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الفهرست
الصفحة العنوان
٥ باب النون ناجية بن أبي عمارة الصيداوي
٦ ناصح البقال
٦ ناصح بن عبد الله المحملي
٦ نافع بن عتبة
٦ نافع بن هالل الجملي
٦ نبيه
٧ النجاشي الشاعر
٧ نجبة بن الحارث
٧ نجم بن أعين
٧ نجم بن حطيم العجلي
٨ نجيح أبو معشر السندي
٨ نجيح بن قباء الغافقي
٨ نجيح بن مسلم الكوفي
٨ نشاء بن مالك الجهني
٨ نشيط بن صالح بن لفاقة
٩ نشيط بن عبد الله بن لباقة
٩ نصر بن أوس الكوفي
٩ نصر بن حازم
٩ نصر بن الصباح البلخي
١٠ نصر بن طريف البصري
١٠ نصر بن عامر بن وهب السنجاري
١٠ نصر بن عبد الرحمن العبدي
١٠ نصر بن عبد الرحمن البارقي
١١ نصر بن فضالة األسدي
١١ نصر بن قابوس اللخمي
١١ نصر بن كثير األسدي
١١ نصر بن مزاحم المنقري
١٢ نصر بن مغلس
١٢ نصير بن أبي األشعث الكوفي
١٣ نصر بن نصير الرواسي
١٣ النضر بن الربيع بن سعد الجعفي
١٣ النضر بن سويد الصيرفي
١٤ النضر بن عثمان النوا
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١٤ النضر بن عمرو بن نجية الكوفي
١٤ النضر بن قراوش الخزاعي
١٤ النضر بن محمد الهمداني
١٤ النضر بن مطهر الوابشي
١٤ النضر بن الوراس الخزاعي
١٥ نضلة بن عبيد الله األسلمي
١٥ نضير بن زياد الضبي
١٥ نضير بن سالم الكناسي
١٥ النعمان بن بشير
١٥ النعمان بن ثابت التيملي (أبو حنيفة)
١٦ النعمان بن صهبان
١٦ النعمان بن عجالن
١٦ النعمان بن عمار العجلي
١٧ النعمان بن عمرو الجعفي
١٧ النعمان بن قتادة بن ربعي
١٧ النعمان بن محمد
١٧ النعمان بن مقرن
١٧ النعمان بن دجاجة األسدي
١٧ نعيم بن عجالن
١٧ نعيم القابوسي
١٨ نعيم بن ميسرة النحوي
١٨ نفيع
١٨ نفيع بن الحارث السبيعي
١٨ نميلة الهمداني
١٨ النواس بن سمعان
١٨ نوح بن إبراهيم الموصلي
١٩ نوح بن أبي مريم الخراساني نوح بن تغلب الجريري
١٩ نوح بن الحارث بن عمرو المخزومي
١٩ نوح بن الحكم
٢٠ نوح بن دراج النخعي
٢٠ نوح بن شعيب البغدادي
٢١ نوح بن شعيب الخراساني
٢١ نوح بن صالح البغدادي
٢١ نوح بن المختار النخعي
٢١ نوفل بن عبيد الله بن المكنون
٢١ نوفل بن فروة األشجعي
٢٢ نوفل بن معاوية
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٢٣ باب الواو واثلة بن األسقع
٢٣ واصل
٢٣ واصل بن سليم المنقري
٢٣ وائل بن حجر
٢٤ وحشي بن حرب
٢٤ ورد بن زيد األسدي
٢٤ وردان (أبو خالد الكابلي)
٢٦ وريزة بن محمد الغساني
٢٦ الوليد بن أبان الضبي
٢٦ الوليد بن أسباط الكوفي
٢٦ الوليد بن إسحاق الكوفي
٢٦ الوليد بن أسماء الكندي
٢٧ الوليد بن بشير
٢٧ الوليد بن الحارث الكوفي
٢٧ الوليد بن سعد
٢٧ الوليد بن صبيح
٢٧ الوليد بن عبد العزيز الكوفي الوليد بن عروة الشيباني
٢٨ الوليد بن العالء الوصافي
٢٨ الوليد بن القاسم
٢٨ الوليد بن مدرك الكوفي
٢٨ الوليد بن ميمون الكوفي
٢٨ الوليد بن الوليد العنزي
٢٨ الوليد بن هشام البصري
٢٩ الوليد بن هشام الجملي
٢٩ الوليد بن هشام المرادي
٢٩ وهب بن أبي وهب
٢٩ وهب بن األجذع بن راشد
٢٩ وهب بن جميع
٢٩ وهب بن خالد
٢٩ وهب بن عبد ربه األسدي
٣٠ وهب بن عبد الرحمن الكوفي
٣٠ وهب بن عبد الله السواي
٣٠ وهب بن عدي
٣١ وهب بن عمر األسدي وهب بن محمد البزاز
٣١ وهب بن منبه
٣١ وهب بن وهب بن عبد الله
٣٢ وهيب بن حفص النخاس
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٣٣ وهيب بن حفص الجريري
٣٣ وهيب بن خالد البصري
٣٤ باب الهاء هارون بن أبي خالد الكابلي
٣٤ هارون بن أبي سلمة
٣٤ هارون الجلبي
٣٤ هارون بن الجهم بن ثوير
٣٥ هارون بن الحسن بن محبوب
٣٥ هارون بن حمزة
٣٦ هارون بن حمزة الغنوي
٣٦ هارون بن خارجة األنصاري
٣٦ هارون بن خارجة
٣٧ هارون بن زياد الخثعمي
٣٧ هارون بن سعد العجلي
٣٧ هارون بن سليمان الجعفي
٣٧ هارون بن سليمان العجلي
٣٧ هارون بن صالح الهمداني
٣٧ هارون بن عبد العزيز األراجني
٣٨ هارون بن عمرو الشعيري
٣٨ هارون بن عمر بن عبد العزيز المجاشعي
٣٨ هارون بن عمران الهمداني
٣٨ هارون بن عمير النخعي هارون بن عيسى
٣٩ هارون بن مسلم بن سعدان الكاتب
٣٩ هارون بن موسى بن أحمد (التلعكبري)
٤٠ هارون بن موسى األعور
٤٠ هارون بن يحيى البزاز
٤٠ هاشم بن إبراهيم العباسي
٤٢ هاشم بن أبي هاشم هاشم بن حيان المكاري
٤٣ هاشم الرماني
٤٣ هاشم بن سعيد الجعفي
٤٣ هاشم بن عتبة بن أبي وقاص المرقال
٤٤ هاشم بن عطية البكري
٤٤ هاشم بن المثنى الخياط
٤٤ هاشم بن المنذر بن حسان الصيدالني
٤٤ هاني بن أيوب الجعفي
٤٥ هاني بن النمر
٤٥ هاني بن هاني المرادي
٤٥ هاني بن يسار
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٤٦ هبة الله بن أحمد بن محمد الكاتب (ابن برنية)
٤٦ هبيرة
٤٦ هذيل بن صدقة األسدي
٤٦ هرم بن حيان
٤٧ هزيم بن جرير الكوفي
٤٧ هزيم بن سفيان البجلي
٤٧ هشام بن إبراهيم العباسي
٤٧ هشام بن أحمر
٤٧ هشام بن البريد الزبيدي
٤٧ هشام بن الحارث بن عمرو الخثعمي
٤٨ هشام بن الحكم
٤٩ هشام بن حكيم بن حزام
٤٩ هشام بن حيان
٤٩ هشام الرماني
٤٩ هشام بن سالم الجواليقي
٥٠ هشام بن السري التميمي
٥٠ هشام بن سعد المحاملي
٥١ هشام بن صدقة الزبيدي
٥١ هشام بن عامر
٥١ هشام بن عبد الملك الكوفي
٥١ هشام بن عتبة
٥١ هشام بن عروة بن الزبير العوام
٥١ هشام بن عمار المزني
٥١ هشام بن المثنى الرازي
٥٢ هشام بن محمد بن السائب الناسب
٥٢ هشام بن الوليد العنزي
٥٢ هالل بن إبراهيم الدلفي
٥٢ هالل بن مقالص الصيرفي
٥٢ هالل بن نساف
٥٣ هلقام
٥٣ همام بن عبد الرحمن البصري
٥٣ هند بن الحجاج
٥٣ هند بن عمرو الجملي
٥٣ هود (أبو أيوب األنصاري)
٥٤ هياج بن هياج
٥٤ هيثم بن أبي مسروق النهدي
٥٥ هيثم بن البراء
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٥٥ هيثم بن حبيب الصيرفي
٥٥ هيثم بن عبد الجبار الطحان
٥٥ هيثم بن عبد الله (أبو كهمس)
٥٥ هيثم بن عبد الله الرماني
٥٥ هيثم بن عبد الله النهدي
٥٦ هيثم بن عبيد الشيباني
٥٦ هيثم بن عدي
٥٦ هيثم بن عروة التميمي
٥٧ هيثم بن محمد الثمالي
٥٧ هيثم بن واقد الجزري
٥٨ باب الياء ياسر خادم الرضا عليه السالم
٥٨ ياسين الضرير
٥٨ يحيى بن إبراهيم بن أبي البالد
٥٩ يحيى بن أبي األشعث الكندي
٥٩ يحيى بن أبي بكر الرازي
٥٩ يحيى بن أبي بكر بن مهرويه القزويني
٦٠ يحيى بن أبي سليمان الكوفي
٦٠ يحيى بن أبي العالء الرازي
٦٠ يحيى بن أبي عمران
٦١ يحيى بن أبي القاسم
٦١ يحيى بن أحمد بن سعيد
٦١ يحيى بن أحمد بن قيس
٦١ يحيى بن أحمد بن محمد
٦٢ يحيى بن إسحاق الكوفي
٦٢ يحيى بن أم الطويل
٦٣ يحيى بن أيوب البصري
٦٣ يحيى بن بشير النبال
٦٣ يحيى بياع الحلل
٦٣ يحيى بن تميم النهدي
٦٤ يحيى بن الجرار
٦٤ يحيى بن جعفر بن محمد
٦٤ يحيى بن جندب الزيات
٦٤ يحيى بن حبيب
٦٤ يحيى بن الحجاج الكرخي
٦٥ يحيى بن حسان الكوفي
٦٥ يحيى بن الحسن بن جعفر
٦٦ يحيى بن الحسين بن يزيد
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٦٦ يحيى الحضرمي
٦٧ يحيى بن حماد
٦٧ يحيى بن خالد
٦٨ يحيى بن خالد الوابشي
٦٨ يحيى بن الخراز
٦٨ يحيى بن خلف الوابشي
٦٨ يحيى بن الزبير الكلبي
٦٩ يحيى بن زرارة بن أعين الشيباني
٦٩ يحيى بن زكريا
٦٩ يحيى بن زكريا الترماشيري
٦٩ يحيى بن زكريا بن شيبان الكندي
٦٩ يحيى بن زكريا الكتنجي
٧٠ يحيى بن زكريا اللؤلؤي
٧٠ يحيى بن زيد بن علي عليه السالم
٧٠ يحيى بن سابق
٧٠ يحيى بن سابور القائد
٧١ يحيى بن سالم الفراء
٧١ يحيى بن سعيد بن أبان القرشي
٧١ يحيى بن سعيد بن فروخ القطان
٧٢ يحيى بن سعيد بن قيس األنصاري
٧٢ يحيى بن سعيد القطان
٧٢ يحيى بن سالم الطائفي
٧٢ يحيى بن سليمان
٧٢ يحيى بن سليمان الكاتب
٧٣ يحيى بن سماعة الخياط
٧٣ يحيى صاحب الديلم
٧٣ يحيى بن عبادة المكي
٧٣ يحيى بن عباس الوراق
٧٤ يحيى بن عبد الحميد الحماني
٧٤ يحيى بن عبد الرحمن األزرق
٧٥ يحيى بن عبد الله البصري
٧٦ يحيى بن عبد الله بن الحسن المدني
٧٦ يحيى بن عبد الله بن محمد الهاشمي
٧٦ يحيى بن عبد الله بن معاوية الكندي
٧٦ يحيى بن عبد الملك بن أبي عتبة الخزاعي
٧٦ يحيى بن عتيبة بن أسماء البصري
٧٧ يحيى بن العالء البجلي
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٧٧ يحيى بن عقبة
٧٧ يحيى العلوي
٧٨ يحيى بن علي التميمي
٧٨ يحيى بن عليم الكلبي
٧٩ يحيى بن عمرو
٧٩ يحيى بن عمرو بن علي الحلبي
٧٩ يحيى بن عمران الهمداني
٧٩ يحيى بن عيينة بن أسماء البصري
٨٠ يحيى بن الفضل النوفلي
٨٠ يحيى بن القاسم (أبو بصير األسدي)
٨٣ يحيى اللحام الكوفي
٨٣ يحيى بن المبارك
٨٣ يحيى بن محمد
٨٣ يحيى بن محمد بن أحمد
٨٤ يحيى بن محمد بن سعيد
٨٤ يحيى بن محمد بن عليم
٨٤ يحيى بن المساور التميمي
٨٤ يحيى بن مقسم الكوفي
٨٤ يحيى بن مهران الثوري
٨٤ يحيى بن وثاب
٨٥ يحيى بن هاشم
٨٥ يحيى بن يحيى الحنفي
٨٦ يحيى بن يزيد الكوفي
٨٦ يحيى بن يعقوب القاضي
٨٦ يزداد
٨٦ يزيد أبو خالد األعور
٨٦ يزيد أبو خالد القماط
٨٧ يزيد أبو خالد الكناسي
٨٧ يزيد بن األحنف بن قيس
٨٨ يزيد بن إسحاق بن أبي السخف الغنوي (شعر)
٨٩ يزيد البزاز
٨٩ يزيد بن ثبيط
٨٩ يزيد بن جبلة
٨٩ يزيد بن الحسين
٨٩ يزيد بن الحصين المشرقي
٨٩ يزيد بن الحماد األنباري
٩٠ يزيد بن خليفة الحارثي
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٩٠ يزيد بن زياد
٩١ يزيد بن سليط الزيدي
٩١ يزيد الصائغ
٩١ يزيد بن طعمة
٩١ يزيد بن عبد الملك النوفلي
٩١ يزيد بن عمر
٩٢ يزيد بن فرقد النهدي
٩٢ يزيد بن قيس األرحبي
٩٢ يزيد بن محمد النيشابوري
٩٢ يزيد بن محمد الثقفي
٩٢ يزيد بن معاوية
٩٢ يزيد بن نويرة
٩٣ يسير الدهان
٩٣ يعقوب بن إبراهيم األنصاري
٩٣ يعقوب األحمر
٩٤ يعقوب بن إسحاق البرقي
٩٤ يعقوب بن إسحاق السكيت
٩٤ يعقوب بن الياس
٩٥ يعقوب بن جعفر بن محمد
٩٥ يعقوب بن داود
٩٥ يعقوب بن سالم األحمر
٩٦ يعقوب السراج
٩٦ يعقوب بن سعيد الكندي
٩٧ يعقوب بن شبيه
٩٧ يعقوب بن شعيب األزرق
٩٧ يعقوب بن شعيب بن ميثم التمار
٩٨ يعقوب بن عبد الله بن جندب
٩٨ يعقوب بن عثيم
٩٨ يعقوب بن عذافر
٩٨ يعقوب بن الفضل بن يعقوب الهاشمي
٩٩ يعقوب بن قيس البجلي
٩٩ يعقوب بن منقوش
٩٩ يعقوب بن نعيم بن قرقارة الكاتب
٩٩ يعقوب بن يزيد بن حماد األنباري
١٠٠ يعقوب بن يقطين
١٠٠ يعقوب بن يونس
١٠٠ يعلى بن أمية
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١٠٠ يعلى بن الحارث المحاربي
١٠١ يعلى بن حسان الواسطي
١٠١ يقطين
١٠١ يوسف بن إبراهيم
١٠١ يوسف بن أبي القاسم
١٠١ يوسف البزاز
١٠٢ يوسف بن ثابت بن أبي سعدة
١٠٢ يوسف بن الحارث أبو بصير
١٠٢ يوسف بن الحارث
١٠٢ يوسف بن حماد قيراط
١٠٣ يوسف بن السخت
١٠٣ يوسف بن عبد الرحمن الكناسي
١٠٣ يوسف بن عقيل البجلي
١٠٤ يوسف بن علي القطان
١٠٤ يوسف بن علي بن مطهر الحلي (والد العالمة)
١٠٤ يوسف بن عمار
١٠٥ يوسف بن محمد
١٠٥ يوسف بن يعقوب الجعفي
١٠٦ يونس بن أبي إسحاق السبيعي
١٠٦ يونس بن أبي يعفور
١٠٦ يونس بن بهمن
١٠٧ يونس بن خالد
١٠٧ يونس بن خباب
١٠٧ يونس بن رباط البجلي
١٠٨ يونس بن الصباح
١٠٨ يونس بن ظبيان
١٠٨ يونس بن عبد الرحمن
١١١ يونس بن عبد الله
١١١ يونس بن علي العطار
١١٢ يونس بن علي القطان
١١٢ يونس بن عمار الصيرفي
١١٢ يونس بن قيس
١١٢ يونس بن المغيرة
١١٢ يونس بن يزيد بن مهران
١١٣ يونس بن يعقوب بن قيس الجالب
١١٥ باب الكنى أبو إبراهيم
١١٥ أبو أجنحة
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١١٦ أبو أحمد
١١٦ أبو األحوص
١١٧ أبو إدريس
١١٧ أبو أراكة البجلي
١١٧ أبو األرطاة
١١٧ أبو األرقم
١١٧ أبو األزهر
١١٧ أبو أسامة
١١٨ أبو إسحاق
١١٩ أبو إسماعيل
١٢٠ أبو األسود
١٢١ أبو األشعث
١٢١ أبو األشهب
١٢١ أبو األكراد
١٢١ أبو امامة
١٢١ أبو أمية
١٢٢ أبو أيوب
١٢٢ أبو بحر
١٢٢ أبو بحير
١٢٣ أبو البختري
١٢٣ أبو بدر
١٢٣ أبو بردة
١٢٤ أبو برنية
١٢٤ أبو برزة
١٢٥ أبو بشر
١٢٥ أبو بصير
١٢٥ أبو بكر القناني
١٢٦ أبو بكر بن أبي شبية
١٢٦ أبو بكر بن علي أبي طالب عليه السالم
١٢٧ أبو البالد
١٢٧ أبو بالل األشعري
١٢٨ أبو تراب
١٢٨ أبو تمام
١٢٨ أبو ثابت
١٢٨ أبو الجارود
١٢٨ أبو جبل
١٢٩ أبو جحاف
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١٢٩ أبو جحيفة
١٢٩ أبو جرير
١٢٩ أبو الجعد
١٣٠ أبو جعفر
١٣٠ أبو جعفر
١٣٥ أبو جميلة
١٣٥ أبو جنادة
١٣٥ أبو جند بن عبد عمرو
١٣٦ أبو الجوزاء
١٣٦ أبو الجوشاء
١٣٦ أبو جهم
١٣٦ أبو الجيش
١٣٦ أبو حاتم
١٣٦ أبو الحارث
١٣٧ أبو حازم
١٣٧ أبو حامد
١٣٧ أبو حبيب النباجي
١٣٧ أبو حبيش
١٣٨ أبو الحجاج
١٣٨ أبو حذيفة
١٣٨ أبو الحر
١٣٨ أبو حسان
١٣٨ أبو الحسن بن الحصين
١٣٩ أبو الحسن المدائني
١٤٦ أبو الحسين بن هالل
١٤٨ أبو الحصين بن الحصين
١٤٩ أبو حفص
١٤٩ أبو الحكم
١٤٩ أبو حكيم
١٤٩ أبو حماد
١٥٠ أبو الحمراء
١٥٠ أبو حمران
١٥٠ أبو حمزة
١٥٠ أبو حميد
١٥٠ أبو حنش األزدي
١٥٠ أبو حنيفة
١٥١ أبو حيان و أبو الجحاف
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١٥١ أبو حيون
١٥١ أبو حية
١٥١ أبو خالد الزبالي
١٥٢ أبو خالد السجستاني
١٥٣ أبو خالد القماط
١٥٣ أبو خالد الكابلي
١٥٣ أبو خداش
١٥٤ أبو خديج
١٥٤ أبو خديجة
١٥٤ أبو الخزرج
١٥٤ أبو الخطاب
١٥٤ أبو خالد
١٥٥ أبو خلف العجلي
١٥٥ أبو الخليل
١٥٥ أبو خيثمة
١٥٥ أبو الخير
١٥٥ أبو داود
١٥٦ أبو الدرداء
١٥٦ أبو دلف
١٥٦ أبو ذر
١٥٧ أبو راشنة
١٥٧ أبو رافع
١٥٧ أبو الربيع األقطع
١٥٧ أبو الربيع الشامي
١٥٧ أبو رجاء
١٥٧ أبو الرضا
١٥٧ أبو رفاعة
١٥٨ أبو رملة األنصاري
١٥٨ أبو روق
١٥٨ أبو رويم األنصاري
١٥٨ أبو زبير المكي
١٥٨ أبو زكريا األعور
١٥٩ أبو زنيبة
١٥٩ أبو زياد
١٥٩ أبو زيد المكي
١٦٠ أبو سارة
١٦٠ أبو ساسان
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١٦٠ أبو سالم
١٦٠ أبو سجاح األنصاري
١٦٠ أبو سخيلة
١٦١ أبو سرعة
١٦١ أبو سعد
١٦١ أبو سعيد اآلدمي
١٦١ أبو سعيد الخدري
١٦١ أبو سعيد الخراساني
١٦١ أبو سعيد القماط
١٦٢ أبو سعيد المكاري
١٦٣ أبو السفاتج
١٦٣ أبو السفاح البجلي
١٦٣ أبو السفن
١٦٤ أبو سكينة
١٦٤ أبو سلمة
١٦٤ أبو سليط
١٦٥ أبو سليمان
١٦٦ أبو سمرة بن ذويب
١٦٦ أبو السمهري
١٦٦ أبو سمينة
١٦٦ أبو سنان األنصاري
١٦٦ أبو سيار
١٦٧ أبو شاكر
١٦٧ أبو شبرمة
١٦٧ أبو شبل
١٦٧ أبو شجاع
١٦٧ أبو شداخ
١٦٨ أبو شعبة الحلبي
١٦٨ أبو شعيب
١٦٨ أبو شمر بن إبرهة
١٦٨ أبو شيبة الفراري
١٦٨ أبو صادق كليب الحرمي
١٦٩ أبو صالح
١٦٩ أبو صامت
١٦٩ أبو الصباح الكناني
١٦٩ أبو الصباح مولى آل سام
١٧٠ أبو الصحاري الكوفي
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١٧٠ أبو صدقة
١٧٠ أبو الصفر الكوفي
١٧٠ أبو الصفرة
١٧١ أبو صفوان
١٧١ أبو الصالح
١٧١ أبو الصلت
١٧١ أبو الصهبان
١٧١ أبو صهيب
١٧١ أبو الضبار
١٧١ أبو ضمرة الليثي
١٧٢ أبو طارق
١٧٢ أبو طالب األنباري
١٧٢ أبو طالب األزدي
١٧٢ أبو طالب القمي
١٧٣ أبو طاهر البرقي
١٧٣ أبو طاهر بن حمزة بن اليسع
١٧٤ أبو الطفيل
١٧٤ أبو طوالة
١٧٤ أبو الطيب الرازي
١٧٤ أبو الطيبات
١٧٤ أبو ظبيان
١٧٥ أبو عاصم
١٧٥ أبو عامر
١٧٥ أبو عائذ
١٧٦ أبو العباس البقباق
١٧٦ أبو العباس صاحب عمار بن مروان
١٧٦ أبو العباس الطرناني
١٧٨ أبو عبد الرحمن األعرج
١٧٨ أبو عبد الرحمن
١٧٩ أبو عبد الرحمن العرزمي
١٧٩ أبو عبد الرحمن الكندي
١٧٩ أبو عبد الرحمن المسعودي
١٨٠ أبو عبد الله البجلي
١٨٠ أبو عبد الله البرقي
١٨٠ أبو عبد الله البقال
١٨١ أبو عبد الله الجاموراني
١٨١ أبو عبد الله الجدلي
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١٨١ أبو عبد الله الجرجاني
١٨١ أبو عبد الله الحسني
١٨٢ أبو عبد الله بن الخمري
١٨٢ أبو عبد الله السياري
١٨٢ أبو عبد الله الشاذاني
١٨٢ أبو عبد الله الصفواني
١٨٢ أبو عبد الله العاصمي
١٨٢ أبو عبد الله الفراء
١٨٣ أبو عبد الله المغازي
١٨٣ أبو عبد الله المكاري
١٨٣ أبو عبد الله هارون
١٩١ أبو عبيدة الحذاء
١٩٢ أبو عبيد
١٩٢ أبو عتاب
١٩٢ أبو عثمان
١٩٢ أبو عدي
١٩٢ أبو عروة
١٩٣ أبو عزة
١٩٣ أبو عصام
١٩٣ أبو عصمة
١٩٣ أبو العالء
١٩٤ أبو علي األشعري
١٩٤ أبو علي الجريري
١٩٤ أبو علي
١٩٤ أبو علي الحراني
١٩٥ أبو على بن راشد
١٩٥ أبو علي الطبرسي
١٩٥ أبو علي العلوي
١٩٦ أبو علي المحمودي
١٩٦ أبو علي النيشابوري
١٩٦ أبو علي بن همام
١٩٩ أبو عمار
١٩٩ أبو عمارة
٢٠٠ أبو عمران
٢٠٠ أبو عمرة األنصاري
٢٠٠ أبو عمرة الفارسي
٢٠١ أبو عمرو العمري
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٢٠١ أبو عمرو الكشي
٢٠٢ أبو عمر
٢٠٣ أبو العميس
٢٠٣ أبو عوف
٢٠٣ أبو عون األبرش
٢٠٣ أبو عياش
٢٠٣ أبو عيسى
٢٠٤ أبو عيينة
٢٠٤ أبو غالب الزراري
٢٠٤ أبو غرة
٢٠٥ أبو غسان الذهلي
٢٠٥ أبو غسان النهدي
٢٠٥ أبو الغمر
٢٠٥ أبو غيالن
٢٠٥ أبو فاختة
٢٠٦ أبو الفتح
٢٠٦ أبو الفتوح الرازي
٢٠٦ أبو فراس
٢٠٦ أبو الفرج األصفهاني
٢٠٧ أبو فضالة
٢٠٧ أبو الفضائل
٢٠٧ أبو الفضل الحناط
٢٠٧ أبو الفضل الخراساني
٢٠٨ أبو الفضل الصابوني
٢٠٩ أبو القاسم
٢١١ أبو قتادة األنصاري
٢١١ أبو قتادة القمي
٢١١ أبو قدامة
٢١١ أبو قرة السلمي
٢١٢ أبو قيراط
٢١٢ أبو قيس
٢١٢ أبو كثير
٢١٢ أبو الكنود الوائلي
٢١٢ أبو كهمس
٢١٣ أبو لبابة
٢١٣ أبو لبيد الهجري
٢١٣ أبو ليلى
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٢١٣ أبو مالك األشعري
٢١٤ أبو المأمون
٢١٤ أبو ماوية بن وهب
٢١٤ أبو المثنى
٢١٤ أبو مجعد
٢١٥ أبو المحتمل
٢١٥ أبو المحجلة
٢١٥ أبو محمد األنصاري
٢١٥ أبو محمد التفليسي
٢١٥ أبو محمد الحجال
٢١٧ أبو محمد بن خالد
٢٢٥ أبو مخلد الخياط
٢٢٥ أبو مخلد السراج
٢٢٥ أبو مخنف
٢٢٥ أبو مروان
٢٢٥ أبو مرهف
٢٢٥ أبو مريم
٢٢٦ أبو مريم األنصاري
٢٢٦ أبو المستهل
٢٢٦ أبو مسروق
٢٢٧ أبو مسلم
٢٢٧ أبو مسور
٢٢٧ أبو مصعب الزيدي
٢٢٧ أبو المطهر
٢٢٧ أبو المظفر
٢٢٧ أبو معاذ النصري
٢٢٨ أبو معاوية
٢٢٨ أبو معبد
٢٢٨ أبو المعتمر
٢٢٨ أبو معشر المدني
٢٢٩ أبو معمر
٢٢٩ أبو المغراء
٢٢٩ أبو المغيرة الزبيدي
٢٢٩ أبو المفضل الشيباني
٢٣٠ أبو مقاتل
٢٣٠ أبو المقدام
٢٣٠ أبو مليك
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٢٣٠ أبو المنذر
٢٣١ أبو منصور الصرام
٢٣١ أبو موسى البناء
٢٣٢ أبو ناب
٢٣٢ أبو ناشرة
٢٣٢ أبو نجران
٢٣٣ أبو نصر بن يوسف
٢٣٤ أبو نصرة العبدي
٢٣٤ أبو النضر
٢٣٤ أبو النعمان
٢٣٤ أبو نعيم
٢٣٥ أبو نوح الكالعي
٢٣٥ أبو وائل
٢٣٥ أبو الورد (من أصحاب علي عليه السالم)
٢٣٥ أبو الورد (من أصحاب الباقر عليه السالم)
٢٣٥ أبو الوفاء المرادي
٢٣٦ أبو والد
٢٣٦ أبو الوليد
٢٣٦ أبو وهب
٢٣٦ أبو هارون
٢٣٧ أبو هارون المكفوف
٢٣٨ أبو هاشم الجعفري
٢٣٨ أبو هبيرة
٢٣٩ أبو الهذيل
٢٣٩ أبو هراسة
٢٣٩ أبو هريرة البزاز
٢٣٩ أبو هالل
٢٣٩ أبو همام
٢٤٠ أبو همدان
٢٤٠ أبو الهيثم بن التيهان
٢٤٠ أبو يحيى الجرجاني
٢٤٠ أبو يحيى الموصلي
٢٤١ أبو يحيى الواسطي
٢٤٢ أبو يزيد
٢٤٣ أبو اليسر بن عمرو األنصاري
٢٤٣ أبو اليسع
٢٤٣ أبو يعقوب األسدي
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٢٤٣ أبو يعقوب الجعفي
٢٤٤ أبو يعقوب المقرئ
٢٤٤ أبو يعلى
٢٤٥ أبو اليقظان
٢٤٥ أبو يوسف
٢٤٦ فيما صدر بابن ابن أبي إلياس
٢٤٦ ابن أبي أويس
٢٤٦ ابن أبي بردة
٢٤٦ ابن أبي الثلج
٢٤٦ ابن أبي الجهم
٢٤٧ ابن أبي جيد
٢٤٧ ابن أبي حماد
٢٤٧ ابن أبى دارم
٢٤٧ ابن أبى الذئب
٢٤٧ ابن أبي الزرقاء
٢٤٧ ابن أبي سعيد المكاري
٢٤٨ ابن أبي الصلت
٢٤٨ ابن أبي الصهبان
٢٤٨ ابن أبي العزاقر
٢٤٨ ابن أبي عقيل
٢٤٨ ابن أبي عمير
٢٤٩ ابن أبي مليقة
٢٤٩ ابن أبي نجران
٢٤٩ ابن أبي نصر
٢٤٩ ابن أبي هراسة
٢٤٩ ابن أبي يعفور
٢٥٠ ابن أخت أبي بصير
٢٥٠ ابن أخت أبي سهل
٢٥٠ ابن أخت أبي مالك الحضرمي
٢٥٠ ابن أخت خالد المقرئ
٢٥٠ ابن أخت سليمان بن خالد
٢٥٠ ابن أخت صفوان بن يحيى
٢٥١ ابن أخت علي بن ميمون
٢٥١ ابن أخي أبي الحسن
٢٥١ ابن أخي خالد
٢٥١ ابن أخي خيثمة و إسماعيل
٢٥١ ابن أخي ذبيان
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٢٥٢ ابن أخي طاهر
٢٥٢ ابن أخي عبد الملك بن عمرو
٢٥٢ ابن أخي فضيل
٢٥٢ ابن أخي محمد
٢٥٢ ابن إدريس
٢٥٢ ابن اذنية
٢٥٣ ابن األسود
٢٥٣ ابن أشيم
٢٥٣ ابن اإلمام
٢٥٣ ابن بابا القمي
٢٥٣ ابن بابويه
٢٥٤ ابن البراج
٢٥٤ ابن البصري
٢٥٤ ابن بطة
٢٥٤ ابن بقاح
٢٥٤ ابن بكير
٢٥٤ ابن بنت أبي حمزة الثمالي
٢٥٥ ابن بنت أحمد بن محمد البرقي
٢٥٥ ابن بنت إلياس الصيرفي
٢٥٥ ابن بنت زيد الشحام
٢٥٥ ابن بنت سعد بن عبد الله
٢٥٥ ابن جبلة
٢٥٥ ابن الجعابي
٢٥٥ ابن جمهور
٢٥٦ ابن الجندي
٢٥٦ ابن الجنيد
٢٥٦ ابن الحاشر
٢٥٦ ابن الحجام
٢٥٦ ابن حمدون الكاتب
٢٥٦ ابن خالويه
٢٥٧ ابن خانبة
٢٥٧ ابن خرقة
٢٥٧ ابن داود القمي
٢٥٧ ابن داود الحلي
٢٥٧ ابن راشد
٢٥٧ ابن رباط
٢٥٨ ابن الرضا
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٢٥٨ ابن رويدة
٢٥٨ ابن الزبير
٢٥٨ ابن زينب
٢٥٨ ابن السراج
٢٥٩ ابن السكيت
٢٥٩ ابن سماعة
٢٥٩ ابن سنان
٢٥٩ ابن الشاذكوني
٢٦٠ ابن شهر آشوب
٢٦٠ ابن طاووس
٢٦٠ ابن الطبال
٢٦٠ ابن الطيار
٢٦٠ ابن الطيالسي
٢٦٠ ابن عبدك
٢٦١ ابن عبدوس
٢٦١ ابن عبدون
٢٦١ ابن عجالن
٢٦١ ابن العرزمي
٢٦١ ابن عصام
٢٦٢ ابن عقدة
٢٦٢ ابن عم الحسين بن أبي العالء
٢٦٢ ابن الغراب
٢٦٢ ابن الغضائري
٢٦٢ ابن الفارسي
٢٦٢ ابن فضال
٢٦٣ ابن قبة
٢٦٣ ابن القداح
٢٦٣ ابن قنبر
٢٦٣ ابن قياما
٢٦٣ ابن كازر
٢٦٣ ابن كبريا
٢٦٤ ابن كثير
٢٦٤ ابن المبارك
٢٦٤ ابن متوبة
٢٦٤ ابن محبوب
٢٦٤ ابن مسكان
٢٦٥ ابن المعلم
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٢٦٥ ابن المغيرة
٢٦٥ ابن مملك األصفهاني
٢٦٥ ابن مياح
٢٦٥ ابن النديم
٢٦٦ ابن نوح
٢٦٦ ابن نهيك
٢٦٦ ابن وضاح
٢٦٦ ابن الوليد
٢٦٧ ابن همام
٢٦٧ ابن يايا القمي
٢٦٨ األلقاب و النسب األحمري
٢٦٨ األحوال
٢٦٨ أخو أديم
٢٦٨ أخو دارم
٢٦٨ أخو طربال
٢٦٨ أخو عذافر
٢٦٨ أخو فارس
٢٦٩ أخو منصور
٢٦٩ استونه
٢٦٩ األسدي
٢٦٩ األصم
٢٧٠ األطروش
٢٧٠ األعمش
٢٧٠ األفرق
٢٧٠ األنصاري
٢٧٠ البرذون
٢٧٠ البرقي
٢٧١ البرمكي
٢٧١ بزرج
٢٧١ البزنطي
٢٧٢ البزوفري
٢٧٢ البطل
٢٧٢ البقباق
٢٧٢ الباللي
٢٧٣ البلوي
٢٧٣ بندار
٢٧٣ بنان
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٢٧٣ البوفكي
٢٧٣ التلعكبري
٢٧٣ التمار
٢٧٣ الثمالي
٢٧٤ ثوابا
٢٧٤ الجاموراني
٢٧٤ الجرمي
٢٧٤ الجعابي
٢٧٤ الجعفري
٢٧٤ جفينة
٢٧٥ الجلودي
٢٧٥ الجواني
٢٧٥ الحارثي
٢٧٥ الحجال
٢٧٥ الحدادي
٢٧٦ الحضيني
٢٧٦ حقيبة
٢٧٦ الحلبي
٢٧٧ الحماني
٢٧٧ الحمدوني
٢٧٧ الحميدي
٢٧٧ الحميري
٢٧٨ الختلي
٢٧٨ الخديجي األكبر
٢٧٨ الخشاب
٢٧٨ الخلقاني
٢٧٨ الخلنجي
٢٧٩ خوراء
٢٧٩ الخيبري
٢٧٩ الدبيلي
٢٧٩ دحمان
٢٧٩ دندان
٢٧٩ الدوري
٢٧٩ الدهقان
٢٨٠ ديباجة
٢٨٠ الذراع
٢٨٠ ذو الدمعة
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٢٨٠ الذهلي
٢٨٠ الرازي
٢٨١ الرباطي
٢٨١ الرزاز
٢٨١ الرفاعي
٢٨١ الرواسي
٢٨١ الزام
٢٨١ الزبيريون
٢٨٢ زحل
٢٨٢ الزراري
٢٨٢ زرقان
٢٨٢ الزهري
٢٨٣ الساباطي
٢٨٣ سجادة
٢٨٣ السدي
٢٨٤ السري
٢٨٤ السكوني
٢٨٥ سمكة
٢٨٥ السمين
٢٨٥ سندل
٢٨٥ السياري
٢٨٥ شاذان
٢٨٥ الشاذاني
٢٨٥ الشاذكوني
٢٨٦ الشافعي
٢٨٦ الشامي
٢٨٦ شاه رئيس
٢٨٦ شاه الطاق
٢٨٦ شباب
٢٨٧ الشجاعي
٢٨٧ الشحام
٢٨٧ شخير
٢٨٧ الشعبي
٢٨٧ شعر
٢٨٨ الشعراني
٢٨٨ الشعيري
٢٨٨ شفا
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٢٨٨ شقران
٢٨٨ شلقان
٢٨٨ شناب
٢٨٨ الصابوني
٢٨٩ صاحب الصومعة
٢٨٩ صاحب الطاق
٢٨٩ الصرام
٢٨٩ الصفار
٢٩٠ الصفواني
٢٩٠ الصولي
٢٩٠ الطاطري
٢٩٠ الطبرسي
٢٩٠ الطبري
٢٩١ الطيالسي
٢٩١ العاصمي
٢٩١ العامري
٢٩١ العباسي
٢٩١ العبيدي
٢٩٢ العرزمي
٢٩٢ العقيقي
٢٩٢ عالن
٢٩٢ العمركي
٢٩٢ العمري
٢٩٣ العياشي
٢٩٣ الغضائري
٢٩٣ الغفاري
٢٩٣ الفهري
٢٩٣ القاضي
٢٩٣ القتيبي
٢٩٤ القداح
٢٩٤ القطعي
٢٩٤ القالنسي
٢٩٤ قنبرة
٢٩٤ كاسوال
٢٩٥ الكاهلي
٢٩٥ الكلبي
٢٩٦ الكتنجي
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٢٩٦ كرام
٢٩٦ كردين
٢٩٦ الكشي
٢٩٦ الكليني
٢٩٧ الكناني
٢٩٧ الكوزي
٢٩٧ الالحقي
٢٩٧ اللؤلؤي
٢٩٧ ماجيلويه
٢٩٨ المازني
٢٩٨ مؤمن الطاق
٢٩٨ المجلي
٢٩٨ المحمودي
٢٩٨ المخزومي
٢٩٨ المذاري
٢٩٩ المراغي
٢٩٩ المزخرف
٢٩٩ المسعودي
٢٩٩ المسلي
٣٠٠ مسلمة
٣٠٠ المسمعي
٣٠٠ المشرقي
٣٠٠ المفجع
٣٠٠ المفيد
٣٠٠ المكاري
٣٠١ مملة
٣٠١ المنقري
٣٠١ المنمس
٣٠١ الميثمي
٣٠١ الميموني
٣٠٢ الناب
٣٠٢ النجاشي
٣٠٢ النخعي
٣٠٢ النوفلي
٣٠٣ النهدي
٣٠٣ النهيكي
٣٠٣ الوشاء
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٣٠٤ الوضافي
٣٠٤ اليعقوبي
٣٠٥ باب النساء أسماء بنت أبي بكر
٣٠٥ أسماء بنت عميس
٣٠٥ أخت عمر
٣٠٥ أخت ميسر
٣٠٥ أم األسود
٣٠٥ أم البراء
٣٠٦ أم حبيبة
٣٠٦ أم حزام
٣٠٦ أم الحسن
٣٠٦ أم الحصين
٣٠٦ أم حكيم
٣٠٦ أم خالد
٣٠٦ أم رومان
٣٠٧ أم سعيد األحمسية
٣٠٧ أم سلمة
٣٠٧ أم سليط
٣٠٧ أم سليم
٣٠٧ أم شريك
٣٠٧ أم عطية
٣٠٧ أم العالء
٣٠٨ أم عيسى
٣٠٨ أم الفضل
٣٠٨ أم قيس
٣٠٨ أم كلثوم
٣٠٨ أم مبشر
٣٠٨ أم هاني
٣٠٨ أم هشام
٣٠٩ جوهر
٣٠٩ جويرة بنت الحارث
٣٠٩ حبابة الوالبية
٣٠٩ حزامة بنت وهب
٣٠٩ حفصة
٣٠٩ حمادة بنت رجاء
٣١٠ خديجة بنت محمد بن علي عليه السالم
٣١٠ خنساء بنت حزام
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٣١٠ خولة بنت ثامر
٣١٠ خولة بنت حكيم
٣١٠ الرباب
٣١١ زهراء
٣١١ زينب بنت أبي سلمة
٣١١ زينب امرأة ابن مسعود
٣١١ زينب بنت جحش
٣١١ زينب بنت محمد بن يحيى
٣١١ سالمة
٣١٢ سبيعة األسلمية
٣١٢ سعيدة و منة
٣١٢ سعيد موالة جعفر عليه السالم
٣١٢ سودة بنت زمعة
٣١٣ صفية بنت حي
٣١٣ صفية بنت شيبة
٣١٣ عائشة
٣١٣ علية بنت علي بن الحسين
٣١٣ عمرة بنت نفيل
٣١٣ غنيمة بنت األزدي
٣١٣ فاطمة بنت حبابة الوالبية
٣١٤ فاطمة بنت قيس
٣١٤ فاطمة بنت هارون
٣١٤ قنوا بنت رشيد
٣١٤ كلثم الكرخية
٣١٤ كلثوم بنت سليم
٣١٥ مغيرة موالة أبي عبد الله عليه السالم
٣١٥ منة
٣١٥ ميمونة
٣١٥ نضرة األزدية
٣١٦ الخاتمة الفائدة األولى
٣١٨ الفائدة الثانية
٣٢٦ الفائدة الثالثة
٣٢٩ الفائدة الرابعة
٤٢٥ الفائدة الخامسة
٤٢٦ الفائدة السادسة
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نقد الرجال
تأليف

الرجالي المحقق
السيد مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشي

من أعالم القرن الحادي عشر
الجزء الخامس

تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث

(١)
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BP تفرشي، مصطفى بن حسين، ١٠١٥ ق.
١١٥ نقد الرجال / تأليف مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشي، تحقيق

٥٣ ح / مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث، - قم: مؤسسة آل البيت عليهم
السالم

إلحياء التراث، ١٣٧٦.
٥ ج... (مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث....

المصادر في الهوامش.
١ - محدثي الشيعة. ٢. الحديث - علم الرجال. الف مؤسسة آل البيت

عليهم السالم إلحياء التراث. ب. العنوان. شرح
شابك (ردمك) ٣ - ٠٩٤ - ٣١٩ - ٩٦٤ / ٥ أجزاء
٩٤٦ ISBN - ٥ / ٣ - ٠٩٤ - ٣١٩ VOLS .

شابك (ردمك) ٤ - ٠٩٩ ٣١٩ - ٩٦٤ / ج ٥
٩٦٤ ISBN - ٤ - ٠٩٩ - ٣١٩ / VOLS .

الكتاب: نقد الرجال / ج ٥
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: ستاره - قم

الكمية: ٥٠٠٠ نسخة
السعر: ٧٥٠٠ ريال

(٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

بسم الله الرحمن الرحيم
(٣)
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جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت - عليهم السالم - إلحياء التراث
مؤسسة آل البيت - عليهم السالم - إلحياء التراث

قم - دور شهر (خيابان شهيد فاطمي) كوچه ٩ - پالك ٥
ص. ب. ٩٩٦ / ٣٧١٨٥ - هاتف ٤ - ٧٣٠٠٠١

(٤)
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باب النون
٥٥٣٩ / ١ - ناجية بن أبي عمارة:

من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (١) (٢).
وقال الكشي: حدثني محمد بن مسعود قال: سألت علي بن الحسن

ابن فضال عن نجية فقال: هو نجية، واسم آخر أيضا ناجية بن أبي عمارة
الصيداوي، قال: وأخبرني بعض ولده أن أبا عبد الله (عليه السالم) كان يقول: انج

نجية، فسمي بهذا االسم.
وروى عن حمدويه بن نصير قال: الصيدا بطن من بني أسد، قال:

وكان رجل من أصحابنا يقال له: نجية القواس وليس هو بمعروف (٣).
ويفهم من بعض نسخ سند الفقيه أن أبا حبيب (٤) كنية لناجية (٥) (٦).

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٤٧ / ٢.

(٢) وفي الرجال أيضا عند ذكر أصحاب الصادق (عليه السالم): جعفر بن ناجية بن أبي عمارة.
وأما في صه: ناجية بن عمارة. ولعله سهو. (منه قده). رجال الشيخ:

١٧٦ / ٢٠، الخالصة: ١٧٥ / ١.
(٣) رجال الكشي: ٢١٦ / ٣٨٩.

(٤) أبو حبيب ناجية، له كتاب، روى عنه الصدوق بإسناده إلى مثنى الحناط عنه،
(م ت). مشيخة الفقيه ٤: ٦٢.
(٥) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨٠.

(٦) السيد أبو إبراهيم ناصر بن الرضي بن محمد بن عبد الله العلوي الحسني، فقيه،
ثقة، صالح، محدث، قرأ على الشيخ الطوسي (رضي الله عنه)، له كتاب في مناقب آل

الرسول [(صلى الله عليه وآله)] وكتاب في أدعية زين العابدين علي بن الحسين [(عليهما السالم)] وغيرهما،
أخبرنا بها: األديب الصالح أبو الحسن بن سعد، ب، (م ت). فهرست منتجب

الدين: ١٩٢ / ٥١٢، وفيه: بدل ابن الرضي: ابن الرضا، وفيه أيضا بدل أبو الحسن
بن سعد: أبو الحسن بن سعدويه.

(٥)
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٥٥٤٠ / ١ - ناصح البقال (١):
كوفي، مولى، ثقة، روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)، له كتاب، روى عنه:

جعفر بن بشير، رجال النجاشي (٢).
٥٥٤١ / ٢ - ناصح بن عبد الله:

أبو عبد الله (٣) المحلمي (٤)، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).
٥٥٤٢ / ١ - نافع بن عتبة (٦):

من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله) (٧) وعلي (عليه السالم) (٨)، رجال الشيخ.
٥٥٤٣ / ٢ - نافع بن هالل الجملي:

من أصحاب الحسين (عليه السالم)، رجال الشيخ (٩).
٥٥٤٤ / ١ - نبيه:

من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (١٠).
____________________

(١) له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن القاسم بن
إسماعيل، عن جعفر بن بشير، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٧٢ / ٧٧٤.

(٢) رجال النجاشي: ٤٢٩ / ١١٥٤.
(٣) ناصح أبو عبد الله قد وثقه أصحابنا. والظاهر أنه البقال السابق، ابن طاووس،

(م ت). اليقين: ٢٠١ باب ٥٠.
(٤) في نسخة " ت ": المحملي.
(٥) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٣١.

(٦) في نسخة " ت " وهامش نسخة " م ": عتيبة.
(٧) رجال الشيخ: ٥٠ / ٧.
(٨) رجال الشيخ: ٨٤ / ٩.

(٩) رجال الشيخ: ١٠٦ / ٢.

(١٠) رجال الشيخ: ٥٠ / ٨.

(٦)
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٥٥٤٥ / ١ - النجاشي الشاعر:
من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٥٥٤٦ / ١ - نجبة (٢) بن الحارث:
من أصحاب الكاظم (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣).

وقال الكشي: قال حمدويه: قال محمد بن عيسى: نجية بن
الحارث، شيخ صادق، كوفي، صديق علي بن يقطين (٤).

٥٥٤٧ / ١ - نجم بن أعين:
روى العقيقي، عن أبيه، عن عمران بن أبان، عن عبد الله بن بكير،

عن أبي عبد الله (عليه السالم) أنه يجاهد في الرجعة، الخالصة (٥).
٥٥٤٨ / ٢ - نجم بن حطيم:

وقيل: خطيم، العجلي (٦) الكوفي، أبو علي، مات في حياة أبي
الحسن (عليه السالم)، من أصحاب الباقر (٧) والصادق (٨) (عليهما السالم)، رجال

الشيخ (٩).
____________________

(١) رجال الشيخ: ٨٤ / ٦.
(٢) كذا في نسخة " ش " وفي نسختي " م " و " ت " هنا وفي الموضع اآلتي: نجية.

في د: نجبة بالنون والجيم المفتوحتين والباء المفردة. (منه قده). رجال ابن
داود: ١٩٥ / ١٦٢٩.

(٣) رجال الشيخ: ٣٤٥ / ٤، وفيه: نجية.
(٤) رجال الكشي: ٤٥٢ / ٨٥٢.

(٥) الخالصة: ١٧٦ / ٥، وفيها بدل يجاهد: يجاهر.
(٦) العبدي (خ ل)، (م ت).

(٧) رجال الشيخ: ١٤٧ / ١، وفيه: وقيل: أبو حطيم (خطيم خ ل) العبدي.
(٨) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٣٢.

(٩) نجم الطائي، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٤٨ / ٥.

(٧)
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٥٥٤٩ / ١ - نجيح أبو معشر:
السندي المدني، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٥٥٥٠ / ٢ نجيح بن قباء (٢) الغافقي:
روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)، روى عنه: الحسين النوفلي، رجال

النجاشي (٣).
٥٥٥١ / ٣ نجيح بن مسلم الكوفي:

روى عنه: يونس بن يعقوب، من أصحاب الباقر (٤) والصادق (٥)،
رجال الشيخ (٦).

٥٥٥٢ / ١ - نشاء بن مالك الجهني:
من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).

٥٥٥٣ / ١ - نشيط بن صالح (٨) بن لفافة:
مولى بني عجل، روى عن أبي الحسن موسى (عليه السالم)، ثقة، له كتاب،

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٣٠.

(٢) المدني، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣١٥ / ٢٨.
(٣) رجال النجاشي: ٤٢٩ / ١١٥١.

(٤) رجال الشيخ: ١٤٨ / ٧.
(٥) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٢٩.

(٦) نجية بن إسحاق الفراري وثقه ابن أبي عمر في العلل، (م ت). علل الشرائع:
١٧٨ / ٢ باب ١٤٢، وفيه: العزاري.

نجية بن الحارث القواس، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣١٦ / ٣٧، ولم
يرد فيه: القواس.

(٧) رجال الشيخ: ٨٤ / ٨.
(٨) نسيط بن صالح، له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة،

عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عنه، ست، (م ت). الفهرست:
.١٧٢ / ٧٧٢

(٨)
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روى أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عنه، رجال النجاشي (١).
نشيط بن صالح بن عبد الله، من أصحاب الكاظم (عليه السالم)، رجال

الشيخ (٢) (٣).
٥٥٥٤ / ٢ - نشيط بن عبد الله بن لباقة:

كوفي، روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)، من أصحاب الكاظم (عليه السالم)، رجال
الشيخ (٤).

ويحتمل أن يكون هذا هو المذكور قبيل هذا.
٥٥٥٥ / ١ - نصر بن أوس الكوفي:

من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).
٥٥٥٦ / ٢ - نصر بن حازم:

قمي، من أصحاب الهادي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦).
٥٥٥٧ / ٣ - نصر بن الصباح:

أبو القاسم البلخي، غال المذهب، روى عنه: العياشي (٧). له كتب،
روى عنه: محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي (٨).

____________________
(١) رجال النجاشي: ٤٢٩ / ١١٥٣.

(٢) رجال الشيخ: ٣٤٥ / ٣.
(٣) نشيط بن صالح العجلي، موالهم، كوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ:

.٣١٦ / ٣٣
(٤) رجال الشيخ: ٣٤٥ / ١، وفيه بدل لباقة: لفافة.

(٥) رجال الشيخ: ٣١٤ / ٨.

(٦) رجال الشيخ: ٣٩٣ / ٢.
(٧) في المصدر: الكشي، وفي طبعة دار األضواء - بيروت - ٢: ٣٨٥ / ١١٥٠:

العياشي.
(٨) رجال النجاشي: ٤٢٨ / ١١٤٩.

(٩)
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قي جلة من كان في عصره من المشايخ والعماء وروى عنهم، إال أنه
قيل: كان من الطيارة غال، في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم)، رجال

الشيخ (١).
غال، رجال الكشي (٢).

٥٥٥٨ / ٤ - نصر بن طريف (٣) البصري:
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٤).

٥٥٥٩ / ٥ - نصر بن عامر بن وهب:
أبو الحسن السنجاري، من ثقات أصحابنا، له كتب، روى عنه:

الحسين بن عبيد الله، رجال النجاشي (٥).
٥٥٦٠ / ٦ - نصر بن عبد الرحمن:

أبو الوليد العبدي الكوفي (٦)، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال
الشيخ (٧) (٨).

٥٥٦١ / ٧ - نصر بن عبد الرحمن البارقي:
الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٩).

____________________
(١) رجال الشيخ: ٤٤٩ / ١.

(٢) رجال الكشي: ٣٢٢ / ٥٨٤.
(٣) في نسخة " م ": ظريف.
(٤) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٩.

(٥) رجال النجاشي: ٤٢٨ / ١١٥٠.
(٦) أسند عنه، (م ت).

(٧) رجال الشيخ: ٣١٥ / ١١.
(٨) ثم قال: نصر بن عبد الرحمن العبدي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ:

.٣١٥ / ١٣
(٩) رجال الشيخ: ٣١٥ / ١٢.

(١٠)
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٥٥٦٢ / ٨ - نصر بن فضالة األسدي:
الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٥٥٦٣ / ٩ - نصر بن قابوس (٢) اللخمي (٣):
القابوسي، روى عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا (عليهم السالم)،

وكان ذا منزلة عندهم، له كتاب، روى عنه: مفضل بن إبراهيم والحسن بن
نصر (٤)، رجال النجاشي (٥).

وقال العالمة في الخالصة: قال الشيخ في كتاب الغيبة: إنه كان وكيال
ألبي عبد الله (عليه السالم) عشرين سنة ولم يعلم (٦) أنه وكيل، وكان خيرا فاضال (٧).

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).

٥٥٦٤ / ١٠ - نصر بن كثير األسدي:
الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٩).

٥٥٦٥ / ١١ - نصر بن مزاحم المنقري:
العطار، أبو المفضل (١٠)، كوفي، مستقيم الطريقة صالح األمر، غير

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣١٥ / ١٠.

(٢) م جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٤٥ / ٥.
(٣) في نسختي " م " و " ت ": اللحمي.

الكوفي، أسند عنه، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣١٤ / ٧.
(٤) روى عن أبيه. محمد بن علي بن نصر روى عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السالم)، جش، (م ت).

(٥) رجال النجاشي: ٤٢٧ / ١١٤٦.
(٦) في هامش نسخة " ش ": للتقية.

(٧) الخالصة: ١٧٥ / ١.
(٨) اإلرشاد ٢: ٢٤٨.

(٩) رجال الشيخ: ٣١٥ / ١٤.
(١٠) في صه: أبو الفضل وكذا في د، (منه قده). الخالصة: ١٧٥ / ٢، رجال ابن

داود: ١٩٦ / ١٦٣٥.

(١١)
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أنه يروي عن الضعفاء، كتبه حسان، روى عنه: يحيى بن زكريا بن
شيبان وجعفر بن محمد بن سعيد األحمسي وأبو سمينة، رجال

النجاشي (١).
له مصنفات (٢)، روى عنه: محمد بن عيسى بن عبيد ويونس بن علي

العطار، الفهرست (٣).
من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٤).

وذكره ابن داود في البابين (٥).
٥٥٦٦ / ١٢ - نصر بن مغلس:

من أصحاب الرضا (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦) (٧).
٥٥٦٧ / ١ - نصير بن أبي األشعث:

أبو الوليد الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨).
____________________
(١) رجال النجاشي: ٤٢٧ / ١١٤٨.

(٢) أخبرنا بها: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن
أبيه، عن محمد بن علي الصيرفي، عنه، عن لوط بن يحيى وغيره.

ورواها ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عنه.
وأخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن يونس بن علي العطار،

عنه، ست، (م ت).
(٣) الفهرست: ١٧١ / ٧٧١، وفيه بدل له مصنفات: له كتب، وبدل محمد بن علي

الصيرفي: محمد بن الحسن الصيرفي.
(٤) رجال الشيخ: ١٤٧ / ٣.

(٥) رجال ابن داود: ١٩٦ / ١٦٣٥، ٢٨٢ / ٥٣٣.
(٦) رجال الشيخ: ٣٦٨ / ١.

(٧) الشيخ األديب نصر بن هبة الله بن نصر الزنجاني، فاضل، متبحر، له كتب، ب،
(م ت). فهرست منتجب الدين: ١٩٢ / ٥١٣.

(٨) رجال الشيخ: ٣١٥ / ١٥.

(١٢)
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٥٥٦٨ / ٢ - نصير بن الرواسي:
كوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٥٥٦٩ / ١ - النضر بن الربيع بن سعد:
الجعفي الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال

الشيخ (٢).
٥٥٧٠ / ٢ - النضر بن سويد الصيرفي:

كوفي، ثقة، صحيح الحديث، انتقل إلى بغداد، له كتاب (٣)، روى
محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبيه، عنه، رجال النجاشي (٤).

له كتاب (٥)، روى عنه: محمد بن عيسى ومحمد بن خالد البرقي
والحسين بن سعيد، الفهرست (٦).

له كتاب، وهو ثقة، من أصحاب الكاظم (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧) (٨).
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣١٥ / ١٦.

(٢) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٢١.
(٣) نوادر ورواها عنه جماعة، منهم عيسى، جش، (م ت).

(٤) رجال النجاشي: ٤٢٧ / ١١٤٧، وفيه: نصر.
(٥) أخبرنا: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن ابن الوليد، عن الصفار،

عن محمد بن عيسى، عنه.
ورواه محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد

والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن أبي
عبد الله البرقي والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر، ست، (م ت).

(٦) الفهرست: ١٧١ / ٧٧٠.
(٧) رجال الشيخ: ٣٤٥ / ٢.

(٨) النضر بن شعيب، روى عنه: محمد بن الحسين، وروى عن عبد الغفار
الحجازي، (م ت). الكافي ٥: ٩٩ / ١.

(١٣)
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٥٥٧١ / ٣ - النضر بن عثمان النوا:
قال العقيقي: مات متحيرا، الخالصة (١)، رجال ابن داود (٢).

٥٥٧٢ / ٤ - النضر بن عمرو بن نجية:
الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣).

٥٥٧٣ / ٥ - النضر بن قرواش الخزاعي:
الكوفي، من أصحاب الباقر (٤) والصادق (٥)، رجال الشيخ.

٥٥٧٤ / ٦ - النضر بن محمد الهمداني:
ثقة، من أصحاب الهادي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦).

٥٥٧٥ / ٧ - النضر بن مطهر الوابشي:
كوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).

٥٥٧٦ / ٨ - النضر بن الوراس الخزاعي:
كوفي، روى عنه: العالء بن رزين، من أصحاب الصادق (عليه السالم)،

رجال الشيخ (٨).
وقد احتمل تصحيف قرواش.

____________________
(١) الخالصة: ٢٦٢ / ٤.

(٢) رجال ابن داود: ٢٨٢ / ٥٣٤.
(٣) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٢٠.
(٤) رجال الشيخ: ١٤٨ / ٦.

(٥) رجال الشيخ: ٣١٥ / ١٧.
(٦) رجال الشيخ: ٣٩٣ / ١.

(٧) رجال الشيخ: ٣١٥ / ١٩.

(٨) رجال الشيخ: ٣١٥ / ١٨.

(١٤)
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٥٥٧٧ / ١ - نضلة بن عبيد (١) الله:
أبو برزة (٢)، من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٣).

ثم قال: نضلة بن عبد الله، يكنى أبا برزة األسلمي الخزاعي، عربي،
مدني، من أصحاب علي (عليه السالم) (٤).

ونقل العالمة في آخر الباب األول من الخالصة: أنه من األصفياء (٥).
٥٥٧٨ / ١ - نضير بن زياد الضبي:

ويقال: بالصاد غير المعجمة، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦).
٥٥٧٩ / ٢ - نضير بن سالم الكناسي:

الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧) (٨).
٥٥٨٠ / ١ - النعمان بن بشير:

من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٩).
وفي رجال ابن داود: النعمان بن بشير، لم جخ (١٠). لعله سهو.

٥٥٨١ / ٢ - النعمان بن ثابت:
أبو حنيفة التيملي الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال

____________________
(١) في نسختي " م " و " ت ": عبد، وفي هامشيهما: عبيد (خ ل).

(٢) بردة (خ ل)، (م ت).
(٣) رجال الشيخ: ٨٣ / ٣، وفيه بدل عبيد الله: عبيد.

(٤) رجال الشيخ: ٨٣ / ٣، وفي بعض نسخه: نضلة بن عبيد...
(٥) الخالصة: ١٩٢.

(٦) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٢٢.

(٧) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٢٣.
(٨) النعمان األحمسي، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٤٨ / ٤.

(٩) رجال الشيخ: ٥٠ / ١.
(١٠) رجال ابن داود: ١٩٦ / ١٦٣٨، وفيه: ل جخ.

(١٥)
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الشيخ (١) (٢).
٥٥٨٢ / ٣ - النعمان بن صهبان:

الذي قال أمير المؤمنين (عليه السالم) يوم الجمل: من دخل داره فهو آمن،
من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣).

وفي رجال ابن داود في موضع صهبان: صبهان (٤). ولعله سهو.
٥٥٨٣ / ٤ - النعمان بن عجالن:

من بني رزيق (٥)، من أصحاب علي (عليه السالم) وكان عامله على البحرين
وعمان، رجال الشيخ (٦).

في الخالصة: رزيق بالراء ثم الزاي (٧).
وفي رجال ابن داود بالعكس (٨).

٥٥٨٤ / ٥ - النعمان بن عمار العجلي:
الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٩) (١٠).

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٢٤.

(٢) النعمان الرازي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣١٥ / ٢٥.
النعمان الرازي، له كتاب رواه عنه الصدوق باسناده إلى محمد بن سنان عنه،

(م ت). مشيخة الفقيه ٤: ٥٩.
النعمان بن سعد صاحب أمير المؤمنين (عليه السالم)، له كتاب رواه عنه الصدوق

باسناده إليه، (م ت). مشيخة الفقيه ٤: ١٢٤، وفيه: ابن سعيد.
(٣) رجال الشيخ: ٨٣ / ٥.

(٤) رجال ابن داود: ١٩٦ / ١٦٣٩، وفيه: الصهبان.
(٥) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت ": زريق.

(٦) رجال الشيخ: ٨٣ / ٢، زريق، وفي مجمع الرجال ٦: ١٨١ نقال عنه كما في المتن.
(٧) الخالصة: ١٧٤ / ٢.

(٨) رجال ابن داود: ١٩٦ / ١٦٤٠.
(٩) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٢٦.

(١٠) النعمان بن عمرو، سين جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٠٦ / ٣.

(١٦)
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٥٥٨٥ / ٦ - النعمان بن عمرو الجعفي:
الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٥٥٨٦ / ٧ - النعمان بن قتادة بن ربعي:
من أصحاب علي (عليه السالم) وكان عامله على مكة، رجال الشيخ (٢).

٥٥٨٧ / ٨ - النعمان بن محمد:
ليس بإمامي، كتبه حسان، معالم العلماء (٣).

٥٥٨٨ / ٩ - النعمان بن مقرن:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٤).

٥٥٨٩ / ١ - نعيم بن دجاجة األسدي:
ويقال له: نعيم بن خارجة، من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).

٥٥٩٠ / ٢ - نعيم بن عجالن:
من أصحاب الحسين (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦).

٥٥٩١ / ٣ - نعيم بن القابوسي:
قال المفيد (رحمه الله) في إرشاده في فصل ممن روى النص على الرضا (عليه السالم):

إنه من خاصة الكاظم (عليه السالم) وثقاته ومن أهل الورع والعلم والفقه من شيعته،
وممن روى النص على الرضا (عليه السالم) (٧).

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٢٧.

(٢) رجال الشيخ: ٨٣ / ١.
(٣) معالم العلماء: ١٢٦ / ٨٥٣.

(٤) رجال الشيخ: ٥٠ / ٥.

(٥) رجال الشيخ: ٨٣ / ٤.
(٦) رجال الشيخ: ١٠٦ / ١.

(٧) اإلرشاد ٢: ٢٤٨.

(١٧)
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٥٥٩٢ / ٤ - نعيم بن ميسرة:
أبو عمرو النحوي الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٥٥٩٣ / ١ - نفيع (٢):
يكنى أبا بكر، من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٣).

٥٥٩٤ / ٢ - نفيع (٤) بن الحارث:
أبو داود السبيعي (٥)، قال العالمة في الخالصة: قال ابن الغضائري:

روى عن أبي برزة نضلة بن (٦) عبد الله األسلمي وروى عن أبي جعفر (عليه السالم)،
وفي حديثه مناكير، والذي أراه الوقف في حديثه، ويجوز أن يخرج شاهدا (٧).

٥٥٩٥ / ١ - نميلة الهمداني:
يكنى أبا ماوية، من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨).

٥٥٩٦ / ١ - النواس بن سمعان:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٩).

٥٥٩٧ / ١ - نوح بن إبراهيم الموصلي:
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١٠).

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٣٤.

(٢) في نسختي " م " و " ت ": نقيع.
(٣) رجال الشيخ: ٥٠ / ٢، وفي بعض نسخه: يكنى أبا بكرة.

(٤) في نسختي " م " و " ت ": نقيع.
(٥) في المصدر زيادة: الهمداني.

(٦) في المصدر زيادة: أبي.
(٧) الخالصة: ٢٦٢ / ٣، وفيها: أبي بزرة، وفي النسخة الخطية منها كما في المتن.

(٨) رجال الشيخ: ٨٤ / ١١.
(٩) رجال الشيخ: ٥٠ / ٦.

(١٠) رجال الشيخ: ٣١٤ / ٥.

(١٨)
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٥٥٩٨ / ٢ نوح بن أبي مريم:
أبو عصمة الخراساني، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

ويظهر من كالم الشهيد الثاني (رحمه الله) في درايته أنه كان من
الوضاعين (٢).

٥٥٩٩ / ٣ - نوح بن تغلب الجريري:
القيسي، أخو أبان بن تغلب، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال

الشيخ (٣).
٥٦٠٠ / ٤ - نوح بن الحارث بن عمرو:

ابن عثمان المخزومي، دفع إليه أمير المؤمنين (عليه السالم) راية المهاجرين
يوم خروجه إلى صفين، من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ في باب

الكنى (٤).
٥٦٠١ / ٥ - نوح بن الحكم:

أبو اليقظان (٥)، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)، له كتاب،
روى عنه: أبو سمينة، رجال النجاشي (٦).

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣١٤ / ٦.

(٢) الرعاية في علم الدراية: ١٥٦ / ١.
(٣) رجال الشيخ: ٣١٤ / ٢.
(٤) رجال الشيخ: ٨٨ / ٤٠.

(٥) نوح بن الحكم، أبو اليقظان الهمداني الموهبي (المرهبي خ ل) الكوفي، ق
جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣١٤ / ١.

نوح يكنى أبا اليقظان، له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن
حميد، عن أحمد بن ميثم، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٧٢ / ٧٧٣، وفيه:

أحمد بن ميثم، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عنه.
(٦) رجال النجاشي: ٤٢٩ / ١١٥٢.

(١٩)
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٥٦٠٢ / ٦ - نوح بن دراج النخعي:
موالهم، الكوفي القاضي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

وقال الكشي: قال محمد بن مسعود: سألت أبا جعفر حمدان بن أحمد
الكوفي عن نوح بن دراج، فقال: كان من الشيعة وكان القاضي بالكوفة،

فقيل له: لم دخلت في أعمالهم؟ فقال: لم أدخل في أعمال هؤالء حتى
سألت أخي جميال فقلت: لم لم تحضر المسجد؟ فقال: ليس لي أزار.

وقال حمدان كان دراج بقاال، وكان نوح مخارجه من الذين يقتلون (٢)
في القضية (٣) التي تقع في بين (٤) المجالس، قال: وكان يكتب الحديث،

وكان أبوه يقول: لو ترك القضاء لنوح أي رجل كان ثقة (٥).
ونقل ابن داود قبل نوح بن دراج نوح بن دارم حيث قال: نوح بن

دارم، موالهم، الكوفي القاضي، ق جخ (٦)، انتهى.
ولم أجد في رجال الشيخ وغيره بهذه الصفة إال نوح بن دراج كما

نقلناه.
٥٦٠٣ / ٧ - نوح بن شعيب البغدادي:

ذكر الفضل بن شاذان أنه كان فقيها عالما صالحا مرضيا، وقيل: إنه
نوح بن صالح، من أصحاب الجواد (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣١٤ / ٣.

(٢) في المصدر: يقتتلون.
(٣) في المصدر: العصبية، وفي هامش النسخ: العصبية (خ ل).

(٤) كذا في نسختي " ش " و " م "، وفي نسخة " ت " والمصدر: تقع بين.
(٥) رجال الكشي: ٢٥١ / ذيل الحديث ٤٦٨، ولم يرد في بعض نسخه التوثيق.

(٦) رجال ابن داود: ١٩٧ / ١٦٤٤ و ١٦٤٥.
(٧) رجال الشيخ: ٣٧٩ / ١.

(٢٠)
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٥٦٠٤ / ٨ - نوح بن شعيب الخراساني:
روى عن ياسين كذا يظهر من كتب األخبار (١).

ولم أجده في كتب الرجال، ويحمل أن يكون هذا والذي نقلناه قبيل
هذا واحدا.

٥٦٠٥ / ٩ نوح بن صالح البغدادي:
روى الكشي عن أبي عبد الله الشاذاني عن الفضل بن شاذان ما يشهد

بأنه من شيعة أهل البيت وكان فقيها. ويظهر من الكشي أن نوح بن صالح
ونوح بن شعيب البغدادي واحد (٢)، كما يظهر من كالم الشيخ أيضا عند

ترجمة نوح ب شعيب البغدادي (٣).
ويظهر من الخالصة أنها رجالن (٤)، ولعلهما واحد.

٥٦٠٦ / ١٠ - نوح بن المختار النخعي:
الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).

٥٦٠٧ / ١ - نوفل بن عبيد الله بن المكنون:
من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦). وفي نسخة: نوفل بن عبيد بن

الكنود.
٥٦٠٨ / ٢ - نوفل بن فروة األشجعي:

خارجي ملعون، من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).
____________________

(١) التهذيب ١: ٢٤١ / ٦٩٧.
(٢) رجال الكشي: ٥٨٨ / ١٠٥٦.

(٣) تقدم برقم: ٥٦٠٣ / ٧، انظر رجال الشيخ: ٣٧٩ / ١.
(٤) الخالصة: ١٧٤ / ١ و ٢.
(٥) رجال الشيخ: ٣١٤ / ٤.

(٦) رجال الشيخ: ٨٤ / ١٠، وفيه: نوفل بن عبيد بن الكنود.
(٧) رجال الشيخ: ٨٤ / ٧.

(٢١)
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وفي الخالصة: نوفل بن قرة (١). ونسبه ابن داود إلى الوهم (٢).
٥٦٠٩ / ٣ - نوفل بن معاوية:

من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٣).
____________________

(١) الخالصة: ٢٦٢ / ١.
(٢) رجال ابن داود: ٢٨٢ / ٥٣٦.

(٣) رجال الشيخ: ٥٠ / ٤.

(٢٢)
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باب الواو
٥٦١٠ / ١ - واثلة بن األسقع:

من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (١) (٢).
٥٦١١ / ١ - واصل:

قال الكشي: قال محمد بن مسعود: حدثي أبو علي المحمودي قال:
حدثني واصل قال: طليت أبا الحسن (عليه السالم) بالنورة، فسددت مخرج الماء

من الحمام إلى البئر ثم جمعت ذلك الماء وتلك النورة وذلك الشعر فشربته
كله (٣)، انتهى.

وكان هذا يدل على علو اعتقاده كما قال العالمة في الخالصة (٤).
٥٦١٢ / ٢ - واصل بن سليم المنقري:

تابعي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).
٥٦١٣ / ١ - وائل بن حجر:

من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٦).
____________________

(١) رجال الشيخ: ٥١ / ٢.
(٢) السيد الواثق بالله بن أحمد بن الحسين الحسيني الجبلي، فقيه، مناظر،

صالح، كان زيديا، قرأ على الشيخ المحقق رشيد الدين عبد الجليل الرازي فاستبصر،
ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ١٩٥ / ٥٢١، وفي بعض نسخه بدل الجبلي:

الجيلي (الجليل خ ل).
(٣) رجال الكشي: ٦١٤ / ١١٤٤.

(٤) الخالصة: ١٧٧ / ٤.
(٥) رجال الشيخ: ٣١٧ / ٢٥.

(٦) رجال الشيخ: ٥١ / ٤.

(٢٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

٥٦١٤ / ١ - وحشي بن حرب:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (١) (٢).

٥٦١٥ / ١ - ورد بن زيد األسدي (٣):
كوفي، من أصحاب الباقر (٤) والصادق (٥)، رجال الشيخ.

٥٦١٦ / ١ - وردان:
أبو خالد الكابلي األصغر، والكبير اسمه كنكر، من أصحاب الباقر (٦)

والصادق (٧) (عليهما السالم)، رجال الشيخ.
وقال ابن داود: وردان أبو خالد الكابلي األصغر، واألكبر كنكر،

ورأيته يخط الشيخ أبي جعفر (رحمه الله).
وقال بعض األصحاب: وردان أبو خالد الكابلي ولقبه كنكر، والحق

األول، وقد تقدم في باب الكاف (٨)، انتهى.
وقوله: " قال بعض األصحاب " كأنه أراد منه العالمة (قدس سره) (٩).

____________________
(١) رجال الشيخ: ٥١ / ٣.

(٢) األمير الزاهد أبو الحسين ورام بن أبي فراس بحلة، من أوالد مالك بن الحارث
األشتر النخعي صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السالم)، عالم، فقيه، شاهدته

بحلة ووافق الخبر الخبر، وقرأ على شيخنا محمود الحمصي بحلة ورعاه، األمير
الزاهد سيف الدولة، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ١٩٥ / ٥٢٢، ولم يرد
فيه: األمير الزاهد سيف الدولة، ووردت هذه العبارة في بداية الترجمة التي تليها.

(٣) أخو كميت بن زيد، جخ، (م ت).
(٤) رجال الشيخ: ١٤٨ / ٢.

(٥) رجال الشيخ: ٣١٧ / ٢٢.
(٦) رجال الشيخ: ١٤٨ / ٥.

(٧) رجال الشيخ: ٣١٧ / ٢٦.
(٨) رجال ابن داود: ١٩٧. / ١٦٤٨.

(٩) حيث أن العالمة (قدس سره) قال: وردان، أبو خالد الكابلي، ولقبه كنكر. الخالصة: ١٧٧ / ٣.

(٢٤)
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وما حكاه عن خط الشيخ موافق لما قاله الشيخ عند ذكر أصحاب
الصادق (١) (عليه السالم).

وأما عند ذكر أصحاب علي بن الحسين (عليهما السالم) فال، إذ قال هناك:
كنكر يكنى أبا خالد الكابلي، وقيل: اسمه (٢) وردان (٣).

وروى الكشي - بطريق ضعيف - أنه من حواري علي بن الحسين
(عليه السالم) (٤).

ثم روى أن أبا خالد الكابلي خدم محمد بن الحنفية دهرا وما كان
يشك أنه إمام حتى سأله منه، فقال محمد بن الحنفية: اإلمام علي بن

الحسين (عليهما السالم) علي وعليك وعلى كل مسلم، فقال: الحمد لله الذي لم
يمتني حتى عرفت إمامي (٥).

ثم روى - بطريق مرسل - عن الصادق (عليه السالم) أنه قال: ارتد الناس بعد
قتل الحسين [(عليه السالم)] (٦) إال ثالثة وعد من جملتهم أبا خالد الكابلي (٧).

وقد مضى بعض أحوله عند ترجمة القاسم بن محمد بن أبي بكر (٨).
وقال الشيخ في الفهرست: أبو خالد القماط، له كتاب. وقال ابن

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣١٧ / ٢٦؟

(٢) ويظهر من الكشي أيضا عند ترجمة سعيد بن المسيب أن أبا خالد الكابلي اسمه
وردان ولقبه كنكر كما نقلناه عند ترجمة سعيد بن جبير، (منه قده). رجال

الكشي: ١١٥ / ١٨٤.
(٣) رجال الشيخ: ١١٩ / ٢.
(٤) رجال الكشي: ٩ / ٢٠.

(٥) رجال الكشي: ١٢٠ / ١٩٢.
(٦) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٧) رجال الكشي: ١٢٣ / ١٩٤.
(٨) تقدم برقم.

(٢٥)
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عقدة: اسمه كنكر (١)، روى عنه: ابن سماعه ومحمد بن سنان (٢).
٥٦١٧ / ١ - وريزة بن محمد بن الغساني:

له كتاب عن الرضا (عليه السالم)، روى عنه: محمد العمي (٣)، رجال
النجاشي (٤).

٥٦١٨ / ١ - الوليد بن أبان الضبي:
الرازي، من أصحاب الرضا (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).

٥٦١٩ / ٢ - الوليد بن أسباط الكوفي:
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦).

٥٦٢٠ / ٣ - الوليد بن إسحاق الكوفي:
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).

٥٦٢١ / ٤ - الوليد بن أسماء الكندي:
موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨).

____________________
(١) أخبرنا به: جمعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن ابن سماعة، عنه.

وأخبرنا به: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد
والحميري، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عنه، ست، (م ت).

(٢) الفهرست: ١٨٤ / ٨٢٦.
(٣) قال شيخنا أبو الحسن بن الجندي: حدثنا وريزه بن محمد بن وريزة بالبصرة سنة

خمس وعشرين وثالثمائة وله ثمانون سنة قال: ولدت سنة خمس وأربعين
ومائتين قال: حدثني جدي قال: حدثني الرضا (عليه السالم) سنة تسعين ومائة، جش، (م

ت).
(٤) رجال النجاشي: ٤٢٣ / ١١٦٣.

(٥) رجال الشيخ: ٣٦٨ / ١.
(٦) رجال الشيخ: ٣١٧ / ١٢.
(٧) رجال الشيخ: ٣١٧ / ١٣.
(٨) رجال الشيخ: ٣١٧ / ١٧.

(٢٦)
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٥٦٢٢ / ٥ - الوليد بن بشير:
مجهول، من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (١) (٢).

٥٦٢٣ / ٦ - الوليد بن الحارث الكوفي:
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣).

٥٦٢٤ / ٧ - الوليد بن سعد:
مولى أبي الحسن (عليه السالم)، من أصحاب الكاظم (عليه السالم)، رجال

الشيخ (٤) (٥).
٥٦٢٥ / ٨ - الوليد بن صبيح (٦):

أبو العباس، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)، له كتاب، روى
عنه: ابنه العباس بن الوليد، رجال النجاشي (٧).

٥٦٢٦ / ٩ - الوليد بن عبد العزيز الكوفي:
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨).

٥٦٢٧ / ١٠ - الوليد بن عروة الشيباني:
الهجري، من أصحاب الباقر (٩) والصادق (١٠) (عليهما السالم)، رجال الشيخ.

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٤٨ / ٤.

(٢) الوليد الجواز الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣١٦ / ٢.
(٣) رجال الشيخ: ٣١٧ / ١٦.
(٤) رجال الشيخ: ٣٤٥ / ١.

(٥) الوليد صاحب األسقاط، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣١٧ / ١١.
(٦) األسدي موالهم الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣١٦ / ١.

(٧) رجال النجاشي: ٤٣١ / ١١٦١.
(٨) رجال الشيخ: ٣١٧ / ١٤.
(٩) رجال الشيخ: ١٤٨ / ١.

(١٠) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٤.

(٢٧)
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٥٦٢٨ / ١١ - الوليد بن العالء الوصافي (١):
كوفي، عجلي، له كتاب، روى عنه: ابن أبي عمير والحسن بن

محبوب، رجال النجاشي (٢).
٥٦٢٩ / ١٢ - الوليد بن القاسم:

من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣) (٤).
٥٦٣٠ / ١٣ - الوليد بن مدرك الكوفي:

من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).
٥٦٣١ / ١٤ - الوليد بن ميمون الكوفي:

من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦).
٥٦٣٢ / ١٥ - الوليد بن الوليد العنزي (٧):

الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨).
٥٦٣٣ / ١٦ - الوليد بن هشام البصري:

القرشي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٩).
____________________

(١) له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله وأحمد بن
محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن محبوب، عنه، ست، (م

ت). الفهرست: ١٧٣ / ٧٧٩.
(٢) رجال النجاشي: ٤٣٢ / ١١٦٢.

(٣) رجال الشيخ: ١٤٨ / ٣.
(٤) الوليد القمي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣١٦ / ٥.

(٥) رجال الشيخ: ٣١٧ / ٩.

(٦) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٦.
(٧) في نسخة " ت ": العبري.
(٨) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٣.

(٩) رجال الشيخ: ٣١٧ / ١٠.

(٢٨)
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٥٦٣٤ / ١٧ - الوليد بن هشام الجملي:
الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٥٦٣٥ / ١٨ - الوليد بن هشام المرادي:
من أصحاب الكاظم (عليه السالم)، رجال الشيخ (٢).

٥٦٣٦ / ١ - وهب بن أبي وهب:
من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣) (٤).

٥٦٣٧ / ٢ - وهب بن األجذع من راشد:
من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).

٥٦٣٨ / ٣ - وهب بن جميع:
مولى إسحاق بن عمار، روى الكشي عن محمد بن مسعود قال: حدثني

علي بن الحسن وسألته عن وهب بن جميع فقال: ما سمعت فيه إال خيرا (٦).
٥٦٣٩ / ٤ - وهب بن خالد:

سيجئ بعنوان: وهيب بن خالد (٧).
٥٦٤٠ / ٥ - وهب بن عبد ربه (٨):

ابن أبي ميمونة بن يسار األسدي، مولى بني نصر بن قعين، أخو
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣١٧ / ١٥.
(٢) رجال الشيخ: ٣٤٥ / ٢.
(٣) رجال الشيخ: ٨٤ / ٢.

(٤) وهب أبو جحيفة، ل جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٥٠ / ١.
(٥) رجال الشيخ: ٨٤ / ٤، وفيه: ابن األجدع.

(٦) رجال الكشي: ٣٤٦ / ٦٤٣.
(٧) سيأتي برقم: ٥٦٥٠ / ٣.

(٨) له أصل، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد
بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عنه، ست، (م ت). الفهرست:

١٧٢ / ٧٧٥، وفيه بدل أصل: له كتاب..

(٢٩)
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شهاب بن عبد ربه وعبد الخالق، ثقة، روى عن أبي عبد الله (عليهما السالم)، له
كتاب (١)، روى عنه: الحسن بن محبوب، رجال النجاشي (٢).

وذكره ابن داود من غير توثيق (٣). وينبغي أن يوثقه كما وثقه النجاشي
والعالمة (٤).

٥٦٤١ / ٦ - وهب بن عبد الرحمن الكوفي:
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).

٥٦٤٢ / ٧ - وهب بن عبد الله السواي (٦):
يكنى أبا جحيفة، من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله) (٧) وعلي (عليه السالم) (٨)،

رجال
الشيخ.

٥٦٤٣ / ٨ - وهب بن عدي:
من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٩).

٥٦٤٤ / ٩ - وهب بن عمر األسدي:
الكاهلي، موالهم، تابعي (١٠)، من أصحاب الباقر والصادق (عليهما السالم)،

____________________
(١) يرويه جماعة، منهم الحسن، (م ت).

(٢) رجال النجاشي: ٤٣٠ / ١١٥٦.

(٣) رجال ابن داود: ١٩٨ / ١٦٥٦.
(٤) الخالصة: ١٧٧ / ٢.

(٥) رجال الشيخ: ٣١٧ / ٢٠.
(٦) كذا في النسخ، وفي المصدر: السوائي.

(٧) رجال الشيخ: ٥٠ / ١، وفيه: وهب أبو جحيفة. و: من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)،
لم يرد في نسختي " م " و " ت ".

(٨) رجال الشيخ: ٨٤ / ١.

(٩) رجال الشيخ: ٨٤ / ٣.
(١٠) أسند عنه، (م ت).

(٣٠)
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رجال الشيخ (١).
٥٦٤٥ / ١٠ - وهب بن محمد البزاز:

أبو نصر (٢) القمي، ثقة، عين، له كتاب، روى عنه: محمد بن علي
بن محبوب، رجال النجاشي (٣).

٥٦٤٦ / ١١ - وهب بن منبه:
نبه النجاشي والشيخ على ضعفه عند ترجمة محمد بن أحمد بن

يحيى (٤).
٥٦٤٧ / ١٢ - وهب بن وهب (٥) بن عبد الله:

ابن زمعة بن األسود، أبو البختري، روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)، وكان
كذابا وله أحاديث مع الرشيد في الكذب.

قال سعد: تزوج أبو عبد الله (عليه السالم) بأمه، له كتب (٦)، روى عنه:
السندي بن محمد، رجال النجاشي (٧).

ضعيف وهو عامي المذهب، له كتاب (٨)، روى عنه: إبراهيم بن
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣١٧ / ١٨، وفيه: ابن عمرو، وفيه أيضا زيادة: روى عنهما (عليهما السالم).
(٢) له كتاب، أخبرنا: الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن

أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٧٢ / ٧٧٦.
(٣) رجال النجاشي: ٤٣٠ / ١١٥٧.

(٤) رجال النجاشي: ٣٤٨ / ٩٣٩، الفهرست: ١٤٤ / ٦٢٢.
(٥) أبو البختري القرشي المدني، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣١٧ / ١٩.

(٦) يرويه جماعة منهم، (م ت).
(٧) رجال النجاشي: ٤٣٠ / ١١٥٥.

(٨) أخبرنا: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمد بن الحسن،
عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم والسندي بن محمد، عن أبي البختري.

وأخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه.
وله كتاب، أخبرنا: أحمد بن عبدون، عن الدوري، عن أبي محمد بن أخي طاهر
العلوي، عن الحسن بن محمد بن أحمد بن جعفر، عن حجر بن محمد الشامي،

عن سهل بن رجاء الصنعاني، عنه، عن الصادق (عليه السالم) وذكره بطوله، ست، (م ت).

(٣١)
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هاشم وأحمد بن أبي عبد الله وسهل بن رجاء الصنعاني، الفهرست (١).
أبو البختري القاضي، كذاب، عامي إال أن له عن جعفر بن محمد

(عليه السالم) أحاديث كلها ال يوثق بها، رجال ابن الغضائري (٢).
وأورد الكشي ما يدل على كذبه (٣) (٤).

٥٦٤٨ / ١ - وهيب بن حفص (٥) النخاس:
له كتاب (٦) ذكره سعد، رجال النجاشي (٧).

وكذا نقله ابن داود في كتابه (٨).
وكتب الشهيد الثاني رحمة الله عليه حاشية ها هي عبارته: الذي ذكره

النجاشي في وهيب بن حفص (٩) أنه روى عن الصادق والكاظم (عليهما السالم)
____________________

(١) الفهرست: ١٧٣ / ٧٧٧، وفيه بدل الحسن بن محمد بن أحمد بن جعفر: الحسن
بن محمد بن جعفر بن زيد بن علي بن الحسين الشهيد (عليه السالم).

(٢) مجمع الرجال ٦: ١٩٨، وفيه بدل كلهما ال يوثق بها: كلها يوثق بها.
(٣) رجال الكشي: ٣٠٩ / ٥٥٨ و ٥٥٩.

(٤) وهرذان بن دشمن زياد بن مردافكن الديلمي، صالح، فاضل، له كتب، (م ت).
فهرست منتجب الدين: ١٩٦ / ٥٢٣، وفيه: وهسوذان بن دشمن زيار (زياد خ ل)...

(٥) ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣١٧ / ٢٧.
(٦) وهيب بن حفص، له كتاب، أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن،

عن سعد والحميري، عن محمد بن الحسين، عن وهيب، ست، (م ت).
الفهرست: ١٧٣ / ٧٧٨.

(٧) رجال النجاشي: ٤٣١ / ١١٦٠.

(٨) رجال ابن داود: ١٩٨ / ١٦٥٤.
(٩) ذكر الصدوق في مشيخته: وهيب بن حفص الكوفي المعروف بالمنتوف. وطريقه

إليه حسن، والظاهر أنه كان له أصل معتمد كما ذكر في أول الكتاب، (م ت).
مشيخة الفقيه ٤: ٦٣.

(٣٢)
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ووقف عليه وكان ثقة، والمصنف (رحمه الله) ذكر أنه لم يرو عن األئمة (عليهم السالم)
فخالف النجاشي في ذلك وخالف في نقله عنه ما ذكره النجاشي، ثم نسبته

إلى سعد ما ذكر غريب أيضا ألن سعدا ليس من أصحاب الرجال، وكان
نسبة ما ذكره النجاشي إليه أولى، انتهى. وفيه نظر ألن النجاشي ذكر رجلين

أحدهما هذا وهذا غير الذي روى عن الصادق والكاظم (عليهما السالم) كما سننقله
بعيد هذا.

٥٦٤٩ / ٢ - وهيب بن حفص:
أبو عي الجريري (١)، مولى بني أسد، روى عن أبي عبد الله وأبي

الحسن (عليهما السالم) ووقف وكان ثقة، وصنف كتبا، روى عنه: الحسن بن
سماعة، رجال النجاشي (٢).

٥٦٥٠ / ٣ - وهيب بن خالد البصري (٣):
ثقة، روى عن أبي عبد الله (عليه السالم) نسخة، روى عنه: أبو سلمة موسى

بن إسماعيل، رجال النجاشي (٤).
وقيل: وهب بن خالد بغير ياء، اإليضاح (٥).

____________________
(١) في نسختي " م " و " ت ": الحريري.

(٢) رجال النجاشي: ٤٣١ / ١١٥.
(٣) ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣١٧ / ٢١.

(٤) رجال النجاشي: ٤٣١ / ١١٥٨.
(٥) إيضاح االشتباه: ٣١٠ / ٧٣٨.

(٣٣)
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باب الهاء
٥٦٥١ / ١ - هارون بن أبي خالد:

الكابلي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).
٥٦٥٢ / ٢ - هارون بن أبي سلمة:

مولى بني هاشم، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٢) (٣).
٥٦٥٣ / ٣ - هارون الجبلي:

مجهول، من أصحاب الباقر (عليه السالم) (٤)، رجال الشيخ (٥).
٥٦٥٤ / ٤ - هارون بن (٦) الجهم بن ثوير:

ابن أبي فاختة (٧) سعيد بن جهمان (٨)، مولى أم هاني بنت أبي طالب،
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣١٨ / ٨.
(٢) رجال الشيخ: ٣١٨ / ١٤، وفيه: هارون أبو (بن خ ل) سلمة...

(٣) هارون بغدادي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٤٨.
(٤) في نسختي " م " و " ت " زيادة: ق. لم يرد له ذكر في نسخنا من رجال الشيخ في

أصحاب الصادق (عليه السالم).
(٥) رجال الشيخ: ١٤٨ / ٥.

(٦) ابن، لم ترد في نسختي " م " و " ت ".
(٧) القرشي الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣١٨ / ١٣.

(٨) تقدم عن النجاشي عند ترجمة الحسين بن ثوير أن اسم أبي فاختة سعيد بن
حرمان، مولى أم هاني بنت أبي طالب، وعند ترجمة ثوير بن أبي فاختة أن اسمه

سعيد بن عالقة، وهنا سعيد بن جهمان، ولعله الصواب، (منه قده).
رجال النجاشي: ٥٥ / ١٢٥ ترجمة الحسين بن ثوير، وفيه: سعيد بن حمران،

رجال النجاشي: ١١٨ / ٣٠٣.

(٣٤)
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وابن الجهم روى عن الصادق (عليه السالم)، كوفي ثقة، له كتاب (١)، روى عنه:
محمد بن خالد البرقي، رجال النجاشي (٢).

٥٦٥٥ / ٥ - هارون بن الحسن بن محبوب:
ابن وهب، مولى حريز (٣) بن عبد الله، ثقة، صدوق، روى عن أبيه

وعن الرجال، له كتاب، روى عنه: أحمد بن أبي زاهر ومحمد بن أبي
القاسم، رجال النجاشي (٤).

من أصحاب الجواد (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).
وذكره ابن داود من غير توثيق (٦). وينبغي أن يوثقه كما وثقه النجاشي

والعالمة (٧) (٨).
٥٦٥٦ / ٦ - هارون بن حمزة:

أبو (٩) عمارة، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١٠).
____________________

(١) هارون بن الجهم، له كتاب، أخبرنا: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن سعد
والحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، ست، (م

ت). الفهرست: ١٧٦ / ٧٨٢.
(٢) رجال النجاشي: ٤٣٨ / ١١٧٨.

(٣) كذا في النسخ، وفي المصدر: جرير.
(٤) رجال النجاشي: ٤٣٨ / ١١٨١.

(٥) رجال الشيخ: ٣٧٩ / ١.
(٦) رجال ابن داود: ١٩٨ / ١٦٦٠.

(٧) الخالصة: ١٨٠ / ٦.
(٨) هارون بن حكيم األرقط خال أبي عبد الله (عليه السالم)، روى عنه: خلف بن حماد، عن

أبي عبد الله (عليه السالم)، يب، (م ت). التهذيب ١: ٣٧٥ / ١١٥٦.
(٩) في هامش النسخ: ابن (خ ل).

(١٠) رجال الشيخ: ٣١٨ / ٥.

(٣٥)
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٥٦٥٧ / ٧ - هارون بن حمزة الغنوي (١):
الصيرفي، كوفي، ثقة، عين، روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)، له
كتاب (٢)، روى عنه: يزيد بن إسحاق شعر، رجال النجاشي (٣).

من أصحاب الباقر (٤) والصادق (٥) (عليهما السالم)، رجال الشيخ.
٥٦٥٨ / ٨ - هارون بن خارجة:

األنصاري، كوفي (٦)، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).
٥٦٥٩ / ٩ - هارون بن خارجة (٨):

كوفي، ثقة، وأخوه مراد، روى عن الصادق (عليه السالم)، له كتب تختلف
الرواة، روى عنه: علي بن النعمان، رجال النجاشي (٩).
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١٠).

____________________
(١) له كتاب رواه يزيد بن إسحاق شعر، (م ت). الفهرست: ١٧٦ / ٧٨٤.

(٢) يرويه جماعة، منهم، (م ت).
(٣) رجال النجاشي: ٤٣٧ / ١١٧٧.

(٤) رجال الشيخ: ١٤٨ / ٢.

(٥) رجال الشيخ: ٣١٨ / ٣.
(٦) ويحتمل أن يكون هذا والذي سيجئ بعد هذا واحد (منه قده).

والظاهر أنه والذي بعده واحد كما تقدم في مراد بن خارجة األنصاري، (م ت)
مضى برقم: ٥٢١٢ / ١.

(٧) رجال الشيخ: ٣١٨ / ٤.
(٨) الصيرفي، مولى، كوفي، أبو الحسن، وأخوه مراد صيرفي، وابنه الحسن، ق

جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣١٨ / ٢.
له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن الحسن بن

محمد بن سماعة، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٧٦ / ٧٨٥، وفيه: جماعة
عن أبي المفضل عن ابن بطة عن حميد...

(٩) رجال النجاشي: ٤٣٧ / ١١٧٦.
(١٠) رجال الشيخ: ٣١٨ / ٢.

(٣٦)
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٥٦٦٠ / ١٠ - هارون بن زياد الخثعمي:
الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٥٦٦١ / ١١ - هارون بن سعد العجلي:
الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٢).

زيدي، الخالصة (٣)، وكذا يظهر من الكشي (٤).
٥٦٦٢ / ١٢ - هارون بن سليمان الجعفي:

الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).
٥٦٦٣ / ١٣ - هارون بن سليمان العجلي:

من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦).
٥٦٦٤ / ١٤ - هارون بن صالح الهمداني:

كوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).
٥٦٦٥ / ١٥ - هارون بن عبد العزيز:

أبو علي األراجني الكاتب، مصري، كان وجها في زمانه، مدحه
المتنبي، وله ابن اسمه علي، وكان حسن التخصيص بمذهبنا، وهو جد أبي
الحسن علي بن الحسين المغربي الكاتب والد الوزير أبي القاسم، له كتاب

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣١٨ / ١٠.
(٢) رجال الشيخ: ٣١٨ / ١.

(٣) الخالصة: ٢٦٣ / ٢.
(٤) رجال الكشي: ٢٣١ / ٤١٨.

(٥) رجال الشيخ: ٣١٨ / ٧.
(٦) رجال الشيخ: ٣١٨ / ١٢.
(٧) رجال الشيخ: ٣١٨ / ٩.

(٣٧)
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الرد على الواقفة، رجال النجاشي (١).
وفي رجال ابن داود في موضع وله ابن اسمه علي: وذكر أن اسمه

علي (٢). وهو اشتباه.
٥٦٦٦ / ١٦ - هارون بن عمرو الشعيري:

من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣).
٥٦٦٧ / ١٧ - هارون بن عمر بن عبد العزيز:

ابن محمد، أبو موسى المجاشعي، صحب الرضا (عليه السالم)، له كتب،
روى عنه: أبو محمد الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني، رجال

النجاشي (٤).
٥٦٦٨ / ١٨ - هارون بن عمران الهمداني:

أبو عبد الله، وكيل الناحية، رجال النجاشي عند ترجمة محمد بن
علي بن إبراهيم بن محمد (٥).

٥٦٦٩ / ١٩ - هارون بن عمير النخعي:
الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦).

٥٦٧٠ / ٢٠ - هارون بن عيسى:
ذكره ابن بطة وقال: حدثنا بكتابه محمد بن أحمد، عن أبيه، عن

علي بن وهبان، عن عمه، وقال: روى عيسى (٧) عن الصادق (عليه السالم)، رجال
____________________
(١) رجال النجاشي: ٤٣٩ / ١١٨٣.

(٢) رجال ابن داود: ١٩٨ / ١٦٦٣، وفيه: وذكر أنه كان له ابن اسمه علي.
(٣) رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٤٩.

(٤) رجال النجاشي: ٤٣٩ / ١١٨٢.
(٥) رجال النجاشي: ٣٤٤ / ٩٢٨.

(٦) رجال الشيخ: ٣١٨ / ١١.
(٧) في المصدر: ابن عيسى.

(٣٨)
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النجاشي (١).
وقال الشيخ في الفهرست عند ترجمة علي بن وهبان: روى عن عمه

هارون بن عيسى صاحب أبي عبد الله (عليه السالم) (٢).
٥٦٧١ / ٢١ - هارون بن مسلم (٣) بن سعدان:

الكاتب السر من رائي، كان نزلها وأصله األنبار، يكنى أبا القاسم، ثقة،
وجه، وكان له مذهب في الجبر والتشبيه، لقى أبا محمد وأبا الحسن (عليهما السالم)،

له كتب، روى عنه: سعد، رجال النجاشي (٤).
له روايات عن رجال أبي عبد الله (عليه السالم)، ذكر ذلك ابن بطة، عن أبي

عبد الله محمد بن أبي القاسم، عنه (٥) وروى عنه: عبد الله بن جعفر
الحميري، الفهرست (٦).

األصل كوفي تحول إلى البصرة ثم تحول إلى بغداد ومات بها، من
أصحاب العسكري (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).

٥٦٧٢ / ٢٢ - هارون بن موسى بن أحمد:
ابن سعيد بن سعيد، أبو محمد التلعكبري، من بني شيبان، كان

وجها في أصحابنا، ثقة، معتمدا ال يطعن عليه، له كتب، منها: كتاب
الجوامع في علوم الدين، كنت أحضره في داره مع ابنه أبي جعفر والناس

____________________
(١) رجال النجاشي: ٤٣٨ / ١١٧٩.

(٢) الفهرست: ٩٦ / ٤١٨.
(٣) وفي الفقيه أنه كتب إلى صاحب الدار (عليه السالم)، (م ت). الفقيه ١: ٣١٥ / ١٥٣١.

(٤) رجال النجاشي: ٤٣٨ / ١١٨٠.
(٥) وأخبرنا: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الحميري، عنه، ست، (م ت).

(٦) الفهرست: ١٧٦ / ٧٨٣.
(٧) رجال الشيخ: ٤٠٣ / ١.

(٣٩)
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يقرؤن عليه، رجال النجاشي (١).
جليل القدر، عظيم المنزلة، واسع الرواية، عديم النظير، ثقة، روى

جميع األصول والمصنفات، مات سنة خمس وثمانين وثالثمائة، أخبرنا
عنه: جماعة من أصحابنا، في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم)، رجال

الشيخ (٢).
٥٦٧٣ / ٢٣ - هارون بن موسى األعور:

البصري القارئ، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣) (٤).
٥٦٧٤ / ٢٤ - هارون بن يحيى البزاز:

يكنى أبا الحسن، روى عنه: ابن نوح، في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم)،
رجال الشيخ (٥)

٥٦٧٥ / ١ - هاشم بن إبراهيم العباسي:
الذي يقال له: المشرقي، روى عن الرضا (عليه السالم)، له كتاب (٦)، روى

عنه: يونس، رجال النجاشي (٧).
ونقل العالمة في الخالصة عن ابن الغضائري أن هشام بن إبراهيم

العباسي صحاب يونس طعن عليه، والطعن عندي في مذهبه ال في
____________________

(١) رجال النجاشي: ٤٣٩ / ١١٨٤، وفيه بدل كنت أحضره في داره: كنت أحضر في
داره.

(٢) رجال الشيخ: ٤٤٩ / ١.

(٣) رجال الشيخ: ٣١٨ / ٦.
(٤) هارون مولى آل أبي جعدة، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٥٠.

(٥) رجال الشيخ: ٤٤٩ / ٤.
(٦) يرويه جماعة، منهم يونس، (م ت).

(٧) رجال النجاشي: ٤٣٥ / ١١٦٨.

(٤٠)
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نفسه (١).
وقال الكشي: هشام بن إبراهيم المشرقي من أصحاب الرضا (عليه السالم)،

قال حمدويه: هشام المشرقي هو ابن إبراهيم البغدادي، فسألته عنه وقلت
له: ثقة هو؟ فقال: ثقة ثقة، وقال: رأيت ابنه ببغداد (٢).

ثم قال عند ترجمة جعفر بن عيسى بن يقطين: إن هشام بن إبراهيم
الختلي المشرقي أحد من اثني عليه في الحديث (٣).

ثم روى عن محمد بن مسعود قال: حدثني علي بن محمد (٤) قال:
حدثني محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل من أصحابنا،

عن صفوان بن يحيى وابن سنان أنهما سمعا أبا الحسن (عليه السالم) يقول: لعن الله
العباسي فإنه زنديق وصاحبه يونس فإنهما يقوالن بالحسن والحسين (٥).

ثم روى عنه قال: حدثني علي قال: حدثني أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أبي طالب، عن معمر بن خالد قال: سمعت الرضا (عليه السالم) يقول:

إن العباسي زنديق وكان أبوه زنديقا (٦).
ثم قال: قال أبو النضر: سألنا الحسين بن اشكيب عن العباسي هشام

ابن إبراهيم وقلنا له (٧): أكان من ولد العباس؟ قال: ال، كان من الشيعة
____________________

(١) الخالصة: ٢٦٣ / ٣.
(٢) رجال الكشي: ٤٩٨ / ٩٥٦.

(٣) لم نعثر على هذا القول في نسخنا من رجال الكشي، وذكره العالمة عند ترجمة
جعفر بن عيسى بن يقطين نقال عنه. الخالصة: ٣٢ / ١٠.

(٤) في نسختي " م " و " ت ": أحمد.
(٥) رجال الكشي: ٥٠١ / ٩٥٩.
(٦) رجال الكشي: ٥٠١ / ٩٦٠.
(٧) له، لم ترد في نسخة " ت ".

(٤١)
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فطلبه (١)، فكتب الزيدية وكتب إثبات (٢) إمامة العباس، ثم دس إلى من
يغمز به واختفى، واطلع السلطان على كتبه فقال: هذا عباسي، فآمنه وخلى

سبيله (٣).
٥٦٧٦ / ٢ - هاشم بن أبي هاشم:

مجهول، من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٤).
وروى الكشي - بطريق معتبر - عن أبي جعفر (عليه السالم) لعنه (٥).
وذكره ابن داود في البابين (٦). ولم أجد وجها صالحا لذكره في باب

الموثقين.
٥٦٧٧ / ٣ - هاشم بن حيان:

أبو سعيد (٧) المكاري (٨)، روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)، له كتاب (٩)،
روى عنه: القاسم بن إسماعيل، رجال النجاشي في هذا الباب (١٠). وقال

عند ترجمة ابنه الحسين: إن الحسين بن أبي سعيد هاشم بن حيان
المكاري كان وأبوه وجهين في الواقفة، وكان الحسين ثقة (١١).

____________________
(١) في هامش النسخ: أي طلبه الخليفة.

(٢) في بعض نسخ المصدر: آيات.
(٣) رجال الكشي: ٥٠١ / ذيل الحديث ٩٦١.

(٤) رجال الشيخ: ١٤٨ / ٤.
(٥) رجال الكشي: ٥٢٨ / ١٠١٢.

(٦) رجال ابن داود: ١٩٩ / ١٦٧٠ و ٢٨٣ / ٥٤٢.
(٧) في نسخة " ت ": أبو إسحاق.

(٨) أبو سعيد المكاري، له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد،
عن القاسم بن إسماعيل، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٩٠ / ٨٧٥.

(٩) يرويه جماعة، منهم القاسم، (م ت).
(١٠) رجال النجاشي: ٤٣٦ / ١١٦٩.

(١١) رجال النجاشي: ٣٨ / ٧٨، وفيه: وكان الحسين ثقة في حديثه.

(٤٢)
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وقال الشيخ في الرجال: هشام بن حيان الكوفي، مولى بني عقيل،
أبو سعيد المكاري، من أصحاب الصادق (عليه السالم) (١).

٥٦٧٨ / ٤ - هاشم الرماني:
مجهول، من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٢).

وذكره ابن داود مرة في باب الموثقين هكذا (٣)، وذكره مرة في باب
المجروحين بعنوان: هشام الرماني وقال: إنه مجهول (٤). ولم أجد وجها

لذكره في باب الموثقين.
٥٦٧٩ / ٥ - هاشم بن سعيد الجعفي:

الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).
٥٦٨٠ / ٦ - هاشم بن عتبة بن أبي وقاص:

المرقال ألنه يرقل في الحرب، من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال
الشيخ (٦).

وقوله: " يرقل " أي يسرع كما في القاموس، وروى أن أمير المؤمنين (عليه السالم)
أعطاه الراية بصفين وكان يرقل بها (٧).

وذكره ابن داود مرة بعنوان: هاشم (٨)، ومرة بعنوان: هشام (٩).
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣١٩ / ٢١.
(٢) رجال الشيخ: ١٤٨ / ٣.

(٣) رجال ابن داود: ١٩٩ / ١٦٧١.
(٤) رجال ابن داود: ٢٨٣ / ٥٤٥.

(٥) رجال الشيخ: ٣١٩ / ٣٠.
(٦) رجال الشيخ: ٨٤ / ١، وفيه: هشام، وفيه أيضا بعد يرقل في الحرب زيادة:

وكان صاحب رايته ليلة الهرير، وفي مجمع الرجال ٦: ٢١١ نقال عنه كما في المتن.
(٧) القاموس المحيط ٣: ٣٨٦.

(٨) رجال ابن داود: ١٩٩ / ١٦٦٨.

(٩) رجال ابن داود: ٢٠٠ / ١٦٧٧.

(٤٣)
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ولم أجد إال كما نقلناه ونقله العالمة في الخالصة (١).
٥٦٨١ / ٧ - هشام بن عطية البكري:

من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٢).
٥٦٨٢ / ٨ - هشام بن المثنى:

كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)، له كتاب (٣)، روى عنه: ابن
أبي عمير، رجال النجاشي (٤).

هاشم بن المثنى الخياط (٥) (٦)، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال
الشيخ (٧).

٥٦٨٣ / ٩ - هاشم بن المنذر بن حسان:
ابن عبد الله الصيدالني النخعي، أبو نصر الكوفي، من أصحاب

الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨).
٥٦٨٤ / ١ - هاني بن أيوب الجعفي:

الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٩) (١٠).
____________________

(١) الخالصة: ١٧٩ / ١.
(٢) رجال الشيخ: ٣١٩ / ٣٣.

(٣) يرويه جماعة، منهم ابن أبي عمير، (م ت).
(٤) رجال النجاشي: ٤٣٥ / ١١٦٧.

(٥) في نسخة " ت " والمصدر: الحناط.
(٦) الكوفي، (م ت).

(٧) رجال الشيخ: ٣١٩ / ٣٢.

(٨) رجال الشيخ: ٣١٩ / ٣١.

(٩) رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٤٢.
(١٠) هاني السندي الكوفي، مولى إسحاق بن عمار، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ:

.٣٢٠ / ٤٣

(٤٤)
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٥٦٨٥ / ٢ - هاني بن النمر:
من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٥٦٨٦ / ٣ - هاني بن هاني المرادي:
كان يروي أبو إسحاق عنه، من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٢).

٥٦٨٧ / ٤ - هاني بن يسار (٣):
أبو بردة، من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٤).

٥٦٨٨ / ١ - هبة الله بن أحمد بن محمد:
الكاتب، أبو نصر المعروف بابن برنية (٥)، سمع حديثا كثيرا، وكان

يتعاطى الكالم ويحضر مجلس أبي الحسين بن الشيبة (٦) العلوي الزيدي
المذهب، فعمل له كتابا وذكر أن األئمة (عليهم السالم) ثالثة عشر مع زيد بن علي

ابن الحسين (عليه السالم)، واحتج بحديث في كتاب سليم بن قيس الهاللي أن
األئمة (عليهم السالم) اثنا عشر (٧) من ولد أمير المؤمنين (عليه السالم).

له كتاب في اإلمامة وكتاب في أخبار أبي عمرو وأبي جعفر
____________________

(١) رجال الشيخ: ٨٥ / ٥.

(٢) رجال الشيخ: ٨٥ / ٦.
(٣) في هامش النسخ: نيار (خ ل).

(٤) رجال الشيخ: ٥١ / ١، وفي بعض نسخه: ابن نيار.
(٥) في نسخة " ت ": برينة.

نقول: ضبطه العالمة في إيضاح االشتباه كما في المتن، بالباء المنقطة تحتها
نقطة والراء والنون والياء المنقطة تحتها نقطتين، إيضاح االشتباه: ٣١٥ / ٧٥٤.

(٦) كذا في النسخ، وفي المصدر: ابن الشبيه.
نقول: قال الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال: ٣٥٨: قوله ابن الشيبه...

إلى آخره بيت معروف من العلويين وسموا بذلك ألن جدهم يشبه النبي (صلى الله عليه وآله) بصورته.
(٧) ليس في كتاب سليم بن قيس الهاللي أن األئمة (عليهم السالم) أثنا عشر من ولد أمير المؤمنين (عليه السالم)

بل فيه: أن األئمة ثالثة عشر من ولد إسماعيل، وهم: رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع األئمة
االثنا عشر، فكأنه اشتبه على النجاشي أو غيره، (منه قده). كتاب سليم بن قيس: ١١٦.

(٤٥)
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العمريين، ورأيت أبا العباس بن نوح قد عول عليه في الحكاية في كتاب
أخبار الوكالء، وكان هذا الرجل كثير الزيارات، وآخر زيارة حضرها معنا

يوم الغدير سنة أربعمائة بمشهد أمير المؤمنين (عليه السالم)، رجال النجاشي (١).
وذكره ابن داود في البابين (٢) (٣).

٥٦٨٩ / ١ - هبيرة:
ذكرناه عند أخيه شرحبيل (٤) (٥).

٥٦٩٠ / ١ - هذيل بن صدقة األسدي:
موالهم، الطحان الكوفي، روى عنه: أبو أيوب، من أصحاب

الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦) (٧).
٥٦٩١ / ١ - هرم بن حيان:

من الزهاد الثمانية، وكان مع علي (عليه السالم) ومن أصحابه كما نقلناه عند
ترجمة أويس القرني (٨).

____________________
(١) رجال النجاشي: ٤٤٠ / ١١٨٥.

(٢) رجال ابن داود: ١٩٩ / ١٦٧٣ و ٢٨٣ / ٥٤٣.
(٣) الشيخ فخر الدين هبة الله بن أحمد بن هبة الله األسدي األصبهاني، عالم، صالح،

ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ١٩٨ / ٥٣٢.
السيد هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسيني، أبو السعادات، فاضل،
صالح، مصنف األمالي شاهدت غير واحد قرأها عليه، ب، (م ت). فهرست

منتجب الدين: ١٩٧ / ٥٢٩، وفيه بدل الحسيني: الحسني.
(٤) تقدم برقم.

(٥) هبيرة بن مريم الحميري، عربي، كوفي، ي جخ، (م ت). رجال الشيخ:
٨٥ / ٢، وفي بعض نسخه: هبيرة بن بريم.

(٦) رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٤٠.
(٧) هذيل ويونس رويا عن الصادق (عليه السالم)، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٤١.

(٨) تقدم برقم.

(٤٦)
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٥٦٩٢ / ١ - هزيم بن جرير الكوفي:
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٥٦٩٣ / ٢ - هزيم بن سفيان البجلي:
الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٢).

٥٦٩٤ / ١ - هشام بن إبراهيم العباسي:
ذكرناه بعنوان: هاشم بن إبراهيم (٣).

٥٦٩٥ / ٢ - هشام بن أحمر (٤):
من أصحاب الصادق (٥) والكاظم (٦) (عليهما السالم)، رجال الشيخ.

ثم قال: هشام بن إبراهيم األحمر، من أصحاب الرضا (عليه السالم) (٧).
٥٦٩٦ / ٣ - هشام بن البريد الزبيدي:

موالهم، الخراز (٨) الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال
الشيخ (٩).

٥٦٩٧ / ٤ - هشام بن الحارث بن عمرو:
الخثعمي، كوفي، ابن أخي عبد الملك بن عمرو األحول الخثعمي،

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٤٥.

(٢) رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٤٤، وفيه: هريم.
(٣) تقدم برقم: ٥٦٧٥ / ١.

(٤) الكوفي، (م ت).
(٥) رجال الشيخ: ٣١٩ / ٢٠.
(٦) رجال الشيخ: ٣٤٥ / ٣.
(٧) رجال الشيخ: ٣٦٨ / ١.

(٨) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت " والمصدر: الخزاز.
(٩) رجال الشيخ: ٣١٩ / ٢٩، وفي بعض نسخه: هاشم.

(٤٧)
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روى عنه: ابن رباط، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).
٥٦٩٨ / ٥ - هشام بن الحكم (٢):

أبو محمد، مولى كندة، وكان ينزل بني شيبان بالكوفة، انتقل إلى
بغداد سنة تسع وتسعين ومائة، ويقال: إن في هذه السنة مات، له كتب (٣)،

روى عنه: ابن أبي عمير.
وروى هشام عن الصادق والكاظم (عليهما السالم)، وكان ثقة في الروايات،

حسن التحقيق بهذا األمر، رجال النجاشي (٤).
له أصل (٥)، روى عنه: صفوان بن يحيى، وله من المصنفات كتب

كثيرة، ولقى أبا عبد الله جعفر بن محمد وابنه أبا الحسن (عليهما السالم) وله عنهما
روايات كثيرة، وروي عنهما فيه مدائح له جليلة، وكان ممن فتق الكالم في

اإلمامة، وهذب المذهب بالنظر، وكان حاذقا بصناعة الكالم حاضر
الجواب، سئل يوما عن معاوية أشهد بدرا؟ قال: نعم من ذلك الجانب،

الفهرست (٦).
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣١٩ / ٢٥. وهذه الترجمة لم ترد في نسخة " م ".
(٢) م جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٤٥ / ١.

الكندي موالهم البغدادي، يكنى أبا محمد وأبا الحكم، بقي بعد أبي الحسن
(عليه السالم)، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣١٨ / ١٨.

(٣) يرويه جماعة، (م ت).
(٤) رجال النجاشي: ٤٣٣ / ١١٦٤.

(٥) أخبرنا: جماعة، 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، عن هشام بن الحكم.
وأخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن ابن نهيك، عن ابن أبي

عمير، عنه، ست، (م ت).
(٦) الفهرست: ١٧٤ / ٧٨١.

(٤٨)
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وأورد الكشي وغيره أحاديث في ذمه وأحاديث في مدحه (١).
وقال العالمة في الخالصة: ورويت روايات في مدحه وأورد خالفه

أحاديث ذكرناها في كتابنا الكبير وأجبنا عنها (٢)، وهذا الرجل عندي عظيم
الشأن رفيع المنزلة (٣).

٥٦٩٩ / ٦ - هشام بن حكيم بن حزام:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٤).

٥٧٠٠ / ٧ - هشام بن حيان (٥):
ذكرناه بعنوان: هاشم بن حيان (٦) (٧).

٥٧٠١ / ٨ - هشام بن الرماني:
الذي ذكره ابن داود (٨). ذكرناه بعنوان: هاشم الرماني (٩).

٥٧٠٢ / ٩ - هشام بن سالم (١٠) الجواليقي:
مولى بشر بن مروان، أبو الحكم، كان من سبي الخوزجان، روى

____________________
(١) رجال الكشي: ٢٥٦ / ٤٧٦ - ٥٠٠.

(٢) وإن شئت وجه الخالص عن هذه الروايات فانظر في حاشيتي عند ترجمة زرارة
بن أعين، (منه قده). تقدم برقم.

(٣) الخالصة: ١٧٨ / ١.
(٤) رجال الشيخ: ٥١ / ٢.

(٥) الكوفي، (م ت).
(٦) تقدم برقم: ٥٦٧٧ / ٣.

(٧) هشام الخياط الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣١٩ / ٢٣، وفيه: الحناط.
(٨) رجال ابن داود: ٢٨٣ / ٥٤٥.

(٩) تقدم برقم: ٥٦٧٨ / ٤.
(١٠) ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣١٨ / ١٧، وفيه: هشام بن سالم الجواليقي
الجعفي، موالهم، كوفي، أبو محمد. وقد ذكره في أصحاب الكاظم (عليه السالم):

٣٤٥ / ٢ قائال: هشام بن سالم.

(٤٩)
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عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السالم)، ثقة ثقة، له كتب (١)، روى عنه: ابن
أبي عمير، رجال النجاشي (٢).

له أصل (٣)، روى عنه: صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم، الفهرست (٤).
روى الكشي - بطريق ضعيف - أنه زعم أن الله عز وجل صورة وأن

آدم خلق على مثال الرب (٥).
٥٧٠٣ / ١٠ - هشام بن السري:

أبو ساسان التميمي، موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)،
رجال الشيخ (٦).

أبو ساسان، كوفي، روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)، له كتاب، روى عنه:
محمد بن أبي حمزة، رجال النجاشي (٧).

ولعلهما واحد.
٥٧٠٤ / ١١ - هشام بن سعد المحاملي:

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

(١) يرويه جماعة، منهم، (م ت).
(٢) رجال النجاشي: ٤٣٤ / ١١٦٥، وفيه: كان من سبي الجوزجان.

(٣) أخبرنا: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد ومحمد
بن الحسين بن أبي الخطاب وإبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير وصفوان بن

يحيى. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عنه.
وأخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن أبي العباس عبيد الله بن

أحمد بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن هشام، ست، (م ت).
(٤) الفهرست: ١٧٤ / ٧٨٠.

(٥) رجال الكشي: ٢٨٤ / ٥٠٣.
(٦) رجال الشيخ: ٣١٩ / ١٩.

(٧) رجال النجاشي: ٤٥٩ / ١٢٥٣.
(٨) رجال الشيخ: ٣١٨ / ١٦.

(٥٠)
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٥٧٠٥ / ١٢ - هشام بن صدقة الزبيدي:
الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٥٧٠٦ / ١٣ - هشام بن عامر:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٢).

٥٧٠٧ / ١٤ - هشام بن عبد الملك الكوفي:
وأخوه أبان بن عبد الملك، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال

الشيخ (٣).
٥٧٠٨ / ١٥ - هشام بن عتبة:

الذي ذكره ابن داود (٤) ذكرناه بعنوان: هاشم بن عتبة (٥).
٥٧٠٩ / ١٦ - هشام بن عروة بن الزبير:

العوام القرشي المدني، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦).
٥٧١٠ / ١٧ - هشام بن عمارة المزني:

الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).
٥٧١١ / ١٨ - هشام بن المثنى (٨) الرازي:

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

(١) رجال الشيخ: ٣١٩ / ٢٤.
(٢) رجال الشيخ: ٥١ / ٣.

(٣) رجال الشيخ: ٣١٩ / ٢٧.
(٤) رجال ابن داود: ٢٠٠ / ١٦٧٧.

(٥) تقدم برقم: ٥٦٨٠ / ٦.
(٦) رجال الشيخ: ٣١٨ / ١٥، وفيه: ابن العوام.

(٧) رجال الشيخ: ٣١٩ / ٢٦.
(٨) الظاهر أنه الذي تقدم في هاشم، (م ت). تقدم برقم: ٥٦٨٢ / ٨.

(٩) رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٥١.

(٥١)
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٥٧١٢ / ١٩ - هشام بن محمد (١) بن السائب:
أبو المنذر الناسب العالم باأليام، المشهور بالفضل والعلم، وكان

يختص بمذهبنا، وله الحديث المشهور قال: اعتللت علة علة عظيمة نسيت
علمي، فجلست إلى جعفر بن محمد (عليه السالم) فسقاني العلم في كأس فعاد

إلي، وكان أبو عبد الله (عليه السالم) يقربه ويدنيه ويبسطه، له كتب كثيرة، روى
عنه: محمد بن موسى بن حماد، رجال النجاشي (٢).

٥٧١٣ / ٢٠ - هشام بن الوليد العنزي:
الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣).

٥٧١٤ / ١ - هالل بن إبراهيم:
أبو الفتح الدلفي (٤) الوراق، رجل ال بأس به، سمع الحديث وكان

ثقة، له كتاب، رجال النجاشي (٥).
٥٧١٥ / ٢ - هالل بن مقالص:

أبو أيوب الصيرفي الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق (عليه السالم)،
رجال الشيخ (٦).

٥٧١٦ / ٣ - هالل بن نساف:
من أصحاب الحسن (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).

____________________
(١) هشام بن محمد، مولى، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣١٩ / ٢٨.

(٢) رجال النجاشي: ٤٣٤ / ١١٦٦.
(٣) رجال الشيخ: ٣١٩ / ٢٢.

(٤) في نسختي " م " و " ت ": الدلقي.
(٥) رجال النجاشي: ٤٤٠ / ١١٨٦.

(٦) رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٤٧.
(٧) رجال الشيخ: ٩٦ / ١، وفي بعض نسخه: يساف.

(٥٢)
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٥٧١٧ / ١ - هلقام:
من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٥٧١٨ / ١ - همام بن عبد الرحمن:
ابن أبي عبد الله ميمون البصري، وثقه النجاشي عند ترجمة ابنه

إسماعيل بن همام (٢).
وفي الخالصة ورجال ابن داود: همامة بالهاء هنا (٣)، وعند ذكر ابنه

إسماعيل بدون الهاء (٤).
٥٧١٩ / ١ - هند بن الحجاج:

من أصحاب الكاظم (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).
وقال العالمة في الخالصة: روى الكشي حديثا في طريقه نظر يشهد

بأن له بالكاظم (عليه السالم) اختصاصا (٦).
٦٧٢٠ / ٢ - هند بن عمرو الجملي:

من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).
٥٧٢١ / ١ - هود:

أبو أيوب األنصاري المدني، روى عنه: أبان األحمر وعبد الله
الكاهلي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨).

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٤٨ / ١.

(٢) رجال النجاشي: ٣٠ / ٦٢.
(٣) الخالصة: ١٨١ / ٣، رجال ابن داود: ٢٠١ / ١٦٨٠ إال أن في رجال ابن داود: همام.

(٤) الخالصة: ١٠ / ١٩، رجال ابن داود: ٥٢ / ٢٠٠.
(٥) رجال الشيخ: ٣٤٥ / ٤.

(٦) الخالصة: ١٨٠ / ١.
(٧) رجال الشيخ: ٨٥ / ٣.

(٨) رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٤٦، وفي بعض نسخه: هود بن أيوب.

(٥٣)
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٥٧٢٢ / ١ - هياج بن هياج:
من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٥٧٢٣ / ١ - هيثم بن أبي مسروق:
أبو محمد، واسم أبي مسروق عبد الله النهدي، كوفي، قريب األمر،
له كتاب نوادر، روى عنه: محمد بن علي بن محبوب (٢)، رجال

النجاشي (٣).
له كتاب (٤)، روى عنه: محمد بن الحسن الصفار، الفهرست (٥).

من أصحاب الباقر (عليه السالم) (٦)، رجال الشيخ (٧). ثم قال: روى عنه سعد
ابن عبد الله، في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم) (٨).

وقال الكشي: قال حمدويه: ألبي مسروق ابن يقال له: الهيثم،
سمعت أصحابي يذكرونهما بخير (٩) كالهما فاضالن (١٠).

____________________
(١) رجال الشيخ: ٨٥ / ٤.

(٢) ابن محبوب، لم ترد في نسخة " م ".
(٣) رجال النجاشي: ٤٣٧ / ١١٧٥.

(٤) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن الصفار، عنه، ست،
(م ت).

(٥) الفهرست: ١٧٦ / ٧٨٦.
(٦) ينبغي أن يذكره الشيخ (قدس سره) في رجال أبي جعفر الثاني (عليه السالم) ال أبي جعفر األول (عليه

السالم)،
ألنه يبعد أن يروي الصفار وسعد عبد الله عن الباقر (عليه السالم) بواسطة واحدة، (منه قده).

الظاهر أن من ذكره في قر غير هذا، وكان مشاركا في االسم أو كان ألبيه،
(م ت).

(٧) رجال الشيخ: ١٤٨ / ٦.

(٨) رجال الشيخ: ٤٤٩ / ٢.
(٩) بخير، لم ترد في نسختي " م " و " ت ".

(١٠) رجال الكشي: ٣٧٢ / ٦٩٦.

(٥٤)
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وقال العالمة في الخالصة: طريق الفقيه إلى ثوير بن أبي فاختة
صحيح وفيه هيثم بن أبي مسروق (١).

٥٧٢٤ / ٢ - هيثم بن البراء:
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٢).

٥٧٢٥ / ٣ - هيثم بن حبيب الصيرفي:
الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣).

٥٧٢٦ / ٤ - هيثم بن عبد الجبار الطحان:
كوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٤).

٥٧٢٧ / ٥ - هيثم بن عبد الله:
أبو كهمس (٥)، كوفي، عربي، له كتاب، ذكره سعد بن عبد الله في

الطبقات، رجال النجاشي (٦).
٥٧٢٨ / ٦ - هيثم بن عبد الله الرماني:

كوفي، روى عن موسى والرضا (عليهما السالم)، له كتاب، رجال النجاشي (٧).
٥٧٢٩ / ٧ - هيثم بن عبد الله النهدي:

ذكرناه بعنوان: هيثم بن أبي مسروق (٨).
____________________
(١) الخالصة: ٢٨١، الفقيه ٤: ١١١.

(٢) رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٣٨.

(٣) رجال الشيخ: ٣١٩ / ٣٤.

(٤) رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٣٩.
(٥) في نسختي " م " و " ت ": أبو كهمش.

(٦) رجال النجاشي: ٤٣٦ / ١١٧٠.

(٧) رجال النجاشي: ٤٣٦ / ١١٧٢.
(٨) تقدم برقم: ٥٧٢٣ / ١.

(٥٥)
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٥٧٣٠ / ٨ - هيثم بن عبيد الشيباني:
أبو كهمس الكوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال

الشيخ (١).
(وقال محمد بن علي بن بابويه في باب نوادر الشهادات من الفقيه

وقد روى عن أبي كهمس أنه قال: تقدمت إلى شريك في شهادة لزمتني
فقال لي: كيف أجيز شهادتك وأنت تنسب إلى ما تنسب إليه؟، قال

كهمس: فقلت: وما هو؟ قال: الرفض، قال: فبكيت ثم قلت: نسبتني إلى
قوم أخاف إال أكون منهم، فأجاز شهادتي (٢)) (٣).

وكأن هذا وما نقلناه بعنوان: هيثم بن عبد الله أبو كهمس (٤) واحد.
٥٧٣١ / ٩ - هيثم بن عدي:

روى عنه: محمد بن أحمد بن يحيى، في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم)،
رجال الشيخ (٥).

ونبه الشيخ في الفهرست عند ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى على
ضعفه (٦).

٥٧٣٢ / ١٠ - هيثم بن التميمي (٧):
ثقة، كوفي، روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)، له كتاب، روى عنه:

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٣٥.

(٢) الفقيه ٣: ٤٤ / ١٥٢.
(٣) ما بين القوسين لم يرد في نسختي " م " و " ت ".

(٤) تقدم برقم: ٥٧٢٧ / ٥.
(٥) رجال الشيخ: ٤٤٩ / ٣.
(٦) الفهرست: ١٤٤ / ٦٢٢.

(٧) الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٣٦.

(٥٦)
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صفوان، رجال النجاشي (١).
وذكره ابن داود مهمال (٢). وينبغي أن يوثقه كما وثقه النجاشي

والعالمة (٣).
٥٧٣٣ / ١١ - هيثم بن محمد الثمالي:

كوفي، ثقة، له كتاب، روى عنه: إبراهيم بن سليمان، رجال
النجاشي (٤).

له كتاب (٥)، روى عنه: أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان الخراز (٦)،
الفهرست (٧).

٥٧٣٤ / ١٢ - هيثم بن واقد الجزري (٨):
روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)، له كتاب يرويه محمد بن سنان، رجال

النجاشي (٩).
وقال ابن داود: ق كش، ثقة (١٠)، انتهى.

ولم أجد توثيقه في الرجال والكشي وغيرهما.
____________________
(١) رجال النجاشي: ٤٣٧ / ١١٧٤.
(٢) رجال ابن داود: ٢٠١ / ١٦٨٥.

(٣) الخالصة: ١٧٩ / ٢.
(٤) رجال النجاشي: ٤٣٦ / ١١٧٣.

(٥) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن أبي إسحاق، عنه، ست،
(م ت).

(٦) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت " والمصدر: الخزاز.
(٧) الفهرست: ١٧٧ / ٧٨٧.

(٨) مولى، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٣٧.
(٩) رجال النجاشي: ٤٣٦ / ١١٧١.

(١٠) رجال ابن داود: ٢٠١ / ١٦٨٧، وفيه بدل ق كش: ق جش.

(٥٧)
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باب الياء
٥٧٣٥ / ١ - ياسر (١):

خادم (٢) الرضا (عليه السالم)، وهو مولى حمزة بن اليسع، له مسائل، روى
عنه: البرقي، رجال النجاشي (٣).
٥٧٣٧ / ١ - ياسين الضرير (٤):

الزيات البصري، لقى أبا الحسن موسى (عليه السالم) لما كان بالبصرة، وروى
عنه، وصنف هذا الكتاب المنسوب إليه، روى عنه: محمد بن عيسى بن

عبيد، رجال النجاشي (٥).
/ ١ - يحيى بن إبراهيم:

ابن أبي البالد، واسم أبي البالد يحيى، مولى بني (عبد الله بن) (٦)
عطفان (٧)، ثقة هو وأبوه، أحد القراء، كان يتحقق بأمرنا هذا، له كتاب،

روى عنه: يحيى بن زكريا اللؤلؤي، رجال النجاشي (٨).
____________________

(١) مولى اليسع األشعري القمي، ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٦٩ / ١٥.
(٢) له مسائل عن الرضا (عليه السالم)، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن

أحمد بن أبي عبد الله، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٨٣ / ٨١٧.
(٣) رجال النجاشي: ٤٥٣ / ١٢٢٨.

(٤) البصري، له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه
ومحمد بن الحسن، عن سعد والحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عنه،

ست، (م ت). الفهرست: ١٨٣ / ٨١٥.
(٥) رجال النجاشي: ٤٥٣ / ١٢٢٧.

(٦) ما بين القوسين لم يرد في نسخة " ش ".
(٧) كذا في النسخ، وفي المصدر: غطفان.

(٨) رجال النجاشي: ٤٤٥ / ١٢٠٥.

(٥٨)
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له كتاب (١)، روى أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عنه،
الفهرست (٢).

من أصحاب الرضا (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣). ثم قال: في من لم يرو
عن األئمة (عليهم السالم) (٤) (٥).

٥٧٣٨ / ٢ - يحيى بن أبي األشعث الكندي:
البصري، أسند عنه، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦).

٥٧٣٩ / ٣ - يحيى بن أبي بكر الرازي:
الضرير، من أصحاب الهادي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).

٥٧٤٠ / ٤ - يحيى بن أبي بكر مهرويه (٨):
القزويني، له نوادر، روى عنه: أحمد بن محمد بن خالد، رجال

النجاشي (٩).
في من لم يرو عن األئمة (عليه السالم)، رجال الشيخ (١٠).

____________________
(١) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن

أبيه، عنه، ست، (م ت).
(٢) الفهرست: ١٧٧ / ٧٩١.
(٣) رجال الشيخ: ٣٦٨ / ٥.

(٤) روى عنه: البرقي، (م ت).
(٥) رجال الشيخ: ٤٥٠ / ٦.

(٦) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٢٠.
(٧) رجال الشيخ: ٣٩٣ / ٤.

(٨) يكنى أبا زكريا، من أهل قزوين، له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل،
عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه، ست، (م ت). الفهرست:

.١٧٧ / ٧٩٢
(٩) رجال الشيخ: ٤٤٢ / ١١٩٢.

(١٠) رجال الشيخ: ٤٥٠ / ٧.

(٥٩)
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٥٧٤١ / ٥ - يحيى بن أبي سليمان:
أبو البالد الكوفي، مولى عطفان (١)، المقرئ، من أصحاب الصادق

(عليه السالم)، رجال الشيخ (٢).
وقال النجاشي عند ترجمة إبراهيم بن أبي البالد: واسم أبي البالد

يحيى بن سليم، وقيل: سليمان (٣)، مولى بني عبد الله بن عطفان (٤)، وكان
ضريرا، وكان راوية الشعر، وله يقول الفرزدق: يا لهف نفسي على عينيك

من رجل، وروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السالم) (٥).
٥٧٤٢ / ٦ - يحيى بن أبي العالء الرازي:

من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦).
له كتاب (٧)، روى عنه: القاسم بن إسماعيل، الفهرست (٨).

وسيجئ عن النجاشي وغيره: يحيى بن العالء الرازي (٩).
٥٧٤٣ / ٧ - يحيى بن أبي عمران (١٠):

تلميذ يونس بن عبد الرحمن، روى عنه: إبراهيم بن هاشم، قاله
____________________

(١) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت " والمصدر: غطفان.
(٢) رجال الشيخ: ٣٢١ / ٨.
(٣) في المصدر: ابن سليمان.

(٤) في نسخة " م " والمصدر: غطفان.
(٥) رجال النجاشي: ٢٢ / ٣٢.

(٦) رجال الشيخ: ١٤٩ / ٥.
(٧) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عنه،

ست، (م ت).
(٨) الفهرست: ١٧٨ / ٧٩٨.

(٩) رجال النجاشي: ٤٤٤ / ١١٩٨. وسيأتي برقم: ٥٧٩٨ / ٦٢.
(١٠) يحيى بن أبي عمران، له كتاب، روى عنه الصدوق باسناده إلى إبراهيم بن هاشم

عنه، وكان تلميذ يونس بن عبد الرحمن. وسيجئ بعنوان: يحيى بن عمران، (م
ت). مشيخة الفقيه ٤: ٤٤. وسيأتي برقم: ٨٥٠٥ / ٦٩.

(٦٠)
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الصدوق في مشيخة الفقيه (١).
٥٧٤٤ / ٨ - يحيى بن أبي القاسم:
سيجئ بعنوان: يحيى بن القاسم (٢).

٥٧٤٥ / ٩ - يحيى بن أحمد بن سعيد:
شيخنا اإلمام العالمة الورع القدوة، كان جامعا لفنون العلوم (٣) األدبية

والفقهية واألصولية، كان أورع الفضالء وأزهدهم، له تصانيف جامعة
للفوائد، منها: كتاب الجامع للشرائع في الفقه، وكتاب المدخل في أصول

الفقه وغير ذلك. مات في ذي الحجة سنة تسعين وستمائة قدس الله
روحه، رجال ابن داود (٤).

٥٧٤٦ / ١٠ - يحيى بن أحمد بن قيس:
ابن غيالن، من أصحاب الرضا (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).

٥٧٤٧ / ١١ - يحيى بن أحمد بن محمد:
ابن عبد الله بن الحسن بن علي بن علي بن الحسين بن علي بن أبي

طالب (عليهم السالم)، أبو محمد، كان فقيها عالما، متكلما، سكن نيشابور، صنف
كتبا، رجال النجاشي (٦).

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ٤٤.

(٢) سيأتي برقم: ٥٨٠٨ / ٧٢.
(٣) في نسخة " م ": العلم.

(٤) رجال ابن داود: ٢٠٢ / ١٦٩٢.
(٥) رجال الشيخ: ٣٦٩ / ١٦.

(٦) رجال النجاشي: ٤٤٣ / ١١٩٤، وفيه: يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد بن
عبد الله... إلى آخره. وفي طبعة دار األضواء - بيروت - ٢: ٤١٤ / ١١٩٥ كما في

المتن.

(٦١)
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وفي الخالصة ورجال ابن داود: يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد بن
عبد الله... إلى آخره (١) (٢).

٥٧٤٨ / ١٢ - يحيى بن إسحاق الكوفي:
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣) (٤).

٥٧٤٩ / ١٣ - يحيى بن أم الطويل (٥):
من أصحاب علي بن الحسين (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦).

وروى الكشي - بطريق مرسل - عن الصادق (عليه السالم) أنه قال: ارتد
الناس بعد قتل الحسين بن علي (عليهما السالم) إال ثالثة وعد من جملتهم يحيى بن

أم الطويل (٧).
____________________

(١) الخالصة: ١٨٢ / ٩، وفيها: يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن
الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السالم)، وفي النسخة الخطية منها كما في المتن، رجال

ابن داود: ٢٠٤ / ١٧١٧، وفيه: يحيى بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السالم). ويظهر من الترتيب الهجائي للحروف

أنه محمد على ما دأب عليه ابن داود (قدس سره).
(٢) يحيى أخو آدم، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٢٧.

يحيى األزرق، ق جخ، م جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٣٠ و
.٣٤٥ / ٢

يحيى األزرق هو يحيى بن عبد الرحمن، ويظهر من الصدوق أنه يحيى بن
حسان، (م ت). مشيخة الفقيه ٤: ١١٨.

(٣) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ١٨.
(٤) ثم يحيى بن إسحاق الصيرفي الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ:

.٣١٢ / ١٢
(٥) المطعمي، (م ت).

(٦) رجال الشيخ: ١٢٠ / ١.
(٧) رجال الكشي: ١٢٣ / ١٩٤.

(٦٢)
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وروى أيضا أنه من حواري علي بن الحسين (عليهما السالم) (١) (٢).
وذكرنا بعض أحواله عند ترجمة سعيد بن جبير (٣).

٥٧٥٠ / ١٤ - يحيى بن أيوب البصري:
أسند عنه، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٤).

٥٧٥١ / ١٥ - يحيى بن بشير النبال:
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥) (٦).

٥٧٥٢ / ١٦ - يحيى بن بياع الحلل:
ويقال له: القالنسي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).

٥٧٥٣ / ١٧ - يحيى بن تميم النهدي:
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨).

____________________
(١) رجال الكشي: ٩ / ٢٠.

(٢) روى الكليني - في القوي كالصحيح - عن ابن مسكان، عن اليمان بن عبيد الله
قال: رأيت يحيى بن أم الطويل واقفا (وقف خ ل) بالكناسة ثم نادى بأعلى صوته:

معشر أولياء الله إنا براء مما تسمعون من سب عليا (عليه السالم)، فعليه لعنة الله، ونحن براء
من آل مروان وما يعبدون من دون الله، ثم يخفض صوته فيقول: من سب أولياء

الله فال تقاعدوه، ومن شك فيما نحن عليه فال تفاتحوه، ومن احتاج إلى مسألتكم
من إخوانكم فقد خنتموه ثم يقرأ: * (إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن

يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا) *
(الكهف: ٢٩). وحكم بصحته الكليني (رضي الله عنه)، (م ت). الكافي ٢: ٢٨١ / ١٦.

(٣) تقدم برقم.
(٤) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٢٢.
(٥) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٣١.

(٦) يحيى البصري، كر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٤٠٣ / ٤.
(٧) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٣٥.
(٨) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٢٦.

(٦٣)
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٥٧٥٤ / ١٨ - يحيى بن الجرار:
مولى بجيلة، هو الذي روى أن عثمان قتل بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله)

وروى عنه: األعمش وغيره، وكان مستقيما، من أصحاب علي (عليه السالم)،
رجال الشيخ (١).

٥٧٥٥ / ١٩ - يحيى بن جعفر (٢) بن محمد:
قد مضى عند ترجمة أبيه (٣).

٥٧٥٦ / ٢٠ - يحيى بن جندب الزيات:
من أصحاب الرضا (عليه السالم)، رجال الشيخ (٤).

٥٧٥٨ / ٢١ - يحيى بن حبيب:
روى الكليني - بطريق فيه سهل بن زياد - عن الصادق (عليه السالم) أنه قال:

من مات في المدينة بعثه الله في اآلمنين يوم القيامة (٥)، منهم: يحيى بن
حبيب، وأبو عبيدة الحذاء، وعبد الرحمن بن الحجاج (٦).

/ ٢٢ - يحيى بن الحجاج (٧) الكرخي:
بغدادي، ثقة، وأخوه خالد، روى عن الصادق (عليه السالم)، له كتاب، روى

عنه: محمد بن سليمان، رجال النجاشي (٨).
____________________

(١) رجال الشيخ: ٨٥ / ١.
(٢) هو أبو قيراط الذي صلى على الكليني، (م ت). انظر رجال النجاشي:

٣٧٧ / ١٠٢٦ ترجمة محمد بن يعقوب الكليني.
(٣) تقدم برقم.

(٤) رجال الشيخ: ٣٦٩ / ٧، وفي بعض نسخه: ابن حبيب.
(٥) الظاهر أنه من كالم الكليني، (م ت).

(٦) الكافي ٤: ٥٥٨ / ٣.
(٧) له كتاب، رواه محمد بن سليمان عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٧٨ / ٧٩٥.

(٨) رجال النجاشي: ٤٤٥ / ١٢٠٤.

(٦٤)
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٥٧٥٩ / ٢٣ - يحيى بن حسان الكوفي:
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١) (٢) ووصفه في مشيخة

الفقيه باألزرق (٣) (٤).
٥٧٦٠ / ٢٤ - يحيى بن الحسن بن جعفر:

ابن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
(عليهم السالم)، أبو الحسين، العالم الفاضل الصدوق، روى عن الرضا (عليه السالم)،

صنف
كتبا، منها: كتاب نسب آل أبي طالب، وروى عنه: الحسن بن محمد بن

يحيى بن الحسن قال: حدثنا جدي، رجال النجاشي (٥)
له كتاب (٦)، روى عنه: ابن عقدة، الفهرست (٧).

ثم قال: يحيى بن الحسن، له كتاب نسب آل أبي طالب (عليه السالم) (٨)،
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ١٧.
(٢) ثم يحيى بن حسان، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٢٩.

(٣) يحيى بن حسان األزرق، له كتاب، روى عنه الصدوق بإسناده،، (م ت).
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ١١٨، وفي سنده في األول: يحيى األزرق، وفي اآلخر:

يحيى بن حسان األزرق.
(٥) رجال النجاشي: ٤٤١ / ١١٨٩.

(٦) يحيى بن الحسن العلوي، له كتاب المسجد تأليفه، أخبرنا: جماعة، عن
التلعكبري، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٧٨ / ٨٠٠.

في المناسك عن علي بن الحسين (عليه السالم)، أخبرنا: أحمد بن محمد بن موسى،
عن ابن عقدة، عنه، ست، (م ت).

(٧) الفهرست: ١٧٨ / ٨٠٠.
(٨) أخبرنا به: أحمد بن عبدون عن أبي بكر الدوري، عن أبي محمد بن أخي

طاهر، عن جده يحيى بن الحسن.
وأخبرنا به: أبو علي بن شاذان، عن ابن أخي طاهر، عن جده، ست، (م

ت).

(٦٥)
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روى أبو محمد بن أخي طاهر، عن جده يحيى بن الحسن (١).
وقال في الرجال: يحيى بن الحسين العلوي، له كتاب نسب آل أبي

طالب، روى عنه: ابن أخي طاهر، في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم) (٢)،
انتهى.

وابن أخي طاهر اسمه الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن (٣)،
فلعل الجميع واحد واسم أبيه الحسن (٤).
٥٧٦١ / ٢٥ - يحيى بن الحسين بن زيد:

ابن علي بن الحسين [(عليهما السالم)] (٥)، واقفي، من أصحاب الكاظم (عليه السالم)،
رجال الشيخ (٦).

٥٧٦٢ / ٢٦ - يحيى بن الحضرمي:
تقدم مع ابنه عبد الله (٧).

____________________
(١) الفهرست: ١٧٨ / ٨٠٠.

نقول في نسختنا المطبوعة جعل التراجم الثالث ترجمة واحدة تحت عنوان:
يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين... إلى أخر ما مر عن رجال

النجاشي. نعم في مجمع الرجال ٦: ٢٥٥ نقال عنه جعلهم ثالث تراجم كما ذكرهم
التقي المجلسي (قدس سره) هنا.

(٢) رجال الشيخ: ٤٥٠ / ٨، وفي بعض نسخه: ابن الحسن.
(٣) انظر رجال الشيخ: ٤٢٢ / ٢٣ ورجال النجاشي: ٦٤ / ١٤٩ ترجمة الحسن بن

محمد بن يحيى بن الحسن.
(٤) السيد أبو الحسين يحيى بن الحسين بن إسماعيل الحسيني النسابة الحافظ، ثقة،

له كتاب أنساب آل أبي طالب، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين:
.٢٠٠ / ٥٣٩

(٥) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٦) رجال الشيخ: ٣٤٦ / ١٤.

(٧) تقدم برقم.

(٦٦)
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٥٧٦٣ / ٢٧ - يحيى بن حماد:
روى الكشي عن علي بن محمد القتيبي قال: حدثني أبو عبد الله

الشاذاني قال: سألت الريان بن الصلت فقلت له: أنا محرم وربما احتلمت
فاغتسل وليس معي من الثياب ما استدفئ به إال الثياب المخاطة (١)، فقال
لي: سألت هذه المشيخة الذين معنا في القافلة عن هذه المسألة؟ يعني أبا

عبد الله الجرجاني ويحيى بن حماد وغيرهما، فقلت: بلى قد سألت، قال:
فما وجدت عندهم؟ قلت: ال شئ.

قال الريان البنه محمد: لو شغلوا طلب العلم كان خيرا لهم من اشتغالهم
بما ال يعنيهم - يعني من طريق الغلو - ثم قال البنه (٢): قد حدثت بهذا ما

حدث وهم يسلمونه (٣) إلى القيل (٤)، وليس عندهم ما يرشدون (٥) به إلى الحق.
يا بني إذا أصابك ما ذكرت فالبس ثياب إحرامك فان لم تستدفه فغير

ثياب (٦) المخيطة وتدثر، فقلت: كيف أغير؟ قال: ألق ثيابك على نفسك
واجعل جلبابه من ناحية ذيلك وذيله من ناحية وجهك (٧).

٥٧٦٤ / ٢٨ - يحيى بن خالد (٨):
روى الكشي - بطريق ضعيف - عن الرضا (عليه السالم) أن يحيى بن خالد

____________________
(١) في نسختي " م " و " ت ": المخاط.

(٢) في نسخة " م ": ألبيه.
(٣) في هامش النسخ: ينتمونه (خ ل)، وفي المصدر: ينتمونه.

(٤) في نسختي " م " و " ت ": إلى القبل، وفي هامشيهما: إلى القيل (خ ل).
(٥) في نسختي " م " و " ت ": ما يرشدوا.

(٦) كذا في النسخ، وفي المصدر: فان لم تستدفئ فغير ثيابك.
(٧) رجال الكشي: ٥٤٧ / ١٠٣٧.

(٨) البرمكي لعنه الله، (م ت).
ال وجه لذكر هذا الملعون، وكأن غرضه ذكر ما في كش فإنه أسقط أكثره،

والنسيان والجهل أظهر، (م ت).

(٦٧)
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سم الكاظم (عليه السالم) في ثالثين رطبة (١).
٥٧٦٥ / ٢٩ - يحيى بن خالد الوابشي:

الهمداني الذي ذكره ابن داود (٢). سيجئ بعنوان: يحيى بن خلف (٣).
٥٧٦٦ / ٣٠ - يحيى الخراز:

الشيزري (٤)، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).
ونقله ابن داود بعنوان: يحيى الخراز التبريزي راويا عن رجال الشيخ

ووثقه (٦). ولم أجد إال كما نقلناه.
٥٧٦٧ / ٣١ - يحيى بن خلف الوابشي:

الهمداني، ثقة، كوفي، له كتاب، روى عنه: جعفر بن عبد الله
المحمدي، رجال النجاشي (٧).

وذكره ابن داود مرة كما نقلناه (٨)، ومرة بعنوان: يحيى بن خالد الوابشي
الهمداني ووثقه راويا عن النجاشي (٩). ولم أجد في النجاشي إال كما نقلناه.

٥٧٦٨ / ٣٢ - يحيى بن الزبير الكلبي:
الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١٠).

____________________
(١) رجال الكشي: ٦٠٤ / ١١٢٣.

(٢) رجال ابن داود: ٢٠٣ / ١٦٩٨.
(٣) سيأتي برقم: ٥٧٦٧ / ٣١.
(٤) في نسخة " م ": الشيرازي.

(٥) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٢٤، وفيه: الخزاز.
(٦) رجال ابن داود: ٢٠٣ / ١٦٩٩، وفيه: الخزاز.

(٧) رجال النجاشي: ٤٤٣ / ١١٩٧.

(٨) رجال ابن داود: ٢٠٣ / ١٧٠٠.

(٩) رجال ابن داود: ٣٠٢ / ١٦٩٨.
(١٠) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٣٦.

(٦٨)
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٥٧٦٩ / ٣٣ - يحيى بن زرارة بن أعين:
الشيباني، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٥٧٧٠ / ٣٤ - يحيى بن زكريا:
روى عنه: سيف بن عميرة، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال

الشيخ (٢) (٣).
٥٧٧١ / ٣٥ - يحيى بن زكريا الترماشيري:

أبو الحسين، كان مضطربا، له كتب، رجال النجاشي (٤).
في مذهبه ارتفاع، الخالصة (٥).

٥٧٧٢ / ٣٦ - يحيى بن زكريا بن شيبان:
أبو عبد الله الكندي العالف، الشيخ (الثقة) (٦) الصدوق، ال يطعن

عليه، روى أبوه الحديث عن الحسين بن أبي العالء ومحمد بن حمران
وكليب بن معاوية وصفوان بن يحيى، وروى عنه: ابنه يحيى، له كتب،

روى عنه: أحمد بن محمد بن سعيد، رجال النجاشي (٧).
٥٧٧٣ / ٣٧ - يحيى بن زكريا:

المعروف بالكتنجي، يكنى أبا القاسم، روى عنه: التلعكبري (٨)، وقد
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٢١ / ١١.

(٢) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٣٣.
(٣) يحيى بن زكريا األنصاري، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢١ / ١٠.

(٤) رجال النجاشي: ٤٤٢ / ١١٩٣، وفيه: النرماشيري.
(٥) الخالصة: ٢٦٤ / ٥.

(٦) ما بين القوسين لم يرد في نسخة " ش ".
(٧) رجال النجاشي: ٤٤٢ / ١١٩٠.

(٨) وسمع منه سنة ثمان عشرة وثالثمائة، وكان سنه حين لقيه أكثر من مائة
وعشرين سنة، جخ، (م ت).

(٦٩)
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لقى العسكري (عليه السالم)، في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم)، رجال الشيخ (١).
٥٧٧٤ / ٣٨ - يحيى بن زكريا اللؤلؤي:

له كتاب (٢)، روى عنه: أبو العباس أحمد بن جعفر الزراري، الفهرست (٣).
٤٧٧٥ / ٣٩ - يحيى بن زيد بن علي:

ابن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السالم) المدني، من أصحاب
الصادق (٤) والكاظم (٥) (٦) (عليهما السالم)، رجال الشيخ.

٥٧٧٦ / ٤٠ - يحيى بن سابق:
أبو المنذر، معروف، من أصحاب الباقر (٧) والصادق (عليهما السالم) (٨)، رجال

الشيخ (٩).
٥٧٧٧ / ٤١ - يحيى بن سابور القائد:

من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١٠).
____________________

(١) رجال الشيخ: ٤٥٠ / ١، وفي بعض نسخه: وقد لقى العسكريين (عليهما السالم).
(٢) أخبرنا: أحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله ومحمد بن محمد بن النعمان، عن

أبي غالب أحمد بن محمد الزرارعي، عن خاله أبي العباس أحمد (محمد خ ل) بن
جعفر الزراري، عن يحيى بن زكريا، ست، (م ت).

(٣) الفهرست: ١٧٩ / ٨٠١، وفيه: أحمد بن جعفر الرزاز.
(٤) رجال الشيخ: ٣٢٠ / ١.

(٥) روايته عن أبي الحسن صلوات الله عليه محل تأمل، فإنه استشهد في زمان أبي
عبد الله صلوات الله عليه إال أن يكون المراد به رؤيته إياه صلوات الله عليه في الصغر

أو في غير زمان اإلمامة، وحمله على السهو أظهر، م ح ق ي.
(٦) رجال الشيخ: ٣٤٦ / ١٣.

(٧) رجال الشيخ: ١٤٩ / ٤، ولم يرد فيه: أبو المنذر معروف، ووردت كلمة
" معروف " في مجمع الرجال ٦: ٢٥٧ نقال عنه.

(٨) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ١٥، ولم يرد فيه: معروف.
(٩) يحيى بن السابق المدني، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٢ / ١٦.

(١٠) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٢٨.

(٧٠)
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وروى شيخنا الصدوق محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الروضة
في حديث محاسبة النفس بطريق صحيح إلى بدر بن الوليد الخثعمي قال:

دخل يحيى بن سابور على أبي عبد الله (عليه السالم) ليودعه، فقال أبو عبد الله (عليه
السالم):

أما والله إنكم لعلى الحق وإن من خالفكم لعلى غير الحق، والله ما أشك
لكم في الجنة وإني ألرجو أن يقر الله بأعينكم إلى (١) قريب (٢).

٥٧٧٨ / ٤٢ - يحيى بن سالم الفراء:
كوفي، زيدي، ثقة، له كتاب رواه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن

إبراهيم بن محمد بن القاسم العلوي الحسني قال: حدثنا أبو جعفر أحمد
بن محمد بن القاسم الهروي بالكوفة قال: حدثنا محمد بن الحسين

الخثعمي، رجال النجاشي (٣).
٥٧٧٩ / ٤٣ - يحيى بن سعيد بن أبان:

القرشي الكوفي، نزل بغداد، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال
الشيخ (٤).

٥٧٨٠ / ٤٤ - يحيى بن سعيد بن فروخ:
القطان، أبو سعيد البصري، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).

ويحتمل أن يكون هذا هو الذي سيجئ بعنوان: يحيى بن سعيد
القطان (٦).

____________________
(١) في هامش نسخة " ت ": عن (خ ل)، وفي بعض نسخ المصدر: عن.

(٢) الكافي ٨: ١٤٥ / ١١٩.
(٣) رجال النجاشي: ٤٤٤ / ١٢٠١.

(٤) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٢٥.
(٥) رجال الشيخ: ٣٢١ / ٦، وفيه زيادة: كان من أئمة الحديث.

(٦) سيأتي برقم: ٥٧٨٢ / ٤٦.

(٧١)
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٥٧٨١ / ٤٥ - يحيى بن سعيد بن قيس:
األنصاري المدني، تابعي، أسند عنه، يكنى أبا سعيد، توفي

بالهاشمية سنة ثالث وأربعين ومائة، وكان قاضيا بها ألبي جعفر (١)، من
أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٢).

وفي الخالصة في موضع قيس: فيض (٣)، ولعله سهو.
٥٧٨٢ / ٤٦ - يحيى بن سعيد القطان:

أبو زكريا، عامي، ثقة، روى عن الصادق (عليه السالم) نسخة، روى عنه:
محمد بن بشار (٤)، رجال النجاشي (٥).

٥٧٨٣ / ٤٧ - يحيى بن سليم الطائفي (٦):
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).

٥٧٨٤ / ٤٨ - يحيى بن سليمان:
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨).

٥٧٨٥ / ٤٩ - يحيى بن سليمان الكاتب:
من أصحاب الرضا (عليه السالم)، رجال الشيخ (٩).

____________________
(١) في هامش النسخ: أي المنصور.

(٢) رجال الشيخ: ٣٢١ / ٤.
(٣) الخالصة: ٢٦٤ / ١.

(٤) في هامش النسخ: يسار (م ت).
(٥) رجال النجاشي: ٤٤٣ / ١١٩٦.

(٦) أسند عنه، (م ت).
(٧) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٣٨.
(٨) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٣٢.
(٩) رجال الشيخ: ٣٦٩ / ١٠.

(٧٢)
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٥٧٨٦ / ٥٠ - يحيى بن سماعة الخياط:
من أصحاب الكاظم (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٥٧٨٧ / ٥١ - يحيى بن صاحب الديلم:
العالم الشهيد، ابن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السالم)،

مدني، ق جخ، رجال ابن داود (٢).
وفي رجال الشيخ: يحيى بن عبد الله (٣) كما يأتي (٤) (٥).

٥٧٨٨ / ٥٢ - يحيى بن عبادة المكي:
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦) (٧).

٥٧٨٩ / ٥٣ - يحيى بن عباس الوراق:
مجهول، من أصحاب الرضا (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨).

وذكره ابن داود في البابين (٩). ولم أجد وجها لذكره في باب الثقات.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٤٦ / ٩.
(٢) رجال ابن داود: ٢٠٣ / ١٧٠٦.

(٣) رجال الشيخ: ٣٢١ / ٢.
(٤) سيأتي برقم: ٥٧٩٣ / ٥٧.

(٥) في الكافي: يحيى الطويل صاحب المقرئ، فالظاهر أنه يحيى بن إبراهيم، (م
ت). الكافي ٥: ٦٠ / ١، وفي بعض نسخه: المنقري.

يحيى الطويل الظاهر ابن أم الطويل، وروي أنه قتله الحجاج، فاألظهر أنه غيره،
(م ت).

(٦) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٣٩.
(٧) يحيى بن عباد المكي، له كتاب رواه عنه الصدوق باسناده إلى النوفلي عنه، (م

ت). مشيخة الفقيه ٤: ٢١.
(٨) رجال الشيخ: ٣٦٩ / ١٨.

(٩) رجال ابن داود: ٢٠٣ / ١٧٠٧، ٢٨٤ / ٥٥١.

(٧٣)
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٥٧٩٠ / ٥٤ - يحيى بن عبد الحميد:
له كتاب، روى عنه: محمد بن أيوب، رجال النجاشي (١).

يحيى بن عبد الحميد الحماني، له كتاب (٢)، روى عنه: محمد بن
أيوب بن يحيى والحسين بن علي بن زياد، الفهرست (٣).

يحيى بن عبد الحميد الحماني، في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم)،
رجال الشيخ (٤).

ولعلهما واحد وإن كان ابن داود ذكر رجلين (٥).
٥٧٩١ / ٥٥ - يحيى بن عبد الرحمن األزرق (٦):

كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السالم)، له كتاب (٧)،
روى عنه: علي بن الحسن بن رباط، رجال النجاشي (٨).

له كتاب (٩)، روى عنه: ابن سماعة والقاسم بن إسماعيل القرشي،
____________________
(١) رجال النجاشي: ٤٤٦ / ١٢٠٦.

(٢) أخبرنا: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن موسى بن
المتوكل، عن موسى بن أبي موسى الكوفي، عن محمد بن أيوب بن يحيى بن
ضريس والحسين بن علي بن زياد، عن يحيى بن عبد الحميد، ست، (م ت).

(٣) الفهرست: ١٧٧ / ٧٨٩، وفيه: الحسن بن علي بن زياد.
(٤) رجال الشيخ: ٤٥٠ / ٥.

(٥) رجال ابن داود: ٢٠٤ / ١٧٠٨ و ١٧١٠.
(٦) األنصاري، مولى، كوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢١ / ٥.

ثم يحيى بن عبد الرحمن، م جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٤٦ / ٧.
نقول: وذكره الشيخ (قدس سره) أيضا في أصحاب الصادق والكاظم (عليهما السالم) قائال: يحيى

األزرق. انظر رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٣٠ و ٣٤٥ / ٢.
(٧) يرويه عدة من أصحابنا، (م ت).

(٨) رجال النجاشي: ٤٤٤ / ١٢٠٠.
(٩) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن ابن سماعة، عنه.
ورواه أيضا حميد، عن القاسم بن إسماعيل القرشي، عنه، ست، (م ت).

(٧٤)
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الفهرست (١).
ويظهر من التهذيب في باب الخروج إلى الصفا وغيره أن صفوان

أيضا يروي عن يحيى بن عبد الرحمن األزرق (٢) (٣).
وروى الشيخ (قدس سره) في التهذيب في باب الذبح من كتاب الحج حديثا

عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان، عن يحيى األزرق (٤).
وروى ابن بابويه في الفقيه هذا الحديث عن يحيى األزرق (٥).

ثم قال في مشيخته: وكلما كان في هذا الكتاب عن يحيى األزرق فقد
رويته عن فالن، عن فالن، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن حسان

األزرق (٦). ولم يذكر طريقه إلى يحيى بن عبد الرحمن األزرق، فعلى هذا
يظهر أن صفوان يروي عن يحيى بن حسان األزرق أيضا، فالتميز مشكل
بينهما اللهم إال أن يقال إنهما واحد، وهذا وإن كان بعيدا بحسب الظاهر

لكنه قريب بمالحظة كتب األخبار، والله أعلم.
٥٧٩٢ / ٥٦ - يحيى بن عبد الله البصري:

من أصحاب الكاظم (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).
____________________

(١) الفهرست: ١٧٨ / ٧٩٧.
(٢) التهذيب ٥: ١٥٧ / ٥٢٠.

(٣) روى الشيخ عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يحيى بن عبد الرحمن األزرق قال: سألت

أبا الحسن صلوات الله عليه عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة. فظهر أن
من يروي عنه صفوان وعلي بن النعمان هو هذا ال ابن حسان فإنه لم يرو عن

الكاظم (عليه السالم)، م ح ق ي. التهذيب ٥: ١٥٧ / ٥٢٠.
(٤) التهذيب ٥: ٢٣١ / ٧٨١.
(٥) الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥٠٩.

(٦) مشيخة الفقيه ٤: ١١٨.
(٧) رجال الشيخ: ٣٤٦ / ٨.

(٧٥)
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٥٧٩٣ / ٥٧ - يحيى بن عبد الله بن الحسن:
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السالم) المدني، من أصحاب

الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).
٥٧٩٤ / ٥٨ - يحيى بن عبد الله بن محمد:

ابن عمر بن علي بن أبي طالب (عليه السالم) (٢) الهاشمي الكوفي، من
أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣).

٥٧٩٥ / ٥٩ - يحيى بن عبد الله بن معاوية:
الكندي األجلح (٤)، أبو حجية، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال

الشيخ (٥).
٥٧٩٦ / ٦٠ - يحيى بن عبد الملك بن أبي عتبة:

الخزاعي، كوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال
الشيخ (٦).

٥٧٩٧ / ٦١ - يحيى بن عيبة بن أسماء:
البصري، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).

وفي نسخة: ابن عيينة.
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٢١ / ٢، وفيه: الهاشمي المدني.
(٢) له كتاب رواه عنه الصدوق باسناده إلى عبد الرحمن بن جعفر الجريري، (م ت).

مشيخة الفقيه ٤: ٢٥، وفيها بدل الجريري: الحريري.
(٣) رجال الشيخ: ٣٢١ / ٣، وفيه بدل الهاشمي الكوفي: الهاشمي المدني.

(٤) في نسختي " م " و " ت ": األخلح.
(٥) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٤١.
(٦) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٣٧.

(٧) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٢٣، وفيه: ابن عيينة، ابن عتبة (خ ل).

(٧٦)
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٥٧٩٨ / ٦٢ - يحيى بن العالء (١) البجلي:
الرازي، أبو جعفر، ثقة، أصله كوفي، له كتاب (٢)، روى عنه: زكريا

بن يحيى، رجال النجاشي (٣).
يحيى بن العالء بن خالد البجلي، كوفي، يقال له: الرازي، من

أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٤).
٥٧٩٩ / ٦٣ - يحيى بن عقبة (٥):

أبو القاسم، كوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦).
٥٨٠٠ / ٦٤ - يحيى العلوي:

المكنى أبا محمد، من بني زبارة (٧) من أهل نيشابور، جليل القدر،
عظيم الرئاسة، متكلم، حاذق، زاهد، ورع، له كتب كثيرة وسائر أبوابه (٨)،

لقيت جماعة ممن لقوه وقرأوا عليه، الفهرست (٩).
____________________

(١) لفظة " أبي العالء " موجود في يب، والظاهر أنهما واحد، ووثقه النجاشي في
ترجمة ابنه جعفر أيضا، لكن يطهر منه ذم أيضا فالحظ، (م ت). التهذيب ٤:

٢٩٠ / ٨٨١، وفيه: يحيى بن أبي العالء الرازي، رجال النجاشي: ١٢٦ / ٣٢٧،
وفيه: يحيى بن العالء الرازي.

(٢) يرويه جماعة، منهم، (م ت).
(٣) رجال النجاشي: ٤٤٤ / ١١٩٨.

(٤) رجال الشيخ: ٣٢١ / ٧.
(٥) ابن أبي العيزار، (م ت).

(٦) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٢١.
(٧) في نسخة " م ": زيارة.

(٨) كذا في نسخة " ش ". وفي المصدر: له كتب كثيرة في اإلمامة وغيرها، منها:
كتاب في مسح الرجلين... إلى أن قال: وكتاب في التوحيد وسائر أبوابه. علما أن

(وسائر أبوابه) لم ترد في نسختي " م " و " ت ".
(٩) الفهرست: ١٧٩ / ٨٠٢.

(٧٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

علوي، سيد، متكلم، فقيه، من أهل نيشابور، له كتب كثيرة، رجال
النجاشي (١).

في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم)، رجال الشيخ (٢).
وكأن هذا هو المذكور من قبل بعنوان: يحيى بن أحمد بن محمد (٣).

٥٨٠١ / ٦٥ - يحيى بن علي التميمي:
الربعي الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٤) (٥).

٥٨٠٢ / ٦٦ - يحيى بن عليم الكلبي:
العليمي، ثقة، عين، روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)، له كتاب الزهد،

روى عنه: ابن أبي عمير، رجال النجاشي (٦).
يحيى بن محمد بن عليم، له كتاب (٧)، روى عنه: ابن نهيك،

الفهرست (٨).
روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)، ضعيف، رجال ابن الغضائري (٩).

____________________
(١) رجال النجاشي: ٤٤٢ / ١١٩١.

(٢) رجال الشيخ: ٤٥٠ / ٩.
(٣) تقدم برقم: ٥٧٤٧ / ١١.

(٤) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٤٣.
(٥) الشيخ نجيب الدين يحيى بن علي بن محمد المقرئ االسترآبادي، عالم،

متبحر، حافظ، له كتاب اإلفادة، وكتاب القراءة، ب، (م ت). فهرست منتجب
الدين: ٢٠١ / ٥٤٠.

(٦) رجال النجاشي: ٤٤١ / ١١٨٨.
(٧) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن ابن نهيك، عنه، ست، (م

ت).
(٨) الفهرست: ١٧٧ / ٧٩٠.

(٩) مجمع الرجال ٦: ٢٦٤، وفيه: يحيى بن محمد بن غليم الحلبي.

(٧٨)
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وعندي في قبول روايته توقف وإن كان األرجح القبول، الخالصة (١).
٥٨٠٤ / ٦٧ - يحيى بن عمرو:

من أصحاب الرضا (عليه السالم)، رجال الشيخ (٢).
٥٨٠٥ / ٦٨ - يحيى بن عمران (٣) بن علي:

ابن أبي شعيبة الحلبي، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السالم)، ثقة
ثقة، صحيح الحديث، له كتاب (٤)، روى عنه: ابن أبي عمير، رجال النجاشي (٥).

له كتاب (٦)، روى عنه: النضر بن سويد، الفهرست (٧).
٥٨٠٦ / ٦٩ - يحيى بن بن عمران الهمداني:

يونسي، من أصحاب الرضا (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨).
/ ٧٠ - يحيى بن عيينة بن أسماء:

البصري، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٩).
____________________

(١) الخالصة: ١٨٢ / ٦.
(٢) رجال الشيخ: ٣٦٨ / ٤.

(٣) الحلبي، ق جخ، ابن عالء كوفي، كانت تجارتهم إلى حلب، فقيل: الحلبي، له
كتاب، م جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٤٠، ٣٤٦ / ١٠.

(٤) يرويه عدة كثيرة من أصحابنا، (م ت).
(٥) رجال النجاشي: ٤٤٤ / ١١٩٩.

(٦) أخبرنا: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله
والحميري، عن أحمد بن محمد، عنه.

وأخبرنا: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن
محمد بن خالد البرقي والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيى

الحلبي، ست، (م ت).
(٧) الفهرست: ١٧٧ / ٧٨٨، وفيه طريق آخر وهو: جماعة، عن أبي المفضل، عن

حميد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عنه.
(٨) رجال الشيخ: ٣٦٩ / ٨، ولم يرد في بعض نسخه: يونسي.

(٩) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٢٣.

(٧٩)
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وفي نسخة: ابن عتيبة كما نقلناه (١).
٥٨٠٧ / ٧١ - يحيى بن الفضل النوفلي:

من أصحاب الكاظم (عليه السالم)، رجال الشيخ (٢).
٥٨٠٨ / ٧٢ - يحيى بن القاسم:

أبو بصير األسدي، وقيل: أبو محمد، ثقة، وجيه، روى عن أبي
جعفر وأبي عبد الله (عليهما السالم)، وقيل: يحيى بن أبي القاسم، واسم أبي القاسم

إسحاق، وروى عن الكاظم (عليه السالم) (٣)، له كتاب يوم وليلة، روى عنه: الحسن
بن علي بن أبي حمزة. ومات أبو بصير سنة خمسين ومائة، رجال

النجاشي (٤).
يحيى بن القاسم، يكنى أبا بصير، له كتاب مناسك الحج رواه علي

بن أبي حمزة والحسين بن أبي العالء، عنه (٥)، الفهرست (٦).
يحيى بن أبي القاسم، يكنى أبا بصير، مكفوف، واسم أبي القاسم

إسحاق، من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧) (٨).
____________________

(١) تقدم برقم: ٥٧٩٧ / ٦١.
(٢) رجال الشيخ: ٣٤٦ / ١٢.

(٣) وفي الفقيه: روى علي بن الحكم، عن أبان األحمر، عن أبي بصير يحيى بن أبي
القاسم األسدي، عن أبي جعفر (عليه السالم)، (م ت). الفقيه ٤: ١٢١ / ٤٢١.

(٤) رجال النجاشي: ٤٤١ / ١١٨٧.
(٥) ويظهر من بعض األخبار أن مثنى الحناط يروي عن أبي بصير يحيى بن القاسم،

ويظهر من كتاب الطالق من الكافي في باب من طلق ثالثا على طهر بشهود أن
منصور بن حازم أيضا روى عنه، (منه قده). انظر الكافي ٣: ٢٤٤ و ٦: ٧١ / ٣،

وفيهما: أبو بصير.
(٦) الفهرست: ١٧٨ / ٧٩٦.
(٧) رجال الشيخ: ١٤٩ / ٢.

(٨) يحيى بن أبي القاسم الحذاء، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٤٩ / ٣، وفي
بعض نسخه: يحيى بن القاسم الحذاء.

(٨٠)
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ثم قال: يحيى بن القاسم، أبو محمد، يعرف بأبي بصير األسدي،
موالهم، كوفي، تابعي. مات سنة خمسين ومائة بعد أبي عبد الله (عليه السالم) (١).

ثم قال عند ذكر أصحاب الكاظم (عليه السالم): يحيى بن أبي القاسم، يكنى
أبا بصير (٢). ثم قال في هذا الباب أيضا: يحيى بن القاسم الحذاء،

واقفي (٣).
وقال الكشي (في ترجمة أبي بصير ليث المرادي) (٤): قال محمد بن

مسعود: سألت علي بن الحسن بن فضال عن أبي بصير فقال: كان اسمه
يحيى بن أبي (٥) القاسم، فقال: أبو بصير كان يكنى أبا محمد، وكان مولى

لبني أسد، وكان مكفوفا، فسألته هل يتهم بالغلو؟ فقال: أما بالغلو فال
ولكن كان مخلطا (٦).

ثم قال الكشي (في ترجمة أبي بصير يحيى بن القاسم) (٧): وأبو بصير
هذا يحيى بن القاسم، يكنى أبا محمد.

قال محمد بن مسعود: سألت علي بن الحسن بن فضال عن أبي
بصير هذا هل كان متهما بالغلو؟ فقال: أما بالغلو فال ولكن كان مخلطا (٨).

ثم روى عن حمدويه قال: حدثنا يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي
عمير، عن شعيب العقرقوفي قال: قلت ألبي عبد الله (عليه السالم): ربما احتجنا أن

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٢١ / ٩.

(٢) رجال الشيخ: ٣٤٦ / ١٨.

(٣) رجال الشيخ: ٣٤٦ / ١٦.
(٤) ما بين القوسين لم يرد في نسختي " م " و " ت ".

(٥) أبي، لم ترد في نسختي " م " و " ت ".
(٦) رجال الكشي: ١٧٣ / ٢٩٦.

(٧) ما بين القوسين لم يرد في نسختي " م " و " ت ".
(٨) رجال الكشي: ٤٧٦ / ذيل الحديث ٩٠٣.

(٨١)
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نسأل عن الشئ فمن نسأل؟ قال: عليك باألسدي، يعني أبا بصير (١).
ثم روى - بطريق ضعيف - عن أبي بصير ما يدل على ضمان الصادق

(عليه السالم) له الجنة (٢).
ونقلنا بعض أحواله عن الكشي عند ترجمة زرارة بن أعين (٣).
وقال العالمة في الخالصة: يحيى بن القاسم الحذاء من أصحاب

الكاظم (عليه السالم)، وكان يكنى أبا بصير، وقيل: إنه أبو محمد. اختلف قول
علمائنا فيه، فالشيخ الطوسي (رحمه الله) قال: إنه واقفي، وروى الكشي ما يتضمن

ذلك... إلى آخره (٤).
ويظهر (٥) من كالمه (قدس سره) أن أبا بصير هو يحيى بن القاسم الحذاء وهو

واقفي.
ويظهر من رجال الشيخ عند ذكر أصحاب الكاظم (عليه السالم)، ومن الكشي

أن يحيى بن القاسم الحذاء ويحيى بن أبي القاسم رجالن حيث ذكراهما
ونسبا يحيى بن القاسم الحذاء إلى الوقف (٦) ال يحيى بن أبي القاسم أبا بصير

األسدي (٧).
____________________

(١) رجال الكشي: ١٧١ / ٢٩١.

(٢) رجال الكشي: ١٧١ / ٢٨٩.
(٣) تقدم برقم.

(٤) الخالصة: ٢٦٤ / ٣.
(٥) في نسختي " م " و " ت ": يظهر.

(٦) رجال الكشي: ٤٧٤ / ٩٠١.
(٧) ويؤيده وفاة يحيى بن أبي القاسم أبي بصير األسدي قبل وفاة الكاظم (عليه السالم) بثالث

وثالثين سنة، كما يظهر من كالم النجاشي وكالم الشيخ في الرجال كما نقلنا، حيث
قال: مات أبو بصير سنة خمسين ومائة. وسيجئ في الفائدة الثانية أن الكاظم (عليه السالم)

مات سنة ثالث وثمانين ومائة، (منه قده).

(٨٢)
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وقال في الرجال: اسم أبي القاسم إسحاق (١)، فليتدبر.
ثم قال العالمة بعد نقل كالم القوم (٢): والذي أراه العمل بروايته وإن

كان مذهبه فاسدا (٣) (٤).
٥٨٠٩ / ٧٣ - يحيى بن اللحام (٥) الكوفي:

روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)، ثقة، له كتاب يرويه الحسن بن محبوب،
رجال النجاشي (٦).

٥٨١٠ / ٧٤ - يحيى بن المبارك:
من أصحاب الرضا (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).

٥٨١١ / ٧٥ - يحيى بن محمد:
من أصحاب الهادي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨).

٥٨١٢ / ٧٦ - يحيى بن محمد بن أحمد:
ابن محمد بن عبد الله. ذكرناه بعنوان: يحيى بن أحمد بن محمد (٩).

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٤٩ / ٢.

(٢) قال العالمة في صه: قال علي بن أحمد العقيقي: يحيى بن القاسم األسدي،
موالهم، ولد مكفوفا رأى الدنيا مرتين، مسح أبو عبد الله (عليه السالم) على عينيه وقال:

انظر ما ترى قال: أرى كوة في البيت وقد أرانيها أبوك من قبل، (منه قده).
(٣) وقد تقدم في ليث المرادي إجماع األصحاب على تصحيح ما يصح عنه، (م

ت). تقدم برقم.
(٤) الخالصة: ٢٦٤ / ٣.

(٥) له كتاب، أخبرنا: 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: ١٧٨ / ٧٩٣.
(٦) رجال النجاشي: ٤٥٥ / ١٢٠٢.

(٧) رجال الشيخ: ٣٦٨ / ٣.

(٨) رجال الشيخ: ٣٩٣ / ١.
(٩) تقدم برقم: ٥٧٤٧ / ١١.

(٨٣)
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٥٨١٣ / ٧٧ - يحيى بن محمد بن سعيد:
ابن دينار، كوفي، يكنى أبا الشبل، من أصحاب الصادق (عليه السالم)،

رجال الشيخ (١) (٢).
٥٨١٤ / ٧٨ - يحيى بن محمد بن عليم:

ذكرناه بعنوان: يحيى بن عليم (٣).
٥٨١٥ / ٧٩ - يحيى بن المساور:

أبو زكريا التميمي، موالهم، كوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)،
رجال الشيخ (٤).

٥٨١٦ / ٨٠ - يحيى بن مقسم الكوفي:
أسند عنه، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).

٥٨١٧ / ٨١ - يحيى بن مهران الثوري:
الكوفي، أبو عبيد الحنائي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦).

٥٨١٨ / ٨٢ - يحيى بن وثاب:
قرأ على عبيد بن نضلة، كان يقرأ (٧) كل يوم (٨) آية ففرغ من القرآن

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٣٤.

(٢) السيد األجل المرتضى يحيى بن محمد بن علي بن المطهر أبو القاسم، نقيب
الطالبية بالعراق، عالم، علم، فاضل كبير، عليه تدور رحى الشيعة، متع الله

االسالم والمسلمين بطول بقائه، له رواية األحاديث عن والده المرتضى السعيد
شرف الدين محمد وعن مشايخه، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٢٠٠ / ٥٣٨..

(٣) تقدم برقم: ٥٨٠٢ / ٦٦.
(٤) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ١٣.
(٥) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ١٤.
(٦) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ١٩.

(٧) في نسخة " ت " زيادة: عليه.
(٨) يوم، لم ترد في نسختي " م " و " ت ".

(٨٤)
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في سبع وأربعين سنة، ويحيى بن وثاب كان مستقيما، وذكر األعمش أنه
كان إذا صلى كأنه (١) يخاطب أحدا، رجال الشيخ عند ترجمة عبيد بن نضلة

في أصحاب أمير المؤمنين (عليه السالم) (٢).
٥٨١٩ / ٨٣ - يحيى بن هاشم (٣):

كوفي، قليل الحديث، ثقة، له كتاب، روى عنه: إبراهيم بن
سليمان، رجال النجاشي (٤).

٥٨٢٠ / ٨٤ - يحيى بن يحيى الحنفي:
له كتاب، روى علي بن الحسن، عن أخيه، عن أبيه، عنه، رجال

النجاشي (٥).
له كتا (٦)، روى علي بن الحسن بن فضال، عن أخيه أحمد، عن

أبيه، عنه، الفهرست (٧).
يحيى بن يحيى التميمي عامي، من أصحاب الرضا (عليه السالم)، رجال

الشيخ (٨).
____________________
(١) في نسختي " ش " و " م ": كأن.

(٢) رجال الشيخ: ٧٢ / ٢٣.
(٣) له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن إبراهيم بن

سليمان، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٧٨ / ٧٩٩.
(٤) رجال النجاشي: ٤٤٥ / ١٢٠٣.
(٥) رجال النجاشي: ٤٤٣ / ١١٩٥.

(٦) أخبرنا: أحمد بن عبدون، عن ابن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن
أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عنه، ست، (م ت).

(٧) الفهرست: ١٧٨ / ٧٩٤، وفيه: يحيى بن الحنفي، وفي مجمع الرجال ٦: ٢٦٦
نقال عنه: يحيى بن يحيى الحنفي.

(٨) رجال الشيخ: ٣٦٨ / ٦.

(٨٥)
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وال يبعد أن يكونا واحدا.
٥٨٢١ / ٨٥ - يحيى بن يزيد:

أبو خالد الكوفي، من أصحاب الرضا (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).
٥٨٢٢ / ٨٦ - يحيى بن يعقوب:

أبو طالب القاضي، خال أبي يوسف القاضي، أسند عنه، من
أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٢).

٥٨٢٣ / ١ - يزداد:
من أصحاب الجواد (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣).

٥٨٢٤ / ١ - يزيد أبو خالد األعور:
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٤).

٥٨٢٥ / ٢ - يزيد أبو خالد القماط:
مولى بني عجل بن لجيم، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله (عليه السالم) (٥)،

له كتاب (٦)، روى عنه: صفوان، رجال النجاشي (٧).
يزيد يكنى أبا خالد، من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨).

وقال الكشي: قال حمدويه: واسم أبي خالد القماط يزيد (٩).
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٦٩ / ٩.
(٢) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٤٢.
(٣) رجال الشيخ: ٣٧٩ / ١.

(٤) رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٧٤.
(٥) روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)، لم ترد في نسخة " ت ".

(٦) يرويه جماعة، (م ت).
(٧) رجال النجاشي: ٤٥٢ / ١٢٢٣.

(٨) رجال الشيخ: ١٤٩ / ٧، وفيه زيادة: الكناسي.
(٩) رجال الكشي: ٤١١ / ذيل الحديث ٧٧٤.

(٨٦)
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ويظهر من الكشي أن أبا خالد القماط ناظر زيديا فظهر عليه فأعجب
الصادق (عليه السالم) ذلك (١).

وقال الشيخ في الرجال عند ذكر أصحاب الصادق (عليه السالم): إن خالد بن
يزيد يكنى أبا خالد القماط (٢).

ويمكن التوفيق بين كالم الشيخ عند ذكر أصحاب الصادق (عليه السالم) وبين
كالمه عند ذكر أصحاب الباقر (عليه السالم) وكالم الكشي بنوع عناية (٣).

٥٨٢٦ / ٣ - يزيد أبو خالد (٤) الكناسي:
من أصحاب الباقر (٥) والصادق (٦) (عليهما السالم)، رجال الشيخ.

وروى العالمة في اإليضاح عن محمد بن معد الموسوي عن الدارقطني
أنه بالباء الموحدة، وأنه شيخ من شيوخ الشيعة، روى عن أبي جعفر

وأبي عبد الله (عليهما السالم)، والشيخ الطوسي (رحمه الله) ذكره في رجالهما في باب
الياء

المثناة تحت (٧).
٥٨٢٧ / ٤ - يزيد بن األحنف بن قيس:

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

(١) رجال الكشي: ٤١١ / ٧٧٤ و ٧٧٥.
(٢) رجال الشيخ: ٢٠١ / ٧٢.

(٣) بأن يحمل قول الشيخ عند ذكر أصحاب الصادق (عليه السالم) أن خالد بن يزيد يكنى أبا
خالد على أن يزيد يكنى أبا خالد، (منه قده).

(٤) الظاهر أنه أبو خالد القماط السابق، (م ت).
(٥) رجال الشيخ: ١٤٩ / ٧.

(٦) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٥٠.
(٧) إيضاح االشتباه: ٣٢٠ / ٧٧٠.

(٨) رجال الشيخ: ٨٦ / ٩.

(٨٧)
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٥٨٢٨ / ٥ - يزيد بن إسحاق (١) بن أبي السخف:
الغنوي، أبو إسحاق، يلقب شعر، له كتاب (٢)، روى الحميري (٣)،

عن أبيه، عنه، رجال النجاشي (٤).
له كتاب (٥)، روى عنه: محمد بن الحسين، الفهرست (٦).

وروى الكشي، عن حمدويه، عن الحسن بن موسى، عن يزيد بن
إسحاق أنه كان يقول بحياة الكاظم (عليه السالم)، فدعا الرضا (عليه السالم) [له] فرجع

.(٧)
وقال العالمة في الخالصة: روى الكشي، عن حمدويه، عن الحسن بن

موسى، عن يزيد بن إسحاق أنه كان من أدفع (٨) الناس لهذا األمر، وأن أخاه محمدا
كان يقول بحياة الكاظم (عليه السالم) فدعا الرضا (عليه السالم) [له] (٩) حتى قال بالحق

(١٠)، انتهى.
وفيه نظر وإن شئت التفصيل فانظر في ترجمة أخيه محمد ابن إسحاق شعر (١١).

وحكم العالمة في الخالصة بصحة طريق الفقيه إلى هارون بن حمزة (١٢)،
وفيه يزيد بن إسحاق شعر (١٣)، وكذا حكم الشهيد الثاني في الدراية بتوثيقه (١٤).

____________________
(١) شعر، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٦٤.

(٢) يرويه جماعة، (م ت).
(٣) في المصدر: ابن الحميري.

(٤) رجال النجاشي: ٤٥٣ / ١٢٢٥.
(٥) أخبرنا: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار والحسين بن متيل جميعا، عن

محمد بن الحسين، عنه، ست، (م ت).
(٦) الفهرست: ١٨٢ / ٨١٢.

(٧) رجال الكشي: ٦٠٥ / ١١٢٦.
(٨) في المصدر: أرفع.

(٩) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(١٠) الخالصة: ١٨٣ / ٣.

(١١) تقدم برقم: ٤٤٦٤ / ١٠٨.
(١٢) الخالصة: ٢٧٩.

(١٣) مشيخة الفقيه ٤: ٧٢.
(١٤) الرعاية في علم الدراية: ٣٧٧.

(٨٨)
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وإني لم أجد في كتب الرجال ما يدل على توثيقه، وكأن منشؤه
ما روى العالمة عن الكشي وفيه ما ترى.

٥٨٢٩ / ٦ - يزيد البزاز:
يكنى أبا خالد، مولى الحكم بن أبي الصلت الثقفي، من أصحاب

الباقر (١) والصادق (٢) (عليهما السالم)، رجال الشيخ.
٥٨٣٠ / ٧ - يزيد بن ثبيط:

من أصحاب الحسين (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣).
٥٨٣١ / ٨ - يزيد بن جبلة:

من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٤).
٥٨٣٢ / ٩ - يزيد بن الحسين (٥):

قال ابن نوح: أخبرنا الحسين بن علي قال: حدثنا حميد بن زياد
قال: سمعت منه نوادره، رجال النجاشي (٦).

٥٨٣٣ / ١٠ - يزيد بن الحصين المشرقي:
من أصحاب الحسين (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).

٥٨٣٤ / ١١ - يزيد بن حماد األنباري:
السلمي (٨)، أبو يعقوب الكاتب (٩).

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٤٩ / ٨.

(٢) رجال الشيخ: ٣٢٥ / ٧٥.
(٣) رجال الشيخ: ١٠٦ / ١، وفي بعض نسخه: ابن نبيط.

(٤) رجال الشيخ: ٨٦ / ٧.
(٥) له نوادر، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عنه، ست، (م ت).

الفهرست: ١٨٢ / ٨١٣.
(٦) رجال النجاشي: ٤٥٣ / ١٢٢٦.

(٧) رجال الشيخ: ١٠٦ / ٢.
(٨) في نسخة " ت ": المسلمي.

(٩) ذكره العالمة وابن داود بهذا العنوان ووثقاه، انظر الخالصة: ١٨٣ / ٢ ورجال ابن
داود: ٢٠٥ / ١٧٢٥.

(٨٩)
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وثقه الشيخ عن أصحاب الرضا (عليه السالم) حيث قال: يعقوب بن يزيد
الكاتب وأبوه ثقتان (١).

٥٨٣٥ / ١٢ - يزيد بن خليفة الحراثي:
روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)، له كتاب (٢)، روى عنه: محمد بن أبي

حمزة، رجال النجاشي (٣).
يزيد بن خليفة الحارثي الحلواني، عربي، وليس من بني الحارث

لكنه من بني يامن إخوة الحارث وعدادهم فيه، واقفي، من أصحاب
الصادق (٤) والكاظم (٥) (عليهما السالم)، رجال الشيخ.

وروى الكشي - بطريق مرسل - عن الصادق (عليه السالم) أنه قال له: من
أنت؟ فقال: من بلحارث بن كعب، فقال أبو عبد الله (عليه السالم): ليس (٦) أهل

بيت إال وفيهم نجيب أو نجيبان وأنت نجيب بلحارث بن كعب (٧).
وذكره ابن داود في البابين ولم يقل إنه كان واقفيا (٨)، وكأنه لم يطلع

عليه.
٥٨٣٦ / ١٣ - يزيد بن زياد:

كوفي، من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٩).
٥٨٣٧ / ١٤ - يزيد بن سليط الزيدي:

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٦٩ / ١٢، وفيه: يعقوب بن يزيد الكاتب، هو ويزيد أبوه ثقتان.

(٢) يرويه جماعة، منهم محمد، (م ت).
(٣) رجال النجاشي: ٤٥٢ / ١٢٢٤.

(٤) رجال الشيخ: ٣٢٥ / ٧٦، وفيه: من بني يأمن إخوة الحارث وعداده فيهم.
(٥) رجال الشيخ: ٣٤٦ / ١٥.

(٦) في المصدر زيادة: من.
(٧) رجال الكشي: ٣٣٤ / ٦١١.

(٨) رجال ابن داود: ٢٠٥ / ١٧٢٦ و ٢٨٤ / ٥٥٤.
(٩) رجال الشيخ: ١٤٩ / ١٠.

(٩٠)
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من أصحاب الكاظم (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).
حديثه طويل، رجال الكشي (٢).

وقال المفيد في إرشاده: إنه من خاصة الكاظم (عليه السالم) وثقاته وأهل
الورع والعلم والفقه من شيعته وممن روى النص على الرضا (عليه السالم) (٣).

٥٨٣٨ / ١٥ - يزيد الصائغ:
قال الكشي: ذكر الفضل بن شاذان في بعض كتبه: الكذابون

المشهورون أبو الخطاب ويونس بن ظبيان ويزيد الصائغ ومحمد بن سنان
وأبو سمينة أشهرهم (٤).

٥٨٣٩ / ١٦ - يزيد بن طعمة:
من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥) (٦).

٥٨٤٠ / ١٧ - يزيد بن عبد الملك النوفلي:
من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).

٥٨٤١ / ١٨ - يزيد بن عمر (٨):
من أصحاب الرضا (عليه السالم)، رجال الشيخ (٩).

٥٨٤٢ / ١٩ - يزيد بن فرقد النهدي:
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٤٥ / ٣.
(٢) رجال الكشي: ٤٥٢ / ٨٥٤.

(٣) اإلرشاد ٢: ٢٤٨.
(٤) رجال الكشي: ٥٤٦ / ذيل الحديث ١٠٣٣.

(٥) رجال الشيخ: ٨٥ / ٣.
(٦) يزيد بن عبد الملك الجعفي، فر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٤٩ / ١١.

(٧) رجال الشيخ: ١٤٩ / ٦.
(٨) ابن بنت عثمان، (م ت).

(٩) رجال الشيخ: ٣٦٩ / ١٤.

(٩١)
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من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١) (٢).
٥٨٤٣ / ٢٠ - يزيد بن قيس األرحبي (٣):

من أصحاب علي (عليه السالم)، كان عامله على الري وهمدان وأصبهان،
رجال الشيخ (٤) (٥).

٥٨٤٤ / ٢١ - يزيد بن محمد بن النيشابوري:
من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦).

٥٨٤٥ / ٢٢ - يزيد بن محمد الثقفي:
له كتاب (٧)، روى عنه: إبراهيم بن سليمان، الفهرست (٨).

٥٨٤٦ / ٢٣ - يزيد بن معاوية:
ابن عم عبد الله بن الطفيل، من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٩).

٥٨٤٧ / ٢٤ - يزيد بن نويرة:
قتل يوم النهروان، الذي قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): من جاوز هذا التل

فله الجنة، فقال لرسول الله (صلى الله عليه وآله): ما بيني وبين الجنة إال التل، فقال له
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٧٣.
(٢) يزيد بن قيس، ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٦ / ٤.

(٣) عامل أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الري وهمدان وأصبهان، (م ت).
(٤) رجال الشيخ: ٨٦ / ٦.

(٥) يزيد الكناسي هو يزيد أبو خالد، (م ت).
(٦) رجال الشيخ: ١٤٩ / ١٢.

(٧) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد عن إبراهيم بن سليمان، عنه،
ست، (م ت).

(٨) الفهرست: ١٨٣ / ٨١٤.
(٩) رجال الشيخ: ٨٦ / ٨.

(٩٢)
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رسول الله: نعم، فضرب سيفه حتى جاوزه (١). ثم قال ابن عم له: [إن] (٢)
أنا جاوزت فلي مثل ما البن عمي، (فقال (٣) رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم،

فمضى حتى جاوزه.
ثم أقبل (٤) يختصمان في قتيل قتاله) (٥)، فقال لهما رسول الله (صلى الله عليه وآله):
أبشركما (٦) فكالكما قد استوجب (٧) الجنة، من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال

الشيخ (٨).
٥٨٤٨ / ١ - يسير الدهان (٩):

ذكرناه بعنوان: بشير بالباء الموحدة والشين المعجمة (١٠).
٥٨٤٩ / ١ - يعقوب بن إبراهيم:

أبو إبراهيم األنصاري، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١١).
٥٨٥٠ / ٢ - يعقوب بن األحمر:

روى عنه: ابن مسكان، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١٢).
____________________

(١) في نسخة " ش ": جاوز.
(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة " ت " زيادة: له.
(٤) كذا في النسخ، وفي المصدر: أقبال.

(٥) ما بين القوسين لم يرد في نسخة " م ".
(٦) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت ": ابشرا كما، وفي المصدر:

أبشرا.
(٧) في المصدر: استوجبا.

(٨) رجال الشيخ: ٨٥ / ٢.
(٩) في نسخة " ت ": الدهقان.

(١٠) تقدم برقم.
(١١) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٥٢.
(١٢) رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٦٧.

(٩٣)
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وكأنه الذي سيجئ بعنوان: يعقوب بن سالم األحمر (١) (٢).
٥٨٥١ / ٣ - يعقوب بن إسحاق البرقي:

من أصحاب الهادي (٣) والعسكري (٤) (عليهما السالم)، رجال الشيخ.
وكأنه الذي سيجئ بعيد هذا (٥).

٥٨٥٢ / ٤ - يعقوب بن إسحاق السكيت:
أبو يوسف، كان مقدما (٦) عند أبي جعفر الثاني وأبي الحسن (عليهما السالم) وكانا
يختصان به (٧)، وله عن أبي جعفر (عليه السالم) رواية ومسائل، وقتله المتوكل ألجل

التشيع (٨) وأمره مشهور، وكان وجيها (٩) في علم العربية واللغة، ثقة مصدقا
ال يطعن عليه، وله كتب، منها: كتاب إصالح المنطق، وروى عنه: تغلب،

رجال النجاشي (١٠).
٥٨٥٣ / ٥ - يعقوب بن الياس:

وثقه النجاشي عند ترجمة أخيه عمرو بن الياس (١١).
____________________

(١) سيأتي برقم: ٥٨٥٦ / ٨.
(٢) يعقوب أبو يوسف، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٦٠.

يعقوب بن إسحاق، دي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٩٣ / ٦.
(٣) رجال الشيخ: ٣٩٣ / ٦.
(٤) رجال الشيخ: ٤٠٣ / ٣.

(٥) هذه الترجمة لم ترد في نسخة " م ".
(٦) في المصدر: متقدما.

(٧) وكانا يختصان به، لم ترد في المصدر، وفي نسختي " م " و " ت ": وكان يختصانه.
(٨) وسبب قتله أنه كان معلما للمعتز والمؤيد ابني المتوكل، وكان ذات يوم حاضرا
عند المتوكل إذ أقبال، فقال له المتوكل: يا يعقوب أيهما أحب إليك ولداي هذان أو

الحسن والحسين (عليهما السالم)؟ فقال: والله إن قنبرا غالم علي بن أبي طالب (عليه السالم) خير منهما
ومن أبيهما، فقال المتوكل: سلوا لسانه من قفاه، فسلوه فمات (رضي الله عنه)، (منه قده).

(٩) في المصدر: وجها.
(١٠) رجال النجاشي: ٤٤٩ / ١٢١٤، وفيه بدل تغلب: ثعلب.

(١١) رجال النجاشي: ٢٨٩ / ٧٧٣.

(٩٤)
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وذكره ابن داود بعد يعقوب بن نعيم وغيره (١). وتقديمه أولى كما هو
من دأبه (٢).

٥٨٥٤ / ٦ - يعقوب بن جعفر بن محمد:
من أصحاب الكاظم (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣).

٥٨٥٥ / ٧ - يعقوب بن داود:
كان يرى رأي الزيدية، كذا في عيون أخبار الرضا (عليه السالم) (٤).

٥٨٥٦ / ٨ - يعقوب بن سالم األحمر:
أخو أسباط بن سالم، ثقة، من أصحاب أبي عبد الله (عليه السالم)، له كتاب،

روى عنه: علي بن أسباط، رجال النجاشي (٥).
يعقوب بن سالم األحمر الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال

الشيخ (٦).
ثم قال: يعقوب بن سالم، أخو أسباط، العليم السراج، من أصحاب

الصادق (عليه السالم) (٧) (٨).
____________________
(١) رجال ابن داود: ٢٠٦ / ١٧٣٤.

(٢) يعقوب البجلي، دي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٩٣ / ٣.
(٣) رجال الشيخ: ٣٤٥ / ٥.

(٤) عيون أخبار الرضا (عليه السالم) ١: ٧٢ / ٢ باب ٧.
(٥) رجال النجاشي: ٤٤٩ / ١٢١٢.

(٦) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٥٤.
(٧) رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٦٥، وفيه: يعقوب بن سالم أخو أسباط. ثم قال بعده:

يعقوب بن العليم السراج، رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٦٦، وفي مجمع الرجال ٦: ٢٧٤
نقال عنه كما في المتن، إال أن فيه بدل العليم: الغليم.

(٨) ثم يعقوب بن سالم، م جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٤٦ / ٦.

(٩٥)
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٥٨٥٧ / ٩ - يعقوب السراج:
كوفي، ثقة، له كتاب، روى عنه: الحسن بن محبوب، رجال

النجاشي (١).
يعقوب السراج، له كتاب (٢)، روى عنه: الحسن بن محبوب،

الفهرست (٣).
ومن شيوخ أصحاب الصادق (عليه السالم) وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء

الصالحين، قال المفيد (رحمه الله) في إرشاده (٤).
يعقوب بن السراج، كوفي، وله رواية عن الصادق (عليه السالم)، ضعيف،

رجال ابن الغضائري (٥).
واألقرب عندي قبول روايته، الخالصة (٦).

وفي الخالصة ورجال ابن داود أيضا: يعقوب بن السراج (٧).
وأما في األخبار كما في النجاشي والفهرست (٨).

٥٨٥٨ / ١٠ - يعقوب بن سعيد الكندي:
من أصحاب الرضا (عليه السالم)، رجال الشيخ (٩).

____________________
(١) رجال النجاشي: ٤٥١ / ١٢١٧.

(٢) 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).

(٣) الفهرست: ١٨٠ / ٨٠٤.
(٤) اإلرشاد ٢: ٢١٦.

(٥) مجمع الرجال ٦: ٢٧٤.
(٦) الخالصة: ١٨٦ / ٧، وفيها: يعقوب بن السراج كما سينبه عليه المصنف.

(٧) رجال ابن داود: ٢٠٦ / ١٧٣١، وفيه: يعقوب السراج
(٨) انظر الكافي ١: ٢٤٧ / ١١ و ٢: ٢٤٦ / ٤ والتهذيب ٨: ٩١ / ٣١١.

(٩) رجال الشيخ: ٣٦٩ / ١٧.

(٩٦)
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٥٨٥٩ / ١١ - يعقوب بن شبيه (١) (٢):
صاحب حديث من العامة، غير أنه صنف مسند أمير المؤمنين (عليه السالم)
ورواه مع مسانيد جماعة من الصحابة، وصنف مسند عمار بن ياسر، روى

عنه: أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شبيه (٣)، رجال النجاشي (٤).
عامي المذهب، له كتاب في تفصيل الحسن والحسين (عليهما السالم)، وله

كتاب مسند أمير المؤمنين (عليه السالم) وفضائله (٥)، الفهرست (٦).
٥٨٦٠ / ١٢ - يعقوب بن شعيب األزرق:

بياع الطعام، من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).
٥٨٦١ / ١٣ - يعقوب بن شعيب بن ميثم:

ابن يحيى التمار، مولى بني أسد، أبو محمد، ثقة، روى عن أبي
عبد الله (عليه السالم)، ذكره ابن سعيد وابن نوح، له كتاب (٨)، روى عنه: ابن أبي

عمير، رجال النجاشي (٩).
____________________

(١) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت " هنا وفي المورد اآلتي: شيبة.
(٢) في صه د: شبيه، بالشين العجمة والباء المفردة ثم الياء المثناة تحت. وفي ح:

بالباء المثناة تحت ثم الباء المفردة، (منه قده). الخالصة: ٢٦٦ / ١، رجال ابن
داود: ٢٨٥ / ٥٥٦، إيضاح االشتباه: ٣٢٠ / ٧٦٩.

(٣) قال: حدثني جدي به، (م ت).
(٤) رجال النجاشي: ٤٥١ / ١٢١٨، وفيه: شيبة.

(٥) أخبرنا: أحمد بن عبدون، عن أبي بكر الدوري، عن أبيه محمد بن أحمد بن
يعقوب بن شيبة، عن جده يعقوب، عن مشيخته، ست، (م ت).

(٦) الفهرست: ١٨٠ / ٨٠٦، وفيه: شيبة، وفيه أيضا بدل عن أبي بكر الدوري عن
أبيه محمد بن أحمد...: عن أبي بكر الدوري عن محمد بن أحمد...

(٧) رجال الشيخ: ١٥٠ / ١٥.
(٨) يرويه عدة من أصحابنا، (م ت).

(٩) رجال النجاشي: ٤٥٠ / ١٢١٦.

(٩٧)
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له كتاب (١)، روى عنه: الحسن بن سماعة، الفهرست (٢).
من أصحاب الباقر (٣) والصادق (٤) والكاظم (٥) (عليهم السالم)، رجال الشيخ.

٥٨٦٢ / ١٤ - يعقوب بن عبد الله بن جندب:
من أصحاب الرضا (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦).

٥٨٦٣ / ١٥ - يعقوب بن عثيم:
أبو يوسف، روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)، روى عنه: أبان كما يظهر

من باب تطهير المياه من التهذيب (٧).
٥٨٦٤ / ١٦ - يعقوب بن عذافر:

روى عنه: يونس بن يعقوب، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال
الشيخ (٨).

٥٨٦٥ / ١٧ - يعقوب بن الفضل بن يعقوب:
الهاشمي، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السالم)، رجال النجاشي

عند ترجمة الحسين بن محمد بن الفضل (٩).
____________________

(١) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن الحسن بن
سماعة، عنه، ست، (م ت).

(٢) الفهرست: ١٨٠ / ٨٠٥.
(٣) رجال الشيخ: ١٤٩ / ١.

(٤) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٥٣.
(٥) رجال الشيخ: ٣٤٥ / ١.

(٦) رجال الشيخ: ٣٦٩ / ١١.
(٧) التهذيب: ١: ٢٣٣ / ٦٧٤.
(٨) رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٦١.

(٩) رجال النجاشي: ٥٦ / ١٣١.

(٩٨)
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٥٨٦٦ / ١٨ - يعقوب بن قيس البجلي:
الدهني، أبو خالد، والد يونس بن يعقوب، من أصحاب الصادق

(عليه السالم)، رجال الشيخ (١).
وقال عند ذكر أصحاب الباقر (عليه السالم): يعقوب بن يونس، والد يونس

ابن يعقوب (٢)، انتهى.
والصواب يعقوب بن قيس كما نقلناه أوال كما يظهر من النجاشي

وغيره عند ترجمة يونس بن يعقوب (٣) (٤).
٥٨٦٧ / ١٩ - يعقوب بن منقوش:

من أصحاب الهادي (٥) والعسكري (٦) (عليهما السالم)، رجال الشيخ.
٥٨٦٨ / ٢٠ - يعقوب بن نعيم بن قرقارة:

الكاتب، أبو يوسف، كان جليال في أصحابنا، ثقة في الحديث،
روى عن الرضا (عليه السالم)، وصنف كتبا في اإلمامة، روى عنه: أبو نعيم نصر بن

عصام، رجال النجاشي (٧).
٥٨٦٩ / ٢١ - يعقوب بن يزيد بن حماد:

األنباري السلمي، أبو يوسف، من كتاب المنتصر، روى عن أبي
جعفر الثاني (عليه السالم)، وانتقل إلى بغداد، وكان ثقة صدوقا، له كتب، روى

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٥٥.

(٢) رجال الشيخ: ١٤٩ / ١٤، وفي بعض نسخه: يعقوب بن قيس.
(٣) رجال النجاشي: ٤٤٦ / ١٢٠٧ والخالصة: ١٨٥ / ٢.

(٤) يعقوب الكاتب هو ابن يزيد، (م ت).
(٥) رجال الشيخ: ٣٩٣ / ٥.
(٦) رجال الشيخ: ٤٠٣ / ١.

(٧) رجال النجاشي: ٤٤٩ / ١٢١٣.

(٩٩)
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محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عنه، رجال النجاشي (١).
يعقوب بن يزيد الكاتب األنباري، كثير الرواية، ثقة، له كتب (٢)،

روى عنه: سعد والحميري، الفهرست (٣).
ثقة (٤)، من أصحاب الرضا (٥) والهادي (٦) (عليهما السالم)، رجال الشيخ.

٥٨٧٠ / ٢٢ - يعقوب بن يقطين:
ثقة، من أصحاب الرضا (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).

٥٨٧١ / ٢٣ - يعقوب بن يونس:
والد يونس بن يعقوب، من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨).

وذكرنا عند ترجمة يعقوب بن قيس (٩) أن يعقوب بن يونس سهو،
والصواب يعقوب بن قيس.

٥٨٧٢ / ١ - يعلى بن أمية:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (١٠).

٥٨٧٣ / ٢ - يعلى بن الحارث المحاربي:
الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١١).

____________________
(١) رجال النجاشي: ٤٥٠ / ١٢١٥.

(٢) أخبرنا: ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن سعد والحميري، عنه، ست، (م ت).
(٣) الفهرست: ١٨٠ / ٨٠٣.

(٤) يعقوب بن يزيد الكاتب وأبوه ثقتان، ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٦٩ / ١٢.
(٥) رجال الشيخ: ٣٦٩ / ١٢.
(٦) رجال الشيخ: ٣٩٣ / ٢.

(٧) رجال الشيخ: ٣٦٩ / ١٣.
(٨) رجال الشيخ: ١٤٩ / ١٤، وفي بعض نسخه: يعقوب بن قيس.

(٩) تقدم برقم: ٥٨٦٦ / ١٨.
(١٠) رجال الشيخ: ٥١ / ١.

(١١) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٥١.

(١٠٠)
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٥٨٧٤ / ٣ - يعلى بن حسان الواسطي:
له روايات (١)، روى عنه: محمد بن الحسن الصفار، الفهرست (٢).

في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم)، رجال الشيخ (٣).
٥٨٧٥ / ١ - يقطين:

والد علي بن يقطين، روى محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله) - بطريق
حسن - عن علي بن يقطين أنه قال: قلت ألبي الحسن موسى (عليه السالم): إني قد

أشفقت من دعوة أبي عبد الله (عليه السالم) على يقطين وما ولد، فقال (عليه السالم): يا
أبا

الحسن ليس حيث ذهبت، إنما المؤمن في صلب الكافر بمنزلة الحصاة في
اللبنة، يجئ المطر فيغسل اللبنة وال يضر الحصاة شيئا (٤).

٥٨٧٦ / ١ - يوسف بن إبراهيم:
أبو داود، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥) (٦).

٥٨٧٧ / ٢ - يوسف بن أبي القاسم:
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).

٥٨٧٨ / ٣ - يوسف بن البزاز:
أبو يعقوب، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨).

____________________
(١) أخبرنا بها: ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عنه، ست، (م ت).

(٢) الفهرست: ١٨٣ / ٨١٦.
(٣) رجال الشيخ: ٤٥٠ / ١٠.

(٤) الكافي ٢: ١١ / ٢.
(٥) رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٥٧.

(٦) يوسف بن إبراهيم الطاطري، له كتاب رواه عنه الصدوق باسناده، (م ت).
مشيخة الفقيه ٤: ١١٨.

(٧) رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٥٦.

(٨) رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٥٨.

(١٠١)
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٥٨٧٩ / ٤ - يوسف بن ثابت (١) بن أبي سعدة:
أبو أمية (٢)، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)، له كتاب يرويه

ثعلبة بن ميمون، رجال النجاشي (٣).
٥٨٨٠ / ٥ - يوسف بن الحارث:

بتري، يكنى أبا بصير، من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٤).
وفي الكشي: أبو نصر بن يوسف بن الحارث، بتري (٥) (٦)، فتدبر.

٥٨٨١ / ٦ - يوسف بن الحارث:
نبه النجاشي والشيخ في الفهرست على ضعفه عند ترجمة محمد بن

أحمد بن يحيى (٧).
٥٨٨٢ / ٧ - يوسف بن حماد قيراط:

كوفي، ضعيف، له كتاب، رجال النجاشي (٨).
____________________

(١) له كتاب البشارات، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد
بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون،

عن أبي أمية يوسف بن ثابت، ست، (م ت). الفهرست: ١٨١ / ٨٠٨، وفيه:
الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن ابن أبي أمية يوسف بن

ثابت.
(٢) ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٦٢.

يوسف بن ثابت الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٤٩.
(٣) رجال النجاشي: ٤٥٢ / ١٢٢٢.

(٤) رجال الشيخ: ١٥٠ / ١٧.
(٥) ال منافاة بينهما، (م ت).

(٦) رجال الكشي: ٣٩٠ / ٧٣٣.
(٧) رجال النجاشي: ٣٤٨ / ٣٩٣، الفهرست: ١٤٤ / ٦٢٢.

(٨) رجال النجاشي: ٤٥١ / ١٢٢٠.

(١٠٢)
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٥٨٨٣ / ٨ - يوسف بن السخت:
أبو يعقوب، بصري، من أصحاب العسكري (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

ثم قال: يوسف بن السخت، روى عن محمد بن جمهور العمي (٢)،
روى عنه: محمد بن يحيى، في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم) (٣).

وقال ابن الغضائري: بصري، ضعيف، مرتفع القول، استثناه القميون
من نوادر الحكمة (٤)، انتهى.

ونبه النجاشي والشيخ في الفهرست على ضعفه عند ترجمة محمد
بن أحمد بن يحيى (٥) (٦).

٥٨٨٤ / ٩ - يوسف بن عبد الرحمن الكناسي:
الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).

٥٨٨٥ / ١٠ - يوسف بن عقيل البجلي:
كوفي، ثقة، قليل الحديث، يقول القميون، إن له كتابا، وعندي أن
الكتاب لمحمد بن قيس، روى عنه: محمد بن خالد البرقي، رجال

النجاشي (٨).
____________________

(١) رجال الشيخ: ٤٠٣ / ٢.
(٢) في نسختي " م " و " ت ": القمي.

(٣) رجال الشيخ: ٤٥٠ / ٣.
(٤) مجمع الرجال ٦: ٢٧٩.

(٥) رجال النجاشي: ٣٤٨ / ٣٩٣، الفهرست: ١٤٤ / ٦٢٢.
(٦) يوسف الطاطري، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٥٩.

(٧) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٤٨.
(٨) رجال النجاشي: ٤٥٢ / ١٢٢١.

(١٠٣)
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له كتاب (١)، روى عنه: محمد بن عيسى، الفهرست (٢).
٥٨٨٦ / ١١ - يوسف بن علي القطان:

الذي ذكره ابن داود (٣). سيجئ بعنوان: يونس بن علي القطان (٤).
٥٨٨٧ / ١٢ - يوسف بن علي بن مطهر:

الحلي، والد العالمة (قدس سره)، كان مدرسا، عظيم الشأن، كذا قال ابن
داود (٥).

٥٨٨٨ / ١٣ - يوسف بن عمار:
ثقة، الخالصة (٦)، رجال ابن داود (٧).

ولم أجد توثيقه في كتب المتقدمين، وكأن العالمة (قدس سره) أخذ هذا
التوثيق من كالم النجاشي عند ترجمة إسحاق بن عمار (٨)، وأخذ ابن داود

من الخالصة حيث لم يسم المأخذ كما هو من دأبه.
وفي أخذ التوثيق من هذا الكالم نظر، وها هي عبارة النجاشي:

إسحاق بن عمار بن حيان، مولى بني تغلب، أبو يعقوب الصيرفي، شيخ
____________________

(١) أخبرنا به: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمد بن
الحسن، عن سعد والحميري وعلي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عنه.

وأخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله،
عن أبيه، عنه، ست، (م ت).

(٢) الفهرست: ١٨٠ / ٨٠٧.
(٣) رجال ابن داود: ٢٠٧ / ١٧٣٩.

(٤) سيأتي برقم: ٥٩٠٢ / ١٢.
(٥) رجال ابن داود: ٧٨ / ٤٦٦، وفيه: وكان والده قدس الله روحه فقيها محققا

مدرسا عظيم الشأن، ترجمة ابنه الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي.
(٦) الخالصة: ١٨٤ / ٣.

(٧) رجال ابن داود: ٢٠٧ / ١٧٤٠.
(٨) رجال النجاشي: ٧١ / ١٦٩. وسينبه المصنف على ما فيه.

(١٠٤)
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من أصحابنا ثقة وإخوته يونس ويوسف وقيس وإسماعيل، وهو في بيت
كبير من الشيعة.

٥٨٨٩ / ١٤ - يوسف بن محمد:
روى عنه: محمد بن أحمد بن يحيى، بصري، في من لم يرو عن

األئمة (عليهم السالم) رجال الشيخ (١).
٥٨٩٠ / ١٥ - يوسف بن يعقوب (٢):

واقفي، من أصحاب الكاظم (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣).
يوسف بن يعقوب الجعفي، روى عن أبي عبد الله (عليه السالم) وروى عن

جار، ضعيف، مرتفع القول، رجال ابن الغضائري (٤).
وقال أبو جعفر بن بابويه في سند الفقيه: يوسف بن يعقوب، أخو

يونس بن يعقوب، وكانا فطحيين (٥).
وقال النجاشي: يوسف بن يعقوب الجعفي، كوفي، ضعيف، روى

عن أبي عبد الله (عليه السالم) وعن جابر، له كتاب، روى عنه: زكريا بن يحيى (٦).
ونبه النجاشي أيضا على ضعفه عند ترجمة جابر بن يزيد (٧).

والظاهر أن ما ذكره الشيخ وابن بابويه وابن الغضائري والنجاشي
____________________

(١) رجال الشيخ: ٤٥٠ / ٤.
(٢) يوسف بن يعقوب بن قيس البجلي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٢

عند ترجمة أخيه قيس بن يعقوب بن قيس.
(٣) رجال الشيخ: ٣٤٦ / ١٧.

(٤) مجمع الرجال ٦: ٢٨٩.
(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٥.

(٦) رجال النجاشي: ٤٥١ / ١٢١٩.
(٧) رجال النجاشي: ١٢٨ / ٣٣٢.

(١٠٥)
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واحد، وإن كان العالمة في الخالصة ذكر رجلين (١).
٥٨٩١ / ١ - يونس بن أبي (٢) إسحاق السبيعي (٣):
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٤).

وذكر (٥) النجاشي عند ترجمة ثوير بن أبي فاخته ما يدل على أنه
عامي متعصب (٦) (٧).

٥٨٩٢ / ٢ - يونس بن أبي يعفور:
روى عنه: يونس بن يعقوب، واسم أبي يعفور قيس بن يعفور، من

بني أشيم، كوفي، من أصحاب الباقر (٨) والصادق (٩) (عليهما السالم)، رجال الشيخ
.(١٠)

٥٨٩٣ / ٣ - يونس بن بهمن:
غال خطابي، كوفي، يضع الحديث، روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)،

____________________
(١) الخالصة: ٢٦٥ / ٢ و ٣.

(٢) أبي، لم ترد في نسخة " م ".
(٣) يونس يكنى أبا إسحاق السبيعي، ق جخ، (م ت). لم يرد في رجال الشيخ

طبعة جامعة المدرسين قم، وفي رجال الشيخ: ٣٣٧ / ٦٨ طبعة النجف األشرف:
يونس بن أبي إسحاق (يونس يكنى أبا إسحاق خ ل) السبيعي، فالحظ.

(٤) رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٦٩.
(٥) في نسختي " م " و " ت ": وذكره.

(٦) رجال النجاشي: ١١٨ / ٣٠٣.
(٧) يونس بن أبي القاسم، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٥٦، وفيه:
يوسف (يعقوب خ ل) بن أبي القاسم، وفي مجمع الرجال ٦: ٢٩٠ نقال عنه:

يونس بن أبي القاسم.
(٨) رجال الشيخ: ١٥٠ / ١٦.
(٩) رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٧١.

(١٠) يونس بن بكير، ضا، له أصل، ذكره علي بن طاووس. والظاهر أنه بكير، (م
ت). انظر مهج الدعوات: ٣٠٣ أدعية اإلمام الرضا (عليه السالم).

(١٠٦)
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رجال ابن الغضائري (١).
٥٨٩٤ / ٤ - يونس بن خالد:

أبو المستهل، من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٢).
٥٨٩٥ / ٥ - يونس بن خباب (٣):

مجهول، من أصحاب الباقر (٤) والصادق (٥) (عليهما السالم)، رجال الشيخ.
٥٨٩٦ / ٦ - يونس بن رباط (٦) البجلي:

موالهم، كوفي، (ثقة) (٧)، روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)، له كتاب،
روى عنه: أحمد بن بشر (٨)، رجال النجاشي (٩).

قال نصر بن الصباح: بني رباط كانوا أربعة إخوة الحسن والحسين
وعلي ويونس كلهم أصحاب أبي عبد الله (عليه السالم)، ولهم أوالد كثيرة (١٠) من

حملة الحديث، رجال الكشي (١١) (١٢).
____________________

(١) مجمع رجال ٦: ٢٩٠، وفيه: غال خطابي، يضع، روى عن أبي عبد الله (عليه السالم).
(٢) رجال الشيخ: ١٤٩ / ٩، وفيه: يونس ابن خال أبي المستهل، وفي مجمع

الرجال ٦: ٢٩٠ نقال عنه: يونس بن خالد أبي المستهل.
(٣) يونس بن خباب، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٤٥.

(٤) رجال الشيخ: ١٥٠ / ١٨.

(٥) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٤٥.
(٦) كوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٧٠.

(٧) ما بين القوسين لم يرد في نسخة " ش ".
(٨) في نسختي " م " و " ت ": أحمد بن بشير، وفي المصدر: أحمد بن أبي بشير.

(٩) رجال النجاشي: ٤٤٨ / ١٢٢١.
(١٠) كذا في النسخ، وفي المصدر: كثير.

(١١) رجال الكشي: ٤٦٨ / ٦٨٥.
(١٢) يونس الشيباني، ق جخ، (م ت). رجال النجاشي: ٣٢٤ / ٦٣.

(١٠٧)
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٥٨٩٧ / ٧ - يونس بن الصباح:
ذكره ابن داود راويا عن الكشي وقال: إنه ممدوح (١).

ولم أجده في الكشي وغيره.
٥٨٩٨ / ٨ - يونس بن ظبيان (٢):

مولى، ضعيف جدا ال يلتفت إلى ما رواه، كل كتبه تخليط، روى
عنه: ذبيان بن حكيم األودي (٣)، رجال النجاشي (٤).

له كتاب (٥)، روى عنه: محمد بن موسى خوراء، الفهرست (٦).
كوفي، غال، وضاع للحديث، روى عن أبي عبد الله (عليه السالم)، ال يلتفت

إلى حديثه، رجال ابن الغضائري (٧).
وأورد الكشي روايات كثيرة تدل على كفره (٨) (٩).

٥٨٩٩ / ٩ - يونس بن عبد الرحمن:
مولى علي بن يقطين بن موسى، مولى بني أسد، أبو محمد، كان

____________________
(١) رجال ابن داود: ٢٠٧ / ١٧٤٢.

(٢) الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٤٦.
(٣) في نسخة " ت ": األزدي.

(٤) رجال النجاشي: ٤٤٨ / ١٢١٠.
(٥) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن حميد، عن محمد بن

موسى خوراء، عنه، ست، (م ت).
(٦) الفهرست: ١٨٢ / ٨١١، وفيه: أبي المفضل عن حميد عن محمد...

(٧) مجمع الرجال ٦: ٢٩٢.
(٨) رجال الكشي: ٣٦٣ / ٦٧٣ و ٦٧٤.

(٩) روى كش مدحه وتوثيقه في خبر كالصحيح، وذكر ذمه في حديث مجهول
الراوي، وفي خبر فيه محمد بن عيسى عن يونس واعتمد عليه أصحاب الحديث،

فالظاهر أنه كان ثقة أوال ثم تغير، واعتمدوا على ما كان قبل التغير، والله تعالى
يعلم، (م ت). رجال الكشي: ٣٦٤ / ٦٧٥. وقال الكشي في ذيل هذا الحديث:

ابن الهروي مجهول، وهذا حديث غير صحيح مع ما قد روي في يونس بن ظبيان.

(١٠٨)
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وجها في أصحابنا متقدما، عظيم المنزلة، ولد في أيام هشام بن عبد الملك،
ورأى جعفر بن محمد (عليه السالم) بين الصفا والمروة ولم يرو عنه، وروى عن

الكاظم (والرضا) (١) (عليهما السالم)، وكان الرضا (عليه السالم) يشير إليه في العلم
والفتيا،

وكان ممن بذل له على الوقف مال جزيل وامتنع من أخذه وثبت على
الحق. وقد ورد في يونس بن عبد الرحمن (رحمه الله) مدح وذم.

وقال شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان في كتابه مصابيح
النور: أخبرني الشيخ الصدوق أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (رحمه الله)

قال: حدثنا علي بن الحسين بن بابويه قال: حدثنا عبد الله بن جعفر
الحميري قال: قال لنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري (رحمه الله): عرضت
على أبي محمد صاحب العسكر (عليه السالم) كتاب يوم وليله ليونس فقال لي:

تصنيف من (هذا) (٢) فقلت: تصنيف يونس مولى آل يقطين، فقال: أعطاه
الله بكل حرف نورا يوم القيامة. ومدائح يونس كثيرة ليس هذا موضعها

وإنما ذكرنا هذا حتى ال نخليه من بعض حقوقه (رحمه الله).
وكانت له تصانيف كثيرة، روى عنه: محمد بن عيسى، رجال

النجاشي (٣).
له كتب كثيرة أكثر من ثالثين، وقيل: إنها مثل كتب الحسين بن سعيد

وزيادة (٤)، روى عنه: إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي ومحمد بن
____________________

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

(٢) ما بين القوسين لم يرد في نسخة " ش ".
(٣) رجال النجاشي: ٤٤٦ / ١٢٠٨.

(٤) أخبرنا بجميع كتبه ورواياته: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن
محمد بن الحسن، وعن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عنه.

وأخبرنا بذلك: ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله
والحميري وعلي بن إبراهيم والصفار كلهم، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن

مرار وصالح بن السندي، عن يونس.
ورواها محمد بن علي بن الحسين، عن حمزة بن محمد العلوي ومحمد بن

علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل وصالح، عن يونس.
وأخبرنا: ابن أبي جيد، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس.

وقال محمد بن علي بن الحسين: سمعت محمد بن الحسن بن الوليد (رحمه الله)
يقول: كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة معتمد عليها
إال ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد ولم يروه غيره فإنه ال يعتمد عليه وال يفتى

به، ست، (م ت).

(١٠٩)
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عيسى بن عبيد، الفهرست (١).
طعن عليه القميون، وهو عندي ثقة (٢)، من أصحاب الكاظم (٣)

والرضا (٤)، رجال الشيخ.
وقال الكشي: حدثني علي بن محمد القتيبي قال: حدثني الفضل بن

شاذان قال: حدثني عبد العزيز بن المهتدي وكان خير قمي رأيته وكان وكيل
الرضا (عليه السالم) وخاصته قال: سألت الرضا (عليه السالم) فقلت: إني ال ألقك كل

وقت
فعمن آخذ معالم ديني؟ قالب خذ عن يونس بن عبد الرحمن (٥).

وقال علي بن محمد القتيبي قال: حدثني الفضل بن شاذان قال:
حدثني محمد بن الحسن الواسطي وجعفر بن عيسى ومحمد بن يونس أن

الرضا (عليه السالم) ضمن ليونس الجنة ثالث مرات (٦).
____________________

(١) الفهرست: ١٨١ / ٨٠٩، وفيه بدل ابن أبي جيد، عن الصفار، عن محمد بن
عيسى: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن عيسى.

(٢) ضعفه القميون، هو عندي ثقة، م جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٤٦ / ١١.
(٣) رجال الشيخ: ٣٤٦ / ١١.
(٤) رجال الشيخ: ٣٦٨ / ٢.

(٥) رجال الكشي: ٤٨٣ / ٩١٠.

(٦) رجال الكشي: ٤٨٤ / ٩١١.

(١١٠)
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وقال الكشي في موضع آخر: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح
عنه واإلقرار له بالفقه (١).

ثم ذكر الكشي نحوا من عشرين حديثا تدل على مدحه وجاللة قدره
وعلو منزلته (٢).

وأورد الكشي أيضا في ذمه نحوا من عشرة أحاديث كلها ضعيفة
السند، وبعضها مشتمل على فحش وسفه (٣).

واألئمة (عليهم السالم) مبرؤون منزهون عن ذلك، ولعل منشأها الحسد لعلو
مرتبته وجاللة قدره (رضي الله عنه).

وما ذكره ابن داود راويا عن الكشي أنه فطحي (٤)، كأنه سهو ألني لم
أجد في كتب الرجال خصوصا في الكشي أنه كان فطحيا، وكأن هذا من
صفات يونس بن يعقوب كما ذكره في القسم األول وقال: فطحي وسيأتي

في (٥) الضعفاء (٦). ولم يذكره في الضعفاء.
٥٩٠٠ / ١٠ - يونس بن عبد الله:

فطحي، روي عن الكاظم (عليه السالم) في تعظيمه والترحم والشهادة له
بحسن الخاتمة ما ينافي ذلك، رجال ابن داود (٧).

٥٩٠١ / ١١ - يونس بن علي العطار:
روى عنه: حميد بن زياد كتاب أبي حمزة الثمالي وغيره ذلك من

____________________
(١) رجال الكشي: ٥٥٦ / ١٠٥٠.

(٢) رجال الكشي: ٤٨٣ / ٩١٠ - ٩٣٦.
(٣) رجال الكشي: ٤٩١ / ٩٤٠ - ٩٤٥ و ٤٩٥ / ٩٤٩ - ٩٥٤.

(٤) رجال ابن داود: ٢٨٥ / ٥٦٥.
(٥) في نسختي " م " و " ت " زيادة: باب.

(٦) رجال ابن داود: ٢٠٧ / ١٧٤٤.
(٧) رجال ابن داود: ٢٨٥ / ٥٦٤.

(١١١)
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األصول، في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم)، رجال الشيخ (١).
وربما احتمل العطار تصحيف القطان اآلتي.

٥٩٠٢ / ١٢ - يونس بن علي القطان:
أبو عبد الله، كان ينزل الكوفة طاق حيان، قريب األمر، له كتاب

المزار، روى عنه: حميد، رجال النجاشي (٢).
وفي رجال ابن داود: يوسف بن علي القطان، أبو عبد الله... إلى

آخره (٣). ولعله سهو.
٥٩٠٣ / ١٣ - يونس بن عمار الصيرفي (٤):

التغلبي، كوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).
٥٩٠٤ / ١٤ - يونس بن قيس:

ذكرناه بعنوان: يونس بن أبي يعفور (٦).
٥٩٠٥ / ١٥ - يونس بن المغيرة:

من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧) (٨).
٥٩٠٦ / ١٦ - يونس بن يزيد بن مهران:

من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٩).
____________________

(١) رجال الشيخ: ٤٥٠ / ٢.
(٢) رجال النجاشي: ٤٤٨ / ١٢٠٩.
(٣) رجال ابن داود: ٢٠٧ / ١٧٣٩.

(٤) في نسخة " ت ": الصيرافي.
(٥) رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٦٨.

(٦) تقدم برقم: ٥٨٩٢ / ٢.
(٧) رجال الشيخ: ١٤٩ / ١٣.

(٨) يونس النسائي روى عنه: صالح بن عقبة، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٤٧.
(٩) رجال الشيخ: ٨٦ / ٥.

(١١٢)
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٥٩٠٧ / ١٧ - يونس بن يعقوب بن قيس:
أبو علي (الجالب البجلي الدهني، اختص بأبي عبد الله وأبي الحسن

(عليهما السالم)، وكان يتوكل ألبي الحسن (عليه السالم)) (١)، ومات في المدينة (٢)
في أيام

الرضا (عليه السالم) فتولى أمره، وكان حظيا عندهم موثقا. وكان قد قال بعبد الله
فرجع.

له كتاب الحج، روى عنه: الحسن بن فضال، رجال النجاشي (٣).
له كتاب (٤)، روى عنه: ابن أبي عمير، الفهرست (٥).

ثقة، من أصحاب الصادق (٦) والكاظم (٧) والرضا (٨) (عليهم السالم)، رجال
الشيخ.

وقال ابن بابويه (رحمه الله) في مشيخة الفقيه: يوسف بن يعقوب، أخو
يونس بن يعقوب، وكانا فطحيين (٩).

وقال الكشي: حدثني حمدويه ذكره عن (١٠) بعض أصحابه إن يونس
بن يعقوب فطحي، كوفي، مات بالمدينة وكفنه الرضا (عليه السالم)، وإنما سمي

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

(٢) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت " والمصدر: بالمدينة.
(٣) رجال النجاشي: ٤٤٦ / ١٢٠٧.

(٤) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه، ست، (م ت).

(٥) الفهرست: ١٨٢ / ٨١٠.
(٦) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٤٤.
(٧) رجال الشيخ: ٣٤٥ / ٤.
(٨) رجال الشيخ: ٣٦٨ / ١.
(٩) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٥.

(١٠) عن، لم ترد في نسخة " م "، وفي نسخة " ت " بدل عن: من.

(١١٣)
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فطحيا ألن عبد الله بن جعفر كان أفطح الرأس، وقد قيل: إنه أفطح
الرجلين، وقيل: إنهم نسبوا إلى رجل يقال له: عبد الله بن فطيح (١).

وذكر الكشي أيضا أحاديث حسنة تدل على صحة عقيدته (٢).
وقال العالمة في الخالصة: والذي اعتمد عليه قبول روايته (٣).

____________________
(١) رجال الكشي: ٣٨٥ / ٧٢٠.

(٢) رجال الكشي: ٣٨٥ / ٧٢١ - ٧٢٨.
(٣) الخالصة: ١٨٥ / ٢.

(١١٤)
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باب الكنى
٥٥٠٨ - أبو إبراهيم:

كنية لمحمد بن القاسم األسدي (١)، ويعقوب بن إبراهيم (٢)، ومهزم
ابن أبي بردة (٣) (٤).

٥٥٠٩ - أبو أجنحة (٥):
اسمه: عمرو بن محصن (٦) (٧).

____________________
(١) كما في رجال الشيخ: ٢٩٣ / ٢٩٩.

(٢) انظر رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٥٢.
(٣) راجع رجال الشيخ: ٣١١ / ٦٣٣.

(٤) أبو إبراهيم البصري: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٦ / ٢٧.
أبو إبراهيم العجلي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٦ / ٢٦.

أبو أبي الجوشاء: ي، صاحب رايته يوم خرج من الكوفة إلى صفين، ودفع راية
المهاجرين إلى نوح بن الحارث بن عمرو بن عثمان المخزومي، ودفع راية األنصار إلى

قراط بن كعب، ودفع راية كنانة إلى عبد الله بن بكير بن عبد يايل، ودفع راية هذيل
إلى عمرو بن أبي عمرو الهذلي، وراية إلى رفاعة بن أبي رفاعة الهمداني، وخرج

على مقدمته أبو ليلى بن عمرو وأبو سمرة بن ذويب، جخ، (م ت). رجال
الشيخ: ٨٨ / ٤٠.

وفيه: بدل قرط بن كعب: قرظة بن كعب، وفيه أيضا بدل عبد يايل: عبد يا ليل.
(٥) كذا في النسخ، وقال ابن داود: عمرو بن محصن، يكنى أبا أحيحة،

بالمهملتين.
(٦) في نسخة " م ": حصين.

(٧) انظر رجال الشيخ: ٧٣ / ٣٧، وفيه: أبا أحيحة، وفي مجمع الرجال ٤: ٢٩١
نقال عنه كما في المتن.

(١١٥)
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٥٥١٠ - أبو أحمد:
كنية لمحمد بن أبي عمير (١)، وعبد العزيز بن (٢) يحيى (٣)، وعمر بن

الربيع (٤)، وعمرو بن حريث (٥)، وعائذ بن حبيب (٦)، ومحسن بن أحمد (٧)،
ومحمد بن أحمد بن روح (٨)، ومحمد بن زياد األشجعي (٩)، ومحمد بن

قيس األسدي (١٠)، وأسيد بن عبد الرحمن (١١)، وداود بن سليمان بن جعفر (١٢)
عيسى بن حيان (١٣).

وفي األول أشهر (١٤).
٥٩١١ - أبو األحوص:

اسمه: داود بن أسد (١٥) (١٦).
____________________

(١) انظر رجال الكشي: ١٨٤ / ٣٢١، ورجال نجاشي: ٣٢٦ / ٨٨٧، ورجال الشيخ:
٣٦٥ / ٢٦، والفهرست: ١٤٢ / ٦١٧.

(٢) ابن، لم ترد في نسختي " م " و " ت ".
(٣) راجع رجال النجاشي: ٢٤٠ / ٦٤٠، ورجال الشيخ: ٤٣٥ / ٦٧، والفهرست: ١١٩ / ٥٣٥.

(٤) رجال النجاشي: ٢٨٤ / ٧٥٦، رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٧٤، الفهرست: ١١٤ / ٥٠٧.
(٥) كما في رجال النجاشي: ٢٨٩ / ٧٧٥.

(٦) انظر رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٥٦.
(٧) انظر رجال الشيخ: ٣٦٨ / ٨٤.

(٨) كما في رجال النجاشي: ٣٢٢ / ٨٧٨.
(٩) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ١١٤.

(١٠) انظر رجال النجاشي: ٣٢٢ / ٨٨٠، ترجمة محمد بن قيس أبو نصر األسدي.
(١١) رجال الشيخ: ١٦٥ / ٢١١.

(١٢) رجال النجاشي: ١٦١ / ٤٢٦.
(١٣) كما في رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٦٢.

(١٤) أبو أحمد البصري: له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد،
عن إبراهيم بن سليمان، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٩١ / ٨٨٨.

(١٥) كما في رجال النجاشي: ١٥٧ / ٤١٤، والخالصة: ٦٩ / ٧.
(١٦) أبو األحمص المصري: من جملة (جلة خ) متكلمي اإلمامية، لقيه الحسن بن

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

(١١٦)
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٥٩١٢ - أبو إدريس:
كنية لتليد بن سليمان (١)، وعبد الرحمن بن بدر (٢).

٥٩١٣ - أبو أراكة البجلي (٣):
من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٤).

٥٩١٤ - أبو األرطاة:
اسمه: حجاج بن أرطاة (٥).

٥٩١٥ - أبو األرقم:
اسمه: أبان بن أرقم (٦).

٥٩١٦ - أبو األزهر:
اسمه: زفر بن النعمان (٧).

٥٩١٧ - أبو أسامة:
اسمه: زيد بن محمد بن يونس (٨).

____________________
(١) رجال النجاشي: ١٥٥ / ٢٩٥، رجال الشيخ: ١٧٣ / ١، الخالصة: ٢٠٩ / ٢.

(٢) رجال النجاشي: ٣٢٨ / ٦٣١، الخالصة: ٢٣٩ / ٥.
(٣) كوفي، (م ت).

(٤) رجال الشيخ: ٨٦ / ١٠.
(٥) انظر رجال الشيخ: ١٣٣ / ٥٥ و ١٩٢ / ٢٣٨.

(٦) كما في رجال الشيخ: ١٦٤ / ١٧٩.
(٧) رجال الشيخ: ٢١١ / ٩٥.
(٨) رجال الشيخ: ١٣٥ / ٢.

(١١٧)
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٥٩١٨ - أبو إسحاق:
كنية إلبراهيم بن هاشم (١)، وإبراهيم بن أبي حفص (٢)، وثعلبة بن

ميمون (٣)، وخازم بن الحسين (٤)، وإبراهيم بن إسحاق (٥)، وإبراهيم بن
الحكم (٦)، وإبراهيم بن رجاء الشيباني (٧)، وإبراهيم بن سليمان (٨)،

وإبراهيم بن صالح (٩)، وإبراهيم بن عمر التيماني (١٠)، وإبراهيم بن محمد بن
أبي يحيى (١١)، وإبراهيم بن محمد بن بسام (١٢)، وإبراهيم بن محمد بن

معروف (١٣)، وإبراهيم بن مهزيار (١٤)، ويزيد بن إسحاق (١٥)، وعيسى بن
إبراهيم (١٦).

____________________
(١) راجع رجال الكشي: ٢٧٥ / ٤٩٤، ورجال النجاشي: ١٦ / ١٨، والفهرست:

.٤ / ٦
(٢) رجال النجاشي: ١٩ / ٢٢، الفهرست: ٧ / ١٠.

(٣) رجال الكشي: ٣٧٥ / ٧٠٥، رجال النجاشي: ١١٧ / ٣٠٢، رجال الشيخ:
.٣٣٣ / ٢

(٤) كما في رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٥٨.
(٥) رجال النجاشي: ١٩ / ٢١، الفهرست: ٧ / ٩.
(٦) رجال النجاشي: ١٥ / ١٥، الفهرست: ٤ / ٤.

(٧) رجال النجاشي: ٢٣ / ٣٤، رجال الشيخ: ١٥٨ / ٧٠.
(٨) رجال النجاشي: ١٨ / ٢٠، رجال الشيخ: ٤٠٨ / ٢٤، الفهرست: ٦ / ٨.

(٩) رجال النجاشي: ١٥ / ١٣، الفهرست: ٣ / ٢.
(١٠) كما في الخالصة: ٦ / ١٥، وفيها: عمرو.

(١١) رجال النجاشي: ١٤ / ١٢، الفهرست: ٣ / ١.
(١٢) رجال الشيخ: ٤١١ / ٤٣، وفي بعض نسخه: ابن أحمد.

(١٣) رجال النجاشي: ١٩ / ٢٣، الخالصة: ٥ / ١٤، رجال ابن داود: ٣٣ / ٣٤.
(١٤) رجال النجاشي: ١٦ / ١٧، رجال ابن داود: ٣٤ / ٣٩.

(١٥) رجال النجاشي: ٤٥٣ / ١٢٢٥، رجال ابن داود: ٢٠٥ / ١٧٢٣.
(١٦) كما في رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٥٨.

(١١٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وفي األول (ثم في الثالث) (١) أشهر (٢).
٥٩١٩ - أبو إسماعيل:

كنية إلسحاق بن جندب (٣)، وبكر بن األشعث (٤)، وحماد بن زيد (٥)،
وثابت بن شريح (٦)، وميسر بن أبي البالد (٧)، ومحمد بن حميد (٨)، ومحمد

بن حيان (٩)، ومحمد بن زياد األشجعي (١٠)، ومحمد بن سالم بن شريح (١١)،
ومحمد بن مقالص (١٢)، وعمرو بن غانم (١٣)، وكثير بن قاروند (١٤) (١٥).

____________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في نسختي " م " و " ت ".

(٢) أبو إسحاق الخراساني: ق ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٦٩ / ١، وفيه: أنه
من أصحاب أبي عبد الله ((عليه السالم)).

أبو إسحاق السبيعي بن كليب: ن جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٩٦ / ٢ و ٣
حيث جعلهما ترجمتين، قال في األولى: أبو إسحاق السبيعي، وقال في الثانية:

ابن كليب، وفي مجمع الرجال ٧: ٥ جعله ترجمة واحدة..
أبو إسحاق الشعيري: ليس أحد هؤالء، (م ت).

أبو إسحاق الهمداني: ي ن جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٧ / ٢٤، ٩٦ / ١.
(٣) انظر رجال النجاشي: ٧٣ / ١٧٥.

(٤) كما في رجال النجاشي: ١٠٩ / ٢٧٥.
(٥) كما في رجال الشيخ: ١٨٦ / ١٣٠.

(٦) رجال النجاشي: ١١٦ / ٢٩٧.
(٧) رجال الشيخ: ٣١٤ / ٦٩٢.
(٨) رجال الشيخ: ٢٨١ / ٨٩.

(٩) انظر رجال الشيخ: ٢٨٠ / ٧٣، وفي بعض نسخه: ابن حنان.
(١٠) رجال الشيخ: ٢٨٣ / ١١٥.
(١١) رجال الشيخ: ٢٨٤ / ١٤٧.

(١٢) انظر رجال الكشي: ٢٩٠، ورجال ابن داود: ٢٧٦ / ٤٨٢.
(١٣) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٢٧.

(١٤) كما في رجال الشيخ: ٢٧٤ / ٦.
(١٥) أبو إسماعيل البصري: 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 / ٨٥٥.

أبو إسماعيل الحذاء: محمد بن سالم بن شريح، ثقة، (م ت). انظر رجال
الشيخ: ٢٨٤ / ١٤٧.

أبو إسماعيل الحناط: عمرو بن غانم، (م ت). كما في رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٢٧.
أبو إسماعيل السراج: روى عنه: محمد بن إسماعيل بن بزيع (كامل الزيارات:

٧٩ / ١ باب ٢٦، الكافي ٢: ١٦٩ / ٢) وهو غيرهم، اسمه: عبد الله بن عثمان،
وكأنه الثقة كما يظهر من الكافي في صالة الحوائج، وفي باب البئر يكون تحت

البالوعة، (م ت). الكافي ٣: ٤٧٨ / ٦، ٣: ٨ / ٣.
أبو إسماعيل الصيقل: الرازي، ليس أحد هؤالء، (م ت).

أبو إسماعيل الفراء: له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد،
عن القاسم بن إسماعيل، عنه، ست.

وذكر مرة أخرى: أبو إسماعيل الفراء: له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن
التلعكبري، عن ابن همام، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عن عبيس، عنه، ست.

وكأنه إسحاق بن جندب الثقة، (م ت). الفهرست: ١٩٠ / ٨٧٦ و ١٩١ / ٨٨٩.



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

(١١٩)
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٥٩٢٠ - أبو األسود:
كنية لجميل بن عبد الرحمن (١)، وظالم بن ظالم (٢)، وعمر بن محمد
ابن يزيد (٣)، وجبير بن حفص (٤)، وحميد بن األسود (٥)، وخالد بن

األسود (٦)، وعمرو بن غياث (٧).
وأحمد بن علوية كما في النجاشي عند ترجمة إبراهيم بن محمد بن

سعيد (٨)، وأما في الفهرست عند ترجمة إبراهيم هذا: ابن األسود (٩)، كما
____________________

(١) كما في رجال الشيخ: ١٧٧ / ٣٦.
(٢) انظر رجال الشيخ: ٧٠ / ١ و ٩٤ / ١.

(٣) رجال النجاشي: ٢٨٣ / ٧٥١.
(٤) رجال الشيخ: ١٧٨ / ٥٨.

(٥) رجال الشيخ: ١٩٢ / ٢٤٦.
(٦) رجال الشيخ: ١٩٩ / ٣٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٣٩٧.
(٨) رجال النجاشي: ١٦ / ١٩.

(٩) الفهرست: ٤ / ٧.

(١٢٠)
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في الرجال عند ترجمة أحمد بن علوية (١) (٢).
٥٩٢١ - أبو األشعث:

اسمه: محمد بن حماد المزني (٣).
٥٩٢٢ - أبو األشهب:

اسمه: جعفر بن الحارث (٤) (٥).
٥٩٢٣ - أبو األكراد:

اسمه: علي بن ميمون (٦).
٥٩٢٤ - أبو امامة:

له صحبة، وكان معاوية وضع عليه الحرس لئال يهرب إلى علي
(عليه السالم) من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).

٥٩٢٥ - أبو أمية:
كنية ألنس بن مالك (٨)، ويوسف بن ثابت (٩).

____________________
(١) رجال الشيخ: ٤١٢ / ٥٦.

(٢) أبو األسد: ليس في الرجال، وليس هؤالء، (م ت).
نقول: هو خصي علي بن يقطين كما ذكره الكشي. انظر رجال الكشي:

٤٩٨ / ٩٥٦ ترجمة: يونس بن عبد الرحمن وجماعة.
(٣) كما في رجال الشيخ: ٢٨٠ / ٧٦.

(٤) انظر رجال الشيخ: ١٧٦ / ٢١.
(٥) أبو األغر النخاس: له كتاب رواه عنه الصدوق باسناده إلى صفوان بن يحيى

ومحمد بن أبي عمير عنه، (م ت). مشيخة الفقيه ٤: ١٥، وفيهما: أبي األعز.
(٦) انظر رجال النجاشي: ٢٧٢ / ٧١٢، ورجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٢٦.

(٧) رجال الشيخ: ٨٩ / ٤٥.
(٨) رجال الشيخ: ٢١ / ٦.

(٩) رجال النجاشي: ٤٥٢ / ١٢٢٢، رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٦٢.

(١٢١)
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٥٩٢٦ - أبو أيوب:
كنية إلبراهيم بن عيسى (١)، وخالد بن زيد (٢)، وسليمان بن داود

المنقري (٣)، ومنصور بن حازم (٤)، وهالل بن مقالص (٥).
وفي األول أشهر (٦).

٥٩٢٧ - أبو بحر:
كنية ألخف بن قيس (٧)، وأقرع بن حابس (٨).

٥٩٢٨ - أبو بحير:
اسمه: عبد الله بن النجاشي (٩).

____________________
(١) انظر رجال الكشي: ٣٦٦ / ٦٧٩، ورجال النجاشي: ٢٠ / ٢٥.

(٢) رجال الكشي: ٣٨ / ٧٧، رجال الشيخ: ٣٨ / ٢ و ٦٢ / ١.
(٣) رجال النجاشي: ١٨٤ / ٤٨٨.

(٤) رجال النجاشي: ٤١٣ / ١١٠١.
(٥) رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٤٧.

(٦) أبو أيوب األنباري: المدني، وتحول إلى بغداد، له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن
أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه، ست، (م ت).

الفهرست: ١٨٦ / ٨٤٦.
أبو أيوب األنباري: تحول إلى بغداد، له كتاب، روى عنه: البرقي، جش، (م

ت). رجال النجاشي: ٤٥٧ / ١٢٤٦.
أبو أيوب المدني: - وهو غير هؤالء المذكورين في المتن - قال ابن نوح: حدثنا
محمد بن علي بن هشام، قال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه بكتاب أبي أيوب

المدني، جش، (م ت). رجال النجاشي: ٤٥٥ / ١٢٣٢.
(٧) كما في رجال الشيخ: ٢٦ / ٦١.

(٨) انظر رجال الشيخ: ٧ / ٦١ طبعة النجف األشرف.
(٩) كما في رجال الكشي: ٣٤٢ / ٦٣٤، ورجال النجاشي: ٢١٣ / ٥٥٥، إال أن في

رجال النجاشي: أبو بحير.

(١٢٢)
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٥٩٢٩ - أبو البختري:
كنية لوهب بن وهب (١)، وسعد بن عمران (٢).

وفي األول أشهر (٣).
٥٩٣٠ - أبو بدر:

لم يذكر اسمه، كوفي، له كتاب يرويه عدة، منهم محمد بن سنان،
رجال النجاشي (٤).

له كتاب (٥)، روى عنه: محمد بن عيسى بن عبيد، الفهرست (٦).
٥٩٣١ - أبو بردة:

اسمه: هاني بن يسار (٧) (٨) (٩).
____________________

(١) انظر رجال الكشي: ٣٠٩ / ٥٥٨، ورجال النجاشي: ٤٣٠ / ١١٥٥ والفهرست:
.١٧٣ / ٧٧٧

(٢) كما في رجال الشيخ: ٦٦ / ١٠.
(٣) أبو البختري: مؤدب ولد الحجاج، كر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٤٠٣ / ٣.

(٤) رجال النجاشي: ٤٥٤ / ١٢٢٩.
(٥) أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي القاسم وسعد

والحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن ابن سنان، عنه.
ورواه ابن الوليد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عنه، ست، (م ت).

(٦) الفهرست: ١٨٦ / ٨٤١.
(٧) في هامش النسخ: نيار (خ ل).

(٨) انظر رجال الشيخ: ٥١ / ١، وفي بعض نسخه: نيار.
(٩) أبو بردة األزدي: ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٧ / ١١.

الشيخ أبو البركات: عالم، فاضل، محدث، واعظ بأصفهان في الجامع العتيق،
أدركته في الصغر، وأخبرنا عن الشيخ األجل األعظم علي بن عبد العالي بكتبه
ورواياته، وكان معمرا، قريبا من المائة، ومع هذا كان شعوره تاما، ويعظ في

المسجد، ويضرب يده على المنبر ضربا مع القوة الشديدة.
وذهب موالنا عبد الله التستري لزيارته فقال: أخذت عن الشيخ علي بن

عبد العالي إجازة األحاديث، وأخبركم بها لتمام الضيافة مع صحبة طويلة.
منها أنه قال لموالنا: رخصوا لنا في شربة قند، فقال موالنا: وهل يشرب القند

غير المريض؟ فقال الشيخ: * (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من
الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا) * [األعراف: ٣٢] وأنت رأس المؤمنين

ورئيسها، فقال موالنا: إني هكذا كنت، أظن أنه ال يشربه غير المريض، ألنه
إسراف، مع أني صائم نذرا، فقال: الليلة نكون بخدمتكم، فقال: جماعة يجيئون

عندي، فقال: أخبرهم يجيئون هنا، فان بيتنا بيت الفقراء، فقال: لعله يكون
مشكال عليهم، فقال: نبعث إليكم تسعة أطباق من الطعام، فقال موالنا: التسعة

كثيرة، ويكفينا جميعا طبق واحد، فصالحوا على ثالثة أطباق، وقال: ألفت
مجموعة وأريد أن تصلوا وتنظروا إليها، فقال: إن شاء الله نستفيد منكم، فقال:

تفيدوني إن شاء الله بإفاداتكم، إلى غير ذلك من المكالمات.
ثم قال: جاء الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي إلى هذا البلد، وصلى في

الجامع صالة الجمعة، فامتأل المسجد من الناس حتى أنهم صلوا خارج المسجد أيضا،
وكانوا أزيد من مائة ألف عنده مدة مقامه في هذا البلد، ثم رحل عنا، م ح ق ي.

(١٢٣)
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٥٩٣٢ - أبو برنية (١):
اسمه: هبة الله بن أحمد (٢).

٥٩٣٣ - أبو برزة (٣):
اسمه: نضلة بن عبد الله (٤).

____________________
(١) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت ": برينة.

نقول: ضبط العالمة ((قدس سره)) برنية - بالباء المنقطة تحتها نقطة والراء والنون والياء
المنقطة تحتها نقطتين -. انظر إيضاح االشتباه: ٣١٥ / ٧٥٤، والخالصة: ٢٦٣ / ٢.
(٢) انظر رجال النجاشي: ٤٤٠ / ١١٨٥، والخالصة: ٢٦٣ / ٢، وإيضاح االشتباه:

٣١٥ / ٧٥٤، ورجال ابن داود: ١٩٩ / ١٦٧٣، وفي الجميع بدل أبو برنية: ابن برنية.
(٣) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت ": بريرة. وال يخفى أن تقديم هذه

الترجمة على ترجمة أبو برنية أولى.
نقول: ضبط العالمة المامقاني برزة - بالباء الموحدة المفتوحة والراء المهملة

الساكنة والزاي المعجمة المفتوحة والهاء - انظر تنقيح المقال ٣: ٤ باب الكنى.
(٤) انظر رجال الشيخ: ٥٠ / ٣ و ٨٣ / ٣، ورجال البرقي: ٢، وتقريب التهذيب ٢:

٣٩٤ / ١١، وتهذيب التهذيب ١٠: ٣٩٩ / ٨١٧، وأسد الغابة ٥: ٣١ / ٥٧١٩.

(١٢٤)
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٥٩٣٤ - أبو بشر:
كنية ألبان بن محمد (١)، وأحمد بن إبراهيم بن معلى (٢)، وأحمد بن

محمد (٣)، ومسعدة بن صدقة (٤) (٥).
٥٩٣٥ - أبو بصير:

كنية ليحيى بن القاسم (٦)، وليث بن البختري (٧) - وقيل: كنيتهما أبو
محمد (٨) - وعبد الله بن محمد األسدي (٩)، ويوسف بن الحارث (١٠).

وفي األولين أشهر.
٥٩٣٦ - أبو بكر القناني:

زاهد، من أصحاب العياشي، في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم)، رجال
الشيخ (١١) (١٢).

____________________
(١) كما في رجال النجاشي: ١٨٧ / ٤٩٧، ورجال ابن داود: ١٠٧ / ٧٣٨.

(٢) انظر رجال النجاشي: ٩٦ / ٢٣٩، ورجال الشيخ: ٤١٦ / ١٠٠.
(٣) رجال النجاشي: ٨٩ / ٢١٩، رجال ابن داود: ٤٢ / ١١٧.

(٤) رجال النجاشي: ٤١٥ / ١١٠٨، رجال ابن داود: ١٨٨ / ١٥٥٤.
(٥) أبو بشر، ل جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٥١ / ٢، وفيه: أبو بشير.

أبو بشر، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٥١ / ٢٧.
(٦) كما في الفهرست: ١٧٨ / ٧٩٦.

(٧) كما في رجال الكشي: ١٧٠ / ٢٨٦، ورجال الشيخ: ٤٤ / ١، ٢٧٥ / ١، ٣٤٢ / ٢.
(٨) انظر رجال النجاشي: ٤٤١ / ١١٨٧، ورجال الشيخ: ٣٢١ / ٩، ورجال

النجاشي: ٣٢١ / ٨٧٦.
(٩) رجال الكشي: ١٧٤ / ٢٩٩، رجال الشيخ: ١٤٠ / ٢٦.

(١٠) كما في رجال الشيخ: ١٥٠ / ١٧.
(١١) رجال الشيخ: ٤٥١ / ٤، وفي بعض نسخه: العنابي.

(١٢) أبو بكر بن أبي السمال، من الذين يروي الصدوق كتابه، (م ت). مشيخة الفقيه
٤: ٦٤، وفيها: سماك.

أبو بكر بن أبي شيبة: له كتاب الصالة، وكتاب الفرائض، رواهما ابن حصين
عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٨٣ / ٨٢٠.

أبو بكر بن حزم األنصاري: عربي، ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٦ / ٨.
أبو بكر الحضرمي: جرت له مناظرة حسنه مع زيد، صه، (م ت). الخالصة:

.١٨٩ / ٢٤
أبو بكر الفهفكي: ابن أبي طيفور المتطبب، دي جخ، (م ت). رجال الشيخ:

٣٩٤ / ٨ و ٩، وفي بعض نسخه جعله ترجمتين، قال في األولى: أبو بكر
الفهفكي، وقال في الثانية: ابن أبي طيفور المتطبب.

(١٢٥)
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٥٩٣٧ - أبو بكر بن أبي شبيه (١):
له كتاب (٢)، روى عنه: أحمد بن ميثم، الفهرست (٣).
٥٩٣٨ - أبو بكر بن علي بن أبي طالب (عليه السالم):

قتل مع أخيه الحسين (عليه السالم) بكربالء (٤)، من أصحاب الحسين (عليه السالم)،
رجال الشيخ (٥).

وأبو بكر كنية أيضا: لعبد الله بن محمد بن الحضرمي (٦)، وعباد بن
صهيب (٧)، وعمر بن محمد بن سليم (٨)، وفطر بن خليفة (٩)، ومحمد بن

____________________
(١) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت " والمصدر: ابن أبي شيبة.

(٢) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن أحمد بن ميثم، عنه،
ست، (م ت).

(٣) الفهرست: ١٨٥ / ٨٣٥.
(٤) أمه ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك، (م ت).

(٥) رجال الشيخ: ١٠٦ / ١.
(٦) كما في رجال الشيخ: ٢٣٠ / ٢٥.

(٧) رجال النجاشي: ٢٩٣ / ٧٩١.
(٨) الفهرست: ١١٤ / ٥٠٥، الخالصة: ١١٩ / ٣، رجال ابن داود: ١٤٥ / ١١٣٠،

إال أن في الفهرست بدل ابن سليم: ابن سالم.
(٩) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٣٨.

(١٢٦)
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إبراهيم بن يوسف (١)، ومحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله (٢)، ومحمد
بن إسحاق بن يسار (٣)، ومحمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله (٤)، ومحمد

بن خلف (٥)، ومحمد بن عمر بن محمد (٦)، ومحمد بن القاسم
البغدادي (٧)، وأحمد بن عبد الله بن أحمد (٨)، وأحمد بن السري (٩)، وداود

بن أبي هند دينار (١٠)، وأحمد بن بشر (١١).
وفي الرابع أشهر.

٥٩٣٩ - أبو البالد:
اسمه: يحيى بن أبي سليمان (١٢) (١٣).

٥٩٤٠ - أبو بالل األشعري:
مقل، له كتاب، روى عنه: إبراهيم، رجال النجاشي (١٤).

____________________
(١) رجال الشيخ: ٤٤٧ / ١٠٧.

(٢) انظر رجال النجاشي: ٣١٨ / ١٠٣٧، ورجال الشيخ: ٤٤٣ / ٦٤.
(٣) رجال الشيخ: ٢٧٧ / ٢٣.

(٤) رجال النجاشي: ٣٩٤ / ١٠٥٤.

(٥) رجال النجاشي: ٣٨١ / ١٠٣٤.
(٦) كما في رجال النجاشي: ٣٩٤ / ١٠٥٥، ورجال الشيخ: ٤٤٥ / ٧٩.

(٧) رجال النجاشي: ٣٨١ / ١٠٣٥.
(٨) رجال النجاشي: ٨٥ / ٢٠٥، رجال الشيخ: ٤١٧ / ١٠٥، الفهرست: ٣٢ / ٩٧.

(٩) رجال الشيخ: ٤١١ / ٤٢، وفيه: أحمد بن محمد السري.
(١٠) رجال الشيخ: ١٣٤ / ٧.

(١١) رجال الشيخ: ١٥٥ / ٢، وفيه: ابن بشير.
(١٢) كما في رجال الشيخ: ٣٢١ / ٨.

نقول: قال النجاشي في ترجمة إبراهيم بن أبي البالد: واسم أبي البالد يحيى بن
سليم، وقيل: ابن سليمان، فتأمل. انظر رجال النجاشي: ٢٢ / ٣٢.

(١٣) أبو البالد، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٥٠ / ٥.
(١٤) رجال النجاشي: ٤٥٤ / ١٢٣٠.

(١٢٧)
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له كتاب (١)، روى عنه: إبراهيم بن سليمان الخراز (٢)، الفهرست (٣) (٤).
٥٩٤١ - أبو تراب:

اسمه: حماد بن صالح (٥).
٥٩٤٢ - أبو تمام:

اسمه: حبيب بن أوس (٦) (٧).
٥٩٤٣ - أبو ثابت:

اسمه: أيمن بن يعلى (٨).
٥٩٤٤ - أبو الجارود:

اسمه: زياد بن المنذر (٩).
٥٩٤٥ - أبو جبل:

واقفي، من أصحاب الكاظم (عليه السالم)، رجال الشيخ (١٠).
____________________

(١) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن إبراهيم بن سليمان، عنه،
ست، (م ت).

(٢) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت " والمصدر: الخزاز.
(٣) الفهرست: ١٩١ / ٨٨٧.

(٤) أبو (ابن خ) بند والعاصمي: دعا له أبو الحسن (عليه السالم) والعاصمي اسمه: عيسى بن
جعفر بن عاصم، صه، (م ت). الخالصة: ١٩٠ / ٣١.

(٥) رجال الشيخ: ١٨٧ / ١٥٢.
(٦) رجال النجاشي: ١٤١ / ٣٦٧.

(٧) أبو تمامة: له كتاب، روى عنه الصدوق باسناده إلى إبراهيم بن هاشم عنه.
صاحب أبي جعفر الثاني (عليه السالم)، (م ت). مشيخة الفقيه ٤: ١٣٢، وفيها: أبو ثمامة.

(٨) كما في رجال الشيخ: ٢٧ / ٧٦.
(٩) انظر رجال الكشي: ٢٢٩ / ٤١٣، ورجال النجاشي: ١٧٠ / ٤٤٨، ورجال

الشيخ: ١٣٥ / ٤، ٢٠٨ / ٣١، والفهرست: ٧٢ / ٣٠٤.
(١٠) رجال الشيخ: ٣٤٧ / ١٧.

(١٢٨)
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٥٩٤٦ - أبو جحاف:
اسمه: داود بن أبي عوف (١).

وسيجئ عند ترجمة: أبي حيان (٢).
٥٩٤٧ - أبو جحيفة:

اسمه: وهب بن عبد الله (٣) (٤).
٥٩٤٨ - أبو جرير:

كنية لزكريا بن إدريس (٥)، وزكريا بن عبد الصمد (٦).
ويظهر من كتاب الروضة من الكافي في حديث نوح (عليه السالم) أن أبا

جرير كنية لمحمد بن عبيد الله أيضا (٧) (٨).
٥٩٤٩ - أبو الجعد:

اسمه: أحمد بن عامر (٩) (١٠).
____________________

(١) كما في رجال الشيخ: ٢٠١ / ٧، وفيه: أبو الحجاف.
(٢) سيأتي برقم: ٥٩٨٣.

(٣) انظر رجال الشيخ: ٨٤ / ١، ورجال البرقي: ٥.
(٤) أبو جحيفة، ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٨ / ٢٦.

(٥) رجال النجاشي: ١٧٣ / ٤٥٧، رجال الشيخ: ٣٥٨ / ٢، الفهرست: ٧٤ / ٣١٠.
(٦) رجال الشيخ: ٣٥٧ / ١.
(٧) الكافي ٨: ٢٨٩ / ٤٣٧.

(٨) أبو جرير القمي: م جخ، ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٤٧ / ١٣، ٣٧٠ / ١٦.
أبو جرير القمي: روى الكشي عن محمد بن قولويه، عن سعد، عن أحمد بن

محمد بن عيسى، عن محمد بن حمزة بن اليسع، عن زكريا بن آدم: أن الرضا ((عليه السالم))
ترحم عليه.

ومحمد بن حمزة ال أعرفه، صه، (م ت). الخالصة: ١٨٩ / ٢٦.
(٩) كما في رجال النجاشي: ١٠٠ / ٢٥٠.

(١٠) أبو الجعد: مولى ابن عطية، ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٧ / ١٨.

(١٢٩)
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٥٩٥٠ - أبو جعدة:
واقفي، من أصحاب الكاظم (عليه السالم)، رجال الشيخ (١) (٢).

٥٩٥١ - أبو جعفر:
كنية ألحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله (٣)، ومحمد بن علي بن

الحسين بن موسى بن بابويه (٤)، ومحمد بن الحسن بن علي الطوسي (٥)،
ومحمد بن يعقوب الكليني (٦)، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي (٧)،

ومحمد بن إسماعيل بن بزيع (٨)، ومحمد بن الحسن الصفار (٩)، ومحمد بن
الحسين بن أبي الخطاب (١٠).

وأحمد بن أبي زاهر (١١) (١٢)، وأحمد بن أبي بشر (١٣)، وأحمد بن جعفر
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٤٧ / ١٦.
(٢) أبو جعدة األشجعي، ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٨ / ٢٧.

(٣) انظر رجال النجاشي: ٨١ / ١٩٨، والفهرست: ٢٥ / ٧٥.
(٤) رجال النجاشي: ٣٨٩ / ١٠٤٩، رجال الشيخ: ٤٣٩ / ٢٥، الفهرست:

.١٥٦ / ٧٠٥
(٥) رجال النجاشي: ٤٠٣ / ١٠٦٨، الخالصة: ١٤٨ / ٤٦، رجال ابن داود:

.١٦٩ / ١٣٥٥
(٦) رجال النجاشي: ٣٧٧ / ١٠٢٦، رجال الشيخ: ٤٣٩ / ٢٧، الفهرست:

.١٣٥ / ٦٠٢
(٧) رجال النجاشي: ٧٦ / ١٨٢، الفهرست: ٢٠ / ٦٥.

(٨) رجال النجاشي: ٣٣٠ / ٨٩٣، الخالصة: ١٣٩ / ١٥، رجال ابن داود:
.١٦٥ / ١٣١٤

(٩) رجال النجاشي: ٣٥٤ / ٩٤٨.
(١٠) رجال النجاشي: ٣٣٤ / ٨٩٧.

(١١) في نسخة " م ": ظاهر.
(١٢) رجال النجاشي: ٨٨ / ٢١٥، الفهرست: ٢٥ / ٧٦.
(١٣) رجال النجاشي: ٧٥ / ١٨١، الفهرست: ٢٠ / ٦٤.

(١٣٠)
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ابن محمد (١)، وأحمد بن الحسين بن سعيد (٢)، وأحمد بن الحسين بن
عبد الملك (٣)، وأحمد بن القاسم (٤)، وأحمد بن الحسين بن عمر (٥) (٦)،

وأحمد بن عبد الله بن مهران (٧)، وأحمد بن محمد بن أبي نصر (٨)
البزنطي (٩)، وأحمد بن محمد بن زيد (١٠)، وأحمد بن هالل (١١)، وأحمد بن

يحيى بن حكيم (١٢)، وحمدان بن المعافا (١٣)، وعيسى بن ماهان (١٤).
ومحمد بن أحمد بن أبي قتادة (١٥)، ومحمد بن أحمد بن بشير (١٦)،

ومحمد بن أحمد بن خاقان (١٧)، ومحمد بن أحمد بن عبد الله بن
____________________

(١) رجال الشيخ: ٤٠٩ / ٢٩.
(٢) رجال النجاشي: ٧٧ / ١٨٣، الفهرست: ٢٢ / ٦٧.

(٣) رجال النجاشي: رجال النجاشي: ٨٠ / ١٩٣، الفهرست: ٢٣ / ٧١.
(٤) رجال الشيخ: ٤١١ / ٤٠.

(٥) في نسختي " م " و " ت ": عمرو.
(٦) انظر رجال النجاشي: ٨٣ / ٢٠٠، والخالصة: ١٩ / ٤١، ورجال ابن داود:

.٣٧ / ٧٠
(٧) رجال النجاشي: ٣٥٠ / ٩٤٢، رجال الشيخ: ٤١٦ / ٩٣، الفهرست: ٢٦ / ٧٩.

(٨) في نسخة " ت ": نصير.
(٩) رجال النجاشي: ٧٥ / ١٨٠، الفهرست: ١٩ / ٦٣.

(١٠) رجال الشيخ: ٤٠٨ / ٢٣.
(١١) رجال النجاشي: ٨٣ / ١٩٩.
(١٢) رجال النجاشي: ٨١ / ١٩٥.

(١٣) رجال النجاشي: ١٣٨ / ٣٥٦.
(١٤) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٦٠.

(١٥) رجال النجاشي: ٣٣٧ / ٩٠٢.
(١٦) رجال الشيخ: ٤٤٦ / ٩٥، وفيه: بشر، وفي مجمع الرجال ٥: ١٢٧ نقال عنه

كما في المتن.
(١٧) رجال النجاشي: ٣٤١ / ٩١٤.

(١٣١)
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مهران (١)، ومحمد بن أحمد بن محمد (٢)، ومحمد بن أحمد بن محمد
بن رجاء (٣)، ومحمد بن أحمد بن يحيى (٤)، ومحمد بن يحيى العطار (٥)،
ومحمد بن أسلم (٦)، ومحمد بن أورمة (٧)، ومحمد بن بندار (٨)، ومحمد

بن جرير بن رستم اآلملي (٩)، ومحمد بن جرير صاحب التأريخ (١٠)،
ومحمد بن جعفر بن أحمد (١١)، ومحمد بن حسان الرازي (١٢)، ومحمد بن

الحسن بن أبي سارة (١٣)، ومحمد بن الحسن بن (١٤) زياد الميثمي (١٥)،
ومحمد بن الحسن بن شمون (١٦)، ومحمد بن الحسين بن هارون (١٧)،
ومحمد بن الحسين بن حفص (١٨)، ومحمد بن الحسين بن سعيد (١٩)،

____________________
(١) رجال النجاشي: ٣٤٦ / ٩٣٥.

(٢) رجال النجاشي: ٣٩٧ / ١٠٦٣.
(٣) رجال النجاشي: ٣٤٢ / ٩٢٠.
(٤) رجال النجاشي: ٣٤٨ / ٩٣٩.
(٥) رجال النجاشي: ٣٥٣ / ٩٤٦.
(٦) رجال النجاشي: ٣٦٨ / ٩٩٩.

(٧) رجال النجاشي: ٣٢٩ / ٨٩١، رجال ابن داود: ٢٧٠ / ٤٣١.
(٨) رجال النجاشي: ٣٤٠ / ٩١٢.
(٩) رجال النجاشي: ٣٧٦ / ١٠٢٤

(١٠) الفهرست: ١٥٠ / ٦٥٠.
(١١) رجال النجاشي: ٣٧٢ / ١٠١٩.

(١٢) انظر مجمع الرجال ٥: ١٨٠.
(١٣) رجال النجاشي: ٣٢٤ / ٨٨٣، رجال الشيخ: ٢٧٩ / ٦٣.

(١٤) في نسخة " ت " زيادة: أبي.
(١٥) رجال النجاشي: ٣٦٣ / ٩٧٩.
(١٦) رجال النجاشي: ٣٣٥ / ٨٩٩.

(١٧) رجال الشيخ: ٤٤٤ / ٧٤، وفي بعض نسخه: ابن الحسن.
(١٨) رجال الشيخ: ٤٤٢ / ٦٢.
(١٩) رجال الشيخ: ٤٤٣ / ٦٩.

(١٣٢)
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ومحمد بن حفص بن عمرو (١)، ومحمد بن حكيم (٢)، ومحمد بن
حمران (٣)، ومحمد بن الخليل البغدادي (٤)، ومحمد بن سلمة (٥) بن

أرتبيل (٦)، ومحمد بن سنان الزاهري (٧)، ومحمد بن صدقة (٨)، ومحمد بن
عبد الله بن جعفر (٩)، ومحمد بن عبد الله بن محمد (١٠)، ومحمد بن عبد الله

بن مهران (١١)، ومحمد بن عبد الحميد (١٢)، ومحمد بن عبد الرحمن بن
قبة (١٣)، ومحمد بن عثمان بن سعيد (١٤)، ومحمد بن علي بن أبي شعبة (١٥)،

ومحمد بن علي بن إبراهيم بن موسى (١٦)، ومحمد بن علي الشلمغاني (١٧)،
ومحمد بن علي بن عبدك (١٨)، ومحمد بن علي بن محبوب (١٩)، ومحمد بن

____________________
(١) رجال الكشي: ٥٣١ / ذيل الحديث ١٠١٥.

(٢) رجال النجاشي: ٣٥٧ / ٩٥٧، رجال الشيخ: ٢٨٠ / ٨٠.

(٣) رجال النجاشي: ٣٥٩ / ٩٦٥، رجال الشيخ: ٢٨١ / ٨٤.
(٤) رجال النجاشي: ٣٢٨ / ٨٨٩.

(٥) في نسخة " م ": أسلمة.
(٦) رجال النجاشي: ٣٣٣ / ٨٩٥.
(٧) رجال النجاشي: ٣٢٨ / ٨٨٨.
(٨) رجال النجاشي: ٣٦٤ / ٩٨٣.

(٩) رجال النجاشي: ٣٥٤ / ٩٤٩، رجال الشيخ: ٤٤٨ / ١٢٤.
(١٠) رجال النجاشي: ٣٥٨ / ٩٦٢.
(١١) رجال النجاشي: ٣٥٠ / ٩٤٢.
(١٢) رجال النجاشي: ٣٣٩ / ٩٠٦.

(١٣) رجال النجاشي: ٣٧٥ / ١٠٢٣.
(١٤) رجال الشيخ: ٤٤٧ / ١٠١.

(١٥) رجال النجاشي: ٣٢٥ / ٨٨٥.

(١٦) رجال النجاشي: ٣٣٢ / ٨٩٤.
(١٧) رجال النجاشي: ٣٧٨ / ١٠٢٩، الفهرست: ١٤٦ / ٦٢٦.

(١٨) رجال النجاشي: ٣٨٢ / ١٠٤٠.
(١٩) رجال النجاشي: ٣٤٩ / ٩٤٠.

(١٣٣)
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علي بن أحمد (١)، ومحمد بن علي بن النعمان (٢)، ومحمد بن عيسى بن
عبيد (٣)، ومحمد بن فضيل بن كثير (٤)، ومحمد بن مسلم بن رباح (٥) (٦)،
ومحمد بن المفضل (٧)، ومحمد بن موسى خوراء (٨)، ومحمد بن موسى بن

عيسى (٩)، ومحمد بن الوليد الخراز (١٠) (١١)، ويحيى بن العالء (١٢) (١٣).
____________________

(١) رجال الشيخ: ٤٤٦ / ٨٩.
(٢) رجال النجاشي: ٣٢٥ / ٨٨٦، رجال الشيخ: ٢٩٦ / ٣٥٦، إال أن في بعض نسخ

رجال الشيخ: محمد بن النعمان.
(٣) رجال النجاشي: ٣٣٣ / ٨٩٦.
(٤) رجال النجاشي: ٣٦٧ / ٩٩٥.

(٥) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت ": رياح.
نقول: جعله العالمة في اإليضاح بالراء والباء المنقطة تحتها نقطة واحدة، وفي

رجال ابن داود: بالياء المثناة تحت. انظر إيضاح االشتباه: ٢٦١ / ٥٤١، ورجال ابن
داود: ١٨٤ / ١٥٠٤.

(٦) رجال النجاشي: ٣٢٣ / ٨٨٢، رجال الشيخ: ٢٩٤ / ٣١٨.
(٧) رجال النجاشي: ٣٤٠ / ٩١١.

(٨) رجال النجاشي: ٣٤٢ / ٩١٨، رجال الشيخ: ٤٤١ / ٤٨.
(٩) رجال النجاشي: ٣٣٨ / ٩٠٤.

(١٠) في نسخة " م " والمصدر: الخزاز.
(١١) رجال النجاشي: ٣٤٥ / ٩٣١.

(١٢) رجال النجاشي: ٤٤٤ / ١١٩٨.
(١٣) أبو جعفر البصري: روى الكشي: عن علي بن محمد القتيبي، قال: حدثني
الفضل بن شاذان، قال: حدثني أبو جعفر البصري وكان ثقة فاضال صالحا، صه،

(م ت). الخالصة: ١٩٠ / ٢٨.
أبو جعفر السقاء: األحول، المنجم، وكان لقى الرضا ((عليه السالم)) رآه التلعكبري

بدستكرة الملك سنة أربعين وثالثمائة، ووصف له الرضا ((عليه السالم)) وحكى حكايته،
لم جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٤٥١ / ١٢، وفيه: بدسكرة الملك.

أبو جعفر شاه الطاق: له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن
حميد، عن أحمد بن زيد الخزاعي، عنه، ست.

ويمكن أن يكون هذا هو محمد بن علي بن النعمان األحول مؤمن الطاق،
(م ت). انظر الفهرست: ١٩١ / ٨٨٦.

أبو جعفر بن أبي عوف: بخاري، من أصحاب العياشي، لم جخ، (م ت).
رجال الشيخ: ٤٥١ / ٩.

أبو جعفر البصري: د جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٨٠ / ٦.
أبو جعفر المدائني: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٥٠ / ١٥.

(١٣٤)
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٥٩٥٢ - أبو جميلة:
اسمه: المفضل بن صالح (١) (٢)

٥٩٥٣ - أبو جنادة:
اسمه: الحضين (٣) بن المخارق (٤) (٥).

٥٩٥٤ - أبو جند بن عبد عمرو (٦):
الذي عقر (٧) الجمل، من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨).

____________________
(١) كما في رجال الشيخ: ٣٠٧ / ٥٦٦، والفهرست: ١٧٠ / ٧٦٣.

(٢) أبو جميلة: ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٩ / ٤٢.
(٣) كذا في نسختي " ش " و " ت "، وفي نسخة " م ": الحصين.

نقول: قال العالمة في إيضاح االشتباه: حصين - بالحاء المهملة المضمومة
والصاد المهملة المفتوحة وإسكان الياء والنون أخيرا - ابن مخارق... إال أنه جعله

في الخالصة بضم الحاء وفتح الضاد المعجمة، فتأمل. انظر إيضاح االشتباه:
١٦٥ / ٢٣٦ والخالصة: ٢١٩ / ٣.

(٤) انظر رجال النجاشي: ١٤٥ / ٣٧٦، ورجال الشيخ: ١٩١ / ٢٢٠، وفيهما:
حصين.

(٥) أبو جنادة األعمى: له كتاب، روى عنه: ابن أبي الخطاب، جش. واقفي، م
جخ، (م ت). انظر رجال النجاشي: ٤٥٦ / ١٢٣٧، ورجال الشيخ: ٣٤٧ / ١٥.

(٦) في هامش النسخ: ابن عمرو (خ ل).
(٧) في هامش النسخ: فقر (خ ل).

(٨) رجال الشيخ: ٨٧ / ٢٣، وفيه: أبو جند بن عمرو، وفي مجمع الرجال ٧: ٢٠
نقال عنه كما في المتن.

(١٣٥)
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٥٥٩٥٥ - أبو الجوزاء:
اسمه: منبه بن عبد الله (١) (٢).

٥٩٥٦ - أبو الجوشاء:
صاحب راية أمير المؤمنين (عليه السالم) يوم خرج من الكوفة إلى صفين،

من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣)
٥٩٥٧ - أبو جهم:

اسمه: ثوير بن أبي فاختة (٤) (٥).
٥٩٥٨ - أبو الجيش:

اسمه: مظفر بن محمد (٦).
٥٩٥٩ - أبو حاتم:

اسمه: محمد بن إدريس الحنظلي (٧).
٥٩٦٠ - أبو الحارث:

اسمه: كثير بن كلثم (٨).
____________________

(١) كما في رجال النجاشي: ٤٢١ / ١١٢٩.
(٢) أبو الجوزاء التميمي: له كتاب، روى عنه: الصفار ومحمد بن عبد الجبار، جش،

(م ت). رجال النجاشي: ٤٥٩ / ١٢٥٢.
(٣) رجال الشيخ: ٨٨ / ٤٠، وفيه: أبو أبي الجوشاء.

(٤) كما في رجال النجاشي: ١١٨ / ٣٠٣.
(٥) أبو الجهم بن الحارث: وقيل: اسمه عبد الله، ل جخ، (م ت). رجال الشيخ:

.٥١ / ١
(٦) انظر رجال النجاشي: ٤٢٢ / ١١٣٠، والفهرست: ١٦٩ / ٧٥٨.

(٧) رجال الشيخ: ٤٤٨ / ١١٥، الفهرست: ١٤٧ / ٦٢٨.
(٨) رجال النجاشي: ٣١٩ / ٨٧٢.

(١٣٦)
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٥٩٦١ - أبو حازم (١):
اسمه: ميسرة بن حبيب (٢).

٥٩٦٢ - أبو حامد:
كنية ألحمد بن إبراهيم المراغي (٣)، وسليمان بن عبد الله (٤).

وفي األول أشهر (٥).
٥٩٦٣ - أبو حبيب النباجي (٦):

له كتاب، روى عنه: ابن مسكان، رجال النجاشي (٧).
وفي مشيخة الفقيه: أبو حبيب بن ناجية، روى عنه: المثنى

الحناط (٨). وفي بعض نسخه: أبو حبيب ناجية.
ويحتمل أن يكون ما نقلناه من النجاشي وما نقلناه من مشيخة الفقيه

واحدا.
٥٩٦٤ - أبو حبيش:

اسمه: تميم بن عمرو (٩).
____________________

(١) قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٥١ / ٢٦.
(٢) رجال الشيخ: ٣١٠ / ٦١٣.

(٣) كما في رجال الكشي: ٥٣٤ / ١٠١٩، ورجال الشيخ: ٣٩٧ / ١٤.
(٤) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٨٦.

(٥) أبو حبشة: ل جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٥١ / ٥، وفيه: أبو حية (حبسة
خ ل)، وفي مجمع الرجال ٧: ٢١ نقال عنه: أبو حبشة.

(٦) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت ": النياجي، وفي هامشيهما: النباحي (خ ل).
نقول: ضبطه العالمة في اإليضاح بالنون المشددة بعد الالم والباء المنقطة تحتها

نقطة والجيم. انظر إيضاح االشتباه: ٣٢٣ / ٧٨٠.
(٧) رجال النجاشي: ٤٥٨ / ١٢٥١.

(٨) مشيخة الفقيه ٤: ٦٢، وفيها: أبي حبيب ناجية.
(٩) انظر رجال الشيخ: ٥٨ / ٢، والخالصة: ٢٨ / ٣، ورجال ابن داود: ٥٩ / ٢٧٤،

وفي الجميع: أبا حبش، إال أن في بعض نسخ رجال الشيخ: أبا حنش.

(١٣٧)
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٥٩٦٥ - أبو الحجاج:
اسمه: عبيد الله بن صالح (١) (٢).

٥٩٦٦ - أبو حذيفة:
اسمه: إسحاق بن بشر (٣).

٥٩٦٧ - أبو الحر:
اسمه: أديم بن الحر (٤).

٥٩٦٨ - أبو حسان:
كنية لجميل بن زياد (٥)، وموسى بن عبيدة (٦) (٧).

٥٩٦٩ - أبو الحسن بن الحصين:
ينزل األهواز، ثقة، من أصحاب الهادي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨) (٩).

____________________
(١) كما في رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١٠٧.

(٢) أبو الحجاج: روى عنه: عثمان بن عيسى، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٥١ / ٢٣.
(٣) رجال النجاشي: ٧٢ / ١٧١، رجال الشيخ: ١٦٢ / ١٣٧.

(٤) انظر رجال الكشي: ٣٤٧ / ٦٤٥.
(٥) رجال الشيخ: ١٧٧ / ٣٧.

(٦) رجال الشيخ: ٣٠٠ / ٤٣٤.
(٧) أبو حسان العجلي: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٥١ / ١٧.

أبو حسان األنماطي: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٥١ / ١٨.
(٨) رجال الشيخ: ٣٩٣ / ١، وفيه: أبو الحصين بن الحصين، (أبو الحسين بن

الحسين خ ل).
(٩) أبو الحسن األحمسي: الظاهر أنه الحسين بن عثمان، ويحتمل غيره، (م ت).

أبو الحسن الخراساني: ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٧٠ / ٦.
أبو الحسن األصبهاني: ق، (م ت). انظر الكافي ٢: ١٧٨ / ١٢ و ٦: ٣٣٦ / ٧.

أبو الحسن بن عشاية: روى عنه حميد حديثا واحدا، لم جخ، (م ت). رجال
الشيخ: ٤٥١ / ١٠، وفيه: عشابة، وفي مجمع الرجال ٧: ٢٦ نقال عنه: عشاية.

أبو الحسن بن علي بن بالل: دي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٩٤ / ١٣.

(١٣٨)
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٥٩٧٠ - أبو الحسن المدائني:
عامي المذهب، كثير التصانيف في السير، له كتاب الخونة (١) ألمير

المؤمنين (عليه السالم)، الفهرست (٢).
وكأنه هو المذكور بعنوان: علي بن محمد المدائني (٣).

وأبو الحسن: كنية أيضا لعبد العزيز بن عبد الله (٤)، وعلي بن أبي
أبو الحسن الليثي: له كتاب، أخبرنا: ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن

الحميري، عن هارون بن مسلم، عنه، عن رجاله، ست، (م ت). الفهرست:
.١٨٦ / ٨٣٨

أبو الحسن الميموني: له كتاب الحج، ست، (م ت). الفهرست: ١٨٤ / ٨٢٢.
أبو الحسن الميموني: مضطرب جدا، له كتاب الحج، وكان قاضيا بمكة سنين

كثيرة، قرأت هذا الكتاب عليه، جش، (م ت). رجال النجاشي: ٤٦١ / ١٢٦٢.
أبو الحسن النهدي: له كتاب، روى عنه: محمد بن علي بن محبوب، جش،

(م ت). رجال النجاشي: ٤٥٧ / ١٢٤٥.
أبو الحسن النهدي: له كتاب، أخبرنا: الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن
محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، ست، (م ت).

الفهرست: ١٨٩ / ٨٦٦.
أبو الحسن النهدي: له كتاب رواه الصدوق - في الصحيح - عن الوشاء عنه،

(م ت). مشيخة الفقيه ٤: ١٠٢.
أبو الحسن الحذاء: روى عنه: الوشاء، (م ت). انظر التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٨٤،

وفيه: أبو الحسن الخزاز.
أبو الحسن الخزاز: أحمد بن النضر، (م ت). كما في رجال النجاشي:

.٩٨ / ٢٤٤
____________________

(١) كذا في النسخ، وفي المصدر: كتاب الحروف. وقال الشيخ في الفهرست عند
ترجمة علي بن محمد المدائني: وله كتاب مقتل الحسين (عليه السالم)، وكتاب الخونة

ألمير المؤمنين (عليه السالم) فتأمل. انظر الفهرست: ٩٥ / ٤٠٦.
(٢) الفهرست: ١٩٢ / ٨٩٦.

(٣) تقدم برقم: ٣٦٩٩ / ٢٢٩.
(٤) كما في رجال الشيخ: ٤٣١ / ٢٦.

(١٣٩)
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حمزة البطائني (١)، وعلي بن أبي صالح (٢)، وعلي بن أبي سهل (٣)، وعلي
بن أبي قرة (٤)، وعلي بن محمد (٥) بن أبي القاسم (٦)، وعلي بن إبراهيم بن
محمد (٧)، وعلي بن إبراهيم بن هاشم (٨)، وعلي بن أحمد بن الحسين (٩)،
وعلي بن أحمد بن علي (١٠)، وعلي بن إسحاق بن عبد الله (١١) وعلي بن

إسماعيل بن شعيب (١٢)، وعلي بن أحمد بن نصر (١٣)، وعلي بن أسباط (١٤)،
وعلي بن بالل البغدادي (١٥)، وعلي بن بالل بن أبي معاوية (١٦)، وعلي بن

جعفر القمي (١٧)، وعلي بن جعفر بن محمد (١٨)، وعلي بن حسان
____________________

(١) رجال النجاشي: ٢٤٩ / ٦٥٦.

(٢) رجال النجاشي: ٢٥٧ / ٦٧٥.

(٣) رجال النجاشي: ٢٦٣ / ٦٨٨.
(٤) رجال الشيخ: ٣٨٨ / ١٩.

(٥) ابن محمد، لم ترد في نسختي " م " و " ت ".
(٦) انظر رجال النجاشي: ٢٦١ / ٦٨٣، والخالصة: ١٠٠ / ٤٨، ورجال ابن داود:

١٤٠ / ١٠٧٣، إال أن في رجال النجاشي: علي بن أبي القاسم.
(٧) كما في رجال النجاشي: ٢٦٢ / ٦٨٧.

(٨) رجال النجاشي: ٢٦٠ / ٦٨٠.

(٩) رجال النجاشي: ٢٦٨ / ٧٠٢.
(١٠) رجال الشيخ: ٤٣٠ / ١٥.

(١١) رجال النجاشي: ٢٧٩ / ٧٣٩.

(١٢) رجال النجاشي: ٢٥١ / ٦٦١.
(١٣) انظر الخالصة: ٢٣٥ / ٢٧، ورجال ابن داود: ٢٦٠ / ٣٣٢.

(١٤) رجال النجاشي: ٢٥٢ / ٦٦٣.
(١٥) رجال الشيخ: ٣٨٨ / ٥.

(١٦) رجال النجاشي: ٢٦٥ / ٦٩٠.
(١٧) كما في الخالصة: ٢٣٥ / ٢٨.
(١٨) رجال النجاشي: ٢٥١ / ٦٦٢.

(١٤٠)
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الواسطي (١) (٢)، وعلي بن الحسن بن محمد (٣)، وعلي بن الحسن بن
رباط (٤)، وعلي بن الحسن بن علي بن فضال (٥)، وعلي بن الحسن بن

الحجاج (٦)، وعلي بن الحسين بن علي المسعودي (٧)، وعلي بن الحسين
بن علي الطبري (٨)، وعلي بن الحسين بن موسى بن بابويه (٩)، وعلي بن

الحكم بن الزبير (١٠)، وعلي بن خليد (١١)، وعلي بن رئاب (١٢)، وعلي بن
سعيد بن رزام (١٣)، وعلي بن سليمان بن الحسن (١٤)، وعلي بن

سيف (١٥) (١٦)، وعلي بن صالح (١٧)، (وعلي بن عبيد الله (١٨) بن محمد (١٩)،
____________________

(١) كنيته أبو الحسين، (م ت). انظر رجال النجاشي: ٢٧٦ / ٧٢٦ والخالصة: ٩٦ / ٣٠.
(٢) كما في رجال ابن داود: ١٣٦ / ١٠٢٩.

(٣) رجال النجاشي: ٢٥٤ / ٦٦٧.

(٤) رجال النجاشي: ٢٥١ / ٦٥٩.

(٥) رجال النجاشي: ٢٥٧ / ٦٧٦.
(٦) رجال الشيخ: ٤٣٢ / ٣٦.

(٧) رجال النجاشي: ٢٥٤ / ٦٦٥.
(٨) رجال الشيخ: ٤٢٩ / ٥.

(٩) رجال النجاشي: ٢٦١ / ٦٨٤، رجال الشيخ: ٤٣٢ / ٣٤.
(١٠) رجال النجاشي: ٢٧٤ / ٧١٨.
(١١) رجال الكشي: ٣٤٦ / ٦٤٤.

(١٢) رجال النجاشي: ٢٥٠ / ٦٥٧.

(١٣) رجال النجاشي: ٢٥٩ / ٦٧٧.

(١٤) رجال النجاشي: ٢٦٠ / ٦٨١.
(١٥) في نسخة " ت ": يوسف.

(١٦) كما في الخالصة: ١٠٢ / ٦٦، ورجال ابن داود: ١٣٩ / ١٠٥٦، وفي رجال
النجاشي: ٢٧٨ / ٧٢٩: أبو الحسين.

(١٧) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٢٩٠.
(١٨) في نسخة " ت ": عبد الله.

(١٩) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٢٨٩.

(١٤١)
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وعلي بن عبيد الله بن علي (١)، وعلي بن علي (٢)، وعلي بن عبد الله بن
عمران (٣))، وعلي بن عبد الله بن محمد (٤)، وعلي بن عبد الله العطار (٥)،

وعلي بن عبد الله بن غالب (٦)، وعلي بن عبد الرحمن (٧)، وعلي بن عقبة (٨)،
وعلي بن عمر األعرج (٩)، وعلي بن كردين (١٠)، وعلي بن الفضل (١١)، وعلي

بن محمد بن إبراهيم بن أبان (١٢)، وعلي بن محمد بن جعفر (١٣)، وعلي بن
محمد بن شيران (١٤)، وعلي بن محمد بن شيرة (١٥)، وعلي بن محمد بن

عبد الله (١٦)، وعلي بن محمد بن العباس (١٧)، وعلي بن محمد بن (١٨) العدوي
،(١٩)

____________________
(١) انظر رجال النجاشي: ٢٥٦ / ٦٧١، والخالصة: ٩٧ / ٣٢، ورجال ابن داود:

١٣٩ / ١٠٥٩، وفي الجميع: علي بن عبيد الله بن الحسين بن علي.
(٢) رجال النجاشي: ٢٧٦ / ٧٢٧.

(٣) رجال النجاشي: ٢٦٨ / ٦٩٨. وما بين القوسين لم يرد في نسخة " م ".
(٤) رجال النجاشي: ٢٦٦ / ٦٩٢، رجال الشيخ: ٤٣٢ / ٣٥.

(٥) رجال النجاشي: ٢٥٤ / ٦٦٦.

(٦) رجال النجاشي: ٢٧٥ / ٧٢٢.

(٧) رجال النجاشي: ٢٦٩ / ٧٠٦.

(٨) رجال النجاشي: ٢٧١ / ٧١٠.

(٩) رجال النجاشي: ٢٥٦ / ٦٧٠.
(١٠) الفهرست: ٩٧ / ٤٢٣.

(١١) رجال النجاشي: ٢٥٦ / ٦٧٢.

(١٢) رجال النجاشي: ٢٦٠ / ٦٨٢.

(١٣) رجال النجاشي: ٢٦٢ / ٦٨٦.

(١٤) رجال النجاشي: ٢٦٩ / ٧٠٥.

(١٥) رجال النجاشي: ٢٥٥ / ٦٦٩.
(١٦) رجال النجاشي: ٢٦٦ / ٦٩٢ و ٢٦٧ / ٦٩٣ و ٢٦٩ / ٧٠٣.

(١٧) رجال النجاشي: ٢٦٩ / ٧٠٤.
(١٨) ابن، لم ترد في نسخة " م ".

(١٩) كما في رجال ابن داود: ١٤١ / ١٠٨١، وفي رجال النجاشي: ٢٦٣ / ٦٨٩
والخالصة: ١٠١ / ٤٩: علي بن محمد العدوي.

(١٤٢)
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وعلي بن محمد بن محمد (١)، وعلي بن محمد بن علي بن سعد (٢)، وعلي
بن محمد بن علي بن عمر (٣)، وعلي بن محمد بن فيروزان (٤)، وعلي بن

محمد بن القتيبة (٥)، وعلي بن محمد الكرخي (٦)، وعلي بن محمد بن يوسف (٧)،
وعلي بن منصور (٨)، وعلي بن مهزيار (٩)، وعلي بن مهدي (١٠)، وعلي بن

ميمون (١١)، وعلي بن النعمان (١٢)، وعلي بن هاشم (١٣)، وعلي بن يقطين (١٤).
ومحمد بن إبراهيم بن يوسف (١٥)، ومحمد بن أحمد بن محمد (١٦)،

ومحمد بن أحمد بن داود (١٧)، ومحمد بن أحمد بن عبد الله (١٨) الهاشمي (١٩)،
____________________

(١) رجال الشيخ: ٤٣٢ / ٣٠.
(٢) رجال النجاشي: ٢٥٧ / ٦٧٣.
(٣) رجال النجاشي: ٢٥٩ / ٦٧٩.

(٤) رجال الشيخ: ٤٢٩ / ٧.
(٥) رجال النجاشي: ٢٥٩ / ٦٧٨.
(٦) رجال النجاشي: ٢٦٨ / ٧٠١.
(٧) رجال النجاشي: ٢٦٨ / ٦٩٩.
(٨) رجال النجاشي: ٢٥٠ / ٦٥٨.

(٩) رجال الكشي: ٥٤٩ / ١٠٣٩، رجال النجاشي: ٢٥٣ / ٦٦٤.
(١٠) رجال النجاشي: ٢٧٧ / ٧٢٨.

(١١) رجال النجاشي: ٢٧٢ / ٧١٢، رجال الشيخ: ١٤٠ / ٣٩.
(١٢) رجال النجاشي: ٢٧٤ / ٧١٩.

(١٣) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٢٩٣.
(١٤) رجال النجاشي: ٢٧٣ / ٧١٥.

(١٥) رجال النجاشي: ٣٧٢ / ١٠١٥، رجال الشيخ: ٤٤٧ / ١٠٧.
(١٦) رجال النجاشي: ٣٨٢ / ١٠٣٨.

(١٧) رجال النجاشي: ٣٨٤ / ١٠٤٥، رجال الشيخ: ٤٤٧ / ١٠٩، الفهرست: ١٣٦ / ٦٠٣.
(١٨) كذا في نسختي " ش " و " م "، وفي نسخة " ت ": عبيد الله.

(١٩) انظر رجال الشيخ: ٤٤٢ / ٥٩، ورجال ابن داود: ١٦٣ / ١٢٩٧، وفيهما: محمد
ابن أحمد بن عبيد الله.

(١٤٣)
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ومحمد بن أحمد الزاهد (١)، ومحمد بن أحمد بن محزوم (٢)، ومحمد بن
جعفر بن محمد بن جعفر (٣)، ومحمد بن الحسين بن سفرجلة (٤)، ومحمد

ابن الحسين بن موسى (٥)، ومحمد بن داود بن سليمان (٦)، ومحمد بن
عبد الله بن سعيد (٧)، ومحمد بن موسى بن يعقوب (٨)، ومحمد بن سعيد

الكشي (٩)، ومحمد بن يحيى الفارسي (١٠).
ومعلى بن محمد (١١)، ومعاوية بن وهب البجلي (١٢)، وموسى بن

جعفر بن وهب (١٣)، وموسى بن الحسن بن عامر (١٤)، وموسى بن الحسن
ابن محمد (١٥)، ونصر بن عامر (١٦)، وهارون بن يحيى (١٧).

____________________
(١) رجال الشيخ: ٤٤٥ / ٨٢، وفي بعض نسخه: أبو الحسين.

(٢) كذا في النسخ. انظر رجال الشيخ: ٤٤٣ / ٦٦، وفيه: محمد بن أحمد بن مخزوم
المقرئ، يكنى أبا الحسين.

(٣) رجال الشيخ: ٤٤١ / ٥٧.
(٤) رجال النجاشي: ٣٨٨ / ١٠٤٨.
(٥) رجال النجاشي: ٣٩٨ / ١٠٦٥.

(٦) رجال الشيخ: ٤٤٤ / ٧٥.
(٧) رجال الشيخ: ٢٨٧ / ١٩٨.
(٨) رجال الشيخ: ٤٤٤ / ٧٦.

(٩) رجال الشيخ: ٤٤٠ / ٣٦، وفي بعض نسخه: ابن سعد.
(١٠) رجال الشيخ: ٤٣٩ / ٢٦.

(١١) رجال النجاشي: ٤١٨ / ١١١٧.

(١٢) رجال النجاشي: ٤١٢ / ١٠٩٧.

(١٣) رجال النجاشي: ٤٠٦ / ١٠٧٦.

(١٤) رجال النجاشي: ٤٠٦ / ١٠٧٨.

(١٥) رجال النجاشي: ٤٠٧ / ١٠٨٠.

(١٦) رجال النجاشي: ٤٢٨ / ١١٥٠.
(١٧) رجال الشيخ: ٤٤٩ / ٤.

(١٤٤)
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وأحمد بن محمد بن أبي الغرائب (١)، وأحمد بن محمد بن داود (٢)،
وأحمد بن محمد بن علي بن عمر (٣)، وأحمد بن محمد بن عمران (٤)،

وأحمد بن محمد بن عيسى القسري (٥)، وأحمد بن النضر (٦).
وثوير بن عمارة (٧)، وجلبة بن عياض (٨)، وحمدويه بن نصير (٩)،

وحمران بن أعين (١٠)، وحمزة بن زياد (١١)، والعباس بن علي (١٢)، وحنظلة بن
زكريا (١٣)، ودارم بن قبيصة (١٤)، وزرارة بن أعين (١٥)، وسعدان بن مسلم (١٦)،

____________________
(١) رجال الشيخ: ٤١٠ / ٣٢، وفيه: ابن أبي الغريب.

(٢) رجال الشيخ: ٤١٣ / ٦٥، وفيه: أبا الحسين، وفي مجمع الرجال ١: ١٤٣ نقال
عنه كما في المتن.

(٣) رجال النجاشي: ٩٢ / ٢٢٩، رجال الشيخ: ٤١٦ / ٩٥، الفهرست: ٢٦ / ٨٢.
(٤) رجال النجاشي: ٨٥ / ٢٠٦.

(٥) رجال الشيخ: ٤١٣ / ٦٣.
(٦) رجال النجاشي: ٩٨ / ٢٤٤.

(٧) رجال الشيخ: ١٧٤ / ١٢، وفيه: ثور بن عمارة... أبو الحسين (ثوير بن عمار
أبو الحسن نسخة بدل)، وفي مجمع الرجال ١: ٣٠٤ نقال عنه كما في المتن.

(٨) رجال النجاشي: ٢٣٨ / ٣٣٠.
(٩) رجال الشيخ: ٤٢١ / ٩.

(١٠) رجال الشيخ: ١٣٢ / ٤١.
(١١) رجال الشيخ: ١٩١ / ٢١٦.
(١٢) رجال الشيخ: ٤٣١ / ٢٤.

(١٣) رجال النجاشي: ١٤٧ / ٣٨٠، رجال الشيخ: ٤٢٣ / ٣٠، إال أن في رجال
الشيخ: أبا الحسين.

(١٤) رجال النجاشي: ١٦٢ / ٤٢٩.
(١٥) رجال النجاشي: ١٧٥ / ٤٦٣، رجال الشيخ: ٢١٠ / ٩٠، الفهرست: ٧٤ / ٣١٣.

(١٦) رجال النجاشي: ١٩٢ / ٥١٥.

(١٤٥)
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وسالمة بن محمد (١)، وسيف بن سليمان (٢).
٥٩٧١ - أبو الحسين بن هالل:

ثقة، من أصحاب الهادي (عليه السالم) (٣)، رجال الشيخ (٤) (٥).
وأبو الحسين: كنية أيضا لعلي بن محمد بن جعفر (٦)، وعلي بن

أحمد بن محمد بن أبي جيد (٧)، وعلي بن وصيف (٨) (٩)، وكليب بن
____________________

(١) رجال النجاشي: ١٩٢ / ٥١٤، رجال الشيخ: ٤٢٧ / ٤.
(٢) رجال النجاشي: ١٨٩ / ٥٠٥.

(٣) صه، (م ت). الخالصة: ١٨٨ / ١٠.
(٤) رجال الشيخ: ٣٩٣ / ٥.

(٥) أبو الحسين بن أبي طاهر الطبري: قيل: اسمه علي بن الحسين، روى عن أبي
جعفر األسدي وعن جعفر بن محمد بن مالك، وهو من غلمان العياشي. له كتاب

مداواة الجسد لحياة األبد، ست، لم جخ، (م ت).
انظر رجال الشيخ: ٤٥٢ / ١٩ والفهرست: ١٨٤ / ٨٢٧.

أبو الحسين السوسجردي: من عيون أصحابنا وصالحيهم المتكلمين، له كتاب
في اإلمامة، وكان قد حج على قدميه خمسين حجة، صه، اسمه: محمد بن بشر

الحمدوني، (م ت).
انظر الخالصة: ١٤٣ / ٣١ ضمن ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن قبة، ورجال

النجاشي: ٣٨١ / ١٠٣٦.
أبو الحسين بن معمر الكوفي: له كتب، منها: كتاب قرب اإلسناد، ذكره ابن

النديم،، ست، (م ت). فهرست ابن النديم: ٢٧٨، الفهرست: ١٨٩ / ٨٦٩.
أبو الحسين الملبذي: من أهل سرخس، من أهل األدب والمعرفة في وقت

الظاهرية، لم جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٤٥١ / ٢، وفيه: الملبدي، ولم يرد
فيه أيضا: من أهل سرخس، ووردت في مجمع الرجال ٧: ٣٢ نقال عنه.

(٦) كما في رجال النجاشي: ٢٦٢ / ٦٨٥.
(٧) انظر رجال النجاشي: ٥٤ / ١٢٣ ترجمة الحسين بن المختار، ورجال النجاشي:

٣٥٤ / ٩٤٨ ترجمة محمد بن الحسن بن فروخ.
(٨) في نسخة " م ": وضيف.

(٩) انظر رجال النجاشي: ٢٧١ / ٧٠٩.

(١٤٦)
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معاوية (١)، ومالك بن عطية (٢)، ومحمد بن بحر (٣)، ومحمد بن بشر
الحمدوني (٤)، ومحمد بن جعفر بن عون (٥)، ومحمد بن العباس بن

الوليد (٦)، ومحمد بن علي بن الفضل (٧)، ومحمد بن علي بن معمر (٨)،
ومنصور بن العباس (٩)، وعثمان بن زياد (١٠)، ويحيى بن الحسن (١١)، ويحيى

بن زكريا الترماشيري (١٢)، ومحمد بن محمد بن يحيى (١٣)، وأحمد
ابن الحسن بن علي بن فضال (١٤)، وأحمد بن الحسين بن عبيد الله (١٥)،
وأحمد بن داود بن علي (١٦)، وأحمد بن محمد بن علي (١٧)، وأحمد بن

____________________
(١) رجال النجاشي: ٣١٨ / ٨٧١.

(٢) رجال النجاشي: ٤٢٢ / ١١٣٢.

(٣) رجال النجاشي: ٣٨٤ / ١٠٤٤.

(٤) رجال النجاشي: ٣٨١ / ١٠٣٦.
(٥) كما في رجال ابن داود: ٢٧١ / ٤٣٧، إال أن في رجال النجاشي: ٣٧٣ / ١٠٢٠

والخالصة: ١٦٠ / ١٤٥ ورجال ابن داود: ١٦٨ / ١٣٣٧: محمد بن جعفر بن
محمد بن عون.

(٦) رجال الشيخ: ٤٤٤ / ٧٢.
(٧) رجال الشيخ: ٤٤٣ / ٧٠، الفهرست: ١٥٩ / ٧٠٨، إال أن في الفهرست: أبا

الحسن.
(٨) رجال الشيخ: ٤٤٢ / ٦٠.

(٩) رجال النجاشي: ٤١٣ / ١١٠٢.
(١٠) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٩٩.

(١١) رجال النجاشي: ٤٤١ / ١١٨٩.
(١٢) رجال النجاشي: ٤٤٢ / ١١٩٣، وفيه: النرماشيري.

(١٣) رجال الشيخ: ٤٥١ / ١ باب الكنى.
(١٤) رجال النجاشي: ٨٠ / ١٩٤، الفهرست: ٢٤ / ٧٢.

(١٥) كما في الخالصة: ٨ / ٦ ترجمة: إسماعيل بن مهران.
(١٦) الفهرست: ٢٩ / ٨٧.

(١٧) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٧٠، وفي بعض نسخه: أحمد بن علي الكوفي.

(١٤٧)
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ميثم (١)، وإسحاق بن الحسن (٢)، وآدم بن المتوكل (٣)، وأيوب بن نوح (٤)،
وبسطام بن سابور (٥)، ورجاء بن يحيى (٦)، وزيد بن علي (عليه السالم) (٧)، وسعيد

ابن أبي الجهم (٨) (٩).
٥٩٧٢ - أبو الحصين بن الحصين:

الحصيني، ثقة، من أصحاب الجواد (عليه السالم) (١٠)، رجال الشيخ (١١) (١٢).
وأبو الحصين: كنيته أيضا لزحر (١٣) بن عبد الله (١٤)، وزحر (١٥) بن

زياد (١٦).
____________________

(١) رجال النجاشي: ٨٨ / ٢١٦، الفهرست: ٢٥ / ٧٧، إال أن في الفهرست:
أبا الحسن.

(٢) رجال النجاشي: ٧٤ / ١٧٨.
(٣) رجال النجاشي: ١٠٤ / ٢٦٠.
(٤) رجال النجاشي: ١٠٢ / ٢٥٤.

(٥) رجال الشيخ: ١٧٢ / ٧٥، وفيه: أبو الحسن، وفي مجمع الرجال ١: ٢٥٩ نقال
عنه: أبو الحسين.

(٦) رجال النجاشي: ١٦٦ / ٤٣٩، رجال الشيخ: ٣٨٧ / ٢.
(٧) رجال الشيخ: ١٣٥ / ١.

(٨) رجال النجاشي: ١٧٩ / ٤٧٢.
(٩) أبو الحسين األزدي: ليس أحد هؤالء، (م ت).

أبو الحسين الرازي: ليس بأحد هؤالء، (م ت).
(١٠) صه، (م ت). الخالصة: ١٨٧ / ٨، وفيها بدل الحصيني: الحسيني، وفي

النسخة الخطية منها كما في المتن.
(١١) رجال الشيخ: ٣٧٩ / ٢.

(١٢) أبو الحصين األسدي: له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد،
عن القاسم بن إسماعيل، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٩١ / ٨٨٠.

(١٣) في نسختي " م " و " ت ": لزجر.
(١٤) كما في النجاشي: ١٧٦ / ٤٦٥.

(١٥) في نسختي " م " و " ت ": وزجر.
(١٦) انظر رجال الشيخ: ٢١١ / ٩٣.

(١٤٨)
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٥٩٧٣ - أبو حفص:
كنية لعمر بن أبان (١)، وعمر بن عنكثة (٢)، وعمر بن هارون (٣)، وعمر

الرماني (٤)، وعمر بن حفص (٥)، وعمر بن سعيد (٦) (٧)
٥٩٧٤ - أبو الحكم:

كنية لهشام بن سالم (٨)، وعمار بن اليسع (٩).
٥٩٧٥ - أبو حكيم:

كنية لمعاوية بن حكيم (١٠)، وزيد بن عبد الله (١١)، ودينار األزدي (١٢).
٥٩٧٦ - أبو حماد:

كنية لربيع بن عاصم (١٣)، ورزيق (١٤) بن دينار (١٥)، والمفضل بن سعيد (١٦).
____________________

(١) انظر رجال النجاشي: ٢٨٥ / ٧٥٩، ورجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٧٠.
(٢) كما في رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٨٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٨٥.
(٤) انظر رجال النجاشي: ٢٨٥ / ٧٥٧، ورجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٦٤، والفهرست:

.١١٦ / ٥١٦
(٥) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٩٨.
(٦) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٥٢.

(٧) أبو حفص األعشى: الظاهر أنه عمر بن خالد الثقة، (م ت).
(٨) كما في رجال النجاشي: ٤٣٤ / ١١٦٥.

(٩) انظر رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٤٣.
(١٠) انظر رجال النجاشي: ٤١١ / ١٠٩٦ و ٤١٢ / ١٠٩٨.

(١١) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٩.
(١٢) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٣٢.

(١٣) كما في رجال الشيخ: ٢٠٤ / ١٩.
(١٤) في نسختي " م " و " ت ": زريق.

(١٥) انظر رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٢.
(١٦) رجال النجاشي: ٤١٦ / ١١١٣.

(١٤٩)
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٥٩٧٧ - أبو حمراء:
خادم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ

.(١)
٥٩٧٨ - أبو حمران:

اسمه: موسى بن إبراهيم (٢).
٥٩٧٩ - أبو حمزة:

كنية ألنس بن مالك (٣)، وثابت بن دينار (٤) (٥).
٥٩٨٠ - أبو حميد:

اسمه: عمر بن قيس (٦)
٥٩٨١ - أبو حنش األزدي:

من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).
٥٩٨٢ - أبو حنيفة:

كنية لسعيد بن بيان (٨)، ونعمان بن ثابت (٩) (١٠).
____________________

(١) رجال الشيخ: ٨٦ / ٢.
(٢) كما في رجال النجاشي: ٤٠٧ / ١٠٨٢.

(٣) كما في رجال الشيخ: ٢١ / ٥.
(٤) انظر رجال النجاشي: ١١٥ / ٢٩٦، ورجال الشيخ: ١١٠ / ٣، والفهرست: ٤١ / ١٣٨.

(٥) أبو حمزة: ضا، مواله، جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٧٠ / ١٤.
أبو حمزة الغنوي: له كتاب، أخبرنا: ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن

الصفار، عن عبد الله بن الصلت، عنه، ست، لم جخ، (م ت).
انظر الفهرست: ١٨٦ / ٨٤٠ ورجال الشيخ: ٤٥٢ / ٢٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٠٥، وفيه: أخو حميد، وفي مجمع الرجال ٤: ٢٦٣ نقال
عنه: أبو حميد.

(٧) رجال الشيخ: ٨٨ / ٣٦.
(٨) كما في رجال النجاشي: ١٨٠ / ٤٧٦، ورجال الشيخ: ٢١٤ / ٤٥.

(٩) انظر رجال الشيخ: ٣١٥ / ٢٤.
(١٠) وكنية لمحمد بن يحيى، كما يظهر من الكافي، (م ت). الكافي ١: ٣٧٦ / ١.

(١٥٠)
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٥٩٨٣ - أبو حيان وأبو الجحاف (١):
قال ابن عقدة: إنهما ثقتان (٢)، الخالصة (٣).

٥٩٨٤ - أبو حيون:
له كتاب المالحم (٤)، روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله (٥)،

الفهرست (٦).
٥٩٨٥ - أبو حية:

اسمه: طارق بن شهاب (٧).
٥٩٨٦ - أبو خالد الزبالي:

من أهل زبالة (٨)، من أصحاب الكاظم (عليه السالم)، رجال الشيخ (٩). ثم قال
في هذا الباب أيضا: إن أبا خالد الزيال مجهول (١٠).

وال يبعد أن يكونا (١١) واحدا.
____________________
(١) أبو الجحاف تقدم برقم: ٥٩٤٦.

(٢) الظاهر أنهما من العامة، ومن رواتهم كما يظهر من البخاري وغيره، (م ت).
انظر التأريخ الكبير ٣: ٢٣٣ / ٧٩٠ و ٨: ٢٧٦ / ٢٩٨١ وتقريب التهذيب ١:

٢٣٣ / ٣٢ و ٢: ٣٤٨ / ٧٠
(٣) الخالصة: ١٩١ / ٤٣ و ٤٤.

(٤) أخبرنا به: ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن سعد والحميري، عن أحمد
ابن أبي عبد الله، عنه، ست، (م ت).

(٥) لم جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٤٥٢ / ٢١.
وكذا جش، (م ت). رجال النجاشي: ٤٥٨ / ١٢٥٠.

(٦) الفهرست: ١٨٦ / ٨٣٩.
(٧) كما في رجال الشيخ: ٦٩ / ١.

(٨) في نسخة " ت ": الزيالي من أهل زيالة.
(٩) رجال الشيخ: ٣٤٧ / ٨.

(١٠) رجال الشيخ: ٣٤٧ / ١٤، وفيه: الذيال.
(١١) في نسخة " ت ": يكون.

(١٥١)
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وفي الكافي في مولد أبي الحسن موسى (عليه السالم) ما يدل على حسن
عقيدته ومحبته (١).

٥٩٨٧ - أبو خالد السجستاني:
من أصحاب الرضا (عليه السالم)، رجال الشيخ (٢). وقال الكشي: حمدويه

وإبراهيم قاال: حدثنا محمد بن عثمان قال: حدثنا أبو خالد السجستاني أنه
لما مضى أبو الحسن (عليه السالم) وقف عليه ثم نظر في نجومه، فزعم أنه قد مات

فقطع على موته وخالف أصحابه (٣) (٤).
____________________

(١) الكافي ١: ٣٩٨ / ٣.
(٢) رجال الشيخ: ٣٧٠ / ١٠.

(٣) رجال الكشي: ٦١٢ / ١١٣٩.
(٤) أبو خالد السجستاني: وقف على موسى بن جعفر (عليه السالم)، ثم قال بموته لنظره في

نجومه وخالف أصحابه، ذكره الكشي عن حمدويه وإبراهيم، عن محمد بن عثمان.
الرازي والباللي والمحمودي والدهقان والعمري - بفتح العين -: ثم قال أبو

عمرو الكشي، حكى بعض الثقاة بنيسابور، وذكر توقيعا طويال يتضمن العتب على
إسحاق بن إسماعيل وذم سيرته في أيام الماضي [(عليه السالم)] وأيامه، وإقامة إبراهيم بن

عبدة والدعاء له، وأمر ابن عبدة أن يحمل ما يحمل إليه من حقوقه إلى الرازي.
وفي الكتاب: يا أبا إسحاق إقرأ كتابنا على الباللي (رضي الله عنه) فإنه الثقة المأمون العارف

بما يجب عليه، وأقرأه على المحمودي عافاه الله فما أحمدنا بطاعته، فإذا وردت
بغداد فاقرأه على الدهقان وكيلنا وثقتنا والذي يقبض من موالينا.

ومنه: وال تخرجن من البلد حتى تلقى العمري (رضي الله عنه) برضائي عنه، وتسلم إليه
وتعرفه ويعرفك، فإنه الطاهر األمين العفيف، القريب منا وإلينا، صه، (م ت).

الخالصة: ١٩٠ / ٣٢.
نقول: الظاهر أن هذا الكالم لترجمتين، األولى أبو خالد السجستاني، والثانية

الرازي والباللي والمحمودي والدهقان والعمري، فتأمل.
أبو خالد بن عمرو بن خالد الواسطي: له كتاب، ذكره ابن النديم، ست،

(م ت). فهرست ابن النديم: ٢٧٥، الفهرست: ١٨٩ / ٨٦٨.
أبو خالد الفزاري: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٥٠ / ١٢.

(١٥٢)
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٥٩٨٨ - أبو خالد القماط:
اسمه: يزيد (١) (٢).

٥٩٨٩ - أبو خالد الكابلي:
اسمه: وردان (٣) (٤).

وأبو خالد: كنية أيضا إلسماعيل بن سلمان (٥) (٦)، والحارث بن قيس
بن خالد (٧)، وداود بن الهيثم (٨)، وعمرو بن خالد (٩)، ويحيى بن يزيد (١٠)،

ويعقوب بن قيس (١١)، ومحمد بن مهاجر (١٢)، ويزيد األعور (١٣).
٥٩٩٠ - أبو خداش:

اسمه: عبد الله بن خداش (١٤) (١٥).
____________________

(١) كما في رجال النجاشي: ٤٥٢ / ١٢٢٣.
(٢) ويظهر من الكشي عند ترجمة عبد الله بن ميمون أن أبا خالد القماط اسمه:

صالح، (منه قده). رجال الكشي: ٣٨٩ / ٧٣١.
نقول: وذكر الكشي أيضا أن اسم أبي خالد القماط: يزيد. انظر رجال الكشي

٤١١ / ذيل الحديث ٧٧٤ عند ترجمة أبو خالد القماط.
(٣) انظر رجال الكشي: ١٥٥ / ١٨٤، ورجال الشيخ: ١٤٨ / ٥ و ٣١٧ / ٢٦.

(٤) أبو خالد الكوفي: ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٦٩ / ٢.
(٥) في نسخة " م ": سليمان.

(٦) كما في رجال الشيخ: ١٢٥ / ٢٠.
(٧) رجال الشيخ: ٣٧ / ٣٢، وفي بعض نسخه بدل خالد: خلدة.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ١٨.
(٩) انظر رجال النجاشي: ٢٨٨ / ٧٧١.

(١٠) رجال الشيخ: ٣٦٩ / ٩.
(١١) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٥٥.

(١٢) رجال الشيخ: ٢٩٥ / ٣٤٥.
(١٣) رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٧٤.

(١٤) انظر رجال الكشي: ٤٤٧ / ٨٤٠، ورجال النجاشي: ٢٢٨ / ٦٠٤، ورجال الشيخ: ٣٤٠ / ٢٢.
(١٥) أبو خداش المهري: بصري، د جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٧٩ / ١.

(١٥٣)
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٥٩٩١ - أبو خديج:
اسمه: خيثمة بن الرحيل (١).

٥٩٩٢ - أبو خديجة:
كنية لسالم بن سلمة (٢)، وسالم بن مكرم (٣).

٥٩٩٣ - أبو الخزرج:
كنية للحسين بن الزبرقان (٤)، وطلحة بن زيد (٥).

٥٩٩٤ - أبو الخطاب:
كنية لمحمد بن مقالص (٦)، وراشد المنقري (٧)، وزحر بن

النعمان (٨).
وفي األول أشهر.

٥٩٩٥ - أبو خالد:
كنية لمعمر بن خالد (٩)، وعمرو بن حريث (١٠)، والحكم بن

حكيم (١١).
____________________

(١) كما في رجال الشيخ: ١٩٩ / ٤٣.
(٢) رجال الشيخ: ٢١٧ / ١١٧.

(٣) انظر رجال الكشي: ٣٢٥ / ٦٦١، ورجال النجاشي: ١٨٨ / ٥٠١، ورجال
الشيخ: ٢١٧ / ١١٦، والفهرست: ٧٩ / ٣٣٨.

(٤) كما في الفهرست: ٥٩ / ٢٣٤.
(٥) رجال النجاشي: ٢٩٦ / ٣٤٦.

(٦) كما في رجال الشيخ: ٢٩٦ / ٣٤٦.
(٧) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٦.
(٨) رجال الشيخ: ٢١١ / ٩٢.

(٩) كما في رجال النجاشي: ٤٢١ / ١١٢٨.
(١٠) انظر رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٣٩٢.

(١١) رجال النجاشي: ١٣٧ / ٣٥٣، رجال الشيخ: ١٩٧ / ٣٤١.

(١٥٤)
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وفي األول أشهر.
٥٩٩٦ - أبو خلف العجلي:

روى عنه: علي بن الحسين بن بابويه، عن أبي محمد الحسن بن
علي (عليه السالم)، من أصحاب العسكري (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٥٩٩٧ - أبو الخليل:
اسمه: بدر بن الخليل (٢) (٣).

٥٩٩٨ - أبو خيثمة:
اسمه: زهير بن معاوية (٤).

٥٩٩٩ - أبو الخير:
كنية لسالمة بن ذكاء (٥)، وصالح بن أبي حماد (٦).

٦٠٠٠ - أبو داود:
كنية لسليمان بن سفيان المسترق (٧)، ويوسف بن إبراهيم (٨)،

____________________
(١) رجال الشيخ: ٤٠٣ / ١.

(٢) انظر رجال الشيخ: ١٢٨ / ٢٥ و ١٧٢ / ٧٠.
(٣) أبو الخليل: ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٨ / ٣٢.

أبو خميصة: ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٩ / ٤٣.
(٤) كما في رجال الشيخ: ٢١٠ / ٨٧.

(٥) انظر رجال ابن داود: ٢٦٥ / ٦٨٩ ترجمة علي بن محمد العدوي، ورجال
الشيخ: ٤٢٧ / ٥.

(٦) انظر رجال الكشي: ٥٦٦ / ١٠٦٨، ورجال النجاشي: ١٩٨ / ٥٢٦، ورجال
الشيخ: ٣٧٦ / ٢.

(٧) كما في رجال الكشي: ٣١٩ / ٥٧٧، ورجال النجاشي: ١٨٣ / ٤٨٥.
(٨) رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٥٧.

(١٥٥)
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وسليمان بن عمر (١)، ونفيع (٢) بن الحارث (٣)، وسليمان بن عبد الرحمن (٤)،
وسليمان بن هارون (٥).

وفي األول أشهر (٦).
٦٠٠١ - أبو الدرداء:

اسمه: عويمر (٧) (٨).
٦٠٠٢ - أبو دلف:

اسمه: محمد بن المظفر (٩).
٦٠٠٣ - أبو ذر:

اسمه: جندب بن جنادة (١٠).
وقد يطلق على أحمد بن الحسن بن أسباط أيضا (١١).

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢١٧ / ١٠٢، وفيه: عمرو.

(٢) في نسختي " م " و " ت ": نقيع.
(٣) انظر الخالصة: ٢٦٢ / ٣، ورجال ابن داود: ٢٨٢ / ٥٣٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٩٢.
(٥) انظر الخالصة: ٢٢٥ / ٢، ومجمع الرجال ٣: ١٧٠.

(٦) أبو داود: ل جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٥١ / ٤.
(٧) في نسختي " م " و " ت ": عويم.
(٨) كما في رجال الشيخ: ٤٤ / ٤٠.

(٩) كما في رجال النجاشي: ٣٩٥ / ١٠٥٧.
(١٠) انظر رجال الكشي: ٢٦ / ٥٢، ورجال الشيخ: ٣٢ / ١١ و ٥٩ / ١، والفهرست:

.٤٥ / ١٦٠
(١١) ذكره صاحب التنقيح والمستدركات بهذه الكنية نقال عن معالم العلماء، إال أن

نسختنا من المعالم خاليه منها. انظر تنقيح المقال ٣: ١٦، ومستدركات علم
الحديث ١: ٢٧٩ / ٨١١، ومعالم العلماء: ٢٥ / ١٢٠.

(١٥٦)
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٦٠٠٤ - أبو راشنة (١):
المتطبب (٢)، من أصحاب الهادي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣).

٦٠٠٥ - أبو رافع:
اسمه: إبراهيم (٤).

٦٠٠٦ - أبو الربيع األقطع:
الهاللي، اسمه: سليمان بن خالد (٥).

٦٠٠٧ - أبو الربيع الشامي:
اسمه: خليد بن أوفى (٦).

وقد يطلق أبو الربيع على أشعث بن سعيد أيضا (٧).
٦٠٠٨ - أبو رجاء:

اسمه: محمد بن الوليد بن عمارة (٨) (٩).
٦٠٠٩ - أبو الرضا:

اسمه: عبد الله بن يحيى الحضرمي (١٠).
٦٠١٠ - أبو رفاعة:

اسمه: الحجاج بن رفاعة (١١).
____________________

(١) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت " والمصدر: راشتة.
(٢) في نسخة " م ": المتطيب.

(٣) رجال الشيخ: ٣٩٤ / ١٤، وفيه: ابن راشتة المتطبب.
(٤) انظر رجال النجاشي: ٤ / ١، والخالصة: ٣ / ٢، ورجال ابن داود: ٣١ / ١٢.

(٥) كما في رجال النجاشي: ١٨٣ / ٤٨٤، ورجال الشيخ: ٢١٥ / ٧٦.
(٦) رجال النجاشي: ١٥٣ / ٤٠٣.

(٧) رجال الشيخ: ١٦٦ / ٢١٤.
(٨) كما في رجال الشيخ: ٢٩٧ / ٣٧٥.

(٩) أبو رزين األسدي: ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٨ / ٣٠.
(١٠) انظر رجال الشيخ: ٧١ / ١٣.

(١١) كما في رجال النجاشي: ١٤٤ / ٣٧٣.

(١٥٧)
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٦٠١١ - أبو رملة األنصاري:
من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٦٠١٢ - أبو روق (٢):
اسمه: عطية بن الحارث (٣).
٦٠١٣ - أبو رويم األنصاري:

قال علي بن أحمد العقيقي العلوي: إنه ضعيف األمر، الخالصة (٤).
وأبو رويم: كنية أيضا لطالب بن حوشب (٥) (٦).

٦٠١٤ - أبو زبير المكي:
روى عن جابر بن بن عبد الله األنصاري، وروى عنه: معاوية بن

عمار، وفضيل بن عثمان، كذا يظهر من الكشي عند ترجمة جابر بن
عبد الله األنصاري (٧).

٦٠١٥ - أبو زكريا األعور:
ثقة، روى عنه: علي بن رباط، من أصحاب الكاظم (عليه السالم)، رجال

الشيخ (٨).
وأبو زكريا: كنية ليحيى بن سعيد القطان (٩)، ويحيى بن

____________________
(١) رجال الشيخ: ٨٨ / ٢٨.

(٢) في نسخة " م ": زوق.
(٣) انظر رجال النجاشي: ١٢ / ٧ ترجمة أبان بن تغلب، ورجال ابن داود: ١٣٣ / ٩٩٦.

(٤) الخالصة: ٢٦٩ / ٣٣.
(٥) في نسخة " ت ": خوشب.

(٦) كما في رجال النجاشي: ٢٠٧ / ٥٤٩، ورجال الشيخ: ٢٢٨ / ٤.
(٧) رجال الكشي: ٤٠ / ٨٦ و ٤٤ / ٩٣.

(٨) رجال الشيخ: ٣٤٧ / ٩.
(٩) كما في رجال النجاشي: ٤٤٣ / ١١٩٦.

(١٥٨)
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المساور (١) (٢).
٦٠١٦ - أبو زنيبة (٣):

اسمه: محمد بن سليمان بن مسلم (٤).
٦٠١٧ - أبو زياد:

كنية للحارث بن الربيع (٥)، وزحر بن مالك (٦).
٦٠١٨ - أبو زيد المكي:

مجهول، من أصحاب الرضا (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).
وأبو زيد: كنية أيضا لثابت بن زيد (٨)، وسعيد بن حكيم (٩)، وعمارة

ابن زيد (١٠)، وبكر بن عيسى (١١)، ومسهر بن عبد الملك (١٢) (١٣).
____________________
(١) انظر رجال الشيخ: ٣٢٢ / ١٣.

(٢) أبو زكريا: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٦ / ٣٤.
أبو زكريا: حدث عنه خالد بن عيسى العكلي، ق جخ، (م ت). رجال

الشيخ: ٣٢٥ / ٢.
(٣) في نسختي " م " و " ت ": زينبة.

(٤) كما في رجال الشيخ: ٢٨٣ / ١٢٦.
(٥) انظر رجال الشيخ: ٦١ / ١٩.

(٦) رجال الشيخ: ٢١١ / ٩٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ١٩.
(٨) كما في رجال الشيخ: ٣٠ / ٦.

(٩) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٤٣.
(١٠) رجال النجاشي: ٣٠٣ / ٨٢٧.

(١١) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٣٧.
(١٢) رجال الشيخ: ٣١٣ / ٦٦٦.

(١٣) علي بن أبي زيد: ليس بابن هؤالء.
أبو زيد الرطاب: له كتاب الدالئل، أخبرنا: أحمد بن عبدون، عن ابن الزبير،

عن علي بن الحسن (الحسين خ ل)، عنه، عن الحسن بن سماعة، ست،
(م ت). الفهرست: ١٨٩ / ٨٧١.

أبو زيد مولى عمرو بن حريث: شهد مع علي (عليه السالم)، ي جخ، (م ت). رجال
الشيخ: ٨٩ / ٤٨.

(١٥٩)
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٦٠١٩ - أبو سارة:
من أصحاب الجواد (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٦٠٢٠ - أبو ساسان:
كنية للحصين بن المنذر (٢)، وهشام بن السري (٣) (٤).

٦٠٢١ - أبو سالم:
اسمه: طالب بن هارون (٥).

٦٠٢٢ - أبو سجاح األنصاري:
من أصحاب الرضا (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦). وفي بعض النسخ: أبو شجاع.

٦٠٢٣ - أبو سخيلة:
من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).

وفي آخر الباب األول من الخالصة: إنه من المجهولين (٨).
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٧٩ / ٤.
(٢) انظر رجال الشيخ: ٦٢ / ٣١، وفي بعض نسخه: حضين.

(٣) رجال الشيخ: ٣١٩ / ١٩.
(٤) أبو ساسان: كوفي، ق، له كتاب، روى عنه: محمد بن أبي حمزة، جش،

(م ت). رجال النجاشي: ٤٥٩ / ١٢٥٣.
(٥) كما في رجال الشيخ: ٢٢٨ / ١٠.

(٦) رجال الشيخ: ٣٧٠ / ١١.
(٧) رجال الشيخ: ٨٩ / ٤٤.

(٨) الخالصة: ١٩٥.

(١٦٠)
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٦٠٢٤ - أبو سرعة:
اسمه: حذيفة بن أسيد (١).

٦٠٢٥ - أبو سعد:
أسمه: ثابت بن يزيد (٢) (٣).

٦٠٢٦ - أبو سعيد اآلدمي:
اسمه: سهل بن زياد (٤).

٦٠٢٧ - أبو سعيد الخدري:
اسمه: سعد بن مالك (٥).

٦٠٢٨ - أبو سعيد الخراساني:
مجهول، من أصحاب الرضا (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦).

٦٠٢٩ - أبو سعيد القماط:
اسمه: خالد (٧) بن سعيد (٨)، ويطلق على صالح بن سعيد

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٥ / ٦، وفيه: أبو سريحة، وفي مجمع الرجال ٦: ٨٧ نقال عنه

كما في المتن.
(٢) كما في رجال الشيخ: ٣٠ / ٥.

(٣) أبو سعد (سعيد نسخة بدل)، له كتاب الطهارة، أخبرنا: جماعة، عن أبي
المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عنه، ست، لم جخ، (م

ت). الفهرست: ١٨٤ / ٨٢٣، رجال الشيخ: ٤٥١ / ١٦.
الحكيم جمال الدين أبو سعد بن الفرجان: نزيل قاشان، فاضل، له كتب،

شاهدته ولي عنه رواية، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين: ٩٠ / ١٨٨، وفيه:
ابن الفرخان.

(٤) انظر رجال الكشي: ٥٦٦ / ١٠٦٩، ورجال الشيخ: ٣٧٥ / ١.
(٥) كما في رجال الشيخ: ٦٥ / ٢.

(٦) رجال الشيخ: ٣٧٠ / ١٨.
(٧) ثقة، (م ت).

(٨) كما في رجال النجاشي: ١٤٩ / ٣٨٧.

(١٦١)
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أيضا (١) (٢).
٦٠٣٠ - أبو سعيد المكاري:

اسمه: هاشم بن حيان (٣) (٤).
وأبو سعيد: كنية أيضا ألبان بن تغلب (٥)، وعقيصا (٦)، وثابت بن

عبد الله (٧)، وأحمر بن جري (٨)، وحفص بن عبد الرحمن (٩)، وثمامة بن
عمرو (١٠)، وجعفر بن أحمد بن أيوب (١١)، والحسين بن علي زكريا (١٢)،
وحمدان بن سليمان (١٣)، ورافع بن المعلى (١٤)، وربيع بن أبي مدرك (١٥)،

وصالح بن سعيد (١٦)، ويحيى بن سعيد بن قيس (١٧)، ويحيى بن سعيد بن
____________________

(١) انظر رجال النجاشي: ١٩٩ / ٥٢٩، ورجال الشيخ: ٢٢٥ / ١٧.
(٢) أبو سعيد القماط: م جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٤٧ / ٥.

(٣) كما في رجال الشيخ: ٤٣٦ / ١١٦٩.
(٤) أبو سعيد المكفوف: اسمه: جبير القماط، يروي عنه القاسم بن محمد الجوهري
كثيرا في كتاب النكاح من التهذيب، ليس موجود هنا. ويمكن أن يكون هو خالد بن

سعيد القماط الثقة لرواية محمد بن سنان عنهما، (م ت). التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٦.
(٥) انظر رجال النجاشي: ١٠ / ٧، ورجال الشيخ: ١٦٤ / ١٧٥.

(٦) رجال الشيخ: ١٠٢ / ١.

(٧) رجال الشيخ: ١٢٩ / ٣.
(٨) رجال الشيخ: ٢٥ / ٤٥، وفي بعض نسخه: ابن جوئ.

(٩) رجال الشيخ: ١٩٠ / ١٩٩.

(١٠) رجال الشيخ: ١٧٤ / ١٥.
(١١) انظر رجال الكشي: ١٠٥ / ١٦٨، ورجال النجاشي: ١٢١ / ٣١٠.

(١٢) كما في الخالصة: ٢١٧ / ١٤.
(١٣) رجال النجاشي: ١٣٨ / ٣٧٥.

(١٤) رجال الشيخ: ٣٩ / ٤.
(١٥) رجال النجاشي: ١٦٤ / ٤٣٢، رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٦.

(١٦) رجال النجاشي: ١٩٩ / ٥٢٩، رجال الشيخ: ٢٢٥ / ١٧.
(١٧) رجال الشيخ: ٣٢١ / ٤.

(١٦٢)
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فروخ (١)، وعبيد الله بن الوليد (٢)، وعبيد بن كثير (٣)، وعثمان بن حامد (٤)،
ومحمد بن أبان بن تغلب (٥)، ومحمد بن إسماعيل بن سعيد (٦)،

والمسيب بن حزن (٧)، ومنصور بن يونس (٨) (٩).
٦٠٣١ - أبو السفاتج:

اسمه: إبراهيم (١٠)، ويطلق على إسحاق بن عبد الله (١١) أيضا (١٢).
٦٠٣٢ - أبو الصفاح البجلي:

وهو أول قتيل قتل يوم صفين، من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السالم)، من
أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (١٣).

٦٠٣٣ - أبو السفن:
من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (١٤).

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٢١ / ٦.

(٢) رجال النجاشي: ٢٣١ / ٦١٣.

(٣) رجال النجاشي: ٢٣٤ / ٦٢٠.
(٤) رجال الشيخ: ٤٢٩ / ٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٨ / ٣٧، وفيه: محمد بن أبان بن تغلب أبي سعيد. والظاهر أن
الكنية هنا ألبان ال لمحمد، وليؤيد ذلك قول النجاشي عند ترجمة أبان: أبان بن

تغلب بن رباح، أبو سعيد... انظر رجال النجاشي: ١٠ / ٧.
(٦) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ١٧.
(٧) رجال الشيخ: ٨٣ / ٣٨.

(٨) رجال النجاشي: ٤١٣ / ١١٠٠.
(٩) أبو سعيد المدائني: ليس أحد هؤالء، (م ت).

(١٠) كما في رجال الشيخ: ١٦٧ / ٢٣٦.
(١١) وكالهما مجهوالن، (م ت).

(١٢) انظر رجال الشيخ: ٨٨ / ٣٥.
(١٣) رجال الشيخ: ٨٨ / ٣٥.
(١٤) رجال الشيخ: ٨٩ / ٤٦.

(١٦٣)
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٦٠٣٤ - أبو سكينة:
كوفي، من أصحاب الجواد (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٦٠٣٥ - أبو سلمة:
كنية لمحمد بن حنظلة (٢) (٣)، وخالد بن سلمة (٤) (٥)، وعليم بن

محمد (٦) (٧)، وغيالن بن عثمان (٨) (٩)، وسالم بن مكرم (١٠) (١١) (١٢).
٦٠٣٦ - أبو سليط:

اسمه: أسير بن عمرو (١٣) (١٤).
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٧٩ / ٥.
(٢) مجهول، (م ت).

(٣) كما في رجال الشيخ: ٢٧٩ / ٦٧.
(٤) أسند عنه، (م ت).

(٥) انظر رجال الشيخ: ١٩٨ / ٢٥.
(٦) له كتاب التوحيد، (م ت).

(٧) رجال النجاشي: ٣٠٤ / ٨٢٩.
(٨) ق جخ، (م ت).

(٩) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ١٠.
(١٠) ثقة، عنه الحسن بن علي الوشاء، جش. ضعيف، عنه أحمد بن عائذ

وعبد الرحمن بن هاشم، ست، (م ت). رجال النجاشي: ١٨٨ / ٥٠١، الفهرست:
.٧٩ / ٣٣٨

(١١) كما في رجال الكشي: ٣٥٢ / ٦٦١، ورجال النجاشي: ١٨٨ / ٥٠١.
(١٢) أبو سلمة البصري: له كتاب ذكره ابن النديم، ست، (م ت). فهرست ابن نديم:

٢٧٥، الفهرست: ١٨٩ / ٨٦٧.
أبو سلمة: وقيل: اسمه خلف بن خلف اللفائفي، خادم أبو الحسن (عليه السالم)، م

جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٤٧ / ١٠.
(١٣) في نسختي " م " و " ت ": عمر.
(١٤) كما في رجال الشيخ: ٢٥ / ٤٩.

(١٦٤)
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٦٠٣٧ - أبو سليمان:
كنية لمحمد بن طلحة بن عبيد الله (١)، وجعفر بن أبي عثمان (٢)،

وحماد بن حبيب (٣)، وحماد بن خليفة (٤)، وداود بن أبي يحيى (٥)،
وداود بن أبي زيد (٦)، وداود بن زربي (٧)، وداود بن سليمان (٨) وداود

بن عبد الرحمن (٩)، داود بن كثير (١٠)، وداود بن كورة (١١)، وداود بن
مافنة (١٢)، وداود بن نصير (١٣)، وداود بن يحيى (١٤) (١٥).

____________________
(١) كما في رجال الشيخ: ٤٨ / ٣٤.

(٢) رجال الشيخ: ١٧٥ / ١٥.
(٣) رجال الشيخ: ١٨٨ / ١٦٥.
(٤) رجال الشيخ: ١٨٨ / ١٦٧.
(٥) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ٢٩.
(٦) رجال الشيخ: ٣٨٦ / ٢.

(٧) رجال النجاشي: ١٦٠ / ٤٢٤.

(٨) رجال النجاشي: ١٦٠ / ٤٢٣.
(٩) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ١٩.

(١٠) رجال النجاشي: ١٥٦ / ٤١٠.

(١١) رجال النجاشي: ١٥٨ / ٤١٦.

(١٢) رجال النجاشي: ١٦١ / ٤٢٥.
(١٣) رجال الشيخ: ٢٠١ / ٣.

(١٤) رجال النجاشي: ١٥٧ / ٤١٥.
(١٥) أبو سليمان: له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن ابن

نهيك، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٨٥ / ٨٣٢.
أبو سليمان الجبلي: له كتاب، روى عنه: البرقي، جش، لم جخ، (م ت).

رجال النجاشي: ٤٥٨ / ١٢٤٩، رجال الشيخ: ٤٥٢ / ٢٦..
أبو سليمان الجبلي: له كتاب، أخبرنا به: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل،

عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه ست، (م ت). الفهرست:
.١٨٧ / ٨٤٥

أبو سليمان الحمار: له كتاب، أخبرنا: 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: ١٨٨ / ٨٦٢.

(١٦٥)
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٦٠٣٨ - أبو سهرة بن ذويب:
من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السالم) وخرج على مقدمته يوم خروجه إلى

صفين، من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).
٦٠٣٩ - أبو السمهري:

روى الكشي: أن أبا جعفر الثاني (عليه السالم) لعنه (٢).
٦٠٤٠ - أبو سمينة:

اسمه: محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى (٣).
٦٠٤١ - أبو سنان األنصاري:

من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٤).
وفي آخر الباب األول من الخالصة أنه من األصفياء (٥).

٦٠٤٢ - أبو سيار:
كنية لمسمع بن عبد الملك (٦)، ومطر بن سيار (٧).

وفي األول أشهر.
____________________

١٨٧
(١) رجال الشيخ: ٦٥ / ٤٠ طبعة النجف األشرف.

(٢) رجال الكشي: ٥٢٩ / ١٠١٣.
(٣) كما في رجال النجاشي: ٣٣٢ / ٨٩٤.

(٤) رجال الشيخ: ٨٦ / ٣.
(٥) الخالصة: ١٩٢.

(٦) انظر رجال الكشي: ١٠٩ / ١٧٥، ورجال النجاشي: ٤٢٠ / ١١٢٤.
(٧) رجال الشيخ: ٣٠٥ / ٥١٣، وفي بعض نسخه: أبو سيارة.

(١٦٦)
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٦٠٤٣ - أبو شاكر:
اسمه: عبد األعلى بن زيد (١).

٦٠٤٤ - أبو شبرمة:
اسمه: عبد الله بن شبرمة (٢).

٦٠٤٥ - أبو شبل:
كنية ألحمد بن عبد العزيز (٣)، وعبد الله بن سعيد األسدي (٤)، ويحيى

بن محمد بن سعيد (٥).
وفي الثاني أشهر (٦).
٦٠٤٦ - أبو شجاع:

اسمه: فارس بن سليمان (٧).
٦٠٤٧ - أبو شداخ:

ذكر أحمد بن الحسين (رحمه الله) أنه وقع إليه كتاب في اإلمامة موقع عليه
بخط األصل كتاب أبي شداخ في اإلمامة، يكون نحوا من خمسين ورقة،

____________________
(١) كما في رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٣٤.

(٢) انظر رجال الشيخ: ١١٧ / ١٦.
(٣) كما في رجال الشيخ: ١٥٥ / ٤.

(٤) رجال النجاشي: ٢٢٣ / ٥٨٤.
(٥) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٣٤.

(٦) أبو شبل: له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن القاسم
بن إسماعيل، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٩١ / ٨٨٣.

أبو شبل بياع الوشي: ق، له كتاب، روى عنه: علي بن النعمان، جش، (م ت).
رجال النجاشي: ٤٦٠ / ١٢٥٧.

(٧) كما في رجال النجاشي: ٣١٠ / ٨٤٩.

(١٦٧)
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وأنه أراه ألبية فلم يعرف الرجال (١)، رجال النجاشي (٢).
٦٠٤٨ - أبو شعبة الحلبي (٣):

وثقه النجاشي عند ترجمة ابن ابنه عبيد الله بن علي (٤).
٦٠٤٩ - أبو شعيب:

كنية لحماد بن شعيب (٥)، وصالح بن خالد المحاملي (٦).
وفي األخير أشهر (٧).

٦٠٥٠ - أبو شمر بن إبرهة:
ابن الصباح الحميري، وكان من أهل الشام ومعه رجال من أهل الشام،

لحقوا بأمير المؤمنين (عليه السالم) يوم صفين، من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال
الشيخ (٨).

٦٠٥١ - أبو شيبة الفراري (٩):
من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (١٠).

٦٠٥٢ - أبو صادق كليب الحرمي:
من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السالم)، الخالصة (١١).

____________________
(١) صه، (م ت). الخالصة: ١٩١ / ٣٧.

(٢) رجال النجاشي: ٤٥٩ / ١٢٥٤.
(٣) ثقة، صه، (م ت). الخالصة: ١٩١ / ٤٠.

(٤) رجال النجاشي: ٢٣٠ / ٦١٢.
(٥) كما في رجال الشيخ: ١٨٦ / ١٢٩.

(٦) رجال النجاشي: ٢٠١ / ٥٣٥.
(٧) أبو شعيب المحاملي: ثقة، م جخ، صه، (م ت). رجال الشيخ: ٣٤٧ / ٤،

الخالصة: ١٨٧ / ٥.
(٨) رجال الشيخ: ٨٨ / ٣٤.

(٩) كذا في نسختي " ش " و " م "، وفي نسخة " ت " والمصدر: الفزاري.
(١٠) رجال الشيخ: ١٥١ / ٢٥.

(١١) الخالصة: ١٩٤.

(١٦٨)
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وأبو صادق: كنية أيضا لربيعة بن ناجد (١) (٢)، وسليم بن قيس (٣)،
وكيسان بن كليب (٤) (٥).

٦٠٥٣ - أبو صالح:
كنية لعجالن (٦)، وأحمد بن عبد الملك (٧)، وخلف بن حماد (٨).

٦٠٥٤ - أبو صامت (٩):
من أصحاب الباقر (١٠) والصادق (١١) (عليهما السالم)، رجال الشيخ.

٦٠٥٥ - أبو الصباح الكناني:
اسمه: إبراهيم بن نعيم (١٢).

٦٠٥٦ - أبو الصباح مولى آل سام:
له كتاب (١٣)، روى عنه: القاسم بن إسماعيل القرشي وابن أبي عمير،

____________________
(١) كذا في النسخ.

(٢) كما في رجال الشيخ: ١٣٤ / ٣، وفيه: ناجذ.
(٣) انظر رجال النجاشي: ٨ / ٤، والفهرست: ٨١ / ٣٤٧.

(٤) رجال الشيخ: ١٠٤ / ٢.
(٥) أبو صادق: وهو أبو عاصم بن كليب الجرمي، عربي، كوفي، ي جخ، (م ت).

رجال الشيخ: ٨٧ / ١٢، وفيه: وهو ابن عاصم، وفي مجمع الرجال ٧: ٥٣ نقال
عنه: وهو أبو عاصم...

(٦) كما في رجال الكشي: ٤١١ / ٧٧٢.
(٧) انظر معالم العلماء: ٢٥ / ١٢٤.

(٨) رجال الشيخ: ٤٢٦ / ١.
(٩) الحلواني، (م ت).

(١٠) رجال الشيخ: ١٥٠ / ٧.
(١١) رجال الشيخ: ٣٢٦ / ٢٤.

(١٢) انظر رجال النجاشي: ١٩ / ٢٤، ورجال الشيخ: ١٢٣ / ٢، والفهرست:
.١٨٥ / ٨٣٦

(١٣) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن القاسم، عنه، ست، (م
ت). الفهرست: ٩١ / ٨٨٥.

أبو الصباح مولى بسام: له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن التلعكبري، عن ابن
عقدة، عن أحمد بن عمر بن كيسبة، عن الطاطري، عن ابن أبي عمير، عنه،

ست. وال يخفى اشتباه المصنف، (م ت).
الفهرست: ١٩٢ / ٨٩٢، وفيه: مولى آل سام، وفيه أيضا: أحمد بن كيسبة،

وفي مجمع الرجال ٧: ٥٤ نقال عنه: مولى آل بسام... أحمد بن عمر بن كيسبة.
والذي يظهر من النجاشي أن أبا الصباح الكناني مولى بسام بن عبد الله الصيرفي،

ويظهر من الرجال والفهرست أيضا، فتدبر في عبارة الفهرست التي كتبناها عند
ترجمة إبراهيم بن نعيم وفي ترجمة صابر وبسام، (م ت).

(١٦٩)
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الفهرست (١).
وأبو الصباح: كنية للحكم بن عمير أيضا (٢).

٦٠٥٧ - أبو الصحاري الكوفي:
من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣).

٦٠٥٨ - أبو صدقة:
اسمه: بشر بن مسلمة (٤).

٦٠٥٩ - أبو الصفر الكوفي:
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).

٦٠٦٠ - أبو الصفرة:
اسمه: ظالم بن سراق (٦).

____________________
(١) الفهرست: ١٩١ / ٨٨ و ١٩٢ / ٨٩٢.

(٢) كما في رجال الشيخ: ١٨٥ / ١١١.
(٣) رجال الشيخ: ١٥٠ / ١٤.

(٤) كما في رجال الشيخ: ٣٣٣ / ٣.
(٥) رجال الشيخ: ٣٢٦ / ٢٣، وفيه: أبو الصقر.

(٦) انظر رجال الشيخ: ٧٠ / ٣.

(١٧٠)
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٦٠٦١ - أبو صفوان:
اسمه: عمر بن عبد الله (١).

٦٠٦٢ - أبو الصالح:
اسمه: تقي بن نجم الحلبي (٢).

٦٠٦٣ - أبو الصلت:
اسمه: عبد السالم بن صالح (٣) (٤).

٦٠٦٤ - أبو الصهبان:
اسمه: عبد الجبار، ابنه محمد بن عبد الجبار (٥).

٦٠٦٥ - أبو صهيب:
اسمه: حكيم بن صهيب (٦).

٦٠٦٦ - أبو الضبار:
من أصحاب زيد (رضي الله عنه) الخالصة (٧).

٦٠٦٧ - أبو ضمره الليثي:
اسمه: أنس بن عياض (٨).

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٠٣.
(٢) كما في الخالصة: ٢٨ / ١.

(٣) انظر رجال النجاشي: ٢٤٥ / ٦٤٣، ورجال الشيخ: ٣٦٠ / ١٤.
(٤) أبو الصلت الخراساني الهروي: عامي، روى عنه بكر بن صالح، ضا جخ، (م

ت). رجال الشيخ: ٣٦٩ / ٥.
(٥) انظر رجال الشيخ: ٣٩١ / ١٧، والفهرست: ١٤٧ / ٦٢٩، ترجمة محمد بن أبي

الصهبان.
(٦) كما في رجال الشيخ: ١٣٣ / ٦٢.

(٧) الخالصة: ٢٦٧ / ١٥.
(٨) انظر رجال النجاشي: ١٠٦ / ٢٦٩، ورجال الشيخ: ١٦٥ / ١٩٢.

(١٧١)
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٦٠٦٨ - أبو طارق:
اسمه: كثير بن طارق (١).

٦٠٦٩ - أبو طالب األنباري:
اسمه: عبيد الله بن أبي زيد (٢).

٦٠٧٠ - أبو طالب األزدي:
البصري، الشعراني، له كتاب يرويه محمد بن خالد البرقي، وقال

أصحابنا: ال نعرف هذا الرجل إال من جهته، رجال النجاشي (٣) (٤).
الملقب بالشعراني، له كتاب (٥)، الفهرست (٦) (٧).

٦٠٧١ - أبو طالب القمي:
اسمه: عبد الله بن الصلت (٨).

وأبو طالب: كنية أيضا للحسن بن جعفر (٩)، وعلي بن عبد الله (١٠)،
____________________

(١) كما في رجال النجاشي: ٣١٩ / ٨٧٣.

(٢) كما في رجال النجاشي: ٢٣٢ / ٦١٧.
(٣) رجال النجاشي: ٤٥٩ / ١٢٥٥، وفيه: وال يعرف هذا الرجل...

(٤) ذكر النجاشي قبل هذا: أبو طالب البصري: ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن أبيه، عنه. والظاهر أنهما واحد كما ذكر في ست قبيل هذا، (م ت).

رجال النجاشي: ٤٥٧ / ١٢٤١، الفهرست: ١٨٧ / ٨٤٨.
(٥) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن

أبيه، عنه، ست، (م ت).
(٦) الفهرست: ١٨٧ / ٨٥١.

(٧) أبو طالب البصري: له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة،
عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه، ست، لم جخ، (م ت). الفهرست: ١٨٧ / ٨٤٨،

رجال الشيخ: ٤٥٢ / ٢٨.
(٨) انظر في رجال النجاشي: ٢١٧ / ٥٦٤، والفهرست: ١٠٤ / ٤٤٨.

(٩) كما في رجال الشيخ: ٣٨٦ / ١٧.
(١٠) رجال الشيخ: ٤٣٣ / ٤١.

(١٧٢)
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ومحمد بن الحسن بن يوسف (١)، ويحيى بن يعقوب (٢).
٦٠٧٢ - أبو طاهر البرقي:

أخو أحمد بن محمد، من أصحاب الهادي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣) (٤).
٦٠٧٣ - أبو طاهر بن حمزة بن اليسع:

األشعري ثقة، من أصحاب الهادي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).
أبو طاهر بن حمزة بن (٦) اليسع، أخو أحمد، روى عن الرضا (عليه السالم) (٧)،

قمي، روى عن أبي الحسن الثالث (عليه السالم) نسخة، روى عنه: أحمد بن محمد
ابن عيسى، رجال النجاشي (٨).

وكأن اسمه: محمد بن حمزة، ونقلناه في باب الميم (٩).
وأبو طاهر: كنية أيضا لعبد الواحد بن عمر (١٠)، ومحمد بن أبي يونس (١١)،

ومحمد بن سليمان بن الحسن (١٢)، ومحمد بن عبيد الله بن أحمد الزراري (١٣)،
____________________

(١) كما في لؤلؤة البحرين: ١٩٠ / ٧٣.
(٢) رجال الشيخ: ٣٢٣ / ٤٢.
(٣) رجال الشيخ: ٣٩٤ / ١١.

(٤) أبو طاهر محمد بن علي بن بالل: دي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٩٤ / ١٣.
(٥) رجال الشيخ: ٣٩٣ / ٣، وفيه بعد األشعري زيادة: قمي.

(٦) ابن، لم ترد في نسخة " ت ".
(٧) الظاهر روى أبوه عن الرضا (عليه السالم) كما نقلناه عند ترجمة أخيه أحمد بن حمزة، (منه قده).

انظر رجال النجاشي: ٩٠ / ٢٢٤.
(٨) رجال النجاشي: ٤٦٠ / ١٢٥٦.

(٩) تقدم برقم: ٤٦٤٠ / ٢٨٤.
(١٠) انظر رجال النجاشي: ٢٤٧ / ٦٥١، والفهرست: ١٢٢ / ٥٥٢.

(١١) رجال النجاشي: ٣٣٠ / ٨٩٢.

(١٢) رجال النجاشي: ٣٤٧ / ٩٣٧.
(١٣) رجال النجاشي: ٣٩٨ / ١٠٦٤.

(١٧٣)
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ومحمد بن علي بن جاك (١) (٢).
٦٠٧٤ - أبو الطفيل:

اسمه: عامر بن واثلة (٣).
٦٠٧٥ - أبو طوالة:

اسمه: عبد الله بن عبد الرحمن األنصاري (٤).
٦٠٧٦ - أبو الطيب الرازي:

من جلة المتكلمين، وله كتب كثيرة في اإلمامة (٥)، وكان أستاذ (٦)
أبي محمد العلوي، وكان مرجئا (٧)، الفهرست (٨).

وأبو الطيب: كنية لعبد الغفار بن عبد الله أيضا (٩).
٦٠٧٧ - أبو الطيبات:

اسمه: محمد بن مقالص (١٠).
٦٠٧٨ - أبو ظبيان:

اسمه: الحصين بن جندب (١١).
____________________

(١) رجال النجاشي: ٣٤٢ / ٩١٩.
(٢) أبو طاهر الوراق محمد بن أبي يونس: ثقة، (ت). انظر رجال النجاشي: ٣٣٠ / ٨٩٢.

(٣) انظر رجال الكشي: ٩٤ / ١٤٩، ورجال النجاشي: ١٣٥ / ٣٤٨ ترجمة حفص بن
سوقة، ورجال الشيخ: ٤٤ / ٥٢، ٧٠ / ٨، ١٨٨ / ٢٤.

(٤) كما في رجال الشيخ: ٢٣٠ / ٢٨.
(٥) والفقه وغيرهما من األخبار، (م ت).

(٦) أستاذه (خ ل)، (م ت).
(٧) صه، (م ت). الخالصة: ١٨٨ / ١٦.

(٨) الفهرست: ١٩٠ / ٨٧٣.
(٩) كما في رجال الشيخ: ٤٣٣ / ٣٨.

(١٠) انظر رجال الكشي: ٢٩٠، وفيه: أبو الخطاب (أبو الظبيات، أبو الظبيان خ ل).
(١١) كما في رجال الشيخ: ٦١ / ١٠.

(١٧٤)
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٦٠٧٩ - أبو عاصم:
كنية لحفص بن عاصم (١)، والضحاك بن محمد (٢)، وعمار بن

عبد الحميد (٣)، وغالب بن عبد الله (٤) (٥).
٦٠٨٠ - أبو عامر:

كنية ألخي سعيد بن جناح األزدي الذي وثقه النجاشي عند ترجمة
أخيه سعيد بن جناح (٦) (٧)، وإسماعيل بن محمد الحميري (٨)، وبريد بن
إسماعيل (٩)، وزرارة بن لطيفة (١٠)، وكعب بن سالمة (١١)، وخضر بن

عمارة (١٢)، وعبد األعلى بن كثير (١٣) (١٤).
٦٠٨١ - أبو عائذ:

اسمه: عمارة بن السري (١٥).
____________________

(١) انظر رجال النجاشي: ١٣٦ / ٣٤٩، ورجال الشيخ: ١٨٨ / ١٧٦.
(٢) رجال النجاشي: ٢٠٥ / ٥٤٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٤٦.
(٤) رجال الشيخ: ٢٦٧ / ٦.

(٥) أبو عاصم المديني: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٥ / ٨، وفيه: المدني.
(٦) رجال النجاشي: ١٩١ / ٥١٢.

(٧) أبو عامر بن جناح: ثقة، صه، (م ت). الخالصة: ١٩١ / ٣٩.
أبو عامر بن جناح: م جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٤٧ / ٧.

(٨) رجال الشيخ: ١٦٠ / ١٠٨.
(٩) رجال الشيخ: ١٧١ / ٦٢.

(١٠) رجال الشيخ: ٢١١ / ٩١.

(١١) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٦.

(١٢) رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٥٦.
(١٣) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٢٣٨.

(١٤) أبو عامر: ل جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٥١ / ٣.
أبو عامر بن عامر: ي جخ، (م ت). رجال الشيخ ٨٧ / ١٥.

(١٥) كما في رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٢٢.

(١٧٥)
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٦٠٨٢ - أبو العباس البقباق:
اسمه: الفضل بن عبد الملك (١) (٢).

٦٠٨٣ - أبو العباس صاحب عمار بن مروان:
له كتاب (٣)، روى عنه: محمد بن خالد البرقي (٤)، الفهرست (٥).

وفي النجاشي: روى أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عنه (٦).
٦٠٨٤ - أبو العباس الطرناني:

قال نصر بن الصاح: إنه من الغالة الكبار الملعونين في وقت علي بن
محمد العسكري (عليه السالم)، رجال الكشي (٧).

وفي الخالصة: الطبرناني بالباء الموحدة ثم الراء (٨) (٩).
وأبو العباس: كنية أيضا لعبد الله بن أبي عبد (١٠) الله محمد (١١)،

____________________
(١) انظر رجال الكشي: ٣٣٦ / ٦١٥، ورجال الشيخ: ٢٦٨ / ٥.

(٢) أبو العباس الحميري: حنا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٨٠ / ١٣.
(٣) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن

أبيه، عنه، ست، (م ت).
(٤) لم جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٤٥٢ / ٢٩، وفيه: روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله.

(٥) الفهرست: ١٨٧ / ٨٤٩.
(٦) رجال النجاشي: ٤٥٧ / ١٢٤٢، وفيه: ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن خالد،

عن أبي العباس.
(٧) رجال الكشي: ٥٢٢ / ١٠٠٢، ولم يرد فيه: في وقت علي بن محمد العسكري (عليه السالم).

(٨) الخالصة: ٢٦٨ / ٢٢.
(٩) أبو العباس الكوفي عبيد الله بن نهيك: ثقة، (م ت).

نقول: جزم السيد الخوئي (قدس سره) في معجم رجاله ١٢: ٩٦ / ٧٥٢٣ باتحاد هذا مع
عبيد الله بن أحمد بن نهيك. انظر رجال النجاشي: ٢٣٢ / ٦١٥.

أبو العباس الكوفي أحمد بن علي بن إبراهيم: من مشايخ الكليني، (م ت).
أبو العباس المكي: ليس بأحد هؤالء، (م ت).

(١٠) في نسخة " م ": عبيد.
(١١) كما في رجال النجاشي: ٢١٩ / ٥٧٢.

(١٧٦)
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وعبد الله بن إبراهيم (١)، وعبد الله بن جعفر (٢)، وعبيد الله بن أحمد بن
نهيك (٣)، ومحمد بن خالد الرازي (٤)، وأحمد بن علي بن إبراهيم (٥)،

وأحمد بن محمد الدينوري (٦)، ورزيق (٧) بن الزبير (٨)، وأحمد بن
أصفهبد (٩) (١٠)، وأحمد بن الحسن االسفراييني (١١) (١٢)، وأحمد بن علي بن

أحمد النجاشي (١٣)، وأحمد بن علي بن الحسن (١٤)، وأحمد بن علي
الرازي (١٥)، والوليد بن صبيح (١٦)، ومحمد بن جعفر الرزاز (١٧)، وأحمد بن

____________________
(١) رجال الشيخ: ٤٣٣ / ٤٩.

(٢) انظر رجال الكشي: ٤٨٦ / ٩٢٣، ورجال النجاشي: ٢١٩ / ٥٧٣.
(٣) رجال النجاشي: ٢٣٢ / ٦١٥، رجال الشيخ: ٤٣٠ / ١٩.

(٤) رجال الشيخ: ٣٩٢ / ٣٥.

(٥) رجال الشيخ: ٤٠٩ / ٢٨.
(٦) رجال الشيخ: ٤٠٧ / ٣.

(٧) في نسختي " م " و " ت ": زريق.
(٨) رجال النجاشي: ١٦٨ / ٤٤٢.

(٩) كذ في نسختي " ش " و " ت "، وفي نسخة " م ": أصفهيد.
(١٠) انظر رجال النجاشي: ٩٧ / ٢٤١، ورجال الشيخ: ٤١٦ / ١٢، والفهرست:
٣١ / ٩٢، وإيضاح االشتباه: ١٠٩ / ٨٠، وفي الجميع: أصفهبذ، بالذال المعجمة.

(١١) كذا في نسختي " ش " و " ت "، وفي نسخة " م ": االسفرايني.
نقول: أسفرايين - بالفتح ثم السكون، وفتح الفاء، وراء، وألف، وياء مكسورة، وياء

أخرى ساكنة، ونون - بليدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من
جرجان، واسمها القديم مهرجان. انظر معجم البلدان ١: ١٧٧، ومراصد االطالع ١: ٧٣.

(١٢) انظر رجال النجاشي: ٩٣ / ٢٣١، ورجال الشيخ: ٤١٦ / ٩٦، والفهرست:
٢٧ / ٨٤ إال أن في رجال الشيخ وفهرسته: االسفرايني.

(١٣) كما في الخالصة: ٢٠ / ٥٣.
(١٤) رجال النجاشي: ٨٤ / ٢٠٤.

(١٥) رجال النجاشي: ٩٧ / ٢٤٠، رجال الشيخ: ٤١٦ / ١٠١.
(١٦) رجال النجاشي: ٤٣١ / ١١٦١.

(١٧) انظر رسالة أبي غالب الزراري: ١٤٠ / ٨.

(١٧٧)
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محمد بن سعيد - المشهور بابن عقدة (١) - وأحمد بن علي بن العباس
- المشهور بابن نوح (٢) -.

وفي األخيرين أشهر.
٦٠٨٥ - أبو عبد الرحمن األعرج:

له كتاب (٣)، روى عنه: القاسم بن إسماعيل القرشي، الفهرست (٤).
من (٥) أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦).

٦٠٨٦ - أبو عبد الرحمن:
من خواص أمير المؤمنين (عليه السالم)، الخالصة (٧) (٨).

____________________
(١) انظر رجال النجاشي: ٩٤ / ٢٣٣، ورجال الشيخ: ٤٠٩ / ٣٠، والفهرست:

.٢٨ / ٨٦
(٢) ذكره النجاشي (٨٦ / ٢٠٩) والعالمة (١٩ / ٤٥) وابن داود (٤٠ / ١٠١) بهذا

العنوان ولم يذكروا فيه الكنية.
وذكره الشيخ في رجاله (٤١٧ / ١٠٨) والفهرست (٣٧ / ١١٧) والعالمة

(١٨ / ٧) وابن داود (٢٣٠ / ٤٤) بعنوان: أحمد بن محمد بن نوح، وكنوه بأبي
العباس.

وحكم أبو علي الحائري في المنتهى (١: ٢٩٢ / ١٨٧) والسيد بحر العلوم في
رجاله (٢ / ٥٨) والشيخ الكاظمي في المشتركات (٢٨٨) والسيد الخوئي في

معجم رجاله (٣: ١٤٦ / ١٠٠١) والعالمة التستري في قاموسه (١: ٥٣٠ / ٤٤٩)
باتحادهما.

(٣) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن القاسم، عنه، ست، (م
ت).

(٤) الفهرست: ١٩١ / ٨٨٢.
(٥) الكوفي، (م ت).

(٦) رجال الشيخ: ٣٢٥ / ٧.
(٧) الخالصة: ١٩٣.

(٨) أبو عبد الرحمن بن أذينة: من عبد القيس بالبصرة، جخ، (م ت).

(١٧٨)
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٦٠٨٧ - أبو عبد الرحمن العرزمي:
له كتاب (١)، روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله (٢) الفهرست (٣).

في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم)، رجال الشيخ (٤).
٦٠٨٨ - أبو عبد الرحمن الكندي:

المعروف بشاه رئيس، قال نصر بن الصباح: إنه كان من الغالة
الكبار، الملعونين في وقت علي بن محمد العسكري (عليه السالم)، رجال الكشي (٥).

٦٠٨٩ - أبو عبد الرحمن المسعودي:
له كتاب (٦)، روى عنه: أبو جعفر محمد بن موسى خوراء،

الفهرست (٧).
في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم)، رجال الشيخ (٨).

وأبو عبد الرحمن: كنية أيضا لمحمد بن الحسين الزعفراني (٩)،
____________________

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

(٢) البرقي: جش، (م ت). رجال النجاشي: ٤٥٧ / ١٢٤٤.
(٣) الفهرست: ١٨٦ / ٨٤٢.

(٤) رجال الشيخ: ٤٥٢ / ٢٣.
(٥) رجال الكشي: ٥٢٢ / ١٠٠٢، وفيه: أبو عبد الله الكندي المعروف بشاه رئيس،

إال أنه في العنوان ذكر أبو عبد الرحمن الكندي...، ولم يرد فيه أيضا: في وقت
علي بن محمد العسكري (عليه السالم).

(٦) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن محمد بن موسى خوراء،
ست، (م ت).

(٧) الفهرست: ٤٥٢ / ٨٢٨.
(٨) رجال الشيخ: ٤٥٢ / ٢٠.

(٩) انظر رجال الشيخ: ٤٤٣ / ٦٥، وفيه: محمد بن أحمد بن الحسين الزعفراني.
علما أن المصنف لم يذكره بعنوان: محمد بن الحسين الزعفراني وإنما ذكره بعنوان:

محمد بن أحمد بن الحسين الزعفراني.

(١٧٩)
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ومحمد بن فضيل بن غزوان (١)، وإسماعيل بن علي (٢)، وبالل بن
الحارث (٣)، وعبيد الله بن زياد (٤)، وأحمد بن شعيب (٥)، وأيوب بن

عطية (٦) (٧)، وطاووس بن كيسان (٨).
٦٠٩٠ - أبو عبد الله البجلي (٩):

من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السالم)، الخالصة (١٠) (١١).
٦٠٩١ - أبو عبد الله البرقي:

اسمه: محمد بن خالد بن عبد الرحمن (١٢).
٦٠٩٢ - أبو عبد الله البقال:

من أصحاب العياشي، في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم)، رجال الشيخ (١٣).
____________________

(١) كما في رجال الشيخ: ٢٩٢ / ٢٨٢.
(٢) رجال الشيخ: ١٦٠ / ١١٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧ / ٥.
(٤) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٠٤.

(٥) الفهرست: ٣٦ / ١١١.
(٦) أبو عبد الرحمن الحذاء: كنية أليوب بن عطية، ثقة، (م ت).

(٧) انظر رجال النجاشي: ١٠٣ / ٢٥٥.
(٨) رجال الشيخ: ١١٦ / ٣.

(٩) كوفي، ك ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٦ / ٩.
(١٠) الخالصة: ١٩٤.

(١١) أبو عبد الله: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٦ / ٤٢.
أبو عبد الله: لم جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٤٥٢ / ١٨.

أبو عبد الله: الذي روى عنه: سيف بن عميرة، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٦ / ٣٣.
أبو عبد الله بن أبي الحسين: دي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٩٣ / ٦.

(١٢) كما في رجال النجاشي: ٣٣٥ / ٨٩٨.
(١٣) رجال الشيخ: ٤٥١ / ٨.

(١٨٠)
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٦٠٩٣ - أبو عبد الله الجاموراني:
الرازي، اسمه: محمد بن أحمد (١) (٢).

٦٠٩٤ - أبو عبد الله الجدلي:
اسمه: عبيد بن عبد (٣).

٦٠٩٥ - أبو عبد الله الجرجاني:
كان خارجيا ثم رجع إلى التشيع بعد أن كان بايع على الخروج وإظهار

السيف، الخالصة (٤). وفيه نظر، وإن شئت التفصيل فالحظ ترجمة محمد
ابن سعيد بن كلثوم (٥).

واسم أبي عبد الله الجرجاني: فتح بن يزيد (٦) (٧).
٦٠٩٦ - أبو عبد الله الحسني:

له كتب، منها: كتاب أخبار المحدثين، ذكره محمد بن إسحاق
النديم، الفهرست (٨).

____________________
(١) انظر الخالصة: ٢٥٦ / ٥٩، ومجمع الرجال ٥: ١٢٧.

(٢) أبو عبد الله الجاموراني: ابن بطة، عن البرقي، عن أبي عبد الله الجاموراني بكتابه،
جش، (م ت). رجال النجاشي: ٤٥٦ / ١٢٣٨.

له كتاب، أخبرنا به: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن
أبي عبد الله، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٨٧ / ٨٤٦.

الرازي: روى عنه: محمد بن أحمد بن يحيى، لم جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٤٥١ / ١٣.
ثم أبو عبد الله الجاموراني: روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله، لم جخ، (م ت).

رجال الشيخ: ٤٥٢ / ٢٧.
(٣) كما في رجال الشيخ: ٧١ / ١٢.

(٤) الخالصة: ١٩٠ / ٣٠.
(٥) تقدم برقم: ٤٧٢٦ / ٣٧٠.

(٦) كما في رجال النجاشي: ٣١١ / ٨٥٣.
(٧) أبو عبد الله الخراساني: ليس أحد هؤالء، والظاهر أنه الجرجاني كما يظهر من

الفقيه في باب الحج قبل المعرفة، (م ت). الفقيه ٢: ٢٦٣ / ١٢٨٢.
(٨) فهرست ابن النديم: ٢٤٣، الفهرست: ١٨٩ / ٨٧٠.

(١٨١)
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٦٠٩٧ - أبو عبد الله بن الخمري:
الشيخ الصالح، روى عن الحسين بن أحمد بن المغيرة، أدركه

النجاشي، كما يظهر من النجاشي عند ترجمة الحسين بن أحمد بن المغيرة (١).
٦٠٩٨ - أبو عبد الله السياري:

اسمه: أحمد بن محمد بن سيار (٢).
٦٠٩٩ - أبو عبد الله الشاذاني:

اسمه: محمد بن أحمد بن نعيم (٣).
٦١٠٠ - أبو عبد الله الصفواني:

اسمه: محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة (٤).
٦١٠١ أبو عبد الله العاصمي:

اسمه: أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة (٥).
٦١٠٢ - أبو عبد الله الفراء (٦):

له كتاب (٧)، روى عنه: ابن أبي عمير، الفهرست (٨).
____________________

(١) رجال النجاشي: ٦٨ / ١٦٥.
(٢) انظر رجال الكشي: ٦٠٦ / ١١٢٨، ورجال النجاشي: ٨٠ / ١٩٢.

(٣) كما في رجال الشيخ: ٤٠٢ / ١٣.
(٤) انظر رجال النجاشي: ٣٩٣ / ١٠٥٠، ورجال الشيخ: ٤٤٣ / ٦٨.

(٥) كما في رجال النجاشي: ٩٣ / ٢٣٢.
(٦) والظاهر أنه سليم الفراء كما يظهر من األخبار، (م ت).

نقول: استظهر المقدس األردبيلي في جامع الرواة ٢: ٤٠٠ أن اسم أبو عبد الله
الفراء: سليم الفراء بقرينة رواية محمد بن أبي عمير عنه، وروايته عن أبي عبد الله (عليه السالم)،

وعن حريز أيضا.
(٧) رواه عنه الصدوق باسناده إلى محمد بن أبي عمير عنه، (م ت). مشيخة الفقيه: ٤ / ٣٤.

أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه، ست، (م ت).

(٨) الفهرست: ١٨٧ / ٨٥٤.

(١٨٢)
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٦١٠٣ - أبو عبد الله المغازي:
غال، من أصحاب الهادي (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

ويحتمل أن يكون اسمه: محمد بن إسحاق صاحب المغازي.
٦١٠٦ - أبو عبد الله المكاري:

من أصحاب الهادي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٢) (٣).
٦١٠٥ - أبو عبد الله هارون:

وكيل، يظهر من النجاشي عند ترجمة محمد بن علي بن إبراهيم بن
محمد (٤).

وفي الخالصة: أبو عبد الله بن هارون، وكيل (٥). ولعل لفظ " ابن "
زائد كما يظهر من النجاشي، وإن كان في بعض نسخ النجاشي أيضا موجودا.

وأبو عبد الله: كنية أيضا ألبان بن عبد الرحمن (٦)، وأبان بن
عثمان (٧)، وأحمد بن إبراهيم بن أبي رافع (٨)، وأحمد بن الحسن

الخراز (٩) (١٠)، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال (١١)، وأحمد بن
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٩٣ / ٢.
(٢) رجال الشيخ: ٣٩٤ / ١٠.

(٣) أبو عبد الله المؤمن: هو زكريا المؤمن، (م ت). انظر رجال النجاشي: ١٧٢ / ٤٥٣.
أبو عبد الله بن محمد: ذكره ابن عقدة، له كتاب، أخبرنا به: جماعة، عن أبي
المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن

األحول، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٨٨ / ٨٥٧.
(٤) رجال النجاشي: ٣٤٤ / ٩٢٨.

(٥) الخالصة: ١٩١ / ٣٦.
(٦) كما في رجال الشيخ: ١٦٤ / ١٨٢.

(٧) الفهرست: ١٨ / ٦٢.
(٨) انظر رجال الشيخ: ٤١١ / ٤١، والفهرست: ٣٢ / ٩٦.

(٩) كذا في النسخ.
(١٠) انظر الفهرست: ٣٥ / ١٠٥، وفيه: الخزاز.

(١١) رجال النجاشي: ٨٠ / ١٩٤، الفهرست: ٢٤ / ٧٢.

(١٨٣)
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الحسين ابن سعيد بن عثمان (١)، (وأحمد بن صبيح (٢)، وأحمد بن
عبد الواحد (٣)، وأحمد بن عبدوس (٤)، وأحمد بن محمد بن

الحسين (٥)) (٦)، وأحمد بن محمد اآلملي (٧)، وأحمد بن محمد بن
عبيد الله (٨)، وأحمد بن محمد بن مسلمة (٩)، وأحمد بن محمد بن يحيى

الفارسي (١٠).
وإدريس بن يزيد (١١)، وأرقم بن أبي األرقم (١٢)، وأسود بن

رزين (١٣)، وأسود بن سريع (١٤)، وبسام بن عبد الله (١٥)، وبالل بن
____________________

(١) الفهرست: ٢٦ / ٧٩.
(٢) رجال النجاشي: ٧٨ / ١٨٤، الفهرست: ٢٢ / ٦٨.

(٣) رجال النجاشي: ٨٧ / ٢١١.

(٤) رجال النجاشي: ٨١ / ١٩٧.
(٥) رجال الشيخ: ٤١٦ / ٩٤.

(٦) ما بين القوسين لم يرد في نسخة " م ".
(٧) رجال النجاشي: ٩٦ / ٢٣٨.

(٨) رجال النجاشي: ٨٥ / ٢٠٧، الفهرست: ٣٣ / ٩٩.
(٩) لم نعثر عليه بهذه الكنية، وذكره النجاشي وابن داود وكنوه بأبي علي، وذكره
الشيخ في الرجال ولم يكنيه. انظر رجال النجاشي: ٧٩ / ١٨٧، ورجال ابن داود:

٤٥ / ١٣٣، ورجال الشيخ: ٤٠٨ / ٢٢.
(١٠) لم نعثر عليه بهذه الكنية، وذكره الشيخ في رجاله وكناه بأبي علي، وذكره أيضا
ابن داود ولم يكنيه. انظر رجال الشيخ: ٤١١ / ٣٩، ورجال ابن داود: ٤٥ / ١٣٦.

(١١) رجال الشيخ: ١٦٢ / ١٥٢.
(١٢) رجال الشيخ: ٢٤ / ٤٢.

(١٣) رجال الشيخ: ١٠٥ / ٢٦٥.
(١٤) رجال الشيخ: ٢٥ / ٥٢.

(١٥) رجال النجاشي: ١٢٢ / ٢٨٨، رجال الشيخ: ١٢٨ / ٢٤.

(١٨٤)
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رياح (١) (٢).
وجابر بن يزيد (٣)، وجعفر بن أحمد بن يوسف (٤)، وجعفر بن أحمد

ابن وندك (٥)، وجعفر بن زياد (٦)، وجعفر بن عبد الله رأس المدري (٧) (٨)،
وجعفر بن مازن (٩)، وجعفر بن محمد بن جعفر (١٠)، وجعفر (١١) بن محمد

ابن سماعة (١٢)، وجعفر بن محمد بن مالك (١٣)، وجعفر بن محمد
____________________

(١) كذا في النسخ، وضبطه ابن داود بالباء المفردة. انظر رجال ابن داود: ٥٨ / ٢٦٦.
(٢) رجال الشيخ: ٢٧ / ٤، وفيه: رباح.

(٣) رجال النجاشي: ١٢٨ / ٣٣٢، رجال الشيخ: ١٧٦ / ٣٠.
(٤) رجال النجاشي: ١٢٣ / ٣١٥.
(٥) رجال النجاشي: ١٢٣ / ٣١٦.

(٦) رجال الشيخ: ١٧٥ / ٧.
(٧) كذا في النسخ.

(٨) انظر رجال النجاشي: ١٢٠ / ٣٠٦، ورجال ابن داود: ٦٣ / ٣١١، وفيهما: رأس المذري.
نقول: قال العالمة المامقاني: الضبط، المدري - بالميم والدال المهملة

المفتوحة والراء المهملة والياء - نسبة إلى مدروزان جبل قرية باليمن. لكن اإلشكال
في أن الرجل لم ينسب إلى المدر، بل إلى رأس المدري، والرأس مضافا إلى أشياء

أسماء أمكنة ليس فيها رأس المدر... إلى أن قال: إن في بعض النسخ المداري
- باأللف بعد الدال - وعليها يكون نسبة إلى المدار، مكان في ديار عدوان.

وفي نسخة ثالثة المذري - بالذال المعجمة بغير ألف - وعليها فيكون نسبة إلى
المذر - بفتح أوله وسكون ثانيه - قرية من قرى بلخ.

وفي نسخة رابعة المذاري - بالمعجمة بعدها ألف - وعليها فيكون نسبة إلى
المذار بلدة بميسان... إلى آخر كالمه (قدس سره)، فتفحص. انظر تنقيح المقال ١:

.٢١٧ / ١٧٩٧
(٩) رجال النجاشي: ١٢٥ / ٣٢٣.

(١٠) رجال النجاشي: ١٢٢ / ٣١٤.
(١١) وجعفر، لم ترد في نسخة " م ".
(١٢) رجال النجاشي: ١١٩ / ٣٠٥.
(١٣) رجال النجاشي: ١٢٢ / ٣١٣.

(١٨٥)
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الدوريستي (١)، وجعفر بن هارون (٢)، وجنيد بن عبد الله (٣).
وسالم بن عطية (٤)، وهارون بن عمران (٥)، (وحبيش بن مبشر (٦)،

وحجر بن زائدة (٧)، وحذيفة بن اليمان (٨)، وحريز بن عبد الله (٩)) (١٠).
والحسن بن صالح بن حي (١١)، والحسين بن محمد األسناني (١٢) (١٣)،

والحسين بن أبي سعيد هاشم (١٤)، والحسين بن أحمد بن إدريس (١٥)،
والحسين بن أحمد بن شيبان (١٦)، والحسين بن أحمد بن المغيرة (١٧)،

والحسين بن أحمد المنقري (١٨)، والحسين بن الحسن الحسني (١٩)، والحسين
____________________

(١) رجال الشيخ: ٤١٩ / ١٦.

(٢) رجال الشيخ: ١٧٦ / ٢٢.

(٣) رجال الشيخ: ١٧٨ / ٦٩.
(٤) رجال الشيخ: ٢١٨ / ١١٨.

(٥) رجال النجاشي: ٣٤٤ / ٩٢٨ ضمن ترجمة محمد بن علي بن إبراهيم الهمذاني.
(٦) رجال النجاشي: ١٤٦ / ٣٧٩.
(٧) رجال النجاشي: ١٤٨ / ٣٨٤.

(٨) رجال الشيخ: ٣٥ / ٥.
(٩) رجال الكشي: ٣٨٥ / ٧١٩.

(١٠) ما بين القوسين لم يرد في نسخة " م ". و: وحريز بن عبد الله، لم يرد في نسخة " ت ".
(١١) رجال الشيخ: ١٨٠ / ٧.

(١٢) كذا في النسخ.
(١٣) انظر عيون أخبار الرضا (عليه السالم) ١: ١٢٧ / ٢٢ باب ١١، والتوحيد: ٦٨ / ٢٤ باب

٢، ١٨٢ / ١٦ باب ٢٨، وفي الجميع: األشناني.
(١٤) رجال النجاشي: ٣٨ / ٧٨.
(١٥) رجال الشيخ: ٤٢٣ / ٢٩.
(١٦) رجال الشيخ: ٤٢٣ / ٣٢.

(١٧) رجال النجاشي: ٦٨ / ١٦٥.

(١٨) رجال النجاشي: ٥٣ / ١١٨.
(١٩) رجال الشيخ: ٤٢٠ / ٥.

(١٨٦)
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ابن حماد (١)، والحسين بن حمدان (٢)، والحسين بن خالويه (٣)، والحسين
ابن زيد (٤)، والحسين بن سيف (٥)، والحسين بن سليمان (٦)، والحسين بن

شاذويه (٧)، والحسين بن عبيد الله الغضائري (٨)، والحسين بن عبيد الله
السعدي (٩)، والحسين بن علي بن الحسين بن بابويه (١٠)، والحسين بن علي

بن الحسين بن علي بن أبي طالب (١١) (عليه السالم)، والحسين بن علي
المصري (١٢)، والحسين بن علي بن سفيان (١٣)، والحسين بن علي

الخراز (١٤) (١٥)، والحسين بن القاسم (١٦)، والحسين بن محمد بن علي
األزدي (١٧)، والحسين بن محمد بن الفرزدق (١٨)، والحسين بن محمد بن

____________________
(١) رجال النجاشي: ٥٥ / ١٢٤.

(٢) رجال النجاشي: ٦٧ / ١٥٩، رجال الشيخ: ٤٢٣ / ٣٣.
(٣) رجال النجاشي: ٦٧ / ١٦١.

(٤) رجال النجاشي: ٥٢ / ١١٥، رجال الشيخ: ١٨٢ / ٥٥.
(٥) رجال النجاشي: ٥٦ / ١٣٠.

(٦) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٨٣.
(٧) رجال النجاشي: ٦٥ / ١٥٣.

(٨) رجال النجاشي: ٦٩ / ١٦٦، رجال الشيخ: ٤٢٥ / ٥٢.
(٩) رجال النجاشي: ٤٢ / ٨٦.

(١٠) رجال النجاشي: ٦٨ / ١٦٣.
(١١) رجال الشيخ: ١٨٢ / ٥٤.

(١٢) رجال النجاشي: ٦٦ / ١٥٥.
(١٣) رجال النجاشي: ٦٨ / ١٦٢، رجال الشيخ: ٤٢٣ / ٢٧.

(١٤) كذا في النسخ.
(١٥) رجال النجاشي: ٦٨ / ١٦٤، وفيه: الخزاز.

(١٦) رجال النجاشي: ٦٦ / ١٥٧.

(١٧) رجال النجاشي: ٦٥ / ١٥٤.
(١٨) رجال النجاشي: ٦٧ / ١٦٠، رجال الشيخ: ٤٢٢ / ٢٦.

(١٨٧)
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عمران (١)، الحسين بن محمد بن جعفر (٢)، والحسين بن المختار (٣)،
والحكم بن مسكين (٤)، والحسين بن موسى (٥) بن سالم (٦).

وخالد بن نجيح (٧)، وداود بن سعيد (٨)، وزكار بن مالك (٩)، وزكريا
بن محمد (١٠)، وسعيد بن عبد الرحمن (١١)، وسفيان بن سعيد (١٢)، وسلمان

الفارسي (١٣)، ومحمد بن محمد بن النعمان (١٤)، ويحيى بن زكريا بن
شيبان (١٥)، وعبد المؤمن بن القاسم (١٦)، وعمرو بن شمر (١٧).

ومحمد بن أبي القاسم (١٨)، ومحمد بن إبراهيم بن جعفر (١٩)،
____________________

(١) رجال النجاشي: ٦٦ / ١٥٦.

(٢) رجال النجاشي: ٧٠ / ١٦٨.

(٣) رجال النجاشي: ٥٤ / ١٢٣.
(٤) كما في مشيخة الفقيه ٤: ٥٠ في الطريق إلى علي بن بجيل.

(٥) ابن موسى، لم ترد في نسخة " م ".
(٦) رجال النجاشي: ٤٥ / ٩٠.

(٧) رجال النجاشي: ١٥٠ / ٣٩١.
(٨) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ١١.
(٩) رجال الشيخ: ٢١٠ / ٨٥.

(١٠) رجال النجاشي: ١٧٢ / ٤٥٣.

(١١) رجال النجاشي: ١٨١ / ٤٧٧.
(١٢) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ١٦٢.

(١٣) رجال الكشي: ١٨ / ٤٣، رجال الشيخ: ٦٥ / ١.
(١٤) الفهرست: ١٥٧ / ٧٠٦.

(١٥) رجال النجاشي: ٤٤٢ / ١١٩٠.
(١٦) رجال النجاشي: ٢٤٩ / ٦٦٥، رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٢١.
(١٧) رجال النجاشي: ٢٨٧ / ٧٦٥، رجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤١٦.

(١٨) رجال الكشي: ١٤٧ / ٢٣٤، ورجال النجاشي: ٣٥٣ / ٩٤٧.
(١٩) رجال النجاشي: ٣٨٣ / ١٠٤٣.

(١٨٨)
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ومحمد بن أحمد بن عبد الله (١)، ومحمد بن إسماعيل بن أحمد (٢)،
وغورك بن أبي الحصرم (٣)، وغيالن بن جامع (٤)، وناصح بن عبد الله (٥)،

ومحمد بن إسماعيل بن رجاء (٦)، ومحمد بن إسماعيل بن ميمون (٧)،
ومحمد بن بكر بن عبد الرحمن (٨)، ومحمد بن بكر بن جناح (٩)، ومحمد

بن جعفر بن عنبسة (١٠)، ومحمد بن حسان الرازي (١١)، ومحمد بن الحسن
الضبي (١٢)، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (١٣)، ومحمد بن الحسن

بن حازم (١٤)، و (١٥) محمد بن الحسن بن جمهور (١٦)، ومحمد بن الحسن
____________________

(١) رجال النجاشي: ٣٩٣ / ١٠٥٠، ورجال الشيخ: ٤٤٣ / ٦٨.
(٢) رجال النجاشي: ٣٤١ / ٩١٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ١٢.
(٤) رجال الشيخ: ٢٦٧ / ٩.

(٥) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٣١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ١٨.
(٧) رجال النجاشي: ٣٤٥ / ٩٣٣.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٨ / ٤٣.
(٩) رجال النجاشي: ٣٤٦ / ٩٣٤.

(١٠) رجال النجاشي: ٣٧٦ / ١٠٢٥.
(١١) رجال النجاشي: ٣٣٨ / ٩٠٣.

(١٢) رجال الشيخ: ٢٧٩ / ٦٠.
(١٣) انظر رجال النجاشي: ٣٨٣ / ١٠٤٢، والخالصة: ١٤٧ / ٤٣، ورجال ابن داود:

١٦٨ / ١٣٤٦، وفي الجميع: أبو جعفر، وذكره الشيخ (قدس سره) ولم يتعرض إلى كنيته.
انظر رجال الشيخ: ٤٣٩ / ٢٣، والفهرست: ١٥٦ / ٧٠٤.

(١٤) رجال الشيخ: ٤٤١ / ٥٦، وفيه: أبو جعفر، وذكره النجاشي في باب الكنى
ضمن ترجمة أبي عصام بعنوان: محمد بن الحسين بن خازم، وكناه بأبي جعفر

أيضا. انظر رجال النجاشي: ٤٦٠ / ١٢٥٨.
(١٥) الحسن بن حازم و، لم ترد في نسخة " ت ".

(١٦) كما في مجمع الرجال ٥: ١٨٤ نقال عن ابن الغضائري، وذكره النجاشي بعنوان:
محمد بن جمهور، وكناه بأبي عبد الله أيضا. انظر رجال النجاشي: ٣٣٧ / ٩٠١.

(١٨٩)
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بن علي (١)، ومحمد بن الحسين بن علي (٢)، ومحمد بن حماد بن
زيد (٣)، ومحمد بن خالد بن عمر (٤)، ومحمد بن الخليل بن أسد (٥)،
ومحمد بن زكريا بن دينار (٦)، ومحمد بن سليمان (٧) بن زكريا (٨)،

ومحمد بن سماعة بن موسى (٩)، ومحمد بن شالبين (١٠) (١١)، ومحمد بن
شريح (١٢)، ومحمد بن طلحة النهدي (١٣)، ومحمد بن عباس بن عيسى (١٤)،

ومحمد بن العباس بن علي (١٥)، ومحمد بن عبيد الله (١٦) بن صاعد (١٧)،
____________________

(١) رجال النجاشي: ٣٥٠ / ٩٤٣.
(٢) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٩.

(٣) رجال النجاشي: ٣٧١ / ١٠١١.
(٤) رجال النجاشي: ٣٤٠ / ٩١٠، رجال الشيخ: ٤٤١ / ٥٤.

(٥) رجال النجاشي: ٣٤٢ / ٩٢١.

(٦) رجال النجاشي: ٣٤٦ / ٩٣٦.
(٧) ابن سليمان، لم ترد في نسخة " ت ".

(٨) مجمع الرجال ٥: ٢١٩ نقال عن ابن الغضائري.
(٩) رجال النجاشي: ٣٢٩ / ٨٩٠.

(١٠) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت ": محمد بن شاكري.
(١١) انظر رجال الشيخ: ٤٤٤ / ٧٨، وفيه: محمد، شاكري أبي محمد الحسن بن علي

العسكري (عليه السالم)، يكنى أبا عبد الله...
نقول: الشاكري: األجير والمستخدم، معرب چاكر. انظر القاموس المحيط ٢: ٦٢.

(١٢) رجال النجاشي: ٣٦٦ / ٩٩١.
(١٣) انظر رجال الشيخ: ٢٨٦ / ١٨٧، وفيه بدل أبو عبد الله: أخو عبد الله.

(١٤) رجال النجاشي: ٣٤١ / ٩١٦.
(١٥) رجال النجاشي: ٣٧٩ / ١٠٣٠، رجال الشيخ: ٤٤٣ / ٧١، الفهرست: ١٤٩ / ٦٤٨.

(١٦) كذا في نسختي " ش " و " م ". وفي نسخة " ت ": عبيد.
(١٧) انظر رجال النجاشي: ٣٤٣ / ٩٢٤، والخالصة: ٢٥٥ / ٤٦، ورجال ابن داود:

٢٧٣ / ٤٦٠، وفي الجميع بدل عبيد الله: عبيد.

(١٩٠)
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ومحمد بن عبد الله بن غالب (١)، ومحمد بن عبد الله بن الحسن (٢)،
ومحمد بن عبد الله بن عمرو (٣)، ومحمد بن عبد الله بن مملك (٤)، ومحمد

بن عبد الله بن نجيح (٥)، ومحمد بن عبد الملك بن محمد (٦)، ومحمد بن
علي بن حمزة (٧)، ومحمد بن القاسم بن زكريا (٨)، ومحمد بن قيس

البجلي (٩)، ومحمد بن قيس األسدي (١٠)، ومحمد بن مالك بن عطية (١١)،
والمفضل بن عمر (١٢)، وموسى بن القاسم (١٣)، ويونس بن علي (١٤).

٦١٠٦ - أبو عبيدة الحذاء:
اسمه: زياد بن عيسى (١٥).

وأبو عبيدة: كنية أيضا لسليمان بن نصر (١٦).
____________________

(١) رجال النجاشي: ٣٤٠ / ٩١٣.
(٢) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٢.

(٣) رجال النجاشي: ٣٦٦ / ٩٩٠.
(٤) رجال النجاشي: ٣٨٠ / ١٠٣٣.
(٥) رجال النجاشي: ٣٤٩ / ٩٤١.

(٦) رجال النجاشي: ٤٠٣ / ١٠٦٩.
(٧) رجال النجاشي: ٣٤٧ / ٩٣٨.

(٨) رجال النجاشي: ٣٧٨ / ١٠٢٧، ورجال الشيخ: ٤٤٢ / ٦١.
(٩) رجال النجاشي: ٣٢٣ / ٨٨١.

(١٠) رجال النجاشي: ٣٢٢ / ٨٨٠ ضمن ترجمة محمد بن قيس أبو نصر األسدي،
رجال الشيخ: ٢٩٣ / ٢٩٧.

(١١) رجال الشيخ: ٢٩٥ / ٣٤٣.
(١٢) رجال الكشي: ٣٢٥ / ٥٨٩، رجال النجاشي: ٤١٦ / ١١١٢.

(١٣) رجال النجاشي: ٤٠٥ / ١٠٧٣.

(١٤) رجال النجاشي: ٤٤٨ / ١٢٠٩.
(١٥) كما في رجال النجاشي: ١٧٠ / ٤٤٩، ورجال الشيخ: ١٣٥ / ٥.

(١٦) انظر رجال الشيخ: ٢١٧ / ١٠٩، وفيه: سلمان.

(١٩١)
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٦١٠٧ - أبو عبيد:
كنية ليحيى بن مهران (١)، وجبير بن األسود (٢).

٦١٠٨ - أبو عتاب:
كنية لزياد بن مسلم (٣)، وعبد الله بن بسطام (٤).

٦١٠٩ - أبو عثمان:
كنية لمعلى بن عثمان (٥)، وبكر بن محمد بن حبيب (٦)، وعمرو بن

جميع (٧) (٨).
٦١١٠ - أبو عدي:

اسمه: عثمان بن زيد (٩).
٦١١١ - أب عروة:

اسمه: معمر بن راشد (١٠) (١١).
____________________

(١) كما في رجال الشيخ: ٣٢٢ / ١٩.
(٢) انظر رجال الشيخ: ١٧٨ / ٥٩.

(٣) كما في رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٣٣.
(٤) رجال النجاشي: ٢١٨ / ٥٦٧.

(٥) انظر رجال النجاشي: ٤١٧ / ١١١٥، ورجال الشيخ: ٣٠٤ / ٥٠١.
(٦) رجال النجاشي: ١١٠ / ٢٧٩.

(٧) رجال النجاشي: ٢٨٨ / ٧٦٩، رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٢٦.
(٨) أبو عثمان: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٥ / ٥.

أبو عثمان األحول: له كتاب، روى عنه: صفوان، جش. له كتاب، أخبرنا:
جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن

يحيى، عنه، ست، (م ت). رجال النجاشي: ٤٥٨ / ١٢٤٨، الفهرست: ١٨٨ / ٨٦١.
(٩) كما في رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٩٦.
(١٠) انظر رجال الشيخ: ٣٠٧ / ٥٦٩.

(١١) أبو عروة األنصاري: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٥١ / ١٩.

(١٩٢)
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٦١١٢ - أبو عزة:
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٦١١٣ - أبو عصام:
ذكر حميد بن زياد قال: سمعت من (٢) أبي جعفر محمد بن الحسين

بن حازم نوادر أبي عصام، رجال النجاشي (٣).
وفي الفهرست: ابن عصام (٤).

٦١١٤ - أبو عصمة:
اسمه: نوح بن أبي مريم (٥) (٦).

٦١١٥ - أبو العالء:
كنية لخالد بن طهمان (٧)، ومحمد بن أسلم (٨)، ومحمد بن ثمامة

العطار (٩)، ومحمد بن خالد بن زياد (١٠)، وجابر بن شمير (١١)، والحارث بن
زياد (١٢)، وحماد بن راشد (١٣)، وحيان بن عبد الرحمن (١٤)، وعبد الرحمن

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٢٥ / ٣.

(٢) في نسخة " م ": عن.
(٣) رجال النجاشي: ٤٦٠ / ١٢٥٨، وفيه بدل حازم: خازم.

(٤) الفهرست: ١٩٤ / ٩٠٨.
(٥) كما في رجال الشيخ: ٣١٤ / ٦.

(٦) أبو العطاء: غير مذكور، (م ت). انظر رجال البرقي: ١٤.
(٧) كما في رجال النجاشي: ١٥١ / ٣٩٧.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٧ / ٣٢.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٩ / ٥١.
(١٠) رجال الشيخ: ٢٨١ / ٩٣.

(١١) رجال الشيخ: ١٧٦ / ٣٤، وفي بعض نسخه: سمير.
(١٢) رجال الشيخ: ١٩٢ / ٢٣٢.
(١٣) رجال الشيخ: ١٣٢ / ٣٩.

(١٤) رجال الشيخ: ١٩٤ / ٢٨٥.

(١٩٣)
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ابن ناصح (١)، وعبد الكريم بن سعد (٢) (٣).
٦١١٦ - أبو علي األشعري:
اسمه: أحمد بن إدريس (٤).

وقد يطلق على محمد بن عيسى بن عبد الله األشعري أيضا (٥).
٦١١٧ - أبو علي الجريري:

الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦).
٦١١٨ - أبو علي:

الذي حدث عنه الحضين (٧) بن المخارق، من أصحاب الصادق (عليه السالم)،
رجال الشيخ (٨).

٦١١٩ - أبو علي الحراني:
له كتاب (٩)، روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله، الفهرست (١٠).

له كتاب، روى أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عنه، رجال
____________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١١٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ١٨١.
(٣) أبو العالء الحضرمي: م جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٤٧ / ٣.

أبو العالء الخفاف: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٥٠ / ٦.
(٤) انظر رجال النجاشي: ٩٢ / ٢٢٨، ورجال الشيخ: ٤١١ / ٣٧.

(٥) كما في رجال النجاشي: ٣٣٨ / ٩٠٥.
(٦) رجال الشيخ: ٣٢٦ / ٢١.

(٧) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت ": الحصين.
(٨) رجال الشيخ: ٣٢٥ / ٤، وفيه: حصين.

(٩) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله،
عنه، ست، (م ت).

(١٠) الفهرست: ١٨٧ / ٨٤٧.

(١٩٤)
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النجاشي (١) (٢).
٦١٢٠ - أبو علي بن راشد:

كان وكيال مقام الحسين بن عبد ربه (٣)، الخالصة (٤).
وذكرنا عند ترجمة علي بن الحسين بن عبد ربه أن أبا علي بن راشد كان

وكيال مقام علي بن الحسين بن عبد ربه (٥)، وإن شئت التفصيل فالحظها (٦).
٦١٢١ - أبو علي الطبرسي:

اسمه: الفضل بن الحسن (٧).
٦١٢٢ - أبو علي العلوي:

وأخوه أب الحسين، اسمه: محمد بن محمد بن يحيى من بني
زبارة (٨)، معروفان جليالن، من أهل نيشابور، في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم)،

رجال الشيخ (٩) (١٠).
____________________
(١) رجال النجاشي: ٤٥٦ / ١٢٣٩.

(٢) أبو علي الخزاز عمرو بن عثمان: (م ت). كما في رجال النجاشي: ٢٨٧ / ٧٦٦.
أبو علي الخراساني الريان بن الصلت: (م ت). انظر الخالصة: ٧٠ / ١.

ورجال ابن داود: ٩٥ / ٦٢٢.
(٣) مع ثناء عليه وشكر له، صه، (م ت).

(٤) الخالصة: ١٩٠ / ٢٩.
(٥) نقال عن رجال الكشي: ٥١٣ / ٩٩٢.

(٦) أبو علي صاحب األنماط: كوفي، ق جخ. ليس أحد هؤالء، (م ت). رجال
الشيخ: ٣٢٦ / ٢٠.

(٧) كما في فهرست منتجب الدين: ١٤٤ / ٣٣٦. وهذه الترجمة لم ترد في نسختي " م " و " ت).
(٨) في نسختي " م " و " ت ": زيادة.

(٩) رجال الشيخ: ٤٥١ / ١.
(١٠) أبو علي الفارسي محمد بن أحمد بن علي: (م ت). انظر رجال الشيخ:

٤١١ / ٣٩، وفيه: أحمد بن محمد بن يحيى الفارسي، يكنى أبا علي.
أبو علي القطان: ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٧٠ / ٧.

(١٩٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

٦١٢٣ - أبو علي المحمودي:
اسمه: محمد بن أحمد بن حماد (١).

٦١٢٤ - أبو علي النيشابوري (٢):
في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم)، رجال الشيخ (٣).

ونبه النجاشي والشيخ في الفهرست على ضعفه عند ترجمة محمد
ابن أحمد بن يحيى (٤).

٦١٢٥ - أبو علي بن همام:
اسمه: محمد بن همام البغدادي (٥) (٦).

وأبو علي: كنية أيضا ألحمد بن إسحاق (٧)، وأحمد بن إسماعيل بن
عبد الله (٨)، وأحمد بن جعفر بن سفيان (٩)، وأحمد بن الحسن الرازي (١٠)،
وأحمد بن علي الرازي (١١)، وأحمد بن علي بن (١٢) مهدي (١٣)، وأحمد بن

____________________
(١) انظر رجال الكشي: ٥١١ / ٩٨٦، ٥٥٩ / ٥٧، ورجال الشيخ: ٣٩٢ / ٣٧.

(٢) روى عنه: محمد بن أحمد بن يحيى، (م ت).
(٣) رجال الشيخ: ٤٥١ / ١٤.

(٤) رجال النجاشي: ٣٤٨ / ٩٣٩، الفهرست: ١٤٤ / ٦٢٢.
(٥) انظر رجال الكشي: ٢٥٨ / ٤٧٧، ورجال الشيخ: ٤٣٨ / ٢٠.

(٦) أبو علي الوارثي: من أصحاب العياشي، لم جخ، (م ت). رجال الشيخ:
.٤٥١ / ٥

(٧) كما في رجال الشيخ: ٩١ / ٢٢٥، والفهرست: ٢٦ / ٧٨.
(٨) انظر رجال النجاشي: ٩٧ / ٢٤٢.

(٩) رجال الشيخ: ٤١٠ / ٣٥.
(١٠) رجال الشيخ: ٤١١ / ٣٨.

(١١) الفهرست: ٣٠ / ٩١.
(١٢) ابن، لم ترد في نسخة " م ".
(١٣) رجال الشيخ: ٤١٠ / ٣٣.

(١٩٦)
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محمد بن أحمد (١)، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (٢)، وأحمد بن
محمد بن جعفر (٣)، وأحمد بن محمد بن عمار (٤)، وأسباط بن سالم (٥)،

وإبراهيم بن الحسين (٦)، وإسماعيل بن علي العمي (٧).
وبسطام بن علي (٨)، وجميل بن دراج (٩)، وجميل بن عياش (١٠)،
والحارث بن أبي جعفر (١١)، والحجاج بن رفاعة (١٢)، وحديد بن

حكيم (١٣)، والحسن بن خالد (١٤)، والحسن بن راشد (١٥)، والحسن بن علي
بن أبي عقيل (١٦)، والحسن بن العباس (١٧)، والحسن بن محبوب (١٨)، والحسن

____________________
(١) رجال النجاشي: ٨٦ / ٢٠٨.

(٢) الفهرست: ١٩ / ٦٣.
(٣) رجال النجاشي: ٨٤ / ٢٠٢، رجال الشيخ: ٤١٧ / ١٠٤.

(٤) رجال النجاشي: ٩٥ / ٢٣٦، الفهرست: ٢٩ / ٨٨.
(٥) رجال النجاشي: ١٠٦ / ٢٦٨.

(٦) رجال الشيخ: ١٥٦ / ٢٣.
(٧) رجال النجاشي: ٣٠ / ٦٣، رجال الشيخ: ٤١٥ / ٨٢.

(٨) رجال النجاشي: ٣٤٤ / ٩٢٨ ضمن ترجمة محمد بن علي بن إبراهيم الهمذاني.
(٩) رجال النجاشي: ١٢٦ / ٣٢٨.

(١٠) رجال الشيخ: ١٧٦ / ٣٥.
(١١) انظر رجال النجاشي: ١٤٠ / ٣٦٣، ورجال الشيخ: ١٩٢ / ٢٣٢.

(١٢) رجال النجاشي: ١٤٤ / ٣٧٣.

(١٣) رجال النجاشي: ١٤٨ / ٣٨٥.
(١٤) رجال النجاشي: ٦١ / ١٣٩، رجال الشيخ: ٤٢٠ / ١.

(١٥) رجال الشيخ: ٣٧٥ / ٨، ٣٨٥ / ١٠.
(١٦) قال العالمة (قدس سره): الحسن بن علي بن أبي عقيل، أبو محمد العماني، هكذا قال النجاشي:

وقال الشيخ الطوسي (رضي الله عنه): الحسن بن عيسى، أبو علي، المعروف بابن أبي عقيل
العماني. وهما عبارة عن شخص واحد يقال له: ابن أبي عقيل العماني الحذاء... إلى آخر

كالمه (قدس سره). انظر الخالصة: ٤٠ / ٩، ورجال النجاشي: ٤٨ / ١٠٠، والفهرست: ٥٤ / ٢٠٤.
(١٧) رجال النجاشي: ٦٠ / ١٣٨.

(١٨) الفهرست: ٤٦ / ١٦٢.

(١٩٧)
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بن محمد القطان (١)، والحسن بن محمد النهاوندي (٢)، والحسن بن
محمد بن أحمد (٣)، والحسين بن أبي العالء (٤)، والحكم بن أيمن (٥).

ودعبل بن علي (٦)، والريان بن الصلت (٧)، وزرارة بن أعين (٨)، وهارون
ابن عبد العزيز (٩)، ويونس بن يعقوب (١٠)، وعبد الله بن بكير (١١)، وعبد الله بن

غالب (١٢)، وعبيد الله بن الحسين (١٣)، وعيد الله بن علي بن أبي شعبة (١٤)،
وعمرو بن عثمان (١٥)، وعمرو بن القاسم (١٦)، والفضيل بن يسار (١٧)، ومحمد بن

أحمد بن الجنيد (١٨)، ومحمد بن أحمد بن علي (١٩)، ومحمد بن عبد الملك بن
____________________

(١) رجال الشيخ: ١٨١ / ٣٥.
(٢) رجال النجاشي: ٤٨ / ١٠٢.
(٣) رجال النجاشي: ٤٨ / ١٠١.

(٤) رجال النجاشي: ٥٢ / ١١٧، رجال الشيخ: ١٨٢ / ٥٩.
(٥) رجال النجاشي: ١٣٧ / ٣٥٤.
(٦) رجال النجاشي: ١٦١ / ٤٢٨.
(٧) رجال النجاشي: ١٦٥ / ٤٣٧.

(٨) الفهرست: ٧٤ / ٣١٣.
(٩) رجال النجاشي: ٤٣٩ / ١١٨٣.

(١٠) رجال النجاشي: ٤٤٦ / ١٢٠٧.
(١١) رجال النجاشي: ٢٢٢ / ٥٨١.
(١٢) رجال النجاشي: ٢٢٢ / ٥٨٢.

(١٣) رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٠٠.
(١٤) رجال النجاشي: ٢٣٠ / ٦١٢.
(١٥) رجال النجاشي: ٢٨٧ / ٧٦٦.

(١٦) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٣٨٩.
(١٧) كما في مجمع الرجال ٥: ٣٧ نقال عن رجال الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السالم) إال

أن نسخنا من رجال الشيخ خالية من الكنية.
(١٨) رجال النجاشي: ٣٨٥ / ١٠٤٧، رجال الشيخ: ٤٤٧ / ١٠٨.

(١٩) كما في رجال ابن داود: ١٦٣ / ١٢٩٨.

(١٩٨)
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أعين (١)، ومحمد بن محمد بن األشعث (٢)، وموسى بن جعفر الكمنداني (٣) (٤)،
وموسى بن عمر بن يزيد (٥)، ونجم بن حطيم (٦)، ووهيب بن حفص (٧).

٦١٢٦ - أبو عمار:
كنية لسعد بن حميد (٨)، والحسين بن سلمة (٩) (١٠).

٦١٢٧ - أبو عمارة:
كنية لقيس بن يعقوب (١١)، ومحمد بن أحمر (١٢)، ومحمد

ابن سليمان بن عمار (١٣) (١٤)، وحمزة بن حبيب (١٥)، وداود بن
____________________

(١) رجال الشيخ: ٢٨٩ / ٢٢٣.
(٢) رجال النجاشي: ٣٧٩ / ١٠٣١.

(٣) كذا في النسخ. وقال العالمة في الخالصة وابن داود في رجاله: الكمنذاني - بضم
الكاف والميم وإسكان النون وفتح الذال المعجمة - وقال العالمة أيضا في اإليضاح:
الكميذاني - بالكاف ثم، الميم ثم الياء المنقطة تحتها نقطتين ثم الذال المعجمة ثم

األلف ثم النون ثم الياء -.
انظر الخالصة: ٢٥٨ / ٥، ورجال ابن داود: ٢٨١ / ٥٢٤، وإيضاح االشتباه: ٢٩٥ / ٦٨٧.

(٤) انظر رجال النجاشي: ٤٠٦ / ١٠٧٧، وفيه: الكمنذاني.
(٥) رجال النجاشي: ٤٠٥ / ١٠٧٥.

(٦) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٣٢.
(٧) رجال النجاشي: ٤٣١ / ١١٥٩.
(٨) كما في رجال الشيخ: ٦٨ / ٢٩.

(٩) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٨٠.
(١٠) أبو عمار الطحان: له روايات، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد،

عن أحمد بن ميثم، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٨٥ / ٨٣٤.
(١١) كما في رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٢.

(١٢) انظر رجال الشيخ: ٢٧٧ / ٣٥، وفيه: ابن أحمد، وفي مجمع الرجال ٥: ١٤٥
نقال عنه كما في المتن.

(١٣) في نسختي " م " و " ت ": عمارة.
(١٤) كما في رجال الشيخ: ٢٨٣ / ١٢٤.

(١٥) رجال الشيخ: ١٩٠ / ٢٠٤.

(١٩٩)
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سليمان (١)، وسليمان بن عمرو (٢)، ومحمد بن ظهرير (٣)، ومحمد بن
عثمان بن زيد (٤)، وجعفر بن عمارة (٥)، وحمزة بن عبد المطلب (٦)، وزاهر

بن األسود (٧) (٨).
٦١٢٨ - أبو عمران:

كنية لموسى بن زنجويه (٩) (١٠)، ومحمد بن أسامة (١١).
٦١٢٩ - أبو عمرة األنصاري:

اسمه: ثعلبة بن عمرو (١٢).
٦١٣٠ - أبو عمرة الفارسي:

اسمه: زاذان (١٣).
____________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ٢٧.
(٢) رجال الشيخ: ٢١٧ / ١٠٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٨٧ / ١٩٢، ولم ترد في بعض نسخه الكنية.
(٤) رجال الشيخ: ٢٩٠ / ٢٤٢.

(٥) رجال الشيخ: ١٧٥ / ٨، وفيه: أبو عمار، وفي مجمع الرجال ٢: ٣٢ وقال عنه:
أبو عمارة.

(٦) رجال الشيخ: ٣٥ / ١.
(٧) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٠١.

(٨) أبو عمارة: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٥٠ / ١٠، وفي بعض نسخه: أبو
عمار.

أبو عمارة المنشد: ليس بأحد هؤالء، (م ت). انظر كامل الزيارات: ١٠١ / ٥
باب ٣٢.

(٩) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت ": رنجويه.
(١٠) كما في الخالصة: ١٥٨ / ٧، وفي رجال النجاشي: ٤٠٩ / ١٠٨٨، ورجال

الشيخ: ٤٣٧ / ٧، ورجال ابن داود: ٢٨١ / ٥٢٦: رنجويه.
(١١) رجال الشيخ: ٢٧٨ / ٤٢.
(١٢) رجال الشيخ: ٣١ / ١٣.

(١٣) كما في رجال الشيخ: ٦٤ / ٣.

(٢٠٠)
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٦١٣١ - أبو عمرو العمري:
اسمه: عثمان بن سعيد (١).
٦١٣٢ - أبو عمرو الكشي:

اسمه: محمد بن عمر (٢) بن عبد العزيز (٣).
وأبو عمرو: كنية أيضا لعاصم بن حفص (٤)، وعبد الله بن دكين (٥)،

وعبد الرحمن بن األسود (٦)، وعثمان بن عيسى (٧)، ومحمد بن سليمان بن
سويد (٨)، ومحمد بن محمد بن النضر (٩)، ونعيم بن ميسرة (١٠)، وجرير بن

عبد الله (١١)، ودينار األسدي (١٢)، وسعيد بن الحسن (١٣)، وسعيد بن يحيى (١٤)
.(١٥)

____________________
(١) انظر رجال الشيخ: ٣٨٩ / ٣٦.

(٢) في نسخة " ت ": عمير.
(٣) انظر رجال النجاشي: ٣٧٢ / ١٠٨، ورجال الشيخ: ٤٤٠ / ٣٨، والفهرست: ١٤١ / ٦١٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٥٥.
(٥) رجال الشيخ: ٢٣٣ / ٨٥.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ١١٥.
(٧) رجال النجاشي: ٣٠٠ / ٨١٧.

(٨) رجال الشيخ: ٢٨٣ / ١٢١.
(٩) انظر رجال النجاشي: ٣٩٧ / ١٠٦١، ورجال الشيخ: ٤٥١ / ١٧ والخالصة:

١٦٣ / ١٧٢ والخالصة: ١٦٣ / ١٧٢، وفي الجميع بدل ابن النضر: ابن نصر.
(١٠) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٣٤.
(١١) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٣٤.

(١٢) رجال الشيخ: ١٣٤ / ٤، وفي بعض بعض نسخه: أبو عمر.
(١٣) رجال الشيخ: ٢١٣ / ٢٤.
(١٤) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٥٤.

(١٥) أبو عمرو األسدي دينار: (م ت). انظر رجال الشيخ: ١٣٤ / ٤ و ٢٠٣ / ٣١،
وفي بعض نسخه: أبو عمر.

أبو عمرو األنصاري: ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٦ / ٤، وفي بعض
نسخه: أبو عمرة.

أبو عمرو البزاز: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٥٠ / ٣.
أبو عمرو الحذاء: دي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٩٣ / ٤.

أبو عمرو بن أخي السكوني: (السكري خ ل) البصري، له مصنفات كثيرة،
وكان فقيها، منها كتاب في المذي والكالم فيه، أخبرنا به عنه أحمد بن إبراهيم

القزويني، ست، (م ت). الفهرست: ١٨٤ / ٨٢٤.
أبو عمرو الخياط: من أصحاب العياشي، لم جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٤٥١ / ٧.

أبو عمرو الزبيري: ليس بأحد هؤالء، بل هو محمد بن عمرو بن عبد الله،
متكلم حاذق، (م ت). انظر رجال النجاشي: ٢٢٠ / ٥٧٥ ترجمة عبد الله بن

عبد الرحمن الزبيري و ٣٣٩ / ٩٠٩ ترجمة محمد بن عمرو بن عبد الله.
أبو عمرو السكوني: المعروف بابن خرقة، محمد بن محمد بن النصر الثقة،

(م ت). انظر رجال النجاشي: ٣٩٧ / ١٠٦١.
أبو عمرو (عمر خ ل) الضرير: له كتاب الجنائز، وكتاب نوادر، أخبرنا بهما:

جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عنه، ست، لم جخ، (م ت).
الفهرست: ١٨٥ / ٨٢٩، رجال الشيخ: ٤٥١ / ١١، وفيهما: أبو عمر.
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أبو عمرو العامري الكالبي: عثمان بن عيسى، (م ت). انظر رجال النجاشي:
.٣٠٠ / ٨١٧

أبو عمرو المدائني: ليس بأحد هؤالء، (م ت). عده البرقي في أصحاب
الصادق (عليه السالم). انظر رجال البرقي: ٤٤.

أبو عمرو النحوي: نعيم بن ميسرة، (م ت). انظر رجال الشيخ: ٣١٦ / ٣٤.

(٢٠١)
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٦١٣٣ - أبو عمر:
كنية لبرد بن أبي زياد (١)، وبالل بن رياح (٢) (٣)، وأحمد بن علي

الفائدي (٤)، وعبد الله بن سعيد بن حيان (٥) (٦).
____________________

= نسخه: أبو عمرة.
(١) انظر رجال الشيخ: ١٧١ / ٥٦، وفي بعض نسخه: أبو عمرو.

(٢) كذا في النسخ. وضبطه ابن داود بالباء المفردة. انظر رجال ابن داود: ٥٨ / ٢٦٦.
(٣) انظر رجال الشيخ: ٢٧ / ٤، وفيه: ابن رباح... أبو عمرو.

(٤) رجال النجاشي: ٩٥ / ٢٣٧، الفهرست: ٣٠ / ٨٩، إال أن في الفهرست: أبو عمرو.
(٥) رجال النجاشي: ٢١٧ / ٥٦٥.

(٦) أبو عمر األعجمي: ليس أحد هؤالء، (م ت). انظر الكافي ٢: ١٧٢ / ٢ باب التقية.
أبو عمر األعمى الكوفي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٦ / ٢٢.

أبو عمر الفائدي القزويني: الثقة، أحمد بن علي، (م ت). انظر رجال الشيخ:
.٩٥ / ٢٣٧

أبو عمرو المتطبب: عبد الله بن سعيد بن حيان، (م ت). انظر رجال النجاشي:
٢١٧ / ٥٦٥ وفيه: الطبيب.

أبو عمر المدني: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٥ / ٥، وفيه: المدائني.
أبو عمر الهاشمي، برد، (م ت). انظر رجال الشيخ: ١٧١ / ٥٦، وفيه: برد

بن أبي زياد، أبو عمرو، مولى بني هاشم، كوفي.

(٢٠٢)
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٦١٣٤ - أبو العميس:
اسمه: عتبة بن عبد الله (١) (٢).

٦١٣٥ - أبو عوف:
اسمه: أحمد بن أبي عوف (٣).

٦١٣٦ - أبو عون األبرش:
روى الكشي - بطريق ضعيف - ما يدل على ذمه (٤).

٦١٣٧ - أبو عياش:
اسمه: عتيق بن معاوية (٥).

٦١٣٨ - أبو عيسى:
كنية لعبد الله بن الفضل (٦)، ومحمد بن أحمد بن محمد (٧)، ومحمد

____________________
(١) كما في رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٣.

(٢) الشيخ رضي الدين أبو عنان بن أحمد بن بندار: فاضل، عين، ب، (م ت).
فهرست منتجب الدين: ٢١ / ٣٣.

(٣) كما في رجال الشيخ: ٤٠٨ / ١٧.
(٤) رجال الكشي: ٥٧٢ / ١٠٨٤.

(٥) كما في رجال الشيخ: ٧٣ / ٣٩.
(٦) انظر رجال النجاشي: ٢٣٢ / ٦١٦.

(٧) رجال الشيخ: ٤٤٧ / ١٠٢.

(٢٠٣)
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ابن هارون الوراق (١)، ودبيس بن حميد (٢).
٦١٣٩ - أبو عيينة:

روى عن الصادق (عليه السالم) وروى عنه: جعفر بن بشير، كذا يظهر من
مبحث البئر من التهذيب (٣) (٤).

٦١٤٠ - أبو غالب الزراري:
اسمه: أحمد بن محمد بن سليمان (٥) (٦).

٦١٤١ - أبو غرة:
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).

وكأن اسمه: إبراهيم بن عبيد (٨). ونقلناه بعنوان: أبو عزة (٩).
____________________
(١) رجال النجاشي: ٣٧٢ / ١٠١٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٣٣.

(٣) التهذيب ١: ٢٣٣ / ٦٧٣.
(٤) أبو عيينة: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٥٠ / ٨.

أبو عيينة أبو سعيد المكاري: له كتاب، جش، (م ت).
نقول: جعله في رجال النجاشي ترجمتين، قال في األولى: أبو عيينة. وقال

في الثانية: أبو سعيد المكاري، له كتاب. انظر رجال النجاشي: ٤٦٠ / ١٢٥٩
و ١٢٥٩ / ١٢٦٠.

(٥) انظر رجال الشيخ: ٤١٠ / ٣٤، والفهرست: ٣١ / ٩٤.
(٦) السيد جمال الدين أبو غالب بن أبي هاشم المرعشي: صالح، ب، (م ت).

فهرست منتجب الدين: ٢٥ / ٤٦.
الشيخ ضياء الدين أبو غانم بن أبي غانم بن علي الخوانة: صالح، ب، (م

ت). فهرست منتجب الدين: ٦٤ / ١٤١.
(٧) رجال الشيخ: ٣٢٥ / ٣، وفيه: أبو عزة.

(٨) انظر رجال الشيخ: ١٥٨ / ٥٧.
(٩) تقدم برقم: ٦١١٢.

(٢٠٤)
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٦١٤٢ - أبو غسان الذهلي:
اسمه: حميد بن راشد (١).

٦١٤٣ - أبو غسان النهدي:
له كتاب (٢)، روى عنه: ابن نهيك، الفهرست (٣).

وأبو غسان: كنية أيضا لحميد بن سعدة (٤)، ومحمد بن مطرف (٥).
٦١٤٤ - أبو الغمر:

روى الكشي عند ترجمة جعفر بن واقد عن محمد بن قولويه
والحسين بن الحسن بن بندار قاال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثني
إبراهيم بن مهزيار ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن مهزيار، قال:

سمعت أبا جعفر (عليه السالم) يلعن أبا الغمر (٦).
٦١٤٥ - أبو غيالن:

كنية لداود بن حبيب (٧)، وسعد بن طالب (٨).
٦١٤٦ - أبو فاختة:

مولى بني هاشم، من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٩).
____________________

(١) كما في رجال النجاشي: ١٣٣ / ٣٤٢.
(٢) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن ابن نهيك، عنه، ست، (م

ت).
(٣) الفهرست: ١٨٥ / ٨٣١.

(٤) كما في رجال الشيخ: ١٩٥ / ٢٩٢.
(٥) رجال الشيخ: ٢٩٦ / ٣٤٧.

(٦) رجال الكشي: ٥٢٨ / ١٠١٢.
(٧) كما في رجال الشيخ: ١٣٤ / ٣.

(٨) رجال الشيخ: ٢١٢ / ٥.
(٩) رجال الشيخ: ٨٦ / ٦.

(٢٠٥)
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من خواص أمير المؤمنين (عليه السالم) قاله العالمة في آخر الباب األول من
الخالصة (١).

وكأن اسمه: سعيد بن جهمان كما يظهر من النجاشي عند ترجمة
هارون بن الجهم (٢).

٦١٤٧ - أبو الفتح:
كنية لمحمد بن جعفر بن محمد (٣)، وهالل بن إبراهيم (٤).

٦١٤٨ - أبو الفتوح الرازي:
اسمه: الحسين بن علي بن محمد (٥).

٦١٤٩ - أبو فراس:
اسمه: الفرزدق (٦).

٦١٥٠ - أبو الفرج األصفهاني:
زيدي المذهب، له كتب، أخبرنا عنه: أحمد بن عبدون بجميع

رواياته، ورى عنه: الدوري، الفهرست (٧).
وأبو الفرج: كنية أيضا لحمد بن أبي عمران (٨)، وعثمان بن أبي

____________________
(١) الخالصة: ١٩٢.

(٢) رجال النجاشي: ٤٣٨ / ١١٧٨.
(٣) كما في رجال النجاشي: ٣٩٤ / ١٠٥٣. ز

(٤) رجال النجاشي: ٤٤٠ / ١١٨٦.
(٥) كما في فهرست منتجب الدين: ٤٥ / ٧٨. وهذه الترجمة لم ترد في نسختي " م "

و " ت ".
(٦) انظر رجال الكشي: ١٢٩ / ٢٠٧، ورجال الشيخ: ١١٩ / ٣.

(٧) الفهرست: ١٩٢ / ٨٩٥.
(٨) كما في رجال النجاشي: ٣٩٧ / ١٠٦٢.

(٢٠٦)
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زياد (١)، ومظفر بن أحمد القزويني (٢) (٣).
٦١٥١ - أبو فضالة (٤):
اسمه: ثابت البناني (٥).
٦١٥٢ - أبو الفضائل:

اسمه: أحمد بن موسى بن جعفر (٦).
٦١٥٣ - أبو الفضل الحناط:

اسمه: سالم (٧).
٦١٥٤ - أبو الفضل الخراساني:

روى الكشي، عن محمد بن مسعود، عن حمدان بن أحمد
القالنسي، عن معاوية بن حكيم، عن أبي الفضل الخراساني وكان له انقطاع

إلى أبي الحسن (٨) (عليه السالم) وكان يخالط القراء ثم انقطع إلى أبي جعفر (عليه
السالم) (٩) (١٠).

____________________
(١) انظر رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٩٥.

(٢) رجال الشيخ: ٤٤٦ / ٩٠.
(٣) أبو الفرج السندي: له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن التلعكبري، عن ابن همام،

عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عن أحمد بن رباح، عنه، ست، (م ت).
الفهرست: ١٩٢ / ٨٩٣.

(٤) في نسخة " م ": أبو فضال.
(٥) انظر رجال الشيخ: ٥٩ / ٣، والخالصة: ٢٩ / ٤، ورجال ابن داود: ٥٩ / ٢٧٥.

(٦) كما في رجال ابن داود: ٤٥ / ١٤٠.
(٧) كما في رجال النجاشي: ١٩٠ / ٥٠٨.

(٨) في نسخة " م " زيادة: األول.
(٩) رجال الكشي: ٦١٤ / ١١٤٥.

(١٠) وحمدان ضعيف، فهذه الرواية من المرجحات، صه، (م ت). الخالصة:
.١٨٩ / ٢٥

(٢٠٧)
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٦١٥٥ - أبو الفضل الصابوني:
له كتب كثيرة (١)، روى عنه: أبو علي كرامة بن أحمد وأبو محمد

الحسن بن محمد الخيزراني، يعرف بابن أبي العساف، الفهرست (٢).
واسمه: محمد بن أحمد (٣) بن إبراهيم بن سليم (٤).

وأبو الفضل: كنية أيضا لعاصم بن حميد (٥)، والعباس بن
عامر (٦)، والعباس بن الفضل (٧)، والعباس بن موسى (٨)، والعباس بن

معروف (٩)، والعباس بن هشام (١٠)، وعبد الرحمن بن أبي نجران (١١)،
وعمار بن موسى (١٢)، وكثير بن كلثم (١٣)، ومحمد بن أحمد بن

إبراهيم (١٤)، وإدريس بن زياد (١٥)، وإدريس بن الفضل (١٦)، وجعفر بن
____________________

(١) واسمه: محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان، ست، (م ت).
(٢) الفهرست: ١٩٢ / ٨٩٧.

(٣) ابن أحمد، لم ترد في نسخة " م ".
(٤) انظر رياض العلماء ٧: ٥٤، ورجال النجاشي: ٣٧٤ / ١٠٢٢، إال أن في رجال

النجاشي بدل ابن سليم: ابن سليمان.
(٥) كما في رجال النجاشي: ٣٠١ / ٨٢١.

(٦) رجال النجاشي: ٢٨١ / ٧٤٤.
(٧) رجال الشيخ: ١٠٣ / ٢٦.

(٨) رجال النجاشي: ٢٨٠ / ٧٤٢.

(٩) رجال النجاشي: ٢٨١ / ٧٤٣.
(١٠) رجال النجاشي: ٢٨٠ / ٧٤١.
(١١) رجال النجاشي: ٢٣٥ / ٦٢٢.
(١٢) رجال النجاشي: ٢٩٠ / ٧٧٩.
(١٣) رجال النجاشي: ٣١٩ / ٨٧٢.

(١٤) رجال النجاشي: ٣٧٤ / ١٠٢٢.
(١٥) رجال النجاشي: ١٠٣ / ٢٥٧.
(١٦) رجال النجاشي: ١٠٣ / ٢٥٨.

(٢٠٨)
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معروف السمرقندي (١)، وحنان بن سدير (٢)، وسدير بن حكيم (٣)، وسلمة
ابن الخطاب (٤).

٦١٥٦ - أبو القاسم:
(اسمه: عبد الله (٥) بن عمران ماجيلويه كما يظهر من ترجمة علي بن

أبي القاسم (٦)) (٧).
وكنية لمعاوية بن عمار (٨)، وجعفر بن محمد بن قولويه (٩)، وجعفر

بن الحسن المحقق (١٠)، وبريد بن معاوية (١١)، وإسماعيل بن علي بن
علي (١٢)، وجعفر بن محمد بن إسحاق (١٣)، وجعفر بن محمد الشاشي (١٤)،

____________________
(١) مجمع الرجال ٢: ٤٥ نقال عن ابن الغضائري.

(٢) رجال النجاشي: ١٤٦ / ٣٧٨.
(٣) رجال الكشي: ٢١٠، رجال الشيخ: ١١٤ / ٤ و ٢٢٣ / ٢٣٢.

(٤) رجال النجاشي: ١٨٧ / ٤٩٨.
(٥) في هامش " ش ": عبيد الله (خ ل).
(٦) انظر رجال النجاشي: ٢٦١ / ٦٨٣.

(٧) ما بين القوسين لم يرد في نسختي " م " و " ت ".
أبو القاسم الصيقل: له مكاتبة، روى عنه: محمد بن عيسى. وهو عير هؤالء

المذكورين، (م ت). انظر التهذيب ٦: ٣٧١ / ١٠٧٦ و ٧: ١٣٥ / ٥٩٦.
األديب نجيب الدين أبو القاسم بن ناصر بن أبي القاسم: صالح، ب، (م ت).

فهرست منتجب الدين: ٢٦ / ٥٣.
(٨) كما في رجال الشيخ: ٣٠٣ / ٤٨٢.

(٩) رجال الشيخ: ٤١٨ / ٣.
(١٠) كما في رجال ابن داود: ٦٢ / ٣٠٤.

(١١) رجال الشيخ: ١٧١ / ٥٩.

(١٢) رجال الشيخ: ٤١٥ / ٨٤.
(١٣) رجال النجاشي: ١٢١ / ٣١١.

(١٤) رجال الشيخ: ٤١٨ / ٩.

(٢٠٩)
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والحسن بن محمد بن الحسن (١)، والحسين بن علي بن الحسين (٢)،
وحميد بن زياد (٣)، وحيدر بن شعيب (٤).

وسعد بن عبد الله (٥)، وسعيد بن أحمد (٦)، وهارون بن مسلم (٧)، ويحيى
ابن زكريا (٨)، وابن سهل الواسطي - الذي وثقه النجاشي عند ترجمة عبيد الله بن

أبي زيد (٩) - وعبد الله بن أحمد بن عامر (١٠)، وعبد الله بن طاهر (١١)، وعبد
الرحمن

ابن أبي حماد (١٢)، وجابر بن يزيد (١٣)، وعبد العزيز ابن نحرير (١٤)،
وعبد العزيز بن إسحاق (١٥)، وعبد العظيم بن عبد الله (١٦)، وعبد الواحد بن

عبد الله (١٧)، وعلي بن أحمد الكوفي (١٨)، وعلي بن الحسن بن القاسم (١٩)،
____________________

(١) رجال الشيخ: ٤٢٣ / ٣٤.
(٢) رجال النجاشي: ٦٩ / ١٦٧.

(٣) رجال النجاشي: ١٣٢ / ٣٣٩.
(٤) رجال الشيخ: ٤٢٣ / ٣١.

(٥) رجال النجاشي: ١٧٧ / ٤٦٧، الفهرست: ٧٥ / ٣١٧.

(٦) رجال النجاشي: ١٧٧ / ٤٧٣، الفهرست: ٧٥ / ٣١٧.
(٧) رجال النجاشي: ٤٣٨ / ١١٨٠.

(٨) رجال الشيخ: ٤٥٠ / ١.
(٩) رجال النجاشي: ٢٣٢ / ٦١٧، وفيه وصفه بالعدل.

(١٠) رجال النجاشي: ٢٢٩ / ٦٠٦.
(١١) رجال الشيخ: ٤٢٩ / ١١.

(١٢) رجال النجاشي: ٢٣٨ / ٦٣٣.
(١٣) رجال الشيخ: ٣٩٨ / ٣.

(١٤) كما في فهرست منتجب الدين: ١٠٧ / ٢١٨.
(١٥) رجال الشيخ: ٤٣٢ / ٣٧.

(١٦) رجال النجاشي: ٢٤٧ / ٦٥٣.
(١٧) رجال الشيخ: ٤٣١ / ٢٧.

(١٨) انظر رجال النجاشي: ٢٦٥ / ٦٩١، ورجال الشيخ: ٤٣٤ / ٥٤، والفهرست: ٩١ / ٣٩٠.
(١٩) رجال الشيخ: ٤٣١ / ٢٩.

(٢١٠)
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وعلي بن الحسين بن موسى (١)، وعلي بن محمد بن علي (٢)، وعيص بن
القاسم (٣)، وفضيل بن يسار (٤)، ومحمد بن طلحة (٥)، والمنذر بن محمد (٦)،

ونصر بن الصباح (٧)، ويحيى بن عقبة (٨).
٦١٥٧ - أبو قتادة األنصاري (٩):

اسمه: الحارث بن ربعي (١٠).
٦١٥٨ - أبو قتادة القمي:

اسمه: علي بن محمد بن حفص (١١).
٦١٥٩ - أبو قدامة:

كنية لمحمد بن قيس األسدي (١٢)، وحبة بن جوير (١٣) (١٤).
٦١٦٠ - أبو قرة السلمي:

من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (١٥) (١٦).
____________________

(١) رجال النجاشي: ٢٧٠ / ٧٠٨، رجال الشيخ: ٤٣٤ / ٥٢، الفهرست: ٩٨ / ٤٣٢.
(٢) رجال النجاشي: ٢٦٨ / ٧٠٠.
(٣) رجال النجاشي: ٣٠٢ / ٨٢٤.
(٤) رجال النجاشي: ٣٠٩ / ٨٤٦.

(٥) رجال الشيخ: ٤٨ / ٣٤.
(٦) رجال النجاشي: ٤١٨ / ١١١٨.

(٧) رجال النجاشي: ٤٢٨ / ١١٤٩، رجال الشيخ: ٤٤٩ / ١.
(٨) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٢١.

(٩) ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٧ / ١٤.
(١٠) كما في رجال الشيخ: ٣٥ / ١٠.

(١١) كما في رجال النجاشي: ٢٧٢ / ٧١٣.
(١٢) انظر رجال الشيخ: ٢٩٣ / ٢٩٥.

(١٣) كذا في النسخ.
(١٤) انظر رجال الشيخ: ٩٤ / ٥، وفي بعض نسخه: ابن جوين.

(١٥) رجال الشيخ: ٨٧ / ١٩.
(١٦) أبو قرة الكندي: ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٦ / ٧.

(٢١١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

٦١٦١ - أبو قيراط:
اسمه: محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر (١).

٦١٦٢ - أبو قيس:
مولى قريش، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٢).

٦١٦٣ - أبو كثير:
كنية لعبد الوهاب النهاوندي (٣)، والمستنير بن يزيد (٤).

٦١٦٤ - أبو الكنود الوائلي:
من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).

٦١٦٥ - أبو كهمس (٦):
كنية لهيثم بن عبد الله (٧)، والقاسم بن عبيد (٨)، وهيثم بن عبيد

____________________
(١) كما في رجال الشيخ: ٤٤١ / ٥٧.

(٢) رجال الشيخ: ٣٢٦ / ٣٥.
(٣) انظر رجال الشيخ: ٣٦٠ / ١٢، وفيه: المعروف بابن كثير، وفي مجمع الرجال

٤: ١١١ نقال عنه: المعروف بأبي كثير.
(٤) ذكره الشيخ (قدس سره) في رجاله من أصحاب الصادق (عليه السالم): (٣٠٥ / ٥١٨) ولم يكنيه،

وقال العالمة المامقاني في تنقيح المقال (٣: ٣٢) باب الكنى: أبو كثير، جعله
الفاضل التفرشي في النقد كنية عبد الوهاب النهاوندي والمستنير بن يزيد، وهو كما
ترى، فاني لم أقف على من كنى الثاني بذلك، وأما األول فهو المعروف بابن كثير

ال أبي كثير، فالحظ.
وقال السيد محسن األمين في أعيان الشيعة (٢: ٤٢): أبو كثير، كنية المستنير

بن يزيد، ولم نجد أحدا كناه بذلك حتى صاحب النقد نفسه.
(٥) رجال الشيخ: ٨٨ / ٣٨.

(٦) في يب: أبو كهش، واسمه: هيثم بن عبيد، (م ت). التهذيب ٨: ٩٣ / ٣١٨،
وفيه: أبي كهمس...

(٧) كما في رجال النجاشي: ٤٣٦ / ١١٧٠.
(٨) انظر الكافي ٢: ٦٠٨ / ٥ - الطبعة غير المشكولة - وفي بعض نسخه: أبي كهمس

الهيثم بن عبيد.

(٢١٢)
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الشيباني (١) (٢).
٦١٦٦ - أبو لبابة:

كنية لبشير بن عبد المنذر (٣)، ورفاعة بن عبد المنذر (٤).
٦١٦٧ - أبو لبيد الهجري:

من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).
٦١٦٨ - أبو ليلى (٦):

من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السالم) من األصفياء، الخالصة (٧) (٨).
٦١٦٩ - أبو مالك األشعري:

من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٩).
وأبو مالك: كنية أيضا لضحاك الحضرمي (١٠)، ومحمد بن

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٣٥.

(٢) أبو كهمس: له كتاب رواه الصدوق باسناده إلى عبد الله بن علي الزراد عنه، (م
ت). مشيخة الفقيه ٤: ٥٩.

أبو كهمش: له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن
القاسم بن إسماعيل، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٩١ / ٨٨٤.

(٣) كما في رجال الشيخ: ٢٧ / ٦.
(٤) رجال الشيخ: ٣٩ / ٢.

(٥) رجال الشيخ: ١٥١ / ٢٤.
(٦) ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٦ / ٥.

(٧) الخالصة: ١٩١ / ٤٥.
(٨) أبو ليلى بن حارثة: ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٧ / ١٧.

أبو ليلى بن عبد الله بن جراح: ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٨ / ٣٩.
(٩) رجال الشيخ: ٥١ / ٣.

(١٠) انظر رجال النجاشي: ٢٠٥ / ٥٤٦، ورجال الشيخ: ٢٢٧ / ٤.

(٢١٣)
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ضمرة (١) (٢).
٦١٧٠ - أبو المأمون:

من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣).
٦١٧١ - أبو ماوية بن وهب:

ابن األجدع (٤)، من المجهولين، من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السالم)
الخالصة، في آخر الباب األول (٥) (٦).

٦١٧٢ - أبو المثنى:
اسمه: محمد بن الحسن بن علي (٧).

٦١٧٣ - أبو مجعد:
اسمه: ثابت بن يزيد (٨).

____________________
(١) كما في رجال الشيخ: ٢٨٦ / ١٨٣.

(٢) أبو مالك الجهنمي: له كتاب، 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: ١٨٨ / ٨٥٦.
أبو مالك الجهني: له كتاب يرويه أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي

عمير، عنه، جش، (م ت). رجال النجاشي: ٤٦١ / ١٢٦٥.
ثم قال: أبو محمد الخزاز وأبو محمد القزاز كتبهما تروى بهذه األسانيد، جش،

(م ت). رجال النجاشي: ٤٦١ / ١٢٦٦ و ١٢٦٧.
(٣) رجال الشيخ: ١٥١ / ٢٠.

(٤) في نسختي " م " و " ت ": األجوع.
(٥) الخالصة: ١٩٥.

(٦) أبو المتطيب (المتطبب) بن علي بن بالل: دي جخ، (م ت). رجال الشيخ:
٣٩٤ / ١٣، وفيه: أبو الطيب، وفي مجمع الرجال: ٧: ٨٨ نقال عنه: أبو

المتطبب.
(٧) كما في رجال النجاشي: ٣٨٢ / ١٠٣٩.

(٨) كما في رجال الشيخ: ٣٠ / ٥.

(٢١٤)
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٦١٧٤ - أبو المحتمل:
كوفي، ثقة، من أصحاب الصادق والكاظم (عليهما السالم)، رجال الشيخ (١).

٦١٧٥ - أبو المحجلة:
اسمه: عبد الله بن شريك (٢).

٦١٧٦ - أبو محمد األنصاري:
من أصحاب الرضا (عليه السالم) (٣)، قال الكشي: قال نصر بن الصباح: أبو

محمد األنصاري الذي يروي عنه محمد بن عيسى العبيدي وعبد الله بن
إبراهيم، مجهول ال يعرف (٤).

وفي باب أن المؤمن ال يكره على قبض روحه من الكافي: أبو علي
األشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي محمد األنصاري قال: وكان

خيرا (٥).
٦١٧٧ - أبو محمد التفليسي:

اسمه: الحسن (٦). وقد يطلق على شريف بن سابق أيضا (٧).
٦١٧٨ - أبو محمد الحجال:

له كتاب (٨)، روى أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عنه،
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٤٧ / ٢، وفيه: روى عن أبي عبد الله (عليه السالم).
(٢) انظر رجال النجاشي: ٢٣٤ / ٦٢٠، ترجمة عبيد بن كثير، وفيه: أبا المحجل،

وفي مجمع الرجال ٤: ١١٦ نقال عنه كما في المتن.
(٣) صه، (م ت). الخالصة: ٢٦٧ / ١٤.

(٤) رجال الكشي: ٦١٢ / ١١٤٠.
(٥) الكافي ٣: ١٢٧ / ١، وفيه: عن أبي محمد األنصاري - قال: وكان خيرا - قال حدثني...

(٦) كما في رجال الشيخ: ٣٥٤ / ٦.
(٧) انظر رجال النجاشي: ١٩٥ / ٥٢٢.

(٨) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، عنه، ست، (م ت).

(٢١٥)
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الفهرست (١).
واسمه: عبد الله بن محمد األسدي (٢) (٣).

أبو محمد بن إبراهيم: دي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٩٤ / ٧.
أبو محمد األسدي: صاحب أبي مريم األنصاري، له كتاب، أخبرنا: جماعة،

عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عنه، ست،
(م ت). الفهرست: ١٨٧ / ٨٥٠.

أبو محمد اإلسكافي علي بن بالل: كر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٤٠٣ / ٢،
وفي بعض نسخه: أبو محمد بن علي بن بالل.

أبو محمد األسود: صاحب أبي مريم األنصاري، ذكره ابن بطة قال: حدثنا
بكتابه البرقي عن أبيه عنه، جش، (م ت). رجال النجاشي: ٤٦١ / ١٢٦٣.
أبو محمد التفليسي: مجهول، ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٧٠ / ١٧.
أبو محمد الخزاز: له أصل، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة،

عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه، ست، (م ت).
الفهرست: ١٨٨ / ٨٥٨.

أبو محمد الذريري: دينوري، ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٧٠ / ٨.
أبو محمد الرازي: كنية للحسن بن الجهم، (م ت). انظر رجال النجاشي:

٥٠ / ١٠٩، وفيه: أبو محمد الشيباني.
أبو محمد الفزاري: له كتاب، رويناه بهذا االسناد، عن ابن أبي عمير، عنه،

ست، (م ت). الفهرست: ١٨٨ / ٨٥٩.
أبو محمد القزويني: ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٦٩ / ٤.

أبو محمد الكوفي: ق جخ، (م ت). لم يرد له ذكر في أصحاب الصادق (عليه السالم)،
وذكره الشيخ (قدس سره) في أصحاب الرضا (عليه السالم). انظر رجال الشيخ: ٣٧٠ /

.١٥
أبو محمد المشهدي البجلي: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٥ / ١.
أبو محمد المستنير: كنية لبشر، (م ت). انظر رجال الشيخ: ١٢٧ / ١١.

أبو محمد الوابشي: عبد الله بن سعيد، المجهول، (م ت). انظر رجال الشيخ:
٢٣٢ / ٦٦. وفيه بدل المجهول: الكوفي.

أبو محمد الواسطي: له كتاب، روى عنه: الحسن بن محبوب، جش. له
كتاب، أخبرنا: 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). رجال

النجاشي: ٤٦١ / ١٢٦٤، الفهرست: ١٨٨ / ٨٦٣.
الشيخ سديد الدين أبو محمد بن الحسن بن ما دار القمي: فاضل، قاضي، ب،

(م ت). فهرست منتجب الدين: ٢٤ / ٤٣، وفي بعض نسخه بدل ما دار: فأدار.
السيد منتجب الدين أبو محمد بن المنتهى الحسيني المرعشي: وابناه السيدان

منتجب الدين أحمد وجمال الدين أبو القاسم، علماء صلحاء، ب، (م ت).
فهرست منتجب الدين: ٢٥ / ٤٧ - ٤٩.
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____________________
(١) الفهرست: ١٨٧ / ٨٥٢.

(٢) انظر رجال النجاشي: ٢٢٦ / ٥٩٥.
(٣) أبو محمد: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٥٠ / ٩.

(٢١٦)
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٦١٧٩ - أبو محمد بن خالل:
الكرخي، عامي، الخالصة (١).

وأبو محمد: كنية أيضا للعباس بن عيسى (٢)، والحسن بن أبي عبد الله
محمد (٣)، وعبد الله بن أبي يعفور (٤)، وعبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو (٥)،

وعبد الله بن إبراهيم بن محمد (٦)، وعبد الله بن جبلة (٧)، وعبد الله بن الحسن بن
الحسن [(عليه السالم)] (٨)، وعبد الله بن الحسين بن سعد (٩)، وعبد الله بن الحسين بن

____________________
(١) الخالصة: ٢٦٠ / ٣٢.

(٢) كما في رجال النجاشي: ٢٨١ / ٧٤٦.
(٣) انظر رجال النجاشي: ٢١٩ / ٥٧٢، ترجمة: عبد الله بن أبي عبد الله محمد بن

خالد الطيالسي.
(٤) رجال النجاشي: ٢١٣ / ٥٥٦.

(٥) انظر الخالصة: ٢٣٨ / ٣١، ومجمع الرجال ٣: ٢٥٥.
(٦) رجال النجاشي: ٢١٦ / ٥٦٢.
(٧) رجال النجاشي: ٢١٦ / ٥٦٣.

(٨) رجال الشيخ: ١٣٩ / ٣ و ٢٨٨ / ١. وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٩) رجال النجاشي: ٢٣٠ / ٦٠٨.

(٢١٧)
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محمد (١)، وعبد الله بن عامر (٢)، وعبد الله بن العالء (٣)، وعبد الله بن الفضل بن
عبد الله (٤)، وعبد الله بن محمد البلوي (٥)، وعبد الله بن محمد بن عبد الله (٦)،

وعبد الله بن مسكان (٧)، وعبد الله بن المغيرة (٨)، وعبد الله بن وضاح (٩)، وعبد الله
ابن هارون (١٠)، وعبد الله بن يحيى (١١)، وعبيد الله بن محمد بن عائذ (١٢).

وعبد الرحمن بن الحسن (١٣)، وعبد الرحمن بن أبي حماد (١٤)،
وعبد الرحمن بن أحمد بن نهيك (١٥)، عبد الرحمن بن أحمد بن

جبرويه (١٦)، وعبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم (١٧)، وعبد الرحمن بن
محمد بن عبيد الله (١٨)، وعبد الرحمن بن هلقام (١٩)، وعبد الوهاب

____________________
(١) رجال النجاشي: ٢٣٠ / ٦١٠.
(٢) رجال النجاشي: ٢١٨ / ٥٧٠.
(٣) رجال النجاشي: ٢١٩ / ٥٧١.
(٤) رجال النجاشي: ٢٢٣ / ٥٨٥.

(٥) انظر الخالصة: ٢٣٦ / ١٤، ومجمع الرجال ٤: ٤٧.
(٦) رجال النجاشي: ٢٣٠ / ٦٠٩.
(٧) رجال النجاشي: ٢١٤ / ٥٥٩.
(٨) رجال النجاشي: ٢١٥ / ٥٦١.
(٩) رجال النجاشي: ٢١٥ / ٥٦٠.

(١٠) رجال النجاشي: ٢٢٠ / ٥٧٤.

(١١) رجال النجاشي: ٢٢١ / ٥٨٠.
(١٢) رجال الشيخ: ٤٣٣ / ٣٩.

(١٣) رجال النجاشي: ٢٣٦ / ٦٢٦.
(١٤) انظر الخالصة: ٢٣٩ / ٦، ومجمع الرجال ٤: ٧١.

(١٥) مجمع الرجال ٤: ٧٤ نقال عن ابن الغضائري.
(١٦) رجال النجاشي: ٢٣٦ / ٦٢٥.
(١٧) رجال النجاشي: ٢٣٦ / ٦٢٣.
(١٨) رجال النجاشي: ٢٣٧ / ٦٢٨.

(١٩) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ١٤١.

(٢١٨)
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الماذراني (١) (٢)، وعلي بن حمزة (٣)، وعمرو بن حريث (٤)، وعمران بن
سليمان (٥)، وعمران بن مسكان (٦)، والعمركي بن علي (٧)، وغياث بن إبراهيم (٨).

والفضل بن شاذان (٩)، والفضل بن عثمان (١٠)، والقاسم بن
إسماعيل (١١)، والقاسم بن الحسن (١٢)، والقاسم بن عروة (١٣)، والقاسم بن

الفضيل (١٤)، وقتيبة بن محمد (١٥)، وكليب بن معاوية (١٦)، وليث بن
البختري (١٧)، ويحيى بن (١٨) القاسم (١٩)، ومحمد بن عبد الله - ابن عم

____________________
(١) كذا في النسخ، وقال العالمة في اإليضاح: عبد الوهاب الماردائي، بالراء والدال

المهملتين. انظر إيضاح االشتباه: ٢٤٥ / ٤٩٥.
(٢) انظر رجال النجاشي: ٢٤٧ / ٦٥٢، ورجال ابن داود: ١٣٢ / ٩٨١، وفيهما:

المادرائي.
(٣) رجال النجاشي: ٢٧٢ / ٧١٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٩ / ٣٩٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٣.
(٦) رجال النجاشي: ٢٩١ / ٧٨٣.
(٧) رجال النجاشي: ٣٠٣ / ٨٢٨.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ١٦.
(٩) رجال الكشي: ٣٣٠ / ٦٠٠ و ٥٢٠ / ٩٩٩ و ٥٤٢ / ١٠٢٧، رجال النجاشي:

٣٠٦ / ٨٤٠، رجال الشيخ: ٤٠١ / ٢.
(١٠) رجال النجاشي: ٣٠٨ / ٨٤١، ورجال الشيخ: ٢٦٨ / ١.

(١١) رجال الشيخ: ٤٣٦ / ٢.
(١٢) رجال النجاشي: ٣١٦ / ٨٦٥.
(١٣) رجال النجاشي: ٣١٤ / ٨٦٠.
(١٤) رجال النجاشي: ٣١٣ / ٨٥٦.

(١٥) رجال النجاشي: ٣١٧ / ٨٦٩، رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣٢.

(١٦) رجال النجاشي: ٣١٨ / ٨٧١، رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٥.
(١٧) رجال النجاشي: ٣٢١ / ٨٧٦.

(١٨) في نسختي " م " و " ت " زيادة: أبي.
(١٩) رجال النجاشي: ٤٤١ / ١١٨٧، رجال الشيخ: ٣٢١ / ٩.

(٢١٩)
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الحسين بن أبي العالء (١) - ومرازم بن حكيم (٢)، ومسعدة بن صدقة (٣)،
ومصبح بن هلقام (٤)، والمعلى بن محمد (٥)، ومعاوية بن ميسرة (٦)،

ومفضل بن عمر (٧)، ومنصور بن الوليد (٨)، وهارون بن موسى (٩)، وهشام
ابن الحكم (١٠)، ويحيى العلوي (١١)، ويونس بن عبد الرحمن (١٢).

وإبراهيم بن عبد الرحمن (١٣)، وإسماعيل بن محمد بن إسماعيل (١٤)،
وإسماعيل بن مهران (١٥)، وأشعث بن قيس (١٦)، وأمية بن علي (١٧)،

وبشير األزرق (١٨)، وبكر بن جناح (١٩)، وبكر بن محمد بن عبد الرحمن (٢٠)،
____________________

(١) الخالصة: ١٦٤ / ١٨٤.
(٢) رجال النجاشي: ٤٢٤ / ١١٣٨.

(٣) رجال النجاشي: ٤١٥ / ١١٠٨، رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٥٤٦.
(٤) رجال النجاشي: ٤٢١ / ١١٢٦.

(٥) انظر الخالصة: ٢٥٩ / ٢، ومجمع الرجال ٦: ١١٣.
(٦) رجال النجاشي: ٤١٠ / ١٠٩٣.
(٧) رجال النجاشي: ٤١٦ / ١١١٢.

(٨) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٥٣٣.
(٩) رجال النجاشي: ٤٣٩ / ١١٨٤، رجال الشيخ: ٤٤٩ / ١.

(١٠) رجال الكشي: ٢٥٥ / ٤٧٥، رجال النجاشي: ٤٣٣ / ١١٦٤، رجال الشيخ:
٣١٨ / ١٨، الفهرست: ١٧٤ / ٧٨١.

(١١) رجال النجاشي: ٤٤٢ / ١١٩١، رجال الشيخ: ٤٥٠ / ٩.
(١٢) رجال الكشي: ٤٨٣ / ٩١٠، رجال النجاشي: ٤٤٦ / ١٢٠٨.

(١٣) رجال الشيخ: ١٥٩ / ٧٥.
(١٤) رجال النجاشي: ٣١ / ٦٧، رجال الشيخ: ٤١٥ / ٨٣، الفهرست: ١٢ / ٣٥.

(١٥) مجمع الرجال ١: ٢٢٥ نقال عن ابن الغضائري.
(١٦) رجال الشيخ: ٢٣ / ٢٢.

(١٧) انظر الخالصة: ٢٠٦ / ٢، ومجمع الرجال ١: ٢٣٧.
(١٨) رجال الشيخ: ١٢٧ / ١١.

(١٩) رجال النجاشي: ١٠٨ / ٢٧٤.

(٢٠) رجال النجاشي: ١٠٨ / ٢٧٣.

(٢٢٠)
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وثبيت بن محمد (١)، وجابر بن يزيد (٢)، وجبرئيل بن أحمد (٣)، وجعفر بن
بشير (٤)، وجعفر بن الحسين بن علي (٥)، وجعفر بن سليمان (٦)، وجعفر بن
علي بن سهل (٧)، وجعفر بن محمد بن جندب (٨)، وجعفر بن معروف (٩)،

وجعفر بن ورقاء (١٠)، وجميل بن دراج (١١)، وجعفر ابن يحيى بن العالء (١٢).
وحذيفة بن منصور (١٣)، والحسن بن أبي قتادة علي (١٤)، والحسن بن

أحمد بن محمد (١٥)، والحسن بن أحمد بن القاسم (١٦)، والحسن بن جعفر
ابن الحسن (١٧)، والحسن بن الجهم (١٨)، والحسن بن حمزة (١٩)، والحسن

____________________
(١) رجال النجاشي: ١١٧ / ٣٠٠.
(٢) رجال النجاشي: ١٢٨ / ٣٣٢.

(٣) رجال الشيخ: ٤١٨ / ٧.
(٤) رجال النجاشي: ١١٩ / ٣٠٤.
(٥) رجال النجاشي: ١٢٣ / ٣١٧.
(٦) رجال النجاشي: ١٢١ / ٣١٢.

(٧) رجال الشيخ: ٤١٩ / ٢٠.
(٨) رجال الشيخ: ٤١٨ / ٤.
(٩) رجال الشيخ: ٤١٨ / ٦.

(١٠) رجال النجاشي: ١٢٤ / ٣١٩.

(١١) رجال النجاشي: ١٢٦ / ٣٢٨.

(١٢) رجال النجاشي: ١٢٦ / ٢٣٧.
(١٣) رجال النجاشي: ١٤٧ / ٣٨٣، رجال الشيخ: ١٣٣ / ٥٤.

(١٤) رجال النجاشي: ٣٧ / ٧٤.
(١٥) رجال النجاشي: ٦٥ / ١٥١.
(١٦) رجال النجاشي: ٦٥ / ١٥٢.
(١٧) رجال النجاشي: ٦٥ / ١٥٢.
(١٨) رجال النجاشي: ٥٠ / ١٠٩.

(١٩) رجال النجاشي: ٦٤ / ١٥٠، الفهرست: ٥٢ / ١٩٥.

(٢٢١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ابن راشد (١)، والحسين بن الرواندي (٢)، والحسن بن ظريف (٣)، والحسن
بن علي بن أبي عقيل (٤)، والحسن بن علي الحجال (٥)، والحسن بن علي

الهمداني (٦)، والحسن بن علي الزيتوني (٧)، والحسن بن علي بن أحمد (٨)،
والحسن بن علي القائد (٩)، وعبيد بن أمي (١٠)، والحسن بن علي بن

عبد الله (١١)، والحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني (١٢)، والحسن بن علي
بن زياد (١٣)، والحسن بن علي بن فضال (١٤)، والحسن بن علي بن

الحسن (١٥)، والحسن بن علي بن أبي عثمان (١٦)، والحسن بن علوان (١٧)،
والحسن بن العباس (١٨)، والحسن بن علوية (١٩)، والحسن بن محمد بن

____________________
(١) مجمع الرجال ٢: ١٠٦ نقال عن ابن الغضائري.

(٢) رجال الشيخ: ٣٥٦ / ٣٢.
(٣) رجال النجاشي: ٦١ / ١٤٠.
(٤) رجال النجاشي: ٤٨ / ١٠٠.

(٥) رجال الشيخ: ٤٩ / ١٠٤.

(٦) التهذيب ٩: ٢٠٤ / ٨١٢.
(٧) رجال النجاشي: ٦٢ / ١٤٣.

(٨) رجال الشيخ: ٤٢٥ / ٥٠.

(٩) رجال الشيخ: ٤٢١ / ١٥.
(١٠) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٢٦٦.
(١١) رجال النجاشي: ٦٢ / ١٤٧.

(١٢) مجمع الرجال ٢: ١٢٢ نقال عن ابن الغضائري.
(١٣) رجال النجاشي: ٣٩ / ٨٠، رجال الشيخ: ٣٥٤ / ٥.

(١٤) رجال النجاشي: ٣٤ / ٧٢.
(١٥) رجال النجاشي: ٥٧ / ١٣٥.
(١٦) رجال النجاشي: ٦١ / ١٤١.

(١٧) رجال النجاشي: ٥٢ / ١١٦ ضمن ترجمة أخيه الحسين.
(١٨) انظر الخالصة: ٢١٤ / ١٣، ومجمع الرجال: ٢: ١١٨.

(١٩) رجال الكشي: ٤٨٥ / ٩١٧.

(٢٢٢)
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جمهور (١)، والحسن بن محمد بن يحيى (٢)، والحسن بن محمد بن
الفضل (٣)، والحسن بن محمد بن أحمد (٤)، والحسن بن محمد بن

سماعة (٥)، والحسن بن موسى (٦)، والحسين بن سعيد (٧).
وحفص المؤذن (٨)، ورقيم بن عبد الرحمن (٩)، والحكم بن عتيبة (١٠)،

والحكم بن مسكين (١١)، والحكم بن هشام (١٢)، وحماد بن عيسى (١٣)،
وحيدر بن محمد (١٤)، والزبرقان البصري (١٥)، وزرعة بن محمد (١٦)،
وزيتون (١٧)، وسعيد بن جبير (١٨)، وسعيد بن المسيب (١٩)، وسالم بن

____________________
(١) رجال النجاشي: ٦٢ / ١٤٤.

(٢) رجال النجاشي: ٦٤ / ١٤٩، رجال الشيخ: ٤٢٢ / ٢٣.
(٣) رجال النجاشي: ٥١ / ١١٢.

(٤) رجال الشيخ: ٤٢٢ / ٢٢.
(٥) رجال النجاشي: ٤٠ / ٨٤.

(٦) رجال النجاشي: ٦٣ / ١٤٨، رجال الشيخ: ٤٢٠ / ٤، الفهرست: ٤٦ / ١٦١.
(٧) رجال النجاشي: ٥٨ / ١٣٦ - ١٣٧، وفيه: الحسن بن سعيد، وفي مجمع الرجال

٢: ١٧٧ نقال عنه: الحسين بن سعيد.
(٨) رجال الكشي: ٤٣٢ / ٨١٤.

(٩) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٥٩.
(١٠) رجال الشيخ: ١١٢ / ٦ و ١٣١ / ١١ و ١٨٤ / ١٠٢.

(١١) رجال النجاشي: ١٣٦ / ٣٥٠.

(١٢) رجال النجاشي: ١٣٦ / ٣٥١.

(١٣) رجال النجاشي: ١٤٢ / ٣٧٠.
(١٤) رجال الشيخ: ٤٢٠ / ٨، وفيه: أبا أحمد، وفي مجمع الرجال ٢: ٢٥٣ نقال

عنه: أبا محمد.
(١٥) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٠٣.

(١٦) رجال النجاشي: ١٧٦ / ٤٦٦.
(١٧) رجال الشيخ: ٤٢٦ / ١.
(١٨) رجال شيخ: ١١٤ / ٢.

(١٩) رجال الكشي: ١١٦ / ١٨٥، رجال الشيخ: ١١٤ / ١.

(٢٢٣)
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عبد الله (١)، وعبد الله بن سعيد (٢)، وسفيان بن مصعب (٣)، وسكين بن
عمار (٤)، وسليمان بن جعفر (٥)، وسليمان بن عبد الله الديلمي (٦)،
وسليمان بن مهران (٧)، وسماعة بن مهران (٨)، وسهل بن أحمد (٩)،

وسهل بن حنيف (١٠)، وسهل بن زاذويه (١١) (١٢)، وصالح بن علي (١٣)،
وصباح بن يحيى (١٤)، وصفوان بن مهران (١٥)، وصفوان بن يحيى (١٦)، وطاهر
ابن عيسى (١٧)، وهيثم بن أبي مسروق (١٨)، ويحيى بن أحمد بن محمد (١٩)،

____________________
(١) رجال الشيخ: ٢١٨ / ١١٩.
(٢) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ٦٦.

(٣) رجال الكشي: ٤٠١ / ٧٤٧.
(٤) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٩١، وفيه: سكين بن عمارة.

(٥) رجال النجاشي: ١٨٢ / ٤٨٣.

(٦) رجال النجاشي: ١٨٢ / ٤٨٢.
(٧) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٧٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١٩٦.
(٩) رجال النجاشي: ١٨٦ / ٤٨٣، رجال الشيخ: ٤٢٧ / ٣.

(١٠) رجال الشيخ: ٦٦ / ٣.
(١١) في نسخة " ت ": زادويه، وفي نسخة " م ": زاوية.

(١٢) رجال النجاشي: ١٨٦ / ٤٩٢.
(١٣) انظر الخالصة: ٢٣٠ / ٥، ورجال ابن داود: ٢٥٠ / ٢٣٨، ومجمع الرجال ٣: ٢٠٧.

(١٤) رجال النجاشي: ٢٠١ / ٥٣٧، رجال الشيخ: ٢٢٦ / ١٩.

(١٥) رجال النجاشي: ١٩٨ / ٥٢٥، رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٤٢.
(١٦) رجال النجاشي: ١٩٧ / ٥٢٤، الفهرست: ٨٣ / ٣٥٧.

(١٧) رجال الشيخ: ٤٢٧ / ١.
(١٨) رجال النجاشي: ٤٣٧ / ١١٧٥.

(١٩) رجال النجاشي: ٤٤٣ / ١١٩٤، وفيه: يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد بن
عبد الله، وفي طبعة دار األضواء (بيروت) ٢: ٤١٤ / ١١٩٥: يحيى بن أحمد بن

محمد بن عبد الله...

(٢٢٤)
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ويعقوب بن شعيب (١).
٦١٨٠ - أبو مخلد الخياط:

مجهول، من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٢).
٦١٨١ - أبو مخلد السراج:

له كتاب (٣)، روى عنه: القاسم بن إسماعيل القرشي، الفهرست (٤).
له كتاب، روى عنه: ابن أبي عمير، رجال النجاشي (٥).

٦١٨٢ - أبو مخنف:
اسمه: لوط بن يحيى (٦).

٦١٨٣ - أبو مروان:
اسمه: عمرو بن عبيد البصري (٧).

٦١٨٤ - أبو مرهف:
من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨).

٦١٨٥ - أبو مريم:
من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٩) (١٠).

____________________
(١) رجال النجاشي: ٤٥٠ / ١٢١٦.

(٢) رجال الشيخ: ١٥١ / ١٦.
(٣) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن القاسم، عنه، ست، (م ت).

(٤) الفهرست: ١٩١ / ٨٧٩.
(٥) رجال النجاشي: ٤٥٨ / ١٢٤٧.

(٦) انظر رجال النجاشي: ٣٢٠ / ٨٧٥، ورجال الشيخ: ٨١ / ١، ٩٥ / ١، ١٠٤ / ١،
٢٧٥ / ٦، والفهرست: ١٢٩ / ٥٨٤.

(٧) انظر رجال الكشي: ٢٧١ / ٤٩٠، ورجال الشيخ: ٢٥٠ / ٤١٢.
(٨) رجال الشيخ: ١٥١ / ٢٨.
(٩) رجال الشيخ: ٨٧ / ٢٥.

(١٠) أبو مريم: ين جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٢٠ / ١.

(٢٢٥)
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٦١٨٦ - أبو مريم األنصاري:
اسمه: عبد الغفار بن القاسم (١).

وأبو مريم: كنية أيضا لبكر بن حبيب (٢).
٦١٨٧ - أبو المستهل:

كنية لكميت بن زيد (٣)، وسلمة الكوفي (٤)، والمستورد بن
نهيك (٥)، وحماد بن أبي العطارد (٦)، ويونس بن خالد (٧).

٦١٨٨ - أبو مسروق:
(اسمه: عبد الله (٨)) وابنه الهيثم، قال حمدويه: سمعت أصحابي

يذكرونهما (٩)، كالهما فاضالن، رجال الكشي (١٠) (١١).
(وقد ذكرناهما (١٢)) (١٣).
____________________

(١) انظر رجال النجاشي: ٢٤٦ / ٦٤٩، ورجال الشيخ: ١٤٠ / ٢٥، ٢٤١ / ٢٢٥.
(٢) كما في رجال الشيخ: ١٢٧ / ١٢.
(٣) كما في رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٩ / ١٥٥.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٣ / ٦٥١.

(٦) رجال الشيخ: ١٨٨ / ١٧١.
(٧) رجال الشيخ: ١٤٩ / ٩، وفيه: يونس بن خال أبي المستهل، وفي مجمع

الرجال ٦: ٢٩٠ نقال عنه: يونس بن خالد أبي المستهل، وعدة البرقي في أصحاب
الباقر (عليه السالم) قائال: يونس خال أبي المستهل. انظر رجال البرقي: ١٣.

(٨) كما في رجال النجاشي: ٤٣٧ / ١١٧٥، والخالصة: ١٧٩ / ٣. وما بين القوسين
لم يرد في نسختي " م " و " ت ".

(٩) في المصدر زيادة: بخير.
(١٠) رجال الكشي: ٣٧٢ / ٦٩٦، ولم يرد فيه: اسمه عبد الله.

(١١) صه، (م ت). الخالصة: ١٧٩ / ٣.
(١٢) تقدما برقم: ٣٢٢٢ / ٢٦٢ ورقم: ٥٧٢٩ / ٧ وما بين القوسين لم يرد في نسختي

" م " و " ت ".
(١٣) أبو مسعود األنصاري: ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٧ / ١٦.

أبو مسكين السمان: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٥٠ / ٢.

(٢٢٦)
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٦١٨٩ - أبو مسلم:
اسمه: أهبان بن صيفي (١).

٦١٩٠ - أبو مسور:
اسمه: فضيل بن يسار (٢) (٣).
٦١٩١ - أبو مصعب الزيدي:

ثقة، من أصحاب الكاظم (عليه السالم)، رجال الشيخ (٤).
٦١٩٢ - أبو المطهر:

اسمه: عطية بن نجيح (٥).
٦١٩٣ - أبو المظفر:

كنية لعبد الكريم بن أحمد (٦)، ومحمد بن أحمد النعيمي (٧).
٦١٩٤ - أبو معاذ النصري:

من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨).
وأبو معاذ: كنية أيضا أليوب بن عالق (٩)، وعبدان بن محمد (١٠)،

____________________
(١) كما في رجال الشيخ: ٢٤ / ٣٤.

(٢) كما في رجال النجاشي: ٣٠٩ / ٨٤٦.
(٣) أبو مشاور: د جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٧٩ / ٣، وفيه: أبو مساور، وفي

مجمع الرجال ٧: ٩٩ نقال عنه كما في المتن.
(٤) رجال الشيخ: ٣٤٧ / ٦.

(٥) كما في رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٨٠.
(٦) كما في رجال ابن داود: ١٣٠ / ٩٦٦.

(٧) رجال النجاشي: ٣٩٥ / ١٠٥٦.
(٨) رجال الشيخ: ٨٨ / ٢٩.

(٩) كما في رجال الشيخ: ١٦٣ / ١٦٧.
(١٠) رجال النجاشي: ٣٠٤ / ٨٣١.

(٢٢٧)
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وإسرائيل بن عباد (١)، وأعين الرازي (٢).
٦١٩٥ - أبو معاوية:

اسمه معاوية بن عمار (٣).
٦١٩٦ - أبو معبد:

كنية لزيد بن ربيعة (٤)، والمقداد بن عمرو (٥).
٦١٩٧ - أبو المعتمر:

اسمه: حامد بن عمير (٦).
٦١٩٨ - أبو معشر المدني:

له كتاب، روى عنه: ابنه محمد، رجال النجاشي (٧).
____________________

(١) رجال الشيخ: ١٦٥ / ٢٠٠.
(٢) رجال الشيخ: ١٢٦ / ٤١.

(٣) نقول: ذكره الشيخ (قدس سره) في رجاله من أصحاب الصادق (عليه السالم) وكناه بأبي القاسم،
والذي يظهر من النجاشي عند ترجمته أن أبا معاوية كنية لعمار ال لمعاوية.
وقال العالمة المامقاني في باب الكنى: وقد سها قلم الفاضل التفرشي حيث

قال: أبو معاوية اسمه معاوية بن عمار، انتهى.
ونقل ذلك عنه (أبي التفرشي) في جامع الرواة دون تعليق، وهو كما ترى، فان

أحدا لم يذكر أبا معاوية كنية لمعاوية بن عمار وإنما كنيته أبو القاسم.
وأما أبو معاوية فهو كنية عمار والد معاوية كما ال يخفى على الحظ ترجمتهما.

انظر رجال الشيخ: ٣٠٣ / ٤٨٢، ورجال النجاشي: ٤١١ / ١٠٩٦، وتنقيح المقال
.٣: ٣٥

(٤) كما في رجال الشيخ: ٦٥ / ١٨.
(٥) رجال الشيخ: ٨١ / ١.

(٦) انظر رجال الشيخ: ١٩٣ / ٢٧٠.
(٧) رجال النجاشي: ٤٥٧ / ١٢٤٣.

(٢٢٨)
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٦١٩٩ - أبو معمر:
كنية إلسماعيل بن كثير (١)، وسعيد بن خيثم (٢).

٦٢٠٠ - أبو المغراء (٣):
اسمه: حميد بن المثنى (٤).

٦٢٠١ - أبو المغيرة الزبيدي:
الكوفي، والد علي (٥) (٦).

٦٢٠٢ - أبو المفضل الشيباني:
اسمه: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله (٧).

وأبو المفضل: كنية أيضا لنصر بن مزاحم (٨)، وقيس بن
رمانة (٩) (١٠).

____________________
(١) كما في رجال الشيخ: ١٦١ / ١٢٢.

(٢) انظر رجال النجاشي: ١٨٠ / ٤٧٤، ورجال الشيخ: ٢١٣ / ٢٠.
(٣) في نسخة " ت ": أبو المعزا.

(٤) انظر رجال النجاشي: ١٣٣ / ٣٤٠، ورجال الشيخ: ١٩٢ / ٢٤٥، والفهرست:
٦٠ / ٢٣٧، إال أن في نسختنا من الفهرست: أبو المعزا.

(٥) انظر رجال النجاشي: ٤٩ / ١٠٦ - ترجمة الحسن بن علي بن أبي المغيرة -
ورجال الشيخ: ١٤٢ / ٦٥ و ٢٤٤ / ٩٩٢. وهذه الترجمة لم ترد في نسختي " م "

و " ت ".
(٦) الشيخ شمس الدين أبو المفاخر الرازي: مداح آل رسول الله (صلوات الله

وسالمه عليه وعليهم) صالح، فاضل، ب، (م ت). فهرست منتجب الدين:
.٢٦ / ٥١

(٧) انظر رجال النجاشي: ٣٩٦ / ١٠٥٩، ورجال الشيخ: ٤٤٧ / ١١٠، والفهرست:
.١٤٠ / ٦١٠

(٨) كما في رجال النجاشي: ٤٢٧ / ١١٤٨.
(٩) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ١٩.

(١٠) أبو المفضل الخراساني: ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٧٠ / ٩ وفي بعض
نسخه: أبو الفضل.

(٢٢٩)
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٦٢٠٣ - أبو مقاتل:
اسمه: صالح الديلمي (١).

٦٢٠٤ - أبو المقدام:
اسمه: ثابت بن هرمز (٢).

٦٢٠٥ - أبو مليك:
من أصحاب الكاظم (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣).

٦٢٠٦ - أبو المنذر:
كنية لجارود بن المنذر (٤)، وأبي بن كعب بن قيس (٥)، وجفير (٦) بن

الحكم (٧)، وزهير بن محمد (٨)، وهشام بن محمد (٩)، ويحيى بن
سابق (١٠) (١١).

____________________
(١) كما في رجال النجاشي: ١٩٨ / ٥٢٧.

(٢) انظر رجال النجاشي: ١٦٦ / ٢٩٨، ورجال الشيخ: ١١٠ / ٢ و ١٢٩ / ١
و ١٧٣ / ١.

(٣) رجال الشيخ: ٣٤٧ / ١٢.
(٤) كما في رجال النجاشي: ١٣٠ / ٣٣٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢ / ١٥.
(٦) في نسختي " م " و " ت ": وجعفر.

(٧) رجال النجاشي: ١٣١ / ٣٣٧.
(٨) رجال الشيخ: ٢١٠ / ٨٨.

(٩) رجال النجاشي: ٤٣٤ / ١١٦٦.
(١٠) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ١٥.

(١١) أبو المنذر: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٦ / ٣١.

أبو المنذر الجهني: ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٧ / ٢٠.

(٢٣٠)
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٦٢٠٧ - أبو منصور الصرام:
من جلة المتكلمين من أهل نيشابور، وكان وعيديا، وكان رئيسا

مقدما، وله كتب (١)، الفهرست (٢).
وأبو منصور: كنية أيضا للحسن بن يوسف العالمة (قدس سره) (٣) وظفر بن

حمدون (٤) (٥).
٦٢٠٨ - أبو موسى البناء:

روى الكشي عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، عن محمد بن
عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: دخل أبو موسى البناء

على أبي عبد الله (عليه السالم) مع نفر من أصحابه، فقال لهم أبو عبد الله (عليه السالم):
احتفظوا بهذا الشيخ، قال: فذهب على وجهه في طريق مكة - فذهب من

فرح (٦) - فلم ير بعد ذلك (٧).
وأبو موسى: كنية أيضا لعمر بن يزيد بن ذبيان (٨)، وعبد الله بن

____________________
(١) منها: كتاب بيان الدين في األصول، ومنها: كتاب تفسير القرآن، قرأت على أبي

حازم النيسابوري أكثر كتاب بيان الدين وكان قد قرأه عليه. رأيت ابنه أبا القاسم
وكان فقيها وسبطه أبا الحسن (الحسين خ ل) وكان من أهل العلم، ست، (م ت).

(٢) الفهرست: ١٩٠ / ٨٧٢، ولم يرد فيه: وكان وعيديا.
(٣) كما في الخالصة: ٤٥ / ٥٢.

(٤) رجال النجاشي: ٢٠٩ / ٥٥٤.
(٥) أبو منصور الديراني: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٦ / ٣٠.

أبو منصور الزنادي: له كتاب الحج، ست، (م ت). الفهرست: ١٨٤ / ٨٢١،
وفيه: الزيادي.

(٦) كذا في النسخ، وفي المصدر: قزح. وقزح: جبل بالمزدلفة. انظر القاموس
المحيط: ١: ٢٤٣.

(٧) رجال الكشي: ٣١٠ / ٥٦١.
(٨) كما في رجال النجاشي: ٢٨٦ / ٧٦٣.

(٢٣١)
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قيس (١)، وعيسى بن أحمد (٢)، وعيسى بن المستفاد (٣)، وعيسى بن
مهران (٤)، وهارون بن عمر (٥) (٦).

٦٢٠٩ - أبو ناب:
اسمه: الحسن بن عطية (٧).

٦٢١٠ - أبو ناشرة:
اسمه: سماعة بن مهران (٨).

٦٢١١ - أبو بخران:
أبو (٩) عبد الرحمن بن أبي بخران: وجدت في كتاب أبي عبد الله

محمد بن نعيم الشاذاني بخطه: حدثني جعفر بن محمد المدائني، عن
موسى بن القاسم البجلي، عن حنان بن سدير، عن أبي بخران، قال: قلت

ألبي عبد الله [(عليه السالم)]: إن لي قرابة يحبكم، إال أنه يشرب هذا النبيذ - قال
حنان: وأبو بخران هو الذي كان يشرب النبيذ غير أنه كنى عن نفسه - قال:

فقال أبو عبد الله (عليه السالم): فصل كان يسكر؟ قال: قلت: إي والله جعلت فداك
إنه ليسكر، قال: فترك (١٠) الصالة؟ قال: قلت: ربما قال للجارية: صليت

____________________
(١) رجال ابن داود: ١٢٢ / ٨٩٤.

(٢) انظر رجال النجاشي: ٢٩٧ / ٨٠٦.
(٣) رجال النجاشي: ٢٩٨ / ٨٠٩.

(٤) انظر رجال النجاشي: ٢٩٧ / ٨٠٧، والفهرست: ١١٦ / ٥١٩.
(٥) رجال النجاشي: ٤٣٩ / ١١٨٢.

(٦) أبو موسى: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٥١ / ٢٢.
(٧) انظر رجال الكشي: ٣٦٧ / ٦٨٤، ورجال النجاشي: ٤٦ / ٩٣، ورجال الشيخ:

١٨٠ / ٢٠ و ١٩٥ / ٢٩٥.
(٨) كما في رجال النجاشي: ١٩٣ / ٥١٧.

(٩) أي: والد.
(١٠) في المصدر: فيترك.

(٢٣٢)
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البارحة؟ فربما قالت له: نعم قد صليت ثالث مرات، وربما قال للجارية:
يا فالنة صليت البارحة العتمة؟ فتقول (١): ال والله ما صليت، ولقد أيقظناك

وجهدنا بك، فأمسك أبو عبد الله (عليه السالم) يده على جبهته طويال ثم نحى يده
ثم قال له: قل له يتركه فإن زلت به قدم فان له قدما ثابتا بمودتنا أهل البيت

(عليهم السالم)، رجال الكشي (٢).
٦٢١٢ - أبو نصر بن يوسف:

ابن الحارث، بتري، رجال الكشي (٣).
وأبو نصر: كنية ألحمد بن يحيى (٤)، وأحمد بن يعقوب (٥)، ووهب

بن محمد (٦)، وهبة الله بن أحمد (٧)، وقنبرة بن علي (٨)، ومحمد بن
قيس األسدي (٩)، ومحمد بن ميمون (١٠)، ومخلد بن شداد (١١) (١٢).

____________________
(١) في نسختي " م " و " ت ": فيقول.

(٢) رجال الكشي: ٣٢٠ / ٥٨٠.

(٣) رجال الكشي: ٣٩٠ / ٧٣٣.
(٤) كما في رجال الشيخ: ٤٠٧ / ١٣.

(٥) رجال الشيخ: ٤٠٧ / ٩.
(٦) انظر رجال النجاشي: ٤٣٠ / ١١٥٧، والفهرست: ١٧٢ / ٧٧٦.

(٧) رجال النجاشي: ٤٤٠ / ١١٨٥.
(٨) رجال الشيخ: ٤٣٦ / ٣.

(٩) رجال النجاشي: ٣٢٢ / ٨٨٠، رجال الشيخ: ٢٩٣ / ٢٩٤.
(١٠) رجال النجاشي: ٣٥٥ / ٩٥٠، رجال الشيخ: ٢٩٥ / ٣٣٧ إال أن في رجال الشيخ:

أبو النضر.
(١١) رجال الشيخ: ٣٠٥ / ٥٢٩، ولم يرد فيه الكنية، ووردت في مجمع الرجال ٦:

٨٠ نقال عنه.
(١٢) أبو نصر الخلقاني: من أصحاب العياشي، لم جخ، (م ت). رجال الشيخ:

.٤٥١ / ٦
أبو نصر بن يحيى الفقيه: من أهل سمرقند، ثقة، خير، فاضل، كان يفتي

العامة بفتياهم، والحشوية بفتياهم، والشيعة بفتياهم، لم جخ صه، (م ت). رجال
الشيخ: ٤٥١ / ٣، الخالصة: ١٨٨ / ١٢.

(٢٣٣)
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٦٢١٣ - أبو نصرة (١) العبدي:
من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٢).

٦٢١٥ - أبو النضر:
اسمه: محمد بن مسعود العياشي (٣).

٦٢١٦ - أبو النعمان:
اسمه: الحارث بن حضيرة (٤) (٥).

- أبو نعيم:
كنية ألحمد بن عبد الله (٦)، وربعي بن عبد الله (٧)، ومحمد بن أحمد

بن محمد بن سعيد (٨).
وفي األول أشهر (٩).

____________________
(١) كذا في نسخة " ش "، وهو الذي يقتضيه الترتيب، وفي نسختي " م " و " ت ": أبو

نضرة.
(٢) رجال الشيخ: ٨٨ / ٣١، وفيه: أبو نضرة.

(٣) انظر رجال الكشي: ٥٣٠ / ١٠١٤، ورجال النجاشي: ٣٥٠ / ٩٤٤، ورجال
الشيخ: ٤٤٠ / ٣٢، والفهرست: ١٣٦ / ٦٠٤.

(٤) انظر رجال الشيخ: ١٩١ / ٢٢٤، وفيه: ابن حصيرة.
(٥) أبو النعمان العجلي: قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٥١ / ٢١.

(٦) كما في معالم العلماء: ٢٥ / ١٢٣.
(٧) انظر رجال الكشي: ٣٦٢ / ٦٧٠، ورجال النجاشي: ١٦٧ / ٤٤١، ورجال

الشيخ: ٢٠٥ / ٣٩.
(٨) كما في رجال الشيخ: ٤٤٣ / ٦٧.

(٩) أبو النمير: مولى الحارث بن المغيرة البصري، له كتاب رواه عنه الصدوق باسناده
إلى محمد بن سنان عنه، (م ت). مشيخة الفقيه ٤: ٢١، وفيها بدل البصري:

النصري.

(٢٣٤)
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٦٢١٧ - أبو نوح الكالعي:
من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٦٢١٨ - أبو وائل:
اسمه: عمرة بن الزبير (٢).

٦٢١٩ - أبو الورد:
من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣) (٤).

٦٢٢٠ - أبو الورد:
من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).

وروى محمد بن يعقوب الكليني (قدس سره) بطريق صحيح إلى سلمة بن
محرز عن أبي عبد الله (عليه السالم) أنه قال: يا أبا الورد أما أنتم فترجعون - أي عن

الحج - مغفورا لكم، وأما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم (٦).
٦٢٢١ - أبو الوفاء المرادي:

روى عنه: علي بن شجرة، وروى عن سدير، كذا يظهر من باب
تلقين المحتضرين من التهذيب (٧).

____________________
(١) رجال الشيخ: ٨٨ / ٣٣.

(٢) انظر رجال الشيخ: ٧٧ / ١٠٩، وفيه: عمرو، وفي مجمع الرجال ٤ / ٢٨٥ نقال
عنه: عمرو (عميرة خ ل).

(٣) رجال الشيخ: ٨٩ / ٤٧.
(٤) أبو الورد بن قيس بن فهد: ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٧ / ٢٢.

(٥) رجال الشيخ: ١٥٠ / ١.
(٦) الكافي ٤: ٢٦٣ / ٤٦.

(٧) التهذيب ١: ٣١١ / ٩٠٤.

(٢٣٥)
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٦٢٢٢ - أبو والد:
اسمه: حفص بن سالم (١).

٦٢٢٣ - أبو الوليد:
كنية إلسماعيل بن كثير البكري (٢)، وبشر (٣) بن جعفر (٤)، والحسن بن
زياد الصيقل (٥)، وذريح بن محمد (٦)، والمثنى بن راشد (٧)، ونصر بن

عبد الرحمن (٨)، ونصير بن أبي األشعث (٩) (١٠).
٦٢٢٤ - أبو وهب:

اسمه: الحارث بن غصين (١١) (١٢).
٦٢٣٥ - أبو هارون (١٣):

شيخ من أصحاب أبي جعفر (عليه السالم).
____________________

(١) انظر رجال النجاشي: ١٣٥ / ٣٤٧، ورجال الشيخ: ١٩٧ / ٣٣٣، والفهرست:
.٦٢ / ٢٤٦

(٢) كما في رجال الشيخ: ١٦١ / ١٢٣.
(٣) في نسخة " م ": وبشير.

(٤) رجال الشيخ: ١٢٦ / ١.
(٥) رجال الشيخ: ١٩٥ / ٢٩٧، وفي بعض نسخه: الحسين.

(٦) رجال النجاشي: ١٦٣ / ٤٣١.
(٧) رجال الشيخ: ٣٠٥ / ٥٢٠.
(٨) رجال الشيخ: ٣١٥ / ١١.
(٩) رجال الشيخ: ٣١٥ / ١٥.

(١٠) أبو الوليد البجلي: ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٨ / ٣٧.
(١١) في نسختي " م " و " ت ": غضين.

(١٢) انظر رجال الشيخ: ١٩١ / ٢٢٩.
(١٣) أبو هارون: شيخ من أصحاب أبي جعفر (عليه السالم)، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ:

.١٥٠ / ١٣

(٢٣٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

حدثني جعفر بن محمد، قال: حدثني علي بن الحسن بن علي بن
فضال، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بخران، قال: حدثني أبو

هارون (١)، قال: كنت ساكنا دار الحسن بن الحسين، فلما علم انقطاعي إلى
أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السالم) أخرجني من داره.

قال: فمر بي أبو عبد الله (عليه السالم) فقال لي: أبا (٢) هارون بلغني أن هذا
أخرجك من داره؟ قال: قلت: نعم جعلت فداك، قال: بلغني أنك كنت

تكثر فيها تالوة كتاب الله تعالى، والدار إذا تلي فيها كتاب الله كان لها نور
ساطع في السماء، ترف من بن الدور، رجال الكشي (٣).

٦٢٢٦ - أبو هارون المكفوف (٤):
له كتاب، روى عنه: عبيس بن هشام، الفهرست (٥).

وقال الكشي: حدثني الحسين بن الحسن بن بندار القمي، قال:
حدثني سعد بن عبد الله بن أبي خلف، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى،

عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن أبي عمير،
قال: حدثني بعض أصحابنا، قال: قلت ألبي عبد الله (عليه السالم): زعم أبو هارون

المكفوف أنك قلت له: إن كنت تريد القديم فذلك (٦) ال يدركه أحد، وإن
كنت تريد الذي خلق ورزق فذلك محمد بن علي، فقال: كذب علي عليه

لعنة الله، والله ما من خالق إال الله عز وجل (٧) وحده ال شريك له، حق على الله
____________________

(١) أنه كان منقطعا إلى أبي جعفر (عليه السالم)، صه، (م ت). الخالصة: ١٩٠ / ٢٧.
(٢) في المصدر: يا أبا.

(٣) رجال الكشي: ٢٢١ / ٣٩٥.
(٤) قر جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٥٠ / ٤.

(٥) الفهرست: ١٨٣ / ٨١٩.
(٦) في المصدر - هنا وفي المورد اآلتي -: فذاك.

(٧) عز وجل، لم ترد في المصدر.

(٢٣٧)
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أن يذيقنا الموت، والذي ال يهلك هو الله خالق الخلق بارئ البرية (١) (٢).
٦٢٢٧ - أبو هاشم الجعفري:

اسمه: داود بن القاسم (٣).
وأبو هاشم: كنية أيضا لجعفر بن محمد العلوي (٤).

٦٢٢٨ - أبو هبيرة:
اسمه: المغيرة بن عبد السالم (٥).

____________________
(١) رجال الكشي: ٢٢٢ / ٣٩٨.

(٢) موسى بن أبي عمير: أبو هارون المكفوف، كوفي، ق جخ، (م ت).
وذكر موسى بن عمير، أبو هارون المكفوف، (م ت).

نقول: في نسخنا من رجال الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السالم): موسى بن عمير،
أبو هارون المكفوف، مولى آل جعدة بن هبيرة، كوفي.

وقال الوحيد البهبهاني في باب الكنى: أبو هارون المكفوف، موسى بن عمير
أبو ابن أبي عمير. انظر رجال الشيخ: ٣٠١ / ٤٤٩ وتعليقة الوحيد البهبهاني: ٤٠٠.

أبو هارون السنجي: (السبجي خ ل) مولى بني أمية، وقيل: إن اسمه ثابت بن
توبة. أخبرنا: ابن نوح، عن محمد بن أحمد بن داود، عن ابن عقدة، عن حميد

قال: حدثنا القاسم بن إسماعيل قال: حدثنا عبيس بن هشام، عن أبي هارون
السنجي مولى بني أمية بكتابه، جش.

له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن القاسم بن
إسماعيل، عنه، ست. وذكره مرة أخرى بأن: له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي

المفضل، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عن عبيس، عنه، ست، (م ت).
انظر رجال النجاشي: ٤٤٥ / ١٢٣٤، والفهرست: ١٩٠ / ٨٧٧ و ١٩١ / ٨٩١،

وإال أن اإلسناد فيه هكذا: جماعة، عن التلعكبري، عن ابن همام، عن حميد، عن
القاسم بن إسماعيل، عن عبيس بن هشام، عنه.

(٣) انظر رجال الكشي: ٥٤٣ / ١٠٢٩، ورجال النجاشي: ١٥٦ / ٤١١، ورجال
الشيخ: ٣٥٧ / ٤ و ٣٧٥ / ١ و ٣٨٦ / ١ و ٣٩٩ / ١، والفهرست: ٦٧ / ٢٧٧.

(٤) رجال الشيخ: ٤١٩ / ١٨.
(٥) انظر رجال الشيخ: ٣٠٢ / ٤٦٧، وفي بعض نسخه بدل أبو هبيرة: ابن هبيرة.

(٢٣٨)
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٦٢٢٩ - أبو الهذيل:
كنية لسيف بن عبد الرحمن (١)، وغالب بن الهذيل (٢) (٣).

٦٢٣٠ - أبو هراسة:
من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٤).

وسيجئ ابن أبي هراسة، ومنه يعرف اسمه (٥).
٦٢٣١ - أبو هريرة البزاز:

قال العقيقي: ترحم عليه أبو عبد الله (عليه السالم)، وقيل له: إنه كان يشرب
النبيذ، فقال: أيعزز (٦) على الله أن يغفر لمحب علي (٧) على (٨) شرب النبيذ

والخمر، الخالصة (٩).
٦٢٣٢ - أبو هالل:

الذي حدث عنه يعقوب بن سالم، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال
الشيخ (١٠).

٦٢٣٣ - أبو همام:
اسمه: إسماعيل بن همام (١١).

____________________
(١) كما في رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٢٠٧.

(٢) انظر رجال الشيخ: ١٤٢ / ٢ و ٢٦٧ / ١.
(٣) أبو الهذيل: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٢٦ / ٢٨.

(٤) رجال الشيخ: ١٥٠ / ١١.
(٥) سيأتي برقم: ٦٢٦٧.

(٦) في نسختي " م " و " ت ": أيعز.
(٧) كذا في النسخ، وفي نسخنا من الخالصة: أن يغفر لمحمد بن علي.

(٨) على، لم ترد في نسختي " م " و " ت ".
(٩) الخالصة: ١٩١ / ٤٢.

(١٠) رجال الشيخ: ٣٢٦ / ٢٩.
(١١) انظر رجال النجاشي: ٣٠ / ٦٢، ورجال الشيخ: ٣٥٢ / ١٥.

(٢٣٩)
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٦٢٣٤ - أبو همدان:
اسمه: القاسم بن بهرام (١).

٦٢٣٥ - أبو الهيثم بن التيهان (٢):
روى الكشي عن الفضل بن شاذان أنه من السابقين الذين رجعوا إلى

أمير المؤمنين (عليه السالم) (٣) (٤).
وأبو الهيثم: كنية أيضا لخالد بن عبد الرحمن (٥).

٦٢٣٦ - أبو يحيى الجرجاني:
اسمه: أحمد بن داود بن سعيد (٦).
٦٢٣٧ - أبو يحيى الموصلي (٧):

اسمه: زكريا كوكب الدم (٨) (٩).
____________________

(١) كما في رجال الشيخ: ٢٧١ / ١١.
(٢) ي جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٨٦ / ١.

(٣) صه، (م ت). الخالصة: ١٨٩ / ٢١.
(٤) رجال الكشي: ٣٨ / ٧٨.

(٥) كما في رجال الشيخ: ١٩٨ / ٦.
(٦) انظر رجال الكشي: ٥٣٢ / ١٠١٦، ورجال الشيخ: ٤١٧ / ١٠٧، والفهرست:

.٣٣ / ١٠٠
(٧) ضا جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٧٠ / ١٢.

(٨) انظر رجال الكشي: ٦٠٦ / ١١٢٧، ورجال الشيخ: ٢١٠ / ٧٥.
(٩) زكريا أخو المستهل: يكنى أبا يحيى، قر جخ، (م ت). رجال الشيخ:

.١٣٦ / ٢٢
المستهل بن عطاء: قر ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ١٤٧ / ٥٢،

.٣١١ / ٦٣٩
زكريا أبو يحيى الدعاء: الحناط الكوفي، ق جخ، (م ت). رجال الشيخ:

٢١٠ / ٧٤، وفيه: الخياط، وفي مجمع الرجال ٣: ٥٧ نقال عنه: الحناط.
أبو يحيى األهوازي: روى عنه: جعفر بن محمد بن مالك، (م ت). انظر

مشيخة الفقيه ٤: ٩٣ الطريق إلى ميمون بن مهران.
أبو يحيى الحناط: له كتاب، روى عنه: الحسن بن محمد بن سماعة، جش،

(م ت). رجال النجاشي: ٤٥٦ / ١٢٣٦.
أبو يحيى الحناط: روى عنه: ابن بكير وابن فضال، (م ت). انظر الكافي

٥: ٤٤٥ / ٨، وفيه: ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط.
أبو يحيى الطحان: ويقال: الحناط، م جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٤٧ / ١١.

أبو يحيى الحناط: له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عنه، ست، (م ت).

الفهرست: ١٨٩ / ٨٦٥.
أبو يحيى الصنعاني: عمر بن توبة، ضعيف، (م ت). انظر الخالصة: ٢٤١ / ٨.

أبو يحيى المدني: فليح، مجهول، (م ت). انظر رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٣٥.
أبو يحيى المكفوف: له كتاب، روى عنه: عمر بن طرخان، جش ق م جخ،

(م ت). رجال النجاشي: ٤٥٥ / ١٢٣٥، رجال الشيخ: ٣٤٦ / ١، وفيه: روى عن
أبي عبد الله (عليه السالم).

أبو يحيى المكفوف: له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن
حميد، عن عمر بن طرخان، عنه، ست، (م ت). الفهرست: ١٨٥ / ٨٣٠.
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٦٢٣٨ - أبو يحيى الواسطي:
اسمه: سهيل بن زياد (١) (٢).
____________________

(١) انظر رجال الكشي: ٣٠٢ / ٥٤٤، ورجال النجاشي: ١٩٢ / ٥١٣، والفهرست:
٨٠ / ٣٤١، إال أن في رجال الكشي بدل سهيل: سهل.

(٢) زكريا بن يحيى الواسطي: ثقة، (م ت). انظر رجال النجاشي: ١٧٣ / ٤٥٦.
زكريا أبو يحيى الواسطي: (م ت).

أبو يحيى الواسطي: له كتاب، أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن
بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه، ست. وقد تقدم بعنوان سهيل بن زياد من

ست، (م ت). الفهرست: ١٨٦ / ٨٤٤، و ٨٠ / ٣٤١.
أبو يحيى الواسطي: روى عنه: محمد بن أحمد بن يحيى، لم جخ، (م ت).

رجال الشيخ: ٤٥١ / ١٥.
أبو يحيى الواسطي: روى عنه: أحمد بن أبي عبد الله، لم جخ، (م ت).

رجال الشيخ: ٤٥٢ / ٢٥.
في كش: جعفر بن معروف، عن الحسن بن النعمان، عن أبي يحيى إسماعيل
ابن زياد الواسطي، عن عبد الرحمن بن الحجاج... إلى آخره. رجال الكشي:

.٢٧٠ / ٤٨٨

(٢٤١)
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وأبو يحيى: كنية أيضا إلبراهيم بن أبي البالد (١)، وعمر بن توبة (٢)،
وفليح بن سليمان (٣)، وليث بن كيسان (٤)، ومحمد بن يحيى البصري (٥)،
وبحر بن عدي (٦)، وحبيب بن أبي ثابت (٧)، وحكيم بن سعد (٨)، وزكريا

ابن سوادة (٩)، وعبد الرحمن بن عثمان (١٠)، وعيسى بن زيد (١١)، ومنصور بن
يونس (١٢)، وسلمة بن كهيل (١٣).

٦٢٣٩ - أبو يزيد:
اسمه: خالد بن يزيد (١٤) (١٥).

____________________
(١) كما في رجال النجاشي: ٢٢ / ٣٢.

(٢) رجال النجاشي: ٢٨٤ / ٧٥٣.
(٣) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٣٥.
(٤) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣.

(٥) رجال الشيخ: ٣٩١ / ١١.

(٦) رجال الشيخ: ١٧٢ / ٦٥.
(٧) رجال الشيخ: ١١٢ / ٧.

(٨) رجال الشيخ: ٦٠ / ٥، وفي بعض نسخه بدل أبو يحيى: أبو تحبى.
(٩) رجال الشيخ: ٢١٠ / ٨١.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ١٣٤.

(١١) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥١.
(١٢) انظر رجال النجاشي: ٤١٣ / ١١٠٠، ورجال الشيخ: ٣٠٦ / ٥٣٥.

(١٣) رجال الشيخ: ١١٤ / ٩، ٢١٩ / ١٤٦.
(١٤) في نسختي " م " و " ت ": زيد.

(١٥) كما في رجال النجاشي: ١٥٢ / ٣٩٨.

(٢٤٢)
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٦٢٤٠ - أبو اليسر بن عمرو األنصاري:
وهو الذي لما نزل قوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا

ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) * (١) قال: ذرنا، فلما نزلت * (فلكم رؤس
أموالكم) * (٢) قال: قد رضينا، فلما نزلت * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى

ميسرة) * (٣) قال: أنظرنا، فلما نزلت * (وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم
تعلمون) * (٤) قال: تصدقنا، من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).

واسمه: كعب بن عمرو (٦).
٦٢٤١ - أبو اليسع:

اسمه: عيسى بن السري (٧).
٦٢٤٢ - أبو يعقوب األسدي:

إمام بني الصيد الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨).
٦٢٤٣ - أبو يعقوب الجعفي:

له كتاب (٩)، روى عنه: أحمد بن ميثم، الفهرست (١٠).
____________________

(١) البقرة: ٢٧٨.

(٢) البقرة: ٢٧٩.

(٣) البقرة: ٢٨٠.

(٤) البقرة: ٢٨٠.
(٥) رجال الشيخ: ٨٧ / ٢١.

(٦) كما في رجال الشيخ: ٤٦ / ٣.
(٧) انظر رجال الكشي: ٤٢٤ / ٧٩٩، ورجال النجاشي: ٢٩٦ / ٨٠٢، ورجال

الشيخ: ٢٥٨ / ٥٥٧، والفهرست: ١١٧ / ٥٢٢.
(٨) رجال الشيخ: ٣٢٦ / ٢٥.

(٩) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن أحمد بن ميثم، عنه،
ست، (م ت).

(١٠) الفهرست: ١٨٥ / ٨٣٣.

(٢٤٣)
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٦٢٤٤ - أبو يعقوب المقرئ:
روى الكشي عند ترجمة زيد بن علي (عليه السالم) عن محمد بن مسعود، قال:

حدثني أبو عبد الله الشاذاني وكتب به إلي، قال: حدثني الفضل، قال: حدثني
أبي، قال: حدثنا أبو يعقوب المقرئ وكان من كبار الزيدية... الحديث (١).

وفي الخالصة: روى الكشي عن أبي عبد الله الشاذاني... إلى
آخره (٢). وكأنه سقط من القلم اسم محمد بن مسعود.

وأبو يعقوب: بكنية أيضا ألحمد بن العباس (٣)، وإسحاق بن يزيد (٤) (٥)،
وإسحاق بن جرير (٦)، وإسحاق بن عبد العزيز (٧)، وإسحاق بن عمار (٨)،

وإسماعيل بن مهران (٩)، وشعيب بن يعقوب (١٠)، ويزيد بن حماد (١١) (١٢).
٦٢٤٥ - أبو يعلى:

كنية لحمزة بن عبد المطلب (١٣)، وحمزة بن القاسم (١٤)، وحمزة بن
____________________

(١) رجال الكشي: ٢٣١ / ٤١٩.
(٢) الخالصة: ٢٦٨ / ٢٥.

(٣) كما في رجال الشيخ: ٤١٢ / ٤٥.
(٤) في نسخة " ت ": بريد.

(٥) انظر رجال النجاشي: ٧٢ / ١٧٢، ورجال الشيخ: ١٢٥ / ٢٦.
(٦) رجال النجاشي: ٧١ / ١٧٠.

(٧) كما في مجمع الرجال ١: ١٨٧ نقال عن ابن الغضائري.
(٨) رجال النجاشي: ٧١ / ١٦٩.

(٩) انظر رجال النجاشي: ٢٦ / ٤٩، والفهرست: ١١ / ٣٢.
(١٠) انظر رجال النجاشي: ١٩٥ / ٥٢٠، ورجال ابن داود: ١٠٩ / ٧٥٨.

(١١) انظر الخالصة: ١٨٣ / ٢، ورجال ابن داود: ٢٠٥ / ١٧٢٥.
(١٢) أبو يعقوب البغدادي: ليس بأحد هؤالء، (م ت). انظر الكافي ١: ١٨ / ٢٠.

(١٣) كما في رجال الشيخ: ٣٥ / ١.
(١٤) رجال النجاشي: ١٤٠ / ٣٦٤.

(٢٤٤)
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يعلى (١)، وسالر بن عبد العزيز (٢)، ومحمد بن الحسن بن حمزة (٣) (٤).
٦٢٤٦ - أبو اليقظان:

كنية لنوح بن الحكم (٥)، وعمار بن أبي األحوص (٦)، وعمار بن
موسى (٧)، وعمار بن ياسر (٨).

٦٢٤٧ - أبو يوسف:
كنية ليعقوب بن إسحاق (٩)، ويعقوب بن يزيد (١٠)، ويعقوب بن

عيثم (١١)، ويعقوب بن نعيم (١٢).
____________________

(١) رجال النجاشي: ١٤١ / ٣٦٦.
(٢) انظر الخالصة: ٨٦ / ١٠، ورجال ابن داود: ١٠٤ / ٧١١.

(٣) رجال النجاشي: ٤٠٤ / ١٠٧٠.
(٤) السيد تاج الدين أبو يعلى بن أبي الهيجاء: العلوي العمري، دين، صالح، ب،

(م ت). فهرست منتجب الدين: ٢٦ / ٥٠.
السيد جالل الدين أبو يعلى بن حيدر بن مرعش المرعشي: عالم، صالح، ب،

(م ت). فهرست منتجب الدين: ٢٥ / ٤٥.
(٥) انظر رجال النجاشي: ٤٢٩ / ١١٥٢، ورجال الشيخ: ٣١٤ / ١.

(٦) كما في رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٣٧.
(٧) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٣٦.

(٨) رجال الشيخ: ٧٠ / ١.
(٩) كما في رجال النجاشي: ٤٤٩ / ١٢١٤.

(١٠) رجال النجاشي: ٤٥٠ / ١٢١٥.
(١١) انظر التهذيب ١: ٢٣٣ / ٦٧٤، وفيه: عثيم.

(١٢) رجال النجاشي: ٤٤٩ / ١٢١٣.

(٢٤٥)
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فصل فيما صدر بابن
٦٢٤٨ - ابن أبي إلياس:

اسمه: زيد بن محمد بن جعفر (١) (٢).
٦٢٤٩ - ابن أبي ايس:

له كتاب (٣)، روى عنه: محمد بن أيوب والحسين بن علي بن زياد،
الفهرست (٤).

٦٢٥٠ - ابن أبي بردة:
اسمه: إبراهيم بن مهزم (٥).

٦٢٥١ - ابن أبي الثلج:
اسمه: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله (٦).

٦٢٥٢ - ابن أبي جهم:
اسمه: جهم بن أبي جهم (٧).
____________________
(١) كما في رجال الشيخ: ٤٢٦ / ٣.

(٢) ابن أبي األسود الدئلي: سين، اسمه حرب، (م ت). انظر رجال الشيخ:
١٠٦ / ٢ ومنهج المقال: ٣٩٧ حجري.

(٣) أخبرنا: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن موسى، عن
موسى بن أبي موسى الكوفي، عن محمد بن أيوب والحسين بن علي بن زياد،

عنه، ست، (م ت).
(٤) الفهرست: ١٩٤ / ٩٠٧، وفيه: الحسن بن علي بن زياد.

(٥) كما في رجال النجاشي: ٢٢ / ٣١.
(٦) انظر رجال النجاشي: ٣٨١ / ١٠٣٧، ورجال الشيخ: ٤٤٣ / ٦٤، والفهرست:

.١٥١ / ٦٥٩
(٧) انظر رجال الشيخ: ٣٣٣ / ٣.

(٢٤٦)
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٦٢٥٣ - ابن أبي جيد:
اسمه: علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد (١).

٦٢٥٤ - ابن أبي حماد:
اسمه: صالح بن أبي حماد (٢) (٣).

٦٢٥٥ - ابن أبي دارم:
اسمه: أحمد بن محمد بن السري (٤).

٦٢٥٦ - ابن أبي الذئب:
اسمه: محمد بن عبد الرحمن (٥).

٦٢٥٧ - ابن أبي الزرقاء:
روى الكشي أن أبا جعفر الثاني (عليه السالم)، لعنه (٦).

٦٢٥٨ - ابن أبي سعيد المكاري:
سيجئ عند ابن السراج (٧) (٨).

____________________
(١) انظر رجال النجاشي: ٥٤ / ١٢٣، ترجمة الحسين بن المختار القالنسي.

(٢) انظر رجال النجاشي: ١٩٨ / ٥٢٦، ورجال الشيخ: ٣٩٩ / ١، والفهرست:
.٨٤ / ٣٦٠

(٣) ابن أبي حبيب: لم نطلع عليه، روى عن محمد بن مسلم، روى عنه: إبراهيم بن
هاشم، (م ت). انظر الكافي ٥: ٢١٧ / ١.

(٤) رجال الشيخ: ٤١١ / ٤٢، وفيه: أحمد بن محمد السري.
(٥) انظر رجال الشيخ: ٢٨٨ / ٢١١، وفيه: ابن أبي ذؤيب، وفي مجمع الرجال ٥:

٢٥٤ نقال عنه: ابن أبي ذؤيب (ذئب خ ل).
(٦) رجال الكشي: ٥٢٩ / ١٠١٣.

(٧) سيأتي برقم: ٦٣٢٠.
(٨) ابن أبي شعبة: علي بن أبي شعبة الحلبي. وقد يطلق على ابنه عبيد الله،

(م ت). انظر رجال النجاشي: ٢٣٠ / ٦١٢.

(٢٤٧)
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٦٢٥٩ - ابن أبي الصلت:
اسمه: أحمد بن محمد بن موسى (١).

٦٢٦٠ - ابن أبي الصهبان:
اسمه: محمد بن عبد الجبار (٢).

٦٢٦١ - ابن أبي العزاقر:
اسمه: محمد بن علي الشلمغاني (٣).

٦٢٦٢ - ابن أبي عقيل:
اسمه: الحسن بن علي بن أبي عقيل (٤) (٥).

٦٢٦٣ - ابن أبي عمير:
اسمه: محمد بن أبي عمير (٦) (٧).

____________________
(١) انظر رجال الشيخ: ٤٠٩ / ٣٠ ترجمة أحمد بن محمد بن سعيد، والفهرست:
١٧ / ٦١ ترجمة أبان بن تغلب، وفيهما: ابن الصلت، وفي مجمع الرجال ١: ١٨

و ١: ١٤٤ نقال عن رجال الشيخ والفهرست: ابن أبي الصلت.
(٢) كما في رجال الشيخ: ٣٩١ / ١٧ و ٤٤٨ / ١١٦، والفهرست: ١٤٧ / ٦٢٩.

(٣) انظر رجال النجاشي: ٣٧٨ / ١٠٢٩، ورجال الشيخ: ٤٤٨ / ١١٤، والفهرست:
.١٤٦ / ٦٢٦

(٤) رجال النجاشي: ٤٨ / ١٠٠، رجال الشيخ: ٤٢٥ / ٥٣، الفهرست: ٥٤ / ٢٠٤،
إال أن في رجال الشيخ والفهرست: الحسن بن عيسى.

(٥) ابن أبي ليلى عبد الرحمن: وابنه محمد، (م ت). انظر رجال الشيخ: ٧٢ / ٢٧
و ٢٨٨ / ٢١٠.

(٦) انظر رجال الكشي: ٥٨٩ / ١١٠٣، ورجال النجاشي: ٣٢٦ / ٨٨٧، ورجال
الشيخ: ٣٦٥ / ٢٧، والفهرست: ١٤٢ / ٦١٧.

(٧) ابن أبي عمير: قد يطلق على موسى بن أبي عمير أو موسى بن عمير، ق جخ،
(م ت). انظر رجال الشيخ: ٣٠١ / ٤٤٩، وفيه: موسى بن عمير.

موسى بن أبي الغدير: ق جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٠١ / ٤٤٦.
موسى بن أبي موسى: (م ت). انظر رجال الشيخ: ٤٤٥ / ٨٧.

(٢٤٨)
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٦٢٦٤ - ابن أبي مليقة:
اسمه: إبراهيم بن خالد (١).

٦٢٦٥ - ابن أبي بخران:
اسمه: عبد الرحمن (٢).
٦٢٦٦ - ابن أبي نصر:

اسمه: أحمد بن محمد بن أبي نصر (٣).
٦٢٦٧ - ابن أبي هراسة:

له كتاب اإليمان والكفر والتوبة، الفهرست (٤).
وتقدم أحمد بن نصر بن سعيد المعروف بابن أبي هراسة (٥)،

وإبراهيم بن رجاء الشيباني المعروف بابن أبي هراسة (٦) (٧).
٦٢٦٨ - ابن أبي يعفور:

اسمه: عبد الله (٨).
____________________

(١) كما في رجال النجاشي: ٢٤ / ٤١.
(٢) انظر رجال الكشي: ٣٠٥ / ٥٤٩، ورجال النجاشي: ٢٣٥ / ٦٢٢، ورجال

الشيخ: ٣٦٠ / ٩ و ٣٧٦ / ٦، والفهرست: ١٠٩ / ٤٧٥.
(٣) انظر رجال الكشي: ٥٨٧ / ١٠٩٩، ورجال النجاشي: ٧٥ / ١٨٠، ورجال

الشيخ: ٣٣٢ / ٣٣، والفهرست: ١٩ / ٦٣.
(٤) الفهرست: ١٩٣ / ٩٠١.
(٥) تقدم برقم: ٣٥٨ / ١٨٢.

(٦) تقدم برقم: ٦٨ / ٤٠.
(٧) ابن أبي الهزهاز مدرك: (م ت). انظر رجال الشيخ: ٣١٠ / ٦١٨.

(٨) انظر رجال الكشي: ٢٤٦ / ٤٥٣، ورجال النجاشي: ٢١٣ / ٥٥٦، ورجال
الشيخ: ٢٣٠ / ١٥ و ٢٦٤ / ٦٨٥.

(٢٤٩)
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٦٢٦٩ - ابن أخت بصير:
يحيى بن القاسم (١)، اسمه: شعيب بن يعقوب (٢).

٦٢٧٠ - ابن أبي سهل:
اسمه: الحسن بن موسى (٣).

٦٢٧١ - ابن أخت أبي مالك الحضرمي:
اسمه: الحسن بن محمد الحضرمي (٤).

٦٢٧٢ - ابن أخت خالد المقرئ:
اسمه: محمد بن علي بن إبراهيم. بن موسى (٥).

٦٢٧٣ - ابن أخت سليمان بن خالد:
اسمه: عيص بن القاسم وأخوه الربيع (٦).

٦٢٧٤ - ابن أخت صفوان بن يحيى:
اسمه: أبان بن محمد المعروف بسندي (٧).
وقد يطلق على سعيد أخي فارس أيضا (٨).

____________________
(١) اسم أبي بصير.

(٢) كما في رجال النجاشي: ١٩٥ / ٥٢٠.
(٣) انظر رجال الشيخ: ٤٢٠ / ٤، والفهرست: ٤٦ / ١٦١.

(٤) كما في رجال النجاشي: ٤٩ / ١٠٥.
(٥) رجال النجاشي: ٣٣٢ / ٨٩٤.

(٦) انظر رجال الكشي: ٣٦١ / ٦٦٩، ورجال النجاشي: ٣٠٢ / ٨٢٤، ورجال
الشيخ: ٢٦٣ / ٦٧٢.

(٧) انظر رجال النجاشي: ١٤ / ١١.
(٨) رجال الشيخ: ٣٥٨ / ٣.

(٢٥٠)
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٦٢٧٥ - ابن أخت علي بن ميمون:
اسمه: الفضل (١) بن عثمان (٢) (٣).

٦٢٧٦ - ابن أخي أبي الحسن:
علي بن عاصم (٤)، اسمه: أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة (٥).

٦٢٧٧ - ابن أخي خالد:
اسمه: حكم بن حكيم، كذا يظهر من الفقيه (٦).

٦٢٧٨ - ابن أخي خيثمة وإسماعيل:
اسمه: بسطام بن الحصين (٧).

٦٢٧٩ - ابن أخي ذبيان:
اسمه: أحمد بن يحيى (٨) (٩).

____________________
(١) في نسخة " ت ": الفضيل.

(٢) كما في رجال النجاشي: ٣٠٨ / ٨٤١.
(٣) ابن أخت هشام بن سالم: الحسن بن حازم الكلبي، غير موجود في الرجال،

(م ت). انظر الكافي ٧: ٢ / ١، والتهذيب ٩: ١٧٤ / ٧١١.
(٤) اسم أبي الحسن.

(٥) انظر رجال النجاشي: ٩٣ / ٢٣٢.
(٦) مشيخة الفقيه: ٤ / ١٣.

(٧) كما في رجال النجاشي: ١١٠ / ٢٨١.
(٨) رجال النجاشي: ٨١ / ١٩٥.

(٩) ابن أخي سعيد بن يسار: روى عن سعيد بن يسار، (م ت). انظر الكافي ٢:
.٤٠٨ / ١٦

ابن أخي شهاب بن عبد ربه: إسماعيل بن عبد الخالق، (م ت).
لم نعثر عليه، إال أن الشيخ أبو علي الحائري والعالمة القهبائي ذكراه في كتابيهما كما

ذكره التقي المجلسي (قدس سره). انظر منتهى المقال ٧: ٣٠٢ / ٣٩٥١، ومجمع الرجال ٧: ١٥٧.
عروة ابن أخي شعيب العقرقوفي: روى عن شعيب، (م ت). انظر الكافي ١:

.٣٨ / ٢

(٢٥١)
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٦٢٨٠ - ابن أخي طاهر:
اسمه: الحسن بن محمد بن يحيى (١).

٦٢٨١ - ابن أخي عبد الملك بن عمرو:
اسمه: هشام بن الحارث (٢).

٦٢٨٢ - ابن أخي فضيل:
لعل اسمه: الحسن بن أخي فضيل بن يسار كما يظهر من الكافي في

باب ما ينقض الوضوء، حيث روى ابن أبي (٣) عمير، عن الحسن بن أخي
فضيل، عن فضيل، عن أبي عبد الله (عليه السالم) (٤)، ومن كتاب المكاسب من

التهذيب حيث روى ابن أبي عمير، عن ابن أخي فضيل بن يسار (٥).
٦٢٨٣ - ابن أخي محمد:

اسمه: الحسن بن محمد (٦).
٦٢٨٤ - ابن إدريس:

اسمه: محمد بن إدريس (٧).
٦٢٨٥ - ابن أذينة:

اسمه: عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن أذينة (٨).
____________________

(١) انظر رجال النجاشي: ٦٤ / ١٤٩، ورجال الشيخ: ٤٢٢ / ٢٣.
(٢) كما في رجال الشيخ: ٣١٩ / ٢٥.

(٣) أبي، لم ترد في نسخة " ت ".
(٤) الكافي ٣: ٣٦ / ٥.

(٥) التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨١.
(٦) كما في رجال الشيخ: ٣٨٥ / ١.

(٧) انظر رجال الشيخ: ٤٤٨ / ١١٥، والفهرست: ١٤٧ / ٦٢٨.
(٨) كما في رجال النجاشي: ٢٨٣ / ٧٥٢.

(٢٥٢)
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٦٢٨٦ - ابن األسود:
اسمه: أحمد بن علوية (١).

٦٢٨٧ - ابن أشيم:
اسمه: موسى بن أشيم (٢).

وقد يطلق على محمد بن أشيم (٣)، ومالك بن أشيم (٤)، وعلي بن أحمد بن
أشيم (٥)، الحسن بن أشيم يظهر ذلك من حديث كراهة السواك من التهذيب (٦).

٦٢٨٨ - ابن اإلمام:
اسمه: محمد بن إبراهيم بن محمد (٧).

٦٢٨٩ - ابن بابا القمي:
اسمه: الحسن بن محمد بن بابا (٨).

وسنذكره (٩) بعنوان: ابن يايا كما صححه ابن داود (١٠).
٦٢٩٠ - ابن بابويه:

اسمه: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (١١).
____________________
(١) انظر رجال الشيخ: ٤١٢ / ٥٦.

(٢) رجال الكشي: ٣٤٤ / ٦٣٨، رجال الشيخ: ١٤٥ / ١٦.
(٣) انظر التهذيب ١٠: ٢٧٣ / ١٠٧٣.
(٤) انظر التهذيب ٧: ٤٠٣ / ١٦٠٧.

(٥) كما في رجال الشيخ: ٣٦٣ / ٦٧.
(٦) التهذيب ١: ٣٢ / ٨٥.

(٧) انظر رجال النجاشي: ٣٥٥ / ٩٥١، ورجال الشيخ: ٢٦ / ١٢.

(٨) انظر رجال الكشي: ٥٢٠ / ٩٩٩، ورجال الشيخ: ٣٨٦ / ٢١.
(٩) في نسختي " م " و " ت ": وسنذكر.

(١٠) رجال ابن داود: ٢٣٩ / ١٣٣.
(١١) انظر رجال النجاشي: ٣٨٩ / ١٠٤٩، ورجال الشيخ: ٤٣٩ / ٢٥، والفهرست:

.١٥٦ / ٧٠٥

(٢٥٣)
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وقد يطلق على أخيه الحسين (١)، وعلى أبيه علي بن الحسين
أيضا (٢).

٦٢٩١ - ابن البراج:
اسمه: عبد العزيز بن نحير (٣).

٦٢٩٢ - ابن البصري:
اسمه: محمد بن أحمد بن محمد (٤).

٦٢٩٣ - ابن بطة:
اسمه: محمد بن جعفر بن أحمد (٥).

٦٢٩٤ - ابن بقاح:
اسمه: الحسن بن علي بن بقاح (٦).

٦٢٩٥ - ابن بكير:
اسمه: عبد الله بن بكير (٧)

٦٢٩٦ - ابن بنت أبي حمزة الثمالي:
اسمه: الحسين بن حمزة (٨).
____________________

(١) كما في رجال النجاشي: ٦٨ / ١٦٣، ورجال الشيخ: ٤٢٣ / ٢٨.
(٢) انظر رجال النجاشي: ٢٦١ / ٦٨٤، ورجال الشيخ: ٤٣٢ / ٣٤، والفهرست:

.٩٣ / ٣٩٣
(٣) كما في فهرست منتجب الدين: ١٠٧ / ٢١٨، ومعالم العلماء: ٨٠ / ٥٤٥.

(٤) كما في رجال النجاشي: ٣٩٧ / ١٠٦٣.
(٥) رجال النجاشي: ٣٧٢ / ١٠١٩.

(٦) رجال النجاشي: ٤٠ / ٨٢.
(٧) انظر رجال الكشي: ٣٤٥ / ٦٣٩، ورجال النجاشي: ٢٢٢ / ٥٨١، ورجال الشيخ:

٢٣٠ / ٢٧، والفهرست: ١٠٦ / ٤٦٣.
(٨) كما في رجال النجاشي: ٥٤ / ١٢١.

(٢٥٤)
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٦٢٩٧ - ابن بنت أحمد بن محمد البرقي:
اسمه: علي بن محمد بن أبي القاسم (١).

٦٢٩٨ - ابن بنت إلياس الصيرفي:
اسمه: الحسن بن علي بن زياد (٢).

٦٢٩٩ - ابن بنت زيد الشحام:
اسمه: القاسم بن الربيع (٣).

٦٣٠٠ - ابن بنت سعد بن عبد الله:
اسمه: موسى بن محمد (٤) (٥).

٦٣٠١ - ابن جبلة:
اسمه: عبد الله (٦).

٦٣٠٢ - ابن الجعابي:
اسمه: عمر بن محمد بن سليم (٧).

٦٣٠٣ - ابن جمهور:
اسمه: محمد بن الحسن بن جمهور (٨).

____________________
(١) انظر رجال النجاشي: ٢٦١ / ٦٨٣ و ٣٥٣ / ٩٤٧ ترجمة محمد بن أبي القاسم.

(٢) انظر رجال النجاشي: ٣٩ / ٨٠، ورجال الشيخ: ٣٥٤ / ٥، والفهرست: ٥٤ / ٢٠٣.
(٣) كما في رجال النجاشي: ٣١٦ / ٨٦٧.

(٤) رجال النجاشي: ٤٠٧ / ١٠٧٩.
(٥) ابن بندر العاصمي: تقدم بعنوان أبو بندر، (م ت). انظر حاشية التقي المجلسي (قدس سره)

على ترجمة أبا بالل األشعري برقم: ٥٩٤٠.
(٦) انظر رجال الكشي: ١٩٣ / ٣٤٠، ورجال النجاشي: ٢١٦ / ٥٦٣، ورجال

الشيخ: ٣٤١ / ٣٣، والفهرست: ١٠٤ / ٤٥٣.
(٧) الفهرست: ١١٤ / ٥٠٥، وفيه بدل سليم: سالم.

(٨) انظر رجال الشيخ: ٤٤٨ / ١١٣، والفهرست: ١٤٦ / ٦٢٥.

(٢٥٥)
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ويحتمل أن يطلق على ابنه الحسن بن محمد بن جمهور أيضا (١).
٦٣٠٤ - ابن الجندي:

اسمه: أحمد بن محمد بن عمران (٢).
٦٣٠٥ - ابن الجنيد:

اسمه: محمد بن أحمد بن الجنيد (٣).
٦٣٠٦ - ابن الحاشر:

اسمه: أحمد بن عبد الواحد (٤).
٦٣٠٧ - ابن الحجام:

اسمه: محمد بن العباس بن علي (٥).
٦٣٠٨ - ابن حمدون الكاتب:

اسمه: أحمد بن إبراهيم (٦).
٦٣٠٩ - ابن خالويه:

اسمه: علي بن محمد بن يوسف (٧).
____________________

(١) كما في رجال النجاشي: ٦٢ / ١٤٤.
(٢) انظر رجال النجاشي: ٨٥ / ٢٠٦، ورجال الشيخ: ٤١٧ / ١٠٦، والفهرست:

٣٣ / ٩٨، إال أن في رجال الشيخ والفهرست بدل عمران: عمر.
(٣) رجال النجاشي: ٣٨٥ / ١٠٤٧، رجال الشيخ: ٤٤٧ / ١٠٨، الفهرست: ١٣٤ / ٦٠١.

(٤) كما في رجال ابن داود: ٣٠ / ٨٧.
(٥) كما في رجال الشيخ: ٤٤٣ / ٧١، والفهرست: ١٤٩ / ٦٤٨، وفي رجال

النجاشي: ٣٧٩ / ١٠٣٠: الجحام، وفي مجمع الرجال ٥: ٢٣٩ نقال عنه كما في
المتن. وفي إيضاح االشتباه: ٢٨٨ / ٦٦٥ والخالصة: ١٦١ / ١٥١ ورجال ابن داود:

١٧٥ / ١٤١٥: الجحام بالجيم المضمومة والحاء المهملة بعدها، فالحظ.
(٦) انظر رجال النجاشي: ٩٣ / ٢٣٠، ورجال الشيخ: ٣٩٧ / ٤، والفهرست:

.٢٧ / ٨٣
(٧) كما في رجال النجاشي: ٢٦٨ / ٦٩٩.

(٢٥٦)
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٦٣١٠ - ابن خانبة:
اسمه: أحمد بن عبد الله بن مهران (١).

٦٣١١ - ابن خرقة:
اسمه: محمد بن محمد بن النضر (٢).

٦٣١٢ - ابن داود القمي:
اسمه: محمد بن أحمد بن داود (٣).

وقد يطلق على أحمد بن داود (٤).
٦٣١٣ - ابن داود الحلي:

اسمه: الحسن بن علي بن داود (٥) (٦).
٦٣١٤ - ابن راشد:

اسمه: الحسن بن راشد (٧).
٦٣١٥ - ابن رباط:

اسمه: علي بن الحسن بن رباط (٨).
____________________

(١) رجال النجاشي: ٩١ / ٢٢٦، رجال الشيخ: ٤١٦ / ٩٣، الفهرست: ٢٦ / ٧٩.
(٢) كما في رجال النجاشي: ٣٩٧ / ١٠٦١، وفيه بدل النضر: نصر.

(٣) رجال النجاشي: ٣٨٤ / ١٠٤٥، الفهرست: ١٣٦ / ٦٠٣.
(٤) رجال النجاشي: ٩٥ / ٢٣٥، الفهرست: ٢٩ / ٨٧.

(٥) كما في أمل اآلمل ٢: ٧١ / ١٩٦.
(٦) ابن رئاب: هو علي بن رئاب، (م ت). انظر رجال النجاشي: ٢٥٠ / ٦٥٧،

ورجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣١٥، والفهرست: ٨٧ / ٣٧٦.
(٧) انظر رجال الشيخ: ١٨١ / ٢٩ و ٣٣٤ / ٤، والفهرست: ٥٣ / ٢٠١.

(٨) رجال الكشي: ٣٨٤ / ٧١٨، رجال النجاشي: ٢٥١ / ٦٥٩، الفهرست:
.٩٠ / ٣٨٨

(٢٥٧)
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وقد يطلق على الحسن (١) والحسين (٢) ويونس (٣) بني رباط أيضا.
٦٣١٦ - ابن الرضا:

اسمه: عيسى بن جعفر بن علي (٤).
٦٣١٧ - ابن رويدة:

اسمه: محمد بن جعفر بن عنبسة (٥).
وقد يطلق على علي بن محمد بن جعفر أيضا (٦).

٦٣١٨ - ابن الزبير:
اسمه: علي بن محمد بن الزبير (٧).

٦٣١٩ - ابن زينب:
اسمه: محمد بن إبراهيم بن جعفر (٨).

٦٣٢٠ - ابن السراج:
وابن أبي سعيد المكاري وعلي بن أبي حمزة كانوا من أهل الضالل،

الخالصة (٩).
____________________

(١) رجال النجاشي: ٤٦ / ٩٤، رجال الشيخ: ١٣١ / ٢٢، ١٨١ / ٢٨.
(٢) رجال الكشي: ٣٦٨ / ٦٨٥.

(٣) رجال النجاشي: ٤٤٨ / ١٢١١، رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٧٠.
(٤) كما في رجال الشيخ: ٤٣١ / ٢٣.

(٥) كما في رجال النجاشي: ٣٧٦ / ١٠٢٥.
(٦) رجال النجاشي: ٢٦٢ / ٦٨٦.

(٧) انظر رجال النجاشي: ٨٧ / ٢١١ - ترجمة أحمد بن عبد الواحد - ورجال الشيخ:
.٤٣٠ / ٢٢

(٨) كما في رجال النجاشي: ٣٨٣ / ١٠٤٣.
(٩) الخالصة: ٢٦٧ / ١٣.

(٢٥٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وكأن اسم ابن السراج: أحمد بن أبي بشر السراج (١)، واسم ابن أبي
سعيد: الحسين بن أبي سعيد (٢) (٣).

٦٣٢١ - ابن السكيت:
اسمه: يعقوب بن إسحاق (٤) (٥).

٦٣٢٢ - ابن سماعة:
اسمه: الحسن بن محمد بن سماعة (٦).

٦٣٢٣ - ابن سنان:
قد يطلق على محمد بن سنان (٧)، وقد يطلق على عبد الله بن

سنان (٨) (٩).
٦٣٢٤ - ابن الشاذكوني:

اسمه: سليمان بن داود المنقري (١٠).
____________________

(١) انظر رجال النجاشي: ٧٥ / ١٨١، والفهرست: ٢٠ / ٦٤.
(٢) كما في رجال النجاشي: ٣٧ / ٧٨.

(٣) ابن السكون: علي بن السكون، راوي الصحيفة عن السيد األجل، (م ت). انظر
أمال اآلمل ٢: ٢٠٣ / ٦١٥.

(٤) انظر رجال النجاشي: ٤٤٩ / ١٢١٤، والخالصة: ١٨٦ / ٥، ورجال ابن داود:
٢٠٦ / ١٧٢٩، إال أن في رجال النجاشي بدل ابن السكيت: السكيت.

(٥) ابن سكين: محمد الثقة، (م ت). انظر رجال النجاشي: ٣١٦ / ٩٦٩.
(٦) رجال الكشي: ٤٦٩ / ٨٩٤، رجال النجاشي: ٤٠ / ٨٤، رجال الشيخ:

٣٣٥ / ٢٥، الفهرست: ٥١ / ١٩٣.
(٧) رجال الكشي: ٥٠٢ / ٩٦٣، رجال النجاشي: ٣٢٨ / ٨٨٨، رجال الشيخ:

٣٤٤ / ٣٩ و ٣٦٤ / ٧ و ٣٧٧ / ٣، الفهرست: ١٣١ / ٥٩١.
(٨) رجال الكشي: ٤١٠ / ٧٧٠، رجال النجاشي: ٢١٤ / ٥٥٨، رجال الشيخ:

٢٦٤ / ٦٨٧، ٣٣٩ / ١٤، الفهرست: ١٠١ / ٤٣٤.
(٩) ابن سهل الواسطي: ثقة، جش، (م ت).

(١٠) كما في مشيخة الفقيه ٤: ٦٥.

(٢٥٩)
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٦٣٢٥ - ابن شهرآشوب:
اسمه: محمد بن علي بن شهرآشوب (١).

٦٣٢٦ - ابن طاووس:
اسمه: أحمد بن موسى بن جعفر (٢).

وقد يطلق على أخيه علي بن موسى بن جعفر (٣)، وعلى ابنه
عبد الكريم بن أحمد أيضا (٤).

٦٣٢٧ - ابن الطبال:
اسمه: علي بن الحسن بن القاسم (٥).

٦٣٢٨ - ابن الطيار:
اسمه: حمزة بن الطيار (٦).

٦٣٢٩ - ابن الطيالسي:
اسمه: أحمد بن العباس (٧) (٨).

٦٣٣٠ - ابن عبدك:
من أهل جرجان - أظنه يكنى أبا محمد - محمد بن علي العبدكي،

من كبار المتكلمين في اإلمامة، له تصانيف كثيرة، وكان يذهب إلى الوعيد (٩)،
____________________
(١) انظر أمل اآلمل ٢: ٢٨٥ / ٨٥١.

(٢) كما في رجال ابن داود: ٤٥ / ١٤٠.
(٣) أمل اآلمل ٢: ٢٠٥ / ٦٢٢.

(٤) انظر رجال ابن داود: ١٣٠ / ٩٦٦، وأمل اآلمل ٢: ١٥٨ / ٤٥٩.
(٥) رجال الشيخ: ٤٣١ / ٢٩.

(٦) رجال الكشي: ٣٤٧ / ٦٤٨، رجال الشيخ: ١٩٠ / ٢٠٧.
(٧) كما في رجال الشيخ: ٤١٢ / ٤٥.

(٨) ابن طيفور المتطبب: عبد الرحمن بن محمد، (م ت). انظر رجال الشيخ: ٣٨٨ / ٢٠.
(٩) صه، (م ت). الخالصة: ١٨٨ / ١٧، وفيها: أبو عبدك.

له كتب كثيرة، منها: كتاب التفسير كبير حسن، ست، (م ت).

(٢٦٠)
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الفهرست (١).
وقد مضى بعنوان: محمد بن علي بن عبدك مع بعض أحواله (٢).

٦٣٣١ - ابن عبدوس:
اسمه: أحمد بن عبدوس (٣).

٦٣٣٢ - ابن عبدون:
اسمه: أحمد بن عبد الواحد (٤).

٦٣٣٣ - ابن عجالن:
كأن اسمه: محمد بن عجالن (٥).

٦٣٣٤ - ابن العرزمي:
يحتمل أن يكون اسمه: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله
العرزمي (٦)، أو عيسى بن أبي منصور العرزمي (٧) (٨).

٦٣٣٥ - ابن عصام:
له نوادر (٩)، روى عنه: حميد، الفهرست (١٠).

____________________
(١) الفهرست: ١٩٣ / ٩٠٥، وفيه: أظنه يكنى أبا محمد بن علي العبدكي.

(٢) تقدم برقم:
(٣) انظر رجال النجاشي: ٨١ / ١٩٧، ورجال الشيخ: ٤١٥ / ٩١، والفهرست:

.٢٤ / ٧٤
(٤) كما في رجال النجاشي: ٨٧ / ٢١١.

(٥) انظر رجال الشيخ: ١٤٤ / ٥ و ٢٩٠ / ٢٤٥.
(٦) انظر رجال النجاشي: ٢٣٧ / ٦٢٨، ورجال الشيخ: ٢٣٧ / ١٤٠، والفهرست:

١٠٨ / ٤٧٢، إال أن في رجال النجاشي بدل العرزمي: الرزمي.
(٧) كما في الخالصة: ١٢٣ / ٢.

(٨) ابن عرفة: محمد، (م ت). انظر رجال الشيخ: ٣٦٤ / ٢١.
(٩) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عنه، ست، (م ت).

(١٠) الفهرست: ١٩٤ / ٩٠٨.

(٢٦١)
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وفي النجاشي: أبو عصام كما نقلناه (١) (٢).
٦٣٣٦ - ابن عقدة:

اسمه: أحمد بن محمد بن سعيد (٣).
- ٦٣٣٧ ابن عم الحسين بن أبي العالء:

اسمه: محمد بن عبد الله (٤).
٦٣٣٨ - ابن الغراب:

اسمه: علي بن عبد العزيز (٥).
٦٣٣٩ - ابن الغضائري:

اسمه: أحمد بن الحسين بن عبيد الله (٦).
٦٣٤٠ - ابن الفارسي:

اسمه: محمد بن أحمد بن علي (٧).
٦٣٤١ - ابن فضال:

اسمه: علي بن الحسن بن علي بن فضال (٨).
وقد يطلق على أحمد بن الحسن بن علي بن فضال (٩)، ومحمد بن

____________________
(١) رجال النجاشي: ٤٦٠ / ١٢٥٨.

(٢) ابن أخت علي بن ميمون، فضيل بن عثمان األعور، تقدم، (م ت). تقدم برقم:
٦٢٧٥، وفيه: الفضل.

(٣) كما في رجال الشيخ: ٤٠٩ / ٣٠، والفهرست: ٢٨ / ٨٦.
(٤) كما في الخالصة: ١٦٤ / ١٨٤.

(٥) انظر رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٢٩٨، والفهرست: ٩٥ / ٤١٢.
(٦) انظر الخالصة: ٨ / ٦ ترجمة إسماعيل بن مهران، ومجمع الرجال ١: ١٠٨.

(٧) كما في رجال ابن داود: ١٦٣ / ١٢٩٨.
(٨) انظر رجال الكشي: ٣٨٥ / ٧٢١ و ٥٣٠ / ١٠١٤، ورجال النجاشي: ٢٥٧ / ٦٧٦،

ورجال الشيخ: ٣٨٩ / ٢٥ و ٤٠٠ / ١٢، والفهرست: ٩٢ / ٣٩٢.
(٩) رجال النجاشي: ٨٠ / ١٩٤، الفهرست: ٢٤ / ٧٢.

(٢٦٢)
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الحسن بن علي بن فضال (١) والحسن بن علي بن فضال (٢).
ومن بين الثالثة في األخير أشهر.

٦٣٤٣ - ابن قبة:
اسمه: محمد بن عبد الرحمن بن قبة (٣).

- ابن القداح:
اسمه: عبد الله بن ميمون (٤).

٦٣٤٤ - ابن قنبر:
اسمه: عبد الوهاب النهاوندي (٥).

٦٣٤٥ - ابن قياما:
اسمه: الحسين بن قياما (٦).

٦٣٤٦ - ابن كازر:
اسمه: عيسى بن راشد (٧).

- ٦٣٤٧ ابن كبريا:
اسمه: موسى بن الحسن بن محمد (٨).

____________________
(١) كما في رجال الكشي: ١٣٣ / ٢٠٨.

(٢) انظر رجال الكشي: ٥٥٦ / ١٠٥٠، ورجال النجاشي: ٣٤ / ٧٢، ورجال الشيخ:
٢٥٤ / ٢، والفهرست: ٤٧ / ١٦٤.

(٣) كما في رجال النجاشي: ٣٧٥ / ١٠٢٣.
(٤) انظر رجال الكشي: ٣٨٩ / ٧٣١، ورجال النجاشي: ٢١٣ / ٥٥٧، ورجال

الشيخ: ٢٣١ / ٤٠، والفهرست: ١٠٣ / ٤٤٢، وفي الجميع بدل ابن القداح:
القداح.

(٥) انظر رجال الشيخ: ٣٦١ / ٤٢، وفي بعض نسخه: أبو قنبر.
(٦) كما في رجال الكشي: ٥٥٣ / ١٠٤٤، ورجال الشيخ: ٣٣٦ / ٢٨.

(٧) انظر رجال النجاشي: ٢٩٥ / ٨٠٠، ورجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨٠.
(٨) كما في رجال النجاشي: ٤٠٧ / ١٠٨٠.

(٢٦٣)
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٦٣٤٨ - ابن كثير:
اسمه: عبد الوهاب النهاوندي (١).

٦٣٤٩ - ابن المبارك:
اسمه: يحيى بن المبارك (٢).

٦٣٥٠ - ابن متوبة (٣):
اسمه: علي بن محمد بن علي (٤) (٥).

٦٣٥١ - ابن محبوب:
اسمه: الحسن بن محبوب (٦).

٦٣٥٢ - ابن مسكان:
اسمه: عبد الله بن مسكان (٧).

ولنا جماعة اسم أبيهم مسكان، مثل: عمران بن مسكان (٨)، ومحمد
____________________

(١) كما في رجال الشيخ: ٣٦٠ / ١٢.
(٢) انظر رجال الكشي: ٤٦١ / ٨٨٠، ورجال الشيخ: ٣٦٨ / ٣.

(٣) كذا في نسخة " ش "، وفي نسخة " ت ": متويه، وغير واضحة في نسخة " م ".
نقول: قال التقي المجلسي في روضة المتقين ١٤: ٤٩٥: ابن متويه -

بالموحدة أبو المثناة - وهو األظهر، علي بن محمد بن علي.
(٤) انظر رجال النجاشي: ٢٥٧ / ٦٧٣، وفيه: ابن متويه.

(٥) ابن متيل: الحسن بن محمد، (م ت). انظر رجال النجاشي: ٤٩ / ١٠٣،
ورجال الشيخ: ٤٢٤ / ٤٣، والفهرست: ٥٣ / ٢٠٠، وقال التقي المجلسي في

روضة المتقين ١٤: ٤٩٥: ابن متيل، الحسن.
(٦) انظر رجال الكشي: ٥٨٤ / ١٠٩٤، ورجال الشيخ: ٣٣٤ / ٩ و ٣٥٤ / ١٢،

والفهرست: ٤٦ / ١٦٢.
(٧) انظر رجال الكشي: ٣٨٢ / ٧١٦، ورجال النجاشي: ٢١٤ / ٥٥٩، ورجال

الشيخ: ٢٦٤ / ٦٨٣.
(٨) انظر رجال النجاشي: ٢٩١ / ٧٨٣، ورجال الشيخ: ٤٣٠ / ١٦، والفهرست:

.١١٩ / ٥٣٩

(٢٦٤)
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ابن مسكان (١)، والحسين بن مسكان (٢)، وصفوان بن مسكان (٣).
إال أني لم أجد أن يطلق ابن مسكان إال على عبد الله بن مسكان.

٦٣٥٣ - ابن المعلم:
اسمه: محمد بن محمد بن النعمان (٤).

٦٣٥٤ - ابن المغيرة:
اسمه: عبد الله بن المغيرة (٥).

٦٣٥٥ - ابن مملك األصفهاني:
يكنى أبا عبد الله على ما أظن، من متكلمي اإلمامية (٦)، له كتب،

الفهرست (٧).
وكأن اسمه: محمد بن عبد الله بن مملك (٨).

٦٣٥٦ - ابن مياح:
اسمه: الحسين بن مياح (٩).

٦٣٥٧ - ابن النديم:
اسمه: محمد بن إسحاق النديم، كذا يظهر من الفهرست ترجمة أبي

____________________
(١) كما في رجال الشيخ: ٢٩٦ / ٣٥١.

(٢) الخالصة: ٢١٧ / ١٣، رجال ابن داود: ٢٤١ / ١٥٢.
(٣) كما في هداية الحدثين: ٣٠٩.

(٤) كما في الفهرست: ١٥٧ / ٧٠٦.
(٥) انظر رجال الكشي: ٥٩٤ / ١١١٠، ورجال النجاشي: ٢١٥ / ٥٦١، ورجال

الشيخ: ٣٤٠ / ٢١ و ٣٥٩ / ٤.
(٦) صه، (م ت). الخالصة: ١٨٨ / ١٨.

(٧) الفهرست: ١٩٣ / ٩٠٤.
(٨) كما في رجال النجاشي: ٣٨٠ / ١٠٣٣.

(٩) انظر الخالصة: ٢١٧ / ١٢، ورجال ابن داود: ٢٤١ / ١٥٥.

(٢٦٥)
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خالد بن عمر (١) وأبي عبد الله الحسني (٢).
٦٣٥٨ - ابن نوح:

اسمه: أحمد بن علي بن العباس (٣).
٦٣٥٩ - ابن نهيك:

اسمه: عبيد الله بن أحمد بن نهيك (٤)، وأخوه عبد الرحمن (٥).
٦٣٦٠ - ابن وضاح:

له كتاب التفسير، الفهرست (٦).
٦٣٦١ - ابن الوليد:

اسمه: محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (٧).
ويحتمل أن يطلق على ابنه أحمد بن محمد (٨)، وعلى محمد بن

____________________
(١) الفهرست: ١٨٩ / ٨٦٨، ولم يصرح فيه هنا وال في ترجمة أبي عبد الله الحسني

أن اسمه محمد بن إسحاق النديم، والذي في الترجمتين: ابن النديم.
وقال النجاشي عند ترجمة بندار بن محمد: بندار بن محمد بن عبد الله إمامي

متقدم، له كتب... إلى أن قال: ذكر ذلك أبو الفرج محمد بن إسحاق أبي يعقوب
النديم في كتاب الفهرست: انظر رجال النجاشي: ١١٤ / ٢٩٤.

(٢) الفهرست: ١٨٩ / ٨٧٠.
(٣) كما في رجال النجاشي: ٨٦ / ٢٠٩.

(٤) انظر رجال النجاشي: ٢٣٢ / ٦١٥، ورجال الشيخ: ٤٣٠ / ١٩.
(٥) رجال النجاشي: ٢٣٦ / ٦٢٤.

(٦) الفهرست: ١٩٣ / ٩٠٢.
(٧) انظر رجال النجاشي: ٣٨٣ / ١٠٤٢، ورجال الشيخ: ٤٣٩ / ٢٣، والفهرست:

.١٥٦ / ٧٠٤
(٨) كما في التهذيب ٤: ١٨٣ / ٥١١.

(٢٦٦)
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الوليد الخراز (١) أيضا (٢) (٣).
٦٣٦٢ - ابن همام:

اسمه: إسماعيل بن همام (٤).
وقد يطلق على محمد بن همام أيضا (٥).

٦٣٦٣ - ابن يايا القمي:
اسمه: الحسن بن محمد (٦).
____________________

(١) كذا في نسختي " ش " و " م "، وفي نسخة " ت ": الحراز.
(٢) انظر رجال الكشي: ٥٦٣ / ١٠٦٢، ورجال النجاشي: ٣٤٥ / ٩٣١، ورجال

الشيخ: ٣٧٨ / ٢١، والفهرست: ١٤٨ / ٦٣٥ و ١٥٤ / ٦٩٤، وفي الجميع: الخزاز.
(٣) ابن الوليد بن صبيح: هو العباس، (م ت). انظر رجال الكشي: ٣١٩ / ٥٧٩،

ورجال النجاشي: ٢٨٢ / ٧٤٨، والفهرست: ١١٨ / ٥٣١.
(٤) كما في رجال النجاشي: ٣٠ / ٦٢، ورجال الشيخ: ٣٥٢ / ١٥.

(٥) انظر رجال الشيخ: ٤٣٨ / ٢٠، والفهرست: ١٤١ / ٦١٢.
(٦) كما في رجال ابن داود: ٢٣٩ / ١٣٣. وقد تقدم برقم: ٦٢٨٩ بعنوان ابن بابا

القمي.

(٢٦٧)
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باب األلقاب والنسب
٦٣٦٤ - األحمري:

اسمه: إبراهيم بن إسحاق (١).
٦٣٦٥ - األحول:

اسمه: محمد بن علي بن النعمان (٢).
٦٣٦٦ - أخو أديم:

اسمه: أيوب بن الحر (٣).
٦٣٦٧ - أخو دارم:

اسمه: محمد بن عبد الله القالعي (٤).
٦٣٦٨ - أخو طربال:

اسمه: إبراهيم بن جميل (٥).
٦٣٦٩ - أخو عذافر:

اسمه: عمر بن عيسى (٦).
٦٣٧٠ - أخو فارس:

اسمه: طاهر بن حاتم (٧).
____________________

(١) انظر رجال النجاشي: ١٩ / ٢١، ورجال الشيخ: ٤١٤ / ٧٥، والفهرست: ٧ / ٩.
(٢) كما في رجال الكشي: ١٨٥ / ٣٢٤، ورجال النجاشي: ٣٢٥ / ٨٨٦.

(٣) كما في رجال النجاشي: ١٠٣ / ٢٥٦.
(٤) رجال الشيخ: ٢٨٧ / ١٩٥.

(٥) رجال الشيخ: ١٢٣ / ٨ و ١٥٨ / ٥٩.
(٦) رجال الكشي: ٣٧٠ / ٦٩٠، رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٨١.

(٧) رجال النجاشي: ١٨٨ / ٤٩٩ و ٤١٢ / ١٠٩٩.

(٢٦٨)
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٦٣٧١ - أخو منصور:
اسمه: سلمة بن محمد (١) (٢).

٦٣٧٢ - استونه:
اسمه: أحمد بن محمد الدينوري (٣).

٦٣٧٣ - األسدي:
اسمه: محمد بن جعفر األسدي (٤).

وقد يطلق على عبد الله بن محمد األسدي (٥)، ويحيى بن القاسم
األسدي (٦)، وغيرهما (٧) (٨).

٦٣٧٤ - األصم:
اسمه: عبد الله بن عبد الرحمن األصم (٩).

____________________
(١) انظر رجال النجاشي: ١٨٨ / ٤٩٩ و ٤١٢ / ١٠٩٩.

(٢) األرقط هارون بن حكيم: خال أبي عبد الله (عليه السالم) (م ت). كما في التهذيب ١:
.٣٧٥ / ١١٥٦

عثمان بن عبد الله األرقط: (م ت). لم نعثر عليه بهذا العنوان، وقال التقي
المجلسي (عليه السالم): األرقط، هارون بن حكيم خال أبي عبد الله (قدس سره). انظر روضة المتقين

١٤: ٤٩٦ باب األلقاب والنسب.
(٣) ما في رجال الشيخ: ٤٠٧ / ٣.

(٤) انظر رجال النجاشي: ٣٧٣ / ١٠٢٠، ورجال الشيخ: ٤٣٩ / ٢٨، والفهرست:
.١٥١ / ٦٥٦

(٥) رجال الكشي: ١٧٤ / ٢٩٩، رجال النجاشي: ٢٢٦ / ٥٩٥.
(٦) رجال النجاشي: ٤٤١ / ١١٨٧.

(٧) مثل جعفر بن محمد بن عون األسدي. انظر الخالصة: ٣٣ / ٢٥ ورجال ابن
داود: ٦٥ / ٣٣٢.

(٨) اإلسكافي: علي بن الل وابن الجنيد، (م ت). انظر رجال الشيخ: ٤٠٣ / ٢ باب
الكنى، ورجال النجاشي: ٣٨٥ / ١٠٤٧.

(٩) كما في رجال النجاشي: ٢١٧ / ٥٦٦.

(٢٦٩)
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٦٣٧٥ - األطروش:
اسمه: الحسن بن علي بن الحسن (١).

٦٣٧٦ - األعمش:
اسمه: سليمان بن مهران (٢).

وقد يطلق على إسماعيل بن عبد الله أيضا (٣).
٦٣٧٧ - األفرق:

اسمه: عمر بن خالد (٤) (٥).
٦٣٧٨ - األنصاري:

اسمه: عبد الغفار بن القاسم (٦).
٦٣٧٩ - البرذون:

اسمه: جعفر بن شبيب (٧).
٦٣٨٠ - البرقي:

اسمه: محمد بن خالد (٨)، ويقال البنه أحمد بن محمد بن خالد (٩).
____________________

(١) انظر رجال النجاشي: ٥٧ / ١٣٥. وهذه الترجمة لم ترد في نسختي " م " و " ت ".
(٢) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٧٢.

(٣) رجال الشيخ: ١٦٠ / ١٠١.
(٤) كما في رجال النجاشي: ٢٨٦ / ٧٦٤.

(٥) األفطس: اسمه: الحسن بن علي بن علي بن الحسين صلوات الله عليهم، (م
ت). انظر عمدة الطالب: ٣٣٩ المقصد السادس.

األقرع: أحمد بن محمد، (م ت). انظر رجال النجاشي: ٧٩ / ١٨٩.
(٦) انظر رجال النجاشي: ٢٤٦ / ٦٤٩، ورجال الشيخ: ١٤٠ / ٢٥ و ٢٤١ / ٢٢٥.

(٧) كما في رجال الشيخ: ١٧٥ / ١١.
(٨) رجال الكشي: ٥٤٦ / ١٠٣٤، رجال النجاشي: ٣٣٥ / ٨٩٨، رجال الشيخ:

٣٤٣ / ٢٢ و ٣٦٣ / ٤ و ٣٧٧ / ١، والفهرست: ١٤٨ / ٦٣٨.
(٩) رجال النجاشي: ٧٦ / ١٨٢، الفهرست: ٢٠ / ٦٥.

(٢٧٠)
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ويحتمل أن يطلق على الحسن بن خالد (١)، ومحمد بن أبي
القاسم (٢)، وعلي بن محمد بن أبي القاسم (٣).

٦٣٨١ - البرمكي:
اسمه: محمد بن إسماعيل بن أحمد (٤).

٦٣٨٢ - بزرج:
لقب لمحمد (٥)، المكنى بأبي صالح كما يظهر من ترجمة علي بن

أبي صالح (٦)، ولقب ليونس كما يظهر من ترجمة عيسى بن يونس (٧)،
ومنصور بن يونس (٨).

٦٣٨٣ - البزنظي:
اسمه: أحمد بن محمد بن أبي نصر (٩).

ويمكن أن يطلق على القاسم بن الحسين أيضا (١٠).
____________________

(١) رجال النجاشي: ٦١ / ١٣٩، رجال الشيخ: ٤٢٠ / ١، الفهرست: ٤٩ / ١٦٩.
(٢) رجال النجاشي: ٣٥٣ / ٩٤٧.

(٣) رجال ابن داود: ١٤٠ / ١٠٧٣.
(٤) كما في رجال النجاشي: ٣٤١ / ٩١٥.

(٥) في نسخة " م ": محمد.
(٦) انظر رجال النجاشي: ٢٥٧ / ٦٧٥. تقدمت ترجمة علي بن أبي صالح برقم: ٣٤٨٨ / ١٨.

(٧) رجال الشيخ: ٣٤٠ / ٢٧. تقدمت ترجمة عيسى بن يونس برقم: ٤٠٦٦ / ٤٧.
(٨) رجال النجاشي: ٤١٣ / ١١٠٠، رجال الشيخ: ٣٤٣ / ٢٠، الفهرست: ١٦٤ / ٧٢٩.

تقدمت ترجمة منصور بن يونس برقم: ٥٤٣٩ / ٩.
(٩) انظر رجال النجاشي: ٧٥ / ١٨٠، ورجال الشيخ: ٣٣٢ / ٣٣ و ٣٥١ / ٢ و ٣٧٣ / ٥،

والفهرست: ١٩ / ٦٣.
(١٠) رجال الشيخ: ٣٧٧ / ١، وفي بعض نسخه: القاسم بن الحسن.

(٢٧١)
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٦٣٨٤ - البزوفري:
اسمه: الحسين بن علي بن سفيان (١).

وقد يطلق على أحمد بن جعفر بن سفيان (٢)، والحسن بن علي بن
زكريا (٣)، وموسى بن إبراهيم، يظهر ذلك من آخر باب الجنايات من

التهذيب (٤).
٦٣٨٥ - البطل:

اسمه: عبد الله بن القاسم (٥).
٦٣٨٦ - البقباق:

اسمه: الفضل بن عبد الملك (٦).
٦٣٨٧ - الباللي:

يظهر من الكشي أنه ثقة مأمون (٧)، ويحتمل أن يكون اسمه: محمد
ابن علي بن بالل (٨)، أو علي بن بالل (٩)، أو محمد بن بالل (١٠).

____________________
(١) انظر رجال النجاشي: ٦٨ / ١٦٢، ورجال الشيخ: ٤٢٣ / ٢٧.

(٢) رجال الشيخ: ٤١٠ / ٣٥.
(٣) انظر الخالصة: ٢١٥ / ١٦، ورجال ابن داود: ٢٣٩ / ١٢٧.

(٤) التهذيب: ١٠: ٣١٠ / ١١٥٨.
(٥) كما في رجال النجاشي: ٢٢٦ / ٥٩٤.

(٦) انظر رجال الكشي: ٣٣٦ / ٦١٥، ورجال النجاشي: ٣٠٨ / ٨٤٣، ورجال
الشيخ: ٢٦٨ / ٥.

(٧) رجال الكشي: ٥٧٥ / ١٠٨٨.
(٨) انظر رجال الكشي: ٥٤٦ / ١٠٦٦، ورجال الشيخ: ٤٠١ / ٤.

(٩) رجال النجاشي: ٢٧٨ / ٧٣٠، رجال الشيخ: ٣٧٧ / ١٧، ٣٨٨ / ٥، ٤٠٠ / ٤.
(١٠) رجال الشيخ: ٤٠١ / ٦.

(٢٧٢)
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٦٣٨٨ - البلوي:
اسمه: عبد الله بن محمد (١).

٦٣٨٩ - بندار:
هو أبو القاسم عبد الله (٢) بن عمران ماجيلويه (٣).

٦٣٩٠ - بنان:
اسمه: عبد الله بن محمد بن عيسى (٤).

٦٣٩١ - البوفكي:
اسمه: العمركي بن علي (٥).

٦٣٩٢ - التلعكبري:
اسمه: هارون بن موسى (٦).

٦٣٩٣ - التمار:
اسمه: سالم (٧)، وكأنه سالم بن أبي حفصة (٨).

٦٣٩٤ - الثمالي:
اسمه: ثابت بن دينار (٩).

____________________
(١) كما في الفهرست: ١٠٣ / ٤٤٤.

(٢) في هامش نسخة " ش ": عبيد الله (خ ل).
(٣) انظر رجال النجاشي: ٣٥٣ / ٩٤٧، ترجمة محمد بن أبي القاسم عبيد الله.

(٤) كما في رجال الكشي: ٥٠٨ / ٩٨١ و ٥١٢ / ٩٨٩.
(٥) انظر رجال النجاشي: ٣٠٣ / ٨٢٨، ورجال الشيخ: ٤٠٠ / ٧.

(٦) رجال النجاشي: ٤٣٩ / ١١٨٤، رجال الشيخ: ٤٤٩ / ١.
(٧) كما في رجال الكشي: ٢٤٠ / ٤٣٩.

(٨) انظر رجال الكشي: ٢٣٤ / ٤٢٤.
(٩) رجال النجاشي: ١١٥ / ٢٩٦، رجال الشيخ: ١١٠ / ٣، ١٢٩ / ٢، ١٧٤ / ٢،

٣٣٣ / ١، الفهرست: ٤١ / ١٣٨.

(٢٧٣)
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٦٣٩٥ - ثوابا:
اسمه: محمد (١).

٦٣٩٦ - الجاموراني:
اسمه: محمد بن أحمد (٢).

٦٣٩٧ - الجرمي:
اسمه: علي بن الحسن الطاطري (٣).

٦٣٩٨ - الجعابي:
اسمه: محمد بن عمر بن محمد (٤).

٦٣٩٩ - الجعفري:
اسمه: داود بن القاسم (٥).

وكثيرا يطلق على سليمان بن جعفر أيضا (٦).
٦٤٠٠ - جفينة:

اسمه: إسماعيل بن عبد الرحمن (٧).
____________________

(١) كما في رجال النجاشي: ٣٦٣ / ٩٧٨.
(٢) انظر الخالصة: ٢٥٦ / ٥٩، ورجال ابن داود: ٢٦٩ / ٤٢٣.

(٣) كما في رجال النجاشي: ٢٥٤ / ٦٦٧.
(٤) رجال الشيخ: ٤٤٥ / ٧٩، وفيه: ابن الجعابي.

(٥) انظر رجال النجاشي: ١٥٦ / ٤١١، ورجال الشيخ: ٣٥٧ / ٤ و ٣٧٥ / ١ و ٣٨٦ / ١
و ٣٩٩ / ١، والفهرست: ٦٧ / ٢٧٧.

(٦) رجال النجاشي: ١٨٢ / ٤٨٣، رجال الشيخ: ٣٣٨ / ١٠، ٣٥٨ / ١، الفهرست:
.٧٨ / ٣٢٩

(٧) انظر رجال الشيخ: ١٦٠ / ١٠٦، وفيه: حقيبة، ورجال ابن داود: ٥١ / ١٨٩،
وفيه حقيبة وقيل: جفينة.

وقال الكشي: ما روي في إسماعيل بن حقيبة وقيل: جفينة. انظر رجال
الكشي: ٣٤٤ / ٦٣٧.

(٢٧٤)
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٦٤٠١ - الجلودي:
اسمه: عبد العزيز بن يحيى (١).

٦٤٠٢ - الجواني:
اسمه: علي بن إبراهيم بن محمد (٢).

وقد يطلق على ابنه أحمد بن علي بن إبراهيم (٣).
٦٤٠٣ - الحارثي:

اسمه: محمد بن أحمد بن محمد بن الحارث (٤).
٦٤٠٤ - الحجال:

اسمه: عبد الله بن محمد األسدي (٥).
ويحتمل أن يطلق على الحسن بن علي القمي (٦)، وأحمد بن سليمان

أيضا (٧).
٦٤٠٥ - الحدادي:

اسمه: علي بن محمد بن جعفر (٨) (٩).
____________________

(١) رجال النجاشي: ٢٤٠ / ٦٤٠، رجال الشيخ: ٤٣٥ / ٦٧، الفهرست: ١١٩ / ٥٣٥.
(٢) كما في رجال النجاشي: ٢٦٢ / ٦٨٧.

(٣) رجال الشيخ: ٤٠٩ / ٢٧.
(٤) كما في رجال النجاشي: ٣٨٢ / ١٠٣٨.

(٥) انظر رجال النجاشي: ٢٢٦ / ٥٩٥، ورجال الشيخ: ٣٦٠ / ١٨، والفهرست:
.١٠٢ / ٤٣٩

(٦) رجال النجاشي: ٤٩ / ١٠٤.
(٧) رجال النجاشي: ١٠٠ / ٢٥١، رجال الشيخ: ٤١٧ / ١٠٩، الفهرست: ٣٧ / ١١٨.

(٨) انظر رجال النجاشي: ٢٦١ / ٦٨٦، رجال الشيخ: ٤٣٣ / ٤٠، ورجال ابن داود:
٢٦٢ / ٣٥٣، وفي الجميع بدل الحدادي: الحداد.

(٩) الحذاء أبو عبيدة [رجال النجاشي: ١٧٠ / ٤٤٩]، وسليمان بن سماعة [رجال
النجاشي: ١٨٤ / ٤٧٨]، وأبو الحسن الحذاء [التهذيب ١٠: ٧٥ / ١٨٨]، ويحيى

بن القاسم الحذاء واقفي [رجال الشيخ: ٣٤٦ / ١٦]، (م ت).

(٢٧٥)
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٦٤٠٦ - الحضيني:
اسمه: إسحاق بن إبراهيم (١).

وقد يطلق على أخيه محمد بن إبراهيم أيضا (٢).
٦٤٠٧ - حقيبة:

اسمه: إسماعيل بن عبد الرحمن (٣).
- الحلبي:

يطلق على محمد بن علي بن أبي شعبة (٤)، وعلى إخوته:
عبيد الله (٥)، وعمران (٦)، وعبد األعلى (٧)، وعلى أبيهم علي بن أبي شعبة (٨)،

وأحمد بن عمر بن أبي شعبة (٩)، وأبيه عمر بن أبي شعبة (١٠)، وأحمد بن
عمران (١١).

وفي األول ثم في الثاني أشهر.
____________________
(١) كما في رجال الشيخ: ٣٧٣ / ١.

(٢) انظر رجال الكشي: ٥٦٣ / ١٠٦٤، ورجال الشيخ: ٣٧٧ / ٤، إال أن في رجال
الشيخ: الحصيني.

(٣) كما في رجال الشيخ: ١٦٠ / ١٠٦. وتقدم بعنوان جفينة برقم: ٦٤٠٠، فراجع..
(٤) كما في رجال النجاشي: ٣٢٥ / ٨٨٥..

(٥) رجال النجاشي: ٢٣٠ / ٦١٢، رجال الشيخ: ٢٣٤ / ١٠٢.
(٦) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣١.

(٧) انظر رجال النجاشي: ٣٢٥ / ٨٨٥، ترجمة محمد بن علي بن أبي شعبة.
(٨) الخالصة: ١٠٣ / ٧١.

(٩) رجال النجاشي: ٩٨ / ٢٤٥.
(١٠) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٧٣.
(١١) رجال الشيخ: ١٢٦ / ٤٦.

(٢٧٦)
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٦٤٠٩ - الحمامي:
له كتاب المناقب (١)، روى عنه: أحمد بن ميثم، الفهرست (٢).

وكأن اسمه: يحيى بن عبد الحميد الحمامي (٣).
٦٤١٠ - الحمدوني:

اسمه: محمد بن بشر (٤).
٦٤١١ - الحميدي:

لقب لمحمد بن عبد الحميد كما يظهر من الكشي عند ترجمة محمد
بن أبي زينب (٥).

٦٤١٢ - الحميري:
لقب لعبد الله بن جعفر (٦)، ومحمد بن عبد الله بن جعفر (٧)، والحسين بن

عبد الله بن جعفر (٨)، وجعفر بن عبد الله بن جعفر (٩)، وأحمد بن عبد الله بن
____________________

(١) أخبرنا: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن أحمد بن ميثم، عنه،
ست، (م ت).

(٢) الفهرست: ١٩٣ / ٩٠٣.
(٣) انظر رجال الشيخ: ٤٥٠ / ٥، والفهرست: ١٧٧ / ٧٨٩.

(٤) كما في رجال النجاشي: ٣٨١ / ١٠٣٦، والفهرست: ١٣٢ / ٥٩٧.
(٥) رجال الكشي: ٢٩٣ / ٥١٧.

(٦) انظر رجال الكشي: ٤٨٦ / ٩٢٣، ورجال النجاشي: ٢١٩ / ٥٧٣، ورجال
الشيخ: ٣٨٩ / ٢٢ و ٤٠٠ / ٢، والفهرست: ١٠٢ / ٤٤٠.

(٧) رجال النجاشي: ٣٥٤ / ٩٤٩، رجال الشيخ: ٤٤٥ / ٨٦، ٤٤٨ / ١٢٤،
الفهرست: ١٥٦ / ٧٠٣.

(٨) رجال النجاشي: ٣٥٤ / ٩٤٩، ترجمة محمد بن عبد الله بن جعفر.
(٩) انظر رجال النجاشي: ٣٥٤ / ٩٤٩، ورجال الشيخ: ٣٨٤ / ٥، إال أن في رجال

الشيخ: جعفر بن عبد الله بن الحسين.

(٢٧٧)
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جعفر (١)، وأحمد بن علي (٢)، وإسماعيل بن محمد السيد الشاعر (٣).
وفي األول ثم في األخير أشهر (٤).

٦٤١٣ - الختلي:
لقب إلبراهيم بن محمد بن العباس (٥)، وهاشم بن إبراهيم (٦).

٦٤١٤ - الخذيجي األكبر:
اسمه: علي بن عبد المنعم، واألصغر اسمه: علي بن عبد الله بن

محمد (٧).
٦٤١٥ - الخشاب:

اسمه: الحسن بن موسى (٨).
٦٤١٦ - الخلقاني:

اسمه: عبد الكريم بن هالل (٩).
٦٤١٧ - الخلنجي:

اسمه: أحمد بن عبدوس (١٠).
____________________

(١) الخالصة: ١٩ / ٣٨، رجال ابن داود: ٣٩ / ٨٨.
(٢) رجال الشيخ: ٤٠٨ / ١٨، وفي بعض نسخه بدل الحميري: الحموي.

(٣) رجال الشيخ: ١٦٠ / ١٠٨.
(٤) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت ": وفي األول واألخير أشهر.

(٥) كما في رجال الشيخ: ٤٠٧ / ٦.
(٦) رجال الكشي: ٤٩٨ / ٩٥٦، وفي بعض نسخه بدل الختلي: الجبلي.

(٧) كما في رجال النجاشي: ٢٦٦ / ٦٩٢، والخالصة: ٢٣٥ / ٢٣، ترجمة علي بن
عبد الله بن محمد، وفيهما ذكر الخديجي األكبر واألصغر.

(٨) انظر رجال النجاشي: ٤٢ / ٨٥، ورجال الشيخ: ٤٢٠ / ٣، والفهرست: ٤٩ / ١٧١.
(٩) كما في رجال النجاشي: ٢٤٦ / ٦٤٦.

(١٠) رجال النجاشي: ٨١ / ١٩٧، رجال الشيخ: ٤١٢ / ٥٢ و ٤١٥ / ٩١، والفهرست:
.٢٤ / ٧٤

(٢٧٨)
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٦٤١٨ - خوراء:
اسمه: محمد بن موسى (١).

٦٤١٩ - الخيبري:
له كتاب (٢)، روى عنه: محمد بن إسماعيل بن بزيع، الفهرست (٣).

٦٤٢٠ - الدبيلي:
اسمه: محمد بن وهبان (٤).

٦٤٢١ - دحمان:
اسمه: عبد الرحمن بن أحمد بن نهيك (٥).

٦٤٢٢ - دندان:
اسمه: أحمد بن الحسين بن سعيد (٦).

٦٤٢٣ - الدوري:
اسمه: أحمد بن عبد الله بن أحمد (٧).

وقد يطلق على جعفر بن علي بن سهل أيضا (٨).
٦٤٢٤ - الدهقان:

اسمه: عروة بن يحيى (٩).
____________________

(١) انظر رجال النجاشي: ٣٤٢ / ٩١٨، ورجال الشيخ: ٤٤١ / ٤٨.
(٢) أخبرنا: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن

محمد بن إسماعيل بن بزيع، عنه، ست، (م ت).
(٣) الفهرست: ١٩٣ / ٨٩٩.

(٤) كما في رجال النجاشي: ٣٩٦ / ١٠٦٠، ورجال الشيخ: ٤٤٤ / ٧٧.
(٥) كما في رجال النجاشي: ٢٣٦ / ٦٢٤.

(٦) رجال النجاشي: ٧٧ / ١٨٣، الفهرست: ٢٢ / ٦٧.
(٧) رجال النجاشي: ٨٥ / ٢٠٥، رجال الشيخ: ٤١٧ / ١٠٥، الفهرست: ٣٢ / ٩٧.

(٨) رجال الشيخ: ٤١٩ / ٢٠.
(٩) كما في رجال الكشي: ٥٧٣ / ١٠٨٦.

(٢٧٩)
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وقد يطلق على عبيد الله بن عبد الله أيضا (١). ويحتمل أن يطلق على
إبراهيم الدهقان (٢)، ومحمد بن صالح بن محمد الهمداني أيضا (٣).

٦٤٢٥ - ديباجة:
اسمه: محمد بن جعفر بن محمد بن علي [(عليه السالم)] (٤).

٦٤٢٦ - الذراع:
اسمه: موسى بن حماد (٥).

٦٤٢٧ - ذو الدمعة:
اسمه: الحسين بن زيد (٦).

٦٤٢٨ - الذهلي:
اسمه: محمد بن بندار (٧)، ويقال لحميد بن راشد أيضا (٨).

٦٤٢٩ - الرازي:
يظهر من الكشي أنه كان وكيال (٩)، وكأن اسمه: أحمد بن إسحاق

الرازي (١٠).
____________________

(١) انظر رجال النجاشي: ٢٣١ / ٦١٤، والفهرست: ١٠٧ / ٤٦٨.
(٢) رجال الشيخ: ٣٨٤ / ٢٥.
(٣) رجال الشيخ: ٤٠٢ / ١٨.

(٤) انظر رجال النجاشي: ٣٦٧ / ٩٩٣، ورجال الشيخ: ٢٧٥ / ٤. وما بين المعقوفين
أثبتناه من المصادر.

(٥) كما في رجال النجاشي: ٤١٠ / ١٠٩٢.
(٦) رجال النجاشي: ٥٢ / ١١٥.

(٧) انظر رجال النجاشي: ٣٤٠ / ٩١٢، ورجال الشيخ: ٤٣٨ / ١٩، والفهرست:
.١٤٠ / ٦٠٩

(٨) رجال النجاشي: ١٣٣ / ٣٤٢.

(٩) رجال الكشي: ٥٧٥ / ١٠٨٨.
(١٠) انظر رجال الشيخ: ٣٨٣ / ١٤.

(٢٨٠)
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٦٤٣٠ - الرباطي:
اسمه: علي بن الحسن (١) بن رباط (٢).

٦٤٣١ - الرزاز:
اسمه: محمد بن جعفر أبو العباس (٣).

٦٤٣٢ - الرفاعي:
اسمه: محمد بن إبراهيم (٤).

٦٤٣٣ - الرواسي:
اسمه: محمد بن الحسن بن أبي سارة (٥).

٦٤٣٤ - إلزام:
اسمه: سعد بن أبي خلف (٦).

٦٤٣٥ - الزبيريون:
في أصحابنا ثالثة: عبد الله بن عبد الرحمن (٧) الزبيري (٨)، وعبد الله بن

هارون الزبيري (٩)، ومحمد بن عمرو بن عبد الله الزبيري كما قال النجاشي
عند ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري (١٠).

____________________
(١) في نسخة " ت ": الحسين.

(٢) انظر رجال النجاشي: ٢٥١ / ٦٥٩، والفهرست: ٩٠ / ٣٨٨.
(٣) انظر رجال النجاشي: ٤٢٤ / ١١٤٠، ترجمة مياح المدائني، والتهذيب ٨:

.٥٢ / ١٦٩
(٤) كما في رجال الشيخ: ٢٧٦ / ١٥.

(٥) انظر رجال النجاشي: ٣٢٤ / ٨٨٣، ورجال الشيخ: ٢٧٩ / ٦٣.
(٦) رجال النجاشي: ١٧٨ / ٤٦٩، رجال الشيخ: ٣٣٨ / ١٢، الفهرست: ٧٦ / ٣٢١.

(٧) في نسخة " م ": عبد الرحمن بن عبد الله.
(٨) كما في رجال النجاشي: ٢٢٠ / ٥٧٥.

(٩) انظر رجال النجاشي: ٢٢٠ / ٥٧٤.
(١٠) رجال النجاشي: ٢٢٠ / ٥٧٥.

(٢٨١)
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٦٤٣٦ - زحل:
اسمه: عمر بن عبد العزيز (١).

٦٤٣٧ - الزراري:
اسمه: محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم، أبو طاهر

الزراري (٢).
وقد يطلق على: أحمد بن محمد بن سليمان (٣)، ومحمد بن عبيد الله

بن أحمد أيضا (٤).
٦٤٣٨ - زرقان:

اسمه: محمد بن آدم (٥) (٦).
٦٤٣٩ - الزهري:

اسمه: محمد بن شهاب (٧).
ويحتمل ان يطلق على: محمد بن عبد العزيز (٨)، ومحمد بن قيس

بن مخرمة (٩)، ومسور بن مخزمة (١٠)، ومطلب بن زياد (١١)، وإبراهيم بن
____________________

(١) انظر رجال الكشي: ٢٧٠ / ٤٨٦، و ٤٥١ / ٨٥٠، والفهرست: ١١٥ / ٥١٢.
(٢) كما في رجال النجاشي: ٣٤٧ / ٩٣٧.

(٣) رجال الشيخ: ٤١٠ / ٣٤، الفهرست: ٣١ / ٩٤.
(٤) رجال النجاشي: ٣٩٨ / ١٠٦٤.

(٥) كما في رجال الشيخ: ٣٦٨ / ٨٣.
(٦) الزعفراني: محمد بن إسماعيل، (م ت). انظر رجال النجاشي: ٣٤٥ / ٩٣٣.

(٧) كما في رجال الشيخ: ١١٩ / ٥.
(٨) رجال الشيخ: ٢٨٨ / ٢١٨.

(٩) رجال الشيخ: ٥٠ / ٤٧، وفيه: مخرمة.
(١٠) رجال الشيخ: ٨٢ / ١٧، وفيه: مخرمة.

(١١) رجال النجاشي: ٤٢٣ / ١١٣٦.

(٢٨٢)
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سعد (١)، وسعد بن إبراهيم (٢)، وعبد الله بن أيوب أيضا (٣) (٤).
٦٤٤٠ - الساباطي:

اسمه: عمرو بن سعيد المدائني (٥).
وقد يطلق على: عمار بن موسى (٦) (٧).

٦٤٤١ - سجادة:
اسمه: الحسن بن علي بن أبي عثمان (٨).

٦٤٤٢ - السدي:
اسمه: إسماعيل بن عبد الرحمن (٩) (١٠).

____________________
(١) رجال الشيخ: ١٥٦ / ٢٨.
(٢) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١.

(٣) رجال النجاشي: ٢٢١ / ٥٧٨.
(٤) عمرو بن سعيد الزيات، (م ت). انظر الفهرست: ١١٠ / ٤٨٧.

عثمان بن سعيد بن الزيات، (م ت). انظر رجال الشيخ: ٣٨٩ / ٣٦ و ٤٠١ / ٢٢.
الحسن الزيات البصري: قر، (م ت). لم نعثر عليه بهذا العنوان، وذكر الشيخ

الطوسي في رجاله في أصحاب الباقر (عليه السالم): الحسن بن زياد البصري. انظر رجال
الشيخ: ١٣١ / ١٥.

الزيات: اسمه حمزة، مهمل، غير مذكور [انظر رجال الكشي: ٤٦٢ / ٨٨٢].
ويطلق على محمد، (م ت). انظر رجال النجاشي: ٣٣٤ / ٨٩٧، ورجال الشيخ:

٣٩١ / ٢٣ و ٤٠٢ / ٨.
(٥) انظر رجال النجاشي: ٢٨٧ / ٧٦٧، والفهرست: ١١٠ / ٤٨٧، والخالصة: ٢٧٠ / ٢٨.

(٦) انظر رجال الكشي: ٢٥٣ / ٤٧١، ورجال النجاشي: ٢٩٠ / ٧٧٩، ورجال
الشيخ: ٢٥١ / ٤٣٦ و ٣٤٠ / ١٥، والفهرست: ١١٧ / ٥٢٦.

(٧) السائي: علي بن سويد، (م ت). انظر رجال الكشي: ٤٥٤ / ٨٥٩، ورجال
النجاشي: ٢٧٦ / ٧٢٤، ورجال الشيخ: ٣٥٩ / ٦، والفهرست: ٩٥ / ٤٠٥.

(٨) كما في رجال الكشي: ٥٧١ / ١٠٨٢، ورجال الشيخ: ٣٧٥ / ١١ و ٣٨٥ / ١٢.
(٩) كما في رجال الشيخ: ١٢٤ / ١٩ و ١٦٠ / ١٠٥.

(١٠) الزراد: الحسن بن محبوب [رجال الكشي: ٥٨٥ / ١٠٩٥]، وزيد [رجال
النجاشي: ١٧٥ / ٤٦١]. والسراد: الحسن بن محبوب [الفهرست: ٤٦ / ١٦٢].

وفي الكافي: عبد الله بن علي السراد، ق [الكافي ٣: ٤٥٥ / ١٨]، وفي الفقيه:
الزراد [أي: عبد الله بن علي الزراد] [مشيخة الفقيه ٤: ٥٩ الطريق إلى أبي كهمس].

وفي ثواب األعمال: محمد بن عمر السراد [ثواب األعمال: ٤٤ / ١]، (م ت).
السديدي: محمود بن علي [انظر فهرست منتجب الدين: ١٦٤ / ٣٨٩]، وعلي

ابن أحمد بن الحسن [رياض العلماء ٣: ٣٥٤]، ويوسف بن المطهر [رياض
العلماء ٧: ١٢٤]. كلهم يلقبون بسديد الدين، (م ت).

(٢٨٣)
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٦٤٤٣ - السري:
ملعون، الخالصة (١). وتقدم مع جماعة (٢).

٦٤٤٤ - السكوني:
اسمه: إسماعيل بن أبي (٣) زياد مسلم (٤).

ويحتمل أن يطلق على: إسماعيل بن مهران (٥)، والحسن بن الحسين (٦)،
والحسن بن محمد بن الحسن (٧)، والحسين بن عبيد الله بن حمران (٨)، والحسين

ابن مهران (٩)، ومحبوب بن حسان (١٠)، ومحمد بن محمد بن النضر (١١)،
____________________

(١) الخالصة: ٢٦٨ / ١٩.
(٢) انظر رجال الكشي: ٣٠٤ / ٥٤٧ و ٥٤٩.

(٣) أبي، لم ترد في نسخة " م ".
(٤) انظر رجال النجاشي: ٢٦ / ٤٧، ورجال الشيخ: ١٦٠ / ٩٢، والفهرست:

.١٣ / ٣٨
(٥) رجال النجاشي: ٢٦ / ٤٩، الفهرست: ١١ / ٣٢.

(٦) رجال النجاشي: ٥١ / ١١٤.
(٧) رجال الشيخ: ٤٢٣ / ٣٤.

(٨) رجال النجاشي: ٥٧ / ١٣٤.

(٩) رجال النجاشي: ٥٦ / ١٢٧.
(١٠) رجال الشيخ: ٣١٠ / ٦٠٧.

(١١) رجال النجاشي: ٣٩٧ / ١٠٦١، رجال الشيخ: ٤٥١ / ١٧ باب الكنى، وفيهما
بدل النضر: نصر.

(٢٨٤)
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ومهران بن محمد (١).
٦٤٤٥ - سمكة:

اسمه: أحمد بن إسماعيل (٢).
٦٤٤٦ - السمين:

اسمه: عبد الحميد بن أبي العالء (٣).
٦٤٤٧ - سندل:

اسمه: عمر بن قيس (٤).
٦٤٤٨ - السياري:

اسمه: أحمد بن محمد بن سيار (٥).
٦٤٤٩ - شاذان:

اسمه: خالد بن سفيان (٦).
٦٤٥٠ - الشاذاني:

اسمه: محمد بن أحمد بن نعيم (٧).
٦٤٥١ - الشاذكوني:

اسمه: سليمان بن داود المنقري (٨).
____________________
(١) رجال النجاشي: ٤٢٣ / ١١٣٥.

(٢) انظر رجال النجاشي: ٩٧ / ٢٤٢، ورجال الشيخ: ٤١٧ / ١٠٣، والفهرست:
٣١ / ٩٣، إال أن في رجال الشيخ والفهرست: ابن سمكة.

(٣) رجال النجاشي: ٢٤٦ / ٦٤٧، ورجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٠٢.
(٤) كما في رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٠٥.

(٥) انظر رجال الكشي: ٦٠٦ / ١١٢٨، ورجال النجاشي: ٨٠ / ١٩٢، ورجال
الشيخ: ٣٨٤ / ٢٣ و ٣٩٧ / ٣، والفهرست: ٢٣ / ٧٠.

(٦) كما في رجال الشيخ: ١٩٨ / ١٧.
(٧) رجال الشيخ: ٤٠٢ / ١٣.

(٨) انظر رجال النجاشي: ١٨٤ / ٤٨٨.

(٢٨٥)
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٦٤٥٢ - الشافعي:
اسمه: محمد بن إبراهيم بن يوسف (١).

٦٤٥٣ - الشامي:
كان من أهل الري، وكان من وكالء القائم (عليه السالم) كذا في ربيع

الشيعة (٢).
٦٤٥٤ - شاه رئيس:

قال نصر بن الصباح: إنه من الغالة الكبار الملعونين في وقت علي
بن محمد العسكري (عليه السالم)، رجال الكشي (٣).

ونقلناه بعنوان: أبي عبد الرحمن (٤).
٦٤٥٥ - شاه الطاق:

اسمه: محمد بن علي بن النعمان (٥).
٦٤٥٦ - شباب:

اسمه: محمد بن الوليد (٦).
____________________

(١) رجال النجاشي: ٣٧٢ / ١٠١٥، رجال الشيخ: ٤٤٧ / ١٠٧، الفهرست:
.١٣٣ / ٦٠٠

(٢) إعالم الورى: ٤٩٩، وفيه: البسامي، وفي طبعة مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) ألحياء
التراث: الشامي (البسامي ح ل).

(٣) رجال الكشي: ٥٢٢ / ١٠٠٢، ولم يرد فيه: في وقت علي بن محمد العسكري (عليه السالم)
ووردت هذه العبارة في مجمع الرجال ٧: ٦٩ نقال عنه.

(٤) تقدم برقم:
(٥) كما في رجال النجاشي: ٣٢٥ / ٨٨٦، سيأتي في الرقم: [٦٤٧٠]. باسم

صاحب الطاق.
(٦) انظر رجال النجاشي: ١٥٦ / ٤١٠، ترجمة داود بن كثير الرقي.

(٢٨٦)
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٦٤٥٧ - الشجاعي:
اسمه: علي بن شجاع كما يظهر من الكشي (١).

ويحتمل أن يطلق على: الحسن بن الطيب أيضا (٢).
ويظهر من النجاشي عند ترجمة محمد بن إبراهيم بن جعفر أنه يطلق

على: محمد بن علي أيضا (٣).
٦٤٥٨ - الشحام:

اسمه: زيد بن محمد (٤).
٦٤٥٩ - شخير:

اسمه: محمد بن عبد الله بن نجيح (٥).
٦٤٦٠ - الشعبي:

اسمه: عامر بن شرحبيل (٦).
٦٤٦١ - شعر:

اسمه: يزيد بن إسحاق (٧).
____________________

(١) رجال الكشي: ٥٤٧ / ١٠٣٦، وفيه: علي بن شجاع، ولم يرد فيه، ذكر اللقب،
ويظهر من ترجمة سلمان الفارسي أن الشجاعي لقب لعلي بن محمد بن شجاع.

انظر رجال الكشي: ١٥ / ٣٤ و ٣٥.
(٢) رجال النجاشي: ٤٥ / ٨٩.

(٣) رجال النجاشي: ٣٨٣ / ١٠٤٣.
(٤) كما في رجال الشيخ: ١٣٥ / ٢.

(٥) كما في رجال النجاشي: ٣٤٩ / ٩٤١.
(٦) انظر رجال ابن داود: ١١٣ / ٨٠٣، والوسيط: ١٢٤، إال أن اللقب لم يرد في

رجال ابن داود.
(٧) انظر رجال الكشي: ٦٠٥ / ١١٢٦، ورجال النجاشي: ٤٥٣ / ١٢٢٥، ورجال

الشيخ: ٣٢٤ / ٦٤، والفهرست: ١٨٢ / ٨١٢.

(٢٨٧)
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وقد يطلق على أخيه محمد بن إسحاق أيضا (١).
٦٤٦٢ - الشعراني:

اسمه: أبو طالب األزدي (٢).
٦٤٦٣ - الشعيري:

كأن اسمه: إبراهيم كما يظهر من باب توجيه الميت إلى القبلة من
الكافي (٣).

ويطلق على: إسماعيل بن أبي زياد أيضا (٤).
٦٤٦٤ - شفا:

اسمه: علي بن عمران (٥).
٦٤٦٥ - شقران:

اسمه: أحمد بن علي القمي (٦).
٦٤٦٦ - شلقان:

اسمه: عيسى بن أبي منصور (٧).
٦٤٦٧ - شناب:

اسمه: محمد بن الوليد (٨).
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٦٧ / ٦٢.
(٢) انظر رجال النجاشي: ٤٥٩ / ١٢٥٥، والفهرست: ١٨٧ / ٨٥١.

(٣) الكافي ٣: ١٢٦ / ١.
(٤) رجال النجاشي: ٢٦ / ٤٧، الفهرست: ١٣ / ٣٨.

(٥) كما في رجال النجاشي: ٢٧٢ / ٧١١.
(٦) رجال الشيخ: ٤٠٧ / ١٠.

(٧) انظر رجال الكشي: ٣٢٩ / ٥٩٩ و ٦٠٠.
(٨) انظر جامع الرواة ٢: ٤٤٨.

(٢٨٨)
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٦٤٦٨ - الصابوني:
اسمه: محمد بن أحمد بن إبراهيم (١) (٢).

٦٤٦٩ - صاحب الصومعة:
اسمه: محمد بن إسماعيل بن أحمد (٣).

٦٤٧٠ - صاحب الطاق:
اسمه: محمد بن علي بن النعمان (٤).

٦٤٧١ - الصرام:
كان وعيديا، الفهرست عند ترجمة أبي الطيب (٥).
وقد مضى بعنوان: أبي منصور مع بعض أحواله (٦).

٦٤٧٢ - الصفار:
اسمه: محمد بن الحسن بن فروخ (٧).

ويحتمل أن يطلق على: الحسن بن محمد بن أحمد (٨)، والحسين بن
شاذويه أيضا (٩).

____________________
(١) كما في رجال النجاشي: ٣٧٤ / ١٠٢٢.

(٢) صاحب األنماط رزين، (م ت). انظر أصول الكافي ٢: ٣٧٩ / ٣.
(٣) كما في رجال النجاشي: ٣٤١ / ٩١٥.

(٤) رجال النجاشي: ٣٢٥ / ٨٨٦، تقدم في الرقم: [٦٤٥٥] باسم شاه طاق.
(٥) الفهرست: ١٩٠ / ٨٧٣.

(٦) تقدم برقم:
(٧) انظر رجال النجاشي: ٣٥٤ / ٩٤٨، ورجال الشيخ: ٤٠٢ / ١٦، والفهرست:

.١٤٣ / ٦٢١
(٨) رجال النجاشي: ٤٨ / ١٠١.
(٩) رجال النجاشي: ٦٥ / ١٥٣.

(٢٨٩)
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٦٤٧٣ - الصفواني:
اسمه: محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة (١).

٦٤٧٤ - الصولي:
اسمه: أحمد بن محمد بن جعفر (٢).

٦٤٧٥ - الطاطري:
اسمه: علي بن الحسن بن محمد (٣).

وقال العالمة في الخالصة: ويقال الطاطري عن (٤) يوسف بن إبراهيم
أيضا (٥).

٦٤٧٦ - الطبرسي:
اسمه: الفضل بن الحسن (٦).

٦٤٧٧ - الطبري:
اسمه: محمد بن جرير بن رستم اآلملي، وهو خاصي، ثقة (٧).

ويطلق على: محمد بن جرير العامي أيضا (٨) (٩).
____________________

(١) انظر رجال النجاشي: ٣٩٣ / ١٠٥٠، ورجال الشيخ: ٤٤٣ / ٦٨، والفهرست:
.١٣٣ / ٥٩٩

(٢) كما في رجال النجاشي: ٨٤ / ٢٠٢، والفهرست: ٣٢ / ٩٥.
(٣) انظر رجال النجاشي: ٢٥٤ / ٦٦٧، ورجال الشيخ: ٣٤١ / ٤٦، والفهرست: ٩٢ / ٣٩١.

(٤) كذا في نسخة " ش " والمصدر، وفي نسخة " ت ": على، ولم ترد في نسخة " م ".
(٥) الخالصة: ٢٧١ / ٣٩.

(٦) انظر فهرست منتجب الدين: ١٤٤ / ٣٣٦. وهذه الترجمة لم ترد في نسختي " م " و " ت ".
(٧) رجال النجاشي: ٣٧٦ / ١٠٢٤، الفهرست: ١٥٨ / ٧٠٧.

(٨) رجال النجاشي: ٣٢٢ / ٨٧٩.
(٩) الطلحي: محمد بن علي بن عبدك، وتقدم، (م ت). انظر رجال النجاشي: ٣٨٢ / ١٠٤٠،

والفهرست: ١٤٨ / ٦٣٩ و ١٩٣ / ٩٠٥، وقد تقدم بعنوان: ابن عبدك، فراجع.
الطيار: لقب لحمزة بن محمد بن عبد الله وألبيه، (م ت). انظر رجال الكشي:

٣٤٨ / ٦٤٩، ورجال الشيخ: ١٩٠ / ٢٠٧ و ٢٨٧ / ١٩٤.

(٢٩٠)
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٦٤٧٨ - الطيالسي:
اسمه: عبد الله بن محمد بن خالد (١).

ويحتمل أن يطلق على: الحسن بن خالد أيضا (٢).
٦٤٧٩ - العاصمي:

اسمه: أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة (٣).
ويطلق على: عيسى بن جعفر بن عاصم كما يظهر من الكشي، ومن

الخالصة عند ترجمة ابن بند (٤) (٥).
٦٤٨٠ - العامري:

اسمه: الحسين بن عثمان بن شريك (٦).
٦٤٨١ - العباسي:

اسمه: هاشم بن إبراهيم (٧).
٦٤٨٢ - العبيدي:

اسمه: محمد بن عيسى (٨).
____________________

(١) انظر رجال الكشي: ٥٣٠ / ١٠١٤، ورجال النجاشي: ٢١٩ / ٥٧٢، ورجال
الشيخ: ٤٠٠ / ١١.

(٢) كما في رجال ابن داود: ٧٧ / ٤٥٨.

(٣) كما في رجال النجاشي: ٩٣ / ٢٣٢.
(٤) في نسختي " م " و " ت ": ابن بندر، وفي الخالصة: أبو بند، وفي النسخة الخطية

منها كما في المتن.
(٥) رجال الكشي: ٦٠٣ / ١١٢٢، الخالصة: ١٩٠ / ٣١.

(٦) انظر رجال النجاشي: ٥٣ / ١١٩، ورجال الشيخ: ١٨٢ / ٦٣.
(٧) كما في رجال الشيخ: ٤٣٥ / ١١٦٨.

(٨) انظر رجال الكشي: ٥٠٧ / ٩٨٠ و ٥٧ / ١٠٢١، ورجال النجاشي: ٣٣٣ / ٨٩٦.

(٢٩١)
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٦٤٨٣ - العرزمي:
اسمه: عبد الرحمن بن محمد (١).

وقد يطلق على: عيسى بن أبي منصور (٢)، ومحمد بن عبيد الله بن
أبي سليمان أيضا (٣).

٦٤٨٤ - العقيقي:
اسمه: علي بن أحمد (٤) (٥).

٦٤٨٥ - عالن:
لقب لعلي بن محمد بن إبراهيم بن أبان الكليني (٦)، وأحمد بن

إبراهيم الكليني (٧)، ومحمد بن إبراهيم الكليني (٨).
٦٤٨٦ - العمركي:

تقدم بعنوان: العمركي بن علي (٩).
٦٤٨٧ - العمري:

اسمه: عثمان بن سعيد (١٠).
ويطلق على: حفص بن عمرو أيضا (١١).

____________________
(١) انظر رجال الشيخ: ٢٣٧ / ١٤٠، والفهرست: ١٠٨ / ٤٧٢.

(٢) الخالصة: ١٢٢ / ٢.
(٣) رجال الشيخ: ٢٨٧ / ٢٠٦.

(٤) كما في رجال الشيخ: ٤٣٤ / ٦٠، والفهرست: ٩٧ / ٤٢٥.
(٥) العقيلي: الحسن بن علي، (م ت). انظر الكافي ٦: ٤٦١ / ٤، وفيه: الحسين.

(٦) كما في رجال النجاشي: ٢٦٠ / ٦٨٢.
(٧) رجال الشيخ: ٤٠٧ / ١.

(٨) رجال الشيخ: ٤٣٩ / ٢٩.
(٩) تقدم برقم:

(١٠) كما في رجال الشيخ: ٣٨٩ / ٣٦ و ٤٠١ / ٢٢.
(١١) رجال الكشي: ٥٣١ / ١٠١٥، رجال الشيخ: ٣٩٨ / ٧.

(٢٩٢)
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٦٤٨٨ - العياشي:
اسمه: محمد بن مسعود بن محمد (١).

٦٤٨٩ - الغضائري:
اسمه: الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم (٢).

٦٤٩٠ - الغفاري:
اسمه: عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمر (٣) (٤).

٦٤٩١ - الفهري:
اسمه: محمد بن الحصين (٥).

٦٤٩٢ - القاضي:
اسمه: عبد العزيز بن نحرير (٦).

٦٤٩٣ - القتيبي:
اسمه: علي بن محمد بن قتيبة (٧).

____________________
(١) انظر رجال النجاشي: ٣٥٠ / ٩٤٤، ورجال الشيخ: ٤٤٠ / ٣٢، والفهرست:

.١٣٦ / ٦٠٤
(٢) انظر رجال النجاشي: ٦٩ / ١٦٦، ورجال الشيخ: ٤٢٥ / ٥٢.

(٣) انظر رجال النجاشي: ٢٢٥ / ٥٩٠، وفيه: ابن أبي عمرو، والفهرست:
.١٠١ / ٤٣٦

(٤) ويطلق أيضا على القاسم بن الوليد كما يظهر من أوائل كتاب صالة التهذيب، (م
ت). التهذيب ٢: ٩ / ١٧.

(٥) كما في رجال الشيخ: ٣٩٢ / ٣٩.
(٦) انظر فهرست منتجب الدين: ١٠٧ / ٢١٨. وهذه الترجمة لم ترد في نسختي " م "

و " ت ".
(٧) انظر رجال الكشي: ٣٠٩ / ٥٥٨ و ٥٦١ / ١٠٥٩، ورجال الشيخ: ٤٢٩ / ٢.

(٢٩٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

٦٤٩٤ - القداح:
اسمه: عبد الله بن ميمون (١).

٦٤٩٥ - القطعي:
اسمه: الحسين بن محمد بن الفرزدق (٢).

٦٤٩٦ - القالنسي:
اسمه: محمد بن أحمد بن خاقان (٣)، ويقال: القالنسي للحسين بن

المختار (٤) وغيره أيضا (٥).
٦٤٩٧ - قنبرة:

اسمه: إسماعيل بن محمد (٦).
٦٤٩٨ - كاسوال:

اسمه: القاسم بن محمد القمي (٧).
____________________

(١) انظر رجال الكشي: ٢٤٥ / ٤٥٢ و ٣٨٩ / ٧٣١، ورجال النجاشي: ٢١٣ / ٥٥٧،
ورجال الشيخ: ٢٣١ / ٤٠، والفهرست: ١٠٣ / ٤٤٢.

(٢) انظر رجال النجاشي: ٦٧ / ١٦٠، ورجال الشيخ: ٤٢٢ / ٢٦.
(٣) كما في رجال النجاشي: ٣٤١ / ٩١٤.

(٤) رجال النجاشي: ٥٤ / ١٢٣، رجال الشيخ: ١٨٣ / ٦٨، ٣٣٤ / ٣، الفهرست:
.٥٥ / ٢٠٦

(٥) مثل خالد بن ماد القالنسي، راجع رجال النجاشي: ١٤٩ / ٣٨٨، ورجال الشيخ:
.٢٠١ / ٧٣

(٦) انظر رجال النجاشي: ٣١ / ٦٧، ورجال الشيخ: ٤١٥ / ٨٥، والفهرست:
.١٥ / ٤٨

(٧) كما في رجال النجاشي: ٣١٥ / ٨٦٣، إال أن في الفهرست: ١٢٧ / ٥٧٦ بدل
القمي: األصفهاني، وفي رجال الشيخ: ٤٣٦ / ٧: القاسم بن محمد بن األصفهاني،

المعروف بكاسام، فالحظ.

(٢٩٤)
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٦٤٩٩ - الكاهلي:
اسمه: عبد الله بن يحيى (١).

ويحتمل أن يطلق على أخيه: إسحاق بن يحيى (٢)، وأحمد بن
مزيد (٣)، وإسحاق بن بشر (٤)، وجعفر بن عبد الرحمن (٥)، وجعفر بن

مازن (٦)، ومزيد بن زياد (٧)، ووهب بن عمرو أيضا (٨).
٦٥٠٠ - الكلبي:

يطلق على: الحسن بن علوان (٩)، وأخيه الحسين بن علوان (١٠).
وروى سماعة بن مهران في باب ما يفصل به بين دعوى المحق

والمبطل من الكافي بعد ذكر حديث طويل: أن الكلبي النسابة لم يزل يدين
الله ويحب أهل (١١) هذا البيت حتى مات (١٢)، انتهى.

وكأن الكلبي هذا هو الحسن (١٣).
____________________

(١) انظر رجال الكشي: ٤٠١ / ٧٤٩ و ٤٤٧ / ٨٤١، ورجال النجاشي: ٢٢١ / ٥٨٠
ورجال الشيخ: ٣٤١ / ٥١، والفهرست: ١٠٢ / ٤٤١.

(٢) رجال الشيخ: ١٦٢ / ١٤٢.
(٣) رجال الشيخ: ١٥٥ / ١١.

(٤) رجال النجاشي: ٧٢ / ١٧١.
(٥) رجال النجاشي: ١٢٦ / ٣٢٦، رجال الشيخ: ٤٢٠ / ٢٧.

(٦) رجال النجاشي: ١٢٥ / ٣٢٣.
(٧) رجال الشيخ: ٣١٠ / ٦١٦.
(٨) رجال الشيخ: ٣١٧ / ١٨.

(٩) كما في الخالصة: ٤٣ / ٣٣، ورجال ابن داود: ٧٦ / ٤٤٣.
(١٠) رجال النجاشي: ٥٢ / ١١٦، رجال الشيخ: ١٨٤ / ١٠١.
(١١) كذا في النسخ، وفي المصدر بدل ويحب أهل: بحب آل.

(١٢) الكافي ١: ٢٨٣ / ٦.
(١٣) ال يخفى وجوب تأخير هذه الترجمة على ترجمة الكشي [٦٥٠٤] مراعاة للترتيب

الهجائي.

(٢٩٥)
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٦٥٠١ - الكتنجي:
اسمه: يحيى بن زكريا (١).

٦٥٠٢ - كرام:
اسمه: عبد الكريم بن عمرو (٢).

٦٥٠٣ - كردين:
اسمه: مسمع بن عبد الملك (٣).

٦٥٠٤ - الكشي:
اسمه: محمد بن عمر بن عبد العزيز (٤).

٦٥٠٥ - الكليني:
اسمه: محمد بن يعقوب (٥).

ويحتمل أن يطلق على علي بن محمد بن إبراهيم (٦)، وأحمد بن
إبراهيم (٧)، ومحمد بن إبراهيم (٨)، ومحمد بن عقيل أيضا (٩).

____________________
(١) كما في رجال الشيخ: ٤٥٠ / ١.

(٢) انظر رجال النجاشي: ٢٤٥ / ٦٤٥، ورجال الشيخ: ٣٣٩ / ١٢، والفهرست:
.١٠٩ / ٤٨٠

(٣) انظر رجال الكشي: ١٣٠ / ٥٦٠، ورجال النجاشي: ٤٢٠ / ١١٢٤، ورجال
الشيخ: ٣١٢ / ٦٥٧، إال أن رجال الكشي بدل ابن عبد الملك: ابن مالك.

(٤) انظر رجال النجاشي: ٣٧٢ / ١٠١٨، ورجال الشيخ: ٤٤٠ / ٣٨، والفهرست:
.١٤١ / ٦١٤

(٥) انظر رجال النجاشي: ٣٧٧ / ١٠٢٦، ورجال الشيخ: ٤٣٩ / ٢٧، والفهرست:
.١٣٥ / ٦٠٢

(٦) رجال النجاشي: ٢٦٠ / ٦٨٢.
(٧) رجال الشيخ: ٤٠٧ / ١.

(٨) رجال الشيخ: ٤٣٩ / ٢٩.
(٩) الخالصة: ٢٧٢ الفائدة الثالثة.

(٢٩٦)
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٦٥٠٦ - الكناني:
اسمه: إبراهيم بن نعيم (١).

٦٥٠٧ - الكوزي:
اسمه: عاصم بن سليمان (٢).

٦٥٠٨ - الالحقي:
اسمه: محمد بن عبد الله بن سالم (٣).

٦٥٠٩ - اللؤلؤي:
اسمه: الحسن بن الحسين (٤).

ويحتمل أن يطلق على يحيى بن زكريا اللؤلؤي أيضا (٥).
٦٥١٠ - ماجيلويه:

هو أبو القاسم عبد الله بن عمران كما يظهر من رجال النجاشي عند
ترجمة ابنه علي بن أبي القاسم (٦).

ويطلق على ابنه محمد بن أبي القاسم (٧)، وعلى ابن ابنه محمد بن
علي ماجيلويه أيضا (٨).

____________________
(١) انظر رجال الكشي: ٣٥٠ / ٦٥٤، ورجال النجاشي: ١٩ / ٢٤، ورجال الشيخ:

١٢٣ / ٢ و ١٥٦ / ٣٣، والفهرست: ١٨٥ / ٨٣٦ باب الكنى.
(٢) كما في رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٥١.

(٣) رجال النجاشي: ٣٦٦ / ٩٩٠، وفيه: محمد بن عبد الله بن عمرو بن سالم.
(٤) كما في رجال النجاشي: ٤٠ / ٨٣، ورجال الشيخ: ٤٢٤ / ٤٥.

(٥) الفهرست: ١٧٩ / ٨٠١.
(٦) رجال النجاشي: ٢٦١ / ٦٨٣.
(٧) رجال النجاشي: ٣٥٣ / ٩٤٧.

(٨) رجال الشيخ: ٤٣٧ / ٢.

(٢٩٧)
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ويحتمل أن يطلق على علي بن أبي القاسم أيضا (١) (٢).
٦٥١١ - المازني:

اسمه: بكر بن محمد بن حبيب (٣).
٦٥١٢ - مؤمن الطاق:

اسمه: محمد بن علي بن النعمان (٤).
٦٥١٣ - المجلي:

اسمه: موسى بقن القاسم (٥).
٦٥١٤ - المحمودي:

اسمه: محمد بن أحمد بن حماد (٦).
٦٥١٥ - المخزومي:

اسمه: المغيرة بن توبة (٧).
٦٥١٦ - المذاري:

اسمه: إبراهيم بن محمد بن معروف (٨).
____________________

(١) تقدم برقم: ٣٤٩٢ / ٢٢.
(٢) ورد في نسختي " م " و " ت " بدل هذه الترجمة هكذا: ماجيلويه اسمه محمد بن

أبي القاسم، ويطلق على محمد بن علي ماجيلويه أيضا.
(٣) كما في رجال النجاشي: ١١٠ / ٢٧٩.

(٤) انظر رجال الكشي: ١٨٥ / ٣٢٤، ورجال النجاشي: ٣٢٥ / ٨٨، تقدم في
الترجمة رقم: [٦٤٥٥] والترجمة رقم: [٦٤٧٠].

(٥) كما في رجال النجاشي: ٤٠٥ / ١٠٧٣.
(٦) انظر رجال الكشي: ٥٥٩ / ١٠٥٧، ورجال الشيخ: ٣٨٢ / ٣٧.

(٧) كما في رجال الكشي: ٤٢٦ / ٨٠٠.
(٨) رجال النجاشي: ١٩ / ٢٣، الفهرست: ٧ / ١١.

(٢٩٨)
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٦٥١٧ - المراغي:
اسمه: محمد بن جعفر بن محمد (١).

٦٥١٨ - المزخرف:
اسمه: عبد الله بن محمد األسدي (٢).

٦٥١٩ - المسعودي:
اسمه: علي بن الحسين بن علي (٣) (٤).

ويطلق على: القاسم بن معن أيضا (٥).
٦٥٢٠ - المسلي:

كأن اسمه: محمد بن عبد الله (٦).
ويطلق على: ربيع بن محمد بن عمر أيضا (٧).

ويحتمل أن يطلق على: إسماعيل بن علي (٨)، وبحر الكوفي (٩)،
وخباب الكوفي (١٠)، وخالد بن عامر أيضا (١١).

____________________
(١) رجال النجاشي: ٣٩٤ / ١٠٥٣.

(٢) رجال النجاشي: ٢٢٦ / ٥٩٥، إال أن في الفهرست: ١٠٢ / ٤٣٩: عبد الله بن
محمد بن المزخرف.

(٣) كما في رجال النجاشي: ٢٥٤ / ٦٦٥.
(٤) المسعودي: له كتاب، رواه موسى بن حسان، ست، (م ت). الفهرست: ١٩٣ / ٩٠٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧١ / ٢.
(٦) انظر رجال النجاشي: ٣٤٣ / ٩٢٣، ورجال الشيخ: ٤٤١ / ٥٣، والفهرست:

.١٥٢ / ٦٦٩
(٧) رجال النجاشي: ١٦٤ / ٤٣٣، رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٥، الفهرست: ٧٠ / ٢٩١.

(٨) رجال الشيخ: ١٦٠ / ١١٢.
(٩) رجال الشيخ: ١٧٢ / ٦٦.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٥٩.

(١١) رجال الشيخ: ١٩٩ / ٣٩.

(٢٩٩)
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٦٥٢١ - مسلمة:
اسمه: محمد بن جعفر بن موسى (١)، وفي بعض النسخ، مملة كما

يأتي (٢).
٦٥٢٢ - المسمعي:

اسمه: عبد الله بن عبد الرحمن األصم (٣).
ويحتمل أن يطلق على: محمد بن عبد الله المسمعي (٤)، ومسمع بن

عبد الملك بن مسمع أيضا (٥).
٦٥٢٣ - المشرقي:

اسمه: هاشم بن إبراهيم العباسي (٦).
٦٥٢٤ - المفجع:

اسمه: محمد بن أحمد بن عبد الله (٧).
٦٥٢٥ - المفيد:

اسمه: محمد بن محمد بن النعمان (٨).
٦٥٢٦ - المكاري:

اسمه: هاشم بن حيان (٩).
____________________

(١) انظر رجال النجاشي: ١٢٣ / ٣١٨ ترجمة جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى.
(٢) سيأتي برقم: ٦٥٢٧.

(٣) كما في رجال النجاشي: ٢١٧ / ٥٦٦.
(٤) انظر رجال الكشي: ١٣٧ / ٢٢٠ و ٢٣٨ / ٤٣٢ و ٤٨٢ / ٩٠٨.

(٥) رجال النجاشي: ٤٢٠ / ١١٢٤، وفيه بدل المسمعي: سيد المسامعة.
(٦) كما في رجال النجاشي: ٤٣٥ / ١١٦٨.

(٧) رجال النجاشي: ٣٧٤ / ١٠٢١، ورجال الشيخ: ٤٤٨ / ١١٨، الفهرست: ١٥٠ / ٦٤٩.
(٨) انظر الخالصة: ١٤٧ / ٤٥، ورجال ابن داود: ١٨٣ / ١٤٩٥.

(٩) رجال النجاشي: ٤٣٦ / ١١٦٩.

(٣٠٠)
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ويحتمل أن يطلق على: علي بن سعيد (١)، والحسين بن أبي سعيد
أيضا (٢).

٦٥٢٧ - مملة:
اسمه: محمد بن جعفر بن موسى (٣).

- المنقري:
اسمه: سليمان بن داود (٤).

٦٥٢٩ - المنمس:
اسمه: علي بن حسان الواسطي (٥).

٦٥٣٠ - الميثمي:
اسمه: أحمد بن الحسن بن إسماعيل (٦).

ويطلق على: علي بن إسماعيل بن شعيب أيضا (٧)
٦٥٣١ - الميموني:

اسمه: علي بن عبد الله بن عمران (٨).
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٤١ / ٤٥.
(٢) رجال النجاشي: ٣٨ / ٧٨.

(٣) رجال النجاشي: ٢٦٢ / ٦٨٥، ترجمة علي بن محمد بن جعفر بن موسى.
(٤) كما في رجال النجاشي: ١٨٤ / ٤٨٨.

(٥) رجال النجاشي: ٢٧٦ / ٧٢٦.
(٦) انظر رجال الكشي: ٤٦٨ / ٨٩٠، ورجال النجاشي: ٧٤ / ١٧٩، ورجال الشيخ:

٣٣٢ / ٢٩، والفهرست: ٢٢ / ٦٦، إال أن في الفهرست بدل الميثمي: ابن ميثم.
(٧) رجال الكشي: ٢١٣ / ٣٨١، ٥٥٥ / ١٠٤٨، ورجال النجاشي ٢٥١ / ٦٦١،

ورجال الشيخ: ٣٦٢ / ٥٢، إال أن في رجال النجاشي: بدل الميثمي: ابن ميثم.
(٨) كما في رجال النجاشي: ٢٦٨ / ٦٩٨.

(٣٠١)
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٦٥٣٢ - الناب:
اسمه: حماد بن عثمان (١).

٦٥٣٣ - النجاشي:
اسمه: أحمد بن علي بن أحمد (٢).

٦٥٣٤ - النخعي:
اسمه: أيوب بن نوح (٣)، ويجئ لغيره، الخالصة (٤).

منه: إبراهيم بن أبي بكر (٥)، وخضر بن عمرو النخعي (٦) (٧).
٦٥٣٥ - النوفلي:

اسمه: الحسين بن يزيد (٨).
ويحتمل أن يطلق على: الحسن بن محمد بن سهل (٩)، وعبد الله بن

____________________
(١) انظر رجال الكشي: ٣٧٢ / ٦٩٤، ورجال الشيخ: ١٨٦ / ١٣٨ و ٣٣٤ / ٢

و ٣٥٤ / ١، والفهرست: ٦٠ / ٢٤١.
(٢) كما في رجال النجاشي: ١٠١ / ٢٥٣.

(٣) رجال الكشي: ٣٥٦ / ٦٦٤، رجال النجاشي: ١٠٢ / ٢٥٤.
(٤) الخالصة: ٢٧١ / ٣١.

(٥) تقدمت ترجمته برقم:
(٦) رجال النجاشي: ١٥٣ / ٤٠٢.

(٧) وعلي بن النعمان األعلم أيضا [رجال النجاشي: ٢٧٤ / ٧١٩] وخضر بن مسلم
[رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٥٤] وسليمان بن عمرو بن عبد الله [رجال الشيخ:

٢١٧ / ١٠٢]، (م ت).
النعماني: محمد بن إبراهيم بن جعفر، (م ت). انظر رجال النجاشي:

.٣٨٣ / ١٠٤٣
(٨) انظر رجال النجاشي: ٣٨ / ٧٧، ورجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢٦، والفهرست:

.٥٩ / ٢٣٥
(٩) رجال النجاشي: ٣٧ / ٧٥.

(٣٠٢)
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الفضل بن عبد الله (١)، وعلي بن محمد (٢)، ومحمد بن القاسم (٣)، ويحيى
ابن الفضل (٤)، ويزيد بن عبد الملك (٥)، وأحمد بن محمد بن موسى، يظهر

ذلك من ترجمة عيسى بن مهران (٦).
٦٥٣٦ - النهدي:

اسمه: محمد بن أحمد بن خاقان (٧)، وقد يقال لهيثم بن أبي مسروق
أيضا (٨) (٩).

٦٥٣٧ - النهيكي:
اسمه: عبد الله بن محمد النهيكي (١٠).

٦٥٣٨ - الوشاء:
اسمه: الحسن بن علي بن زياد (١١).

____________________
(١) رجال النجاشي: ٢٢٣ / ٥٨٥.

(٢) رجال الشيخ: ٣٨٨ / ١٢.
(٣) رجال الشيخ: ٣١٣ / ٦٦٧.
(٤) رجال الشيخ: ٣٤٦ / ١٢.
(٥) رجال الشيخ: ١٤٩ / ٦.

(٦) انظر الفهرست: ١١٦ / ٥١٩، وفي رجال النجاشي: ٢٩٧ / ٨٠٧: أحمد بن
محمد بن النوفلي.

(٧) كما في رجال النجاشي: ٣٤١ / ٩١٤.
(٨) رجال النجاشي: ٣٤٧ / ١١٧٥، رجال الشيخ: ٤٤٩ / ٢.

(٩) ولطلحة بن زيد [رجال النجاشي: ٢٠٧ / ٥٥٠] ومحمد بن طلحة [رجال الشيخ:
٢٨٦ / ١٨٧] ولعبد الله بن طلحة [رجال الشيخ: ٢٣٢ / ٥٥] ولداود [رجال

النجاشي: ١٦١ / ٤٢٧] ولزكريا بن يحيى [رجال الشيخ: ٢١٠ / ٧٩] ولصباح بن نصر
[رجال النجاشي: ٢٠٢ / ٥٣٩، وفيه: الهندي]، ليسوا بأبي زياد النهدي، (م ت).

(١٠) كما في رجال النجاشي: ٢٢٩ / ٦٠٥.
(١١) انظر رجال النجاشي: ٣٩ / ٨٠، ورجال الشيخ: ٣٥٤ / ٥ و ٣٨٥ / ٢،

والفهرست: ٥٤ / ٢٠٣.

(٣٠٣)
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ويحتمل أن يطلق على: جعفر بن بشير (١)، وزياد بن الحسن (٢)،
وزياد بن الهيثم أيضا (٣).
٦٥٣٩ - الوضافي (٤):

اسمه: عبيد الله بن الوليد (٥).
وقد يطلق على أخيه عبد الله (٦)، وأبيه الوليد بن العالء أيضا (٧).

٦٥٤٠ - اليعقوبي:
اسمه: داود بن علي الهاشمي (٨).

وقد يطلق على: جعفر بن داود (٩)، وموسى داود أيضا (١٠).
____________________

(١) رجال النجاشي: ١١٩ / ٣٠٤.
(٢) رجال الشيخ: ٣٣٧ / ٤.
(٣) رجال الشيخ: ٣٣٧ / ٥.

(٤) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت ": الوصافي.
(٥) كما في الخالصة: ١١٣ / ٣، وفي رجال النجاشي: ٢٣١ / ٦١٣ ورجال الشيخ:

٢٣٤ / ١٠٣ وإيضاح االشتباه: ٢٤٤ / ٤٩٢ ورجال ابن داود: ١٢٦ / ٩٢٩: الوصافي
بالصاد المهملة المشددة.

(٦) رجال الشيخ: ١٣٩ / ١٣ و ٢٦٤ / ٦٨٢، وفيه: الوصافي.
(٧) رجال النجاشي: ٤٣٢ / ١١٦٢، الفهرست: ١٧٣ / ٧٧٩، وفيهما: الوصافي.

(٨) كما في رجال النجاشي: ١٦٠ / ٤٢٢، ورجال الشيخ: ٣٥٧ / ٣.
(٩) رجال الشيخ: ٣٧٤ / ٣.

(١٠) رجال الشيخ: ٣٧٨ / ٢٧ و ٣٩٢ / ٢٨.

(٣٠٤)
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باب النساء
٦٥٤١ - أسماء بنت أبي بكر:

من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (١).
٦٥٤٢ - أسماء بنت عميس:

من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٢)
٦٥٤٣ - أخت عمر:

من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٣).
٦٥٤٤ - أخت ميسر:

روى الكشي ما يدل على مدحها (٤).
٦٥٤٥ - أم األسود:

بنت أعين عارفة، قاله علي بن أحمد العقيقي، وهي التي أغضمت
زرارة، الخالصة (٥).

٦٥٤٦ - أم البراء:
وقيل: هي حبابة الوالبية، من أصحاب علي بن الحسين (عليه السالم)، رجال

الشيخ (٦).
____________________

(١) رجال الشيخ ب ٥٢ / ١١.
(٢) رجال الشيخ: ٥٣ / ٣٨.

(٣) رجال الشيخ: ٥٣ / ٣٧، وفي بعض نسخه: أخت عمرة.
(٤) رجال الكشي: ٤١٧ / ٧٩١.

(٥) الخالصة: ١٩١ / ٤١.
(٦) رجال الشيخ: ١٢٠ / ١.

(٣٠٥)
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٦٥٤٧ - أم حبيبة:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (١).

٦٥٤٨ - أم حزام:
بنت ملحان، من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٢).

٦٥٤٩ - أم الحسن:
بنت عبد الله بن محمد بن الحسين (عليه السالم)، من أصحاب الصادق (عليه السالم)،

رجال الشيخ (٣).
٦٥٥٠ - أم الحصين:

من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٤).
٦٥٥١ - أم حكيم:

بنت عمرو بن سفيان، من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).
٦٥٥٢ - أم خالد:

بنت خالد بن سعيد بن العاص، من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال
الشيخ (٦).

٦٥٥٣ - أم رومان:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٧).

____________________
(١) رجال الشيخ: ٥٢ / ٥.

(٢) رجال الشيخ: ٥٢ / ١٨، وفيه: أم حرام.
(٣) رجال الشيخ: ٣٢٧ / ١.
(٤) رجال الشيخ: ٥٣ / ٣٤.

(٥) رجال الشيخ: ٨٩ / ١، وفيه زيادة: الخولية.
(٦) رجال الشيخ: ٥٣ / ٢٥.
(٧) رجال الشيخ: ٥٣ / ٢٦.

(٣٠٦)
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٦٥٥٤ - أم سعيد األحمسية:
أم ولد لجعفر بن أبي طالب، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال

الشيخ (١).
٦٥٥٥ - أم سلمة:

زوجة النبي (صلى الله عليه وآله)، من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ
.(٢)

٦٥٥٦ - أم سليط:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٣).

٦٥٥٧ - أم سليم:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٤).

٦٥٥٨ - أم شريك:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٥).

٦٥٥٩ - أم عطية:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٦).

٦٥٦٠ - أم العالء:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٧).

____________________
(١) في نسخنا من رجال الشيخ جعلت ترجمتين، األولى: أم سعيد األحمسية،،

والثانية: أم ولد لجعفر بن أبي طالب. انظر رجال الشيخ: ٣٢٧ / ٣ و ٤.
(٢) رجال الشيخ: ٥٢ / ٢.

(٣) رجال الشيخ: ٥٣ / ٣١.

(٤) رجال الشيخ: ٥٢ / ١٩.

(٥) رجال الشيخ: ٥٢ / ٢٠.

(٦) رجال الشيخ: ٥٢ / ٢١.

(٧) رجال الشيخ: ٥٣ / ٢٧.

(٣٠٧)
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٦٥٦١ - أم عيسى:
بنت عبد الله، من أصحاب الصادق (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (١).

٦٥٦٢ - أم الفضل:
اسمها: لبابة، من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٢).

٦٥٦٣ - أم قيس:
بنت محصن، من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٣).

٦٥٦٤ - أم كلثوم:
بنت عقبة، من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٤).

٦٥٦٥ - أم مبشر:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٥).

٦٥٦٦ - أم هاني:
بنت أبي طالب، اسمها: فاختة، من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال

الشيخ (٦).
٦٥٦٧ - أم هشام:

بنت حارثة، من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٧).
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٢٨ / ١٣.
(٢) رجال الشيخ: ٥٢ / ١٣.
(٣) رجال الشيخ: ٥٢ / ١٦.
(٤) رجال الشيخ: ٥٢ / ١٥.
(٥) رجال الشيخ: ٥٣ / ٣٥.
(٦) رجال الشيخ: ٥٢ / ١٢.
(٧) رجال الشيخ: ٥٣ / ٣٦.

(٣٠٨)
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٦٥٦٨ - جوهر:
جارية أبي عبد الله (عليه السالم)، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).

٦٥٦٩ - جويرة بنت الحارث:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٢).

٦٥٧٠ - حبابة الوالبية (٣):
من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال الشيخ (٤).

وروى الكشي ما يدل على مدحها (٥).
٦٥٧١ - حزامة بنت وهب:

من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٦).
٦٥٧٢ - حفصة:

من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٧).
٦٥٧٣ - حمادة بنت رجاء:

أخت أبي عبيدة الحذاء، واسمه: رجاء بن زياد (٨)، من أصحاب
____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٢٧ / ١٠، وفيه: جوهرة.
(٢) رجال الشيخ: ٥٢ / ٧، وفيه: جويرية.

(٣) ن جخ [رجال الشيخ: ٩٤ / ٦ باب الحاء] لكن ذكره الشيخ في الرجال مرة،
وأخرى في النساء، وذكر أنه من أصحاب الحسن والحسين (عليهما السالم)، على ما قاله سعد

بن عبد الله، (م ت). رجال الشيخ: ٩٦ / ١، وفيه: فاطمة بنت حبابة الوالبية،
روت عن الحسن والحسين (عليهما السالم)، على ما قال سعد بن عبد الله.

(٤) رجال الشيخ: ١٥١ / ١.
(٥) رجال الكشي: ١١٤ / ١٨٢ و ١٨٣.

(٦) رجال الشيخ: ٥٣ / ٣٣، وفي بعض نسخه: خدامة.
(٧) رجال الشيخ: ٥٢ / ٤.

(٨) لعل الصواب زياد رجاء كما يظهر من النجاشي عند ترجمة زياد بن عيسى، (منه
قده). رجال النجاشي: ١٧٠ / ٤٤٩.

(٣٠٩)
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الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (١).
وقيل: بنت الحسن كما نقلنا عند ترجمة زياد بن عيسى (٢).

٦٥٧٤ - خديجة بنت محمد:
ابن علي بن الحسين (عليه السالم)، من أصحاب الباقر (عليه السالم)، رجال

الشيخ (٣).
٦٥٧٥ - خنساء بنت حزام (٤):

من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٥).
٦٥٧٦ - خولة بنت ثامر:

وقيل: هي خولة بنت قيس، من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال
الشيخ (٦).

٦٥٧٧ - خولة بنت حكيم:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٧) (٨).

٦٥٧٨ - الرباب:
امرأة داود بن كثير الرقي، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٢٧ / ٩.
(٢) تقدم برقم: ٢١٠٠ / ٢٩.
(٣) رجال الشيخ: ١٥١ / ١.
(٤) في نسخة " ت ": خدام.

(٥) رجال الشيخ: ٥٣ / ٢٨، وفيه: خدام (خزام خ ل)، وفي مجمع الرجال ٧:
١٧٣ نقال عنه: خزام (حزام خ ل).

(٦) رجال الشيخ: ٥٣ / ٣٠.

(٧) رجال الشيخ: ٥٣ / ٣٢.
(٨) الخويلية، ي جخ، (م ت). في نسخنا من رجال الشيخ وردت هذه الترجمة
ضمن ترجمة أم حكيم. رجال الشيخ: ٨٩ / ١، وفيه: أم حكيم بنت عمرو بن

سفيان الخولية.

(٣١٠)
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الشيخ (١) (٢).
٦٥٧٩ - زهراء:

أم أحمد بن الحسين، وهو أحمد بن داود البغدادي، من أصحاب
الجواد (عليه السالم)، رجال الشيخ (٣).

٦٥٨٠ - زينب بنت أبي سلمة:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٤).

٦٥٨١ - زينب امرأة ابن مسعود:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٥).

٦٥٨٢ - زينب بنت جحش:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٦).

٦٥٨٣ - زينب بنت محمد بن يحيى:
من أصحاب الجواد (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).

٥٦٨٤ - سالمة:
موالة أبي عبد الله (عليه السالم)، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨).

____________________
(١) رجال الشيخ: ٣٢٧ / ١١.

(٢) الربيعة بنت مسعود: ل جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٥٣ / ٢٣، وفي بعض
نسخه: الربيع بنت معوذ.

(٣) رجال الشيخ: ٣٨٠ / ٢.

(٤) رجال الشيخ: ٥٢ / ١٤.

(٥) رجال الشيخ: ٥٢ / ٢٢.
(٦) رجال الشيخ: ٥٢ / ٨.

(٧) رجال الشيخ: ٣٨٠ / ١.

(٨) رجال الشيخ: ٣٢٧ / ٢.

(٣١١)
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٦٥٨٥ - سبيعة األسلمية (١):
بنت الحارث، من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٢).

٦٥٨٦ - سعيدة ومنة:
أختا محمد بن أبي عمر (٣)، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٤).

٧٦٨٧ - سعيدة (٥):
موالة جعفر (عليه السالم)، روى الكشي: عن محمد بن مسعود، عن علي بن

الحسن، عن محمد بن الوليد، عن العباس بن هالل، عن أبي الحسن
الرضا (عليه السالم) ذكر أن سعيدة موالة جعفر [(عليه السالم)] (٦) كانت من أهل

الفضل،
كانت تعلم كلمات (٧) سمعت من الصادق (عليه السالم)، وأنه كان (٨) عندها وصية

الله الذي الله عليه وآله)، وأن جعفرا (عليه السالم) قال لها: أسأل  الله (صلى  رسول 
الدنيا عرفنيك في 

أن يزوجنيك في الجنة (٩).
٦٥٨٨ - سودة بنت زمعة:

من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (١٠).
____________________

(١) في نسخة " م ": األسلمة.
(٢) رجال الشيخ: ٥٢ / ١٧.

(٣) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت ": عمير، وفي هامشيهما: عمر
(خ ل)، وفي المصدر: عمير.
ومنة تأتي في الرقم: ٦٦٠٢.

(٤) رجال الشيخ: ٣٢٨ / ١٢.
(٥) م جخ، (م ت). رجال الشيخ: ٣٤٧ / ١.

(٦) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٧) في المصدر بدل كلمات: كلما.

(٨) في نسخة " م ": كانت.
(٩) رجال الكشي: ٣٦٦ / ٦٨١.

(١٠) رجال الشيخ: ٥٢ / ١٠.

(٣١٢)
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٦٥٨٩ - صفية بنت حي (١):
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، ورجال الشيخ (٢).

٦٥٩٠ - صفية بنت شيبة:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٣).

٦٥٩١ - عائشة:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٤).

٦٥٩٢ - علية بنت علي بن الحسين:
لها كتاب، روى عنها: زرارة بن أعين، رجال النجاشي (٥).

٦٥٩٣ - عمرة بنت نفيل:
من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٦).

٦٥٩٤ - غنيمة (٧) بنت األزدي الكوفي:
من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٨).

٦٥٩٥ - فاطمة بنت حبابة (٩) الوالبية:
من أصحاب الحسين (عليه السالم)، رجال الشيخ (١٠).

____________________
(١) في نسختي " م " و " ت ": يحيى، وفي هامشيهما: حي (خ ل).

(٢) رجال الشيخ: ٥٢ / ٩.
(٣) رجال الشيخ: ٥٣ / ٢٩.
(٤) رجال الشيخ: ٥٢ / ٣.

(٥) رجال النجاشي: ٣٠٤ / ٨٣٢.
(٦) رجال الشيخ: ٨٩ / ٢.

(٧) في نسخة " ت ": عيثمة.

(٨) رجال الشيخ: ٣٢٧ / ٧.
(٩) في نسخة " م ": جبابة.

(١٠) رجال الشيخ: ١٠٦ / ١.

(٣١٣)
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٦٥٩٦ - فاطمة بنت قيس:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (١).

٦٥٩٧ - فاطمة بنت هارون:
ابن موسى بن الفرات، روى عنها: التلعكبري، قالت (٢): سمعت

جدي موسى بن الفرات يقول: حدثني محمد بن أبي عمير بكتاب عبيد الله
بن علي الحلبي، ولم يسمع منها غير هذا الكتاب، في من لم يرو عن

األئمة (عليهم السالم)، رجال الشيخ (٣).
- ٦٥٩٨ قنوا بنت رشيد (٤):

من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).
٦٥٩٩ - كلثم الكرخية:

روى عنها: عبد الرحمن الشعيري، وهو أبو عبد الرحمن (٦) أحمد بن
داود البغدادي، من أصحاب الهادي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٧).

٦٦٠٠ - كلثوم بنت سليم:
روت عن الرضا (عليه السالم) كتابا، روى عنها: محمد بن إسماعيل بن

بزيع، رجال النجاشي (٨).
____________________

(١) رجال الشيخ: ٥٣ / ٢٤.
(٢) في نسختي " م " و " ت ": قال.

(٣) رجال الشيخ: ٤٥٢ / ١.
(٤) في هامش النسخ: زبيد (خ ل).

(٥) رجال الشيخ: ٣٢٧ / ٦.
(٦) في نسخة " ت ": أبو عبد الله.

(٧) رجال الشيخ: ٣٩٤ / ١.
(٨) رجال النجاشي: ٣١٩ / ٨٧٤.

(٣١٤)
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وذكرها ابن داود في باب الرجال حيث قال: كلثوم بن سليم، وقف
على الرضا (عليه السالم) (١)، انتهى. وفيه ماال يخفى.

٦٦٠١ - مغيرة:
موالة أبي عبد الله (عليه السالم)، من أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال الشيخ (٢).

٦٦٠٢ - منة:
تقدمت عند سعيدة (٣).

٦٦٠٣ - ميمونة:
من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله)، رجال الشيخ (٤).

٦٦٠٤ - نضرة األزدية:
روت أن عليا (عليه السالم) قال: ما رمدت عيني مذ تفل رسول الله (صلى الله عليه وآله)

في
عيني، من أصحاب علي (عليه السالم)، رجال الشيخ (٥).

____________________
(١) رجال ابن داود: ٢٦٨ / ٤١٥.

(٢) رجال الشيخ: ٣٢٧ / ٥.
(٣) تقدمت برقم: ٦٥٨٦.

(٤) رجال الشيخ: ٥٢ / ٦.

(٥) رجال الشيخ: ٨٩ / ٣.

(٣١٥)
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الخاتمة
تشتمل على فوائد: -

[الفائدة] األولى:
إذا ورد في الرواية عن أبي جعفر (عليه السالم) فالظاهر منه: الباقر (عليه السالم)، وعن

أبي جعفر الثاني (عليه السالم) فهو: الجواد (عليه السالم)، وقد يطلق ويراد منه: الجواد
(عليه السالم)،

فالتمييز يظهر من الرجال.
وكلما ورد عن أبي عبد الله (عليه السالم) فهو: الصادق (عليه السالم)، وكذا كلما ورد

عن أبي إسحاق (عليه السالم) كما صرح به الكشي عند ترجمة إبراهيم بن
عبد الحميد (١).

وإذا ورد عن أبي الحسن (عليه السالم) فالظاهر أنه: الكاظم (عليه السالم)، وعن أبي
الهادي (عليه الثالث فهو:  الحسن  أبي  السالم) وعن  الرضا (عليه  الثاني فهو:  الحسن 

السالم)،
وقد يطلق ويراد منه الرضا (عليه السالم) أو (٢) الهادي (عليه السالم)، فالتعيين يظهر من

رجالهم.
وكلما ورد عن أحدهما فهو: الباقر أو (٣) الصادق (عليهما السالم).

وكلما ورد عن أبي إبراهيم أو العبد الصالح أو عبد صالح أو عن الفقيه
فهو: الكاظم (عليه السالم)، وقد يطلق الفقيه ويراد منه: القائم (عليه السالم) كما يظهر من

باب حد حرم الحسين (عليه السالم) وفضل كربالء من التهذيب، حيث قال: محمد
____________________

(١) رجال الكشي: ٤٤٦ / ٨٣٩.
(٢ و ٣) في نسختي " م " و " ت " بدل أو: و.

(٣١٦)
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ابن عبد الله بن جعفر الحميري: كتب إلى الفقيه (عليه السالم) (١) (٢).
وقد يطلق الفقيه (٣) ويراد منه: العسكري (عليه السالم) كما صرح به في

التهذيب في باب صالة المضطر (٤).
وكلما ورد عن الرجل فالظاهر أنه: العسكري (عليه السالم).

وكلما ورد عن صاحب الناحية فالظاهر أنه: القائم (عليه السالم).
____________________
(١) التهذيب ٦: ٧٥ / ١٤٨ و ١٤٩.

(٢) والظاهر أنه القائم (عليه السالم) لمكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري. (منه قده).
انظر النجاشي: ٣٥٤ / ٩٤٩.

(٣) لم نطلع على إطالق الفقيه أو العالم على أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات الله
عليه، بل يطلق الفقيه على أبي الحسن علي بن محمد الهادي. والعالم على

المعصوم مطلقا، وذكر ذلك بعض المتأخرين لكنه سهو، م ح ق ي.
إطالق الفقيه على الهادي أكثر، (م ت).

(٤) التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٧.

(٣١٧)
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الفائدة الثانية
تشتمل على أسامي األئمة (عليهم السالم) وتأريخ والدتهم، وفوتهم، ومدة

عمرهم.
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم (صلى الله عليه وآله):

كنيته: أبو القاسم، ولد بمكة يوم الجمعة السابع عشر من ربيع األول
في عام الفيل، وبعث يوم السابع والعشرين من رجب، وله أربعون سنة.

وقبض بالمدينة مسموما يوم االثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشرة
من الهجرة، وله ثالث وستون سنة.

أمه: آمنة بنت وهب بن عبد مناف (١) (وبنته فاطمة (عليها السالم) ولدت بعد
المبعث بخمس سنين، وقبضت بعد أبيها بنحو مائة يوم (٢) (٣).

____________________
(١) انظر التهذيب ٦: ٢ باب ١.

(٢) راجع روضة الواعظين: ١٤٣، وفيها: وعاشت بعد أبيها اثنين وسبعين يوما،
وكشف الغمة ١: ٤٤٩، وفيه: خمسة وسبعين يوما، والمعارف البن قتيبة:

١٤٣، وفيه: مائة يوم.
(٣) روى الكليني - في الصحيح -: عن حبيب السجستاني قال: سمعت أبا جعفر (عليه السالم)

يقول: ولدت فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله) بعد مبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخمس سنين،
وتوفيت ولها ثمانية عشر سنة وخمسة وسبعون يوما، بقيت بعد أبيها (صلى الله عليه وآله) خمسة

وسبعون يوما، رواه في الصحيح، (م ت).
الكافي ١: ٣٨٠ / ١٠ باب مولد أمير المؤمنين (عليه السالم)، ولم يرد فيه: بقيت بعد

أبيها (صلى الله عليه وآله) خمسة وسبعون يوما، ووردت هذه العبارة في أول باب مولد الزهراء (عليها السالم)،
فالحظ.

وما بين القوسين لم يرد في نسختي " م " و " ت ". وأيضا ما بين القوسين لم يرد
في تحرير الفقه (تحرير األحكام) الذي اعتمده المصنف (قدس سره) كمصر في نقل هذه

الفائدة.
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علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أمير المؤمنين (عليه السالم):
كنيته: أبو الحسن، ولد بمكة في نفس الكعبة يوم الجمعة لثالث

عشرة ليلة خلت من رجب بعد عام الفيل بثالثين سنة.
وقبض (عليه السالم) قتيال بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر

رمضان سنة أربعين من الهجرة، وله يومئذ ثالث وستون سنة.
وأمه: فاطمة بنت أسد بن هاشم (١).

الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السالم):
كنيته: أبو محمد، ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة اثنين من

الهجرة.
وقبض بالمدينة مسموما في صفر (٢) سنة تسع وأربعين من الهجرة،

وله سبع وأربعون سنة.
أمه: فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) (٣).

الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السالم):
كنيته: أبو عبد الله، ولد بالمدينة آخر شهر ربيع األول سنة ثالث من

الهجرة (٤).
____________________

(١) انظر التهذيب ٦: ١٩ باب ٦، وإرشاد المفيد ١: ٥ و ٩.
(٢) في آخره، الكليني، (م ت). انظر الكافي ١: ٣٨٣ باب مولد الحسن بن علي

صلوات الله عليهما.
(٣) راجع التهذيب ٦: ٣٩ باب ١١.

(٤) قال ابن طاووس (رضي الله عنه) في ربيع الشيعة: إنه ولد (عليه السالم) بالمدينة يوم الثالثاء - وقيل:
يوم الخميس - لثالث خلون من شعبان - وقيل: لخمس خلون منه - سنة أربع من

الهجرة، ولم يكن بينه وبين أخيه الحسن (عليه السالم) إال الحمل، والحمل ستة أشهر،
انتهى.

وهذا مناف لقوله عند ذكر الحسن (عليه السالم) حيث قال: الحسن (عليه السالم) ولد بالمدينة ليلة
النصف من شهر رمضان سنة ثالث من الهجرة. (منه قده). إعالم الورى: ٢٥٢

و ٢٤٣.
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وقبض بكربالء من أرض العراق قتيال يوم االثنين - وقيل: يوم
الجمعة، وقيل: السبت - عاشر المحرم قبل الزوال سنة إحدى وستين من

الهجرة، وله ثمان وخمسون سنة.
أمه: فاطمة سيدة نساء العالمين (١).

علي بن الحسين زين العابدين (عليه السالم):
كنيته: أبو محمد، ولد بالمدينة سنة ثالث (٢) وثالثين من الهجرة (٣).

وقبض سنة خمس وتسعين، وله سبع وخمسون سنة.
أمه: شاه زنان بنت يزدجرد (٤) بن كسرى (٥).

____________________
(١) انظر التهذيب ١: ٤١ باب ١٥.

(٢) ثمان، في الكافي، وهو الصواب كما يظهر من السن، (م ت). الكافي ١: ٣٨٨
باب مولد علي بن الحسين (عليهما السالم).

(٣) في تأريخ الغفاري: أنه ولد يوم الجمعة منتصف شهر جمادى الثاني. (منه
قده). تأريخ نگارستان للغفاري: ١٣، وفيه: ولد يوم األحد الخامس من شعبان

سنة ثمان وثالثون.
(٤) وقال الشهيد (رحمه الله) في كتاب المزار من الدروس: بنت شيرويه بن كسرى ابروين،

وقيل: ابنة يزدجرد. (منه قده) الدروس الشرعية ٢: ١٢.
(٥) انظر التهذيب ٦: ٧٧ باب ٢٣، وإرشاد المفيد ٢: ١٣٧، وفيهما: ولد بالمدينة
سنة ثمان وثالثين... وأمه شاه زنان بنت شيرويه بن كسرى ابرويز. وقال األردبيلي
في جامع الرواة: ولد بالمدينة سنة ثالث وثالثين من الهجرة. انظر جامع الرواة ٢:

٤٦٣ الفائدة الثانية.
وفي تحرير الفقه (تحرير األحكام) الذي أعمده المصنف (قدس سره) كمصدر في هذه

الفائدة: ثالث وثالثين، كما في المتن.
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محمد بن علي بن الحسين الباقر (عليه السالم):
كنيته: أبو جعفر، ولد (١) بالمدينة سنة سبع من الهجرة.

وقبض بالمدينة سنة أربع عشرة ومائة، وله سبع وخمسون سنة.
أمه: أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السالم) (٢).

جعفر بن محمد الصادق (عليه السالم):
كنيته: أبو عبد الله، ولد (٣) بالمدينة سنة ثالث وثمانين من الهجرة.

وقبض بالمدينة في شوال سنة ثمان وأربعين ومائة، وله خمس
وستون سنة.

أمه: أم فروة بنت القاسم بن محمد النجيب بن أبي بكر (٤).
موسى بن جعفر الكاظم (عليه السالم):

كنيته: أبو محمد، ويكنى: أبا إبراهيم وأبا علي وأبا الحسن، ولد (٥)
باألبواء سنة ثمان (٦) وعشرين ومائة من الهجرة.

____________________
(١) في تأريخ الغفاري: أنه ولد يوم الجمعة غرة شهر رجب المرجب. (منه قده).

تأريخ نگارستان للغفاري: ١٤، وفيه: ولد السبت الثالث من صفر سنة ثمان
وخمسون.

(٢) انظر الكافي ١: ٣٩٠ باب مولد أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السالم) والتهذيب ٦:
٧٧ باب ٢٤، وإرشاد المفيد ٢: ١٥٨.

(٣) في تأريخ الغفاري: أنه ولد في السابع عشر من ربيع األول. (منه قده). تأريخ
نگارستان للغفاري: ١٤.

(٤) راجع الكافي ١: ٣٩٣ باب مولد أبيت عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السالم)، والتهذيب
٦: ٧٨ باب ٢٥، وإرشاد المفيد ٢: ١٧٩.

(٥) في تأريخ الغفاري: أنه ولد في سابع شهر صفر. (منه قده). تأريخ نگارستان:
.١٤

(٦) وقيل: تسع، في الكافي، (م ت). الكافي ١: ٣٩٧ باب مولد أبي الحسن
موسى بن جعفر (عليهما السالم).

(٣٢١)
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وقبض مسموما ببغداد في حبس السندي بن شاهك لست بقين (١)
من رجب سنة ثالث وثمانين ومائة، وله خمس (٢) وخمسون سنة.

أمه: أم ولد يقال لها: حميدة البربرية (٣).
علي بن موسى بن جعفر الرضا (عليه السالم):

كنيته: أبو القاسم، ويكنى أبا الحسن، ولد (٤) بالمدينة سنة ثمان
وأربعين ومائة من الهجرة.

وقبض بطوس في سناباد من أراضي خراسان في سنة ثالث ومائتين،
وله خمس وخمسون سنة.

أمه: أم ولد يقال لها: أم البنين (٥) (٦).
محمد بن علي بن موسى الجواد (عليه السالم):

كنيته: أبو جعفر، ولد (٧) بالمدينة في شهر رمضان سنة خمس
وتسعين ومائة من الهجرة.

وقبض ببغداد في آخر ذي القعدة سنة عشرين ومائتين، وله خمس
____________________

(١) خلون، في الكافي، (م ت). الكافي ١: ٣٩٧ باب مولد أبي الحسن موسى بن
جعفر (عليهما السالم).

(٢) وقيل: أربع، في الكافي، (م ت). المصدر السابق.
(٣) انظر التهذيب ٦: ٨١ باب ٢٩، وإرشاد المفيد ٢: ٢١٥.

(٤) في تأريخ الغفاري: أنه ولد يوم الجمعة الحادي عشر من شهر ذي القعدة الحرام. (منه
قده). تأريخ نگارستان للغفاري: ١٤، وفيه: يوم الخميس خمسة عشر من ذي القعدة.

(٥) في هامش النسخ: أم األنس (خ ل).
(٦) راجع الكافي ١: ٤٠٦ باب مولد أبي الحسن الرضا (عليه السالم)، والتهذيب ٦: ٨٣ باب

٣٣، وإرشاد المفيد ٢: ٢٤٧. وفي تحرير الفقه (تحرير األحكام) بدل سناباد:
سناباذ، وبدل أم البنين: أم أنس.

(٧) في تأريخ الغفاري: أنه ولد ليلة الجمعة الخامس عشر من رمضان المبارك. (منه
قده). تأريخ نگارستان للغفاري: ١٥، وفيه: ولد يوم تسعة عشر من شهر رمضان.

(٣٢٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وعشرون سنة (١).
أمه: أم ولد يقال لها: الخيزران (٢) (٣).

علي بن محمد بن علي بن موسى الهادي (عليه السالم):
كنيته: أبو الحسن، ولد بالمدينة منتصف ذي الحجة سنة اثني عشرة

ومائتين (٤) للهجرة.
وقبض بسر من رأى في رجب (٥) سنة أربع وخمسين ومائتين، وله

إحدى وأربعون سنة وتسعة أشهر (٦).
أمه: أم ولد يقال لها: سمانة (٧).

الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى العسكري (عليه السالم):
كنيته: أبو محمد، ولد (٨) بالمدينة في ربيع (٩) اآلخر سنة اثنين وثالثين

____________________
(١) وشهران وثمانية عشر يوما، في الكافي، (م ت). الكافي ١: ٤١١ باب مولد

أبي جعفر محمد بن علي الثاني (عليه السالم).
(٢) وفي إرشاد المفيد: يقال لها سبيكة. (منه قده). اإلرشاد ٢: ٢٧٣.

وقيل: سبيكة، في الكافي، (م ت). الكافي ١: ٤١١.
(٣) انظر التهذيب ٦: ٩٠ باب ٣٧.

(٤) وروي أربع عشر ومائتين، (م ت). انظر الكافي ١: ٤١٦ باب مولد أبي الحسن
علي بن محمد (عليهما السالم).

(٥) وروي: ألربع بقين من جمادى اآلخرة، (م ت). انظر الكافي ١: ٤١٦.
(٦) وستة أشهر وأربعون سنة على المولد اآلخر، في الكافي، (م ت). الكافي ١: ٤١٦.

(٧) راجع التهذيب ٦: ٩٢ باب ٤١، وفيه: وله يومئذ إحدى وأربعون سنة وسبعة
أشهر، وإرشاد المفيد ٢: ٢٩٧.

(٨) في تأريخ الغفاري: أنه ولد ليلة الجمعة الثامن من شهر ربيع الثاني. (منه قده).
تأريخ نگارستان: ١٥، وفيه: ولد يوم االثنين الرابع من شهر ربيع اآلخر.

(٩) وروي: في شهر رمضان، في الكافي، (م ت). الكافي ١: ٤٢٠ باب مولد أبي
محمد الحسن بن علي (عليهما السالم).
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ومائتين.
وقبض بسر من رأى لثمان خلون من ربيع األول سنة ستين ومائتين،

وله ثمان وعشرون سنة.
أمه: أم ولد يقال لها: حديث (١).

محمد بن الحسن المهدي الهادي القائم (٢) عليه أفضل الصلوات
وأكملها (٣):

ولد يوم الجمعة لثمان خلون من شعبان (٤) سنة ست (٥) وخمسين
ومائتين.

وأمه: ريحانة، ويقال لها: نرجس، ويقال لها: صيقل (٦)، ويقال لها:
سوسن (٧).

وكيله عثمان بن سعيد العمري أبو عمرو، وهو أول من نصبه
العسكري (عليه السالم)، ثم نص أبو عمرو على ابنه أبي جعفر محمد بن عثمان،

ونص أيضا اإلمام العسكري (عليه السالم).
فلما حضرت أبا جعفر محمد بن عثمان الوفاة واشتدت حاله حضر

عنده جماعة من وجوه الشيعة منهم: أبو علي بن همام وأبو عبد الله بن
____________________

(١) انظر التهذيب ٦: ٩٢ باب ٤٢ وإرشاد المفيد ٢: ٣١٣.
(٢) القائم، لم ترد في نسختي " م " و " ت ".

(٣) التسمية منهي عنها في أخبار كثيرة، واألحوط تركها، ولم يطلع المؤلف على
األخبار، م ح ق ي. انظر كتاب الغيبة: ٣٥٩ / ٣٢٢.

(٤) وفي األخبار الكثيرة أنه صلوات الله عليه ولد في ليلة النصف من شعبان، (م
ت). انظر الكافي ١: ٤٣١ باب مولد الصاحب (عليه السالم).

(٥) وقيل: خمس، في الكافي، (م ت). الكافي ١: ٣٤١.
(٦) في الخالصة: صقيل.

(٧) وقيل: مريم بنت زيد العلوية. (منه قده).
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محمد الكاتب وأبو عبد الله الباقطاني وأبو سهل إسماعيل بن علي النوبختي
وأبو عبد الله بن الوجناء (١) وغيرهم من وجوه األكابر، فقالوا له: إن حدث

أمر فمن يكون مكانك؟ فقال لهم: هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن
أبي بحر النوبختي، القاسم مقامي، والسفير بيني (٢) وبين صاحب األمر،

والوكيل، والثقة األمين، فارجعوا في أموركم إليه، وعولوا عليه (٣) في
مهامكم، فبذلك امرت، وقد بلغت.

ثم أوصى أبو القاسم بن روح إلى أبي الحسن علي بن محمد
السمري، فلما حضرته الوفاة سئل أن يوصي؟ فقال: لله أمره هو بالغه.

ومات (رحمه الله) سنة تسع وعشرين وثالثمائة.
وكل ما في هذه الفائدة نقلناه من كتاب تحرير الفقه (٤) والخالصة (٥).

____________________
(١) في نسختي " م " و " ت ": ابن أبو خيار.

(٢) كذا في النسخ، وفي الخالصة: بينكم.
(٣) عليه، لم ترد في نسخة " م ".

(٤) تحرير الفقه (تحرير األحكام) للعالمة (قدس سره) ١: ١٣١ حجري.
(٥) الخالصة: ٢٧٣ الفائدة الخامسة.

(٣٢٥)
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الفائدة الثالثة
قال العالمة في الخالصة: ذكر الشيخ وغيره في كثير من األخبار:

سعد بن عبد الله عن أبي جعفر، والمراد بأبي جعفر هنا: أحمد بن محمد
ابن عيسى، ويرد أيضا في بعض األخبار: الحسن بن محبوب عن أبي

القاسم، والمراد به: معاوية بن عمار (١).
وقال الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي في
أخبار كثيرة: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، قال:

والمراد بقولي: " عدة من أصحابنا " محمد بن يحيى وعلي بن موسى
الكمنذاني (٢) وداود بن كورة وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم بن هاشم.

قال: وكل ما ذكرته في كتابي المشار إليه " عدة من أصحابنا عن أحمد
ابن محمد بن خالد البرقي " (٣) فهم: علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن

عبد الله بن أذينة وأحمد بن عبد الله بن أمية وعلي بن الحسن.
____________________

(١) الخالصة: ٢٧١ الفائدة الثانية.
(٢) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت " والمصدر: الكمنداني.

(٣) في أوائل كتاب العتق من الكافي تفصيل هذه العدة اللذين رووا عن أحمد بن
محمد بن خالد ومحمد بن يحيى ومحمد بن جعفر أيضا. (منه قده).

نقول: قال الشيخ النوري (قدس سره): وفي الكافي في الباب التاسع من كتاب العتق:
عدة من أصحابنا (علي بن إبراهيم ومحمد بن جعفر ومحمد بن يحيى وعلي بن

محمد بن عبد الله القمي وأحمد بن عبد الله وعلي بن الحسين) جميعا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى... إلى آخره. هكذا في جملة من النسخ،
وفي بعضها: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان.. إلى

آخره. انظر الكافي ٦: ١٨٣ / ٥، وفيه: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن عثمان بن عيسى...، وخاتمة مستدرك الوسائل ٣: ٥٠٩ الفائدة الرابعة.

(٣٢٦)
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قال: وكل ما ذكرته في كتابي المشار إليه: " عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد (١) " فهم: علي بن محمد بن (٢) عالن ومحمد بن أبي عبد الله

ومحمد بن الحسن ومحمد بن عقيل الكليني (٣).
ثم قال العالمة (قدس سره): قد يغلط جماعة في اإلسناد من إبراهيم بن هاشم

إلى حماد بن عيسى فيتوهمونه حماد بن عثمان، وهو غلط، فان إبراهيم بن
هاشم لم يلق حماد بن عثمان (٤) بل هو حماد بن عيسى (٥) (٦).

____________________
(١) ذكره ابن طاووس في كتاب االستخارات، (م ت). انظر فتح األبواب بين ذوي

األلباب وبين رب األرباب في االستخارات: ١٨٢ / ١٨٦.
(٢) كأن لفظة " ابن " بين محمد وعالن سهو من قلم الناسخ كما يظهر من كتب

الرجال. (منه قده). انظر رجال النجاشي: ٢٦٠ / ٦٨٢، وفيه: المعروف بعالن.
(٣) الخالصة: ٢٧١ الفائدة الثالثة.

(٤) روى في الكافي في باب تحنيط الميت هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن
عثمان... إلى آخره. فانظر في ترجمتهما وال تغفل، (م ت). الكافي ٣: ١٤٤ / ٥.

(٥) الخالصة: ٢٨١ الفائدة التاسعة.
(٦) نقول: قال العالمة المامقاني في تنقيح المقال: قد وقع في بعض أسانيد الكافي

رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد [الكافي ٤: ٥٥٨ / ٤]، وحكم في محكي المنتقى
بسقوط الواسطة وجعلها ابن أبي عمير، لشيوع رواية إبراهيم عنه [حكاه المحقق

الكاظمي في التكملة. انظر تكملة الرجال ١: ١١ ومنتقى الجمان ٣: ٤٦٦] وعدم
روايته عن حماد، وشيوع رواية ابن أبي عمير عن حماد. وتنظر فيه في التكملة بأن
هذا في حماد بن عثمان موجه ألنه لم يلقه، وأما حماد بن عيسى فقد لقيه وروى

عنه كما يكشف عنه قول الصدوق (رحمه الله) في المشيخة: عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن حماد بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السالم)، قال: ويغلط أكثر

الناس في هذا اإلسناد فيجعلون مكان حماد بن عيسى: حماد بن عثمان، وإبراهيم
بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان، وإنما لقى حماد بن عيسى وروى عنه، انتهى

[مشيخة الفقيه ٤: ١٢٥]. فحيث ورد إبراهيم بن هاشم عن حماد حمل على أنه
ابن عيسى، انتهى ما في التكملة [تكملة الرجال ١: ١١٠].

وأقول: ما نقله عن الصدوق (رحمه الله) مما نطق به العالمة في أواخر الخالصة
[الخالصة: ٢٨١ الفائدة التاسعة] وابن داود أيضا [رجال ابن داود: ٣٠٧ التنبيه
الرابع] وتأمل بعض أساطين األواخر (وهو حجة االسالم الشفتي صاحب مطالع

األنوار في رجاله، منه مد ظله) في التغليط المذكور وقال: إنه ال استبعاد في رواية
إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان [انظر الكافي ٣: ١٤٤ / ٥] لكون حماد هذا

من أصحاب موالينا الصادق والكاظم والرضا (عليهم السالم) [رجال الشيخ: ١٨٦ / ١٣٨
و ٣٣٤ / ٢ و ٣٥٤ / ١] ومات في عصر موالنا الرضا (عليه السالم)، ومماته على ما في رجال

الكشي في سنة تسعين ومائة [رجال الكشي: ٣٧٢ / ٦٩٤] ووفاة الكاظم (عليه السالم) في
سنة ثالث وثمانين ومائة [الكافي ١: ٣٩٧ باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر

(عليه السالم)] فقد أدرك حماد بن عثمان من أيام موالنا الرضا (عليه السالم) سبع سنين، وقد عرفت
أن إبراهيم هذا من أصحابه (عليه السالم) [رجال الشيخ: ٣٥٣ / ٣٠]، فهو مع حماد في طبقة

واحدة في الجملة، فال استبعاد في روايته عنه. كما أن حماد بن عيسى أيضا من
أصحاب األئمة الثالثة (عليهم السالم)، [رجال الشيخ: ١٨٧ / ١٥١ و ٣٣٤ / ١] وغاية ما هناك

أنه مات في أيام موالنا الجواد (عليه السالم)، وأدرك من أيامه خمس سنين أو ستا. قال
النجاشي: إنه مات سنة تسع ومائتين، وقيل: ثمان ومائتين [رجال النجاشي:

١٤٢ / ٣٧٠] ووفاة الرضا (عليه السالم) في سنة ثالث أو ست ومائتين [الكافي ١: ٤٠٦ باب
مولد أبي الحسن الرضا (عليه السالم)] وهذا ال يقتضي تعين رواية إبراهيم بن هاشم عن ابن
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عيسى واستحالة روايته عن ابن عثمان. على أنا نقول: إن روايته عنه موجودة في
سند األخبار، فال وجه النكاره. والحاصل أن المقتضي للقول برواية إبراهيم بن

هاشم عن حماد بن عثمان موجود والمانع عنه مفقود، فتعين القول به.
والوجه في وجود المقتضي مضافا إلى ما عرفت من اتحادهما طبقة، شهادة

أسانيد الكافي بذلك، فإنها على أنحاء، منها: رواية إبراهيم عن حماد بواسطتين مع
التصريح بأنه ابن عيسى، وذلك في غاية الكثرة [الكافي ٣: ٤٣٥ / ١]، ومنها:
روايته عنه بغير واسطة مع التصريح بأنه ابن عثمان مثل ما في باب تحنيط الميت

من طهارة الكافي من روايته عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السالم) [الكافي ٣: ١٤٤ / ٥] وما في باب من يحل أن يأخذ

من الزكاة ومن ال يحل له من روايته عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السالم) [الكافي ٣: ٥٦٣ / ١٣، وفيه: عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان...] وما

في الوصية من باب الحج من روايته عن حماد بن عثمان، عن حريز، عمن ذكره، عن أبي
جعفر (عليه السالم) [الكافي ٤: ٢٨٦ / ٦] ومنها: روايته عنه من غير تقييد بابن عيسى وال ابن عثمان،

وذلك أيضا كثير [الكافي ٤: ٥٨ / ٢] وقد يدعى االطالق إلى ابن عيسى ألولوية إلحاق
المشتبه باألغلب، فتأمل. ومنها روايته عنه بواسطتين مع التصريح بأنه ابن عثمان، وهو

أيضا كثير [الكافي ٤: ٧٦ / ١] ومنها: روايته عنه بواسطتين مع االطالق وهذا أيضا كثير
[الكافي ٤: ٣٤ / ٢] لكن االطالق هنا ينصرف إلى ابن عثمان لكون الغلبة فيه.

وبالجملة فما بنى عليه الصدوق والعالمة وابن داود من عدم لقاء إبراهيم هذا
حماد بن عثمان والحكم باالرسال إذا وجدت رواية كذلك ال وجه له. انظر الرسائل

الرجالية للشفتي: ١٢٠ وتنقيح المقال ١: ٤٢.

(٣٢٧)
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الفائدة الرابعة...
الفائدة الرابعة

اعلم أن الشيخ الطوسي (قدس سره) ذكر أحاديث كثيرة في كتابي التهذيب
واالستبصار عن رجال لم يلق زمانهم، وإنما روى عنهم بوسائط وحذفها في
الكتابين، ثم ذكر في آخرهما طريقه إلى رجل رجل مما ذكره في الكتابين.

ثم قال: وقد أوردت جمال من الطرق إلى هذه المصنفات واألصول،
وقد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة (١).

وطريق الشيخ (رحمه الله) في التهذيب واالستبصار إلى هؤالء واحد.
فالطريق صحيح إن كان جميع رجاله ثقات إماميا.

وحسن إن كان الجميع إماميا ممدوحا، أو بعضه إماميا ممدوحا
وبعضه ثقة إماميا.

وقوي إن كان جميع رجاله ثقات مع فساد مذاهب الكل أو البعض،
____________________

(١) انظر مشيخة التهذيب ١٠ / ٨٨ ومشيخة االستبصار ٤: ٣٤٢.

(٣٢٩)
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أو بعضه ممدوحا إماميا وبعضه ثقة غير إمامي.
وضعيف إن كان جميع رجاله أو بعض رجاله ضعيفا أو مهمال.

وأنا أردت أن أذكر طريقه إلى كل رجل رجل على سبيل االجمال على ترتيب
حروف المعجم مما ذكره في آخر الكتابين ومما لم يذكره فيهما بل ذكره في

الفهرست، وكذا فعل الشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه (رحمه الله) في الفقيه، فنذكر
طريقه أيضا إلى كل رجل رجل على سبيل االجمال، ثم الكنى، ثم عنوان األخبار.

فطريق الشيخ الطوسي (قدس سره) إلى إبراهيم بن إسحاق ضعيف (١)، وإلى
إبراهيم بن هاشم صحيح (٢)، وكذا إلى أحمد بن إدريس (٣)، وإلى أحمد بن

____________________
(١) مشيخة التهذيب ١٠ / ٧٩، مشيخة االستبصار ٤: ٣٣٤، الفهرست: ٧ / ٩.

والطريق في مشيختي التهذيب واالستبصار هو: الشيخ المفيد أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله،
عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، عن محمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق األحمري.

وفي الفهرست ثالثة طرق: -
أبو القاسم علي بن شبل بن أسد الوكيل، عن أبي منصور ظفر بن حمدون بن شداد

البادرائي، عن إبراهيم بن إسحاق األحمري.
الحسين بن عبيد الله، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، عن أبي سليمان

أحمد بن نصير بن سعيد الباهلي المعروف بابن هراسة، عن إبراهيم األحمري.
أبو الحسين ابن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد

بن الحسن الصفار، عن إبراهيم.
(٢) الفهرست: ٤ / ٦.

جماعة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد
وأحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله كلهم، عن الحسن بن حمزة بن علي بن

عبيد الله العلوي، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه.
(٣) مشيخة التهذيب ١٠: ٣٤، مشيخة االستبصار ٤: ٣١١، الفهرست: ٨٦ / ٨١.

في مشيختي التهذيب واالستبصار طريقان هما أوال:
ما ذكرته عن أحمد بن إدريس، فقد رويته بهذه األسانيد [واألسانيد هي: " أ "

الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه،
عن محمد بن يعقوب. " ب " الحسين بن عبيد الله، عن أبي غالب أحمد ابن محمد الزراري

وأبي محمد هارون بن موسى التلعكبري وأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه وأبي
عبد الله أحمد بن أبي رافع الصيمري وأبي المفضل الشيباني وغيرهم كلهم، عن محمد بن

يعقوب. " ج " أحمد بن عبدون، عن أحمد بن أبي رافع وأبي الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن
نصر البزاز، عن محمد بن يعقوب]، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس.

وثانيا: أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله جميعا، عن أبي جعفر محمد بن
الحسين بن سفيان البزوفري، عن أحمد بن إدريس.

وأما طريق الفهرست: الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن جعفر بن سفيان
البزوفري، عن أحمد بن إدريس.

(٣٣٠)
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الحسن بن علي بن فضال ضعيف (١)، وإلى أحمد بن داود القمي صحيح (٢)،
وكذا إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي مما أخذه من كتاب الجامع، وأما
إلى نوادره فطريقه إليه ضعيف (٣)، وإلى أحمد بن محمد بن خالد صحيح (٤)،

____________________
(١) الفهرست: ٢٤ / ٧٢.

أبو الحسين بن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عنه.
أحمد بن عبدون، عن ابن الزبير، عن علي بن الحسن، عن أخيه.

(٢) مشيخة التهذيب ١٠: ٧٨، مشيخة االستبصار ٤: ٣٣٢، الفهرست: ٢٩ / ٨٧.
طريق مشيختي التهذيب واالستبصار هو: الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن

النعمان والحسين بن عبيد الله، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه.
طريق الفهرست: الحسين بن عبيد الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه.

(٣) الفهرست: ١٩ / ٦٣، وفيها ثالثة طرق، طريقان إلى كتابه الجامع وهما: -
عدة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد

والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وغيرهم، عن أحمد بن محمد بن سليمان
الزراري، قال: حدثنا به خال أبي محمد بن جعفر وعم أبي علي بن سليمان، قاال:

حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد.
أبو الحسين بن أبي جيد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد

ابن عيسى ومحمد بن عبد الحميد العطار جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
وطريق ثالث إلى نوادره هو: -

أحمد بن محمد بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن يحيى بن زكريا، عنه.
(٤) مشيخة التهذيب ١٠: ٤٤، مشيخة االستبصار ٤: ٣١٤، الفهرست: ٢٠ / ٦٥.

=

(٣٣١)
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وإلى أحمد بن محمد بن سعيد ضعيف (١)، وإلى أحمد بن محمد بن عيسى
صحيح كما قال في الفهرست: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته: عدة من

أصحابنا - منهم الشيخ المفيد (رحمه الله) -، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن
الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار وسعد جميعا، عن أحمد بن

محمد بن عيسى (٢). وال يضر جهالة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد
- على تقدير جهالته - ألن الظاهر أنه من مشايخ اإلجازة (٣).

طريق مشيختي التهذيب واالستبصار: ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن خالد،
ما رويته بهذه األسانيد [ذكرنا األسانيد عند ذكر الطريق إلى أحمد بن إدريس]، عن

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد.
وفي الفهرست أربعة طرق هي: -

" أ " الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد وأبو عبد الله الحسين
ابن عبيد الله وأحمد بن عبدون وغيرهم، عن أحمد بن محمد بن سليمان، عن علي

ابن الحسين السعد آبادي أبو الحسن القمي، عن أحمد بن أبي عبد الله.
" ب " محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون، عن

الحسن بن حمزة العلوي الطبري، عن أحمد بن عبد الله ابن بنت البرقي، قال:
حدثنا جدي أحمد بن محمد.

" ج " الحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وغيرهم، عن أبي المفضل
الشيباني، عن محمد بن جعفر بن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله.

" د " ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن أبي عبد الله.

____________________
(١) مشيخة التهذيب ١٠: ٧٧، مشيخة االستبصار ٤: ٣٢٩، الفهرست: ٢٨ / ٨٦.

الطريق إليه في مشيختي التهذيب واالستبصار والفهرست: أحمد بن محمد بن
موسى، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد.

(٢) الفهرست: ٢٥ / ٧٥، وفيه طريقان آخران هما:
عدة من أصحابنا - منهم الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد -، عن أحمد بن

محمد بن يحيى العطار، عن أبيه وسعد بن عبد الله، عنه.
ابن الوليد، عن محمد بن يحيى والحسن بن محمد بن إسماعيل، عن أحمد بن محمد.

(٣) انظر أمل اآلمل ٢: ٢٤ / ٦٣ والوجيزة: ١٥٣ / ١٢٠.

(٣٣٢)
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ثم لم أجد الكتب المنسوبة إلى أحمد بن محمد بن عيسى مشتمال
على مسائل الفقه إال كتاب النوادر وكتاب المتعة.

وطريق الشيخ (رحمه الله) في التهذيب واالستبصار إلى النوادر صحيح (١)، فإذا
وجد في التهذيب أو االستبصار حكم في غير باب المتعة فالظاهر فيه الصحة.

وإلى إسحاق بن عمار صحيح (٢)، وإلى إسماعيل بن أبي زياد
السكوني ضعيف (٣)، وإلى أيوب بن نوح صحيح (٤)، وكذا إلى جعفر بن

____________________
(١) مشيخة التهذيب ١٠: ٧٤، مشيخة االستبصار ٤: ٣٢٧، وفيهما طريقان إلى نوادره:

" أ " الشيخ المفيد أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم، عن
الحسن بن حمزة العلوي ومحمد بن الحسين البزوفري جميعا، عن أحمد بن

إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى.
" ب " الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين ابن أبي جيد جميعا، عن أحمد بن

محمد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى.
وذكر الشيخ (قدس سره) طريق آخر إليه قال فيه:

ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى، ما رويته بهذه األسانيد
[ذكرنا األسانيد في الطريق إلى أحمد بن إدريس] عن محمد بن يعقوب، عن عدة

من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى.
(٢) الفهرست: ١٥ / ٥٢، وفيه طريق واحد:

الشيخ أبو عبد الله المفيد والحسين بن عبيد الله، عن أبي جعفر محمد بن علي بن
الحسين بن بابويه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار،

عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق.
(٣) الفهرست: ١٣ / ٣٨، وفيها طريقان:

" أ " ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن
الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن السكوني.

" ب " الحسين بن عبيد الله، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن النوفلي، عن إسماعيل.

(٤) الفهرست: ١٦ / ٥٩، وفيه طريق واحد:
عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن أبيه ومحمد

ابن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري، عنه.

(٣٣٣)
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محمد بن قولويه (١)، وكذا إلى حريز بن عبد الله (٢)، وكذا إلى الحسن بن
سعيد (٣)، وكذا إلى الحسن بن محبوب كما قال في الفهرست: أخبرنا بجميع

____________________
(١) مشيخة التهذيب ١٠: ٧٩، مشيخة االستبصار ٤: ٣٣٢، الفهرست: ٤٢ / ١٤١.

الطريق في المشيخة: الشيخ المفيد أبي عبد الله والحسين بن عبيد الله جميعا،
عن جعفر بن محمد بن قولويه.

أما طريق الفهرست هو: جماعة من أصحابنا منهم محمد بن محمد بن النعمان
والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وغيرهم، عنه.

(٢) الفهرست: ٦٢ / ٢٥٠، وفيه ثالثة طرق:
" أ " محمد بن محمد بن النعمان، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبي القاسم

جعفر بن محمد العلوي الموسوي، عن ابن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز.
" ب " عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن

عبد الله وعبد الله بن جعفر ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس وعلي بن موسى بن
جعفر كلهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد

وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى الجهني، عن حريز.
" ج " الحسين بن عبيد الله، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن

إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز.
(٣) مشيخة التهذيب ١٠: ٦٣، مشيخة االستبصار ٤: ٣٢٠، الفهرست: ٥٣ / ١٩٧
و ٥٨ / ٢٣١، وفي المشيخة ثالثة طرق للحسين بن سعيد، وهي بعينها طرق الشيخ

إلى أخيه الحسن كما صرح بها في الفهرست (٥٣ / ١٩٧) عند ترجمته.
أما األول: الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله

وأحمد بن عبدون كلهم، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عنه.
الثاني: أبو الحسين ابن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن

الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد.
الثالث: محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد

ابن محمد، عن الحسين بن سعيد.
وقال الشيخ (قدس سره) في المشيخة أيضا: وما ذكرته عن الحسين بن سعيد (عن الحسن

خ ل)، عن زرعة، عن سماعة وفضالة بن أيوب والنضر بن سويد وصفوان بن يحيى،
فقد رويته بهذه األسانيد [ذكرنا األسانيد عند ذكر الطريق إلى أحمد بن إدريس] عن

الحسين بن سعيد، عنهم. انظر مشيخة التهذيب ٤: ٦٦ ومشيخة االستبصار ٤: ٣٢١.
وأما الفهرست ففيه طريقان:

أوال: ابن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن
أبان، عن الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران.

ثانيا: 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

ابن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد.

(٣٣٤)
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كتبه ورواياته: عدة من أصحابنا، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين
ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن هيثم بن أبي مسروق ومعاوية

ابن حكيم وأحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب (١).
وفي العدة شيخه المفيد (رحمه الله) كما يظهر من الفهرست عند ترجمة

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (٢) وغيره (٣).
وما ذكره العالمة في الخالصة من أن طريقه إلى الحسن بن محبوب

حسن، وإليه أيضا مما أخذه من كتبه ومصنفاته صحيح (٤) كأن منشأه ما
ذكره الشيخ في آخر التهذيب واالستبصار، حيث قال: ومن جملة ما ذكرته

عن الحسن بن محبوب، ما رويته بهذه األسانيد عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن الحسن بن محبوب (٥). ثم قال: وما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما

أخذته من كتبه ومصنفاته فقد أخبرني بها: الشيخ أبو عبد الله محمد بن
محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون، عن أبي الحسن

____________________
(١) الفهرست: ٤٦ / ١٦٢.

(٢) الفهرست: ١٥٦ / ٧٠٥.
(٣) مثل ترجمة إبراهيم بن هاشم القمي (الفهرست: ٤ / ٦) وترجمة أحمد بن محمد

ابن أبي نصر السكوني (الفهرست: ١٩ / ٦٣) وترجمة محمد بن قيس البجلي
(الفهرست: ١٣١ / ٥٩٠) وغيرهم.
(٤) الخالصة: ٢٧٦ الفائدة الثامنة.

(٥) مشيخة التهذيب ١٠: ٥٢، مشيخة االستبصار ٤: ٣١٥.

(٣٣٥)
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أحمد بن محمد بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن
أحمد بن محمد ومعاوية بن حكيم وهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن

محبوب (١).
وعلى ما نقلنا طريق الشيخ إليه صحيح مطلقا.

وإلى الحسن بن محمد بن سماعة قوي (٢)، وإلى (٣) الحسين بن
سعيد صحيح (٤)، وكذا إلى الحسين بن سفيان البزوفري (٥)، وكذا إلى
الحسين بن محمد (٦)، وإلى حفص بن البختري ضعيف (٧)، وكذا إلى

____________________
(١) مشيخة التهذيب ١٠: ٥٦ - ٦٢، مشيخة االستبصار ٤: ٣١٨ - ٣٢٠.

(٢) مشيخة التهذيب ١٠: ٧٥، مشيخة االستبصار ٤: ٣٢٨، الفهرست: ٥١ / ١٩٣،
في المشيخة طريقان:

" أ " أحمد بن عبدون، عن أبي طالب األنباري، عن حميد بن زياد، عن الحسن
ابن محمد بن سماعة.

" ب " الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم، عن أبي
عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة.

وفي الفهرست أيضا طريقان، األول كطريق المشيخة األول، والثاني: أحمد بن
عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن

ابن محمد بن سماعة.
(٣) في نسخة " م ": وكذا إلى.

(٤) مشيخة التهذيب ١٠: ٦٣، مشيخة االستبصار ٤: ٣٢٠، الفهرست: ٥٨ / ٢٣١،
وقد ذكرنا الطرق إليه عند ذكر الطريق إلى أخيه الحسن بن سعيد.

(٥) مشيخة التهذيب ١٠: ٨٧، مشيخة االستبصار ٤: ٣٤٢، والطريق فيهما: أحمد
ابن عبدون والحسين بن عبيد الله، عنه.

(٦) مشيخة التهذيب ١٠: ٣٦، مشيخة االستبصار ٤: ٣١٢، قال الشيخ (قدس سره) في المشيخة:
وما ذكرته عن الحسين بن محمد، فقد رويته بهذه األسانيد [تقدم ذكر هذه األسانيد عند

ذكر الطريق إلى أحمد بن إدريس] عن محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد.
(٧) الفهرست: ٦١ / ٢٤٤، وفيه طريق واحد: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن

ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عنه.

(٣٣٦)
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حماد بن عيسى (١)، وإلى حميد بن زياد صحيح (٢)، وإلى زيد الشحام
ضعيف (٣)، وإلى سعد بن عبد الله صحيح (٤)، وإلى سلمة بن الخطاب

____________________
(١) الفهرست: ٦١ / ٢٤٢، وفيه ثالثة طرق:

" أ " عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن أبيه، عن حماد.

" ب " ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران
وعلي بن حديد، عن حماد بن عيسى.

" ج " ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن أبي الصهبان،
عن أبي القاسم الكوفي، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد.

(٢) مشيخة التهذيب ١٠: ٣٩، مشيخة االستبصار ٤: ٣١٣، الفهرست: ٦٠ / ٢٣٩،
في المشيخة طريقان:

قال الشيخ (قدس سره) في األول: وما ذكرته عن حميد بن زياد، فقد رويته بهذه األسانيد
[تقدم ذكر هذه األسانيد عند ذكر الطريق إلى أحمد بن إدريس] عن محمد بن

يعقوب، عن حميد بن زياد.
وقال في الثاني: وأخبرني بجميع رواياته وكتبه: أحمد بن عبدون، عن أبي

طالب األنباري، عن حميد بن زياد.
وأما في الفهرست ثالثة طرق:

أوال: أحمد بن عبدون، عن أبي طالب األنباري، عن حميد.

ثانيا: عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عنه.
ثالثا: أحمد بن عبدون، عن أبي القاسم علي بن حبشي بن قوني بن محمد

الكاتب، عن حميد.
(٣) الفهرست: ٧١ / ٢٩٩، والطريق: ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد

وعدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن بابويه، عن أبيه ومحمد بن الحسن،
عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عنه.

(٤) مشيخة التهذيب ١٠: ٧٣، مشيخة االستبصار ٤: ٣٢٥، الفهرست: ٧٥ / ٣١٧،
في المشيخة طريقان:

" أ " الشيخ المفيد أبو عبد الله، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن
أبيه، عن سعد بن عبد الله.

" ب " الشيخ المفيد، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله.

وفي الفهرست أيضا طريقان:
" أ " عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن أبيه

ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله.
" ب " الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن

أبيه، عن سعد بن عبد الله.

(٣٣٧)
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ضعيف (١)، وإلى سهل بن زياد صحيح (٢)، وكذا إلى صفوان يحيى سوى
الكتب التي ذكرها ابن النديم، ويظهر من الفهرست أن الشيخ (رحمه الله) لم ير هذه

الكتب، فكل ما نقل الشيخ عن صفوان فالطريق إليه صحيح (٣)، وكذا إلى
____________________

(١) الفهرست: ٧٩ / ٣٣٥، وفيه طريق واحد:
ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن سعد بن عبد الله والحميري وأحمد بن إدريس

ومحمد بن الحسن الصفار، عنه.
(٢) مشيخة التهذيب ١٠: ٥٤، مشيخة االستبصار ٤: ٣١٦، الفهرست: ٨٠ / ٣٤٠.

قال الشيخ (قدس سره) في المشيخة: وما ذكرته عن سهل بن زياد، فقد رويته بهذه
األسانيد [ذكرناها عن ذكر الطريق إلى أحمد بن إدريس] عن محمد بن يعقوب، عن

عدة من أصحابنا - منهم علي بن محمد وغيره - عن سهل بن زياد.
وفي الفهرست طريقان:

" أ " ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد بن يحيى، عنه.

محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد والحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه.
(٣) مشيخة التهذيب ١٠: ٦٩، مشيخة االستبصار ٤: ٣٢٣، الفهرست: ٨٣ / ٣٥٧،

قال الشيخ (قدس سره) في المشيخة: وما ذكرته عن الحسين بن سعيد (عن الحسن خ ل) عن
زرعة، عن سماعة وفضالة بن أيوب والنضر بن سويد وصفوان بن يحيى، فقد رويته بهذه

األسانيد [تقدمت عند ذكر الطريق إلى أحمد بن إدريس] عن الحسين بن سعيد، عنهم (رحمهم الله).
أما الفهرست ففيه أربعة طرق:

أوال: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عنه.
ثانيا: 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 ابن يزيد، عنه.
ثالثا: الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد جميعا، عن أحمد بن محمد بن

يحيى، عن أبيه والحسين بن سعيد، عنه.
رابعا: وهو ما كان إلى كتبه التي ذكرها ابن النديم -: أحمد بن عبدون، عن ابن

الزبير، عن زكريا بن شيبان، عنه.

(٣٣٨)
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عاصم بن حميد (١)، وإلى العباس بن معروف ضعيف (٢)، وإلى عبد الله بن
مسكان صحيح (٣)، وإلى عبيد الله بن أبي زيد أحمد األنباري حسن ألن فيه

أحمد بن عبدون (٤). وقال العالمة طريقه إليه صحيح (٥).
وإلى علي بن إبراهيم بن هاشم صحيح (٦)، وإلى علي بن أسباط

____________________
(١) الفهرست: ١٢٠ / ٥٤٣، وفيه طريقان:

" أ " أبو عبد الله المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين، عن ابن الوليد، عن
الصفار وسعد، عن محمد بن عبد الحميد والسندي بن محمد عنه.

" ب " االسناد السابق عن سعد والحميري، عن أحمد بن محمد، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد.
(٢) الفهرست: ١١٨ / ٥٢٩، وفيه طريق واحد:

جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه.
(٣) الفهرست: ١٦٨ / ٤٤٠ (طبعة مؤسسة نشر الفقاهة)، وفيه طريق واحد:

الحسين بن عبيد الله، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير وصفوان جميعا، عنه.

(٤) مشيخة التهذيب ١٠: ٨٨، مشيخة االستبصار ٤: ٣٤٢، الفهرست: ١٠٣ / ٤٤٥ إال أن
في الفهرست: عبد الله بن أحمد بن أبي زيد، وفي مجمع الرجال ٣: ٢٥٨ نقال عن الفهرست:

عبد الله بن أبي زيد، وفي رجال النجاشي: ٢٣٢ / ٦١٧: عبيد الله بن أبي زيد أحمد.
والطريق إليه في المشيخة والفهرست واحد: أحمد بن عبدون، عنه.

(٥) الخالصة: ٢٧٦ الفائدة الثامنة.
(٦) مشيخة التهذيب ١٠: ٢٩، مشيخة االستبصار ٤: ٣١٠، الفهرست: ٨٩ / ٣٨١.

قال الشيخ (قدس سره) في المشيخة: وما ذكرته عن علي بن إبراهيم، فقد رويته بهذه
األسانيد [ذكرنا هذه األسانيد عند ذكر الطريق إلى أحمد بن إدريس] عن محمد بن

يعقوب، عن علي بن إبراهيم.
وأخبرني أيضا برواياته الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين
ابن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي

الطبري، عن علي بن إبراهيم بن هاشم.
وفي الفهرست طريقان:

" أ " جماعة، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري، عن علي بن إبراهيم.
" ب " الشيخ المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن أبيه ومحمد

بن الحسن وحمزة بن محمد العلوي ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي إبراهيم.

(٣٣٩)
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ضعيف (١)، وإلى علي بن جعفر صحيح (٢)، وإلى علي بن حاتم القزويني
ضعيف (٣)، وكذا إلى علي بن الحسن بن فضال (٤)، وكذا إلى علي بن

____________________
(١) الفهرست: ٩٠ / ٣٨٥، وفيه طريقان:

" أ " الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن
محمد بن أحمد بن قتادة، عن موسى بن جعفر البغدادي، عنه.

" ب " ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن علي بن أسباط.

(٢) مشيخة التهذيب ١٠: ٨٦، مشيخة االستبصار ٤: ٣٤٠، الفهرست: ٨٧ / ٣٧٨.
طريق المشيخة: الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه،

عن العمركي النيسابوري البوفكي، عن علي بن جعفر.
وطريقان في الفهرست هما:

أوال: جماعة، عن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن
العمركي الخراساني البوفكي، عن علي بن جعفر.

ثانيا: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن أبيه، عن سعد والحميري وأحمد
ابن إدريس وعلي بن موسى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم البجلي، عنه.

(٣) مشيخة التهذيب ١٠: ٨٠، مشيخة االستبصار ٤: ٣٣٥، الفهرست: ٩٨ / ٤٢٦.
طريق المشيخة والفهرست واحد: الشيخ أبو عبد الله المفيد وأحمد بن عبدون،

عن أبي عبد الله الحسين بن علي شيبان القزويني، عن علي بن حاتم.
(٤) مشيخة التهذيب ١٠: ٥٥، مشيخة االستبصار ٤: ٣١٧، الفهرست: ٩٢ / ٣٩٢.

في المشيخة والفهرست طريق واحد: أحمد بن عبدون، عن علي محمد بن
الزبير، عن علي بن الحسين بن فضال.

(٣٤٠)
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الحسن الطاطري (١)، وإلى علي بن الحسين بن بابويه صحيح (٢)، وكذا إلى
علي بن مهزيار (٣)، وإلى عمار الساباطي قوي (٤)، وإلى عمرو بن سعيد

ضعيف (٥)، وإلى الفضل بن شاذان حسن (٦)، وما ذكره العالمة وابن داود
____________________

(١) مشيخة التهذيب ١٠: ٧٦، مشيخة االستبصار ٤: ٣٢٨، الفهرست ٩٢ / ٣٩١.
طريق المشيخة: أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن أبي

الملك أحمد بن عمر بن كيسبة، عن علي بن الحسن الطاطري.
طريق الفهرست: أحمد بن عبدون، عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير،

عن علي بن الحسن بن فضال وأبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة النهدي جميعا، عنه.
(٢) مشيخة التهذيب ١٠: ٧٥، مشيخة االستبصار ٤: ٣٢٧، الفهرست: ٩٣ / ٣٩٣.
طريق المشيخة: الشيخ المفيد، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه علي.
طريق الفهرست: الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله، عن أبي جعفر بن بابويه، عن أبيه.
(٣) مشيخة التهذيب ١٠: ٨٥، مشيخة االستبصار ٤: ٣٣٨، الفهرست: ٨٨ / ٣٨٠.

طريق المشيخة: الشيخ المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن
أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد

ابن إدريس كلهم، عن أحمد بن محمد بن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار.
وطريق الفهرست كما في المشيخة، إال أن في الفهرست بدل الشيخ المفيد: جماعة.

(٤) الفهرست: ١١٧ / ٥٢٦.
والطريق فيه: الشيخ المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد والحميري،

عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المديني، عن مصدق بن صدقة، عنه.
(٥) الفهرست: ١١٠ / ٤٨٧.

ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن عمران بن
موسى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عنه.

(٦) مشيخة التهذيب ١٠: ٤٧، مشيخة االستبصار ٤: ٣١٥، الفهرست: ١٢٤ / ٥٦٣.
قال الشيخ (رحمه الله) في المشيخة: ما ذكرته عن الفضل بن شاذان، ما رويته بهذه
األسانيد [تقدمت مع ذكر الطريق إلى أحمد بن إدريس] عن محمد بن يعقوب، عن

علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان.
وفي الفهرست طريقان:

" أ " الشيخ المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن محمد بن
الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عنه.

" ب " محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن حمزة بن محمد العلوي، عن
أبي نصر قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه، عنه.

(٣٤١)
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من أن طريق الشيخ إليه صحيح (١) موقوف على توثيق علي بن محمد بن
قتيبة أو على توثيق محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني بال واسطة.

وإلى محمد بن أبي عمير حسن (٢)، وإلى محمد بن أحمد بن داود
القمي صحيح (٣)، وكذا إلى محمد بن أحمد بن يحيى األشعري (٤)، وكذا

____________________
(١) الخالصة: ٢٧٦ الفائدة الثامنة، رجال ابن داود: ٣٠٨ تنبيه رقم ٩.

(٢) مشيخة التهذيب ١٠: ٧٩، مشيخة االستبصار ٤: ٣٣٣، الفهرست: ١٤٢ / ٦١٧.
طريق المشيخة: الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله جميعا، عن أبي القاسم

جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبي القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي، عن
عبيد الله بن أحمد بن نهيك عن أبي أبي عمير.

وأما في الفهرست خمسة طرق:
" أ " جماعة، عن ابن بابويه، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد

والحميري، عن إبراهيم بن هاشم، عنه.
" ب " ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد ومحمد

ابن الحسين وأيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عيسى بن عبيد، عنه.
" ج " ابن بابويه، عن أبيه وحمزة بن محمد العلوي ومحمد بن علي ماجيلويه،

عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عنه.
" د " جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك، عنه.

" ه " جماعة، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد الموسوي، عن ابن نهيك، عنه.

(٣) مشيخة التهذيب ١٠: ٧٨، مشيخة االستبصار ٤: ٣٣٢، الفهرست: ١٣٦ / ٦٠٣.
طريق المشيخة: محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله، عن أبي

الحسن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه.
طريق الفهرست: الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم، عنه.

(٤) مشيخة التهذيب ١٠: ٧١، مشيخة االستبصار ٤: ٣٢٣، الفهرست ١٤٤ / ٦٢٢.
في المشيخة أربعة طرق:

" أ " الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم، عن أبي جعفر
محمد بن الحسين بن سفيان، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى.

" ب " أبو الحسين بن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن
يحيى وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى.

" ج " الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى.

" د " الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم، عن أبي
محمد الحسن بن حمزة العلوي وأبي جعفر محمد بن الحسين البزوفري جميعا، عن

أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى.
وفي الفهرست ثالثة طرق:

" أ " عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة القمي، عن محمد بن أحمد بن يحيى.
" ب " الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد جميعا، عن أحمد بن محمد بن

يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى.
" ج " جماعة، عن أبي جعفر بن بابويه، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن أحمد

ابن إدريس ومحمد بن يحيى، عنه.

(٣٤٢)
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إلى محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني بال واسطة (١)، والظاهر أنه
النيشابوري كما ذكرنا في الحاشية عند ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع (٢).

وإلى محمد بن الحسين الصفار صحيح (٣)، وكذا إلى محمد بن الحسين بن
____________________

(١) مشيخة التهذيب ١٠: ٣٧، مشيخة االستبصار ٤: ٣١٢.
قال الشيخ (رحمه الله) في المشيخة: وما ذكرته عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن

شاذان، فقد رويته بهذه األسانيد [تقدمت عند ذكر الطريق إلى أحمد بن إدريس] عن
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل.

(٢) تقدم برقم: ٤٤٨٢ / ١٢٦.
(٣) مشيخة التهذيب ١٠: ٧٣، مشيخة االستبصار ٤: ٣٢٥، الفهرست: ١٤٣ / ٦٢١.

في المشيخة طريقان:
" أ " محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم،

عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عنه.
" ب " أبو الحسين بن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسين الصفار.

وفي الفهرست ثالثة طرق:
" أ " ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عنه.

" ب " جماعة، عن ابن بابويه، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار.
" ج " الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه عن الصفار.

(٣٤٣)
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الوليد (١)، وإلى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ضعيف (٢)، وكذا إلى محمد
ابن عبد الجبار (٣)، وإلى محمد بن علي بن بابويه صحيح (٤)، وإلى محمد بن
علي الحلبي ضعيف (٥)، وإلى محمد بن علي ابن الفضل صحيح (٦)، وكذا إلى

____________________
(١) مشيخة التهذيب ١٠: ٧٥، مشيخة االستبصار ٤: ٣٢٧، الفهرست: ١٥٦ / ٧٠٤.

طريق المشيخة: الشيخ أبو عبد الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه
ومحمد بن الحسن بن الوليد.
أما في الفهرست فثالثة طرق:

" أ " ابن أبي جيد، عنه.
" ب " جماعة، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه.

" ج " جماعة، عن أبي جعفر بن بابويه، عنه.
(٢) الفهرست: ١٤٠ / ٦٠٧، وفيه طريق واحد:

ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عنه.
(٣) الفهرست: ١٤٧ / ٦٢٩، وفيه طريق واحد.

ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن سعد والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن
إدريس، عنه.

(٤) مشيخة التهذيب ١٠: ٧٧، مشيخة االستبصار ٤: ٣٣٢، الفهرست: ١٥٦ / ٧٠٥.
طريق المشيخة: محمد بن محمد بن النعمان، عنه.

طريق الفهرست: الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله وأبو الحسين جعفر بن
الحسن بن حسكة القمي وأبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني كلهم، عنه.

(٥) الفهرست: ١٣٠ / ٥٨٦، وفيه طريق واحد:
ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن

فضال، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عنه.
(٦) الفهرست: ١٥٩ / ٧٠٨، وفيه طريقان:

" أ " الشريف أبو محمد المحمدي، عنه.
" ب " جماعة، عن التلعكبري، عنه.

(٣٤٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

محمد بن علي بن محبوب (١) (٢)، وكذا إلى محمد بن عيسى اليقطيني (٣)،
وإلى محمد بن مسعود العياشي ضعيف (٤)، وإلى محمد بن يحيى العطار
صحيح (٥)، وكذا إلى محمد بن يعقوب الكليني (٦) (٧)، وإلى مسمع

____________________
(١) فيه شئ، فإن الطريق: الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى

العطار، عن أبيه، عنه، (م ت).
نقول: الظاهر لوقوع أحمد بن محمد بن يحيى في الطريق والذي لم يرد تصريح بتوثيقه.
(٢) مشيخة التهذيب ١٠: ٧٢، مشيخة االستبصار ٤: ٣٢٤، الفهرست: ١٤٥ / ٦٢٣.

طريق المشيخة: الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار،
عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب.

وفي الفهرست ثالثة طرق:
" أ " الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن

أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب.
" ب " جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عنه.

" ج " جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن
أحمد بن إدريس، عنه.

(٣) الفهرست: ١٤٠ / ٦١١.
والطريق فيه: جماعة، عن التلعكبري، عن ابن همام، عنه.

(٤) الفهرست: ١٣٦ / ٦٠٤.
والطريق فيه: جماعة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن

مسعود العياشي، عن أبيه.
(٥) مشيخة التهذيب ١٠: ٣٣، مشيخة االستبصار ٤: ٣١١.

قال الشيخ (قدس سره): وما ذكرته عن محمد بن يحيى العطار، فقد رويته بهذه األسانيد
[ذكرناها عند ذكر الطريق إلى أحمد بن إدريس] عن محمد بن يعقوب، عن محمد ابن يحيى العطار.

(٦) في نسخة " أ " زيادة: صحيح.
(٧) مشيخة التهذيب ١٠: ٥، مشيخة االستبصار ٤: ٣٠٥، الفهرست: ١٣٥ / ٦٠٢.

في المشيخة ثالثة طرق:
" أ " الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد

ابن قولويه، عن محمد بن يعقوب.
" ب " الحسين بن عبيد الله، عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري وأبي محمد هارون
ابن موسى التلعكبري وأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه وأبي عبد الله أحمد بن أبي

رافع الصيمري وأبي المفضل الشيباني وغيرهم كلهم، عن محمد بن يعقوب الكليني.
" ج " أحمد بن عبدون، عن أحمد بن أبي رافع وأبي الحسين عبد الكريم بن

عبد الله بن نصر البزاز، عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني.
وفي الفهرست ثالثة طرق أيضا، اثنان منها ما مر عن المشيخة في " ب " و " ج "

والثالث: السيد المرتضى، عن أبي الحسين أحمد بن علي بن سعيد الكوفي، عن
محمد بن يعقوب الكليني.

(٣٤٥)
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ابن عبد الملك ضعيف (١)، وإلى معاوية بن عمار صحيح (٢)، وإلى المفضل
بن صالح ضعيف (٣)، وإلى موسى بن جعفر البغدادي صحيح (٤)،

وكذا إلى موسى بن القاسم ابن معاوية (٥)، وكذا إلى النضر بن
____________________

(١) الفهرست: ١٢٨ / ٥٨٣، وفيه: كردين بن مسمع بن عبد الملك بن مسمع، وفي رجال
النجاشي: ٤٢٠ / ١١٢٤: مسمع بن عبد الملك بن مسمع... الملقب كردين، فالحظ.

الطريق في الفهرست: أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن
علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الربيع، عن محمد بن الحسن بن شمون،

عن عبد الله األصم بن عبد الرحمن األصم، عنه.
(٢) الفهرست: ١٦٦ / ٧٣٥، وفيه طريقان:

األول: جماعة، عن أبي جعفر بن بابويه، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عنه.
الثاني: أحمد بن محمد بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن الحسن
ابن عتبة بن عبد الرحمن الكندي، عن محمد بن مسكين، عن معاوية بن عمار.

(٣) الفهرست: ١٧٠ / ٧٦٣، وفيه طريق واحد:
جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

الحسن بن علي بن فضال، عنه.
(٤) الفهرست: ١٦٢ / ٧١٧، والطريق فيه:

جماعة، عن أبي جعفر بن بابويه، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن
إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عنه.

(٥) مشيخة التهذيب ١٠: ٨١، مشيخة االستبصار ٤: ٣٣٥، الفهرست: ١٦٢ / ٧١٦.
الطريق في المشيخة: الشيخ أبو عبد الله المفيد، عن أبي جعفر محمد بن علي بن
الحسين بن بابويه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار
وسعد بن عبد الله، عن الفضل بن غانم وأحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم.

وفي الفهرست طريقان:
" أ " جماعة، عن أبي جعفر بن بابويه، عن محمد بن الحسن، عنه.

" ب " ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله، عن الفضل
ابن عامر وأحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم.

(٣٤٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

سويد (١)، وإلى هارون بن مسلم ضعيف (٢)، وكذا إلى يعقوب بن يزيد (٣)،
وإلى يونس بن عبد الرحمن صحيح (٤).

____________________
(١) مشيخة التهذيب ١٠: ٦٨، مشيخة االستبصار ٤: ٣٢٢، الفهرست: ١٧١ / ٧٧٠.

طريق الشيخ إليه هو طريقه إلى الحسين بن سعيد، حيث قال (قدس سره): وما ذكرته
عن الحسين بن سعيد (عن الحسن خ ل)، عن زرعة، عن سماعة وفضالة بن أيوب

والنضر بن سويد وصفوان بن يحيى، فقد رويته بهذه األسانيد [تقدمت عند ذكر
الطريق إلى الحسين بن سعيد] عن الحسين بن سعيد، عنهم.

وفي الفهرست طريقان:
أوال: جماعة، عن أبي جعفر بن بابويه، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن

محمد بن عيسى، عنه.
ثانيا: ابن بابويه، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد والحميري ومحمد بن

يحيى وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله محمد بن خالد
البرقي والحسين بن سعيد جميعا، عنه.

(٢) الفهرست: ١٧٦ / ٧٨٣، وفيه طريقان:
األول: ابن بطة، عن أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم، عنه.

الثاني: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عنه.
(٣) الفهرست: ١٨٠ / ٨٠٣، وفيه طريق واحد:

ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن سعد والحميري، عنه.
(٤) مشيخة التهذيب ١٠: ٨٢، مشيخة االستبصار ٤: ٣٣٦، الفهرست: ١٨١ / ٨٠٩.

في المشيخة ثالثة طرق:
" أ " محمد بن محمد بن النعمان، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه

ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري وعلي بن إبراهيم بن هاشم، عن
إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي، عن يونس.

" ب " الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم، عن الحسن
ابن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس.

" ج " الحسين بن عبيد الله، عن أبي المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن
عبيد الله بن المطلب الشيباني، عن أبي العباس محمد بن جعفر بن محمد الرزاز،

عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن يونس بن عبد الرحمن.
وفي الفهرست أربعة طرق:

" أ " جماعة، عن أبي جعفر بن بابويه، عن محمد بن الحسن، وعن أحمد بن
محمد بن الحسن، عن أبيه، عنه.

" ب " ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن سعد والحميري وعلي بن
إبراهيم ومحمد بن الحسن الصفار كلهم، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن

مرار وصالح بن السندي، عنه.
" ج " أبو جعفر بن بابويه، عن حمزة بن محمد العلوي ومحمد بن علي

ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل وصالح، عنه.
" د " ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عنه.

(٣٤٧)
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وطريق الشيخ محمد بن علي بن بابويه في كتاب من ال يحضره
الفقيه إلى أبان بن تغلب ضعيف (١)، وإلى أبان بن عثمان األحمر

صحيح (٢)، وكذا إلى إبراهيم بن أبي البالد (٣)، وكذا إلى إبراهيم بن أبي زياد
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ٢٣، وفيها طريق واحد:
أبوه علي بن الحسين بن بابويه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن

صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عن أبي علي صاحب الكلل، عن أبان بن تغلب.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٨٣.

محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد وأيوب
ابن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير

وصفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان األحمر.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٦٨.

أبوه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب،
عن إبراهيم بن أبي البالد.

(٣٤٨)
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الكرخي (١)، وكذا إلى إبراهيم بن أبي محمود (٢)، وإلى إبراهيم بن أبي
يحيى المدني قوي (٣)، وإلى إبراهيم بن سفيان ضعيف (٤)، وإلى إبراهيم

ابن عبد الحميد حسن (٥)، وإلى إبراهيم بن عمر اليماني صحيح (٦)، وإلى
إبراهيم ابن محمد الثقفي ضعيف (٧)، وإلى إبراهيم بن محمد الهمداني

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ٦١.

أبوه علي بن الحسين بن بابويه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن
محمد بن أبي عمير، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١٤، وفيها ثالثة طرق:
" أ " محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن

أبي محمود.
" ب " أبوه، عن الحسن بن أحمد المالكي، عن أبيه، عن إبراهيم.

" ج " محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي محمود.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٩٧، وفيها بدل المدني: المدائني.
محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن

الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدائني.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٢.

محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي
الكوفي، عن محمد بن سنان، عن إبراهيم بن سفيان.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٥٤، وفيها طريقان:
" أ " محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف،

عن سعدان بن مسلم، عن إبراهيم بن عبد الحميد الكوفي.
" ب " أبوه علي، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

عن إبراهيم بن عبد الحميد.
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٩٥.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن
إبراهيم بن عمر اليماني.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٦، وفيها طريقان:
" أ " أبوه علي بن الحسين بن بابويه، عن عبد الله بن الحسين المؤدب، عن أحمد

ابن علي األصبهاني، عن إبراهيم بن محمد الثقفي.
" ب " محمد بن الحسن، عن أحمد بن علوية األصبهاني، عن إبراهيم بن محمد

الثقفي.

(٣٤٩)
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حسن (١) وإلى إبراهيم بن مهزيار صحيح (٢)، وكذا إلى إبراهيم بن ميمون بياع
الهروي على الظاهر (٣) (٤)، وإلى إبراهيم بن هاشم صحيح (٥)، وكذا إلى

أحمد بن أبي عبد الله (٦)، وكذا إلى أحمد بن الحسن الميثمي (٧)، وكذا إلى
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ٧٩.
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم

ابن محمد الهمداني.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٤٤.

أبوه، عن الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار.
(٣) فيه: الحسين بن الحسن بن أبان، ولم أجد توثيقه في كتب الرجال، والظاهر أنه
من مشايخ اإلجازة، والحديث منقول من كتاب الحسين بن سعيد، فال يضر جهالته

على قدير جهالته. (منه قده).
نقول: وثقه ابن داود عند ترجمة محمد بن أورمة. انظر رجال ابن داود: ٢٧٠ / ٤٣١.

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٦٣.
محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن

حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن إبراهيم بن ميمون بياع الهروي مولى
آل الزبير.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١٣٣، وفيها طريقان:
" أ " أبوه علي بن الحسين بن بابويه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله

وعبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن هاشم.
" ب " محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم.

(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٢٦.
أبوه ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد

بن أبي عبد الله البرقي.
(٧) مشيخة الفقيه ٤: ١٣١.

محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن
محمد بن الحسن بن زياد، عن أحمد بن الحسن الميثمي.

(٣٥٠)
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أحمد بن عائذ على ما قالوا (١) (٢)، وإلى أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي صحيح (٣)، إلى أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ضعيف (٤)،
وإلى أحمد بن محمد بن عيسى األشعري صحيح (٥)، وكذا إلى أحمد بن

____________________
(١) فيه: الحسن بن علي الوشاء، ولم أجد توثيقه في كتب الرجال، نعم ذكر

النجاشي في أنه مدحا عظيما، وعد القوم حديثه من الصحاح. (منه قده).
انظر رجال النجاشي: ٣٩ / ٨٠. وقال الشهيد الثاني (قدس سره) في مسالك األفهام

(١٠: ٣٨) كتاب التدبير عند ذكر رواية في طريقها الوشاء: وعمل بمضمونها كثير من
المتقدمين والمتأخرين ونسبوها إلى الصحة، انتهى. علما أن العالمة (قدس سره) صحح نفس

الرواية في المختلف. انظر مختلف الشيعة: ٦٣٦ (حجري)، والتهذيب ٨: ٢٦١ / ٩٥٢.
لكن المصنف غفل عن توثيقه [أي الحسن بن علي الوشاء] في النجاشي حيث

قال: كان هذا الشيخ عينا من عيون الطائفة. وهو من ألفاظ التوثيق كما في
الدراية، (م ت).

انظر رجال النجاشي: ٣٩ / ٨٠، والوجيزة في علم الدراية: ٥، والرواشح
السماوية: ٦٠ الراشحة الثانية عشر.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٥.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي

الوشاء، عن أحمد بن عائذ.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ١٨، وفيها طريقان:

األول: أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.

الثاني: أبوه ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ١٣٥.
محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني

الكوفي مولى بني هاشم.
(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١١٢.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري
جميعا، عن محمد بن محمد بن عيسى األشعري.

(٣٥١)
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محمد بن مطهر (١)، وكذا إلى أحمد بن هالل (٢)، وإلى إدريس بن زيد
حسن (٣) كذا في الخالصة (٤)، وإلى إدريس بن عبد الله بن سعد األشعري
القمي صحيح (٥)، إلى إدريس بن هالل ضعيف (٦)، وإلى إسحاق بن عمار

صحيح (٧)، وإلى إسحاق بن يزيد ضعيف (٨)، وكذا إلى أسماء بنت
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ١١٩.
أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري

جميعا، عن محمد بن محمد بن مطهر.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٨.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هالل.
(٣) فيه: محمد بن علي ماجيلويه. (منه قده).

نقول: لم يرد تصريح بتوثيقه في كتب الرجال.
(٤) الخالصة: ٢٨١ الفائدة الثامنة، مشيخة الفقيه ٤: ٨٩.

محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن إدريس
ابن زيد.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٩.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر

ابن بشير، عن حماد بن عثمان، عن إدريس بن عبد الله بن سعد األشعري القمي.
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٨٥.

محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان، عن إدريس بن هالل.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ٥.
أبوه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن

يحيى، عن إسحاق بن عمار.
(٨) مشيخة الفقيه ٤: ٩٥.

محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن
أبي عبد الله البرقي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن المثنى بن

الوليد، عن إسحاق بن يزيد.

(٣٥٢)
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عميس في خبر رد الشمس (١)، وكذا إلى إسماعيل بن أبي فديك (٢)، وإلى
إسماعيل بن جابر صحيح (٣) على قول (٤)، وإلى إسماعيل الجعفي وهو

إسماعيل بن عبد الرحمن صحيح كذا في الخالصة (٥) (٦)، وإلى إسماعيل بن
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ٢٨، وفيها طريقان:
األول: أحمد بن الحسين القطان، عن أبي الحسين محمد بن صالح، عن عمر

ابن خالد المخزومي، عن أبي نباتة، عن محمد بن موسى، عن عمارة بن مهاجر،
عن أم جعفر وأم محمد ابنتي محمد بن جعفر، عن أسماء بنت عميس وهي

جدتهما.
الثاني: أحمد بن محمد بن إسحاق، عن الحسين بن موسى النخاس، عن

عثمان بن أبي شيبة، عن عبد الله بن موسى، عن إبراهيم بن الحسن، عن فاطمة
بنت الحسين [(عليه السالم)]، عن أسماء بنت عميس.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١٣٢.
الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن

سنان، عن المفضل بن عمر، عن إسماعيل بن أبي فديك.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ١١.

محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن
عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر.

(٤) فيه: محمد بن عيسى اليقطيني، وفيه قول. (منه قده).
نقول: وذلك ألن العلماء اختلفوا فيه، فبعض وثقه والبعض اآلخر ضعفه، فقد
وثقه النجاشي (٣٣٣ / ٨٩٦) وضعفه الشيخ في الفهرست (١٤٠ / ٦١١).

(٥) فيه: محمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن خالد البرقي، ولم أجد توثيق األول
في كتب الرجال، وفي الثاني قول. (منه قده).

نقول: وثق الشيخ في رجاله (٣٦٣ / ٤) محمد بن خالد البرقي، وقال النجاشي
(٣٣٥ / ٨٩٨): وكان محمد ضعيفا في الحديث.

(٦) لم يرد له ذكر في نسخنا من الخالصة، مشيخة الفقيه ٤: ٦٢.
محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد
ابن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن

عبد الرحمن الجعفي الكوفي.

(٣٥٣)
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رياح (١) صحيح كذا في الخالصة (٢)، وإلى إسماعيل بن عيسى صحيح (٣)
(أو حسن على اختالف النسخ) (٤).

وإلى إسماعيل بن الفضل الهاشمي ضعيف (٥)، وكذا إلى إسماعيل بن
الفضل من ذكر الحقوق عن علي بن الحسين (عليهما السالم) (٦)، وكذا إلى إسماعيل بن

مسلم السكوني (٧)، وكذا إلى إسماعيل بن مهران من كالم فاطمة (عليها السالم) (٨)،
____________________

(١) في نسخة " م ": رباح.
(٢) الخالصة: ٢٧٨ الفائدة الثامنة، مشيخة الفقيه ٤: ٣٤، وفيها: رباح.

محمد بن علي ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه،
عن محمد بن أبي عمير، عن إسماعيل بن رباح الكوفي.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٤٢.
محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن عيسى.

(٤) ما بين القوسين لم يرد في نسختي " م " و " ت ".
(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١٠١.

جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله
بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن محمد، عن الفضل بن

إسماعيل بن الفضل، عن أبيه إسماعيل بن الفضل الهاشمي.
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٥.

علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن جعفر الكوفي األسدي، عن محمد بن
إسماعيل البرمكي، عن عبد الله بن أحمد، عن إسماعيل بن الفضل، عن ثابت بن

دينار الثمالي، عن سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السالم).
(٧) مشيخة الفقيه ٤: ٥٥.

أبوه علي بن الحسين بن بابويه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن
إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلم السكوني.

(٨) مشيخة الفقيه ٤: ١١٤.
محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن
محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن محمد
الخزاعي، عن محمد بن جابر، عن عباد العامري، عن زينب بنت أمير المؤمنين

(عليهما السالم)، عن فاطمة (عليها السالم).

(٣٥٤)
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وكذا إلى أصبغ بن نباتة (١)، وكذا إلى أمية بن عمرو عن إسماعيل بن مسلم
الشعيري (٢)، وكذا إلى أنس بن محمد في وصية النبي (صلى الله عليه وآله)

ألمير المؤمنين (عليه السالم) (٣)، وكذا إلى أيوب بن أعين (٤).
وإلى أيوب بن الحر الجعفي صحيح على قول (٥) (٦)، وإلى أيوب بن

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ٣٧.

محمد بن علي ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الهيثم
ابن عبد الله النهدي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن ثابت، عن سعد بن

طريف، عن األصبغ بن نباتة.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١١٠.

أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هالل،
عن أمية بن عمرو، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ١٣٤.
محمد بن علي الشاه بمرو الرود، عن أبي حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن

الحسين، عن أبي يزيد أحمد بن خالد الخالدي، عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي،
عن أبيه أحمد بن صالح التميمي، عن أنس بن محمد أبو مالك، عن أبيه، عن

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليه السالم)، عن النبي (صلى الله عليه وآله).
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٩٩.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم
ابن مسكين، عن أيوب بن أعين.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١٣٠.
محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله
البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر

الجعفي الكوفي أخي أديم بن الحر وهو مولى.
(٦) فيه: محمد بن خالد البرقي، وفيه قول. (منه قده).

نقول: اختلف علماؤنا فيه، فقد وثقه بعضهم، وضعفه آخرون.

(٣٥٥)
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نوح صحيح (١)، وكذا إلى بحر السقاء وهو بحر بن كثير (٢)، وإلى بزيع
المؤذن ضعيف (٣)، وكذا إلى بشار بن بشار (٤)، وكذا إلى بشير النبال (٥)،

وكذا إلى بكار بن كردم (٦)، وإلى بكر بن صالح الرازي حسن (٧)، وإلى بكر
بن محمد األزدي صحيح (٨)، وإلى بكير بن أعين حسن (٩)، وإلى ثعلبة بن

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ٦٠.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٦٩.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن حماد
ابن عيسى، عن حريز، عن بحر السقاء وهو بحر بن كثير.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٥٩.
محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن

أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بزيع المؤذن.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٤، وفيها: بشار بن يسار.

الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمد
ابن سنان، عن بشار بن يسار.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٨٥.
محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن إبراهيم بن هاشم،

عن محمد بن سنان، عن بشير النبال.
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٨.

محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد بن سنان، عن بكار بن كردم.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ٩٨.
أبوه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن بكر بن صالح الرازي.

(٨) مشيخة الفقيه ٤: ٣٣.
محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف

وأحمد بن إسحاق بن سعد وإبراهيم بن هاشم، عن بكر بن محمد األزدي.
(٩) مشيخة الفقيه ٤: ٣٢.

أبوه علي بن الحسين بن بابويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن
أبي عمير، عن بكير بن أعين.

(٣٥٦)
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ميمون صحيح (١).
وإلى ثوير بن أبي فاختة حسن بهيثم بن أبي مسروق (٢)، وقال

العالمة في الخالصة: طريقه إليه صحيح (٣).
وإلى جابر بن إسماعيل ضعيف (٤)، وكذا إلى جابر بن عبد الله األنصاري
بمفضل بن عمر (٥)، وقال العالمة: أتوقف في طريقه إلى جابر بن عبد الله

األنصاري (٦). ولم أجد وجها صالحا له، وكذا إلى جابر بن يزيد (٧)، وكذا
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٧، وفيها طريقان:
" أ " أبوه ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن

جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن محمد بن
الحجال األسدي، عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون.

" ب " أبوه ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري،
عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن ثعلبة.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١١١.
أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق

النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ثوير بن أبي فاختة،
واسم أبي فاختة: سعيد بن عالقة.

(٣) الخالصة: ٢٨١ الفائدة الثامنة.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٧٠.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن الليث، عن
جابر بن إسماعيل.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٣٧.
علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمد بن

إسماعيل البرمكي، عن جعفر بن أحمد، عن عبد الله بن الفضل، عن المفضل بن
عمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن جابر بن عبد الله األنصاري.

(٦) الخالصة: ٢٧٨ الفائدة الثامنة.
(٧) مشيخة الفقيه ٤: ٦.

محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن
محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد

الجعفي.

(٣٥٧)
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إلى جراح المدائني (١)، وإلى جعفر بن بشير صحيح (٢)، وإلى جعفر بن عثمان
ضعيف (٣)، وإلى جعفر بن القاسم صحيح على قول (٤) (٥)، وإلى جعفر بن

محمد بن يونس حسن (٦)، وإلى جعفر بن ناجية صحيح كذا في الخالصة (٧) (٨)،
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ٢٦.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن

سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٧٢.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر
ابن بشير البجلي.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ١١٠.
أبوه، عن علي بن موسى الكميذاني، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي جعفر الشامي، عن جعفر بن
عثمان.

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٩٩.
أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله ومحمد بن يحيى وأحمد بن
إدريس جميعا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جعفر بن القاسم.

(٥) فيه: محمد بن خالد البرقي، وفيه قول. (منه قده).
نقول: اختلف علماؤنا في محمد، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه.

(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٤٣.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن محمد بن يونس.

(٧) فيه: الحسن بن متيل. (منه قده).
نقول: لم يرد تصريح بتوثيقه في كتب الرجال.

(٨) الخالصة: ٢٨٠ الفائدة الثامنة، مشيخة الفقيه ٤: ١٢١.
محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل الدقاق، عن محمد بن الحسين بن أبي

الخطاب، عن جعفر بن بشير البجلي، عن جعفر بن ناجية.
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وإلى جميل بن دراج صحيح (١)، وإلى جويرية بن مسهر في رد الشمس
على علي (عليه السالم) ضعيف (٢)، وكذا إلى جهم (٣) بن أبي (٤) جهم (٥)، وكذا

إلى
الحارث بياع األنماط (٦)، وإلى الحارث بن المغيرة النصري صحيح كذا في

الخالصة (٧) (٨)، وإلى حبيب بن المعلى (٩) الخثعمي قوي بمحمد بن الوليد
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ١٧.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن

جميل بن دراج.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٢٩.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله القروي، عن الحسين بن المختار

القالنسي، عن أبي بصير، عن عبد الواحد بن المختار األنصاري، عن أم المقدام
الثقفية، عن جويرية بن مسهر.

(٣) كذا في النسخ، وفي المشيخة: جهيم.
(٤) أبي، لم ترد في نسخة " م ".

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٥٤.
محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن

سعدان بن مسلم، عن جهيم بن أبي الجهم ويقال له: ابن أبي جهمة.
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٠.

محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد
ابن سنان، عن حارث بياع األنماط.

(٧) فيه: محمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن خالد البرقي. (منه قده).
نقول: األول لم يرد تصريح بتوثيقه في كتب الرجال، والثاني من المختلف

فيه، فقد وثقه بعض وضعفه آخرون.
(٨) الخالصة: ٢٧٨ الفائدة الثامنة، مشيخة الفقيه ٤: ٥١.

محمد بن علي ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
يونس بن عبد الرحمن ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن الحارث بن المغيرة النصري.

(٩) في كتب الرجال: حبيب بن المعلل، ولعله الصواب. (منه قده). انظر رجال
النجاشي: ١٤١ / ٣٦٨ ورجال الشيخ: ١٨٥ / ١١٦ والخالصة: ٦٢ / ٤.

(٣٥٩)
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الخراز (١) (٢)، وفي الخالصة طريقه إليه صحيح (٣)، وإلى حذيفة بن منصور
ضعيف (٤)، وإلى حريز بن عبد الله صحيح في غير الزكاة (٥)، وفي الزكاة

حسن بإبراهيم بن هاشم (٦).
____________________

(١) كذا في نسخة " ش "، وفي نسخة " ت ": الخزار، وفي نسخة " م " والمشيخة:
الخزاز.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٤١.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الوليد الخزاز، عن حماد بن عثمان،

عن حبيب بن المعلى الخثعمي.
(٣) الخالصة: ٢٧٨ الفائدة الثامنة.

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٩٤.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيس، عن محمد بن

سنان، عن حذيفة بن منصور.
(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٩ و ٣٥، وفيها ثالثة طرق:

" أ " أبوه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد
والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن

حريز بن عبد الله.
" ب " أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى

العطار وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد
وعلي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى الجهني، عن

حريز بن عبد الله السجستاني.
" ج " أبوه ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر

الحميري، عن علي بن إسماعيل ومحمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد والحسن بن
ظريف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله السجستاني.

(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٣٥، وفيها طريقان:
" أ " محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف،

عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله.
" ب " أبوه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز.
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وإلى الحسن بن الجهم حسن كذا في الخالصة (١) (٢)، وإلى الحسن
بن راشد ضعيف (٣)، وكذا إلى الحسن بن زياد الصيقل أبي الوليد (٤)، وإلى
الحسن بن السري صحيح كذا في الخالصة (٥) (٦)، وإلى الحسن بن علي بن

أبي حمزة البطائني ضعيف (٧)، وإلى الحسن بن علي بن فضال صحيح (٨)،
____________________

(١) فيه: محمد بن علي ماجيلويه. (منه قده).
نقول: لم يرد تصريح بتوثيقه في كتب الرجال.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٢٠.
محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الحسن

بن الجهم.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٨٣، وفيها طريقان:

األول: أبوه، عن سعد بن عبد الله وأحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم
جميعا، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد.

الثاني: محمد بن ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن
القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد.

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٢٤.
محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن

أبي عبد الله البرقي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن زياد الصيقل وهو
كوفي مولى وكنيته أبو الوليد.

(٥) فيه: الحسن بن متيل. (منه قده).
نقول: لم يرد تصريح بتوثيقه في كتب الرجال.

(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٥١.
محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل الدقاق، عن محمد بن الحسين بن أبي

الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الحسن بن السري.
(٧) مشيخة الفقيه ٤: ١٣٠.

محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي
الصيرفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني.

(٨) مشيخة الفقيه ٤: ٩٥.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي

بن فضال.

(٣٦١)
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وإلى الحسن بن علي الكوفي ضعيف (١)، وإلى الحسن بن علي بن النعمان
صحيح (٢)، وكذا إلى الحسن بن علي الوشاء (٣)، وإلى الحسن بن قارن

ضعيف (٤)، وإلى الحسن بن محبوب صحيح (٥)، وإلى الحسن بن هارون
قوي (٦)، وإلى الحسين بن أبي العالء ضعيف (٧)، وإلى الحسين بن حماد الكوفي

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ٤٠، وفيها طريقان:

األول: أبوه، عن علي بن الحسن بن علي الكوفي، عن أبيه.
الثاني: جعفر بن علي بن الحسن الكوفي، عن جده الحسن بن علي الكوفي.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١١٥.
أبي ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن النعمان.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٨٢.
محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن

عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن علي الوشاء المعروف بابن إلياس.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٥٠.

حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن الحسن بن قارن.
(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٤٩.

محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب.

(٦) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٢.
محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن

عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن
الحسن بن هارون.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ٢٠.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن موسى

بن سعدان، عن عبد الله بن أبي القاسم، عن الحسين بن أبي العالء الخفاف مولى
بني أسد.
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قوي (١)، وإلى الحسين بن زيد صحيح كذا في الخالصة (٢) (٣)، وإلى الحسين بن
سالم ضعيف (٤)، وإلى الحسين بن سعيد صحيح (٥)، وإلى الحسين بن محمد

القمي حسن كذا في الخالصة (٦) (٧)، وإلى الحسين بن (٨) المختار صحيح (٩)،
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ٥٧.
أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد بن

محمد بن عيسى، عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسين بن حماد
الكوفي.

(٢) فيه: محمد بن علي ماجيلويه. (منه قده).
نقول: وذلك لعدم تصريح علماؤنا بتوثيقه في كتب الرجال.

(٣) لم نعثر عليه في نسخنا من الخالصة، مشيخة الفقيه ٤: ١٢٣.
محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أيوب بن نوح، عن
محمد بن أبي عمير، عن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي

طالب (عليهم السالم).
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٣.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله
بن جبلة، عن أبي عبد الله الخراساني، عن الحسين بن سالم.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٩٠، وفيها طريقان:
" أ " محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد.

" ب " أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد.

(٦) فيه: محمد بن علي ماجيلويه. (منه قده).
نقول: لم يرد تصريح بتوثيقه في كتب الرجال.

(٧) لم نعثر عليه في نسخنا من الخالصة، مشيخة الفقيه ٤: ١٢٣.
محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الحسين

بن محمد القمي، عن الرضا (عليه السالم).
(٨) ابن، لم ترد في نسخة " م ".

(٩) مشيخة الفقيه ٤: ٣٤، وفيها طريقان:
األول: أبوه، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى العطار وأحمد بن
إدريس جميعا، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن حماد بن عيسى، عن

الحسين بن المختار القالنسي.
الثاني: محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن

سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار القالنسي.
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وكذا إلى حفص بن البختري (١)، وكذا إلى حفص بن سالم وكنيته أبو
والد (٢)، وذكره مرة أخرى بعنوان: أبي والد، وفي طريقه إليه هيثم بن أبي

مسروق (٣).
وإلى حفص بن غياث صحيح على قول (٤)، وفي الخالصة أنه صحيح (٥)،

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ٢٦.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري
جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص البختري

الكوفي.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٦٣.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر
بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن حفص أبي والد بن سالم الكوفي وهو مولى.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٦٨.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسن بن

محبوب، عن أبي والد الحناط واسمه حفص بن سالم مولى بني مخزوم.
(٤) فيه: محمد بن خالد البرقي. (منه قده).

نقول: وثقه بعض وضعفه آخرون.
(٥) لم يرد له ذكر في نسخنا من الخالصة، مشيخة الفقيه ٤: ٧٢، وفيها ثالث

طرق:
" أ " أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حفص

بن غياث.
" ب " علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن أبي

بشر، عن الحسين بن الهيثم، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث.
" ج " أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد األصبهاني، عن سليمان

بن داود المنقري، عن حفص بن غياث النخعي القاضي.

(٣٦٤)
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وكذا إلى حكم بن حكيم (١)، وإلى حماد بن عثمان صحيح (٢)، وإلى حماد
بن عمرو في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) ألمير المؤمنين (عليه السالم) ضعيف (٣)،

وإلى حماد
بن عيسى صحيح (٤)، وإلى حماد النوا ضعيف (٥)، وكذا إلى حمدان بن
الحسين (٦)، وإلى حمدان الديواني حسن (٧)، وإلى حمزة بن حمران بن

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ١٣.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري، عن
أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حكم بن حكيم.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٤٨.
أبوه، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد

بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ١٣٤.

محمد بن علي الشاه بمرو الرود، عن أبي حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن
الحسين، عن أبي يزيد أحمد بن خالد الخالدي، عن محمد بن أحمد بن صالح

التميمي، عن أبي أحمد بن صالح التميمي، عن محمد بن حاتم القطان، عن حماد
ابن عمرو، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليه السالم).

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٩ - ١٠ و ٥٤، وفيها ثالث طرق:
" أ " أبوه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد

والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى.
" ب " أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد، عن

حماد بن عيسى الجهني.
" ج " أبوه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٠.
محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن محمد

بن خالد البرقي، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن حماد النوا.
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ١٣٤.

قال: رويته عن علي بن حاتم إجازة، قال: أخبرنا القاسم بن محمد قال: حدثنا
حمدان بن الحسين.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٤.
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن

حمدان الديواني.

(٣٦٥)
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أعين صحيح (١)، وكذا إلى حنان بن سدير على قول (٢) (٣).
وإلى خالد بن أبي العالء الخفاف صحيح (٤) كذا في النسخ ولعله

غلط، بل الصواب خالد أبي العالء الخفاف كما في كتب الرجال (٥).
وإلى خالد بن ماد ضعيف (٦)، وإلى خالد بن نجيح صحيح (٧)، وكذا

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٤.

محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن
محمد بن أبي عمير، عن حمزة بن حمران بن أعين مولى بني شيبان الكوفي.

(٢) فيه محمد بن عيسى اليقطيني. (منه قده).
نقول: اختلف العماء فيه، فقد وثقه النجاشي (٣٣٣ / ٨٩٦)، وضعفه الشيخ

في الفهرست (١٤٠ / ٦١١).
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ١٤، وفيها ثالث طرق:

األول: أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري
جميعا، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن حنان.

الثاني: محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الصمد بن
محمد، عن حنان.

الثالث: محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن
حنان بن سدير.

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٠.
محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن

محمد بن أبي عمير، عن خالد بن أبي العالء الخفاف.
(٥) انظر رجال الشيخ: ١٣٣ / ١ و ١٩٨ / ٢٣ وروضة المتقين ١٤: ١١٠.

(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٣٥.
أبوه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عبد الجبار، عن النضر بن

شعيب، عن خالد بن ماد القالنسي.
(٧) مشيخة الفقيه ٤: ٥٠.

أبوه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن
أبي عمير، عن خالد بن نجيح الجوان.

(٣٦٦)
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إلى داود بن أبي يزيد (١)، وإلى داود بن إسحاق ضعيف (٢)، وإلى داود بن
أبي (٣) زيد صحيح على قول (٤) (٥)، وإلى داود بن الحصين ضعيف (٦)، وكذا

إلى داود الرقي وهو داود بن كثير (٧)، وإلى داود بن سرحان صحيح (٨)، وكذا
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ١١١.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن

معروف، عن أبي محمد الحجال، عن داود بن أبي يزيد.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٨.

محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن داود بن إسحاق.

(٣) في النسخ كتب فوق كلمة " أبي ": خ.
(٤) فيه: محمد بن عيسى اليقطيني. (منه قده).

نقول: اختلف أقوال العماء فيه، فبعض وثقه وضعفه آخرون.
(٥) مشيخة الفقيه ٤:

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن داود بن أبي زيد.
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٦٤.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أبي الخطاب، عن
الحكم بن مسكين، عن داود بن الحصين األسدي وهو مولى.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ٩٤.
الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن [كذا في

المصدر] عبد الله بن أحمد الرازي، عن حريز (جرير خ) بن صالح، عن إسماعيل بن
مهران، عن زكريا بن آدم، عن داود بن كثير الرقي.

نقول: ترجم التقي المجلسي (قدس سره) في الروضة لمحمد بن أحمد بن يحيى
األشعري وعبد الله بن أحمد الرازي، فالظاهر أن نسخته من الفقيه كان فيها بدل عن
محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد الرازي: عن محمد بن أحمد عن عبد الله بن

أحمد الرازي. انظر روضة المتقين ١٤: ١١٤.
(٨) مشيخة الفقيه ٤: ٦٦.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن داود بن

سرحان العطار الكوفي.

(٣٦٧)
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إلى داود الصرمي على قول (١) (٢)، وإلى درست بن أبي منصور صحيح (٣)،
وإلى ذريح المحاربي حسن (٤)، وإلى ربعي بن عبد الله صحيح (٥)، وكذا إلى

رفاعة بن موسى (٦)، وإلى روح بن عبد الرحيم ضعيف (٧)، وكذا إلى رومي بن
____________________

(١) فيه: محمد بن عيسى اليقطيني. (منه قده).
نقول: اختلف العلماء فيه، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٤٣.
محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبد الله وعلي بن إبراهيم بن هاشم

جميعا، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن داود الصرمي.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٧٨.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي
الوشاء، عن درست بن أبي منصور الواسطي.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ١٢١، وفيها طريقان:

األول: أبوه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن
ذريح بن يزيد بن محمد المحاربي.

الثاني: أبوه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن
صالح بن رزين، عن ذريح.
(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٦٥.

أبوه، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله بن جارود النذلي

وهو عربي بصري.
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٤٨.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن
رفاعة بن موسى النخاس.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٣.
جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي، عن جده الحسن بن

علي الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم.

(٣٦٨)
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زرارة (١)، وإلى الريان بن الصلت حسن (٢)، وإلى
زرارة بن أعين صحيح (٣)، وكذا إلى زرعة بن محمد الحضرمي (٤)، وكذا إلى
زكريا بن آدم (٥)، وإلى زكريا النقاض - وهو زكريا بن مالك - ضعيف (٦)،

وكذا إلى الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب (٧)، وإلى زياد بن سوقة
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٨.
جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن

عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن رومي بن زرارة.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١٩.

أبوه ومحمد بن موسى بن المتوكل ومحمد بن علي ماجيلويه والحسين بن
إبراهيم، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن الصلت.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٩.
أبوه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن

ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن
عبد الله، عن زرارة بن أعين.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ١٢.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن
أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة بن مهران.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٦٩.
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن إسحاق

بن سعد، عن زكريا بن آدم القمي صاحب الرضا (عليه السالم).
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٧٠ و ٧٩، وفيها طريقان.

األول: أبوه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن
إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي العباس الفضل

بن عبد الملك، عن زكريا النقاض وهو زكريا بن مالك الجعفي.
الثاني: الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن علي
بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي العباس

الفضل بن عبد الملك، عن زكريا بن مالك الجعفي.
(٧) أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد األصبهاني، عن سليمان بن داود

المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري واسمه محمد بن مسلم بن شهاب، عن
علي بن الحسين (عليهما السالم).

(٣٦٩)
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صحيح (١)، وكذا إلى زياد بن مروان القندي (٢)، وإلى زيد الشحام أبي أسامة
ضعيف (٣)، وكذا إلى زيد بن علي بن الحسين (عليهما السالم) (٤)، وكذا إلى سدير
الصيرفي (٥)، وكذا إلى سعد بن ظريف (٦) (٧)، وإلى سعد بن عبد الله صحيح (٨)،

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ٤٨.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبيت عمير، عن
زياد بن سوقة.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٦٤.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد ويعقوب بن يزيد،

عن زياد بن مروان القندي.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ١١.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الحميد، عن
أبي جميلة، عن زيد الشحام أبي أسامة.

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٢٧.
أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء المنبه بن

عبيد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي بن الحسين
بن علي بن أبي طالب (عليهم السالم).

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٩.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم

بن مسكين، عن عمرو بن أبي نصر األنماطي، عن سدير بن حكيم بن صهيب
الصيرفي ويكنى أبا الفضل.

(٦) كذا في النسخ، وفي المصدر: طريف، وضبطه العالمة (قدس سره) في الخالصة
واإليضاح بالطاء المهملة. انظر الخالصة: ٢٢٦ / ١ وإيضاح االشتباه: ١٩١ / ٢٩٨.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ١٣٦.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسين بن

علوان، عن عمرو بن ثابت، عن سعد بن طريف الخفاف.
(٨) مشيخة الفقيه ٤: ٧.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف.

(٣٧٠)
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وكذا إلى سعدان بن مسلم واسمه عبد الرحمن (١)، وإلى سعيد (٢) بن عبد الله
- وقيل: سعيد بن عبد الرحمن األعرج - قوي (٣).

وإلى سعيد النقاش ضعيف (٤)، وكذا إلى سعيد بن يسار (٥)، وإلى
سلمة بن تمام صاحب أمير المؤمنين (عليه السالم) في موضعه بياض في النسخ (٦)،

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ١٩.

محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف
وأحمد بن إسحاق بن سعد جميعا، عن سعدان بن مسلم.

(٢) في نسختي " م " و " ت ": سعد، وفي هامشيهما: سعيد (خ ل).
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٧١.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن سعيد بن عبد الله األعرج الكوفي.

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٨٩.
محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن

أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن سعيد النقاش.
(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٣.

محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن مفضل، عن سعيد بن يسار العجلي األعرج الكوفي.

(٦) كذا أيضا بياض في نسخنا من الفقيه، وأيضا نص عليه الميرزا األستر آبادي في
منهج المقال (٤١١)، والعالمة المامقاني صحح طريق الصدوق إلى سلمة ابن تمام

دون ذكر السند (تنقيح المقال ٣: ٨٧ الفائدة الثالثة) إال أن الشيخ النوري ذكر طريق
الصدوق إلى سلمة بن تمام في خاتمة المستدرك (٤: ٣٢٢) حيث قال:

وإلى سلمة بن تمام صاحب أمير المؤمنين (عليه السالم)، أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عنه. ثم قال: السند هكذا في النسخ، أما

الشارح التقي فما ذكر سلمة بن تمام واال الطريق إليه، وفي عدة السيد الكاظمي (عدة
الرجال ٢: ١٣٦) أشار إلى الطريق وصرح بأن سلمة مهمل... إلى آخر كالمه (قدس سره).

نقول: الطريق الذي ذكره الشيخ النوري (قدس سره) هو الطريق الثاني لمحمد بن أسلم
الجبلي المذكور مباشرة بعد سلمة بن تمام، مضافا إلى أن رواية محمد بن الحسين
بن أبي الخطاب عن سلمة بن تمام غير ممكن لبعد الزمان بينهما، فسلمة بن تمام

هو صاحب أمير المؤمنين (عليه السالم) كما تقدم، ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطاب هو
من أصحاب الجواد والهادي والعسكري (عليهم السالم)، فتأمل.

انظر رجال الشيخ: ٣٧٩ / ٣١ و ٣٩١ / ٢٣ و ٤٠٢ / ٨.

(٣٧١)
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وإلى سلمة بن الخطاب صحيح (١)، وكذا إلى سليمان بن جعفر
الجعفري (٢)، وكذا إلى سليمان بن حفص (٣)، وإلى سليمان بن خالد

حسن (٤)، وإلى سليمان بن داود المنقري ضعيف بقاسم بن محمد
األصفهاني المعروف بكاسوال (٥) (٦)، وفي الخالصة أن طريقه إليه

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٩.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب البراوستاني.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٤٢، وفيها ثالث طرق:

" أ " محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن
أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن سليمان بن جعفر الجعفري.

" ب " أبوه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفري.
" ج " أبوه، عن الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن سعيد،

عن سليمان بن جعفر الجعفري.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٥٥.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن سليمان بن
حفص المروزي.

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٢٩.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن

هاشم بن سالم، عن سليمان بن خالد البجلي األقطع الكوفي وكان خرج مع زيد بن
علي (عليه السالم) فأفلت.

(٥) ذكره النجاشي في رجاله (٣١٥ / ٨٦٣) قائال: القاسم بن محمد القمي، لم يكن
بالمرضي... وقال ابن الغضائري (مجمع الرجال ٥: ٥٠): حديثه يعرف تارة

وينكر أخرى ويجوز أن يخرج شاهدا، والعالمة وابن داود وذراه في كتابيهما في
القسم الثاني. انظر الخالصة: ٢٤٨ / ٥ ورجال ابن داود: ٢٦٧ / ٤٠٢.

(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٦٥.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد األصبهاني، عن سليمان بن

داود المنقري المعروف بابن الشاذكوني.

(٣٧٢)
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صحيح (١).
وإلى سليمان الديلمي ضعيف (٢)، وكذا إلى سليمان بن عمرو (٣)، وإلى

سماعة بن مهران قوي بعثمان بن عيسى (٤) (٥)، وفي الخالصة أنه حسن (٦).
____________________

(١) الخالصة: ٢٧٩ الفائدة الثامنة.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٧٣.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن عباد بن سليمان، عن محمد
بن سليمان، عن أبيه سليمان الديلمي.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٨٧.
محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله
البرقي، عن أحمد بن علي، عن عبد الله بن خالد (جبلة خ ل)، عن علي بن

شجرة، عن سليمان بن عمرو األحمر.
(٤) اتفق العماء بأن عثمان بن عيسى واقفي المذهب، ولكن اختلفوا في رجوعه عن

الوقف وتوبته.
وقال السيد ابن طاووس بعد نقل ما في الكشي: إن جميع ما ذكر له وعليه

ضعيف.
وقال الشيخ النوري في خاتمة المستدرك عند ذكر طريق الصدوق إلى سماعة بن
مهران وفيه عثمان بن عيسى: أما عثمان فهو ثقة، وأخباره معتمدة، وما نسب إليه

من الوقف والخيانة غير مضر، إما لعدم صحة النسبة، أو لزواله وعدوه إلى
االستقامة... إلى أن قال بعد أن ذكر عبارات القوم وعلق عليها: فتحصل من جميع
ما ذكرنا أن عثمان ثقة صدرت منه عثرة كغيره من األجالء وتاب عنها، بل تدارك
العثرة بمجاورة الطيب الطاهر (عليه السالم) والعبادة عنده حتى لقي ربه، فالحظ.

انظر رجال الكشي: ٥٩٧ / ١١١٧ و ١١١٨ / ١١٢٠ ورجال النجاشي: ٣٠٠ / ٨١٧
ورجال الشيخ: ٣٤٠ / ٢٨ و ٣٦٠ / ٨ والفهرست: ١٢٠ / ٥٤٥ والخالصة: ٢٤٤ / ٨

والتحرير الطاووسي: ٤٢٤ / ٣٠٢ وخاتمة المستدرك ٤: ٣٣٢ و ٣٤١.
(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١١.

أبوه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى العامري،
عن سماعة بن مهران.

(٦) الخالصة: ٢٧٧ الفائدة الثامنة.

(٣٧٣)
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وإلى سويد القالء صحيح (١)، وإلى سهل بن اليسع حسن (٢)، وإلى
سيف التمار ضعيف (٣)، وكذا إلى سيف بن عميرة (٤)، وكذا إلى شعيب بن

واقد (٥)، وإلى شهاب بن عبد ربه صحيح (٦)، وكذا إلى صالح بن الحكم (٧)، وإلى
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٠.
محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار والحسن بن متيل، عن محمد

بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن النعمان، عن سويد االقالء.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٥٩.

أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سهل بن
اليسع.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٦٩.
محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن

أبي عبد الله البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن رباط، عن سيف التمار.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٩١.

محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن علي بن سيف، عن أخيه الحسين بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة النخعي.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١١٤.
حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن

علي بن أبي طالب (عليهم السالم) قال: حدثني أبو عبد الله عبد العزيز بن محمد بن عيسى
األبهري قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا الجوهري الغالبي البصري قال:
حدثنا شعيب بن واقد قال: حدثنا الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد،

عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم السالم).
نقول: قال الشيخ النوري (قدس سره) في خاتمة المستدرك: هكذا السند في النسخ،

والظاهر أنه سقط من آخر نسب حمزة: محمد آخر، فإن جعفر بن السيد محمد
المحروق بن محمد بن زيد... إلى أن قال: والظاهر أن السقط من النساخ لتوهمهم

زيادة أحد المحمدين. خاتمة المستدرك ٤: ٣٥٩.
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٩٦.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
محبوب، عن شهاب بن عبد ربه.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ٣٨.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر

بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن صالح بن الحكم األحول.

(٣٧٤)
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صالح بن عقبة ضعيف (١)، وإلى الصباح بن سيابة صحيح (٢)، وإلى صفوان بن
مهران صحيح كذا في الخالصة (٣) (٤)، وإلى صفوان بن يحيى حسن (٥)،

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٢.

محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان ويونس بن عبد الرحمن جميعا، عن

صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ربيحة مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١٣٣.

محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن جعفر بشير البجلي، عن حماد بن عثمان، عن الصباح بن سيابة أخي

عبد الرحمن بن سيابة الكوفي.
(٣) له إليه طريقان، في األول محمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن خالد البرقي،
وفي الثاني موسى بن عمر وهو مشترك بين الثقة والمهمل. (منه (قدس سره)).

نقول: لم يرد تصريح بتوثيق محمد بن علي ماجيلويه، وأما محمد بن خالد
البرقي فقد اختلف العماء فيه، فبعض وثقه، وضعفه آخرون.

وأما موسى بن عمر فإن كان هو ابن بزيع كما احتمله محمد تقي المجلسي في
روضة المتقين (١٤: ١٥٠) فهو ثقة كما صرح به النجاشي (رجال النجاشي:

٤٠٩ / ١٠٨٩) والشيخ (رجال الشيخ: ٣٧٨ / ١٤).
وإن كان هو ابن يزيد بن ذبيان الصيقل، وقد يعبر عنه بموسى بن عمر الصيقل

فلم يرد تصريح بتوثيقه.
(٤) الخالصة: ٢٧٧ الفائدة الثامنة، مشيخة الفقيه ٤: ٢٤، وفيها طريقان:

األول: محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن مهران الجمال.

الثاني: أبوه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن موسى بن عمر، عن عبيد الله بن محمد الحجال، عن صفوان بن مهران

الجمال.
(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٣٩.

أبوه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى.

(٣٧٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وإلى طلحة بن زيد صحيح (١)، وإلى عاصم بن حميد حسن (٢)، وإلى عامر
بن جذاعة ضعيف (٣)، وإلى عامر بن نعيم حسن بإبراهيم بن هاشم (٤) (٥)،

وفي الخالصة أنه صحيح (٦)، فلو قال: حسن كان حسنا.
وإلى عائذ األحمسي صحيح (٧)، وإلى العباس بن عامر ضعيف (٨)، وإلى

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ٨٠.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن محمد بن يحيى الخزاز ومحمد بن سنان جميعا، عن طلحة بن زيد.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٧٧.
أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن

عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٥٨.

محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن عامر بن جذاعة األزدي، وهو عامر بن

عبد الله بن جذاعة وهو عربي كوفي.
(٤) إبراهيم بن هاشم لم يرد تصريح عند علماؤنا المتقدمين بتوثيقه.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٣٨.
محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي

عمير، عن عامر بن نعيم القمي.
(٦) الخالصة: ٢٧٨ الفائدة الثامنة.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ٣٠.
أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، عن

عائذ بن حبيب األحمسي.
(٨) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٧، وفيها طريقان:

" أ " أبوه، عن علي بن الحسن بن علي الكوفي، عن أبيه، عن العباس بن عامر
القصباني.

" ب " جعفر بن علي بن الحسن بن علي الكوفي، عن جده الحسن بن علي، عن
العباس بن عامر القصباني.

(٣٧٦)
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العباس بن معروف صحيح (١)، وإلى العباس بن هالل ضعيف (٢)، وكذا إلى
عبد األعلى مولى آل سام بخالد بن إسماعيل (٣) (٤)، وفي الخالصة أنه صحيح (٥)،

وإلى عبد الحميد األزدي ضعيف (٦)، وكذا إلى عبد الحميد بن غواض (٧)
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ١١٧، وفيها طريقان:
" أ " محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف.

" ب " أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن أبي
عبد الله البرقي جميعا، عن العباس بن معروف.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٥١.
الحسين بن إبراهيم بن تاتانة، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن العباس بن هالل.

(٣) في نسخنا من الفقيه وأيضا في نسخة التقي المجلسي منه على ما في روضة المتقين
(١٤: ١٥٧): خالد بن أبي إسماعيل. إال أن في نسخة عناية الله القهبائي (مجمع الرجال

٧: ٢٥٢) ونسخة الحر العاملي (خاتمة المستدرك ٢٠: ٦٢ / ١٦٥) ونسخة الشيخ النوري
(خاتمة المستدرك ٤: ٣٧٨ / ١٦٤) من الفقيه: خالد بن إسماعيل كما ذكر المصنف.

لذا فإن كان خالد بن إسماعيل فهو مجهول كما صرح به العالمة المامقاني
(تنقيح المقال ١: ٣٨٦ / ٣٥٣٠) حيث قال: خالد بن إسماعيل بن أيوب

المخزومي المدني، لم أقف فيه إال على عد الشيخ (رحمه الله) إياه في رجاله من أصحاب
الصادق (عليه السالم) (رجال الشيخ: ١٩٧ / ٤) وظاهره كونه إماميا إال أن حاله مجهول.

وإن كان خالد بن أبي إسماعيل فهو ثقة كما صرح بذلك النجاشي. انظر رجال
النجاشي: ١٥٠ / ٣٩٢.

وقال الشيخ النوري: وأظن أنهما واحد... وكيف ما كان فالسند صحيح. انظر
خاتمة المستدرك ٤: ٣٧٩.

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٣٦، وفيها: خالد بن أبي إسماعيل.
محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين بن أبي طالب،

عن جعفر بن بشير، عن خالد بن أبي إسماعيل، ع عن عبد األعلى مولى آل سام.
(٥) الخالصة: ٢٧٨ الفائدة الثامنة.

(٦) مشيخة الفقيه ٤: ١١٥.
محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي القرشي،

عن إسماعيل بن بشار، عن أحمد بن حبيب، عن الحكم الخياط، عن عبد الحميد األزدي.
(٧) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت ": غواص، وفي المصدر: عواض.

ضبطه ابن داود (رجال ابن داود: ١٢٧ / ٩٤٠) بالغين والضاد المعجمتين كما في
المتن، وضبطه العالمة (الخالصة: ١١٦ / ١) بالضاد المعجمة، والعالمة المامقاني

أورد عدة وجوه لضبطه، فمن أراد الفائدة فليراجع تنقيح المقال ٢: ١٣٦ / ٦٣٠٧.

(٣٧٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

بمحمد بن أحمد بن (١) عمران بن موسى (٢)، وفي الخالصة أنه صحيح (٣).
وإلى عبد الرحمن بن أبي عبد الله صحيح (٤)، وكذا إلى

عبد الرحمن بن أبي نجران (٥)، وكذا إلى عبد الرحمن بن الحجاج على
____________________

(١) كذا في نسختنا من الفقيه طبعة بيروت (مشيخة الفقيه ٤: ١٣١) إال أن في
نسختنا من الفقيه طبعة جامعة المدرسين في قم (مشيخة الفقيه ٤: ٥١٩) ونسخة
التقي المجلسي منه على ما في روضة المتقين (١٤: ١٥٨) ونسخة الحر العاملي
(خاتمة الوسائل ٣٠: ٦٣ / ١٦٧) ونسخة الشيخ النوري (خاتمة المستدرك ٤:
٣٨٤ / ١٦٦) من الفقيه بدل ابن: عن، والظاهر أنه الصواب، فلم نعثر على أحد

ترجم لمحمد بن أحمد بن عمران بن موسى إال السيد الخوئي (قدس سره) (معجم رجال الحديث
١٦: ١٩ / ١٠١٥٤) وقد أخذه من المشيخة، حيث قال: محمد بن أحمد بن

عمران بن موسى، روى عن: الحسن بن علي بن النعمان، وروى عنه محمد بن يحيى
العطار. مشيخة الفقيه في طريقه إلى عبد الحميد بن عواض الطائي. كذا في الطبعة

القديمة ونسخة من الوسائل أيضا، ولكن في نسخة أخرى ونسخة المستدرك:
محمد بن أحمد، عن عمران بن موسى، وهو الصحيح، انتهى كالمه (قدس سره)، فتأمل.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١٣١.
أبوه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن عمران بن موسى،
عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن عبد الحميد بن عواض الطائي.

(٣) الخالصة: ٢٨١ الفائدة الثامنة، وفيها: عواض.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ١١.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عميرك
وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١٧ و ٩١، وفيها طريقان:
األول: محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد

بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران.
الثاني: أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

عبد الرحمن بن أبي نجران.

(٣٧٨)
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الظاهر (١) (٢).
وإلى عبد الرحمن بن كثير الهاشمي ضعيف بعلي بن حسان (٣) (٤)،

وكأنه الهاشمي وإن كان وصفه بالواسطي (٥) كما يظهر من كتب الرجال
لروايته عن عمه عبد الرحمن بن كثير (٦)، وصرح العالمة في الخالصة: بأن

هذا سهو من قلم الشيخ ابن بابويه أو الناسخ (٧).
وإلى عبد الرحيم القصير ضعيف (٨)، وإلى عبد الصمد بن بشير صحيح (٩)،

____________________
(١) فيه: أحمد بن محمد بن يحيى العطار. (منه قده).

نقول: لم يرد تصريح بتوثيقه في كتب الرجال.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٤١.

أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج البجلي

الكوفي وهو مولى، وقد لقي الصادق وموسى بن جعفر (عليه السالم) وروى عنهما، وكان
موسى (عليه السالم) إذا ذكر عنده قال: إنه لثقيل في الفؤاد.

(٣) علي بن حسان مشترك بين الهاشمي الضعيف والواسطي الثقة، ولمزيد من الفائدة
انظر خاتمة المستدرك ٤: ٣٩٨ / ١٧٠.

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٧٣.
محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن حسان الواسطي،

عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي.
(٥) وكذا وصفه في باب نقل الكبائر، حيث قال: علي بن حسان الواسطي، عن عمه

عبد الرحمن بن كثير الهاشمي. (منه قده). الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٧٤٥ باب معرفة
الكبائر التي أوعد الله عز وجل عليها النار.

(٦) انظر الفهرست: ٩٨ / ٤٢٨ ومجمع الرجال ٤: ١٧٦ نقال عن ابن الغضائري.
(٧) الخالصة: ٩٦ / ٣٠.
(٨) مشيخة الفقيه ٤: ٢٠.

جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي، عن جده
الحسن بن علي، عن العباس بن عامر القصباني، عن عبد الرحيم القصير األسدي،

وقيل له األسدي ألنه مولى بني أسد.
(٩) مشيخة الفقيه ٤: ١٣١.

محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل الدقاق، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن عبد الصمد بن بشير الكوفي.

(٣٧٩)
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وإلى عبد العظيم بن عبد الله الحسيني ضعيف (١)، وإلى عبد الكريم ابن عتبة
قوي (٢)، وإلى عبد الكريم بن عمرو صحيح (٣)، وكذا إلى عبد الله بن أبي يعفور

على الظاهر (٤) (٥)، وإلى عبد الله بن بكير قوي (٦)، وإلى عبد الله بن جبلة صحيح
،(٧)

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ٦٦، وفيها طريقان.

األول: محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن
أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني وكان مرضيا.

والثاني: علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن
سهل بن زياد اآلدمي، عن عبد العظيم.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٥٥.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن

محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن ليث المرادي،
عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٨٦.
أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ولقبه كرام.
(٤) فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار ومحمد بن خالد البرقي. (منه قده).

نقول: أحمد بن محمد بن يحيى العطار لم يرد تصريح بتوثيقه في الكتب الرجالية، وأما
محمد بن خالد البرقي فهو من المختلف فيه، فقد وثقه الشيخ في رجاله، قال النجاشي:

وكان محمد ضعيفا في الحديث. انظر رجال الشيخ: ٣٦٣ / ٤ ورجال النجاشي: ٣٣٥ / ٨٩٨.
(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١٢.

أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي،
عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور.

(٦) مشيخة الفقيه ٤: ١٣.
أبوه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير.
(٧) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٦.

أبوه ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر
الحميري، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الله بن جبلة.

(٣٨٠)
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وكذا إلى عبد الله بن جعفر الحميري (١)، وإلى عبد الله بن جندب حسن
كذا في الخالصة (٢) (٣)، وإلى عبد الله بن الحكم ضعيف (٤)، وكذا إلى عبد الله
ابن حماد األنصاري (٥)، وإلى عبد الله بن سليمان صحيح (٦)، وكذا إلى عبد الله

ابن سنان (٧)، وإلى عبد الله بن فضالة ضعيف (٨)، وكذا إلى عبد الله بن
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٢.
أبوه ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر بن

جامع الحميري.
(٢) فيه: محمد بن علي ماجيلويه.

نقول: لم يرد تصريح بتوثيقه في الكتب الرجالية.
(٣) الخالصة: ٢٧٨ الفائدة الثامنة، مشيخة الفقيه ٤: ٥٤.

محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عبد الله
ابن جندب.

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٧ وفيها طريقان:
األول: الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى،

عن سهل بن زياد اآلدمي، عن الحريري (الجريري خ ل) - واسمه: سفيان -، عن
أبي عمران األرمني، عن عبد الله بن الحكم.

الثاني: أبوه ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان،
عن أبي عمران موسى بن رنجويه األرمني، عن عبد الله بن الحكم.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٣.
محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن

أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن حماد األنصاري.
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٦١.

محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن
صفوان بن يحيى ومحمد بن عمير جميعا، عن عبد الله بن سليمان.

(٧) أبوه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير،
عن عبد الله بن سنان وهو الذي ذكر عند الصادق (عليه السالم) فقال: أما أنه يزيد على السن خيرا.

(٨) مشيخة الفقيه ٤: ٥٠.
محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد

ابن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بندار بن حماد، عن عبد الله بن فضالة.

(٣٨١)
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القاسم (١)، وكذا إلى عبد الله بن لطيف (٢)، وكذا إلى عبد الله بن محمد - وهو
أبو بكر الحضرمي - بعبد الله بن عبد الرحمن األصم (٣) (٤)، وفي الخالصة أنه

صحيح (٥)، وكأنه سهو.
وإلى عبد الله بن محمد الجعفي صحيح (٦)، وكذا إلى عبد الله بن

مسكان (٧)، وإلى عبد الله بن المغيرة حسن (٨)، وكذا إلى عبد الله بن ميمون
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٦.
الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو

عبد الله الرازي، عن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خشنام األصبهاني، عن عبد الله بن القاسم.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٩١.

جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله
بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن لطيف التفليسي.

(٣) عبد الله بن عبد الرحمن األصم ضعفه النجاشي وتبعه العالمة في الخالصة ورمياه
بالغلو والكذب. انظر رجال النجاشي: ٢١٧ / ٥٦٦ والخالصة: ٢٣٨ / ٢٢.

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٥٢.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله

بن عبد الرحمن األصم، عن أبي بكر عبد الله بن محمد الحضرمي.
(٥) الخالصة: ٢٧٨ الفائدة الثامنة.

(٦) مشيخة الفقيه ٤: ١٣١.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر

بن بشير، عن عبد الله بن محمد الجعفي.
(٧) مشيخة الفقيه ٤: ٥٨.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين
بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان وهو كوفي من

موالي عنزة، ويقال: إنه من موالي عجل.
(٨) مشيخة الفقيه ٤: ٥٦، وفيها ثالث طرق:

" أ " جعفر بن علي الكوفي، عن جده الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن
المغيرة الكوفي.

" ب " أبوه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة.
" ج " محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم

وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة.

(٣٨٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

القداح (١)، وإلى عبد الله بن يحيى الكاهلي صحيح (٢)، وإلى عبد المؤمن بن
القاسم ضعيف (٣)، وإلى عبد الملك (٤) بن أعين - وكنيته أبو ضريس -

صحيح (٥) (٦) كذا في الخالصة (٧).
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ٩٩، وفيها طريقان:
األول: أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم،

عن عبد الله بن ميمون.
الثاني: أبوه ومحمد بن موسى بن المتوكل ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي

بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون القداح المكي.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١٠١.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٨٤.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم

بن مسكين، عن أبي كهمس، عن عبد المؤمن بن القاسم األنصاري الكوفي عربي،
وهو أخو أبي مريم عبد الغفار بن القاسم األنصاري.

(٤) في نسخة " ش ": عبد المؤمن، والظاهر أنه اشتباه.
(٥) فيه: محمد بن علي بن ماجيلويه ومحمد بن خالد البرقي. (منه قده).

نقول: األول لم يرد تصريح بتوثيقه في الكتب الرجالية، والثاني من المختلف فيه.
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٩٧.

محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الملك بن أعين وكنيته أبو

الضريس، وزار الصادق (عليه السالم) قبره بالمدينة مع أصحابه.
(٧) لم نعثر عليه في نسخنا من الخالصة.

نقول: صحح طريق الصدوق إلى عبد الملك بن أعين كل من الميرزا محمد
االسترآبادي والعالمة المامقاني والشيخ النوري، فالحظ.

انظر منهج المقال: ٤١٢ الفائدة الثامنة، وتنقيح المقال ٣: ٨٨ الفائدة الثالثة،
وخاتمة المستدرك ٤: ٤٤٣ / ١٩٥ الفائدة الخامسة.

(٣٨٣)
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وإلى عبد الملك بن عتبة الهاشمي قوي (١)، وإلى عبد الملك بن
عمرو ضعيف (٢)، وإلى عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ال واسطة (٣)،
وإلى عبيد بن زرارة ضعيف (٤)، وكذا إلى عبيد الله المرافقي (٥)، وإلى

عبيد الله بن علي الحلبي (٦) صحيح (٧)، وإلى عبيد الله بن الوليد الوصافي
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ٨٧.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن

علي بن فضال، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٤.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم
ابن مسكين، عن عبد الملك بن عمرو األحول الكوفي وهو عربي.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ١٣٦.
فقد رويته عنه. أي أن الصدوق يروي عنه مباشرة.

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٣١.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم

ابن مسكين الثقفي، عن عبيد بن زرارة بن أعين وكان أحول.
(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١٩.

جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله
ابن عامر، عن أبي أحمد بن محمد بن زياد األزدي، عن عبيد الله المرافقي.

نقول: الظاهر أن لفظة " ابن " بين أبي أحمد ومحمد بن زياد زائدة، ألن محمد
ابن زياد هو ابن أبي عمير وكنيته أبو أحمد، وأيضا صرح به الصدوق عند ذكر

الطريق إلى عطاء بن السائب، فالحظ. انظر مشيخة الفقيه ٤: ١٢٥.
(٦) الحلبي، لم ترد في نسخة " م ".

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ١٦، وفيها طريقان:
األول: أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن

أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي.

الثاني: أبوه ومحمد بن الحسن وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن
محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن

عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي.

(٣٨٤)
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قوي كذا في الخالصة (١) (٢)، وإلى عثمان بن زياد ضعيف (٣)، وكذا إلى عطاء بن
السائب (٤)، وإلى العالء بن العالء بن رزين صحيح (٥)، وكذا إلى العالء بن

____________________
(١) فيه: محمد بن علي ماجيلويه وابن فضال. (منه قده).

نقول: محمد بن علي ماجيلويه لم يرد تصريح بتوثيقه في الكتب الرجالية،
وأما الحسن بن علي بن فضال فهو فطحي المذهب، وهو ثقة.

انظر رجال الكشي: ٣٤٥ / ٦٣٩ ورجال النجاشي: ٣٤ / ٧٢ ورجال الشيخ:
٣٥٤ / ٢ والفهرست: ٤٧ / ١٦٤.

(٢) لم نعثر عليه في نسخنا من الخالصة، مشيخة الفقيه ٤: ٨١.
محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن

عيسى، عن ابن فضال، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي.
نقول: قوى الطريق الميرزا محمد االسترآبادي، إال العالمة المامقاني والشيخ

النوري صححا الطريق، فالحظ.
انظر منهج المقال: ٤١٣ الفائدة الثامنة، وتنقيح المقال ٣: ٨٩ الفائدة الثالثة،

وخاتمة المستدرك ٤: ٣٥٦ / ٢٠٢ الفائدة الخامسة.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ١١٠.

عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النيسابوري، عن علي بن محمد بن
قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن

عبد الصمد بن بشير، عن عثمان بن زياد.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٥.

الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أبي الصهبان، عن أبي
أحمد محمد بن زياد األزدي، عن أبان األحمر، عن عطاء بن السائب.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٥٧، وفيها أربعة طرق:
" أ " أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد

بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن العالء بن رزين.
" ب " أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن

محمد بن أبي الصهبان، عن صفوان بن يحيى، عن العالء.
" ج " أبوه، عن علي بن سليمان الزراري الكوفي، عن محمد بن خالد، عن

العالء بن رزين القالء.
" د " محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال والحسن بن محبوب، عن العالء بن رزين.

(٣٨٥)
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سيابة على ما قالوا (١) (٢)، وإلى علي بن أبي حمزة صحيح على تقدير توثيق
محمد بن علي ماجيلويه (٣) (٤)، وكذا إلى علي ابن أحمد بن أشيم (٥)، وإلى

____________________
(١) فيه: أبان بن عثمان. (منه قده).

نقول: أبان بن عثمان األحمر هو من أصحاب االجماع، إال أنه كان
ناووسيا كما صرح بذلك الكشي في رجاله، وقال العالمة بعد ذكر ما

في الكشي: فاألقرب عندي قبول روايته - وإن كان فاسد المذهب - لالجماع
المذكور.

والرجل لم يرد فيه تصريح بتوثيقه في الكتب الرجالية.
انظر رجال الكشي: ٣٥٢ / ٦٦٠، ٣٧٥ / ٧٠٥ والخالصة: ٢١ / ٣.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٦.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي

الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن العالء بن سيابة.
(٣) لم يصرح أحد من علمائنا المتقدمين بتوثيقه، إال أن بعض علمائنا

المتأخرين استفادوا من قرائن اخر في توثيق محمد بن علي ماجيلويه مثل الميرزا
محمد االسترآبادي في الوسيط. انظر الوسيط: ٢٩٢ باب الكنى بعنوان:

ماجيلويه.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٨٧.

محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن نصر البزنطي، عن علي بن أبي

حمزة.
(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٧.

محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد
بن خالد، عن علي بن أحمد بن أشيم.

(٣٨٦)
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علي بن إدريس حسن (١) كذا في الخالصة (٢) (٣)، وإلى علي بن أسباط
صحيح (٤)، وكذا إلى علي بن إسماعيل ابن الميثمي (٥)، وإلى علي بن بجيل

ضعيف (٦).
وإلى علي بن بالل حسن كذا في الخالصة (٧) (٨)، وإلى علي بن جعفر

____________________
(١) فيه: محمد بن علي ماجيلويه وإبراهيم بن هاشم. (منه قده).

نقول: لم يرد تصريح بتوثيقهما في الكتب الرجالية.
(٢) لم نعثر عليه في نسخنا من الخالصة، وقد حسن الطريق الميرزا محمد

االسترآبادي والمولى األردبيلي، إال أن العالمة المامقاني صحح الطريق والسيد
الخوئي ضعفه.

انظر منهج المقال: ٤١٣ الفائدة الثامنة، وجامع الرواة ٢: ٥٣٧ الفائدة الرابعة،
وتنقيح المقال ٣: ٨٨ الفائدة الثالثة، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٢٨٣ / ٧٩٣٦.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٨٩.
محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن علي بن

إدريس، عن الرضا (عليه السالم).
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٩٧.

محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن علي بن أسباط.
(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١١٥.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان
بن يحيى، عن علي بن إسماعيل الميثمي.

(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٤٩.
محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل الدقاق، عن أبي عبد الله الحكم من

مسكين الثقفي، عن علي بن بجيل بن عقيل الكوفي.
(٧) فيه: محمد بن علي ماجيلويه وإبراهيم بن هاشم. (منه قده).

نقول: لم يرد تصريح بتوثيقهما في الكتب الرجالية.
(٨) الخالصة: ٢٧٧ الفائدة الثامنة، مشيخة الفقيه ٤:

محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن علي بن
بالل.

(٣٨٧)
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صحيح (١)، وكذا إلى علي بن حسان الواسطي (٢)، وكذا إلى علي بن الحكم (٣)،
وكذا إلى علي بن رئاب (٤)، وإلى علي بن الريان حسن كذا في

الخالصة (٥) (٦)، وإلى علي بن سويد صحيح (٧)، وإلى علي بن عبد العزيز
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ٤.
أبوه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن

جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السالم).
محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن

عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى والفضل بن عامر، عن موسى بن
القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السالم).

وكذلك جميع كتاب علي بن جعفر، قد رويته بهذا اإلسناد.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١١٤، وفيها طريقان:

األول: محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن حسان
الواسطي.

الثاني: أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي
ابن حسان الواسطي.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٨٨.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن

الحكم.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٧٣.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري، عن أحمد بن
محمد ابن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن

رئاب.
(٥) فيه: محمد بن علي ماجيلويه وإبراهيم بن هاشم. (منه قده).

نقول: لم يرد تصريح بتوثيقهما في الكتب الرجالية.
(٦) الخالصة: ٢٧٨ الفائدة الثامنة، مشيخة الفقيه ٤: ٤٦.

محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن الريان.
(٧) مشيخة الفقيه ٤: ٨٩.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري
جميعا، عن علي بن الحكم، عن علي بن سويد.

(٣٨٨)
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ضعيف (١)، وإلى علي بن عطية صحيح (٢) على احتمال، ألن فيه: علي بن
حسان (٣)، فإن كان الواسطي فالطريق صحيح، وإن كان الهاشمي فالطريق

ضعيف.
وإلى علي بن غراب ضعيف (٤)، وإلى علي بن الفضل الواسطي

حسن (٥)، وإلى علي بن محمد الحصيني (٦) ضعيف (٧)، وإلى علي بن محمد
النوفلي صحيح (٨) على تقدير توثيق محمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٩.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن
حمزة بن عبد الله، عن إسحاق بن عمار، عن علي بن عبد العزيز.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٧١.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حسان،

عن علي بن عطية األصم الحناط الكوفي.
(٣) نقول: علي بن حسان مشترك بين الواسطي الثقة والهاشمي الضعيف.

وحكم الشيخ النوري في خاتمة المستدرك على أن علي بن حسان الواقع في
طريق الشيخ الصدوق إلى علي بن عطية هو الواسطي الثقة، وعليه يكون السند

صحيح. انظر خاتمة المستدرك ٤: ٤٩٤ / ٢٢١.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٨.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان، عن
إدريس بن الحسن، عن علي بن غراب، وهو ابن أبي المغيرة األزدي.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٧٤.
أبوه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن الفضل الواسطي صاحب الرضا (عليه السالم).

(٦) كذا في النسخ، وفي مشيخة الفقيه - طبعة بيروت -: الحضيني، إال أن في
مشيخة الفقيه - طبعة جماعة المدرسين في قم -: الحصيني كما في المتن.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٠.
محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي

الكوفي، عن محمد بن سنان، عن علي بن محمد الحضيني.
(٨) مشيخة الفقيه ٤: ٩١.

محمد بن علي ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه،
عن علي بن محمد النوفلي.

(٣٨٩)
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خالد البرقي (١).
وإلى علي بن مطر ضعيف (٢)، وإلى علي بن مهزيار صحيح (٣)، وما

قال العالمة في الخالصة من أن طريقه إليه قوي (٤) محمول على السهو،
ألن طريقه إليه: محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن

الصفار، عن العباس بن معروف، وهم ثقات (٥).
____________________

(١) نقول: لم يرد تصريح بتوثيق محمد بن علي ماجيلويه، إال أن بعض علمائنا
المتأخرين استفاد توثيقه من قرائن اخر، وقد وثقه الميرزا محمد االسترآبادي في

الوسيط (٢٩٢ باب الكنى بعنوان: ماجيلويه).
وأما محمد بن خالد البرقي فقد اختلف علماؤنا فيه، فقد وثقه الشيخ في رجاله

(٣٦٣ / ٤)، وقال النجاشي: وكان محمد ضعيفا في الحديث. رجال النجاشي: ٣٣٥ / ٨٩٨.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٧.

أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن
محمد بن سنان، عن علي بن مطر.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٣٨، وفيها ثالث طرق:
األول: أبوه، عن محمد بن يحيى العطار، عن الحسين بن إسحاق التاجر، عن

علي بن مهزيار.
الثاني: أبوه، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن إبراهيم بن مهزيار،

عن أخيه علي بن مهزيار.
الثالث: محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن

معروف، عن علي بن مهزيار األهوازي.
(٤) الخالصة: ٢٧٨ الفائدة الثامنة.

(٥) نقول: هذا الطريق صحيح باالتفاق، إال أن الطريق األول فيه: الحسين بن إسحاق
التاجر وهو مجهول، والطريق الثالث فيه: إبراهيم بن مهزيار الذي لم يرد تصريح

من علمائنا المتقدمين بتوثيقه.
وقال السيد الخوئي (قدس سره) بعد ذكر الطرق الثالثة: والطريق كطريق الشيخ إليه

صحيح. انظر معجم رجال الحديث: ١٣: ٢٠٦ / ٨٥٥٣.

(٣٩٠)
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وإلى علي بن ميسرة صحيح على قول (١) (٢)، وإلى علي بن النعمان
صحيح (٣)، وكذا إلى علي بن يقطين (٤)، وكذا إلى عمار بن مروان (٥)، وإلى
عمار بن موسى (٦) الساباطي قوي (٧)، وإلى عمرو بن أبي المقدام ضعيف (٨)،

____________________
(١) فيه: محمد بن عيسى اليقطيني. (منه قده).

نقول: الرجل من الذين اختلف العلماء فيه، فقد وثقه النجاشي وضعفه الشيخ.
انظر رجال النجاشي: ٣٣٣ / ٨٩٦ والفهرست: ١٤٠ / ٦١١.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٠.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء،

عن علي بن ميسرة.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ١١٩.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى
وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن علي بن النعمان.

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٤٧.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي

بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين.
(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٩٨.

محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن عمار بن مروان.

(٦) ابن موسى، لم ترد في نسختي " م " و " ت ".
(٧) مشيخة الفقيه ٤: ٤.

أبوه ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة،

عن عمار بن موسى الساباطي.
(٨) مشيخة الفقيه ٤: ٩٦ و ١٢٦.

محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن الحكم بن مسكين قال: حدثنا عمرو بن أبي المقدام، واسم أبي

المقدام: ثابت بن هرمز الحداد.
محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار والحسن بن متيل جميعا، عن محمد

ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن ثابت أبي المقدام.

(٣٩١)
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وكذا إلى عمرو بن جميع (١)، وكذا إلى عمرو بن خالد (٢)، وإلى عمرو بن
سعيد قوي (٣)، وفي بعض نسخ الفقيه: عمرو بن موسى الساباطي كما نقله
العالمة في الخالصة (٤)، ولعله محصول على السهو، ألن محمد بن علي بن

بابويه لم يرو عن عمرو بن موسى الساباطي أصال، ولم أجده في كتب
الرجال مطلقا.

وإلى عمرو بن شمر ضعيف (٥)، وكذا إلى عمر بن أبي زياد (٦)،
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ٧٦.
أبوه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين

اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ الجوهري، عن عمرو بن
جميع.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٨٣.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسين بن

علوان، عن عمرو بن خالد.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٠.

أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن
بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد.

(٤) في نسخنا من الخالصة: عمرو بن سعيد، وقد قوى العالمة طريق الصدوق إليه
إال أنه لم يقيده بالساباطي. انظر الخالصة: ٢٧٦ الفائدة الثامنة.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٨٧.
محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن

أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن نصر الخزاز، عن عمرو بن شمر.
نقول: في مشيخة الفقيه - طبعة بيروت -: أحمد بن نصر بالصاد المهملة، وفي
طبعة جماعة المدرسين في قم منه: أحمد بن النضر بالضاد المعجمة، والظاهر أنه

الصواب لموافقته روضة المتقين (١٤: ٢١٠) وخاتمة الوسائل (٣٠: ٨١ / ٢٣٧)
وخاتمة المستدرك (٥: ٣٥ / ٢٣٨) ورجال النجاشي (٩٨ / ٢٤٤) والفهرست

(٣٤ / ١٠١) والخالصة (٢٠ / ٤٩).
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٦٢.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم
بن مسكين، عن عمر بن أبي زياد.

(٣٩٢)
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وإلى عمر بن أبي شعبة صحيح (١) على تقدير توثيق محمد بن علي
ماجيلويه (٢)، وإلى عمر بن أذنية صحيح (٣)، وإلى عمر بن حنظلة قوي (٤)،

وإلى عمر بن قيس الماصر ضعيف (٥)، وإلى عمر بن يزيد (٦) صحيح (٧)، وكذا
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ١١٢.
محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي

الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن أبي شعبة
الحلبي.

(٢) وثقه الميرزا محمد االسترآبادي في الوسيط. انظر الوسيط: ٢٩٢ باب الكنى
بعنوان: ماجيلويه.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٦٠.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن

سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٣٥.

الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن

حنظلة.
(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١١٣.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي،
عن أبيه، عن محمد بن سنان وغيره، عن عمر بن قيس الماصر.

(٦) وكأنه عمر بن يزيد الثقة المذكور في ست، لرواية ابنه الحسين بن عمر بن يزيد
عنه كما يظهر من الفهرست. (منه قده). انظر الفهرست: ١١٣ / ٥٠٢.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ٨، وفيها ثالث طرق:
" أ " أبوه، عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي

عمير وصفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد.
" ب " أبوه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عبد الحميد، عن
محمد بن عمر بن يزيد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه عمر بن يزيد.

" ج " أبوه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد
بن إسماعيل، عن محمد بن عباس، عن عمر بن يزيد.

(٣٩٣)
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إلى عمران الحلبي (١)، وكذا (إلى عيسى بن أبي منصور وكنيته أبو صالح (٢)،
وإلى عيسى بن أعين ضعيف (٣)) (٤)، وإلى عيسى بن عبد الله (٥) الهاشمي - وهو

عيسى بن عبد الله بن علي بن عمر بن علي بن الحسين (٦) بن علي بن أبي
طالب (عليهم السالم) - صحيح كذا في الخالصة (٧)، وفي طريقه إليه محمد بن عبد الله

(٨)
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٢.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر

بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي، وكنيته أبو اليقظان.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٨٦، وفيها طريقان:

األول: محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين
بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عيسى بن أبي

منصور، وكنيته أبو صالح، وهو كوفي مولى.
الثاني: محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد،

عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد الله بن سنان، عن ابن أبي
يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السالم) إذ أقبل عيسى بن أبي منصور فقال لي: إذا

أردت أن تنظر خيارا في الدنيا خيارا في اآلخرة فانظر إليه.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ١١٢.

أبوه، عن محمد بن أحمد بن الصلت، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن
عبد الله بن المغيرة، عن عيسى بن أعين.

(٤) ما بين القوسين لم يرد في نسخة " م ".
(٥) في نسخة " م ": عبيد الله.

(٦) في نسختي " م " و " ت ": الحسن.
(٧) الخالصة: ٢٨٠ الفائدة الثامنة.

(٨) مشيخة الفقيه ٤: ٩٣.
محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن

الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أبي عبد الله، عن عيسى بن عبد الله بن علي
بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السالم).

(٣٩٤)
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وهو مشترك بين الموثقين والمهملين والمجرمين (١).
وإلى عيسى بن يونس ضعيف (٢)، وإلى العيص بن القاسم

صحيح (٣)، وكذا إلى غياث بن إبراهيم (٤)، وكذا إلى فضالة بن أيوب (٥)،
____________________

(١) في نسخنا من الفقيه كما في نسخة المولى األردبيلي والتقي المجلسي والعالمة
المامقاني والشيخ النوري والسيد الخوئي: محمد بن أبي عبد الله، إال أن التقي

المجلسي والشيخ النوري ذكرا عند شرحهما للطريق: محمد بن عبد الله من دون
إشارة إلى االختالف، واستظهرا أنه ابن زرارة، وذكرا عدة وجوه لتوثيقه.

وقال السيد الخوئي (قدس سره): إن طريق الصدوق إليه - أي: إلى عيسى بن عبد الله
الهاشمي - ضعيف بمحمد بن أبي عبد لله، فإنه مجهول، ولكن العالمة قد صحح

الطريق، ولعله من جهة بنائه على أصالة العدالة، انتهى كالمه (قدس سره).
وفي نسخة المحدث الحر العاملي: محمد بن عبد الله كما ذكره المصنف (قدس سره)،

فالحظ.
انظر جامع الرواة ٢: ٥٣٨ وروضة المتقين ١٤: ٢١٦ وتنقيح المقال ٢:

٣٦٢ / ٩٣١٨ وخاتمة المستدرك ٥: ٦١ / ٢٤٨ وخاتمة الوسائل ٣٠: ٢٤٧ ومعجم
رجال الحديث ١٤: ٢١٨ / ٩٢٢٢.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٩٤.
أحمد بن محمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن عيسى بن يونس.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٤٢.

محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن
صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم.

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٩٠.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن

إسماعيل بن بزيع، وعن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم.
(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١١٨، وفيها طريقان:

األول: أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين
بن سعيد، عن فضالة بن أيوب.

الثاني: محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب.

(٣٩٥)
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وإلى الفضل بن أبي قرة ضعيف (١)، وكذا إلى الفضل بن شاذان من العلل
التي ذكرها عن الرضا (عليه السالم) (٢)، وإلى الفضل بن عبد الملك البقباق صحيح (٣)،

وكذا إلى فضيل بن عثمان على قول (٤) (٥)، وإلى فضيل بن يسار ضعيف (٦)،
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ٨١.
أبوه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن

شريف بن سابق التفليسي، عن الفضل بن أبي قرة السمندي.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٥٣.

عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطار، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن
الفضل بن شاذان النيسابوري، عن الرضا (عليه السالم).

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٢٤.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن

بشير، عن حماد بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك المعروف بأبي العباس البقباق
الكوفي.

(٤) فيه: محمد بن عيسى اليقطيني. (منه قده).
نقول: اختلفت األقوال فيه، فقد وثقه النجاشي وضعفه الشيخ. انظر رجال

النجاشي: ٣٣٣ / ٨٩٦ ورجال الشيخ: ٣٩١ / ١٠ والفهرست: ١٤٠ / ٦١١.
(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٢٤.

محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن
محمد بن عيسى بن عبيد، عن صفوان بن يحيى، عن فضيل بن عثمان األعور

المرادي الكوفي.
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٣٢.

محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن
أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل

بن يسار، وهو كوفي مولى لبني نهد، انتقل من الكوفة إلى البصرة، وكان أبو جعفر
(عليه السالم) إذا رآه قال: بشر المخبتين.

وذكر ربعي بن عبد الله عن غاسل الفضيل بن يسار أنه قال: إني ألغسل الفضيل
وإن يده لتسبقني إلى عورته، قال: فخبرت بذلك أبا عبد الله (عليه السالم) فقال: رحم الله

الفضيل بن يسار هو منا أهل البيت.

(٣٩٦)
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وكذا إلى القاسم (١) بن بريد (٢)، وإلى القاسم بن سليمان صحيح على
قول (٣) (٤)، وإلى القاسم بن عروة صحيح (٥)، وكذا إلى القاسم بن يحيى (٦)،

وكذا إلى الكاهلي وتقدم بعنوان: عبد الله بن يحيى أيضا (٧)، وإلى كردويه
الهمداني حسن (٨) بإبراهيم بن هاشم (٩)، وفي الخالصة أنه صحيح (١٠).

____________________
(١) في نسختي " م " و " ت ": وكذا إلى أبي القاسم.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٨.
محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن

محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن القاسم بن بريد بن معاوية
العجلي.

(٣) فيه: محمد بن عيسى اليقطيني. (منه قده).
نقول: اختلفت األقوال فيه، فقد وثقه النجاشي وضعفه الشيخ. انظر رجال

النجاشي: ٣٣٣ / ٨٩٦ ورجال الشيخ: ٣٩١ / ١٠ والفهرست: ١٤٠ / ٦١١.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٧٩.

محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى بن
عبيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٨٥.
أبوه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم بن سعدان، عن

القاسم بن عروة.
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٩٠.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد بن
محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن القاسم بن يحيى.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ١٠١.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن

محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي.
(٨) مشيخة الفقيه ٤: ٧.

أبوه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن دكردويه الهمداني.
(٩) إبراهيم بن هاشم لم يرد تصريح بتوثيقه عند علمائنا المتقدمين.

(١٠) الخالصة: ٢٧٧ الفائدة الثامنة.

(٣٩٧)
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وإلى كليب األسدي صحيح على قول (١) (٢)، وإلى مالك بن أعين الجهني
- وهو ليس من آل سنسن - ضعيف (٣)، وكذا إلى مبارك العقرقوفي (٤)، وإلى
المثنى بن عبد السالم قوي (٥)، وإلى محمد بن أبي عمير صحيح (٦)، وكذا إلى

محمد بن أحمد بن يحيى األشعري (٧)، وكذا إلى محمد بن أسلم (٨)، وإلى
____________________

(١) فيه: محمد بن خالد البرقي. (منه قده).
نقول: وثقه بعضهم وتوقف فيه آخرون.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٥٢ و ١٢١، وفيها طريقان:
األول: أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن

عبد الله بن عبد الرحمن األصم، عن كليب األسدي.
الثاني: أ: وه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد

بن خالد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب بن معاوية األسدي الصيداوي.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٣١.

أبوه، عن علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكمنداني، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي

محمد مالك بن أعين الجهني، وهو عربي كوفي، وليس هو من آل سنسن.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٧٥.

الحسين بن إبراهيم بن تاتانة، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن
محمد بن سنان، عن مبارك العقرقوفي األسدي.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٠.
محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن

عبد الله بن المغيرة، عن مثنى بن عبد السالم.
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٥٦.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح
وإبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن

أبي عمير.
(٧) مشيخة الفقيه ٤: ٧٥.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا،
عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران األشعري.

(٨) مشيخة الفقيه ٤: ١١٦، وفيها طريقان:
األول: محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن حسان الرازي،

عن محمد بن زيد الرزامي خادم الرضا (عليه السالم)، عن محمد بن أسلم الجبلي.
الثاني: أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن

محمد بن أسلم الجبلي.

(٣٩٨)
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محمد بن إسماعيل البرمكي ضعيف (١) (٢)، وإلى محمد بن إسماعيل بن بزيع
صحيح (٣)، وكذا إلى محمد بن بجيل (٤) إن قيل بتوثيق هيثم بن أبي مسروق (٥)،
وإال فحسن، وإلى محمد بن جعفر األسدي - كنيته أبو الحسين - ضعيف (٦) (٧)،

____________________
(١) فيه: علي بن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد بن السناني والحسين بن إبراهيم

بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل البرمكي،
واجتماعهم يؤيد الصدق. (منه قده).

نقول: هم من مشايخ الصدوق (قدس سره) باستثناء محمد بن أبي عبد الله. انظر روضة
المتقين ١٤: ٢٣٤.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٤ والطريق فيها كما ذكره المصنف (قدس سره).
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٤٥.

محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع.

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٦٢.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسن بن

محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل
بن عقيل الكوفي.

(٥) نقول: قال الشيخ النوري (قدس سره): الهيثم وإن لم يوثقوه بل مدحوه بقولهم: قريب
األمر، وفاضل، ولكن يستكشف وثاقته من رواية جماعة عنه، وفيهم: محمد بن
الحسن الصفار وسعد بن عبد الله ومحمد بن علي بن محبوب... انظر خاتمة

المستدرك ٤: ١٨٨ / ٥٤ الفائدة الخامسة.
(٦) فيه الجماعة المذكورة في محمد بن إسماعيل البرمكي. (منه قده).

سنذكرهم عند ذكر الطريق في المشيخة، وهم من مشايخ الصدوق، الذين لم
يرد تصريح بتوثيقهم، إال! أن الصدوق (قدس سره) يذكرهم مترضيا.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ٧٦.
علي بن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن

أحمد بن هاشم المؤدب، عن أبي الحسين محمد بن جعفر األسدي الكوفي (رضي الله عنه).

(٣٩٩)
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وإلى محمد بن حسان صحيح (١)، وكذا إلى محمد بن الحسن الصفار (٢)،
وكذا إلى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (٣)، وكذا إلى محمد بن

حكيم (٤)، وكذا إلى محمد الحلبي (٥)، وكذا إلى محمد بن حمران (٦)، وكذا
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ١١٢.
أبوه ومحمد بن الحسن والحسين بن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن إدريس،

عن محمد بن حسان.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٢٠.

محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ١١٧.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى
وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات، واسم

أبي الخطاب: زيد.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٨٨ وفيها طريقان:

األول: أبوه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن حكيم.

الثاني: محمد بن الحسن، عن حمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد،
عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حكيم.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١٣.
أبوه ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر

الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن
محمد بن علي الحلبي.

(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٨٩، وفيها طريقان:
األول: أبوه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن

محمد بن حمران.
الثاني: محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح

وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا، عن محمد
بن حمران.

(٤٠٠)
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إلى محمد بن خالد البرقي (١).
وإلى محمد بن خالد البجلي القسري ضعيف (٢)، وإلى محمد بن سنان

حسن (٣)، وإليه فيما كتب الرضا (عليه السالم) في جواب مسائله ضعيف (٤)، وإلى
محمد بن سهل بن اليسع األشعري صحيح (٥)، وكذا إلى محمد بن عبد الجبار

- وهو محمد بن أبي الصهبان (٦) - وإلى محمد بن عبد الله بن مهران ضعيف (٧)،
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ٦٨.
محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن خالد البرقي.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٧٥.
جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن

عامر، عن حفصة، عن محمد بن خالد بن عبد الله البجلي القسري، وهو كوفي عربي.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٥، وفيها طريقان:

األول: محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد
بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان.

الثاني: أبوه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن سنان.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ١٥.

علي بن أحمد بن موسى الدقاق ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم
بن أحمد بن هشام المكتب قالوا: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي قال: حدثنا

محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع
الصحاف، عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السالم).

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٩.
أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى،

عن محمد بن سهل بن اليسع األشعري.
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٧٧.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى العطار
وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن عبد الجبار، وهو محمد بن أبي الصهبان.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٦.
محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن

أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن عبد الله بن مهران.

(٤٠١)
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وإلى محمد بن عثمان العمري صحيح (١)، وكذا إلى محمد بن عذافر (٢)، وكذا
إلى محمد بن علي بن محبوب (٣)، وإلى محمد بن عمرو بن أبي المقدام

ضعيف (٤)، وإلى محمد بن عمران صحيح (٥) على تقدير توثيق محمد بن علي
ماجيلويه ومحمد بن خالد البرقي (٦)، وإلى محمد بن عيسى بن عبيد صحيح (٧)،

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٢.

أبوه ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر
الحميري، عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٩.
أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر

الصيرفي.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٥، وفيها طريقان:

األول: أبوه ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن محمد
بن يحيى العطار ومحمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن

محمد بن علي بن محبوب.
الثاني: أبوه والحسين بن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن إدريس، عن محمد

بن علي بن محبوب.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٤.

أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد
بن سنان، عن محمد بن عمرو بن أبي المقدام.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٩٣.
محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن عمران العجلي.

(٦) محمد بن علي ماجيلويه وثقه الميرزا محمد االسترآبادي في الوسيط، وأما حمد
بن خالد البرقي فقد وثقه الشيخ في رجاله والعالمة في الخالصة.

انظر رجال الشيخ: ٣٦٣ / ٤ والخالصة: ١٣٩ / ١٤ والوسيط: ٢٩٢ باب الكنى
واأللقاب بعنوان: ماجيلويه.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ٩٢، وفيها طريقان:
األول: أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني.

الثاني: محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى
بن عبيد اليقطيني.

(٤٠٢)
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وإلى محمد بن الفيض التميمي (١) ضعيف (٢)، وكذا إلى محمد بن الفيض (٣)،
ويحتمل االتحاد.

وإلى محمد بن القاسم االسترآبادي ال واسطة (٤)، وإلى محمد بن القاسم
بن الفضيل ضعيف (٥)، وإلى محمد بن قيس حسن (٦)، وكأنه البجلي الثقة

لرواية عاصم بن حميد عنه (٧)، وإلى محمد بن مسعود العياشي ضعيف (٨)،
____________________

(١) في نسختي " م " و " ت ": التميمي.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٨٤.

أبوه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن داود بن إسحاق
الحذاء، عن محمد بن الفيض التيمي.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٧.
جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله

بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الفيض.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٠.

فقد رويته عنه. أي: الصدوق، عن محمد بن القاسم االسترآبادي.
(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٩١.

الحسين بن إبراهيم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن
محمد بن القاسم بن الفضيل البصري.

(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٨٥.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي

نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس.
(٧) انظر رجال النجاشي: ٣٢٣ / ٨٨١ ورجال الشيخ: ٢٩٣ / ٢٩٨ والفهرست: ١٣١ / ٥٩٠.

(٨) مشيخة الفقيه ٤: ٩٢.
المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي العمري، عن جعفر بن محمد بن مسعود،

عن أبيه أبي النضر محمد بن مسعود العياشي (رضي الله عنه).

(٤٠٣)
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وكذا إلى محمد بن مسلم الثقفي (١)، وكذا إلى محمد بن منصور (٢)، وإلى
محمد بن النعمان حسن كذا في الخالصة (٣) (٤)، وإلى محمد بن الوليد

الكرماني حسن (٥)، وإلى محمد بن يحيى الخثعمي ضعيف (٦)، وكذا إلى
محمد بن يعقوب الكليني (٧)، إال أنه روى عن محمد بن محمد بن عصام

الكليني وعلي بن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد السناني رضي الله
عنهم، عن محمد بن يعقوب الكليني، ولعل اجتماعهم يؤيد الصدق (٨).

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ٦.

علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي
عبد الله البرقي، عن أبيه محمد بن خالد، عن العالء بن رزين، عن محمد بن مسلم.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٦.
محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أبي

الصهبان، عن محمد بن سنان، عن محمد بن منصور.
(٣) فيه: محمد بن علي ماجيلويه وإبراهيم بن هاشم. (منه قده).

نقول: لم يرد تصريح بتوثيقهما عند علمائنا المتقدمين.
(٤) الخالصة: ٢٧٧ الفائدة الثامنة، مشيخة الفقيه ٤: ١٤.

محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد
بن أبي عمير والحسن بن محبوب جميعا، عن محمد بن النعمان.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٥.
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه،

عن محمد بن الوليد الكرماني.
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٣٣.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن
محمد بن يحيى الخثعمي.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ١١٦.
محمد بن محمد بن عصام الكليني وعلي بن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد
السناني رضي الله عنهم، عن محمد بن يعقوب الكليني، وكذلك جميع كتاب

الكافي فقد رويته عنهم، عنه، عن رجاله.
(٨) الثالثة من مشايخ الصدوق (قدس سره) الذين يذكرهم عثيرا مترضيا، إال أنه لم يرد تصريح

بتوثيقهم عند علمائنا المتقدمين.
وقال الميرزا محمد االسترآبادي والمقدس األردبيلي: وإلى محمد بن يعقوب

الكليني فيه: محمد بن محمد بن عصام الكليني وعلي بن أحمد بن موسى ومحمد
بن أحمد السناني رضي الله عنهم، ولم يذكر األخير إال مهمال أو مذموما، إال أن

اجتماعهم يصحح الصدق، ولعل من صحح هذا الطريق لذلك.
انظر منهج المقال: ٤١٥ الفائدة الثامنة، وجامع الرواة ٢: ٥٤ الفائدة الرابعة.

(٤٠٤)
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وإلى مرازم بن حكيم حسن كذا في الخالصة (١) (٢)، وإلى مروان
ابن مسلم ضعيف (٣)، وإلى مسعدة بن زياد صحيح (٤)، وكذا إلى مسعدة

ابن صدقة (٥)، وإلى مسمع بن مالك ضعيف (٦)، وإلى مصادف
____________________

(١) فيه: محمد بن علي ماجيلويه وإبراهيم بن هاشم. (منه قده).
لم يرد تصريح بتوثيقهما عند علمائنا المتقدمين.

(٢) الخالصة: ٢٧٨ الفائدة الثامنة، مشيخة الفقيه ٤: ٦٠.
محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي

عمير، عن مرازم بن حكيم.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٧٧.
أبوه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن

زياد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ١١١.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة بن زياد.
(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٣٠.

أبوه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
صدقة الربعي.

(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٤٤.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد،
عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن مسمع بن مالك البصري، ويقال له: مسمع بن

عبد الملك البصري، ولقبه كردين، وهو عربي من بني قيس بن ثعلبة، ويكنى أبا سيار.
ويقال: إن الصادق (عليه السالم) قال له أول ما رآه: ما أسمك؟ فقال: مسمع، فقال:

ابن من؟ قال: ابن مالك، فقال: بل أنت مسمع بن عبد الملك.

(٤٠٥)
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صحيح (١)، وإلى مصعب بن يزيد ضعيف (٢)، وإلى معاوية بن حكيم
صحيح (٣)، وإلى معاوية بن شريح صحيح كذا في الخالصة (٤) (٥)، وإلى

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ٨٠.

محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مصادف.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٨٠.
أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن علي بن الحكم، عن إبراهيم بن عمران الشيباني، عن يونس بن إبراهيم، عن

يحيى بن أبي األشعث الكندي، عن مصعب بن يزيد األنصاري قال: استعملني أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السالم) على أربع رساتيق المدائن، وذكر الحديث.

نقول: الرستاق، والجمع رساتيق - فارسي معرب - وهو السواد. انظر تاج
العروس ٦: ٣٥٦.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ١١٧، وفيها طريقان:
األول: أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن معاوية بن حكيم.

الثاني: محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حكيم.
(٤) فيه: عثمان بن عيسى. (منه قده).

نقول: عثمان كان شيخ الواقفة ووجهها، وأحد الوكالء المستبدين بمال موسى بن
جعفر (عليه السالم) كما صرح به النجاشي (٣٠٠ / ٨١٧). وقال الكشي: ذكر نصر بن الصباح

أن عثمان بن عيسى كان وقفيا، وكان وكيل أبي الحسن موسى (عليه السالم)، وفي يده مال
فسخط علية الرضا (عليه السالم)، قال: ثم تاب عثمان وبعث إليه [(عليه السالم)] بالمال (رجال الكشي:

٥٩٧ / ١١١٧). وفيه أيضا حكاية إجماع العصابة (رجال الكشي: ٥٥٦ / ١٠٥٠).
وقال ابن طاووس: إن جميع ما ذكر له وعليه ضعيف (التحرير الطاووسي: ٤٢٤ / ٣٠٢).

وقال الشيخ النوري بعد أن ذكر أقوال القوم فيه: فتحصل من جميع ما ذكرنا أن
عثمان ثقة صدرت منه عثرة كغيره من األجالء وتاب عنها، بل تدارك العثرة

بمجاورة قبر الطيب الطاهر [الحسين] (عليه السالم)، والعبادة عنده حتى لقى ربه (خاتمة
المستدرك: ٤ / ٣٤١ الفائدة الخامسة).

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٦٥.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن

عيسى، عن معاوية بن شريح.

(٤٠٦)
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معاوية بن عمار صحيح (١)، وكذا إلى معاوية بن ميسرة بن شريح
القاضي (٢)، ويحتمل أن يكون هذا ومعاوية بن شريح المذكور قبيل هذا

واحدا.
وإلى معاوية بن وهب أبي القاسم البجلي صحيح كذا في

الخالصة (٣) (٤)، وإلى معروف بن خربوذ صحيح (٥)، ألنه روى عن أبيه
علي بن الحسين بن بابويه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن

عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن معروف بن
خربوذ، وفي الخالصة أن طريقه إليه حسن (٦).

وإلى المعلى بن خنيس ضعيف بالمسمعي (٧) - وهو عبد الله بن
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ٤ / ٥٠.
أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن يعقوب بن

يزيد، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار
الدهني الغنوي الكوفي، مولى بجيلة، ويكنى أبا القاسم.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١٦.
أبوه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي

بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي.
(٣) فيه: محمد بن علي ماجيلويه. (منه قده).

نقول: لم يصرح علماؤنا المتقدمون بتوثيقه، إال أن بعض المتأخرين استظهر
توثيقه من قرائن أخرى، ووثقه الميرزا محمد االسترآبادي. انظر الوسيط: ٢٩٢

باب األلقاب بعنوان: ماجيلويه.
(٤) الخالصة: ٢٧٨ الفائدة الثامنة، مشيخة الفقيه ٤: ٣١.

محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي القاسم معاوية بن وهب البجلي الكوفي.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٧١، والطريق فيها كما سيذكره المؤلف (قدس سره).
(٦) الخالصة: ٢٧٩ الفائدة الثامنة.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ٦٧.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن

أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن المسمعي، عن المعلى بن خنيس وهو مولى
الصادق (عليه السالم)، كوفي بزاز قتله داود بن علي.

(٤٠٧)
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عبد الرحمن األصم (١) - وفي الخالصة أنه صحيح (٢)، وإلى المعلى بن
محمد البصري صحيح (٣)، وإلى معمر بن خالد حسن (٤)، وإلى معمر بن

يحيى صحيح (٥)، وإلى المفضل بن عمر ضع (٦)، وإلى منذر بن جيفر
____________________

(١) عبد الله بن عبد الرحمن األصم المسمعي، بصري، ضعيف، غال، ليس بشئ،
كذا قال النجاشي (٢١٧ / ٥٦٦) وتبعه العالمة (الخالصة: ٢٣٨ / ٢٢) في ذلك،

وزاد: وكان من كذابة أهل البصرة.
واحتمل الميرزا محمد االسترآبادي (منهج المقال: ٤١٥) والمقدس األردبيلي

(جامع الرواة ٢: ٥٤١) والشيخ النوري (خاتمة المستدرك ٥: ٢٨٩ / ٣١٧) من
كون المسمعي هو مسمع بن عبد الملك.

وقال السيد الخوئي (معجم رجال الحديث ١٩: ٢٦٩) بعد ذكر طريق الصدوق
إلى المعلى بن خنيس: والطريق ضعيف بالمسمعي، فإنه ضعيف، وال أقل من أنه

مشترك بين الضعيف وغيره، فالحظ.
(٢) الخالصة: ٢٧٩ الفائدة الثامنة.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ١٣٦.
أبوه ومحمد بن الحسن وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن

عامر، عن المعلى بن محمد البصري.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٧١.

محمد بن موسى بن المتوكل ومحمد بن علي ماجيلويه وأحمد بن زياد بن
جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن معمر بن خالد.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٣٠.
أبوه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى.
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٢٢.

محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل الدقاق، عن أحمد بن أبي عبد الله،
عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر الجعفي الكوفي، وهو

مولى.

(٤٠٨)
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حسن (١)، وإلى منصور بن حازم صحيح كذا في الخالصة (٢) (٣)، وإلى
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ٩٩.
أبوه، عن محمد بن يحيى العطار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الله بن

المغيرة، عن منذر بن جيفر.
(٢) فيه: محمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن عبد الحميد بن سالم. (منه قده).

نقول: األول لم يصرح علماؤنا المتقدمون بتوثيقه، إال أن بعض المتأخرين
استظهر توثيقه من قرائن أخرى، ووثقه أيضا الميرزا محمد االسترآبادي في الوسيط

(٢٩٢ باب األلقاب بعنوان: ماجيلويه).
وأما الثاني فقد قال النجاشي في ترجمته (٣٣٩ / ٩٠٦): محمد بن عبد الحميد

ابن سالم العطار، أبو جعفر، روى عبد الحميد عن أبي الحسن
موسى (عليه السالم) وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين... وعلى هذا فقد وثق جماعة

من المتأخرين محمدا نظرا إلى أن التوثيق في كالم النجاشي يرجع إليه ال إلى
أبيه عبد الحميد، فقد وثق المجلسي (الوجيزة: ٣٠٥ / ١٦٨٥) والكاظمي

(هداية المحدثين: ٢٤١) محمدا، وذهب آخرون إلى أن التوثيق في كالم النجاشي
راجع إلى أبيه عبد الحميد ال إلى محمد، ومنهم: الشهيد الثاني في تعليقته على

الخالصة والسيد الخوئي في معجمه (١٧: ٢٢٠ / ١١٠٥٥).
وقال العالمة المامقاني بعد ذكر أقوال القوم واختالفهم في مرجع الضمير في قول

النجاشي " وكان ثقة ": قلنا: أوال أنه وإن وقع الخالف بينهم في مرجع قوله " وكان
ثقة " فأرجعه الشهيد الثاني إلى األب وتبعه بعضهم، إال أنه بعيد كما استبعده سبطه

المحقق الشيخ محمد، والوجه في بعده أن المناسب توثيق من ذكر اسمه في
العنوان ال ما هو مذكور استطرادا، وأيضا الضمير المجرور بالالم في قول النجاشي " له

كتاب " راجع إلى االبن، فالسوق يقتضي أن يكون ضمير " وكان ثقة " أيضا
راجعا إليه حتى ال يلزم التفكيك الركيك... إلى آخر كالمه (قدس سره). انظر تنقيح المقال

.٣: ١٣٦ / ١٠٩١٤
(٣) الخالصة: ٢٧٧ الفائدة الثامنة، مشيخة الفقيه ٤: ٢٢.

محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد،
عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم األسدي

الكوفي.

(٤٠٩)
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منصور الصيقل ضعيف (١)، وإلى منصور بن يونس صحيح (٢)، وكذا إلى
منهال القصاب (٣)، وإلى موسى بن عمر بن بزيع حسن كذا في

الخالصة (٤) (٥)، وإلى موسى بن القاسم البجلي صحيح (٦)، وكذا إلى الميثمي
أحمد بن الحسن كما تقدم (٧)، وإلى ميمون بن مهران ضعيف (٨).

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٠.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي محمد الدهلي،
عن إبراهيم بن خالد العطار، عن محمد بن منصور، عن أبيه منصور الصيقل.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٨٤.
أبوه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي

بن حديد ومحمد بن إسماعيل بن بزيع جميعا، عن منصور بن يونس بزرج.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ١١٠.

أبوه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن
بن محبوب، عن منهال القصاب.

(٤) فيه: محمد بن علي ماجيلويه وإبراهيم بن هاشم. (منه قده).
لم يرد تصريح بتوثيقهما عند المتقدمين.

(٥) الخالصة: ٢٧٨ الفائدة الثامنة، مشيخة الفقيه ٤: ٤١.
محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن موسى بن عمر بن بزيع.

(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٧٤.
أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن الفضل بن عامر وأحمد بن

محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي.
(٧) مشيخة الفقيه ٤: ١٣١.

محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن
محمد بن الحسن بن زياد، عن أحمد بن الحسن الميثمي.

تقدم في بداية الفائدة باسم: أحمد بن الحسن الميثمي.
(٨) مشيخة الفقيه ٤: ٩٣.

أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن
أبي يحيى األهوازي، عن محمد بن جمهور، عن الحسين بن المختار بياع األكفان،

عن ميمون بن مهران.

(٤١٠)
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وإلى النضر بن سويد صحيح (١) - على قول - بمحمد بن عيسى بن
عبيد (٢)، وفي أكثر النسخ: محمد بن موسى بن عبيد (٣)، ولعله سهو،

ويؤيده قول العالمة من أن (٤) طريقه إليه صحيح (٥)، ألن محمد بن موسى
بن عبيد ليس في كتب الرجال أصال (٦)، ورواية محمد بن عيسى بن عبيد

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ٩٦.

محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى بن
عبيد، عن النضر بن سويد.

(٢) اختلف علماء الرجال في ذم محمد بن عيسى بن عبيد ومدحه وتوثيقه، فوثقه
الكشي (٥٠٧ / ٩٨٠ ترجمة محمد بن سنان) والنجاشي (٣٣٣ / ٨٩٦)، وضعفه

الشيخ في كتابيه (رجال الشيخ: ٣٩١ / ١٠ و ٤٤٨ / ١١١، الفهرست: ١٤٠ / ٦١١)،
والعالمة قوى قبول روايته بعد ذكر عبارات المشايخ الثالثة (الخالصة: ١٤١ / ٢٢).
وذهب أكثر المتأخرين إلى توثيق الرجل بعد أن ذكروا عدة وجوه لذلك. انظر تكملة

الرجال ٢: ٤٥٢ وتنقيح المقال ٣: ١٦٧ / ١١٢١١ وخاتمة المستدرك ٤: ١٣٧ / ٣١
طريق الصدوق إلى إسماعيل بن جابر، ومعجم رجال الحديث ١٨: ١١٩ / ١١٥٣٦.
(٣) في نسخنا من الفقيه وكذا في روضة المتقين (١٤: ٢٨٦) ومنهج المقال (٤١٥)

وجامع الرواة (٢: ٥٤٢) وخاتمة الوسائل (٣٠: ١٠٥ / ٣٣٠) وخاتمة المستدرك
(٥: ٣٤٥ / ٣٣١) ومعجم رجال الحديث (٢٠: ١٦٦ / ١٣٠٧٤): محمد بن
عيسى بن عبيد، إال أن التقي المجلسي - عند شرحه للطريق - ذكر في المتن:

محمد بن عيسى بن عبيد، وفي الشرح: محمد بن موسى بن عبيد، وقال: لم
يذكر في كتب الرجال، والظاهر أنه كان " عيسى " بدل " موسى "...

(٤) أن، لم ترد في نسختي " م " و " ت ".
(٥) الخالصة: ٢٨٠ الفائدة الثامنة.

(٦) قال ابن طاووس في كتاب النجوم: فيما روي من شهادة من قوله حجة في العلوم
بصحة حساب النجوم، أرويه بأسانيدي إلى أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر

النعماني الثقة في كتاب الدالئل في الجزء التاسع فيما فيه من دالئل موالنا أبي
الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السالم)، قال: حدثنا محمد بن همام قال: حدثني

محمد بن موسى بن عبيد بن يقطين قال: حدثنا إبراهيم بن محمد اليقطيني...
وأيضا نقله المجلسي في بحاره عن كتاب النجوم إال أنه لم يقيده بابن يقطين. انظر

فرج المهموم في تأريخ علماء النجوم: ٩٥ وبحار األنوار ٥٨: ١٦٢ / ٢٠.

(٤١١)
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عن النضر (١) كثيرا تأييد آخر.
وإلى النعمان الرازي ضعيف (٢)، وكذا إلى النعمان بن سعد (٣) (٤)،

وإلى الوصافي - عبيد الله بن الوليد - كما نقلناه (٥) عند اسمه عبيد الله بن
الوليد (٦)، وإلى الوليد بن صبيح قوي (٧)، وإلى وهب بن وهب صحيح (٨)،

____________________
(١) انظر الكافي ٣: ٤٠٥ / ٣ والتهذيب ١: ٤٢٠ / ١٣٢٧ واالستبصار ١: ٢٤ / ٦٠

والفقيه ٤: ٧٩ - من المشيخة - الطريق إلى القاسم بن سليمان.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٥٩.

محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل الدقاق، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، عن محمد بن سالم، عن محمد بن سنان، عن النعمان الرازي.

(٣) في المصدر: النعمان بن سعيد، وفي طبعة جماعة المدرسين في قم منه:
النعمان بن سعد كما ذكره المصنف (قدس سره)، وهو الموفق أيضا إلى ما في الروضة

(روضة المتقين ١٤: ٢٨٧) وجامع الرواة (٢: ٥٤٢) وخاتمة الوسائل (٣٠:
١٠٥ / ٣٣٢) وخاتمة المستدرك (٥: ٣٤٨ / ٣٣٣).

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٤.
محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن
أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن ثابت بن أبي صفية، عن

سعيد بن جبير، عن النعمان بن سعيد.
(٥) في نسختي " م " و " ت ": كما نقلناه.

(٦) قال المصنف (قدس سره): وإلى عبيد الله بن الوليد الوصافي قوي كذا في الخالصة.
ذكرنا هناك أنه لم نعثر عليه في نسخنا من الخالصة، وطريق الصدوق إليه:

محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن ابن فضال، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي. مشيخة الفقيه ٤: ٨١.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ٨٢.
أبوه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن

المختار، عن الوليد بن صبيح.
(٨) مشيخة الفقيه ٤: ٧٨.

أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد،
عن أبيه، عن أبي البختري وهب بن وهب القاضي القرشي.

(٤١٢)
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وإلى وهيب بن حفص ضعيف (١)، وكذا إلى هارون بن حمزة بيزيد بن
إسحاق شعر (٢) (٣)، وفي الخالصة أنه صحيح (٤)، وكأن منشأه ما نقلناه عند

ترجمة يزيد بن إسحاق شعر (٥).
وإلى هارون بن خارجة ضعيف (٦)، وإلى هاشم الحناط صحيح ألن

في طريقه إليه: محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار،
عن إبراهيم بن هاشم وأحمد بن إسحاق بن سعد، عن هاشم الحناط (٧).

وقال العالمة في الخالصة طريقه إليه حسن (٨)، فلو قال صحيح كان
حسنا (٩).

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ٦٣.

محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي
الهمداني، عن وهيب بن حفص المعروف بالمنتوف.

(٢) لكن حكم الشهيد الثاني بتوثيقه، (م ت). انظر الرعاية في علم الدراية: ٣٧٧ / ٢ و ٣.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٧٢.

محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي.

(٤) الخالصة: ٢٧٩ الفائدة الثامنة.
(٥) حيث إن العالمة نفى كونه واقفيا والذي كان السبب في تضعيفه، وقال فيه: إنه

كان من أرفع الناس لهذا األمر، وإن أخاه محمد كان يقول بحياة الكاظم (عليه السالم)
(الخالصة: ١٨٣ / ٣)، وإن شئت التفصيل فانظر ترجمة يزيد بن إسحاق بن أبي

السخف الغنوي والتي تقدمت برقم: ٥٨٢٨ / ٥.
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٧٥.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي
الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة الكوفي.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ٤٣.
(٨) الخالصة: ٢٧٨ الفائدة الثامنة.

(٩) نقول: رجال الطريق كلهم ثقات ما عدا إبراهيم بن هاشم فإنه لم يرد تصرح بتوثيقه
إال أن العالمة (قدس سره) صحح عدة طرق فيها إبراهيم بن هاشم، فتأمل.

(٤١٣)
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وإلى هشام بن إبراهيم حسن كذا في الخالصة (١) (٢)، وإلى هشام بن
الحكم صحيح (٣)، وكذا إلى هشام بن سالم (٤)، وإلى ياسر خادم الرضا (عليه السالم)

حسن بإبراهيم بن هاشم (٥)، وفي الخالصة أنه صحيح (٦)، وإلى ياسين
الضرير صحيح على قول (٧) (٨)، وإلى يحيى بن أبي العالء صحيح على

____________________
(١) فيه: محمد بن علي ماجيلويه وإبراهيم بن هاشم. (منه قده).

لم يرد تصريح بتوثيقهما عند علماء الرجال المتقدمين.
(٢) الخالصة: ٢٧٨ الفائدة الثامنة، مشيخة الفقيه ٤: ٥٢.

محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن إبراهيم بن هاشم،
عن هشام بن إبراهيم صاحب الرضا (عليه السالم)

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٢٥.
أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد بن

محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن
الحكم، وكنيته أبو محمد، مولى بني شيبان، عن بياع الكرابيس، تحول من بغداد

إلى الكوفة.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٩، وفيها طريقان:

األول: أبوه ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبد الله
وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد والحسن بن ظريف وأيوب

بن نوح، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم.
الثاني: أبوه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير وعلي بن

الحكم جميعا، عن هشام بن سالم الجواليقي.
(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٤٨.

أبوه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر خادم الرضا (عليه السالم).
(٦) الخالصة: ٢٧٨ الفائدة الثامنة.

(٧) فيه: محمد بن عيسى اليقطيني. (منه قده).
اختلف العلماء في شأنه، فبعضهم وثقه، وضعفه آخرون.

(٨) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٧.
أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري

جميعا، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ياسين الضرير البصري.

(٤١٤)
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الظاهر (١) (٢)، وإلى يحيى بن أبي عمران حسن كذا في الخالصة (٣) (٤)، وإلى
يحيى األزرق - وهو يحيى (٥) بن حسان - حسن كذا في الخالصة (٦) (٧).

____________________
(١) فيه: الحسين بن الحسن بن أبان وأبان بن عثمان. (منه قده).

نقول: قال المصنف (قدس سره) في حاشيته عند ذكر طريق الصدوق إلى إبراهيم بن
ميمون بياع الهروي: فيه الحسين بن الحسن بن أبان ولم أجد توثيقه في كتب

الرجال، والظاهر أنه من مشايخ اإلجازة والحديث منقول من كتاب الحسين بن
سعيد، فال تضر جهالته على تقدير جهالته، انتهى كالمه (قدس سره)، وقلنا هناك: إن

ابن داود وثقه عند ترجمة محمد بن أورمة (رجال ابن داود: ٢٧٠ / ٤٣١)،
فالحظ.

وأما أبان بن عثمان فهو ناووسي المذهب إال أنه من أصحاب االجماع كما صرح
بذلك الكشي (رجال الكشي: ٣٥٢ / ٦٦٠ و ٣٧٥ / ٧٠٥) وحكم العالمة بقبول

روايته (الخالصة: ٢١ / ٣).
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٨٨.

محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العالء.

(٣) فيه: محمد بن علي وإبراهيم بن هاشم. (منه قده).
لم يرد تصريح بتوثيقهما عند علماء الرجال المتقدمين.

(٤) الخالصة: ٢٧٨ الفائدة الثامنة، مشيخة الفقيه ٤: ٤٤.
محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن أبي

عمران، وكان تلميذ يونس بن عبد الرحمن.
(٥) وهو يحيى، لم ترد في نسخة " ت ".

(٦) فيه: إبراهيم بن هاشم وأبان بن عثمان. (منه قده).
نقول: األول لم يرد تصريح بتوثيقه، والثاني ناووسي المذهب إال أنه من

أصحاب االجماع كما صرح الكشي بذلك، وحكم العالمة بقبول روايته. انظر رجال
الكشي: ٣٥٢ / ٦٦٠، ٣٧٥ / ٧٠٥ والخالصة: ٢١ / ٣.
(٧) الخالصة: ٢٨٠ الفائدة الثامنة، مشيخة الفقيه ٤: ١١٨.

أبوه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن
أبان بن عثمان، عن يحيى بن حسان األزرق.

(٤١٥)
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وإلى يحيى بن عباد (١) ضعيف (٢)، وكذا إلى يحيى بن عبد الله (٣)،
وإلى يعقوب بن شعيب صحيح (٤)، وكذا إلى يعقوب بن ميثم (٥) (٦)، وكذا

إلى يعقوب بن يزيد (٧)، وإلى يوسف بن إبراهيم ضعيف (٨)، وكذا إلى
____________________

(١) في نسختي " م " و " ت ": عبادة.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٢١.

محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن أبي عبد الله األسدي الكوفي، عن
موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن يحيى بن عباد المكي.

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٢٥.
أحمد بن الحسين القطان، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني مولى بني

هاشم، عن عبد الرحمن بن جعفر الحريري، عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن عمر
بن علي بن أبي طالب (عليه السالم).

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٧٨.
محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين بن أبي

الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب بن
ميثم األسدي، وهو مولى كوفي.

(٥) كذا في نسخة " ش "، وفي نسختي " م " و " ت ": عيثم - بالعين ثم الياء ثم الثاء -
وفي المصدر وروضة المتقين (١٤: ٣٠٠) ومعجم رجال الحديث (٢١: ١٥٢ / ١٣٧٦٨):

عثيم - بالعين ثم الثاء ثم الياء - وفي منهج المقال (٤١٦) وجامع الرواة (٢: ٥٤٢)
وخاتمة الوسائل (٣٠: ١٠٩ / ٣٥٠): عيثم كما في نسختي " م " و " ت "، إال أن في

خاتمة المستدرك (٥: ٣٨٣ / ٣٥١): ميثم كما في نسخة " ش "، فالحظ.
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٦، وفيها طريقان:

األول: محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه،
عن محمد بن أبي عمير، عن يعقوب بن عثيم.

الثاني: أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي
عمير، عن يعقوب بن عثيم.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ١١٥.
أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري

ومحمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس، عن يعقوب بن يزيد.
(٨) مشيخة الفقيه ٤: ١١٨.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سنان، عن
يوسف بن إبراهيم الطاطري.

(٤١٦)
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يوسف بن يعقوب أخي يونس (١)، وإلى يونس بن عمار صحيح (٢)، وإلى
يونس بن يعقوب ضعيف (٣).

وما أورد بالكنى:
فإني أبي األغر (٤) النحاس (٥) حسن (٦)، وإلى أبي أيوب الخزاز (٧)

صحيح (٨)، وإلى أبي بصير - وكأنه يحيى بن القاسم لرواية علي بن أبي
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٥.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن

سنان، عن يوسف بن يعقوب أخي يونس بن يعقوب، وكانا فطحيين.
(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٧٤.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب،
عن مالك بن عطية، عن أبي الحسن يونس بن عمار بن الفيض الصيرفي التغلبي

الكوفي، وهو أخو إسحاق بن عمار.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٤٦.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم
بن مسكين، عن يونس بن يعقوب البجلي.

(٤) كذا في النسخ، وفي المصدر: أبي األعز.
(٥) في نسختي " م " و " ت " والمصدر: النخاس.

(٦) مشيخة الفقيه ٤: ١٥.
أبوه، عن محمد بن يحيى العطار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان بن يحيى

ومحمد بن أبي عمير، عن أبي األعز النخاس.
(٧) في نسخة " ت ": الخراز.

(٨) مشيخة الفقيه ٤: ٦٨.
محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن

الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان
الخزاز، ويقال: إنه إبراهيم بن عيسى.

(٤١٧)
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حمزة عنه - ضعيف (١)، وكذا إلى أبي بكر بن أبي سمال (٢) (٣)، وكذا إلى
أبي بكر الحضرمي، كما نقلناه عند اسمه عبد الله بن محمد (٤)، وفي

الخالصة أنه صحيح (٥)، وإلى أبي ثمامة ضعيف (٦)، وكذا إلى أبي الجارود
زياد بن المنذر (٧).

وإلى أبي جرير بن إدريس حسن (٨)، وإلى جميلة المفضل بن
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ١٨.
محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد
بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي

بصير.
(٢) كذا في النسخ، وفي المصدر: سماك، وفي طبعة جماعة المدرسين في قم (٤:

٤٦٦): سمال كما في المتن.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٦٤.

محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، عن عثيم، عن أبي بكر بن أبي سماك.

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٥٢.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن

عبد الرحمن األصم، عن أبي بكر عبد الله بن محمد الحضرمي.
(٥) الخالصة: ٢٧٨ الفائدة الثامنة.

(٦) مشيخة الفقيه ٤: ١٣٢.
محمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن موسى بن المتوكل والحسين بن إبراهيم،

عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن أبي ثمامة صاحب أبي جعفر الثاني
(عليه السالم).

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ٤٠.
محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي

القرشي الكوفي، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر الكوفي.
(٨) مشيخة الفقيه ٤: ٧٠.

محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن أبي
جرير بن إدريس صاحب موسى بن جعفر (عليهما السالم).

(٤١٨)
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صالح صحيح (١)، وكذا إلى أبي الجوزاء منبه بن عبد الله (٢)، وإلى أبي
حبيب ناجية (٣) قوي (٤)، وإلى أبي الحسن النهدي صحيح (٥)،

وإلى أبي حمزة الثمالي ضعيف (٦) - ألن في طريقه إليه: محمد بن
الفضيل، وهو مشترك بين الثقة والمهمل والضعيف (٧) - وفي الخالصة أنه

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ٤٣.

أبوه، عن الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي، عن أبيه جميلة المفضل بن صالح.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١٣٣، وفيها طريقان:
األول: أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء المنبه

بن عبد الله.
الثاني: محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي الجوزاء.

(٣) في هامش النسخ: أبي حبيب بن ناجية (خ ل).
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٦٢.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن
مثنى الحناط، عن أبي حبيب ناجية.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٢.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي

الوشاء، عن أبي الحسن النهدي.
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٣٦.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر البزنطي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي،

ودينار يكنى أبا صفية وهو من طي من بني ثعل، ونسب إلى ثمالة ألن داره كانت
فيهم، وتوفي سنة خمسين ومائة، وهو ثقة عدل، وقد لقى أربعا من األئمة: علي

بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر (عليهم السالم).
وطريقي إليه كثيرة ولكني اقتصرت على طريق واحد منها.

(٧) قال التقي المجلسي: يمكن أن يكون ابن غزوان الثقة، وأن يكون محمد بن
القاسم بن الفضيل بن يسار الثقة، ويحتمل غيره من المجهول والضعيف (روضة

المتقين ٤: ٧٠)، وجزم المقدس األردبيلي (جامع الرواة ٢: ٥٤٣) بأنه محمد بن
القاسم بن الفضيل، وأيده الشيخ النوري في ذلك (خاتمة المستدرك (٥:

.(٤٢٣ / ٣٦٧
وقال الكاظمي في مشتركاته: قلت: وكذا يحصل الضعف بطريق فيه محمد بن
الفضيل، ألنه مشترك بين ثقتين وجماعة مجاهيل، ويعسر تمييزهما عن الباقي.

انظر هداية المحدثين: ٢٥٠.

(٤١٩)
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قوي (١)، وإلى أبي خديجة سالم بن مكرم ضعيف (٢)، وكذا إلى أبي الربيع
الشامي (٣) (٤)، وإلى أبي زكريا األعور صحيح على قول (٥) (٦)، وإلى أبي

____________________
(١) الخالصة: ٢٧٨ الفائدة الثامنة.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ٧٩.
محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي

الكوفي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال.
(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٤ / ٩٨.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم
بن مسكين، عن الحسن بن رباط، عن أبي الربيع الشامي.

(٤) ذكر الشهيد في شرح اإلرشاد خبر أبي الربيع الشامي، وذكر أنه صحيح عن الحسن
بن محبوب، وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، ففيه توثيق ما لخالد بن

جرير وأبي الربيع. [غاية المراد ونكت اإلرشاد: ٨٧ - مسألة بيع الثمرة - مخلوط].
وفيه: االجماع على صحة الحديث ال يدل على توثيق رجاله، ألنه ال شك في

أن اصطالح القدماء غير اصطالح المتأخرين، كما يظهر من محمد بن يعقوب وابن
بابويه فإنهما حكا بصحة ما في كتابيهما [الكافي ١: ٧، الفقيه ١: ٣] مع أن أكثر
أخبارهما بمعزل عن الصحيح باصطالح المتأخرين، نعم يدل االجماع على صحة

حديثه وإن كانا مجهولين، م ح ق ي.
(٥) فيه: محمد بن عيسى اليقطيني. (منه قده).

نقول: اختلف العلماء في شأنه، فقد وثقه النجاشي، وضعفه الشيخ. انظر رجال
النجاشي: ٣٣٣ / ٨٩٦ والفهرست: ١٤٠ / ٦١١.

(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٦٢.
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن

عيسى بن عبيد، عن أبي زكريا األعور.

(٤٢٠)
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سعيد الخدري - من وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السالم) أولها: يا علي إذا
دخلت

العروس بيتك - ضعيف (١).
وإلى أبي عبد الله الخراساني حسن (٢)، وإلى أبي عبد الله الفراء صحيح

على قول (٣) (٤)، وإلى أبي كهمس ضعيف (٥).
وإلى أبي مريم األنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن

عثمان وهو فطحي، لكن الكشي قال: إن العصابة أجمعت على تصحيح ما
يصح عنه كذا في الخالصة (٦). ولم أجد في كتب الرجال حتى في

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ١١٣.

محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أبي سعيد الحسن بن علي العدوي،
عن يوسف بن يحيى األصبهاني أبي يعقوب، عن أبي علي إسماعيل بن حاتم قال:
حدثنا أبو جعفر أحمد بن زكريا بن سعيد المكي قال: حدثنا عمر بن حفص، عن
إسحاق بن نجيح، عن حصيف، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى

رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى علي بن أبي طالب (عليه السالم) فقال: يا علي إذا دخلت العروس بيتك،
وذكر الحديث بطوله...

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١١٩.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي عبد الله الخراساني.

(٣) فيه: محمد بن خالد البرقي. (منه قده).
نقول: وثقه الشيخ في رجاله، وقال النجاشي: وكان محمد ضعيفا في

الحديث. انظر رجال الشيخ: ٣٦٣ / ٤ ورجال النجاشي: ٣٣٥ / ٨٩٨.
(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٣٤.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن
أبي عمير، عن أبي عبد الله الفراء.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٥٩.
أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم

بن مسكين، عن عبد الله بن علي الزراد، عن أبي كهمس الكوفي.
(٦) الخالصة: ٢٧٧ الفائدة الثامنة، مشيخة الفقيه ٤: ٢٣.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم.

(٤٢١)
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الخالصة (١) أنه فطحي، نعم ذكر الكشي أن أبان بن عثمان ناووسي (٢) كما
نقله العالمة أيضا عند ترجمته (٣).

وإلى أبي المغرا (٤) حميد بن المثنى قوي (٥)، وإلى أبي النمير
ضعيف (٦)، وإلى أبي الورد صحيح (٧)، وإلى أبي والد كما قلناه (٨) عند

اسمه حفص بن سالم (٩) (١٠)، وإلى أبي هاشم الجعفري ضعيف (١١)، وإلى
____________________

(١) في نسختي " م " و " ت " زيادة: أيضا.
(٢) رجال الكشي: ٣٥٢ / ٦٦٠.

(٣) الخالصة: ٢١ / ٣.
(٤) كذا في النسخ، وفي المصدر: أبي المعزا، إال أن في طبعة جماعة المدرسين في

قم (٤: ٤٦٦) كما في المتن.
(٥) مشيخة الفقيه ٤: ٦٥.

أبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عثمان
بن عيسى، عن أبي المعزا حميد بن مثنى العجلي، وهو عربي كوفي ثقة، وله

كتاب.
(٦) مشيخة الفقيه ٤: ٢١.

حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن سنان،
عن أبي النمير.

(٧) مشيخة الفقيه ٤: ٨١.
أبوه، عن الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن

محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد.
(٨) في نسختي " م " و " ت ": كما نقلناه.

(٩) صحح المصنف (قدس سره) طريق الصدوق إليه.
(١٠) انظر مشيخة الفقيه ٤: ٦٣ و ٦٨، وفيها طريقان ذكرناهما عند ذكر الطريق إلى

حفص بن سالم.
(١١) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٨.

محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن
أبي عبد الله البرقي، عن أبي هاشم الجعفري.

(٤٢٢)
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أبي همام إسماعيل بن همام صحيح (١).
طرق أخبار بعنوان تلك األخبار:

فكل ما كان فيه: جاء نفر من اليهود فالطريق إليه ضعيف (٢)، وكذا ما
كان فيه: من حديث سليمان بن داود (عليه السالم) (٣)، وكذا ما كمان فيه: من خبر
بالل وثواب المؤذنين (٤)، وما كان فيه: متفرقا من قضايا أمير المؤمنين (عليه السالم)

فالطريق إليه حسن (٥)، وما كان فيه: من وصية أمير المؤمنين (عليه السالم) البنه
____________________

(١) مشيخة الفقيه ٤: ٩٣.
أبوه، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن أحمد بن
محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن أبي همام إسماعيل بن همام.

(٢) مشيخة الفقيه ٤: ١٠.
علي بن أحمد بن عبد الله البرقي، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن

أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين البرقي، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية بن
عمار، عن الحسن بن عبد الله، عن آبائه، عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السالم).

(٣) مشيخة الفقيه ٤: ٢٩.
علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن

عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه،
عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السالم).

(٤) مشيخة الفقيه ٤: ٥٣.
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن
أحمد بن العباس بن عمرو الفقيمي قاال: حدثنا هشام بن الحكم، عن ثابت بن

هرمز، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أحمد بن عبد الحميد، عن عبد الله بن علي
قال: حملت متاعي من البصرة إلى مصر، وذكر الحديث بطوله.

(٥) مشيخة الفقيه ٤: ١٠٨.
أبوه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن

عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي
جعفر (عليه السالم).

(٤٢٣)
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محمد بن الحنفية فمن مراسيل حماد بن عيسى مع حسن الطريق إليه
بإبراهيم بن هاشم (١).

____________________
(١) مشيخة الفقيه ٤: ١٢٥.

أبوه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عمن
ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السالم).

ويغلط أكثر الناس في هذا اإلسناد فيجعلون مكان حماد بن عيسى: حماد بن
عثمان، وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان وإنما لقى حماد بن عيسى

وروى عنه.
نقول: تقدم الكالم عن هذا اإلسناد في الفائدة الثالثة.

(٤٢٤)
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الفائدة الخامسة
اعلم أن الشيخ الطوسي (قدس سره) صرح في آخر التهذيب واالستبصار بأن

هذه األحاديث التي نقلناها من هذه الجماعة اخذت من كتبهم وأصولهم (١)،
والظاهر أن هذه الكتب واألصول كانت عنده معروفة - كالكافي والتهذيب -

وغيرهما عندنا في زماننا هذا كما صرح به الشيخ محمد بن علي بن
بابويه (رضي الله عنه) في أول كتاب من ال يحضره الفقيه (٢).

فعلى هذا لو قال قائل بصحة هذه األحاديث كلها - وإن كان الطريق
إلى هذه الكتب واألصول ضعيفا إذا كان مصنفوا هذه الكتب واألصول وما

فوقها من الرجال إلى المعصوم ثقات - لم يكن مجازفا.
____________________

(١) التهذيب ١٠: ٤، االستبصار ٤: ٣٠٤.
(٢) الفقيه ١: ٣ - ٥.

(٤٢٥)
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الفائدة السادسة
لنا طرق متعددة إلى الشيخ األعظم واإلمام األقدم قدوة المحدثين

الشيخ محمد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه).
وإلى الشيخ األجل اإلمام شيخ االسالم ومقتدى األنام الشيخ أبي

جعفر الطوسي (قدس سره).
وإلى شيخه وشيخ الطائفة الشيخ المفيد (رحمه الله).

وإلى الشيخ الصدوق فقيه أهل البيت الشيخ أبي جعفر بن بابويه
القمي (رضي الله عنه).

وإلى الشيخين السعيدين أبي عمرو الكشي، وأحمد بن العباس
النجاشي.

وإلى شيخ االسالم وعميد الفقهاء واألعالم اإلمام العالمة جمال الدين
أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (قدس سره).

وإلى غير هؤالء من المشايخ العظام قدس الله أرواحهم.
ونحن نثبت منها هنا طريقا واحدا.

فالذي إلى الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب الكليني (قدس سره) فإنا نروي
جميع رواياته ومصنفاته: عن أستاذي ومن إليه في العلوم استنادي اإلمام

العالمة موالنا ومولى األنام عبد الله بن الحسين التستري مد ظله العالي، عن
الشيخ األجل الصالح نعمة الله بن أحمد بن محمد بن خاتون العاملي، عن

شيخ االسالم والمسلمين قدوة المحققين علي بن عبد العالي والفقيه الصالح
أبي العباس أحمد بن خاتون قدس الله روحهما ونور ضريحهما، عن
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الشيخ األكمل األفضل شمس الدين محمد بن خاتون (رضي الله عنه)، عن الشيخ
األجل جمال الدين أحمد بن الحاجي علي العيناثي، عن الشيخ زين الدين

جعفر بن الحسام، عن السيد األجل الحسن بن أيوب الشهير بابن نجم
الدين، عن اإلمام العالمة السعيد الشهيد محمد بن مكي، عن شيخيه

اإلمامين األعلمين الشيخ فخر الدين والسيد عميد الدين، عن شيخهما
وشيخ االسالم وعميد الفقهاء األعالم اإلمام العالمة الشيخ جمال الدين

الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، عن والده اإلمام سديد الدين يوسف
بن المطهر الحلي، عن شيخه اإلمام نجيب الدين بن نماء الحلي، عن

الشيخ األجل األوحد شمس الدين محمد بن إدريس، عن عربي بن مسافر
العبادي، عن إلياس بن هشام الحائري، عن أبي علي المفيد، عن والده

الشيخ أبي جعفر الطوسي، عن شيخه وشيخ الطائفة محمد بن محمد بن
النعمان - المشهور بالمفيد - عن شيخه أبي القاسم جعفر بن محمد بن

قولويه القمي، عن محمد بن يعقوب الكليني (قدس سره).
وبهذا اإلسناد عن الشيخ المفيد، عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي

بن بابويه القمي.
وبهذا اإلسناد عن الشيخ أبي جعفر الطوسي، عن الشيخ أبي عبد الله

محمد بن محمد بن النعمان المفيد.
وبهذا اإلسناد عن أبي علي المفيد، عن والده الشيخ الطوسي.
وبهذا اإلسناد عن الشيخ أبي جعفر الطوسي، عن جماعة من

أصحابنا، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، عن أبي عمرو
الكشي.

وبهذا اإلسناد عن الشيخ العالمة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي
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باسناده، عن أحمد بن العباس النجاشي.
وبهذا اإلسناد عن الشيخين األجلين الشيخ فخر الدين والسيد عميد

الدين، عن الشيخ اإلمام العالمة جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر
الحلي.

والحمد لله وحده (١).
تم الكتاب على يد مؤلفه بحمد الله وعونه وحسن توفيقه يوم األحد

الرابع عشر من رمضان سنة ١٠١٥ ه.
لقد بذلت جهدي وصرفت سعيي واستعملت طاقتي في تأليف هذا

الكتاب بقدر ما وصلت إليه فطنتي القاصرة في هذا الزمان مع تراكم صروف
____________________

(١) جاء في هامش نسخة " أ ":
صورة خط أستاذي ومن إليه في كل األمور استنادي موالنا ومولى األنام محمد

تقي بن مجلسي مد ظله السامي العالي، بلغ مقابلته مع نسخة قابلها المصنف
بنسخة األصل بقدر الوسع والطاقة والحمد لله، وكتب المذنب محمد تقي بن

مجلسي األصفهاني في شهر صفر من سنة اثنين وثالثين بعد ألف من الهجرة النبوية
المصطفوية.

وجاء في هامش نسخة " ت ":
يقول الفقير إلى الله الغني المغني محمد تقي بن مجلسي: إني لما آنست بكتب

الرجال ورأيت في كل كتاب منها أغالطا كثيرة لم أعتمد بنقل المصنف من الكتب،
وقابلت هذا الكتاب مع األصول، وذكرت في الحاشية ماله نفع وصلة وكلما كان في

غير األصول أيضا وما سنح بخاطري القاصر، فصار محال لالعتماد وصار وقفا على
المؤمنين الالئقين القابلين حقه في التأريخ، عابدا مظليا مسلما، نقلت من خلطه

طاب ثراه.
وجاء أيضا في هامش نسخة " ت ":

بلغ مقابلته مع نسخة قابلها المصنف بنسخة األصل بقدر الوسع والطاقة والحمد
لله، وكتب المذنب محمد تقي بن مجلسي األصفهاني في شهر صفر من سنة اثنين

وثالثين بعد األلف من الهجرة النبوية المصطفوية، نقلنا من خطه عطر الله رمسه.
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الدهر المكدرة للنفوس واألفكار.
وفرغت من تأليفه في الشهر الذي هو سيد الشهور من شهور سنة

١٠١٥، وأنا أحوج خلق الله تعالى إلى كرمه مصطفى بن الحسين الحسيني
التفرشي، وأرجو أن يتقبل الله سبحانه ذلك بمنه وكرمه إنه كريم رحيم.

أموت وتبقى كل ما قد كتبت * فيا ليت من يقرأ كتابي دعا لي
ختمه الشريف
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