٣٠ / ١١ - الحسن بن أبي عقيل:

سيجئ بعنوان: الحسن بن علي بن أبي عقيل (٤).
١٢٣١ / ١٢ - الحسن بن أبي قتادة:

علي بن محمد بن عبيد بن حفص (٥) بن حميد، مولى السائب بن
مالك األشعري، قتل حميد يوم المختار معه، ويكنى الحسن (٦): أبا محمد،

وكان شاعرا أديبا (٧)، وروى أبو قتادة عن الصادق والكاظم عليهما السالم، له كتاب
نوادر، روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله، رجال النجاشي (٨).
وذكر النجاشي جميع أسماء الحسن والحسين في باب الهمزة،

وذكرها في باب الحاء المهملة أولى (٩).
____________________

(١) سيأتي برقم: ١٣٦٦ / ١٤٧.
(٢) السيد النقيب صدر الدين الحسن بن أبي العزيز أميركا الحسيني، عالم، صالح،

ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٥٦ / ١٠٩، وفيه: الحسني.
(٣) سيأتي برقم: ١٣١٠ / ٩١.
(٤) سيأتي برقم: ١٣١١ / ٩٢.

(٥) في المصدر: ابن حفص بن عبيد.
(٦) الحسن، لم ترد في نسخة (م).

(٧) ويحتمل توثيقه من عبارة له في شأن أبيه فالحظ، (م ت). رجال النجاشي: ٢٧٢ / ٧١٣.
(٨) رجال النجاشي: ٣٧ / ٧٤.

(٩) األديب رشيد الدين الحسن (الحسين خ ل) بن أبي هموسة: فاضل، ب، (م ت). فهرست
منتجب الدين: ٥٩ / ١٢٤، وفيه: الحسين بن أبي الحسين بن هموسة (مموسة خ ل).

الشيخ أبو محمد الحسن بن أحمد: المعروف بالساكت، فقيه، دين، ب، (م
ت). فهرست منتجب الدين: ٤٨ / ٨٥، وفي بعض نسخه: الساكب.

صدر الحفاظ أبو العالء الحسن بن أحمد بن الحسن: العطار الهمداني، العالمة في
علم الحديث والقراءة، قرأت عليه كتبه، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٦٥ / ١٤٢.

(٧)
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١٢٣٢ / ١٣ - الحسن بن أحمد بن ريذويه:
القمي، ثقة، من أصحابنا القميين، له كتاب المزار، رجال النجاشي (١).

وذكره ابن داود راويا عن النجاشي مرة بعنوان: الحسن (٢)، ومرة
بعنوان: الحسين (٣). والظاهر أن ذكره بعنوان: الحسين، اشتباه، ألن

النجاشي ما ذكر إال الحسن كما نقلناه، ونقله العالمة قدس سره في الخالصة (٤).
١٢٣٣ / ١٤ - الحسن بن أحمد بن القاسم:

ابن محمد بن علي بن أبي طالب عليه السالم، الشريف النقيب أبو محمد،
سيد في هذه الطائفة، غير أني رأيت بعض أصحابنا يغمز عليه في بعض

رواياته، له كتب (٥)، رجال النجاشي (٦).
وفي رجال ابن داود في موضع القاسم: أبي القاسم (٧). ولم أجد في

غيره.
١٢٣٤ / ١٥ - الحسن بن أحمد المالكي:

من أصحاب العسكري عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
____________________

(١) رجال النجاشي: ٦٢ / ١٤٥.

(٢) رجال ابن داود: ٧٢ / ٣٩٨.

(٣) رجال ابن داود: ٧٩ / ٤٧٠.
(٤) الخالصة: ٤٤ / ٤١.

(٥) قرأت عليه فوائد كثيرة، وقرئ عليه وأنا أسمع، ومات...، جش، (م ت).
(٦) رجال النجاشي: ٦٥ / ١٥٢.

(٧) رجال ابن داود: ٢٣٧ / ١١٤، وفيه: ابن القاسم.
(٨) رجال الشيخ: ٣٩٨ / ٣.

(٨)
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١٢٣٥ / ١٦ - الحسن بن أحمد بن محمد:
ابن الهيثم العجلي، أبو محمد، ثقة، من وجوه أصحابنا، وأبوه وجده

ثقتان، وهم من أهل الري، جاور في اخر عمره بالكوفة، ورأيته بها، وله
كتب، رجال النجاشي (١) (٢).

١٢٣٦ / ١٧ - الحسن بن أسباط الكندي:
من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٣) (٤).

١٢٣٧ / ١٨ - الحسن بن أسد:
بصري، من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٥) (٦).

١٢٣٨ / ١٩ - الحسن بن أيوب:
له كتاب أصل، روى عنه: محمد بن عبد الله بن غالب، رجال النجاشي (٧).

الحسن بن أيوب، من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
الحسن بن أيوب، له كتاب (٩)، روى عنه: أحمد بن ميثم بن الفضل

____________________
(١) رجال النجاشي: ٦٥ / ١٥١.

(٢) الحسن بن أخي فضيل، لم يذكر، (م ت).
(٣) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ١٧.

(٤) القاضي أبو محمد الحسن بن إسحاق بن عبيد: الرازي، فقيه، ثقة، له كتب في
الفقه، روى عنه الوالد، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٤٨ / ٨٧.

(٥) رجال الشيخ: ٣٥٧ / ٤٦.
(٦) الحسن بن أسد الطفار: فاسد المذهب، وال أعرف له شيئا، غض، (م ت).

مجمع الرجال ٢: ٩٨، وفيه: ابن أسد الطفاوي.
الحسن بن أشناس البزاز: روى عن أبي المفضل الشيباني دعاء الصحيفة، روى عنه

الشيخ أبو جعفر الطوسي، قال: أخبرنا أبو علي بن أشناس، ذكره السيد ابن طاووس،
(م ت). انظر مهج الدعوات: ٢٦٦، وفيه: أبو علي الحسن بن إسماعيل ابن أشناس.

(٧) رجال النجاشي: ٥١ / ١١٣.
(٨) رجال الشيخ: ٣٣٥ / ٢١.

(٩) أخبرنا به: أحمد بن عبدون، عن األنباري، عن حميد، عن أحمد بن ميثم،
عنه، ست، (م ت).

(٩)
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ابن دكين، الفهرست (١). ثم قال: الحسن بن أيوب بن أبي عقيلة (٢): له
كتاب النوادر (٣)، روى عنه: أحمد بن علي الصيدي الحموي (٤).

وما ذكره النجاشي يحتمل كال منهم إن كانوا متعددين.
١٢٣٩ / ٢٠ - الحسن بن بحر المدائني:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
١٢٤٠ / ٢١ - الحسن بن بشار المدائني:

الذي ذكره ابن داود (٦)، سيجئ بعنوان: الحسين بن بشار المدائني (٧).
١٢٤١ / ٢٢ - الحسن بن بشير:

مجهول، من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
وفي الخالصة: أنه من أصحاب الكاظم عليه السالم (٩).

ولم أجد في غير هذا الكتاب أنه من أصحاب الكاظم عليه السالم (١٠).
____________________

(١) الفهرست: ٥١ / ١٨٤.
(٢) في نسختي (م) و (ت): ابن أبي غفيلة.

(٣) أخبرنا: أحمد بن عبدون، عن األنباري، عن حميد، عن أحمد بن علي الصيدي
الحموي، عنه، ست، (م ت).
(٤) الفهرست: ٥٠ / ١٧٩.

(٥) رجال الشيخ: ١٨٠ / ٢٦.
(٦) رجال ابن داود: ٧٢ / ٤٠٠.

(٧) سيأتي برقم: ١٤٢١ / ٢٥.
(٨) رجال الشيخ: ٣٥٧ / ٤٥.

(٩) الخالصة: ٢١٢ / ٣.
(١٠) السيد ناصر الدين الحسن بن تاج الدين بن محمد: الحسني، الكيسكي، سيد،

عالم، وابنه تاج الدين الحسين بن الحسن، واعظ، عالم، ب، (م ت). فهرست
منتجب الدين: ٥٩ / ١٢٠ و ١٢١.

(١٠)
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١٢٤٢ / ٢٣ - الحسن التفليسي:
يكنى أبا محمد، من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (١).

وقال في باب الكنى: أبو محمد التفليسي، من أصحاب الرضا عليه السالم،
مجهول (٢).

١٢٤٣ / ٢٤ - الحسن بن تميم الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

١٢٤٤ / ٢٥ - الحسن بن جعفر:
المعروف بأبي طالب الفافاي، بغدادي، من أصحاب الهادي (٤)

والعسكري (٥) عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
١٢٤٥ / ٢٦ - الحسن بن جعفر بن الحسن:

ابن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السالم، أبو محمد المديني، روى
عن جعفر بن محمد عليه السالم، وحدث عن األعمش، وكان ثقة، له كتاب،

روى عنه: محمد بن أعين الهمداني الصائغ، رجال النجاشي (٧).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٥٤ / ٦.

(٢) رجال الشيخ: ٣٧٠ / ١٧.

(٣) رجال الشيخ: ١٨١ / ٣٠.
(٤) رجال الشيخ: ٣٨٦ / ١٧، وفيه: الفافاني.
(٥) رجال الشيخ: ٣٩٨ / ٢، وفيه: الفافاني.

(٦) الحسن (الحسين خ ل) الجعفي: أبو أحمد الكوفي، قر جخ، (م ت). رجال
الشيخ: ١٣١ / ١٠، وفيه: الحسين.

الحسن الجعفي الكوفي: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٣ / ٥٦، وفي
بعض نسخه: الحر.

(٧) رجال النجاشي: ٤٦ / ٩٢

(١١)
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١٢٤٦ / ٢٧ - الحسن بن الجهم (١) بن بكير:
ابن أعين (٣)، أبو محمد الشيباني، ثقة، روى عن أبي الحسن موسى

والرضا عليهما السالم، له كتاب تختلف (٣) الروايات فيه، روى عنه: الحسن بن علي
ابن فضال، رجال النجاشي (٤).

ثقة، من أصحاب الكاظم (٥) والرضا (٦) عليهما السالم، رجال الشيخ.
١٢٤٧ / ٢٨ - الحسن بن حبيش (٧):
سيجئ بعنوان: الحسن بن خنيس (٨).

١٢٤٨ / ٢٩ - الحسن بن حذيفة بن منصور:
الكوفي، من همدان، بياع السابري، مولى سبيع، من أصحاب

الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
ضعيف جدا، ال يرتفع به، رجال ابن الغضائري (١٠).

____________________
(١) الحسن بن الجهم الرازي: ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٥٤ / ٩.

(٢) له مسائل، أخبرنا بها: ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن
الحسن بن متيل، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن الحسن بن علي بن فضال،

عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٤٧ / ١٦٣.
(٣) في نسختي (م) و (ت): يختلف.

(٤) رجال النجاشي: ٥٠ / ١٠٩.
(٥) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ١٠.

(٦) رجال الشيخ: ٣٥٤ / ٩، وفيه: الحسن بن جهم الرازي.
(٧) األسدي، روى عنه: إبراهيم بن عبد الحميد الكوفي، قر جخ، صه، (م ت).

رجال الشيخ: ١٣٠ / ٣، الخالصة: ٤١ / ١٢.
(٨) سيأتي برقم: ١٢٦٢ / ٤٣.
(٩) رجال الشيخ: ١٨٠ / ١٨.
(١٠) مجمع الرجال ٢: ١٠١.

(١٢)
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١٢٤٩ / ٣٠ الحسن بن الحر األسدي:
الكوفي (١)، تابعي، روى عن: أبي الطفيل، من أصحاب الصادق عليه السالم،

رجال الشيخ (٢).
١٢٥٠ / ٣١ - الحسن بن الحسن بن الحسن:

ابن علي بن أبي طالب عليه السالم، تابعي، روى عن: جابر بن عبد الله (٣)،
من أصحاب الباقر (٤) والصادق (٥) عليهما السالم، رجال الشيخ.

١٢٥١ / ٣٢ - الحسن بن الحسن العلوي:
من أصحاب الرضا (٦) والهادي (٧) عليهما السالم، رجال الشيخ (٨).

____________________
(١) الكوفي، لم ترد في نسختي (م) و (ت).

(٢) رجال الشيخ: ١٨٠ / ٦.
(٣) وهو أخو عبد الله بن الحسن بن الحسن وإبراهيم ألبيهما وأمهما، وأمهم فاطمة

بنت الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السالم، مات سنة خمس وأربعين ومائة
بالهاشمية، وهو ابن ثمان وستين سنه، جخ، (م ت).

(٤) رجال الشيخ: ١٣٠ / ١.

(٥) رجال الشيخ: ١٧٩ / ١.
(٦) رجال الشيخ: ٣٥٦ / ٤١.
(٧) رجال الشيخ: ٣٨٥ / ٥.

(٨) الحسن بن الحسن بن علي: ابن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السالم،
الهاشمي المدني، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٧٩ / ٥، وفيه: الحسن بن

علي بن عمر... وفي مجمع الرجال ٢: ١٠٢ نقال عنه كما ذكر.
الحسن بن الحسن الحسيني: الرازي، األسود، أبو عبد الله، لم جخ، (م ت).

أبو عبد الله، فاضل، الذي ذكره ابن داود سيجئ بعنوان: الحسين، (م ت).
انظر رجال الشيخ: ٤٢٠ / ٥، وفيه: الحسين بن الحسن...، ورجال ابن داود:

.٧٢ / ٤٠٣
الحسن بن الحسين العلوي: دي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٨٦ / ٢٣.
الحسن بن الحسين: كندي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٥ / ٢٩٤.

(١٣)
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١٢٥٢ / ٣٣ - الحسن بن الحسين بن الحسن:
الجحدري، الكندي (١)، عربي، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، له
كتب، منها رواية الحسين بن محمد بن علي األزدي، رجال النجاشي (٢).

١٢٥٣ / ٣٤ - الحسن بن الحسين السكوني:
عربي، كوفي، ثقة، كتابه عن الرجال، روى عنه: جعفر بن عبد الله

المحمدي، رجال النجاشي (٣).
١٢٥٤ / ٣٥ - الحسن بن الحسين العرني:

النجار، مدني، له كتاب عن الرجال عن جعفر بن محمد عليهما السالم،
روى عنه: يحيى بن زكريا بن شيبان، رجال النجاشي (٤).

١٢٥٥ / ٣٦ - الحسن بن الحسين العلوي:
من أصحاب الهادي عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

ويحتمل أن يكون هذا والذي ذكرناه بعنوان: الحسن بن الحسن
العلوي (٦) واحدا.

١٢٥٦ / ٣٧ - الحسن بن الحسين (٧) اللؤلؤي:
كوفي، ثقة، كثير الرواية، له كتاب، رجال النجاشي (٨). ثم ذكر في

____________________
(١) الحجري الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٠ / ٨. وفيه: الجحدري.

(٢) رجال النجاشي: ٤٦ / ٩٥.
(٣) رجال النجاشي: ٥١ / ١١٤.
(٤) رجال النجاشي: ٥١ / ١١١.

(٥) رجال الشيخ: ٣٨٦ / ٢٣.
(٦) الذي تقدم برقم: ١٢٥١ / ٣٢.

(٧) الحسن بن الحسين: له روايات، أخبرنا بها: ابن عبدون، عن األنباري، عن
حميد، عن إبراهيم بن سليمان، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٥١ / ١٩١.

(٨) رجال النجاشي: ٤٠ / ٨٣.

(١٤)
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ذكر محمد بن أحمد بن يحيى: أن محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من
رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن جماعة، وعد من جملتهم ما

تفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي (١).
وقال الشيخ في الرجال (٢): ضعفه ابن بابويه، في من لم يرو عن

األئمة عليهم السالم: (٣).
ويظهر من كالم النجاشي والشيخ في الفهرست عند ترجمة أحمد بن

الحسن بن الحسين اللؤلؤي: أن الحسن بن الحسين اللؤلؤي رجالن (٤)،
فالتمييز بينهما في األخبار مشكل، إال أنه يمكن أن يفهم من كالمهما أن

الراوي واحد، وهو المذكور في كتب الرجال (٥).
١٢٥٧ / ٣٨ - الحسن بن حماد البكري:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
____________________

(١) انظر رجال النجاشي: ٣٤٨ / ٩٣٩.
(٢) يروي عنه: محمد بن أحمد بن يحيى، (م ت).

(٣) رجال الشيخ: ٤٢٤ / ٤٥.
(٤) الفهرست: ٢٣ / ٦٩ ورجال النجاشي: ٧٨ / ١٨٥، وفيهما (أن أحمد بن الحسن

ابن الحسين اللؤلؤي هو ليس بابن المعروف بالحسن بن الحسين اللؤلؤي).
(٥) الشيخ األمام الجد شمس االسالم الحسن بن الحسين بن بابويه: القمي، نزيل
الري، المدعو: حسكا، فقيه، ثقة، وجه، قرأ على شيخنا الموفق أبي جعفر قدس
الله روحه جميع تصانيفه بالغري على ساكنه السالم، وقرأ على الشيخ ساالر بن

عبد العزيز وابن البراج جميع تصانيفهما، وله تصانيف في الفقه، أخبرنا بها الوالد
عنه، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٤٢ / ٧٢.

الشيخ سديد الدين أبو محمد الحسن بن الحسين بن علي: الدوريستي، نزيل
قاشان، فقيه، صالح، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٥١ / ٩٦.
الشيخ نجم الدين أبو خليفة الحسن بن الحسين بن محمد: ابن حمدان
الحمداني، صالح، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٦٤ / ١٣٨.

الحسن الحضرمي، ثالثة: ابن علي وابن محمد وابن محمد، على احتمال، (م ت).
(٦) رجال الشيخ: ١٨١ / ٤٦.

(١٥)
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١٢٥٨ / ٣٩ - الحسن بن حماد الطائي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١) (٢).

١٢٥٩ / ٤٠ - الحسن بن حمزة بن علي:
ابن عبد الله (٣) بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين

ابن (٤) علي بن أبي طالب عليه السالم، أبو محمد الطبري، يعرف بالمرعش، كان
من أجالء هذه الطائفة وفقهائها، قدم بغداد، ولقيه شيوخنا في سنة ست
وخمسين وثالثمائة، ومات في سنة ثمان وخمسين وثالثمائة، له كتب،

أخبرنا بها: شيخنا أبو عبد الله وجميع شيوخنا رحمهم الله، رجال النجاشي (٥).
كان فاضال، أديبا (٦)، فقيها، زاهدا، ورعا، له كتب، أخبرنا بجميع

كتبه ورواياته جماعة من أصحابنا، منهم: الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن
النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون، عن أبي محمد الحسن بن

حمزة العلوي سماعا منه وإجازة في سنة ست وخمسين وثالثمائة،
الفهرست (٧).

الحسن بن محمد (٨) بن حمزة بن علي المرعشي الطبري، يكنى أبا
____________________

(١) رجال الشيخ: ١٨١ / ٤٧.
(٢) الحسن بن حماد بن ميمون: العبدي، ق (كش)، د. سيجئ بعنوان: الحسين،

(م ت). رجال ابن داود: ٧٣ / ٤٠٩، وفيه: جش.
(٣) عبيد الله (خ ل)، (م ت). في عمدة الطالب ذكره ابن عنبة: عبيد الله.

انظر عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ٣١١.
(٤) ابن علي بن الحسين...، صه، (م ت).

ولم ترد هذه الزيادة في نسختنا من الخالصة. انظر الخالصة: ٣٩ / ٨.
(٥) رجال النجاشي: ٦٤ / ١٥٠.

(٦) في المصدر زيادة: عارفا.
(٧) الفهرست: ٥٢ / ١٩٤، وفيه زيادة بعد ورعا: كثير المحاسن.

(٨) الظاهر أن توسط محمد بين الحسن وحمزة سهو، ولعل منشأه ان كنيته أبو محمد
فصحفت ابن محمد، كذا قال الشهيد الثاني في حاشيته على د، (منه قده).

(١٦)
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محمد، زاهد، عالم، أديب، فاضل، روى عن التلعكبري، وكان سماعه
منه أوال سنة ثمان وعشرين وثالثمائة، وله منه إجازة لجميع كتبه ورواياته،

أخبرنا جماعة منهم: الحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون ومحمد بن
محمد بن النعمان، وكان سماعهم منه سنة أربع وخمسين وثالثمائة، (في

من لم يرو عن األئمة عليهم السالم) (١)، رجال الشيخ (٢).
فعلى ما نقلناه من الشيخ يجامع قول النجاشي حيث قال: مات في سنة

ثمان وخمسين وثالثمائة، ففي ما روى العالمة قدس سره عن الشيخ رحمه الله أن سماعهم
منه سنة (٣) أربع وستين وثالثمائة، وقال: هذا ال يجامع قول النجاشي (٤)، نظر.

١٢٦٠ / ٤١ - الحسن بن خالد بن محمد:
ابن علي البرقي، أبو علي، أخو محمد بن خالد، كان ثقة، له كتاب

نوادر، رجال النجاشي (٥).
في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم (٦)، رجال الشيخ (٧).

له كتب (٨)، روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله، الفهرست (٩).
____________________

(١) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (ش).
(٢) رجال الشيخ: ٤٢٢ / ٢٤.

(٣) سنة، لم ترد في نسختي (م) و (ت).
(٤) الخالصة: ٣٩ / ٨.

(٥) رجال النجاشي: ٦١ / ١٣٩.
(٦) ذكره مرتين في لم، (م ت).

ورد ذكره في نسخنا من رجال الشيخ مرة واحدة: ٤٢٠ / ١، وفي مجمع الرجال
٢: ١٠٥ نقال عنه ذكره مرتين بنفس العنوان.

(٧) رجال الشيخ: ٤٢٠ / ١.
(٨) أخبرنا بها: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي

عبد الله، عن عمه الحسن بن خالد، ست، (م ت).
(٩) الفهرست: ٤٩ / ١٦٩.

(١٧)
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١٢٦١ / - الحسن بن خرزاذ (١):
قمي، كثير الحديث، له كتاب أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله، وكتاب

المتعة، وقيل: إنه غال في اخر عمره، روى عنه: أبو علي الحسن بن علي
القمي، رجال النجاشي (٢).

الحسن بن خرزاذ (٣)، قمي، من أصحاب الهادي عليه السالم، رجال
الشيخ (٤). ثم رجال الشيخ: الحسن بن خرزاذ (٥)، من أهل كش، في من لم

يرو عن األئمة عليهم السالم (٦). ويحتمل أن يكونا واحدا.
١٢٦٢ / ٤٣ - الحسن بن خنيس (٧):

قال الكشي: حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثني حمدويه، قال:
حدثني الحسن (٨) بن موسى، عن جعفر بن محمد الخثعمي، عن إبراهيم

ابن عبد الحميد الصنعاني، عن أبي أسامة زيد (٩) الشحام قال: كنت عند أبي
عبد الله عليه السالم إذ مر الحسن بن خنيس فقال أبو عبد الله عليه السالم: نحب هذا، هذا

من أصحاب أبي.
وبهذا اإلسناد: عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رجل، عن أبي

____________________
(١) في نسختي (م) و (ت): خرزاد.

(٢) رجال النجاشي: ٤٤ / ٨٧.
(٣) في نسخة (م): خرزاد.

(٤) رجال الشيخ: ٣٨٦ / ٢٠.
(٥) في نسختي (م) و (ت): خرزاد.

(٦) رجال الشيخ: ٤٢١ / ١٠.
(٧) الحسن بن خنيس الكوفي: ق جخ، (م ت) رجال الشيخ: ١٨٠ / ١٦.

الحسن بن حبيش األسدي الكوفي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨١ / ٣٨.
(٨) في المصدر: الحسين.

(٩) زيد، لم ترد في المصدر.

(١٨)
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عبد الله (١) عليه السالم قال: ينبغي للرجل أن يحفظ أصحاب أبيه، فإن بره بهم بره
بوالده (٢).

وقال ابن داود: الحسن بن خنيس - بالخاء المعجمة والنون المفتوحة
والسين المهملة - ق جخ، كش، ثقة، وهو غير الحسن بن حبيش (٣) -

بالحاء المهملة والباء المفردة - ذاك روى عن الباقر والصادق عليهما السالم (٤)،
انتهى.

وفيه نظر، ألن قوله: كش ثقة ليس بمستقيم، ألن ما ذكره الكشي في
طريقه إبراهيم بن عبد الحميد وهو واقفي، وجعفر بن محمد الخثعمي وهو

مجهول، وعلى تقدير صحة الخبر ال يدل على توثيقه.
وأما قوله: وهو غير الحسن بن حبيش، ذاك روى عن الباقر

والصادق عليهما السالم كذا يظهر من الرجال، ألنه (٥) ذكر الحسن بن حبيش في
أصحاب الباقر والصادق عليهما السالم (٦)، والحسن بن خنيس في أصحاب

الصادق عليه السالم (٧)، وفيه تأمل.
وذكر العالمة قدس سره الحسن بن حبيش - بالحاء غير المعجمة والباء

المنقطة تحتها نقطة والياء المنقطة تحتها نقطتين والشين المعجمة - وروى
.

____________________
(١) هنا زيادة في المصدر: وأبي الحسن عليه السالم.

(٢) رجال الكشي: ٤٠٣ / ٧٥٣، وفيه: بوالديه.
(٣) في المصدر: حبيس.

(٤) رجال ابن داود: ٧٣ / ٤١١. وما بين القوسين لم يرد في نسخة (ش) والمصدر.
(٥) في نسختي (م) و (ت): ألن.

(٦) رجال الشيخ: ١٣٠ / ٣ و ١٨١ / ٣٨.
(٧) رجال الشيخ: ١٨٠ / ١٦

(١٩)
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عن الكشي هذا الحديث المذكور في شأنه (١)
وفي الكشي: الحسن بن خنيس - بالخاء المعجمة - كما نقلنا، والله

أعلم.
١٢٦٣ / ٤٤ - الحسن بن راشد (٢):

يكنى أبا علي، مولى آلل المهلب، بغدادي، ثقة، من أصحاب
الجواد (٣) والهادي (٤) عليهما السالم، رجال الشيخ.

١٢٦٤ / ٤٥ - الحسن بن راشد الطفاوي (٥):
ضعيف، له كتاب نوادر حسن، كثير العلم، روى عنه: علي بن

السندي، رجال النجاشي (٦).
الحسن بن أسد الطفاوي البصري، أبو محمد، روى عن الضعفاء،

ويروون عنه، وهو فاسد المذهب، وما أعرف له شيئا أصلح فيه إال رواية
كتاب علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم، وقد رواه عنه غيره، رجال ابن

الغضائري (٧).
.

____________________
(١) الخالصة: ٤١ / ١٢.

(٢) الحسن بن راشد: له كتاب الراهب والراهبة، أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن محمد
ابن الحسن، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن

القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، ست، (م ت). الفهرست: ٥٣ / ٢٠١.
(٣) رجال الشيخ: ٣٧٥ / ٨.

(٤) رجال الشيخ: ٣٨٥ / ١٠.
(٥) الحسن بن راشد: له كتاب أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار،

عن علي بن السندي، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٥٣ / ١٩٦.
(٦) رجال النجاشي: ٣٨ / ٧٦.

(٧) مجمع الرجال ٢: ٩٨

(٢٠)
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والظاهر أن ما ذكره النجاشي وابن الغضائري واحد، والناسخ أسقط
الراء من أول اسم أبيه كما قال العالمة قدس سره في الخالصة (١)، أو زاد الراء في

أوله في النجاشي، وذكر ابن الغضائري أيضا: ان الحسن بن راشد مولى
المنصور، أبو محمد، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السالم،

ضعيف في روايته (٢).
والظاهر أن هذا ليس هو ذاك (٣) كما قال العالمة قدس سره (٤). والظاهر أنهما
غير الحسن بن راشد الثقة الذي من أصحاب الجواد والهادي عليهما السالم (٥).

١٢٦٥ / ٤٦ - الحسن بن راشد:
مولى بني العباس، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

ويحتمل أن يكون هذا هو الذي ذكره ابن الغضائري حيث قال:
الحسن بن راشد مولى المنصور، أبو محمد، روى عن أبي عبد الله وأبي

الحسن موسى عليهما السالم، ضعيف (٧).
وفي رجال الشيخ عند ذكر أصحاب الكاظم عليه السالم: الحسين بن راشد،
مولى بني العباس، بغدادي (٨). ويحتمل أن يكون الحسين هذا هو الحسن،

.
____________________

(١) الخالصة: ٢١٣ / ٩.
(٢) مجمع الرجال ٢: ١٠٦.

(٣) الذي يظهر من ترجمة القاسم بن يحيى أنهما واحد، ولكنه غير الثقة المتقدم،
(م ح ق ي).

(٤) الخالصة: ٢١٣ / ٩.
(٥) رجال الشيخ: ٣٧٥ / ٨ و ٣٨٥ / ١٠.

(٦) رجال الشيخ: ١٨١ / ٢٩.
(٧) مجمع الرجال ٢: ١٠٦.

(٨) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ٤، وفي بعض نسخه: الحسن

(٢١)
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وذكره بعنوان الحسين من اشتباه الناسخ.
١٢٦٦ / ٤٧ - الحسن بن رباط البجلي:

كوفي، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، واخوته إسحاق ويونس وعبد الله،
له كتاب رواية الحسن بن محبوب، رجال النجاشي (١).

من أصحاب الباقر (٢) والصادق (٣) عليهما السالم، رجال الشيخ (٤).
١٢٦٧ / ٤٨ - الحسن بن الرواح البصري:

من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٥).
١٢٦٨ / ٤٩ - الحسن الروندي (٦):

الدينوري، يكنى أبا محمد، األصل كوفي، مولى لبجيلة، من
أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

وذكر بعد ذكر الحسن: ان الحسين الروندي (٨) الدينوري يكنى أبا
محمد، األصل كوفي، مولى بني بجيلة، من أصحاب الرضا عليه السالم (٩)، كما

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ٤٦ / ٩٤.
(٢) رجال الشيخ: ١٣١ / ٢٢.
(٣) رجال الشيخ: ١٨١ / ٢٨.

(٤) الحسن الرباطي: له أصل، أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن
الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عنه، ست، (م ت).

الفهرست: ٤٩ / ١٧٥.
(٥) رجال الشيخ: ١١١ / ٢.
(٦) الراوندي (خ ل)، (م ت).
(٧) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ١٦.
(٨) في نسخة (م): الراوندي.
(٩) رجال الشيخ: ٣٥٦ / ٣٢

(٢٢)
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سيجئ. ويحتمل أن يكونا واحدا.
١٢٦٩ / ٥٠ - الحسن بن الزبرقان:

أبو الخزرج (١)، قمي، له كتاب، روى عنه: أحمد بن محمد بن
خالد، رجال النجاشي (٢).

الحسين بن الزبرقان، يكنى أبا الخزرج، له كتاب، روى عنه: أحمد
ابن أبي عبد الله، الفهرست (٣).

الحسين بن الزبرقان، روى عنه: البرقي، في من لم يرو عن
األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٤).

وفي اإليضاح: الحسن (٥)، كما في النجاشي.
١٢٧٠ / ٥١ - الحسن بن الزبير األسدي:

موالهم (٦)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
١٢٧١ / ٥٢ - الحسن بن زرارة بن أعين:

الشيباني، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
.

____________________
(١) وصفه في الكافي (بأبي الخزرج األنصاري)، (م ت). انظر الكافي ٤: ١٢ / ٩.

(٢) رجال النجاشي: ٥٠ / ١١٠.
(٣) الفهرست: ٥٩ / ٢٣٤.

(٤) رجال الشيخ: ٤٢٥ / ٥٦.
(٥) إيضاح االشتباه: ١٥٤ / ١٩٧.

(٦) الكوفي، جخ، (م ت).
(٧) رجال الشيخ: ١٨١ / ٤٩.
(٨) رجال الشيخ: ١٨٠ / ١٠.

(٢٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

١٢٧٢ / ٥٣ - الحسن بن زياد العطار (١):
مولى بني ضبة، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، وقيل:

الحسن بن زياد الطائي، له كتاب، روى عنه: محمد بن أبي عمير، رجال
النجاشي (٢).

١٢٧٣ / ٥٤ - الحسن بن زياد الصيقل (٣):
يكنى أبا الوليد، مولى، كوفي، من أصحاب الباقر (٤) والصادق (٥) عليهما السالم،

رجال الشيخ.
.

____________________
(١) الحسن بن زياد البصري: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣١ / ١٥.

الحسن بن زياد الضبي: موالهم، الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ:
.١٨٠ / ١٢

الحسن بن زياد العطار: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٥ / ٢٩٦، وفي
بعض نسخه: الحسين.

الحسن العطار: له أصل، سيجئ في الحاشية، (م ت).
الحسن العطار: له أصل، أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن

الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه، ست، (م ت).
الفهرست: ٤٩ / ١٧٣.

والشيخ في (ست) - بعد أن ذكر الحسن العطار - ذكر الحسن بن زياد: له
كتاب، أخبرنا به: ابن عبدون، عن األنباري، عن حميد، عن إبراهيم بن سليمان

ابن حيان، عنه، ست، (م ت). انظر الفهرست: ٥١ / ١٨٩.
(٢) رجال النجاشي: ٤٧ / ٩٦.

(٣) الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٠ / ١٣.
قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣١ / ٢٠.

(٤) رجال الشيخ: ١٣١ / ٢٠.
(٥) رجال الشيخ: ١٩٥ / ٢٩٧، وفي بعض نسخه: الحسين. وفي مجمع الرجال ٢: ١١٠

نقال عنه كما في المتن

(٢٤)
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الحسن بن زياد الصقيل:
أبو محمد، كوفي، من أصحاب الباقر عليه السالم (١)، رجال الشيخ (٢).

ويحتمل أن يكون هذا هو المذكور قبيل هذا.
١٢٧٥ / ٥٦ - الحسن بن زيد بن الحسن:

ابن علي بن أبي طالب عليه السالم، المدني، الهاشمي، من أصحاب
الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣) (٤).

١٢٧٦ / ٥٧ - الحسن بن زيدان:
الذي ذكره ابن داود (٥)، سيجئ بعنوان: الحسين بن زيدان (٦).

١٢٧٧ / ٥٨ - الحسن بن زين الدين بن علي:
ابن أحمد العاملي رضي الله عنه، وجه من وجوه أصحابنا، ثقة، عين، صحيح
الحديث، ثبت، واضح الطريقة، نقي الكالم، جيد التصانيف، مات رحمه الله،

سنة ألف وأحد عشر، له كتب، منها كتاب منتقى الجمان في أحاديث
الصحاح والحسان (٧).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ١٣٣ / ٦١.
(٢) وذكر أخرى: الحسن بن زياد الصيقل، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣١ / ٢٠.

(٣) رجال الشيخ: ١٧٩ / ٤.
(٤) الحسن بن زيد بن علي: ابن الحسين، الذي ذكره (د)، سيجئ بعنوان:

الحسين، (م ت). رجال ابن داود: ٧٣ / ٤١٧.
(٥) رجال ابن داود: ٧٣ / ٤١٦.

(٦) سيأتي برقم: ١٤٤٩ / ٥٣.
(٧) الحسن بن سارور: أبو عبد الله الصفار، قمي، زعم القميون أنه كان غاليا، ورأيت

له كتابا في الصالة سديدا، والله أعلم، غض، (م ت). مجمع الرجال ٢: ١٨٠،
وفيه: الحسين بن شادويه

(٢٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

١٢٧٨ / ٥٩ - الحسن بن السري الكاتب:
الكرخي، وأخوه علي، رويا عن الصادق عليه السالم، له كتاب (١)، رواه

(عنه) (٢): الحسن بن محبوب، رجال النجاشي (٣).
من أصحاب الباقر (٤) والصادق (٥) عليهما السالم، رجال الشيخ (٦).

ثقة، الخالصة ورجال ابن داود (٧). ولم أجد توثيقه في غير كتابهما.
١٢٧٩ / ٦٠ - الحسن بن سعيد بن حماد:

ابن سعيد بن مهران، من موالي علي بن الحسين عليهما السالم، األهوازي،
أخو الحسين، ثقة، روى جميع ما صنفه أخوه عن جميع شيوخه، وزاد

عليه بروايته عن زرعة عن سماعة، فإنه يختص به الحسن، والحسين إنما
يروي (٨) عن أخيه عن زرعة، والباقي هما متساويان فيه، وسنذكر كتب

أخيه إذا ذكرناه، والطريق إلى روايتهما واحد، الفهرست (٩).
هو الذي أوصل علي بن مهزيار وإسحاق بن إبراهيم الحصيني إلى

.
____________________

(١) له كتاب، أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عنه، ست، (م ت). الفهرست:

.٤٩ / ١٧٤
(٢) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (ش).

(٣) رجال النجاشي: ٤٧ / ٩٧.
(٤) رجال الشيخ: ١٣١ / ١٩.

(٥) رجال الشيخ: ١٨١ / ٣٩ و: ١٨٠ / ١١.
(٦) الحسن بن السري العبدي: األنباري، يعرف بالكاتب، ق جخ، (م ت).

الحسن بن السري الكرخي: ق جخ، (م ت).
(٧) الخالصة: ٤٢ / ٢٣، رجال ابن داود: ٧٣ / ٤١٨.
(٨) في نسختي (م) و (ت): يرويه، وكذا في المصدر.

(٩) الفهرست: ٥٣ / ١٩٧

(٢٦)
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الرضا عليه السالم حتى جرت الخدمة على أيديهما من أصحاب الرضا (١)
والجواد (٢) عليهما السالم، رجال الشيخ.

وكان شريك أخيه في جميع رجاله إال في زرعة بن مهران الحضرمي
وفضالة بن أيوب (٣)، فإن الحسين يروي (٤) عن أخيه عنهما، الخالصة (٥).

والصواب: زرعة بن محمد الحضرمي (٦) كما ال يخفى.
وفي الخالصة ورجال ابن داود: أنه يكنى أبا محمد (٧). ولم أجد في

كتب الرجال، بل هو كنية أخيه الحسين كما يظهر من النجاشي (٨)، هذا إذا
كان ما ذكره النجاشي الحسين كما في النسخ التي عندنا، وإن كان الحسن

فكنيته: أبو محمد، كما في الخالصة ورجال ابن داود.
١٢٨٠ / ٦١ - الحسن بن سعيد الهمداني:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩) (١٠).
١٢٨١ / ٦٢ - الحسن بن سعيد البجلي:

األحمسي، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١١).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٥٤ / ٤.
(٢) رجال الشيخ: ٣٧٤ / ١.

(٣) رواية الحسين عن فضالة أكثر من أن يحصى، (م ت).
(٤) في نسختي (م) و (ت): روى، وفي المصدر: كان يروي.

(٥) الخالصة: ٣٩ / ٣، وفيها: زرعة بن محمد الحضرمي، كما سينبه عليه المصنف.
(٦) في نسخة خطية من الخالصة: ٢٢، زرعة بن مهران الحضرمي.

(٧) الخالصة: ٣٩ / ٣، رجال ابن داود: ٧٣ / ٤١٩.
(٨) رجال النجاشي: ٥٨ / ١٣٦ - ١٣٧، وفيه: الحسن بن سعيد.

(٩) رجال الشيخ: ١٨١ / ٣٢.
(١٠) ثم في: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٢ / ٥١.

الحسن بن سعيد الكوفي: ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٥٤ / ١٤.
(١١) رجال الشيخ: ١٨١ / ٣٣

(٢٧)
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١٢٨٢ / ٦٣ - الحسن بن سفيان الكوفي:
من أصحاب الهادي عليه السالم، رجال الشيخ (١).

١٢٨٣ / ٦٤ - الحسن بن سماعة:
سيجئ بعنوان: الحسن بن محمد بن سماعة (٢).

١٢٨٤ / ٦٥ - الحسن بن سهل:
أخو الفضل ذو (٣) الرئاستين، ويعرف الحسن بذي القلمين، من

أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
١٢٨٥ / ٦٦ - الحسن بن سيف بن سليمان (٥):

التمار، قال ابن عقدة، عن علي بن الحسن: انه ثقة، قليل الحديث،
ولم أقف له على مدح وال جرح من طرقنا سوى هذا، واألولى التوقف فيما

ينفرد به حتى تثبت عدالته، الخالصة (٦).
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

ففي قول ابن داود أنه: (لم) (٨)، نظر.
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٨٦ / ٢٢.

(٢) سيأتي برقم: ١٣٦٩ / ١٥٠.
(٣) في نسختي (م) و (ت): ذي، وكذا في المصدر.

(٤) رجال الشيخ: ٣٥٦ / ٤٠.
(٥) الحسن بن سيف بن سليمان: ثقة، جش.

على الظاهر عند ترجمة أبيه، فالحظ. فإنه قال: سيف بن سليمان التمار: أبو
الحسن، ثقة، وابنه الحسن بن سيف، روى عنه: الحسن بن علي بن فضال.

فتأمل، (م ت). رجال النجاشي: ١٨٩ / ٥٠٥.
(٦) الخالصة: ٤٤ / ٤٩.

(٧) رجال الشيخ: ١٨١ / ٣١.
(٨) رجال ابن داود: ٧٤ / ٤٢٢

(٢٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

١٢٨٦ / ٦٧ - الحسن بن شجرة بن ميمون:
ابن أبي أراكة، وثقه (١) النجاشي عند ذكر أخيه علي بن شجرة (٢).

١٢٨٧ / ٦٨ - الحسن بن شعيب المدائني:
من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

١٢٨٨ / ٦٩ - الحسن بن شهاب البارقي:
من أصحاب الباقر (٤) والصادق (٥) عليهما السالم، رجال الشيخ (٦).

١٢٨٩ / ٧٠ - الحسن بن صالح األحول:
كوفي، له كتاب تختلف روايته، روى عنه: العباس بن عامر، رجال

النجاشي (٧) (٨).
١٢٩٠ / ٧١ - الحسن بن صالح بن حي (٩):

أبو عبد الله الهمداني (١٠)، الثوري، الكوفي، صاحب المقالة، زيدي،
.

____________________
(١) وثقه العالمة في صه ود، (م ت). الخالصة: ٤٤ / ٤٥، رجال ابن داود:

.٧٤ / ٤٢٣
(٢) رجال النجاشي: ٢٧٥ / ٧٢٠.

(٣) رجال الشيخ: ٣٥٦ / ٣٣.
(٤) رجال الشيخ: ١٣٠ / ٥، وفيه: ابن شهاب بن زيد البارقي...

(٥) رجال الشيخ: ١٨٠ / ٢٧.
(٦) الحسن (الحسين خ ل) بن شهاب الواسطي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ:

.١٨١ / ٤٠
(٧) رجال النجاشي: ٥٠ / ١٠٧.

(٨) الحسن بن صالح: م جخ، (م ت) رجال الشيخ: ٣٣٥ / ١٩.
(٩) له أصل، أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن

محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عنه، ست، (م ت). الفهرست:
.٥٠ / ١٧٦

(١٠) الهمدان: بلد بناه همدان بن فلوج بن سام بن نوح، كذا في القاموس. (منه
قده). القاموس المحيط ١: ٣٦١، وفيه: همذان: بلد بناه همذان بن الفلوج...

(٢٩)
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إليه تنسب الصالحية منهم، من أصحاب الباقر (١) والصادق (٢) (٣) عليهما السالم،
رجال الشيخ.

وفي التهذيب في باب المياه: أنه زيدي بتري، متروك العمل بما
يختص بروايته (٤).

١٢٩١ / ٧٢ - الحسن بن الصامت الطائي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

١٢٩٢ / ٧٣ - الحسن بن الصباح:
الذي ذكره ابن داود، ونقل عن الكشي انه ممدوح (٦). لم أجده أصال

في الكشي وغيره.
١٢٩٣ / ٧٤ - الحسن بن صدقة المدائني:

أخو مصدق بن صدقة، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
قال ابن عقدة: أخبرنا علي بن الحسن، قال: الحسن بن صدقة

المدائني أحسبه أزديا، وأخوه مصدق، رويا عن الصادق والكاظم عليهما السالم،
وكانوا ثقات، وفي تعديله بذلك نظر، واألولى التوقف (٨)، الخالصة (٩).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ١٣٠ / ٦.
(٢) أسند عنه، (م ت).

(٣) رجال الشيخ: ١٨٠ / ٧.
(٤) التهذيب ١: ٤٠٨ / ١٢٨٢.

(٥) رجال الشيخ: ١٨١ / ٤٤.
(٦) رجال ابن داود: ٧٤ / ٤٢٦.

(٧) رجال الشيخ: ١٨١ / ٤٣.
(٨) ووثقه د، (م ت). رجال ابن داود: ٧٤ / ٤٢٥.

(٩) الخالصة: ٤٥ / ٥١

(٣٠)
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١٢٩٤ / ٧٥ - الحسن بن الطيب بن حمزة:
الشجاعي، غير خاص في أصحابنا، رووا عنه، له كتاب، روى عنه:

العاصمي، رجال النجاشي (١).
١٢٩٥ / ٧٦ - الحسن بن ظريف (٢) بن ناصح:

كوفي، يكنى أبا محمد، ثقة، سكن ببغداد وأبوه قبل، له نوادر (٣)،
رجال النجاشي (٤).

له كتاب (٥)، روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله، الفهرست (٦).
١٢٩٦ / ٧٧ - الحسن بن عباد:

من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
١٢٩٧ / ٧٨ - الحسن بن العباس بن الحريش:

الرازي، أبو علي، روى عن أبي جعفر الثاني عليه السالم، ضعيف جدا، له
كتاب إنا أنزلناه في ليلة القدر وهو كتاب ردئ الحديث، مضطرب

األلفاظ، روى عنه: أحمد بن محمد بن عيسى، رجال النجاشي (٨).
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ٤٥ / ٨٩.

(٢) بالمعجمة، ح، (م ت). إيضاح االشتباه: ١٥٧ / ٢٠٨.
(٣) والرواة عنه كثير، منها: محمد بن علي، جش، (م ت).

(٤) رجال النجاشي: ٦١ / ١٤٠.
(٥) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي

عبد الله، عنه، ست، (م ت).

(٦) الفهرست: ٤٨ / ١٦٧.
(٧) رجال الشيخ: ٣٥٦ / ٣٧.

(٨) رجال النجاشي: ٦٠ / ١٣٨

(٣١)
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له كتاب واحد (١)، روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله، الفهرست (٢).
أبو محمد، ضعيف، روى عن الجواد عليه السالم فضل (إنا أنزلناه في

ليلة القدر)، كتابا مصنفا فاسد األلفاظ، تشهد (٣) مخايله على أنه موضوع،
وهذا الرجل ال يلتفت إليه، وال يكتب حديثه، رجال ابن الغضائري (٤).

وذكره الشيخ في الرجال مرة في باب أصحاب الجواد عليه السالم (٥) (٦)،
ومرة في باب من لم يرو عن األئمة عليهم السالم (٧) (٨).

١٢٩٨ / ٧٩ - الحسن بن عبد ربه:
الذي ذكره ابن داود (٩)، سيجئ بعنوان: الحسين بن عبد ربه (١٠).

.
____________________

(١) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عنه، ست، (م ت).

وذكره مرة أخرى بأن له كتاب ثواب إنا أنزلناه، أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن
ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن إسحاق بن سعيد، عنه، ست، (م ت).

الفهرست: ٥٣ / ١٩٨.
(٢) الفهرست: ٤٩ / ١٧٠.

(٣) كان مكان قوله: تشهد... إلى قوله: موضوع بياضا في النسخة المنقولة بخط
الشيخ ابن طاووس رحمه الله، (م ت).

(٤) مجمع الرجال ٢: ١١٨.
(٥) رجال الشيخ: ٣٧٤ / ٧.

(٦) ثم ذكر: الحسن بن عباس بن خراش: د جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٧٥ / ١٣.
(٧) رجال الشيخ: ٤٢٠ / ٢.

(٨) الحسن بن العباس الحريشي: لم جخ، (م ت). ثم: الحسن بن العباس
الحريشي: لم جخ، (م ت).

في نسخنا من رجال الشيخ لم يرد إال مرة واحدة: ٤٢٠ / ٢ في باب من لم يرو عن
األئمة عليهم السالم، وفي مجمع الرجال ٢: ١١٩ نقال عن رجال الشيخ ذكره مرتين كما

نقل عن العالمة التقي المجلسي رحمه الله،.
(٩) رجال ابن داود: ٧٤ / ٤٢٩.
(١٠) سيأتي برقم: ١٤٦٥ / ٦٩

(٣٢)
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١٢٩٩ / ٨٠ - الحسن بن عبد الرحمن األنصاري:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

١٣٠٠ / ٨١ - الحسن بن عبد الرحمن الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

ويحتمل أن يكون هذا هو المذكور قبيل هذا، وذكره ابن داود
بعنوان: الحسين بن عبد الرحمن الكوفي، راويا عن رجال الشيخ (٣).

١٣٠١ / ٨٢ - الحسن بن عبد السالم:
روى عنه: التلعكبري (٤)، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال

الشيخ (٥) (٦).
١٣٠٢ / ٨٣ - الحسن بن عبد الصمد بن محمد:

ابن عبيد الله األشعري، شيخ ثقة، من أصحابنا القميين، روى أبوه
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٨٠ / ٢٥.
(٢) رجال الشيخ: ١٨٠ / ٢٤.

(٣) رجال ابن داود: ٨١ / ٤٨٥.
(٤) إجازة أجازها له على يدي إسماعيل بن يحيى العبسي، وكان يروي عن سعد بن

عبد الله والحميري ونظرائهما كتب القميين، جخ، (م ت).
(٥) رجال الشيخ: ٤٢٤ / ٣٧.

(٦) الشيخ أبو سعيد الحسن بن عبد العزيز بن الحسين: القمي، فقيه، صالح، ب،
(م ت). فهرست منتجب الدين: ٦٠ / ١٢٦، وفيه: أبو سعد.

الشيخ أبو محمد الحسن بن عبد العزيز بن المحسن: الجبهاني، المعدل بالقاهرة،
فقيه، ثقة، قرأ على الطوسي وابن البراج، ب، (م ت) فهرست منتجب الدين:

.٤٤ / ٧٤
الشيخ رشيد الدين الحسن بن عبد الملك بن عبد العزيز: المسجدي، المقيم بقرية

رامزين قها من أعمال الري، فقيه، صالح، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٦١ / ١٣٠.
الحسن العرني: من بجيلة، ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٦٠ / ٧

(٣٣)
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عن حنان عن الصادق عليه السالم، له كتاب نوادر، رجال النجاشي (١).
١٣٠٣ / ٨٤ - الحسن بن عبد الله:

من العباد األتقياء األخيار، كذا في إرشاد المفيد رحمه الله، (٢) (٣).
١٣٠٤ / ٨٥ - الحسن بن عديس:

من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٤) (٥).
١٣٠٥ / ٨٦ - الحسن بن عطية الحناط (٦):

كوفي، مولى، ثقة، وأخواه أيضا محمد وعلي، كلهم رووا عن
الصادق عليه السالم، وهو الحسن بن عطية الدغشي المحاربي، أبو ناب، ومن

ولده علي بن إبراهيم بن الحسن، روى عن أبيه عن جده، ما رأيت أحدا
من أصحابنا ذكر له تصنيفا، رجال النجاشي (٧).

ويظهر من رجال الشيخ ان الحسن بن عطية ثالثة (٨)، ويظهر من كالم
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ٦٢ / ١٤٦.

(٢) االرشاد ٢: ٢٢٣، وفيه: وكان زاهدا، وكان من أعبد أهل زمانه.
(٣) الحسن بن عبيد الله بن سهل: له كتاب المتعة، مهمل، د. سيجئ بعنوان: الحسين

ابن عبد الله السعدي، (م ت). رجال ابن داود: ٧٤ / ٤٣١.
(٤) رجال الشيخ: ٣٥٦ / ٤٤.

(٥) الحسن العطار: له أصل، أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه، ست، (م ت).

الفهرست: ٤٩ / ١٧٣.
والظاهر أنه الحسن بن زياد المتقدم ذكره. (م ت).

(٦) له كتاب، أخبرنا به: ابن عبدون، عن األنباري، عن حميد، عن أحمد بن ميثم،
عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٥١ / ١٨٨.

بالحاء غير المعجمة، صه، (م ت). الخالصة: ٤٢ / ٢١.
(٧) رجال النجاشي: ٤٦ / ٩٣.

(٨) الحسن بن عطية: المحاربي، الدغشي، أبو ناب الكوفي، ق جخ، (م ت).
رجال الشيخ: ١٨٠ / ٢٠.

الحسن بن عطية: الخياط، الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ:
١٨٠ / ٢١، وفيه: الحناط.

الحسن بن عطية: أبو ناب الدغشي، أخو مالك وعلي، ق جخ، (م ت).
رجال الشيخ: ١٩٥ / ٢٩٥

(٣٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ابن داود ان رجالن (١)، والظاهر أنهم واحد كان يظهر من النجاشي والكشي (٢).
١٣٠٦ / ٨٧ - الحسن بن علوان الكلبي (٣):

ذكره النجاشي عند ذكر أخيه الحسين، وها هي عبارته: الحسين بن
علوان الكلبي، موالهم، كوفي، عامي، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد،

ثقة، رويا عن الصادق عليه السالم، وليس للحسين (٤) كتاب، والحسن أخص بنا
وأولى، وروى الحسين عن األعمش وهشام بن عروة، وللحسين كتاب

تختلف رواياته، روى عنه: هارون بن مسلم (٥)، انتهى.
وقوله: ليس للحسين كتاب كذا في النسخ التي عندنا، وهي أربعة،

والذي يخطر ببالي أنه الحسن، إذ يظهر من كالمه فيما بعد إن للحسين
كتابا، وذكر النجاشي الحسين برأسه دون الحسن.

وكذا (٦) ذكره الشيخ في الفهرست، وقال: له كتاب (٧)، دون الحسن،
.

____________________
(١) رجال ابن داود: ٧٤ / ٤٣٢ و ٤٣٣.

(٢) رجال الكشي: ٣٦٧ / ٦٨٤.
(٣) الحسن بن علوان الكلبي: موالهم، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السالم هو

وأخوه الحسين، وكان الحسين عاميا، صه، (م ت). الخالصة: ٤٣ / ٣٣.
(٤) ورد لفظ التكذية فوقها في نسختي (م) و (ت)، وفي المصدر: وليس

للحسن... وهو الصحيح ظاهرا بداللة العبارة الالحقة: وللحسين كتاب تختلف رواياته.
(٥) رجال النجاشي: ٥٢ / ١١٦.
(٦) وكذا، لم ترد في نسخة (ت).

(٧) الفهرست: ٥٥ / ٢٠٨

(٣٥)
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فإن قلت: لو كان المذكور هو الحسن كان المناسب أن يعبر عنه بضميره،
قلت: هذا ليس كتصريحه فيما بعد بأن (١) للحسين كتابا.

١٣٠٧ / ٨٨ - الحسن بن علوية:
يكنى أبا محمد القماص، قال الكشي عند ترجمة يونس بن عبد الرحمن:

وجدت بخط محمد بن شاذان بن نعيم في كتابه: سمعت أبا محمد القماص
الحسن بن علوية الثقة يقول: سمعت الفضل بن شاذان... إلى اخره (٢).

١٣٠٨ / ٨٩ - الحسن بن علي بن أبي حمزة:
البطائني، قال الكشي: قال محمد بن مسعود: سألت علي بن الحسن

ابن فضال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني فقال: كذاب ملعون،
رويت عنه أحاديث كثيرة، وكتبت عنه تفسير القران كله من أوله إلى اخره،

إال أني ال أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا.
وحكى لي (٣) أبو الحسن حمدويه بن نصير عن بعض أشياخه أنه

قال: الحسن بن علي بن أبي حمزة رجل سوء (٤).
وقال ابن الغضائري: أبو محمد، واقف ابن واقف، ضعيف في

نفسه، وأبوه أوثق منه، وقال الحسن بن علي بن فضال (٥): اني ألستحيي
من الله أن أروي عن الحسن بن علي (٦) (٧).

.
____________________

(١) في نسخة (ت): أن.
(٢) رجال الكشي: ٤٨٥ / ٩١٧.

(٣) لي، لم ترد في نسخة (ت).
(٤) رجال الكشي: ٥٥٢ / ١٠٤٢.

(٥) في المصدر: علي بن الحسن بن فضال.
(٦) وحديث الرضا عليه السالم فيه مشهور، غض، (م ت).

(٧) مجمع الرجال ٢: ١٢٢

(٣٦)
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وقال النجاشي: وكان أبوه قائد أبي بصير يحيى بن القاسم، ورأيت
شيوخنا رحمهم الله يذكرون أنه (كان) (١) من وجوه الواقفة، له كتب، روى عنه:

علي بن الحسين بن عمرو الخرار (٢) وإسماعيل بن مهران (٣) (٤).
وقال الشيخ في الفهرست (٥): روى عنه: أحمد بن ميثم ومحمد بن

أبي الصهبان (٦).
١٣٠٩ / ٩٠ - الحسن بن علي بن أبي رافع:

واسم أبي رافع: أسلم، من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال
الشيخ (٧).

١٣١٠ / ٩١ - الحسن بن علي بن أبي عثمان:
الملقب بسجادة، له كتاب (٨)، روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله،

الفهرست (٩).
.

____________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (ش).

(٢) كذا رسمت في النسخ الثالث، وفي المصدر: الخزاز.
(٣) ابن محمد بن أبي نصر، جش، (م ت).

(٤) رجال النجاشي: ٣٦ / ٧٣.
(٥) له كتاب، أخبرنا به: ابن عبدون، عن األنباري، عن حميد، عن أحمد بن ميثم،

عنه، ست، (م ت).
وذكره مرة أخرى بأن قال: له كتابان، أخبرنا بهما: أحمد بن عبدون، عن األنباري،

عن حميد، عن أحمد بن ميثم بن أبي نعيم، [عنه].
وأخبرنا ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أبي

الصهبان، عنه، ست، (م ت).
(٦) الفهرست: ٥٠ / ١٧٨ و ٥١ / ١٨٥.

(٧) رجال الشيخ: ١١١ / ١.
(٨) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن

محمد بن أبي عبد الله، عنه، ست، (م ت).
(٩) الفهرست: ٤٨ / ١٦٥، وفيه: أحمد بن محمد بن أبي عبد الله

(٣٧)
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غال، من أصحاب الجواد (١) والهادي (٢) عليهما السالم، رجال الشيخ.
أبو محمد، ضعيف، وفي مذهبه ارتفاع، رجال ابن الغضائري (٣).
الحسن بن أبي عثمان، الملقب سجادة، أبو محمد، كوفي، ضعفه

أصحابنا، له كتاب نوادر، روى الحسين بن عبيد الله بن سهل في حال
استقامته عن الحسن بن علي بن أبي عثمان سجادة، رجال النجاشي (٢).

على السجادة لعنة الله ولعنة الالعنين والمالئكة والناس أجمعين،
فلقد كان من العليائية (٥) الذين يقعون في رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس لهم في

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٧٥ / ١١.

(٢) رجال الشيخ: ٣٨٥ / ١٢.
(٣) مجمع الرجال ٢: ١٢٤.

(٤) رجال النجاشي: ٦١ / ١٤١.
(٥) العليائية فرقة يقولون: ان عليا عليه السالم هو الله - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - وأن محمدا

صلى الله عليه وآله عبده.
والعليائية: سمتها المخمسة عليائية، وزعموا أن بشار الشعيري لعنه الله لما أنكر

ربوبية محمد صلى الله عليه وآله وجعلها في علي عليه السالم، وجعل محمدا عبد علي، وأنكر رسالة
سلمان الفارسي، وأقام مقام سلمان محمدا صلى الله عليه وآله مسخ على صورة طير يقال له

(عليا) يكون في البحر، فلذلك سموهم العليائية.
وبشار الشعيري هو الذي روى الكشي - عند ترجمته عن الصادق عليه السالم - انه

شيطان ابن شيطان، خرج من البحر فأغوى أصحابي.
والمخمسة فرقة يقولون: إن محمدا صلى الله عليه وآله هو الله - تعالى عن ذلك علوا كبيرا -

وإن سلمان الفارسي والمقداد وعمارا وأبا ذر وعمرو بن أمية الضمري هم النبيون
الموكلون بمصالح العالم.

وزعمت المخمسة والعليائية والخطابية - وهم أصحاب أبي الخطاب محمد بن
مقالص لعنه الله - أن كل من انتسب إلى أنه من آل محمد فهو مبطل في نفسه،
مفتري على الله، كذاب، وأنهم الذين قال الله تعالى فيهم إنهم يهود ونصارى في

قوله (وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه)، (منه قده).
انظر رجال الكشي: ٣٩٨ / ٧٤٤، ٧٤٦ و ٤٧٨ / ذيل الحديث ٩٠٧. وسورة

المائدة ٥: ١٨

(٣٨)
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االسالم نصيب. يفضل محمد بن أبي زينب على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله،
ألن الله عاتبه بقوله: (ولوال أن ثبتناك) (١).. إلى آخره. ولم يعاتب محمد بن

أبي زينب، رجال الكشي (٢).
١٣١١ / ٩٢ - الحسن بن علي بن أبي عقيل (٣):

أبو محمد العماني الحذاء، فقيه، متكلم، ثقة، له كتب في الفقه
والكالم، وسمعت شيخنا أبا عبد الله يكثر الثناء على هذا الرجل رحمه الله، رجال

النجاشي (٤).
الحسن بن عيسى، أبو علي، المعروف بابن أبي عقيل العماني، له

كتب، وهو من جملة المتكلمين، إمامي المذهب، في من لم يرو عن
األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٥).

١٣١٢ / ٩٣ - الحسن بن علي:
أبو محمد الحجال، من أصحابنا القميين، ثقة، كان شريكا لمحمد

ابن الحسن بن الوليد في التجارة، له كتاب (٦)، وسمي الحجال ألنه كان
دائما يعادل الحجال الكوفي الذي يبيع الحجل فسمي باسمه، روى عنه:

.
____________________

(١) سورة األسراء ١٧: ٧٤.
(٢) رجال الكشي: ٥٧١ / ١٠٨٢.

(٣) ابن أبي عقيل العماني: من جملة المتكلمين، إمامي المذهب، اسمه: الحسن بن
عيسى، يكنى أبا علي، المعروف: بابن أبي عقيل، له كتب، ست، (م ت).

الفهرست: ٥٤ / ٢٠٤.
(٤) رجال النجاشي: ٤٨ / ١٠٠.

(٥) رجال الشيخ: ٤٢٥ / ٥٣، ولم يرد فيه: وهو من جملة... إلى آخره.
(٦) الجامع في أبواب الشريعة، كبير، جش، (م ت)

(٣٩)
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جعفر بن محمد، رجال النجاشي (١).
والحجل: بعض أنواع الخلخال (٢). وقوله: يعادل الحجال الكوفي

أي: كان عدال له، حيث ركب أحدهما على أحد طرفي حمل البعير واآلخر
على اآلخر.

١٣١٣ / ٩٤ - الحسن بن علي بن أبي المغيرة:
الزبيدي، الكوفي، ثقة هو وأبوه (٣)، روى عن أبي جعفر وأبي

عبد الله عليهما السالم، وهو يروي كتاب أبيه عنه، وله كتاب مفرد، روى عنه: سعيد
بن صالح، رجال النجاشي (٤).

له كتب (٥) (٦)، روى عنه: ابن نهيك، الفهرست (٧).
١٣١٤ / ٩٥ - الحسن بن علي بن أحمد:

يكنى أبا محمد، روى عن ابن همام، روى عنه: ابن نوح، في من
لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٨) (٩).

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ٤٩ / ١٠٤.
(٢) راجع الصحاح ٤: ١٦٦٦.

(٣) في توثيق أبيه بذلك نظر، (م ت).
(٤) رجال النجاشي: ٤٩ / ١٠٦.

(٥) في نسخة (م) والمصدر: له كتاب.
(٦) أخبرنا به: أحمد بن عبدون، عن األنباري، عن حميد، عن ابن نهيك، عنه،

ست، (م ت).
(٧) الفهرست: ٥١ / ١٨٢.

(٨) رجال الشيخ: ٤٢٥ / ٥٠.
(٩) الشيخ األمام أفضل الدين الحسن بن علي بن أحمد: الماهابادي، علم في

األدب، فقيه، ثقة، صالح، متبحر، له تصانيف، أجازني بجميع تصانيفه
ورواياته، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٥٠ / ٩٣

(٤٠)
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١٣١٥ / ٩٦ - الحسن بن علي بن أحمد:
الصائغ (١)، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٢).

١٣١٦ / ٩٧ - الحسن بن علي األحمري:
الكوفي (٣)، روى عن: معاوية بن وهب وغيره، وروى عنه: عنبسة

بن عمرو، من أصحاب الباقر (٤) والصادق (٥) عليهم السالم، رجال الشيخ.
١٣١٧ / ٩٨ - الحسن بن علي بن بقاح (٦):

كوفي، ثقة، مشهور، صحيح الحديث، روى عن أصحاب الصادق عليه السالم،
له كتاب نوادر، رجال النجاشي (٧).

الحسن بن علي بن يوسف، المعروف بابن بقاح، الفهرست في
.

____________________
(١) روى عنه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، (م ت).

لم ترد هذه العبارة في نسخنا من رجال الشيخ، ووردت في مجمع الرجال ٢:
١٢٦ نقال عنه.

(٢) رجال الشيخ: ٤٢٤ / ٤٦.
(٣) ق جخ. ثم: ق جخ، (م ت).

ورد في نسخنا من رجال الشيخ مرة واحدة في أصحاب األمام الصادق عليه السالم،
وفي مجمع الرجال ٢: ١٦ ذكره القهبائي مكررا نقال عن رجال الشيخ.

(٤) رجال الشيخ: ١٣٠ / ٤.
(٥) رجال الشيخ: ١٨٠ / ١٧.

(٦) وصفه في يب باألزدي، (م ت).
التهذيب ٧: ٣٧٠ / ١٥٠٠ و ٨: ١١٣ / ٣٩١، وفيهما: الحسن بن علي بن

يوسف األزدي.
نقول: قال السيد الخوئي قدس سره في معجم رجاله ٦: ٢٩ / ٢٩٥٠ في ترجمة

الحسن بن علي بن بقاح: هو الحسن بن علي بن يوسف المعروف بابن البقاح.
واستظهر أيضا بأن الحسن بن علي بن يوسف األزدي هو الحسن بن علي بن
يوسف بن بقاح. راجع معجم رجال الحديث ٦: ٦٨ / ٣٠٠٨ و ٣٠٠٩.

(٧) رجال النجاشي: ٤٠ / ٨٢

(٤١)
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ترجمة: معاذ بن ثابت (١) (٢).
١٣١٨ / ٩٩ - الحسن بن علي بن الحسن:

ابن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم، أبو محمد
األطروش رحمه الله، كان يعتقد اإلمامة، وصنف فيها كتبا، رجال النجاشي (٣).

وكأنه الذي اتخذه الزيدية إماما، وهو المعروف بناصر الحق (٤).
١٣١٩ / ١٠٠ - الحسن بن علي الحضرمي:

له كتب وروايات (٥)، روى عنه: علي بن يعقوب الكسائي، الفهرست (٦).
١٣٢٠ / ١٠١ - الحسن بن علي الخياط:

رازي، فاضل، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٧).
.

____________________
(١) الفهرست: ١٦٨ / ٧٥٥.

(٢) الحسن بن علي الجرجاني لم يذكر، (م ت).
الشيخ بدر الدين الحسن بن علي بن الحسن: الدستجردي، صالح، ب، (م

ت). فهرست منتجب الدين: ٦٠ / ١٢٥.
الشيخ ضياء الدين الحسن بن علي بن الحسين: ابن علوية الوراميني، عالم،

واعظ، صالح، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٥٩ / ١٢٢.
السيد شمس الدين أبو محمد الحسين بن علي الحسيني: المرعشي، المعروف

بالهمداني، نزيل بلدة خوارزم، صالح، ورع، خير، ب، (م ت). فهرست
منتجب الدين: ٥٦ / ١١٠.

(٣) رجال النجاشي: ٥٧ / ١٣٥.
(٤) راجع الوجيزة للمجلسي: ١٨٩ / ٤٩٩.

(٥) أخبرنا بها: أحمد بن عبدون، عن أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم الضميري، عن
أبي الحسن علي بن يعقوب الكسائي، عنه، ست، (م ت). الفهرست:

٥٢ / ١٩٣، وفيه: أبي الحسين علي بن يعقوب...، وفي مجمع الرجال ٢: ١٢٧
نقال عنه: أبي الحسن...

(٦) الفهرست: ٥٢ / ١٩٣.
(٧) رجال الشيخ: ٤٢٠ / ٦

(٤٢)
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١٣٢١ / ١٠٢ - الحسن بن علي بن داود:
من أصحابنا المجتهدين، شيخ جليل، من تالميذ األمام العالمة المحقق

الشيخ نجم الدين أبي القاسم الحلي قدس سره واألمام المعظم فقيه أهل البيت
جمال الدين بن طاووس رحمه الله، له أزيد من ثالثين كتابا نظما ونثرا، وله في
علم الرجال كتاب معروف حسن الترتيب إال أن فيه أغالطا كثيرة غفر الله له.

١٣٢٢ / ١٠٣ - الحسن بن علي الربعي:
مولى تيم الله بن ثعلبة، كوفي، من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (١).

١٣٢٣ / ١٠٤ - الحسن بن علي بن زكريا:
البزوفري، العدوي، ضعيف جدا، رجال ابن الغضائري (٢).

١٣٢٤ / ١٠٥ - الحسن بن علي بن زياد:
الوشاء، بجلي، كوفي، قال أبو عمرو: يكنى (٣) بأبي محمد الوشاء،

وهو ابن بنت إلياس الصيرفي، خزاز، من أصحاب الرضا عليه السالم (٤)، وكان
من وجوه هذه الطائفة (٥)، له كتب، روى عنه: يعقوب بن يزيد وأحمد بن

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٥٤ / ٣.
(٢) مجمع الرجال ٢: ١٢٧.

(٣) في نسختي (م) و (ت): ويكنى.
(٤) الحسن بن علي الخزاز: يعرف بالوشاء، وهو ابن بنت إلياس، يكنى أبا محمد،

وكان يدعي أنه عربي كوفي، له كتاب، ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٥٤ / ٥.
(٥) روى عن جده إلياس، قال: لما حضرته الوفاة قال لنا: اشهدوا علي - وليست

ساعة الكذب هذه الساعة - لسمعت أبا عبد الله عليه السالم يقول: والله ال يموت عبد يحب
الله ورسوله ويتولى األئمة فتمسه النار، ثم أعاد الثانية والثالثة من غير أن أسأله.
أخبرنا بذلك علي بن أحمد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد

ابن عيسى، عن الوشاء.
أخبرني ابن شاذان، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد، عن

أحمد بن محمد بن عيسى، قال: خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث، فلقيت
بها الحسن بن علي الوشاء، فسألته أن يخرج لي كتاب العالء بن رزين القالء وأبان

ابن عثمان األحمر، فأخرجهما إلي، فقلت له: أحب أن تجيزهما لي؟ فقال لي:
رحمك الله، ما عجلتك؟! إذهب فاكتبهما واسمع من بعد، فقلت: ال آمن

الحدثان، فقال: لو علمت أن هذا الحديث يكون له هذا الطلب الستكثرت منه،
فاني أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كل يقول: حدثني جعفر بن محمد

عليه السالم. وكان هذا الشيخ عينا من عيون هذه الطائفة، وله كتب، جش، (م ت)

(٤٣)
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محمد بن عيسى، رجال النجاشي (١).
يقال (له) (٢): الخزاز، ويقال (له) (٣): ابن بنت إلياس الصيرفي (٤)، له
كتاب (٥)، روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله والصفار، الفهرست (٦).

من أصحاب الرضا (٧) والهادي (٨) عليهما السالم، رجال الشيخ.
وروى الشيخ في التهذيب في آخر باب الخمس: عن ابن عقدة (٩)،

عن محمد بن مفضل بن إبراهيم (١٠): ان الحسن بن علي بن زياد الوشاء كان
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ٣٩ / ٨٠.

(٢ و ٣) ما بين القوسين، لم يرد في نسخة (ش).
(٤) زائدة، (م ت). وهو كذلك، إذ أن لفظة الصيرفي لم ترد في الفهرست.

(٥) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عنه، ست، (م ت).

(٦) الفهرست: ٥٤ / ٢٠٢، ولم يرد فيه: روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله والصفار.
والظاهر أن نظره سبق إلى ترجمة (الحسن بن علي بن النعمان) التي جاءت قبل

ترجمة (الحسن بن علي الوشاء)، وتقدم في الهامش السابق الطريق إليه وهو
المذكور في الفهرست.

(٧) رجال الشيخ: ٣٥٤ / ٥.

(٨) رجال الشيخ: ٣٨٥ / ٢.
(٩) زيدي وطريق الشيخ إلى ابن عقدة ضعيف فالحظه، (م ت).

انظر مشيخة الفقيه ٤: ١٣٥ ومشيخة التهذيب ١٠: ٧٧.
(١٠) وثقه ابن عقدة، (م ت) أنظر رجال النجاشي: ٣٤٠ / ٩١١ والخالصة: ١٥٤ / ٨٧

(٤٤)
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وقف ثم رجع فقطع (١).
وفي الخالصة في موضع الخزاز: خيران (٢)، وكأن في النسخة التي

كانت عنده من النجاشي هكذا، وهو غلط، ومن ثم استخرج منه وذكر: أن
إلياس الصيرفي خير من أصحاب الرضا عليه السالم (٣)، بعد ذكره: أن إلياس بن
عمرو البجلي من أصحاب أبي عبد الله عليه السالم، وهو جد الحسن بن علي بن

بنت إلياس (٤)، وإن شئت التفصيل فالحظ ذكر إلياس بن عمرو البجلي.
١٣٢٥ / ١٠٦ - الحسن بن علي الزيتوني:

األشعري، أبو محمد، له كتاب نوادر، روى أحمد بن محمد بن
يحيى، عن أبيه، عنه، رجال النجاشي (٥) (٦).

١٣٢٦ / ١٠٧ - الحسن بن علي بن سبرة:
له كتاب، روى عنه: أحمد بن محمد بن خالد، رجال النجاشي (٧).

بغدادي، له كتاب (٨)، الفهرست (٩) (١٠).
.

____________________
(١) التهذيب ٤: ١٤٩ / ٤١٧.

(٢) الخالصة: ٤١ / ١٦، وفي بعض نسخها: خير.
(٣) الخالصة: ٢٣ / ٢.
(٤) الخالصة: ٢٢ / ١.

(٥) رجال النجاشي: ٦٢ / ١٤٣.
(٦) الشيخ األمام نصير (نصرة خ ل) الدين أبو محمد الحسن بن علي بن زيرك:

القمي، واعظ، صالح، فقيه، ب، (م ت).
فهرست منتجب الدين: ٤٩ / ٩١.
(٧) رجال النجاشي: ٥٠ / ١٠٨.

(٨) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عنه، ست، (م ت).
(٩) الفهرست: ٤٩ / ١٦٧.

(١٠) الحسن بن علي بن سلمان: ابن أبي جعفر بن أبي الفضل بن الحسن بن أبي بكر
ابن سلمان بن عباد بن عمار بن أحمد بن أبي بكر بن علي بن سلمان بن متة بن

محمد بن عمارة بن إبراهيم بن سلمان بن محمد بن سلمان الفارسي، واعظ فصيح،
صالح، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٥٤ / ١٠٢

(٤٥)
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١٣٢٧ / ١٠٨ الحسن بن علي بن سفيان:
ابن خالد بن سفيان البزوفري، سيجئ بعنوان: الحسين بن علي بن

سفيان (١).
١٣٢٨ / ١٠٩ - الحسن بن علي بن عبد الله:

ابن المغيرة البجلي، مولى جندب بن عبد الله، أبو محمد، من أصحابنا
الكوفيين، ثقة ثقة، له كتاب نوادر، روى عنه: البرقي، رجال النجاشي (٢).

له كتاب (٣)، روى عنه: محمد بن علي بن محبوب، الفهرست (٤).
وروى عنه: سعد بن عبد الله كما يظهر من باب آداب (٥) (األحداث) (٦)

الموجبة للطهارة من التهذيب (٧) (٨).
١٣٢٩ / ١١٠ - الحسن بن علي بن عيسى:

الجالب، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
.

____________________
(١) سيأتي برقم: ١٤٩٢ / ٩٦.

(٢) رجال النجاشي: ٦٢ / ١٤٧.
(٣) أخبرنا به: الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن

محمد بن علي بن محبوب، عنه، ست، (م ت).
(٤) الفهرست: ٥٠ / ١٧٦.

(٥) آداب، لم ترد في نسختي (م) و (ت).
(٦) في النسخ الثالثة: أحداث.
(٧) التهذيب ١: ٥١ / ١٤٨.

(٨) السيد شمس الدين الحسن بن علي بن عبد الله الجعفري، فاضل، صالح، ب، (م ت).
فهرست منتجب الدين: ٥٨ / ١١٨.

(٩) رجال الشيخ: ١٨١ / ٣٧، ولم يرد فيه: ابن عيسى. وفي مجمع الرجال ٢:
١٣١ نقال عنه وردت كما في المتن

(٤٦)
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١٣٣٠ / ١١١ - الحسن بن علي بن فضال:
كوفي (١)، يكنى أبا محمد، قال الكشي: حدثني محمد بن قولويه،

قال: حدثنا سعد بن عبد الله القمي، عن علي بن الريان، عن محمد بن
عبد الله بن زرارة، قال: كنا في جنازة الحسن بن علي بن فضال فالتفت إلي

وإلى محمد بن الهيثم التميمي فقال لنا: أال أبشركما (٢)؟ فقلنا له: وما ذاك؟
فقال (٣): حضرت الحسن بن علي بن فضال قبل وفاته وهو في تلك

الغمرات، وعنده محمد بن الحسن بن الجهم، قال (٤): فسمعته يقول له:
يا أبا محمد تشهد؟ قال: فتشهد الحسن، فعبر عبد الله (٥)، وصار إلى أبي

الحسن عليه السالم، فقال له محمد بن الحسن: وأين عبد الله؟ فسكت، ثم عاد
الثانية، فقال له: تشهد، فتشهد وصار إلى أبي الحسن عليه السالم، فقال له: وأين

عبد الله (٦)؟ فقال الحسن: نظرنا في الكتب فما رأينا لعبد الله شيئا.
وكان الحسن بن علي بن فضال فطحيا، يقول بإمامة عبد الله بن جعفر

قبل أبي الحسن عليه السالم، فرجع فيما حكي عنه في هذا الحديث (٧).
وقال الكشي في موضع آخر: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح

عن الحسن بن محبوب، وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب: الحسن
.

____________________
(١) التيملي، مولى لتيم الرباب، كوفي، [ثقة، ضا جخ]، (م ت). رجال الشيخ

٣٥٤ / ٢، وسيأتي عن المصنف الحقا.
(٢) القائل: علي بن الريان، والمبشر: محمد بن عبد الله بن زرارة، (منه قده).

(٣) في نسختي (م) و (ت): قال، وكذا في المصدر.
(٤) قال: لم ترد في المصدر، وتعود إلى القائل األول وهو (علي بن الريان).

(٥) إمام الفطحية، (م ت).
(٦) يردد ذلك عليه ثالث مرات، جش، (م ت).

(٧) رجال الكشي: ٥٦٥ / ١٠٦٧

(٤٧)
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ابن علي بن فضال (١).
ثم اعلم أنه حكى النجاشي والعالمة عن الكشي: أنه كان فطحيا (٢)
فرجع، من دون نقل ما حكينا عنه من قوله: فيما حكي عنه في هذا

الحديث (٣)، وفيه ما ال يخفى.
وقال النجاشي (٤): أخبرنا محمد بن محمد، عن أبي الحسن بن

داود، عن أبيه، عن محمد بن جعفر المؤدب، عن محمد بن أحمد بن
يحيى، عن علي بن الريان (٥)، قال: كنا في جنازة الحسن.... إلى آخره.

ثم قال: قال ابن داود في تمام الحديث: فدخل علي بن أسباط فأخبره
محمد بن الحسن بن الجهم الخبر قال: فأقبل علي بن أسباط يلومه، قال:

فأخبرت أحمد بن الحسن بن علي بن فضال بقول محمد بن عبد الله،
فقال: حرف محمد بن عبد الله على أبي، قال: وكان والله محمد بن عبد الله

أصدق عندي لهجة من أحمد بن الحسن، فإنه رجل فاضل دين (٦) (٧)، انتهى.
وكأن فاعل قال (٨) في قوله (قال: فأخبرت)، وفاعل قال في قوله

(وقال: وكان والله... إلى آخره) علي بن الريان.
.

____________________
(١) رجال الكشي: ٥٥٦ / ١٠٥٠.

(٢) ورووا أخبار تدل على زهده وعبادته وجاللة قدره، (م ت).
(٣) رجال النجاشي: ٣٤ / ٧٢ والخالصة: ٣٧ / ٢.

(٤) وذكر النجاشي عبادته وتقواه في كالم كثير، وذكر بعده:
وكان الحسن عمره كله فطحيا، مشهورا بذلك، حتى حضره الموت فمات، وقد

قال بالحق رضي اله عنه، وذكر هذا الخبر، (م ت).
(٥) في المصدر زيادة: عن محمد بن عبد الله بن زرارة بن أعين.

(٦) له كتب، روى عنه: عبد الله بن محمد بن بنان وأحمد بن محمد بن عيسى، جش، (م ت).
(٧) رجال النجاشي: ٣٥ / ٧٢.

(٨) ال يظهر له مرجع في ما فهم، (م ت)

(٤٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وقال الشيخ في فهرست: روى عن الرضا عليه السالم، وكان خصيصا به،
جليل القدر، عظيم المنزلة، زاهدا، ورعا، ثقة في الحديث وفي رواياته، له

كتب (١)، روى عنه: أحمد بن محمد ومحمد (٢) بن الحسين ومحمد بن
عبد الجبار (٣). وقال في الرجال: ثقة، من أصحاب الرضا (٤) والجواد (٥) عليه السالم.

وذكره ابن داود في البابين (٦).
١٣٣١ / ١١٢ - الحسن بن علي القائد:

أبو محمد، من أهل كش، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال
الشيخ (٧).

١٣٣٢ / ١١٣ - الحسن بن علي الكلبي:
له روايات (٨)، روى عنه: إبراهيم بن سليمان، الفهرست (٩).

.
____________________

(١) أخبرنا بجميع رواياته: عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن
محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله والحميري، عن أحمد بن محمد

ومحمد بن الحسين، عنه.
وأخبرنا: ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن

محمد بن عبد الجبار، عنه، ست، (م ت).
(٢) ومحمد، لم ترد في نسخة (م).

(٣) الفهرست: ٤٧ / ١٦٣.
(٤) رجال الشيخ: ٣٥٤ / ٢.

(٥) لم يرد له ذكر في أصحاب األمام الجواد عليه السالم من رجال الشيخ، وكذا في جميع مصادر
الرجال، ويحتمل ان تكون سهوا كما صرح بذلك السيد الخوئي رحمه الله في معجم الرجال ٥: ٤٩.

(٦) رجال ابن داود: ٧٦ / ٤٤٢، ٢٣٩ / ١٢٨.
(٧) رجال الشيخ: ٤٢١ / ١٥.

(٨) أخبرنا بها: أحمد بن عبدون، عن األنباري، عن حميد، عن إبراهيم بن سليمان،
عنه، ست، (م ت).

(٩) الفهرست: ٥١ / ١٨٩

(٤٩)
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من أصحاب الصادق عليه السالم رجال الشيخ (١) ١٣٣٣ / ١١٤ - الحسن بن علي
اللؤلؤي:

له كتاب (٢)، روى عنه: محمد بن علي بن محبوب، الفهرست (٣).
١٣٣٤ / ١١٥ - الحسن بن علي بن محمد:

ابن عبيد، ذكرناه بعنوان: الحسن بن أبي قتادة (٤).
١٣٣٥ / ١١٦ - الحسن بن علي بن مهران:

من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
١٣٣٦ / ١١٧ - الحسن بن علي بن النعمان (٦):

مولى بني هاشم، أبوه علي بن النعمان األعلم، ثقة، ثبت، له كتاب
نوادر صحيح الحديث كثير الفوائد (٧)، روى عنه: الصفار، رجال النجاشي (٨).

ويحتمل عود التوثيق إلى الحسن وإلى أبيه، وما ذكره النجاشي عند
ترجمة علي بن النعمان - (حيث قال: علي بن النعمان) (٩) األعلم، وأخوه

داود أعلى منه، وأبنه الحسن، وأبنه أحمد، روايات الحديث، حديث، وكان علي ثقة،
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٩٥ / ٣٠٦، وفيه: الحسين.

(٢) أخبرنا به: الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن
محمد بن علي بن محبوب، عنه، ست، (م ت).

(٣) الفهرست: ٥١ / ١٩١.
(٤) تقدم برقم: ١٢٣١ / ١٢.

(٥) رجال الشيخ: ٣٣٥ / ١١.
(٦) كوفي، كر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٩٨ / ٦.

(٧) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي
عبد الله والصفار جميعا، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٥٤ / ٢٠١.

(٨) رجال النجاشي: ٤٠ / ٨١.
(٩) ما بين القوسين لم يرد في نسختي (م) و (ت)

(٥٠)
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وجها، ثبتا، صحيحا، له كتاب... إلى آخره (١) - قرينة على أنه صفة ألبيه.
١٣٣٧ / ١١٨ - الحسن بن علي الهمداني:

أبو محمد، قال الشيخ في التهذيب في باب الوصية ألهل الضالل:
أنه مطعون (٢).

١٣٣٨ / ١١٩ - الحسن بن علي بن يقطين:
ابن موسى، مولى بني هاشم، وقيل: مولى بني أسد، كان فقيها (٣)،

روى عن أبي الحسن والرضا عليهما السالم، وله كتاب مسائل الكاظم عليه السالم، روى
عنه: صالح مولى علي بن يقطين، رجال النجاشي (٤).

له مسائل الكاظم عليه السالم، وكان فقيها متكلما (٥)، روى عنه: أحمد بن
أبي عبد الله، الفهرست (٦).

ثقة (٧)، من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
١٣٣٩ / ١٢٠ - الحسن بن علي بن يوسف:

قد تقدم بعنوان: الحسن بن علي بن بقاح (٩) (١٠).
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ٢٧٤ / ٧١٩.

(٢) التهذيب ٩: ٢٠٤ / ٨١٢.
(٣) وردت هنا زيادة في نسختي (م) و (ت) والمصدر: متكلما.

(٤) رجال النجاشي: ٤٥ / ٩١.
(٥) له كتاب، أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن

أحمد بن محمد بن أبي عبد الله، عنه، ست، (م ت).
(٦) الفهرست: ٤٨ / ١٦٥، وفيه: أحمد بن محمد بن أبي عبد الله.

(٧) صه: ثقة، م ضا، (م ت). الخالصة: ٣٩ / ٤.
(٨) رجال الشيخ: ٣٥٤ / ٧.
(٩) تقدم برقم: ١٣١٧ / ٩٨.

(١٠) السيد أبو علي الحسن بن السيد عماد الدين أبي القاسم أحمد بن أبي علي: الحسيني،
القمي، صالح، فاضل، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٥٨ / ١١٩

(٥١)
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١٣٤٠ / ١٢١ - الحسن بن عمار:
عامي، من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (١).

١٣٤١ / ١٢٢ - الحسن بن عمارة:
عامي، من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

وال يبعد أن يكون هذا والذي ذكرناه قبيل هذا واحدا (٣).
١٣٤٢ / ١٢٣ - الحسن بن عمرو بن منهال:

ابن مقالص، كوفي، ثقة هو وأبوه أيضا، وله كتاب نوادر، روى
عنه: أحمد بن ميثم، رجال النجاشي (٤) (٥).
١٣٤٣ / ١٢٤ - الحسن بن عمرو بن يزيد:

من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
وذكره ابن داود راويا عن رجال الشيخ أنه: ثقة (٧).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ١٣١ / ١٤، ولم يرد في بعض نسخه: عامي.
(٢) رجال الشيخ: ١٣١ / ١٧.

(٣) الحسن بن عمارة: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٥ / ٢٩٩، وفي بعض
نسخه: الحسين.

الحسن بن عمارة: الكوفي، ين جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١١٢ / ١٩.
الحسن بن عمارة المضرب: أبو محمد، البجلي، الكوفي، أسند عنه، ق جخ،

(م ت). رجال الشيخ: ١٨٠ / ١٥، وفيه: ابن المضرب.
الحسن بن عمرو بن سليمان: ق م، كش: ممدوح، د. سيجئ بعنوان: الحسين، (م ت).

انظر رجال ابن داود: ٨٦ / ٤٤٧، وفيه: ابن عمر. ثم فيه أيضا جش، بدل كش.
(٤) رجال النجاشي: ٥٧ / ١٣٣.

(٥) الحسن بن عمرو بن المنهال: له روايات، أخبرنا بها: أحمد بن عبدون، عن
األنباري، عن حميد، عن أحمد بن ميثم، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٥١ / ١٨٦.

(٦) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ١٥، وفيه: عمر.
(٧) رجال ابن داود: ٧٧ / ٤٤٩، وفيه: عمر

(٥٢)
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ولم أجد في رجال الشيخ وغيره، نعم وثق الحسين بن عمر بن يزيد
عند ذكر أصحاب الرضا عليه السالم (١).

١٣٤٤ / ١٢٥ - الحسن بن عنبسة الصوفي (٢):
كوفي، ثقة، له كتاب نوادر، روى عنه: حميد بن زياد، رجال النجاشي (٣).

وفي من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٤).
وذكر النجاشي - بعد ذكر الحسن بن عنبسة الصوفي - الحسين بن

عنبسة الصوفي، وقال: له كتاب نوادر، روى عنه: حميد (٥). ويحتمل أن
يكونا واحدا.

١٣٤٥ / ١٢٦ - الحسن بن عياش األسدي:
موالهم، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦) (٧).

١٣٤٦ / ١٢٧ - الحسن بن فضالة:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨) (٩).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢٢.
(٢) العوفي، جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٤٢١ / ١٧، وفي بعض نسخه: الصوفي.

له نوادر، أخبرنا به: أحمد بن عبدون، عن األنباري، عن حميد، عنه، ست،
(م ت). الفهرست: ٥٠ / ١٧٩.

(٣) رجال النجاشي: ٦١ / ١٤٢.
(٤) رجال الشيخ: ٤٢١ / ١٧.

(٥) رجال النجاشي: ٦٧ / ١٥٨.
(٦) رجال الشيخ: ١٨٠ / ٩.

(٧) الشيخ األديب أفضل الدين الحسن بن فأدار: القمي، إمام أهل اللغة، ب،
(م ت). فهرست منتجب الدين: ٥١ / ٩٤.

(٨) رجال الشيخ: ١٨٢ / ٥٠.
(٩) الحسن بن قارن: له كتاب، روى عنه الصدوق بإسناده إلى إبراهيم بن هاشم،

عنه، (م ت). مشيخة الفقيه ٤: ٥٠.
السيد حسن كيا بن القاسم بن محمد: الحسيني، صالح، محدث، فقيه، قرأ

على الشيخ الجد شمس االسالم، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٤٨ / ٨٧،
وفي بعض نسخه: الحسني

(٥٣)
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١٣٤٧ / ١٢٨ - الحسن بن القاسم:
قال الكشي: حدثني حمدويه، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال:

حدثنا الحسن بن القاسم، قال: حضر بعض ولد جعفر عليه السالم (١) الموت،
فأبطأ عليه الرضا عليه السالم، قال: فغمني ذلك البطائه عن عمه، قال: ثم جاء

فلم يلبث أن قام، قال الحسن: فقمت معه، فقلت: جعلت فداك عمك في
الحال التي هو فيها تقوم وتدعه؟! قال: فقال: عمي يدفن فالنا - يعني

الذي هو عندهم - قال: فوالله ما لبثنا إذ (٢) تمايل المريض ودفن أخاه الذي
كان عندهم صحيحا.

قال الحسن الخشاب: وكان الحسن بن القاسم يعرف الحق بعد ذلك
ويقول به (٣).

١٣٤٨ / ١٢٩ - الحسن بن قدامة الكناني:
الحنفي، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، وكان ثقة، وتأخر موته، روى

عنه: محمد بن الحسين الحضرمي، رجال النجاشي (٤).
١٣٤٩ / ١٣٠ - الحسن بن كثير الكوفي:

البجلي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
.

____________________
(١) ما أثبتناه بين معقوفتين من المصدر.

(٢) في المصدر: إن.
(٣) رجال الكشي: ٦١٣ / ١١٤٣.

(٤) رجال النجاشي: ٤٧ / ٩٨.
(٥) رجال الشيخ: ١٨٠ / ١٤

(٥٤)
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وروى المفيد رحمه الله في إرشاده بطريق ضعيف: إن أبا جعفر عليه السالم أعطاه
سبعمائة درهم وقال: استنفق هذه فإذا أنفدت فأعلمني (١).

١٣٥٠ / ١٣١ - الحسن الكرماني:
روى عن (٢) العياشي، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال

الشيخ (٣).
١٣٥١ / ١٣٢ - الحسن بن مالك القمي:

الذي ذكره العالمة في الخالصة (٤)، سيجئ بعنوان الحسين بن مالك (٥).
١٣٥٢ / ١٣٣ - الحسن بن متيل:

وجه من وجوه أصحابنا، كثير الحديث، له كتاب نوادر، رجال
النجاشي (٦)، الفهرست (٧).

قمي، روى عنه: ابن الوليد، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال
الشيخ (٨).

وقال العالمة قدس سره: طريق الصدوق إلى جعفر بن ناجية صحيح (٩)،
وفيه: الحسن بن متيل. (ووصفه في مشيخة الفقيه بالدقاق) (١٠).

.
____________________

(١) االرشاد ٢: ١٦٦.
(٢) عن، لم ترد في نسخة (ت).
(٣) رجال الشيخ: ٤٢١ / ١٤.

(٤) الخالصة: ٣٩ / ٦.
(٥) سيأتي برقم: ١٥١٢ / ١١٦.
(٦) رجال النجاشي: ٤٩ / ١٠٣.

(٧) الفهرست: ٥٣ / ٢٠٠.
(٨) رجال الشيخ: ٤٢٤ / ٤٣.

(٩) الخالصة: ٢٨٠.
(١٠) مشيخة الفقيه ٤: ١٢١. وما بين القوسين لم يرد في نسختي (م) و (ت)

(٥٥)
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١٣٥٣ / ١٣٤ - الحسن بن محبوب السراد:
ويقال له: الزراد (١)، يكنى أبا علي، مولى بجيلة، كوفي، ثقة (٢)،

روى عن أبي الحسن الرضا عليه السالم، وروى عن ستين (٣) رجال من أصحاب
الصادق عليه السالم، وكان جليل القدر، يعد في األركان األربعة في عصره، له

كتب (٤) كثيرة، روى عنه: الهيثم بن أبي مسروق ومعاوية بن حكيم وأحمد بن
محمد بن عيسى وجعفر بن عبيد الله والحسين بن عبد الملك األودي (٥)

ويونس بن علي العطار، الفهرست (٦).
.

____________________
(١) الزرد مثل السرد، وهو تداخل حلق الدرع بعضها في بعض. والزرد - بالتحريك -:

المزاودة، والزراد صانعها، ص، (م ت). انظر الصحاح ٢: ٤٨٠، وفيه بعد
بالتحريك: الدرع المزرودة.

(٢) عين، صه، (م ت). الخالصة: ٣٧ / ١.
(٣) روى عن حماد بن زياد، (م ت). انظر الفقيه ٤: ٣٧ / ١٢٠ والتهذيب ١٠:

.٢٧٠ / ١٠٦٤
(٤) أخبرنا بجميع كتبه ورواياته: عدة من أصحابنا، عن أبي جعفر محمد بن علي بن

الحسين بن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق
ومعاوية بن حكيم وأحمد بن محمد بن عيسى، عنه.

وأخبرنا: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد
ومعاوية بن حكيم والهيثم، عنه.

وأخبرنا: أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت، عن أحمد بن محمد بن سعيد بن
عقدة، عن جعفر بن عبيد الله، عنه.

وأخبرنا بكتاب المشيخة قراءة عليه: أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن
الزبير، عن (أحمد بن) الحسين بن عبد الملك األزدي، عنه.

وله كتاب المراج، أخبرنا به: ابن عبدون، عن أبي طالب األنباري، عن حميد بن
زياد، عن يونس بن علي العطار، عنه، ست، (م ت).

الفهرست: ٤٦ / ١٦٢، وفيه بدل كتاب المراج: كتاب المراح (المزاح خ ل).
(٥) في المصدر: األزدي (األودي خ ل).

(٦) الفهرست: ٤٦ / ١٦٢

(٥٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

كوفي، ثقة من أصحاب الكاظم (١) والرضا (٢) عليهما السالم، رجال الشيخ.
أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه، وأقروا له بالفقه والعلم،

وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب: الحسن بن علي بن فضال (٣).
مات سنة أربع وعشرين ومائتين، وكان من أبناء خمس وسبعين

سنة، رجال الكشي (٤).
١٣٥٤ / ١٣٥ - الحسن بن محمد:

أبو علي القطان (٥)، قال ابن عقدة: قال علي بن الحسن: أنه ثقة (٦)،
الخالصة (٧).

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨) (٩).
١٣٥٥ / ١٣٦ - الحسن بن محمد بن أحمد:

ابن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي
طالب عليه السالم، يكنى أبا محمد، روى عنه: التلعكبري (١٠)، في من لم يرو

عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (١١).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ٩.

(٢) رجال الشيخ: ٣٥٤ / ١٢.
(٣) رجال الكشي: ٥٥٦ / ١٠٥٠.
(٤) رجال الكشي: ٥٨٤ / ١٠٩٤.

(٥) الكوفي، أسند عنه، ق جخ، (م ت).
(٦) واألولى التوقف فيما ينفرد به حتى تثبت عدالته، صه، (م ت).

(٧) الخالصة: ٤٥ / ٥٠.
(٨) رجال الشيخ: ١٨١ / ٣٥.

(٩) الحسن بن محمد بن أبي طلحة: ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢٨.
(١٠) وله منه إجازة، جخ، (م ت).

(١١) رجال الشيخ: ٤٢٢ / ٢٢

(٥٧)
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١٣٥٦ / ١٣٧ - الحسن بن محمد بن أحمد:
الحذاء، النيشابوري، يكنى أبا محمد (١)، في من لم يرو عن

األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٢).
١٣٥٧ / ١٣٨ - الحسن بن محمد بن أحمد:

الصفار، البصري، أبو (٣) علي، شيخ من أصحابنا، ثقة، روى عن
الحسن بن سماعة ومحمد بن تسنيم وعباد الرواجني ومحمد بن الحسين

ومعاوية بن حكيم، له كتاب دالئل خروج القائم عليه السالم ومالحم، ما رأيت (٤)
هذا الكتاب، بل ذكره أصحابنا، وليس بمشهور أيضا، رجال

النجاشي (٥) (٦).
١٣٥٨ / ١٣٩ - الحسن بن محمد بن أخي محمد:

ابن رجاء، الخياط، من أصحاب الهادي عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
١٣٥٩ / ١٤٠ - الحسن بن محمد األسدي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
.

____________________
(١) روى عنه: التلعكبري، وله منه إجازة، جخ، (م ت).

(٢) رجال الشيخ: ٤٢٤ / ٣٦.
(٣) في نسختي (م) و (ت): وأبو.

(٤) في نسختي (م) و (ت): وما رأيت.
(٥) رجال النجاشي: ٤٨ / ١٠١.

(٦) الشيخ األمام شرف الدين الحسن بن حيدر بن أبي الفتح: الجرجاني، متكلم،
فقيه، صالح، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٥٥ / ١٠٤.

(٧) رجال الشيخ: ٣٨٥ / ١.
(٨) رجال الشيخ: ١٨١ / ٤٥

(٥٨)
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١٣٦٠ / ١٤١ - الحسن بن محمد بن بابا (١) القمي، غال، من أصحاب الهادي (٢)،
والعسكري (٣) عليهما السالم، رجال

الشيخ.
وذكر أبو محمد الفضل بن شاذان في بعض كتبه: ان من الكذابين

المشهورين ابن بابا القمي، رجال الكشي (٤).
١٣٦١ / ١٤٢ - الحسن بن محمد بن جمهور:

العمي، أبو محمد، بصري، ثقة في نفسه، ينسب إلى بني العم من
تميم، يروي عن الضعفاء، ويعتمد (٥) المراسيل، ذكره أصحابنا بذلك

وقالوا: كان أوثق من أبيه وأصلح، له كتاب، روى عنه: أبو طالب األنباري،
رجال النجاشي (٦) (٧).

.
____________________

(١) في نسختي (م) و (ت) هنا وفي المورد اآلتي: يايا.
(٢) رجال الشيخ: ٣٨٦ / ٢١.
(٣) رجال الشيخ: ٣٩٩ / ١٠.

(٤) رجال الكشي: ٥٢٠ / ٩٩٩.
(٥) في نسختي (م) و (ت) والمصدر زيادة: على.

(٦) رجال النجاشي: ٦٢ / ١٤٤.
(٧) الشيخ موفق الدين الحسن بن محمد بن الحسن: المدعو خواجة اآلبي، فقيه،

صالح، ثقة، قرأ على الفقيه أميركا، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٥٥ / ١٠٤.
السيد نجيب الدين أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن: صالح، فقيه،

دين، مقرئ، قرأ على السيد المرتضى، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٤٧ / ٨٣.
الحسن بن محمد بن الحسن: أبو علي، نجل شيخ الطائفة، كان ثقة، فقيها،

عارفا باألخبار والرجال، وإليه ينتهي أكثر إجازاتنا عن شيخ الطائفة محمد بن الحسن
الطوسي، وذكر بعض محاسنه الشيخ منتجب الدين في فهرسته، (م ح ق ي).

الشيخ الجليل أبو علي الحسن بن الشيخ الجليل الموفق أبي جعفر محمد بن
الحسن: الطوسي، فقيه، ثقة، عين، قرأ على والده جميع تصانيفه، أخبرني الوالد

عنه رحمهم الله، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٤٢ / ٧١

(٥٩)
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١٣٦٢ / ١٤٣ - الحسن بن محمد بن الحسن:
السكوني، الكوفي، يكنى أبا القاسم، روى عنه: التلعكبري (١)، في

من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٢).
١٣٦٣ / ١٤٤ - الحسن بن محمد الحضرمي:

ابن أخت أبي مالك الحضرمي، ثقة، له كتب، منها رواية هارون بن
مسلم (٣)، رجال النجاشي (٤).

١٣٦٤ / ١٤٥ - الحسن بن محمد بن حمزة:
ابن علي، الذي ذكره الشيخ في الرجال (٥)، ذكرناه بعنوان: الحسن بن

حمزة بن علي (٦).
١٣٦٥ / ١٤٦ - الحسن بن محمد [ابن] (٧) الحنفية:

ابن علي بن أبي طالب عليه السالم، من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم،
رجال الشيخ (٨).

١٣٦٦ / ١٤٧ - الحسن بن محمد بن خالد:
ابن عمر الطيالسي (٩)، وثقه النجاشي عند ترجمة أخيه عبد الله بن أبي

عبد الله محمد بن خالد (١٠)، فالحظ.
.

____________________
(١) وسمع منه في داره، وليس له منه إجازة، جخ، (م ت).

(٢) رجال الشيخ: ٤٢٣ / ٣٤.
(٣) ابن سعدان وعبد الله بن جعفر، جش، (م ت).

(٤) رجال النجاشي: ٤٩ / ١٠٥.
(٥) رجال الشيخ: ٤٢٢ / ٢٤.
(٦) تقدم برقم: ١٢٥٩ / ٤٠.

(٧) ما بين المعقوفتين أثبتناه من نسخة (م) والمصدر.
(٨) رجال الشيخ: ١١١ / ٣.

(٩) أبو محمد، ثقة، صه، (م ت). الخالصة: ٤٤ / ٤٤. وفيها: ابن نجم الطيالسي.
(١٠) رجال النجاشي: ٢١٩ / ٥٧٢

(٦٠)
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١٣٦٧ / ١٤٨ - الحسن بن محمد:
الداعي بالخير، روى عنه: حميد (١)، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم،

رجال الشيخ (٢).
١٣٦٨ / ١٤٩ - الحسن بن محمد السراج:

روى عنه: حميد، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٣).
وفي الفهرست (٤): روى حميد، عن ابن نهيك، عنه (٥).

١٣٦٩ / ١٥٠ - الحسن بن محمد بن سماعة:
أبو محمد الكندي، الصيرفي، من شيوخ الواقفة، كثير الحديث،

فقيه، ثقة، (و) (٦) كان يعاند في الوقف ويتعصب، له كتب، روى عنه:
محمد بن أحمد بن ثابت وحميد بن زياد، رجال النجاشي (٧).

واقفي المذهب إال أنه جيد التصانيف، نقي الفقه، حسن االنتقاء، له
ثالثون كتابا (٨)، الفهرست (٩).

.
____________________

(١) له نوادر، أخبرنا به: أحمد بن عبدون، عن األنباري، عن حميد، عنه، ست،
(م ت). الفهرست: ٥٠ / ١٨١.
(٢) رجال الشيخ: ٤٢١ / ١٩.
(٣) رجال الشيخ: ٤٢٢ / ٢٠.

(٤) له نوادر، أخبرنا به: أحمد بن عبدون، عن األنباري، عن حميد، عن ابن
نهيك، عنه، ست، (م ت).

(٥) الفهرست: ٥٠ / ١٨٢.
(٦) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (ش).

(٧) رجال النجاشي: ٤٠ / ٨٤.
(٨) ومات ابن سماعة سنة ثالث وستين ومائتين، ودفن في جعفي، أخبرنا بكتبه

ورواياته: ابن عبدون، عن األنباري، عن حميد، عنه.
وأخبرنا: ابن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن

فضال، عنه، ست، (م ت).
(٩) الفهرست: ٥١ / ١٩٣

(٦١)
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واقفي، من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (١) حدثني حمدويه، ذكره عن
الحسن بن موسى، قال: كان ابن سماعة

واقفا، وذكر: ان محمد بن سماعة ليس من ولد سماعة بن مهران، له ابن
يقال له: الحسن بن سماعة، واقفي، رجال الكشي (٢).

وفي بعض النسخ: له ابن يقال له: الحسن بن سماعة بن مهران،
واقفي.

وعلى هذا يفهم منه ان الحسن بن سماعة غير الحسن بن محمد بن
سماعة، هذا إذا كان ما نقله الكشي - من أن محمد بن سماعة ليس من ولد

سماعة بن مهران - صحيحا.
وربما يفهم من كالم النجاشي عند ترجمة سماعة بن مهران ومحمد

ابن سماعة: ان محمد بن سماعة كان من ولد سماعة بن مهران (٣). كما
روى الشيخ قدس سره حديثا في باب نزول المزدلفة من التهذيب وفيه: محمد بن

سماعة بن مهران (٤).
١٣٧٠ / ١٥١ - الحسن بن محمد بن سهل:

النوفلي، ضعيف، لكن له كتاب حسن كثير الفوائد، روى عنه:
الحسن بن محمد بن جمهور العمي، رجال النجاشي (٥).

وذكر ابن داود بعد ذكر هذا الرجل: الحسين بن محمد بن سهل
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٣٥ / ٢٥.

(٢) رجال الكشي: ٤٦٩ / ٨٩٤.
(٣) رجال النجاشي: ١٩٣ / ٥١٧ و ٣٢٩ / ٨٩٠.

(٤) التهذيب ٥: ١٨٩ / ٦٢٧.
(٥) رجال النجاشي: ٣٧ / ٧٥

(٦٢)
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النوفلي - راويا عن النجاشي - وقال: إنه ضعيف (١) والظاهر أنه اشتبه عليه، ألن النجاشي
لم يذكر إال الحسن كما نقلنا،
ونقله العالمة في الخالصة (٢).

١٣٧١ / ١٥٢ - الحسن بن محمد بن عمران:
يظهر من الكشي عند ذكر زكريا بن ادم أنه كان وصي زكريا بن آدم (٣) (٤).

١٣٧٢ / ١٥٣ - الحسن بن محمد بن الفضل:
ابن يعقوب بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، أبو

محمد، ثقة، جليل، روى عن الرضا عليه السالم نسخة، وعن أبيه عن الصادق
والكاظم عليهما السالم، وله كتاب كبير، روى عنه: الحسن بن محمد بن جمهور،

رجال النجاشي (٥).
ثم ذكر رجال اخر، حيث قال: الحسين بن محمد بن الفضل بن

يعقوب بن سعد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، أبو محمد، شيخ
من الهاشميين، ثقة، روى أبوه عن الصادق والكاظم عليهما السالم، ذكره أبو

.
____________________

(١) رجال ابن داود: ٢٣٩ / ١٣٢ و ٢٤١ / ١٥٠.
(٢) الخالصة: ٢١٣ / ٨، وفيها: الحسن بن سهل... وفي النسخة الخطية منها:

الحسن بن محمد بن سهل...
(٣) رجال الكشي: ٥٩٥ / ١١١٤.

(٤) الحسن بن محمد العلوي، دي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٨٥ / ٥، وفيه:
الحسن بن الحسن العلوي، وفي مجمع الرجال ٢: ١٥٣ نقال عنه كما في المتن.

القاضي فخر الدين أبو علي الحسن بن محمد المسكوي: فقيه، دين، ب،
(م ت). فهرست منتجب الدين: ٦٨ / ١٤٥.

الشيخ الحسن بن محمد بن الفضل المسكني (المسكري خ ل) خير، ب.
(م ت). فهرست منتجب الدين: ٦٨ / ١٤٧، وفيه: صالح، خير.

(٥) رجال النجاشي: ٥١ / ١١٢

(٦٣)
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العباس، وعمومته كذلك إسحاق ويعقوب وإسماعيل، وكان ثقة، صنف
مجالس الرضا عليه السالم مع أهل األديان (١)، انتهى.

ويحتمل أن يكونا واحدا، ومن ثم لم يذكر العالمة في الخالصة إال
الحسن (٢). وما ذكره النجاشي في شأن الحسن والحسين أثبت له (٣).

١٣٧٣ / ١٥٤ - الحسن بن محمد المدائني:
من أصحاب الهادي عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

١٣٧٤ / ١٥٥ - الحسن بن محمد النهاوندي:
أبو علي، متكلم جيد الكالم، له كتب، رجال النجاشي (٥).

١٣٧٥ / ١٥٦ - الحسن بن محمد بن هارون:
الذي ذكره ابن داود (٦)، سيجئ بعنوان: الحسن بن هارون (٧).

١٣٧٦ / ١٥٧ - الحسن بن محمد بن يحيى:
ابن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن

علي بن أبي طالب عليه السالم (٨)، أبو محمد، المعروف بابن أخي طاهر، روى
عن جده يحيى بن الحسن وغيره، وروى عن المجاهيل أحاديث منكرة،

____________________
(١) رجال النجاشي: ٥٦ / ١٣١.

(٢) الخالصة: ٤٣ / ٣١.
(٣) في نسختي (م) و (ت): ثبت له.

(٤) رجال الشيخ: ٣٨٥ / ٣.
(٥) رجال النجاشي: ٤٨ / ١٠٢.
(٦) رجال ابن داود: ٧٨ / ٤٦٢.
(٧) سيأتي برقم: ١٣٩٠ / ١٧١.

(٨) صاحب النسب، ابن أخي طاهر، روى عنه: التلعكبري، وسمع منه سنة سبع وعشرين
إلى سنة خمس وخمسين، يكنى أبا محمد، وله منه إجازة، أخبرنا عنه: أبو الحسين بن

أبي جعفر النسابة وأبو علي بن شاذان من العامة، لم جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٤٢٢ / ٢٣.

(٦٤)
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رأيت أصحابنا يضعونه، له كتب، مات في سنة ثمان وخمسين وثالثمائة،
ودفن في منزله بسوق العطش، رجال النجاشي (١).

كان كذابا، يضع الحديث مجاهرة، ويدعي رجاال غرباء ال يعرفون،
ويعتمد مجاهيل ال يذكرون، وما تطيب األنفس من روايته، إال مما (٢) يرويه

من كتب جده التي رواها عنه غيره وعن علي بن أحمد بن علي العقيقي من
كتبه المصنفة المشهورة، رجال ابن الغضائري (٣).

من العامة، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٤).
١٣٧٧ / ١٥٨ - الحسن بن المختار القالنسي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥) (٦).
١٣٧٨ / ١٥٩ - الحسن بن مصعب البجلي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
١٣٧٩ / ١٦٠ - الحسن بن المغيرة:

من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ٦٤ / ١٤٩.

(٢) في نسختي (م) و (ت): إال فيما.
(٣) مجمع الرجال ٢: ١٥٤.

(٤) رجال الشيخ: ٤٢٢ / ٢٣.

(٥) رجال الشيخ: ١٨٠ / ٢٢.
(٦) الحسن بن مسكان بن األعرم: (ال أعرفه خ ل)، إال أن جعفر بن محمد بن مالك

روى عنه أحاديث فاسدة، وما عند أصحابنا من هذا الرجل علم، غض، (م ت).
مجمع الرجال ٢: ١٩٩، وفيه: الحسين بن مسكان ال أعرفه...

(٧) رجال الشيخ: ١٨٠ / ٢٣.
(٨) رجال الشيخ: ١٣٢ / ٢٩

(٦٥)
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١٣٨٠ / ١٦١ - الحسن بن المنذر من أصحاب الباقر عليه السالم رجال الشيخ (١)
١٣٨١ / ١٦٢ - الحسن بن موسى األزدي:

الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).
١٣٨٢ / ١٦٣ - الحسن بن موسى الحناط (٣):

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
له أصل (٥)، روى عنه: ابن أبي عمير، الفهرست (٦).

١٣٨٣ / ١٦٤ - الحسن بن موسى الخشاب:
من وجوه أصحابنا، مشهور، كثير العلم والحديث، له مصنفات،

روى عنه: عمران بن موسى األشعري، رجال النجاشي (٧).
له كتاب (٨)، روى عنه: محمد بن الحسن الصفار، الفهرست (٩).

من أصحاب العسكري عليه السالم، رجال الشيخ (١٠). ثم قال: روى عنه
الصفار، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم (١١).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ١٣١ / ٢٤.

(٢) رجال الشيخ: ١٨١ / ٤٢.
(٣) الخياط (خ ل)، (م ت).

(٤) رجال الشيخ: ١٨١ / ٤١.
(٥) أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن

عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه، ست، (م ت).
(٦) الفهرست: ٤٩ / ١٧٢.

(٧) رجال النجاشي: ٤٢ / ٨٥.
(٨) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن محمد بن

الحسن الصفار، عنه، ست، (م ت).
(٩) الفهرست: ٤٩ / ١٧١.

(١٠) رجال الشيخ: ٣٩٨ / ٥.
(١١) ذكره في (لم) مرتين، (م ت).

لم يرد له ذكر في نسخنا من رجال الشيخ إال مرة واحدة: ٤٢٠ / ٣، وفي مجمع
الرجال ٢: ١٥٦ ذكره مرتين نقال عن (لم)

(٦٦)
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١٣٨٤ / ١٦٥ - الحسن بن موسى:
أبو محمد النوبختي، شيخنا المتكلم، المبرز على نظرائه في زمانه

قبل الثالثمائة وبعدها، له على األوائل كتب كثيرة، رجال النجاشي (١).
ابن أخت أبي سهل بن نوبخت، يكنى أبا محمد، متكلم، فيلسوف،

وكان يجتمع إليه جماعة من نقلة كتب الفلسفة، مثل أبي عثمان الدمشقي
وإسحاق وثابت وغيرهم (٢)، وكان إماميا، حسن االعتقاد، نسخ بخطه شيئا

كثيرا، وله مصنفات كثيرة في الكالم والفلسفة وغيرهما، الفهرست (٣).
متكلم، ثقة (٤)، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٥) (٦).

١٣٨٥ / ١٦٦ - الحسن بن موفق:
كوفي، شيخ من أصحابنا، قليل الحديث، ثقة (٧)، له كتاب نوادر،

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ٦٣ / ١٤٨.
(٢) أبو األحوص المصري: من جملة متكلمي اإلمامية، لقيه الحسن بن موسى

النوبختي وأخذ عنه، واجتمع معه في الحائر على ساكنه السالم، وكان ورد
للزيارة، صه، (م ت). الخالصة: ١٨٨ / ١٥.

(٣) الفهرست: ٤٦ / ١٦١.
(٤) ذكره في (لم) مع التوثيق مرتين، (م ت). ذكره الشيخ مرة واحدة في نسخنا من

رجاله: ٤٢٠، وفي مجمع الرجال ٢: ١٥٧ ذكره مرتين نقال عن (لم).
(٥) رجال الشيخ: ٤٢٠ / ٤.

(٦) السيد ناصر الدين الحسن بن مهدي الحسيني: المامطيري، فاضل، ب. (م ت)
فهرست منتجب الدين: ٦٢ / ١٣٤.

الحسن بن مهران بن محمد بن أبي نصر: أبو عبد الله، واحد، ضعيف، له كتاب
عن موسى، غض، (م ت).

مجمع الرجال ٢: ٢٠٣، وفيه: الحسين بن... واقف ضعيف له كتاب عن موسى عليه السالم.
(٧) له روايات، أخبرنا به: ابن عبدون، عن األنباري، عن حميد بن زياد، عن أحمد

ابن ميثم، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٥١ / ١٨٦

(٦٧)
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روى عنه: أحمد بن ميثم، رجال النجاشي (١).
وذكره ابن داود بعنوان: الحسين بن موفق (٢). وأما في الفهرست

والخالصة كما في النجاشي (٣)، ولعله الصواب (٤).
١٣٨٦ / ١٦٧ - الحسن بن النضر:

من أجلة إخواننا، رجال الكشي عند ترجمة: أحمد بن إبراهيم
المراغي (٥).

١٣٨٧ / ١٦٨ - الحسن بن واقد:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

١٣٨٨ / ١٦٩ - الحسن بن هارون (٧) الكندي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

١٣٨٩ / ١٧٠ - الحسن بن هارون بن خارجة:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ٥٧ / ١٣٢.

(٢) رجال ابن داود: ٨٢ / ٤٩٧.
(٣) الفهرست: ٥١ / ١٨٦، والخالصة: ٤٣ / ٣٤.

(٤) الحسن بن نصر (النضر خ ل): ابن (أبو خ ل) عوف األبرش، كر جخ، (م ت).
رجال الشيخ: ٣٩٩ / ٩، وفيه: الحسن بن النضر، أبو عون األبرش.

(٥) رجال الكشي: ٥٣٤ / ١٠١٩.
(٦) ذكره الشيخ في ترجمة أخيه (عبد الله): ٢٣١ / ٣٥، وذكره القهبائي في المجمع ٢: ١٦٠
نقال عن الشيخ في أصحاب األمام الصادق عليه السالم مشيرا إلى أنه سيذكر في أخيه (عبد الله)

(٧) الحسن بن هارون: روى عنه: ابن مسكان، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٦ / ١٨
الحسن بن هارون: الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٢ / ٥٣.

(٨) رجال الشيخ: ١٨٢ / ٥٢.
(٩) رجال الشيخ: ١٨١ / ٣٤

(٦٨)
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١٣٩٠ / ١٧١ - الحسن أبو محمد بن هارون:
ابن عمران الهمذاني، وكيل، رجال النجاشي، عند ذكر محمد بن

علي بن إبراهيم الهمذاني (١)، كما نقله العالمة في الخالصة (٢).
وذكره ابن داود بعنوان: الحسن بن محمد بن هارون (٣)، وهو غلط.

١٣٩١ / ١٧٢ - الحسن بن هذيل:
روى عنه: حميد، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال

الشيخ (٤) (٥).
١٣٩٢ / ١٧٣ - الحسن بن يحيى الطحان:

روى عنه: حميد، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٦).
١٣٩٣ / ١٧٤ - الحسن بن يوسف:

من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
١٣٩٤ / ١٧٥ - الحسن بن يوسف:

في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٨).
١٣٩٥ / ١٧٦ - الحسن بن يوسف بن علي:

ابن مطهر، أبو منصور الحلي، شيخ الطائفة، وعالمة وقته، صاحب
.

____________________
(١) رجال النجاشي ٣٤٤ / ٩٢٨.

(٢) الخالصة: ٤٣ / ٣٥، وفيها: الحسن بن محمد بن هارون، وفي النسخة الخطية
منها كما في المتن.

(٣) رجال ابن داود: ٧٨ / ٤٦٢.
(٤) رجال الشيخ: ٤٢٢ / ٢١.

(٥) الحسن بن يسار: د جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٧٥ / ٩، وفي بعض نسخه: بشار.
(٦) رجال الشيخ: ٤٢١ / ١٨.
(٧) رجال الشيخ: ١٣١ / ٢١.
(٨) رجال الشيخ: ٤٢١ / ١٣

(٦٩)
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التحقيق والتدقيق، كثير التصانيف، انتهت رئاسة اإلمامية إليه في المعقول
والمنقول، مولده سنة ثمان وأربعين وستمائة، وكان والده قدس الله روحه

فقيها (١) مدرسا عظيم الشأن، رجال ابن داود (٢).
ويخطر ببالي أن ال أصفه إذ ال يسع كتابي هذا ذكر علومه وتصانيفه

وفضائله ومحامده، وان كل ما يوصف به الناس من جميل وفضل فهو
فوقه، له أزيد من سبعين كتابا (٣) في األصول والفروع والطبيعي واإللهي

وغيرها.
ومن جملة كتبه: كتاب منتهى المطلب - وهو سبع مجلدات - وهو

كتاب لم يصنف مثله، وكتاب تذكرة الفقهاء وهو أربعة عشر مجلدا، وكتاب
مختلف الشيعة وهو ست مجلدات، نور الله ضريحه وضريح أبيه وابنه،

وجزاه الله تعالى أفضل جزاء المحسنين، مات قدس سره ليلة السبت حادي عشر
المحرم سنة ست وعشرين وسبعمائة، ودفن بمشهد المقدس الغروي على

ساكنه من الصلوات أفضلها ومن التحيات أكملها.
١٣٩٦ / ١٧٧ - الحسن بن يونس (٤) الحميري:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
١٣٩٧ / ١ - الحسين بن أبتر الكوفي:

من أصحاب الباقر عليه السالم، ورجال الشيخ (٦). وقال عند ذكر أصحاب
.

____________________
(١) في المصدر زيادة: محققا.

(٢) رجال ابن داود: ٧٨ / ٤٦٦.
(٣) ذكره في صه عند ذكر نفسه قريبا من ستين كتابا، (م ت). انظر الخالصة: ٤٥ / ٥٢.

(٤) الحسن بن يونس: ضا جخ. (م ت). رجال الشيخ: ٣٥٤ / ١٠.
(٥) رجال الشيخ: ١٨١ / ٤٨.

(٦) رجال الشيخ ١٣٠ / ٩

(٧٠)
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الصادق عليه السالم: الحسين بن أثير، كما يأتي (١) (٢).
١٣٩٨ / ٢ الحسين بن إبراهيم بن موسى:

ابن أحنف، من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
١٣٩٩ / ٣ الحسين بن إبراهيم بن موسى:

ابن جعفر، من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
١٤٠٠ / ٤ - الحسين أبو علي:

ابن الفرج، أبي قتادة البغدادي، له كتاب (٥) روى عنه: أحمد بن
محمد بن خالد البرقي، الفهرست (٦).

وفي من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٧).
١٤٠١ / ٥ - الحسين بن أبي حمزة (٨):

قال الكشي: سألت أبا الحسن حمدويه بن نصير عن علي بن أبي
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٩٠، وسيأتي برقم: ١٤٠٨ / ١٢.

(٢) الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام: المكتب رضي الله عنه، من مشايخ ابن بابويه، (م ت).
راجع عيون أخبار الرضا عليه السالم ٢: ١٤٣ / ١٠ و ١٤٩ / ٢١ باب ٤٠ و ١٧٢ / ١ باب

٤٢، وعلل الشرائع: ٦٩ / ١ باب ٦٠.
(٣) رجال الشيخ: ٣٣٥ / ٢٢.
(٤) رجال الشيخ: ٣٥٦ / ٣٥.

(٥) أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد والحميري،
عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبي علي الحسين بن الفرج أبي قتادة

البغدادي، عن رجاله، ست، (م ت).
(٦) الفهرست: ٥٩ / ٢٣٣.

(٧) رجال الشيخ: ٤٢٥ / ٥٥.
(٨) الحسين بن أبي حمزة: له كتاب، أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي

المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن ابن أبي
عمير، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٥٦ / ٢١٦

(٧١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

حمزة الثمالي والحسين بن أبي حمزة ومحمد أخويه وأبيه فقال: كلهم
ثقات فاضلون (١) (٢).

وقال النجاشي: الحسين بن حمزة الليثي، هو ابن بنت أبي حمزة
الثمالي، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، وخاله محمد بن أبي حمزة،

ذكره أصحاب كتب الرجال، روى عنه: ابن أبي عمير (٣).
ونقل العالمة قدس سره في الخالصة عن ابن عقدة: ان الحسين بن بنت

أبي حمزة الثمالي خاله (٤) محمد بن أبي حمزة، وان الحسين بن أبي حمزة
ابن ابنة الحسين بن أبي حمزة الثمالي، وان الحسين بن حمزة الليثي ابن

ابنة أبي حمزة الثمالي (٥)، انتهى.
ويفهم من كالمهم ان الحسين بن أبي حمزة الثمالي والحسين بن حمزة

الليثي رجالن، فما يفهم من كالم العالمة قدس سره من أنهما واحد ليس بشئ (٦).
١٤٠٢ / ٦ - الحسين بن أبي الخصر (٧):

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
.

____________________
(١) وهذا سند صحيح، أعمل عليه، وأقبل روايته ورواية أخويه، صه.

وقال النجاشي: أسماء ولد أبي حمزة: نوح ومنصور وحمزة، قتلوا مع زيد،
ولم يذكر الحسين من عدد أوالده، صه، (م ت) الخالصة: ٥٠ / ١٣.

(٢) رجال الكشي: ٤٠٦ / ٧٦١.

(٣) رجال النجاشي: ٥٤ / ١٢١.
(٤) في نسختي (م) و (ت) والمصدر: خال.

(٥) الخالصة: ٥٠ / ١٣.
(٦) الشيخ األمام أوحد الدين الحسين بن أبي الحسين بن أبي الفضل: القزويني،

فقيه، صالح، ثقة، واعظ، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٥٧ / ١١٢.
(٧) كذا في نسخة (ش)، وفي نسختي (م) و (ت): الحضر.

(٨) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٧٢، وفيه: الخضر

(٧٢)
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١٤٠٣ / ٧ - الحسين بن أبي الخطاب:
ضا، ذكره الكشي مهمال (١) (٢).

١٤٠٤ / ٨ - الحسين بن أبي سعيد هاشم:
ابن حيان المكاري، أبو عبد الله، كان وأبوه وجهين في الواقفة، وكان

الحسين ثقة في حديثه، ذكره أبو عمرو الكشي في جملة الواقفة، وذكر فيه
ذموما، وليس هذا موضع ذكر ذلك. له كتاب نوادر كبير، روى عنه:

الحسن بن محمد بن سماعة، رجال النجاشي (٣).
وفي الخالصة: الحسن (٤).

وفي رجال ابن داود: الحسين، إال أنه قال: وفي نسخة:
الحسن (٥).

١٤٠٥ / ٩ - الحسين بن أبي العرندس الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم (٦)، رجال الشيخ (٧).

.
____________________

(١) انظر رجال ابن داود: ٧٩ / ٤٦٩، ولم يرد فيه أنه (ضا). وكذا في رجال الكشي:
٦١٣ / ١١٤٢، علما ان القهبائي ذكره في المجمع ٢: ١٦٢ نقال عن الكشي أنه من

أصحاب الرضا عليه السالم.
(٢) الشيخ رضي الدين الحسين بن أبي الرشيد: النيسابوري، صالح، ورع، ب، (م

ت). فهرست منتجب الدين: ٥٦ / ١٠٨.
(٣) رجال النجاشي: ٣٨ / ٧٨.

(٤) الخالصة: ٢١٤ / ١٠.
(٥) رجال ابن داود: ٢٤٠ / ١٣٥.

(٦) في نسختي (م) و (ت) زيادة: من أصحاب الكاظم عليه السالم. في رجال الشيخ لم
يذكره إال في أصحاب األمام الصادق عليه السالم، نعم الذي ذكره في أصحاب األمام

الكاظم عليه السالم هو: الحسن بن أبي العرندس الكندي الكوفي، وقد تقدم عن المصنف قدس سره
في باب (الحسن) برقم: ١٢٢٧ / ٨، وأنه من أصحابهما عليهما السالم.

(٧) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٧٥

(٧٣)
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١٤٠٦ / ١٠ - الحسين بن أبي العالء الخفاف (١):
أبو علي األعور، مولى بني أسد، ذكر ذلك ابن عقدة وعثمان بن

حاتم بن منتاب، وقال أحمد بن الحسين رحمه الله: هو مولى بني عامر،
وأخواه علي وعبد الحميد، روى الجميع عن الصادق عليه السالم، وكان
الحسين أوجههم (٢)، له كتب، روى عنه: أحمد بن بشير (٣)، رجال

النجاشي (٤).
قال حمدويه: الحسين بن أبي العالء هو أزدي، وهو الحسين بن

خالد بن طهمان، أبو العالء، رجال الكشي (٥).
ونقل ابن داود عن البشرى تزكيته (٦).

وقال النجاشي عند ترجمة أبيه: خالد بن طهمان، أبو العالء، كان
من العامة (٧).

وقال الشيخ في الفهرست: له كتاب يعد في األصول (٨)، روى عنه:
.

____________________
(١) قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣١ / ١٨.

الحسين بن أبي العالء: العامري، أبو علي الزندجي، الخفاف، الكوفي، مولى
بني عامر، يبيع الزندج، أعور، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٢ / ٥٩.

(٢) ربما يقال: (قوله: وكان الحسين أوجههم) يدل على توثيقه، ألن عبد الحميد ثقة
والحسين أوجه منه، (منه قده).

(٣) أحمد بن أبي بشر في نسخة صحيحة عندنا، (م ت).
(٤) رجال النجاشي: ٥٢ / ١١٧، وفيه: أحمد بن أبي بشر.

(٥) رجال الكشي: ٣٦٥ / ٦٧٨، وفيه قبل أبو العالء: وكنية خالد...
(٦) رجال ابن داود: ٧٩ / ٤٦٨.

(٧) رجال النجاشي: ١٥١ / ٣٩٧.
(٨) أخبرنا به: جماعة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن
ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أبي

عمير وصفوان، عنه، ست، (م ت)

(٧٤)
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ابن أبي عمير (١) وصفوان (٢) (٣).
١٤٠٧ / ١١ - الحسين بن أبي غندر (٤):

كوفي، يروي عن أبيه عن الصادق عليه السالم، ويقال: هو عن الكاظم عليه السالم،
له كتاب، روى عنه: صفوان بن يحيى، رجال النجاشي (٥) (٦).

١٤٠٨ / ١٢ - الحسين بن أثير الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧). وتقدم بعنوان: ابن أبتر (٨).

١٤٠٩ / ١٣ - الحسين بن أحمد بن إدريس:
القمي، األشعري (٩)، يكنى أبا عبد الله، روى عنه: التلعكبري (١٠)، في

____________________
(١) في نسخة (م): ابن أبي يعفور.

(٢) الفهرست: ٥٤ / ٢٠٥.
(٣) الشيخ أبو محمد الحسين بن أبي علي بن الحسن: السبزواري، فقيه، صالح، ب، (م

ت). فهرست منتجب الدين: ٤٩ / ٨٩، وفي بعض نسخه: أبو محمد الحسن بن علي...
(٤) الحسين بن أبي غندر: له أصل، أخبرنا به: الحسين بن إبراهيم القزويني، عن

أبي عبد الله محمد بن وهبان الهناني، عن أبي القاسم علي بن حبشي، عن أبي
المفضل العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عنه،

ست، (م ت). الفهرست: ٥٩ / ٢٣٦.
(٥) رجال النجاشي: ٥٥ / ١٢٦.

(٦) الشيخ رشيد الدين الحسين بن أبي الفضل بن محمد: الراوندي، صالح، مقرئ،
ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٥٥ / ١٠٧.

الشيخ الحسين بن أبي موسى بن محمد: مولى آل محمد [صلوات الله عليهم]،
فقيه، صالح، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٦١ / ١٣١.

(٧) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٩٠.
(٨) تقدم برقم: ١٣٩٧ / ١.

(٩) روى عنه: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، وقال عند ذكره: رضي الله عنه، (م ت).
انظر عيون أخبار الرضا عليه السالم ١: ٤٧ / ٧ / الباب ٦ و ١٣٤ / ٣١ / الباب ١١ و ٢:

٨٢ / ١٩ / الباب ٣٢.
(١٠) وله منه إجازة، جخ، (م ت)

(٧٥)
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من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (١) (٢).
١٤١٠ / ١٤ - الحسين بن أحمد بن شيبان:

القزويني، نزيل بغداد، يكنى أبا عبد الله، روى عنه: التلعكبري (٣)،
في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٤).

١٤١١ / ١٥ - الحسين بن أحمد بن ظبيان:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

١٤١٢ / ١٦ - الحسين بن أحمد:
له كتاب (٦)، روى عنه: ابن أبي عمير وصفوان، الفهرست (٧).

ويحتمل أن يكون هذا هو المذكور قبيل هذا.
١٤١٣ / ١٧ - الحسين بن أحمد بن عامر:

األشعري، يروي عن عمه عبد الله بن عامر وابن أبي عمير، روى
عنه: الكليني، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٨).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٤٢٣ / ٢٩.
(٢) الشيخ الحسين بن أحمد بن الحسين: جد السيد األمام ضياء الدين فضل الله بن

علي الحسني الراوندي من قبل األم، فقيه، صالح، محدث، ب، (م ت).
فهرست منتجب الدين: ٥٤ / ١٠١.

الشيخ أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن طحال: المقدادي، فقيه، صالح، قرأ
على الشيخ أبي علي الطوسي، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٤٦ / ٨٠.

(٣) وله منه إجازة، أخبرنا عنه: أحمد بن عبدون، جخ، (م ت).
(٤) رجال الشيخ: ٤٢٣ / ٣٢.

(٥) رجال الشيخ: ١٩٦ / ٣٢٢.
(٦) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن

محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير وصفوان جميعا، عنه، ست، (م ت).
(٦) الفهرست: ٥٦ / ٢١٥.

(٧) رجال الشيخ: ٤٢٤ / ٤١

(٧٦)
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والمستفاد من إسناد النجاشي إلى عبد الله بن عامر وابن أبي عمير: إن
الراوي عن عبد الله هو الحسين بن محمد األشعري ابن أخي عبد الله بن

عامر (١)، وكذا يظهر من الكافي (٢). وكون هذا غيره ال يخلو عن بعد مع
اتحاد االسم والراوي والمروي عنه، فكأن أحمد سهو، وأنه محمد، والله

أعلم.
١٤١٤ / ١٨ - الحسين بن أحمد بن المغيرة:

أبو عبد الله البوشنجي، كان عراقيا مضطرب المذهب، وكان ثقة فيما
يرويه، له كتاب، أجازنا روايته أبو عبد الله بن الخمري الشيخ الصالح في

مشهد موالنا أمير المؤمنين عليه السالم سنة أربعمائة، رجال النجاشي (٣).
١٤١٥ / ١٩ - الحسين بن أحمد المنقري (٤):

التميمي، أبو عبد الله، روى عن أبي عبد الله عليه السالم رواية شاذة ال تثبت،
وكان ضعيفا، ذكر ذلك أصحابنا رحمهم الله، روى عن داود الرقي وأكثر، له كتب،

والرواية تختلف فيه، روى عنه: عبيس بن هشام، رجال النجاشي (٥).
له كتاب (٦)، روى عنه: القاسم بن إسماعيل، الفهرست (٧).
ضعيف، من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ٢١٨ / ٥٧٠ و ٣٢٦ / ٨٨٧.
(٢) الكافي ٣: ٢٦٧ / ٢ و ٢٧٦ / ٤.

(٣) رجال النجاشي: ٦٨ / ١٦٥.
(٤) قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣١ / ٢٥.

(٥) رجال النجاشي: ٥٣ / ١١٨.
(٦) أخبرنا به: أحمد بن عبدون، عن األنباري، عن حميد، عن القاسم بن

إسماعيل، عنه، ست، (م ت).
(٧) الفهرست: ٥٧ / ٢٢٧.
(٨) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ٨

(٧٧)
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وذكر أبن داود بعد ذكر هذا الرجل رجال آخر حيث قال: الحسن بن
أحمد المقري، م جخ ضعيف (١)، انتهى.

ولم أجد في كتب الرجال إال األول، فكأنه اشتبه عليه.
١٤١٦ / ٢٠ - الحسين األحمسي (٢):

سيجئ بعنوان: الحسين بن عثمان (٣).
١٤١٧ / ٢١ - الحسين بن أسد (٤):

ثقة، صحيح، من أصحاب الجواد عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
وذكر ابن داود راويا عن رجال الشيخ أنه دي، ثقة، ثم قال راويا

عن رجال ابن الغضائري: أنه يروي عن الضعفاء، وليس له شئ صالح إال
كتاب علي بن إسماعيل بن شعيب، وقد رواه غيره (٦)، انتهى.

وفيه نظر، ألن ابن الغضائري ذكر هذه العبارة في شأن: الحسن بن
أسد الطفاوي ال الحسين بن أسد (٧) كما نقلنا في ترجمة الحسن بن

راشد (٨) (٩).
.

____________________
(١) رجال ابن داود: ٢٤٠ / ١٣٦ و ١٣٨.

(٢) الحسين األحمسي: له كتاب، أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل،
عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن ابن أبي عمير،

عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٥٦ / ٢١٧.
(٣) سيأتي برقم: ١٤٧٦ / ٨٠.

(٤) الحسين بن أسد البصري، دي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٨٥ / ٧.
(٥) رجال الشيخ: ٣٧٤ / ٤.

(٦) رجال ابن داود: ٧٩ / ٤٧٢.
(٧) مجمع الرجال ٢: ٩٨.

(٨) الذي تقدم برقم: ١٢٦٤ / ٤٥.
(٩) الحسين األرجاني، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٥ / ٣١٠

(٧٨)
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١٤١٨ / ٢٢ - الحسين بن إشكيب:
شيخ لنا، خراساني، ثقة، مقدم، ذكره أبو عمرو في كتاب (١) الرجال

في أصحاب صاحب العسكر عليه السالم، وروى عنه العياشي فأكثر، واعتمد
حديثه، ثقة ثقة، ثبت.

قال الكشي: هو القمي، خادم (القبر، قال) (٢) شيخنا: قال لنا أبو
القاسم جعفر بن محمد: كتاب الرد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وآله كان على

دين قومه، والرد على الزيدية للحسين بن إشكيب، حدثنا بهما: محمد بن
الوارث عنه، وبهذا األسناد كتابه النوادر.

قال الكشي في رجال أبي محمد [عليه السالم] (٣): الحسين بن إشكيب
المروزي، المقيم بسمرقند وكش، عالم متكلم، مؤلف للكتب، رجال

النجاشي (٤).
الحسين بن إشكيب القمي، خادم القبر، من أصحاب الهادي عليه السالم،

رجال الشيخ (٥). ثم قال: الحسين بن إشكيب (٦) المروزي، المقيم بسمرقند
وكش، عالم متكلم، مصنف للكتب، من أصحاب العسكري عليه السالم (٧).

ثم قال: الحسين بن إشكيب (٨) المروزي، فاضل، جليل، متكلم، فقيه،
.

____________________
(١) في نسختي (م) و (ت): كتابه.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (ت).
(٣) ما أثبتناه من نسخة (م).

(٤) رجال النجاشي: ٤٤ / ٨٨.
(٥) رجال الشيخ: ٣٨٦ / ١٨.
(٦) في نسخة (ش): اسكيب.
(٧) رجال الشيخ: ٣٩٨ / ١.
(٨) في نسخة (ش): إسكيب

(٧٩)
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مناظر، صاحب تصانيف، لطيف الكالم، جيد النظر، في من لم يرو عن
األئمة عليهم السالم (١).

ويفهم من الخالصة أنه واحد وبالشين المعجمة (٢). وذكر ابن
داود رجلين أحدهما: ابن إسكيب - بالسين المهملة - واآلخر - بالشين

المعجمة - (٣).
والذي يخطر ببالي أنهما واحد، ألنه ليس في كالمهم رضي الله عنهم

ما يدل على تغايرهما، إال ذكر الشيخ رحمه الله إياه مرة في باب أصحاب الهادي
والعسكري ومرة في باب من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، وهذا أيضا ال يدل

على تغايرهما كما يظهر من عبارته، ألن مثل هذا في كتابه رضي الله عنه كثير، كما
سيجئ عند ترجمة: القاسم بن محمد الجوهري.

١٤١٩ / ٢٣ - الحسين بن أيوب:
له كتاب (٤)، روى عنه: الحسن بن محمد بن سماعة، الفهرست (٥).

١٤٢٠ / ٢٤ - الحسين بن بسطام:
قال أبو عبد الله بن عياش: هو الحسين بن بسطام بن سابور الزيات،

له وألخيه أبي عتاب كتاب (٦)، روى عنهما: الحسين النوفلي، رجال
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٤٢٠ / ٧.

(٢) الخالصة: ٤٩ / ٨، وفيها: إسكيب بالسين غير المعجمة...، وفي الخطية
منها: إشكيب - بالشين المعجمة -...

(٣) رجال ابن داود: ٧٩ / ٤٧١ و ٤٧٣.
(٤) أخبرنا به: أحمد بن عبدون، عن أبي طالب األنباري، عن حميد بن زياد، عن

الحسن بن محمد بن سماعة، عنه، ست، (م ت).
(٥) الفهرست: ٥٧ / ٢٢٣.

(٦) جمعاه في الطب، جش، (م ت)

(٨٠)
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النجاشي (١).
١٤٢١ / ٢٥ - الحسين بن بشار:

مدائني، مولى زياد، ثقة، صحيح، من أصحاب الكاظم (٢) والرضا (٣)
والجواد (٤) عليهم السالم، رجال الشيخ.

وروى الكشي حديثا يدل على رجوعه عن الوقف، وفي طريقه أبو
سعيد اآلدمي (٥) - وهو سهل بن زياد - وهو ضعيف (٦).

وقال الشهيد الثاني في حاشيته على الخالصة: ان في الطريق الذي
ذكره الكشي ابن سعيد اآلدمي، ولم يذكر هنا في البابين (٧)، انتهى. وفي

الكشي: أبو سعيد اآلدمي (٨)، وهو مذكور في باب الضعفاء بعنوان: سهل
ابن زياد اآلدمي (٩).

وقال العالمة في الخالصة: وأنا أعتمد على ما يرويه لشهادة الشيخين
له، وإن كان طريق الكشي إلى الرجوع عن الوقف فيه نظر، لكنه عاضد

لنص الشيخ عليه (١٠)، انتهى.
وفيه: إن ما ذكره الكشي يدل على أن ال يعتمد على روايته، إذ

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ٣٩ / ٧٩.
(٢) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ٧.

(٣) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢٤.
(٤) رجال الشيخ: ٣٧٤ / ٢.

(٥) رجال الكشي: ٤٤٩ / ٨٤٧.
(٦) انظر الفهرست: ٨٠ / ٣٤٠ ورجال النجاشي: ١٨٥ / ٤٩٠.

(٧) تعليقة الشهيد الثاني على الخالصة: ٢٧.
(٨) رجال الكشي: ٥٦٦ / ١٠٦٩.

(٩) الخالصة: ٢٢٨ / ٢.
(١٠) الخالصة: ٤٩ / ٦

(٨١)
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ال يعلم إن روايته في حال الوقف أو بعده.
وذكره ابن داود بعنوان: الحسن بن بشار، راويا عن رجال الشيخ (١).

والظاهر أنه اشتبه عليه.
١٤٢٢ / ٢٦ - الحسين بن بشير:

مجهول، من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٢). وفي نسخة:
الحسن كما نقلناه (٣).

١٤٢٣ / ٢٧ - الحسين بن ثوير (٤):
ابن أبي فاختة (٥) سعيد بن حمران، مولى أم هاني بنت أبي

طالب عليه السالم (٦)، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السالم، ثقة، ذكره أبو
العباس في الرجال وغيره، قديم الموت، له كتاب نوادر، روى عنه:

____________________
(١) رجال ابن داود: ٧٢ / ٤٠٠.

(٢) رجال الشيخ: ٣٥٧ / ٤٥، وفي بعض نسخه: الحسن.
(٣) الحسين بن بنت أبي حمزة الثمالي: قر جخ، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ:

١٣٢ / ٢٧ و ١٩٥ / ٣٠٠.
الحسين: بياع الهروي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٦ / ٣٢٣.

(٤) الحسين بن ثوير: له كتاب، أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، ورواه لنا:
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله
والحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن الخيبري، عن

الحسين بن ثوير، ست، (م ت). الفهرست: ٥٩ / ٢٣٢.
الحسين بن ثور: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٦ / ٣١٢.

ثم قال: الحسين (الحسن خ ل) بن ثوير الخازمي: الكوفي، ق جخ، (م ت).
رجال الشيخ: ١٨٣ / ٨٢.

(٥) هاشمي، موالهم، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٢ / ٦٢.
(٦) في النجاشي - عند ترجمة هارون بن الجهم - سعيد بن جهمان: مولى أم هاني

بنت أبي طالب عليه السالم، ولعله الصواب، (منه قده). رجال النجاشي: ٤٣٨ / ١١٧٨.

(٨٢)
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خيبري بن علي، رجال النجاشي (١).
وفي بعض النسخ من النجاشي والخالصة وااليضاح: الحسين بن ثور

بدون الياء (٢).
وأما في الفهرست ورجال الشيخ ورجال ابن داود: الحسين بن
ثوير (٣)، وكذا في النجاشي عند ذكر ثوير بن أبي فاختة (٤).

١٤٢٤ / ٢٨ - الحسين بن ثوير الخازمي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥) (٦).

١٤٢٥ / ٢٩ - الحسين بن الجهم بن بكير:
ابن أعين، من أصحاب الكاظم عليه السالم (٧)، ثقة، الخالصة (٨) ورجال ابن

داود (٩).
١٤٢٦ / ٣٠ - الحسين بن الجهم الرازي:

من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (١٠). والظاهر أنه الزراري، فهو
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ٥٥ / ١٢٥.

(٢) الخالصة: ٥٢ / ١٩ وإيضاح االشتباه: ١٥٦ / ٢٠٣.
(٣) الفهرست: ٥٩ / ٢٣٢، ورجال الشيخ: ١٨٢ / ٦٢، ورجال ابن داود: ٧٩ / ٤٧٤،

إال أن فيه: الحسين بن أبي ثوير.
(٤) رجال النجاشي: ١١٨ / ٣٠٣.

(٥) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٨٢.
(٦) الحسين الجمال: الذي يروي عنه علي بن بالل، يمكن أن يكون هو الحسين بن

أبي سعيد المكاري، (م ت). انظر التهذيب ٧: ٢٢٧ / ٩٩٣.
(٧) في جخ - عند ذكر أصحاب الكاظم عليه السالم - الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين، كما

نقلناه، (منه قده). انظر رجال الشيخ: ٣٣٤ / ١٠.
(٨) الخالصة: ٤٩ / ١.

(٩) رجال ابن داود: ٨٠ / ٤٧٥، وذكر فيه أنه من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السالم.
(١٠) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢٩

(٨٣)
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الذي قبله (١).
١٤٢٧ / ٣١ - الحسين بن حبيب:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).
١٤٢٨ / ٣٢ - الحسين بن الحسن بن أبان:

أدرك العسكري عليه السالم، ولم أعلم أنه روى عنه، وذكر ابن قولويه أنه
قرابة الصفار وسعد بن عبد الله، وهو أقدم منهما، ألنه روى عن الحسين بن

سعيد وهما لم يرويا عنه، من أصحاب العسكري عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
ثم قال في باب من لم يرو عن األئمة عليهم السالم: ان الحسين بن الحسن بن أبان

روى عن الحسين بن سعيد كتبه كلها، وروى عنه: ابن الوليد (٤)، انتهى
وذكره ابن داود في باب الموثقين ولم يوثقه (٥)، وذكره في باب

الضعفاء عند ترجمة محمد بن أورمة (٦) ووثقه (٧).
وكثيرا ما يسمى العالمة قدس سره وغيره الحديث صحيحا وهو في

.
____________________

(١) الحسين بن الحذاء: الكوفي، ق جخ، (م ت).
رجال الشيخ: ١٨٤ / ٩٧، وفيه: الحسين الحذاء الكوفي، وفي مجمع الرجال

٢: ١٧٠ نقال عنه: ابن الحذاء...
(٢) رجال الشيخ: ١٩٥ / ٣٠٨.

(٣) رجال الشيخ: ٣٩٨ / ٨.
(٤) رجال الشيخ: ٤٢٤ / ٤٤.

(٥) رجال ابن داود: ٨٠ / ٤٧٦.
(٦) في د: محمد بن أورمة - بضم الهمزة وسكون الواو قبل الراء المضمومة - أبو

جعفر القمي، لم جخ، ضعيف، روى عنه: الحسين بن الحسن بن أبان، وهو ثقة،
(ست). رجال ابن داود: ٢٧٠ / ٤٣١.

وال يخفى أنه يدل على توثيق الحسين، لكنه نقله من الفهرست وليس فيه ما
يدل على التوثيق، تدبر، (م ت). الفهرست: ١٤٣ / ٦١٩.

(٧) رجال ابن داود: ٢٧٠ / ٤٣١

(٨٤)
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طريقه (١) وهذا يدل على توثيقه، وإن شئت التفصيل فالحظ ترجمته
أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد.

١٤٢٩ / ٣٣ - الحسين بن الحسن بن بندار:
روى عن سعد بن عبد الله، روى عنه: الكشي، في من لم يرو عن

األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٢).
١٤٣٠ / ٣٤ - الحسين بن الحسن الحسني (٣):

األسود، فاضل، يكنى أبا عبد الله، رازي، في من لم يرو عن
األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٤).

وذكره ابن داود بعنوان: الحسن (٥).
١٤٣١ / ٣٥ - الحسين بن الحسن الفارسي:

قمي، له كتاب (٦)، روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله، الفهرست (٧).
١٤٣٢ / ٣٦ - الحسين بن الحسن بن محمد:

روى عنه: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، في من لم يرو عن
.

____________________
(١) انظر مختلف الشيعة ١: ٢٥٦ ومدارك األحكام ١: ١٤٦ والتهذيب ١: ٦ / ٢

ومشرق الشمسين: ٢٧٦.
(٢) رجال الشيخ: ٤٢٥ / ٥١.

(٣) روى عنه الكليني كثيرا، (م ت).
انظر أصول الكافي ١: ٢٣٧ / ٦ و ٣٨٨ / ١ و ٤٢٠ / ٨.

(٤) رجال الشيخ: ٤٢٠ / ٥، وفيه: الحسيني.
(٥) رجال ابن داود: ٧٢ / ٤٠٣.

(٦) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عنه، ست، (م ت).
(٧) الفهرست: ٥٥ / ٢١٠

(٨٥)
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األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (١).
١٤٣٣ / ٣٧ - الحسين بن الحسن بن محمد:

ابن موسى بن بابويه، لم جخ، كان فقيها عالما، روى عن خاله علي
ابن الحسين بن بابويه، رجال ابن داود (٢). ولم أجده في رجال الشيخ بهذه

الصفة، نعم الحسين بن الحسن بن محمد موجود فيه (٣) كما نقلناه قبيل
هذا (٤).

١٤٣٤ / ٣٨ - الحسين بن حماد بن ميمون (٥):
العبدي (٦)، موالهم، كوفي، أبو عبد الله، ذكر في رجال الصادق عليه السالم،

له كتاب (٧)، روى عنه: داود بن الحصين وإبراهيم بن مهزم، رجال
النجاشي (٨).

له كتاب (٩)، روى عنه: القاسم بن إسماعيل، الفهرست (١٠).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٤٢٥ / ٤٧.

(٢) رجال ابن داود: ٨٠ / ٤٧٧.
(٣) وكذا أيضا في نسخنا من رجال الشيخ، ولكن في نسخة أخرى كما نقله ابن

داود. راجع رجال الشيخ: ٤٢٥ / ٤٧.
(٤) الحسين بن حماد: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٢ / ٢٨.

الحسين بن حماد الكوفي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٤ / ١٠٠.
(٥) ذكره (د) بعنوان: الحسن، (م ت).

في نسختنا المطبوعة من رجال ابن داود: الحسين، إال أنه ذكره في باب
(الحسن) أيضا، انظر رجال ابن داود: ٧٣ / ٤٠٩.

(٦) الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٣ / ٦٧.
(٧) يرويه له:...، جش، (م ت).

(٨) رجال النجاشي: ٥٥ / ١٢٤.
(٩) أخبرنا به: أحمد بن عبدون، عن األنباري، عن حميد، عن القاسم بن

إسماعيل، عنه، ست، (م ت).
(١٠) الفهرست: ٥٧ / ٢٢٨

(٨٦)
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١٤٣٥ / ٣٩ - الحسين بن حمدان الخضيني (١):
الجنبالي (٢)، أبو عبد الله، كان فاسد المذهب، له كتب (٣)، رجال

النجاشي (٤).
روى عنه: التلعكبري، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٥).

كذاب، فاسد المذهب، صاحب مقالة ملعونة، ال يلتفت إليه، رجال
ابن الغضائري (٦).

١٤٣٦ / ٤٠ - الحسين بن حمزة (٧) الليثي:
الكوفي (٨)، ابن بنت أبي حمزة الثمالي، ثقة، روى عن أبي

عبد الله عليه السالم، وخاله محمد بن أبي حمزة، ذكره أصحاب كتب الرجال، له
كتاب، روى عنه: ابن أبي عمير، رجال النجاشي (٩).

١٤٣٧ / ٤١ - الحسين بن خالد (١٠):
من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (١١).

.
____________________

(١) كذا في نسختي (م و ت)، وفي نسخة (ش) غير واضحة.
(٢) الجنبالني، جخ، (م ت).

(٣) له كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وآله واألئمة عليهم السالم، ست، (م ت). الفهرست: ٥٧ / ٢٢٢.
(٤) رجال النجاشي: ٦٧ / ١٥٩، وفيه: الخصيبي الجنبالني.

(٥) رجال الشيخ: ٤٢٣ / ٣٣، وفيه: الحصيني الجنبالني.
(٦) مجمع الرجال ٢: ١٧٢.

(٧) الحسين بن حمزة: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٦ / ٣٢١.

القاضي سديد الدين الحسين بن حيدر بن إبراهيم: فاضل، ب، (م ت).
فهرست منتجب الدين: ٦٤ / ١٣٩.

(٨) أسند عنه، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٢ / ٦١.
(٩) رجال النجاشي: ٥٤ / ١٢١.

(١٠) الحسين بن خالد الصيرفي: ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢٣.
الحسين الخراساني، وكان خبازا في (في)، (م ت). أصول الكافي ٢: ٤١٣ / ١٥.

(١١) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ٦

(٨٧)
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١٤٣٨ / ٤٢ - الحسين بن خالد بن طهمان:
ذكرناه بعنوان: الحسين بن أبي العالء (١)، ويحتمل احتماال بعيدا أنه

هو المذكور قبيل هذا.
١٤٣٩ / ٤٣ - الحسين بن خالويه:

أبو عبد الله النحوي، سكن حلب ومات بها، وكان عارفا بمذهبنا
مع علمه بعلوم العربية واللغة والشعر، وله كتب، منها كتاب في إمامة

علي عليه السالم، رجال النجاشي (٢).
١٤٤٠ / ٤٤ - الحسين بن داود اليعقوبي:

من أصحاب الجواد عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
١٤٤١ / ٤٥ - الحسين بن راشد:

مولى بني العباس، بغدادي، من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال
الشيخ (٤). وقد تقدم أنه الحسن (٥).

١٤٤٢ / ٤٦ - الحسين بن رباط:
قال الكشي: قال نصر بن الصباح: كانوا أربعة أخوة (٦): الحسن

والحسين وعلي ويونس، كلهم أصحاب أبي عبد الله عليه السالم، ولهم أوالد كثيرة
من حملة الحديث (٧).

.
____________________

(١) تقدم برقم: ١٤٠٦ / ١٠.
(٢) رجال النجاشي: ٦٧ / ١٦١.

(٣) رجال الشيخ: ٣٧٥ / ١٤.
(٤) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ٤، وفي بعض نسخه: الحسن.

(٥) تقدم برقم: ١٢٦٣ / ٤٤.
(٦) لم يذكر عبد الله، مع أنه وابنه محمد ثقتان، (م ت).

(٧) رجال الكشي: ٣٦٨ / ٦٨٥

(٨٨)
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١٤٤٣ / ٤٧ - الحسين بن الرماس العبدي:
الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١) (٢).

١٤٤٤ / ٤٨ - الحسين الروندي:
الدينوري، يكنى أبا محمد، األصل كوفي، مولى بني بجيلة، من

أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
١٤٤٥ / ٤٩ - الحسين بن رياب:

من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
١٤٤٦ / ٥٠ - الحسين بن الزبرقان:

يكنى أبا الخزرج (٥)، ذكرناه بعنوان: الحسن بن الزبرقان (٦).
١٤٤٧ / ٥١ - الحسين بن زرارة (٧):

أخو الحسن، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
١٤٤٨ / ٥٢ - الحسين بن زياد:

من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٩) (١٠).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٨١.

(٢) الحسين الرواسي: هو الحسين بن عثمان، (م ت).
الحسين بن روح، من األبواب، كما يظهر من الخاتمة، [أي خاتمة النقد]، (م ت).

(٣) رجال الشيخ: ٣٥٦ / ٣٢.
(٤) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢٧، وفيه: ابن رئاب.

(٥) له كتاب، أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن
أحمد بن أبي عبد الله، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٥٩ / ٢٣٤.

(٦) تقدم برقم: ١٢٦٩ / ٥٠.
(٧) تقدم مدحه في الحسن بن زرارة، (م ت).

(٨) رجال الشيخ: ١٩٥ / ٢٩٣.
(٩) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ١٩.

(١٠) ثم قال: الحسين بن زياد: ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٥٦ / ٣٧

(٨٩)
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له كتاب، روى عنه: الوليد بن حماد، الفهرست (١).
١٤٤٩ / ٥٣ - الحسين بن زيدان الصرمي:

له نوادر، روى عنه: أحمد بن محمد بن يحيى، رجال النجاشي (٢).
وذكره ابن داود راويا عن النجاشي بعنوان: الحسن (٣)، ولم أجد في

النجاشي إال بعنوان: الحسين (٤)، كما في اإليضاح (٥).
١٤٥٠ / ٥٤ - الحسين بن زيد بن علي:

ابن الحسين، أبو عبد الله، يلقب ذا الدمعة، كان الصادق عليه السالم تبناه (٦)
ورباه، وزوجه بنت األرقط، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم،

وكتابه تختلف الرواية له، روى عنه: عباد بن يعقوب، رجال
النجاشي (٧).

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
وذكره ابن داود راويا عن النجاشي بعنوان: الحسن (٩)، ولم أجد إال

الحسين (١٠)، كما في الخالصة (١١).
.

____________________
(١) الفهرست: ٥٧ / ٢٢١.

(٢) رجال النجاشي: ٤٨ / ٩٩، وفيه: الحسين (الحسن) بن...
(٣) رجال ابن داود: ٧٣ / ٤١٦.

(٤) وفي نسخة صحيحة عندنا بعنوان: الحسن، (م ت).
(٥) إيضاح االشتباه: ١٥٢ / ١٩٢.

(٦) تبنيت فالنا، إذا اتخذته ابنا، ص، (م ت). الصحاح ٦: ٢٢٨٧.
(٧) رجال النجاشي: ٥٢ / ١١٥.

(٨) رجال الشيخ: ١٨٢ / ٥٥.
(٩) رجال ابن داود: ٧٣ / ٤١٧.

(١٠) وفي بعض نسخ النجاشي الصحيح: الحسن، (م ت).
(١١) الخالصة: ٥١ / ١٦

(٩٠)
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١٤٥١ / ٥٥ - الحسين بن زيد (١):
له كتاب (٢)، روى عنه: إبراهيم بن سليمان النهمي، الفهرست (٣) (٤).

١٤٥٢ / ٥٦ - الحسين بن سعيد بن حماد:
ابن مهران، مولى علي بن الحسين عليه السالم، أبو محمد األهوازي (٥)،

شارك أخاه الحسن (٦) في الكتب الثالثين المصنفة، وإنما كثر اشتهار
الحسين أخيه بها.

وكان الحسين بن يزيد السوراني (٧) يقول: الحسن شريك أخيه
الحسين في جميع رجاله إال في زرعة بن محمد الحضرمي وفضالة بن

أيوب، فان الحسين كان يروي عن أخيه عنهما، وخاله جعفر بن يحيى بن
سعد األحول من رجال الجواد عليه السالم، ذكره سعد بن عبد الله.

وكتب بني (٨) سعيد كتب حسنة معمول عليها، وهي ثالثون كتابا، فقد
روى عنه أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى (٩) وأبو جعفر أحمد بن

محمد بن خالد والحسين بن الحسن بن أبان وأحمد بن محمد بن الحسن
.

____________________
(١) ويحتمل أن يكون المتقدم، (منه قده).

(٢) رواه حميد، عن إبراهيم بن سليمان، عنه، ست، (م ت).
(٣) الفهرست: ٥٥ / ٢٠٧، ولم يرد فيه: النهمي.

(٤) الحسين بن سالم، له كتاب، رواه عنه الصدوق باسناده، (م ت). مشيخة الفقيه
.٤: ١٠٣

(٥) ثقة، عين، جليل القدر، صه، (م ت). الخالصة: ٤٩ / ٤.
(٦) في هامش نسخة (ت): الحسين (خ ل).

(٧) في المصدر: السورائي.
(٨) في المصدر: ابني.

(٩) وأما ما عليه أصحابنا والمعمول عليه ما رواه عنهما أحمد بن محمد بن عيسى،
جش، (م ت)

(٩١)
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ابن السكن القرشي البردعي وأبو العباس أحمد بن محمد الدينوري، رجال
النجاشي (١).

ثقة، روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث عليهم السالم،
وأصله كوفي، وانتقل مع أخيه الحسن إلى األهواز، ثم تحول إلى قم، فنزل
على الحسن بن أبان، وتوفي بقم، له ثالثون كتابا (٢)، روى عنه: الحسين

ابن الحسن بن أبان، الفهرست (٣).
من أصحاب الرضا (٤) والجواد (٥) والهادي (٦) عليهم السالم، ثقة، رجال

الشيخ.
وما نقله النجاشي عن الحسين بن يزيد السوراني كأنه ليس بمستقيم،

ألنا وجدنا كثيرا في كتب األخبار بطرق مختلفة رواية الحسين بن سعيد عن
زرعة (٧) وفضالة (٨).

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ٥٨ / ١٣٦ - ١٣٧، وفيه: الحسن بن سعيد بن حماد... إلى أن
قال: شارك أخاه الحسين...

(٢) أخبرنا بكتبه ورواياته: ابن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن، عن الحسين
ابن الحسن بن أبان، عنه.

قال ابن الوليد: وأخرجها إلينا الحسين بن الحسن بن أبان بخط الحسين بن
سعيد، وذكر أنه كان ضيف أبيه.

وأخبرنا بها: عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه
ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبد الله والحميري،

عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، ست، (م ت).
(٣) الفهرست: ٥٨ / ٢٣١.

(٤) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ١٨.
(٥) رجال الشيخ: ٣٧٤ / ١.
(٦) رجال الشيخ: ٣٨٥ / ٦.

(٧) التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٥٠، االستبصار ١: ٤٤٠ / ١٦٩٤.
(٨) التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨١، االستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٧

(٩٢)
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١٤٥٣ / ٥٧ - الحسين بن سلمة (١):
أبو عمار الهمداني (٢) الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٣).
١٤٥٤ / ٥٨ - الحسين بن سليمان (٤) الكناني:

كوفي، أبو عبد الله، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
١٤٥٥ / ٥٩ - الحسين بن سهل بن نوح:

من أصحاب الجواد عليه لسالم، رجال الشيخ (٦) (٧).
١٤٥٦ / ٦٠ - الحسين بن سيف بن عميرة:

أبو عبد الله النخعي، له كتابان، روى عنه: علي بن الحكم، رجال
النجاشي (٨).

له كتاب (٩)، روى عنه: محمد بن خالد البرقي وأحمد بن محمد بن
عيسى، الفهرست (١٠).

.
____________________

(١) مسلمة (خ ل)، (م ت).
(٢) الخارفي، جخ، (م ت).

(٣) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٨٠.
(٤) سلمان (خ ل)، (م ت).

(٥) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٨٣.
(٦) رجال الشيخ: ٣٧٤ / ٥.

(٧) الحسين بن سيف الكندي: العدوي الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٣ / ٧٦.
(٨) رجال النجاشي: ٥٦ / ١٣٠.

(٩) له كتاب، أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن
أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن الحسين بن سيف البغدادي وأحمد بن محمد

ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عنه، ست، (م ت).
(١٠) الفهرست: ٥٥ / ٢٠٩، وفيه:... وأحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن

الحكم عنه

(٩٣)
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١٤٥٧ / ٦١ - الحسين بن شاذويه:
أبو عبد الله الصفار، وكان صحافا فيقال: الصحاف، كان ثقة، قليل

الحديث، له كتاب الصالة واألعمال، كتاب أسماء أمير المؤمنين عليه السالم،
روى عنه: جعفر بن محمد، رجال النجاشي (١).

قمي، زعم القميون أنه كان غاليا، ورأيت له كتابا في الصالة سديدا،
رجال ابن الغضائري (٢). والذي أعمل عليه قبول روايته، حيث عدله

النجاشي، ولم يذكر ابن الغضائري ما يدل على ضعفه نصا، الخالصة (٣).
١٤٥٨ / ٦٢ - الحسين بن شداد بن رشيد:

الجعفي، الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال
الشيخ (٤).

١٤٥٩ / ٦٣ - الحسين بن شعيب المدائني:
من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٥) (٦).

١٤٦٠ / ٦٤ - الحسين بن شهاب بن عبد ربه:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧) (٨).

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ٦٥ / ١٥٣.
(٢) مجمع الرجال ٢: ١٨٠.

(٣) الخالصة: ٥٢ / ٢١.
(٤) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٧٤.
(٥) رجال الشيخ: ٣٥٦ / ٣٣.

(٦) الحسين الشيباني غير موجود فيهم، والظاهر أنه ابن زرارة، فإنه شيباني، كما
تقدم، (م ت).

(٧) رجال الشيخ: ١٩٥ / ٣٠٤.
(٨) الحسين بن شهاب الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٤ / ٩٦

(٩٤)
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١٤٦١ / ٦٥ - الحسين بن صالح الخثعمي:
من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (١).

١٤٦٢ / ٦٦ - الحسين بن الصباح:
ذكره ابن داود راويا عن الكشي أنه ممدوح (٢). ولم أجده في الكشي

أصال.
١٤٦٣ / ٦٧ - الحسين بن صدقة:

ثقة، من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
١٤٦٤ / ٦٨ - الحسين بن طريف (٤):

من أصحاب الهادي عليه السالم، رجال الشيخ (٥) (٦).
١٤٦٥ / ٦٩ - الحسين بن عبد ربه:

روى الكشي، عن محمد بن مسعود قال: حدثني محمد بن نصير،
قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى: أنه كان وكيال، وهذا سند

صحيح، الخالصة (٧).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٥٦ / ٣٦.

(٢) رجال ابن داود: ٨٠ / ٤٨١.
(٣) رجال الشيخ: ٣٣٥ / ١٢، وفي بعض نسخه: الحسن.

(٤) في نسختي: (م) و (ت): ظريف.
(٥) رجال الشيخ: ٣٨٥ / ١١، وفيه: الحسن بن ظريف (الحسين بن طريف خ ل).
(٦) القاضي خطيب الدين أبو منصور الحسين بن عبد الجبار الطوسي: نزيل قاشان،

فقيه، ثقة، صالح، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٥٠ / ٩٢، وفي بعض
نسخه: خطير الدين.

الحسين بن عبد الصمد، شيخ االسالم والمسلمين، أبو شيخنا البهائي، صدق
اجتهاده الشيخ زين الدين رضي الله عنهما، (م ح ق ي).

(٧) الخالصة: ٥١ / ١٤

(٩٥)
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وذكره ابن داود راويا عن الكشي بعنوان: الحسن، وأنه كان وكيال (١)
وفيما عندنا من نسخ الكشي: الحسين (٢).

وبالجملة الذي يظهر من الكشي عند ذكر علي بن الحسين بن عبد ربه
وأبي علي بن بالل وأبي علي بن راشد: ان علي بن الحسين بن عبد ربه

وكيل ال الحسين بن عبد ربه (٣)، فالحظه.
١٤٦٦ / ٧٠ - الحسين بن عبد الله (٤) األرجاني:

من أصحاب الباقر (٥) والصادق (٦) عليهما السالم، رجال الشيخ.
١٤٦٧ / ٧١ - الحسين بن عبد الله البجلي:

الكوفي، مولى حرير (٧) بن عبد الله، من أصحاب الصادق عليه السالم،
رجال الشيخ (٨) (٩).

١٤٦٨ / ٧٢ - الحسين بن عبد الله بن جعفر:
له مكاتبة، رجال النجاشي، عند ذكر أخيه محمد بن عبد الله بن

.
____________________

(١) رجال ابن داود: ٧٤ / ٤٢٩.
(٢) رجال الكشي: ٥١٢ / ٩٩١.

(٣) رجال الكشي: ٥١٣ / ٩٩٢، ولكن يظهر من الحديث الذي قبله ان الحسين بن
عبد ربه أيضا كان وكيال، ثم إنه أقام مقامه أبا علي بن راشد، راجع رجال

الكشي: ٥١٢ / ٩٩١.
(٤) الحسين بن عبد الله: كوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٥ / ٣٠١.

(٥) رجال الشيخ: ١٣١ / ٢٣.

(٦) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٩٤.
(٧) هكذا رسمت في نسخة (ش)، وفي نسختي (م) و (ت): حريز، وفي المصدر:

جرير.
(٨) رجال الشيخ: ١٨٢ / ٦٠.

(٩) الحسين بن عبد الله البرجاني، روى عنه: صالح بن حمزة، ق جخ. (م ت)
رجال الشيخ: ١٨٤ / ٩٤، وفي بعض نسخه: البر االرجاني.

(٩٦)
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جعفر (١) (٢).
١٤٦٩ / ٧٣ - الحسين بن عبد الله بن عبيد الله:

ابن العباس بن عبد المطلب، تابعي (٣)، روى عنه: قيس بن الربيع،
من أصحاب الباقر (٤) والصادق (٥) عليهما السالم، رجال الشيخ.

١٤٧٠ / ٧٤ - الحسين بن عبد الملك األودي:
الذي ابنه أحمد بن الحسين الثقة، لم أجد في كتب الرجال في شأنه

شيئا من جرح وال تعديل.
١٤٧١ / ٧٥ - الحسين بن عبد الواحد القصري:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
١٤٧٢ / ٧٦ - الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم:

الغضائري، أبو عبد الله، شيخنا رحمه الله (٧)، له كتب، أجازنا جميعها
وجميع رواياته عن شيوخه، ومات في سنة إحدى عشر وأربعمائة، رجال

النجاشي (٨).
كثير السماع، عارف بالرجال، وله تصانيف ذكرناها في الفهرست،

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ٣٥٤ / ٩٤٩.
(٢) الحسين بن عبد الله بن ضميرة: السلمي، ين جخ، المدني، ق جخ، (م ت).

رجال الشيخ: ١١٢ / ٤ و ١٨٤ / ٨٤، وفي بعض نسخه: ضمرة.
(٣) مدني، سمع ربيعة بن عباد الدئلي، جخ، (م ت).

(٤) رجال الشيخ: ١٣٠ / ٨.
(٥) رجال الشيخ: ١٨٢ / ٥٧.
(٦) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٨٧.

(٧) وثقه ابن طاووس في كتاب النجوم، (م ت). فرج المهموم: ٩٧.
(٨) رجال النجاشي: ٦٩ / ١٦٦

(٩٧)
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سمعنا منه وأجاز لنا بجميع رواياته (١)، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم
رجال الشيخ (٢).

وقوله: ذكرناها في الفهرست ليس بمستقيم، ألني لم أجده في
الفهرست أصال، وكذا ذكره ابن داود راويا عن الفهرست (٣).

واعلم أن ابن الغضائري المذكور في الخالصة (٤) وغيره - الذي له
كتابان في الرجال - هو أحمد بن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري،

كما يظهر من كالم السيد ابن طاووس في كتاب الرجال عند نقله عن ابن
الغضائري حيث قال: ومن كتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله

الغضائري المقصور على ذكر الضعفاء (٥)... إلى آخره (٦).
وقال في آخر كتابه: أقول أنا إن أحمد بن الحسين على ما يظهر لي

هو: ابن الحسين بن عبيد الله الغضائري رحمه الله.
وكذا يظهر من الخالصة عند ذكر إسماعيل بن مهران (٧) وأبي

شداخ (٨).
١٤٧٣ / ٧٧ - الحسين بن عبيد الله بن حمران:

الهمداني، المعروف بالسكوني، من أصحابنا الكوفيين، ثقة له
.

____________________
(١) مات سنة إحدى عشرة وأربعمائة، جخ، (م ت).

(٢) رجال الشيخ: ٤٢٥ / ٥٢.
(٣) رجال ابن داود: ٨٠ / ٤٨٢.

(٤) الخالصة: ٥٠ / ١١.
(٥) قال هذه العبارة مرارا، (م ت).
التحرير الطاووسي: ٤، ٥، ١٥٣.

(٦) التحرير الطاووسي: ٥.
(٧) الخالصة: ٨ / ٦.

(٨) الخالصة: ١٩١ / ٣٧

(٩٨)
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كتاب روى عنه: الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، رجال
النجاشي (١).

١٤٧٤ / ٧٨ - الحسين بن عبيد الله السعدي:
أبو عبد الله، ابن عبيد الله بن سهل، ممن طعن عليه ورمي بالغلو، له

كتب صحيحة الحديث، رجال النجاشي - وعد من جملة كتبه كتاب المتعة،
وقال: - أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان، قال: حدثنا علي بن حاتم، قال:
حدثنا أحمد بن علي الفائدي، عن الحسين بكتاب المتعة خاصة، وروى

كتبه (٢) محمد بن يحيى (٣).
وقال الشيخ في الفهرست: الحسين بن عبد الله بن سهل، له كتاب

المتعة، أخبرنا (به): أحمد بن عبدون، عن الحسين بن علي بن شيبان
القزويني، عن علي بن حاتم، (عنه) (٤) (٥).

وقال في الرجال: الحسين بن عبيد الله بن سهل، روى عنه: ابن
حاتم، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم (٦)، انتهى. والظاهر أنهم واحد.

١٤٧٥ / ٧٩ - الحسين بن عبيد الله القمي:
يرمى بالغلو، من أصحاب الهادي عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
الحسين بن عبيد الله المحرر القمي، اخرج من قم في وقت كانوا

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ٥٧ / ١٣٤.
(٢) كلها في األيمان واإلسالم وفروعهما وأصولهما، (م ت).

(٣) رجال النجاشي: ٤٢ / ٨٦.
(٤) ما بين األقواس لم يرد في نسخة (ش).

(٥) الفهرست: ٥٧ / ٢٢٠.
(٦) رجال الشيخ: ٤٢٥ / ٥٤، وفي بعض نسخه: عبد الله.

(٧) رجال الشيخ: ٣٨٦ / ١٩

(٩٩)
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يخرجون منها من اتهموه، رجال الكشي (١).
والظاهر أنهما واحد، وهذا غير الحسين بن عبيد الله بن سهل، ألنه

من جملة من لم يرو عن األئمة عليهم السالم (٢)، وهذا من رجال الهادي عليه السالم.
وذكر ابن داود في هذا المقام خمسة رجال.

األول: الحسن بن عبيد الله، حيث قال: الحسن بن عبيد الله بن سهل،
لم جخ، له كتاب المتعة (٣)، انتهى.

والظاهر أنه هو الذي نقلناه من النجاشي والشيخ بعنوان: الحسين بن
عبيد الله (٤) أوال، وذكره بعنوان الحسن اشتباه.

والثاني: الحسن بن عبد الله القمي، يرمى بالغلو (٥).
والثالث: الحسين بن عبد الله القمي، دي جخ، يرمى بالغلو (٦)، انتهى.

والظاهر أن الثاني هو األول أو الثالث (٧)، ألني لم أجد في كتب
الرجال بهذه الصفة غيرهما، وهما الحسين بن عبيد الله ال الحسن بن

عبد الله.
والرابع: الحسين بن عبيد الله السعدي، أبو عبد الله ابن عبيد الله بن

سهل، قمي، يرمى بالغلو جش كش، (٨) انتهى.
.

____________________
(١) رجال الكشي: ٥١٢ / ٩٩٠، وفيه: من اتهموه بالغلو.

(٢) رجال الشيخ: ٤٢٥ / ٥٤، وفي بعض نسخه: عبد الله.
(٣) رجال ابن داود: ٧٤ / ٤٣١.

(٤) انظر رجال الشيخ: ٤٢٥ / ٥٤ ورجال النجاشي: ٤٢ / ٨٦.
(٥) رجال ابن داود: ٢٣٨ / ١٢٣.
(٦) رجال ابن داود: ٢٤٠ / ١٤١.

(٧) في نسخة (م): والثالث.
(٨) رجال ابن داود: ٢٤٠ / ١٤٢، وفيه: الحسين بن عبد الله..

(١٠٠)
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والظاهر أنه هو المذكور أوال وذكرنا أنه الحسين.
والخامس: الحسين بن عبيد الله المحرر، روي أنه اخرج من قم مع

المتهمين بالغلو (١)، انتهى.
وهذا هو الذي ذكره الكشي (٢)، وذكرنا (٣) أنه الحسين بن عبيد الله

الذي من أصحاب الهادي عليه السالم (٤).
وبالجملة الذي يخطر ببالي أنهم (٥) رجالن كما يظهر من مطالعة

كتب الرجال بأدنى تأمل (٦).
١٤٧٦ / ٨٠ - الحسين بن عثمان األحمسي (٧) البجلي:

كوفي، ثقة، ذكره أبو العباس في رجال الصادق عليه السالم، كتابه رواية
محمد بن أبي عمير (٨)، رجال النجاشي (٩).

١٤٧٧ / ٨١ - الحسين بن عثمان بن زياد:
الرواسي، روى الكشي عن حمدويه، قال: سمعت أشياخي يذكرون

إن حمادا وجعفرا والحسين بني عثمان بن زياد الرواسي - وحماد يلقب
.

____________________
(١) رجال ابن داود: ٢٤٠ / ١٤٣، وفيه: الحسين بن عبد الله...

(٢) رجال الكشي: ٥١٢ / ٩٩٠.
(٣) في نسختي (م) و (ت): وذكر.

(٤) رجال الشيخ: ٣٨٦ / ١٩.
(٥) في نسختي (م) و (ت): أنهما.

(٦) الحسين بن عتيبة: أبو محمد الكوفي، الكندي، مولى، زيدي، بتري، ق جخ،
(م ت). رجال الشيخ: ١٨٤ / ١٠٢، وفيه: الحكم بن عتيبة...

(٧) مولى، كوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٥ / ٣٠٣.
(٨) أخبرناه: محمد بن محمد، عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة، عن الصفار،

قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسين، جش،
(م ت).

(٩) رجال النجاشي: ٥٤ / ١٢٢

(١٠١)
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بالناب - كلهم ثقات فاضلون خيار (١).
وقال الشيخ في الفهرست: له كتاب (٢)، روى عنه: محمد بن

عياش (٣).
١٤٧٨ / ٨٢ - الحسين بن عثمان (٤) بن شريك:

ابن عدي، العامري (٥) الوحيدي، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي
الحسن عليه السالم، ذكره أصحابنا في رجال الصادق عليه السالم، له كتاب تختلف

الرواية فيه، فمنها ما رواه ابن أبي عمير، رجال النجاشي (٦).
وذكر العالمة قدس سره في الخالصة راويا عن الكشي عن حمدويه عن

أشياخه: ان الحسين بن عثمان خير فاضل ثقة (٧)، انتهى.
والعجب ان الكشي ذكر هذه الرواية في شأن الحسين بن عثمان بن

زياد الرواسي (٨) كما نقلناه قبيل هذا، وأعجب منه ان العالمة قدس سره ذكر هذه
الرواية مرة في شأن جعفر بن عثمان بن زياد الرواسي (٩)، ومرة في شأن

أخيه حماد، وقال: الحسين أخوه وجعفر أوالد عثمان بن زياد الرواسي
.

____________________
(١) رجال الكشي: ٣٧٢ / ٦٩٤.

(٢) أخبرنا به: أحمد بن عبدون، عن األنباري، عن حميد، عن أبي جعفر محمد بن
عياش، عنه، ست، (م ت).

(٣) الفهرست: ٥٧ / ٢٢٦.
(٤) الحسين بن عثمان: له كتاب، أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل،

عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن ابن أبي عمير،
عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٥٦ / ٢١٤.

(٥) الكوفي، أسند عنه، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٢ / ٦٣.
(٦) رجال النجاشي: ٥٣ / ١١٩.

(٧) الخالصة: ٥١ / ١٥.
(٨) رجال الكشي: ٣٧٢ / ٦٩٤.

(٩) الخالصة: ٣٢ / ١١.

(١٠٢)
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فاضلون خيار ثقات، قال الكشي عن حمدويه عن أشياخه (١)، انتهى. اللهم
إال أن يقال أنهما واحد، وهو بعيد جدا.
١٤٧٩ / ٨٣ - الحسين بن عطية (٢):

أبو ناب الدغشي، أخو مالك وعلي، من أصحاب الصادق عليه السالم،
رجال الشيخ (٣).

١٤٨٠ / ٨٤ - الحسين بن عطية الحناط:
السلمي الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

١٤٨١ / ٨٥ - الحسين بن علوان (٥) الكلبي:
موالهم، كوفي، عامي، وأخوه الحسن، يكنى أبا محمد، ثقة، رويا

عن الصادق عليه السالم، وليس للحسين (٦) كتاب، والحسن أخص بنا وأولى،
روى الحسين عن األعمش وهشام بن عروة، وللحسين كتاب تختلف

رواياته، روى عنه: هارون بن مسلم، رجال النجاشي (٧).
.

____________________
(١) الخالصة: ٥٦ / ٣.

(٢) الحسين الشيباني غير موجود هنا، وكذا الحسين العطار، (م ت).
الحسين بن عطية الدغشي: المحاربي الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال

الشيخ: ١٨٣ / ٧٩.
الحسين بن عطية: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٥ / ٣٠٩.

(٣) رجال الشيخ: ١٩٥ / ٢٩٥.
(٤) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٧١.

(٥) الحسين بن علوان: له كتاب، أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن،
عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله،

عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٥٥ / ٢٠٨.
الحسين بن علوان الكلبي: موالهم، كوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٤ / ١٠١.

(٦) جاء في هامش النسخ الثالث: الحسن ظاهرا.
(٧) رجال النجاشي: ٥٢ / ١١٦، وفيه: وليس للحسن كتاب

(١٠٣)
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وفيه شئ، وإن شئت التفصيل فالحظ ترجمة أخيه الحسن (١).
وقال الكشي: إنه من رجال العامة، إال أن له ميال ومودة شديدة، وقد

قيل: إنه كان مستورا ولم يكن مخالفا (٢).
وقال العالمة في الخالصة: قال ابن عقدة: الحسن (٣) كان أوثق من

أخيه واحمد عند أصحابنا (٤) (٥).
١٤٨٢ / ٨٦ - الحسين بن علي (٦):

روى عن: حميد بن زياد، روى عنه: ابن نوح، في من لم يرو عن
األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٧).

.
____________________

(١) تقدم برقم: ١٣٠٦ / ٨٧.
(٢) رجال الكشي: ٣٩٠ / ٧٣٣، وفيه: الحسين بن علوان والكلبي... وقد قيل إن

الكلبي كان مستورا...
(٣) في الكافي عن سماعة - بعد خبر طويل -: فلم يزل الكلبي النسابة يدين الله بحب

أهل هذا البيت حتى مات. فيحتمل الحسين والحسن والله تعالى يعلم، (م ت).
أصول الكافي ١: ٢٨٣ / ذيل الحديث ٦.

(٤) الخالصة: ٢١٦ / ٦.
(٥) السيدان رضي الدين الحسين وبدر الدين الحسن ابنا السيد أبي الرضا عبد الله بن
الحسين، صالحان ورعان، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٥٧ / ١١٤ و ١١٥.

السيد رضي الدين أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي الرضا: الحسيني
المرعشي، صالح، دين، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٥٧ / ١١٣.

(٦) الشيخ بهاء الدين الحسين بن علي بن أميركا: متكلم، فقيه، دين، ب، (م ت).
فهرست منتجب الدين: ٥٥ / ١٠٥.

الشيخ الحسين بن علي الحاجي: الشيعي، الطبري، بهوشم، ثقة، صالح،
فقيه، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٤٩ / ٨٨.

السيد عالء الدين الحسين بن علي: الحسيني بسبزوار، صالح، دين، ب، (م ت).
فهرست منتجب الدين: ٥٣ / ٩٩.

(٧) رجال الشيخ: ٤٢٥ / ٤٩

(١٠٤)
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١٤٨٣ / ٨٧ - الحسين بن علي أبو عبد الله المصري (١):
متكلم ثقة، سكن مصر، وسمع من علي بن قادم وأبي داود الطيالسي

ونظرائهم، له كتب، رجال النجاشي (٢).
وفي الخالصة في موضع ثقة: فقيه (٣). ولعله اشتباه.

١٤٨٤ / ٨٨ - الحسين بن علي بن أحمد:
روى عنه: ابن بابويه محمد بن علي (٤)، في من لم يرو عن

األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٥).
١٤٨٥ / ٨٩ - الحسين بن علي بن الحسن:

ابن الحسن (٦)، صاحب فخ، من أصحاب الصادق عليه السالم (٧). والفخ:
اسم موضع بمكة (٨) (٩).

____________________
(١) البصري (خ ل)، (م ت).

(٢) رجال النجاشي: ٦٦ / ١٥٥.
(٣) الخالصة: ٥٢ / ٢٣.

(٤) ابن عقدة كذا، (م ت).
رجال الشيخ: ٤٢٤ / ٤٢، وفيه:... عنه ابن بابويه محمد بن علي عن ابن

عقدة.
(٥) رجال الشيخ: ٤٢٤ / ٤٢.

(٦) ابن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السالم، مدني، جخ، (م ت).
(٧) رجال الشيخ: ١٨٢ / ٥٦.

(٨) معجم البلدان ٤: ٢٣٧.
(٩) الحسين بن علي بن الحسن: ابن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السالم، المدني،

المكفوف، الينبعي، ق جخ، (م ت).
رجال الشيخ: ١٧٩ / ٣، وفيه: الحسن بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن

ابن علي...

(١٠٥)
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١٤٨٦ / ٩٠ - الحسين بن علي بن الحسين:
ابن علي بن أبي طالب عليه السالم (١)، عم الصادق عليه السالم، تابعي، مدني،

مات سنة سبع وخمسين ومائة، دفن بالبقيع، يكنى أبا عبد الله،
وله أربع وستون (٢) سنة، من أصحاب علي بن الحسين (٣) والباقر (٤)

والصادق (٥) عليهم السالم، رجال الشيخ.
وفي إرشاد المفيد رحمه الله، أنه كان فاضال ورعا (٦) (٧).

١٤٨٧ / ٩١ - الحسين بن علي بن الحسين:
ابن محمد بن يوسف الوزير، أبو القاسم المغربي، من ولد بالش (٨)

ابن بهرام جور، وأمه فاطمة بنت أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر
النعماني، شيخنا (٩) صاحب كتاب الغيبة، له كتب (١٠)، رجال النجاشي (١١).

____________________
(١) ابنه روى عن أبيه، جخ، (م ت).

(٢) في هامش النسخ الثالث: سبعون (خ ل).
(٣) رجال الشيخ: ١١٢ / ٥.
(٤) رجال الشيخ: ١٣٠ / ٧.

(٥) رجال الشيخ: ١٨٢ / ٥٤، وفيه: وله أربع وسبعون سنة.
(٦) االرشاد ٢: ١٧٤.

(٧) الشيخ األمام الحسين بن علي بن عبد الصمد: التميمي، السبزواري، فقيه، ثقة،
ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٥٣ / ١٠٠.

الشيخ األمام جمال الدين أبو الفتوح الحسين بن علي بن محمد: الخزاعي،
الرازي، عالم، واعظ، مفسر، دين، له تصانيف، منها: التفسير المسمى بروض الجنان

وروح الجنان في تفسير القران عشرين مجلدا، وروح األحباب في شرح الشهاب،
قرأتهما عليه، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٤٥ / ٧٨. سيأتي برقم: ١٤٩٣ / ٩٧.

(٨) في نسختي (م) و (ت) والمصدر: بالس.
(٩) إلى هنا صه، (م ت). الخالصة: ٥٣ / ٢٩، وفيها: بالس.

(١٠) توفي رحمه الله يوم النصف من شهر رمضان سنة ثمان عشرة وأربعمائة، جش، (م ت).
(١١) رجال النجاشي: ٦٩ / ١٦٧.

(١٠٦)
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١٤٨٨ / ٩٢ - الحسين بن علي بن الحسين (١):
ابن موسى بن بابويه القمي، أبو عبد الله (٢)، ثقة، روى عن أبيه

إجازة، له كتب، روى عنه: الحسين بن عبيد الله، رجال النجاشي (٣).
كثير الرواية، يروى عن جماعة وعن أبيه وعن أخيه محمد بن علي،

ثقة، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٤) (٥).
١٤٨٩ / ٩٣ - الحسين بن علي الحزاز (٦):

القمي، أبو عبد الله، روى عن حمزة بن القاسم وغيره، له كتاب
الزيارات، رجال النجاشي (٧).

١٤٩٠ / ٩٤ - الحسين بن علي الخواتيمي:
وهو متهم، قال نصر بن الصباح: إن الحسين بن علي الخواتيمي كان
غاليا ملعونا، وكان قد أدرك الرضا عليه السالم، رجال الكشي (٨).

١٤٩١ / ٩٥ - الحسين بن علي بن زكريا:
ابن صالح بن زفر العدوي، أبو سعيد البصري، ضعيف جدا،

.
____________________

(١) الشيخ أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسين: ابن بابويه، وابنه الشيخ ثقة الدين
الحسن، وابنه الحسين، فقهاء صلحاء، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين:

٤٤ / ٧٥ و ٧٦ و ٧٧.
(٢) ولد مع أخيه بدعوة صاحب األمر عليه السالم كما يظهر من ترجمة أخيه، (م ت).

(٣) رجال النجاشي: ٦٨ / ١٦٣.
(٤) رجال الشيخ: ٤٢٣ / ٢٨.

(٥) الحسين بن علي: القمي، د جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٧٤ / ٦.
(٦) في نسخة (ت) والمصدر: الخزاز.

(٧) رجال النجاشي: ٦٨ / ١٦٤.
(٨) رجال الكشي: ٥١٩ / ٩٩٨، وفي بعض نسخه بدل وهو متهم: وهو منهم

(١٠٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

كذاب، رجال ابن الغضائري (١).
١٤٩٢ / ٩٦ - الحسين بن علي بن سفيان:

ابن خالد بن سفيان، أبو عبد الله البزوفري، شيخ ثقة، جليل، من
أصحابنا، له كتب، روى عنه: أحمد بن عبد الواحد أبو عبد الله البزار (٢)،

رجال النجاشي (٣).
خاصي، له كتب ذكرناها في الفهرست، روى عنه: التلعكبري (٤)

والحسين بن عبيد الله ومحمد بن محمد بن النعمان، في من لم يرو عن
األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٥). ولم أجد في الفهرست أصال.

وذكره العالمة قدس سره مرة بعنوان: الحسن (٦)، ومرة بعنوان الحسين (٧)،
والظاهر أنه الحسين. وذكره بعنوان الحسن سهو، كما يظهر من ذكرهما،

وألني لم أجده في كتب الرجال أصال (٨).
١٤٩٣ / ٩٧ - الحسين بن علي بن محمد:

الخزاعي الرازي، جمال الدين أبو الفتوح، عالم، فاضل، دين، ثقة،
عين، واعظ، مفسر، له تصانيف، منها التفسير المسمى بروض الجنان

.
____________________

(١) مجمع الرجال ٢: ١٩٠، ولم يرد فيه: البصري.
(٢) في نسختي (م) و (ت) والمصدر: البزاز.

(٣) رجال النجاشي: ٦٨ / ١٦٢.
(٤) وأخبرنا عنه جماعة، منهم: أحمد بن عبدون والحسين والشيخ، لم جخ،

(م ت).
(٥) رجال الشيخ: ٤٢٣ / ٢٧.

(٦) الخالصة: ٤٠ / ١٠.
(٧) الخالصة: ٥٠ / ٩.

(٨) السيد الحسين بن علي بن عبد الله: الجعفري، صالح، فقيه، ب، (م ت).
فهرست منتجب الدين: ٦١ / ١٣٣

(١٠٨)
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روح الجنان في تفسير القرآن، عشرين مجلد (١).
١٤٩٤ / ٩٨ الحسين بن علي بن نجيح:

الجعفي، موالهم، الكوفي، أبو عبد الله، من أصحاب الصادق عليه السالم،
رجال الشيخ (٢).

١٤٩٥ / ٩٩ - الحسين بن علي بن يقطين:
ثقة، من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

١٤٩٦ / ١٠٠ - الحسين بن عمار الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

١٤٩٧ / ١٠١ - الحسين بن عمارة البرجمي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

١٤٩٨ / ١٠٢ - الحسين بن عمرو بن محمد:
ابن شداد األزدي، موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم،

رجال الشيخ (٦).
١٤٩٩ / ١٠٣ - الحسين بن عمرو بن يزيد:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
.

____________________
(١) راجع فهرست منتجب الدين: ٤٥ / ٧٨. وهذه الترجمة لم ترد في نسختي (م)
و (ت)، علما أنها تقدمت في حاشية التقي المجلسي قدس سره آخر الترجمة رقم:

.١٤٨٦ / ٩٠
(٢) رجال الشيخ: ١٨٢ / ٦٤.
(٣) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢٠.
(٤) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٩٨.
(٥) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٩٩.

(٦) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٨٩، وفيه: ابن عمر.
(٧) رجال الشيخ: ١٩٥ / ٢٩٨، وفيه: ابن عمر

(١٠٩)
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١٥٠٠ / ١٠٤ - الحسين بن عمر بن سلمان:
روى أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عنه، رجال النجاشي (١).

١٥٠١ / ١٠٥ - الحسين بن عمر بن يزيد:
ثقة، من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

١٥٠٢ / ١٠٦ - الحسين بن عنبسة الصوفي:
ذكرناه بعنوان: الحسن بن عنبسة (٣).

١٥٠٣ / ١٠٧ - الحسين الغزال الكنتجي:
يروي عن العياشي، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٤) (٥).

١٥٠٤ / ١٠٨ - الحسين بن الفرج:
ذكرناه بعنوان: الحسين أبو علي بن الفرج (٦).

١٥٠٥ / ١٠٩ - الحسين بن القاسم (٧) العباسي:
من أصحاب الكاظم (٨) والرضا (٩) عليهما السالم، رجال الشيخ (١٠).

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ٥٦ / ١٢٨.
(٢) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢٢.
(٣) تقدم برقم: ١٣٤٤ / ١٢٥.

(٤) رجال الشيخ: ٤٢١ / ١٢، وفي بعض نسخه: الكتنجي.
(٥) الشيخ األمام موفق الدين الحسين بن الفتح: الواعظ البكر آبادي الجرجاني، فقيه،

صالح، ثقة، قرأ على الشيخ أبي علي الطوسي، وقرأ عليه الفقه سديد الدين
محمود الحمصي رحمه الله، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٤٦ / ٧٩.

(٦) تقدم برقم: ١٤٠٠ / ٤.
(٧) الحسين بن القاسم: ضا جخ، (م ت).

(٨) رجال الشيخ: ٣٣٦ / ٢٩، وفي بعض نسخه هنا وفي أصحاب الرضا عليه السالم: الحسن.
(٩) رجال الشيخ: ٣٥٦ / ٣٤.

(١٠) الشيخ نصير الدين أبو عبد الله الحسين بن الشيخ األمام قطب بن الحسن:
الراوندي، عالم، صالح، شهيد، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٥٦ / ١١١،

وفيه:... قطب الدين أبي الحسين الراوندي.

(١١٠)
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١٥٠٦ / ١١٠ - الحسين بن القاسم بن محمد:
ابن أيوب بن شمون، أبو عبد الله الكاتب، وكان أبوه القاسم من جلة

أصحابنا، له كتاب أسماء أمير المؤمنين عليه السالم من القرآن، وكتاب التوحيد،
روى عنه: أبو طالب األنباري، رجال النجاشي (١).

وروى العالمة قدس سره في الخالصة عن ابن الغضائري: أن الحسين
ابن القاسم بن أيوب بن شمون ضعفوه، وهو عندي ثقة، لكن بحث
فيمن يروي عنه، وكان أبوه القاسم من وجوه الشيعة، ولكن لم يرو

شيئا (٢).
وذكره ابن داود في البابين (٣).

١٥٠٧ / ١١١ - الحسين بن قياما:
واقفي، من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

وفي الكشي روايتان في ذمه، إحداهما صحيحة (٥).
١٥٠٨ / ١١٢ - الحسين بن كثير القالنسي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
١٥٠٩ / ١١٣ - الحسين بن كثير الكالبي:

الجعفري، الحزاز (٧)، الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق عليه السالم،
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ٦٦ / ١٥٧.

(٢) الخالصة: ٥٢ / ٢٥.
(٣) رجال ابن داود: ٨١ / ٤٩٢ و ٢٤١ / ١٤٨.

(٤) رجال الشيخ: ٣٣٦ / ٢٨.
(٥) رجال الكشي: ٥٥٣ / ١٠٤٤ و ١٠٤٥.

(٦) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٩٣.
(٧) في نسخة (م) والمصدر: الخزاز

(١١١)
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رجال الشيخ (١) (٢).
١٥١٠ / ١١٤ - الحسين بن كيسان:

واقفي، من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
١٥١١ / ١١٥ - الحسين بن ماذويه الصفار:

له كتاب، الفهرست (٤).
١٥١٢ / ١١٦ - الحسين بن مالك القمي:

ثقة، من أصحاب الهادي عليه السالم، رجال الشيخ (٥). وكذا في باب
الوصايا، وفي باب الرجوع من النكاح من التهذيب (٦)، وفي رجال ابن

داود (٧).
وأما في الخالصة: الحسن بن مالك (٨). ولعله اشتباه.

١٥١٣ / ١١٧ - الحسين بن المبارك:
له كتاب (٩)، روى (١٠) أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عنه، رجال

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٩٢.
(٢) ثم قال: الحسين بن كثير الخزاز: الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ:

.١٨٤ / ٩١
(٣) رجال الشيخ: ٣٣٦ / ٢٧.

(٤) الفهرست: ٥٦ / ٢١٩، وفيه: شاذويه.
(٥) رجال الشيخ: ٣٨٥ / ٨.

(٦) التهذيب ٩: ١٨٩ / ٧٥٨ و ٧٥٩.
(٧) رجال ابن داود: ٨١ / ٤٩٣.

(٨) الخالصة: ٣٩ / ٦.
(٩) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي

عبد الله، عن أبيه، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٥٦ / ٢١١.
(١٠) في نسختي (م) و (ت) زيادة: عنه

(١١٢)
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النجاشي (١).
١٥١٤ / ١١٨ - الحسين بن محمد بن أبي طلحة:
من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

١٥١٥ / ١١٩ - الحسين بن محمد األشناني:
الرازي، أبو عبد الله العدل، كذا وصفه ابن بابويه في أخبار عيون (٣)

الرضا عليه السالم (٤).
١٥١٦ / ١٢٠ - الحسين بن محمد بن جعفر:

الخالع، أبو عبد الله، الشاعر األديب، له كتب، رجال النجاشي (٥) (٦).
١٥١٧ / ١٢١ - الحسين بن محمد بن حي:

من أصحاب الهادي عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
١٥١٨ / ١٢٢ - الحسين بن محمد بن سليمان:

له كتاب (٨)، روى أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه، الفهرست (٩).
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ٥٦ / ١٢٩.

(٢) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢٨.
(٣) الصواب: عيون أخبار، (م ت).

(٤) عيون أخبار الرضا عليه السالم ١: ١٢٧ / ٢٢ باب ١١.
(٥) رجال النجاشي: ٧٠ / ١٦٨.

(٦) الفقيه الحسين بن محمد الرهو آبادي: صالح، واعظ ب، (م ت). فهرست
منتجب الدين: ٦٧ / ١٤٤، وفي بعض نسخه: الزينوآبادي.

الفقيه الحسين بن محمد الزنجاني: المجاور بالحرمين، صالح، ب، (م ت).
فهرست منتجب الدين: ٦٠ / ١٢٨، وفي بعض نسخه: الريحاني.

(٧) رجال الشيخ: ٣٨٥ / ١٣.
(٨) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله،

عن أخيه، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٥٦ / ٢١٣، وفيه بدل عن أخيه: عن أبيه.
(٩) الفهرست: ٥٦ / ٢١٣

(١١٣)
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١٥١٩ / ١٢٣ - الحسين بن محمد بن عامر:
المذكور في األسانيد (١) هو: الحسين بن محمد بن عمران األشعري

الثقة كما يظهر من النجاشي عند ترجمة عبد الله بن عامر بن عمران (٢).
١٥٢٠ / ١٢٤ - الحسين بن محمد بن علي:

األزدي، أبو عبد الله، ثقة، من أصحابنا، كوفي، كان الغالب عليه علم
السير واآلداب والشعر، له كتب، روى عنه: المنذر بن محمد بن المنذر،

رجال النجاشي (٣).
١٥٢١ / ١٢٥ - الحسين بن محمد بن عمران (٤):

ابن أبي بكر األشعري القمي، أبو عبد الله، ثقة، له كتاب نوادر، روى
عنه: محمد بن يعقوب، رجال النجاشي (٥) (٦).
١٥٢٢ / ١٢٦ - الحسين بن محمد بن عمران:

كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
.

____________________
(١) راجع أصول الكافي ١: ٣٧ / ٢ و ٣٨٩ / ٤ و ٤٥١ / ١ والتهذيب ٣: ٨٤ / ٢٤٠.

(٢) رجال النجاشي: ٢١٨ / ٥٧٠.
(٣) رجال النجاشي: ٦٥ / ١٥٤.

(٤) هو ما تقدم بعنوان ابن عامر، (م ت). تقدم برقم: ١٥١٩ / ١٢٣.
(٥) رجال النجاشي: ٦٦ / ١٥٦.

(٦) الحسين األشعري القمي: أبو عبد الله، ثقة، صه.
ولعله هو ابن محمد بن عمران شيخ الكليني، (م ت). الخالصة: ٥٢ / ٢٤.

الحسين بن محمد القمي: د جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٧٥ / ١٢.
الحسين بن محمد القمي: من أصحاب الرضا عليه السالم، له كتاب، رواه عنه

الصدوق باسناده إليه، (م ت). مشيخة الفقيه ٤: ١٢٣.
(٧) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٨٨

(١١٤)
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١٥٢٣ / ١٢٧ - الحسين بن محمد بن الفرزدق:
ابن بحير بن زياد الفزاري، أبو عبد الله، المعروف بالقطعي، كان يبيع

الخرق، ثقة، له كتب، روى عنه: محمد بن جعفر التميمي، رجال النجاشي (١).
والقطعي بضم القاف وإسكان الطاء، وكل من قطع بموت

الكاظم عليه السالم كان قطعيا، إيضاح االشتباه (٢).
ونقل عن فخر المحققين ولد العالمة قدس سره: أن القطعي بفتح القاف ال

ضمه، وإنما هو من سهو القلم (٣).
وقال الشيخ في الرجال: كوفي، روى عنه: التلعكبري (٤)، في من لم

يرو عنه األئمة عليهم السالم (٥) (٦).
١٥٢٤ / ١٢٨ - الحسين بن محمد بن الفضل:
ذكرناه بعنوان: الحسن بن محمد بن الفضل (٧).

١٥٢٥ / ١٢٩ - الحسين بن محمد المدائني:
من أصحاب الهادي عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ٦٧ / ١٦٠، وفيه: بجير.
(٢) إيضاح االشتباه: ١٦٠ / ٢١٨، وفيه أيضا: بجير.

(٣) راجع تعليقة الشهيد الثاني على الخالصة: ٢٩.
(٤) وله منه إجازة، وروى عنه: ابن عياش، جخ، (م ت).

(٥) رجال الشيخ: ٤٢٢ / ٢٦.
(٦) القاضي سديد الدين أبو محمد الحسين بن محمد القريب: فاضل، عالم، ب،

(م ت). فهرست منتجب الدين: ٥١ / ٩٥.
الرئيس بهاء الدين الحسين بن محمد الورساهي: صالح، خير، ب، (م ت).

فهرست منتجب الدين: ٦٨ / ١٤٦.
(٧) تقدم برقم: ١٣٧٢ / ١٥٣.
(٨) رجال الشيخ: ٣٨٥ / ١٤

(١١٥)
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١٥٢٦ ١٣٠ - الحسين (١) بن مخارق:
واقفي، من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

له كتاب التفسير، وكتاب جامع العلم (٣)، روى أحمد بن الحسين بن
سعيد عن أبيه عنه، الفهرست (٤).

وفي بعض النسخ من الرجال والخالصة: الحصين بن مخارق، كما
سيجئ (٥).

١٥٢٧ / ١٣١ - الحسين بن المختار:
أبو عبد الله القالنسي (٦)، كوفي، مولى أحمس من بجيلة، وأخوه

الحسن يكنى أبا محمد، ذكرا فيمن روى عن الصادق والكاظم عليهما السالم، له
كتاب يرويه (٧) عنه حماد بن عيسى وغيره، رجال النجاشي (٨).

.
____________________

(١) الحصين (خ ل)، (م ت).
(٢) رجال الشيخ: ٣٣٥ / ٢٤.

(٣) أخبرنا بهما: أحمد بن محمد بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن
أحمد بن الحسين بن سعيد أبي عبد الله، عن أبيه، عن الحسين بن مخارق السلولي، ست،

(م ت). الفهرست: ٥٧ / ٢٢٩، وفيه: عن أحمد بن الحسين بن سعيد بن عبد الله...
(٤) الفهرست: ٥٧ / ٢٢٩.

(٥) الخالصة: ٢١٩ / ٣، وفيها: الحضين. سيأتي برقم: ١٥٥٩ / ١.
(٦) له كتاب، أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن
أبيه، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن
محمد بن الحسين وأحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عنه.

وأخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن أبيه، عنه.

وأخبرنا به: أحمد بن عبدون، عن ابن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن
محمد بن عبد الله بن زرارة، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٥٥ / ٢٠٦، باختالف يسير.

(٧) في نسخة (ش): يروي.
(٨) رجال النجاشي: ٥٤ / ١٢٣

(١١٦)
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واقفي، له كتاب، من أصحاب الصادق (١) والكاظم (٢) عليهما السالم، رجال
الشيخ.

وذكر العالمة (٣) في الخالصة بعد ذكره أنه واقفي راويا عن ابن عقدة
عن علي بن الحسن: أنه كوفي ثقة، ثم قال: واالعتماد عندي على

األول (٤).
وقال المفيد، في إرشاده في فصل ممن روى النص على

الرضا عليه السالم: أنه من خاصة الكاظم عليه السالم وثقاته، وأهل الورع والعلم والفقه
من شيعته، وممن روى النص على الرضا عليه السالم (٥).

وذكره ابن داود في البابين (٦).
١٥٢٨ / ١٣٢ - الحسين بن مخلد بن إلياس:

خراز (٧)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
له كتاب (٩)، روى أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه، الفهرست (١٠).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٦٨.
(٢) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ٣.

(٣) في نسختي (م) و (ت) زيادة: قدس سره.
(٤) الخالصة: ٢١٥ / ١.

(٥) االرشاد ٢: ٢٤٨..
(٦) رجال ابن داود: ٨٢ / ٤٩٦ و ٢٤١ / ١٥١.

(٧) في نسخة (ت): حراز.
(٨) رجال الشيخ: ١٩٥ / ٣١١، وفيه: خزاز.

(٩) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن أبيه، عنه، ست، (م ت).

(١٠) الفهرست: ٥٦ / ٢١٢.

(١١٧)
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١٥٢٩ / ١٣٣ - الحسين بن مسكان (١):
ال أعرفه، إال أن جعفر بن محمد بن مالك روى عنه أحاديث فاسدة،
وما عند أصحابنا (٢) من هذا الرجل علم، رجال ابن الغضائري (٣).

١٥٣٠ / ١٣٤ - الحسين بن مسلم:
من أصحاب الجواد عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

١٥٣١ / ١٣٥ - الحسين بن مصعب الهمداني (٥):
كوفي، من أصحاب الباقر (٦) والصادق (٧) عليهما السالم، رجال الشيخ.

له كتاب (٨)، روى عنه: محمد بن زياد، الفهرست (٩) (١٠).
.

____________________
(١) قال ابن إدريس: الحسين بن مسكان، هو ابن أخي جابر الجعفي، غريق في

الوالية ألهل البيت عليهم السالم، سرائر، (م ت)، السرائر ٣: ٦٠٤، وفيه: الحسن.
(٢) في نسخة (م) زيادة: من أصحابنا.

(٣) مجمع الرجال ٢: ١٩٩، ولم يرد فيه: فاسدة.
(٤) رجال الشيخ: ٣٧٤ / ٣.

(٥) الحسين بن مصعب الهمداني، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٦ / ٣٢٠،
وفي بعض نسخه: الحسن.

الحسين بن مصعب بن مسلم: البجلي الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال
الشيخ: ١٨٣ / ٧٠.

(٦) رجال الشيخ: ١٣١ / ٢٦.

(٧) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٨٦.
(٨) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن أحمد بن عمر

ابن كيسبة، عن الطاطري، عن محمد بن زياد، عنه، ست، (م ت).
(٩) الفهرست: ٥٨ / ٢٣٠.

(١٠) الشيخ األمام محيي الدين أبو عبد الله الحسين بن المظفر بن علي الحمداني: نزيل
قزوين، ثقة، وجه كبير، قرأ على شيخنا الطوسي رضي الله عنه، وله كتب، أخبرنا بها:

السيد أبو البركات المشهدي عنه، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين:
٤٣ / ٧٣

(١١٨)
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١٥٣٢ ١٣٦ - الحسين بن معاذ بن مسلم:
األنصاري الهراء الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (١).
١٥٣٣ / ١٣٧ - الحسين بن المعدل (٢):

كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
١٥٣٤ / ١٣٨ - الحسين (٤) بن المنذر (٥) بن أبي ظريفة (٦):

البجلي الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
وروى الكشي عن حمدويه، عن محمد بن الحسين بن أبي

الخطاب، عن محمد بن سنان، عن الحسين بن المنذر، قال: كنت عند
الصادق عليه السالم جالسا، فقال لي معتب: خفف عن الصادق عليه السالم؟ فقال له

الصادق عليه السالم: دعه فإنه من فراخ الشيعة (٨) (٩).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٦٦.

(٢) المعلل (خ ل)، (م ت).
(٣) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٧٣، وفي بعض نسخه: المعلل.

(٤) الحسن (خ ل)، (م ت).
(٥) السيد عز الدين الحسين بن المنتهى بن الحسين: ابن علي الحسيني المرعشي،

فقيه، صالح، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٥٨ / ١١٧.
الحسين بن منذر، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ ١٣١ / ٢٤.

الحسين بن منذر، أخو أبي حسان، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ:
.١٩٥ / ٣٠٧

(٦) في نسختي (م) و (ت) والمصدر: طريفة.
(٧) رجال الشيخ: ١٨٢ / ٥٨.

(٨) وهذه الرواية ال تثبت عندي عدالته، لكنها مرجحة لقبول قوله، صه، (م ت).
الخالصة: ٥٠ / ١٢.

(٩) رجال الكشي: ٣٧١ / ٦٩٣

(١١٩)
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وقال النجاشي عند ذكر محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة: أنه
روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليه السالم (١).

١٥٣٥ / ١٣٩ - الحسين بن منصور الحالج:
من المذمومين، ذكر له الشيخ أقاصيص، الخالصة في الفائدة

السادسة (٢).
١٥٣٦ / ١٤٠ - الحسين بن موسى بن سالم:

الحناط (٣)، أبو عبد الله، مولى بنى أسد، ثم بني والبة (٤)، روى عن
أبي عبد الله عليه السالم، وعن أبيه عن أبي عبد الله عليه السالم (٥)، له كتاب، روى عنه:

ابن أبي عمير، رجال النجاشي (٦).
الحسين بن موسى األسدي: الحناط، من أصحاب الصادق عليه السالم،

رجال الشيخ (٧). ثم قال: الحسين بن موسى، واقفي، من أصحاب
الكاظم عليه السالم (٨)، انتهى.

ويحتمل أن يكون متحدا مع األسدي هذا أو مع الهمداني اآلتي (٩).
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ٣٢٥ / ٨٨٦.

(٢) الخالصة: ٢٧٤.
(٣) في نسختي (م) و (ت): الخياط.

(٤) في نسختي (م) و (ت): والية.
(٥) وعمن في طبقته، جش، (م ت).

(٦) رجال النجاشي: ٤٥ / ٩٠.
(٧) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٧٧.
(٨) رجال الشيخ: ٣٣٦ / ٢٦.

(٩) الحسين بن موسى: كوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٥ / ٣٠٥.
الحسين بن موسى: ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢٥

(١٢٠)
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١٥٣٧ / ١٤١ - الحسين بن موسى الهمداني:
كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

١٥٣٨ / ١٤٢ - الحسين بن موفق:
الذي ذكره ابن داود (٢)، ذكرناه بعنوان: الحسن بن موفق (٣).

١٥٣٩ / ١٤٣ - الحسين بن مهران (٤) بن محمد:
ابن أبي نصر السكوني (٥)، روى عن أبي الحسن موسى والرضا عليهما السالم،

وكان واقفيا (٦)، وله مسائل، روى عنه: عبيد الله بن أحمد بن نهيك، رجال
النجاشي (٧).

كان واقفيا، ضعيفا، قليل المعرفة بالرضا عليه السالم، ضعيف اليقين، له
كتاب عن موسى عليه السالم، ال أعتمد عليه، الخالصة (٨).

وذكر الكشي ما يدل على وقفه وذمه (٩).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٧٨.

(٢) رجال ابن داود: ٨٢ / ٤٩٧.
(٣) تقدم برقم: ١٣٨٥ / ١٦٦.

(٤) الحسين بن مهران: ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢١.
له كتاب، رواه حميد، عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك، عنه، ست، (م ت).

الفهرست: ٥٧ / ٢٢٥، وفيه: عن عبد الله بن أحمد...
(٥) السكوني، لم ترد في نسخة (م).

(٦) واقفا (خ ل)، (م ت).
(٧) رجال النجاشي: ٥٦ / ١٢٧، وفيه: وكان واقفا.

(٨) الخالصة: ٢١٦ / ٧.
(٩) رجال الكشي: ٤٠٥ / ٧٦٠ و ٥٩٩ / ١١٢١

(١٢١)
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١٥٤٠ / ١٤٤ - الحسين بن مهران الكوفي (١):
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

ويحتمل أن يكون المتقدم، وأن يكون أخا صفوان.
١٥٤١ / ١٤٥ - الحسين بن مياح:

ضعيف، غال، رجال ابن الغضائري (٣).
١٥٤٢ / ١٤٦ - الحسين بن ناجية األسدي:

مولى، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
١٥٤٣ / ١٤٧ - الحسين بن نعيم:

يروي عن العياشي، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٥).
١٥٤٤ / ١٤٨ - الحسين بن نعيم الصحاف (٦):

مولى بني أسد، ثقة، وأخواه علي ومحمد (٧)، رووا عن الصادق عليه السالم،
له كتاب، روى عنه: ابن أبي عمير، رجال النجاشي (٨).

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
.

____________________
(١) مولى، جخ، (م ت).

(٢) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٦٩.
(٣) الخالصة: ٢١٧ / ١٢ نقال عن ابن الغضائري.

(٤) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٨٥.

(٥) رجال الشيخ: ٤٢١ / ١١.
(٦) الحسين بن نعيم الصحاف: له كتاب، أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي
المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن ابن أبي

عمير، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٥٦ / ٢١٨.
(٧) الظاهر توثيقهما، (م ت).

(٨) رجال النجاشي: ٥٣ / ١٢٠.
(٩) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٦٥

(١٢٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

١٥٤٥ / ١٤٩ - الحسين بن نوف الناعظي:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (١) (٢).

١٥٤٦ / ١٥٠ - الحسين بن هاشم بن حيان:
ذكرناه بعنوان: الحسين بن أبي سعيد (٣).

١٥٤٧ / ١٥١ - الحسين بن الهذيل:
له روايات (٤)، روى عنه: عبيد الله بن أحمد بن نهيك، الفهرست (٥).

١٥٤٨ / ١٥٢ - الحسين بن يحيى الكوفي:
البجلي، مولى، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦) (٧).

١٥٤٩ / ١٥٣ - الحسين بن يزيد النخعي:
يلقب بالنوفلي، من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٦٢ / ٣٥.
(٢) السيد أبو عبد الله الحسين بن الهادي بن الحسين: الحسني الشجري، فاضل،

واعظ، محدث، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٤٧ / ٨١.
الشيخ جمال الدين الحسين بن هبة الله بن رطبة: السوراوي، فقيه، صالح،

وكان يروي عن الشيخ أبي علي الطوسي رضي الله عنهم، ب، (م ت). فهرست
منتجب الدين: ٥٢ / ٩٨.

(٣) تقدم برقم: ١٤٠٤ / ٨.
(٤) رواها حميد عن عبيد الله، ست، (م ت).

(٥) الفهرست: ٥٧ / ٢٢٤، وفيه: عبد الله، وفي مجمع الرجال ٢: ٢٠٥ نقال عنه كما
في المتن.

(٦) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٩٥.
(٧) السيد الحسين بن يحيى بن الحسين: الحسني، صالح، محدث، ب، (م ت).

فهرست منتجب الدين: ٦٧ / ١٤٣.
الحسين بن يسار: تقدم بعنوان: ابن بشار، (م ت).

(٨) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢٦

(١٢٣)
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الحسين بن يزد بن محمد بن عبد الملك النوفلي، نوفل النخع،
موالهم، كوفي، أبو عبد الله، كان شاعرا أديبا (١)، وقال قوم من القميين: إنه

غال في آخر عمره (٢)، وما رأينا له رواية تدل على هذا، له كتاب التقية
وكتاب السنة، روى عنه: إبراهيم بن هاشم، رجال النجاشي (٣).

له كتاب، روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله، الفهرست (٤).
وذكره ابن داود في البابين (٥) (٦).
١٥٥٠ / ١ - الحصين بن جندب:

يكنى أبا ظبيان (٧)، كوفي، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
١٥٥١ / ٢ - الحصين بن الحارث بن عبد المطلب:

من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
١٥٥٢ / ٣ - الحصين بن حذيفة العبسي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١٠).
.

____________________
(١) وسكن الري ومات بها، جش، (م ت).

(٢) والله أعلم، جش، (م ت).
(٣) رجال النجاشي: ٣٨ / ٧٧.

(٤) الفهرست: ٥٩ / ٢٣٥.
(٥) رجال ابن داود: ٨٢ / ٥٠٠ و ٢٤١ / ١٥٦.

(٦) حصين (حصن خ ل) الكوفي، روى عنه: ابن بكير، ق جخ، (م ت). رجال
الشيخ: ١٩٤ / ٢٧٨، وفيه: حصن.

(٧) الجنبي، جخ، (م ت).
(٨) رجال الشيخ: ٦١ / ١٠.
(٩) رجال الشيخ: ٦١ / ١٤.

(١٠) رجال الشيخ: ١٩١ / ٢٢٣

(١٢٤)
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١٥٥٣ / ٤ - الحصين بن الزبال (١) الجعفي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

١٥٥٤ / ٥ - الحصين بن زياد الحنفي:
موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

١٥٥٥ / ٦ - الحصين بن عامر:
أبو الهيثم (٤) الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥) (٦).

١٥٥٦ / ٧ - الحصين بن عبد الرحمن السلمي:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

١٥٥٧ / ٨ - الحصين بن عمرو الهمداني:
من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٨).

١٥٥٨ / ٩ - الحصين بن المنذر:
يكنى أبا ساسان الرقاشي، صاحب راية علي عليه السالم، من أصحاب

علي عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
وروى الكشي عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن

.
____________________

(١) الزيال (خ ل)، (م ت).
(٢) رجال الشيخ: ١٩١ / ٢٢١.
(٣) رجال الشيخ: ١٩١ / ٢١٩.

(٤) الكلبي، جخ، (م ت).
(٥) رجال الشيخ: ١٩١ / ٢٢٢.

(٦) حصين بن عبد الرحمن الجعفي: الكوفي، أسند عنه، ق جخ، (م ت). رجال
الشيخ: ١٩١ / ٢١٨.

(٧) رجال الشيخ: ٦٢ / ٣٤.
(٨) رجال الشيخ: ١١٢ / ١١، وفيه زيادة: المشعاري.
(٩) رجال الشيخ: ٦٢ / ٣١، وفي بعض نسخه: حضين

(١٢٥)
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ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، قال: قلت ألبي
عبد الله عليه السالم: ارتد الناس إال ثالثة: أبو ذر والمقداد وسلمان، فقال أبو

عبد الله عليه السالم: فأين أبو ساسان وأبو عمرة األنصاري؟! (١).
ثم روى بطريق صحيح مثله (٢)، ثم روى بطريق فيه أبو بكر

الحضرمي مثله (٣).
١٥٥٩ / ١ - الحضين (٤) بن المخارق بن عبد الرحمن:

ابن ورقاء بن حبشي بن جنادة، أبو جنادة السلولي، وحبشي صاحب
رسول الله صلى الله عليه وآله، روى عنه ثالثة أحاديث أحدها: علي مني وأنا منه. وقيل

في حصين بعض القول وضعف بعض التضعيف، له كتاب، روى عنه:
الحسين (٥) بن سعيد بن عثمان القرشي، رجال النجاشي (٦).

واقفي (٧)، من أصحاب الصادق (٨) والكاظم (٩) عليهما السالم، رجال الشيخ.
قال ابن الغضائري: إنه ضعيف، الخالصة (١٠).

.
____________________

(١) رجال الكشي: ٨ / ١٨.

(٢) رجال الكشي: ٧ / ١٤.
(٣) رجال الكشي: ١١ / ٢٤.

(٤) في نسخة (م): الحصين.
الحضين في صه - بضم الحاء وفتح الضاد المعجمة - وفي ح - بالحاء المهملة

والصاد المهملة - (منه قده).
انظر الخالصة: ٢١٩ / ٣ وإيضاح االشتباه: ١٦٥ / ٢٣٦.

(٥) الحسن (خ ل)، (م ت).
(٦) رجال النجاشي: ١٤٥ / ٣٧٦، وفيه: الحسن بن سعيد...

(٧) وفي نسخة من الرجال: حصين بالمهملة، (م ت).
(٨) رجال الشيخ: ١٩١ / ٢٢٠، وفيه: حصين.
(٩) رجال الشيخ: ٣٣٥ / ٢٤، وفيه: الحسين.

(١٠) الخالصة: ٢١٩ / ٣

(١٢٦)
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١٥٦٠ / ١ - حطان بن خفاف:
أبو جويرة (١) الجرمي، من أصحاب علي بن الحسين عليه السالم، رجال

الشيخ (٢).
١٥٦١ / ١ - حفص بن أبي إسحاق:

المدائني، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
١٥٦٢ / ٢ - حفص بن األبيض التمار:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
١٥٦٣ / ٣ - حفص بن أبي عائشة:

المنقري الكوفي، مولى، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
١٥٦٤ / ٤ - حفص بن أبي عيسى:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦) (٧).
.

____________________
(١) في نسخة (ت): أبو جريرة.

(٢) رجال الشيخ: ١١٢ / ١٠، وفيه: أبو جويرية.
(٣) رجال الشيخ: ١٩٠ / ١٩٧.

(٤) رجال الشيخ: ١٨٩ / ١٨٥، وفي بعض نسخه: حفص األبيض...
(٥) رجال الشيخ: ١٨٩ / ١٨٩.
(٦) رجال الشيخ: ١٨٩ / ١٧٨.

(٧) حفص: أبو عمرو الكلبي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٧ / ٣٣٤.
حفص األبيض: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٧ / ٣٣٨.

حفص: أخو مرازم، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٧ / ٣٣٦.
حفص األعرج: الجازدي، روى عنه: ابن مسكان، ق جخ، (م ت). رجال

الشيخ: ١٩٦ / ٣١٥.
حفص األعور: الكناسي، ق جخ، الظاهر أنه ابن عيسى الكناسي، (م ت).

رجال الشيخ: ١٩٦ / ٣٢٩

(١٢٧)
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١٥٦٥ / ٥ - حفص األعور:
الكوفي، من أصحاب الباقر (١) والصادق (٢) عليهما السالم، رجال الشيخ.

١٥٦٦ / ٦ - حفص بن البختري:
مولى (٣)، بغدادي، أصله كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي

الحسن عليهما السالم، ذكره أبو العباس، وإنما كان بينه وبين آل أعين نبوة فغمزوا
عليه بلعب الشطرنج، له كتاب، يروي (٤) عنه جماعة، منهم: محمد بن أبي

عمير، رجال النجاشي (٥).
من أصحاب الصادق (٦) والكاظم (٧) عليهما السالم، رجال الشيخ.

وذكره ابن داود في البابين (٨) (٩).
١٥٦٧ / ٧ - حفص بن حبيب الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١٠).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٣٣ / ٥٧.

(٢) رجال الشيخ: ١٩٦ / ٣٢٩، وفيه: حفص بن األعور الكناسي.
(٣) له أصل، أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن

أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عنه، ست،
(م ت). الفهرست: ٦١ / ٢٤٤.

(٤) في نسختي (م) و (ت) والمصدر: يرويه.
(٥) رجال النجاشي: ١٣٤ / ٣٤٤.

(٦) رجال الشيخ: ١٩٠ / ١٩٥.
(٧) رجال الشيخ: ٣٣٥ / ١٤.

(٨) رجال ابن داود: ٨٢ / ٥٠١ و ٢٤٢ / ١٥٨.
(٩) حفص الجوهري: د جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٧٥ / ١٠.

(١٠) رجال الشيخ: ١٨٩ / ١٩٢، وفيه: الكلبي الكوفي

(١٢٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

١٥٦٨ / ٨ - حفص بن حميد (١) الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

١٥٦٩ / ٩ - حفص بن خالد بن جابر:
البصري، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣) (٤).

١٥٧٠ / ١٠ - حفص بن سابور:
وثقه النجاشي عند ترجمة أخيه بسطام (٥).

١٥٧١ / ١١ - حفص بن سالم:
أبو والد الحناط، وقال ابن فضال: حفص بن يونس، مخزومي ثقة

(ال بأس به، وقيل: إنه من موالي جعفي، ذكره أبو العباس، له كتاب يرويه
الحسن بن محبوب، رجال النجاشي (٦). ثم قال في باب العين: عمرو بن

سالم، وأخوه حفص، ثقتان (٧). وقال الشيخ في الفهرست: ثقة) (٨)
كوفي (٩) (١٠).

وقال العالمة في الخالصة راويا عن أبن عقدة: إن حفصة بن
.

____________________
(١) مولى همدان، أبو علي االبار، جخ، (/ م ت).

(٢) رجال الشيخ: ١٩٠ / ٢٠٢.

(٣) رجال الشيخ: ١٨٩ / ١٧٩.
(٤) حفص الدهان: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٦ / ٣١٤.

(٥) انظر رجال النجاشي: ١١٠ / ٢٨٠.
(٦) رجال النجاشي: ١٣٥ / ٣٤٧.
(٧) رجال النجاشي: ٢٨٥ / ٧٥٨.

(٨) ما بين القوسين، لم يرد في نسخة (م).
(٩) مولى جعفي، له أصل، أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن
بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن محبوب،

عن حفص، ست، (م ت).
(١٠) الفهرست: ٦٢ / ٢٤٦

(١٢٩)
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سالم خرج مع زيد بن علي عليه السالم، وظهر من (١) الصادق عليه السالم تصويبه
لذلك (٢).

وقال الشيخ في الرجال: حفص بن سالم، أبو والد الحناط (٣)، من
أصحاب الصادق عليه السالم (٤).

ثم قال: حفص بن يونس، أبو والد الحناط (٥)، من أصحاب
الصادق عليه السالم (٦).

ويظهر من كالم النجاشي أنهما واحد.
١٥٧٢ / ١٢ - حفص بن سالم الثمالي:

الكوفي، أبو علي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
١٥٧٣ / ١٣ - حفص بن سالم صاحب السابري (٨):

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
١٥٧٤ / ١٤ - حفص بن سليم العبدي:

الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١٠).
.

____________________
(١) في نسختي (م) و (ت): عن.

(٢) الخالصة: ٥٨ / ١.
(٣) مولى جعفي، كوفي، جخ، (م ت).

(٤) رجال الشيخ: ١٩٧ / ٣٣٣.
(٥) األجوي (االجري خ ل)، جخ، (م ت).

(٦) رجال الشيخ: ١٨٨ / ١٧٣.

(٧) رجال الشيخ: ١٩٠ / ١٩٦.
(٨) حفص بياع السابري، ابن سالم، (م ت).

(٩) رجال الشيخ: ١٨٩ / ١٨٣.
(١٠) رجال الشيخ: ١٩٠ / ١٩٨

(١٣٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

١٥٧٥ / ١٥ - حفص بن سليمان (١):
أبو عمرو األسدي، الغاضري، المقرئ (٢)، من أصحاب الصادق عليه السالم،

رجال الشيخ (٣).
ثم قال: حفص بن سليمان، من أصحاب الكاظم عليه السالم (٤) (٥).

١٥٧٦ / ١٦ - حفص بن سوقة (٦) العمري:
مولى عمرو بن حريث المخزومي، روى عن أبي عبد الله وأبي

الحسن عليهما السالم، ذكره أبو العباس بن نوح في رجالهما، أخواله (٧) زياد
ومحمد ابنا سوقة أكثر منه رواية عن الباقر والصادق عليهما السالم، ثقات، له

كتاب، روى عنه: محمد بن أبي عمير، رجال النجاشي (٨).
وذكره ابن داود مهمال (٩)، والوجه غير ظاهر.

١٥٧٧ / ١٧ - حفص بن عاصم:
أبو عاصم السلمي، المدني (١٠)، روى عن جعفر بن محمد عليهما السالم،

.
____________________

(١) سلمان (خ ل)، (م ت).
(٢) البزاز، الكوفي، أسند عنه، جخ، (م ت).

(٣) رجال الشيخ: ١٨٩ / ١٨٠، وفي بعض نسخه: أبو عمر.
(٤) رجال الشيخ: ٣٣٥ / ٢٠.

(٥) حفص الضبي: أبو عمرو، كوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٧ / ٣٣٧.
(٦) ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٦ / ٣٢٨.

له أصل، أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه، ست، (م ت). الفهرست:

.٦٢ / ٢٤٥
(٧) أخواه (خ ل)، (م ت).

(٨) رجال النجاشي: ١٣٥ / ٣٤٨.
(٩) رجال ابن داود: ٨٣ / ٥٠٤.

(١٠) ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٨ / ١٧٦

(١٣١)
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ثقة له كتاب، رواه محمد بن علي الصيرفي أبو سمينة، رجال النجاشي (١).
١٥٧٨ / ١٨ - حفص بن عبد ربه الكناسي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).
١٥٧٩ / ١٩ - حفص بن عبد الرحمن الكلبي:

أبو سعيد (٣) الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
١٥٨٠ / ٢٠ - حفص بن عبد الرحمن األزدي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
١٥٨١ / ٢١ - حفص بن عبد العزيز الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
١٥٨٢ / ٢٢ - حفص بن العالء الكوفي:

ثقة، له كتاب، يرويه عنه: محمد بن أبي عمير، رجال
النجاشي (٧) (٨).

١٥٨٣ / ٢٣ - حفص بن عمرو بن بيان:
الثعلبي، الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ١٣٦ / ٣٤٩.
(٢) رجال الشيخ: ١٨٩ / ١٩٠.

(٣) معبد (خ ل)، (م ت).
(٤) رجال الشيخ: ١٩٠ / ١٩٩.
(٥) رجال الشيخ: ١٨٩ / ١٧٧.
(٦) رجال الشيخ: ١٨٩ / ١٩٣.

(٧) رجال النجاشي: ١٣٤ / ٣٤٥.
(٨) حفص بن عمرو األنصاري: ين جخ، (م ت).

رجال الشيخ: ١١٢ / ١٣، وفيه: عمر.
(٩) رجال الشيخ: ١٨٩ / ١٨٦، وفيه: ابن عمر بن بيان التغلبي

(١٣٢)
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١٥٨٤ / ٢٤ - حفص بن عمرو العمري:
المعروف، ويدعى الحفص بالجمال، وله قصة في ذلك، من

أصحاب العسكري عليه السالم، رجال الشيخ (١).
وقال الكشي: حفص بن عمرو، كان وكيل أبي محمد عليه السالم، وأما أبو

جعفر محمد بن حفص بن عمرو فهو ابن العمري، وكان وكيل الناحية،
وكان األمر يدور عليه (٢).

١٥٨٥ / ٢٥ - حفص بن عمرو بن ميمون:
األبلي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

١٥٨٦ / ٢٦ - حفص بن عمرو النخعي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

١٥٨٧ / ٢٧ - حفص بن عمر الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

١٥٨٨ / ٢٨ - حفص بن عمران الفراري:
البرجمي، األزرق، الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق عليه السالم،

رجال الشيخ (٦).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٩٨ / ٧.

(٢) رجال الكشي: ٥٣١ / ذيل الحديث ١٠١٥.
(٣) رجال الشيخ: ١٩٠ / ٢٠١، وفيه: ابن عمر (عمرو خ ل) بن ميمون األيلي،

وفي مجمع الرجال ٢: ٢١٤ نقال عنه كما في المتن.
(٤) رجال الشيخ: ١٩٦ / ٣٢٧.
(٥) رجال الشيخ: ١٨٩ / ١٨٧.

(٦) رجال الشيخ: ١٨٨ / ١٧٢، وفيه: الفزاري

(١٣٣)
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١٥٨٩ / ٢٩ - حفص بن عيسى األعور:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١) (٢).

١٥٩٠ / ٣٠ - حفص بن عيسى الحنفي (٣):
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

١٥٩١ / ٣١ - حفص بن غياث بن طلق:
كوفي، روى عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السالم، وولي القضاء

ببغداد الشرقية لهارون، ثم واله قضاء الكوفة ومات بها (٥)، له كتاب، روى
عنه: ابنه عمر بن حفص (٦)، رجال النجاشي (٧).

عامي المذهب، له كتاب معتمد (٨)، روى عنه: ابنه محمد بن
حفص، الفهرست (٩).

حفص بن غياث: أبو عمرو (١٠)، عامي، من أصحاب الباقر (١١)
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٩٧ / ٣٣٢.

(٢) حفص بن عيسى الكناسي: األعور، بياع القرب واألداة، ق جخ، (م ت). رجال
الشيخ: ١٨٩ / ١٨١.

(٣) موالهم الكوفي، أخو سليم المقرئ، جخ، (م ت).
(٤) رجال الشيخ: ١٩٠ / ٢٠٠.

(٥) في نسختي (م) و (ت): فيها، وفي هامشيهما: بها (خ ل).
(٦) وروى حفص عن أبي الحسن موسى عليه السالم، جش، (م ت).

(٧) رجال النجاشي: ١٣٤ / ٣٤٦.
(٨) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمد
ابن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن

حفص، عن أبيه، ست، (م ت).
(٩) الفهرست: ٦١ / ٢٤٣.

(١٠) أسند عنه، جخ، (م ت).
(١١) رجال الشيخ: ١٣٣ / ٥٠

(١٣٤)
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والصادق (١) عليهما السالم، رجال الشيخ.
ثم قال: حفص بن غياث القاضي: روى ابن الوليد، عن محمد بن

حفص، عن أبيه، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم (٢).
١٥٩٢ / ٣٢ - حفص بن القاسم الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣) (٤).
١٥٩٣ / ٣٣ - حفص بن قرط األعور:

كوفي (٥)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦) (٧).
١٥٩٤ / ٣٤ - حفص المؤذن:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
ويظهر من الكشي أنه ابن محمد، ويكنى أبا محمد، وأنه مؤذن
علي بن يقطين، روى عن علي بن يقطين، وروى عنه: الحسن
ابن علي بن يقطين (٩). وفي بعض النسخ: مؤدب ابن علي بن

يقطين.
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٨٨ / ١٧٥.
(٢) رجال الشيخ: ٤٢٥ / ٥٧.

(٣) رجال الشيخ: ١٨٩ / ١٩١.
(٤) حفص بن قرط النخعي: الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٨ / ١٧٤.

(٥) عربي، جمال، جخ، (م ت).
(٦) رجال الشيخ: ١٩٧ / ٣٣١.

(٧) حفص المروزي: دي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٨٥ / ٩.
(٨) رجال الشيخ: ١٩٧ / ٣٣٥.

(٩) رجال الكشي: ١٤٥ / ٢٣١ و ٢١٤ / ٣٨٤ و ٤٣٢ / ٨١٤

(١٣٥)
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١٥٩٥ / ٣٥ - حفص بن مسلم البجلي:
مولى، كوفي (١)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢) (٣).

١٥٩٦ / ٣٦ - حفص بن ميمون:
قال الكشي: حدثني حمدويه بن نصير، قال: حدثنا أيوب بن نوح،

عن حنان بن سدير، عن الصادق عليه السالم، قال: إني ألنفس على أجساد
أصيبت معه - يعني أبا الخطاب - النار. ثم ذكر ابن األشيم فقال: يأتيني
فيدخل علي هو وصاحبه وحفص بن ميمون، ويسألوني فأخبرهم بالحق،

ثم يخرجون من عندي إلى أبي الخطاب، فيخبرهم بخالف قولي،
فيأخذون بقوله ويذرون قولي (٤).

وروى العالمة قدس سره هذه الرواية عن الكشي، إال أنه سقط من القلم في
آخرها: النار (٥).

١٥٩٧ / ٣٧ - حفص بن نسيب (٦):
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

١٥٩٨ / ٣٨ - حفص بن (٨) النعمان الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).

...
____________________

(١) القسري، جخ، (م ت).
(٢) رجال الشيخ: ١٨٩ / ١٨٤.

(٣) حفص بن ميمون: الحماني، الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٩ / ١٨٢.
(٤) رجال الكشي: ٣٤٤ / ٦٣٨.

(٥) الخالصة: ٢١٨ / ٢.
(٦) حفص: نسيب بني عمارة (خ ل)، (م ت).

(٧) رجال الشيخ: ١٨٩ / ١٨٨، وفيه: حفص نسيب بني عمار.
(٨) أبو (خ ل)، (م ت).

(٩) رجال الشيخ: ١٨٩ / ١٩٤، وفي بعض نسخه: حفص أبو النعمان

(١٣٦)
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١٥٩٩ / ٣٩ - حفص بن وهب األقرعي:
من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (١).

١٦٠٠ / ٤٠ - حفص بن هيثم األعور:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

١٦٠١ / ٤١ - حفص بن يونس:
ذكرناه بعنوان: حفص بن سالم (٣).
١٦٠٢ / ١ - الحكم بن أبي العاص:

الثقفي (٤)، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٥).
١٦٠٣ / ٢ - الحكم األعمى:

له أصل (٦)، روى عنه: الحسن بن محبوب، الفهرست (٧).
والظاهر أنه الحكم بن مسكين اآلتي (٨).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ١٣٣ / ٦٠.
(٢) رجال الشيخ: ١٩٧ / ٣٣٠.

(٣) تقدم برقم: ١٥٧١ / ١١.
(٤) سكن البصرة، جخ، (م ت).

(٥) رجال الشيخ: ٣٨ / ٤٤.
(٦) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن

محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن محبوب، عن حكم األعمى،
ست، (م ت).

(٧) الفهرست: ٦٢ / ٢٤٨.
(٨) سيأتي برقم: ١٦٢٧ / ٢٦

(١٣٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

١٦٠٤ / ٣ - الحكم بن أيمن (١):
له أصل (٢)، روى عنه: ابن أبي عمير، الفهرست (٣).

الحناط (٤)، مولى قريش، أبو علي، جد فقاعة الخمري، وهو أحمد
ابن علي بن الحكم، روى الحكم عن الصادق والكاظم عليهما السالم، له كتاب (٥)،

رجال النجاشي (٦) (٧).
١٦٠٥ / ٤ - الحكم بن أيوب:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
١٦٠٦ / ٥ - الحكم بن بشار:

غال ال شئ، الخالصة (٩)، رجال ابن داود (١٠). ولم أجده في غير
كتابهما.

نعم ذكر الكشي أن أحكم بن بشار غال ال شئ (١١) كما في الخالصة
.

____________________
(١) الحكم بن أيمن: مولى قريش، الحناط الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال

الشيخ: ١٨٥ / ١٠٧، وفيه: الخياط.
(٢) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن

محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه، ست، (م ت).
(٣) الفهرست: ٦٢ / ٢٤٧.

(٤) في نسختي (م) و (ت): الخياط.
(٥) يرويه ابن أبي عمير، جش، (م ت).

(٦) رجال النجاشي: ١٣٧ / ٣٥٤.
(٧) الحكم أخو أبي عقيلة، كوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٥ / ١١٠.

(٨) رجال الشيخ: ١٩٧ / ٣٣٩.
(٩) الخالصة: ٢١٨ / ٢.

(١٠) رجال ابن داود: ٢٤٢ / ١٦٢.
(١١) رجال الكشي: ٥٦٩ / ١٠٧٧

(١٣٨)
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ورجال بن داود في باب الهمزة (١).
وفي رجال الشيخ أيضا: أحكم بن بشار (٢).

١٦٠٧ / ٦ - الحكم بن الحارث السلمي:
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٣).

١٦٠٨ / ٧ - الحكم بن حزام:
أبو خالد، عم الزبير بن العوام (٤)، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال

الشيخ (٥).
١٦٠٩ / ٨ - الحكم بن حزن الكلبي (٦):

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٧) (٨).
١٦١٠ / ٩ - الحكم بن حكيم:

أبو خالد الصيرفي، كوفي، مولى، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السالم،
ذكر ذلك أبو العباس في كتاب الرجال. له كتاب (٩)، يرويه عنه: صفوان بن

.
____________________

(١) الخالصة: ٢٠٧ / ٨، رجال ابن داود: ٢٢٧ / ١٤.
(٢) رجال الشيخ: ٣٧٤ / ١٧.
(٣) رجال الشيخ: ٣٨ / ٤٦.

(٤) مات سنة ستين، وكان له مائة وعشرون سنة، جخ، (م ت).
(٥) رجال الشيخ: ٣٨ / ٤٧.

(٦) على قول: ابن أبي خيثمة، وقال البخاري: هو الحكم بن حزن الكلفي، من بني
تميم، جخ، (م ت).

(٧) رجال الشيخ: ٣٨ / ٤٣.
(٨) الحكم الخياط: حكم بن أيمن، (م ت).

(٩) حكم بن حكيم: له كتاب، أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن
حميد، عن ابن سماعة، عنه.

وأخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن سعد والحميري، عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عنه، ست، (م ت). الفهرست:

٦٢ / ٢٤٩

(١٣٩)
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يحيى وابن أبي عمير، رجال النجاشي (١).
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢). ثم في رجال الشيخ:

الحكم بن الحكم (٣) الصيرفي األسدي، موالهم، كوفي، من أصحاب
الصادق عليه السالم (٤). والظاهر أنهما واحد (٥).

١٦١١ / ١٠ - الحكم بن زياد:
ويقال: زيادة الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

١٦١٢ / ١١ - الحكم بن سعد األسدي (٧):
الناشري، عربي، قليل الحديث، وهو أخو مشمعل، ومشمعل أكثر

رواية منه، وشارك الحكم أخاه مشمعال في كتاب الديات، روى عنهما:
العباس بن هشام، رجال النجاشي (٨).

١٦١٣ / ١٢ - الحكم بن سعيد (٩) األموي:
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (١٠).

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ١٣٧ / ٣٥٣.
(٢) رجال الشيخ: ١٩٧ / ٣٤١.

(٣) كذا في نسخة (ش)، وفي نسختي (م) و (ت): ابن الحكيم، ابن الحكم (خ ل).
(٤) رجال الشيخ ١٨٥ / ١٠٣، وفيه: ابن الحكيم.

(٥) الحكم السراج: الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٥ / ١١٣.
(٦) رجال الشيخ: ١٨٥ / ١٠٨.

(٧) ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٦ / ٣١٦.
(٨) رجال النجاشي: ١٣٦ / ٣٥٢.

(٩) العاص، واسمه: عبيد الله، جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٨ / ٤٥، وفيه: ابن
العاص األموي، واسمه: عبد الله...

(١٠) رجال الشيخ: ٣٨ / ٤٥

(١٤٠)
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١٦١٤ / ١٣ - الحكم بن سفيان الثقفي (١):
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٢).

١٦١٥ / ١٤ - الحكم بن شعبة األموي (٣):
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

١٦١٦ / ١٥ - الحكم بن الصلت الثقفي:
كوفي، من أصحاب الباقر (٥) والصادق (٦) عليهما السالم، رجال الشيخ.

١٦١٧ / ١٦ - الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعيم (٧):
من أصحاب الباقر (٨) والصادق (٩) عليهما السالم، رجال الشيخ (١٠).

روى ابن عقدة، عن الفضل بن يوسف، قال: الحكم بن عبد الرحمن،
خيار، ثقة ثقة، وهذا الحديث عندي ال أعتمد (١١) في التعديل، لكنه

مرجح، الخالصة (١٢).
.

____________________
(١) الحجازي، جخ، (م ت).
(٢) رجال الشيخ: ٣٧ / ٤١.

(٣) كوفي، جخ، (م ت).
(٤) رجال الشيخ: ١٨٥ / ١٠٩.
(٥) رجال الشيخ: ١٣١ / ١٦.

(٦) رجال الشيخ: ١٨٥ / ١٠٥.
(٧) البجلي الكوفي، جخ، (م ت).

(٨) رجال الشيخ: ١٣١ / ١٢.
(٩) رجال الشيخ: ١٨٥ / ١١٢.

(١٠) في الكافي أخبار في ذم الحكم، (م ت). انظر الكافي ١: ٤٥٠ / ١، وفيه:
الحكم بن أبي نعيم.

(١١) في نسخة (ت): ال أعتمده. وفي المصدر: ال أعتمد عليه...
(١٢) الخالصة: ٦٠ / ٤

(١٤١)
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١٦١٨ / ١٧ - الحكم بن عبد الرحمن األعور
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

١٦١٩ / ١٨ - الحكم بن عتيبة (٢)
أبو محمد الكندي (٣)، مولى، زيدي، بتري، من أصحاب علي بن

الحسين (٤) والباقر (٥) والصادق (٦) عليهم السالم، رجال الشيخ.
وقال الكشي: حدثني الحسن (٧) وأبو إسحاق حمدويه وإبراهيم ابنا

نصير، قاال: حدثنا الحسن بن موسى الخشاب الكوفي، عن جعفر بن محمد
ابن حكيم، عن إبرهيم بن عبد الحميد، عن عيسى بن أبي منصور وأبي

أسامة ويعقوب األحمر، قالوا: كنا جلوسا عند الصادق عليه السالم، فدخل زرارة
ابن أعين، فقال: إن الحكم بن عتيبة روى عن أبيك أنه قال له: يصلي

المغرب دون المزدلفة. فقال له الصادق عليه السالم - بأيمان ثالثة -: ما قال أبي
هذا قط، كذب الحكم بن عتيبة على أبي عليه السالم (٨).

وحكى عن علي بن الحسن بن فضال أنه قال: كان الحكم من فقهاء
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٨٥ / ١٠٦.

(٢) روى الصفار والكليني أحاديث صحيحة تدل على ذمه، (م ت). انظر بصائر
الدرجات: ٢٩ / ٢ - ٤ باب ٦ وأصول الكافي ١: ٣٢٩ / ٣ - ٥.

عتبة (خ ل)، (م ت).
(٣) الكوفي، وقيل: أبو عبد الله، توفي في سنة أربع عشر، وقيل: خمس عشر

ومائة، جخ، (م ت).
(٤) رجال الشيخ: ١١٢ / ٦.
(٥) رجال الشيخ ١٣١ / ١١.

(٦) رجال الشيخ: ١٨٤ / ١٠٢.
(٧) في المصدر: أبو الحسن.

(٨) رجال الكشي: ٢٠٩ / ٣٦٨

(١٤٢)
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العامة، وكان أستاذ زرارة وحمران والطيار قبل أن يروا هذا األمر، وقيل:
كان مرجئا (١).

١٦٢٠ / ١٩ - الحكم بن عمرو الجماني:
كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

١٦٢١ / ٢٠ - الحكم بن عمرو الغفاري (٣):
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٤).

١٦٢٢ / ٢١ - الحكم بن عمير:
من أصحاب الرسول صلى الله على وآله، رجال الشيخ (٥).

١٦٢٣ / ٢٢ - الحكم بن عمير الهمداني:
مولى، كوفي، يكنى أبا الصباح، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٦).
١٦٢٤ / ٢٣ - الحكم بن عيص:

ذكره العالمة قدس سره في الخالصة، وقال: روى الكشي، عن محمد بن
الحسن الرازي، عن إسماعيل بن محمد بن موسى بن سالم، عن الحكم

ابن عيص - ابن خالة سليمان بن خالد - قال ألبي عبد الله عليه السالم: إنه يعرف
هذا األمر (٧)، انتهى.

.
____________________

(١) رجال الكشي: ٢٠٩ / ذيل الحديث ٣٧٠.
(٢) رجال الشيخ: ١٨٥ / ١٠٤، وفيه: الحماني.

(٣) سكن البصرة، جخ، (م ت).
(٤) رجال الشيخ: ٣٧ / ٤٠.
(٥) رجال الشيخ: ٣٧ / ٤٢.

() رجال الشيخ: ١٨٥ / ١١١.
(٧) الخالصة: ٦٠ / ١

(١٤٣)
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ولم أجد في كتب الرجال عموما - خصوصا في الكشي - من هذا
االسم أثرا. نعم وجدنا في الكشي عند ذكر الواقفة هكذا: محمد بن الحسن

البراثي، قال: حدثني أبو علي الفارسي، قال: حدثني عبدوس الكوفي،
عمن حدثه، عن الحكم بن مسكين، قال: وحدثني إسماعيل بن محمد،
عن (١) موسى بن سالم، عن الحكم بن عيص، قال: دخلت مع خالي

سليمان بن خالد على أبي عبد الله عليه السالم... إلى آخره (٢).
وكأن العالمة نظر إلى هذه الرواية فذكر ما حكيناه عنه. والظاهر أن

قوله: (ابن عيص) غلط، والصواب: (عن عيص)، ليتصل الطريقان إلى
الحكم ابن مسكين، ويؤيده ما سيجئ عن الكشي عند ترجمة: عيص بن

القاسم (٣).
١٦٢٥ / ٢٤ - الحكم القتات:

كوفي، ثقة، قليل الحديث، له كتاب، يرويه (عنه) (٤): أبو القاسم
عبد الرحمن بن أبي هاشم، رجال النجاشي (٥).
١٦٢٦ / ٢٥ - الحكم بن المختار بن أبي عبيد:

كنيته أبو محمد، ثقة، من أصحاب الباقر (٦) والصادق (٧) عليهما السالم، رجال
الشيخ.

.
____________________

(١) كذا في النسخ، وفي المصدر: ابن.
(٢) رجال الكشي: ٤٥٧ / ٨٦٦.

(٣) سيأتي برقم: ٤٠٦٨ / ٢.
(٤) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (ش).

(٥) رجال النجاشي: ١٣٨ / ٣٥٥.
(٦) رجال الشيخ: ١٣١ / ١٣، وفيه: عبيدة.

(٧) لم يرد له ذكر في نسخنا من رجال الشيخ في أصحاب األمام الصادق عليه السالم، وورد
في مجمع الرجال ٢: ٢٢١ نقال عنه

(١٤٤)
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١٦٢٧ / ٢٦ - الحكم بن مسكين (١):
أبو محمد، كوفي، مولى ثقيف، المكفوف، روى عن أبي عبد الله عليه السالم،

ذكره أبو العباس. له كتب، روى عنه: الحسن بن موسى الخشاب، رجال
النجاشي (٢).

ويظهر من مشيخة الفقيه أن كنية الحكم بن مسكين: أبو عبد الله (٣).
١٦٢٨ / ٢٧ - الحكم بن هشام بن الحكم:

أبو محمد، مولى كندة، سكن البصرة، وكان مشهورا بالكالم، كلم
الناس وحكي عنه مجالس كثيرة. ذكر بعض أصحابنا رحمهم الله (٤) أنه رأى له

كتابا في اإلمامة، رجال النجاشي (٥).
١٦٢٩ / ١ - حكيم بن جبلة:

من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
١٦٣٠ / ٢ - حكيم بن جبير بن مطعم:

من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٧).
١٦٣١ / ٣ - حكيم بن حكيم بن عباد:

ابن حنيف األنصاري، من أصحاب علي بن الحسين (٨) والباقر
.

____________________
(١) له أصل، وتقدم في حكم األعمى، (م ت).

تقدم برقم: ١٦٠٣ / ٢، فراجع.
(٢) رجال النجاشي: ١٣٦ / ٣٥٠.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٥٠ في طريقه إلى علي بن بجيل.
(٤) في نسخة (ش): رحمه الله.

(٥) رجال النجاشي: ١٣٦ / ٣٥١.
(٦) رجال الشيخ: ٦١ / ٢١.

(٧) رجال الشيخ: ١١٢ / ١٢.
(٨) رجال الشيخ: ١١٢ / ١٧، وفيه: روى عنه وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السالم

(١٤٥)
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والصادق (١) عليهم السالم، رجال الشيخ.
١٦٣٢ / ٤ - حكيم بن سعد الحنفي:

وكان من شرطة الخميس، يكنى أبا يحيى، من أصحاب علي عليه السالم،
رجال الشيخ (٢).

وفي آخر الباب األول من الخالصة: أنه من أولياء أمير المؤمنين عليه السالم (٣).
١٦٣٣ / ٥ - حكيم بن صهيب:

أبو صهيب الصيرفي (٤)، من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٥) (٦).
١٦٣٤ / ٦ - حكيم بن معاوية:

من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
١٦٣٥ / ١ - حالش (٨) بن عمرو الهجري:

من أصحاب علي (٩) والحسين (١٠) عليهم السالم، رجال الشيخ.
١٦٣٦ / ١ حماد بن أبي حميد الهمداني:

المرهبي، مولى، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال
.

____________________
(١) لم يرد له ذكر في نسخنا من رجال الشيخ في أصحاب األمام الباقر واألمام

الصادق عليهما السالم، وورد في مجمع الرجال ٢: ٢٢٢ نقال عنه في أصحابهما عليهما السالم.
(٢) رجال الشيخ: ٦٠ / ٥، وفي بعض نسخه: يكنى أبا تحبى.

(٣) الخالصة: ١٩٢، وفيها: ابن سعيد.
(٤) حكيم بن صهيب الصيرفي: الكوفي، ين جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١١٣ / ٢٠.

(٥) رجال الشيخ: ١٣٣ / ٦٢.
(٦) حكيم: مؤذن بني عبس، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٦ / ٣١٧.

(٧) رجال الشيخ: ١٣٢ / ٤٨.
(٨) في نسخة (م): حالس، وكذا أيضا في المصدر، وفي مجمع الرجال ٢: ٢٢٣

نقال عن رجال الشيخ كما في المتن.
(٩) رجال الشيخ: ٦١ / ٢٢.
(١٠) رجال الشيخ: ١٠٠ / ٦

(١٤٦)
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الشيخ (١).
١٦٣٧ / ٢ حماد بن أبي حنيفة النعمان:

ابن ثابت، السلمي (٢) الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال
الشيخ (٣).

١٦٣٨ / ٣ حماد بن أبي زياد الشيباني:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

١٦٣٩ / ٤ - حماد بن أبي سليمان األشعري:
مولى أبي موسى (٥)، تابعي، من أصحاب الباقر (٦) والصادق (٧) عليهما السالم،

رجال الشيخ.
١٦٤٠ / ٥ - حماد بن أبي طلحة:

بياع السابري (٨)، كوفي، ثقة، له كتاب، يرويه عنه جماعة، منهم:
أحمد بن بشر، رجال النجاشي (٩).

١٦٤١ / ٦ - حماد بن أبي العطارد الطائي:
كوفي، يكنى أبا المستهل (١٠)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ١٨٧ / ١٥٥.
(٢) القفلي، جخ، (م ت).

(٣) رجال الشيخ: ١٨٧ / ١٣٩، وفيه بدل السلمي: التيملي.
(٤) رجال الشيخ: ١٨٨ / ١٦٩.

(٥) كوفي، جخ، (م ت).
(٦) رجال الشيخ: ١٣٢ / ٣٧.

(٧) رجال الشيخ: ١٨٦ / ١٢٥.
(٨) ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٤ / ٢٨٦.

(٩) رجال النجاشي: ١٤٤ / ٣٧٢، وفيه: أحمد بن أبي بشر.
(١٠) مات سنة إحدى وستين ومائة، وله أربع وثمانون سنة، جخ، (م ت)

(١٤٧)
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الشيخ (١).
١٦٤٢ / ٧ - حماد بن أبي المثنى:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).
١٦٤٣ / ٨ - حماد بن أسحم التميمي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣) (٤).
١٦٤٤ / ٩ - حماد بن بشر اللحام:

من أصحاب الباقر عليه السالم رجال الشيخ (٥) (٦).
١٦٤٥ / ١٠ - حماد بن بشير الكوفي (٧):

من أصحاب الباقر (٨) والصادق عليهما السالم (٩)، رجال الشيخ (١٠).
١٦٤٦ / ١١ - حماد بن ثابت الكوفي:

األنصاري، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١١).
.

____________________
رجال الشيخ: ١٨٨ / ١٧١.

(٢) رجال الشيخ: ١٨٧ / ١٤٢.

(٣) رجال الشيخ: ١٨٨ / ١٦٢.
(٤) حماد األعشى الكوفي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٧ / ١٤٥.

(٥) رجال الشيخ: ١٣٢ / ٤٩.
(٦) حماد بن بشير: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٤ / ٢٨٧.

(٧) حماد بن بشير الطنافسي: كوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٦ / ١٣٣.
(٨) رجال الشيخ: ١٣٢ / ٣٨، وفيه: ابن بشير الطنافسي الكوفي.
(٩) رجال الشيخ: ١٨٦ / ١٣٣، وفيه: ابن بشير الطنافسي كوفي.

(١٠) حماد بن بيس: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٤ / ٢٨٩، وفيه: يبس،
وفي مجمع الرجال ٢: ٢٢٤ نقال عنه: بيس.

(١١) رجال الشيخ: ١٨٨ / ١٦١

(١٤٨)
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١٦٤٧ / ١٢ - حماد بن حبيب الكوفي:
أبو سليمان األزدي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١) (٢).

١٦٤٨ / ١٣ - حماد بن حكيم:
كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣) (٤).

١٦٤٩ / ١٤ - حماد بن خليفة:
أبو سليمان (٥) الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

١٦٥٠ / ١٥ - حماد بن راشد األزدي:
البزاز، أبو العالء الكوفي، أسند عنه (٧)، من أصحاب الباقر (٨)

والصادق (٩) عليهما السالم، رجال الشيخ.
١٦٥١ / ١٦ - حماد بن زيد البصري:

أبو إسماعيل األزدي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١٠) (١١).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٨٨ / ١٦٥.

(٢) حماد بن حكيم: ق جخ، (م ت). لم يرد في نسخنا من رجال الشيخ في
أصحاب األمام الصادق عليه السالم، وورد في مجمع الرجال ٢: ٢٢٤ نقال عنه.

(٣) رجال الشيخ: ١٨٧ / ١٤١.
(٤) حماد بن خليفة الكناني: الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٦ / ١٢٧.

(٥) سلمان (خ ل)، (م ت).
(٦) رجال الشيخ: ١٨٨ / ١٦٧.

(٧) توفي سنة ست وخمسين ومائة، وهو ابن سبع وسبعين سنة، جخ، (م ت).
(٨) رجال الشيخ: ١٣٢ / ٣٩.

(٩) رجال الشيخ: ١٨٧ / ١٥٣.
(١٠) رجال الشيخ: ١٨٦ / ١٣٠.

(١١) حماد بن زيد بن عقيل: الحارثي الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال
الشيخ: ١٨٧ / ١٥٤.

حماد السراج: الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٨ / ١٦٤

(١٤٩)
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١٦٥٢ / ١٧ - حماد بن سليمان (١) الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

١٦٥٣ / ١٨ حماد السمندري:
روى الكشي حديثا - في طريقه شريف بن سابق التفليسي - يدل

على مدحه (٣).
وقال الشيخ في الرجال: حماد بن عبد العزيز السمندي الكوفي، من

أصحاب الصادق عليه السالم (٤)
ونقل ابن داود عن رجال الشيخ: السمندلي (٥). ولم أجد في النسخ

التي عندنا إال السمندي.
وقال النجاشي عند ذكر الفضل بن أبي قرة: إن السمند بلد من

آذربايجان (٦).
١٦٥٤ / ١٩ - حماد بن سويد العامري:

مولى (٧)، كوفي، من أصحاب الصادق عليه لسالم، رجال الشيخ (٨).
١٦٥٥ / ٢٠ - حماد بن سيار الجواليقي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
.

____________________
(١) سلمان (خ ل)، (م ت).

(٢) رجال الشيخ: ١٨٦ / ١٣٦.
(٣) رجال الكشي: ٣٤٣ / ٦٣٥.

(٤) رجال الشيخ: ١٨٧ / ١٤٧، وفيه: السمندلي.
(٥) رجال ابن داود: ٨٣ / ٥١٨.

(٦) رجال النجاشي: ٣٠٨ / ٨٤٢، وفيه: السهندي بلد...
(٧) في نسختي (م) و (ت): موالهم، وكذا في المصدر.

(٨) رجال الشيخ: ١٨٧ / ١٥٧.
(٩) رجال الشيخ: ١٨٧ / ١٤٠، وفي بعض نسخه: يسار

(١٥٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

١٦٥٦ / ٢١ - حماد بن شعيب:
أبو شعيب الحماني، الكوفي (١)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٢).
وروى العالمة قدس سره عن ابن عقدة، عن محمد بن عبد الله بن أبي

حكيمة، عن ابن نمير أنه صدوق (٣) (٤).
١٦٥٧ / ٢٢ - حماد بن صالح األزدي:

البارقي، الكوفي، يلقب بأبي تراب، من أصحاب الصادق عليه السالم،
رجال الشيخ (٥).

١٦٥٨ / ٢٣ - حماد بن ضمحة (٦) الكوفي:
روى عنه: وهيب بن حفص، وكان ثقة، من أصحاب الصادق عليه السالم،

رجال الشيخ (٧).
وفي الخالصة: ضمخة بالمعجمتين (٨).

وفي رجال ابن داود: بالمهملتين (٩).
.

____________________
(١) أسند عنه، جخ، (م ت).

(٢) رجال الشيخ: ١٨٦ / ١٢٩.
(٣) الخالصة: ٥٧ / ٧.

(٤) حماد بن صالح الجعفي: الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٦ / ١٣٧.
(٥) رجال الشيخ: ١٨٧ / ١٥٢.

(٦) كذا في نسخة (ش)، وفي نسختي (م) و (ت): ضمخة، وفي هامشيهما:
حماد بن أبي ضنجة (خ ل).

(٧) رجال الشيخ: ١٨٧ / ١٤٨، وفيه ضمجة (ضمخة أبي ضنجة خ ل).
(٨) الخالصة: ٥٥ / ١.

(٩) رجال ابن داود: ٨٤ / ٥٢٠

(١٥١)
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١٦٥٩ / ٢٤ - حماد بن عبد الرحمن األنصاري:
الكوفي، تابعي، روى عن عبد لله بن حكيم (١)، من أصحاب

الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢) (٣).
١٦٦٠ / ٢٥ - حماد بن عبد العزيز السمندي:

ذكرناه بعنوان: حماد السمندري (٤).
١٦٦١ / ٢٦ - حماد بن عبد العزيز الهاللي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
١٦٦٢ / ٢٧ - حماد بن عبد الكريم الجالب:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
١٦٦٣ / ٢٨ - حماد بن عبد الله المصري:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
١٦٦٤ / ٢٩ - حماد بن عتاب البكري:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
١٦٦٥ / ٣٠ - حماد بن عثمان بن عمرو:

ابن خالد الفزاري، موالهم، كوفي، كان يسكن عرزم فنسب إليها،
.

____________________
(١) وهو مولى آل أبي ليلى، جخ، (م ت).

(٢) رجال الشيخ: ١٨٦ / ١٣١.
(٣) حماد بن عبد العزيز الجهني: موالهم، كوفي، ق جخ، (م ت). رجال

الشيخ: ١٨٨ / ١٥٩.
(٤) تقدم برقم: ١٦٥٣ / ١٨.

(٥) رجال الشيخ: ١٨٨ / ١٦٠.

(٦) رجال الشيخ: ١٨٦ / ١٢٨.

(٧) رجال الشيخ: ١٨٧ / ١٥٠.
(٨) رجال الشيخ: ١٨٧ / ١٥٦

(١٥٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وأخوه عبد الله ثقتان، رويا عن الصادق عليه السالم، وروى حماد عن
الرضا عليه السالم (١)، ومات بالكوفة في سنة تسعين ومائة، ذكرهما أبو العباس

في كتابه. له كتاب (٢)، روى عنه: محمد بن الوليد، رجال النجاشي (٣).
١٦٦٦ / ٣١ - حماد بن عثمان الناب (٤):

ثقة، جليل القدر، له كتاب (٥)، روى عنه: محمد بن الوليد الخزاز
وابن أبي عمير والحسن بن علي الوشاء والحسن بن علي بن فضال،

الفهرست (٦).
من أصحاب الصادق (٧) والكاظم (٨) والرضا (٩) عليهم السالم، رجال الشيخ.

.
____________________

(١) في نسختي (م) و (ت) والمصدر: عن أبي الحسن والرضا عليهما السالم.
(٢) وروى عنه جماعة، منهم: أبو جعفر محمد بن الوليد بن خالد الخزاز البجلي،

جش، (م ت).
(٣) رجال النجاشي: ١٤٣ / ٣٧١.

(٤) الظاهر أنه ومن كان قبله واحد، لعدم ذكر الشيخ السابق، والنجاشي الالحق،
(م ت).

حماد بن عثمان: ذو الناب، مولى غني، كوفي، ق جخ.
لقبه الناب، مولى األزدي، له كتاب، م جخ، (م ت). رجال الشيخ:

١٨٦ / ١٣٨ و ٣٣٤ / ٢، إال أن في أصحاب األمام الكاظم عليه السالم بدل مولى األزدي:
مولى األزد.

(٥) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن
أبيه، عن سعد بن عبد الله والحميري، عن محمد بن الوليد الخزاز، عنه.

وأخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن
ابن أبي عمير والحسن بن علي الوشاء والحسن بن علي بن فضال، عنه، ست،

(م ت).
(٦) الفهرست: ٦٠ / ٢٤١.

(٧) رجال الشيخ: ١٨٦ / ١٣٨.
(٨) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ٢.
(٩) رجال الشيخ: ٣٥٤ / ١

(١٥٣)
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قال حمدويه: سمعت أشياخي يذكرون إن حمادا وجعفرا والحسين
بني عثمان بن زياد الرواسي - وحماد يلقب بالناب - كلهم ثقات فاضلون

خيار، رجال الكشي (١). ثم قال:
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وأقروا له بالفقه (٢).

وذكر ابن داود في شأنه: أنه كان يسكن عرزم فنسب إليها هو وأخوه
عبد الله ثقتان، رويا عن الصادق عليه السالم (٣).

والظاهر أن هذه العبارة مذكورة في شأن حماد بن عثمان بن عمرو
الفزاري الذي بعده (٤)، كما في النجاشي والخالصة (٥)، ألنه هو عرزمي

وأخوه عبد الله، وأما حماد الناب فأخواه الحسين وجعفر، كما يظهر من
ذكرهما في كتب الرجال (٦).

١٦٦٧ / ٣٢ - حماد بن عمرو الصنعاني:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

١٦٦٨ / ٣٣ - حماد بن عيسى:
أبو محمد الجهني، مولى، وقيل: عربي، أصله الكوفة وسكن

البصرة، وقيل: إنه روى عن الصادق عليه السالم عشرين حديثا، وكان ثقة في
.

____________________
(١) رجال الكشي: ٣٧٢ / ٦٩٤.
(٢) رجال الكشي: ٣٧٥ / ٧٠٥.
(٣) رجال ابن داود: ٨٤ / ٥٢١.
(٤) رجال ابن داود: ٨٤ / ٥٢٢.

(٥) رجال النجاشي: ١٤٣ / ٣٧١، الخالصة: ٥٦ / ٤.
(٦) حماد بن عمرو بن معروف: العبسي الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ:

١٨٨ / ١٦٦، وفي بعض نسخة: عمر.
(٧) رجال الشيخ: ١٨٧ / ١٤٩

(١٥٤)
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حديثه، خلوقا، وقال: سمعت عن الصادق سبعين حديثا، فلم أزل
دخل (١) الشك على نفسي حتى اقتصرت على هذا العشرين. وله حديث

مع الكاظم عليه السالم في دعائه بالحج (٢)، له كتب، روى عنه: محمد بن
إسماعيل الزعفراني (٣)، رجال النجاشي (٤).

ثقة، له كتب (٥)، روى أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه،
وعبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن حديد وإسماعيل بن سهل، عنه،

الفهرست (٦).
بقي إلى زمن الرضا عليه السالم، ذهب به السيل في طريق مكة بالجحفة،

بصري (٧)، ثقة، من أصحاب الصادق (٨) والكاظم (٩) عليهما السالم، رجال الشيخ.
.

____________________
(١) في نسخة (م) والمصدر: ادخل.

(٢) وبلغ من صدقه أنه روى عن جعفر بن محمد، وروى عن عبد الله بن المغيرة
وعبد الله بن سنان وعبد الله بن المغيرة، عن الصادق عليه السالم، جش، (م ت).

(٣) وعبد الله بن محمد بن ناجية، جش، (م ت).
وهو غريق الجحفة في سنة تسع ومائتين، وقيل: سنة ثمان ومائتين، وله نيف

وتسعون سنة، رحمه الله، جش، (م ت).
(٤) رجال النجاشي: ١٤٢ / ٣٧٠.

(٥) أخبرنا بها: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن أبيه، عنه.

ورواه ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران
وعلي بن حديد، عنه.

وأخبرنا بها: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن أبي
الصهبان، عن أبي القاسم الكوفي، عن إسماعيل بن سهل، عنه، ست، (م ت).

(٦) الفهرست: ٦١ / ٢٤١.
(٧) له كتب، جخ، (م ت).

(٨) رجال الشيخ: ١٨٧ / ١٥١.
(٩) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ١

(١٥٥)
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قال حمدويه: قال العبيدي، عن حماد بن عيسى، قال: دخلت على
الكاظم عليه السالم، فقلت له: جعلت فداك، ادع الله لي أن يرزقني دارا وزوجة

وولدا وخادما والحج في كل سنة، فقال: اللهم صل على محمد وآل
محمد، وارزقه دارا وولدا وزوجة وخادما والحج خمسين سنة. قال

حماد: فلما اشترط خمسين سنة علمت أني ال أحج أكثر من خمسين سنة،
قال حماد: وحججت ثمان وأربعين سنة، وهذه داري قد رزقتها، وهذه

زوجتي وراء الستر تسمع كالمي، وهذا ابني، وهذا خادمي، قد رزقت كل
ذلك. فحج بعد هذا الكالم حجتين - تمام الخمسين - ثم خرج بعد

الخمسين حاجا، فزامل أبا العباس النوفلي القصير، فلما صار في موضع
األحرام دخل ليغتسل فجاء الوادي فحمله فغرقه الماء رحمه الله، رجال

الكشي (١).
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وأقروا له بالفقه (٢)،

انتهى.
وروى عنه: الحسين بن سعيد (٣) وإبراهيم بن هاشم (٤)، وروى عن

معاوية بن عمار (٥)، كما يظهر من التهذيب وغيره (٦).
.

____________________
(١) رجال الكشي: ٣١٦ / ٥٧٢.
(٢) رجال الكشي: ٣٧٥ / ٧٠٥.

(٣) التهذيب ٢: ١٤٦ / ٥٧١، االستبصار ٢: ٢٨٠ / ٩٩٦.
(٤) التهذيب ٣: ١٧٠ / ٣٧٤، الكافي ٢: ٣٣٨ / ١.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٨ / ١٦٣٧، االستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٣٦.
(٦) حماد اللحام: تقدم بعنوان: حماد بن بشير، وكأنه مشترك بينه وبين ابن واقد،

(م ت)

(١٥٦)
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١٦٦٩ / ٣٤ - حماد ين مروان (١) البكري:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

١٦٧٠ / ٣٥ - حماد بن المغيرة:
من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

١٦٧١ / ٣٦ - حماد بن ميمون بن السائب:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

١٦٧٢ / ٣٧ - حماد بن النعمان:
ذكرناه بعنوان: حماد بن أبي حنيفة (٥).
١٦٧٣ / ٣٨ - حماد النوا (٦) الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
١٦٧٤ / ٣٩ - حماد بن واصل البكري:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨) (٩).
١٦٧٥ / ٤٠ - حماد بن واقد البصري:

الصفار، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١٠).
.

____________________
(١) هارون (خ ل)، (م ت).

(٢) رجال الشيخ: ١٨٦ / ١٣٥.
(٣) رجال الشيخ: ١٣٢ / ٢٩.

(٤) رجال الشيخ: ١٨٦ / ١٣٤.
(٥) تقدم برقم: ١٦٣٧ / ٢.

(٦) حماد النوا: روى عنه: ابن فضال، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٤ / ٢٩١.
(٧) رجال الشيخ: ١٨٧ / ١٤٤.
(٨) رجال الشيخ: ١٨٨ / ١٦٨.

(٩) حماد بن واقد اللحام: الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٨٧ / ١٤٣.
(١٠) رجال الشيخ: ١٨٨ / ١٥٨

(١٥٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

١٦٦٨ / ٤١ - حماد بن هارون (١) البارقي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

١٦٧٧ / ٤٢ - حماد بن يحيى الجعفي (٣):
كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

١٦٧٨ / ٤٣ - حماد بن يزيد:
عامي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥)

١٦٧٩ / ٤٤ - حماد بن اليسع الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

١٦٨٠ / ٤٥ - حماد بن يعلى السعدي:
الثمالي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

١٦٨١ / ٤٦ - حماد بن يونس:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

١٦٨٢ / ١ - حمد بن حمد الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).

.
____________________

(١) مروان (خ ل)، (م ت).
(٢) رجال الشيخ: ١٨٦ / ١٣٢.

(٣) موالهم، جخ، (م ت).
(٤) رجال الشيخ: ١٨٨ / ١٧٠.
(٥) رجال الشيخ: ١٩٦ / ٣١٣.
(٦) رجال الشيخ: ١٨٧ / ١٤٦.
(٧) رجال الشيخ: ١٨٦ / ١٢٦.
(٨) رجال الشيخ: ١٨٨ / ١٦٣.
(٩) رجال الشيخ: ١٩٤ / ٢٨٠

(١٥٨)
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١٦٨٣ / ١ - حمدان بن إبراهيم األهوازي:
كوفي، من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (١).

١٦٨٤ / ٢ - حمدان بن أحمد محمد:
سيجئ بعنوان: محمد بن أحمد بن خاقان (٢).
١٦٨٥ / ٣ - حمدان بن إسحاق الخراساني:

له كتاب علل الوضوء وكتاب النوادر، رجال النجاشي (٣) (٤).
١٦٨٦ / ٤ - حمدان بن سليمان:

أبو سعيد (٥) النيشابوري (٦)، ثقة، من وجوه أصحابنا، ذكر ذلك أبو
عبد الله أحمد بن عبد الواحد، روى علي بن محمد بن سعد (٧) القزويني

وأحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عنه كتابه، رجال النجاشي (٨).
حمدان بن سليمان بن عميرة النيشابوري، المعروف بالتاجر، من

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٥٦ / ٤٢.
(٢) سيأتي برقم: ٤٤٣٢ / ٧٦.

(٣) رجال النجاشي: ١٣٩ / ٣٥٨.
(٤) حمدان بن الحسين: له كتاب، رواه عنه الصدوق بإسناده إلى القاسم بن محمد،

(م ت). مشيخة الفقيه ٤: ١٣٤.
حمدان الديواني، له كتاب، رواه عنه الصدوق بإسناده إلى إبراهيم بن هاشم

عنه، (م ت). مشيخة الفقيه ٤ / ١٢٤.
(٥) سعد (خ ل)، (م ت).

(٦) له كتاب، أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن
أبيه، ومحمد بن الحسن ومحمد بن علي ما جيلويه، عن محمد بن يحيى العطار،

عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٦٣ / ٢٥٠.
(٧) في نسختي (م) و (ت): سعيد.
(٨) رجال النجاشي: ١٣٨ / ٣٥٧

(١٥٩)
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أصحاب الهادي (١) والعسكري (٢) عليهما السالم، رجال الشيخ. وذكره في باب من
لم يرو عن األئمة عليهم السالم (٣) أيضا (٤).

١٦٨٧ / ٥ - حمدان القالنسي:
النهدي، سيجئ بعنوان: محمد بن أحمد بن خاقان (٥).

١٦٨٨ / ٦ - حمدان بن المعافا:
أبو جعفر الصبيحي، من قصر صبيح مولى جعفر بن محمد عليه السالم، روى

عن موسى والرضا عليهما السالم، وروى عنه: مسعدة بن صدقة، وغيره. له كتابان،
روى عنه: محمد بن علي بن معمر، قال ابن نوح: مات حمدان سنة خمس

وستين ومائتين، لما دخل أصحاب العلوي البصري قسين (٦) وأحرقوها،
وقال: قال ابن معمر: إن الكاظم والرضا عليهما السالم دعوا له، رجال النجاشي (٧).

١٦٨٩ / ٧ - حمدان بن المهلب القمي:
له كتاب، يرويه ابن أبي عمير، رجال النجاشي (٨).

١٦٩٠ / ١ - حمدويه بن نصير بن شاهي:
سمع يعقوب بن يزيد، روى عن (٩) العياشي، يكنى أبا الحسن،

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٨٦ / ٢٤.
(٢) رجال الشيخ: ٣٩٨ / ٤.

(٣) روى عنه: محمد بن يحيى العطار، جخ، (م ت).
(٤) رجال الشيخ: ٤٢٦ / ٥٨.
(٥) سيأتي برقم: ٤٤٣٢ / ٧٦.

(٦) كذا في نسختي (م) و (ت) والمصدر، وفي نسخة (ش): قستين. انظر معجم
البلدان ٤: ٣٥٠ ومراصد االطالع ٣: ١٠٩٣.

(٧) رجال النجاشي: ١٣٨ / ٣٥٦، وفيه: وروى عن مسعدة بن...
(٨) رجال النجاشي: ١٣٩ / ٣٥٩.

(٩) في هامش نسختي (م) و (ت): عنه (خ ل) ظ

(١٦٠)
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عديم النظير في زمانه، كثير العلم والرواية، ثقة حسن المذهب، في من
لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (١).

١٦٩١ / ١ - حمران بن أعين (٢):
قال الكشي: قال حمدويه، قال: حدثني محمد بن عيسى، عن ابن

أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن حجر بن زائدة، عن حمران بن
أعين، قال: قلت ألبي جعفر عليه السالم: إني أعطيت الله عهدا أال أخرج عن

المدينة حتى تخبرني عما أسألك. قال: فقال لي: سل، قال: قلت: أمن
شيعتكم أنا؟ قال: نعم، في الدنيا واآلخرة (٣).

ثم قال الكشي: قال محمد، قال: حدثني محمد بن عيسى، عن زياد
القندي، عن الصادق عليه السالم (٤)، إنه قال في حمران: إنه رجل من أهل الجنة.

ثم قال الكشي: قال محمد بن شاذان: قال الفضل بن شاذان، قال: روى
عن ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن الصادق عليه السالم، قال: كان
يقول: حمران بن أعين مؤمن ال يرتد والله أبدا (٥). ثم روى بطريق ضعيف

أنه من حواري محمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السالم (٦).
وقال الشيخ في الرجال: يكنى أبا الحسن، تابعي، من أصحاب

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٤٢١ / ٩.
(٢) الشيباني، موالهم، يكنى أبا الحسن، وقيل: أبو حمزة، تابعي، قر جخ.

كوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ ١٣٢ / ٤١ و ١٩٤ / ٢٧٢.
(٣) رجال الكشي: ١٧٦ / ٣٠٣.

(٤) روى في الكافي في كتاب النكاح ما يدل على قرب منزلته عند أبي عبد الله عليه السالم،
(م ت). الكافي ٥: ٣٤٩ / ٩.

(٥) رجال الكشي: ١٧٦ / ٣٠٤.
(٦) رجال الكشي: ٩ / ٢٠

(١٦١)
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الباقر (١) والصادق (٢) عليهما السالم (٣).
١٦٩٢ / ١ - حمزة بن أحمد:

من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
١٦٩٣ / ٢ - حمزة بن بزيع (٥):

روى أصحابنا، عن الفضل بن كثير، عن علي بن عبد الغفار
المكفوف، عن الحسن بن الحسين بن صالح الخثعمي، قال: ذكر بين يدي

الرضا عليه السالم حمزة بن بزيع فترحم عليه. فقيل له: كان يقول بموسى عليه السالم
فترحم عليه ساعة، ثم قال: من جحد حقي كمن جحد حق آبائي، رجال

الكشي (٦).
من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم، كثير العمل، الخالصة (٧).

وكأنه أخذ هذا التوثيق من كالم النجاشي عند ذكر محمد بن إسماعيل
ابن بزيع، حيث قال: محمد بن إسماعيل بن بزيع، أبو جعفر، مولى

المنصور أبي جعفر، وولد بزيغ بيت، منهم: حمزة بن بزيع، كان من
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٣٢ / ٤١.

(٢) رجال الشيخ: ١٩٤ / ٢٧٢.
(٣) حمزة: أبو الحسين الليثي، ختن أبي حمزة الثمالي الكوفي، قر جخ، (م ت).

رجال الشيخ: ١٣٣ / ٥٢.
الشيخ شمس الدين أبو يعلى حمزة بن أبي عبد الله الغفاري: البغدادي، فاضل،
له كتاب النهاية المرتضوية، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٦٠ / ١٢٧.

(٤) رجال الشيخ: ٣٣٥ / ١٣.
(٥) ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٥٦ / ٣٩.

(٦) رجال الكشي: ٦١٥ / ١١٤٧.
(٧) الخالصة: ٥٤ / ٥، وفيها بدل كثير العمل: كثير العلم، وفي النسخة الخطية منها

كما في المتن

(١٦٢)
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صالحي هذه الطائفة وثقاتهم، كثير العمل، له كتب (١)، انتهى.
وفي أخذ التوثيق له من هذه العبارة نظر، وذكر ابن داود هذه العبارة

في شأن محمد بن إسماعيل بن بزيع (٢)، ولعله الصواب.
١٦٩٤ / ٣ - حمزة بن حبيب:

أبو عمارة التيملي، موالهم، المقرئ الكوفي، من أصحاب
الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

١٦٩٥ / ٤ - حمزة بن حمران بن أعين:
الشيباني الكوفي، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، وأخوه أيضا عقبة بن

حمران روى عنه. له كتاب (٤)، روى عنه: صفوان بن يحيى، رجال
النجاشي (٥).

له كتاب (٦)، روى عنه: ابن سماعة، الفهرست (٧).
من أصحاب الباقر (٨) والصادق (٩) عليهما السالم، رجال الشيخ (١٠).

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ٣٣٠ / ٨٩٣.
(٢) رجال ابن داود: ١٦٥ / ١٣١٤.

(٣) رجال الشيخ: ١٩٠ / ٢٠٤، وفيه: السلمي، وفي مجمع الرجال ٢: ٢٣٨ نقال
عنه: التيملي.

(٤) يرويه عدة من أصحابنا، منهم: صفوان، جش، (م ت).
(٥) رجال النجاشي: ١٤٠ / ٣٦٥.

(٦) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن حميد، عن ابن سماعة،
عنه، ست، (م ت).

(٧) الفهرست: ٦٤ / ٢٥٩.
(٨) رجال الشيخ ١٣٢ / ٤٦.

(٩) رجال الشيخ: ١٩٠ / ٢٠٥.
(١٠) حمزة الزيات: روى عنه الوليد بن عقبة، غير مذكور في الرجال، وكأنه القارئ

ابن حبيب أبو عمارة، (م ت). انظر التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩٤

(١٦٣)
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١٦٩٦ / ٥ - حمزة بن ربعي بن عبد الله:
ابن الجارود الهذلي، البصري، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (١).
١٦٩٧ / ٦ - حمزة بن زياد البكائي:

موالهم الكوفي، أبو الحسن، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال
الشيخ (٢).

١٦٩٨ / ٧ - حمزة بن الطيار (٣):
قال الكشي: قال حمدويه وإبراهيم، قاال: حدثنا محمد بن عيسى،

عن يونس، عن أبي جعفر األحول، عن الصادق عليه السالم، قال: ما فعل ابن
الطيار؟ فقلت: توفي، فقال: رحمه الله، أدخل الله عليه الرحمة ونضره، فإنه كان

يخاصم عنا أهل البيت (٤).
ثم قال الكشي: قال حمدويه وإبراهيم، قاال: حدثنا محمد بن

عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، قال لي الصادق عليه السالم: ما
فعل ابن الطيار؟ قال: قلت: مات، قال: رحمه الله، ولقاه نضرة وسرورا، وقد كان

شديد الخصومة عنا أهل البيت (٥).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٩٠ / ٢١٠.
(٢) رجال الشيخ: ١٩١ / ٢١٦.

(٣) حمزة الطيار: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٢ / ٤٥.
أبو عمارة الطيار: الظاهر أنه حمزة، ويكنى حمزة بأبي عمارة، كما في حمزة

ابن عبد المطلب، (م ت).
(٤) رجال الكشي: ٣٤٩ / ٦٥٢.
(٥) رجال الكشي: ٣٤٩ / ٦٥١

(١٦٤)
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وذكره العالمة قدس سره في الخالصة أيضا بعنوان: حمزة بن الطيار (١).
وذكره ابن داود بعنوان: حمزة الطيار، وقال: بعض أصحابنا أثبته

حمزة بن الطيار، وهو التباس، والظاهر أنه رأى في كتاب الرجال: حمزة
ابن محمد الطيار، فظنه صفة أبيه وهو له (٢)، انتهى.

والظاهر أنه أخذه من الكشي كما نقلناه، وما نقلناه من الصادق عليه السالم
- حيث قال: ما فعل ابن الطيار - في الحديثين نص في أنه ابن الطيار ال أن

الطيار صفة له. وينافي هذا كالمه الذي سيجئ في باب الميم، حيث قال:
محمد بن عبد الله الطيار... إلى آخره (٣). كما ذكره الشيخ في الرجال (٤)،
وكذا يظهر من كالم الكشي الذي سننقله في ترجمة: محمد الطيار (٥). فعلى

ما ذكرناه في قوله (التباس) التباس.
١٦٩٩ / ٨ - حمزة بن عبادة (٦) الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧) (٨).
١٧٠٠ / ٩ - حمزة بن عبد الله الغنوي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
* (هامش) (١) الخالصة: ٥٣ / ٢.
(٢) رجال ابن داود: ٨٥ / ٥٣٤.

(٣) رجال ابن داود: ١٧٦ / ١٤٢٨.
(٤) رجال الشيخ: ٢٨٧ / ١٩٤.
(٥) سيأتي برقم: ٤٨٠١ / ٤٤٥.

(٦) الغفري (العري خ ل)، جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٠ / ٢١٣، وفيه:
العنزي، وفي مجمع الرجال ٢ / ٢٣٩ نقال عنه: الغفري (العري خ ل).

(٧) رجال الشيخ: ١٩٠ / ٢١٣.
(٨) الشيخ موفق الدين حمزة بن عبد الله الطوسي، فقيه، ثقة، ب، (م ت). فهرست.

منتجب الدين: ٤٨ / ٨٤.
(٩) رجال الشيخ: ١٩٠ / ٢١٢ (*).

(١٦٥)
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١٧٠١ / ١٠ - حمزة بن عبد المطلب بن هاشم:
ابن عبد مناف، أسد الله، أبو عمارة، وقيل: أبو يعلى، رحمه الله،

رضيع رسول الله صلى الله عليه وآله، أرضعتهما ثويبة امرأة أبي لهب، قتل شهيدا
بأحد، رضي الله عنه، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (١).

ثقة، الخالصة (٢).
١٧٠٢ / ١١ - حمزة بن عبيد الله بن الحسين:

ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السالم، المدني، من
أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣) (٤).

١٧٠٣ / ١٢ حمزة بن عطاء الكوفي:
أسند عنه، من أصحاب الباقر (٥) والصادق (٦) عليهما السالم، رجال الشيخ.

١٧٠٤ / ١٣ - حمزة بن عمارة البربري:
روى الكشي عن سعد، قال: حدثني أحمد بن محمد، عن أبيه،

والحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وحدثني محمد بن عيسى، عن
يونس، ومحمد بن أبي عمير، عن محمد بن عمر بن أذينة، عن بريد بن

معاوية العجلي، قال: كان حمزة بن عمارة البربري لعنه الله يقول ألصحابه:
إن أبا جعفر عليه السالم يأتيني في كل ليلة. وال يزال انسان يزعم أنه قد رآه إياه،

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٥ / ١، ولم يرد فيه الترضي.
(٢) الخالصة: ٥٣ / ١.

(٣) رجال الشيخ: ١٩٠ / ٢٠٣.
(٤) السيد حمزة بن علي بن محمد بن المحسن العلوي الحسيني، صالح، محدث،

ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٤٧ / ٨٢.
(٥) رجال الشيخ: ١٣٣ / ٥١.
(٦) رجال الشيخ: ١٩٠ / ٢٠٨

(١٦٦)
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فقدر لي إني لقيت أبا جعفر عليه السالم فحدثته بما يقول حمزة، فقال: كذب،
عليه لعنة الله، ما يقدر الشيطان أن يتمثل في صورة نبي وال وصي نبي (١).

ثم ذكر الكشي في ذمه روايات كثيرة (٢).
١٧٠٥ / ١٤ - حمزة بن عمارة الجعفي (٣):

موالهم الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
١٧٠٦ / ١٥ - حمزة بن عمرو األنصاري (٥):

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٦).
١٧٠٧ / ١٦ - حمزة بن عمران بن مسلم:

الجعفي موالهم كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
١٧٠٨ / ١٧ - حمزة بن القاسم بن علي:

ابن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي
طالب عليه السالم، أبو يعلى (٨)، ثقة، جليل القدر، من أصحابنا، كثير الحديث.

له كتب، روى عنه: علي بن محمد القالنسي، رجال النجاشي (٩). وكذا
ذكره العالمة في الخالصة، إال إنه سقط من القلم اسم علي عليه السالم، حيث

.
____________________

(١) رجال الكشي: ٣٠٤ / ٥٤٨، وفيه بدل قد رآه إياه: قد أراه إياه.
(٢) رجال الكشي: ٢٩٠ / ٥١١ و ٣٠٢ / ٥٤٣ و ٣٠٤ / ٥٤٨ و ٥٤٩.

(٣) حمزة بن عمارة العامري: الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٠ / ٢١٤.
(٤) رجال الشيخ: ١٩١ / ٢١٧.

(٥) األسلمي المدني، جخ، (م ت).
(٦) رجال الشيخ: ٣٥ / ٢.

(٧) رجال الشيخ: ١٩٠ / ٢٠٦.
(٨) أبو يعلى، لم ترد في نسخة (م).
(٩) رجال النجاشي: ١٤٠ / ٣٦٤

(١٦٧)
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قال: العباس بن أبي طالب (١).
وقال الشيخ في الرجال: حمزة بن القاسم العلوي العباسي، يروي

عن سعد بن عبد الله، روى عنه: التلعكبري إجازة، في من لم يرو عن
األئمة عليهم السالم (٢). ثم فيه: حمزة بن القاسم، يكنى أبا عمرو، هاشمي

عباسي، روى عنه: التلعكبري، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم (٣). والظاهر
أنهما واحد (٤).

١٧٠٩ / ١٨ - حمزة بن محمد:
من أصحاب العسكري عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

١٧١٠ / ١٩ - حمزة بن محمد الطيار (٦):
ذكرناه بعنوان: حمزة بن الطيار (٧).

١٧١١ / ٢٠ - حمزة بن محمد القزويني:
العلوي، يروي عن علي بن إبراهيم ونظرائه، روى عنه: محمد بن

.
____________________

(١) الخالصة: ٥٣ / ٣، وفيها:... ابن عبد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب عليه السالم،
وفي النسخة الخطية منها:... ابن عبيد الله بن العباس بن أبي طالب.

(٢) رجال الشيخ: ٤٢٤ / ٣٩.

(٣) رجال الشيخ: ٤٢٢ / ٢٥.
(٤) حمزه بن محمد بن أحمد: ابن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن

علي بن أبي طالب عليه السالم، من مشايخ الصدوق، (م ت). انظر عيون أخبار
الرضا عليه السالم ١: ٢٢٧ / ٥ باب ٢٢، وأمالي الصدوق: ٥٩ / ١١ مجلس ١١، ومعاني

األخبار: ٣٠١ / ١، ومشيخة الفقيه ٤: ١١٤ في طريقه إلى شعيب بن واقد.
السيد أبو طالب حمزة بن محمد بن عبد الله: الجعفري، فقيه، دين، ب،

(م ت). فهرست منتجب الدين: ٦٢ / ١٣٥.
(٥) رجال الشيخ: ٣٩٩ / ١١.

(٦) الكوفي، ق جخ. (م ت) رجال الشيخ: ١٩٠ / ٢٠٧.
(٧) تقدم برقم: ١٦٩٨ / ٧

(١٦٨)
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علي بن الحسين بن بابويه، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال
الشيخ (١).

وقال محمد بن علي بن بابويه في مشيخته عند ذكره: رحمه
الله (٢) (٣).

١٧١٢ / ٢١ - حمزة بن النضر (٤) الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

١٧١٣ / ٢٢ - حمزة بن اليسع (٦) القمي:
من أصحاب الصادق (٧) والكاظم (٨) عليهما السالم، رجال الشيخ (٩).

١٧١٤ / ٢٣ - حمزة بن يعلى األشعري:
أبو يعلى القمي، روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني عليهما السالم، ثقة،

وجه. له كتاب (١٠)، روى عنه: الصفار، رجال النجاشي (١١) (١٢).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٤٢٤ / ٤٠.

(٢) ورضي الله عنه، (م ت).
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٢٠ و ٥٠.

(٤) كذا في نسخة (ش)، وفي نسختي (م) و (ت) والمصدر: نصر.
(٥) رجال الشيخ: ١٩١ / ٢١٥.

(٦) األشعري، جخ، (م ت).
(٧) رجال الشيخ: ١٩٠ / ٢٠٩.
(٨) رجال الشيخ: ٣٣٥ / ١٥.

(٩) حمزة واليسع ابنا اليسع: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٠ / ٢١١.
(١٠) يرويه عده من أصحابنا، منهم: الصفار، جش، (م ت).

(١١) رجال النجاشي: ١٤١ / ٣٦٦.
(١٢) حمزة مولى علي بن سليمان بن رشيد، بغدادي، دي جخ، (م ت). رجال

الشيخ: ٣٨٥ / ١٥

(١٦٩)
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١٧١٥ / ١ - حميد بن األسود:
أبو األسود البصري، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

١٧١٦ / ٢ - حميد بن حماد بن حوار (٢):
التميمي، الكوفي (٣)، روى ابن عقدة، عن محمد بن عبد الله بن أبي

حكيمة، عن ابن نمير أنه ثقة، الخالصة (٤).
١٧١٧ / ٣ - حميد بن راشد (٥):

أبو غسان الذهلي (٦)، له كتاب قاله ابن نوح، روى عنه: عبيس بن
هشام، رجال النجاشي (٧).

١٧١٨ / ٤ - حميد بن الربيع:
له كتاب البحث والتميز، رواه: أحمد بن محمد بن عمر األحمسي،

الفهرست (٨).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٩٢ / ٢٤٦.

(٢) كذا في نسخة (ش)، وفي نسختي (م) و (ت): خوار.
(٣) أسند عنه، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٣ / ٢٥٣.

(٤) الخالصة: ٥٩ / ٣.
(٥) حميد: أبو غسان الذهلي الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٢ / ٢٥٠.

أبو غسان الذهلي: له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد،
عن القاسم بن إسماعيل، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٩١ / ٨٨١.

وذكره مرة أخرى:
أبو غسان الذهلي: له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن التلعكبري، عن ابن همام

باسناده عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٩٢ / ٨٩٤.
(٦) في نسختي (م) و (ت): الدهلي.
(٧) رجال النجاشي: ١٣٣ / ٣٤٢.

(٨) الفهرست: ٦٠ / ٢٣٦، وفيه: البحث والتمييز

(١٧٠)
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١٧١٩ / ٥ - حميد بن زياد (١) بن حماد:
أبو القاسم، كوفي، سكن سورا وانتقل إلى نينوى قرية على العلقمي

إلى جنب الحائر على صاحبه السالم، كان ثقة، واقفا وجها فيهم (٢). له
كتب، روى عنه: الحسين بن علي بن سفيان وأحمد بن جعفر بن

سفيان (٣)، رجال النجاشي (٤).
ثقة، كثير التصانيف (٥)، روى عنه: أبو طالب األنباري وأبو القاسم

علي بن حبشي، الفهرست (٦).
عالم جليل، واسع العلم، كثير التصانيف، في من لم يرو عن

األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٧).
١٧٢٠ / ٦ - حميد بن السري العبدي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
.

____________________
(١) في نسخة (م): حميد بن حميد بن زياد...

(٢) سمع الكتب، جش، (م ت).
(٣) مات سنة عشر وثالثمائة، جش، (م ت).

(٤) رجال النجاشي: ١٣٢ / ٣٣٩.
(٥) روى األصول أكثرها، له كتب كثيرة على عدة كتب األصول، أخبرنا برواياته كلها

وكتبه: أحمد بن عبدون، عن أبي طالب األنباري، عن حميد.
وأخبرنا: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عنه.

وأخبرنا: أحمد بن عبدون، عن أبي القاسم علي بن حبشي بن قوني، عنه،
ست، (م ت). الفهرست: ٦٠ / ٢٣٨، وفيه: عن أبي المفضل عن ابن بطة عنه،

وفيه أيضا بدل على عدة كتب: على عدد كتب.
(٦) الفهرست: ٦٠ / ٢٣٨.

(٧) رجال الشيخ: ٤٢١ / ١٦.
(٨) رجال الشيخ: ١٩٣ / ٢٥٤

(١٧١)
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١٧٢١ / ٧ - حميد بن سعدة:
يكنى أبا غسان، روى عنه: جعفر بن بشير، من أصحاب

الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).
١٧٢٢ / ٨ - حميد بن سويد الكلبي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).
١٧٢٣ / ٩ - حميد بن سيار الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
١٧٢٤ / ١٠ - حميد بن شعيب (٤) السبيعي:

الهمداني، كوفي، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، وروى عن جابر. له
كتاب، روى عنه (٥): عبد الله بن جبلة وجعفر بن محمد بن شريح، رجال

النجاشي (٦).
يعرف حديثه وينكر، وأكثر تخليطه فيما يرويه عن جابر، وأمره

مظلم، رجال ابن الغضائري (٧).
من أصحاب الصادق عليه السالم رجال الشيخ (٨).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ١٩٥ / ٢٩٢.

(٢) رجال الشيخ: ١٩٢ / ٢٤٧.

(٣) رجال الشيخ: ١٩٢ / ٢٤٩.
(٤) حميد بن شعيب: له كتاب، رواه حميد، عن ابن سماعة، عنه، ست، (م ت).

الفهرست: ٦٠ / ٢٣٩.
(٥) عدة، وأكثر ما يرى رواية عبد الله، جش، (م ت).

(٦) رجال النجاشي: ١٣٣ / ٣٤١.
(٧) مجمع الرجال ٢: ٢٤٥.

(٨) رجال الشيخ: ١٩٢ / ٢٤٨

(١٧٢)
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وفي الخالصة، وفي الباب الثاني من رجال ابن داود: حذيفة بن
شعيب السبيعي الهمداني... إلى آخره (١). ولم أجد في كتب الرجال حتى

في اإليضاح إال حميد كما نقلناه (٢)، وكأنه اشتبه على العالمة قدس سره وأخذ ابن
داود عنه حيث لم يسم المأخذ كما هو من دأبه، وذكره في الباب األول

بعنوان: حميد (٣) (٤).
١٧٢٥ / ١١ - حميد بن شيبان:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
١٧٢٦ / ١٢ - حميد بن المثنى (٦):

أبو المغراء (٧) العجلي، موالهم، روى عن أبي عبد الله وأبي
الحسن عليهما السالم، كوفي، ثقة ثقة (٨)، روى فضالة عنه كتابه، رجال

النجاشي (٩).
.

____________________
(١) الخالصة: ٢١٩ / ٦، رجال ابن داود: ٢٣٦ / ١١٠.

(٢) إيضاح االشتباه: ١٣٩ / ١٥٤.
(٣) رجال ابن داود: ٨٦ / ٥٣٧.

(٤) حميد الصيرفي: ق جخ، (م ت) رجال الشيخ: ١٩٤ / ٢٨٨.
حميد الضبي: الكوفي، روى عنه: أبو جميلة، ق جخ، (م ت). رجال

الشيخ: ١٩٢ / ٢٥١.
(٥) رجال الشيخ: ١٩٣ / ٢٥٥.

(٦) حميد بن المثنى: أبو المعمر الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ:
١٩٢ / ٢٤٥، وفيه: أبو المغرا.

(٧) أبو المغراء - بفتح الميم وإسكان الغين المعجمة وبعدها راء ثم ألف مقصور -
وقيل: ممدود، كذا في اإليضاح، (منه قده). انظر إيضاح االشتباه: ١٣٨ / ١٥٢.

(٨) وكذا وثقه الصدوق، (م ت). أنظر مشيخة الفقيه ٤: ٦٥، وفيها: أبو
المعزا.

(٩) رجال النجاشي: ١٣٣ / ٣٤٠

(١٧٣)
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الصيرفي، ثقة، له أصل (١) روى عنه: ابن أبي عمير وصفوان بن
يحيى، الفهرست (٢).

١٧٢٧ / ١٣ - حميد بن مسعود:
قال حميد بن زياد: سمعت من أبي محمد القاسم بن إسماعيل

القرشي كتاب حميد بن مسعود، رجال النجاشي (٣) (٤).
١٧٢٨ / ١٤ - حميد بن يزيد البكري:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
١٧٢٩ / ١ - حنان بن أبي معاوية:

القبي، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
١٧٣٠ / ٢ - حنان بن سدير بن حكيم:

ابن صهيب، أبو الفضل الصيرفي، كوفي، روى عن أبي عبد الله وأبي
الحسن عليهما السالم.

له كتاب، روى عنه: إسماعيل بن مهران (٧)، رجال النجاشي (٨).
.

____________________
(١) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن ابن الوليد،

عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي
عمير وصفوان بن يحيى، عنه، ست، (م ت).

(٢) الفهرست: ٦٠ / ٢٣٧.
(٣) رجال النجاشي: ١٣٣ / ٣٤٣.

(٤) حميد بن مسلم: الكوفي، ين جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١١٢ / ٨.
حميل بن نافع: الهمداني (المدني خ ل)، ين جخ، (م ت). رجال الشيخ:

١١٢ / ١٥، وفيه: حميد.
(٥) رجال الشيخ: ١٩٢ / ٢٥٢.
(٦) رجال الشيخ: ١٩٣ / ٢٦٢.

(٧) وعمر حنان عمرا طويال، جش، (م ت).
(٨) رجال النجاشي: ١٤٦ / ٣٧٨

(١٧٤)
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ثقة، له كتاب (١)، روى عنه: الحسن بن محبوب، الفهرست (٢).
واقفي، من أصحاب الصادق (٣) والكاظم (٤) عليهما السالم، رجال الشيخ.

سمعت عن (٥) حمدويه ذكره عن أشياخه أن حنان بن سدير واقفي،
أدرك أبا عبد الله عليه السالم ولم يدرك أبا جعفر عليه السالم، رجال الكشي (٦).

١٧٣١ / ١ - حنش بن المعبرة (٧):
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٨) (٩).

١٧٣٢ / ١ - حنظلة بن األسعد الشامي:
من أصحاب الحسين عليه السالم، رجال الشيخ (١٠) (١١).

.
____________________

(١) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن محبوب، عنه، ست، (م ت).

(٢) الفهرست: ٦٤ / ٢٥٥.
(٣) رجال الشيخ: ١٩٣ / ٢٦١.

(٤) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ٥.
(٥) في نسخة (ت): من.

(٦) رجال الكشي: ٥٥٥ / ١٠٤٩.
(٧) كذا في نسخة، وفي هامشها (ش): المعتمر (خ ل)، وهذه الترجمة لم ترد في

نسختي (م) و (ت).
(٨) رجال الشيخ: ٦٢ / ٣٧، وفيه: ابن المعتمر (ابن المغيرة خ ل).

(٩) حنظلة: سين جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٠٠ / ٢.
(١٠) رجال الشيخ: ١٠٠ / ٧، وفيه: ابن أسعد الشبامي، وفي مجمع الرجال ٢: ٢٤٨

نقال عنه كما في المتن.
(١١) حنظلة الكاتب: روى كتابا للنبي صلى الله عليه وآله، أخبرنا به: أحمد بن عبدون، عن علي

ابن الزبير، عن يحيى بن إسماعيل، عن جعفر بن علي، عن سيف بن عميرة، عن
محمد بن ثوير، عن ابن أبي عثمان، عن حنظلة الكاتب، ست، (م ت).

الفهرست: ٦٥ / ٢٦٥، وفيه:... عن محمد بن ثوير بن أبي عثمان... وفي
مجمع الرجال ٢: ٢٤٨ نقال عنه كما نقله التقي المجلسي قدس سره

(١٧٥)
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١٧٣٣ / ٢ - حنظلة بن زكريا بن حنظلة:
التميمي، أبو الحسن القزويني، لم يكن بذاك. له كتاب، روى عنه:

أبو الحسين بن تمام، رجال النجاشي (١).
حنظلة بن زكريا بن يحيى بن حنظلة: التميمي، يكنى أبا الحسين،

خاصي (٢)، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٣).
وذكره ابن داود في البابين (٤).

١٧٣٤ / ٣ - حنظلة بن النعمان بن عمرو:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

١٧٣٥ / ١ - حويرث بن زياد الهمداني:
كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

١٧٣٦ / ١ - حيان السراج:
روى الكشي - بطريق صحيح - أنه كان كيسانيا (٧).

١٧٣٧ / ٢ - حيان بن عبد الرحمن الكوفي:
المدني، موالهم، يكنى أبا العالء، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٨).
____________________

(١) رجال النجاشي: ١٤٧ / ٣٨٠.
(٢) روى عنه: التلعكبري، وله منه إجازة، جخ، (م ت).

(٣) رجال الشيخ: ٤٢٣ / ٣٠.
(٤) رجال ابن داود: ٨٦ / ٥٣٩ و ٢٤٤ / ١٦٩.

(٥) رجال الشيخ: ٦١ / ١٦.
(٦) رجال الشيخ: ١٩٤ / ٢٨١.

(٧) رجال الكشي: ٣١٤ / ٥٦٨ - ٥٧٠.
(٨) رجال الشيخ: ١٩٤ / ٢٨٥

(١٧٦)
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١٧٣٨ / ٣ - حيان (١) بن علي العنزي (٢):
وثقه النجاشي عند ذكر أخيه مندل (٣) (٤).

١٧٣٩ / ١ - حيدر بن شعيب (٥) بن عيسى:
الطالقاني، خاصي، نزيل بغداد، يكنى أبا القاسم، روى عنه:

التلعكبري (٦)، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٧) (٨).
١٧٤٠ / ٢ - حيدر بن محمد بن نعيم:

سمرقندي، جليل القدر، فاضل، من غلمان محمد بن مسعود العياشي،
.

____________________
(١) حنان (خ ل)، (م ت).

(٢) أسند عنه، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٤ / ٢٨٣.
(٣) رجال النجاشي: ٤٢٢ / ١١٣١.

(٤) الشيخ حيدر بن أبي نصر الجرجاني: فقيه، مقرئ، ب، (م ت). فهرست
منتجب الدين: ٦٣ / ١٣٦.

الشيخ حيدر بن أحمد بن الحسن: المقرئ، صالح، ب، (م ت). فهرست
منتجب الدين: ٦٤ / ١٣٧.

الشيخ موفق الدين حيدر بن بختيار بن الحسن: الشنشبي، نزيل الري، صالح،
عالم فقيه، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٦٠ / ١٢٩.

(٥) حيدر بن شعيب: له كتاب، قال حميد بن زياد: سمعت كتابه من أبي جعفر
محمد بن عباس بن عيسى في بني عامر، جش، (م ت). رجال النجاشي:

.١٤٥ / ٣٧٧
(٦) وقال: روى كتب الفضل بن شاذان، عن أبي عبد الله محمد بن نعيم بن شاذان

- المعروف بالشاذاني ابن أخي الفضل - وله منه إجازة، جخ، (م ت).
(٧) رجال الشيخ: ٤٢٣ / ٣١.

(٨) األديب أوحد الدين حيدر بن محمد الحاستي: فاضل، صالح، ب، (م ت).
فهرست منتجب الدين: ٦١ / ١٣٢.

السيد شمس الدين حيدر بن مرعش الحسيني، عالم، زاهد، ب، (م ت).
فهرست منتجب الدين: ٥٨ / ١١٦

(١٧٧)
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وقد روى جميع مصنفاته وقرأها عليه (١)، وروى عن أبي القاسم العلوي (٢) وعن
زيد بن محمد الحلقي. وله مصنفات، روى عنه: التلعكبري (٣)، الفهرست (٤).

عالم جليل، يكنى أبا محمد (٥)، يروي جميع مصنفات الشيعة
وأصولهم، عن محمد بن الحسن بن أحمد بن إدريس القمي (٦)، وعن أبي

عبد الله الحسين بن أحمد بن إدريس القمي، وعن أبي القاسم جعفر بن محمد
ابن قولويه القمي، وعن أبيه. روى عن الكشي، عن العياشي جميع مصنفاته،

روى عنه: التلعكبري (٧)، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٨).
حيدر بن نعيم بن محمد، ثقة، الخالصة (٩).

والظاهر أن تقديم نعيم على محمد سهو، ألن في كتب الرجال حتى
في اإليضاح محمد مقدم على نعيم (١٠). ولم أجد توثيقه صريحا إال في

الخالصة ورجال ابن داود (١١).
.

____________________
(١) وروى ألف كتاب الشيعة بقراءة وإجازة، وهو يشارك محمد بن مسعود في

روايات كثيرة يتساويان فيها، ست، (م ت). الفهرست: ٦٤ / ٢٦٠، وفيه: وروى
ألف كتاب من كتب الشيعة...

(٢) وأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، وعن محمد بن عمر بن عبد العزيز
الكشي، ست، (م ت).

(٣) أخبرنا: جماعة من أصحابنا، عن التلعكبري، عنه، ست، (م ت).
(٤) الفهرست: ٦٤ / ٢٦٠.
(٥) في المصدر: أبا أحمد.

(٦) في المصدر: محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي.
(٧) وله منه إجازة، جخ، (م ت).

(٨) رجال الشيخ: ٤٢٠ / ٨.
(٩) الخالصة: ٥٧ / ١.

(١٠) إيضاح االشتباه: ١٦٦ / ٢٣٧.
(١١) الخالصة: ٥٧ / ١، رجال ابن داود: ٨٦ / ٥٤٢

(١٧٨)
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باب الخاء
١٧٤١ / ١ - خارجة بن محمد بن عبد الله:

ابن نافع الجهني، موالهم الكوفي، صيرفي (١)، من أصحاب
الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

١٧٤٢ / ٢ - خارجة بن مصعب:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

١٧٤٣ / ٣ - خارجة بن مصعب الخراساني:
التيمي (٤)، المروزي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥) (٦).

١٧٤٤ / ١ - خازم بن حبيب:
كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

١٧٤٥ / ٢ - خازم بن الحسين:
أبو إسحاق، الحميسي (٨) الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

.
____________________

(١) صارفي (خ ل)، (م ت).
(٢) رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٥٢.

(٣) رجال الشيخ: ٦٣ / ٦.
(٤) في نسخة (ت): التميمي.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٥١، وفيه: التميمي، وفي مجمع الرجال ٢: ٢٥٤ نقال
عنه كما في المتن.

(٦) خازم األسل الكوفي: قر ق، جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٣ / ٤، وفيه:
األشل الكوفي روى عنه وعن أبي عبد الله عليهما السالم.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٥٧.
(٨) كذا في النسخ

(١٧٩)
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الشيخ (١) (٢) ١٧٤٦ / ١ - خالد بن أبي إسماعيل (٣):
كوفي، ثقة، له كتاب (٤)، روى عنه: صفوان (٥)، رجال النجاشي (٦).

١٧٤٧ / ٢ - خالد بن أبي دجانة:
من أهل بدر، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

١٧٤٨ / ٣ - خالد بن أبي عمرو:
مولى بني أسد، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

١٧٤٩ / ٤ - خالد بن أبي كريمة (٩):
من أصحاب الباقر (١٠) والصادق (١١) عليهما السالم، رجال الشيخ.
روى عن الباقر [عليه السالم] (١٢) أحاديث، روى عنه: وكيع، رجال

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٥٨، وفيه: الخميسي.
(٢) خالد أبو إسماعيل الحناط: الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٨ / ١١.

(٣) ويحتمل أن يكون اسم أبي إسماعيل بكر بن األشعث المتقدم، فيكون خالد هذا
خالد بن بكر الواقع في طريق بعض الروايات، (منه قده).

(٤) يرويه عدة من أصحابنا، فيهم: صفوان، جش، (م ت).
(٥) خالد بن إسماعيل: له أصل، أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل،
عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عنه، ست، (م ت).

الفهرست: ٦٦ / ٢٦٩، وفيه: ابن أبي إسماعيل...
(٦) رجال النجاشي: ١٥٠ / ٣٩٢.

(٧) رجال الشيخ: ٦٣ / ٥.
(٨) رجال الشيخ: ١٩٨ / ١٩، وفي بعض نسخه: ابن أبي عمير.

(٩) في نسخة (م) زيادة: المدائني، وأيضا وردت في هامش نسخة (ت).
(١٠) رجال الشيخ: ١٣٤ / ٦.

(١١) رجال الشيخ: ١٩٨ / ٢٤، وفيه زيادة: المدائني.
(١٢) أثبتناه من المصدر

(١٨٠)
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النجاشي (١) ١٧٥٠ / ٥ - خالد بن إسماعيل بن أيوب:
المخزومي، المدني، أسند عنه، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٢).
١٧٥١ / ٦ - خالد بن أوفى:

أبو الربيع العنزي، الشامي، من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال
الشيخ (٣).

١٧٥٢ / ٧ - خالد بن بكار:
أبو العالء الخفاف، الكوفي (٤)، من أصحاب الباقر (٥)

والصادق (٦) عليهما السالم، رجال الشيخ.
١٧٥٣ / ٨ - خالد بن جرير (٧) بن عبد الله:

البجلي، روى عن أبي عبد الله عليه السالم وأخوه إسحاق بن جرير، له
كتاب، رواه الحسن بن محبوب، رجال النجاشي (٨).

قال الكشي: قال محمد بن مسعود: سألت علي بن الحسن عن خالد
ابن جرير - الذي يروي عنه: الحسن بن محبوب - فقال: كان من بجيلة،

.
____________________

رجال النجاشي: ١٥١ / ٣٦٩. (٢) رجال الشيخ: ١٩٧ / ٤.
(٣) رجال الشيخ: ١٣٤ / ٥.
(٤) أسند عنه، جخ، (م ت).

(٥) رجال الشيخ: ١٣٣ / ١.
(٦) رجال الشيخ: ١٩٨ / ٢٣.

(٧) خالد بن جرير: كوفي، أخو إسحاق بن جرير، ق جخ، (م ت). رجال
الشيخ: ٢٠١ / ٧١.

(٨) رجال النجاشي: ١٤٩ / ٣٨٩

(١٨١)
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وكان صالحا (١). ثم ذكر ما يدل على إيمانه (٢).
١٧٥٤ / ٩ - خالد الجوان:

سيجئ بعنوان: خالد بن نجيح (٣).
١٧٥٥ / ١٠ - خالد بن الحجاج (٤) الكرخي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
١٧٥٦ / ١١ - خالد بن حصين:

من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
١٧٥٧ / ١٢ - خالد بن حماد:

الذي ذكره ابن داود - راويا عن النجاشي - حيث قال: خالد بن حماد
القالنسي الكوفي ق م، مولى، ثقة (٧).

لم أجده في كتب الرجال، خصوصا في النجاشي. والظاهر أنه خالد
ابن ماد الذي سيجئ (٨)، واشتبه عليه فذكره بعنوان: خالد بن حماد.

١٧٥٨ / ١٣ - خالد بن حميد الرواسي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).

.
____________________

(١) رجال الكشي: ٣٤٦ / ٦٤٢.
(٢) رجال الكشي: ٤٢٢ / ٧٩٦، وفيه: خالد البجلي.

(٣) سيأتي برقم: ١٧٩٢ / ٤٧.
(٤) يظهر من ترجمة يحيى أخيه توثيقه، على احتمال راجح، فالحظ، (م ت).

انظر رجال النجاشي: ٤٤٥ / ١٢٠٤.
(٥) رجال الشيخ: ١٩٨ / ١٦.

(٦) رجال الشيخ: ٦٣ / ٧.
(٧) رجال ابن داود: ٨٧ / ٥٤٧.

(٨) سيأتي برقم: ١٧٨٤ / ٣٩.
(٩) رجال الشيخ: ١٩٩ / ٢٦

(١٨٢)
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١٧٥٩ / ١٤ - خالد الحوار (١):
سيجئ بعنوان: خالد بن نجيح (٢).

١٧٦٠ / ١٥ - خالد بن حيان الكلبي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

١٧٦١ / ١٦ - خالد الخواتيمي:
قال الكشي: إنه من أهل االرتفاع، الخالصة (٤)، رجال ابن

داود (٥).
ولم أجده في الكشي أصال، نعم ذكر الكشي عند ترجمة المفضل بن

عمر أن خالد الحوار (٦) من أهل االرتفاع (٧).
١٧٦٢ / ١٧ - خالد بن داود األسدي (٨):

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
١٧٦٣ / ١٨ - خالد بن راشد الزبيدي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١٠).
.

____________________
(١) كذا في نسخة (ش)، وفي نسختي (م) و (ت): الخوار.

(٢) سيأتي برقم: ١٧٩٢ / ٤٧.
(٣) رجال الشيخ: ١٩٨ / ٢١.

(٤) الخالصة: ٢٢٠ / ٣.
(٥) رجال ابن داود: ٢٤٤ / ١٧١.

(٦) في نسختي (م) و (ت): الخوار.
(٧) رجال الكشي: ٣٢٦ / ذيل الحديث ٥٩١، وفيه: خالد الجوان (الحواز خ ل).

(٨) موالهم، جخ، (م ت).
(٩) رجال الشيخ: ١٩٩ / ٢٧.
(١٠) رجال الشيخ: ١٩٧ / ٣

(١٨٣)
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١٧٦٤ / ١٩ - خالد بن زياد القالنسي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

١٧٦٥ / ٢٠ - خالد بن زياد القالنسي (٢):
وقيل: ابن باد - بغير زاي، وعوض الياء باء موحدة - روى عن أبي

عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم، ثقة، الخالصة (٣).
وسيجئ أنه: خالد بن ماد (٤).
١٧٦٦ / ٢١ - خالد بن زيد:

أبو أيوب األنصاري، خزرجي، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله (٥)
وعلي عليه السالم (٦)، رجال الشيخ.

مشكور، الخالصة (٧).
روى الكشي، عن الفضل بن شاذان أن أبا أيوب من السابقين الذين

رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السالم (٨).
١٧٦٧ / ٢٢ - خالد بن زيد:

أبو خالد القماط، الذي ذكره ابن داود (٩)، سيجئ بعنوان: خالد بن
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢٠١ / ٧٠.

(٢) كوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٩ / ٢٧.
(٣) الخالصة: ٦٥ / ٦.

(٤) سيأتي برقم: ١٧٨٤ / ٣٩.
(٥) رجال الشيخ: ٣٨ / ٢.
(٦) رجال الشيخ: ٦٢ / ١.

(٧) الخالصة: ٦٥ / ٣.
(٨) رجال الكشي: ٣٨ / ٧٨.

(٩) رجال ابن داود: ٨٧ / ٥٤٩

(١٨٤)
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يزيد (١).
١٧٦٨ / ٢٣ - خالد بن سدير بن حكيم:
ابن صهيب الصيرفي، رجال النجاشي (٢).

خالد بن عبد الله بن سدير: له كتاب، ذكر أبو جعفر محمد بن علي
ابن بابويه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، أنه قال: ال أرويه، ألنه

موضوع، وضعه محمد بن موسى الهمداني، الفهرست (٣).
والظاهر أن ما ذكره النجاشي والشيخ في الفهرست واحد.

١٧٦٩ / ٢٤ - خالد بن السري العبدي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

١٧٧٠ / ٢٥ - خالد بن سعيد:
أبو سعيد القماط، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السالم. له كتاب،

روى عنه: محمد بن سنان، رجال النجاشي (٥).
١٧٧١ / ٢٦ - خالد بن سعيد األسدي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
١٧٧٢ / ٢٧ - خالد بن سعيد األموي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
.

____________________
(١) سيأتي برقم: ١٧٩٥ / ٥٠.

(٢) رجال النجاشي: ١٥٠ / ٣٩٠.
(٣) الفهرست: ٦٦ / ٢٧٠.

(٤) رجال الشيخ: ١٩٨ / ٢٢.
(٥) رجال النجاشي: ١٤٩ / ٣٨٧.

(٦) رجال الشيخ: ١٩٨ / ١٠.
(٧) رجال الشيخ: ١٩٨ / ٩

(١٨٥)
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ويحتمل أن يكون هذا والذي نقلناه قبيل هذا هو المذكور قبلهما.
١٧٧٣ / ٢٨ - خالد بن سفيان الطحان:

الكوفي، يعرف بشاذان، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال
الشيخ (١).

١٧٧٤ / ٢٩ - خالد بن سفيان (٢) الفزاري:
البرجمي الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

١٧٧٥ / ٣٠ - خالد بن سلمة:
أبو سلمة الجهني، الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق عليه السالم،

رجال الشيخ (٤).
١٧٧٦ / ٣١ - خالد بن السميدع (٥) الكناني:

المدني، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
١٧٧٧ / ٣٢ - خالد بن صبيح (٧):

كوفي، ثقة، له كتاب عن الصادق عليه السالم، يرويه: محمد بن أبي
عمير، رجال النجاشي (٨).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ١٩٨ / ١٧.
(٢) ابن عمر، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٨ / ١٨، وفيه: ابن عمير.

(٣) رجال الشيخ: ١٩٨ / ١٨.

(٤) رجال الشيخ: ١٩٨ / ٢٥.
(٥) في نسختي (م) و (ت): السميدغ.

(٦) رجال الشيخ: ١٩٨ / ١٥.
(٧) له أصل، أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة،

عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه، ست، (م ت).
الفهرست: ٦٦ / ٢٦٨.

(٨) رجال النجاشي: ١٥٠ / ٣٩٣

(١٨٦)
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١٧٧٨ / ٣٣ - خالد بن طهمان (١):
أبو العالء الخفاف، السلولي، كان من العامة، يروي عنه: طريف (٢)

ابن ناصح، رجال النجاشي (٣) (٤).
١٧٧٩ / ٣٤ - خالد بن عامر بن عداس:

األسدي الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
١٧٨٠ / ٣٥ - خالد بن عبد الرحمن:

أبو الهيثم العطار، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
قال ابن عقدة، عن محمد بن عبد الله بن أبي حكيمة، عن ابن نمير:

إنه ثقة ثقة، الخالصة (٧).
١٧٨١ / ٣٦ - خالد بن عبد الله األرمني:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
١٧٨٢ / ٣٧ - خالد بن عبد الله بن سدير:

ذكرناه بعنوان: خالد بن سدير (٩).
.

____________________
(١) خالد بن طهمان: الكوفي، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٣ / ٢.

(٢) كذا في نسخة (ش)، وفي نسختي (م) و (ت) والمصدر: ظريف.
(٣) رجال النجاشي: ١٥١ / ٣٩٧.

(٤) خالد العاقولي: وهو أبو إسماعيل الخياط، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠١ / ٦٨.
(٥) رجال الشيخ: ١٩٩ / ٢٨.
(٦) رجال الشيخ: ١٩٨ / ٦.

(٧) الخالصة: ٦٦ / ١١.
(٨) رجال الشيخ: ١٩٨ / ١٤.

(٩) تقدم برقم: ١٧٦٨ / ٢٣

(١٨٧)
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١٧٨٣ / ٣٨ - خالد بن عبد الله السراج:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

١٧٨٤ / ٣٩ - خالد بن ماد القالنسي (٢):
الكوفي، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم، مولى، ثقة. له

كتاب، يرويه: أبو هريرة عبد الله بن سالم، قال بعض أصحابنا: فيه نظر،
رجال النجاشي (٣).

وفي الخالصة: خالد بن زياد، وقيل: ابن باد (٤)، كما نقلناه.
وقال ابن داود: اشتبه على بعض األصحاب، فقال: خالد بن زياد،

ثم رآه في نسخة أخرى - بغير زاي فتوهم الميم باء - فقال: ابن باد،
وكالهما غلط. وقد ذكره الشيخ في كتابه كما قلنا (٥)، انتهى.
قلت: قد ذكر الشيخ خالد بن زياد القالنسي إال أنه لم يوثقه كما

نقلناه (٦).
١٧٨٥ / ٤٠ - خالد بن مازن القالنسي:

كوفي، مولى، روى عنه: حكم بن مسكين األعمى، من أصحاب
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٩٨ / ١٣.

(٢) خالد بن ماد القالنسي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠١ / ٧٣.
له كتاب، أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن سعد بن عبد الله

وعبد الله بن جعفر ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب، عن النضر بن شعيب، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٦٦ / ٢٦٧،

وفيه: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، وسعد بن عبد الله...
(٣) رجال النجاشي: ١٤٩ / ٣٨٨.

(٤) الخالصة: ٦٥ / ٦.
(٥) رجال ابن داود: ٨٧ / ٥٥٦. وفي نسختي (م) و (ت) بدل كما قلنا: كما نقلنا.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠١ / ٧٠

(١٨٨)
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الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).
١٧٨٦ / ٤١ - خالد بن محمد األصم:

الضبي، موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).
١٧٨٧ / ٤٢ - خالد بن مروان الواسطي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
١٧٨٨ / ٤٣ - خالد معمر الذهلي:

من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
١٧٨٩ / ٤٤ - خالد بن مهران البجلي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
١٧٩٠ / ٤٥ - خالد بن نافع األشعري:

موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
١٧٩١ / ٤٦ - خالد بن نافع البجلي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
١٧٩٢ / ٤٧ - خالد بن نجيح (٨) الجوان:

مولى، يكنى أبا عبد الله، (روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٩٧ / ١.
(٢) رجال الشيخ: ١٩٧ / ٥.
(٣) رجال الشيخ: ١٩٨ / ٨.
(٤) رجال الشيخ: ٦٣ / ٨.

(٥) رجال الشيخ: ١٩٨ / ٢٠.

(٦) رجال الشيخ: ١٩٨ / ١٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠١ / ٦٩.
(٨) خالد بن نجيح الخزاز: الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٨ / ٧

(١٨٩)
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رجال النجاشي (١)) (٢).
خالد الحوار (٣): من أهل االرتفاع، رجال الكشي (٤).

ويظهر من رجال الشيخ عند ذكر أصحاب الكاظم عليه السالم أن خالد بن
نجيح وخالد الجوان رجالن، ألنه ذكرهما (٥).

وقال ابن داود: رأيت في تصنيف بعض األصحاب خالد الحوار وهو
غلط (٦)، انتهى. والظاهر أن غرضه من قوله: بعض األصحاب العالمة قدس سره

كما هو من دأبه. وفيه نظر، ألن في الكشي وبعض النسخ من الرجال:
خالد الحوار - بالراء - ولما كان في بعض النسخ - بالنون - ذكره في

اإليضاح: بالنون (٧)، أيضا.
١٧٩٣ / ٤٨ - خالد بن الوليد (٨):

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٩).
وروى الكشي - بطريق ضعيف - ما يدل على ذمه (١٠).

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ١٥٠ / ٣٩١.
(٢) ما بين القوسين في نسختي (م) و (ت) هكذا: ق جخ جش. ثم في هامشيهما:

ق م جش.
(٣) في نسختي (م) و (ت): الخوار.

(٤) رجال الكشي: ٣٢٦ / ٥٩١، وفيه: الجوان، الحواز (خ ل).
(٥) رجال الشيخ: ٣٣٦ / ١ و ٤.
(٦) رجال ابن داود: ٨٧ / ٥٥٧.

(٧) إيضاح االشتباه: ١٧١ / ٢٤٧.
(٨) خالد بن الوليد: لعنه الله تعالى، هو شر خلق الله، وكفره أشهر من كفر إبليس،

وكأن المصنف لم يكن بين العلماء، (م ت).
(٩) رجال الشيخ: ٣٨ / ١.

(١٠) رجال الكشي: ٣٩٣ / ٧٤١

(١٩٠)
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١٧٩٤ / ٤٩ - خالد بن يحيى بن خالد:
ذكره أحمد بن الحسين، وقال: رأيت له كتابا في اإلمامة، رجال

النجاشي (١).
١٧٩٥ / ٥٠ - خالد بن يزيد:

يكنى أبا خالد القماط، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).
ونقل ابن داود عن رجال الشيخ بعنوان: خالد بن زيد، أبو خالد (٣)

القماط (٤). ولم أجده في كتب الرجال هكذا.
١٧٩٦ / ٥١ - خالد بن يزيد:

أبو يزيد العكلي، كوفي، ثقة، روى عن جعفر بن محمد عليه السالم. له
نوادر، روى عنه: عباد بن يعقوب األسدي الرواجني، رجال النجاشي (٥).

١٧٩٧ / ٥٢ - خالد بن يزيد بن جبل:
كوفي، ثقة، روى عن موسى عليه السالم. له كتاب، رواه: يحيى بن زكريا

اللؤلؤي، رجال النجاشي (٦).
وفي بعض النسخ من النجاشي: خالد بن صبيح بن جبل، وكتب

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ١٥١ / ٣٩٥.
(٢) رجال الشيخ: ٢٠١ / ٧٢.

(٣) في نسختي (م) و (ت): خالد بن يزيد. و: أبو خالد، لم ترد في نسخة (م).
ال يعرف مراد المصنف فإنه موافق لرجال ابن داود، إال في قوله (يكنى أبا

خالد) فان المصنف توهم أنه كنية (االبن) كما يظهر من الكنى، وألح ظاهر من العبارة
كنية (االبن) كما فهمه ابن داود، ولكنه يبعد تكنية (خالد) بأبي خالد، بل

المتعارف بينهم بالعكس، والله تعالى يعلم، (م ت).
(٤) رجال ابن داود: ٨٧ / ٥٤٩.

(٥) رجال النجاشي: ١٥٢ / ٣٩٨.
(٦) رجال النجاشي: ١٥١ / ٣٩٤

(١٩١)
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عليه ابن طاووس رحمه الله إن صوابه: خالد بن يزيد بن جبل، ولعله الصواب
لذكره خالد بن صبيح مرة أخرى (١). ويؤيده ذكر العالمة قدس سره إياه بعنوان:

خالد بن يزيد بن جبل (٢).
١٧٩٨ / ٥٣ - خالد بن يزيد بن جرير:

البجلي الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
١٧٩٩ / ١ - خباب بن األرت (٤):

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٥).
١٨٠٠ / ٢ - خباب المسلي:

كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦) (٧).
١٨٠١ / ٣ - خباب بن يزيد:

روى الكشي رواية تدل على ذمه وأنه يرى رأي األموية (٨).
١٨٠٢ / ١ - خراش بن إبراهيم الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ١٥٠ / ٣٩٣.

(٢) الخالصة: ٦٦ / ٩.
(٣) رجال الشيخ: ١٩٧ / ٢.

(٤) عن موالنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، عند ذكره رحمه اله خبابا: فلقد أسلم
راغبا، وهاجر طائعا، وعاش مجاهدا، نهج البالغة، (م ت). نهج البالغة شرح

محمد عبدة: ٦٦٨ / ٤٣. وشرح نهج البالغة البن أبي الحديد ١٨: ١٧١ / ٤٢.
(٥) رجال الشيخ: ٣٨ / ٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٥٩.
(٧) خباب النخعي الكوفي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٦٠.

(٨) رجال الكشي: ٩٠ / ١٤٥، وفي بعض نسخه: الخبات.
(٩) رجال الشيخ: ٢٠١ / ٦٧

(١٩٢)
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١٨٠٣ / ١ - خرشة بن الحر:
سيجئ مع سليمان بن مسهر (١).

١٨٠٤ / ١ - خزيمة بن ثابت:
ذو الشهادتين، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله (٢) وعلي عليه السالم (٣)، رجال

الشيخ.
قال الفضل بن شاذان: إنه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير

المؤمنين عليه السالم، رجال الكشي (٤).
١٨٠٥ / ٢ - خزيمة بن حازم:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
١٨٠٦ / ٣ - خزيمة بن ربيعة الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
١٨٠٧ / ٤ - خزيمة بن عمرو الكندي:

مولى، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
١٨٠٨ / ٥ - خزيمة بن يقطين:

من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٨) (٩).
.

____________________
(١) سيأتي برقم: ٢٤٣٥ / ٤٨.

(٢) رجال الشيخ: ٣٨ / ٥.

(٣) رجال الشيخ: ٦٢ / ٢.
(٤) رجال الكشي: ٣٨ / ٧٨.
(٥) رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٦٥.
(٦) رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٦٣.
(٧) رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٦٤.
(٨) رجال الشيخ: ٣٣٦ / ٢.

(٩) األمير خسرو فيروز شاه آور: الديلمي، الطبري، فاضل، عفيف، رواية، ب،
(م ت). فهرست منتجب الدين: ٦٩ / ١٤٩، وفي بعض نسخه: راوية

(١٩٣)
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١٨٠٩ / ١ - خشرم بن الحارث بن المنذر:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (١).

١٨١٠ / ٢ - خشرم بن يسار المدني:
من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٢) (٣).

١٨١١ / ١ - خضر بن عمارة:
أبو عامر (٤)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥) (٦).

١٨١٢ / ٢ - خضر بن عمرو النخعي:
له نوادر، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السالم، روى عنه: إبراهيم

ابن عبد الحميد، رجال النجاشي (٧).
١٨١٣ / ٣ - خضر بن عيسى (٨):

رجل من أهل الجبل، ال بأس به، له كتاب نوادر، روى عنه: محمد
ابن علي بن محبوب، رجال النجاشي (٩).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٦٣ / ٤، وفيه: ابن الحباب، وفي مجمع الرجال ٢: ٢٦٨ نقال
عنه كما في المتن.

(٢) رجال الشيخ: ١١٣ / ١.
(٣) الشيخ خضر بن سعد بن محمد: الخليلي، عالم ورع، ب، (م ت). فهرست

منتجب الدين: ٧٠ / ١٥١.
(٤) الكوفي، أسند عنه، جخ، (م ت).

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٥٦.
(٦) خضر بن عمرو الكوفي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٥٣.

(٧) رجال النجاشي: ١٥٣ / ٤٠٢.
(٨) له كتاب، أخبرنا به: الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن

أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن الخضر بن عيسى، ست، (م ت).
الفهرست: ٦٧ / ٢٧٥.

(٩) رجال النجاشي: ١٥٣ / ٤٠١

(١٩٤)
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في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (١). ففي قول ابن داود
راويا عن رجال الشيخ (٢) أنه: م (٣)، نظر.

١٨١٤ / ٤ - خضر بن مسلم النخعي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

١٨١٥ / ١ - خضيب بن عبد الرحمن الوابشي:
الكوفي، الزاهد (٥)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

١٨١٦ / ١ - خطاب بن داود الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

١٨١٧ / ٢ - خطاب بن سعيد الحميري:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

١٨١٨ / ٣ - خطاب بن سلمة (٩) الجريري:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١٠) (١١).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٤٢٦ / ٣.
(٢) في نسخة (ت): لم جخ.

(٣) رجال ابن داود: ٨٨ / ٥٦٥.
(٤) رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٥٤.

(٥) أسند عنه، جخ، (م ت).
(٦) رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٦٦.
(٧) رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٥٠.
(٨) رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٤٦.

(٩) البجلي، جخ، (م ت).
(١٠) رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٤٥.

(١١) خطاب العصفري: الكوفي، ق. جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٤٨

(١٩٥)
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١٨١٩ / ٤ - خطاب بن عبد الله الهمداني:
األعور، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

١٨٢٠ / ٥ - خطاب بن مسروق الكرخي (٢):
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

١٨٢١ / ٦ - خطاب بن مسلمة كوفي (٤):
روى عن أبي عبد الله عليه السالم، ثقة، له كتاب، يرويه عدة، منهم: ابن

أبي عمير، رجال النجاشي (٥).
١٨٢٢ / ١ - خفاف بن أيما:

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٦).
١٨٢٣ / ١ - خالد بن أبي عمرو الوابشي:

كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
١٨٢٤ / ٢ - خالد بن أبي مسلم الصفار:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
وقال العالمة في الخالصة: خالد الصفار، قال ابن عقدة، عن عبد الله
ابن إبراهيم بن قتيبة، عن ابن نمير: إنه ثقة ثقة، وهو من المرجحات

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٤٧.
(٢) الكوفي (خ ل)، (م ت).

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٤٤.
(٤) ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٤٩.

(٥) رجال النجاشي: ١٥٤ / ٤٠٧.
(٦) رجال الشيخ: ٣٨ / ٦.

(٧) رجال الشيخ: ١٩٩ / ٣٥.
(٨) رجال الشيخ: ١٩٩ / ٢٩، وفيه: ابن مسلم، وفي مجمع الرجال ٢: ٢٦٩ نقال

عنه كما في المتن

(١٩٦)
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عندي (١)، إنتهى.
والظاهر أن ما ذكره الشيخ في الرجال والعالمة قدس سره في الخالصة

واحد، كما يظهر من رجال ابن داود (٢).
١٨٢٥ / ٣ - خالد بن أسود بن خالد:

أبو األسود الكلبي، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال
الشيخ (٣).

١٨٢٦ / ٤ - خالد بن خالد المقري:
له كتاب (٤)، روى عنه: ابن أبي عمير وصفوان، الفهرست (٥).

١٨٢٧ / ٥ - خالد بن زيد الجعفي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

١٨٢٨ / ٦ - خالد السدي (٧) البزاز:
كوفي (٨)، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، وقيل: إنه خالد بن خلف
المقرئ خال محمد بن علي الصيرفي أبي سمينة. له كتاب، يرويه عدة،

.
____________________

(١) الخالصة: ٦٧ / ٩.
(٢) رجال ابن داود: ٨٨ / ٥٧١.

(٣) رجال الشيخ: ١٩٩ / ٣٦.
(٤) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي

عبد الله، عن أبيه، وأحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير وصفوان
جميعا، عنه، ست، (م ت).

(٥) الفهرست: ٦٦ / ٢٧١.
(٦) رجال الشيخ: ١٩٩ / ٣٠، وفي بعض نسخه: ابن يزيد.

(٧) في هامش نسخة (ش): السندي (ظ)، وفي نسختي (م) و (ت): السندي.
(٨) ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٩٩ / ٣٢، وفيه: السندي

(١٩٧)
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منهم: ابن أبي عمير، رجال النجاشي (١).
خالد السندي (٢): روى عنه: ابن أبي عمير، الفهرست (٣).

١٨٢٩ / ٧ - خالد بن عامر المسلي:
العبدي (٤)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

١٨٣٠ / ٨ - خالد بن عطية:
مولى غني، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

١٨٣١ / ٩ - خالد بن عمرو بن خالد:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

١٨٣٢ / ١٠ - خالد بن عمرو البكري (٨):
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).

١٨٣٣ / ١١ - خالد بن عمير الكندي:
موالهم الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١٠).

١٨٣٤ / ١٢ - خالد بن واصل بن سليم:
التميمي، المنقري، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ١٥٤ / ٤٠٥.
(٢) له كتاب، أخبرنا به: جماعة، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن يحيى بن زكريا

ابن شيبان، عن ابن أبي عمير، عنه، ست، (م ت).
(٣) الفهرست: ٦٦ / ٢٧٢.
(٤) الكوفي، جخ، (م ت).

(٥) رجال الشيخ: ١٩٩ / ٣٩.

(٦) رجال الشيخ: ١٩٩ / ٣٨.

(٧) رجال الشيخ: ١٩٩ / ٣٧.
(٨) الكوفي، جخ، (م ت).

(٩) رجال الشيخ: ١٩٩ / ٣١، وفيه: ابن عمر.
(١٠) رجال الشيخ: ١٩٩ / ٣٤

(١٩٨)
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الشيخ (١).
١٨٣٥ / ١ - خلف بن حماد بن ناشر:

ابن المسيب، كوفي، ثقة، سمع موسى بن جعفر عليه السالم. له كتاب،
يرويه جماعة، منهم: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، رجال

النجاشي (٢).
أمره مختلط، يعرف حديثه تارة وينكر أخرى، ويجوز أن يخرج

شاهدا، رجال ابن الغضائري (٣).
خلف بن حماد األسدي: له كتاب (٤)، روى عنه: محمد بن خالد

البرقي، الفهرست (٥). والظاهر أن ما في النجاشي والفهرست واحد.
١٨٣٦ / ٢ - خلف بن حماد:

يكنى أبا صالح، من أهل كش، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم،
رجال الشيخ (٦).

١٨٣٧ / ٣ - خلف بن حوشب (٧) الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ١٩ / ٣٣.
(٢) رجال النجاشي: ١٥٢ / ٣٩٩.

(٣) مجمع الرجال ٢: ٢٧١.
(٤) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمد
ابن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري، عن أحمد بن محمد وأحمد بن أبي

عبد الله، عن أبي عبد الله محمد بن خالد البرقي، عنه، ست، (م ت).
(٥) الفهرست: ٦٧ / ٢٧٣.

(٦) رجال الشيخ: ٤٢٦ / ١.
(٧) في نسختي (م) و (ت): خوشب.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٦١

(١٩٩)
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١٨٣٨ / ٤ - خلف بن خلف:
مجهول، من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (١).

١٨٣٩ / ٥ - خلف بن سلمة:
بصري (٢)، من أصحاب الكاظم (٣) والرضا (٤) والجواد (٥) عليهم السالم،

رجال الشيخ.
١٨٢٠ / ٦ - خلف بن عيسى:

له كتاب، يرويه عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن الصادق عليه السالم.
روى عنه: مهدي (٦) بن عتيق، رجال النجاشي (٧).

١٨٢١ / ٧ - خلف بن محمد بن أبي الحسن:
الماوردي، البصري، كان غاليا في مذهبه، ضعيفا ال يلتفت إليه،

رجال ابن الغضائري (٨).
١٨٤٢ / ٨ - خلف بن ياسين بن عمرو:

الكوفي، الزيات، أسند عنه، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٣٦ / ٣.

(٢) خلف البصري: م ضا د، جخ، (م ت).
رجال الشيخ: ٣٧٥ / ١، في أصحاب األمام الجواد عليه السالم، وفيه أنه من أصحاب

األمام الرضا واألمام الكاظم عليهما السالم.
(٣) لم يرد له ذكر في نسخنا من رجال الشيخ، وورد في مجمع الرجال ٢: ٢٧١ نقال

عنه كما في المتن.
(٤) رجال الشيخ: ٣٥٧ / ١.

(٥) رجال الشيخ: ٣٧٥ / ١، وفيه: خلف البصري.
(٦) مهتدي: ست، (م ت). الفهرست: ٦٧ / ٢٧٤، وفيه: مهدي.

(٧) رجال النجاشي: ١٥٢ / ٤٠٠.
(٨) مجمع الرجال ٢: ٢٧٢

(٢٠٠)
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الشيخ (١).
١٨٤٣ / ١ - خليد بن أوفى:

أبو الربيع الشامي (٢)، العنزي، روى عن أبي عبد الله عليه السالم. له كتاب،
يرويه: عبد الله بن مسكان، رجال النجاشي (٣).

له كتاب، روى عنه: خالد بن جرير، الفهرست (٤). وقد ذكرنا
بعنوان: خالد بن أوفى أيضا (٥) (٦).

١٨٤٤ / ١ - خليفة بن الصباح بن خليفة:
روى عن أبيه، عن أبان بن عثمان األحمر، عن أبي بصير (٧)، في من

لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٨).
.

____________________
رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٦٢.

(٢) وذكر جش في باب الكنى أبو الربيع الشامي روى عنه: خالد بن جرير، (م ت).
انظر رجال النجاشي: ٤٥٤ / ١٢٣٣.

أبو الربيع الشامي: له كتاب، أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن،
عن سعد والحميري، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن خالد

ابن جرير، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٨٦ / ٨٣٧.
(٣) رجال النجاشي: ١٥٣ / ٤٠٣.

(٤) الفهرست: ١٨٦ / ٨٣٧ في باب الكنى.
(٥) تقدم برقم: ١٧٥١ / ٦.

(٦) الشيخ خليفة بن أبي اللجيم القزويني: صالح، شهيد، ب، (م ت). فهرست
منتجب الدين: ٧٠ / ١٥٢.

السيد صفي الدين خليفة بن الحسن بن خليفة العلوي الجعفري الشرفشاهي،
عالم، صالح، واعظ، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٧٠ / ١٥٠.

(٧) روى عنه، وسمع الحسن بن علي بن نعيم بن سهل بن أبان. الخضر بن عيسى،
روى عنه: محمد بن علي بن محبوب، جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٤٢٦ / ٢

و ٣. وردت هذه العبارة في نسخنا من رجال الشيخ في ترجمتين، فالحظ.
(٨) رجال الشيخ: ٤٢٦ / ٢

(٢٠١)
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١٨٤٥ / ١ - خليل بن أحمد (١):
كان أفضل الناس في األدب، وقوله حجة فيه، واخترع علم

العروض، وفضله أشهر من أن يذكر، وكان إمامي المذهب، الخالصة (٢) (٣).
١٨٤٦ / ٢ - خليل العبدي:

كوفي، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، ثقة، له كتاب (٤)، يرويه جماعة،
منهم: عبيس بن هشام، رجال النجاشي (٥).

١٨٤٧ / ٣ - خليل بن هشام الفارسي:
من أصحاب الهادي عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

١٨٨٤ / ١ - خوات بن جبير:
بدري، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

.
____________________

(١) روى عنه الصدوق، (م ت). الخصال: ٢٩ / ١٠٤، ٣٠ / ١٠٧ و ١٠٩ و ١١٠
وغيرها كثير.

(٢) الخالصة: ٦٧ / ١٠.
(٣) الشيخ الخليل بن ظفر بن الخليل: األسدي، ثقة، ورع، له تصانيف، منها:

كتاب االتصاف واالنتصاف، كتاب الدالئل، كتاب النور، كتاب البهاء، جوابات
الزيدية، جوابات اإلسماعيلية، جوابات القرامطة، أخبرنا بها: شيخنا األمام السعيد

جمال الدين أبو الفتوح الحسين بن علي بن محمد الخزاعي، عن والده، عن جده،
عنه، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٦٩ / ١٤٨.

(٤) له كتاب، أخبرنا به: جماعة، عن التلعكبري، عن ابن همام، عن القاسم بن
إسماعيل، عن عبيس بن هشام، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٦٧ / ٢٧٦.

(٥) رجال النجاشي: ١٥٣ / ٤٠٤.
(٦) رجال الشيخ: ٣٨٦ / ٣.

(٧) رجال الشيخ: ٦٣ / ٣

(٢٠٢)
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١٨٤٩ / ١ - خويلد بن عمرو:
أبو شريح الخزاعي، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (١).

١٨٥٠ / ١ - خيبري بن علي الطحان:
كوفي، ضعيف في مذهبه، ذكر ذلك أحمد بن الحسين. يقال في

مذهبه ارتفاع (٢)، له كتاب، يرويه عنه: محمد بن إسماعيل بن بزيع، رجال
النجاشي (٣).

كوفي، ضعيف الحديث، غال المذهب، كان يصحب يونس بن
ظبيان ويكثر الرواية عنه، وله كتاب عن الصادق عليه السالم، ال يلتفت إلى

حديثه، رجال ابن الغضائري (٤).
١٨٥١ / ١ - خيثمة:

ال يعرف بغير هذا، كتابه رواية: محمد بن عيسى بن عبد الله
األشعري، رجال النجاشي (٥).

١٨٥٢ / ٢ - خيثمة بن خديج بن الرحيل:
الجعفي الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

١٨٥٣ / ٣ - خيثمة بن الرحيل بن معاوية:
الجعفي الكوفي، أبو خديج، أسند عنه، من أصحاب الصادق عليه السالم،

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٨ / ٤.
(٢) روى الخيبري عن الحسين بن ثوير عن األصبغ، ولم يكن في زمن الحسين بن

ثوير من يروي عن األصبغ غيره، جش، (م ت).
(٣) رجال النجاشي: ١٥٤ / ٤٠٨.

(٤) مجمع الرجال ٢: ٢٧٥.
(٥) رجال النجاشي: ١٥٤ / ٤٠٦.

(٦) رجال الشيخ: ١٩٩ / ٤١

(٢٠٣)
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رجال الشيخ (١). وكأنه المذكور قبيل هذا.
١٨٥٤ / ٤ - خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي (٢):

أبو عبد الرحمن، من أصحاب الباقر (٣) والصادق (٤) عليهما السالم، رجال الشيخ.
قال علي بن أحمد العقيقي: إنه كان فاضال، وهذا ال يقتضي التعديل

وإن كان من المرجحات، الخالصة (٥).
وقد ذكرنا بعض أحواله عند ترجمة: بسطام بن الحصين (٦).

١٨٥٥ / ٥ - خيثمة بن عدي الهجري:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

١٨٥٦ / ١ - خيران بن إسحاق الراكاني:
من أصحاب الهادي عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

١٨٥٧ / ٢ - خيران الخادم:
ثقة، من أصحاب الهادي عليه السالم، رجال الشيخ (٩).

١٨٥٨ / ٣ - خيران مولى الرضا عليه السالم:
له كتاب، روى عنه: محمد بن عيسى العبيدي، رجال النجاشي (١٠).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ١٩٩ / ٤٣.
(٢) الكوفي، جخ، (م ت).

(٣) رجال الشيخ: ١٣٣ / ٣.
(٤) رجال الشيخ: ١٩٩ / ٤٠.

(٥) الخالصة: ٦٦ / ٨.
(٦) تقدم برقم: ٩٦٥ / ٤.

(٧) رجال الشيخ: ١٩٩ / ٤٢.
(٨) رجال الشيخ: ٣٨٦ / ٢، وفيه: الزاكاني.

(٩) رجال الشيخ: ٣٨٦ / ١.
(١٠) رجال النجاشي: ١٥٥ / ٤٠٩

(٢٠٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

باب الدال
١٨٥٩ / ١ - دارم بن قبيصة:

أبو الحسن التميمي (١)، روى عن الرضا عليه السالم، وله عنه كتاب الوجوه
والنظائر وكتاب الناسخ والمنسوخ، روى عنه: علي بن محمد بن جعفر بن

عنبسة، رجال النجاشي (٢).
ال يؤنس بحديثه وال يوثق به، رجال ابن الغضائري (٣).

وذكره ابن داود في البابين (٤) (٥).
.

____________________
(١) الدارمي، جش، (م ت).

(٢) رجال النجاشي: ١٦٢ / ٤٢٩.
(٣) مجمع الرجال ٢: ٢٧٨.

(٤) رجال ابن داود: ٩٢ / ٦٠٠ و ٢٤٤ / ١٧٦.
(٥) السيد أبو الخير داعي بن الرضا بن محمد: العلوي الحسني، فاضل، محدث،

واعظ. له كتب، أخبرنا بها: السيد المرتضى بن المجتبى، عنه، ب، (م ت).
فهرست منتجب الدين: ٧١ / ١٥٣.

السيد أبو العلى الداعي بن ظفر بن علي: الحمداني القزويني، فاضل، فقيه،
ثقة، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٧٢ / ١٥٤، وفي بعض نسخه: الشيخ

أبو العالء.
داود بن راشد أبزاري، (م ت). انظر رجال الشيخ: ٢٠٢ / ٢٢.

داود االبزاري، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٤ / ١.
وال يبعد أن يكون ابن سرحان، ويظهر من يب أنه يروي عن الصادق عليه السالم

أيضا، (م ت). انظر التهذيب ٢: ٧٩ / ٢٩٨ و ٧: ٩٠ / ٣٨٥.
وذكر الكليني داود االبزاري أبو اليسع وليس هؤالء، (م ت). الكافي ٢:

٣١١ / ٥

(٢٠٥)
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١٨٦٠ / ١ - داود بن أبي داود الدجاجي:
الكوفي، من أصحاب الباقر (١) والصادق (٢) عليهما السالم، رجال الشيخ.

١٨٦١ / ٢ - داود بن أبي زيد:
اسمه: زنكان، يكنى أبا سليمان، نيشابوري، في النجارين في سكة

طرحان (٣) في دار سختويه، صادق اللهجة، ثقة، من أصحاب الهادي (٤)
والعسكري (٥) عليهما السالم، رجال الشيخ.

ثقة، صادق اللهجة، وكان من أصحاب الهادي عليه السالم. له كتب، ذكرها
ابن النديم، وذكره الكشي في كتابه، الفهرست (٦).

وذكره العالمة قدس سره في الخالصة من غير توثيق صريح، مع أنه نقله
عن الشيخ رحمه الله (٧).

١٨٦٢ / ٣ - داود بن أبي عبد الله:
مولى الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السالم، الهاشمي، الكوفي، أخو

شقيق ابن أبي عبد الله، وكان صفارا، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال
الشيخ (٨).

١٨٦٣ / ٤ - داود بن أبي عوف:
أبو الحجاف، البرجمي الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

...
____________________

(١) رجال الشيخ: ١٣٤ / ٦.
(٢) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ٢٤.

(٣) كذا في نسخة (ش)، وفي نسختي (م) و (ت) والمصدر: طرخان.
(٤) رجال الشيخ: ٣٨٦ / ٢.
(٥) رجال الشيخ: ٣٩٩ / ٣.
(٦) الفهرست: ٦٨ / ٢٨٤.

(٧) الخالصة: ٦٨ / ٤.
(٨) رجال الشيخ: ٢٠١ / ١، وفي بعض نسخه: مولى الحسين بن علي

(٢٠٦)
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الشيخ (١).
وفي آخر الباب األول من الخالصة: أبو حيان وأبو الجحاف، قال

ابن عقدة: إنهما ثقتان (٢).
١٨٦٤ / ٥ - داود بن أبي هند القشيري:

السرخسي، يكنى أبا بكر، واسم أبي هند: دينار، من أهل
سرخس، من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

١٨٦٥ / ٦ - داود بن أبي يحيى:
أبو سليمان، اليشكري الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٤).
١٨٦٦ / ٧ - داود بن أبي يزيد (٥) الكوفي (٦):

العطار، مولى، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم. له
كتاب، يرويه عنه جماعة، منهم: علي بن الحسن الطاطري، رجال

النجاشي (٧).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢٠١ / ٧، وفيه: أبو الحجاف، وفي مجمع الرجال ٢: ٢٧٩ نقال

عنه كما في المتن.
(٢) الخالصة: ١٩١ / ٤٣ و ٤٤.

(٣) رجال الشيخ: ١٣٤ / ٧.
(٤) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ٢٩.

(٥) داود بن أبي يزيد: له كتاب، رواه: حميد بن القاسم بن إسماعيل، عن داود بن
(أبي ظ) يزيد.

وأخبرنا: جماعة، عن التلعكبري، عن ابن همام، عن حميد، عن محبوب
(محمد خ ل) بن تسنيم، عن الحجال، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٦٩ / ٢٨٨.

(٦) ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠١ / ٥.
(٧) رجال النجاشي: ١٥٨ / ٤١٧

(٢٠٧)
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ويظهر من باب األغسال من الزيادات من التهذيب إن داود بن أبي
يزيد العطار (هذا، والذي سيجئ بعنوان: داود بن فرقد واحد، حيث

قال: داود بن أبي يزيد العطار) (١) وهو داود بن فرقد... إلى آخره (٢). كما
يظهر من النجاشي عند ذكر: داود بن فرقد (٣) (٤).

١٨٦٧ / ٨ - داود بن أسد بن أعفر:
أبو األحوص البصري رحمه الله، شيخ جليل، فقيه متكلم، من أصحاب

الحديث، ثقة ثقة، وأبوه أسد بن أعفر من شيوخ أصحاب الحديث
الثقات. له كتب (٥)، رجال النجاشي (٦).

وفي الخالصة في موضع أعفر: عفير، وفي موضع البصري:
المصري (٧)، وعند ذكر أبيه أسد: عفر بدون الياء (٨).

وفي اإليضاح: بالياء، والمصري: بالميم (٩).
وفي الفهرست: أبو األحوص المصري، من جلة متكلمي اإلمامية،

لقيه الحسن بن موسى النوبختي وأخذ عنه، وأجتمع معه في الحائر على
.

____________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (م).

(٢) التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٣.
(٣) رجال النجاشي: ١٥٨ / ٤١٨.

(٤) داود بن إسحاق: له كتاب، رواه عنه: الصدوق، باسناده إلى محمد بن سنان،
عنه، (م ت). أنظر مشيخة الفقيه ٤: ١٠٨.

(٥) في نسخة (م): كتاب.
(٦) رجال النجاشي: ١٥٧ / ٤١٤، وفيه بدل البصري: المصري.

(٧) الخالصة: ٦٩ / ٧، وفيها: البصري، وفي النسخة الخطية منها: المصري.
(٨) الخالصة: ٢٤ / ١٢.

(٩) إيضاح االشتباه: ١٧٦ / ٢٦٢

(٢٠٨)
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ساكنه السالم، وكان ورد للزيارة (١).
١٨٦٨ / ٩ - داود بن بالل:

أبو ليلى األنصاري، ي، من األصفياء، رجال ابن داود (٢).
وقال العالمة قدس سره في كنى الممدوحين: أبو ليلى، من األصفياء، ذكره

البرقي (٣).
١٨٦٩ / ١٠ - داود بن حبيب:

أبو غيالن الكوفي، من أصحاب الباقر (٤) والصادق (٥) عليهما السالم، رجال
الشيخ.

١٨٧٠ / ١١ - داود بن حرة:
أخو إسحاق بن حرة، من أصحاب الباقر (٦) والصادق (٧) عليهما السالم،

رجال الشيخ.
١٨٧١ / ١٢ - داود بن الحسن بن الحسن:

ابن علي بن أبي طالب عليه السالم، قر جخ، معظم الشأن، رجال ابن
داود (٨).

.
____________________

(١) الفهرست: ١٩٠ / ٨٧٤.
(٢) رجال ابن داود: ٩٠ / ٥٨٢.

(٣) الخالصة: ١٩١ / ٤٥، رجال البرقي: ٣.
(٤) رجال الشيخ: ١٣٤ / ٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ٢٠.
(٦) لم يرد له ذكر في نسخنا من رجال الشيخ في أصحاب األمام الباقر عليه السالم.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ١٧، وفيه: جرة وفيه أيضا: روى عنهما عليهما السالم، وفي مجمع
الرجال ٢: ٢٨٠ نقال عنه: حرة.
(٨) رجال ابن داود: ٩٠ / ٥٨٣

(٢٠٩)
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ولم أجده في كتب الرجال خصوصا في رجال الشيخ (١).
١٨٧٢ / ١٣ - داود بن حصين (٢) األسدي:

موالهم، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم، وهو
زوج خالة علي بن الحسن بن فضال. له كتاب (٣)، روى عنه: العباس بن

عامر، رجال النجاشي (٤).
واقفي، من أصحاب الصادق (٥) والكاظم (٦) عليهما السالم، رجال الشيخ.

وذكره ابن داود في البابين (٧) (٨).
١٨٧٣ / ١٤ - داود بن دينار:

ذكرناه بعنوان: داود بن أبي هند (٩).
.

____________________
(١) ورد في نسخنا من رجال الشيخ في أصحاب األمام الصادق عليه السالم هكذا: داود بن

الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السالم المدني. انظر رجال الشيخ: ٢٠١ / ٢.
(٢) له كتاب، أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أيوب بن

نوح، عن العباس بن عامر، عنه. ورواه حميد، عن القاسم بن إسماعيل القرشي،
عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٦٨ / ٢٧٨.

(٣) يرويه عنه عدة من أصحابنا، منهم: العباس بن عامر، قال: أخبرنا علي بن
أحمد، عن محمد بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عنه،

جش، (م ت).
(٤) رجال النجاشي: ١٥٩ / ٤٢١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ١٤.
(٦) رجال الشيخ: ٣٣٦ / ٥.

(٧) رجال ابن داود: ٩٠ / ٥٨٤ و ٢٤٥ / ١٧٧.
(٨) داود الحمار: له كتاب، أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن

حميد، عن أحمد بن ميثم، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٦٩ / ٢٨٧.
داود الدجاجي الكوفي، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٤ / ٦.

(٩) تقدم برقم: ١٨٦٤ / ٥

(٢١٠)
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١٨٧٤ / ١٥ - داود بن راشد الكوفي:
األبزاري، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١) (٢).

١٨٧٥ / ١٦ - داود بن زربي:
أبو سليمان، الخندقي البندار، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، ذكره ابن
عقدة. له كتاب، روى عنه: علي بن خالد العاقولي، رجال النجاشي (٣).

له أصل (٤)، روى عنه: ابن أبي عمير، الفهرست (٥).
من أصحاب الصادق (٦) والكاظم (٧) عليهما السالم، رجال الشيخ.

وقال المفيد رحمه الله في إرشاده: إنه من خاصة الكاظم عليه السالم وثقاته، ومن
أهل الورع والعلم والفقه من شيعته، وممن روى النص على الرضا عليه السالم (٨).

وذكر الكشي ما يشهد بسالمة عقيدته (٩).
ونقل العالمة وابن داود توثيقه من النجاشي (١٠)، ولم أجد توثيقه فيه

وهو أربع نسخ عندي (١١).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ٢٢.

(٢) داود الرقي سيجئ بعنوان: داود بن كثير، (م ت). سيأتي برقم: ١٨٩٧ / ٣٨.
(٣) رجال النجاشي: ١٦٠ / ٤٢٤، وفيه بعد روى عن أبي عبد الله عليه السالم زيادة: ثقة.

(٤) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه، ست، (م ت).

(٥) الفهرست: ٦٨ / ٢٨١.
(٦) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ٢١.
(٧) رجال الشيخ: ٣٣٦ / ٤.

(٨) االرشاد ٢: ٢٤٨.
(٩) رجال الكشي: ٣١٢ / ٥٦٤.

(١٠) الخالصة: ٦٨ / ٥، رجال ابن داود: ٩٠ / ٥٨٥.
(١١) لدينا ثالث نسخ مطبوعة من رجال النجاشي، ففي نسخة (جماعة المدرسين)

ذكر التوثيق، إال أن في النسخ اآلخر لم يرد فيها ذكر التوثيق

(٢١١)
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١٨٧٦ / ١٧ - داود بن الزبرقان البصري (١):
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

١٨٧٧ / ١٨ - داود بن زيد الهمداني:
الكوفي، من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

١٨٧٨ / ١٩ - داود بن سرحان العطار:
كوفي (٤)، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم، ذكره ابن

نوح، روى عنه هذا الكتاب جماعات من أصحابنا رحمهم الله. روى عنه: محمد
ابن أبي حمزة، رجال النجاشي (٥).

له كتاب (٦)، روى عنه: أحمد بن محمد بن أبي نصر وابن أبي نجران
وابن نهيك، الفهرست (٧).

١٨٧٩ / ٢٠ - داود بن سعيد:
أبو عبد الله الكوفي، االبزاري (٨)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٩).
.

____________________
(١) أسند عنه، جخ، (م ت).

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ١٦.
(٣) رجال الشيخ: ١٣٤ / ٢.

(٤) مولى، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٢ / ١٣.
(٥) رجال النجاشي: ١٥٩ / ٤٢٠.

(٦) أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الحسن بن المتيل، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب، عن البزنطي وابن أبي نجران، عنه. ورواه حميد، عن

ابن نهيك، عنه، ست، (م ت).
(٧) الفهرست: ٦٨ / ٢٨٦.

(٨) في نسختي (م) و (ت): األنباري، وفي هامشيهما: االبزاري (خ ل).
(٩) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ١١

(٢١٢)
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١٨٨٠ / ٢١ - داود بن سليمان:
أبو سليمان الحمار، كوفي (١)، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، ذكره

ابن نوح. له كتاب، يرويه عدة من أصحابنا، منهم: الحسن بن محبوب،
رجال النجاشي (٢).

له كتاب، روى عنه: أحمد بن ميثم، الفهرست (٣).
١٨٨١ / ٢٢ - داود بن سليمان:

أبو عمارة البكري، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال
الشيخ (٤).

١٨٨٢ / ٢٣ - داود بن سليمان بن جعفر:
أبو أحمد (٥) القزويني، ذكره ابن نوح في رجاله. له كتاب عن

الرضا عليه السالم، روى (٦) عنه: أبو حمزة بن سليمان، رجال النجاشي (٧).
ويحتمل أن يكون هذا هو الذي ذكره المفيد رحمه الله في إرشاده، حيث

قال: داود بن سليمان، من خاصة الكاظم عليه السالم وثقاته ومن أهل الورع
والعلم والفقه من شيعته، وممن روى النص على الرضا عليه السالم (٨).

وفي رجال ابن داود: داود بن سليمان، أبو (٩) جعفر أبو أحمد
.

____________________
(١) ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٢ / ١٥.

(٢) رجال النجاشي: ١٦٠ / ٤٢٣.
(٣) الفهرست: ٦٩ / ٢٨٧، وفيه: داود الحمار.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ٢٧.
(٥) أبو أحمد، داود بن سليمان الفراء، روى عن الرضا عليه السالم، (م ت).

(٦) في نسخة (م): وروى.
(٧) رجال النجاشي: ١٦١ / ٤٢٦.

(٨) االرشاد ٢: ٢٤٨.
(٩) كذا في النسخ

(٢١٣)
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العوضي (١). وال يخفى ما فيه من االشتباه.
١٨٨٣ / ٢٤ - داود بن سليمان القرشي:

ذكره ابن نوح، له كتاب، روى عنه: ابنه سليمان، رجال
النجاشي (٢).

١٨٨٤ / ٢٥ - داود بن صالح األزدي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

١٨٨٥ / ٢٦ - داود بن صالح التيمي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

١٨٨٦ / ٢٧ - داود الصرمي:
له مسائل (٥)، روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله، الفهرست (٦).

داود الصرمي: يكنى أبا سليمان، من أصحاب الهادي عليه السالم، رجال
الشيخ (٧). وسيجئ بعنوان: داود بن مافنة (٨).

١٨٨٧ / ٢٨ - داود الصرمي:
من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٩). وبعيد أن

.
____________________

(١) رجال ابن داود: ٩٠ / ٥٨٨، وفيه: داود بن سليمان بن جعفر أبو أحمد القزويني.
(٢) رجال النجاشي: ١٥٧ / ٤١٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ٢٨.
(٤) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ٢٦، وفيه: التميمي.

(٥) أخبرنا بها: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عنه، ست، (م ت).
(٦) الفهرست: ٦٨ / ٢٧٩.

(٧) رجال الشيخ: ٣٨٦ / ٣.
(٨) سيأتي برقم: ١٨٩٩ / ٤٠.

(٩) رجال الشيخ: ١١٣ / ١

(٢١٤)
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يكون ابن مافنة اآلتي (١) ١٨٨٨ / ٢٩ - داود بن عامر األشعري:
قمي، من أصحاب العسكري عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

١٨٨٩ / ٣٠ - داود بن عبد الجبار:
أبو سليمان (٣) الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

١٨٩٠ / ٣١ - داود بن عبد الرحمن:
أبو سليمان المكي، العطار، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٥).
١٨٩١ / ٣٢ - داود بن عطاء المدني (٦):

روى عنه: عباد بن يعقوب األسدي، رجال النجاشي (٧).
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

داود بن عطاء: أبو سليمان المدني، قال ابن عقدة: سمعت
عبد الرحمن بن يوسف بن خداش، يقول: داود بن عطاء المدني، ليس

.
____________________

(١) داود العجلي: مولى أبو المغراء، ق، وليس أحد هؤالء، (م ت).
(٢) رجال الشيخ: ٣٩٩ / ٢.

(٣) في نسختي (م) و (ت): ابن سليمان، وفي هامشيهما: أبو سلمان (خ ل).
(٤) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ١٠.
(٥) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ١٩.

(٦) داود بن عطاء: المدني، ق جخ.
ثم: داود بن عطاء: المدني، أبو سليمان (سلمان خ ل)، ق جخ، (م ت).

رجال الشيخ: ٢٠٢ / ١٢ و ٢٥.
(٧) رجال النجاشي: ١٥٧ / ٤١٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ١٢

(٢١٥)
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بشئ، الخالصة (١).
١٨٩٢ / ٣٣ - داود بن علي العبدي:

كان من أصحاب المهدي (٢)، من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال
الشيخ (٣).

١٨٩٣ / ٣٤ - داود بن علي اليعقوبي:
الهاشمي، أبو علي بن داود، روى عن أبي الحسن موسى عليه السالم،

وقيل: روى عن الرضا عليه السالم، ثقة. له كتاب يرويه جماعة، منهم: عيسى بن
عبد الله العمري ومحمد بن عبد الجبار، رجال النجاشي (٤).

من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
١٨٩٤ / ٣٥ - داود بن عيسى النخعي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
١٨٩٥ / ٣٦ - داود بن فرقد (٧):

مولى آل أبي السمال، األسدي النصري، وفرقد يكنى: أبا يزيد،
كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم وأخوته يزيد

.
____________________

(١) الخالصة: ٢٢١ / ٢.
(٢) الظاهر أنه المهدي بن المنصور العباسي.

(٣) رجال الشيخ: ٣٥٧ / ٢.
(٤) رجال النجاشي: ١٦٠ / ٤٢٢.

(٥) رجال الشيخ: ٣٥٧ / ٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠١ / ٦.
(٧) داود بن فرقد: أبي يزيد األسدي، مولى آل أبي سماك، ق جخ، (م ت).

رجال الشيخ: ٢٠١ / ٤، وفيه: سمال

(٢١٦)
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وعبد الرحمن وعبد الحميد، قال ابن فضل: داود، ثقة ثقة. له
كتاب (١)، روى عنه: صفوان بن يحيى وإبراهيم بن أبي بكر، رجال

النجاشي (٢).
له كتاب (٣)، روى عنه: أحمد بن محمد بن أبي نصر، الفهرست (٤).

ثقة، له كتاب، من أصحاب الصادق (٥) والكاظم (٦) عليهما السالم، رجال
الشيخ.

وقال ابن داود: إنه اشتبه على بعض األصحاب اسم أبيه، فقال: ابن
مرقد - بالميم - وهو غلط (٧)، انتهى.

والظاهر أن غرضه من قوله بعض األصحاب العالمة قدس سره - كما هو من
دأبه - ولم أجد في الخالصة واإليضاح أنه: بالميم، بل صرح في اإليضاح:

بالفاء (٨).
١٨٩٦ / ٣٧ - داود بن القاسم بن إسحاق:

ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أبو هاشم الجعفري رحمه الله، كان
عظيم المنزلة عند األئمة عليهم السالم، شريف القدر، روى أبوه عن

.
____________________

(١) رواه عدة من أصحابنا، منهم: صفوان، جش، (م ت).
(٢) رجال النجاشي: ١٥٨ / ٤١٨.

(٣) أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. وصفوان بن يحيى جميعا، عن

داود، ست، (م ت).
(٤) الفهرست: ٦٨ / ٢٨٥.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠١ / ٤.

(٦) رجال الشيخ: ٣٣٦ / ٢.
(٧) رجال ابن داود: ٩١ / ٥٩٢.
(٨) إيضاح االشتباه: ١٧٧ / ٢٦٥

(٢١٧)
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الصادق عليهم السالم، رجال النجاشي (١).
ثقة (٢)، من أصحاب الرضا (٣) والجواد (٤) والهادي (٥)

والعسكري (٦) عليهم السالم، رجال الشيخ.
له منزلة عالية عند أبي جعفر وأبي الحسن وأبي محمد صلوات الله

عليهم، وموقع جليل على ما يستدل بما يروي عنهما (٧) في نفسه وروايته،
وتدل روايته على ارتفاع في القول، رجال الكشي (٨).

من أهل بغداد، جليل القدر، عظيم المنزلة عند األئمة عليهم السالم، وقد
شاهد جماعة منهم الرضا والجواد والهادي والعسكري وصاحب األمر عليهم السالم
(وقد روى عنهم كلهم عليهم السالم، وله أخبار ومسائل، وله شعر جيد فيهم) (٩)،

وكان مقدما عند السلطان، وله كتاب (١٠)، روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله،
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ١٥٦ / ٤١١.

(٢) جليل القدر، جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٧٥ / ١.
(٣) ما وجدته في أصحاب الرضا عليه السالم، وكأنه سهو، (م ت).

لدينا ثالث نسخ من رجال الشيخ، وورد في جميعها في أصحاب األمام
الرضا عليه السالم، هكذا: داود بن القاسم الجعفري، أبو هاشم، فراجع رجال

الشيخ: ٣٥٧ / ٤.
(٤) رجال الشيخ: ٣٧٥ / ١.
(٥) رجال الشيخ: ٣٨٦ / ١.
(٦) رجال الشيخ: ٣٩٩ / ١.

(٧) في نسخة (ت) والمصدر: بما روى عنهم.
(٨) رجال الكشي: ٥٧١ / ١٠٨٠.

(٩) ما بين القوسين لم يرد في المصدر، وورد في مجمع الرجال ٢: ٢٨٨ نقال
عنه.

(١٠) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عنه، ست، (م ت)

(٢١٨)
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الفهرست (١) وعده ابن طاووس رحمه الله في ربيع الشيعة من سفراء الصاحب عليه
السالم

واألبواب المعروفين الذين ال يختلف االثنا عشرية فيهم (٢) (٣).
١٨٩٧ / ٣٨ - داود بن كثير الرقي:

أبوه كثير يكنى: أبا خالد، وهو يكنى: أبا سليمان، ضعيف جدا،
والغالة تروي عنه، له كتابان، روى محمد بن الوليد - المعروف بشباب

الصيرفي - الرقي، عن أبيه، عنه. روى عن موسى والرضا عليهما السالم، رجال
النجاشي (٤).

له أصل (٥)، روى عنه: الحسن بن محبوب، الفهرست (٦).
مولى بني أسد، ثقة، من أصحاب الصادق (٧) والكاظم (٨) عليهما السالم،

رجال الشيخ.
.

____________________
(١) الفهرست: ٦٧ / ٢٧٧.

(٢) إعالم الورى: ٤٨٨.
(٣) داود بن قبيصة: أبو الحسن السائح، روى عن الرضا عليه السالم، ال يؤنس بحديثه

وال يوثق، غض، (م ت). مجمع الرجال ٢: ٢٧٨، وفيه: دارم بن قبيصة...
داود بن كثير بن أبي خالدة: الكوفي، ق جخ، (م ت) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ٩،

وفيه: ابن خلدة الرقي، وفي مجمع الرجال ٢: ٢٩١ نقال عنه: ابن أبي خالدة
الكوفي..

(٤) رجال النجاشي: ١٥٦ / ٤١٠.
(٥) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن

محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن محبوب، عنه، ست،
(م ت).

(٦) الفهرست: ٦٨ / ٢٨٢، وفيه بدل له أصل: له كتاب.
(٧) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ٩.
(٨) رجال الشيخ: ٣٣٦ / ١

(٢١٩)
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كان فاسد المذهب، ضعيف الرواية، ال يتلفت إليه، رجال ابن
الغضائري (١).

وفي إرشاد المفيد رحمه الله: أنه من خاصة الكاظم عليه السالم وثقاته، وأهل
الورع والعلم والفقه من شيعته، وممن روى النص على الرضا عليه السالم (٢).
وروى الكشي - بطريق مرسل - عن الصادق عليه السالم، أنه قال (٣): داود

الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله (٤). ثم قال الكشي: ويذكر
الغالة أنه من أركانهم، وقد يروى عنه المناكير من الغلو وتنسب (٥) إليهم،

ولم أسمع أحدا من مشايخ العصابة يطعن فيه (٦).
ونقل ابن داود، عن أحمد بن عبد الواحد: أنه قلما رأيت له حديثا

سديدا (٧).
وقال العالمة قدس سره في الخالصة: األقوى عندي قبول روايته، لقول

الشيخ وقول الكشي أيضا. وقال أبو جعفر بن بابويه: روي عن الصادق عليه السالم
أنه قال: أنزلوا داود الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله (٨)،

انتهى. وفيه نظر.
.

____________________
(١) مجمع الرجال ٢: ٢٩٠.

(٢) االرشاد ٢: ٢٤٨.
(٣) في المصدر زيادة: أنزلوا.

(٤) رجال الكشي: ٤٠٢ / ٧٥٠.
(٥) في نسخة (ت) والمصدر: وينسب.

(٦) رجال الكشي: ٤٠٧ / ذيل الحديث ٧٦٦.
(٧) رجال ابن داود: ٢٤٥ / ١٧٩.

(٨) الخالصة: ٦٧ / ١

(٢٢٠)
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١٨٩٨ / ٣٩ - داود بن كورة:
أبو سليمان القمي، وهو الذي بوب كتاب النوادر ألحمد بن محمد

ابن عيسى، وكتاب المشيخة للحسن بن محبوب (١). له كتاب، روى عنه:
أحمد بن محمد بن يحيى، رجال النجاشي (٢).

في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٣).
١٨٩٩ / ٤٠ - داود بن مافنة الصرمي:

مولى بني قرة، ثم بني صرمة منهم، كوفي، روى عن الرضا عليه السالم.
يكنى أبا سليمان، وبقي إلى أيام أبي الحسن صاحب العسكر عليه السالم، وله

مسائل إليه، روى عنه: أحمد بن محمد، رجال النجاشي (٤).
من أصحاب الهادي عليه السالم، رجال الشيخ (٥). وقد ذكرناه بعنوان:

داود الصرمي (٦) (٧).
١٩٠٠ / ٤١ - داود بن محمد النهدي:

ابن عم (٨) الهيثم بن أبي مسروق (كوفي) (٩)، ثقة، متأخر الموت،
.

____________________
(١) وله كتاب الرحمة، مثل كتاب سعد بن عبد الله، ست، (م ت). الفهرست:

.٦٨ / ٢٨٣
(٢) رجال النجاشي: ١٥٨ / ٤١٦.

(٣) رجال الشيخ: ٤٢٦ / ٢.
(٤) رجال النجاشي: ١٦١ / ٤٢٥.

(٥) رجال الشيخ: ٣٨٦ / ٣.
(٦) تقدم برقم: ١٨٨٦ / ٢٧.

(٧) الشيخ أبو سليمان داود بن محمد بن داود: الحاستي، فقيه، ورع، قرأ على
الشيخ أبي علي الطوسي، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٧٢ / ١٥٥.

(٨) عمر (خ ل)، (م ت).
(٩) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (ش)

(٢٢١)
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روى عنه: يحيى بن زكريا اللؤلؤي، رجال النجاشي (١).
(له كتاب (٢)، روى عنه: الصفار، الفهرست (٣).

في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ) (٤).
١٩٠١ / ٤٢ - داود بن مهزيار:

أخو علي، من أصحاب الجواد عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
١٩٠٢ / ٤٣ - داود بن نصير:

أبو سليمان الطائي، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال
الشيخ (٦) (٧).

١٩٠٣ / ٤٤ - داود بن النعمان:
مولى بني هاشم، أخو علي بن النعمان وداود األكبر، روى عن أبي

الحسن موسى عليه السالم، وقيل: روى عن الصادق عليه السالم، له كتاب، رجال
النجاشي (٨).

وقال عند ترجمة أخيه (علي بن النعمان) (٩): علي بن النعمان
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ١٦١ / ٤٢٧.

(٢) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن الصفار، عنه،
ست، (م ت).

(٣) الفهرست: ٦٨ / ٢٨٠.
(٤) رجال الشيخ: ٤٢٦ / ١. وما بين القوسين لم يرد في نسخة (م).

(٥) رجال الشيخ: ٣٧٥ / ٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠١ / ٣.
(٧) داود بن النعمان األنباري: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٢ / ٢٣.

داود بن النعمان: ضاجخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٥٧ / ١.
(٨) رجال النجاشي: ١٥٩ / ٤١٩.

(٩) ما بين القوسين لم يرد في نسختي (م) و (ت)

(٢٢٢)
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األعلم، النخعي، أبو الحسن، موالهم، كوفي، روى عنه الرضا عليه السالم،
وأخوه داود أعلى منه، وابنه الحسن وابنه أحمد رويا الحديث، وكان علي

ثقة، وجها، ثبتا، صحيحا، واضح الطريقة، له كتاب (١).
وروى الكشي عن حمدويه، عن أشياخه: أنه خير فاضل (٢).

وقال العالمة: ثقة، عين (٣). ولم أجد توثيقه في كتب الرجال صريحا
إال في الخالصة، وكأنه أخذ توثيقه من كالم النجاشي، حيث قال: وأخوه
أعلى منه، وهذا ال يدل على توثيقه كما يستفاد من كالم النجاشي أيضا،

حيث قال: وداود األكبر.
١٩٠٤ / ٤٥ - داود بن الوارع (٤) الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
١٩٠٥ / ٤٦ - داود بن الهيثم األزدي:

أبو خالد الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
١٩٠٦ / ٤٧ - داود بن يحيى بن بشير:

الدهقان، كوفي، يكنى أبا سليمان، ثقة، له كتاب حديث علي بن
الحسين عليهما السالم، روى عنه: زيد بن محمد بن جعفر العامري، رجال

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ٢٧٤ / ٧١٩.

(٢) رجال الكشي: ٦١٢ / ١١٤١.
(٣) الخالصة: ٦٩ / ٦.

(٤) في نسخة (م): الوراع.
(٥) رجال الشيخ: ٢٠١ / ٨، وفيه: الوازع (الوادع خ ل)، وفي مجمع الرجال ٢: ٢٩٤

نقال عنه كما في المتن.
(٦) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ١٨

(٢٢٣)
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النجاشي (١).
١٩٠٧ / ١ - دبيس بن حميد:

أبو عيسى الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).
١٩٠٨ / ٢ - دبيس بن يونس البزاز (٣):

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
١٩٠٩ / ١ - درست بن أبي منصور محمد الواسطي:

روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم، - ومعنى درست أي:
صحيح - له كتاب يرويه جماعة، منهم: سعد بن محمد الطاطري ومحمد

ابن أبي عمير، رجال النجاشي (٥).
له كتاب (٦)، روى عنه: علي بن الحسن الطاطري وابن نهيك،

الفهرست (٧).
حدثني حمدويه، قال: حدثني بعض أشياخي (٨)، قال: درست بن

أبي منصور، واسطي، واقفي، رجال الكشي (٩).
____________________

(١) رجال النجاشي: ١٥٧ / ٤١٥.
(٢) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٣٣، وفيه بعد أبو عيسى زيادة: المالئي.

(٣) الكرابيسي، جخ، (م ت).
(٤) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٣٤.

(٥) رجال النجاشي: ١٦٢ / ٤٣٠.
(٦) أخبرنا بكتابه: أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير القرشي، عن
أحمد بن عمر بن كيسبة، عن علي بن الحسن الطاطري، عنه. ورواه حميد، عن

ابن نهيك، عنه، ست، (م ت).
(٧) الفهرست: ٦٩ / ٢٨٩.
(٨) في نسخة (م): أشياخه.

(٩) رجال الكشي: ٥٥٥ / ١٠٤٩.

(٢٢٤)
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واقفي، من أصحاب الصادق (١) والكاظم (٢) عليهما السالم، رجال الشيخ (٣).
١٩١٠ / ١ - دعبل بن علي الخزاعي (٤):

الشاعر، مشهور في أصحابنا، صنف كتاب طبقات الشعراء وكتاب
الواحدة في مثالب العرب ومناقبها، روى عنه: موسى بن حماد الترمذي،

رجال النجاشي (٥).
وقال أبو عمرو الكشي: بلغني أن دعبل بن علي وفد على الرضا عليه السالم

بخراسان، فلما دخل عليه قال له: إني قد قلت قصيدة، وجعلت في نفسي
أن ال أنشدها أحدا أولى منك. فقال: هاتها فأنشد قصيدته التي يقول فيها:

ألم تر أني مذ ثالثون حجة أروح وأغدو دائم الحسرات
أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات

قال: فلما فرغ قام أبو الحسن عليه السالم فدخل منزله وبعث إليه بخرقة
فيها ستمائة دينار، وقال للجارية: قولي له: يقول لك موالي استعن بهذه

على سفرك واعذرنا، فقال لها دعبل: ال والله، ما هذا أردت وال له
خرجت، ولكن قولي له: هب لي ثوبا من ثيابك. فردها عليه أبو

الحسن عليه السالم وقال له: خذها، وبعث إليه بجبة من ثيابه فخرج دعبل حتى
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٣٦.
(٢) رجال الشيخ: ٣٣٦ / ٣.

(٣) الشيخ الفاضل الفقيه المحدث، شيخ الطائفة في عصره، الشريف جدي من قبل
األم، موالنا درويش محمد بن الشيخ الزاهد العابد البدل الشيخ حسن النطنزي

العاملي، روى عنه شيخه األعظم نور الدين علي بن عبد العالي، وله منه إجازات،
ويروي خالي موالنا محمد قاسم وابن عمتي الشيخ عبد الله بن جابر العاملي عنه،

وأجازا لي بعد ما قرأ علي، (م ح ق ي).
(٤) أبو علي، جش، (م ت).

(٥) رجال النجاشي: ١٦١ / ٤٢٨، وفيه بدل الترمذي: البريدي

(٢٢٥)
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ورد قم، فنظروا إلى الجبة فأعطوه فيها الف دينار، فأبى عليه وقال (١):
ال والله وال خرقة منها بألف دينار. ثم خرج من قم فاتبعوه، وأجمعوا عليه
وأخذوا الجبة، فرجع إلى قم (٢) وكلمهم فيها، فقالوا: ليس إليها سبيل،

ولكن إن شئت فهذه ألف دينار، فقال: نعم وخرقة منها، فاعطوه ألف
دينار وخرقة منها (٣) (٤).

١٩١١ / ١ - دلهم بن صالح الكندي:
الكوفي، من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

١٩١٢ / ١ - ديسم بن أبي داود الكوفي:
روى عنه: أبو مريم، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

١٩١٣ / ١ - دينار أبو حكيم األزدي:
كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

.
____________________

(١) في نسختي (م) و (ت): فقال.
(٢) قال علي بن علي بن رزين أخو دعبل: دخلنا إلى الرضا عليه السالم فأقمنا عنده إلى
اخر سنة مائتين، وخرجنا إلى قم بعد أن خلع الرضا عليه السالم على أخي دعبل قميص

خز أخضر وأعطاه خاتما فصه عقيق ودفع إليه دراهم رضوية، وقال له: يا دعبل
مر على قم، فإنك ستفيد بها، وقال له: احتفظ بهذا القميص فقد صليت فيه
ألف ليلة ألف ركعة وختمت فيه القرآن ألف ختمة، جش، (م ت). رجال

النجاشي: ٢٧٦ / ٧٢٧.
(٣) رجال الكشي: ٥٠٤ / ٩٧٠.

(٤) السيد دولتشاه بن أمير علي بن شرفشاه: الحسني، األبهري، فاضل صالح، ب،
(م ت). فهرست منتجب الدين: ٧٢ / ١٥٦.

(٥) رجال الشيخ: ١٣٤ / ٥.
(٦) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٣٥.
(٧) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٣٢

(٢٢٦)
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١٩١٤ / ٢ - دينار يكنى أبا سعيد:
ولقبه: عقيصا (١)، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

١٩١٥ / ٣ - دينار أبو عمرو األسدي (٣):
الكوفي، من أصحاب الباقر (٤) والصادق (٥) عليهما السالم، رجال الشيخ.

١٩١٦ / ٤ - دينار الخصي:
من أصحاب أمير المؤمنين عليه السالم، قال الصدوق في باب ميراث

الخنثى من الفقيه: إنه من صالحي أهل الكوفة، وكان أمير المؤمنين عليه السالم
يثق به (٦).

وقال الشيخ: إنه كان معدال (٧).
١٩١٧ / ٥ - دينار بن عمرو:

كوفي (٨)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
.

____________________
(١) وانما لقب بذلك لشعر قاله، جخ، (م ت).

(٢) رجال الشيخ: ٦٣ / ١.
(٣) موالهم، جخ، (م ت).

(٤) رجال الشيخ: ١٣٤ / ٤، وفي بعض نسخه: أبو عمر.
(٥) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٣١، وفي بعض نسخه: أبو عمر.

(٦) الفقيه ٤: ٢٣٨ / ٧٦٢.
(٧) التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٧١.

(٨) مولى شيبان، جخ، (م ت).
(٩) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٣٠، وفي بعض نسخه: ابن عمير

(٢٢٧)
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باب الذال
١٩١٨ / ١ - ذبيان بن حكيم:
ال أعرفه بجرح وال تعديل (١).

١٩١٩ / ١ - ذريح بن محمد بن يزيد:
أبو الوليد المحاربي (٢)، عربي (٣)، من بني محارب ابن خصفة، روى

عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم، ذكره ابن عقدة وابن نوح. له كتاب (٤)،
روى عنه: جعفر بن بشير، رجال النجاشي (٥).

ثقة، له أصل (٦)، روى عنه: ابن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة،
الفهرست (٧).

.
____________________

(١) يظهر من النجاشي - في ترجمة أحمد بن يحيى بن حكيم - أن ذبيان من الناس
المعروفين، حيث جعله معرفا ألحمد.

ووصفه النجاشي أيضا - في ترجمة أسباط بن سالم - باألزدي، وكناه بأبي
عمرو. انظر رجال النجاشي: ٨١ / ١٩٥ و ١٠٦ / ٢٦٨.

وقال السيد الخوئي قدس سره في معجم رجال الحديث ٨: ١٥٤ / ٤٤٧٧: قال ابن
الغضائري: وذكر أن أمره مختلط.

(٢) ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١.
(٣) عربي، لم ترد في نسخة (م).

(٤) يرويه عنه عدة من أصحابنا، منهم: جعفر، جش، (م ت).
(٥) رجال النجاشي: ١٦٣ / ٤٣١.

(٦) أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن
ابن أبي عمير، عن ذريح.

ورواه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين (الحسن خ ل)
الطويل، عن عبد الله بن المغيرة، عنه، ست، (م ت).

(٧) الفهرست: ٦٩ / ٢٩٠

(٢٢٨)
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١٩٢٠ / ١ - ذويبة.
أبو قبيصة، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (١) (٢).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٩ / ١، وفيه: ذؤيب، وفي مجمع الرجال ٣: ٤ نقال عنه كما في
المتن.

(٢) السيد ذو الفقار بن أبي الشرف بن طالب كيا: الحسني عالم، واعظ، صالح،
ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٧٥ / ١٦٠.

السيد عز الدين ذو الفقار بن أبي طاهر بن خليفة: الجعفري الشرفشاهي، عالم
صالح، نقيب السادة بأرم، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٧٥ / ١٥٩.

السيد ذو الفقار بن كامروا الحسيني: فقيه، ب، (م ت). فهرست منتجب
الدين: ٧٥ / ١٦١، وفيه: الحسني.

السيد عماد الدين أبو الصمصام ذو الفقار بن محمد بن معبد الحسيني:
المروزي، عالم دين، روى عن السيد المرتضى والشيخ الطوسي، وقد صادفته

وكان ابن مائة وخمس عشر سنة، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين:
٧٣ / ١٥٧، وفيه: الحسني.

السيد ذو المناقب بن طاهر ذي المناقب الحسيني: الرازي، فاضل، صالح، له
كتب، أخبرنا بها: الوالد عنه، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٧٥ / ١٥٨،

وفيه: الحسني

(٢٢٩)
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باب الراء
١٩٢١ / ١ - راشد أبو الخطاب المنقري:

موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).
١٩٢٢ / ٢ - راشد أبو معاذ األزدي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢) (٣).
١٩٢٣ / ٣ - راشد بن سعد الفزاري:

موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤) (٥).
١٩٢٤ / ١ - رافع أبو سعيد بن المعلى (٦):

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٧).
١٩٢٥ / ٢ - رافع بن أسرش الهمداني:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٥، وفيه: أبو معاذ.
(٣) الشيخ ناصر الدين راشد البحراني: فقيه، دين، قرأ هاهنا على مشايخ العراق

وأقام مدة، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٧٧ / ١٦٦.
(٤) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٤.

(٥) الشيخ الموفق راشد بن محمد بن عبد الملك: من أوالد أنس بن مالك، فقيه،
ورع، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٧٧ / ١٦٥.

(٦) ورد في نسخة (م) قبل هذه الترجمة زيادة (ترجمة أخرى) وهي:
رافع أبو سعيد الفزاري: موالهم، كوفي، ق جخ، (م ت). لم يرد له ذكر في

نسخنا من رجال الشيخ.
(٧) رجال الشيخ: ٣٩ / ٤.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٨، وفيه: أشرس

(٢٣٠)
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١٩٢٦ / ٣ - رافع بن خديج (١).
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله (٢) وعلي عليه السالم (٣)، رجال الشيخ.

١٩٢٧ / ٤ - رافع بن سلمة بن زياد:
ابن أبي الجعد األشجعي (٤)، موالهم، كوفي، روى عن أبي جعفر

وأبي عبد الله عليهما السالم، ثقة، من بيت الثقات وعيونهم. له كتاب، روى عنه:
بكير بن سالم، رجال النجاشي (٥).

١٩٢٨ / ٥ - رافع بن عمرو الغفاري:
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٦).

١٩٢٩ / ١ - رباح بن أبي نصر السكوني:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

١٩٣٠ / ٢ - رباح بن أسود التميمي:
موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

١٩٣١ / ٣ - رباح بن عاصم التميمي:
السعيدي، موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٩).
.

____________________
(١) جريح (خ ل)، (م ت).
(٢) رجال الشيخ: ٣٩ / ١.
(٣) رجال الشيخ: ٦٣ / ٥.

(٤) الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٧.
(٥) رجال النجاشي: ١٦٩ / ٤٤٧.

(٦) رجال الشيخ: ٣٩ / ٦، وفيه: ابن عمير.
(٧) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٣٤.
(٨) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٣٥.
(٩) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٣٦

(٢٣١)
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١٩٣٢ / ٤ - رباح (١) بن عبيدة الهمداني:
من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٢).

١٩٣٣ / ١ - ربعي بن أحمر العجلي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

١٩٣٤ / ٢ - ربعي بن عبد الله بن الجارود (٤):
ابن أبي سبرة الهذلي، أبو نعيم، بصري، ثقة، روى عن أبي عبد الله

وأبي الحسن عليهما السالم، وصحب الفضيل بن يسار، وأكثر األخذ عنه وكان
خصيصا به، وهو الذي روى حديث اإلبل. له كتاب (٥)، روى عنه: حماد

ابن عيسى، رجال النجاشي (٦).
له أصل (٧)، روى عنه: ابن أبي عمير، الفهرست (٨).

.
____________________

(١) في هامش نسخة (ت): وفي نسخة بالياء.
(٢) رجال الشيخ: ١١٣ / ٥، وفي بعض نسخه: رياح.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٠.
(٤) العبدي البصري، أبو نعيم، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٣٩.

(٥) رواه عنه عدة من أصحابنا، منهم:...، جش، (م ت).
(٦) رجال النجاشي: ١٦٧ / ٤٤١.

(٧) أخبرنا به: الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله،
عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن (و خ ل) محمد بن الحسن بن

الوليد، عن الصفار، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن
إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن

عيسى، عن ربعي.
وأخبرنا: الحسين بن عبيد الله، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن

إبراهيم، عن أبيه، عن حماد عن ربعي.
ورواه ابن أبي عمير، عن ربعي، ست، (م ت).

(٨) الفهرست: ٧٠ / ٢٩٥

(٢٣٢)
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قال محمد بن مسعود: سألت أبا محمد (١) عبد الله بن محمد بن
خالد الطيالسي عن ربعي بن عبد الله فقال: هو بصري، هو ابن الجارود،

ثقة، رجال الكشي (٢) (٣).
١٩٣٥ / ١ - الربيع بن أبي مدرك (٤):

أبو سعيد، كوفي (٥)، ويقال له: المصلوب، كان صلب بالكوفة على
التشيع، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السالم. له كتاب (٦)، روى عنه: العالء بن

يحيى، رجال النجاشي (٧).
١٩٣٦ / ٢ - الربيع بن أحمر األموي:

موالهم، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
١٩٣٧ / ٣ - الربيع بن أسحم الشيباني:

موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
١٩٣٨ / ٤ - الربيع بن األسود الليثي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١٠).
.

____________________
(١) محمد، لم ترد في نسخة (ت).
(٢) رجال الكشي: ٣٦٢ / ٦٧٠.

(٣) الربيع: أبو زبيد الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٤ / ١٢.
(٤) له كتاب، ذكره ابن النديم، ست، (م ت). فهرست ابن النديم: ٢٧٥،

الفهرست: ٧٠ / ٢٩٣.
(٥) ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٦.

(٦) رواه غير واحد، منهم: العالء، جش، (م ت).
(٧) رجال النجاشي: ١٦٤ / ٤٣٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ١٤.

(٩) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ١٠.
(١٠) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ١٨

(٢٣٣)
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١٩٣٩ / الربيع األصم:
له أصل (١)، روى عنه: الحسن بن محبوب، الفهرست (٢).

١٩٤٠ / ٦ - الربيع بن بدر البصري:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣) (٤).

١٩٤١ / ٧ - الربيع بن حبيب العبسي (٥):
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

١٩٤٢ / ٨ - الربيع بن خثيم (٧):
أحد الزهاد الثمانية، رجال الكشي (٨). وقد ذكرنا الزهاد الثمانية عند

ترجمة: أويس القرني (٩).
١٩٤٣ / ٩ - الربيع بن الركين بن الربيع:

الفزاري الكوفي (١٠)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١١).
.

____________________
(١) أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن

عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن محبوب، عنه، ست، (م ت).
(٢) الفهرست: ٧٠ / ٢٩٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ١١.
(٤) الربيع الحاجب: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٤ / ١٦.

(٥) الربيع العبسي: الكوفي، أخو عائذ، عربيان، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ:
.١٣٤ / ٢

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٣.
(٧) في الكافي - في باب طواف المريض - الربيع بن خيثم، عن أبي عبد الله عليه السالم.

وكأنه غير المذكور في المتن، (منه قده). الكافي ٤: ٤٢٢ / ١.
(٨) رجال الكشي: ٩٧ / ١٥٤.

(٩) تقدم برقم: ٦٢١ / ٢.
(١٠) أسند عنه، جخ، (م ت).
(١١) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١

(٢٣٤)
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١٩٤٤ / ١٠ - الربيع بن زكريا الوراق:
كوفي، طعن عليه بالغلو، له كتاب فيه تخليط، ذكر ذلك أبو العباس

ابن نوح، روى عنه: محمد بن أورمة، رجال النجاشي (١).
وقال العالمة قدس سره في الخالصة بعد ذكر كالم النجاشي: وضعفه ابن

الغضائري أيضا (٢).
١٩٤٥ / ١١ - الربيع بن زياد الضبي:

الكوفي، سكن البصرة، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
١٩٤٦ / ١٢ - الربيع بن زيد الكندي:

البصري، أسند عنه، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
١٩٤٧ / ١٣ - الربيع بن سعد (٥) الجعفي:

موالهم، كوفي، خزاز، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
١٩٤٨ / ١٤ - الربيع بن سليمان (٧) بن عمرو:

كوفي، صحب السكوني وأخذ عنه وأكثر، وهو قريب األمر في
الحديث، روى إبراهيم بن سليمان عنه كتابه، رجال النجاشي (٨).

أمره قريب وقد طعن عليه، ويجوز أن يخرج شاهدا، رجال ابن
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ١٦٤ / ٤٣٤.

(٢) الخالصة: ٢٢٢ / ٢.
(٣) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٩.
(٤) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٧.

(٥) سعيد (خ ل)، (م ت).
(٦) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٢.

(٧) الربيع بن سليمان: له كتاب، أخبرنا به: جماعة من أصحابنا، عن أبي المفضل،
عن حميد، عن إبراهيم بن سليمان، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٧٠ / ٢٩٤.

(٨) رجال النجاشي: ١٦٥ / ٤٣٥

(٢٣٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

الغضائري (١) ١٩٤٩ / ١٥ - الربيع بن سهل بن الربيع:
الفزاري (٢)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣) (٤).

١٩٥٠ / ١٦ - الربيع بن صبيح:
من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

١٩٥١ / ١٧ - الربيع بن عاصم:
أبو حماد، األزدي الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٦).
١٩٥٢ / ١٨ - الربيع بن عبد الرحمن األسدي:

موالهم، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
١٩٥٣ / ١٩ - الربيع بن عطية الكالبي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
١٩٥٤ / ٢٠ - الربيع بن القاسم البجلي:

موالهم، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
.

____________________
(١) مجمع الرجال ٣: ٩.

(٢) الكوفي، جخ، (م ت).
(٣) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٤.

(٤) ثم ذكر: الربيع بن سهل الفزاري: الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ:
.٢٠٤ / ١٧

(٥) رجال الشيخ: ١٣٤ / ١.
(٦) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ١٩.
(٧) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ١٣.
(٨) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ١٥.

(٩) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٨

(٢٣٦)
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١٩٥٥ / ٢١ - الربيع بن محمد (١) بن عمر:
ابن حسان األصم المسلي (٢)، ومسلية: قبيلة من مذحج، روى عن

أبي عبد الله عليه السالم، ذكره أصحاب الرجال. له كتاب (٣)، روى عنه: العباس
ابن عامر، رجال النجاشي (٤).

ويحتمل أن يكون هذا هو المذكور بعنوان: الربيع األصم، وإن كان
الشيخ في الفهرست ذكرهما (٥).

١٩٥٦ / ١ - ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ:
المعروف بربيعة الرأي، المدني، الفقيه، عامي، من أصحاب علي

ابن الحسين (٦) والباقر (٧) عليهما السالم، رجال الشيخ.
وفي رجال ابن داود في موضع أبي عبد الرحمن: عبد الرحمن (٨)،

وهو سهو.
١٩٥٧ / ٢ - ربيعة بن سميع:

عن أمير المؤمنين عليه السالم له كتاب في زكوات النعم، أخبرني الحسين
ابن عبيد الله وغيره، عن جعفر بن محمد بن قولويه، قال: حدثنا (أبي

.
____________________

(١) الربيع بن محمد المسلي: الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٥.
(٢) له كتاب، أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أيوب بن
نوح، عن العباس بن عامر القصباني، عن الربيع بن محمد المسلي، ست، (م ت).

الفهرست: ٧٠ / ٢٩١.
(٣) يرويه جماعة، منهم: عباس، جش، (م ت).

(٤) رجال النجاشي: ١٦٤ / ٤٣٣.
(٥) الفهرست: ٧٠ / ٢٩١ و ٢٩٢.

(٦) رجال الشيخ: ١١٣ / ٤.

(٧) رجال الشيخ: ١٣٥ / ٦.
(٨) رجال ابن داود: ٢٤٥ / ١٨٣. ومن فروخ إلى هنا لم يرد في نسخة (م)

(٢٣٧)
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وسائر شيوخي، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن أبي عمير (١)، قال: حدثنا) (٢) مقرن، عن جده ربيعة بن سميع،

عن أمير المؤمنين عليه السالم: أنه كتب له في صدقات النعم ما يؤخذ من ذلك،
وذكر الكتاب، النجاشي في أول كتابه (٣).

١٩٥٨ / ٣ - ربيعة بن عثمان التيمي:
القرشي المدني، من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٤).

١٩٥٩ / ٤ - ربيعة بن علي:
كان أبو إسحاق يروي عنه، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

١٩٦٠ / ٥ - ربيعة بن كعب:
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٦).

١٩٦١ / ٦ - ربيعة بن ناجد األسدي:
األزدي، عربي، كوفي، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

١٩٦٢ / ٧ - ربيعة بن ناجد بن كثير:
أبو صادق الكوفي، من أصحاب الباقر (٨) والصادق (٩) عليهما السالم، رجال

.
____________________

(١) في المصدر زيادة: قال حدثنا عبد الله بن المغيرة.
(٢) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (م).

(٣) رجال النجاشي: ٧ / ٣.
(٤) رجال الشيخ: ١١٣ / ٦.
(٥) رجال الشيخ: ٦٣ / ٨.

(٦) رجال الشيخ: ٣٩ / ٥، وفيه زيادة: أبو فراس األسلمي.
(٧) رجال الشيخ: ٦٣ / ٣، وفيه: ناجذ.

(٨) رجال الشيخ: ١٣٤ / ٣، وفيه: ناجذ، وفيه أيضا: روى عنه وعن أبي عبد الله عليه السالم.
(٩) لم يرد له ذكر في نسخنا من رجال الشيخ في أصحاب األمام الصادق عليه السالم، وورد

في مجمع الرجال ٣: ١٢ نقال عنه في أصحاب االمامين الباقر والصادق عليهما السالم

(٢٣٨)
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الشيخ. ويحتمل أن يكون هذا هو المذكور قبيل هذا.
١٩٦٣ / ٨ - ربيعة بن يزيد الهمداني:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).
١٩٦٤ / ١ - رجاء بن األسود الطائي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).
١٩٦٥ / ٢ - رجاء بن يحيى (٣) بن سامان:

أبو الحسين العبرتائي الكاتب، روى عن أبي الحسن علي بن محمد
صاحب العسكر عليه السالم، وقيل: إن سبب وصلته كانت به أن يحيى بن سامان
وكل برفع خبر أبي الحسن عليه السالم، وكان إماميا فخصت (٤) منزلته. وروى

رجاء رسالة تسمى المقنعة في أبواب الشريعة رواها عنه: أبو المفضل
الشيباني، رجال النجاشي (٥).

وقوله سبب وصلته... إلى آخره، أي: سبب وصلة رجاء بأبي
الحسن الثالث عليه السالم، إن الخليفة وكل أباه يحيى بن سامان على أبي الحسن

الثالث عليه السالم في العسكر، ألن يخبر الخليفة من أحواله عليه السالم.
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٠.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٥٤، وفي بعض نسخه: رجاء بن عبد الله األسود الطائي.
(٣) رجاء العبرتائي: ابن يحيى، يكنى أبا الحسين، روى عنه: أبو المفضل محمد بن
عبد الله ابن المطلب الشيباني. أخبرنا عنه: جماعة من أصحابنا، دي جخ، (م ت).

رجال الشيخ: ٣٨٧ / ٢.
(٤) كذا في جميع النسخ، وفي المصدر: فحظيت.

(٥) رجال النجاشي: ١٦٦ / ٤٣٩، وفيه: ابن يحيى بن سلمان، وفي مجمع الرجال
٣: ١٢ نقال عنه: ابن سامان

(٢٣٩)
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١٩٦٦ / ١ - الرحيل بن معاوية بن خديج:
الجعفي الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (١).
١٩٦٧ / ١ - رزام بن مسلم:

مولى خالد بن عبد الله القسري، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم،
رجال الشيخ (٢).

وروى الكشي - بسند ضعيف - أن الصادق عليه السالم كتب له دعاء
وخلصه من العذاب (٣).

١٩٦٨ / ١ - رزيق بن دينار:
أبو حماد الكناسي (٤)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

١٩٦٩ / ٢ - رزيق بن الزبير الخلقاني:
أبو العباس، وهو رزيق بن الزبير بن أبي الزرقاء، والزبير يكنى:

أبا العوام، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، ذكره ابن نوح، روى عنه: محمد بن
خالد الطيالسي، رجال النجاشي (٦).

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧) (٨). وذكره الشيخ في
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٥٣.
(٢) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٥٦.

(٣) رجال الكشي: ٣٤١ / ٦٣٣.
(٤) الكوفي، جخ، (م ت).

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٢.
(٦) رجال النجاشي: ١٦٨ / ٤٤٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤١.
(٨) ثم ذكر: رزيق أبو العباس: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٣

(٢٤٠)
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الفهرست في باب الزاي (١)، وذكره ابن داود بعنوان: رزبي بن الزبير
الخلقاني، راويا عن النجاشي (٢). ولم أجد في كتب الرجال إال كما نقلناه.

١٩٧٠ / ٣ - رزيق بن مرزوق:
كوفي، ثقة، له كتاب، رواه إبراهيم بن سليمان، رجال النجاشي (٣).
وذكره الشيخ في الفهرست في باب الزاي (٤)، وتبعه ابن داود (٥).

١٩٧١ / ١ - رزين االبزاري:
مجهول (٦)، من أصحاب الباقر (٧) والصادق (٨) عليهما السالم، رجال الشيخ.

١٩٧٢ / ٢ - رزين بن أسيد الكوفي:
صاحب الرمان، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).

١٩٧٣ / ٣ - رزين بن أنس الكلبي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١٠).

١٩٧٤ / ٤ - رزين األنماطي:
مجهول، من أصحاب الباقر (١١) والصادق (١٢) عليهما السالم، رجال الشيخ.

.
____________________

(١) الفهرست: ٧٤ / ٣١١.
(٢) رجال ابن داود: ٩٤ / ٦١٢.

(٣) رجال النجاشي: ١٦٨ / ٤٤٣.
(٤) الفهرست: ٧٤ / ٣١٢.

(٥) رجال ابن داود: ٩٧ / ٦٣١.
(٦) الكوفي، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٣٠.

(٧) رجال الشيخ: ١٣٥ / ٨.
(٨) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٣٠.
(٩) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٣١.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٣٣.
(١١) رجال الشيخ: ١٣٥ / ٩.

(١٢) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٦، وفيه: رزين بياع األنماط الكوفي

(٢٤١)
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١٩٧٥ / ٥ - رزين بن عبد ربه الكوفي (١):
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

١٩٧٦ / ٦ - رزين بن عبيد السلولي:
من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٣).

١٩٧٧ / ٧ - رزين بن عدي األسدي (٤):
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

١٩٧٨ / ٨ - رزين بن علي األزدي (٦):
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

١٩٧٩ / ١ - رشد بن زيد:
سيجئ بعنوان: رشيد بن زيد (٨) (٩).
١٩٨٠ / ٢ - رشد بن سعد المصري:

من أصحاب الباقر (١٠) والصادق (١١) عليهما السالم، رجال الشيخ. وفي بعض
.

____________________
(١) أسند عنه، جخ، (م ت).

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٨.
(٣) رجال الشيخ: ١١٣ / ٢.

(٤) في هامش النسخ الثالث: األزدي (خ ل).
(٥) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٣٢، وفيه: األزدي.

(٦) رزين الكوفي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٩.
(٧) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٧.
(٨) سيأتي برقم: ١٩٨١ / ١.

(٩) رشد بن زيد الحنفي: روى عنه: حميد بن زياد، عن إبراهيم بن سليمان، عنه.
وروى عنه: إبراهيم بن هاشم، لم جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٤٢٦ / ٢، وفي
بعض نسخه: رشيد بن زيد الجعفي، ولم يرد فيه: وروى عنه إبراهيم بن هاشم،

ووردت في مجمع الرجال ٣: ١٥ نقال عنه.
(١٠) رجال الشيخ: ١٣٥ / ٧.
(١١) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٠

(٢٤٢)
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النسخ: رشيد.
كوفي، ثقة، قليل الحديث، له كتاب، روى عنه: إبراهيم بن

سليمان، رجال النجاشي (١).
وفي الخالصة أيضا: رشيد (٢)، وأما في الفهرست (٣) ورجال الشيخ

ورجال ابن داود: رشد بن زيد (٤).
١٩٨٢ / ٢ - رشيد الهجري:

من أصحاب علي (٥) والحسن (٦) والحسين (٧) وعلي بن
الحسين (٨) عليهم السالم، رجال الشيخ.

وروى الكشي - بطريق ضعيف - عن أمير المؤمنين عليه السالم، أنه قال:
يا رشيد أنت معي في الدنيا واآلخرة. وكان أمير المؤمنين عليه السالم يسميه رشيد

الباليا، وكان قد ألقى عليه علم الباليا والمنايا، فكان في حياته إذا لقي
الرجل قال له: فالن أنت تموت بميتة كذا، وتقتل أنت يا فالن بقتلة

كذا وكذا، فيكون كما قال رشيد (٩).
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ١٦٩ / ٤٤٦.

(٢) الخالصة: ٧٣ / ١٢.
(٣) له كتاب، أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن إبراهيم بن

سليمان، عنه، ست، (م ت).
(٤) الفهرست: ٧١ / ٢٩٨، وفيه: رشيد بن يزيد، ورجال الشيخ: ٤٢٦ / ٢، وفي

بعض نسخه: رشيد، ورجال ابن داود: ٩٤ / ٦١٤.
(٥) رجال الشيخ: ٦٣ / ١.
(٦) رجال الشيخ: ٩٤ / ١.

(٧) رجال الشيخ: ١٠٠ / ١.

(٨) رجال الشيخ: ١١٣ / ٣.
(٩) رجال الكشي: ٧٥ / ١٣١

(٢٤٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وقال العالمة قدس سره في الخالصة: مشكور (١).
وقال ابن داود: رشيد - بضم الراء وفتح الشين المعجمة - الهجري

- بفتحتين - ورأيت بعض أصحابنا قد ضبطه: الهجري - بضم الجيم - وهو
اشتباه (٢)، انتهى.

وقوله: اشتباه، هذا دعوى بال دليل، مع أني لم أجد في كالم أحد من
أصحابنا - خصوصا في كالم العالمة قدس سره - من أنه ضبط الهجري بضم الجيم (٣).

.
____________________

(١) الخالصة: ٧٢ / ٥.
(٢) رجال ابن داود: ٩٥ / ٦١٥.

(٣) السيد الرضي بن أحمد بن الرضي: الحسيني، بنيسابور، عالم صالح، ب،
(م ت). فهرست منتجب الدين: ٧٩ / ١٧٢.

السيد الرضي بن عبد الله بن علي: الجعفري، بقاشان، عالم صالح ب، (م ت).
فهرست منتجب الدين: ٧٩ / ١٧١.

السيد عماد الدين الرضا بن الماضي (المرتضى ظ) بن المنتهى: الحسيني
المرعشي، صالح، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٧٩ / ١٧٠.

السيد جمال الدين الرضا بن أحمد بن خليفة: الجعفري، األرمي، عالم، متكلم،
فقيه، قرأ على عماد الدين الطبري، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٧٨ / ١٦٩.

السيد أبو الفضائل الرضا بن أبي طاهر بن الحسن بن مانكديم: الحسني،
النقيب، فاضل متبحر، قرأ على الشيخ عماد الدين الطبري وأربى عليه، ب،

(م ت). فهرست منتجب الدين: ٧٨ / ١٦٨.
السيد كمال الدين الرضا بن أبي زيد بن هبة الله الحسني: األبهري، نزيل

ورامين، صالح، عالم واعظ، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٧٨ / ١٦٧.
السيد الرضا بن الداعي بن أحمد الحسيني: العقيقي، المشهدي، عالم صالح،

قرأ على شيخنا الجد الحسن بن الحسين بن بابويه رحمهم الله، ب، (م ت). فهرست
منتجب الدين: ٧٧ / ١٦٤.

السيد أبو الفضائل الرضي بن أبي طاهر الحسني: صالح ورع، محدث، ب،
(م ت). فهرست منتجب الدين: ٧٦ / ١٦٣.

السيد الرضا بن أميركا الحسيني: المرعشي، عالم زاهد، قرأ على المفيد أميركا بن
أبي اللجيم والمفيد عبد الجبار، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٧٦ / ١٦٢

(٢٤٤)
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١٩٨٣ / ١ - رفاعة بن أبي رفاعة الهمداني:
دفع علي عليه السالم إليه راية همدان يوم خرج إلى صفين، من أصحاب

علي عليه السالم، رجال الشيخ في باب الكنى (١).
١٩٨٤ / ٢ - رفاعة بن رافع األنصاري:

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله (٢) وعلي (٣)، رجال الشيخ.
١٩٨٥ / ٣ - رفاعة بن شداد:

من أصحاب علي (٤) والحسن (٥) عليهما السالم، رجال الشيخ.
١٩٨٦ / ٤ - رفاعة بن عبد المنذر:

أبو لبابة، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٦).
١٩٨٧ / ٥ - رفاعة بن محمد الحضرمي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
ووثقه ابن داود ال غير (٨).

١٩٨٨ / ٦ - رفاعة بن موسى األسدي:
النحاس (٩) (١٠)، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم، كان ثقة في

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٨٨ / ٤٠.
(٢) رجال الشيخ: ٣٩ / ٣.
(٣) رجال الشيخ: ٦٣ / ٤.
(٤) رجال الشيخ: ٦٣ / ٦.
(٥) رجال الشيخ: ٩٤ / ٢.
(٦) رجال الشيخ: ٣٩ / ٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٣٨.
(٨) رجال ابن داود: ٩٥ / ٦١٦.

(٩) كذا في نسختي (ش) و (م)، وفي نسخة (ت) والمصدر: النخاس.
(١٠) كوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٣٧، وفيه: النخاس

(٢٤٥)
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حديثه، مسكونا إلى روايته، ال يعترض بشئ من الغمز، حسن الطريقة. له
كتاب، روى عنه: أبو شعيب صالح بن خالد المحاملي، رجال النجاشي (١).

ثقة، له كتاب (٢)، روى عنه: محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى
وابن فضال، الفهرست (٣).

١٩٨٩ / ١ - رفيد بن مصقلة العبدي:
الكوفي، من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

١٩٩٠ / ٢ - رفيد مولى بني هبيرة (٥):
روى عنه: أبو خالد القماط، من أصحاب الباقر (٦) والصادق (٧) عليهما السالم،

رجال الشيخ.
١٩٩١ / ١ - رفيع مولى بني سكون:

كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
١٩٩٢ / ١ - رقيقة المحاربي:

من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ١٦٦ / ٤٣٨.

(٢) أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار وسعد بن عبد الله، عن يعقوب بن
يزيد ومحمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن رفاعة.

ورواه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي، عن ابن فضال، عنه، ست، (م ت).
(٣) الفهرست: ٧١ / ٢٩٧.

(٤) رجال الشيخ: ١٣٥ / ٥، وفي بعض نسخه: رقبة بن مصقلة...
(٥) رفيد: مولى أبي هبيرة، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٩، وفي بعض

نسخة: ابن هبيرة.
(٦) رجال الشيخ: ١٣٤ / ٤، وفيه زيادة: روى عنه وعن أبي عبد الله عليهما السالم.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٩.
(٨) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٥٨، وفي بعض نسخه: مولى بني سلول.

(٩) رجال الشيخ: ٦٣ / ٧

(٢٤٦)
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١٩٩٣ / ١ - رقيم بن الياس بن عمرو:
البجلي، كوفي، ثقة، روى هو وأبوه وأخواه يعقوب وعمرو عن

الصادق عليه السالم وهو خال الحسن بن علي بن بنت الياس (١). له كتاب، روى
عنه: علي بن الحسن الطاطري، رجال النجاشي (٢).

١٩٩٤ / ٢ - رقيم بن عبد الرحمن األزدي:
أبو محمد الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

١٩٩٥ / ٣ - رقيم بن عبد الله الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

١٩٩٦ / ١ - ركان اللحام:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

١٩٩٧ / ١ - ركين بن الربيع:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

١٩٩٨ / ٢ - ركين بن سويد الكالبي:
الجعفي، موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٧).
.

____________________
(١) قوله: ابن بنت الياس، صفة للحسن، ال صفة علي، أي: الحسن أبوه علي،

وأمه بنت الياس، كما يظهر من النجاشي وغيره عند ترجمة: الحسن بن علي بن
زياد الوشاء، (منه قده). انظر رجال النجاشي: ٣٩ / ٨٠.

(٢) رجال النجاشي: ١٦٨ / ٤٤٥.
(٣) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٥٩.
(٤) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٥٢.

(٥) رجال الشيخ: ٦٣ / ٩.
(٦) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٤.
(٧) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٥

(٢٤٧)
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١٩٩٩ / ١ - رميث بن عمرو:
من أصحاب الحسين عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٠٠٠ / ١ - رميلة:
سيجئ في باب الزاي بعنوان: زميلة (٢).

٢٠٠١ / ١ - روح بن السائب اليشكري:
موالهم، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

٢٠٠٢ / ٢ - روح بن عبد الرحيم (٤):
شريك المعلى بن خنيس، كوفي، ثقة، (روى عن أبي

عبد الله عليه السالم (٥). له كتاب، روى عنه: غالب بن عثمان، رجال النجاشي (٦).
٢٢٠٣ / ٣ - روح بن القاسم:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
٢٠٠٤ / ١ - رومي بن زرارة بن أعين:

الشيباني (٨)، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم، ثقة، قليل
الحديث. له كتاب، روى عنه: محمد بن بكر بياع القطن، رجال

النجاشي (٩).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٠٠ / ٢.
(٢) سيأتي برقم: ٢٠٦٣ / ١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٣.
(٤) ابن روح الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٢.

(٥) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (ش).
(٦) رجال النجاشي: ١٦٨ / ٤٤٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢١.
(٨) موالهم، كوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٥٧.

(٩) رجال النجاشي: ١٦٦ / ٤٤٠

(٢٤٨)
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٢٢٠٥ / ١ - رهم األنصاري:
من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (١).

وقال الكشي: قال حمدويه: حدثنا محمد بن عيسى، عن الحسن بن
علي بن يقطين، عن رهم، قال أبو الحسن حمدويه: فسألته عنه، فقال:

شيخ من األنصار كان يقول بقولنا (٢).
٢٠٠٦ / ١ - الرياش بن عدي الطائي:

من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
٢٢٠٧ / ١ - الريان بن شبيب:

خال المعتصم، ثقة، سكن قم وروى (٤) عنه أهلها، وجمع مسائل
الصباح بن نصر الهندي للرضا عليه السالم، روى عنه: يحيى بن زكريا اللؤلؤي،

رجال النجاشي (٥).
٢٠٠٨ / ٢ - الريان بن الصلت األشعري:

أبو علي، روى عن الرضا عليه السالم، كان ثقة، صدوقا، ذكر أن له كتابا
جمع فيه كالم الرضا عليه السالم في الفرق بين اآلل واألمة، قال أبو عبد الله (٦)

الحسين بن عبيد الله رحمه الله: أخبرنا (٧) أحمد بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا
عبد الله بن جعفر، عن الريان بن الصلت به، وقال: رأيت في نسخة أخرى:

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٣٦ / ١.
(٢) رجال الكشي: ٤٥٤ / ٨٥٨.

(٣) رجال الشيخ: ٦٣ / ٢.
(٤) في نسخة (ش): روى.

(٥) رجال النجاشي: ١٦٥ / ٤٣٦.
(٦) في نسختي (م) و (ت): أبو عبيد الله.

(٧) في نسخة (ت): وأخبرنا

(٢٤٩)
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الريان بن شبيب، رجال النجاشي (١).
له كتاب (٢)، روى علي بن إبراهيم عن أبيه، عنه، الفهرست (٣).

بغدادي، ثقة، خراساني، من أصحاب الرضا (٤) والهادي (٥) عليهما السالم،
رجال الشيخ. ثم قال: الريان بن الصلت، روى عنه: إبراهيم بن هاشم، في

من لم يرو عن األئمة عليهم السالم (٦). وهذا مناف لذكره في باب أصحاب الرضا
والهادي عليهما السالم على ما قال في أول كتابه قدس سره، ومثل هذا كثير في كتابه كما

سيجئ عند ترجمة: القاسم بن محمد الجوهري (٧).
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ١٦٥ / ٤٣٧.

(٢) أخبرنا به: الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد ا لله،
عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه وحمزة بن محمد ومحمد بن علي، عن

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عنه، ست، (م ت).
(٣) الفهرست: ٧١ / ٢٩٦.

(٤) رجال الشيخ: ٣٥٧ / ١.

(٥) رجال الشيخ: ٣٨٦ / ١.

(٦) رجال الشيخ: ٤٢٦ / ١.
(٧) سيأتي برقم: ٤١٩٦ / ٣٦

(٢٥٠)
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باب الزاي
٢٠٠٩ / ١ - زاذان:

يكنى أبا عمرة الفارسي (١)، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٢).
٢٠١٠ / ١ - زافر بن سليمان الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
٢٠١١ / ٢ - زافر بن عبد الله األيادي:

من رجال الصادق عليه السالم، عامي، الخالصة (٤). وكذا في رجال ابن
داود، إال أنه ذكر في موضع األيادي: األنباري (٥)، وهو سهو.

٢٠١٢ / ١ - زاهر األسلمي:
والد نجراة (٦)، من أصحاب الشجرة، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله،

رجال الشيخ (٧).
٢٠١٣ / ٢ - زاهر بن األسود الطائي:

أبو عمارة الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
.

____________________
(١) هو الذي علمه علي صلوات الله عليه القرآن بالقائه في اذنه، في كتاب الخرائج

القطب الراوندي والقصة طويلة، (م ت). الخرائج والجرائج ١: ١٩٥ / ٣٠.
(٢) رجال الشيخ: ٦٤ / ٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٠٢.
(٤) الخالصة: ٢٢٤ / ٢.

(٥) رجال ابن داود: ٢٤٥ / ١٨٦.
(٦) في هامش النسخ الثالث: مجراة (خ ل).

(٧) رجال الشيخ: ٣٩ / ٦، وفيه: والد مجزأة.
(٨) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٠١

(٢٥١)
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٢٠١٤ / ٣ - زاهر صاحب عمرو بن الحمق:
من أصحاب الحسين عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٠١٥ / ١ - زائدة بن عمرو الهمداني:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٠١٦ / ٢ - زائدة بن قدامة:
من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

٢٠١٧ / ٣ - زائدة بن موسى الكندي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

٢٠١٨ / ١ - الزبرقان البصري:
يكنى أبا محمد، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

٢٠١٩ / ١ - الزبير بن بكار:
تقدم مع أبيه (٦).

٢٠٢٠ / ٢ - الزبير بن العوام:
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٧).

٢٠٢١ / ١ - زحر بن زياد:
أبو الحصين األسدي، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ١٠١ / ٣.

(١) رجال الشيخ: ١٠١ / ٣.
(٢) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ٦٠.
(٣) رجال الشيخ: ١٣٦ / ١٦.
(٤) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ٥٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٠٣.
(٦) تقدم برقم: ٧٦٥ / ٦.
(٧) رجال الشيخ: ٣٩ / ١

(٢٥٢)
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الشيخ (١). ويمكن أن يكون هذا والذي سيجئ بعيد هذا واحدا.
٢٠٢٢ / ٢ - زحر بن عبد الله:

أبو الحصين األسدي (٢)، ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السالم.
له كتاب، روى عنه: القاسم بن إسماعيل، رجال النجاشي (٣).

٢٠٢٣ / ٣ - زحر بن قيس:
من أصحاب علي عليه السالم، رسوله إلى جرير بن عبد الله إلى الري،

رجال الشيخ (٤). وفي نسخة: زهير.
٢٠٢٤ / ٤ - زحر بن مالك:

أبو زياد الغنوي، موالهم، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم،
رجال الشيخ (٥).

٢٠٢٥ / ٥ - زحر بن النعمان األسدي:
أبو الخطاب، مولى، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٦).
ووثقه ابن داود ال غير (٧).

٢٠٢٦ / ١ - زر بن حبيش:
وكان فاضال، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٢١١ / ٩٣.
(٢) في نسختي (م) و (ت) زيادة: الكوفي.

(٣) رجال النجاشي: ١٧٦ / ٤٦٥.
(٤) رجال الشيخ: ٦٥ / ١٥.

(٥) رجال الشيخ: ٢١١ / ٩٤.

(٦) رجال الشيخ: ٢١١ / ٩٢.
(٧) رجال ابن داود: ٩٦ / ٦٢٨.

(٨) رجال الشيخ: ٦٤ / ٥

(٢٥٣)
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وفي الخالصة: حبيس - بضم الحاء المهملة وفتح الباء المنقطة تحتها
نقطة وبعد الياء المنقطة تحتها نقطتين سين مهملة (١).

وفي رجال ابن داود - بالشين المعجمة - وقال: ومن أصحابنا من
صحفه، فقال: - بالسين المهملة - وهو وهم (٢)، انتهى. وهذا دعوى بال

دليل.
٢٠٢٧ / ١ - زرارة بن أعين بن سنسن:

مولى لبني عبد الله بن عمرو السمين، أبو الحسن، شيخ أصحابنا في
زمانه ومتقدمهم، كان قارئا فقيها متكلما شاعرا أديبا، قد اجتمعت (فيه) (٣)

خالل الفضل والدين، صادقا فيما يرويه، قال أبو جعفر محمد بن علي بن
الحسين بن بابويه رحمه الله: رأيت له كتابا في االستطاعة والجبر. روى ابن أبي
عمير عن بعض أصحابه عنه، مات سنة خمسين ومائة (٤)، رجال النجاشي (٥).

اسمه عبد ربه، يكنى أبا الحسن، وزرارة لقب به، وكان أعين بن
سنسن عبدا روميا لرجل من بني شيبان يعلم (٦) القرآن، ثم أعتقه، فعرض

أن يدخله في نسبه، فأبى أعين ذلك، وقال: أقرني على وألي، وكان
سنسن راهبا في بلد الروم. وزرارة يكنى أبا علي أيضا، وله عدة أوالد،

منهم: الحسن والحسين ورومي وعبيد الله (٧) - وكان أحول - وعبد الله ويحيى
.

____________________
(١) الخالصة: ٧٦ / ١.

(٢) رجال ابن داود: ٩٧ / ٦٣٠.
(٣) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (ش).
(٤) بعد أبي عبد الله عليه السالم، (م ت).

(٥) رجال النجاشي: ١٧٥ / ٤٦٣.
(٦) كذا في نسخة (ش)، وفي نسختي (م) و (ت) والمصدر: تعلم.

(٧) في المصدر، وعبيد

(٢٥٤)
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بنو زرارة، ولزرارة أخوة، جماعة منهم: جمران وكان نحويا، وبكير بن
أعين وعبد الرحمن و عبد الملك، ولزرارة مصنفات (١)، الفهرست (٢).

ثقة. من أصحاب الباقر (٣) والصادق (٤) والكاظم (٥) عليهم السالم، رجال الشيخ.
وقال الكشي: حدثني حمدويه بن نصير قال: حدثنا يعقوب بن

يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: سمعت
الصادق عليه السالم يقول: بشر المخبتين بالجنة بريد بن معاوية العجلي، وأبو

بصير ليث بن البختري المرادي، ومحمد بن مسلم، وزرارة، أربعة نجباء
امناء الله على حالله وحرامه، لوال هؤالء انقطعت آثار النبوة واندرست (٦).

ثم قال الكشي: أجمعت العصابة على تصديق هؤالء األولين من أصحاب
الباقر والصادق عليهما السالم، وانقادوا لهم بالفقه، فقال: أفقه األولين ستة زرارة،

ومعروف بن خربوذ، وبريد بن معاوية، وأبو بصير األسدي، والفضيل بن
يسار، ومحمد بن مسلم الطائفي، وأفقه الستة زرارة، وقال بعضهم مكان
أبو بصير األسدي: أبو بصير المرادي وهو ليث بن البختري (٧). وذكر

الكشي أيضا روايات كثيرة تدل على عظم شأنه وجاللة قدره (٨)، وذكر
.

____________________
(١) أخبرنا: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن سعد بن عبد الله والحميري، عن أحمد

ابن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن
زرارة، ست، (م ت).

(٢) الفهرست: ٧٤ / ٣١٣.
(٣) رجال الشيخ: ١٣٦ / ١٧.
(٤) رجال الشيخ: ٢١٠ / ٩٠.
(٥) رجال الشيخ: ٣٣٧ / ١.

(٦) رجال الكشي: ١٧٠ / ٢٨٦.

(٧) رجال الكشي: ٢٣٨ / ٤٣١.
(٨) رجال الكشي: ١٣٣ / ٢٠٨ - ٢٢٢ وغيرها كثير

(٢٥٥)
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أحاديث تدل على ذمة أيضا (١)، وفي طريقها ضعف.
وقال الشهيد الثاني،: فقد ظهر (٢) اشتراك جميع األخبار القادحة في

استنادها إلى محمد بن عيسى - وهو قرينة عظيمة - على ميل وانحراف منه
على زرارة، مضافا إلى ضعفه في نفسه، وقد قال السيد جمال الدين بن طاووس

ونعم ما قال: ولقد أكثر محمد بن عيسى من القول في زرارة، حتى لو كان
بمقام عدالة كادت الظنون تسرع إليه بالتهمة، فكيف وهو مقدوح فيه (٣).

وقال العالمة قدس سره في الخالصة: ذكر الكشي أحاديث تدل على
عدالته، وعارضت تلك األحاديث أخبار اخر تدل على القدح فيه، وقد
ذكرنا في كتابنا الكبير وجه الخالص عنها (٤)، والرجل عندي مقبول

.
____________________

(١) رجال الكشي: ١٤٤ / ٢٢٨ - ٢٣١ و ١٤٧ / ٢٣٤ - ٢٤٥.
(٢) في نسخة (م): أظهر.

(٣) التحرير الطاووسي: ٢٤٠، تعليقة الشهيد الثاني على الخالصة: ٣٨.
(٤) قال الكشي: حدثني حمدويه بن نصير، قال: حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد،

قال: حدثني يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن زرارة ومحمد بن قولويه
والحسين بن الحسن، قاال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثني هارون بن الحسن

ابن محبوب، عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين، عن عبد الله بن
زرارة، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السالم: اقرأ مني على والدك السالم، وقل له: إني

إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا
مكانه، الدخال األذى في من نحبه ونقربه، ويذمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا،
ويرون إدخال األذى عليه وقتله، ويحمدون كل من عبناه نحن وإن نحمد أمره،
فإنما أعيبك ألنك رجل اشتهرت بنا، ولميلك إلينا، وأنت في ذلك مذموم عند

الناس غير محمود األثر بمودتك لنا وبميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك
في الدين بعيبك ونقصك، ويكون بذلك منا دافع شرهم عنك، لقول الله عز وجل

(أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم
ملك يأخذ كل سفينة غصبا) [سورة الكهف ١٨: ٧٩]، هذا التنزيل من عند الله
صالحة، ال والله ما عابها إال لكي تسلم من الملك - صالحة - وال تعطب على

يديه، ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ، والحمد لله. فافهم المثل
يرحمك الله، فإنك والله أحب إلي، وأحب أصحاب أبي إلي حيا وميتا.... إلى

آخر الحديث. [رجال الكشي: ١٣٨ / ٢٢١].
ثم قال: حدثني حمدويه، قال: حدثني محمد بن عيسى، عن أبي محمد

القاسم بن عروة، عن أبي العباس، قال: قال أبو عبد الله عليه السالم: زرارة بن أعين
ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية واألحول أحب الناس إلي أحياء وأمواتا، ولكن

الناس يكثرون علي فيهم، فال أجد بدا من متابعتهم، انتهى. [رجال الكشي:
.[٢٣٩ / ٤٣٤

يظهر من هذين الحديثين: أن بعض األخبار - الذي يدل على ذم زرارة - محمول
على التقية ودفع الضرر عن زرارة، (منه قده)

(٢٥٦)
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الرواية (١).
٢٠٢٨ / ٢ - زرارة بن لطيفة:

أبو عامر الحضرمي، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال
الشيخ (٢).

٢٠٢٩ / ١ - زرعة بن حميد الحارثي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

٢٣٠ / ٢ - زرعة بن محمد:
أبو محمد الحضرمي، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم،

كان صحب سماعة وأكثر عنه، ووقف.
له كتاب (٤)، روى عنه: يعقوب بن يزيد، رجال النجاشي (٥).

.
____________________

(١) الخالصة: ٧٦ / ٢.
(٢) رجال الشيخ: ٢١١ / ٩١.
(٣) رجال الشيخ: ٢١١ / ٩٩.

(٤) يرويه عنه جماعة، منهم، جش، (م ت).
(٥) رجال النجاشي: ١٧٦ / ٤٦٦

(٢٥٧)
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واقفي، من أصحاب الصادق (١) والكاظم (٢) عليهما السالم، رجال الشيخ. ثم
ذكره في باب من لم يرو عن األئمة عليهم السالم أيضا (٣).

وقال في الفهرست: واقفي المذهب، له أصل (٤)، روى عنه: الحسن
ابن محمد الحضرمي والحسن بن سعيد (٥).

وما ذكره العالمة قدس سره في الخالصة عند ذكر الحسن بن سعيد بعنوان:
زرعة بن مهران (٦)، محمول على السهو.

وقال أبو عمرو الكشي: سمعت حمدويه، قال: زرعة بن محمد
الحضرمي، واقفي. ثم قال الكشي: حدثني علي بن محمد بن قتيبة، قال:
حدثنا الفضل، قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي ومحمد بن يونس،

قاال: حدثنا الحسن بن قياما الصيرفي، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السالم،
فقلت: جعلت فداك ما فعل أبوك؟ قال: مضى كما مضى آباؤه عليهم السالم،

قلت: فكيف أصنع بحديث حدثني به زرعة بن محمد الحضرمي، عن
سماعة بن مهران: إن أبا عبد الله عليه السالم قال: إن ابني فيه شبه من خمسة

أنبياء، يحسد كما حسد يوسف، ويغيب كما غاب يونس، وذكر ثالثة
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢١١ / ٩٨.
(٢) رجال الشيخ: ٣٣٧ / ٢.
(٣) رجال الشيخ: ٤٢٧ / ٥.

(٤) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عنه.
وأخبرنا: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن

الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، ست، (م ت).
(٥) الفهرست: ٧٥ / ٣١٤.

(٦) الخالصة: ٣٩ / ٣، وفيها: زرعة بن محمد الحضرمي، وفي النسخة الخطية
منها: الحسن بن مهران الحضرمي

(٢٥٨)
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اخر، قال: كذب زرعة، ليس هكذا حديث سماعة، إنما قال: صاحب هذا
األمر - يعني القائم عليه السالم - فيه شبه من خمسة أنبياء، ولم يقل ابني (١).

٢٠٣١ / ١ - زريق بن الزبير:
قد مضى في باب الراء (٢) (٣).

٢٠٣٢ / ٢ - زريق بن مرزوق (٤):
تقدم في باب الراء (٥) (٦).

٢٠٣٣ / ١ - زفر بن سويد الجعفي:
موالهم، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

٢٠٣٤ / ٢ - زفر بن النعمان:
أبو األزهر العجلي، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٨).
٢٠٣٥ / ٣ - زفر بن الهذيل:

أبو الهذيل التميمي، العنبري (٩)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال
.

____________________
(١) رجال الكشي: ٤٧٦ / ٩٠٤.

(٢) تقدم برقم: ١٩٦٩ / ٢.
(٣) زريق الخلقاني: له كتاب، أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد،

عن القاسم بن إسماعيل، عن زريق، ست، (م ت). الفهرست: ٧٤ / ٣١١.
(٤) زريق بن مرزوق: له كتاب، رويناه: باألسناد األول، عن حميد، عن إبراهيم بن

سليمان، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٧٤ / ٣١٢.
(٥) تقدم برقم: ١٩٧٠ / ٣.

(٦) الزغل بن جبلة: أخو حكيم بن جبلة، ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٦٤ / ١٢.
(٧) رجال الشيخ: ٢١١ / ٩٧.
(٨) رجال الشيخ: ٢١١ / ٩٥.

(٩) الكوفي، جخ، (م ت)

(٢٥٩)
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الشيخ (١)
ونقل ابن داود عن البرقي أنه: عامي (٢).

وقال العالمة قدس سره: زفر من أصحاب الصادق عليه السالم، عامي (٣).
٢٠٣٦ / ١ - زكار بن الحسن الدينوري:

شيخ من أصحابنا، ثقة، له كتاب، روى عنه: الحسن بن علي بن
الحسين الدينوري، رجال النجاشي (٤).
٢٠٣٧ / ٢ - زكار بن سلمة الهمداني:

موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
٢٠٣٨ / ٣ - زكار بن مالك الكوفي:

أبو عبد الله، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
٢٠٣٩ / ٤ - زكار بن يحيى الواسطي:

له كتاب الفضائل، وله أصل (٧)، روى عنه: الحسن بن علي بن
الحسين (٨) الدينوري والقاسم بن إسماعيل، الفهرست (٩).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٢١١ / ٩٦.
(٢) رجال ابن داود: ٢٤٥ / ١٨٨.

(٣) الخالصة: ٢٢٤ / ١.
(٤) رجال النجاشي: ١٧٦ / ٤٦٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٠ / ٨٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٠ / ٨٥.
(٧) أخبرنا به: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن الحسن بن

علي بن الحسن الدينوري العلوي، عن زكار.
وروى األصل: حميد بن زياد، عن القاسم بن إسماعيل، عن زكار، ست، (م ت).

(٨) كذا في نسخة (ش)، وفي نسختي (م) و (ت) والمصدر: الحسن.
(٩) الفهرست: ٧٥ / ٣١٥

(٢٦٠)
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من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١)، ويحتمل أن يكون هذا
هو الذي سيجئ بعنوان: زكريا بن يحيى الواسطي (٢).

٢٠٤٠ / ١ - زكريا بن آدم (٣) بن عبد الله:
ابن سعد األشعري القمي، ثقة جليل، عظيم القدر، وكان له وجه عند

الرضا عليه السالم. له كتاب، روى عنه: محمد بن خالد، وكتاب مسائله
للرضا عليه السالم روى عنه: محمد بن الحسن بن أبي خالد، رجال النجاشي (٤).

من أصحاب الصادق (٥) والرضا (٦) والجواد (٧) عليهم السالم، رجال الشيخ.
وقال الكشي: حدثني محمد بن قولويه، قال: حدثنا سعد بن عبد الله

ابن أبي خلف، عن محمد بن حمزة، عن زكريا بن آدم، قال: قلت
للرضا عليه السالم: إني أريد الخروج عن (٨) أهل بيتي، وقد كثر السفهاء فيهم،

فقال له: ال تفعل فإن الله تعالى يدفع بك عنهم كما يدفع من أهل بغداد
بأبي الحسن عليه السالم (٩).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٠ / ٨٤.
(٢) سيأتي برقم: ٢٠٦٢ / ٢٣.

(٣) زكريا بن آدم: له مسائل، وله كتاب، أخبرنا: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن سعد
ابن عبد الله والحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن الحسن شنبولة، عنه.

وأخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله،
عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٧٣ / ٣٠٩.

(٤) رجال النجاشي: ١٧٤ / ٤٥٨.
(٥) رجال الشيخ: ٢١٠ / ٧٧.
(٦) رجال الشيخ: ٣٥٨ / ٤.
(٧) رجال الشيخ: ٣٧٥ / ١.

(٨) في نسختي (م) و (ت): من.
(٩) رجال الكشي: ٥٩٤ / ١١١١، وفيه:... فقال: ال تفعل فإن أهل بيتك يدفع

عنهم بك كما يدفع عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم عليه السالم

(٢٦١)
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ثم قال الكشي: عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى،
عن أحمد بن الوليد، عن علي بن المسيب، قال: قلت للرضا عليه السالم: شقتي

بعيدة، فلست أصل إليك في كل وقت، فممن اخذ معالم ديني؟ قال: من
زكريا بن آدم القمي، المأمون على الدين والدنيا (١).

وحج الرضا عليه السالم سنة من المدينة وكان زكريا بن آدم زميله إلى مكة (٢).
٢٠٤١ / ٢ - زكريا بن إبراهيم (٣) الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤) (٥).
٢٠٤٢ / ٣ - زكريا أبو يحيى (٦):

كوكب الدم، الموصلي، من أصحاب الصادق (٧) والكاظم (٨)
والرضا (٩) عليهم السالم، رجال الشيخ.

وقال الكشي: قال حمدويه، عن العبيدي، عن يونس، قال: أبو يحيى
.

____________________
(١) رجال الكشي: ٥٩٤ / ١١١٢.

(٢) ذكر ذلك العالمة في الخالصة: ٧٥ / ٤ نقال عن الكشي.
(٣) الحيري، جخ، (م ت).

(٤) رجال الشيخ: ٢١٠ / ٦٩.
(٥) ثم: زكريا بن إبراهيم: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٠ / ٧٣.

ثم: زكريا بن إبراهيم األزدي: الكوفي، ق جخ، (م ت).. رجال
الشيخ: ٢١٠ / ٧٠.

زكريا أبو يحيى الدعاء، الخياط الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال
الشيخ: ٢١٠ / ٧٤.

(٦) زكريا أبو يحيى الموصلي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٠ / ٨٠.
زكريا كوكب الدم: م جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٣٧ / ٧.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٠ / ٧٥.
(٨) رجال الشيخ: ٣٣٧ / ٧.

(٩) رجال الشيخ: ٣٧٠ / ١٢ باب الكنى

(٢٦٢)
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الموصلي، كوكب الدم، كان شيخا من األخبار. وقال العبيدي: أخبرني
الحسن بن علي بن يقطين: إنه كان يعرفه أيام أبيه، له فضل ودين (١).

وقال ابن الغضائري: زكريا، أبو يحيى، كوكب الدم، كوفي،
ضعيف، روى عن أبي عبد الله عليه السالم (٢)، انتهى.

والظاهر أن ما ذكره الشيخ في الرجال والكشي وابن الغضائري
واحد، وإن كان يظهر من كالم العالمة قدس سره في الخالصة أنه رجالن (٣). وما

ذكره ابن داود من أنه وثقه الكشي وغيره (٤)، ليس بمستقيم (٥).
٢٠٤٣ / ٤ - زكريا بن أبي طلحة (٦) الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
٢٠٤٤ / ٥ - زكريا بن إدريس (٨) بن عبد الله:

ابن سعيد (٩) األشعري القمي (١٠)، أبو جرير، قيل: إنه روى عن الصادق
____________________
(١) رجال الكشي: ٦٠٦ / ١١٢٧.

(٢) مجمع الرجال ٣: ٥٧.
(٣) الخالصة: ٧٥ / ٥.

(٤) رجال ابن داود: ٢٤٦ / ١٩٠.
(٥) زكريا أخو المستهل: يكنى أبا يحيى، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٦ / ٢٢.

(٦) ثم: زكريا بن أبو طلحة: ق جخ، (م ت). لم يرد له ذكر في نسخنا من رجال
الشيخ، وورد في مجمع الرجال ٣: ٥٧ نقال عنه.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٠ / ٧٨.
(٨) القمي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٠ / ٧٢.

يكنى أبا جرير القمي، له كتاب، أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن
سعد بن عبد الله والحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي جرير،

ست، (م ت). الفهرست: ٧٤ / ٣١٠.
وذكر الصدوق أنه صاحب موسى بن جعفر عليه السالم، (م ت). مشيخة الفقيه: ٤ / ٧٠.

(٩) في هامش النسخ الثالث: سعد ظ.
(١٠) يكنى أبا حرب، ضاجخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٥٨ / ٢، وفيه: يكنى أبا جرير.

(٢٦٣)
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والكاظم والرضا عليهم السالم، له كتاب، قال ذلك سعد. وقال ابن عقدة: أبو
جرير القمي، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، روى عنه: محمد بن خالد،

رجال النجاشي (١).
كان وجها، الخالصة (٢) (٣). والظاهر أنه أخذه من كالم النجاشي عند

ذكر أبيه إدريس، حيث قال: إدريس بن عبد الله بن سعد األشعري، ثقة، له
كتاب، وأبو جرير القمي هو زكريا بن إدريس هذا، وكان وجها، له كتاب،

روى عنه: محمد بن الحسن بن أبي خالد (٤).
٢٠٤٥ / ٦ - زكريا بن إسحاق المكي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
٢٠٤٦ / ٧ - زكريا بن الحر الجعفي (٦):

أخو أديم وأيوب، روى عن أبي عبد الله عليه السالم. له كتاب، روى عنه:
محمد بن موسى، رجال النجاشي (٧).

روى عنه: محمد بن موسى خوراء، في من لم يرو عنه األئمة عليهم السالم،
رجال الشيخ (٨).

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ١٧٣ / ٤٥٧، وفيه: سعد.
(٢) الخالصة: ٧٦ / ٨.

(٣) وفي صه: روى الكشي، عن محمد بن قولويه، عن سعد، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى، عن محمد بن حمزة بن اليسع، عن زكريا بن آدم: أن الرضا عليه السالم ترحم

عليه، والطريق حسن، (م ت). الخالصة: ١٨٩ / ٢٦ باب الكنى.
(٤) رجال النجاشي: ١٠٤ / ٢٥٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ٦٣.
(٦) له كتاب، أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن محمد بن

موسى - خوراء - عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٧٣ / ٣٠٨.
(٧) رجال النجاشي: ١٧٤ / ٤٥٩.

(٨) رجال الشيخ: ٤٢٧ / ٤

(٢٦٤)
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٢٠٤٧ / ٨ - زكريا بن الحسن الواسطي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٠٤٨ / ٩ - زكريا بن سابق:
روى الكشي، عن جعفر وفضالة، عن أبي الصباح، عن زكريا بن

سابق، قال: وصفت األئمة ألبي عبد الله عليه السالم حتى انتهيت إلى أبي (٢)
جعفر [عليه السالم]، فقال: حسبك، قد ثبت الله لسانك وهدى قلبك (٣).

وفي الخالصة، في موضع أبي الصباح: ابن الصباح، ثم قال: وفي
ابن الصباح طعن، فالوقف متوجه على هذه الرواية، ولم يثبت عندي عدالة

المشار إليه (٤). وكأنه اشتبه على العالمة قدس سره.
٢٠٤٩ / ١٠ - زكريا بن سابور الواسطي (٥):

وثقه النجاشي عند ترجمة أخيه بسطام (٦).
٢٠٥٠ / ١١ - زكريا بن سوادة:

أبو يحيى البارقي (٧)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
٢٠٥١ / ١٢ - زكريا بن شيبان:

روى الحديث عن الحسين بن أبي العالء ومحمد بن حمران وكليب
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٠٤.

(٢) أبي، لم ترد في نسختي (م) و (ت).
(٣) رجال الكشي: ٤١٩ / ٧٩٣.

(٤) الخالصة: ٧٥ / ٣.
(٥) األزدي، موالهم الواسطي، ق جخ، (م ت) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ٦٨.

(٦) رجال النجاشي: ١١٠ / ٢٨٠.
(٧) الكوفي، جخ، (م ت).

(٨) رجال الشيخ: ٢١٠ / ٨١

(٢٦٥)
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ابن معاوية وصفوان بن يحيى، وروى عنه: ابنه يحيى بن زكريا، رجال
النجاشي عند يحيى بن زكريا بن شيبان (١).
٢٠٥٢ / ١٣ - زكريا بن عبد الصمد القمي:

يكنى أبا جرير، ثقة، من أصحاب الكاظم (٢) والرضا (٣) عليهما السالم،
رجال الشيخ.

٢٠٥٣ / ١٤ - زكريا بن عبد الله الفياض:
أبو يحيى، الذي روى عن الصادق والكاظم عليهما السالم، قال ابن نوح:

وروى عن أبي جعفر عليه السالم (٤)، وروى عنه: أبو جعفر األحول والفضيل. له
كتاب (٥)، روى عنه: عمرو بن خالد، رجال النجاشي (٦).

وفي رجال الشيخ: النقاص (٧) الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم (٨) (٩).
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ٤٤٢ / ١١٩٠.

(٢) لم يرد له ذكر في نسخنا من رجال الشيخ في أصحاب األمام الكاظم عليه السالم، نعم ذكره
الشيخ في أصحاب األمام الرضا عليه السالم وقال: من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السالم، فالحظ.

(٣) رجال الشيخ: ٣٥٧ / ١.
(٤) قال: أخبرنا محمد بن بكران النقاش، عن ابن سعيد، عن جعفر بن عبد الله، عن

عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن أبي جعفر األحول والفضيل، عن زكريا،
قال: سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول: إن الناس كانوا بعد رسول الله صلى الله على واله بمنزلة هارون

وموسى ومن اتبعه، والعجل ومن اتبعه،... وذكر الحديث، جش، (م ت). (٥) يرويه عنه جماعة، منهم: عمرو،
جش، (م ت).

(٦) رجال النجاشي: ١٧٢ / ٤٥٤.
(٧) في نسخة (ت) والمصدر: النقاض، وفي هامش نسختي (ت) و (م): القصاص

(خ ل).
(٨) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ٦٦.

(٩) الذي يظهر من الصدوق أن زكريا بن مالك الجعفي هو زكريا النقاض، فالمناسب
ذكر النقاض مع ابن مالك، وكأنه توهم من لفظ الفياض فإنه يناسب لنقاض، (م

ت). انظر مشيخة الفقيه ٤: ٧٠ و ٧٩

(٢٦٦)
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٢٠٥٤ / ١٥ - زكريا بن مالك (١) الجعفي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٠٥٥ / ١٦ - زكريا بن محمد (٣):
أبو عبد الله المؤمن، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السالم،
ولقى الرضا عليه السالم في المسجد الحرام، وحكي عنه ما يدل على أنه كان

واقفا، وكان مختلط األمر في حديثه، وله كتاب منتحل الحديث، روى
عنه: محمد بن عيسى بن عبيد، رجال النجاشي (٤).

٢٠٥٦ / ١٧ - زكريا بن ميسرة الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

٢٠٥٧ / ١٨ - زكريا بن ميمون األزدي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦) (٧).

٢٠٥٨ / ١٩ - زكريا بن يحيى التميمي:
كوفي ثقة، له كتاب، روى عنه إبراهيم بن سليمان، رجال

____________________
(١) النقاض، فقيه، (م ت).

(٢) رجال الشيخ: ٢١٠ / ٧١.
(٣) زكريا المؤمن: له كتاب، أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار،

عن محمد بن عيسى بن عبيد، عنه، ست، ضاجخ، (م ت). الفهرست:
٧٣ / ٣٠٧، رجال الشيخ: ٣٥٨ / ٣.

وتقدم أن كتابه يعد في األصول في أحمد بن الحسين بن مغلس، (م ت).
تقدم برقم: ٢٢١ / ٤٦.

(٤) رجال النجاشي: ١٧٢ / ٤٥٣.
(٥) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ٦٧.
(٦) رجال الشيخ: ٢١٠ / ٧٦.

(٧) زكريا بن يحيى: وكان يحيى نصرانيا، ق جخ، (م ت) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٠٥.

(٢٦٧)
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النجاشي (١)
٢٠٥٩ / ٢٠ - زكريا بن يحيى الحضرمي:

الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).
٢٠٦٠ / ٢١ - زكريا بن يحيى الكالبي:

الجعفري، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
٢٠٦١ / ٢١ - زكريا بن يحيى النهدي:

موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
٢٠٦٢ / ٢٣ - زكريا بن يحيى الواسطي (٥):

ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، ذكره ابن نوح. له كتاب، روى عنه:
إبراهيم بن محمد بن إسماعيل، رجال النجاشي (٦).

٢٠٦٣ / ١ - زميلة:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

ونقل ابن داود توثيقه من الكشي (٨). ولم أجد توثيقه فيه.
وذكره العالمة قدس سره في الخالصة في باب الراء (٩).

.
____________________

رجال النجاشي: ١٧٣ / ٤٥٥.
(٢) رجال الشيخ: ٢١٠ / ٨٢.
(٣) رجال الشيخ: ٢١٠ / ٧٣.
(٤) رجال الشيخ: ٢١٠ / ٧٩.

(٥) أبو يحيى الواسطي: له كتاب، روى الحسن بن محبوب عنه، وسيجئ في
الكنى ذكره ثالث مرات في جخ، وإن كان الظاهر أنه: إسماعيل بن زياد، (م ت).

(٦) رجال النجاشي: ١٧٣ / ٤٥٦.
(٧) رجال الشيخ: ٦٤ / ١١.

(٨) رجال ابن داود: ٩٨ / ٦٤٥.
(٩) الخالصة: ٧١ / ٢

(٢٦٨)
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٢٠٦٤ / ١ - زواد الكوفي من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).
٢٠٦٥ / ١ - زويد الفساطيطي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢) (٣).
٢٠٦٦ / ١ - زهرة بن حوية التميمي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليهم السالم، رجال الشيخ (٤).
٢٠٦٧ / ١ - زهير بن عمرو:

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٥).
٢٠٦٨ / ٢ - زهير بن القين:

من أصحاب الحسين عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
٢٠٦٩ / ٣ - زهير بن محمد الخراساني:

أبو المنذر، سكن البصرة (٧)، من أصحاب الصادق عليه السالم. رجال
الشيخ (٨).

له كتاب، روى عنه: ابن عياش القطان، الفهرست (٩).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ٦١.
(٢) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ٥٨.

(٣) زهر بن قيس: رسوله ٧ إلى جرير بن عبد الله إلى الري، ي جخ، (م ت).
رجال الشيخ: ٦٥ / ١٥، وفي بعض نسخه: زحر.

(٤) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٠٠، وفي بعض نسخه: زهر.
(٥) رجال الشيخ: ٣٩ / ٧.

(٦) رجال الشيخ: ١٠١ / ٤.
(٧) مكة (خ ل)، أسند عنه، جخ، (م ت).

(٨) رجال الشيخ: ٢١٠ / ٨٨، وفيه: سكن مكة.
(٩) الفهرست: ٧٥ / ٣١٦

(٢٦٩)
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٢٠٧٠ / ٤ - زهير المدائني:
روى عنه: حماد بن عثمان، من أصحاب الباقر (١) والصادق (٢) عليه السالم،

رجال الشيخ.
٢٠٧١ / ٥ - زهير بن معاوية:

أبو خيثمة الجعفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
٢٠٧٢ / ١ - زياد بن أبي إسماعيل:

الكوفي، شريك ابن (٤) حفص األعور، من أصحاب الصادق عليه السالم،
رجال الشيخ (٥).

٢٠٧٣ / ٢ - زياد بن أبي الجعد:
سيجئ بعنوان: زياد بن الجعد (٦) (٧).

٢٠٧٤ / ٣ - زياد بن أبي الحالل:
كوفي (٨)، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السالم. له كتاب (٩)، روى عنه:

محمد بن الوليد، رجال النجاشي (١٠).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٣٦ / ١٣.
(٢) رجال الشيخ: ٢١٠ / ٨٩.
(٣) رجال الشيخ: ٢١٠ / ٨٧.

(٤) كذا في النسخ، وفي المصدر: شريك حفص األعور.
(٥) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ٥٧، وفي بعض نسخه: زياد بن إسماعيل.

(٦) سيأتي برقم: ٢٠٨١ / ١٠.
(٧) زياد األحالم: مولى، كوفي، قر ق، جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٥ / ٦

و ٢٠٨ / ٤٢.
(٨) مولى، جش، (م ت).

(٩) يرويه عدة من أصحابنا، منهم:...، جش، (م ت).
(١٠) رجال النجاشي: ١٧١ / ٤٥١

(٢٧٠)
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من أصحاب الباقر (١) والصادق (٢) عليهما السالم، رجال الشيخ له كتاب (٣)، روى
عنه: القاسم بن إسماعيل، الفهرست (٤).

٢٠٧٥ / ٤ - زياد بن أبي رجاء (٥):
من أصحاب الباقر (٦) والصادق (٧) عليهما السالم، رجال الشيخ.
وقال الكشي: قال محمد بن مسعود: سألت ابن فضال عن زياد بن

أبي رجاء، فقال: ثقة (٨). وسيجئ بعض أحواله عند ذكر: زياد بن عيسى
الحذاء (٩).

٢٠٧٦ / ٥ - زياد بن أبي زياد:
المنقري التميمي، من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (١٠).

٢٠٧٧ / ٦ - زياد بن أبي غياث (١١):
واسم أبي غياث: مسلم، مولى آل دغش من محارب بن خصفة،

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ١٣٦ / ١٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٤١.
(٣) أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل،

عنه، ست، (م ت).
(٤) الفهرست: ٧٣ / ٣٠٥.

(٥) الكوفي، روى عنه: أبان، جخ، (م ت).
(٦) رجال الشيخ: ١٣٥ / ٨.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٤٧.
(٨) رجال الكشي: ٣٤٧ / ٦٤٧.

(٩) سيأتي برقم: ٢١٠٠ / ٢٩.
(١٠) رجال الشيخ: ١٣٦ / ١١.

(١١) له كتاب، أخبرنا به: أحمد بن محمد بن موسى، عن ابن عقدة، عن حميد،
عن أحمد بن الحسين القزاز البصري، عن صالح بن خالد المحاملي، عن ثابت بن

شريح، عنه، عن الصادق عليه السالم، ست، (م ت). الفهرست: ٧٣ / ٣٠٦

(٢٧١)
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روى عن أبي عبد الله عليه السالم، وذكر ابن عقدة وابن نوح. ثقة، سليم، له
كتاب (١)، روى عنه: ثابت بن شريح الصائغ األنباري، رجال النجاشي (٢).

٢٠٧٨ / ٧ - زياد بن أحمر العجلي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣) (٤).

٢٠٧٩ / ٨ زياد بن األسود النجار:
مجهول، من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

٢٠٨٠ / ٩ - زياد بن بياضة األنصاري:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٠٨١ / ١٠ - زياد بن الجعد:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٧). من خواصه، الخالصة

ورجال ابن داود (٨).
وفي النجاشي عند ترجمة رافع بن سلمة: أن رافع بن سلمة بن زياد

ابن أبي الجعد ثقة من بيت الثقات وعيونهم (٩)، انتهى.
.

____________________
(١) يرويه جماعة، منهم:...، جش، (م ت).

(٢) رجال النجاشي: ١٧١ / ٤٥٢.
(٣) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ٥٣.

(٤) زياد األسود: البان لقب له، كوفي، قر ق، جخ، (م ت). رجال الشيخ:
١٣٥ / ٩، وفيه: زياد األسود: البان الكوفي، روى عنه وعن أبي عبد الله عليهما السالم. ولم

يرد له ذكر في أصحاب األمام الصادق عليه السالم في نسخنا من رجال الشيخ.
زياد األسود: الكوفي التمار، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٩ / ٤٨.

(٥) رجال الشيخ: ١٣٦ / ٢١.
(٦) رجال الشيخ: ٦٤ / ٩.
(٧) رجال الشيخ: ٦٤ / ٤.

(٨) الخالصة: ١٩٣، رجال ابن داود: ٩٩ / ٦٥٠.
(٩) رجال النجاشي: ١٦٩ / ٤٤٧

(٢٧٢)
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وكان أباه أبو الجعد، كما يظهر من ذكر أخيه سالم بن أبي الجعد
أيضا (١).

٢٠٨٢ / ١١ - زياد بن الحسن بن فرات:
التميمي القزاز (٢)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

٢٠٨٣ / ١٢ - زياد بن الحسن الوشاء:
من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

٢٠٨٤ / ١٣ - زياد بن الحصين التميمي (٥):
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٠٨٥ / ١٤ - زياد بن حفص التميمي:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

٢٠٨٦ / ١٥ - زياد بن حمير الهمداني:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

٢٠٨٧ / ١٦ - زياد بن خيثمة الجعفي:
الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).

.
____________________

(١) سيأتي برقم: ٢١٥٩ / ٢.
(٢) في نسختي (م) و (ت) بدل القزاز: الفزاري.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٣٩.
(٤) رجال الشيخ: ٣٣٧ / ٤.

(٥) من أهل البصرة ومن أهل الجزيرة، جخ، (م ت).
(٦) رجال الشيخ: ٦٥ / ٢١.
(٧) رجال الشيخ: ٦٥ / ٢٠.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ٥٤.
(٩) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٣٦

(٢٧٣)
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٢٠٨٨ / ١٧ - زياد بن رستم (١):
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٠٨٩ / ١٨ - زياد بن سابور الواسطي:
أبو الحسن، أخو بسطام، وثقه النجاشي عند ذكر أخيه بسطام (٣)، فالحظه.

٢٠٩٠ / ١٩ - زياد بن سعد الخراساني (٤):
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

٢٠٩١ / ٢٠ - زياد بن سليمان البلخي:
من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٠٩٢ / ٢١ - زياد بن سوقة (٧):
وثقه النجاشي عند ترجمة أخيه: حفص (٨).
٢٠٩٣ / ٢٢ - زياد بن سويد الهاللي (٩):

موالهم، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١٠).
.

____________________
(١) أبو معاذ، الخزاز الكوفي، جخ، (م ت).

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ٥١.
(٣) رجال النجاشي: ١١٠ / ٢٨٠.

(٤) أسند عنه، جخ، (م ت).
(٥) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٣٧.
(٦) رجال الشيخ: ٣٣٧ / ٦.

(٧) زياد بن سوقة الجريري: موالهم، كوفي، وأخواه محمد وحفص، ين جخ،
(م ت). رجال الشيخ: ١١٤ / ٣.

زياد بن سوقة البجلي: الكوفي، مولى، تابعي، يكنى أبا الحسين، مولى جرير
ابن عبد الله، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٥ / ٣، وفيه: يكنى أبا الحسن.

(٨) رجال النجاشي: ١٣٥ / ٣٤٨.
(٩) كوفي، جخ، (م ت).

(١٠) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٤٥

(٢٧٤)
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٢٠٩٤ / ٢٣ - زياد بن صالح الهمداني:
الكوفي، من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٠٩٥ / ٢٤ - زياد بن صدقة:
أبو مسكين الكوفي (٢)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

٢٠٩٦ / ٢٥ - زياد بن عبد الرحمن العنزي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

٢٠٩٧ / ٢٦ - زياد بن عبد الرحمن الهاللي:
موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

٢٠٩٨ / ٢٧ - زياد بن عبيد:
من أصحاب علي عليه السالم، عامله على البصرة، رجال الشيخ (٦) (٧).

٢٠٩٩ / ٢٨ - زياد بن عمارة الطائي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

٢١٠٠ / ٢٩ - زياد بن عيسى:
أبو عبيدة الحذاء، كوفي، مولى (٩)، ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ١٣٦ / ١٤.

(٢) مولى قريش، جخ، (م ت).

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ٥٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٣٥.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ٤٩.
(٦) رجال الشيخ: ٦٥ / ١٧.

(٧) زياد (زيد خ ل) بن عبيد الكناسي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٤٦.
(٨) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ٥٦. وهذه الترجمة وردت في هامش نسختي (م) و (ت).

(٩) مولى، لم ترد في المصدر

(٢٧٥)
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عبد الله عليهما السالم، وأخته: حمادة بنت رجاء، وقيل: بنت الحسن (١)، روت عن
الصادق عليه السالم، قاله ابن نوح عن ابن سعيد، وقال الحسن بن علي بن

فضال: ومن أصحاب أبي جعفر [عليه السالم] أبو عبيدة الحذاء واسمه: زياد،
مات في حياة الصادق عليه السالم. وقال سعد بن عبد الله األشعري: ومن أصحاب

أبي جعفر عليه السالم أبو عبيدة وهو زياد بن أبي رجاء، كوفي، ثقة صحيح،
واسم أبي رجاء: منذر، وقيل: زياد بن أحزم (٢)، ولم يصح. وقال العقيقي

العلوي: أبو عبيدة، زياد الحذاء، وكان حسن المنزلة عند آل محمد عليهم السالم،
وكان زامل أبا جعفر [عليه السالم] إلى مكة. له كتاب، يرويه: علي بن رئاب،

رجال النجاشي (٣).
زياد بن عيسى: أبو عبيدة الحذاء، وقيل: زياد بن رجاء، من

أصحاب الباقر والصادق عليهما السالم، مات في حياة الصادق عليه السالم، رجال
الشيخ (٤).

وال يخفى من التدافع بين كالم النجاشي هنا وكالم الشيخ في باب
النساء من الرجال عند ذكر: حمادة بنت رجاء (٥). وكأن ما في الرجال سهو.

٢١٠١ / ٣٠ - زياد بن عيسى الكوفي:
بياع السابري، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦) (٧).

.
____________________

(١) وفي التهذيب في باب المهور واألجور: حمادة بنت الحسن، (منه قده). انظر
التهذيب ٧: ٣٦٥ / ١٤٧٩.

(٢) كذا في النسخ الثالث، وفي المصدر: أخزم.
(٣) رجال النجاشي: ١٧٠ / ٤٤٩.

(٤) رجال الشيخ: ١٣٥ / ٥ و ٢٠٨ / ٣٤.
(٥) رجال الشيخ: ٣٢٧ / ٩.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٤٣.
(٧) زياد الكوفي الحناط: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٩ / ٥٠

(٢٧٦)
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٢١٠٢ / ٣١ - زياد بن كعب بن مرحب:
من أصحاب علي عليه السالم، ينظر في أمره وما كان منه في أمر الحسين عليه السالم،

وهو رسوله إلى األشعث بن قيس إلى آذربايجان، رجال الشيخ (١) (٢).
٢١٠٣ / ٣٢ - زياد بن مروان (٣):

أبو الفضل، وقيل: أبو عبد الله، األنباري القندي، مولى بني هاشم،
روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم، ووقف في الرضا عليه السالم. له

كتاب (٤)، روى عنه: محمد بن إسماعيل الزعفراني، رجال النجاشي (٥).
واقفي، من أصحاب الصادق (٦) (٧) والكاظم (٨) عليهم السالم، رجال الشيخ.

وروى الكشي، عن حمدويه، عن الحسن بن موسى، قال: زياد هو
أحد أركان الوقف (٩). وروى عن يونس بن عبد الرحمن - بطريق ضعيف -

أنه قال: مات أبو الحسن عليه السالم وليس عنده من أقوامه (١٠) أحد إال وعنده
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٦٥ / ١٦.

(٢) زياد المحاربي الكوفي: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٥ / ٧.
(٣) له كتاب، أخبرنا به: الحسين بن عبيد الله، عن محمد بن علي بن الحسين، عن

محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عنه، ست، (م ت).
الفهرست: ٧٢ / ٣٠٣.

له أصل، كما يظهر من ترجمة: أحمد بن محمد بن مسلمة، (م ت). تقدم
برقم: ٣٣٧ / ١٦٢.

(٤) يرويه عنه جماعة، منهم:...، جش، (م ت).
(٥) رجال النجاشي: ١٧١ / ٤٥٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٤٠.
(٧) ثم: زياد القندي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١١ / ١٠٦.

(٨) رجال الشيخ: ٣٣٧ / ٣.
(٩) رجال الكشي: ٤٦٦ / ٨٨٦.

(١٠) كذا في النسخ الثالث، وفي المصدر: قوامه

(٢٧٧)
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الكمال الكثير، وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته، وكان عند زياد
القندي سبعون ألف دينار (١).

وقال المفيد في إرشاده: إنه من خاصة الكاظم عليه السالم، وثقاته وأهل
الورع والعلم والفقه من شيعته، وممن روى النص على الرضا عليه السالم (٢).

٢١٠٤ / ٣٣ - زياد بن مسلم:
أبو عتاب الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

والظاهر أن هذا والذي ذكرناه بعنوان: زياد بن أبي غياث (٤)، واحد.
إال أنه يظهر من كالم الشيخ قدس سره في هذا المقام، وفي التهذيب في باب
المواقيت من الزيادات وغيره، أن أبا عتاب كنية لزياد (٥)، ويظهر من كالم

النجاشي والعالمة أن أبا عتاب كنية لمسلم (٦).
٢١٠٥ / ٣٤ - زياد بن المنذر:

ذكرناه بعنوان: زياد بن أبي رجاء (٧).
٢١٠٦ / ٣٥ - زياد بن المنذر:

أبو الجارود الهمداني الخارقي (٨)، األعمى، كوفي، من أصحاب أبي
.

____________________
(١) رجال الكشي: ٤٦٧ / ٨٨٨.

(٢) االرشاد ٢: ٢٤٨.
(٣) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٣٣.

(٤) تقدم برقم: ٢٠٧٧ / ٦.
(٥) التهذيب ٢: ٢٤٧ / ٩٨٤.

(٦) رجال النجاشي: ١٧١ / ٤٥٢، الخالصة: ٧٤ / ٨، إال أن فيهما: أبي غياث.
(٧) تقدم برقم: ٢٠٧٥ / ٤.

(٨) كوفي، تابعي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٣١، وفيه بدل الخارقي:
الخارفي.

الحارفي (خ ل)، جش، (م ت)

(٢٧٨)
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جعفر عليه السالم، وروى عن الصادق عليه السالم، وتغير لما خرج زيد رضي الله عنه. له
كتاب، روى عنه: أبو سهل كثير بن عياش القطان، رجال النجاشي (١).

زيدي المذهب، وإليه تنسب الجارودية (٢). له أصل، وله كتاب
التفسير عن الباقر عليه السالم (٣)، الفهرست (٤).

حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيدية (٥)، وأصحابنا
يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه، ويعتمدون ما رواه محمد بن بكر

األرجني، رجال ابن الغضائري (٦).
األعمى السرحوب، نسب إليه السرحوبيه من الزيدية، وسماه بذلك

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ١٧٠ / ٤٤٨، وفيه بدل الخارقي: الخارفي.
(٢) قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٤ / ٤.

(٣) أخبرنا به: الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله،
عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن الحسين (الحسن خ ل) بن

سعدك الهمداني، عن محمد بن إبراهيم القطان، عن كثير بن عياش، عن أبي
الجارود، عن أبي جعفر عليه السالم.

وأخبرنا بالتفسير: أحمد بن عبدون، عن أبي بكر الدوري، عن أحمد بن محمد
ابن سعيد، عن أبي عبد الله جعفر بن عبد الله بن جعفر، عن كثير بن عياش القطان
- وكان ضعيفا، وخرج أيام أبي السرايا معه، وأصابته جراحة - عن زياد بن المنذر

أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السالم، ست، (م ت).
(٤) الفهرست: ٧٢ / ٣٠٤.

(٥) الزيدية ثالث فرق، األولى: الجارودية، وهم منسوبون إلى هذا الرجل،
ويقولون بالنص على علي عليه السالم وكفر من أنكره، وان من خرج من أوالد الحسن

والحسين عليهما السالم وكان عالما شجاعا فهو إمام.
والثانية: السليمانية، وهم منسوبون إلى سليمان بن جرير يقولون بإمامة

الشيخين، وإن أخطأت األمة في بيعتهما وكفروا عثمان.
والثالثة: البترية، وهم منسوبون إلى بتر الثومي، وهم كالسليمانية إال أنهم

توقفوا في كفر عثمان، (منه قده). راجع الملل والنحل ١: ١٤٠ - ١٤٣.
(٦) مجمع الرجال ٣: ٧٤

(٢٧٩)
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الباقر عليه السالم. وذكر إن سرحوبا أسم شيطان أعمى يسكن البحر، رجال
الكشي (١). ثم فيه رواية تدل على كذبه وكفره (٢).

٢١٠٧ / ٣٦ - زياد بن موسى األسدي:
موالهم الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣) (٤).

٢١٠٨ / ٣٧ - زياد بن النضر الحارثي:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٥) (٦).

٢١٠٩ / ٣٨ - زياد بن الهيثم الوشاء:
من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

٢١١٠ / ٣٩ - زياد بن يحيى الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

٢١١١ / ١ - زيادة بن فضالة الكلبي:
موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).

٢١١٢ / ١ - زيتون:
يكنى أبا محمد، قمي، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (١٠).

.
____________________

(١) رجال الكشي: ٢٢٩ / ٤١٣.

(٢) رجال الكشي: ٢٣٠ / ٤١٦.
(٣) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ٥٥.

(٤) زياد: مولى أبي جعفر عليه السالم، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٦ / ١٨.
(٥) رجال الشيخ: ٦٥ / ١٩.

(٦) زياد الهاشمي: موالهم كوفي، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٦ / ١٠.
(٧) رجال الشيخ: ٣٣٧ / ٥.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٣٢.

(٩) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ٦٢.
(١٠) رجال الشيخ: ٤٢٦ / ١

(٢٨٠)
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٢١١٣ / ١ - زيد اآلجري:
مجهول، من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (١) (٢).

٢١١٤ / ٢ - زيد بن أبي الحالل:
المزني، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

٢١١٥ / ٣ - زيد بن أحمد الخلفي:
يزدكي، من أصحاب العياشي، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم،

رجال الشيخ (٤).
٢١١٦ / ٤ - زيد بن أرقم األنصاري (٥):

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسال (٦) وعلي (٧) والحسن (٨) والحسين (٩)
عليهم السالم،
رجال الشيخ.

وروى الكشي عن الفضل بن شاذان: أنه من السابقين الذين رجعوا
إلى أمير المؤمنين عليه السالم (١٠) (١١).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ١٣٦ / ٢٠.
(٢) زيد بن إسحاق الجعفري: عالم محدث، قرأ على الشيخ األمام الجد شمس االسالم

الحسن بن الحسين بن بابويه، وله كتاب الدعوات عن زين العابدين صلوات الله
عليه، وغيره، أخبرنا به: الوالد عنه، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٨٠ / ١٧٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٢٠.
(٤) رجال الشيخ: ٤٢٦ / ٢.

(٥) عربي، مدني، خزرجي، عمى بصره، جخ، (م ت).
(٦) رجال الشيخ: ٣٩ / ٤.
(٧) رجال الشيخ: ٦٤ / ١.
(٨) رجال الشيخ: ٩٤ / ١.

(٩) رجال الشيخ: ١٠٠ / ١.
(١٠) رجال الكشي: ٣٨ / ٧٨.

(١١) زيد األسدي الكوفي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٧ / ١١

(٢٨١)
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٢١١٧ / ٥ - زيد بن أسلم:
مولى عمر بن الخطاب، المدني العدوي، تابعي (١)، فيه نظر، من

أصحاب علي بن الحسين (٢) والصادق (٣) عليهم السالم، رجال الشيخ.
وذكره ابن داود في البابين (٤).

٢١١٨ / ٦ - زيد بن بكير بن الحسن:
الكوفي (٥)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦) (٧).

٢١١٩ / ٧ - زيد بن بيان الثعلبي:
كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

٢١٢٠ / ٨ - زيد بن تبيع:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٩).

٢١٢١ / ٩ - زيد بن ثابت:
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (١٠).

.
____________________
(١) كان يجالسه كثيرا، جخ، (م ت).

(٢) رجال الشيخ: ١١٤ / ٥.
(٣) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٢٢.

(٤) رجال ابن داود: ٩٩ / ٦٥٦، ٢٤٦ / ١٩٥.
(٥) أسند عنه، جخ، (م ت).

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٢٨، وفيه: ابن بكر بن حنيس (الحسن خ ل)، وفي مجمع
الرجال ٣: ٧٧ نقال عنه كما في المتن.

(٧) زيد بن بكير السلمي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٢٩، وفيه: ابن
بكر، وفي مجمع الرجال ٣: ٧٧ نقال عنه: ابن بكير.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ١٩.
(٩) رجال الشيخ: ٦٤ / ١٣.
(١٠) رجال الشيخ: ٣٩ / ٢

(٢٨٢)
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٢١٢٢ / ١٠ - زيد بن جهيم الهاللي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١) (٢).

٢١٢٣ / ١١ - زيد بن حارثة:
وليس بأبي أسامة بن زيد، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

٢١٢٤ / ١٢ - زيد بن الحسن األنماطي (٤):
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥) (٦).

٢١٢٥ / ١٣ - زيد بن الحسن بن علي:
ابن أبي طالب عليه السالم، أبو الحسن الهاشمي، من أصحاب علي بن

الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٧).
٢١٢٦ / ١٤ - زيد بن الحصين األسلمي:

من المهاجرين، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
٢١٢٧ / ١٥ - زيد بن خالد الجهني:

الله عليه وآله (٩) وعلي عليه السالم (١٠)، رجال الشيخ من أصحاب الرسول صلى 
.(١١)

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٥، وفيه: ابن جهم.

(٢) ثم ذكر: زيد بن جهيم الكوفي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٧ / ١٣،
وفيه: ابن جهم.

(٣) رجال الشيخ: ٦٤ / ١٠.
(٤) أخو أبي الديداء، أسند عنه، جخ، (م ت).

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٢٤.
(٦) ثم: زيد بن الحسن األنماطي: أسند عنه، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٢٧.

(٧) رجال الشيخ: ١١٣ / ٢.
(٨) رجال الشيخ: ٦٤ / ٧.
(٩) رجال الشيخ: ٣٩ / ٣.

(١٠) رجال الشيخ: ٦٤ / ٨.
(١١) زيد الخباز: كان يبيع الخبز، كوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١١ / ١٠٧.

(٢٨٣)
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٢١٢٨ / ١٦ - زيد بن ربيعة:
يكنى أبا معبد (١)، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢١٢٩ / ١٧ - زيد الزراد:
كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

له كتاب، روى عنه: ابن أبي عمير، رجال النجاشي (٤).
زيد النرسي وزيد الزراد: لهما أصالن، لم يروهما محمد بن علي بن

الحسين بن بابويه، وقال في فهرسته: لم يروهما محمد بن الحسن بن
الوليد، وكان يقول: هما موضوعان، وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن

سدير، وكان يقول: وضع هذه األصول محمد بن موسى الهمداني، وكتاب
زيد النرسي رواه: ابن أبي عمير، الفهرست (٥).

وزيد الزراد - كوفي - وزيد النرسي رويا عن الصادق عليه السالم. قال أبو
جعفر بن بابويه: إن كتابهما موضوع، وضعه محمد بن موسى السمان.

وغلط أبو جعفر في هذا القول، فاني رأيت كتبهما (٦) مسموعة من محمد
ابن أبي عمير، رجال ابن الغضائري (٧).

والذي قاله الشيخ - عن ابن بابويه وابن الغضائري (٨) - ال يدل على
.

____________________
(١) تبعا لهم، جخ، (م ت).

(٢) رجال الشيخ: ٦٥ / ١٨.
(٣) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٨، ولم يرد فيه: كوفي.

(٤) رجال النجاشي: ١٧٥ / ٤٦١.
(٥) الفهرست: ٧١ / ٣٠١.

(٦) في المصدر زيادة: عتقا، وفي هامش نسخة (ت): عتيقا، غض.
(٧) مجمع الرجال ٣: ٨٤.

(٨) ليس في كالم ابن الغضائري ما يدل على الطعن بل رد الطعن عن كتبهما، (منه قده)

(٢٨٤)
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طعن في الرجلين، فإن كان توقف ففي رواية الكتابين، ولما لم أجد
ألصحابنا تعديال لهما وال طعنا فيهما، توقفت عن قبول روايتهما، الخالصة (١).

وذكرهما ابن داود في البابين (٢).
٢١٣٠ / ١٨ - زيد بن سعيد األسدي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣) (٤).
٢١٣١ / ١٩ - زيد بن سوقة البجلي:

مولى حريز بن عبد الله، أبو الحسن الكوفي، من أصحاب
الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

٢١٣٢ / ٢٠ - زيد بن سويد األنصاري:
الحارثي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢١٣٣ / ٢١ - زيد بن سهل:
أبو طلحة، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٧).

٢١٣٤ / ٢٢ - زيد بن سيف القيسي:
البكري الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

.
____________________

(١) الخالصة: ٢٢٢ / ٤.
(٢) رجال ابن داود: ٩٩ / ٦٦٠ و ٦٦٧، ٢٤٦ / ١٩٧ و ١٩٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ١٢، وفيه بدل األسدي: األزدي.
(٤) زيد السراج الكوفي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٧ / ١٢.
السيد أبو الفضل زيد بن سروانشاه بن مانكديم العلوي العباسي، عالم،

صالح، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٨١ / ١٧٥، وفيه: شروانشاه.
(٥) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٣٠، وفيه: مولى جرير.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ١٥.
(٧) رجال الشيخ: ٣٩ / ٥.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ١٤

(٢٨٥)
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٢١٣٥ / ٢٣ - زيد الشحام:
سيجئ بعنوان: زيد بن محمد بن يونس (١).

٢١٣٦ / ٢٤ - زيد بن صالح األسدي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢١٣٧ / ٢٥ - زيد بن صوحان:
وكان من األبدال، قتل يوم الجمل، وقيل: إن عائشة استرجعت حين

قتل، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
وروى الكشي: لما صرع زيد بن صوحان رحمه الله يوم الجمل، جاء

أمير المؤمنين عليه السالم حتى جلس عند رأسه، فقال: رحمك الله يا زيد،
قد كنت خفيف المؤنة، عظيم المعونة (٤). ثم روى عن علي بن محمد

بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان: أنه من التابعين الكبار، ورؤسائهم
وزهادهم (٥).

٢١٣٨ / ٢٦ - زيد بن عاصم بن المهاجر:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢١٣٩ / ٢٧ - زيد بن عبد الرحمن األسدي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

.
____________________

(١) سيأتي برقم: ٢١٤٩ / ٣٧.
(٢) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٢٦.

(٣) رجال الشيخ: ٦٤ / ٢.
(٤) رجال الكشي: ٦٦ / ١١٩.
(٥) رجال الكشي: ٦٧ / ١٢٠.
(٦) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٢١.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦

(٢٨٦)
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٢١٤٠ / ٢٨ - زيد بن عبد الله الخياط:
روى عنه: أبان، يكنى أبا حكيم، كوفي، جمحي، وأصله مدني،

ثقة، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).
٢١٤١ / ٢٩ - زيد بن عبيد األزدي:

الغامدي، موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال
الشيخ (٢).

٢١٤٢ / ٣٠ - زيد بن عطاء بن السائب:
الثقفي، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

٢١٤٣ / ٣١ - زيد بن عطية السلمي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤) (٥).

٢١٤٤ / ٣٢ - زيد بن علي بن الحسين:
ابن علي بن أبي طالب عليهم السالم، أبو الحسين، مدني، تابعي، قتل سنة

إحدى وعشرين ومائة، وله اثنان وأربعون سنة، من أصحاب علي بن
الحسين (٦) والباقر (٧) والصادق (٨) عليهم السالم، رجال الشيخ.

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٩، وفي بعض نسخه: الحناط.
(٢) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ١٦.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٢٣.
(٥) السيد أبو محمد زيد بن علي بن الحسين: الحسني، صالح، عالم، فقيه، قرأ

على الشيخ الطوسي، له كتب، أخبرنا بها: الوالد عنه، ب، (م ت). فهرست
منتجب الدين: ٨٠ / ١٧٣.

(٦) رجال الشيخ: ١١٣ / ١.

(٧) رجال الشيخ: ١٣٥ / ١.
(٨) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ١

(٢٨٧)
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وقال الكشي: حدثني نصر بن الصباح، قال: حدثنا إسحاق بن
محمد البصري، قال: حدثني علي بن إسماعيل، قال: أخبرني فضيل

الرسان، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السالم بعدما قتل زيد بن علي (١)،
فأدخلت بيتا جوف بيت، فقال لي: يا فضيل قتل عمي زيد قلت: نعم،

جعلت فداك. قال: رحمه الله، أما أنه كان مؤمنا، وكان عارفا، وكان عالما، وكان
صدوقا، أما أنه لو ظفر لوفى، أما أنه لو ملك لعرف كيف يضعها (٢)،

انتهى.
وقوله: لو ظفر لوفى، أي: بتسليم السلطنة إليه، ويظهر منه أنه عهد

إليه.
ثم قال الكشي: قال إبراهيم بن محمد بن العباس الختلي، قال:

حدثنا أحمد بن إدريس القمي، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن سيابة (٣)،

قال: دفع إلي الصادق عليه السالم دنانير، وأمرني أن اقسمها في عياالت من
أصيب مع عمه زيد، قال: فقسمتها، فأصاب عيال عبد الله بن الزبير الرسان

أربعة دنانير (٤).
٢١٤٥ / ٣٣ - زيد بن علي بن الحسين:

ابن زيد، روى محمد بن علي، قال: أخبرني زيد بن علي بن
الحسين بن زيد، فقال: مرضت، فدخل الطبيب علي ليال، ووصف لي

.
____________________

(١) في المصدر زيادة: رحمة الله عليه.
(٢) رجال الكشي: ٢٨٥ / ٥٠٥.

(٣) في نسخة (ت): ثيابة.
(٤) رجال الكشي: ٣٣٨ / ٦٢٢

(٢٨٨)
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دواء آخذه في السحر كذا وكذا يوما، فلم يمكني تحصيله من الليل،
وخرج الطبيب من الباب، وورد صاحب أبي الحسن عليه السالم في الحال ومعه

صرة فيها ذلك الدواء بعينه، فقال لي: أبو الحسن يقرئك السالم، ويقول:
خذ هذا الدواء كذا وكذا يوما، فأخذته فشربت فبرئت، قال محمد بن

علي: قال لي زيد بن علي: يا محمد، أين الغالة عن هذا الحديث؟! كذا
في إرشاد المفيد رحمه الله (١).

٢١٤٦ / ٣٤ - زيد بن عياض الكناني:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢) (٣).

٢١٤٧ / ٣٥ - زيد بن محمد بن جعفر:
المعروف بابن أبي الياس الكوفي، روى عنه: التلعكبري (٤).

له كتاب الفضائل، روى عنه: الحسن بن علي بن الحسن الدينوري
العلوي، روى عن: علي بن الحسين بن بابويه، في من لم يرو عن

األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٥).
٢١٤٨ / ٣٦ - زيد بن محمد بن عطاء:

ابن السائب الثقفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال
الشيخ (٦).

.
____________________

(١) االرشاد ٢: ٣٠٨.
(٢) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ١٨.

(٣) زيد العمي البصري: ين جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١١٤ / ٤.
(٤) وله منه إجازة، جخ، (م ت).

(٥) رجال الشيخ: ٤٢٦ / ٣.
(٦) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٢٥

(٢٨٩)
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٢١٤٩ / ٣٧ - زيد بن محمد بن يونس:
أبو أسامة الشحام، الكوفي، من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال

الشيخ (١). ثم ذكره عند ذكر أصحاب الصادق عليه السالم، بعنوان: زيد بن
يونس، أبو أسامة الشحام الكوفي (٢).

وقال في الفهرست: زيد الشحام، يكنى أبا أسامة، ثقة، له كتاب (٣)،
روى عنه: أبو جميلة (٤).

وقال النجاشي: زيد بن يونس، وقيل: ابن موسى، أبو أسامة الشحام،
مولى شديد بن عبد الرحمن بن نعيم األزدي الغامدي، كوفي، روى عن

أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم. له كتاب (٥)، روى عنه: صفوان بن يحيى (٦).
وقال العالمة قدس سره في الخالصة: إن زيد بن يونس - وقيل: ابن

موسى، أبو أسامة الشحام - ثقة، عين (٧).
وقال ابن داود: وقال بعض أصحابنا: وقيل: ابن موسى - وذاك غيره -

واقفي (٨)، انتهى.
قلت: لو سلم أنه غير ابن موسى الواقفي كيف نسلم أنه ليس ابن

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ١٣٥ / ٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٢.
(٣) أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، وعدة من أصحابنا: عن محمد بن علي

ابن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن
عبد الحميد، عن أبي جميلة، عنه، ست، (م ت).

(٤) الفهرست: ٧١ / ٢٩٩.
(٥) يرويه جماعة، جش، (م ت).

(٦) رجال النجاشي: ١٧٥ / ٤٦٢.
(٧) الخالصة: ٧٣ / ٣.

(٨) رجال ابن داود: ١٠٠ / ٦٦٤

(٢٩٠)
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موسى الذي غير الواقفي (١)؟
٢١٥٠ / ٣٨ - زيد بن المستهل بن الكميت:

األسدي الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).
٢١٥١ / ٣٩ - زيد بن معقل:

من أصحاب الحسين عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
٢١٥٢ / ٤٠ - زيد بن موسى:

واقفي، من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٤) (٥).
٢١٥٣ / ٤١ - زيد النرسي (٦):

روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم. له كتاب (٧)، روى عنه: ابن
أبي عمير، رجال النجاشي (٨). وذكرنا بعض أحواله عند ترجمة: زيد الزراد (٩).

٢١٥٤ / ٤٢ - زيد بن وهب الجهني (١٠):
كوفي، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (١١). له كتاب خطب أمير

.
____________________

(١) روى كش أنه مات في حياة الصادق عليه السالم فيدل على أنه غير الواقفي، وروى له
مدحا عظيما، (م ت). رجال الكشي: ٣٣٧ / ٦١٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ١٧.
(٣) رجال الشيخ: ١٠١ / ٢.
(٤) رجال الشيخ: ٣٣٧ / ٨.

(٥) زيد بن موسى الجعفي: الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٣.
(٦) له أصل تقدم في زيد الزراد، (م ت). تقدم برقم: ٢١٢٩ / ١٧.

ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٧.
(٧) يرويه عنه جماعة، منهم:...، جش، (م ت).

(٨) رجال النجاشي: ١٧٤ / ٤٦٠.
(٩) تقدم برقم: ٢١٢٩ / ١٧.

(١٠) في نسخة (م): الحميري، وفي هامشها: الجهني (خ ل).
(١١) رجال الشيخ: ٦٤ / ٦

(٢٩١)
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المؤمنين عليه السالم على المنابر في الجمع واألعياد وغيرها (١) روى عنه: أبو
منصور الجهني، الفهرست (٢).

٢١٥٥ / ٤٣ - زيد بن هاني السبيعي:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٣) (٤).

٢١٥٦ / ٤٤ - زيد بن يونس:
ذكرناه بعنوان: زيد بن محمد بن يونس (٥).
٢١٥٧ / ١ - زين الدين بن علي بن أحمد:

ابن جمال الدين العاملي، المشتهر بالشهيد الثاني رحمه الله، وجه من
وجوه هذه الطائفة وثقاتها، كثير الحفظ، نقي الكالم، له تالميذ أجالء، وله

كتب نفيسة جيدة، منها: شرح شرائع المحقق الحلي قدس سره. قتل رحمه الله ألجل
التشيع في قسطنطينية في سنة ست وستين وتسعمائة، رضي الله عنه

وأرضاه.
.

____________________
(١) أخبرنا: أحمد بن محمد بن موسى، عن ابن عقدة، عن يعقوب بن يوسف بن

زياد الضبي، عن نصر بن مزاحم المنقري، عن عمرو بن ثابت، عن عطية بن
الحارث، وعن عمر بن سعد، عن أبي مخنف لوط بن يحيى، عن أبي منصور

الجهني، عن زيد بن وهب، قال: خطب أمير المؤمنين عليه السالم... وذكر الكتاب،
ست، (م ت).

(٢) الفهرست: ٧٢ / ٣٠٢.
(٣) رجال الشيخ: ٦٥ / ١٤.

(٤) زيد الهاشمي: موالهم المدني، أبو محمد، مولى أبي جعفر عليه السالم، قر جخ،
(م ت). رجال الشيخ: ١٣٦ / ١٥.

(٥) تقدم برقم: ٢١٤٩ / ٣٧

(٢٩٢)
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باب السين
٢١٥٨ / ١ - سالم:

مجهول، من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (١).
٢١٥٩ / ٢ - سالم بن أبي الجعد:

من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٢) (٣).
وفي آخر الباب األول من الخالصة: سالم وعبيدة وزياد - بنو الجعد

األشجعيون - من خواص أمير المؤمنين عليه السالم (٤).
٢١٦٠ / ٣ - سالم بن أبي حفصة (٥) زياد:

مات سنة سبع وثالثين ومائة في حياة الصادق عليه السالم، له كتاب، روى
عنه: يعقوب بن يزيد، رجال النجاشي (٦).

وروى الكشي روايات كثيرة تدل على أن الصادق عليه السالم لعنه وكذبه
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٣٧ / ٢٤.

(٢) رجال الشيخ: ٦٦ / ٩.
(٣) سالم بن أبي الجعد األشجعي: موالهم الكوفي، يكنى أبا سالم، ين جخ،

(م ت). رجال الشيخ: ١١٤ / ٧، وفيه: يكنى أبا أسماء.
(٤) الخالصة: ١٩٣.

(٥) سالم بن أبي حفصة: مولى بني عجل من الكوفة، كنيته أبو يونس، واسم أبيه
عبيد، وقيل: كنيته أبو الحسن، مات سنة سبع وثالثين ومائة، ين، قر، ق،
جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١١٥ / ١٥ و ١٣٦ / ٥ و ٢١٧ / ١١٥.

مولى بني عجل، كوفي، روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي
عبد الله عليهم السالم، يكنى أبا الحسن وأبا يونس، واسم أبي حفصة: زياد، جش، (م ت)

(٦) رجال النجاشي: ١٨٨ / ٥٠٠

(٢٩٣)
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وكفره (١).
٢١٦١ / ٤ - سالم بن أبي سلمة:

الكندي، السجستاني، حديثه ليس بالنقي، وإن كنا ال نعرف منه إال
خيرا، له كتاب، روى عنه: ابنه محمد بن سالم بن أبي سلمة، رجال

النجاشي (٢).
ضعيف، روايته، روايته مختلطة (٣)، رجال ابن الغضائري (٤) (٥).

٢١٦٢ / ٥ - سالم التمار:
سيجئ بعض أحواله عند ترجمة سلمة بن كهيل (٦)، وكأنه المذكور

بعنوان: سالم بن أبي حفصة (٧) (٨).
٢١٦٣ / ٦ - سالم الحناط:

أبو الفضل، كوفي، مولى، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السالم. ذكره أبو
العباس، روى عنه: عاصم بن حميد وإسحاق بن عمار. له كتاب، يرويه

.
____________________

(١) رجال الكشي: ٢٣٠ / ٤١٦ و ٢٣٤ / ٤٢٤ - ٤٢٨.
(٢) رجال النجاشي: ١٩٠ / ٥٠٩.

(٣) كذا في نسخة (ش)، وفي نسختي (م) و (ت) والمصدر: مختلط.
(٤) مجمع الرجال ٣: ٩٢.

(٥) سالم أبو رافع: مولى أبان، كوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٢٣.
سالم األشل: بياع المصاحف، قر جخ، هو سالم بن عبد الرحمن الثقة، (م ت).

رجال الشيخ: ١٣٧ / ٦.
سالم البزاز الكوفي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٢٥، وفيه بدل

البزاز: البراد.
(٦) سيأتي برقم: ٢٣٨١ / ٢١.

(٧) تقدم برقم: ٢١٦٠ / ٣.
(٨) سالم الجعفي، قرجخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٧ / ٨

(٢٩٤)
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صفوان، رجال النجاشي (١).
سلم أبو الفضل الحناط، روى عنه: عاصم بن حميد، من أصحاب

الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).
وفي الخالصة ورجال ابن داود أيضا: سلم (٣)، وما وقع في األخبار:

سالم كما ذكره النجاشي، والظاهر أنهما واحد، قد يكتب باأللف وقد
يكتب بغير األلف.

٢١٦٤ / ٧ - سالم بن سعيد الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

٢١٦٥ / ٨ - سالم بن سلمة:
أبو خديجة الرواجني، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٥).
وفي رجال ابن داود: سالم بن سلمة، أبو خديجة الرواجني، ق

جخ، مهمل: كش، ثقة ثقة (٦).
أقول: وهذا غير سالم بن مكرم، وذاك أيضا أبو خديجة، وهو

الجمال، مولى بني أسد ذاك من الضعفاء (٧)، انتهى.
ولم أجده في الكشي والنجاشي أصال، نعم ذكر النجاشي سالم بن

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ١٩٠ / ٥٠٨.
(٢) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٤١، وفيه: الخياط.

(٣) الخالصة: ٨٦ / ٦، رجال ابن داود: ١٠٥ / ٧١٦.
(٤) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٤٢، وفيه: سلم.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٧ / ١١٧.
(٦) في نسختي (م) و (ت): ثقة، (مرة واحدة).

(٧) رجال ابن داود: ١٠٠ / ٦٦٨، وفيه بدل كش: جش

(٢٩٥)
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مكرم وقال: ثقة ثقة (١)، كما سننقله.
٢١٦٦ / ٩ - سالم بن عبد الرحمن األشل (٢):

وثقه ابن الغضائري، عند ترجمة ابنه عبد الرحمن بن سالم (٣)،
فالحظها.

٢١٦٧ / ١٠ - سالم بن عبد الله:
أبو محمد الحناط، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٤).
٢١٦٨ / ١١ - سالم بن عبد الله األزدي:

الجصاص الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥) (٦).
٢١٦٩ / ١٢ - سالم بن عطية:

أبو عبد الله (٧)، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
٢١٧٠ / ١٣ - سالم بن عمار الصائدي:

الهمداني، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩) (١٠).
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ١٨٨ / ٥٠١.

(٢) أسند عنه، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٧ / ١١٤.
(٣) مجمع الرجال ٤: ٧٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٨ / ١١٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٢٠.
(٦) سالم العطار: خادم أبي عبد الله عليه السالم، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٢١.

(٧) مولى لبني هالل، جخ، (م ت).
(٨) رجال الشيخ: ٢١٨ / ١١٨.
(٩) رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٢٤.

(١٠) سالم بن غانم الحناط: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٢٧، وفيه: سالم.
سالم: مولى عمر بن عبد الله، ين جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١١٤ / ٨.

سالم المكي: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٧ / ٩

(٢٩٦)
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٢١٧١ / ١٤ - سالم بن مكرم (١) بن عبد الله:
أبو خديجة، ويقال: أبو سلمة الكناسي، يقال: صاحب الغنم، مولى

بني أسد، الجمال، يقال: كنيته كانت أبا خديجة، وأن الصادق عليه السالم كناه أبا
سلمة، ثقة ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم. له كتاب (٢)،

روى عنه: الحسن بن علي الوشاء، رجال النجاشي (٣).
سالم بن مكرم، يكنى أبا خديجة، ومكرم يكنى أبا سلمة، ضعيف،

له كتاب (٤)، روى عنه: أحمد بن عائذ (٥) وعبد الرحمن بن أبي هاشم،
الفهرست (٦).

قال محمد بن مسعود: سألت أبا الحسن علي بن الحسن، عن اسم
أبي خديجة، قال: سالم بن مكرم، قلت له: ثقة؟ فقال: صالح، وكان من

.
____________________

(١) أبو خديجة الجمال: الكوفي، مولى بني أسد، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ:
.٢١٧ / ١١٦

(٢) يرويه عنه عدة من أصحابنا، منهم: الحسن، جش، (م ت).
(٣) رجال النجاشي: ١٨٨ / ٥٠١.

(٤) أخبرنا به: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن

الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة.
وأخبرنا: الحسين بن عبيد الله، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد

ابن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عنه.
وأخبرنا: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن الحسين،

عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البزاز، عن سالم بن أبي سلمة - وهو أبو خديجة -،
ست، (م ت).

(٥) في نسختي (م) و (ت): عائد.
(٦) الفهرست: ٧٩ / ٣٣٨، وفيه: عبد الرحمن بن هاشم، وفي مجمع الرجال ٣: ٩٤

نقال عنه كما في المتن

(٢٩٧)
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أهل الكوفي، وكان جماال، وذكر إنه حمل الصادق عليه السالم من مكة إلى
المدينة. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، قال:

قال الصادق عليه السالم: ال تكنى بأبي خديجة، قلت: فبم أكنى؟! قال عليه السالم:
بأبي سلمة. قال (١): سالم من أصحاب أبي الخطاب، وكان في المسجد

يوم بعث عيسى بن موسى بن علي بن عبد الله بن العباس - وكان عامل
المنصور على الكوفة - إلى أبي الخطاب، لما بلغه أنهم قد أظهروا اإلباحات

ودعوا الناس إلى نبوة أبي الخطاب، وأنهم يجتمعون في المسجد ولزموا
األساطين (٢) يورون الناس أنهم قد لزموها للعبادة، وبعث إليهم رجال

فقتلهم جميعا، لم يبق (٣) منهم إال رجل واحد أصابته جراحات فسقط بين
القتلى يعد منهم، فلما جنه الليل فخرج من بينهم فتخلص، وهو أبو سلمة

سالم بن مكرم الجمال، الملقب بأبي خديجة. فذكر بعد ذلك أنه تاب وكان
ممن يروي الحديث، رجال الكشي (٤).

ونقل العالمة قدس سره في الخالصة توثيقه عن الشيخ الطوسي رحمه الله مع ما
نقلناه، وقال: الوجه عندي التوقف، لتعارض األقوال فيه (٥)، انتهى. وال

يبعد أن يكون سالم بن مكرم هذا والذي ذكرناه بعنوان: سالم بن أبي سلمة
الكندي (٦) واحد - وإن كان النجاشي ذكرهما (٧) - كما يظهر مما نقلناه من

.
____________________

(١) في المصدر بدل قال: وكان.
(٢) في هامش نسخة (ش): األساطين جمع إسطوانة.

(٣) في المصدر: لم يفلت.
(٤) رجال الكشي: ٣٥٢ / ٦٦١.

(٥) الخالصة: ٢٢٧ / ٢.
(٦) تقدم برقم: ٢١٦١ / ٤.

(٧) رجال النجاشي: ١٨٨ / ٥٠١ و ١٩٠ / ٥٠٩

(٢٩٨)
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الفهرست (١).
٢١٧٢ / ١ - السائب بن عمارة الحضرمي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢) (٣).
٢١٧٣ / ٢ - السائب بن يزيد:

من أصحاب الرسول صلى اله عليه وآله، رجال الشيخ (٤).
٢١٧٤ / ١ - سبرة بن معبد:

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٥).
٢١٧٥ / ١ - سجيم (٦) السندي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
٢١٧٦ / ١ - سدير بن حكيم (٨) الصيرفي:

كوفي، يكنى أبا الفضل (٩)، والد حنان، من أصحاب علي بن الحسين (١٠)
.

____________________
(١) سالم: مولى أبي حذيفة، ل جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٤٠ / ١٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٢١٦.
(٣) السائب: مولى حسين بن عبد الله، الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال

الشيخ: ٢٢٢ / ٢١٥.
السائب: مولى سورة بن كليب، األسدي، كوفي، قر ق، جخ، (م ت). لم

يرد له ذكر في نسخنا من رجال الشيخ، وورد في مجمع الرجال ٣: ٩٦، نقال عنه
في أصحابنا عليهما السالم.

(٤) رجال الشيخ: ٤٠ / ١١.

(٥) رجال الشيخ: ٤٠ / ٢٠.
(٦) كذا في نسخة (ش)، وفي نسختي (م) و (ت) والمصدر: سحيم.

(٧) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ٢٣٤.
(٨) ابن صهيب، جخ، (م ت).

(٩) مولى، جخ، (م ت).
(١٠) رجال الشيخ: ١١٤ / ٤

(٢٩٩)
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والباقر (١) والصادق (٢) عليهما السالم، رجال الشيخ.
وقال الكشي: حدثنا محمد بن مسعود، عن علي بن محمد بن

فيروزان، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو
ابن عثمان، عن محمد بن عذافر، أن الصادق عليه السالم قال: سدير عصيدة بكل

لون (٣)، انتهى. والعصيدة: طعام معروف.
ونقل العالمة قدس سره هذه الرواية عن الكشي، وذكر في موضع فيروزان:
مروان (٤). والظاهر أنه سهو كما يظهر من الرجال وغيره، وسقط من أول

هذه الرواية اسم محمد، حيث قال: عن مسعود، عن علي... إلى
آخره (٥).

ثم قال الكشي: حدثنا علي بن محمد القتيبي، قال: حدثنا الفضل بن
شاذان، عن ابن أبي عمير، عن بكر بن محمد األزدي، قال: وزعم (٦) لي

زيد الشحام، قال: إني ألطوف حول الكعبة وكفي في كف الصادق عليه السالم،
قال: ودموعه تجري على خديه، فقال: يا شحام ما رأيت ما صنع ربي

إلي، ثم بكى ودعا (٧)، ثم قال لي: يا شحام إني طلبت إلى إلهي في سدير
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٣٧ / ١٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ٢٣٢.
(٣) رجال الكشي: ٢١٠ / ٣٧١.

(٤) الخالصة: ٨٥ / ٣.
(٥) في نسختنا المطبوعة من الخالصة: ٨٥ / ٣: عن محمد بن مسعود، عن

علي... إلى آخره، نعم في النسخة الخطية منها كما في المتن.
(٦) في هامش النسخ الثالث: الزعم: القول، (س). القاموس المحيط ٤: ١٢٤.

(٧) الظاهر أن الدعاء كان لشديد بن عبد الرحمن وعبد السالم بن عبد الرحمن وكان
الشحام مولى لشديد بن عبد الرحمن، كما يظهر من جش، وتقدم، (م ت).

رجال النجاشي: ١٠٨ / ٢٧٣ و ١٧٥ / ٤٦٢

(٣٠٠)
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وعبد السالم بن عبد الرحمن - وكان في السجن - فوهبهما لي وخال سبيلهما (١).
وقال العالمة في الخالصة: قال السيد علي بن أحمد (٢) العقيقي:

سدير الصيرفي (٣) - واسمه سلمة - كان مخلطا (٤).
٢١٧٧ / ١ - سديف المكي:

شاعر، من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
٢١٧٨ / ١ - السري:

روى الكشي - بطريق صحيح - أن الصادق عليه السالم لعنه (٦).
٢١٧٩ / ٢ - السري بن حيان (٧) األزدي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
٢١٨٠ / ٣ - السري بن خالد الناجي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
٢١٨١ / ٤ - السري بن سالمة األصبهاني:

من أصحاب الهادي عليه السالم، رجال الشيخ (١٠).
.

____________________
(١) رجال الكشي: ٢١٠ / ٣٧٢.

(٢) ليس بالمرضي، وذكر الشيخ أنه كان مخلطا، (م ت). انظر الفهرست:
٩٧ / ٤٢٥ ورجال الشيخ: ٤٣٤ / ٦٠.

(٣) روى الكشي: أن حمدويه كان يرتضي سديرا، (م ت). رجال الكشي:
.٥٥٥ / ١٠٤٩

(٤) الخالصة: ٨٥ / ٣.
(٥) رجال الشيخ: ١٣٧ / ١٤.

(٦) رجال الكشي: ٣٠٥ / ٥٤٩.
(٧) في نسختي (م) و (ت): حنان.

(٨) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٢٠٤.

(٩) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٩٩.
(١٠) رجال الشيخ: ٣٨٧ / ٥

(٣٠١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

له كتاب (١)، روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله، الفهرست (٢).
٢١٨٢ / ٥ - السري بن عاصم:

له كتاب الديباج، رواه: أبو بكر أحمد بن منصور، الفهرست (٣).
٢١٨٣ / ٦ - السري بن عبد الله بن الحارث:

ابن العباس بن عبد المطلب، من أصحاب علي بن الحسين عليه السالم،
رجال الشيخ (٤).

٢١٨٤ / ٧ - السري بن عبد الله بن يعقوب:
السلمي، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، ذكره أصحابنا في

الرجال، روى عنه: الحسن بن الحسين العرني ومحمد بن يزيد
الحرامي (٥)، وغيرهما. له كتاب، روى عنه: عباد بن يعقوب، رجال

النجاشي (٦).
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

٢١٨٥ / ٨ - السري بن عبد الله الهمداني:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

.
____________________

(١) أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله،
عنه، ست، (م ت).

(٢) الفهرست: ٨١ / ٣٤٣.

(٣) الفهرست: ٨٢ / ٣٤٩.
(٤) رجال الشيخ: ١١٤ / ٥.

(٥) كذا في نسخة (ش)، وفي نسختي (م) و (ت) والمصدر: الحزامي.
(٦) رجال النجاشي: ١٩٤ / ٥١٨.

(٧) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٢٠٢.
(٨) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٢٠٣

(٣٠٢)
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٢١٨٦ / ١ - سعاد بن سليمان التميمي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢١٨٧ / ٢ - سعاد بن عمران الكلبي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢١٨٨ / ١ - سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن:
ابن عوف الزهري، المدني، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

٢١٨٩ / ٢ - سعد بن أبي خلف:
يعرف بالزام، مولى بني زهرة بن كالب، كوفي، ثقة، روى عن أبي

عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم. له كتاب، يروي عنه جماعة، منهم: ابن أبي
عمير، رجال النجاشي (٤).

ثقة، من أصحاب الصادق (٥) والكاظم (٦) عليهما السالم، رجال الشيخ.
له أصل (٧)، روى عنه: الحسن بن محبوب وأحمد بن ميثم،

الفهرست (٨) (٩).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٦٨، وفيه بعد التميمي زيادة: الحماني.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٦٩.
(٣) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١.

(٤) رجال النجاشي: ١٧٨ / ٤٦٩.
(٥) رجال الشيخ: ٢١٢ / ٨.

(٦) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ١٢.
(٧) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن

محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن سعد.
ورواه: حميد بن زياد، عن أحمد بن ميثم، عنه، ست، (م ت).

(٨) الفهرست: ٧٦ / ٣٢١.
(٩) سعد: أبو سعيد الخدري، ل جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٤٠ / ٤

(٣٠٣)
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٢١٩٠ / ٣ - سعد بن أبي سعيد (١):
المقبري، سمي به ألنه سكن المقابر، ذكره ابن قتيبة، من أصحاب

علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٢) (٣).
٢١٩١ / ٤ - سعد بن أبي عمرو:

الجالب، من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
٢١٩٢ / ٥ - سعد بن أبي عمران:

واقفي، أنصاري، من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
٢١٩٣ / ٦ - سعد بن أبي وقاص:

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٦).
وقال أبو عمرو الكشي: وجدت في كتاب أبي عبد الله الشاذاني،

قال: حدثني جعفر بن محمد المدائني، عن موسى بن القاسم
العجلي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السالم،

عن آبائه عليهم السالم، قال: كتب علي عليه السالم إلى والي المدينة: ال تعطين سعدا
وال ابن عمر من الفيئ شيئا، فأما أسامة بن زيد فاني قد عذرته في اليمين

.
____________________
(١) في نسختي (م) و (ت): سعيدة.

(٢) رجال الشيخ: ١١٥ / ١٨.
(٣) الشيخ معين الدين أبو المكارم سعد بن أبي طالب بن عيسى: المتكلم، الرازي

المعروف بالنجيب، عالم مناظر، له تصانيف، منها: سفينة النجاة في تخطئة
الثقات، كتاب علوم العقل، مسألة األحوال، نقض مسألة الرؤية ألبي الفضائل

المشاط، الموجز، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٨٧ / ١٨٥.
(٤) رجال الشيخ: ١٣٧ / ١٩، وفيه: عمر.

(٥) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ١٧.
(٦) رجال الشيخ: ٤٠ / ٢

(٣٠٤)
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التي كانت عليه (١) (٢).
٢١٩٤ / ٧ - سعد األسكاف:

سيجئ بعنوان: سعد بن طريف (٣).
٢١٩٥ / ٨ - سعد الحداد:

مجهول، من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
وفي الخالصة: سعيد (٥). وفي رجال ابن داود: سعد (٦)، ولعله الصواب.

٢١٩٦ / ٩ - سعد بن حذيفة بن اليمان:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

٢١٩٧ / ١٠ - سعد بن الحسن الكندي:
مجهول، من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

٢١٩٨ / ١١ - سعد بن حميد:
أبو عمار الهمداني، أصيبت (٩) عينه بصفين، من أصحاب علي عليه السالم،

رجال الشيخ (١٠).
.

____________________
(١) رجال الكشي: ٣٩ / ٨٢.

(٢) سعد األزرق: غير مذكور هنا، (م ت).
(٣) سيأتي برقم: ٢٢١٢ / ٢٥.
(٤) رجال الشيخ: ١٣٨ / ٢٧.

(٥) الخالصة: ٢٢٦ / ١.
(٦) رجال ابن داود: ٢٤٧ / ٢٠٤.

(٧) رجال الشيخ: ٦٧ / ٢٧.
(٨) رجال الشيخ: ١٣٧ / ٢٥، وفي بعض نسخه: ابن الحسين.

(٩) في نسختي (م) و (ت): أصيب.
(١٠) رجال الشيخ: ٦٨ / ٢٩

(٣٠٥)
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٢١٩٩ / ١٢ - سعد بن حميد الباهلي:
كوفي (١)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٢٠٠ / ١٣ - سعد خادم أبي دلف (٣) العجلي:
مسائله للرضا عليه السالم، روى عنه: أحمد بن محمد بن خالد، رجال

النجاشي (٤).
ونقله ابن داود - عن النجاشي - بعنوان: سعيد بالياء (٥)، وهو

سهو (٦).
٢٢٠١ / ١٤ - سعد بن خلف:

واقفي، من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
٢٢٠٢ / ١٥ - سعد بن خليد العنزي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
٢٢٠٣ / ١٦ - سعد بن زياد األسدي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
.

____________________
(١) مولى، جخ، (م ت).

(٢) رجال الشيخ: ٢١٢ / ٩.
(٣) له مسائل عن الرضا عليه السالم، أخبرنا بها: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن

ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن سعد خادم أبي دلف، ست، (م ت). الفهرست: ٧٦ / ٣١٩.
(٤) رجال النجاشي: ١٧٩ / ٤٧١.
(٥) رجال ابن داود: ١٠٣ / ٦٨٩.

(٦) سعد الخفاف: هو ابن ظريف، (م ت).
(٧) رجال الشيخ: ٣٣٧ / ٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٢.
(٩) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٠، وفي بعض نسخه: األزدي

(٣٠٦)
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٢٢٠٤ / ١٧ - سعد بن زياد بن وديعة:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٢٠٥ / ١٨ - سعد بن زيد:
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٢).

٢٢٠٦ / ١٩ - سعد بن سعد بن األحوص:
ابن سعد بن مالك األشعري، القمي، ثقة، روى عن الرضا وأبي

جعفر عليهما السالم، كتابة المبوب رواية عباد بن سليمان، كتاب غير المبوب رواية
محمد بن خالد (٣)، رجال النجاشي (٤).

سعد بن سعد األحوص بن سعد (٥) بن مالك األشعري: قمي، ثقة،
من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٦) (٧).

سعد بن سعد األشعري: له كتاب (٨)، روى عنه: محمد بن الحسن
ابن أبي خالد سنبولة، الفهرست (٩). ثم قال: سعد بن األحوص األشعري:

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٦٧ / ١٦.
(٢) رجال الشيخ: ٤٠ / ٣، وفيه: سعيد، وفي مجمع الرجال ٣: ١٠٢ نقال عنه كما

في المتن.
(٣) مسائله للرضا عليه السالم، رواية محمد بن خالد، جش، (م ت).

(٤) رجال النجاشي: ١٧٩ / ٤٧٠.
(٥) في نسختي (م) و (ت): سعيد.

(٦) رجال الشيخ: ٣٥٨ / ٤.
(٧) ثم قال: سعد بن سعد القمي: ضا جخ.

ويظهر من تكراره - في كل من كتابيه - أنه جازم بأنهما اثنان، (م ت). رجال
الشيخ: ٣٥٨ / ٩، وفيه: سعيد بن سعيد القمي، وفي مجمع الرجال ٣: ١٠٣ نقال

عنه: سعد بن سعد القمي.
(٨) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي

عبد الله، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شنبولة، عنه، ست، (م ت).
(٩) الفهرست: ٧٦ / ٣١٨

(٣٠٧)
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له كتاب (١)، روى عنه: البرقي (٢)، انتهى. والظاهر أنهما واحد (٣).
٢٢٠٧ / ٢٠ - سعد بن سعيد البلخي:

من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
٢٢٠٨ / ٢١ - سعد بن سيار:

كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
٢٢٠٩ / ٢٢ - سعد الصفار:

من أصحاب العياشي، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال
الشيخ (٦).

٢٢١٠ / ٢٣ - سعد بن الصلت البجلي:
الكوفي القاضي (٧)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

٢٢١١ / ٢٤ - سعد بن طالب:
أبو غيالن الشيباني، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٩).
.

____________________
(١) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن

محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد، ست، (م ت).
(٢) الفهرست: ٧٦ / ٣٢٠.

(٣) سعد بن سعد، دجخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٧٥ / ٢.
سعد بن سعيد بن قيس: ابن عمرو بن سهل األنصاري، ين جخ، (م ت).

رجال الشيخ: ١١٤ / ١٠.
(٤) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ١٥.
(٥) رجال الشيخ: ٢١٢ / ٧.
(٦) رجال الشيخ: ٤٢٧ / ٢.

(٧) مولى، (م ت).
(٨) رجال الشيخ: ٢١٢ / ٢.
(٩) رجال الشيخ: ٢١٢ / ٥

(٣٠٨)
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٢٢١٢ / ٢٥ - سعد بن طريف (١) الحنظلي:
األسكاف (٢)، كوفي، يعرف وينكر، روى عن األصبغ بن نباتة،

وروى عن الباقر والصادق عليهما السالم، وكان قاضيا (٣). له كتاب رسالة الباقر عليه
السالم

إليه، روى عنه: أبو جميلة، رجال النجاشي (٤).
صحيح الحديث (٥)، من أصحاب علي بن الحسين (٦) والباقر (٧)

والصادق (٨) عليهم السالم، رجال الشيخ (٩).
وقال الكشي: حدثني حمدويه، قال: حدثني محمد بن عيسى

(ومحمد بن مسعود، قال: حدثني محمد بن نصير، قال: حدثني محمد بن
عيسى) (١٠)، قال: حدثني الحسن بن علي بن يقطين، عن حفص بن محمد

.
____________________

(١) في هامش نسخة (ت): بالطاء المهملة، اإلسكاف، ح، [إيضاح االشتباه:
١٩١ / ٢٩٨]. وفي نسخة (م) هنا وفي المواضع اآلتية: ظريف.

(٢) له كتاب، أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن محمد بن
موسى - خوراء -، عنه.

وأخبرنا: أحمد بن محمد بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن
الحسين بن أحمد بن الحسن، عن عمه علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن

أبي حميد الحنظلي، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٧٦ / ٣٢٢.
(٣) في نسخة (م): قاصا.

(٤) رجال النجاشي: ١٧٨ / ٤٦٨.
(٥) مولى بني تميم، الكوفي، ويقال: سعد الخفاف، روى عن األصبغ بن نباتة،

جخ، (م ت).
(٦) رجال الشيخ: ١١٥ / ١٧.
(٧) رجال الشيخ: ١٣٦ / ٣.
(٨) رجال الشيخ: ٢١٢ / ٣.

(٩) ثم ذكر: سعد األسكاف: وقيل: الخفاف، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ:
٢١٣ / ٣٢، وفيه: سعيد، وفي مجمع الرجال ٣: ١٠١. نقال عنه: سعد.

(١٠) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (م)

(٣٠٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

المؤذن، عن سعد األسكاف، قال: قلت ألبي جعفر عليه السالم: أني أجلس
فأقض (١) وأذكر حقكم، قال: وددت أن على كل ثالثين ذراعا قاضيا (٢)

مثلك. قال حمدويه: سعد األسكاف وسعد الخفاف وسعد بن طريف
واحد. قال نصر: قد أدرك علي بن الحسين [عليه السالم]. قال حمدويه: وكان

ناووسيا (٣)، وقف على الصادق عليه السالم (٤).
وقال ابن الغضائري: ضعيف (٥). وذكره ابن داود في البابين، وقال:

إنه ضا (٦). ولم أجد في كتب الرجال أنه روى عن الرضا عليه السالم.
٢٢١٣ / ٢٦ - سعد بن ظريف (٧) الشاعر:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨). وكأنه المذكور سابقا.
٢٢١٤ / ٢٧ - سعد بن عبد الله:

من أصحاب الحسين عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
٢٢١٥ / ٢٨ - سعد بن عبد الله بن أبي خلف:

األشعري القمي، أبو القاسم، شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، كان
سمع من حديث العامة شيئا كثيرا، وسافر في طلب الحديث. لقي موالنا أبا

.
____________________

(١) في نسخة (م) والمصدر: فأقص، وفي هامش نسخة (ش): فأقضي ظ.
(٢) في نسخة (م) والمصدر: قاصا.

(٣) قد نقلت مذهب الناووسية في الحاشية عند ترجمة أبان بن عثمان (منه قده).
(٤) رجال الكشي: ٢١٤ / ٣٨٤، وفي بعض نسخه بدل وقف على الصادق عليه السالم: وفد

على الصادق عليه السالم.
(٥) مجمع الرجال ٣: ١٠٤، وفيه: ظريف.

(٦) رجال ابن داود: ١٠١ / ٦٨٠، ٢٤٧ / ٢٠٧.
(٧) في نسخة (ت): طريف.

(٨) رجال الشيخ: ٢١٣ / ٣٣، وفيه: سعيد بن طريف...
(٩) رجال الشيخ: ١٠١ / ٧، وفي بعض نسخه: سعيد

(٣١٠)
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محمد عليه السالم، ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه ألبي محمد عليه السالم،
ويقولون: هذه حكاية موضوعة عليه، والله أعلم. وكان أبوه عبد الله بن أبي

خلف قليل الحديث، روى عن الحكم بن مسكين، وروى عنه: أحمد بن
محمد بن عيسى، وصنف سعد كتبا كثيرة، روى عنه: حمزة بن القاسم،

وروى جعفر بن محمد، عن أبيه وأخيه، عنه.
قال الحسين بن عبيد الله رحمه الله: جئت بالمنتخبات إلى أبي القاسم بن

قولويه رحمه الله أقرأها عليه، فقلت: حدثك سعد؟ فقال: ال، بل حدثني أبي
وأخي عنه، وأنا لم أسمع من سعد إال حديثين.

توفي سعد رحمه الله سنة إحدى وثالثمائة، وقيل: سنة تسع وتسعين
ومائتين، رجال النجاشي (١).

جليل القدر، واسع األخبار، كثير التصانيف، ثقة، له كتب (٢)، روى
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عنه. وروى أحمد

ابن محمد بن يحيى، عن أبيه، عنه، الفهرست (٣).
وذكره الشيخ عند ذكر أصحاب العسكري عليه السالم، وقال: عاصره، ولم

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ١٧٧ / ٤٦٧.
(٢) أخبرنا بجميع كتبه: عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه،

ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن رجاله، قال محمد بن علي بن
الحسين: إال كتب المنتخبات فإني لم أروها عن محمد بن الحسن إال أجزاء قرأتها
عليه، وأعلمت على األحاديث التي رواها: محمد بن موسى الهمداني، وقد رويت

عنه كلما في كتب المنتخبات مما عرفت طريقه عن الرجال الثقات.
وأخبرنا: الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد، عن أحمد بن محمد بن يحيى،

عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، ست، (م ت).
(٣) الفهرست: ٧٥ / ٣١٧

(٣١١)
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أعلم إنه روى عنه (١). ثم ذكره في باب من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، وقال:
جليل القدر، صاحب تصانيف ذكرناه في الفهرست، روى عنه: ابن الوليد

وغيره، روى ابن بابويه، عن أبيه، عنه (٢).
وذكره ابن داود في البابين (٣)، وذكره في باب الضعفاء عجيب! ألنه

ال ارتياب في توثيقه.
٢٢١٦ / ٢٩ - سعد بن عمرو:

من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
٢٢١٧ / ٣٠ - سعد بن عمران:

ويقال: سعد بن فيروز، كوفي، مولى، كان خرج يوم الجماجم مع
ابن األشعث، يكنى أبا البختري، من أصحاب علي عليه السالم رجال الشيخ (٥).

وفي آخر الباب األول من الخالصة ورجال ابن داود: سعيد بن فيروز (٦).
٢٢١٨ / ٣١ - سعد بن عمران القمي:

من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
ونقل ابن داود عن رجال الشيخ: أن سعد بن عمران األنصاري، م،

واقفي (٨). ولم أجد في الرجال إال كما نقلناه. نعم ذكر الشيخ رحمه الله هذه العبارة
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٩٩ / ٣.

(٢) رجال الشيخ: ٤٢٧ / ٦، وفيه بدل روى ابن بابويه: روى ابن قولويه، وفي
مجمع الرجال ٣: ١٠٥ نقال عنه كما في المتن.

(٣) رجال ابن داود: ١٠٢ / ٦٨١، ٢٤٧ / ٢٠٨.
(٤) رجال الشيخ: ٦٦ / ١٥.
(٥) رجال الشيخ: ٦٦ / ١٠.

(٦) الخالصة: ١٩٤، رجال ابن داود: ١٠٣ / ٦٩٣.
(٧) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ١٣.

(٨) رجال ابن داود: ٢٤٧ / ٢٠٩

(٣١٢)
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في شأن سعد بن أبي عمران (١) كما نقلناها ونقلها العالمة في ترجمته (٢).
٢٢١٩ / ٣٢ - سعد بن عمير الطائي:

السنبسي الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
٢٢٢٠ / ٣٣ - سعد بن مالك الخزرجي:

يكنى أبا سعيد الخدري، األنصاري، العرني، المدني، من أصحاب
الرسول صلى الله عليه وآله (٤) وعلي عليه السالم (٥)، رجال الشيخ.

وروى الشيخ رحمه الله في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من
الزيادات - بطريق صحيح - عن الصادق عليه السالم: أنه كان مستقيما (٦).

وروى الكشي أيضا - بطريق صحيح - عن الصادق عليه السالم: أنه كان
مستقيما (٧). وروى الكشي أيضا عن الفضل بن شاذان: أنه من السابقين

الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السالم (٨).
ونقل العالمة في آخر الباب األول من الخالصة، عن البرقي: أنه من

األصفياء (٩) (١٠).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ١٧.

(٢) الخالصة: ٢٢٦ / ٤.
(٣) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١١.

(٤) رجال الشيخ: ٤٠ / ٤، وفيه: سعد أبو سعيد الخدري.
(٥) رجال الشيخ: ٦٥ / ٢، وفيه: بدل العرني: العربي.

(٦) التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢١.
(٧) رجال الكشي: ٤٠ / ٨٣.
(٨) رجال الكشي: ٣٨ / ٧٨.

(٩) الخالصة: ١٩٢.
(١٠) وفي صه أيضا: أبو سعيد الخدري، من السابقين الذين رجعوا إلى أمير

المؤمنين عليه السالم، (م ت) الخالصة: ١٨٩ / ٢٠

(٣١٣)
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٢٢٢١ / ٢٤ - سعد بن مسلم:
الذي روى عن عمر بن توبة كتاب إنا أنزلناه، ال نعرفه، الخالصة (١).

٢٢٢٢ / ٣٥ - سعد بن معاذ:
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٢).

وذكر الصدوق رحمه الله في باب التعزية من الفقيه: أن رسول الله صلى الله عليه. وآله
وضع رداءه في جنازة سعد بن معاذ رحمه الله، فسئل عن ذلك، فقال: إني رأيت

المالئكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي (٣) (٤).
٢٢٢٣ / ٣٦ - سعد بن وهب الهمداني:

من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٥). وفي نسخة: سعيد.
٢٢٢٤ / ٣٧ - سعد بن هاشم األرجني:

الهمداني، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
٢٢٢٥ / ٣٨ - سعد بن يزيد:

أبو مجاهد (٧)، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨) (٩).
.

____________________
(١) الخالصة: ٢٢٦ / ٥.

(٢) رجال الشيخ: ٤٠ / ١٤.
(٣) الفقيه ١: ١١١ / ٥١٢.

(٤) سعد: والد جعفر بن سعد األسدي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٣.
(٥) رجال الشيخ: ٦٦ / ١١، وفي بعض نسخه: سعيد.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٤، وفيه بدل األرجني: األرحبي.
(٧) الطائي، موالهم، جخ، (م ت).

(٨) رجال الشيخ: ٢١٢ / ٦.
(٩) سعد بن يزيد الفزاري: موالهم، كوفي، جعفري، ق جخ، (م ت). رجال

الشيخ: ٢١٢ / ٤، وفي بعض نسخه بدل جعفري: جفري

(٣١٤)
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٢٢٢٦ / ١ - سعدان بن عمار الطائي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١) (٢).

٢٢٢٧ / ٢ - سعدان بن مسلم (٣):
واسمه: عبد الرحمن بن مسلم، أبو الحسن العامري، روى عن أبي

عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم، وعمر عمرا طويال. له كتاب (٤)، روى عنه:
محمد بن عيسى بن عبيد، رجال النجاشي (٥).

له أصل (٦)، روى عنه: محمد بن عذافر وصفوان بن يحيى والعباس بن
معروف وأبو طالب عبد الله بن الصلت القمي وأحمد بن إسحاق، الفهرست (٧).

٢٢٢٨ / ٣ - سعدان بن واصل األزدي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

٢٢٢٩ / ١ - سعيد بن أبي األسود:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).

...
____________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٦٧.
(٢) سعدان المزني الكوفي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٥ / ٦٥.

(٣) الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٥ / ٦٤.
(٤) يرويه جماعة، منهم: محمد بن عيسى، جش، (م ت).

(٥) رجال النجاشي: ١٩٢ / ٥١٥.
(٦) أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن

عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عنه، وعن صفوان
بن يحيى، عنه.

وأخبرنا: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف
وأبي طالب عبد الله بن الصلت القمي وأحمد بن إسماعيل كلهم، عنه، ست، (م ت).

(٧) الفهرست: ٧٩ / ٣٣٧.
(٨) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٦٦.

(٩) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٥٩، وفي بعض نسخه: سعيد بن األسود

(٣١٥)
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٢٢٣٠ / ٢ - سعيد بن أبي األصبغ:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٢٣١ / ٣ - سعيد بن أبي الجهم:
القابوسي اللخمي (٢)، أبو الحسين، من ولد قابوس بن النعمان بن

المنذر، كان سعيد ثقة في حديثه، وجها بالكوفة، وآل أبي الجهم بيت
(كبير) (٣) بالكوفة.

روى عن أبان بن تغلب فأكثر عنه، وروى عن الصادق والكاظم عليهما السالم،
له كتاب، روى عنه: الحسين بن سعيد، رجال النجاشي (٤).

٢٢٣٢ / ٤ - سعيد بن أبي حماد (٥):
األزدي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٢٣٣ / ٥ - سعيد بن أبي حازم (٧):
األحمسي، روى عنه: أبان، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٨).
٢٢٣٤ / ٦ - سعيد بن أبي الخضيب:

البجلي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٦١.

(٢) الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٥ / ٦٣.
(٣) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (ش).

(٤) رجال النجاشي: ١٧٩ / ٤٧٢.
(٥) الكوفي، جخ، (م ت).

(٦) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٦٠.
(٧) أبو حازم، جخ، (م ت).

(٨) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٥١.
(٩) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٥٧

(٣١٦)
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٢٢٣٥ / ٧ - سعيد بن أبي هالل:
المدني، قدم مصر، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١) (٢).

٢٢٣٦ / ٨ - سعيد بن أحمد بن موسى:
أبو القاسم الغراد، الكوفي، كان ثقة صدوقا، له كتاب (٣)، رواه عنه:

هارون بن موسى ومحمد بن عبد الله، رجال النجاشي (٤) (٥).
٢٢٣٧ / ٩ - سعيد بن أخت صفوان بن يحيى:

أخو فارس الغالي، من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
٢٢٣٨ / ١٠ - سعيد األعرج:

سيجئ بعنوان: سعيد بن عبد الرحمن (٧).
٢٢٣٩ / ١١ - سعيد بن بيان:

أبو حنيفة، سابق (٨) الحاج (٩)، الهمداني، ثقة (روى عن أبي
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٨.

(٢) سعيد: أبو خالد الصيقل، ين جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١١٥ / ٢٣.
سعيد أبو عمارة، مولى آل خيثم، الهاللي الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال

الشيخ: ٢١٥ / ٧٠.
(٣) براهين األئمة عليهم السالم، جش، (م ت).

(٤) رجال النجاشي: ١٨٠ / ٤٧٣.
(٥) سعيد األزرق: غير مذكور هنا، (م ت).

(٦) رجال الشيخ: ٣٥٨ / ٣.
(٧) سيأتي برقم: ٢٢٥٩ / ٣١.

(٨) كذا في نسخة (ش)، وفي نسختي (م) و (ت): سائق، هنا وفي جميع المواضع
اآلتية.

(٩) أبو حنيفة: سائق الحاج، له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن
بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه، ست، (م ت).

الفهرست: ١٨٨ / ٨٦٠

(٣١٧)
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عبد الله عليه السالم) (١). له كتاب (٢)، روى عنه: عبيس بن هشام الناشري، رجال
النجاشي (٣).

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
وقال (٥) الكشي: قال محمد بن مسعود، قال: حدثني محمد بن

الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السالم،
قال: أتى قبر أمير المؤمنين عليه السالم، فقال: هذا سابق الحاج، فقال: ال قرب

الله داره، هذا خاسر الحاج، يتعب البهيمة وينقر الصالة، اخرج إليه
فاطرده (٦). ثم قال الكشي: حدثني محمد بن الحسن البراثي وعثمان بن
حامد، قاال: حدثنا بن يزداد، عن محمد بن الحسين، عن المزخرف، عن

عبد الله بن عثمان، قال: ذكر عند الصادق عليه السالم أبو حنيفة السابق وأنه يسير
في أربعة عشر، فقال: ال صالة له (٧)، انتهى.

والظاهر أنه أراد بقوله عليه السالم: يسير في أربعة عشر، أنه يسير من
العراق إلى مكة في أربعة عشر، كما يشهد عليه ما استفدت (٨) من أستاذي

مد ظله العالي من بعض األخبار الدالة على أنه أهل بالكوفة ووقف مع
الناس بعرفة، فقال عليه السالم: ال صالة له (٩). وكذا يظهر من الكشي أيضا.

.
____________________

(١) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (ش).
(٢) يرويه عدة من أصحابنا، منهم: عبيس، جش، (م ت).

(٣) رجال النجاشي: ١٨٠ / ٤٧٦.
(٤) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٤٥، وفيه: سائق الحاج.

(٥) في نسختي (م) و (ت): قال.
(٦) رجال الكشي: ٣١٨ / ٥٧٥.

(٧) رجال الكشي: ٣١٨ / ٥٧٦، وفيه بدل البراثي: البراني.
(٨) في نسختي (م) و (ت): ما استفدنا.

(٩) روى الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه في باب ما يجب من العدل على
الجمل وترك ضربه من الفقيه: عن أيوب بن أعين، قال: سمعت الوليد بن صبيح

يقول ألبي عبد الله عليه السالم: إن أبا حنيفة رأى هالل ذي الحجة بالقادسية، وشهد معنا
عرفة، فقال: ما لهذا صالة، ما لهذا صالة، (منه قده). انظر الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٧٠

(٣١٨)
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وفي الخالصة: أبو حفيفة (١)، كما في بعض نسخ النجاشي، وأما في
خاتمة الخالصة وااليضاح: أبو حنيفة (٢)، ولعله الصواب.

وذكره ابن داود في البابين (٣).
٢٢٤٠ / ١٢ - سعيد بن جبير:

أبو محمد، مولى بني والبة، أصله الكوفة، نزل مكة، تابعي، من
أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٤).

وقال الكشي: قال أبو المغيرة، قال: حدثني الفضل، عن ابن أبي
عمير، عن هشام بن سالم، عن الصادق عليهما السالم، قال: إن سعيد بن جبير كان

يأتم بعلي بن الحسين عليهما السالم، وكان علي عليه السالم يثني (٥) عليه، وما كان
سبب

قتل الحجاج له إال على هذا األمر، وكان مستقيما (٦).
قال الفضل بن شاذان: ولم يكن في زمن علي بن الحسين عليهما السالم في

أول أمره إال خمسة أنفس: سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، محمد بن
جبير، يحيى بن أم الطويل، أبو خالد الكابلي واسمه: وردان، ولقبه:

كنكر (٧).
.

____________________
(١) الخالصة: ٨٠ / ٥، وفيها: أبو حنيفة، وفي النسخة الخطية منها: أبو حفيفة.

(٢) الخالصة: ٢٧٠ / ٢٥، إيضاح االشتباه: ١٩٢ / ٣٠٣.
(٣) رجال ابن داود: ١٠٢ / ٦٨٦، ٢٤٨ / ٢١١، وفيه: سائق الحاج.

(٤) رجال الشيخ: ١١٤ / ٢.
(٥) في نسخة (ت): ثنى.

(٦) رجال الكشي: ١١٩ / ١٩٠.
(٧) رجال الكشي: ١١٥ / ١٨٤

(٣١٩)
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٢٢٤١ / ١٣ - سعيد بن جناح األزدي:
موالهم، بغدادي، روى عن الرضا عليه السالم. له كتاب (١)، روى عنه:

عبد الله بن محمد بن خالد، رجال النجاشي (٢). ثم قال في باب اآلحاد: إن
سعيد بن جناح أصله كوفي، نشأ ببغداد ومات بها، مولى األزد، ويقال:

مولى جهينة، وأخوه أبو عامر، روى عن الكاظم والرضا عليهما السالم، وكانا
ثقتين، له كتاب صفة الجنة والنار، وكتاب قبض روح المؤمن والكافر،
روى عنه: أحمد بن محمد بن عيسى. وسعيد هذا يروي هذين الكتابين

عن عوف بن عبد الله عن الصادق عليهما السالم، وعوف بن عبد الله مجهول (٣)،
انتهى. والظاهر أنهما واحد.

٢٢٤٢ / ١٤ - سعيد الحداد:
ذكرناه بعنوان: سعد الحداد (٤).

٢٢٣٤ / ١٥ - سعيد بن الحارث المدني:
من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٥).

٢٢٤٤ / ١٦ - سعيد بن حسان المكي:
من أصحاب الباقر (٦) والصادق (٧) عليهما السالم، رجال الشيخ.

.
____________________

(١) يرويه جماعة، منهم: عبد الله، جش، (م ت).
(٢) رجال النجاشي: ١٨٢ / ٤٨١.
(٣) رجال النجاشي: ١٩١ / ٥١٢.

(٤) مضى برقم: ٢١٩٥ / ٨.
(٥) رجال الشيخ: ١١٥ / ١٩.

(٦) لم يرد له ذكر في نسخنا من رجال الشيخ في أصحاب األمام الباقر عليه السالم، وذكره
في أصحاب األمام الصادق عليه السالم: ٢١٣ / ٢٦، قائال: روى عنهما عليهما السالم.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٣ / ٢٦

(٣٢٠)
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٢٢٤٥ / ١٧ - سعيد بن الحسن:
أبو عمرو العبسي (١)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢) (٣).

٢٢٤٦ / ١٨ - سعيد بن حكيم:
أبو زيد العبسي، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٤).
٢٢٤٧ / ١٩ - سعيد بن حماد:

مجهول، من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
٢٢٤٨ / ٢٠ - سعيد خادم أبي دلف:

الذي ذكره ابن داود (٦)، ذكرناه بعنوان: سعد (٧).
٢٢٤٩ / ٢١ - سعيد بن خيثم:

أبو معمر الهاللي (٨)، ضعيف، هو وأخوه معمر رويا عن الباقر
والصادق عليهما السالم، وكانا من دعاة زيد (٩)، رجال النجاشي (١٠).

كان زيديا وحديثه في حديث أصحابنا، وهو تابعي على ما زعم،
يروي عن جده ألمه عبيدة بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله، وروى عن أبي جعفر

.
____________________

(١) أسند عنه، جخ، (م ت).
(٢) رجال الشيخ: ٢١٣ / ٢٤.

(٣) سعيد بن حكيم: ين جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١١٥ / ٢٤.
(٤) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٤٣.
(٥) رجال الشيخ: ٣٥٨ / ١٠.

(٦) رجال ابن داود: ١٠٣ / ٦٨٩.
(٧) مضى برقم: ٢٢٠٠ / ١٣.

(٨) الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٣ / ٢٠.
(٩) روى عنه: أحمد بن رشيد بن خيثم، جش، (م ت).

(١٠) رجال النجاشي: ١٨٠ / ٤٧٤

(٣٢١)
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وأبي عبد الله عليهما السالم، وهو ضعيف جدا ال يرتفع به، رجال ابن الغضائري (١).
ونقل ابن داود عن الكشي: أنه كان ناووسيا، وقف على أبي

عبد الله عليه السالم. ثم نقل عن ابن الغضائري: أنه روى عن األصبغ بن نباتة (٢).
ولم أجد في الكشي وابن الغضائري هذا! نعم ذكرا هذا في شأن سعد بن

طريف (٣)، وكأنه اشتبه عليه.
٢٢٥٠ / ٢٢ - سعيد الرومي:

مولى أبي عبد الله، روى عنه: حماد وأبان، من أصحاب الصادق عليه السالم،
رجال الشيخ (٤) (٥).

٢٢٥١ / ٢٣ - سعيد بن زفير البزاز:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٢٥٢ / ٢٤ - سعيد بن سالم األزدي:
موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

٢٢٥٣ / ٢٥ - سعيد بن سالم القداح:
المكي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

.
____________________

(١) مجمع الرجال ٣: ١١٥.
(٢) رجال ابن داود: ٢٤٨ / ٢١٢، ولم يرد فيه ما نقله عن الكشي وابن الغضائري،

نعم ورد ما نقله عنهما نصا في ترجمة سعد بن طريف: ٢٤٧ / ٢٠٧، فالحظ.
(٣) رجال الكشي: ٢١٤ / ٣٨٤، مجمع الرجال ٣: ١٠٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٣ / ٢٥.
(٥) سعيد بن زياد أبو حنيفة، سائق الحاج، الكوفي، ق جخ، (م ت). لم يرد له

ذكر في رجال الشيخ.
(٦) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٥٢، وفيه: ابن زفر البراد، وفي مجمع الرجال ٣: ١١٦

نقال عنه كما في المتن.
(٧) رجال الشيخ: ٢١٣ / ٢٧.
(٨) رجال الشيخ: ٢١٣ / ٢٨

(٣٢٢)
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٢٢٥٤ / ٢٦ - سعيد بن سعد بن سليمان:
له نسخة يرويها عن آبائه، روى عنه: العباس بن بكار، رجال

النجاشي (١).
٢٢٥٥ / ٢٧ - سعيد بن سعيد الجرجاني:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).
٢٢٥٦ / ٢٨ - سعيد بن سفيان األسلمي:

المدني، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
٢٢٥٧ / ٢٩ - سعيد بن شيبان:

مولى أشيم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
٢٢٥٨ / ٣٠ - سعيد بن عبد الجبار الزبيدي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
٢٢٥٩ / ٣١ - سعيد بن عبد الرحمن:

وقيل: ابن عبد الله، األعرج السمان (٦)، أبو عبد الله التيمي، موالهم،
كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، ذكره ابن عقدة وابن نوح. له

كتاب (٧)، روى عنه: صفوان، رجال النجاشي (٨).
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ١٨٠ / ٤٧٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٤٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٣ / ٣٥.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٤١.
(٦) له كتاب، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٣ / ٢٢.

(٧) يرويه عنه جماعة، منهم: صفوان، جش، (م ت).
(٨) رجال النجاشي: ١٨١ / ٤٧٧

(٣٢٣)
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سعيد األعرج: له أصل (١)، روى عنه: علي بن النعمان وصفوان بن
يحيى، الفهرست (٢).

وذكره ابن داود، مرة بعنوان: سعيد األعرج (٣)، ومرة بعنوان: سعيد
ابن عبد الرحمن األعرج (٤).

٢٢٦٠ / ٣٢ - سعيد بن عبد الرحمن الجمحي:
المكي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥) (٦).

٢٢٦١ / ٣٣ - سعيد بن عبد الله:
مولى بني هاشم، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧) (٨).

٢٢٦٢ / ٣٤ - سعيد بن عبد الله األعرج:
قد مضى بعنوان: سعيد بن عبد الرحمن األعرج (٩).

٢٢٦٣ / ٣٥ - سعيد بن عبيد السمان:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١٠).

.
____________________

(١) أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن

علي بن النعمان وصفوان بن يحيى جميعا، عنه، ست، (م ت).
(٢) الفهرست: ٧٧ / ٣٢٤.

(٣) رجال ابن داود: ١٠٢ / ٦٨٤.

(٤) رجال ابن داود: ١٠٣ / ٦٩١.
(٥) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥.

(٦) ثم سعيد بن عبد الرحمن: المكي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٣ / ٢٩.
(٧) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٦٢، وفيه زيادة: الكوفي.

(٨) سعيد بن عبد الله: مولى بني هاشم، الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ:
.٢١٥ / ٦٢

(٩) مضى برقم: ٢٢٥٩ / ٣١.
(١٠) رجال الشيخ: ٢١٣ / ٣٤

(٣٢٤)
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٢٢٦٤ / ٣٦ - سعيد بن عثمان:
من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (١).

٢٢٦٥ / ٣٧ - سعيد بن عطارد الكوفي:
ويقال له: ابن أبي العطارد، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٢).
٢٢٦٦ / ٣٨ - سعيد بن عفير األزدي (٣):
من أصحاب الصادق عليه، رجال الشيخ (٤).

٢٢٦٧ / ٣٩ - سعيد بن عمر (٥) بن أبي نصر:
السكوني، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٢٦٨ / ٤٠ - سعيد بن عمرو الجعفي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

٢٢٦٩ / ٤١ - سعيد بن غزوان (٨) األسدي (٩):
(موالهم، كوفي، أخو فضيل، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، ثقة، وابنه

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ١١٤ / ٣.
(٢) رجال الشيخ: ٢١٣ / ٣١.

(٣) الكوفي، جخ، (م ت).
(٤) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٥٣.

(٥) في هامش النسخ الثالث: عمرو (خ ل).
(٦) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٤٦، وفيه: عمرو.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٩.
(٨) سعيد بن غزوان: له أصل، أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة،

عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه، ست، (م ت).
الفهرست: ٧٧ / ٣٢٥.

(٩) الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٤ / ٤٧

(٣٢٥)
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محمد بن سعيد بن غزوان) (١) روى أيضا. له كتاب، روى عنه: ابن أبي
عمير، رجال النجاشي (٢).

٢٢٧٠ / ٤٢ - سعيد بن فيروز:
الذي ذكره العالمة وابن داود (٣)، ذكرناه بعنوان: سعد بن عمران (٤).

٢٢٧١ / ٤٣ - سعيد بن قماذين المكي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

٢٢٧٢ / ٤٤ - سعيد بن قيس الهمداني:
الكوفي، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

قال الفضل بن شاذان: إنه من التابعين الكبار ورؤسائهم وزهادهم،
رجال الكشي (٧).

٢٢٧٣ / ٤٥ - سعيد بن قيس الهمداني:
الصائدي، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨) (٩).

٢٢٧٤ / ٤٦ - سعيد بن لقمان الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١٠).

.
____________________

(١) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (م).
(٢) رجال النجاشي: ١٨١ / ٤٧٩.

(٣) الخالصة: ١٩٤، رجال ابن داود: ١٠٣ / ٦٩٣.
(٤) تقدم برقم: ٢٢١٧ / ٣٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٣ / ٣٠، وفيه: فماذين.
(٦) رجال الشيخ: ٦٧ / ١٨، ولم يرد فيه: الكوفي.

(٧) رجال الكشي: ٦٩ / ١٢٤. وهذه الترجمة لم ترد في نسخة (م).
(٨) رجال الشيخ: ٢١٣ / ٢٣.

(٩) يحتمل االتحاد مع سابقه، (منه قده).
(١٠) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٤٤

(٣٢٦)
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٢٢٧٥ / ٤٧ - سعيد بن محمد بن عبد الرحمن:
األنصاري المدني (١)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٢٧٦ / ٤٨ - سعيد بن المرجانة المدني:
من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٣).

٢٢٧٧ / ٤٩ - سعيد بن المرزبان:
أبو سعيد الكوفي، من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٤).

٢٢٧٨ / ٥٠ - سعيد بن مسعود الثقفي:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

٢٢٧٩ / ٥١ - سعيد بن مسلمة (٦):
كوفي، له كتاب، روى عنه: ابن أبي عمير، رجال النجاشي (٧) (٨).

٢٢٨٠ / ٥٢ - سعيد بن المسيب بن حزن:
أبو محمد المخزومي (٩)، وهو من الصدر األول، من أصحاب علي

.
____________________

(١) أسند عنه، جخ، (م ت).
(٢) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٥٥.
(٣) رجال الشيخ: ١١٥ / ٢٠.
(٤) رجال الشيخ: ١١٥ / ١٦.
(٥) رجال الشيخ: ٦٧ / ٢٣.

(٦) سعيد بن مسلمة: له أصل، أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه، ست، (م ت).

الفهرست: ٧٧ / ٣٢٦.
(٧) رجال النجاشي: ١٨٢ / ٤٨٠.

(٨) سعيد بن مسلمة بن هاشم: ابن عبد الملك بن مروان الدمشقي، ق جخ، (م ت).
رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٦.

(٩) سمع منه عليه السالم وروى عنه، جخ، (م ت)

(٣٢٧)
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ابن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (١).
وروى الكشي - بطريق فيه علي بن سليمان بن داود - عن أبي

الحسن عليه السالم أنه من حواري علي بن الحسين عليهما السالم (٢). وروى ما يدل
على

ذمه أيضا (٣).
وذكرنا بعض أحواله عند ترجمة: سعيد بن جبير (٤)، وسنذكر بعض

أحواله عند ترجمة: القاسم بن محمد بن أبي بكر (٥).
٢٢٨١ / ٥٣ - سعيد بن معتوق:

نقل ابن داود عن الكشي أنه مذموم زيدي (٦). ولم أجد هذا الرجل
في الكشي وغيره أصال، وكأن هذا سعيد بن منصور اآلتي (٧).

٢٢٨٢ / ٥٤ - سعيد بن منصور:
روى الكشي، عن حمدويه، عن أيوب، عن حنان بن سدير، قال:

كنت جالسا عند الحسن بن الحسين فجاء سعيد بن منصور - وكان من
رؤساء الزيدية - فقال: ما ترى في النبيذ؟ فإن زيدا كان يشربه عندنا، قال:
ما أصدق على زيد إنه كان يشرب مسكرا، قال: بلى قد يشربه، قال: فإن
كان فعل فإن زيدا ليس بنبي وال وصي نبي، إنما هو رجل من آل محمد

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ١١٤ / ١.
(٢) رجال الكشي: ٩ / ٢٠.

(٣) رجال الكشي: ١١٦ / ذيل الحديث: ١٨٥.
(٤) مضى برقم: ٢٢٤٠ / ١٢.

(٥) في قرب األسناد - في الصحيح عن البزنطي - قال: وذكر عند الرضا صلوات الله
عليه القاسم بن محمد - خال أبيه - وسعيد بن المسيب، فقال: كانا على هذا األمر،

(م ح ق ي). قرب األسناد: ٣٥٨ / ١٢٧٨.
(٦) رجال ابن داود: ٢٤٨ / ٢١٤.

(٧) سيأتي برقم: ٢٢٨٢ / ٥٤

(٣٢٨)
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يخطئ ويصيب (١) (٢).
٢٢٨٣ / ٥٥ - سعيد بن وهب الجهني:

من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
٢٢٨٤ / ٥٦ - سعيد بن وهب الهمداني:

من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٤). وفي نسخة: سعد بن
وهب، كما مضى (٥).

٢٢٨٥ / ٥٧ - سعيد بن هالل الثقفي (٦):
كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧) (٨).

٢٢٨٦ / ٥٨ - سعيد بن هالل بن جابان:
أحسبه مولى لبني أسد، وله إخوة: عبد الله وإبراهيم وسليمان، من

أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
.

____________________
(١) رجال الكشي: ٢٣٢ / ٤٢٠.

(٢) سعيد النقاش: له كتاب، يرويه الصدوق باسناده إلى محمد بن سنان عنه، وهو
غير هؤالء ظاهرا، (م ت). انظر مشيخة الفقيه ٤: ٨٩.

(٣) رجال الشيخ: ٦٧ / ٢٠.

(٤) رجال الشيخ: ٦٦ / ١١.
(٥) مضى برقم: ٢٢٢٣ / ٣٦.

(٦) في هامش النسخ الثالث: الدمشقي (خ ل).
(٧) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٤٠.

(٨) ثم: سعيد بن هالل الثقفي: كوفي، ق جخ، (م ت) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٤٩.
الشيخ األمام قطب الدين أبو الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن: الراوندي،

فقيه، صالح، ثقة، له كتب كثيرة، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين:
٨٧ / ١٨٦، وفيه بدل أبو الحسن: أبو الحسين.

(٩) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٤٨

(٣٢٩)
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٢٢٨٧ / ٥٩ - سعيد بن هالل بن عمرو:
األزدي، كوفي، أبو سعد (١)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٢٨٨ / ٦٠ - سعيد بن يحيى:
أبو عمرو (٣) البزاز، القطعي، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم،

رجال الشيخ (٤).
٢٢٨٩ / ٦١ - سعيد بن يحيى الهمداني:

الشاكري (٥)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
٢٢٩٠ / ٦٢ - سعيد بن يسار الضبيعي (٧):

مولى بني ضبيعة (٨) بن عجل بن لجيم، الحناط الكوفي، روى عن
أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم، ثقة. له كتاب، يرويه عدة من أصحابنا،

منهم: محمد بن أبي حمزة، رجال النجاشي (٩).
له أصل (١٠)، روى عنه: علي بن النعمان وصفوان بن يحيى،

.
____________________

(١) في نسختي (م) و (ت): أبو سعيد، وفي هامشيهما: أبو سعد (خ ل).
(٢) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٥٠، وفيه: أبو سعيد.

(٣) في نسختي (م) و (ت): عمر.
(٤) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٥٤.

(٥) الكوفي، جخ، (م ت).
(٦) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٥٦.

(٧) الضبعي (خ ل)، (م ت).
(٨) كوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٣ / ٢١، وفيه بدل مولى بني ضبيعة:

موالهم.
(٩) رجال النجاشي: ١٨١ / ٤٧٨، وفيه: الضبعي.

(١٠) أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن

علي بن النعمان وصفوان بن يحيى، عنه، ست، (م ت)

(٣٣٠)
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الفهرست (١) (٢).
٢٢٩١ / ١ - سعير بن حليف المدني:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
٢٢٩٢ / ٢ - سعير بن الخمس (٤) التميمي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
٢٢٩٣ / ١ - سفيان بن إبراهيم بن مزيد:

األزدي الجريري، مولى، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال
الشيخ (٦).

٢٢٩٤ / ٢ - سفيان بن أبي زهير:
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٧).

٢٢٩٥ / ٣ - سفيان بن أبي عمرو البارقي:
كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

٢٢٩٦ / ٤ - سفيان بن أبي ليلى:
الهمداني، من أصحاب الحسن عليه السالم، رجال الشيخ (٩).

.
____________________

(١) الفهرست: ٧٧ / ٣٢٣.
(٢) سعير: أبو ملك، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٣ / ٢٢٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ٢٢٥، وفيه: ابن خليف المزني الكوفي، وفي مجمع
الرجال ٣: ١٢٦ نقال عنه كما في المتن.

(٤) في نسخة (م): الحسن.
(٥) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ٢٢١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ١٧٠، وفي بعض نسخه بدل مزيد: مرثد.
(٧) رجال الشيخ: ٤٠ / ١٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٧٩.
(٩) رجال الشيخ: ٩٤ / ٢

(٣٣١)
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وروى الكشي - بطريق ضعيف - إنه من حواري الحسن عليه السالم (١). ثم
قال الكشي: روي عن علي بن الحسن الطويل، عن علي بن النعمان، عن

عبد الله بن مسكان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السالم، قال: جاء رجل
من أصحاب الحسن عليه السالم يقال له: سفيان بن ليلى (٢)، وهو على راحلة له،
فدخل على الحسن عليه السالم، فقال له: السالم عليك يا مذل المؤمنين، فقال له

الحسن عليه السالم: انزل وال تعجل، فنزل، فقال له الحسن عليه السالم: ما قلت؟
فقال: قلت يا مذل المؤمنين، قال: وما علمك بذلك؟ قال: عمدت إلى
أمر األمة فخلعته من عنقك وقلدته هذه الطاغية يحكم بغير ما أنزل الله،

قال: فقال الحسن عليه السالم: سأخبرك لم فعلت ذلك، قال: سمعت أبي يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لن تذهب األيام والليالي حتى يلي أمر هذه (٣) األمة

رجل واسع البلعوم رحب الصدر يأكل وال يشبع، وهو معاوية، فلذلك
فعلت، ما جاء بك؟ قال: حبك، قال: الله (٤)، فقال الحسن عليه السالم: والله

ال يحبنا عبد أبدا ولو كان أسيرا في الديلم إال نفعه الله بحبنا، وإن حبنا
ليساقط الذنوب من بني آدم كما تساقط الريح الورق من الشجر (٥).

٢٢٩٧ / ٥ - سفيان بن أكيل:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

.
____________________

(١) رجال الكشي: ٩ / ٢٠.
(٢) كذا في النسخ، وفي بعض نسخ الكشي: سفيان بن أبي ليلى.

(٣) هذه، لم ترد في المصدر.
(٤) في المصدر: قال الله قال الله.

(٥) رجال الكشي: ١١١ / ١٧٨. وفي نسختي (م) و (ت) بدل من الشجر: من
الشجرة.

(٦) رجال الشيخ: ٦٧ / ١٩، وفي بعض نسخه: سفيان بن الليل

(٣٣٢)
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٢٢٩٨ / ٦ - سفيان الثوري:
سيجئ بعنوان: سفيان بن سعيد بن مسروق (١).

٢٢٩٩ / ٧ - سفيان بن حسان الهمداني:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٣٠٠ / ٨ - سفيان بن خالد األزدي (٣):
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

٢٣٠١ / ٩ - سفيان بن خالد األسدي:
الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

٢٣٠٢ / ١٠ - سفيان بن سريع:
من أصحاب الحسين عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٣٠٣ / ١١ - سفيان بن سعيد العبدي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

٢٣٠٤ / ١٢ - سفيان بن سعيد بن مسروق:
أبو عبد الله الثوري (٨)، من أصحاب الصادق عليهم السالم، رجال الشيخ (٩).

.
____________________

(١) سيأتي برقم: ٢٣٠٤ / ١٢.
(٢) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ١٦٦.

(٣) المعني، جخ، (م ت).
(٤) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ١٧٥.
(٥) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ١٦٧.

(٦) رجال الشيخ: ١٠١ / ٥.
(٧) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ١٦٩. وهذه الترجمة لم ترد في نسخة (م).

(٨) أسند عنه، جخ، (م ت).
(٩) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ١٦٢

(٣٣٣)
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ليس من أصحابنا، الخالصة (١) ورجال ابن داود (٢).
٢٣٠٥ / ١٣ - سفيان بن سمط البجلي:

الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
٢٣٠٦ / ١٤ - سفيان بن صالح (٤):

ذكره ابن بطة في فهرسته، قال: له كتاب، روى عنه: ابن أبي عمير،
رجال النجاشي (٥).

٢٣٠٧ / ١٥ - سفيان بن عبد الرحمن:
مولى بني هاشم، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٦) (٧).
٢٣٠٨ / ١٦ - سفيان بن عبد الله الثقفي:

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٨).
٢٣٠٩ / ١٧ - سفيان بن عبد الملك الجعفي:

موالهم، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
.

____________________
(١) الخالصة: ٢٢٨ / ٢.

(٢) رجال ابن داود: ٢٤٨ / ٢١٦.
(٣) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ١٦٤.

(٤) له أصل: أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٨١ / ٣٤٥.

(٥) رجال النجاشي: ١٩٠ / ٥٠٧.
(٦) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٨٠، وفيه: سنان بن عبد الرحمن...

(٧) سفيان بن عبد الرحمن الكوفي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٠ / ١٧١.
(٨) رجال الشيخ: ٤٠ / ٢١.

(٩) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ١٧٦

(٣٣٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

٢٣١٠ / ١٨ - سفيان بن عتيبة (١):
سيجئ بعنوان: سفيان بن عيينة (٢).

٢٣١١ / ١٩ - سفيان بن عطية الثقفي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

٢٣١٢ / ٢٠ - سفيان بن عطية المزني:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

٢٣١٣ / ٢١ - سفيان بن عمارة األزدي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

٢٣١٤ / ٢٢ - سفيان بن عمارة الطائي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٣١٥ / ٢٣ - سفيان بن عيينة:
ابن أبي عمران الهاللي، له نسخة عن الصادق عليه السالم، روى عنه:

محمد بن أبي عبد الرحمن (٧)، رجال النجاشي (٨).
وروى الكشي: عن محمد بن مسعود، عن علي ز بن الحسين، عن

.
____________________

(١) ابن أبي عمران الهاللي، موالهم، أبو محمد الكوفي، أقام بمكة، ق جخ، (م ت).
رجال الشيخ: ٢٢٠ / ١٦٣، وفيه: عيينة.

(٢) سيأتي برقم: ٢٣١٥ / ٢٣.
(٣) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ١٧٨.
(٤) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ١٧٢.
(٥) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ١٧٣.
(٦) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ١٦٨.

(٧) في هامش النسخ الثالث: أبي عبد الله (خ ل).
(٨) رجال النجاشي: ١٩٠ / ٥٠٦

(٣٣٥)
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محمد بن الوليد، عن العباس (١) بن هالل، قال: ذكر أبو الحسن الرضا عليه السالم
أن سفيان بن عتيبة (٢) لقي الصادق عليه السالم، فقال له: يا أبا عبد الله إلى متى هذه

التقية وقد بلغت هذا السن؟ فقال: والذي بعث محمدا بالحق لو أن رجال
صلى ما بين الركن والمقام عمره ثم لقي الله بغير واليتنا أهل البيت عليهم السالم

للقي الله بميتة جاهلية (٣).
ثم روى الكشي: عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن

علي بن أسباط، قال: قال سفيان بن عتيبة ألبي عبد الله عليه السالم: إنه يروى أن
علي بن أبي طالب عليه السالم كان يلبس الخشن من الثياب وأنت تلبس

القوهي (٤) المروي، قال: ويحك إن عليا كان (٥) في زمان ضيق، فإذا اتسع
الزمان فأبرار الزمان أولى به (٦).

وقال العالمة قدس سره: ليس من أصحابنا وال من عدادنا (٧).
وذكره ابن داود مرة في باب الثقات، ونقل عن الكشي أنه

ممدوح (٨)، ومرة في باب الضعفاء، وقال: ليس من أصحابنا وال من
عدادنا (٩).

وفي الخالصة ورجال ابن داود: عيينة بالياء، وأما في الكشي
.

____________________
(١) في نسخة (ت): العياش.

(٢) كذا في النسخ الثالث، وفي المصدر هنا وفي المورد اآلتي: عيينة.
(٣) رجال الكشي: ٣٩٠ / ٧٣٥.

(٤) القوهي: ثياب بيض، س، (منه قدس سره). انظر القاموس المحيط ٤: ٢٩١.
(٥) كان، لم ترد في نسخة (ت).
(٦) رجال الكشي: ٣٩٢ / ٧٣٩.

(٧) الخالصة: ٢٢٨ / ١، وفيها وفي رجال ابن داود: عيينة، كما سينبه عليه المصنف قدس سره.
(٨) رجال ابن داود: ١٠٤ / ٧٠٢.
(٩) رجال ابن داود: ٢٤٨ / ٢١٥

(٣٣٦)
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والرجال: عتيبة بالتاء المثناة فوق (١).
٢٣١٦ / ٢٤ - سفيان بن ليلى:

قد مضى بعنوان: سفيان بن أبي ليلى (٢).
٢٣١٧ / ٢٥ - سفيان بن مالك الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
٢١١٨ / ٢٦ - سفيان بن مصعب العبدي:

أبو محمد، قال نصر بن الصباح: حدثني إسحاق بن محمد البصري،
قال: حدثني محمد بن جمهور قال: حدثني أبو داود المسترق، عن علي

ابن النعمان، عن سماعة، قال: قال الصادق عليه السالم: يا معشر الشيعة علموا
أوالدكم شعر العبدي فإنه على دين الله. قال أبو عمرو: في أشعاره ما يدل

على أنه كان من الطيارة، رجال الكشي (٤).
ونقل العالمة في الخالصة عن الكشي هذه الرواية، مرة في شأن

سفيان بن مصعب العبدي (٥)، ومرة في شأن سيف بن مصعب العبدي (٦).
وكأن في بعض النسخ التي عنده من الكشي: سفيان، وفي البعض: سيف.

وفي رجال الشيخ: سفيان بن مصعب (٧) (٨).
.

____________________
(١) رجال الكشي: ٣٩٠ / ٧٣٥ و ٧٣٩، رجال الشيخ: ٢٢٠ / ١٦٣، وفيهما: عيينة،

كما تقدم.
(٢) مضى برقم: ٢٢٩٦ / ٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ١٧٤.
(٤) رجال الكشي: ٤٠١ / ٧٤٨.

(٥) الخالصة: ٢٢٨ / ٣.
(٦) الخالصة: ٨٢ / ٢.

(٧) العبدي الشاعر، كوفي، ق جخ، (م ت).
(٨) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ١٦٥

(٣٣٧)
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٢٣١٩ / ٢٧ - سفيان بن وردان األسدي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٣٢٠ / ٢٨ - سفيان بن يزيد:
أخذ الراية، ثم أخوه عبيد بن يزيد، ثم أخوه كرب بن يزيد، ثم

أخذ الراية عميرة بن بشر، ثم أخوه الحارث بن بشر، فقتلوا، ثم أخذ
الراية وهب بن كريب (٢)، أبو القلوص، من أصحاب علي عليه السالم، رجال

الشيخ (٣).
وفي الخالصة في موضع كرب بن يزيد: حارث بن يزيد (٤).

وفي رجال ابن داود: كرب بن يزيد (٥)، كما نقلناه ولعله الصواب.
٢٣٢١ / ١ - سفينة أبو ريحانة:

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، رجال الشيخ (٦).
٢٣٢٢ / ١ - سكرة الجمال الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧) (٨).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ١٧٧.

(٢) في نسختي (م) و (ت): كرب.
(٣) رجال الشيخ: ٦٧ / ٢٥.

(٤) الخالصة: ٨١ / ١، وفيها بدل حارث بن يزيد: حرب بن يزيد.
(٥) رجال ابن داود: ١٠٤ / ٧٠٣.

(٦) رجال الشيخ: ٤٠ / ٢٢.
(٧) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ٢٣٣.

(٨) سكن بن أبي رباط: الجعفي، موالهم، ق جخ، (م ت).
لم يرد له ذكر في نسخنا من رجال الشيخ، وورد في مجمع الرجال ٣: ١٣٤

نقال عنه.
سكن الجمال: الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٨٨

(٣٣٨)
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٢٣٢٣ / ١ - سكن بن عمارة الجعفي
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٣٢٤ / ٢ - سكن بن يحيى األسدي:
موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٣٢٥ / ١ - سكين بن أبي فاطمة:
الجعفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

٢٣٢٦ / ٢ - سكين بن إسحاق النخعي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

وقال الكشي: قال محمد بن مسعود: كتب إلي الفضل بن شاذان
يذكر عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال: حججت

وسكين النخعي، فتعبد وترك النساء والطيب والثياب والطعام الطيب، وكان
ال يرفع رأسه داخل المسجد إلى السماء، فلما قدم المدينة دنا من أبي

إسحاق عليه السالم (٥) فصلى إلى جانبه، فقال: جعلت فداك، إني أريد أن أسألك
عن مسائل؟ قال: إذهب فاكتبها وارسل بها إلي.

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٨٧.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٨٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٩٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٩٠.
(٥) كأنه الصادق عليه السالم كما صرح به الكشي عند ذكر إبراهيم بن عبد الحميد، (منه قدس سره).

نقول: رواها الكليني في الكافي كتاب النكاح باب حب النساء، وفيها: أبي
عبد الله عليه السالم.

انظر الكافي ٥: ٣٢٠ / ٤

(٣٣٩)
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فكتب (١): جعلت فداك، رجل دخله الخوف من الله عز وجل حتى
ترك النساء والطعام الطيب وال يقدر أن يرفع رأسه إلى السماء، وأما الثياب

فشك فيها.
فكتب: أما قولك في ترك النساء فقد علمت ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله

من النساء، وأما قولك في ترك الطعام الطيب فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يأكل

اللحم والعسل، وأما قولك إنه دخله الخوف حتى ال يستطيع أن يرفع رأسه
إلى السماء فلتكثر (٢) من تالوة هذه اآليات (٣): (الصابرين والصادقين

والقانتين والمنفقين والمستغفرين باألسحار) (٤) (٥).
٢٣٢٧ / ٣ - سكين بن عبد ربه المحاربي:

الكوفي (٦)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
٢٣٢٨ / ٤ - سكين بن عبد العزيز البصري:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
٢٣٢٩ / ٥ - سكين بن عمار:

أبو محمد الثقفي (٩)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١٠).
.

____________________
(١) كذا في نسخة (ش)، وفي نسختي (م) و (ت) والمصدر: فكتب.

(٢) في المصدر: فليكثر.
(٣) كذا في نسخة (ش) والمصدر، وفي نسختي (م) و (ت): هذه اآلية.

(٤) آل عمران ٣: ١٧.
(٥) رجال الكشي: ٣٧٠ / ٦٩١.

(٦) موالهم، (م ت).
(٧) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٩٢.
(٨) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٩٤.

(٩) الرحال، موالهم، كوفي، ق جخ، (م ت).
(١٠) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٩١، وفيه: ابن عمارة

(٣٤٠)
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٢٣٣٠ / ٦ - سكين بن فضالة األزدي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١) (٢).

٢٣٣١ / ١ - سالر بن عبد العزيز الديلمي (٣):
أبو يعلى قدس الله روحه، شيخنا المتقدم في الفقه واألدب

وغيرهما، كان ثقة، وجها، له: المقنع في المذهب، والتقريب في أصول
الفقه، والمراسم في الفقه، والرد على أبي الحسين (٤) البصري في نقض

الشافي (٥)، والتذكرة في حقيقة الجوهر. قرأ على المفيد رحمه الله وعلى السيد
المرتضى، الخالصة (٦).

٢٣٣٢ / ١ - سالم أبو سلمة األزدي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

٢٣٣٣ / ٢ - سالم بن أبي عمرة الخراساني (٨):
ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السالم، سكن الكوفة، له

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٩٣.
(٢) سكين المعدني: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٧ / ١٦.

(٣) أبو يعلى، سالر بن عبد العزيز الديلمي، فقيه، ثقة، عين، له كتاب المراسم
العلوية واألحكام النبوية، أخبرنا به: الوالد، عن أبيه، عنه، ب، (م ت). فهرست

منتجب الدين: ٨٤ / ١٨٣.
(٤) في نسخة (م) والمصدر: أبي الحسن.

(٥) هو كتاب معروف وسبب تصنيفه أن القاضي عبد الجبار صنف كتابا في إبطال مذهب
الشيعة وسماه الكافي، ثم صنف السيد المرتضى رحمه الله كتابا سماه الشافي في نقض

الكافي، ثم صنف أبو الحسين البصري كتابا في نقض الشافي، فرده سالر رحمه الله (منه قدس سره).
(٦) الخالصة: ٨٦ / ١٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٣٢.
(٨) ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٢٩

(٣٤١)
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كتاب، يرويه عنه: عبد الله بن جبلة، رجال النجاشي (١).
سالم بن عمرو: له كتاب (٢)، روى عنه: عبد الله بن جبلة، الفهرست (٣).

ويحتمل أن يكون ما ذكره النجاشي والشيخ في الفهرست واحدا،
كما يظهر من طريقهما إليه (٤).

٢٣٣٤ / ٣ - سالم الحناط:
كوفي، روى الكشي عن محمد بن مسعود، عن علي بن الحسن: أنه

ال بأس به (٥).
وقال العالمة في الخالصة: ويمكن أن يكون هذا هو الذي ذكره

النجاشي بعنوان: سالم بن أبي عمرة الخراساني (٦).
٢٣٣٥ / ٤ - سالم بن سعيد األنصاري:

من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
٢٣٣٦ / ٥ - سالم بن سعيد المخزومي:

المكي، مولى عطار (٨)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ١٨٩ / ٥٠٢.

(٢) أخبرنا: جماعة، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن القاسم بن محمد بن
الحسين بن حازم، عن عبد الله بن جبلة، عن سالم بن عمرو، ست، (م ت).

(٣) الفهرست: ٨٢ / ٣٥٠.
(٤) سالم الحجام: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٣٣، وفي بعض نسخه:

الحجاج.
(٥) رجال الكشي: ٣٣٨ / ٦٢٣.

(٦) رجال النجاشي: ١٨٩ / ٥٠٢، الخالصة: ٨٥ / ٥.
(٧) رجال الشيخ: ١٣٧ / ٢٠.

(٨) أسند عنه، (م ت).
(٩) رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٢٨، وفي بعض نسخه: مولى عطاء

(٣٤٢)
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٢٣٣٧ / ٦ - سالم بن سلمة الخثعمي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٣٣٨ / ٧ - سالم بن سهم:
الشيخ المتعبد، كذا قال الصدوق في باب األيمان والنذور من الفقيه،
روى عنه: محمد بن إسماعيل، روى عن الصادق عليه السالم (٢).

٢٣٣٩ / ٨ - سالم بن عبد الله الهاشمي:
له كتاب صغير رواه أبو سمينة (٣)، رجال النجاشي (٤).

٢٣٤٠ / ٩ - سالم بن عمرو:
ذكرناه بعنوان: سالم بن أبي عمرة (٥).
٢٣٤١ / ١٠ - سالم بن غانم الحناط:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
٢٣٤٢ / ١١ - سالم بن المستنير الجعفي:

موالهم، كوفي، من أصحاب علي بن الحسين (٧) والباقر (٨)
والصادق (٩) عليهم السالم، رجال الشيخ (١٠).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٣٠، وفيه: ابن مسلم، وفي مجمع الرجال ٣: ١٣٧ نقال
عنه كما في المتن.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٨.
(٣) محمد بن علي الصيرفي، (م ت).
(٤) رجال النجاشي: ١٨٩ / ٥٠٣.

(٥) تقدم برقم: ٢٣٣٣ / ٢.
(٦) رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٢٧.
(٧) رجال الشيخ: ١١٥ / ٢٢.
(٨) رجال الشيخ: ١٣٧ / ٢٣.

(٩) رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٢٦.
(١٠) سالم بن المسلم النخاس: الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٣١

(٣٤٣)
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٢٣٤٣ / ١٢ - سالم بن الوليد:
الذي ذكره ابن داود، وقال: قال محمد بن مسعود: ال بأس به (١). لم
أجده في كتب الرجال أصال. نعم ذكر محمد بن مسعود هذا في شأن

المثنى بن الوليد، حيث قال: سالم والمثنى بن الوليد والمثنى بن عبد السالم
ال بأس بهم (٢).

٢٣٤٤ / ١٣ - سالم بن يسار الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

٢٣٤٥ / ١ - سالمة بن ذكاء الحراني:
يكنى أبا الخير، صاحب التلعكبري، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم،

رجال الشيخ (٤) (٥).
٢٣٤٦ / ٢ - سالمة بن محمد (٦) بن إسماعيل:

ابن عبيد الله بن موسى بن أبي األكرم، أبو الحسن األرزني، خال أبي
الحسن بن داود، شيخ من أصحابنا، ثقة جليل، روى عن: ابن الوليد،

وعلي بن الحسين بن بابويه، وابن بطة، وابن همام، ونظرائهم. له كتب،
روى عنه: أبو الحسن محمد بن أحمد بن داود (٧)، رجال النجاشي (٨).

.
____________________

(١) رجال ابن داود: ١٠٥ / ٧١٤.
(٢) رجال الكشي: ٣٣٨ / ٦٢٣.
(٣) رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٣٤.

(٤) رجال الشيخ: ٤٢٧ / ٥.
(٥) سالمة الذري (الكندي خ ل): ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٦٧ / ٢١.
(٦) األرزني، له كتاب مناسك الحج، ست، (م ت). الفهرست: ٨١ / ٣٤٨.

(٧) ومات سالمة سنة تسع وثالثين وثالثمائة، جش، (م ت).
(٨) رجال النجاشي: ١٩٢ / ٥١٤، وفيه بدل ابن عبيد الله: ابن عبد الله

(٣٤٤)
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في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم رجال الشيخ (١) (٢) ٢٣٤٧ / ١ - سلم أبو
الفضل الحناط:

ذكرناه بعنوان: سالم الحناط (٣) (٤).
٢٣٤٨ / ٢ - سلم بن بشير:

من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
٢٣٤٩ / ٣ - سلم بن سالم البلخي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
٢٣٥٠ / ٤ - سلم بن سليمان:

سيجئ بعنوان: سلمة بن سليمان (٧) (٨).
٢٣٥١ / ٥ - سلم (٩) بن شريح األشجعي (١٠):

من أصحاب الصادق عليه لسالم، رجال الشيخ (١١).
.

____________________
(١) سالمة بن محمد بن إسماعيل: األرزني، نزيل بغداد، سمع منه التلعكبري، وله

منه إجازة، يكنى أبا الحسن، لم جخ، (م ت).
(٢) رجال الشيخ: ٤٢٧ / ٤.
(٣) تقدم برقم: ٢١٦٣ / ٦.

(٤) سلم أبو الفضيل: الكوفي الحناط، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٣٨.
ثم: سلم أبو الفضل الحناط: روى عنه: عاصم بن حميد، ق جخ، (م ت).

رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٤١، وفيه: الخياط.
(٥) رجال الشيخ: ١٣٧ / ١٨.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٣٩.
(٧) سيأتي برقم: ٢٣٧٢ / ١٢.

(٨) سلم (سلمة خ ل) الجواز: الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ:
.٢١٨ / ١٣٦

(٩) سلمة (خ ل)، (م ت).
(١٠) الكوفي، (م ت).

(١١) رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٣٥

(٣٤٥)
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٢٣٥٢ / ٦ - سلم بن عبد الرحمن العجلي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٣٥٣ / ١ - سلمان بن أبي المغيرة العبسي (٢):
من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٣).

٢٣٥٤ / ٢ - سلمان بن بالل المدني:
أسند عنه، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤) (٥).

٢٣٥٥ / ٣ - سلمان بن حياة الكالبي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٣٥٦ / ٤ - سلمان بن خالد:
طلحي، قمي، من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٧) (٨).

٢٣٥٧ / ٥ - سلمان بن ربعي بن عبد الله:
الهمداني، من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٩).

٢٣٥٨ / ٦ - سلمان بن عامر الضبي:
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (١٠).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٤٠.
(٢) في نسخة (ت): العبيسي.

(٣) رجال الشيخ: ١١٥ / ١٤، وفيه: سليمان.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٧٥، وفيه: سليمان.
(٥) سلمان أبو عبيد الهمداني: الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٧ / ١١٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٧ / ١١١.
(٧) رجال الشيخ: ١٣٧ / ١١.

(٨) سلمان بن خالد: أبو الربيع، ق جخ، سيجئ بعنوان: سليمان، (م ت). رجال
الشيخ: ٢١٥ / ٧٦، وفيه: سليمان.

(٩) رجال الشيخ: ٣٣٧ / ٦، وفي بعض نسخه: سليمان.
(١٠) رجال الشيخ: ٤٠ / ١٥

(٣٤٦)
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٢٣٥٩ / ٧ - سلمان بن عبيد الحناط:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٣٦٠ / ٨ - سلمان الفارسي (٢):
مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، يكنى أبا عبد الله، أول األركان األربعة، وقد

ذكرنا األركان األربعة عند ترجمة جندب بن جنادة (٣).
وروى الكشي عن حمدويه بن نصير، عن أبي الحسين بن فرح (٤)،

عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت الصادق عليه السالم
يقول: أدرك سلمان العلم األول والعلم االخر، وهو بحر ال ينزح، وهو منا

أهل البيت عليه السالم، بلغ من علمه أنه مر برجل في رهط فقال له: يا عبد الله
تب إلى الله عز وجل من الذي عملت به في بطن بيتك البارحة، قال: ثم
مضى فقال له القوم: لقد رماك سلمان بأمر فما دفعته عن نفسك؟! قال:

إنه أخبرني بأمر ما أطلع عليه إال الله وأنا.
وفي خبر آخر مثله وزاد في آخره: أن الرجل كان أبا بكر بن أبي

قحافة (٥).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢١٧ / ١١٢.

(٢) سلمان الفارسي: روى خبر الجاثليق الرومي الذي بعثه ملك الروم بعد النبي صلى الله عليه وآله،
أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار والحميري، عمن حدثه، عن

إبراهيم بن الحكم األسدي، عن أبيه، عن شريك بن عبد الله، عن عبد األعلى
التغلبي، عن أبي وقاص، عن سلمان الفارسي، ست، ل جخ، (م ت).

الفهرست: ٨٠ / ٣٣٩، رجال الشيخ: ٤٠ / ٨.
مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، يكنى أبا عبد الله، أول األركان األربعة، ي جخ، (م ت).

رجال الشيخ: ٦٥ / ١.
(٣) مضى برقم: ١٠٦١ / ٣.

(٤) كذا في النسخ الثالث، وفي المصدر: أبو الحسين بن نوح.
(٥) رجال الكشي: ١٢ / ٢٥

(٣٤٧)
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ثم روى الكشي عن جبرائيل بن أحمد، عن الحسن بن خرزاد (١)،
عن إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
سمعت الصادق عليه السالم يقول: سلمان علم االسم األعظم (٢).

ثم ذكر الكشي في شأنه أحاديث تدل على علو مرتبته، رضي الله عنه
وأرضاه (٣).

(وذكرنا بعض أحواله عند ترجمة: جندب بن جنادة) (٤)، وسيجئ
بعض أحواله عند ترجمة: عمار بن ياسر (٥).

٢٣٦١ / ١ - سلمة أبو المستهل الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٣٦٢ / ٢ - سلمة بن األكوع:
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله (٧) وعلي عليه السالم (٨)، رجال الشيخ.

٢٣٦٣ / ٣ - سلمة بن األهثم الكوفي:
من أصحاب الباقر (٩) والصادق (١٠) عليهما السالم، رجال الشيخ.

٢٣٦٤ / ٤ - سلمة بن ثبيط بن شريط:
ابن انس أبو فراس األشجعي، من همدان، كوفي، من أصحاب

.
____________________
(١) في نسختي (م) و (ت): خرزاد.

(٢) رجال الكشي: ١٣ / ٢٩.
(٣) رجال الكشي: ٦ / ١٢ - ٢١ و ١٢ / ٢٥ - ٤٦.

(٤) تقدم برقم: ١٠٦١ / ٣ وما بين القوسين لم يرد في نسختي (م) و (ت).
(٥) سيأتي برقم: ٣٧٥٠ / ١٧.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٥٥.
(٧) رجال الشيخ: ٤٠ / ٩.

(٨) رجال الشيخ: ٦٦ / ١٣.
(٩) رجال الشيخ: ١٣٦ / ٤، وفي بعض نسخه: سلمة األهثم.

(١٠) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٥٢، وفيه: سلمة األهثم

(٣٤٨)
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علي بن الحسين عليهما السالم رجال الشيخ (١).
٢٣٦٥ / ٥ - سلمة بن جناح الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢) (٣).
٢٣٦٦ / ٦ - سلمة بن حيان:

واقفي، من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
٢٣٦٧ / ٧ - سلمة بن خالد الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
٢٣٦٨ / ٨ - سلمة بن الخطاب:

أبو الفضل البراوستاني، األزدورقاني، قرية من سواد الري، كان
ضعيفا في حديثه، له عدة كتب، روى عنه: محمد بن يحيى العطار وأحمد

ابن إدريس وسعد والحميري، رجال النجاشي (٦).
له كتب (٧)، روى عنه: محمد بن الحسن الصفار، الفهرست (٨).

في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٩).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١١٤ / ١٢، وفي بعض نسخه: نبيط.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٤٩.
(٣) سلمة الجرمي: والد عمرو، ل جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٤٠ / ١٨.

سلمة الحناط: الذي روى عنه: صفوان، كأنه سالم الحناط الثقة، (م ت).
(٤) رجال الشيخ: ٣٣٧ / ١.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٥٧.
(٦) رجال النجاشي: ١٨٧ / ٤٩٨.

(٧) أخبرنا بجميع كتبه ورواياته: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن سعد بن عبدا لله
والحميري وأحمد بن إدريس ومحمد بن الحسن الصفار، عن سلمة، ست، (م ت).

(٨) الفهرست: ٧٩ / ٣٣٥.
(٩) رجال الشيخ: ٤٢٧ / ٨

(٣٤٩)
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أبو محمد، ضعيف، رجال ابن الغضائري (١).
وفي رجال ابن داود في موضع البراوستاني: الباوستاني (٢)، وهو اشتباه.

٢٣٦٩ / ٩ - سلمة بن دينار:
يكنى أبا حازم (٣) األعرج، يعرف باألقرن القاص، من أصحاب علي

ابن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٤).
٢٣٧٠ / ١٠ - سلمة بن زياد:

مولى بني أمية، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
٢٣٧١ / ١١ - سلمة بن سليمان الهمداني:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
٢٣٧٢ / ١٢ - سلمة بن سليمان:

مولى كندة، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧). وفي
نسخة: سلم بن سليمان.

٢٣٧٣ / ١٣ - سلمة بن صالح األحمر:
الواسطي، أصله كوفي، مخلط، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٨).
.

____________________
(١) مجمع الرجال ٣: ١٥٢.

(٢) رجال ابن داود: ٢٤٨ / ٢١٨، وفيه: البراوستاني.
(٣) في هامش نسختي (ش) و (م): حازن (خ ل)، وفي هامش نسخة (ت): خازن (خ ل).

(٤) رجال الشيخ: ١١٤ / ١١.
(٥) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٥٠.
(٦) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٥٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٨ / ١٣٧، وفيه: سلم.
(٨) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٤٨

(٣٥٠)
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٢٣٧٤ / ١٤ - سلمة بن صالح بن أرتبيل:
كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٣٧٥ / ١٥ - سلمة بن العباس البصري (٢):
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

٢٣٧٦ / ١٦ - سلمة بن عبد الله بن مراد:
المرادي الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

٢٣٧٧ / ١٧ - سلمة بن عبيدة التميمي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

٢٣٧٨ / ١٨ - سلمة بن عطية الغنوي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٣٧٩ / ١٩ - سلمة بن قيس الهاللي:
من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٧). وفي نسخة: سليم، كما

يأتي (٨).
٢٣٨٠ / ٢٠ - سلمة بن كلثم الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ١٦١.

(٢) أسند عنه، (م ت).
(٣) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٥١، وفيه: ابن عياش، وفي مجمع الرجال ٣ / ١٥٣ نقال

عنه كما في المتن.
(٤) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٥٣.
(٥) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٥٦.
(٦) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٥٨.

(٧) رجال الشيخ: ١٣٦ / ١، وفيه: سليم.
(٨) سيأتي برقم: ٢٣٨٧ / ٣.

(٩) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ١٦٠، وفي بعض نسخه: كلثمة

(٣٥١)
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٢٣٨١ / ٢١ - سلمة بن كهيل:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (١).

من خواص أمير المؤمنين عليه السالم، الخالصة (٢) ورجال ابن داود (٣).
وقال الشيخ عند ذكر أصحاب علي بن الحسين والباقر

والصادق عليهم السالم: أن سلمة بن كهيل بن الحسين (٤)، أبو يحيى الحضرمي،
تابعي (٥) (٦). ويحتمل أن يكون هذا غيره.

وقال الكشي: قال سعد بن جناح الكشي، قال: حدثني علي بن
محمد بن يزيد القمي، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن

سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان الراوسي، عن سدير،
قال: دخلت على الباقر عليه السالم ومعي سلمة بن كهيل وأبو المقدام ثابت

الحداد وسالم بن أبي حفصة وكثير النوا وجماعة معهم، وعند الباقر عليه السالم
أخوة زيد بن علي عليه السالم، فقالوا ألبي جعفر عليه السالم: نتولى عليا وحسنا

وحسينا ونتبرأ من أعدائهم؟ قال: نعم، قالوا: نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ
من أعدائهم؟ قال: فالتفت إليهم زيد بن علي عليه السالم قال لهم: أتتبرأون من

...
____________________

(١) رجال الشيخ: ٦٦ / ٨.
(٢) الخالصة: ١٩٢.

(٣) رجال ابن داود: ١٠٥ / ٧٢١.
(٤) في المصدر: ابن الحصين.

(٥) رجال الشيخ: ١١٤ / ٩، ١٣٦ / ٢، ٢١٩ / ١٤٦.
(٦) سلمة بن كهيل: أبو يحيى الحضرمي، الكوفي، ين جخ، (م ت). رجال الشيخ:

.١١٤ / ٩
سلمة بن كهيل: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٦ / ٢.

سلمة بن كهيل بن الحسن: أبو يحيى الحضرمي، الكوفي، تابعي، ق جخ،
(م ت). رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٤٦، وفيه: ابن كهيل بن الحصين

(٣٥٢)
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فاطمة؟ تبريتم (١) أمرنا، بتركم الله. فيومئذ سموا البترية (٢).
ثم روى الكشي عن علي بن الحسن (٣)، قال: حدثني العباس بن

عامر وجعفر بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سمعت
أبا جعفر عليه السالم، يقول: إن الحكم بن عتيبة وسلمة وكثير النوا وأبا المقدام

والتمار - يعني سالما - أضلوا كثيرا ممن ضل من هؤالء، وأنهم ممن قال
الله عز وجل: (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم اآلخر وما هم

بمؤمنين) (٤) (٥).
٢٣٨٢ / ٢٢ - سلمة بن محرز القالنسي:

الكوفي، من أصحاب الباقر (٦) والصادق (٧) عليهما السالم، رجال الشيخ.
٢٣٨٣ / ٢٣ - سلمة بن محمد (٨):

أخو منصور، كوفي، روى عن أبي الحسن عليه السالم، له كتاب، روى
عنه: محمد بن بكير (٩)، رجال النجاشي (١٠) - في هذا الموضع - ووثقه عند

.
____________________

(١) كذا في النسخ الثالث، وفي المصدر: بترتم.
(٢) رجال الكشي: ٢٣٦ / ٤٢٩.

(٣) في نسخة (ت): الحسين.
(٤) البقرة ٢: ٨.

(٥) رجال الكشي: ٢٤٠ / ٤٣٩.
(٦) رجال الشيخ: ١٣٧ / ٧.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٤٧.
(٨) سلمة بن محمد: له كتاب، أخبرنا به: جماعة عن التلعكبري، عن ابن همام،

عن محمد بن أحمد بن ثابت، عن محمد بن بكير (بكر خ ل) بن جناح، عنه،
ست، (م ت). الفهرست: ٧٩ / ٣٣٦.

(٩) في هامش النسخ الثالث: بكر (خ ل).
(١٠) رجال النجاشي: ١٨٨ / ٤٩٩، وفيه: محمد بن بكر

(٣٥٣)
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ترجمة أخيه منصور (١).
وذكره ابن داود مهمال (٢)، وينبغي أن يوثقه كما وثقه العالمة لتوثيق

النجاشي إياه (٣).
٢٣٨٤ / ٢٤ - سلمة بن مهران الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
٢٣٨٥ / ١ - سليم بن عيسى الحنفي:

المقرئ، موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال
الشيخ (٥) (٦).

٢٣٨٦ / ٢ - سليم الفراء (٧):
كوفي (٨)، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم، ثقة، ذكره
أصحابنا في الرجال. له كتاب، يرويه جماعة منهم: محمد بن أبي عمير،

.
____________________
(١) رجال النجاشي: ٤١٢ / ١٠٩٩.

(٢) رجال ابن داود: ١٠٥ / ٧٢٠.
(٣) الخالصة: ٨٦ / ٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٥٩.
(٥) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٤٤، وفيه: ابن عبيس، وفي مجمع الرجال ٣: ١٥٥ نقال

عنه كما في المتن.
(٦) سليم مولى طربال: كوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٤٥.

(٧) الظاهر أن سليم الفراء هو سليمان، فرخم بقرينة ما ذكر الشيخ في رجال قر:
سليمان مولى طربال، ثم ذكر في رجال قر [كذا، والظاهر أن الصواب قي ق]:

سليمان بن عمران الفراء، مولى طربال، ثم ذكر في رجال الصادق والكاظم عليهما السالم
كما ذكر في المتن، وسيجئ في سليمان وفي الكنى بعنوان: أبي عبد الله الفراء،

والكل واحد كما يظهر بعد التأمل، (م ح ق ي). انظر رجال الشيخ: ١٣٧ / ٢١
ورجال البرقي: ٣٢.

(٨) ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٤٣

(٣٥٤)
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رجال النجاشي (١).
٢٣٨٧ / ٣ - سليم بن قيس الهاللي:

له كتاب، يكنى أبا صادق، روى عنه: إبراهيم بن عمر اليماني،
رجال النجاشي (٢).

له كتاب (٣)، روى عنه: أبان بن أبي عياش، الفهرست (٤).
من أصحاب علي (٥) والحسن (٦) والحسين (٧) وعلي بن الحسين (٨)

والباقر (٩) عليهم السالم، رجال الشيخ.
ينسب إليه هذا الكتاب المشهور، وكان أصحابنا يقولون: إن سليما

ال يعرف (١٠) وال ذكر في خبر، وقد وجدت ذكره في مواضع من غير جهة
كتابه وال من رواية أبان بن أبي عياش عنه. وقد ذكر له ابن عقدة في رجال

أمير المؤمنين عليه السالم أحاديث عنه، والكتاب موضوع ال مرية فيه، وعلى
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ١٩٣ / ٥١٦.

(٢) رجال النجاشي: ٨ / ٤.
(٣) أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن محمد بن أبي القاسم - الملقب

بماجيلويه - عن محمد بن علي الصيرفي، عن حماد بن عيسى وعثمان بن عيسى،
عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس.

ورواه حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن سليم بن قيس،
ست، (م ت).

(٤) الفهرست: ٨١ / ٣٤٧.
(٥) رجال الشيخ: ٦٦ / ٥.
(٦) رجال الشيخ: ٩٤ / ١.

(٧) رجال الشيخ: ١٠١ / ١.
(٨) ثم العامري الكوفي صاحب أمير المؤمنين عليه السالم، (م ت). رجال الشيخ: ١١٤ / ٦.

(٩) رجال الشيخ: ١٣٦ / ١.
(١٠) في نسختي (م) و (ت): ال نعرف

(٣٥٥)
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ذلك عالمات في تدل (١) على ما ذكرناه، منها: ما ذكر أن محمد بن أبي
بكر وعظ أباه عند الموت (٢)، ومنها: أن األئمة ثالثة عشر، وغير ذلك.

وأسانيد هذا الكتاب تختلف تارة برواية عمر بن أذينة، عن إبراهيم
ابن عمر الصنعاني، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم، وتارة يروي عن

عمر، عن أبان بال واسطة، رجال ابن الغضائري (٣).
وقوله: محمد بن أبي بكر وعظ أباه... إنما كان من عالمات

وضعه، ألن محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع وكانت خالفة أبيه
سنتين وأشهرا، فكيف يتصور وعظه؟!

وقال العالمة قدس سره في الخالصة: والوجه عندي الحكم بتعديل المشار
إليه والتوقف في الفاسد من كتابه (٤). وروى في آخر الباب األول عن

البرقي: أنه من جملة األولياء من أصحاب أمير المؤمنين عليه السالم (٥).
وكان هذا وجه الحكم بتعديله، فما قال الشهيد الثاني رحمه الله: وأما

.
____________________

(١) في نسختي (م) و (ت): يدل.
(٢) قال بعض األفاضل: رأيت فيما وصل إلي من نسخة هذا الكتاب، إن عبد الله بن

عمر وعظ أباه عند موته، وإن األئمة ثالثة عشر من ولد إسماعيل، وهم
رسول الله صلى الله عليه وآله مع األئمة االثني عشر عليهم السالم، وال محذور في أحد هذين، انتهى.

وأني لم أجد في جميع ما وصل إلي من نسخ هذا الكتاب إال كما نقل هذا
الفاضل، والصدق مبين في وجه أحاديث هذا الكتاب من أوله إلى آخره، فكأن ما

نقل ابن الغضائري محمول على االشتباه، (منه قدس سره). راجع مجمع الرجال ٣: ١٥٥
هامش رقم (٤) حيث إن المولى عناية الله القهبائي نقل عين هذه العبارة عن الشهيد

الثاني قدس سره.
(٣) مجمع الرجال ٣: ١٥٦.

(٤) الخالصة: ٨٢ / ١.
(٥) الخالصة: ١٩٢

(٣٥٦)
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حكه بتعديله فال يظهر له وجهه أصال (١)، ليس بجيد.
وروى الكشي - بطريق ضعيف - ما يشهد بشكره وصحة كتابه (٢).

وقال العالمة: قال السيد علي بن أحمد العقيقي: كان سليم بن قيس
من أصحاب أمير المؤمنين عليه السالم، طلبه الحجاج ليقتله فهرب وأوى إلى أبان

ابن أبي عياش، فلما حضرته الوفاة، قال ألبان: إن لك علي حقا وقد
حضرني الموت يا ابن أخي، أنه كان من األمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كيت

وكيت، وأعطاه كتابا، لم يرو عن سليم بن قيس أحد من الناس سوى أبان.
وذكر أبان في حديثه قال: كان شيخا متعبدا له نور يعلوه (٣).

وذكره ابن داود في البابين (٤) (٥).
٢٣٨٨ / ١ - سليمان بن أبي زيد:

من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٦) (٧).
٢٣٨٩ / ٢ - سليمان بن بالل:

قال ابن داود: ضا جخ، ثقة (٨)، انتهى.
.

____________________
تعليقه الشهيد الثاني على الخالصة: ٤١.

(٢) رجال الكشي: ١٠٤ / ١٦٧.
(٣) الخالصة: ٨٢ / ١.

(٤) رجال ابن داود: ١٠٦ / ٧٣٢، ٢٤٩ / ٢٢٦.
(٥) سليم: مولى الحسين عليه السالم، قتل معه، سين جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٠١ / ٢،

وفي بعض نسخه: سليمان.
(٥) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ٨.

(٧) سليمان (سلمان خ ل): أبو عبد الله بن سليمان العبسي، الكوفي، ين جخ، (م ت).
رجال الشيخ: ١١٥ / ٢١.

(٨) رجال ابن داود: ١٠٥ / ٧٢٣

(٣٥٧)
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ولم أجد في رجال الشيخ أصال، نعم سلمان بن بالل (١) في أصحاب
الصادق عليه السالم موجود من غير توثيق (٢) كما نقلنا (٣).

٢٣٩٠ / ٣ - سليمان بن تابع الجملي:
المرادي الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

٢٣٩١ / ٤ - سليمان بن جعفر بن إبراهيم:
ابن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر الطيار، أبو محمد الطالبي،

الجعفري، روى عن الرضا عليه السالم، وروى أبوه عن الصادق والكاظم عليهما السالم،
وكانا

ثقتين. له كتاب، روى عنه: عبد الله ابن محمد بن عيسى، رجال النجاشي (٥).
ثقة، له كتاب (٦)، روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله، الفهرست (٧).

من أصحاب الكاظم (٨) والرضا (٩) عليهما السالم، ثقة، رجال الشيخ (١٠).
.

____________________
(١) المدني، أسند عنه، ق جخ، (م ت).

(٢) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٧٥، وفيه: سليمان.
(٣) في نسختي (م) و (ت): كما نقلناه.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٧ / ١٠٨، وفيه ابن نافع.
(٥) رجال النجاشي: ١٨٢ / ٤٨٣.

(٦) أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله،
عن سليمان، ست، (م ت).

(٧) الفهرست: ٧٨ / ٣٢٩.
(٨) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ١٠.
(٩) رجال الشيخ: ٣٥٨ / ١.

(١٠) الشيخ الثقة أبو الحسن سليمان بن الحسن بن سليمان: الصهرشتي، فقيه، وجه
دين، قرأ على الطوسي، وجلس في مجلس درس المرتضى، له كتب، أخبرنا بها:

الوالد، عن والده، عنه، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٨٥ / ١٨٤.
سليمان بن حفص المروزي: ضا، له كتاب، روى عنه الصدوق بإسناده إلى

أحمد بن أبي عبد الله البرقي، (م ت). رجال الشيخ: ٣٥٨ / ٧، مشيخة الفقيه ٤: ٥٥

(٣٥٨)
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٢٣٩٢ / ٥ - سليمان بن حفصويه:
من أصحاب الهادي عليه السالم، رجال الشيخ (١) (٢).

٢٣٩٣ / ٦ - سليمان بن خالد (٣) بن دهقان:
أبو الربيع األقطع، كان قارئا، فقهيا، وجها، روى عن أبي جعفر

وأبي عبد الله عليهما السالم، وخرج مع زيد، ولم يخرج معه من أصحاب أبي
جعفر عليه السالم غيره، فقطعت يده، وكان الذي قطعها يوسف بن عمر بنفسه،

ومات في حياة الصادق عليه السالم، فتوجع لفقده، ودعا لولده وأوصى بهم
أصحابه. ولسليمان كتاب رواه عنه: عبد الله بن مسكان، رجال النجاشي (٤).

قال حمدويه: سألت أبا الحسين أيوب بن نوح بن دراج النخعي عن
سليمان بن خالد النخعي، أثقة هو؟ فقال: كما يكون الثقة، رجال الكشي (٥).

ثقة، وفي كتاب سعد: أنه خرج مع زيد فأفلت، فمن الله عليه وتاب
ورجع، الخالصة (٦).

٢٣٩٤ / ٧ - سليمان بن خالد الخطاب:
من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٧) (٨).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٨٧ / ٢.
(٢) سليمان الحمار: غير مذكور هنا، (م ت).

(٣) سلمان (سليمان ظ) بن خالد: أبو الربيع الهاللي، موالهم، كوفي، مات في حياة أبي
عبد الله عليه السالم، خرج مع زيد فقطعت إصبعه معه، ولم يخرج من أصحاب أبي جعفر عليه السالم،

غيره، صاحب قرآن، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٥ / ٧٦، وفيه: سليمان.
(٤) رجال النجاشي: ١٨٣ / ٤٨٤.
(٥) رجال الكشي: ٣٥٦ / ٦٦٤.

(٦) الخالصة: ٧٧ / ٢.
(٧) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ١٤.

(٨) سليمان الدهان: الذي روى عنه ابن فضال، غير موجود هنا، (م ت). انظر
الكافي ٧: ٣١٩ / ١

(٣٥٩)
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٢٣٩٥ / ٨ - سليمان بن داود بن الحصين:
المدني، أسند عنه، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٣٩٦ / ٩ - سليمان بن داود الخفاف:
من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٣٩٧ / ١٠ - سليمان بن داود المروزي:
من أصحاب الهادي عليه السالم، رجال الشيخ (٣). وذكر أيضا عند ذكر

أصحاب الرضا (٤) عليه السالم سليمان المروزي (٥)، والظاهر أنهما واحد.
٢٣٩٨ / ١١ - سليمان بن داود المنقري (٦):

أبو أيوب الشاذكوني، بصري، ليس بالمتحقق بنا، غير أنه روى عن
جماعة (٧) أصحابنا من أصحاب الصادق عليه السالم، وكان ثقة. له كتاب، روى

عنه: القاسم بن محمد، رجال النجاشي (٨).
األصبهاني، ضعيف جدا، ال يلتفت إليه، يوضع كثيرا على

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٧ / ٩٦.
(٢) رجال الشيخ: ٣٥٨ / ٦.
(٣) رجال الشيخ: ٣٨٧ / ١.

(٤) ما وجدته عند ذكر أصحاب الرضا عليه السالم وال غيره، (م ت).
(٥) رجال الشيخ: ٣٥٨ / ٧.

(٦) له كتاب، أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن علي بن
محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عنه.

وأخبرنا به: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن
الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن

أحمد بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، ست، (م ت).
الفهرست: ٧٧ / ٣٢٧.

(٧) كذا في نسخة (ش) والمصدر، وفي نسختي (م) و (ت): جماعة من...
(٨) رجال النجاشي: ١٨٤ / ٤٨٨

(٣٦٠)
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المهمات، رجال ابن الغضائري (١).
ووصفه في مشيخة الفقيه بابن الشاذكوني (٢).

ونقل العالمة قدس سره عن النجاشي: أنه من أصحاب أبي جعفر عليه السالم (٣).
وفيه: أنه من أصحاب جعفر بن محمد عليه السالم.

٢٣٩٩ / ١٢ - سليمان الديلمي (٤):
سيجئ بعنوان: سليمان بن عبد الله الديلمي (٥).

٢٤٠٠ / ١٣ - سليمان بن راشد الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٤٠١ / ١٤ - سليمان بن رشيد:
من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

٢٤٠٢ / ١٥ - سليمان بن زكريا الديلمي:
سيجئ عند ترجمة: سليمان بن عبد الله الديلمي (٨).

٢٤٠٣ / ١٦ - سليمان بن سفيان:
أبو داود المسترق المنشد، مولى كندة، ثم بني عدي منهم، روى

.
____________________

(١) مجمع الرجال ٣: ١٦٥.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٦٥.
(٣) الخالصة: ٢٢٥ / ٣.

(٤) ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٦ / ٨٠.
سليمان الديلمي: له كتاب، أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن

الصفار، عن عباد بن سليمان، عن محمد بن سليمان، عن أبيه سليمان الديلمي،
ست، (م ت). الفهرست: ٧٨ / ٣٢٨.

(٥) سيأتي برقم: ٢٤٢٣ / ٣٦.
(٦) رجال الشيخ: ٢١٧ / ١٠٠.

(٧) رجال الشيخ: ٣٥٨ / ٥.
(٨) سيأتي برقم: ٢٤٢٣ / ٣٦

(٣٦١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

عن سفيان بن مصعب عن جعفر بن محمد عليه السالم وعمر إلى سنة إحدى
وثالثين ومائتين. قال أبو الفرج محمد بن موسى بن علي القزويني رحمة الله عليه:

حدثنا إسماعيل بن علي الدعبلي، قال: حدثنا أبي، قال: رأيت أبا داود
المسترق - وإنما سمي المسترق ألنه كان يسترق الناس بشعر السيد - في
سنة خمس وعشرين ومائتين، ومات سليمان سنة إحدى وثالثين ومائتين،

رجال النجاشي (١).
له كتاب (٢)، روى عنه: الحسن بن محبوب ومحمد بن الحسين

وعبد الرحمن بن أبي نجران، الفهرست (٣).
قال محمد بن مسعود: سألت علي بن الحسن بن فضال عن أبي

داود المسترق، قال: اسمه سليمان بن سفيان المسترق، وهو المنشد، وهو
ثقة.

قال حمدويه: وهو سليمان بن سفيان السمط (٤) المسترق، كوفي
يروي عنه: الفضل بن شاذان. أبو داود المسترق - مشددة - مولى بني أعين
من كندة، وإنما سمي المسترق ألنه كان راوية لشعر السيد، وكان يستخفه

الناس النشاده - يسترق، أي: يرق على أفئدتهم - وكان يسمى المنشد،
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ١٨٣ / ٤٨٥.

(٢) أبو داود المسترق: له كتاب، أخبرنا به: أحمد بن عبدون، عن ابن الزبير، عن
علي بن الحسن، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عنه.

وأخبرنا: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن الحسين،
عنه.

ورواه عبد الرحمن بن أبي نجران، عنه، ست، (م ت).
(٣) الفهرست: ١٨٤ / ٨٢٥.

(٤) في المصدر: ابن السمط

(٣٦٢)
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وعاش سبعين (١) سنة ومات سنة ثالثين ومائة (٢)، رجال الكشي (٣).
وقوله: راوية لشعر السيد، كأنه أراد منه السيد الحميري الشاعر،

وال يخفى من التنافي بين كالم النجاشي، والكشي في تاريخ فوته، فتدبر (٤).
٢٤٠٤ / ١٧ - سليمان بن سلمة الداالني:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
٢٤٠٥ / ١٨ - سليمان بن سماعة الضبي:

الكوزي - من بني الكوز - كوفي، حذاء، ثقة، روى عن عمه عاصم
الكوزي وعن غير عمه من الرجال، له كتاب، روى عنه: سلمة بن

الخطاب، رجال النجاشي (٦).
٢٤٠٦ / ١٩ - سليمان بن سويد الجعفي:

أسند عنه (٧)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
٢٤٠٧ / ٢٠ - سليمان بن سويد الكالبي:

الجعفري، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
.

____________________
(١) كذا في النسخ الثالث، وفي المصدر: تسعين.

(٢) كذا في نسختي (ش) و (م) والمصدر، وفي نسخة (ت): مائتين، وفي هامش
نسخة (م): مائتين (خ ل).

(٣) رجال الكشي: ٣١٩ / ٥٧٧.
(٤) والظاهر أن ما في الكشي محمول على السهو، كما يظهر من قول النجاشي أنه

عمر إلى سنة إحدى وثالثين ومائتين، ومن قوله: يسترق الناس بشعر السيد في
سنة خمس وعشرين ومائتين، وغيره، (منه قدس سره).

(٥) رجال الشيخ: ٢١٧ / ١٠٥.
(٦) رجال النجاشي: ١٨٤ / ٤٨٧.

(٧) كوفي، (م ت).
(٨) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٧٣.
(٩) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٧٤

(٣٦٣)
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٢٤٠٨ / ٢١ - سليمان بن صالح األحمري:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٤٠٩ / ٢٢ - سليمان بن صالح الجصاص:
روى عن أبي عبد الله عليه السالم، كوفي، ثقة، له كتاب يرويه الحسين بن

هاشم، رجال النجاشي (٢).
له كتاب (٣)، روى عنه: الحسن بن محمد بن سماعة وعبد الله بن

القاسم، الفهرست (٤) (٥).
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦). ثم ذكر في باب من لم

يرو عن األئمة عليهم السالم: أن سليمان بن صالح الجصاص روى عنه: الحسن بن
محمد بن سماعة (٧). والظاهر أن ذكره في باب من لم يرو عن األئمة عليهم السالم

سهو كما يظهر من النجاشي.
٢٤١٠ / ٢٣ - سليمان (٨) بن صالح الشيباني:

موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٨٨.

(٢) رجال النجاشي: ١٨٤ / ٤٨٦.
(٣) أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن الحسن بن محمد بن

سماعة، عنه.
وأخبرنا: جماعة، عن التلعكبري، عن ابن همام، عن محمد بن أخمد بن ثابت

والعاصمي جميعا، عن محمد بن إسحاق الطحان، عن عبد الله بن القاسم، عنه،
ست، (م ت).

(٤) الفهرست: ٧٨ / ٣٣٠.
(٥) وفي نسخة سلمان، (م ت).
(٦) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٩٠.
(٧) رجال الشيخ: ٤٢٧ / ٩.
(٨) سلمان (خ ل)، (م ت).

(٩) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٩١

(٣٦٤)
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٢٤١١ / ٢٤ - سليمان (١) بن صالح المرادي (٢):
الغامدي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

٢٤١٢ / ٢٥ - سليمان بن صرد الخزاعي:
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله (٤) وعلي عليه السالم، المتخلف عنه يوم الجمل،

المروي عن الحسن أو المروي على لسانه كذبا في عذره في التخلف،
رجال الشيخ (٥).

قال الفضل بن شاذان: إنه من التابعين الكبار ورؤسائهم وزهادهم،
رجال الكشي (٦).

٢٤١٣ / ٢٦ - سليمان بن طالب القرشي:
موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

٢٤١٤ / ٢٧ - سليمان بن طريف الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

٢٤١٥ / ٢٨ - سليمان بن عبد الرحمن:
أبو داود الحمار، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٩).
.

____________________
(١) سلمان (خ ل)، (م ت).

(٢) في نسخة (ت): سليمان بن سلمان المرادي...
(٣) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٨٩، وفي بعض نسخه: األزدي.

(٤) رجال الشيخ: ٤٠ / ١٣.

(٥) رجال الشيخ: ٦٦ / ١٢.
(٦) رجال الكشي: ٦٩ / ١٢٤.
(٧) رجال الشيخ: ٢١٧ / ٩٨.
(٨) رجال الشيخ: ٢١٧ / ٩٧.
(٩) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٩٢

(٣٦٥)
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٢٤١٦ / ٢٩ - سليمان بن عبد الرحمن األزدي:
البارقي، موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٤١٧ / ٣٠ - سليمان بن عبد الرحمن العنزي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٤١٨ / ٣١ - سليمان بن عبد الرحمن الهمداني:
كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

٢٤١٩ / ٣٢ - سليمان بن عبد الله:
أبو حامد، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

٢٤٢٠ / ٣٣ - سليمان بن عبد الله:
أبو العالء الغنوي، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٥) (٦).
٢٤٢١ / ٣٤ - سليمان (٧) بن عبد الله البكري:

الصائغ، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
٢٤٢٢ / ٣٥ - سليمان بن عبد الله بن الحسن:

ابن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السالم (٩)، من أصحاب
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٩٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٩٣، وفي بعض نسخه: العبدي.
(٣) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٩٥.
(٤) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٨٦.
(٥) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٨٥.

(٦) التراجم: (٣١ و ٣٢ و ٣٣) ساقطة من نسخة (م).
(٧) سلمان (خ ل)، (م ت).

(٨) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٨٧.
(٩) هاشمي مدني، (م ت)

(٣٦٦)
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الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).
٢٤٢٣ / ٣٦ - سليمان بن عبد الله الديلمي:

أبو محمد، قيل: إن أصله من بجيلة الكوفة، وكان يتجر إلى خراسان،
ويكثر شراء سبي الديلم ويحملهم إلى الكوفة وغيرها، فقيل: الديلمي،

غمز عليه، وقيل: كان غاليا كذابا وكذلك ابنه محمد، ال يعمل بما انفردا به
من الرواية، له كتاب يوم وليلة، روى (٢) عنه: ابنه محمد، رجال النجاشي (٣).

سليمان بن زكريا الديلمي: روى عن أبي عبد الله عليه السالم، كذاب غال،
رجال ابن الغضائري (٤).

قال محمد بن مسعود: قال علي بن محمد: سليمان الديلمي من
الغالة الكبار، رجال الكشي (٥).

والظاهر أن ما ذكره النجاشي غير ما ذكره ابن الغضائري، مع احتمال
اتحادهما، والذي ذكره الكشي أحدهما والله أعلم.

٢٤٢٤ / ٣٧ - سليمان بن عبد الله الطلحي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٤٢٥ / ٣٨ - سليمان بن عبد الله النخعي:
موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٧١.
(٢) يرويه...، جش، (م ت).

(٣) رجال النجاشي: ١٨٢ / ٤٨٢.
(٤) مجمع الرجال ٣: ١٦٥.

(٥) رجال الكشي: ٣٧٥ / ٧٠٤.
(٦) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٨٤.
(٧) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٨١

(٣٦٧)
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٢٤٢٦ / ٢٩ - سليمان بن عبد الله الهذلي:
من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٤٢٧ / ٤٠ - سليمان بن علي األحمسي:
البجلي، موالهم، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٢).
٢٤٢٨ / ٤١ - سليمان بن عمرو بن عبد الله:

ابن وهب النخعي، أبو داود الكوفي (٣)، من أصحاب الصادق عليه السالم،
رجال الشيخ (٤).

ونقل العالمة في الخالصة عن ابن الغضائري: أن سليمان بن عمر (٥)
أبو داود النخعي، يروي عن أبي عبد الله عليه السالم، حدثني أحمد بن محمد بن

موسى، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: كان أبو داود النخعي
يلقبه المحدثون كذاب النخع. ونقل أيضا من كتابه االخر: أن سليمان بن

هارون النخعي أبو داود، ويقال له: كذاب النخع، روى عن أبي عبد الله عليه السالم،
ضعيف جدا (٦)، فتدبر.

٢٤٢٩ / ٤٢ - سليمان بن عمرو األزدي:
الكوفي، أبو عمارة، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ١٦.
(٢) رجال الشيخ: ٢١٧ / ١٠٤.

(٣) أسند عنه، (م ت).
(٤) رجال الشيخ: ٢١٧ / ١٠٢.

(٥) في نسخة (م): عمرو.
(٦) الخالصة: ٢٢٥ / ٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٧ / ١٠٣

(٣٦٨)
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٢٤٣٠ / ٤٣ - سليمان بن قرم بن سليمان:
الضبي الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٤٣١ / ٤٤ - سليمان المؤمن:
من أصحاب الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٤٣٢ / ٤٥ - سليمان بن متوكل (٣) الغزال:
الكناسي الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

٢٤٣٣ / ٤٦ - سليمان بن محرز:
من أصحاب الباقر عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

٢٤٣٤ / ٤٧ - سليمان بن مروان (٦):
كوفي، من أصحاب الباقر (٧) والصادق (٨) عليهما السالم، رجال الشيخ.

٢٤٣٥ / ٤٨ - سليمان بن مسهر:
كان يروي عن خرشة بن الحر الحارثي، وكانا جميعا مستقيمين (٩)،

من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (١٠).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٧٧.
(٢) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ٧.
(٣) في نسخة (م): المتوكل.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٧ / ١١٠، وفي بعض نسخه: سلمان.
(٥) رجال الشيخ: ١٣٧ / ١٠.

(٦) عجلي، جخ، (م ت).
(٧) رجال الشيخ: ١٣٧ / ٢٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢١٧ / ١٠٦.
(٩) وكان األعمش يروي عنه، جخ، (م ت).

(١٠) رجال الشيخ: ٦٧ / ٢٨

(٣٦٩)
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٢٤٣٦ / ٤٩ - سليمان بن معلى بن كنيس:
ضعيف جدا، رجال ابن الغضائري (١).

٢٤٣٧ / ٥٠ - سليمان بن موسى بن الذيال:
الهمداني المشعاري الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٤٣٨ / ٥١ - سليمان مولى الحسين عليه السالم:
قتل معه، رجال الشيخ (٣).

٢٤٣٩ / ٥٢ - سليمان مولى طربال:
روى عن جعفر بن محمد عليهما السالم ذكره ابن نوح، له نوادر، روى عنه:

عباد بن يعقوب (٤)، رجال النجاشي (٥) (٦).
٢٤٤٠ / ٥٣ - سليمان بن مهران:

أبو محمد (٧)، األعمش الكوفي (٨)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال
الشيخ (٩).

.
____________________

(١) مجمع الرجال ٣: ١٦٩.
(٢) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٨٣.
(٣) رجال الشيخ: ١٠١ / ٢.
(٤) األسدي، جش، (م ت).

(٥) رجال النجاشي: ١٨٥ / ٤٨٩.
(٦) سلمان (سليمان خ ل) مولى طربال: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٧ / ٢١،

وفيه: سليمان.
سليمان بن عمران الفراء: مولى طربال، قر جخ، (م ت).

لم يرد له ذكر في نسخنا من رجال الشيخ، وذكره البرقي بهذا العنوان في رجاله من
أصحاب األمام الصادق عليه السالم. رجال البرقي: ٣٢.

(٧) األسدي موالهم، جخ، (م ت).
(٨) الكوفي: لم ترد في نسخة (م).

(٩) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٧٢

(٣٧٠)
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وقال الشهيد الثاني رحمه الله في حاشيته على الخالصة عند ترجمة يحيى
ابن وثاب: إن من أصحابنا الذين صنفوا في الرجال تركوا ذكر األعمش،

ولقد كان حريا بالذكر الستقامته وفضله، وقد ذكره العامة في كتبهم (١) وأثنوا
عليه مع اعترافهم بتشيعه رحمه الله (٢).

قلت: قد ذكره الشيخ في الرجال، وكذا ذكره ابن داود بعنوان:
سليمان بن مهران (٣) األعمش (٤).

٢٤٤١ / ٥٤ - سليمان النخعي:
ذكره العالمة قدس سره في الخالصة، وروى عن الكشي، عن محمد بن
مسعود أنه قال: كتب إلي الفضل بن شاذان يذكر عن ابن أبي عمير، عن

إبراهيم بن عبد الحميد أن سليمان النخعي حج، فتعبد وترك النساء والطيب
والثياب والطعام الطيب، وكان ال يرفع رأسه داخل المسجد إلى السماء (٥)،

انتهى.
ولم أجد في الكشي إال سكين النخعي (٦) وعنده هذه الرواية كما

نقلنا (٧)، والعجب أن العالمة قدس سره ذكره في الباب األول بعنوان: سكين أيضا،
وروى عن الكشي تعبده (٨).

.
____________________

(١) ذكر المفيد في مجالسه طعونا كثيرة عليه وكان بحسب الظاهر منهم، (م ت).
(٢) تعليقة الشهيد الثاني على الخالصة: ٨٦.

(٣) في نسخة (ت): مهرام.
(٤) رجال ابن داود: ١٠٦ / ٧٢٩.

(٥) الخالصة: ٢٢٥ / ٢.
(٦) رجال الكشي: ٣٧٠ / ٦٩١.

(٧) في نسختي (م) و (ت): كما نقلناه.
(٨) الخالصة: ٨٥ / ٦

(٣٧١)
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٢٤٢٤ / ٥٥ - سليمان بن نصر:
أبو عبيدة البكري، الذهلي الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم،

رجال الشيخ (١).
٢٤٤٣ / ٥٦ - سليمان بن وهب العجلي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).
٢٤٤٤ / ٥٧ - سليمان بن هارون األزدي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
٢٤٤٥ / ٥٨ - سليمان بن هارون العجلي:

الكوفي، من أصحاب الباقر (٤) والصادق (٥) عليهما السالم، رجال الشيخ.
٢٤٤٦ / ٥٩ - سليمان بن هارون النخعي:

أبو داود، يقال: كذاب النخع، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، ضعيف
جدا، رجال ابن الغضائري (٦).

٢٤٤٧ / ٦٠ - سليمان بن هالل بن جابان:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧) (٨).

٢٤٤٨ / ٦١ - سليمان بن يعقوب النخعي:
حدثنا محمد بن الحسين بن (٩) محمد بن الفضل، قال: حدثني

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٧ / ١٠٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٧ / ١٠٧.
(٣) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٧٩.
(٤) رجال الشيخ: ١٣٧ / ١٢.
(٥) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٧٨.

(٦) مجمع الرجال ٣: ١٧٠.
(٧) رجال الشيخ: ٢١٧ / ٩٩.

(٨) سليمان بن هالل الكوفي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢١٧ / ١٠١.
(٩) كذا في النسخ والمصدر، وفي هامش النسخ: عن ظ

(٣٧٢)
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عبد الله بن جعفر بن درستويه، قال: قال يعقوب بن سفيان: كان سليمان بن
يعقوب النخعي يكذب على الوقف، الخالصة راويا عن ابن الغضائري (١) (٢).

٢٤٤٩ / ١ - سماعة بن عبد الرحمن المزني:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

٢٤٥٠ / ٢ - سماعة بن مهران بن عبد الرحمن:
الحضرمي، مولى عبد وائل (٤) بن حجر الحضرمي، يكنى أبا ناشرة،

وقيل: أبا محمد، كان يتجر في القز ويخرج به إلى حران، ونزل من الكوفة
كندة (٥)، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم، ومات بالمدينة، ثقة ثقة،

وله
بالكوفة مسجد بحضرموت، وهو مسجد زرعة بن محمد الحضرمي بعده.

وذكر (٦) أحمد بن الحسين رحمه الله (٧): أنه وجد في بعض الكتب أنه مات
سنة خمس وأربعين ومائة في حياة الصادق عليه السالم، وذلك أن الصادق عليه السالم

قال له: إن رجعت لم ترجع إلينا، فأقام عنده فمات في تلك السنة، وكان
عمره نحوا من ستين سنة.

وليس أعلم كيف هذه الحكاية! ألن سماعة روى عن الكاظم عليه السالم،
وهذه الحكاية تتضمن أنه مات في حياة الصادق عليه السالم والله أعلم. له كتاب (٨)

روى عنه: عثمان بن عيسى، رجال النجاشي (٩).
.

____________________
(١) الخالصة: ٢٢٥ / ٢.

(٢) سماعة الحناط كوفي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٩٨.
(٣) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٩٧.

(٤) كذا في نسخة (ش)، وفي نسختي (م) و (ت) والمصدر: عبد بن وائل.
(٥) في المصدر زيادة: ونزل الكوفة في كندة.

(٦) في نسخة (ش): ذكر.
(٧) يفهم منه أن صاحب الرجال كان أحمد، (م ت).

(٨) يرويه عنه جماعة كثيرة منهم، (م ت).
(٩) رجال النجاشي: ١٩٣ / ٥١٧

(٣٧٣)
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من أصحاب الصادق والكاظم عليهم السالم، واقفي، رجال الشيح (١).
٢٤٥١ / ١ - سماك بن حرب الدهلي (٢):

أبو المغيرة، من أصحاب علي بن الحسين عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
٢٤٥٢ / ٢ - سماك بن عبد عوف:

من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
٢٤٥٣ / ١ - سمرة بن جندب (٥):

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٦).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٩٦، ٣٣٧ / ٤.

(٢) كذا في النسخ، وفي المصدر: الذهلي.
(٣) رجال الشيخ: ١١٥ / ١٣.
(٤) رجال الشيخ: ٦٧ / ٢٦.

(٥) وكأن هذا هو الذي روى الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب الكليني قدس سره في الكافي
في باب الضرار من كتاب المعيشة، بطريقين عن أبي جعفر عليه السالم: أنه لم يعمل بقول

النبي صلى الله عليه وآله.
وقد نقل الشيخ عبد الحميد المدائني المعتزلي في شرح نهج البالغة: أن معاوية

بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حتى يروي أن هذه اآلية نزلت في علي عليه السالم:
(ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو

ألد الخصام وإذا تولى سعى في األرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله
ال يحب الفساد) وأن اآلية الثانية نزلت في ابن ملجم، وهي قوله تعالى: (ومن

الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد) فلم يقبل:، فبذل له
مائتي ألف فلم يقبل، فبذل له ثالثمائة ألف فلم يقبل، فبذل له أربعمائة ألف

فقبل، انتهى.
وليس أعلم أن محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري

والترمذي والنسائي وغيرهم من العامة كيف حكموا بصحة األحاديث المستندة إلى
هذا الرجل ومثله!؟، (منه قدس سره). انظر الكافي ٥: ٢٩٢ / ٢ و ٨، البقرة: ٢٠٣ -

٢٠٧، شرح نهج البالغة ٤: ٧٣.
(٦) رجال الشيخ: ٤٠ / ١٠

(٣٧٤)
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٢٤٥٤ / ٢ - سمرة بن ربيعة:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٤٥٥ / ٣ - سمرة بن معين:
أبو محذورة، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٢).

٢٤٥٦ / ١ - سميدع (٣) الهاللي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

٢٤٥٧ / ١ - سنان بن جميل األزدي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

٢٤٥٨ / ٢ - سنان بن طريف (٦):
والد عبد الله (٧)، من أصحاب الباقر (٨) والصادق (٩) والكاظم (١٠) عليهم السالم،

رجال الشيخ.
وقال الكشي: قال أبو الحسن بن أبي طاهر، قال: حدثني محمد بن

يحيى الفارسي، قال: حدثني مكرم بن بشير، عن الفضل بن شاذان، عن
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٦٧ / ١٧.

(٢) رجال الشيخ: ٤١ / ٢٤، وفيه: ابن معير، وفي مجمع الرجال ٣: ١٧١ نقال عنه
كما في المتن.

(٣) في نسختي (م) و (ت): سميذع.
(٤) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ٢٣٥.
(٥) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٨٤.

(٦) في نسختي (م) و (ت): ظريف.
(٧) ابن سنان، مولى قريش، جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٧ / ١٧، ٢٢١ / ١٨٦.

(٨) رجال الشيخ: ١٣٧ / ١٧.
(٩) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٨٦.
(١٠) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ١١

(٣٧٥)
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أبيه، عن يوسف بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان - وكان رحمه الله من
ثقات رجال الصادق عليه السالم - عن الصادق عليه السالم، قال: دخلت عليه وأنا مع

أبي، فقال: يا عبد الله إلزم أباك؟ فإن أباك ال يزداد على الكبر إال خيرا (١) (٢).
٢٤٥٩ / ٣ - سنان بن عبد الرحمن الكوفي:

أخو مقرن، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
٢٤٦٠ / ٤ - سنان بن عبد الرحمن:

مولى بني هاشم، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
وقال العالمة في الخالصة: قال السيد علي بن أحمد العقيقي العلوي:

روى أبي، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن محمد بن
إسحاق بن عمار، عن أبيه، عن الصادق عليه السالم: أن سنان بن عبد الرحمن

من أهل قوله تعالى: (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) (٥). وذكر هذه
الرواية عند ترجمة سنان والد عبد الله (٦). ولم أجد وجها صالحا له (٧).
وذكرهما الشيخ في باب أصحاب الصادق عليه السالم رجلين مختلفين (٨)

كما ذكر ابن داود أيضا (٩).
.

____________________
(١) رجال الكشي: ٤١٠ / ٧٧٠، وفي بعض نسخه: ال يزداد على الكبر إال كبرا.
(٢) سنان بن طريف الثوري: روى عنه: أبو حنيفة السائق، ق جخ، (م ت). رجال

الشيخ: ٢٢١ / ١٨٢، وفيه: سائق الحاج.
(٣) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٢٠٠.
(٤) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٨٠.

(٥) األنبياء: ١٠١.
(٦) الخالصة: ٨٤ / ٢.

(٧) له، لم ترد في نسختي (م) و (ت).
(٨) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٨٠ و ١٨٦.

(٩) رجال ابن داود: ١٠٦ / ٧٣٤ و ٧٣٥

(٣٧٦)
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٢٤٦١ / ٥ - سنان بن عدي الطائي.
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٤٦٢ / ٦ - سنان بن عطية المرهبي:
الهمداني، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٤٦٣ / ٧ - سنان بن مالك النخعي:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

٢٤٦٤ / ٨ - سنان بن وديعة الخثعمي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

٢٤٦٥ / ٩ - سنان بن هارون التميمي:
البرجمي (٥)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٤٦٦ / ١ - سندي بن الربيع (٧) البغدادي:
روى عن أبي الحسن موسى عليه السالم، له كتاب يرويه صفوان بن يحيى

وغيره، رجال النجاشي (٨). له كتاب (٩)، روى عنه: الصفار، الفهرست (١٠).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٨٣.
(٢) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٨١.

(٣) رجال الشيخ: ٦٧ / ٢٤.
(٤) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٨٥.

(٥) الكوفي، (م ت).
(٦) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٢٠١.

(٧) سندي بن الربيع كوفي: كر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٩٩ / ١.
سندي بن الربيع كوفي: ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٥٨ / ٨.

(٨) رجال النجاشي: ١٨٧ / ٤٩٦.
(٩) أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن الصفار، عنه، ست،

(م ت).
(١٠) الفهرست: ٨١ / ٣٤٤

(٣٧٧)
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من أصحاب الرضا (١) والعسكري (٢) عليهما السالم، رجال الشيخ. ثم قال: إنه
في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم (٣):.

٢٤٦٧ / ٢ - سندي بن عيسى الهمداني:
كوفي، ثقة، له كتاب يرويه عباد بن يعقوب، رجال النجاشي (٤).

٢٤٦٨ / ٣ - سندي بن محمد:
ذكرناه بعنوان: أبان بن محمد (٥) (٦).

٢٤٦٩ / ١ - سوار بن مصعب الهمداني:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

٢٤٧٠ / ٢ - سوار بن المنعم بن الحابس:
من أصحاب الحسين عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

٢٤٧١ / ١ - سورة بن كليب (٩) األسدي:
الكوفي، من أصحاب الباقر (١٠) والصادق (١١) عليهما السالم رجال الشيخ.

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٥٨ / ٨.

(٢) رجال الشيخ: ٣٩٩ / ١.
(٣) رجال الشيخ: ٤٢٨ / ١٢.

(٤) رجال النجاشي: ١٨٦ / ٤٩٥.
(٥) تقدم برقم:

(٦) سندي بن محمد: واسمه أبان، يكنى أبا بشر، صليب من جهينة، ويقال: من
بجيلة، وهو األشهر - وهو ابن أخت صفوان بن يحيى - كان ثقة، وجها في أصحابنا

الكوفيين، له كتاب نوادر، روى عنه: محمد بن علي بن محبوب.
ورواه عنه جماعة غير محمد، جش، (م ت). رجال النجاشي: ١٨٧ / ٤٩٧.

(٧) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ٢٣٦.
(٨) رجال الشيخ: ١٠١ / ٦.

(٩) في نسختي (م) و (ت) زيادة: ابن معاوية.
(١٠) رجال الشيخ: ١٣٧ / ١٣، وفيه زيادة: ابن معاوية.

(١١) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٢١٨

(٣٧٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

روى الكشي - بطريق ضعيف - عنه ما يشهد بصحة عقيدته في
الباقر والصادق عليهما السالم (١).

٢٤٧٢ / ٢ - سورة بن كليب النهدي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٤٧٣ / ٣ - سورة بن مجاشع األسدي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

٢٤٧٤ / ١ - سويد بن طالب المهري (٤):
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

٢٤٧٥ / ٢ - سويد بن طلحة األسدي (٦):
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

٢٤٧٦ / ٣ - سويد بن عطية البارقي (٨):
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).

٢٤٧٧ / ٤ - سويد بن عمرو:
ابن أبي المطاع، من أصحاب الحسين عليه السالم، رجال الشيخ (١٠).

.
____________________

(١) رجال الكشي: ٣٧٦ / ٧٠٦.
(٢) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٢٢٠.
(٣) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٢١٩.

(٤) الجدي، (م ت).
(٥) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ٢٣١.

(٦) الكوفي، (م ت).
(٧) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ٢٣٠.

(٨) الكوفي، (م ت).
(٩) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ٢٢٨.

(١٠) رجال الشيخ: ١٠١ / ٤

(٣٧٩)
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٢٤٧٨ / ٥ - سويد بن عمارة العنزي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٤٧٩ / ٦ - سويد بن غفلة (٢):
من أصحاب علي (٣) والحسن (٤) عليهما السالم، رجال الشيخ.

وقال العالمة في الخالصة: قال البرقي: إنه من أولياء أمير
المؤمنين عليهم السالم (٥).

٢٤٨٠ / ٧ - سويد بن مسلم القالء:
مولى شهاب بن عبد ربه، ويقال: سويد مولى محمد بن مسلم،

روى عن أبي عبد الله عليه السالم، ثقة، ذكره أبو العباس في الرجال. له كتاب
روى عنه: علي بن النعمان، رجال النجاشي (٦). ثم قال: إن سويدا مولى
محمد بن مسلم. له كتاب روى عنه: علي بن النعمان (٧). والظاهر أنهما

واحد كما يظهر من كالمه.
وقال الشيخ في الفهرست: سويد القالء (٨)، له كتاب (٩) روى عنه:

علي بن النعمان (١٠). ثم ذكر أن سويدا مولى محمد بن مسلم، له كتاب رواه
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ٢٢٩.

(٢) في نسختي (م) و (ت): عقلة.
(٣) رجال الشيخ: ٦٦ / ٤.
(٤) رجال الشيخ: ٩٤ / ٤.

(٥) الخالصة: ٨٤ / ١، رجال البرقي: ٤.
(٦) رجال النجاشي: ١٩١ / ٥١٠.
(٧) رجال النجاشي: ١٩١ / ٥١١.

(٨) سويد القالء الكوفي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٣ / ٢٢٧.
(٩) أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار والحسين بن متيل، عن

محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد، ست، (م ت).
(١٠) الفهرست: ٧٨ / ٣٣١

(٣٨٠)
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حميد بن زياد (١).
٢٤٨١ / ٨ - سويد بن مقرن (٢):

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٣).
٢٤٨٢ / ٩ - سويد بن النعمان:

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٤).
٢٤٨٣ / ١٠ - سويد بن النعمان الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
٢٤٨٤ / ١ - سهل بن أبي حثمة (٦):

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٧).
٢٤٨٥ / ٢ - سهل بن أحمد بن عبد الله:

ابن أحمد بن سهل الديباجي، أبو محمد، ال بأس به، كان يخفى
أمره كثيرا ثم ظاهر بالدين في آخر عمره. له كتاب إيمان أبي طالب عليه السالم،

أخبرني (٨): عدة من أصحابنا وأحمد بن عبد الواحد، رجال النجاشي (٩).
.

____________________
(١) الفهرست: ٧٨ / ٣٣٢.
(٢) مقدن (خ ل)، (م ت).

(٣) رجال الشيخ: ٤٠ / ٢٣.

(٤) رجال الشيخ: ٤٠ / ١٧.
(٥) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ٢٢٦.

(٦) كذا في نسختي (ش) و (م)، وفي نسخة (ت): خثمة.
(٧) رجال الشيخ: ٤٠ / ٦، وفيه: خيثمة، وفي مجمع الرجال ٣: ١٧٧ نقال عنه:

خثمة، وكتب القهبائي عليها: كذا بال ياء في األصل.
(٨) في نسخة (م) والمصدر زيادة: به.

(٩) رجال النجاشي: ١٨٦ / ٤٩٣

(٣٨١)
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كان ضعيفا، يضع األحاديث ويروي عن المجاهيل، وال بأس بما
رواه من األشعثيات ومما يجري مجراه مما رواه غيره، رجال ابن الغضائري (١).
في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم (٢)، رجال الشيخ (٣). وذكره ابن داود

في البابين (٤).
٢٤٨٦ / ٣ - سهل بن بحر الفارسي:

كان مقيما بكش، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٥).
٢٤٨٧ / ٤ - سهل بن الحسن الصفار:

أخو محمد، روى عن يوسف بن الحارث الكميداني، عن
عبد الرحمن العرزمي كتابه. روى عنه: أخوه محمد بن الحسن، في من لم

يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٦).
٢٤٨٨ / ٥ - سهل بن حنيف (٧):

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله (٨) وعلي عليه السالم، كان واليه على المدينة،
يكنى أبا محمد، رجال الشيخ (٩) (١٠).

____________________
(١) مجمع الرجال ٣: ١٧٧.

(٢) بغدادي، سمع منه التلعكبري، وله منه إجازة والبنه. أخبرنا عنه: الحسين بن
عبيد الله، يكنى أبا محمد، جخ، (م ت).

(٣) رجال الشيخ: ٤٢٧ / ٣.
(٤) رجال ابن داود: ١٠٧ / ٧٤٣، ٢٤٩ / ٢٢٨.

(٥) رجال الشيخ: ٤٢٧ / ١.
(٦) رجال الشيخ: ٤٢٧ / ٧، وفيه: الكمنداني، وفيه أيضا بدل العرزمي: البرزمي.

(٧) األنصاري، عربي، (م ت). رجال الشيخ: ٦٦ / ٣.
(٨) رجال الشيخ: ٤٠ / ٦.
(٩) رجال الشيخ: ٦٦ / ٣.

(١٠) روي أنه قال أمير المؤمنين عليه السالم - وقد توفي سهل بن حنيف األنصاري، رحمه الله بالكوفة، مرجعه
من صفين، وكان من أحب الناس إليه -: لو أحبني جبل

لتهافت، نهج، (م ت). شرح نهج البالغة ١٨: ٢٧٥ / ١٠٨

(٣٨٢)
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قال محمد بن مسعود: حدثني محمد بن نصير، قال: حدثني محمد
ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن الصادق عليه السالم،

قال: كبر أمير المؤمنين عليه السالم على سهل بن حنيف - وكان بدريا - خمس
تكبيرات، ثم مشى به ساعة، ثم وضعه، ثم كبر خمس تكبيرات اخر،
يصنع به ذلك حتى بلغ خمسا وعشرين تكبيرة، رجال الكشي (١).
ثم قال الكشي: قال الفضل بن شاذان: إنه من السابقين الذين رجعوا

إلى أمير المؤمنين عليه السالم (٢).
٢٤٨٩ / ٦ - سهل بن زاذويه:

أبو محمد القمي، ثقة، جيد الحديث، نقي الرواية، معتمد عليه،
ذكر ذلك ابن نوح. له كتاب فضل الموالي، وكتاب الرد على مبغضي آل
محمد عليهم السالم، روى عنه: محمد بن سهل، رجال النجاشي (٣).

٢٤٩٠ / ٧ - سهل بن زياد:
أبو سعيد اآلدمي الرازي، كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه (٤)،
وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، وأخرجه

من قم إلى الري وكان يسكنها. وقد كاتب أبا محمد العسكري عليه السالم على
يد محمد بن عبد الحميد العطار للنصف من شهر ربيع اآلخر سنة

.
____________________

(١) رجال الكشي: ٣٧ / ٧٥.

(٢) رجال الكشي: ٣٨ / ٧٨.
(٣) رجال النجاشي: ١٨٦ / ٤٩٢.

(٤) حكم الصدوق بصحة حديث فيه سهل - صريحا وضمنا - في جميع أخباره،
وكذا الكليني رضي الله عنه، (م ت). راجع الفقيه ١: ٣ والكافي ١: ٧

(٣٨٣)
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خمس وخمسين ومائتين، ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن
الحسين رحمهما الله. له كتاب التوحيد رواه أبو الحسن العباس بن أحمد بن
الفضل بن محمد الهاشمي الصالحي، عن أبيه، عنه. وله كتاب النوادر روى

عنه: علي بن محمد، رجال النجاشي (١).
ثقة، من أصحاب الجواد (٢) والهادي (٣) والعسكري (٤) عليهم السالم، رجال

الشيخ.
ضعيف، له كتاب (٥) روى عنه: محمد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن

أبي عبد الله، الفهرست (٦).
كان ضعيفا جدا، فاسد الرواية والمذهب، وكان أحمد بن محمد بن

عيسى األشعري أخرجه عن قم وأظهر البراءة منه ونهى الناس عن السماع
منه والرواية عنه، ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل، رجال ابن

الغضائري (٧).
وسيجئ بعض أحواله عند ترجمة صالح بن أبي حماد (٨).

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ١٨٥ / ٤٩٠.
(٢) رجال الشيخ: ٣٧٥ / ١.
(٣) رجال الشيخ: ٣٨٧ / ٤.
(٤) رجال الشيخ: ٣٩٩ / ٢.

(٥) أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسين (الحسن خ ل)، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل.

ورواه ابن الوليد، عن سعد والحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه، ست،
(م ت).

(٦) الفهرست: ٨٠ / ٣٤٠.
(٧) رجال ابن الغضائري ٣: ١٧٩.

(٨) سيأتي برقم: ٢٥٧٣ / ٦

(٣٨٤)
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٢٤٩١ / ٨ - سهل بن سعد الساعدي:
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله (١) وعلي عليه السالم (٢)، رجال الشيخ.

٢٤٩٢ / ٩ - سهل بن شعيب:
مولى قريش، الكوفي (٣)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٤).
٢٤٩٣ / ١٠ - سهل بن الهرمزدان:

قمي، ثقة، قليل الحديث. له كتاب النوادر روى عنه: الحسن بن
علي الزيتوني، رجال النجاشي (٥).

وفي الخالصة والفهرست: الهرمزان (٦) بدون الدال (٧). وفي اإليضاح
كما في النجاشي (٨).

٢٤٩٤ / ١١ - سهل بن اليسع بن عبد الله:
ابن سعد األشعري، قمي (٩)، ثقة، روى عن موسى والرضا عليه السالم.

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٤٠ / ٧.
(٢) رجال الشيخ: ٦٦ / ١٤.

(٣) الذي يقال له: النهمي، (م ت).
(٤) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٢١٢.

(٥) رجال النجاشي: ١٨٥ / ٤٩١، وفيه: الهرمزان.
(٦) له كتاب، أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن الحسن بن

علي الزيتوني، عنه، ست، (م ت).
(٧) الخالصة: ٨١ / ٢، الفهرست: ٨١ / ٣٤٦.

(٨) إيضاح االشتباه: ١٩٦ / ٣١٣.
(٩) م ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٥٨ / ٢ في أصحاب األمام الرضا عليه السالم،

وفيه: من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السالم. ولم يرد له ذكر في أصحاب األمام
الكاظم عليه السالم

(٣٨٥)
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له كتاب روى عنه: ابنه محمد بن سهل، رجال النجاشي (١).
٢٤٩٥ / ١ - سهيل بن زياد:

أبو يحيى الواسطي (٢)، لقى العسكري عليه السالم، أمه بنت محمد بن
النعمان بن (٣) جعفر األحول مؤمن الطاق شيخنا المتكلم رحمه الله، وقال بعض

أصحابنا: لم يكن سهيل بكل الثبت في الحديث. له كتاب روى عنه:
محمد بن هارون، رجال النجاشي (٤).

حديثه يعرف تارة وينكر أخرى، ويجوز أن يخرج شاهدا، رجال
ابن الغضائري (٥).

روى عنه البرقي، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٥).
٢٤٩٦ / ١ - سيابة بن ناجية (٧) المدني:

ذكر ذلك سعد بن عبد الله، وقال: له كتاب، رجال النجاشي (٨).
من أصحاب الكاظم عليه السالم (٩)، رجال الشيخ (١٠).

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ١٨٦ / ٤٩٤.
(٢) له كتاب، أخبرنا: ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله
والحميري، عن أحمد بن محمد وأحمد بن أبي عبد الله، عن أبي يحيى سهيل بن

زياد، ست، (م ت). الفهرست: ٨٠ / ٣٤١.
(٣) كذا في النسخ، وفي المصدر: أبو.

(٤) رجال النجاشي: ١٩٢ / ٥١٣.
(٥) مجمع الرجال ٣: ١٨١.

(٦) رجال الشيخ: ٤٢٧ / ١٠، وفيه: سهل.
(٧) في بعض النسخ: بالحاء، (م ت).
(٨) رجال النجاشي: ١٩٤ / ٥١٩.

(٩) له كتاب، (م ت).
(١٠) رجال الشيخ: ٣٣٧ / ٥

(٣٨٦)
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٢٤٩٧ / ١ - سيحان بن صوحان العبدي:
أخو صعصعة (١)، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٤٩٨ / ١ - سيد بن عبيد (٣):
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

٢٤٩٩ / ٢ - السيد بن محمد الحميري:
ذكرناه بعنوان: إسماعيل بن محمد الحميري (٥).

٢٥٠٠ / ١ - سير:
أبو جميلة، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٦) (٧).

٢٥٠١ / ١ - سيف التمار:
سيجئ بعنوان: سيف بن سليمان التمار (٨).

٢٥٠٢ / ٢ - سيف بن الحارث الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).

.
____________________

(١) في نسخة (ش) زيادة: ل، ولم يرد له ذكر في نسخنا من رجال الشيخ في
أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله لم نظفر بأي مصدر يذكر أنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله.

(٢) رجال الشيخ: ٦٦ / ٦.
(٣) ابن البختري، (م ت).

(٤) رجال الشيخ: ٦٧ / ٢٢.
(٥) تقدم برقم:

(٦) رجال الشيخ: ٤٠ / ١٩.
(٧) سيف بياع الهروي: الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٢١١.

(٨) سيأتي برقم: ٢٥٠٣ / ٣.
(٩) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٢١٠، وفيه: ابن الخازن، وفي مجمع الرجال ٣: ١٨٦ نقال

عنه كما في المتن

(٣٨٧)
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٢٥٠٣ / ٣ - سيف بن سليمان التمار (١):
أبو الحسن، كوفي، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، ثقة وابنه الحسن بن
سيف روى عنه: الحسن بن علي بن فضال. له كتاب روى عنه: محمد بن

أبي حمزة، رجال النجاشي (٢).
سيف التمار، له كتاب (٣) روى عنه: الحسن بن محمد (٤) بن سماعة،

الفهرست (٥).
٢٥٠٤ / ٤ - سيف بن عبد الرحمن:

أبو الهذيل التميمي، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال
الشيخ (٦).

٢٥٠٥ / ٥ - سيف بن عمارة الجعفي (٧):
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

٢٥٠٦ / ٦ - سيف بن عميرة النخعي (٩):
عربي، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم

.
____________________

(١) كوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٢٠٥.
(٢) رجال النجاشي: ١٨٩ / ٥٠٥.

(٣) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن الحسن بن محمد بن
سماعة، عنه، ست، (م ت).

(٤) في نسخة (ت): محبوب.
(٥) الفهرست: ٧٨ / ٣٣٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٢٠٧.
(٧) موالهم، (م ت).

(٨) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٢٠٨.
(٩) الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٢٠٩.

له كتاب، م جخ، (م ت)، رجال الشيخ: ٣٣٧ / ٣

(٣٨٨)
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له كتا ب (١) روى عنه: محمد بن خالد الطيالسي، رجال النجاشي (٢).
ثقة، له كتاب (٣) روى عنه: علي بن الحكم، الفهرست (٤).

ثقة، من أصحاب الكاظم عليه السالم، واقفي، له كتاب، معالم العلماء (٥).
٢٥٠٧ / ٧ - سيف بن مالك:

من أصحاب الحسين عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
٢٥٠٨ / ٨ - سيف بن مصعب العبدي:
ذكرناه بعنوان: سفيان بن مصعب (٧).
٢٥٠٩ / ٩ - سيف بن المغيرة التمار:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
.

____________________
(١) له كتاب، لم ترد في نسخة (م).
(٢) رجال النجاشي: ١٨٩ / ٥٠٤.

(٣) أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمد
ابن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن

سيف، ست، (م ت).
(٤) الفهرست: ٧٨ / ٣٣٤.

(٥) معالم العلماء: ٥٦ / ٣٧٧.
(٦) رجال الشيخ: ١٠١ / ٣.
(٧) تقدم برقم: ٢٣١٨ / ٢٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٢٠٦

(٣٨٩)
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باب الشين
٢٥١٠ / ١ - شاذان بن الخليل:

والد الفضل بن شاذان النيشابوري، من أصحاب الجواد عليه السالم، رجال
الشيخ (١).

من أصحاب يونس، الخالصة (٢).
٢٥١١ / ١ - شاه رئيس:

أبو عبد الله الكندي، قال نصر بن الصباح: إنه من الغالة الكبار
الملعونين في وقت علي بن محمد العسكري عليه السالم، رجال الكشي (٣).

٢٥١٢ / ١ - شاهويه بن عبد الله الجالب:
من أصحاب الهادي (٤) والعسكري (٥) عليهما السالم، رجال الشيخ.

٢٥١٣ / ١ - شبابة بن المعتمر العجلي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٥١٤ / ١ - شبث بن ربعي:
رجع إلى الخوارج، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٧). وفي

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٧٦ / ١.
(٢) الخالصة: ٨٧ / ٣.

(٣) رجال الكشي: ٥٢٢ / ١٠٠٢، ولم يرد فيه: في وقت علي بن محمد العسكري عليه السالم.
(٤) رجال الشيخ: ٣٨٧ / ١.
(٥) رجال الشيخ: ٣٩٩ / ١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ١٦.
(٧) رجال الشيخ: ٦٨ / ٦

(٣٩٠)
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بعض النسخ: شيث، بالياء المنقطة تحتها نقطتين.
وأما في الخالصة: بالباء المنقطة تحتها نقطة (١).

٢٥١٥ / ١ - شبيب بن عبد الله النهشلي:
من أصحاب الحسين عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٥١٦ / ١ - شتير بن شكل العبسي:
قال سعد: شبير (٣)، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

ونقل العالمة في آخر الباب األول من الخالصة عن البرقي: أنه من
خواص أمير المؤمنين عليه السالم (٥).

٢٥١٧ / ٢ - شتير:
سيجئ عند ترجمة شرحبيل (٦).

٢٥١٨ / ١ - شتيرة:
من أصحاب أمير المؤمنين عليه السالم (٧)، قال الكشي: قال محمد بن مسعود:

حدثني علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني العباس بن عامر وجعفر بن
محمد بن حكيم، عن أبان بن عثمان، عن الحارث - النصري - ابن المغيرة،

قال: سمعت عبد الملك بن أعين يسأل أبا عبد الله عليه السالم... إلى أن قال له:
فهلك الناس إذن؟ قال: إي والله يا ابن أعين، هلك الناس أجمعون، قلت: من

.
____________________

(١) الخالصة: ٢٢٩ / ١.
(٢) رجال الشيخ: ١٠١ / ١.

(٣) في نسختي (م) و (ت): شتير.
(٤) رجال الشيخ: ٦٨ / ٣.

(٥) الخالصة: ١٩٣، رجال البرقي: ٥، وفيهما: شبير.
(٦) سيأتي برقم: ٢٥٢٤ / ٢.

(٧) انظر رجال الكشي: ١١ / ٢٤ ورجال الشيخ: ٦٨ / ٩، وفيه: شتير

(٣٩١)
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في الشرق ومن في الغرب؟ قال: فقال: إنها فتحت على الضالل، أي والله،
ولكن إال ثالثة، ثم لحق أبو ساسان وعمار وشتيرة وأبو عمرة فصاروا سبعة (١).

٢٥١٩ / ١ - شجرة بن ميمون:
أبي أراكة (٢)، النبال الوابشي، موالهم كوفي، من أصحاب الباقر (٣)

والصادق (٤) عليهما السالم، رجال الشيخ.
ووثقه النجاشي عند ترجمة ابنه علي بن شجرة (٥).

٢٥٢٠ / ١ - شداد بن األزمع الهمداني:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٥٢١ / ٢ - شداد بن أوس:
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٧).

٢٥٢٢ / ١ - شديد بن عبد الرحمن (٨) األزدي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).

.
____________________

(١) رجال الكشي: ٧ / ١٤.
(٢) في النجاشي عند ذكر علي بن شجرة: ميمون بن أبي أراكة. وكذا في صه هنا

وفي علي بن شجرة.
وأما في جخ هنا وفي بشر بن ميمون: ميمون أبو أراكة، فتدبر، (منه قدس سره). انظر رجال

النجاشي: ٢٧٥ / ٧٢٠ والخالصة: ٨٧ / ٤ و ١٠٢ / ٦٣ ورجال الشيخ: ٢٢٤ / ٢٠ و ١٢٧ / ٤.
(٣) رجال الشيخ: ١٣٨ / ١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ٢٠.
(٥) رجال النجاشي: ٢٧٥ / ٧٢٠.

(٦) رجال الشيخ: ٦٨ / ٢.

(٧) رجال الشيخ: ٤١ / ١.
(٨) تقدم في سدير دعاء الصادق عليه السالم له وألخيه عبد السالم، ووقع التصحيف كما نبه

به موالنا االسترآبادي في رجاله، (م ح ق ي). تقدم برقم: ٢١٧٦ / ١.
(٩) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ٢١

(٣٩٢)
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٢٥٢٣ / ١ - شرحبيل بن سعد:
مولى، أنصاري (١)، من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال

الشيخ (٢).
٢٥٢٤ / ٢ - شرحبيل:

وهبيرة وكريب وبريد وشمير - ويقال: شتير - هؤالء إخوة بني
شريح، قتلوا بصفين كل واحد يأخذ الراية بعد اآلخر حتى قتلوا، من

أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
٢٥٢٥ / ٣ - شرحبيل بن العالء الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
٢٥٢٦ / ٤ - شرحبيل بن مدرك الجعفي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥) (٦).
٢٥٢٧ / ١ - شريح بن سعد بن حارثة:

من أصحاب الحسين عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
.

____________________
(١) مولى بني حنظلة منهم، مدني، (م ت).

(٢) رجال الشيخ: ١١٥ / ٢.
(٣) رجال الشيخ: ٦٨ / ٩، وفيه بدل شمير: سمير.

(٤) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ١٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ١٩.
(٦) السيد عز الدين شرفشاه بن محمد: الحسيني األفطسي النيسابوري، المعروف

بزيارة، المدفون بالغري، عالم فاضل، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين:
٩٦ / ١٩٤، وفي بعض نسخه: بزبارة.

السيد أبو علي شرفشاه بن عبد المطلب بن جعفر: الحسيني األفطسي
األصبهاني، عالم، فاضل، نسابة، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين:

.٩٥ / ١٩٣
(٧) رجال الشيخ: ١٠١ / ٢

(٣٩٣)
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٢٥٢٨ / ٢ - شريح بن قدامة السلمي:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٥٢٩ / ٣ - شريح بن النعمان الهمداني:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٥٣٠ / ١ - شريد بن سويد:
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٣). وفي نسخة: شريك.

٢٥٣١ / ١ - شريس:
أبو عمارة العبدي، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

الشيخ (٤) (٥).
٢٥٣٢ / ١ - شريف بن سابق التفليسي (٦):

أبو محمد، أصله كوفي، انتقل إلى تفليس، صاحب الفضل بن
أبي قرة. له كتاب (٧) روى أحمد بن محمد، عن أبيه، عنه، رجال

النجاشي (٨).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٦٨ / ٥.
(٢) رجال الشيخ: ٦٨ / ١.

(٣) رجال الشيخ: ٤١ / ٣، وفي بعض نسخه: شريك.
(٤) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ٢٣.

(٥) شريس الوابشي كوفي: قر ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٤ / ٢٢، وفيه:
روى عنهما عليهما السالم، ولم يرد له ذكر في أصحاب األمام الباقر عليه السالم.

(٦) له كتاب، أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن أبيه، عن شريف. ورواه أحمد، عن شريف بال واسطة، ست،

(م ت). الفهرست: ٨٢ / ٣٥٥.
(٧) يرويه جماعة، منهم أحمد، جش، (م ت).

(٨) رجال النجاشي: ١٩٥ / ٥٢٢

(٣٩٤)
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روى عن الفضل بن أبي قرة السمندي، عن الصادق عليه السالم. وهو
ضعيف مضطرب، رجال ابن الغضائري (١).

في من لم يرو عن األئمة (٢) عليهم السالم، رجال الشيخ (٣).
٢٥٣٣ / ١ - شريك األعور السلمي:

النخعي، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
٢٥٣٤ / ٢ - شريك بن سويد:

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٥) في نسخة.
٢٥٣٥ / ١ - شعبة بن الحجاج (٦):

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
٢٥٣٧ / ١ - شعيب بن أعين الحداد:

كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، ذكره أصحابنا في الرجال.
له كتاب يرويه جماعة منهم بكر بن جناح (٨) قال: حدثنا (٩) أبي وأبو خالد

المكفوف، عنه، رجال النجاشي (١٠).
...

____________________
(١) مجمع الرجال ٣: ١٩٠.

(٢) روى عنه: البرقي أحمد، (م ت).
(٣) رجال الشيخ: ٤٢٨ / ٣.

(٤) رجال الشيخ: ٦٨ / ٧، وفي بعض نسخه: شريك بن األعور.
(٥) رجال الشيخ: ٤١ / ٣، وفي بعض نسخه: شريد.

(٦) ابن الورد، أبو بسطام األزدي العتكي الواسطي، أسند عنه، ق جخ، (م ت).
(٧) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ١٧.

(٨) قال محمد بن بكر بن جناح: حدثنا أبي وأبو خالد المكفوف، جش، (م ت).
(٩) في نسختي (م) و (ت): حدثني.

(١٠) رجال النجاشي: ١٩٥ / ٥٢١، وفيه: محمد بن بكر بن جناح قال: حدثنا

(٣٩٥)
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له (١) أصل (٢)، روى عنه: ابن أبي عمير والحسن بن محمد بن
سماعة، الفهرست (٣).

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤). ثم قال (٥): في من لم
يرو عن األئمة (٦) عليهم السالم.

وروى الكشي، عن محمد بن مسعود، عن علي بن الحسن بن
فضال: أنه ثقة، يروي عنه: سيف بن عميرة (٧).

٢٥٣٧ / ٢ - شعيب بن بكر بن عبد الله:
ابن سعد األشعري، القمي، من أصحاب الباقر والصادق عليهما السالم،

رجال الشيخ (٨).
٢٥٣٨ / ٣ - شعيب بن حماد:

من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
٢٥٣٩ / ٤ - شعيب بن خالد البجلي:

دخل الري، أسند عنه، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١٠).
____________________

(١) كوفي ثقة، (م ت).
(٢) أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن

عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه.
ورواه حميد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عنه، ست، (م ت).

(٣) الفهرست: ٨٢ / ٣٥٤.
(٤) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ٢.

(٥) روى عنه: ابن سماعة، (م ت).
(٦) رجال الشيخ: ٤٢٨ / ٢.

(٧) رجال الكشي: ٣١٨ / ٥٧٤.
(٨) رجال الشيخ: ٢٦٥ / ٧١١ ضمن ترجمة عيسى أبو (بن خ ل) بكر بن عبد الله...،

وفيه: روى عنهما عليهما السالم.
(٩) رجال الشيخ: ٣٥٨ / ١.
(١٠) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ١

(٣٩٦)
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٢٥٤٠ / ٥ - شعيب بن راشد التميمي:
األنماطي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٥٤١ / ٦ - شعيب بن رجاء األزدي:
الصيرفي الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٥٤٢ / ٧ - شعيب بن عبد ربه (٣):
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

٢٥٤٣ / ٨ - شعيب بن عبيد الهمداني (٥):
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٥٤٤ / ٩ - شعيب العقرقوفي:
سيجئ بعنوان: شعيب بن يعقوب (٧).

٢٥٤٥ / ١٠ - شعيب بن عمارة المرهبي:
الهمداني، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

٢٥٤٦ / ١١ - شعيب بن فضالة الجعفي (٩):
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١٠).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ١٠.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ١٢.
(٣) صاحب الطيالسي، كوفي، ق جخ، (م ت).

(٤) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ١١.
(٥) موالهم، الكوفي، (م ت).
(٦) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ٣.

(٧) سيأتي برقم: ٢٥٥٣ / ١٨.
(٨) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ٨.

(٩) موالهم، (م ت).
(١٠) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ٦، ولم يرد فيه: الكوفي

(٣٩٧)
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٢٥٤٧ / ١٢ - شعيب المحاملي:
روى عنه: البرقي، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (١).

له كتاب (٢)، روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عنه،
الفهرست (٣).

٢٥٤٨ / ١٣ - شعيب بن مزيد (٤):
أخو مفضل، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

٢٥٤٩ / ١٤ - شعيب بن مقالص اليربوعي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٥٥٠ / ١٥ - شعيب مولى علي بن الحسين عليه السالم:
روى الكشي - بطريق ضعيف - عن الصادق عليه السالم أنه قال: شعيب

مولى علي بن الحسين عليه السالم، وكان فيما علمناه خيارا (٧).
٢٥٥١ / ١٦ - شعيب بن ميثم التمار:

األسدي الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
٢٥٥٢ / ١٧ - شعيب بن نافع األموي:

موالهم، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٤٢٨ / ١.

(٢) أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله،
عن أبيه، عنه، ست، (م ت).
(٣) الفهرست: ٨٢ / ٣٥٣.

(٤) في نسخة (م): مرثد.
(٥) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ٢٤، وفي بعض نسخه: مرثد.

(٦) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ٤.
(٧) رجال الكشي: ١٢٨ / ٢٠٥.

(٨) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ٩.
(٩) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ٥

(٣٩٨)
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٢٥٥٣ / ١٨ - شعيب بن يعقوب العقرقوفي (١):
له أصل (٢)، روى عنه: حماد بن عيسى وابن أبي عمير،

الفهرست (٣).
شعيب العقرقوفي: أبو يعقوب، ابن أخت أبي بصير يحيى بن

القاسم، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السالم، ثقة، عين، له كتاب (٤)،
رجال النجاشي (٥) (٦).

٢٥٦٤ / ١ - شقيق بن ثور:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

٢٥٥٥ / ٢ - شقيق بن سلمة:
يكنى أبا وداك، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

٢٥٥٦ / ١ - شوذب مولى شاكر:
من أصحاب الحسين عليه السالم، رجال الشيخ (٩).

.
____________________

(١) ق جخ، م جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٤ / ٧، ٣٣٨ / ١.
(٢) أخبرنا به: الحسين بن عبيد الله، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن

إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ومحمد بن أبي عمير، عنه.
وأخبرنا: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد وعلي

ابن السندي، عن ابن أبي عمير وحماد بن عيسى، عنه، ست، (م ت).
(٣) الفهرست: ٨٢ / ٣٥٢.

(٤) يرويه حماد بن عيسى وغيره، جش، (م ت).
(٥) رجال النجاشي: ١٩٥ / ٥٢٠.

(٦) شعيب بن واقد، له كتاب، روى عنه: الصدوق باسناده إلى محمد بن زكريا
الجوهري، الغالبي البصري، (م ت). مشيخة الفقيه ٤: ١١٤.

(٧) رجال الشيخ: ٦٨ / ٨.

(٨) رجال الشيخ: ٦٨ / ٤.
(٩) رجال الشيخ: ١٠١ / ٣

(٣٩٩)
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٢٥٥٧ / ١ - شهاب بن زيد البارقي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٥٥٨ / ٢ - شهاب بن عبد ربه (٢):
ابن أبي ميمونة، مولى (بني) (٣) نصر بن قعين من بني أسد، روى

عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهم السالم، وكان موسرا ذا حال. وذكر ابن بطة: أن
له كتابا، روى عنه: ابن أبي عمير، رجال النجاشي في هذا الموضع (٤).

ووثقه عند ترجمة إسماعيل بن عبد الخالق (٥).
وقال الكشي: شهاب وعبد الرحيم وعبد الخالق ووهب، ولد

عبد ربه، من موالي بني أسد، من صلحاء الموالي (٦).
ثم روى الكشي - بطريق ضعيف - ما يدل على ذمه (٧). وروى ما

يتعلق بمدحه أيضا (٨).
وذكره العالمة وابن داود ولم يوثقاه صريحا في هذا الموضع (٩)،

وينبغي أن يوثقاه لتوثيق النجاشي إياه عند ذكر إسماعيل بن عبد الخالق كما
وثقاه أيضا (١٠).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ١٣.
(٢) األسدي، موالهم، الصيرفي الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٤ / ١٤.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (ش).
(٤) رجال النجاشي: ١٩٦ / ٥٢٣.

(٥) رجال النجاشي: ٢٧ / ٥٠.
(٦) رجال الكشي: ٤١٣ / ٧٧٨.
(٧) رجال الكشي: ٤١٣ / ٧٨٠.

(٨) رجال الكشي: ٤١٤ / ٧٨١ و ٧٨٣.
(٩) الخالصة: ٨٧ / ٢، رجال ابن داود: ١٠٩ / ٧٦٠.
(١٠) الخالصة: ٩ / ١١، رجال ابن داود: ٥٠ / ١٨٧

(٤٠٠)
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وقال الشيخ في الفهرست: له أصل (١)، روى عنه ابن أبي
عمير (٢).

٢٥٥٩ / ٣ - شهاب بن محمد الزبيدي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

٢٥٦٠ / ١ - شهر بن عبد الله بن حوشب:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

٢٥٦١ / ١ - شيبة بن عبد الرحمن:
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٥).

٢٥٦٢ / ٢ - شيبة بن نعامة الضبي:
البصري، من أصحاب علي بن الحسين عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٥٦٣ / ١ - شيث بن ربعي:
ذكرناه بعنوان: شبث بن ربعي (٧).

.
____________________

(١) أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه، ست، (م ت).

(٢) الفهرست: ٨٣ / ٣٥٦.
(٣) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ١٥.
(٤) رجال الشيخ: ٦٨ / ١٠.
(٥) رجال الشيخ: ٤١ / ٢.

(٦) رجال الشيخ: ١١٥ / ١.
(٧) تقدم برقم: ٢٥١٤ / ١

(٤٠١)
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باب الصاد
٢٥٦٤ / ١ - صابر بن عبد الله الهاشمي:

موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١) (٢).
٢٥٦٥ / ٢ - صابر مولى بسام (٣) بن عبد الله:

الصيرفي، مولى بني أسد، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، له كتاب،
روى عنه: أبو الصباح، رجال النجاشي (٤) (٥).

٢٥٦٦ / ١ - صادق بن األشعث:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٥٦٧ / ١ - صارم بن علوان الجوخي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٣٥.
(٢) صابر، روى عنه: شعيب الحداد، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٣٤.

صابر مولى معاذ بياع األكسية، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٣٣،
وفيه: بياع األكيسة.

(٣) ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٣٢.
(٤) رجال النجاشي: ٢٠٣ / ٥٤٣.

(٥) القاضي أشرف الدين صاعد بن محمد بن صاعد البريدي اآلبي، فاضل، متبحر،
له تصانيف، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ١٠٠ / ٢٠٢.

القاضي صاعد بن منصور بن صاعد المازندراني، فقيه، دين، ب، (م ت).
فهرست منتجب الدين: ١٠٠ / ٢٠٤.

(٦) رجال الشيخ: ٦٩ / ٥.
(٧) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٤٤

(٤٠٢)
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٢٥٦٨ / ١ - صالح أبو خالد القماط:
سيجئ بعنوان: صالح بن خالد (١).

٢٥٦٩ / ٢ - صالح أبو محمد:
له روايات (٢)، روى عنه: القاسم بن إسماعيل وأحمد بن ميثم،

الفهرست (٣).
٢٥٧٠ / ٣ - صالح أبو مقاتل الديلمي:

ذكره أحمد بن الحسين وقال: صنف كتابا في اإلمامة، رجال النجاشي (٤).
٢٥٧١ / ٤ - صالح بن أبي األسود (٥):

الحناط الليثي، موالهم، كوفي (٦)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال
الشيخ (٧).

٢٥٧٢ / ٥ - صالح بن أبي حسان:
المدني، من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٨).

٢٥٧٣ / ٦ - صالح بن أبي حماد:
أبو الخير الرازي - واسم أبي الخير زادبه (٩) - لقى أبا الحسن

.
____________________

(١) سيأتي برقم: ٢٥٧٧ / ١٠.
(٢) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل وأحمد

ابن ميثم، عنه، ست، (م ت).
(٣) الفهرست: ٨٥ / ٣٦٧.

(٤) رجال النجاشي: ١٩٨ / ٥٢٧.
(٥) له كتاب، ست، (م ت). الفهرست: ٨٤ / ٣٦٢، وفيه: ابن األسود.

(٦) أسند عنه، (م ت).
(٧) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ٤.
(٨) رجال الشيخ: ١١٦ / ٢.

(٩) كذا في نسخة (ش). وفي نسختي (م) و (ت): زاذبه

(٤٠٣)
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العسكري عليه السالم، وكان أمره ملتبسا، يعرف وينكر. له كتب، روى عنه:
سعد بن عبد الله، رجال النجاشي (١).

له كتاب (٢)، روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله، الفهرست (٣).
من أصحاب الجواد (٤) (٥) والهادي (٦) والعسكري (٧) عليهم السالم، رجال

الشيخ. ثم قال في باب من لم يرو عن األئمة عليهم السالم: إن صالح بن أبي حماد
روى عنه: أحمد البرقي (٨).

وقال ابن الغضائري: ضعيف (٩).
وروى الكشي عن علي بن محمد القتيبي، قال: سمعت الفضل بن

شاذان يقول في أبي الخير وهو صالح بن سلمة بن أبي حماد الرازي: كما
كني. وقال الكشي: قال علي: كان أبو محمد الفضل يرتضيه ويمدحه،

وال يرتضي أبا سعيد االدمي ويقول: هو أحمق (١٠).
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ١٩٨ / ٥٢٦، وفيه: زاذويه، وفي مجمع الرجال ٣: ٢٠٢ نقال

عنه كما في المتن.
(٢) أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله،

عنه، ست، (م ت).
(٣) الفهرست: ٨٤ / ٣٦٠.

(٤) رجال الشيخ: ٣٧٦ / ٢.
(٥) صالح بن سلمة الرازي، يكنى أبا الخير، دي جخ، (م ت). رجال الشيخ:

٣٨٧ / ٣، وفيه: ابن مسلمة.
(٦) رجال الشيخ: ٣٨٧ / ٣، وفيه: صالح بن مسلمة الرازي، يكنى أبا الخير.

(٧) رجال الشيخ: ٣٩٩ / ١.
(٨) لم يرد له ذكر في نسخنا من رجال الشيخ في باب من لم يرو عن األئمة عليهم السالم،

وورد في مجمع الرجال ٣: ٢٠٢ نقال عنه.
(٩) مجمع الرجال ٣: ٢٠٢.

(١٠) رجال الكشي: ٥٦٦ / ١٠٦٨

(٤٠٤)
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وقال العالمة قدس سره في الخالصة: المعتمد عندي التوقف فيه لتردد
النجاشي وتضعيف ابن الغضائري (١) (٢).

٢٥٧٤ / ٧ - صالح الحذاء:
كوفي، له كتاب (٣)، روى عنه: القاسم بن إسماعيل، رجال النجاشي (٤).

روى عنه: أحمد بن ميثم (٥)، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال
الشيخ (٦).

٢٥٧٥ / ٨ - صالح بن الحكم النيلي (٧):
األحول، ضعيف، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، روى عنه: ابن بكير

وجميل بن دراج. له كتاب يرويه جماعة، منهم بشر بن سالم، رجال
النجاشي (٨).

٢٥٧٦ / ٩ - صالح بن خالد المحاملي:
أبو شعيب (٩) الكناسي، مولى علي بن الحكم بن الزبير، مولى بني

أسد، روى عن أبي الحسن موسى عليه السالم. له كتاب يرويه (عنه) (١٠) جماعة،
.

____________________
(١) الخالصة: ٢٣٠ / ٢.

(٢) صالح األنباري (األبزاري خ ل) كوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٥ / ١٣.
(٣) له كتاب، أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن القاسم بن

إسماعيل وأحمد بن ميثم، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٨٥ / ٣٦٦.
(٤) رجال النجاشي: ١٩٩ / ٥٣١.

(٥) صالح الحذاء، روى عنه: حميد بن زياد، عن أحمد بن ميثم، عنه، لم جخ، (م ت).
(٦) رجال الشيخ: ٤٢٨ / ٣.

(٧) ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٥ / ٦.
(٨) رجال النجاشي: ٢٠٠ / ٥٣٣.

(٩) أبو شعيب المحاملي، له كتاب، أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن
الصفار، عن العباس بن معروف، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٨٣ / ٨١٨.

(١٠) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (ش)

(٤٠٥)
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منهم العباس بن معروف، رجال النجاشي (١) في هذا الموضع.
وقال في باب الكنى: أبو شعيب المحاملي، كوفي، ثقة، من رجال

الكاظم عليه السالم، مولى علي بن الحكم بن الزبير األنباري. له كتاب روى عنه:
العباس بن معروف (٢).

وقال الشيخ في الرجال: أبو شعيب المحاملي، ثقة، من أصحاب
الكاظم عليه السالم (٣).

٢٥٧٧ / ١٠ - صالح بن خالد القماط:
له كتاب، روى عنه: محمد بن سنان، رجال النجاشي (٤).

صالح القماط، له كتاب (٥)، روى عنه: القاسم بن إسماعيل وأحمد
ابن ميثم، الفهرست (٦).

وذكره ابن داود راويا عن النجاشي بعنوان: صالح أبو خالد
القماط (٧). ولم أجد في النجاشي إال كما نقلناه (٨).

٢٥٧٨ / ١١ - صالح الخباز:
كوفي، من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٩).

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ٢٠١ / ٥٣٥.
(٢) رجال النجاشي: ٤٥٦ / ١٢٤٠.

(٣) رجال الشيخ: ٣٤٧ / ٤.
(٤) رجال النجاشي: ٢٠١ / ٥٣٦.

(٥) أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عنهما، عنه، ست، (م ت).
(٦) الفهرست: ٨٥ / ٣٦٥.

(٧) رجال ابن داود: ١٠٩ / ٧٦٢.
(٨) صالح القماط، لم جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٤٢٨ / ٢.
صالح الخراساني، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٥ / ١٤.

(٩) رجال الشيخ: ٣٥٩ / ٤

(٤٠٦)
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٢٥٧٩ / ١٢ - صالح بن خوات بن جبير:
األنصاري المدني، من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال

الشيخ (١).
٢٥٨٠ / ١٣ - صالح بن رزين (٢):

كوفي، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، ذكره أصحاب الرجال، روى
عنه: منصور بن يونس. له كتاب رواه (عنه) (٣) الحسن بن محبوب، رجال

النجاشي (٤).
٢٥٨١ / ١٤ - صالح بن سعد الجعفي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
٢٥٨٢ / ١٥ - صالح بن سعيد:

أبو سعيد القماط (٦)، مولى بني أسد، كوفي، روى عن أبي
عبد الله عليه السالم، ذكره أبو العباس. له كتاب يرويه جماعة، منهم عبيس بن

هشام الناشري، رجال النجاشي (٧).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١١٦ / ٣.

(٢) له أصل، أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن محبوب، عنه، ست، (م ت).

الفهرست: ٨٤ / ٣٦١.
(٣) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (ش).

(٤) رجال النجاشي: ١٩٩ / ٥٣٠.
(٥) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ١٥.

(٦) كوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٥ / ١٧.
(٧) رجال النجاشي: ١٩٩ / ٥٢٩

(٤٠٧)
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له كتاب (١)، روى عنه: إبراهيم بن هاشم، الفهرست (٢).
وقال ابن داود: إنه أحد أركان النسب (٣). ولم أجد ذلك في كتب

الرجال إال في شأن صالح بن موسى كما نقله هو أيضا (٤).
٢٥٨٣ / ١٦ - صالح بن سعيد األحول:

مجهول، من أصحاب الكاظم عليهم السالم، رجال الشيخ (٥).
٢٥٨٤ / ١٧ - صالح بن سلمة:

ذكرناه بعنوان: صالح بن أبي حماد (٦).
٢٥٨٥ / ١٨ - صالح بن السندي:

روى عن يونس بن عبد الرحمن، روى عنه: إبراهيم بن هاشم، في
من لم يروا عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٧).

له كتاب (٨)، روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله، الفهرست (٩).
.

____________________
(١) أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم،

وغيره، من أصحاب يونس، عنه، ست.
ثم قال: صالح القماط، له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن

حميد، عن القاسم بن إسماعيل وأحمد بن ميثم، عنه، ست، (م ت).
الفهرست: ٨٥ / ٣٦٤ و ٣٦٥.

(٢) الفهرست: ٨٥ / ٣٦٤.
(٣) رجال ابن داود: ١١٠ / ٧٦٧.
(٤) رجال ابن داود: ١١٠ / ٧٧١.

(٥) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ١.
(٦) تقدم برقم: ٢٥٧٣ / ٦.

(٧) رجال الشيخ: ٤٢٨ / ١.
(٨) أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله،

عنه، ست، (م ت).
(٩) الفهرست: ٨٤ / ٣٥٩

(٤٠٨)
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٢٥٨٦ / ١٩ - صالح بن سهل:
من أهل همدان، األصل كوفي، من أصحاب الباقر (١)

والصادق (٢) عليهما السالم، رجال الشيخ.
وقال الكشي: روى محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن

الحسن بن علي الصيرفي، عن صالح بن سهل، قال: كنت أقول في
الصادق [عليه السالم] بالربوبية، فدخلت عليه، فلما نظر إلي قال: يا صالح أنا

والله عبد مخلوق، لنا رب نعبده، وإن لم نعبده عذبنا (٣).
وقال ابن الغضائري: غال كذاب، وضاع للحديث، روى عن أبي

عبد الله عليه السالم، ال خير فيه وال في سائر ما رواه (٤).
وقال العالمة في الخالصة: وذكر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة من

المذمومين: صالح بن محمد بن سهل الهمداني، والظاهر أنه هذا (٥)، انتهى.
ونقل ابن داود عن الكشي: أنه ممدوح (٦). وما في الكشي يدل على

ذمة كما نقلنا (٧).
ثم ذكره في الباب الثاني بعنوان: صالح بن سهيل - بالتصغير - راويا

عن ابن الغضائري والكشي (٨). ولم أجد فيهما إال كما نقلنا (٩)، ونقله
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٣٨ / ٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٤٧.
(٣) رجال الكشي: ٣٤١ / ٦٣٢، وفيه: إنا والله عبيد مخلوقون لنا...

(٤) مجمع الرجال ٣: ٢٠٥.
(٥) الخالصة: ٢٢٩ / ٢.

(٦) رجال ابن داود: ١١٠ / ٧٦٨.
(٧) في نسختي (م) و (ت): كما نقلناه.

(٨) رجال ابن داود: ٢٥٠ / ٢٣٦.
(٩) في نسختي (م) و (ت): كما نقلناه

(٤٠٩)
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العالمة عنهما.
٢٥٨٧ / ٢٠ - صالح بن صالح الهمداني:

الثوري، كوفي، أخو الحسن بن صالح بن حي، من أصحاب
الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١) (٢).
٢٥٨٨ / ٢١ - صالح بن عبد الله األحول:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
٢٥٨٩ / ٢٢ - صالح بن عبد الله الجالب:

من أصحاب العسكري عليه السالم، رجال الشيخ (٤) (٥).
٢٥٩٠ / ٢٣ - صالح بن عبيد:

سيجئ بعنوان: مروك (٦).
٢٥٩١ / ٢٤ - صالح بن عقبة بن خالد:

األسدي، له كتاب، روى محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد
ابن أيوب، عنه، رجال النجاشي (٧).

له كتاب، روى عنه محمد بن إسماعيل بن بزيع، الفهرست (٨).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ٣.

(٢) صالح بن صالح بن خوات بن جبير األنصاري، ين جخ، (م ت). رجال الشيخ:
.١١٦ / ٣

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ٩.

(٤) رجال الشيخ: ٣٩٩ / ٢.
(٥) صالح بن عبد الله الخثعمي، ضا جخ. الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ:

.٣٥٩ / ٢، ٢٢٥ / ٥
(٦) سيأتي برقم: ٥٢٢٧ / ١.

(٧) رجال النجاشي: ٢٠٠ / ٥٣٤. ومن هنا إلى آخر الترجمة لم يرد في نسختي (م)
و (ت).

(٨) الفهرست: ٨٤ / ٣٦٣

(٤١٠)
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في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (١) (٢).
٢٥٩٢ / ٢٥ - صالح بن عقبة بن قيس:

ابن سمعان (٣) بن أبي ربيحة، مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، روى عن أبي
عبد الله عليه السالم، غال كذاب ال يلتفت إليه، رجال ابن الغضائري (٤).

قيل: إنه روى عن الصادق عليه السالم والله أعلم، روى صالح، عن أبيه،
عن جده، وروى عن زيد الشحام، روى عنه محمد بن الحسين بن أبي

الخطاب وابنه إسماعيل بن صالح بن عقبة (٥). له كتاب (٦)، روى عنه:
محمد بن إسماعيل بن بزيع، رجال النجاشي (٧) (٨).

٢٥٩٣ / ٢٦ - صالح بن علي بن عطية:
البغدادي، من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٩).

.
____________________

(١) لم يرد له ذكر في نسخنا من رجال الشيخ في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، وذكره
القهبائي في مجمع الرجال ٣: ٢٠٦ نقال عنه.

(٢) صالح بن عقبة، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٨ / ٤.
صالح بن عقبة، ق م جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٤٨، ٣٣٨ / ٢.

(٣) مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٤٨.
(٤) مجمع الرجال ٣: ٢٠٦، وفيه: رنيحة.

(٥) صالح بن عقبة روى عنه: محمد بن إسماعيل بن بزيع، لم جخ، (م ت). لم
يرد له ذكر في نسخنا من رجال الشيخ في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، وورد في

مجمع الرجال ٣: ٢٠٦ نقال عنه.
صالح بن عقبة، له كتاب، أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن

الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عنه، ست،
(م ت). الفهرست: ٨٤ / ٣٦٣.

(٦) يرويه جماعة، منهم، جش، (م ت).
(٧) رجال النجاشي: ٢٠٠ / ٥٣٢.

(٨) في نسختي (م) و (ت) زيادة: ق م جخ. ثم قال: لم، (م ت). رجال الشيخ:
٢٢٧ / ٤٨، ٣٣٨ / ٢، ولم يرد له ذكر في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم.

(٩) رجال الشيخ: ٣٥٩ / ١

(٤١١)
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٢٥٩٤ / ٢٧ - صالح بن علي بن عطية:
األصحم (١)، أبو محمد، بصري، كان أخباريا، وهو ضعيف، رجال

ابن الغضائري (٢).
ويحتمل أن يكون هذا هو المذكور قبيل هذا أو المذكور بعنوان:

صالح أبو محمد (٣)، إن كانا رجلين.
٢٥٩٥ / ٢٨ - صالح بن عمار الجهني:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
٢٥٩٦ / ٢٩ - صالح بن عيسى بن عمر:

ابن بزيع، من أصحاب الهادي عليه السالم، رجال الشيخ (٥)، وفي نسخة:
صالح بن موسى كما يأتي.

٢٥٩٧ / ٣٠ - صالح القماط:
ذكرناه بعنوان: صالح بن خالد (٦).

٢٥٩٨ / ٣١ - صالح بن كيسان (٧):
من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٨).

٢٥٩٩ / ٣٢ - صالح بن محمد الصراي:
شيخ شيخنا أبي الحسن (٩) بن الجندي، له كتاب أخبار السيد بن

.
____________________

(١) كذا في نسخة (ش)، وفي نسختي (م) و (ت): األضحم.
(٢) مجمع الرجال ٣: ٢٠٧، وفيه: األضخم.

(٣) تقدم برقم: ٢٥٦٩ / ٢.
(٤) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ١٠.

(٥) رجال الشيخ: ٣٨٧ / ٢، وفي بعض نسخه: ابن موسى.
(٦) تقدم برقم: ٢٥٧٧ / ١٠.

(٧) المدني، (م ت).
(٨) رجال الشيخ: ١١٦ / ١.

(٩) في نسختي (م) و (ت): أبي الحسين

(٤١٢)
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محمد، وتاريخ األئمة عليهم السالم، أخبرنا عنه: أبو الحسن أحمد بن محمد ين
عمران الجندي، رجال النجاشي (١).

وفي رجال ابن داود: الصرامي (٢).
٢٦٠٠ / ٣٣ - صالح بن محمد الهمداني:

ثقة، من أصحاب الجواد (٣) والهادي (٤) عليهما السالم، رجال الشيخ.
٢٦٠١ / ٣٤ - صالح بن مسلم الجعفي:

موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
٢٦٠٢ / ٣٥ - صالح بن موسى الجوارني:

أحد أركان حفظ النسب، من أصحاب الصادق عليهم السالم، رجال الشيخ (٦).
٢٦٠٣ / ٣٦ - صالح بن موسى الطلحي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
٢٦٠٤ / ٣٧ - صالح بن موسى بن عمر:

ابن بزيع، من أصحاب الهادي عليه السالم، رجال الشيخ (٨)، وفي نسخة:
صالح بن عيسى كما نقلنا (٩) (١٠).

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ١٩٩ / ٥٢٨، وفيه: الصرامي.
(٢) رجال ابن داود: ١١٠ / ٧٦٩.

(٣) رجال الشيخ: ٣٧٦ / ٣.

(٤) رجال الشيخ: ٣٨٧ / ١.
(٥) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ١٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ١٦، وفيه: الجورابي.
(٧) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ٨.
(٨) رجال الشيخ: ٣٨٧ / ٢.
(٩) تقدم برقم: ٢٥٩٦ / ٢٩.

(١٠) صالح مولى علي بن يقطين، الذي يروي عن علي بن يقطين غير مذكور هنا، (م ت)

(٤١٣)
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٢٦٠٥ / ٣٨ - صالح بن ميثم األسدي:
موالهم، كوفي، تابعي، من أصحاب الباقر (١) والصادق (٢) عليهما السالم،

رجال الشيخ.
وقال العالمة قدس سره: روى علي بن أحمد العقيقي، عن أبيه، عن محمد

ابن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب بن ميثم، عن
صالح قال (٣): قال له أبو جعفر عليه السالم: إني أحبك وأحب أباك حبا

شديدا (٤).
٢٦٠٦ / ٣٩ - صالح بن يزيد العتكي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
٢٦٠٧ / ١ - صامت بن محمد الجعفي:

موالهم، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦) (٧).
٢٦٠٨ / ١ - صائد النهدي:

روى الكشي عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن خالد الطيالسي،
عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن ابن سنان، أنه قال الصادق عليه السالم:

صائد النهدي لعنه الله (٨).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٣٨ / ٢.
(٢) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ٢.

(٣) في هامش النسخ هكذا: قال ظ. و: قال، لم ترد في المصدر.
(٤) الخالصة: ٨٨ / ٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ٧.
(٦) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٤٣.

(٧) صامت بياع الهروي، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٨ / ١.
(٨) رجال الكشي: ٣٠٥ / ٥٤٩

(٤١٤)
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٢٦٠٩ / ١ - صباح بن بشير:
سيجئ بعنوان: صباح بن يحيى (١) (٢).

٢٦١٠ / ٢ - صباح بن سيابة الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

٢٦١١ / ٣ - صباح بن صبيح (٤) الحذاء:
الفزاري، موالهم، إمام مسجد دار اللؤلؤ بالكوفة، ثقة، عين، روى

عن أبي عبد الله عليه السالم، له كتاب يرويه جماعة، منهم عبيس بن هشام، رجال
النجاشي (٥).

٢٦١٢ / ٤ - صباح بن عبد الحميد األزرق (٦):
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

٢٦١٣ / ٥ - صباح بن عمارة الصيدي (٨):
األسدي، موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال

.
____________________

(١) سيأتي برقم: ٢٦١٨ / ١٠.
(٢) صباح األزرق روى عنه: ثعلبة، وروى عن الحكم بن أعين، (م ت).

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٢٠.
(٤) الفزاري، موالهم إمام مسجد دار اللؤلؤ، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ:

.٢٢٦ / ٢٥
صباح الحذاء الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٢٨.

صباح الحذاء، له كتاب، أخبرنا به: جماعة، عن التلعكبري، عن ابن همام،
عن حميد وأحمد بن محمد بن رباح، عن القاسم بن إسماعيل، عن عبيس بن

هشام، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٨٥ / ٣٦٩.
(٥) رجال النجاشي: ٢٠١ / ٥٣٨.

(٦) في نسختي (م) و (ت) بدل األزرق: األزدي.
(٧) رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٢٧.

(٨) كذا في نسخة (ش)، وفي نسختي (م) و (ت): الصيداوي

(٤١٥)
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الشيخ (١).
٢٦١٤ / ٦ - صباح بن قيس:

الذي ذكره العالمة في الخالصة (٢). سيجئ بعنوان: صباح بن يحيى (٣).
٢٦١٥ / ٧ - صباح بن محمد الزعفراني:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).
٢٦١٦ / ٨ - صباح بن موسى الساباطي (٥):
وثقه النجاشي عند ترجمة أخيه عمار (٦) (٧).

٢٦١٧ / ٩ - صباح بن نصر الهندي (٨):
له مسائل عن الرضا عليه السالم، رجال النجاشي (٩).

٢٦١٨ / ١٠ - صباح بن يحيى:
أبو محمد المزني، كوفي (١٠)، ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي

عبد الله عليه السالم، له كتاب (١١)، روى عنه: أحمد بن النضر، رجال النجاشي (١٢).
(١) رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٢٣، وفيه: الصيداوي.

.
____________________

(٢) الخالصة: ٢٣٠ / ٢.
(٣) سيأتي برقم: ٢٦١٨ / ١٠.
(٤) رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٢١.

(٥) ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٢٢.
(٦) رجال النجاشي: ٢٩٠ / ٧٧٩.

(٧) الصباح المدائني، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٢٦.
الصباح مولى بني هاشم، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٢٤.

(٨) في هامش نسخة (ت): النهدي ظ.
(٩) رجال النجاشي: ٢٠٢ / ٥٣٩.

(١٠) أسند عنه، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٦ / ١٩.
(١١) يرويه جماعة، منهم أحمد، جش، (م ت).

(١٢) رجال النجاشي: ٢٠١ / ٥٣٧

(٤١٦)
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صباح بن يحيى المزني، له كتاب (١)، روى عنه: محمد بن موسى
خوراء، الفهرست (٢).

صباح بن يحيى المزني، أبو محمد، كوفي، زيدي، حديثه في
حديث أصحابنا، ضعيف، ويجوز أن يخرج شاهدا، رجال ابن الغضائري (٣).

وقال العالمة قدس سره في الخالصة: صباح بن قيس بن يحيى المزني، أبو
محمد، كوفي، ونقل عن ابن الغضائري أنه زيدي، حديثه في حديث أصحابنا،

ضعيف، ويجوز أن يخرج شاهدا ونقل عن النجاشي أنه ثقة، روى عن
الباقر والصادق (٤) عليهما السالم. ولم أجد في ابن الغضائري والنجاشي إال كما نقلنا.

وفي اإليضاح كما في النجاشي والفهرست ورجال ابن الغضائري (٥).
وذكره ابن داود مرة راويا عن النجاشي كما نقلنا (٦). ومرة راويا عن
ابن الغضائري بعنوان: صباح بن بشير بن يحيى المقرئ، أبو محمد، قر

ق، زيدي (٧)، وال يخفى ما فيه.
٢٦١٩ / ١ - صبيح أبو (٨) الصباح:

مولى بسام (٩) بن عبد الله الصيرفي، له كتاب يرويه عنه جماعة، منهم
.

____________________
(١) أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن محمد بن موسى خوراء،

عنه، ست، (م ت).
(٢) الفهرست: ٨٥ / ٣٦٨.
(٣) مجمع الرجال ٣: ٢١٠.

(٤) الخالصة: ٢٣٠ / ٢.
(٥) إيضاح االشتباه: ٢٠٣ / ٣٣٥.
(٦) رجال ابن داود: ١١٠ / ٧٧٦.
(٧) رجال ابن داود: ٢٥٠ / ٢٤٠.

(٨) في نسختي (م) و (ت): ابن، وفي هامشيهما: أبو (خ ل).
(٩) ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٢٩

(٤١٧)
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صفوان بن يحيى، رجال النجاشي (١).
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٦٢٠ / ٢ - صبيح الصائغ:
أبو علي، كوفي، ثقة، له كتاب رواه محمد بن بكر بن جناح، رجال

النجاشي (٣) (٤).
٢٦٢١ / ٣ - صبيح بن عمرو البذي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
٢٦٢٢ / ١ - صبيرة بن سفيان:

من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٦).
٢٦٢٣ / ١ - صخر بن حرب:

أبو سفيان، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٧).
٢٦٢٤ / ١ - صدقة بن بندار القمي:

أبو سهل، قديم السماع، وعاش إلى أن مات سنة إحدى وثالثمائة،
حكى ذلك الحسين بن عبيد الله عن مشايخه، وكان ثقة خيرا، له كتاب

التجمل والمرؤة حسن صحيح الحديث، رجال النجاشي (٨) (٩).
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ٢٠٢ / ٥٤٠.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٢٩.
(٣) رجال النجاشي: ٢٠٢ / ٥٤١.

(٤) صبيح العرسي (القرشي خ ل)، الكوفي، أسند عنه، ق جخ، (م ت). رجال
الشيخ: ٢٢٦ / ٣١، وفيه: العرشي، القرشي (خ ل).

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٣٠، وفيه: البدي، البندي (خ ل).
(٦) رجال الشيخ: ٦٩ / ٤.
(٧) رجال الشيخ: ٤١ / ١.

(٨) رجال النجاشي ٢٠٤ / ٥٤٤.
(٩) صدقة األحدب، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٣٨

(٤١٨)
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٢٦٢٥ / ٢ - صدقة الخراساني:
من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٦٢٦ / ٣ - صدقة بن عمير القماط:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٦٢٧ / ٤ - صدقة بن مسلم الفزاري (٣):
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

٢٦٢٨ / ٥ - صدقة بن يزيد الكوفي (٥):
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٦٢٩ / ١ - صدي:
أبو امامة، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٧).

٢٦٣٠ / ١ - صديق بن عبد الله الكوفي:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).

٢٦٣١ / ١ - الصعب بن جثامة:
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٩).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٥٩ / ٥.
(٢) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٣٩.

(٣) الكوفي، (م ت).
(٤) رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٣٦.

(٥) مولى، (م ت).
(٦) رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٣٧.

(٧) رجال الشيخ: ٤١ / ٢.
(٨) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٤٥.

(٩) رجال الشيخ: ٤١ / ٣

(٤١٩)
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٢٦٣٢ / ١ - صعصعة بن صوحان:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (١).

وقال الكشي: قال محمد بن مسعود: حدثني علي بن محمد قال:
حدثني محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن أبي محمد

الحجال، عن داود بن أبي يزيد، قال: قال الصادق عليه السالم: ما كان مع أمير
المؤمنين عليه السالم من يعرف حقه إال صعصعة وأصحابه (٢).

وذكر الكشي أيضا روايات كثيرة تدل على عظم شأنه وجاللة
قدره رحمه الله (٣).

٢٦٣٣ / ١ - صفوان بن أمية:
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٤).

٢٦٣٤ / ٢ - صفوان بن حذيفة بن اليمان:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

٢٦٣٥ / ٣ - صفوان بن سليم الزهري:
المدني، من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٦٣٦ / ٤ - صفوان بن مهران (٧) بن المغيرة:
األسدي، موالهم ثم مولى بني كاهل منهم، كوفي، ثقة، يكنى أبا

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٦٩ / ١.
(٢) رجال الكشي: ٦٨ / ١٢٢.

(٣) رجال الكشي: ٦٧ / ١٢١ - ١٢٣.
(٤) رجال الشيخ: ٤١ / ٥.
(٥) رجال الشيخ: ٦٩ / ٦.

(٦) رجال الشيخ: ١١٦ / ٤.
(٧) صفوان بن مهران الجمال، أبو محمد األسدي الكاهلي، موالهم، كوفي، ق

جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٤٢

(٤٢٠)
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محمد، كان يسكن بني حزام بالكوفة، وأخواه الحسين ومسكين، روى
عن أبي عبد الله عليه السالم، وكان صفوان جماال. له كتاب يرويه جماعة، أخبرنا

أحمد بن علي بن نوح قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن قضاعة قال: حدثنا
أبي قال: حدثنا أبي عن صفوان، رجال النجاشي (١).

له كتاب (٢)، روى عنه: السندي بن محمد، الفهرست (٣).
وقال الكشي: قال حمدويه: حدثني محمد بن إسماعيل الرازي قال:

حدثني الحسن بن علي بن فضال قال: حدثني صفوان بن مهران الجمال
قال: دخلت على أبي الحسن األول عليه السالم فقال: يا صفوان كل شئ منك

حسن جميل ما خال شيئا واحدا، قلت: جعلت فداك أي شئ؟ قال:
إكراؤك جمالك من هذا الرجل - يعني هارون - قلت: والله ما أكريته أشرا

وال بطرا وال لصيد وال للهو، ولكني أكريته لهذا الطريق - يعني طريق مكة -
وال أتواله بنفسي ولكني أبعث معه غلماني، فقال لي: يا صفوان أيقع

كراؤك عليهم؟ قلت: نعم جعلت فداك، قال: فقال: أتحب بقاءهم حتى
يخرج كراؤك؟ قلت: نعم، قال: فمن أحب بقاءهم فهو منهم ومن كان

منهم كان ورد النار.
قال صفوان: فذهبت وبعت جمالي عن آخرها، فبلغ ذلك إلى

هارون، فدعاني فقال: يا صفوان بلغني أنك بعت جمالك؟ قلت: نعم،
فقال: لم؟ قلت: أنا شيخ كبير وأن الغلمان ال يفون باألعمال، فقال:

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ١٩٨ / ٥٢٥.
(٢) أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن السندي بن محمد،

عنه، ست، (م ت).
(٣) الفهرست: ٨٤ / ٣٥٨

(٤٢١)
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هيهات هيهات إني ألعلم من أشار عليك بهذا، أشار عليك بهذا موسى بن
جعفر عليه السالم، قلت: ما لي ولموسى بن جعفر، فقال: دع هذا عنك فوالله

لوال حسن صحبتك لقتلتك (١)!؟
٢٦٣٧ / ٥ - صفوان بن يحيى:

أبو محمد البجلي، بياع السابري، كوفي، ثقة ثقة، عين، روى أبوه
عن الصادق عليه السالم، وروى هو عن الرضا عليه السالم، وكانت له عنده منزلة

شريفة.
ذكره الكشي في رجال الكاظم عليه السالم، وقد توكل للرضا وأبي

جعفر عليهما السالم، وسلم مذهبه من الوقف، وكانت له منزلة من الزهد والعبادة،
وكان جماعة الواقفة بذلوا له ماال كثيرا، وكان شريكا لعبد الله بن جندب

وعلي بن النعمان.
وروى أنهم تعاقدوا في بيت الله (الحرام) (٢) أنه من مات منهم صلى

من بقي صالته وصام عنه صيامه وزكى عنه زكاته، فماتا وبقي صفوان،
فكان يصلي في كل يوم مائة وخمسين ركعة، ويصوم في السنة ثالثة

أشهر، ويزكي زكاته ثالث دفعات، وكلما تبرع (٣) به عن نفسه مما عدا ما
ذكرناه (٤) تبرع عنهما مثله.

وحكى أصحابنا أن إنسانا كلفه حمل دينارين إلى أهله إلى الكوفة
فقال: إن جمالي مكرية وأنا أستأذن األجراء.

.
____________________

(١) رجال الكشي: ٤٤٠ / ٨٢٨.
(٢) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (ش).

(٣) كذا في نسخة (ش)، وفي نسخة (م) و (ت) والمصدر: يتبرع.
(٤) في نسخة (ش): ما ذكرنا

(٤٢٢)
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وكان من الورع والعبادة على ما لم يكن (عليه) (١) أحد من طبقته رحمه الله.
وصنف ثالثين كتابا، روى عنه: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب،

رجال النجاشي (٢).
أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث وأعبدهم (٣)، له كتب كثيرة، روى

عنه: يعقوب بن يزيد وزكريا بن شيبان والحسين بن سعيد، وروى أحمد
ابن محمد، عن أبيه، عنه، الفهرست (٤).

وكيل للرضا عليه السالم ثقة، من أصحاب الكاظم (٥) والرضا (٦)
.

____________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (ش).

(٢) رجال النجاشي: ١٩٧ / ٥٢٤.
(٣) كان يصلي كل يوم خمسين ومائة... إلى آخر الحديث.

روى عن الرضا والجواد عليهما السالم، وروى عن أربعين رجال من أصحاب أبي
عبد الله عليه السالم.

وله كتب كثيرة مثل كتب الحسين بن سعيد، وله مسائل عن أبي الحسن
موسى عليه السالم وروايات، أخبرنا بجميعها: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين،

عن محمد بن الحسن، عنه.
وأخبرنا ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار

وسعد بن عبد الله ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمد بن الحسين
ويعقوب بن يزيد، عنه.

وأخبرنا بها: الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد جميعا، عن أحمد بن محمد بن
يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه والحسين بن سعيد، عنه.

وذكر ابن النديم كذا وكذا.
وأخبرنا بها: أحمد بن عبدون، عن ابن الزبير، عن زكريا بن شيبان، عنه،

ست، (م ت). الفهرست: ٨٣ / ٣٥٧، وفيه عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن
أبيه، والحسين بن سعيد، عنه، وفي مجمع الرجال ٣: ٢١٩ نقال عنه كما في المتن.

(٤) الفهرست: ٨٣ / ٣٥٧.
(٥) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ٣.
(٦) رجال الشيخ: ٣٥٩ / ٣

(٤٢٣)
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والجواد (١) عليهم السالم، رجال الشيخ.
أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه، رجال

الكشي (٢).
٢٦٣٨ / ١ - الصلت بن الحجاج (٣) الكوفي:

من أصحاب الباقر (٤) والصادق (٥) عليهما السالم، رجال الشيخ.
٢٦٣٩ / ٢ - الصلت بن الحر (٦):

له كتاب، روى عنه: يحيى بن زكريا بن شيبان، رجال النجاشي (٧).
٢٦٤٠ / ١ - صلد بن زفر:

صاحب عمر، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
٢٦٤١ / ١ - صمد:

أبو محمد، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
٢٦٤٢ / ١ - صندل:

الذي روى عن (١٠) الحسن بن علي بن فضال، من أصحاب
الكاظم عليه السالم، رجال الشيخ (١١).

...
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٧٦ / ١.
(٢) رجال الكشي: ٥٥٦ / ١٠٥٠.

(٣) الصيرفي، (م ت).
(٤) رجال الشيخ: ١٣٨ / ٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٤٠.
(٦) الجعفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٤١.

(٧) رجال النجاشي: ٢٠٤ / ٥٤٥.
(٨) رجال الشيخ: ٦٩ / ٣.

(٩) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٤٦.
(١٠) في هامش نسخة (ش): عنه (خ ل).

(١١) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ٤، وفيه: الذي روى عنه

(٤٢٤)
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٢٦٤٣ / ١ - صهيب أبو حكيم الصيرفي (١):
الكوفي، تابعي، من أصحاب علي (٢) وعلي بن الحسين (٣) عليهم السالم،

رجال الشيخ.
٢٦٤٤ / ٢ - صهيب بن سنان:

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٤).
٢٦٤٥ / ٣ - صهيب مولى رسول الله صلى اله عليه وآله:

قال الكشي: قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، قال: حدثني علي بن
محمد بن يزيد القمي قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عيسى، عن ابن

أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن الصادق عليه السالم قال: كان بالل عبدا
صالحا، وكان صهيب عبد سوء يبكي على عمر (٥).

٢٦٤٦ / ١ - صيفي بن ربعي:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٦٤٧ / ٢ - صيفي بن فسيل:
كان ممن خدم عليا عليه السالم، وهو جد عبد الملك بن هارون، الخالصة

في آخر الباب األول (٧).
.

____________________
(١) جد حنان بن سدير، جخ، (م ت).

(٢) رجال الشيخ: ٦٩ / ٧.
(٣) رجال الشيخ: ١١٦ / ٥.
(٤) رجال الشيخ: ٤١ / ٤.

(٥) رجال الكشي: ٣٨ / ٧٩.
(٦) رجال الشيخ: ٦٩ / ٢.

(٧) الخالصة: ١٩٣

(٤٢٥)
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باب الضاد
٢٦٤٨ / ١ - ضابي بن عمر السعدي (١):

األموي، الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٢). وفي
نسخة: ابن الملك األموي.

٢٦٤٩ / ١ - الضحاك أبو بحر:
سكن البصرة، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٣).

٢٦٥٠ / ٢ - الضحاك أبو مالك الحضرمي:
كوفي، عربي، أدرك الصادق عليه السالم، وقال قوم من أصحابنا: روى

عنه، وقال آخرون: لم يرو عنه، وروى عن الكاظم عليه السالم، وكان متكلما،
ثقة ثقة في الحديث، له (٤) كتاب في التوحيد رواية علي بن الحسن

الطاطري، رجال النجاشي (٥).
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٦٥١ / ٣ - الضحاك بن األشعث:
من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٧).

.
____________________

(١) في نسختي (م) و (ت): السعيدي.
(٢) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٩، وفيه: ابن عمرو السعيدي، السعدي (خ ل).

(٣) رجال الشيخ: ٤١ / ١.
(٤) في نسختي (م) و (ت): وله.

(٥) رجال النجاشي: ٢٠٥ / ٥٤٦.
(٦) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٤.
(٧) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٢

(٤٢٦)
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٢٦٥٢ / ٤ - الضحاك بن سعد الواسطي:
له كتاب (١)، رجال النجاشي (٢).

روى حميد بن زياد، عن إبراهيم بن سليمان، عنه، في من لم يرو
عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٣).

وذكره ابن داود مرة في باب الموثقين (٤). ومرة في باب المجروحين
راويا عن النجاشي، حيث قال: الضحاك بن سعد الواسطي، أبو عاصم

النبيل الشيباني البصري، عامي (٥)، انتهى. ولم أجد في النجاشي إال كما
نقلنا (٦)، نعم ذكر النجاشي في ذكر الضحاك بن محمد بن شيبان، أبو عاصم

النبيل الشيباني البصري: أنه عامي (٧)، والظاهر أنه اشتبه عليه.
٢٦٥٣ / ٥ - الضحاك بن عبد الله المشرقي:

من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٨).
٢٦٥٤ / ٦ - الضحاك بن عمارة الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٩).
.

____________________
(١) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد بن زياد، عن إبراهيم بن سليمان

ابن حنان الخزاز، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ٨٥ / ٣٧٠.
روى عنه: إبراهيم بن سليمان، جش، (م ت).

(٢) رجال النجاشي: ٢٠٦ / ٥٤٨.
(٣) رجال الشيخ: ٤٢٨ / ١.

(٤) رجال ابن داود: ١١٢ / ٧٨٦.

(٥) رجال ابن داود: ٢٥٠ / ٢٤٢.
(٦) في نسختي (م) و (ت): كما نقلناه.

(٧) رجال النجاشي: ٢٠٥ / ٥٤٧.
(٨) رجال الشيخ: ١١٦ / ٢.
(٩) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ١

(٤٢٧)
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٢٦٥٥ / ٧ - الضحاك بن محمد بن شيبان:
أبو عاصم، النبيل الشيباني البصري، عامي، روى عن الصادق عليه السالم

كتابا رواه هارون بن مسلم وعباس بن محمد بن حاتم، رجال النجاشي (١).
٢٦٥٦ / ٨ - الضحاك بن مخلد الشيباني:

أبو عاصم، البصري، النبيل، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال
الشيخ (٢).

ولعله ابن محمد العامي المتقدم.
٢٦٥٧ / ٩ - الضحاك بن مزاحم الخراساني:

أصلة الكوفة، تابعي، من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال
الشيخ (٣).

٢٦٥٨ / ١٠ - الضحاك بن النعمان الجابري (٤):
الهمداني الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

٢٦٥٩ / ١ - ضرار بن الصامت:
من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٦).

٢٦٦٠ / ١ - ضرغامة بن مالك:
من أصحاب الحسين عليه السالم، رجال الشيخ (٧) (٨).

.
____________________

(١) رجال النجاشي: ٢٠٥ / ٥٤٧.
(٢) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٣.
(٣) رجال الشيخ: ١١٦ / ٢.

(٤) كذا في نسخة (ش)، وفي نسختي (م) و (ت): الجايري.
(٥) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٥، وفي بعض نسخه: الحائري.

(٦) رجال الشيخ: ٦٩ / ١.
(٧) رجال الشيخ: ١٠١ / ١.

(٨) ضريس بياع الغزل، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٨ / ١

(٤٢٨)
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٢٦٦١ / ١ - ضريس بن عبد الملك بن أعين:
الشيباني (١)، قال حمدويه: سمعت أشياخي يقولون: إنما سمي

الكناسي ألن تجارته بالكناسة، وكان تحته بنت حمران (٢)، وهو خير فاضل
ثقة، رجال الكشي (٣).

٢٦٦٢ / ٢ - ضريس بن عبد الواحد بن المختار:
الكناسي الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤).

٢٦٦٣ / ٣ - ضريس الوابشي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).

.
____________________

(١) الكوفي، أبو عمارة، وأخوه علي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٧ ٢ / ٦.
(٢) في نسختي (م) و (ت): عمران.

(٣) رجال الكشي: ٣١٣ / ٥٦٦.
(٤) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٨.
(٥) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٧

(٤٢٩)
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باب الطاء
٢٦٦٤ / ١ - طارق بن أشيم األشجعي:

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، رجال الشيخ (١).
٢٦٦٥ / ٢ - طارق بن شهاب األحمسي:

يكنى أبا حية، كوفي، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٢).
٢٦٦٦ / ٣ - طارق بن عبد الرحمن األحمسي (٣):

البجلي، كوفي، من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٤).
٢٦٦٧ / ١ - طالب بن عمير الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
٢٦٦٨ / ٢ - طالب بن هارون بن عمير:

النخعي، أبو سالم الكوفي (٦)، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال
الشيخ (٧).

٢٦٦٩ / ١ - طاووس بن كيسان:
أبو عبد الرحمن اليماني، من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم،

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٤١ / ٢.

(٢) رجال الشيخ: ٦٩ / ١.
(٣) األخمشي (خ ل)، (م ت).
(٤) رجال الشيخ: ١١٦ / ٢.
(٥) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٩.

(٦) أسند عنه، (م ت).
(٧) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ١٠

(٤٣٠)
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رجال الشيخ (١).
٢٦٧٠ / ١ - طاهر بن حاتم بن ماهويه:

القزويني، أخو فارس بن حاتم، كان صحيحا ثم خلط، له كتاب،
روى عنه: محمد بن عيسى بن عبيد، رجال النجاشي (٢).

كان مستقيما ثم تغير وأظهر القول بالغلو، له روايات (٣)، روى عنه:
محمد بن عيسى بن عبيد في حال االستقامة، الفهرست (٤).

غال كذاب، من أصحاب الرضا عليه السالم، رجال الشيخ (٥). ثم قال: إنه
ضعيف (٦)، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم (٧).

وقال ابن الغضائري: كان فاسد المذهب ضعيفا (٨).
٢٦٧١ / ٢ - طاهر بن عيسى الوراق:

يكنى أبا محمد، من أهل كش، صاحب كتب، روى عنه: الكشي،
وروى هو عن أحمد بن جعفر الخزاعي عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، في من لم يرو عن األئمة عليهم السالم، رجال الشيخ (٩).

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ١١٦ / ٣.
(٢) رجال النجاشي: ٢٠٨ / ٥٥١.

(٣) أخبرنا برواياته في حال االستقامة: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن
أبيه ومحمد بن الحسن، عن الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن طاهر

ابن حاتم في حال استقامته، ست، (م ت).
(٤) الفهرست: ٨٦ / ٣٧١.

(٥) رجال الشيخ: ٣٥٩ / ١.
(٦) روى عنه: محمد بن عيسى بن يقطين، لم، (م ت).
(٧) رجال الشيخ: ٤٢٨ / ٢، وفيه بدل ضعيف: غال.

(٨) مجمع الرجال ٣: ٢٢٨.
(٩) رجال الشيخ: ٤٢٨ / ١، وفيه: جعفر بن أحمد الخزاعي

(٤٣١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

٢٦٧٢ / ٣ - طاهر غالم أبي الحبيش (١):
كان متكلما (٢)، وعليه كان ابتداء قراءة شيخنا أبي عبد الله رحمه الله، له

كتب كان الشيخ رضي الله عنه يذكر منها كتابا له كالم في فدك، رجال النجاشي (٣).
٢٦٧٣ / ٤ - طاهر مولى أبي عبد الله عليه السالم:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٤) (٥).
٢٦٧٤ / ١ - طربال بن جميل الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٦) (٧).
٢٦٧٥ / ٢ - طربال بن رجاء الكوفي:

من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٨).
٢٦٧٦ / ١ - طرماح بن عدي:

رسول أمير المؤمنين عليه السالم إلى معاوية، من أصحاب علي (٩)
والحسين (١٠) عليهما السالم، رجال الشيخ.

٢٦٧٧ / ١ - طريف بن سنان الثوري:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١١).

.
____________________

(١) في نسخة (ت): أبي الجيش.
(٢) وله كتب، ست، (م ت). الفهرست: ٨٦ / ٣٧٢، وفي بعض نسخه: أبي الجيش.

(٣) رجال النجاشي: ٢٠٨ / ٥٥٢، وفيه: أبي الجيش.
(٤) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٦.

(٥) طاهر مولى أبي جعفر عليه السالم، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٨ / ١.
(٦) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٧.

(٧) طربال، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٨ / ٢.
(٨) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٨.
(٩) رجال الشيخ: ٧٠ / ٣.

(١٠) رجال الشيخ: ١٠٢ / ١.
(١١) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٥

(٤٣٢)
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٢٦٧٨ / ١ - طعمة بن غيالن الجعفي:
الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (١).

٢٦٧٩ / ١ - طفيل بن الحارث بن عبد المطلب:
بدري، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٦٨٠ / ٢ - طفيل بن مالك بن المقداد:
النخعي الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).

٢٦٨١ / ١ - طالب بن حوشب (٤) بن يزيد:
ابن الحارث، أبو (٥) رويم، كوفي، ثقة، روى عن الصادق عليه السالم كتابا

روى عنه: الحسين بن محمد بن علي األزدي، رجال النجاشي (٦).
٢٦٨٢ / ١ - طلحة بن زيد:

أبو الخزرج النهدي الشامي، ويقال: الجزري، عامي، روى عن
جعفر بن محمد عليهما السالم، ذكره أصحاب الرجال، له كتاب (٧)، روى عنه:

منصور بن يونس، رجال النجاشي (٨).
له كتاب، وهو عامي المذهب إال أن كتابه (٩) معتمد، روى عنه:

.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ١.
(٢) رجال الشيخ: ٦٩ / ٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٣.
(٤) الشيباني الكوفي، يكنى أبا رويم، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٤.

(٥) في نسختي (م) و (ت): ابن، وفي هامشيهما: أبو (خ ل).
(٦) رجال النجاشي: ٢٠٧ / ٥٤٩، وفيه: ابن حوشب بن يزيد بن الحارث بن رويم

ابن... إلى أن قال: ابن شيبان أبو رويم.
(٧) يرويه جماعة يختلف برواياتهم، منهم منصور، جش، (م ت).
(٨) رجال النجاشي: ٢٠٧ / ٥٥٠، وفيه بدل الجزري: الخزري.

(٩) أخبرنا: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن
محمد بن سنان، عنه.

وأخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل القرشي،
ست، (م ت)

(٤٣٣)
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محمد بن سنان وأبو محمد القاسم بن إسماعيل القرشي، الفهرست (١).

بتري، من أصحاب الباقر (٢) والصادق (٣) عليهم السالم، رجال الشيخ.
٢٦٨٣ / ٢ - طلحة بن عبد الله:

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٤).
٢٦٨٤ / ٣ - طلحة بن عمرو (٥) المدني:

من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٦).
٢٦٨٥ / ٤ - طلحة بن النضر المدني:

من أصحاب علي بن الحسين عليهما السالم، رجال الشيخ (٧).
.

____________________
(١) الفهرست: ٨٦ / ٣٧٣.

(٢) رجال الشيخ: ١٣٨ / ٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٢.
(٤) رجال الشيخ: ٤١ / ١، وفيه: ابن عبيد الله.

(٥) في نسختي (م) و (ت): عمر.
(٦) رجال الشيخ: ١١٦ / ٤.
(٧) رجال الشيخ: ١١٦ / ١

(٤٣٤)
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باب الظاء ٢٦٦٨ / ١ - ظالم بن سراق (١):
يكنى أبا الصفرة، والد المهلب، وكان شيعيا، وقدم بعد الجمل فقال

لعلي عليه السالم: أما والله لو شهدتك ما قاتلك أزدي، فمات بالبصرة وصلى
عليه علي عليه السالم، من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٢).

٢٦٨٧ / ٢ - ظالم بن ظالم:
وقيل: ظالم بن عمرو، يكنى أبا األسود الدؤلي، من أصحاب علي (٣)

والحسن (٤) والحسين (٥) وعلي بن الحسين (٦) عليهم السالم، رجال الشيخ.
٢٦٨٨ / ١ - ظبيان بن عمارة التميمي:

من أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ (٧).
٢٦٨٩ / ١ - ظريف بن ناصح:

أصله كوفي، نشأ ببغداد، وكان ثقة في حديثه صدوقا، له كتب (٨)،
روى عنه: علي بن إبراهيم الهمداني والحسن بن ظريف، رجال

.
____________________

(١) في نسختي (م) و (ت): شراق، وفي هامشيهما: سراق (خ ل).
(٢) رجال الشيخ: ٧٠ / ٣.
(٣) رجال الشيخ: ٧٠ / ١.
(٤) رجال الشيخ: ٩٤ / ١.

(٥) رجال الشيخ: ١٠٢ / ١.

(٦) رجال الشيخ: ١١٦ / ١.
(٧) رجال الشيخ: ٧٠ / ٢.

(٨) رواه عدة من أصحابنا، (م ت)

(٤٣٥)
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النجاشي (١).
له كتاب الديات (٢)، روى عنه: الحسن بن علي بن فضال،

الفهرست (٣) (٤).
٢٦٩٠ / ١ - ظفر بن حمدون:

أبو منصور البادرائي (٥)، من أصحابنا، له كتب، روى عنه: أبو القاسم
علي بن شبل بن أسد، رجال النجاشي (٦).

روى عن إبراهيم األحمري، كان في مذهبه ضعف، رجال ابن
الغضائري (٧).

وذكره ابن داود في البابين (٨)، والوجه غير ظاهر.
.

____________________
(١) رجال النجاشي: ٢٠٩ / ٥٥٣.

(٢) أخبرنا: الشيخ أبو عبد الله، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وأخبرنا:
ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن

أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عنه، ست، (م ت).
(٣) الفهرست: ٨٦ / ٣٧٤.

(٤) بياع األكفان، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٣٨ / ١.
السيد أبو الفضل ظفر بن الداعي بن المهدي العلوي العمري االسترآبادي،

فقيه، ثقة، صالح، قرأ على الشيخ أبي الفتح الكراجكي، ب، (م ت). فهرست
منتجب الدين: ١٠٤ / ٢١٤.

الشيخ أبو سليمان ظفر بن الداعي بن ظفر الحمداني القزويني، فقيه، صالح،
قرأ على الشيخ أبي علي الطوسي، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ١٠٥ / ٢١٥.

الشيخ ظفر بن الهمام بن سعد األردستاني، إمام اللغة، ب، (م ت). فهرست
منتجب الدين: ١٠٥ / ٢١٦.

(٥) في نسختي (م) و (ت): البادراي.
(٦) رجال النجاشي: ٢٠٩ / ٥٥٤.

(٧) مجمع الرجال ٣: ٢٣٣.
(٨) رجال ابن داود: ١١٣ / ٧٩٧، ٢٥١ / ٢٤٥

(٤٣٦)
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وذكره الشيخ في الرجال بعنوان: ظفر بن محمد البادرائي، وقال:
روى عن إبراهيم بن إسحاق األحمري، أخبرنا عنه: ابن شبل الوكيل، في

من لم يرو عن األئمة عليهم السالم (١).
٢٦٩١ / ١ - ظهير بن رافع:

من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ (٢).
٢٦٩٢ / ٢ - ظهير بن عمارة البارقي:

الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٣).
٢٦٩٣ / ٣ - ظهير والد الحكم بن ظهير:

الفزاري (٤)، كوفي، من أصحاب الصادق عليه السالم، رجال الشيخ (٥).
.

____________________
(١) رجال الشيخ: ٤٢٩ / ١.
(٢) رجال الشيخ: ٤٢ / ١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٢.
(٤) كذا في النسخ، وفي المصدر: الفزاري.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ١

(٤٣٧)


